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  ِبسِم ِهللا الّرحمن الّرحيم

 هـدمـقـم
 الدين، والصالة والسالم على سيدنا محمد النبی األمين، يومِ  حيم، مالكِ الرّ  حمنِ الحمد� رب العالمين الرّ 

  د:ـين. اما بعـادی إلى صراطه المستقيم وعلى آله و صحبه وسلم أجمعـاله
 بزرگوار اسالم محمد مصطفی ه ای پيامبر ـقـطري بحث آنرا  نماز بهع  موضود، ـکتابی که در دست داري

  .صلی هللا عليه وسلم تشکيل ميدهد
پيشرو و سيد همه عبادتهاست. هرکه اين پنج   ،بنياد دين مقدس اسالم ،ستون اساسی  مسلمانینماز 

وه  صلی هللا عليه وسلم  به جای آرد ، بر عال محمد مصطفی بزرگوار اسالممطابق سنت پيامبر فريضه را 
  . گرفت قرار خواهد رحمت انوار الهی در دلش از زشتی های قولی  و فعلی  ؛ نجات می يابد ، بلکه اينکه 

ً از جانب هم چون  نفس در ذات خود تشنه حقيقت و سعادت است و فطرت نماز اً آمادۀ آن  ميباشد ، بن  ا
برای  کسی است که آنرا بخاطر  وآسودگی  غلبه بر نگرانی ها  من و پايگاه آرامش و سکون،أم پناهگاه

    د.ـکسب سعادت  و رحمت الهی  با عشق  و محبت انجام ده
ن،  مورد  محاسبه قرار آدر مقام  و منزلت نماز همين کافيست که: اولين آنچه که بنده  در مورد  اً بن

   . ، نماز ميباشدميگيرد
   نماز بودازاولين پرسش  –روز آخـر که جانگداز بود  

ی اعمالش نيز صحيح  و درست ميباشد  و اگر نمازش  صحيح بود، به  تبع آن  بقيهمسلمان گر نمازا لذا 
  . شده ميتواندی اعمالش نيز فاسد  فاسد بود،  بقيه

در ميان  نماز بخشيده است.  خاص گرامی داشته و منزلتو بزرگ  نماز وبندۀ نماز گزار را ال مقام ـهللا متع
دربس مقام بلند و  و  گرديدهتعبير وصوص، در بسياری ازمواضع قرآن کريم  ذکرساير عبادات، به طور مخ

   . رفيع قرار دارد
ک ُب ی آن در واقع سُ ی نماز و تحقير کنندهک شمارندهبُ از امام احمد (رح ) روايت است که فرمودند: هر سُ 

ی شان  نان از اسالم  به  قدر بهرهی آی اسالم  ميباشد.  و فقط بهرهو توهين کننده  هتحقير کنند  ،شمارنده
  شان به اسالم به اندازۀ رغبتشان به نماز ميباشد. ـرغبتبوده و از نماز 

  رم! ـتـدۀ  محـنـوانـخ
که  به نماز اهميت لمانيس. مو محرک اصلی  اعمال عبادی در دين مقدس اسالم  بشمار می ايد ماشين نماز 

به ادای آن  با ساير عبادات هم  اهميت قايل بوده  و  او وانيم کهقوت وصالبت گفته ميتقايل باشد، با تمام 
   قايل است.خاصی احترام  ارج و
نماز برايش بی اهيمت  باشد،  بايد در مورد اين انسان حکم  کرد که همچو انسانها ساير مسلمانيکه ولی 

اء نياورده و فايده ـه نيت صحيح  بجعبادت  را نه تنها انجام  نمی دهد  و يا هم اگر انجام  هم ميدهد، آنرا  ب
  ورد.آای چندان از آن بدست نمی 

کيد بيشتر نموده ،  بنابر مهم بودن اين  عبادات أنماز از جمله  عباداتی است  که قرآن عظيم الشان  برآن  ت
  تذکر يافته است. عظيم الشان  )  بار در قرآن ٩٨( از  نماز ومشتقات آن بيشتر ۀاست که کلم

را به مبدا هستی  بخش مرتبط  و متصل می کند  و با اين ارتباط  روح  و جان  مسلمان شخصی وح نماز ر
فردی و اجتماعی  رسالتهای و با نشاط و آرام نگاه داشته، و او را برای انجام ساير وظايف انسان  را زنده،
  آماده  می سازد.

الهی بشمار  ۀـبـنجام يک دستور و يک وجيعالوه بر آنکه ابرای يک مسلمان نماز  وبجا آوردن  خواندن
  ومانع پيوستن  انسان  به ساير گناهان ميگردد. ، ناپسندخود مانع از انجام بسياری از اعمال زشت ميرود،

نهی عن ـان الصاله ت «يکی از فوايد با عظمت نماز اينست که انسان را از فحشاء ومنکرات نگاه ميدارد:
  .» الفحشاء و المنکر

نماز مسلمانان سراسر جهان را  . سی قرار دادرد سياسی  آن مورد برـعايدۀ  نماز را ميتوان در بُ دومين ف
  متحد ميسازد،  وبه آنان شکوه وعظمت می بخشد. واحدی، ۀلـبـدرهر روز پنج بار به سوی  ق

از امراض بخشيده وهمين نماز  است که بسياری  ها و مصائب برای تحمل غمعظيمی  نيرویانسان   نماز به
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 او مقاومت  قدرت ايستادگی و ساخته،  اميدوار به  آينده  انسان را وا بخشيده واروانی  را مد صعب العالج 
  باال می برد.  در برابر حوادث بزرگ  زندگی را 

ميشود  و از همه اشتغاالت  و  تعالی حواس خود متوجه هللا  دن وـدر نماز با تمام اعضای بمسلمان انسان 
پروردگار با عظمت و آيات قرآن كه  در نماز بر ی بغيراز هيچ چيز ت دنيوی روی برميگرداند و بهمشكال

نديشيدن به آنها، در اثنای ه ارويگردانی كامل از مشكالت زندگی و ن همين فكر نميكند.   آورد، زبان می
  .شود می نيز آرامش روان و آسودگی عقل در انسان نماز، باعث ايجاد

تأثير بسزايی چنانچه گفته آمديم، نماز، از نظر روانی از بر پا کردن سازی و آرامش روانی   راماين حالت آ
روزانه  و پايين آوردن  حالت اضطرابی  كه برخی از  در كاهش شدت تشنجات عصبی ناشی از فشار زندگی 

  .   هستند، دارد آن دچارتشويش و هيجان  خاصتاً درين عصر پُر تالطم، مردم 
   ديث پيامبر اسالم محمد مصطفی صلی هللا عليه و سلم آمده است كه:در ح

  در فشار قرار می   از کاری   چون   هللا صلی هللا عليه و سلم  (  رسول» اذا َحَزَبهُ امر َفِزَع الی الصالة« 
ه شده است  هرگاه زندگی پيامبر اسالم  ديد تری ازمواردددر زيا). و .بردند می  نماز پناه  سوی  ند،  بهـتـگرف

ميفرمود: هديت وبه حضرت بالل  برد، ـبه نماز پناه مي و ايستاد آمد به نماز می امری بر رسول خدا سخت می
  .ای بالل، ما را با نماز راحت کن ) (منظور اين بود که اقامة نماز را بر پا دارد)» ( ارحنا بها يا بالل « 
نماز بود، و از ادای صلی هللا عليه و سلم درر اسالم محمد مصطفی بزرگواراين ميبينيم که راحتی پيامبرـبناب

  . و لذت ميبرد نماز خواندن  حظ 
 ۀـكه ماي بخشد نای نماز، به او آنچنان نيروی معنوی میـرابطه معنوی ميان انسان و خداوند در اث اصوالً 

  . يم وی ميشودـهای عظ تجديد اميد، تقويت اراده و آزاد شدن توانايی
را به كار  كه معموالً بخش كوچكی از آنهاند ها  و نيروهای عظيمی نهفته ا توانايی در وجود انسان !  ی بل

الهی، يا  در طول نماز و دريافت نوعی فيض شبا پروردگارمسلمان  معنوی انسان ۀ ــميگيرد. رابط
عزمش . شود انسان می رنيروهای معنوی مستمر د و فعال شدن  روحانيت از خداوند متعال، باعث رها شدن

تر و برای انجام  گرداند. برای پذيرش علم و معرفت آماده اش را قوی و همتش را بلند می را جزم، اراده
  .می شوددارنـدۀ خير برای  دنيا و آخرت مستعد تر  كارهای بزرگ

 ! متدين خواهران وبرادران 
و خدمت شما  درآمد تحرير  ۀبه رشتــــ »ستون دين  -نماز« تحت عنوان  ايکه ۀ مجموعه و نوشتــ اين

منزلت نماز در اسالم  كه در آن  مفهوم نماز، حكم، مورد در و ريسرچی است   ینوشتــه، تحقيق ،تقديم است
رسول و سنت  تعالی كتاب  هللايعنی  قرآن کريم  يل ازمنزلت، ويژگيها، فضيلت و حكم تارك آن را توأم با دال

جهت يافتن ودسترسی به عمق اين عبادت  صلی هللا عليه وسلم سالم محمد مصطفی بزرگوار ا پيامبرهللا، 
  . است و ايمانداری تقديم   صداقت خدمت شما با تمام 

از درگاه  الهی استدعا داريم  تا با لطف و محبت  خويش؛ سعادت  و نيکبختی  را نصيب همه ما نموده  و 
 مين يارب العالمينآ  قلوب ما گردد.بيشتر متش تجلی ـانوار رح

  
»سعيد افغانی  -يـدی ـسع«  دين ـن الـاج اميـلحا  

» سعيد افغانی -يدیـسع «الح الدين ـالحاج داکـترص  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  »سادات « از:  الحاج مولوی سيد حبيب    تقريظ
 

  ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
أمنوا   ول هللا وعلی أله وصحبه ومن اتبع هداه وبعديرفع هللا الذينالحمد � والصلوة والسالم علی رس

 صدق هللا العظيم. –منكم والذين اوتوالعلم درجات 
هللا درجات كسانی را از شما كه ايمان آورده اند وکسانی را که علم داده شده اند باال می برد. صدق هللا 

 العظيم.
وبااالخص احكام عبادت نمازازمسايل مهم واساسی  دانستن احكام فقهی باالخصوص احكام عبادات

 -نظامی -محسوب ميشود و ما در همچو شرايطی كه جمالت گستردۀ فرهنگی  درزندگی يك مسلمان
  اقتصادی وغيره عليه اسالم و مسلمين وعلوم اسالمی درمجموع در داخل  و خارج كشورهای

مت اسالمی  راه اندازی شده است  فرض با تمامی وسايل  وامكانات دست داشته دشمنان ا اسالمی
 دانشمندان ودعوتگران اسالم ميدانيم تاجهت تنوير اذهان عامه مردم مخصوصآ فرزندان امت اسالم

     ودفاع از مقدسات شان وجايب ومسووليت های ايمانی ايشان را ادا نمايند.
حکام فقهی دربخش عبادت باصراحت ميتوان گفت که بنده بحيث يک طالب العلم از مطالعه بخشی از ا

  ذيربط به آن كه توسط برادران  دانشمند هر يک:  نماز ومسايل 
»  سعيد افغانی  -سعيدی « و الحاج داکتر صالح الدين » سعيد افغانی  -سعيدی « الحاج امين الدين  

ب آن تهيه، ترتيب تدوين وتأليف  گرديده است آنرابامزايای خاصی دريافتم که مطالعه وآموزش مطال
و آن هدف  عالی که هدف راه عبادت مان قرار خواهد  داد با سبک جديدی علمی  چراغی  برفراز 

با مطالعه قسمتی از اين  » وماخلقت الجن واالنس اال ليعبدون « ِخلقت وفطرت مان را تشکيل ميدهد 
 مباحث فقهی بامزايای ذيل برخوردم:

 الف: شرح وبيان احكام
 حكام اۀ بـأ: حكمت وفلسفـ

 ج:  لطايف وظرافـتهای فقهی
 د:  ذكرنمودن اقوال وآراأ متعدد فقهأ

 ج: ترجيح وانتخاب قول معتبرعلماء  كه البته هر رجحانی معصوميت ندارد.
  

در خاتمه درحاليكه موفقيتهای بيشتری برادران  محترم استاد امين الدين  وصالح الدين  را در راه 
هللا قدير وتوانا طالبم؛ دعا ميكنم كه هللا سبحانه وتعالی قلم شان را  خدمت باسالم ومسلمين ازبارگاه 

 درراه حق رساتر، زبان شان  را گوياتر وقدمهای شان را استوارتر بگرداند.
سايلين المولی الكريم ان ينفع به االسالم والمسلمين از بارگاه هللا تعالی تمناء واستدعا داريم که ازين 

  سلمين نفع وخير برسد.نوشته برای اسالم و م
  

  أمين يارب العالمين 
  »  سادات« سيد حبيب

  امام وخطيب مسجد جامع امام ابوحنيفه رحمة هللا عليه شهر فرانكفورت آلمان
 هـ ش)١٣٩٣م  (ماه ثور ٢٠١۴ماه اپريل 

****** 
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  ِبسِم ِهللا الّرحمن الّرحيم

 »راشد « از : سرمحـقـق عـبـدالباری    تـقـريـظ
  

فلسفی نماز ارزش و اهميت انسان ساز و تقوی آفرين آنرا تبلور می بخشد ، تا نماز گزار با اطمينان و بحث 
  خشنودی به محصلۀ معجز آسای نماز به اين عبادت بزرگ بپردازد .

بزرگ ترين فلسفۀ نماز تأثيرگذاری در تغير رفتار مصليست  دگرگونی ايکه او را از حضيض زشتی و گناه 
  ی و طهارت ميکشاند.به اوج تقو

  نماز يعنی عامل روحی بازدارندۀ انسان از همه بدی های قولی و فعلی چه فحشا چه منکر! 
آن محصلۀ اخالقی ، معنوی و رفتاری نماز در قدم اول ساختن يک انسان مهذب و بدور از گفتار وکردار  

اک الهی و مأوا گرفتن به جنات زشت در حيات فردی و اجتماعيست و در فرجام نجات يافتن از عذاب دردن
  النعيم و جا يافتن بمقام صدق است و بس . خداوند متعال (ج) نماز را چنين تعريف ميفرمايند:

َالةَ تَْنَهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكرِ « اعوذ با� من الّشيطن الّرجيم   ِ أَْكَبُر  ◌ۗ ِإنَّ الصَّ َّo 45(العنکبوت/» َولَِذْكُر.(  
  : نماز (عاملش را ) از زشتی های قولی و فعلی باز ميدارد و ياد خدا( ج ) بزرگتر است .ترجمه

آيه کريمۀ تالوت شده حامل يک مژدۀ بزرگ و يک هشدار خطير است ! مژدۀ آن رشد اخالقی و معنوی و 
  تغير حتمی در سلوک نماز گزاريست که نمازش مقبول بارگاه کبريايی گردد . 

رای کسيست  که باوجود عادت به نماز از فحشا و منکر برنگردد ، که اين نشانۀ عدم اما ؛ هشدار آن ب
  مقبوليت نماز او خوانده ميشود.

  بعبارۀ آخر تعريف کامل نماز در قرآن تغير در سلوک مصليست نه فقط هيئت ظاهری اقوال و اعمال در نماز 
قلمرو معارف فقهی نماز تتبع و نگارش يافته تأليف اثر ارزشمند  حاضر که بنام  ( نماز ستون دين ) در 

  خدمتيست بس بزرگ، واال و قابل تقدير از جانب هرمسلمان آگاه و حقشناس.
) صفحه جامع واژه ها، مفاهيم، فضايل، شرايط ،   670) باب در بيش از   ( 52اين اثر بزرگ شامل (

جاب و ِذکر و چگونگی حالت باطنی نماز لوازم ، ارکان و احکام و ساير مسايل مربوط نماز چون طهارت، ح
سعيد « گزار بخامۀ فرزندان برومند و محقِق استاِد شهير و دانشمند فقيد کشور موالنا دکتور محمد سعيد  

  نگارش يافته است.»  افغانی 
اين ُجنگ بزرگ فقِه نماز بمثابۀ يک قاموس اختصاصی احکام ومسايل مربوط به دومين رکن اسالم (نماز) 

ار ميآيد که بحيث مأخذ و رهنمای جامعی برای هر مسلمان مخصوصاً طلبۀ علوم اسالمی، اساتيد و بشم
  پژوهشگران معارف اسالمی از اهميت ويژه ای برخوردار ميباشد.

  پيروزی های بيشتر مؤلفان  گرامی هر يک: 
را در » سعيد افغانی  -ی سعيد« و الحاج  داکتر صالح الدين » سعيد افغانی  -سعيدی « الحاج امين الدين 

راستای چنين خدمتی عالی و ارزنده به اشاعۀ فقه اسالمی تهنيت گفته سعادت واقعی و حقيقی ايشانرا از 
 بارگاه رب الجليل التماس وتمنا مينمايم.

  
  

  با عرض شاد باش ها
  »راشد «  سرمحـقـق عـبدالباری 

  ١٣٩٣ثور  ٨  -کابل افغانستان 
  هوری اسالمی افغانستاناکادمی عـلوم دولت جم

******  
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 حيمِبسِم ِهللا الّرحمن الرّ 
  ســريــزه 

ان الحمد � نحمده و نستعينه ونستغـفـره، و نعوذ با� من شرور انفسنا و من سيئاتنا 
اعمالنا، من يهـده هللا فال مضل له و من يضلل فال هادی له، و اشهد ان ال اله اال� وحده ال 

  محمد عبده و رسوله اما بعـد!  شريک له و اشهد ان
لمون[ د اسالم دسترو بنس\ونو ]خه يو ستر بنسټ او د ايمان نYه گXل کيـږی.  کله چې  د 
مؤمن لمون[ صحيح شی اثر يې په نورو عباداتو پريو`ی او د ژوند په هره برخه کې يې  

  بدلون او کره Yه والی تر سترگو کيږی. 
پاره د کتاب هللا تر]نگ د  سيدنا  نبی کريم صلی هللا د دې عبادت د صحيح ترسره کولو ل

کرامو ژوند، تـأريخ او د لمون[ د اداء کولو طريقه حتمي ۀ عليه وسلم احاديث،  د صحابـ
  گXل کيږي.

د لمان`ه په اړوند د امت سترو علماء ؤ په مستـند ډول ډير Yه کتابونه ليکلي دي، چې  
  ـږي. لوستل يې هر مسلمان ته ضروري گXل کي

  په دې وروستيو کې  زما محترمو ورونو هر يـو:
او  محترم  ورور الحاج  دکتور  »  سعيد افغاني  –سعيدي « استاد  الحاج امين الدين  

نماز «  يوعلمي، ]يـړنيز او تحقيقاتي کتاب  »  سعيد افغاني  - سعيدي  «صالح الدين    
سې حضور ته وړاندې کيږي، چې ترنامه الندې نيولې   او دادی ستا»   ستون دين  

تمامي برخې يې په  قرآني آياتو او په احاديثو  باندې مشتملې او مستندې دي او د لمون[ د 
  ترسره کولو طريقه يې  په  ډير Yه شان،  مستـند  تشريح  او توضيح  کړې ده.  
ه دې  د هللا سبحانه و تعالی دې  دوی ته د آخرت لپاره ذريعـه وگر`وی، او لوستونکو ت

  عملي کولو توفـيـق ور په برخه کړي.
  آمين يا رب العـلمين

  »صافـي « ابوبکرمحمد عبدالرؤوف 
  ز. کال د اپـريل  اولسمه ٢٠١۴د 

  ناروې
****** 
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  ِبسِم ِهللا الّرحمِن الّرحيم

 
 » اديب« از استاد:غـالم ربانی  تقريظ

  نحمده و نصلی علی رسوله الكريم .
  اما بـعـد! 

) مورد مطالعه ام قرار گرفت، برازنده و مهم بودن اين تحقيق علمی كه به  نماز ستون ديـن كتاب (
والحاج دوکتور » سعيد افغانی  –سعيدی « الحاج امين الدين  اثر تـالشهای خستـگی ناپذير استاد

  صورت گرفته است، ذيآل تحريرمی گردد.» سعيد افغانی  –سعيدی « صالح الدين 
  :ضوعمومهم بودن  -١
در تثبيت بندگی باالتر از نماز نمی باشد، زيرا نماز عمل تطبيقی و اثبات كننده ای  موضوعهيچ   

ايمان است كه از جوارح زبان صـادر و به محوريت قلب جـاگزين شده است. همـان باورمندی های 
تخم محبت را در باطنی است كه مؤمنان را از انكـار و بی تفاوتی در برابر عبـادت هللا مانع شده ، 

تا وی از شنيدن آذان ملكوتی از جاء و خواب گــران برخواسته ظاهر بدنش   باطن بنده آبياری مينمايد،
رحمت پاك كرده، با تواضح و فروتنی به ادای نماز، هللا را سجده می كند، اين عمل   را توسط آب

عنی سجده معراج و كامل ترين مرحله عبوديت عابد در برابر معبود حقيقی می باشد، ي
است كه بنده را از باطل طرف حق، از شك طرف يقين از پيروی خواهشات  صعودی سفر
نفس (نفس اماره به بدی  به حانب نفس مطمئنه دعوت مينمايد) مطمئنه   الموارته به سوء جانب نفس

  ست.دعوت مينمايد، گويا نماز خوان راه راست را كـه به هدف اصلی می رساند، دريافـته ا
مهم توسط نويسنده داللت بر استعـداد سرشار و محبت خاص وی به هللا (ج)  موضوعالبته انتخاب اين 

  می كند.
   توافق ترجمته الباب به ادله: -٢
يكی از مهم تزين فن نويسندگی رعـايت تناسب بخشيدن ترجمته الباب به دليل است، يعنی عنوان كه   

ديث كه به آن استدالل صورت می گيرد تطابق كلی وجود داشته نگارنده انتخاب می كند به آيه و ح
  باشد، البته اين مهارت در كتاب مؤلفين به صورت پيگير در نظر گرفته شده است.

   رعايت ترغيب و ترهيب: -٣
مؤفقيت هر سخنران و نويسنده در اين فـن هنری نهفته است، كامآل درك كند كه مخاطب شان جـامعه 

اساسی نويسنده چيره دست  و يا سخنران فــالح و سعادت بخشيدن ايشان در دنيـا  و مردم است، هدف
  و آخرت می باشد، اين هدف در صورت بدست ميايد، بيان ويا تحرير يك نواخت نبوده باشد.

ترهيب و خوف دادن مخاطب را در نظر گيرد، عوض اينكه فايده  موضوعمثال: نويسنده صرف 
ه است، زيـرا ترهيب يك نواخت مخاطب را به يأس و نـا اميدی مواجه می ضرر رساند رسانده باشد، 

سازد، با وجود نا اميدی از رحمت خدا كفر است، بدين جهت يك دعوت گر آگاه مخاطب را صرف به 
ترهيب و خوف دادن مصروف نمی سازد، زيرا اين فكريه از انكشاف ذهنی طرف جمود فكری می 

  كشاند.
عاری از ترهيب باشد مخاطب را مغرور، تنبل و از اتكــــاء به نفس دور می اكتفاء به ترغيب كه 

سازد، زيرا خود را تكامل يافته و بجاء رسيده ميداند، صاحبان اين فكر را هميشه از كــــاروان 
  سعادت و تمدن دور مينمايد.

خوانندگان نهايت  در اين كتاب بُعـد ترغيب و ترهيب يكسان ذكر شده، بدين جهت می توان گفت برای
  است.  مفيد و پربهــا

   سهـل نويسی: -4
يكی از مهارت های هنری در فن نويسندگی سهـل نويسی می باشد، زيرا منظور از تحقيق علمی 
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دادن جامعه می باشد، كتاب مغـلق نه تنها مثمر و مفيد نمی باشد بلكه اوقات  خواننده را   آگـاهی
 فن سهـل نويسی را رعايت نموده اند.    تاب، مؤلفـيـنضـايع می سازد، البته در اين ك

  
  رحمت بـتـو آی برنــاب آذان خيـز              وقت نماز است از خواب گـــران خيـز

  درباب خدا رو از باب شيطان خيــز              عــرش و قــــلم و كـرسی هللا گـويند
  عـمـر زوال و شــاب زمــان خــيــز              گــرغـافــلی، ناكــاره ز حــق دوری
  روزی رســد خـراب و گريان خـيـز               كــاهـــل زنمـاز پــيـروی كفـار است
  راكع و سـاجد از تُراب رحمن خـيز               هر صبح و دمی نــــدای بر خيز ايـد
  ب ايمــان خيـزخـندان و نشيط برتا               هر صبـح مسـاء عمل بـه خــدا رسد
  عهــد وفا  كن بـرآب و قــرآن خيـز               روز الـسـت پـيـمــان خــدا بـسـتـــی
  بــرعــالج درد شـتـاب درمان خــيز                حجــاب آتـش نـماز و قـــرآن اسـت
  دان خــيزبا ســرور و بــار بـاب خـن                نــمـازت نــور يـــارت در قـيامـــت
  دو گيــتی را دريـاب و شادمان خـيز                قـــــرآن و نــــمـاز يـــار و نـگارت
  ای تــو غــافل كــذاب خـسران خــيـز               ويـــل دوزخ، ســهــم جان بی نماز
  ان خــيـزخيـز و برخـيــز پـرتاب جـ                 زيــبــا كـنـد نمــــاز كــند رويت را
  تـو دل سـوز ذبـاب پنــهـان خــــيـز               در نيمه شبی دست به دعــــاء خيز
  عاشق به خـــــدا خباب دوران خـيز                ای نمازی به شيطــــان در ستيزی
  گــرپُخـتـه شوی كـباب جــوالن خيز                تــو گـــشتی به دنــيــا خــام گـشتی

  عـمـرعــزيــز كــم يـاب انسان خـيـز                 سحــر گـهی اشك ريـــز و اديب در
  

دانشگاه ها ،    البته اين كتاب گران بهاء با شيوۀ كه تحـرير يافـته است برای دانشمندان ، شاگردان،
   دعوت گران و مبلغين زياد مفيد می باشد.
والحاج دکتور صالح الدين » سعيد افغانی  - ی سعيد«من برای محترم الحاج استاد امين الدين 

را درك  موضوعايم، برای اينكه مهم بودن مجهان سپاس و قدر دانی مين  »افغانی    سعيد –سعيدی «
كرده عظيم ترين صدقه جاريه را برای خود و بازماندگانش به يادگار گذاشته، سرمايه پربهاء را در 

 اختيار امت اسالمی قرار داده.
 
 
  

  »اديب«م ربانـی غـال
  هـ ش١٣٩٣جـوزای  –افغـانستان 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  سپاسگـذاریشکر و 

   خوانندۀ محـتـر م و معـزز!

مطابق و مستـند »  ستون دين  -نماز « تحت عنوان ۀ  از بارگاه ايزد متعالی شکر گذاريم که نوشتــ
م، موادات وفـتـاوی  منابع معـتبر کتب اسالمی  به   آيات قرآنی، سنت رسول هللا صلی هللا عليه وسل

  ودينی  تکميل  و در دسترس شما  قرار دارد.
  قابل تذکراست  که: 

استاد دانشمند  سرمحقق   در تکميل  اين رساله، برادران دانشمند  و جليل القدر اسالمی هريک: 
، عالم جليل »صافی « ، عالم دانشمند مولوی ابوبکر محمد عبدالرؤوف »راشد « عبدالباری 

محترم الحاج » اديب « ،  استاد محترم غالم ربانی  »سادات «القدرالحاج مولوی استاد سيد حبيب 
عــدۀ ديگر از محققين اسالمی متن نهايی را  قبل از نشر مطالعه و ما را رهنمائی  و»عابد «سليم 

  مؤثر  کردند. 
ومحترم  » سعيد افغانی  –سعيدی«الدين  همچنان از برادران محترم خويش هريک  دکتور مصباح

  و نورچشمان هريک:  » سعيد افغانی  –سعيدی «  رفيع الدين 
که در تصحيح ، امور » سعيدی « ومحترم نجيب هللا »  سعيدی « ، عزيز الدين »سعيدی « احمد

  تخنيکی ، ديزان  و صحافت، همکاری الزم  نموده اند. 
دوران تحصيلی در مدرسه عالی امام  خويش در گرامی ام استادانستفاده ازين فرصت از تمهمچنان با

ً  ابو حنيفه ( رح ) و مرحوم  مولوی عبدالـرب وردگ خويش ومهربان معظم ،دانشمند استاد  از  خاصتا
ابوحنيفه (رح) امام عالی ۀ مسجد  مدرسـ که در عين وقت وظيفه امامت استاد تفسير جاللين شريف 

ار سپاس نموده وبرای شان ازدرگاه پروردگاه متعالی استدعای اجرعظيم اظهرا هم بدوش داشت ، 
در برپاکردن نماز توجه واهتمام برعالوه تدريس علوم  دينی همصنفان ما ۀ نموده که برما وهمــ

 خستگی ناپذير و خاص داشتند. 
ی  مينمايم، واز از رهنمائی  و همکاری اين بزرگان و عزيزان قلباً ابراز سپاس و قدردانيکبار ديگر 

را در فضل  وامان خويش  داشته   تا همه اين فضيلتمابان درگاه  پروردگار با عظمت استدعا داريم 
 باشند و اين مساعدت شان را به حسنات آنها حساب کند.

  خوانندۀ محترم:
يل  از حضور مبارک  شما  صميمانه تمنا داريم  تا لطف نموده مالحظات تکميلی خويش را به آدرس ذ

 هللا تعالی برای شما اجرعظيم نصيب کند.  برای ما بفرستـند  تا در چاپ بعدی در نظر گرفته شوند.  

  

  مؤلفان:
 strategicstudies@yahoo.com  

saidafghani@hotmail.com  
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  ميِبسِم ِهللا الّرحمِن الّرح

 باب اول
  اسالمونماز در  عبادتوم ـمفه

    عبادت  :
خاص تورا عبادت » ايّاک نعبد   « پروردگارا  درگفتن:  »  ايّاک نعبد و ايّاک نستعين«

  ميکنم،  صادقم.
خاص از تو استعانت ومساعدت ميجويم، کاذب  »   ايّاک نستعـيـن«  پروردگارا در گفتن: 

  نيستم.
  کر گرديده است. )  بار  ذ 275(  عظيم الشان بصورت کل عبادت در قرآن ۀ کلمــ

و به معنای پرستش و اطاعت خاشعانه و نهايت خضوع است. از » َعَبدَ «عبادت از ريشه 
  است. ريشه عبد دومصدرعبوديت و عبادت مشتق شده

  دارايی يک معنی ميباشد.و مورد استفاده قرار گرفته ، درعبری وعربی اصطالح اين دو 
مسيحيت واسالم  ) بعنون يک اصل  عبادت و پرستش در سه دين ابراهيمی( يهوديت،

ها بر آن تأکيد  به عنوان يکی از اولويت شود که در هر سه دين جدايی ناپذير برشمرده می
  .است شده

حتی  عبادت را علماء  به حبل متين محکمی و مستحکم در حيات فردی واجتماعی و
  سياسی انسان  معرفی  داشته است.

  يشود.خويش مرتبط مانسان از طريق عبادت با پروردگار 
انسان با عبادت  صادق  در رحمت پروردگارقرار ميگيرد ، واز ياد نه بريد که با انجام 

وادا عبادت به عزت کامل ميرسد . وجان وروحش را در معرض  رحمت پروردگار 
  قرار ميدهد.

جن و انس را  )56(سوره الذرايات  :آيه  » وما خلقت الجن و اإلنس إال ليعبدون«
يعنى هدف از خلقت كه رسيدن انسان به »   ريديم مگر براى اين كه مرا پرستش كنندنياف

  كمال مطلق باشد، تنها از راه عبادت ميسر ميگردد.
اين دين محکم و متين است. پس با ماليمت در آن «پيامبرصلی هللا عليه وسلم ميفرمايد  : 

کنيد که در اين صورت مانند درآييد و عبادت خدا را بر بندگان خدا با کراهت تحميل ن
  .)ای هستيد که نه مسافت را پيموده و نه مرکبی به جا گذاشته است سوار درمانده

نسبت به عبادت مومن افراط و زياده روی در عبادت موجب خستگی روح و بی رغبتی 
 .و گريز از آن می شود

  عـبـادت:
مت ما  دوست می دارد و عبادت اسم جامعی است كه تمام آنچه را كه پروردگار با عظ

به آن خوشنود می گردد، در بر می گيرد اعم از عقايد و اعمال قلوب و اعمال جوارح و 
 همه اعمالی كه بنده را به هللا نزديك ميساز.

بنابراين همه آنچه كه خداوند در كتابش و سنت رسولش حضرت محمد صلی هللا عليه 
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  است. وسلم مشروع قرار داده در تعريف عبادت داخل
ايمان، ترس، ۀ عبادت انواع مختلفی دارد، بعضی عبادات قلبی اند، مانند اركان ششگانـ

رجاء، توكل، رغبت، رهبت و غيره، و بعضی عبادات ظاهری است، مانند: نماز و 
 .زكات ، روزه ، حج

 :عـبادت صحيح نمی شود مگر اينكه بر دو اصل مبتـنی باشد
 تعالی انجام گيرد و به او شريك آورده نشود. اين اينكه عبادت خالص برای هللا اول:

  معنای گواهی دادن الاله اال هللا است.
يَن، «  :چنانكه هللا تعالی  می فرمايد  َ ُمْخِلصاً َلهُ الّدِ إِنَّا أَْنَزْلَنا إِلَيَك اْلِكتاَب ِباْلَحّقِ َفاْعبُِد �َّ

يُن اْلَخاِلُص َوالَِّذيَن اتَّ  ِ الّدِ ِ ُزْلفَى إِنَّ أَال ِ�َّ بُوَنا إِلَى �َّ َخذُوا ِمْن ُدوِنِه أَْوِلياَء َما َنْعبُُدُهْم إِالَّ ِليَقّرِ
َ ال يْهِدی َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّار. َ يْحُكُم َبيَنُهْم فِی َماُهْم فِيِه يْختَِلفُوَن إِنَّ �َّ ُسۡوَرةُ  2-3 (»�َّ

َمر ت است، بر تو فرو فرستاديم. خدا ـقيقـر گيرندۀ حق و حما اين كتاب را كه در ب() الزُّ
را پرستش كن و پرستش خود را خاص برای او گردان. هان! تنها طاعت وعبادت 

و ياوران ديگری را بر می   خالصانه برای هللا است و بس. كسانی كه جز خدا سرپرستان
ا به خداوند نزديك گيرند، گويند ما آنان را پرستش نميكنيم مگر بدان خاطر كه ما ر

گردانند، بی گمان خداوند بين آنان در (بارة) آنچه كه در آن اختالف می ورزند داوری 
  می كند، خداوند كسی را كه دروغگوی ناسپاس است هدايت نمی كند.) 

يَن ُحَنَفاَء َويِقي«  :و می فرمايد َ ُمْخِلِصيَن لَهُ الّدِ َّo ُموا الصَّالةَ وَما أُِمُروا إِالَّ ِليْعبُُدوا
َكاةَ َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَمةِ  (درحالی كه به ايشان دستور داده   ». ُسۡوَرةُ الَبيَّنة5 ۀآيـ .َويْؤتُوا الزَّ

نشده بود مگر اينكه مخلصانه و حقگرايانه خدا را بپرستند و نماز بر پا دارند و زكات 
  .بپردازند و اين است آيين راستين)

ل پيامبر صلی ـهللا  صلی هللا عليه  وسلم به اين شكل كه بنده مثپيروی از رسول   دوم:
به اساس و زايد، و اين ـهللا عليه وسلم عمل كند بدون اينكه چيزی از آن كم كند يا به آن بيف

َ َفاتَِّبعُوِنی «  :معنای گواهی محمد رسول هللا است. لذا می فرمايد قل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن �َّ
ُ َويْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم يْحِبْبكُ  بگو اگر خدا را دوست (»  ُسۡوَرةُ آل ِعمَران -  سورۀ  31ۀآيـُم �َّ

می داريد از من پيروی كنيد تا خداوند شما را دوست بدارد و گناهان شما را برايتان 
  .بيامرز)

ُسوُل فَُخذُوهُ َوَمانََهاُكْم َعْنهُ « :و ميفرمايد   » ُسۡوَرةُ الَحشر  7ۀآيـَفاْنتَُهوا  َوَما آتَاُكُم الرَّ
( وآنچه رسول (خدا) به شما بدهد، آن را بگيريد.و از آنچه كه شما را ازآن باز دارد 

  ) .اجتناب كنيد
ُموَك فِيَما َشَجَر َبيَنُهْم ثُمَّ ال يِجُدوا فِی أَْنفُِسِهْم «  :و ميفرمايد فال َوَربَِّك ال يْؤِمنُوَن َحتَّى يَحّكِ

ا َقَضيَت َويَسلُِّموا تَْسِليماً آيـَحرَ  سوگند به پروردگارت، » ( سورۀُسۡوَرةُ النَِّساء   65ۀجاً ِممَّ
(در حقيقت) ايمان نياورند، مگر آنكه در اختالفی كه بين آنان در گرفت، تو را داور كنند. 

  آنگاه از آنچه حكم كردی، در خود هيچ دلتنگی نيابند وكامالً گردن نهند.)
  :زـت كامل متحقق نمی شود مگر به دو چيعبودي

اول:  كمال محبت هللا، به طوری كه بنده محبت خدا و محبت آنچه كه در نزد خدا محبوب 
 .است را بر محبت هر چيز ديگری مقدم بدارد
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دوم:  كمال عاجزی و ُكرنش برای هللا به طوری كه بنده در تنفيذ اوامر و اجتناب از 
 .او خاضع و فرمانبردار باشدنواهی همواره در برابر 

و تََذلُّل و خوف و رجاء در آن جمع   پس عبوديت آن است كه كمال محبت وكمال خضوع
باشد، و بنده زمانی به محبت و خوشنودی هللا  می رسد كه عبوديت را به شكل كامل آن 

  انجام دهد. 
كلف كرده خود را به پس هللا  دوست دارد كه بنده اش با انجام فرايضی كه او را بدانها م

و ميشود او نزديك كند و هر چه بنده عبادت مستحب بيشتر انجام دهد به خدا نزديكتر
منزلت او در نزد هللا  عزوجل باالتر می رود، و به فضل و رحمت او تعالی اين تقرب 

  از اسباب رسيدنش به جنت خواهد گرديد. 
عاً َوُخْفيةً إِنَّهُ ال يِحبُّ اْلُمْعتَِديَن اْدُعوا َربَُّكْم تَ «  :می فرمايد   خداوند متعال   55ۀآيـ( »َضرُّ

پروردگارتان را با تضرع و پنهانی (به نيايش) بخوانيد، بی ( ُسۡوَرةُ االٔعَراف ) سورۀ
 . گمان اواز حد گذرندگان را دوست نمی دارد)

 :فطری بودن عبادت
نوعی رابطه است که بين  ،عبادت  مفسرا ن وعلماء  در تحقيقات خويش ميگويند که:

انسان و معبود او تحقق پيدا می کند. يکی از اصيل ترين تجلّيات روح و مهم ترين ابعاد 
 وجود انسان، حّس پرستش و نياز به عبادت است.

 در رسالت خويش  دارد وهمه پيامبرانعميقی  پرستش و عبادت، در وجود انسان ريشه 
عبادت به مفهوم و طريق بدين اساس  .ت  هللا را بکنندبه انسان  تعليم ميدهد که بايد عباد

ای انسان، رّب «  قرآن عظيم الشان با صراحت تام ميفرمايد :واقعی کلمه آمده است و 
خود و پروردگارت را بپرست که او تو و جهانيان را آفريده است و زمام امورشان را به 

  .» دست دارد.
 عبادت راز آفرينش است:

درمورد هدف خلقت انسان ياده شده است. از  ی، در آيات متعددلشان عظيم ادر قرآن 
من جّن و انس را «می خوانيم که خداوند تبارک و تعالی می فرمايد:  جمله در آيه ای

  ».نيافريدم، مگر برای پرستش و بندگی
 تشويق به عبادت:

به حکمتی ، تشويق و ترغيب به عبادت است و گاه در ضمن اين کار، یسراسر آيات قرآن
ای مردم، «مثال، در آيه ای می خوانيم:  بطوراز حکمت های عبادت هم اشاره می شود.

  .پروردگارتان را که شما و مردمان پيش از شما را آفريده است،عبادت کنيد
(ج) هللاعبادت و بندگى اثرات   

از  براى پى بردن به تأثير عبادت و نيايش در تهذيب نفس و پرورش فضايل اخالقى، قبل
  بادت آشنا شد.ـهر چيز بايد با مفهوم و حقيقت ع

 گرچه بحث درباره حقيقت عبادت گسترده است وعلمای جليل القدر  در تفسير، احاديثی ،
توان  اخالق و فقه مباحث متعددی علمی، انجام داده اند، اما در يك اشاره كوتاه چنين مى

و مفهوم آن كه ريشه اصلى عبادت » دعب«  ۀگفت : براى يافتن حقيقت عبادت بايد به کلم
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  توجه نمود. ،است
شود كه سرتاپا تعلق به موال و صاحب خود  ت به انسانى گفته مىـاز نظر لغ» بدعَ «

اش تابع اراده او، و خواستش تابع خواست اوست؛ در برابر او خود را مالك  دارد؛ اراده
  د.ده ستى به خود راه نمىداند و در اطاعت او سُ  چيزى نمى

خضوع در برابر كسى است كه همه چيز از  ۀـبنابراين، عبوديت اظهار آخرين درج
باشد كه » معبود«تواند  توان نتيجه گرفت كه تنها كسى مى ناحيه اوست و به خوبى مى

  نيست!(ج) نهايت انعام و اكرام را كرده است و او كسى جز هللا 
رب ـُــيت اوج تكامل روح يك انسان و قنها» عبوديت«د ديگر ـعديگر، و از بُ   به عبارۀ
است، و عبوديت تسليم مطلق در برابر ذات پاك اوست؛ عبادت تنها ركوع  تعالی او به هللا

قيد و شرط در برابر كمال مطلق  و سجود و قيام و قعود نيست، بلكه روح عبادت تسليم بى
  مثالى است كه از هر عيب و نقص مبراست. و ذات بى

ين عملى بهترين انگيزه توجه به كمال مطلق و پرهيز از هرگونه آلودگى و بديهى است چن
كند خود را به معبود خويش نزديك و نزديكتر سازد  ناپاكى است؛ چرا كه انسان سعى مى

مظهر «تا پرتوى از جالل و جمال او در وجودش ظاهر شود كه گاه از آن تعبير به 
كنند. مى» صفات خدا شدن  

ست كه ربوبيت در درون آن نهفته است. اشاره به اين كه است عبد عبوديت گوهرى ا 
كند كه خود را در صفات شبيه معبود سازد و پرتوى از صفات جالل  تالش و كوشش مى

 و جمال او را در خود منعكس كند.
 حکمت وهدف عبادت، بخصوص نمازدر اسالم

ـرا هللا  كـمـال مـطـلق اسـت و هـدف از عـبـادت ، رشـد وتـكـامـل انـسـان اسـت ، زيگفتيم 
انـسـان بـراى رسيدن به كمال بايد خود را به او نزديك كند و راه تقرب انسان به خداى 

  متعال ، عبوديت و بندگى است.
درونى از صفحه دل و نـورانـى شـدن آن بـه انـوار مـلكـوت  تاريکی های اثر بندگى رفع 

  . يّات حق و تابش نورعشق الهى استوآمـادگـى جـان انسان براى پذيرش تجل
بـسـيـارى از نـمـاز خـوانـان، نماز مى خوانند، ولى نمى دانند، براى چه نماز مى گذارند 

الزم بدين اساس از نماز خويش سود وفايده ای و در نـتـيـجـه از هدف اصلى آن غافلند. 
نامحسوس و غير قابل  و اين عبادت در روح آنان اثرى نگذاشته و يا اثرى نمی  برند ،

، مشابه بوده،  زاغی که صرف نول به زمين می زنند توجه گذاشته است. حالت ايشان به 
  که به  اين ترتيب به عبادت ونماز پرداختن نتيجه  با غفلت به پايان مى رسانند. 

عظيم م که چنين نمازى باز دارنـده از گـنـاهان نيست. با آنكه قرآن داشته باشيبايد به ياد  
نماز را بازدارنده از فحشاء ومنكر شمرده است معلوم مى شود نمازش در حقيقت الشان 

  نماز نبوده ، بلكه صورتى از نماز بوده است.
 :نقش عبادات در تزکيۀ اخالق  

با مدبر کارگاه هستی است، و اين  يم  ارتباط دا در نظام اخالقی اسالم، هدف از عبادت،
  شود که در طول حيات بشر پايدار بماند. قرارارتباط بايد به نحوی بر
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 سست وياچنين پيوندی دارد. هر لحظه که ارتباط  تکامل اخالقی انسان ها نياز شديد به 
  .قطع شود، سير نزولی شروع می گردد

منزله پايگاه های تقويتی ای هستند که ارتباط  عبادات در شرعيت اسالم  بهواحکام عملی 
کمالی بشر، بدون ترس واضطراب به کمال مطلو ب  د تا سيررا محکم ترمی گردانن

  برسد. 
باره ديگر پيوند حقيقی وواقعی بين  ـهنگامی که پيوند حقيقی بين پروردگار  ويا به ع

برقرار شد، هر لحظه ای که از حيات انسان بگذرد، عبادت محسوب می  خالق ومخلوق 
  .يا به تفکر پرداخته باشد در آن لحظه، کار فيزيکی انجام داده، شود؛ خواه

تثبيت  و احکام، برنامۀ دقيق زندگی اند که در سايۀ آن ارتباط با خالق، تقويت و عبادات
است که تمام  ست. هدف، اينهللا امی شود؛ اما نکته مهم، هدف از برقراری ارتباط با 

به امور  جا که وقتی افعال انسان، تحت نظام در آيد و جهت مخصوص به خود گيرد تا آن
سرگرم تحقيق هستيم و يا در  شخصی زندگی می پردازيم يا موقعی که در آزمايشگاه،
بازار، در حال خريد و فروشيم،  مسند قضاوت، حق را از باطل تشخيص می دهيم يا در

 .بزرگ، خدا را ناظر اعمال خود  بدانيم بدون توجه به اين که کارمان کوچک است يا
  ر وشاهد  بدانيم.ودر هر جای هللا را حاض

هرگونه علف هرزه را از زمين روان انسان، پاک می  عبادات، مانند باغبان دلسوزی،
صورت کسب آگاهی، آمادگی هر چه بيشتر برای پرورش صفات  کنند. چنين انسانی، در
کرده و شايسته است که از چنين موقعيتی حداکثر بهره برداری را  حسنه را در خود ايجاد

که بسيار مردمی که زحمات فراوان در راه عبادات ضروری و غير  ابنمايد؛ چر
شوند، ليکن عبادتشان چون از روی آگاهی انجام نمی گيرد، اثری  ضروری متحمل می

نيک ندارد. اين طبقه، با آن که مضر به حال اجتماع نيستند، مفيد هم  در پرورش صفات
ارزش  ه اخالق خداوند و عملی کردنتوانند باشند؛ زيرا الزمۀ مفيد بودن، تخلق ب نمی

فضای آگاهی  های اخالقی در زندگی فردی و اجتماعی است و اين ارزش ها نيز تنها در
  !و انتخاب آگاهانه به ثمر می نشينند و نتيجه می دهند و بس

ددی بعد از آن که مسلمانان را به اجرای مراسم عبادی ـدر موارد متع قرآن عظيم الشان 
، بالفاصله از آن برای  عبادت کننده توصيه ميکند که به کارهای نيکو کند دعوت می

سورۀ جمعه در خاتمه آداب نماز روپسنديده  مبادرت ورزد. بطور مثال پروردگار ما د
در ». کسب فضيلت، متفرق شويد اکنون در روی زمين برای «جمعه می فرمايد: 

در فرد و جامعه است و شرط پسنديده  حقيقت، ثمره عبادات، ظهور اخالق و افعال
جامعه خداپسند و آرمانی اسالم نيز نيت  ثمربخشی اعمال و اخالق پسنديده در ساخت

   .آزادانۀ آن اعمال و صفات است صالح و پذيرش و انتخاب آگاهانه و
  ساعته است : 24در دين مقدس اسالم عبادت 

ان معين  نميباشد ، بلكه عبادت در دين مقدس اسالم منحصر به   مكان معين ويا هم  زم
تمامي لحظات زندگی  انسان شامل دو بخش(عبادت يا معصيت مي باشد) و عبادات 

   .اسالمي در زمان هاي مختلف و أماكن مختلف انجام مي پذيرد
ساعته در دين مقدس اسالم   24شخصی   از دانشمندی اسالمی  در مورد فلسفه   عبادت 
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اعت مصروف عبادت ميباشيد ؟ دانشمند در جواب ساعت چند س 24پرسيد كه شما  در
ساعت در يک شبانه روزهميشه مصروف عبادت  24سوال کننده  گفت : ما مسلمانان در

 ميباشيم .
سوال کننده  گفت : پس شما هيچ نمي خوابيد؟ دانشمند  در جواب گفت: وقتيکه شخص 

انجام دهد ، بنابراين  مسلمان  خواب خود را به طريقه ي پيامبر صلي هللا عليه وسلم 
  .خواب اش هم عبادت محسوب مي شود

بنابر گفته ي اين دانشمند فلسفه ي حقيقي عبادت را در دين مقدس اسالم بيان مي دارد، 
  : زيرا در دين مقدس اسالم همه ي اعمال يك مسلمان مطابق احكام الهي مي باشد ، زيرا

 . ج نمايد ، عبادت نموده استهرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسالم ازدوا
 . هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسالم تجارت نمايد ، عبادت نموده است

 . هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسالم دعوتي تهيه نمايد،عبادت نموده است
 . هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسالم غذا بخورد ،عبادت نموده است

دين مقدس اسالم باخانم واعضاي فاميل خويش اخالق خوب  هرگاه كسي مطابق احکام
 . نمايد ، عبادت نموده است

هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسالم دربدست آوردن نفقه حالل براي خود وفاميل 
 . خويش سعي نمايد ، عبادت نموده است

شستن در هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسالم سوار موتور شده ، آداب و اخالق ن
 . موتور را مراعات نمايد ، عبادت نموده است

هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسالم با همسايه هاي خويش معامله خوب نمايد، 
 .عبادت نموده است

هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسالم با اقارب خويش رفت وآمد نمايد، عبادت 
 .نموده است

 .اسالم سخن گويد، عبادت نموده استهرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس 
 .هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسالم نشست و برخواست نمايد، عبادت نموده است
هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسالم به والدين خويش احترام نمايد، عبادت نموده 

 .است
 . هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسالم لباس بپوشد عبادت نموده است

هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسالم درهنگام آوردن اطفال برايشان نام هاي 
 .اسالمي اختيار نمايد ، عبادت نموده است

هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسالم درتربيه اوالد هاي خويش سعي وکوشش نمايد 
 . عبادت نموده است

ارکت نمايد ، مهماني كند ، همه هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسالم در مجالس مش
جزء عبادت حساب مي شود ، زيرا براي همه ي اين امور در دين مقدس اسالم احكام و 
قوانيني وجود دارد كه مطابقت اين اعمال با احکام دين مقدس اسالم، عبادت پنداشته مي 

  .شود
سالم ، و وظيفه ي يك مسلمان حقيقي است كه هميشه براي فهميدن احکام دين مقدس ا
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طريقه ي پيامبر سعي وتالش نمايد . زيرا فهم اين امور انسان را براي عملکرد به آنان 
 .آماده مي سازد

 ؟چرا عبادت فقط نمازخواندن باشد
قبل از همه بايد گفت که عبادت صرف نماز خواندن نيست ، هر چيزی که در راه هللا  و 

  است.  برای رضای  الهی انجام شود، عبادت
و دستگيری ازفقرا ، خدمت به جامعه وعالم بشريت ،هم نوعی از عبادت است. اما کمک 

رسمی و مشخص وجود دارد که مبين وجود کامل ويا هم  در هر دينی يک نوع عبادت
هويت  ويا به اصطالح کارتتذکره  ،هويت  آن دين را بيان  ميکند ، نماز کارت شناخت 

 ت .يک شخصی مسلمان در دين مقدس اسالم اس
عبوديت و پرستش يکی از نيازهای انسان است.  انسانها از بدو پيدايش تا به امروز  به 

  عبادت وپرستش داشته اند.مصروف شکلی از اشکال 
هيچ وجود با تمام صراحت بايد گفت که :روح انسان نياز به عبادت و پرستش دارد. 

  .مادی جای عبادت را پر کرده نميتواند
 ين واحسنترين وکاملترين شکل پرستش  دردين اسالم  نماز است .زيباترين ، مقبولتر
  دانشمندان گفته اند:

بايد طی شود.   را  مراحلی وندمتعالبرای رسيدن به عرفان الهی و شناخت خود و خدا 
  وبهترين  راه وصول  عبادت بصورت کل و عبادت نماز به صورت خاص ميباشد .

 نمودن شکل عبادت، با شارع مقدس است و در فرهنگ اسالمی تعيين کردن و مشخص
کسی نمی تواند عبادتی اختراع کند. هر امور عبادی  روشن بدعت و تشريع است که کار 

زيرا امور عبادی را همان گونه که از طرف شارع مقّدس بيان شده است،   حرامی است،
 .انجام داد، نه کمتر و نه بيشتر بايد

آورد که خواسته  و طبيعی است که بنده آن را به جا می، ست هللا انماز رابطه بنده با 
است و نماز بهترين  خداوند و معبود اوست و اصوالهدف اصلی از خلقت انسان بندگی

طبق خواسته خود عمل نمايد  شيوه اظهار بندگی است و اگر قرار باشد که هر انسانی بر
د نمی شود بلکه بندگی خود بندگی خداون نه آن چيزی که خداوند از او خواسته اين ديگر

 .و عمل بر طبق خواسته خود است
همان گونه که قرآن عظيم الشان  با لفظ ومعنای خويش هماهنگ واعجاز است الهی به 
همين ترتيب شکل نماز هم قشنگ است، هم معارف بلند اسالمی در آن وجود دارد، هم 

  باشد. تقديس لفظی است و هم تقديس عملی می تسبيح و
 ۀـدعا و سالم و خالصه هم ر ، قيام وقعود ،رکوع و سجود و تسبيح و تحميد وتکبي 

نماز به طور صحيح و کامل با حفظ شرايط و  زيبايی ها در نماز است. با اين همه اگر
إّن الصالة تنهی عن «مفاسد اجتماعی را می گيرد:  آداب خوانده شود، جلوی بسياری از

انسان را   نماز اگر با مقدمات و تعقيبات همراه باشد، »  لذکرهللا اکبر الفحشاء والمنکر و
 .رساند. آذان با آن محتوای زيبا دل را می نوازد اوج معنويت می به

صلی هللا  نماز جماعت مخصوصاً در مساجد بزرگ مانند مسجد الحرام و مسجد النّبی
  صفا و صميميت است. ،يکرنگی ،همدلی  ،زيباترين جلوه عبادتعليه وسلم 
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 آيا نماز اصل دين است؟
  خوانندۀ محترم!

  ما دو اصل داريم:
  اول: ارکان ايمان
  دوم: ارکان اسالم

ارکان ايمان شش تا هستند: (ايمان به هللا، ايمان به تمامی مالئکه خداوند، ايمان به تمامی 
 کتابهای آسمانی، ايمان به تمامی پيامبران الهی، ايمان به روز قيامت و ايمان به قضا و

باشد:  اين فرمودۀ  هللا تعالی میايمان براين ارکان قدر هم خير آن و هم شر آن).  دليل بر
ِ َواْليَوْ « ِم اْآلِخِر لَْيَس اْلِبرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوَهُکْم ِقبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَِکنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِبا�َّ

  ). 177بقره  سوره ( » النَِّبِيّينَ َواْلَمَالِئَکِة َواْلِکتَاِب وَ 
نيکی اين نيست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنيد بلکه نيکی اين «يعنی: 

  ».است که به هللا، روز آخرت، مالئکه، کتابها و پيامبران ايمان داشته باشيد
يل است که از پيامبر صلی هللا عليه وسلم سؤال می کند و می ئو از سنت حديث جبر 
ِ َوَمَالِئَکتِِه َوُکتُبِِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اْآلِخِر «ويد:گ َّxيَماِن قَاَل أَْن تُْؤِمَن بِا أخبرنی َعْن اْإلِ

ِه قَاَل َصَدْقتَ     ). 8)، وصحيح مسلم (50بخاری (.». َوتُْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َوَشِرّ
عبارت است از اين که ايمان بياوری  مرا از ايمان خبر ده، ايشان فرمودند: ايمان«يعنی: 

به يگانگی خدا، به مالئکه، به پيامـبران، به روز قيامت، به سرنوشت؛ (يعنی تقدير)، و 
  ».گفت: راست گفتی ،ايمان بياوری به خير و شر آن

و ارکان اسالم هم پنج تا هستند: (شهادتين، نماز، روزه رمضان، زکات، حج). در حديث 
بُنَِی «ی هللا عنه آمده که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم می فرمايد: عبدهللا بن عمر رض

َالةِ وَ  ِ َوإَِقاِم الصَّ ًدا َرُسوُل �َّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ ْسَالُم َعلَی َخْمٍس َشَهاَدةِ أَْن َال إَِلهَ إِالَّ �َّ َکاةِ اْإلِ إِيتَاِء الزَّ
  ). 16) ، وصحيح مسلم (8( بخاری». َوَصْوِم َرَمَضاَن َوَحجِّ اْلَبْيتِ 

براينکه خداوند، يکی است و جز اول شهادت ،سالم بر پنج چيز بنا شده است: «يعنی: 
سول هللا ست. دوم: اقامة صلی هللا عليه وسلم راو، معبود برحقی وجود ندارد و محمد

  .»نماز، سوم: دادن زکات، چهارم: روزه گرفتن ماه مبارک رمضان ، پنجم: ادای حج
راين متوجه شديم که نماز دومين رکن از ارکان اسالم است، پس نماز رکن اسالم و بناب

رکن دين است، و رکن يعنی پايه و اساس دين که اگر نباشد دين و اسالم فرد هم 
ويران خواهد شد، برای همين است که رسول خدا صلی هللا عليه فروخواهد ريخت و 

موده الصالة، و ذروة سنامه الجهاد فی سبيل رأس االمر االسالم، و ع« وسلم فرمودند: 
، و بلندترين قله آن جهاد در  ، و ستون آن نماز است است سر کارها اسالم « يعنی: .  »هللا

  ». راه خدا است
  .)2616 –صحيح ترمذی  ( .  کرده است  که خدا واجب  عبادتی است و نماز نخستين  

أول ما يحاسب «ر صلی هللا عليه وسلم فرمود: که پيامب کرده است   و عبدهللا بن قرط نقل
» عليه العبد يوم القيامة الصالة فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله

، اگر  که انسان در روز قيامت بر آن باز خواست خواهد شد، نماز است اولين  چيزی « 
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تباه گردد، ديگر  ، و اگر کار آن کار آن درست باشد، ديگر کارهايش نيز درست است
  راويت طبرانی ).».(گردد کارهايش نيز تباه می

و لذا مسلمانان اجماع دارند بر اينکه اگر کسی فرضيت نماز را انکار کند، کافر شده واز 
شود. اما دربارۀ کسی که با وجود اعتقاد به وجوب نماز، آن را  اسالم خارج می ۀداير

ف هم احاديثی است که از پيامبر صلی هللا ترک کند، اختالف نظر دارند و سبب اختال
بدون اينکه بين کسی که  ،عليه وسلم ثابت شده و در آنها تارک الصاله کافر ناميده شده

انگاری (نماز را) ترک کرده،  نماز را از روی انکار ترک کرده و کسيکه از روی سهل
  تفاوت قائل شده باشد.

إن بين « ر صلی هللا عليه وسلم فرمود: از جابر رضی هللا عنه روايت است که پيامب
حد فاصل ميان انسان و ). «82مسلم ( »(الرجل و بين الشرک و الکفر ترک الصالة

  ).82(مسلم  ». شرک و کفر ترک نماز است
العهد الذی «فرمود :  از بريده روايت است از پيامبر صلی هللا عليه وسلم شنيدم که می

ی بين ما و آنها  مشخصه). «1079ابن ماجه ( »(فقد کفر بيننا و بينهم الصالة فمن ترکها
ابن ماجه ».( شود (کفار و مشرکين) نماز است، هر کس آنرا ترک کند کافر می

)1079.(  
و در کتاب خدا صراحتا ذکر شده که اگر کسی اهل نماز نباشد او جهنمی خواهد بود؛ 

إِالَّ « ی گويند می فرمايد: چنانکه قرآن کريم از زبان اهل جنت که با اهل جهنم سخن م
أَْصَحاَب اْليَِميِن ، ِفی َجنَّاٍت يَتََساءلُوَن ، َعِن اْلُمْجِرِميَن، َما َسلََکُکْم فِی َسَقَر، َقالُوا َلْم َنُک 

  ).43- 41مدثر آيه ۀ سور» (ِمَن اْلُمَصِلّينَ 
شان به دست (که نامه اعمالشان را به نشانه ايمان و تقواي» نـاصحاب يمي«يعنی: مگر 

کنند: چه چيز شما را  دهند)!آنها در باغهای بهشتند، و از مجرمان سؤال می شان میـراست
  ».ما از نمازگزاران نبوديم«گويند:  می» به دوزخ وارد ساخت؟!

  بنابراين با استناد به اين آيه نخواندن نماز موجب داخل شدن در آتش جهنم است.
اندن نماز کند، که در اينصورت اميد است خداوند مگر کسی که توبه کند و شروع به خو

متعال توبه اش را بپذيرد و از آتش جهنم رهايی يابد وسبب نجات خويش در دارين گردد. 
بعد از توبه الزم نيست تا نمازهای فوت شده ی گذشته اش را قضا کند، زيرا قضا کردن 

اگر در وقت مشخص نماز صحيح نيست چرا که هر نمازی وقت معين خود را دارد و 
  خود خوانده نشود، ديگر قضا نخواهد شد مگر در دو حالت:

  کسی خواب بماند و بعد که بيدار شد متوجه می شود که وقت نماز تمام شده. - 1
کسی که آنقدر مشغله ی فکری داشته که يادش نبوده وقت نماز شده تا آنکه وقت آن  - 2

 تمام می شود.
ميگويند، و صالة در زبان عربی به معنای دعا آمده  نماز را در زبان عربی (صالة)

ُرُهْم َوتَُزِکّيِهم ِبَها َوَصِلّ «است، چنانکه در قرآن کريم  آمده:  ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدَقةً تَُطِهّ
ز اموال ).يعنی: ا103آيه :   -توبه سورۀ » (َعلَْيِهْم إِنَّ َصالَتََک َسَکٌن لَُّهْم َوّ�ُ َسِميٌع َعِليمٌ 

ای (بعنوان زکات) بگير، تا بوسيله آن، آنها را پاک سازی و پرورش دهی! و  آنها صدقه
(به هنگام گرفتن زکات،) به آنها دعا کن؛ که دعای تو، مايه آرامش آنهاست؛ و خداوند 
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   ».دعای تو« يعنی » صالتک« شنوا و داناست. که در اين آيه، کلمه: 
  »:صالة«کلمه 

   ( نماز ) در زبان عربی به سه مفهوم آمده است:  »صالة « کلمه  
اول: صالة از ريشه (صلی) گرفته شده است و مفهوم آن (چيز کجی را حرارت وگرمی  

انسان به اساس مصروفيت ها  راست شود، و نماز را صالة ميگويند؛ زيرا   دادن) است تا 
ونماز او را به عظمت به کجی ميشود،   و گرفتاری دنيوی، وخواهشات نفسانی مبتال 

آورده و سبب استقامت انسان   در قلبش بجا  پروردگارجل جالله متوجه نموده، حرارتی را 
َالةَ تَْنَهی َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمنَکرِ «ميگردد،  انسان را از  همانا براستی که نماز » إِنَّ الصَّ

ه دچار کجی شده است و بوسيلهء بر اثر نفس امار و بدکاری ها منع مينمايد. انسان  گناهان 
   وگرمی وعظمت هللا جل جالله رسيده وکجی آن دور شود. نماز به آن حرارت  
دوم:  (صالة) از اصل (صلت) گرفته شده است که به معنای تعلق و رابطه ميباشد،  

مخلوقات، وهمنوعانش مستحکم  وعالقه انسان را با هللا جل جالله،   وصالة (نماز) ارتباط 
پروردگارعالميان قطع رابطه نموده است، و با برگشت به   يسازد. زيرا انسان بی نماز با م

   مستحکم ميسازد. باره  هللا جل جالله دو  نماز، رابطه اش را با
سوم: صالة به معانی تحيت (احترام)، دعا و سالم نيز آمده است، زيرا مؤمنان يکتا  

تقديم ميدارند، و  ازخود به پروردگار خويش احترامات خويش را در نم  پرست، تمامی 
الهی نموده، وبا سخن گفتن به پروردگار دعای خويش را   درنماز عرض ونياز به دربار 

   نيز برايش تقديم ميدارند.
  و اما نماز در اصطالح شريعت اسالمی:

« آغاز شده و با لفظ »  هللا اکبر« عبارت از انجام عمل مخصوصی است که با لفظ  
ختم ميشود، ودارای ارکان وشرايط خاصی ميباشد از قبيل » لسالم عليکم ورحمة هللا

 کريم و  قرائت فاتحه قرآن، سجود، استقبال قبله ،رکوع  ،و قيام ، داشتن طهارت ووضوء 
  خواندن اذکار می باشد.

  ميکند: کيد هميشگیـأچرا اسالم برخواندن نماز ت
  :، بدين جهت است کهمخشان اسالاهميت نماز در بين همه دستورهای در

نماز روح انسان ها را به مبدا هستی بخش مرتبط و متصل می کند و با اين ارتباط  -1
را زنده،با نشاط و آرام می سازد و او را برای انجام ساير تکاليف و  انسان روح و جان 

رکه ساير مح موتر وظايف فردی و اجتماعی آماده می کند از اين رو می توان گفت نماز 
داشته  يقين اهميت بدهد، زبه نما شخصيکهاعمال و دستورات اسالمی است،زيرا آن 

  .عبادات اهميت بسزايی قايل بوده وبا تمام اخالصمندی آنرا بجاء مياوردبه ساير باشيد که 
اما اگر مسلمانی نماز خويش را بوجه احسن انجام ندهد وبه آن اهميتی قايل نباشيد ، ساير 

  بادی اش نيز از بهره وثمره ای برخورد دار نخواهد بود .اعمال ع
نبايد فراموش کرد که خواندان نماز  عالوه بر آنکه انجام يک فريضه الهی است ،  - 2 

بلکه خواندان نماز خود مانع بسياری از اعمال بد شده وجلوی بسياری از گناهان را 
  ميگيرد. 
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می ماند و اين خاصيت بازدارندگی نماز را نمازگزار واقعی از فحشا و منکرات به دور  
  را نميتوان در ساير عبادات اسالمی در يافت .» ان الصاله تنهی عن الفحشاء و المنکر«

نماز،از لحاظ فهم  سياسی ،مسلمانان سراسر جهان را هر روز به سمت قبله واحد ،و 
در هر روز  مردم هر شهر و قريه در نماز جماعت با هم متحد می سازد . اين حرکت
  برای مسلمانان به مسلمانان  شکوه و عظمت و اقتدار خاصی می بخشد.

  :معنا و مفهوم نماز
  مفهوم نماز:

ُرُهْم  « فرمايد:  نماز در لغت بمعنی دعا است. خداوند می ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدَقةً تَُطّهِ
يِهْم بَِها َوَصّلِ َعَليِهْم إِنَّ َصالَتََك سَ  ُ َسِميٌع َعِليمَوتَُزّكِ . (ای )103توبه:(سوره »  َكٌن لَُهْم َو�َّ

شود و برای آنان، دعا   پيامبراز اموال آنان، زكات بگير كه باعث پاكی و تزكيه آنها  می
  آيد و خداوند، شنوا و داناست ). كن چرا كه دعايت، آرامش برای آنان بحساب می

  است.» عا كند«بمعنی » صل«كنيم كلمة  چنانچه مشاهده می
إَِذا ُدِعی أََحُدُكْم َفْليِجْب َفإِْن َكاَن َصائًِما َفْليَصّلِ «فرمايد:  نبی اكرم صلی هللا عليه وسلم  می

   ).4797)معلقا ت بخاری قبل از حديث شمارة (1431مسلم (  »َوإِْن َكاَن ُمْفِطًرا َفْليْطَعمْ 
ايد. اگر روزه داشت، (برای اگر كسی از شما (برای صرف غدا) دعوت شد، اجابت نم«

 ».صاحب غذا) دعای (خير و بركت و استغفار) نمايد. و اگر روزه نداشت، غذا بخورد
بايد دانست كه صالة يعنی درودی كه از طرف خداوند باشد، بمعنی ثناء و ستايش است و 

َ « درودی كه از طرف فرشتگان باشد، بمعنی دعا است. خداوند می فرمايد:   إِنَّ �َّ
سوره » (  َوَمالَِئَكتَهُ يَصلُّوَن َعلَى النَِّبی ياأَيَها الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَيِه َوَسلُِّموا تَْسِليًما

فرستند. ای كسانی كه ايمان  (همانا خداوند و فرشتگان بر پيامبر، درود می )56احزاب:
  ايد، (شما هم) بر او، درود و سالم بفرستيد). آورده

گويد:  صالة (درود) خداوند بمعنی تعريف و تمجيد  او، نزد فرشتگان است  ه میالعالي ابو
گويد: يصلّون يعنی  و درود فرشتگان بمعنی دعا است. و ابن عباس رضی هللا عنهما می

  )3/228ثرقيع ابن عثيمين ( گويند. تبريك می
معنی و برخی گفته اند: درود خدا يعنی همان رحمت الهی است و درود فرشتگان ب

تفسير ابن كثير و  ( استغفار كردن آنان است. و صحيح و درست، همان قول اول است
  ).229ـ 3/228شرح ممتع ابن عيثمين (

» أُْولَِئَك َعَليِهْم َصلََواٌت ِمْن َرّبِِهْم َوَرْحَمةٌ َوأُْوَلِئَك ُهْم اْلُمْهتَُدون« ی فرمايد:تعال مخداوند م
بردباران با ايمانی هستند كه) الطاف و رحمت و احسان  (آنان (همان ) 157بقره:(سوره 

گردد و مسلماً ايشان راه يافتگان (به جادة حق و  و مغفرت خدايشان شامل حال آنان می
  حقيقت و طريق خير و سعادت) هستند).

چنانچه مشاهده می كنيم رحمت، بر صلوات، عطف شده است و اقتضای عطف، مغايرت 
  می باشد.

ازطرف خداوند باشد بمعنی ستايش است و صالتی كه از طرف مخلوقات پس صالتی كه 
تسبيح گفتن است. و   يعنی فرشتگان، جن وانس باشد، بمعنی نماز، ركوع، سجده، دعا و
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  .. .صالتی (درودی) كه از طرف پرندگان و خزندگان باشد، بمعنی تسبيح گفتن است
  ).  14/465لسان العرب ( (

يعت، عبارت از: عبادتی است كه بخاطر خداوند، انجام می در اصطالح شر» صالة«و 
گيرد و شامل اقوال و افعال معين و بخصوص  می باشد كه با تكبير، آغاز و با سالم، به 

ناميده شده اند زيرا دعا را نيز » صالة«رسد و اين، اقوال و افعال مخصوص،  پايان می
) و االنصاف فی معرفه 3/5لكبير () ابن قدامه والشرح ا3/5المغنی (برميگيرند (در 

   ).            174) و التعريفات جرجانی (3/5الراجج من اغالف (
شد، از آن مفهوم، انتقال  كه در آغاز به هر دعايی، اطالق می» صالة«در نتيجه كلمة 

پيدا كرد و هم اكنون بخاطر مناسبتی كه ميان دعا و نماز وجود دارد، همان افعال و اقوال 
يعنی نماز » صالة«وص، كلمة صالة يعنی نماز، اطالق می شود. پس هرگاه، كلمة مخص

  در شريعت اطالق شود، مفهوم آن، فقط نماز با همان افعال و اقوال مخصوص است
  ).31ـ  2/30ابن تيميه (ة ( شرح العمد

و سرتاسر نماز، دعا يعنی طلب و درخواست است: زيرا طلب و درخواست يا با سؤال 
مطرح می شود چنانچه دعا كننده، خواهان جلب منفعتی و يا دفع ضرری می شود  كردن،

  و طلب اينگونه نيازها از خداوند، فقط با زبان و سؤال كردن، انجام می گيرد.
يا اينكه طلب و درخواست با عبادت انجام می گيرد. چنانكه انسان با اعمال نيك از قبيل 

و ثواب می نمايد. پس كسی كه اين، عبادات را نماز، ركوع، سجده و غيره، طلب اجر 
دهد، در واقع با زبان حال از هللا، طلب مغفرت می نمايد. و از سخنان فوق،  انجام می

شود كه سرتا سر نماز، دعا و درخواست با زبان و يا طلب و در خواست  روشن می
  .بوسيلة عبادت است چرا كه نماز هر دو نوع را در بر می گيرد

در لـغت به معناى پرستش، نياز، سجود، بندگى و اطاعت،  خم شـدن بـراى نـمـاز 
اظـهـار بـندگى و اطاعت و يكى از فرايض دين و عبادت مـخصوصى است كه مسلمانان 
پنج بار در شبانه روز به جا مى آورند. نـماز يعنى خدمت و بندگى، فرمان بردارى، سر 

ام. نماز،داروى نسيان و وسيله ذكر خداوند فرود آوردن و تعظيم كردن به نشانه احتر
است. نـمـاز، رابـطه معنوى مخلوق با خالق است. نماز يعنى دل كندن از مـاديـات و 

  پـرواز دادن روح; يـعـنى پا را فراتر از ديدنى ها و شنيدنى ها نهادن.
  معنای لغوی نماز:

عالى به پيامبر اش می معناى لغوى نماز دعاى خير مى باشد طوريکه  هللا سبحانه وت
فريست بر آنان ، (يعنى درحق بصالت »ْ َوَصّلِ َعَليِهْم إِنَّ َصَالتََك َسَكٌن َلُهم :« فرمايد 

  شان دعاى خير بعمل ار ) واقعآ دعا خير تو  برای آنها باعث وقار، وبردبارى است.
گار وپيامبر اما نماز در شريعت عبارت از اعمال وگفتار است که تعليم از جانب پرورد

  صلی هللا عليه وسلم برای ما بعمل آمده است . نماز با تکبير ( هللا اکبر) آغاز وبا تسليم 
  ( سالم گفتن) خاتمه می پذيرد.
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  :کيفيت فرض گرديدن نماز
نماز هديه ای است که درشب  محدثين در مورد کيفيت فرض گرديدن نماز مينويسند:

 سلم ، به نزد پروردگار فرض گرديده است.معراج رسول اكرم ،صلى هللا عليه و
، كه اين به بيست وهفتم نويسندمحدثين  تاريخ آن را تقريبا پنج سال قبل از هجرت مى 

ميالدی:يعنى به سال هشتم آشكار شدن نبوت محمد صلی هللا عليه  616ماه رمضان سال
  وسلم  برابرمى باشد. 

ه را با پروردگارش مستحكم مى كند بند عالقة حكمت در فرضيت بودن نمازاين است،كه
و او بسبب ادا كردن نماز خالق مهربانش را شكر سپاس مى گويد. اين عمل سبب 

شگر گذارش را از نعمتهاى دنيوى و اخرويش  بندة راضايت پروردگار شده او تعالى اين
  .بهرور مى سازد

و إلن كفرتم إن  إلن شكرتم ألزيدنكم«  قرآن عظيم الشان با زيبای خاصی ميفرمايد : 
يعنى اگر شكر گذار گرديديد البته نعمتهايم را به شما افزون خواهم كرد. »( عذابی لشديد 

  و اگر ناسپاسى كرديد پس بدانيد عذاب من بسيار سخت مى باشد). 
اما آن منفعت هاى شخصى، كه نماز گزار به سبب خواندن نماز كسب مى كند اين است، 

خواند هميشه در باالى خود هللا سبحانه وتعالى را نظارت كننده كه اگر آن را با اخالص ب
  مى بيند. 

يکی از منفعت های بسيار مهم که نماز برای انسان ميرساند ، اينست که نماز ، انسان را 
   ) ميفرمايد :45از فحشا ومنکر باز ميدارد:قرآن عظيم الشان( در سوره العنكبوت: آيه  

و برپا بدار نماز را! بدرستى (  »نهى عن الفحشاء والمنكر وأقم الصالة إن الصالة ت« 
  .نماز از كارهاى بى حيايى وناپسند منع مى نمايد)

من لم تنهه صالته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من هللا :« ودر حديثی ديگری آمده است 
كه را هر ( رواه الطبرانی وغيره مر فوعا وموقوفا)»   إال بعدا وفی رواية فال صالة له

نمازش از كارهاى بى حيايى و ناپسند منع ننمايد او را از هللا تعالى به جز دورى ديگر 
چيزى نتيجه نباشد. ودر روايتى چنين آمده كه نمازش درست نشود. چون مسلمان عاقل و 

مخلص هميشه مى كوشد تا هيچ كار بدى را انجام ندهد تا نمازش نزد خداوند نامقبول 
ب مى داند، كه هللا تعالى نماز راسبب نجات او گردانيده  است وگر نه نشود. زيرا او خو

  هللا تعالى هيچ احتياجى به نماز وى ندارد. 
خواندن نماز چيزى را در ذات وصفات هللا تعالى زياد نه كند و نخواندنش چيزى را از او 

  كم نكند. اما فايده هاى اجتماعى نماز بسيار بزرگ اند.
  ز انس بن مالک ا گرديدن نماز درشب اسرا ء در حديثی از درمورد کيفيت فرض

از رسول هللا  صلی   روايت است که گفت :ابوذر( رضی هللا عـنه )   ( رضی هللا عـنه )
هنگاميکه به مکه بودم سقف خانه ام شکافته « هللا عليه وسلم  روايت ميکرد که فرمودند: 

ه ام را گشوده وبه آب زمزم شست،بعد داخل گرديد، سين » ( عليه السالم  شده وجبريل
ازان طشتی راکه پُراز حکمت وايمان بود ، آورده ودر  سينه ام خالی کرده ، وشکاف 

بعدازان دستم راگرفته وبه سوی آسمان عروج نمود ، چون به آسمان  سينه ام را بست 
گفت من  اول آمدم ، جبريل به دربان آسمان گفت : باز کن ، دربان گفت :کيست ؟ جبريل
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  جبريل هستم .
همراهم  مـحـمـد ( صلی هللا عليه وسلم ) گفت : کسی همراهت هست ؟ گفت : بلی !

  ميباشد. 
گفت : آيا او مبعوث شده است ؟ گفت : بلی . ودربان ، درب را گشود ، چون به آسمان 

دنيا باال شديم ، ديديم شخصی نشسته ومردمانی بطرف راستش و ومردمانی بطرف چپش 
اردارند ، چون بطرف راستش نگاه ميکند می خندد، وچون بطرف چپش می بيند قر

  ميگيـريد، (مارا مخاطب قرار داده) وگفت: 
  پيامبر نيکو کار ، وفرزند نيکو کارم خوش آمديد، ازجبريل پرسيدم : اين شخص کيست ؟

اردارند ( عليه السالم )است ،واين چيزهائيکه بطرف راست و چپش قر  (آدم) گفت : اين 
،ارواح اوال دش می باشد ، آنهائيکه بطرف راستش هستند: اهل جنت ،و آنهائيکه بطرف 
چپش ميباشند : اهل دوزخ هستند ،چون بطرف راستش می بيند می خندد، وچون بطرف 

 چپش نگاه ميکند ميگيـريد.
اول بعد ازان مرا به سوی آسمان دوم برده وبه دربان همان چيزی را که دربان آسمان  

   ﴾. .گفته بود ، تکرار نموده ودرب را کشود
 پيامبر  برايش گفته است که ( رضی هللا عـنه ) ميگويد : که ابوذر ( رضی هللا عـنه ) انس

درآسمانها : (آدم) ،( ادريس ) ، ( موسی) ،(عيسی)و (ابراهيم )  صلی هللا عليه وسلم
، فقط همين قدر به خاطر اماکن آنهارامشخص کرده نه توانست صلوات الـله عنه ،

عليه   رادرآسمان دنيا ، وابراهيم   عليه السالم آدم  پيامبر صلی هللا  عليه وسلم ،  داشت
  السالم رادر آسمان ششم ديده اند.

پيامبر صلی هللا عليه  با ( رضی هللا عـنه ) روايت است که گفت : چون جبريل از انس 
فت : پـغمبر نيکو کار ، وبرادر نيکو کارم خوش نزد ادريس عليه السالم رسيدند گ وسلم  

 ميگويند:پرسيدم:  آمديد، پيامبر صلی هللا عليه وسلم  
 گفت: اين ادريس است . ( عليه السالم ) جبريل ﴾. ﴿اين شخص کيست ؟ 
رسيديم ، واو هم گفت: پيامبر  نيکو کار، وبرادر  ( عليه السالم ) بعدازان نزد موسی 

   ﴾. اين کيست ؟  د، پرسيدم: ﴿نيکو کارم خوش آمدي
 (عليه السالم ) است. گفت: اين موسی

رسيديم ، واو هم گفت: پيامبر  نيکو کار، وبرادر نيکو  ( عليه السالم ) بعدازان نزد عيسی
 (  عليه السالم ) است .  گفت: اين عيسی ﴾. اين کيست ؟ کارم خوش آمديد، پرسيدم: ﴿

رسيديم ، واو گفت: پيامبر  نيکو کار، وفرزند نيکو  م )( عليه السال بعدازان نزد ابراهيم 
 کارم خوش آمديد، پرسيدم: 

 (عليه السالم ) است. گفت: اين ابراهيم ﴾. ﴿اين کيست ؟
   و(ابوحـَبـَۀ انصاری) ( رضی هللا عـنهما ) ميگويد : ابن عباس ( رضی هللا عـنه) انس 

بعدازآن   عليه وسلم فرموده اندکه : ﴿ ميگفتندکه : پيامبر صلی هللا ( رضی هللا عـنه)
 ﴾. .تاجائی بر ده شدم که آوازاقالم ( مالئکه ) را ميـشنيدم

  فرمودند: پيامبر صلی هللا عليه وسلم  ميگويد: ( رضی هللا عـنه ) انس بن مالک 
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پـِنـجاه وقت نماز، فرض گردانيد ، باهمين حکم برگشته تا آنکه    خداوند بر اُمت من ﴿ 
موسی ( عليه السالم ) رسيدم ، پرسيد : خداوند بر امت تو چه چيز فرض نمود ؟ نزد 

گفتم : پـنجاه وقت نماز، گفت : واپس بسوی پروردگارت برگرد، چون امت تو طاقت اين 
باز برگشته و نزد   وخداوند متعال قسمتی از آن را ساقط نمود ،  را ندارند ، برگشتم

ل قسمتی از آن را ساقط نمود ، گفت : نزدپروردگارت موسی آمده وگفتم: خداوند متعا
برگرد، چون امت تو طاقت آن را ندارند ، برگشتم وبازخداوند متعال قسمتی از آن را 

ساقط نمود ، گفت : باز نزد موسی آمده و باز برايم گفت : نزدپروردگارت برگرد، زيرا 
اين پنج است ( درعدد) ، وپنجاه امت تو طاقت آن را ندارند ، باز برگشتم ، وبرايم گفت: 

است( درثواب )، واين گفته ام تغيير پذير نيست، باز نزد موسی آمده و او برايم گفت : 
  نزدپروردگارت برگرد، گفتم : از پروردگارم حيا ميکنم.

  در فيض الباری در مورد اين حديث می نويسد :
ه وسلم پنج بار به طوری که از ظاهر حديث بر می آيد ،نبی کريم صلی هللا علي

پروردگارش مراجعه کردند ، ودر هرباری ده نماز تخفيف داده می شود ،  ولی امام ابن 
حجر رحمه هللا می گويد : به اساس تحقيقی که من انجام دادم ، تخفيف نماز در هر بار 

پنج نماز بود ، که به اين اساس پيامبر صلی هللا عليه وسلم نه بار جهت طلب تخفيف نزد 
  پروردگار خود رفتند .

در مرتبه اخير که موسی عليه وسلم از پيامبر خدا خواست که نزد پروردگار رفته وطلب 
تخفيف نمايد ،ايشان فرمودند که حيا ء می کنم، سببش اين بود که چون درهر باری که 
مراجعه می کردند ، پنچ نماز تخفيف می يافت ،اگر اين بار طلب تخفيف می کردند ، 

  ش اين بود که طلب از بين رفتن نماز را می کنند ، از اين سبب حيا کردند .معناي
  :کم نماز در اسالمح

قرآن، سنت و اجماع امت، نماز را بر هر مسلمان عاقل و طوريکه در فوق متذکر شديم 
گردانيده است. فقط بر زنی كه در دوران حيض يا نفاس بسر می برد، فرض  بالغ، فرض

  نيست.
يَن ُحَنَفاءَ «    فرمايد: ال میخداوند متع َ ُمْخِلِصيَن َلهُ الّدِ َو يِقيُموا  َوَما أُِمُروا إِالَّ ِليْعبُُدوا �َّ

َكاةَ َوَذِلكَ  َويْؤتُوا  الصَّالَةَ  (و به آنان دستور داده نشده )  5سوره بينه  آيه » (   ِديُن اْلقَيَمة الزَّ
ايانه پرستش نمايند و فقط بر دين او باشند است مگر اينكه خداوند را مخلصانه و حق گر

  و نماز را بر پای دارند و زكات بدهند. و اين است آيين راست و درست).
سوره » . ( إِنَّ الصَّالَةَ َكاَنْت َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن ِكتَابًا َمْوقُوتًا « و درجايی ديگرمی فرمايد:

  اوقات معينی دارد). (همانا نماز بر مؤمنان فرض است و ) 103نساء: آيه 
و به «را به يمن فرستاد، فرمود: صلی هللا عليه وسلم حضرت معاذ  هنگامی كه نبی اكرم

( بخاری  »آنها اعالم كن كه خداوند در شبانه روز، پنج نماز بر آنها فرض گردانيده است
  ). 50ومسلم  1395

بُِنی اِإلْسالُم َعلَى «     فرمود:صلی هللا عليه وسلم  می گويد: نبی اكرم ( رض ) ابن عمر
َكاةِ َوَصْوِم َرَمَضان و الحج ِلَمِن  ُ و َإَِقاِم الصَّالةِ و َإِيتَاِء الزَّ َخْمٍس َشَهاَدةِ أَْن ال إَِلهَ إِال �َّ

  )16) و مسلم (8بخاری (. ( »استََطعتُم
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  اسالم بر پنج چيز بنيان گذاری شده است:
  . چ معبودی بجز هللا، وجود نداردگواهی دادن بر اينكه هيشهادت وـ 1
  .نماز پاکردن  ـ بر2
  .ـ پرداخت زكات3
  .رمضانماه مبارک  ـ روزه گرفتن 4
  ».ـ حج بيت هللا برای كسی كه استطاعت آنرا دارد5

فرمود:  صلی هللا عليه وسلم می گويد:  شنيدم كه رسول هللا  ( رض ) عبادة بن صامت
» ُ  َعلَى اْلِعَباِد فََمْن َجاَء بِِهنَّ َلْم يَضيْع ِمْنُهنَّ َشيئًا اْستِْخَفافًا بَِحقِِّهنَّ َخْمُس َصلََواٍت َكتََبُهنَّ �َّ

ِ َعْهٌد أَْن يْدِخَلهُ اْلَجنَّةَ  خداوند، پنج نماز بر بندگانش، فرض نموده است. «». َكاَن َلهُ ِعْنَد �َّ
اند، خداوند، عهد نموده است كه هر كس، آنها را بدون استخفاف، ادا نمايد و ضايع نگرد

  ».او را وارد جنت نمايد
  كنيم. آيات و احاديث دربارة فرضيت نماز بسيار زيادند كه ما به ذكر همين اندازه اكتفا می

المغنی ابن .( همچنين امت اسالم بر فرض بودن پنج نماز در شبانه روز، اجماع نموده اند
   .) سلم.) و م1/114) بخاری (4) .   (3/6قدامه (

اما نمازهای پنج گانه بر زنانی كه در دوران عادت ماهيانه و يا نفاس بسر می برند، 
ألَيَست إَِذا حاَضت َلم تَُصّلِ َو «فرمود:  صلی هللا عليه وسلمفرض نيست زيرا رسول اكرم 

يعنی مگر نه اين است كه زن، در دوران عادت ماهانه، نماز نمی خواند و ».َلم تٌَصم
  می گيرد؟روزه ن

  مقام نماز در اسالم:
نماز در دين مقدس اسالم از جايگاه بسيار وااليی برخور دار است. و داليل آن عبارتند 

  از:
  ـ نماز، ستون دين است: 1

در دين مقدس اسالم وشرعيت غرای محمدی نماز بمثابه ستون معرفی گرديده است ، اين 
  برپا نمی شود.  بدين معنی است که : دين بدون اين ستون، اساسآ

َرأُْس األَْمِر  «فرمود:   هللا عليه وسلم   صلیاكرم  گويد: نبی می بن جبل  معاذدر حديثی 
رأس امور اسالم و ستون آن، «يعنی  .» اِإلْسالُم َوَعُموُدهُ الصَّالةُ َوِذْرَوةُ َسَناِمِه اْلِجَهاد

ستون بيفتد، ساختمان عمارت  و بايد دانست كه اگر». نماز است. و قلة آن، جهاد می باشد
)  . و 5/231) و احمد (2/1314) و ابن ماجه (2616ترمذی (( ، نابود خواهد شد. 

ست: اين حديث، حسن و صحيح است وشيخ  آلبانی نيز آنرا در اترمذی دربارة آن، گفته 
  )) تحسين نموده است.2/138ارواء القليل (

  شود، نماز است.  ـ اولين عملی كه بنده بخاطر آن محاسبه می2
روايت می   وحتی  خوبی و بدی اعمال انسان، به نمازش، بستگی  دارد.  انس بن مالك

ُل َما يَحاَسُب ِبِه اْلَعْبُد يْوَم اْلِقياَمِة ( فرمود:  صلی هللا عليه وسلم   رسول هللا :كند كه أَوَّ
ُ ُسْبَحاَنهُ ِلَمَالِئَكِتهِ َصالتُهُ َفإِْن أَْكَملََها ُكتَِبْت َلهُ َناِفَلةً فَإِْن َل  اْنُظُروا َهْل  ْم يُكْن أَْكَمَلَها َقاَل �َّ

عٍ َفأَْكِملُوا بَِها َما َضيَع ِمْن َفِريَضِتِه ثُمَّ تُْؤَخذُ اْألَْعَماُل َعلَى َحَسِب  تَِجُدوَن ِلَعْبِدی ِمْن تََطوُّ
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شود، نماز است. اگر  به میاولين چيزی كه در روز قيامت، بنده بخاطر آن، محاس« )َذِلكُ 
نمازش را كامل ادا نموده است، بطور كامل، برايش بحساب می آيد. و اگر نمازش را 

ام، نماز نفلی  گويد: ببينيد آيا بنده بطور كامل ادا نكرده است، خداوند به فرشتگانش می
ال به دارد كه فرايضش را بوسيلة آن، كامل كنيد؟ بعد از آن، محاسبة زكات و ساير اعم

) و احمد 1425) و ا بن ماجه (866، 864(ابوداوود (». گيرد همين ترتيب، انجام می
  ).2/353) و صحيح الجامع آلبانی (5/377، 903، 4/65(
  ـ آخرين چيزی كه از دين، ضايع می شود، نماز است.3
  ماند. پس اگر نماز كه آخرين امر دين است، ضايع گردد، چيزی از آن، باقی نمی 

ْسَالِم ُعْرَوةً  (فرمود:  صلی هللا عليه وسلم می گويد: رسول هللا   امهابوام َليْنَقَضنَّ ُعَرى اْإلِ
لُُهنَّ َنْقًضا اْلُحْكُم َوآِخُرُهنَّ  َالةُعْرَوةً فَُكلََّما اْنتََقَضْت ُعْرَوةٌ تََشبََّث النَّاُس ِبالَّتِی تَِليَها َوأَوَّ .  )الصَّ

شوند. هر گاه، يكی كنده شود، مردم به  از ديگری، كنده می ريسمانهای اسالم، يكی پس«
شود، حكومت (حاكميت  زنند. اولين ريسمانی كه كنده می ريسمانهای بعدی، چنگ می

  ».باشد اسالم) است و آخرين آنها، نماز می
اولين چيزی كه از ميان «فرمود:  هللا صلی هللا عليه وسلمو در روايتی ديگر، رسول 

ته می شود، امانت است وآخرين چيزی كه باقی می ماند، نماز است و چه مردم، برداش
، 311، 6/290احمد (( ».شود كه هيچگونه خيری نداشته باشد بسا نمازگزاری يافت می

  ) آنرا صحيح دانسته است. 7/238) و آلبانی در إرواء القليل (321
  ش، نماز بود:ـبه امت پيامبر اسالم آخرين وصيت  - 4

امتش را به آن، وصيت  صلی هللا عليه وسلم رين وصيتی است كه نبی اكرم نماز، آخ
  كرد.

ام سلمه رضی هللا عنها در حديثی ميفرمايد : يكی از آخرين وصيت های رسول هللا  
ِ «اين بود كه   صلی هللا عليه وسلم الصَّالةَ الصَّالةَ َوَما َملََكْت أَيَمانُُكْم َحتَّى َجَعَل َنبِی �َّ

  .»لَّى اللَّهم َعلَيِه َوَسلََّم يلَْجِلُجَها فِی َصْدِرِه َوَما يِفيُص ِبَها ِلَسانُهُ صَ 
كند ستوده است  اش را بدان امر می ـ خداوند، اقامة كنندگان نماز و كسی را كه خانواده5

َوْعِد َوَكاَن َرُسوالً َواْذُكْر فِی اْلِكتَاِب إِْسَماِعيَل إِنَّهُ َكاَن َصاِدَق الْ « فرمايد:  آنجايی كه می
َكاةِ َوَكاَن ِعْنَد َربِِّه َمْرِضيا54َنِبيا(  54مريم:سوره »  (   )َوَكاَن يأُْمُر أَْهَلهُ ِبالصَّالَةِ َوالزَّ

(و در قران از اسماعيل ياد كن. او در وعده هايش راست، و پيامبر واال مقامی  .)55و
و دادن زكات، دستور می داد و نزد بود. وخانواده اش را همواره به خواندن نماز 

  پروردگارش، مورد رضايت بود).
نمايند، مذمت نموده است.  كنند و نماز را ضايع می ـ خداوند، كسانی را كه تنبلی می6 

َ َوُهَو َخاِدُعُهْم َوإَِذا َقاُموا إِلَى الصَّالَةِ َق  «فرمايد:  چنانچه می اُموا إِنَّ اْلُمَناِفِقيَن يَخاِدُعوَن �َّ
َ ِإالَّ َقِليالً  (همانا منافقان، خدا )142نساء:(سوره . » ُكَسالَى يَراُءوَن النَّاَس َوالَ يْذُكُروَن �َّ

را فريب می دهند در حالی كه خداوند، آنان را فريب می دهد. و هنگامی كه برای نماز 
د. و خدا را فقط خوانن خيزند با سستی و تنبلی، و برای نشان دادن مردم، نماز می بر می

  كنند). می  اندكی ياد
  ـ بزرگترين ركن و ستون اسالم بعد از شهادتين، نماز است. 7
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بُِنی «فرمود:  صلی هللا عليه وسلم گويد: نبی اكرم عنهما) می هللا عبد هللا بن عمر (رضی
ُ وأنَّ ُمحَمداً رَّ  إِال إِلَهَ  اِإلْسالَم َعلَى َخْمٍس َشَهاَدةِ أَْن ال َكاةِ �َّ سول هللا َوإَِقاِم الصَّالةِ َوإِيتَاِء الزَّ

  : اساس اسالم بر پنج چيز بنا نهاده شده است.»َوِصياِم َرَمَضاَن َوَحّجِ اْلَبيتِ 
صلی هللا  ـ شهادات وگواهی دادن بر اينكه هيچ معبودی بجز هللا، وجود ندارد و محمد

    عليه وسلم
  فرستادة خداست.  

   ـ برپا داشتن نماز.
  ـ پرداخت زكات. 

  ـ روزۀ ماه مبارك رمضان.
  ) .16) و مسلم (8بخاری (ـ حج بيت هللا الحرام. ( 

 ۀـكند، اينست كه خداوند، آنرا بواسط ـ يكی از اموری كه بر عظمت نماز داللت می8 
راج و باالی هفت ـو در زمين، فرض نگرداند بلكه بدون واسطه در شب مع(ع) جبرئيل 

  ض نمود.آسمان، آنرا فر
ـ و از آنجا كه نماز از اهميت بسيار وااليی برخوردار است، خداوند اعمال رستگاران 9

َقْد أَْفَلَح «  فرمايد: را با نماز آغاز نموده و با نماز به پايان رسانيده است چنانكه می
)َوالَِّذيَن 3ْن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن()َوالَِّذيَن ُهْم عَ 2)الَِّذيَن ُهْم فِی َصالَتِِهْم َخاِشعُوَن(1اْلُمْؤِمنُوَن  (

َكاةِ َفاِعلُوَن( ُهمْ  )إِالَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت أَيَمانُُهْم 5)َوالَِّذيَن ُهْم ِلفُُروِجِهْم َحاِفُظوَن(4ِللزَّ
)َوالَِّذيَن ُهْم ألََماَناتِِهْم 7ُدوَن()َفَمْن اْبتََغى َوَراَء َذِلَك َفأُْولَِئَك ُهْم اْلَعا6َفإِنَُّهْم َغيُر َملُوِميَن(
  .) 9مؤمنون: ا ـ سوره » .( يَحافُِظوَن  ) َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصلََواِتِهمْ 8َوَعْهِدِهْم َراُعوَن(

(همانا مؤمنان، رستگار شدند. آن كسانی كه در نمازشان، خشوع دارند، و از كارهای 
پردازند و شرمگاهايشان را حفاظت  را میگردانند، زكات اموالشان  بيهوده، روی می

كنند بجز همسران و كنيزان خود. كه دراين صورت، قابل سرزنش نيستند. و كسانی  می  
كسانی هستند  ،همچنين مؤمنان رستگار  كه غيراز اين را دنبال كنند، آنان تجاوزكارند.

  كنند). ان محافظت میكنند و از نمازهايش كه امانت دارند و به عهد و پيمان خود، وفا می
و پيروانش دستور داده است كه خانواده  صلی هللا عليه وسلم ـ خداوند به نبی اكرم 10

َوأُْمْر أَْهَلَك ِبالصَّالَةِ َواْصَطِبْر َعلَيَها الَ َنْسأَلَُك « های خود را به خواندن نماز، امر كنند: 
(خانواده ات را به خواندن نماز، .)132سوره طه:» . ( ى ِرْزقًا نَْحُن َنْرُزقَُك َواْلَعاقَِبةُ ِللتَّْقوَ 

خواهيم بلكه ما به تو  امر كن و خود نيز بر خواندن آن، استقامت كن. ما از تو روزی نمی
  انجام از آن پرهيزگاری است). دهيم و سر روزی می

َالةِ ُمُروا أَْوال«فرمود:  صلی هللا عليه وسلم می گويد: نبی اكرم   عبد هللا بن عمر َدُكْم ِبالصَّ
قُوا َبيَنُهْم ِفی اْلَمَضاِجع  »َوُهْم أَْبَناُء َسْبعِ ِسِنيَن َواْضِربُوُهْم َعَليَها َوُهْم أَْبَناُء َعْشٍر َوَفّرِ

فرزندانتان را در سن هفت سالگی، به خواندن نماز وادار كنيد و در ده سالگی، آنها را «
) و احمد 495ابوداوود ((  ».ها را جدا كنيدبخاطر نماز، تنبيه كنيد و محل خواب آن

  ) صحيح دانسته است.1/266و 2/7) و آلبانی آنرا در ارواء القليل (187، 2/180(
همين که اطفال  به سن هفت سالگی قدم گذاشت  بر والدين الزم می شود او علما ميگويند 

نخواندن نماز تنبيه و را به نماز وادار کنند ، و هر گاه به سن ده سالگی رسيد او را بر 
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  مجازات نمايند .
ولی متاسفانه  ديده شده که در بسياری از فاميل ها  والدين ، خودشان خيلی نيک و صالح 

. و پايبند نماز می باشند ، اما نسبت به نماز فرزندشان توجهی کمتر بخرچ ميدهند 
سال  8زندان  خودشان صبح وقت برای نماز ميخزند وبه سوی مسجد ميروند ، ولی   فر

ساله شان در برابر  چشمانشان خوابيده اند ،او را بيدار نمی کنند تا مبادا خوابش  10يا 
خراب نشود ، در صورتيکه اگر فرزند نماز نخواند ، خود او به دليل غير مکلف بودن 

گناهکار نمی شود ، اما پدر و مادر به دليل اينکه دستوررسول هللا صلی هللا عليه وسلم را 
 . در مورد فرزندخويش عملی نساخته ، گناهکار می شوند

به مسجد و نماز جماعت   پدر و مادر وظيفه دارند تا اطفال خويش از کودکی  به رفتن
عادت دهند ، آيات بيشمار قرآنی و احاديث متعددی پيامبراسالم بر اهميت نماز در اسالم 

ندان در کودکی پايبند نماز نشدند ، در داللت می کند ، پدر و مادر بايد بدانند که اگر فرز
بزرگی خيلی مشکل است که حرفشان را گوش کنند ، بديهی است فرزندانی که نماز را 

  ضايع کنند در هر امر ديگر کوتاهی خواهند کرد .
ـ به كسی كه درخواب بماند ويا هم اقامه  نماز  را فراموش كند، دستور داده شده است 11

  رساند.  آورد. و اين امر ، اهميت نماز را میتا قضای آن را بجای 
َمْن َنِسی َصالةً َفْليَصلهِا «فرمود:  صلی هللا عليه وسلم  می گويد: نبی اكرم  انس بن مالك 

هر كس نمازی را فراموش كرد، هنگامی كه بيادش ( ».إَِذا َذَكَرَها ال َكفَّاَرةَ لََها إِال َذِلكَ 
  ».ای جز اين (قضا آوردن) ندارد كفارهآمد، آنرا بخواند. زيرا نماز، 

  و در روايتی  ديگری در صحيح مسلم، چنين آمده است كه رسول اكرم فرمود: 
(هر كس نمازی را فراموش  »َمْن َنِسی َصَالةً أَْو َناَم َعْنَها فََكفَّاَرتَُها أَْن يَصلِّيَها إَِذا َذَكَرَها«

». ياد آمدن (يا بيدار شدن) آنرا بخوانداش اينست كه هنگام  كرد يا خواب رفت، كفاره
  ) . 648) و مسلم (597روايت بخاری ((

هوش شود، حكم كسی را دارد كه خواب رفته  همچنين، كسی كه سه روز يا كمتر، بی
باشد (بعد از اينكه به هوش آمد، نمازهای فوت شده را بخواند) و اين مطلب از عمار، 

(الشرح الكبير  هللا عنهم) روايت شده است. عمران بن حصين و سمره بن جندب (رضی
  ).52ـ  2/50) و المغنی (3/8ابن قدامه (

ولی اگر دوران بيهوشی، بيشتر از سه روز باشد، قضا آوردن نمازهای فوت شده، الزم 
نيست زيرا شخصی كه بيشتر از سه روز بيهوش شود، در زوال عقل به انسانی كه 

موضوع را ميتوان در فتاوای شيخ عبدالعزيز بن  ( تفصيلديوانه است شباهت دارد. 
 مطالعه فرمايد. ))2/457عبدهللا (

  سه اصل اساسی درعبادت
علما ء ميفرمايند که عبادت پروردگار با عظمت ما  بر سه اصل ( محبت ، ترس و رجاء 

  (اميد) استوار است .
ن محبت  ، و دو بال و علماء می افزايند  که اين سه اصل به  پرنده ای  ميماند که  سر آ

اين پرنده  مانند ترس و رجا (اميد) است، پس هر زمانيکه  محبت در عبادت پروردگار 
با عظمت  در کار نباشد، عبادت بصورت کل باطل است، مانند پرنده ی که اصآل سر 
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نداشته باشد ،  و اگر ترس و اميدش به خداوند برابر نباشد، مانند پرنده پر و بال شکسته 
که هر بالی که شکسته باشد به همانطرف کشيده خواهد شد و توازنش را از دست است 

  ميدهد.
) چنين بيان فرموده است 57خداوند اين سه اصل را در عبادت در سوره (اإلسراء: آيه  

ُجوَن َرْحَمتَهُ َوَيَخافُوَن أُْولَئَِک الَِّذيَن َيْدُعوَن َيْبتَغُوَن إِلَی َرّبِِهْم اْلَوِسيَلةَ أَيُُّهْم أَْقَرُب َوَيرْ : « 
  تقرب  پروردگارشان  سوی پرستند، خود به را می  آنان  کافران  که  کسانی  (آن »َعَذاَبهُ 

  پروردگارت  عذاب  ترسند چرا که می  اميدوارند و از عذابش  وی  رحمت  جويند و به می
   ) در خور پرهيز است  همواره

و محبت خداوند است، و کسی که محبت خداوند و خواستن وسيله طلب کردن عبوديت 
   داشته باشد با عمل صالح به او نزديک ميشود و ترس از او سبب ترک مصيتش ميشود.

و محبت اصل و اساس اخالص است و عبارت است از تذلل در برابر خداوند و تعظيم 
ز دارد، و او، و ترس واقعی از خداوند اينست که بنده را از ارتکاب محرمات و گناه با

رجاء (اميد) به خداوند آن است که اگر عبادت خداوند را انجام دهد اميد آن داشته باشد که 
خداوند از او قبول ميکند و پاداشش دهد، و اگر گناه کند و توبه کند، اميد آن داشته باشد 

ون که خداوند توبه اش را ميپذيرد و او را ميبخشد، و علماء اجماع کرده اند که رجاء بد
عمل مفيد نيست، و اگر کسی طاعت خداوند نکند و کارهای نيک انجام ندهد و سپس به 
خداوند اميد داشته باشد که او را زير رحمت خويش قرار دهد و يا اينکه او را ببخشد، به 
اين آرزو و غرور و سفاهت ميگويند و منفعتی برای او نخواهد داشت، و رجاء و اميد 

د کسی است که مثال دانه ای بکارد و اسباب رويش آنرا فراهم سازد داشتن به خداوند مانن
و سپس به خداوند اميد داشته باشد که رشد کند و ثمر دهد، ولی آرزو وغرور داشتن مانند 
کسی است که بدون کاشت بخواهد درو کند و محصول بر آورد کند که هرگز نخواهد 

  کرد.
  تصرف در عبادت :
ين باب توجه شما را به موضوع تصرف درعبادت جلب می کنم خواننده محترم در آخر ا

: تصرف در عبادت بمعنی زياد کردن ويا هم کم کردن عبادت است ، که اين تصرف در 
  عبادت به اتفاق علماء جواز ندارد .

اصل عبادت در شرع توقيفی است ، يعنی : عمل به آن به همان طريقی در عبادات 
به ثبوت رسيده است وجای در آن برای بحث از حکم  واجب است که از صاحب شريعت

  وعلل نيست .
مثآل برای يک مسلمان روا نيست که نماز عصر پنج رکعت ويا سه رکعت بخواند ، وروا 

نيست که طواف  کعبه را شش بار ويا هم  هشت بار بعمل ارد ، ويا در جمرات شش 
هشت باال ببرد،  ويا روزه ماه سنگ ريزه را استعمال نمايد ويا عدد سنگ ريزه را  به 

  مبارک رمضان را يک روز بيشتر وياهم  يک روز کمتر سازد .
ولی تصرف در وسايل عبادت مساله ديگری است ، تصرف در وسايل عبادت عبارت  

است که : اگر به اساس مصلحت ويا روی ضرورت باشد ، اين تصرف روا ميباشد مثآل: 
سلم در مسجد فرشی وجود نداشت ، ولی امروز مساجد در زمان پيامبر صلی هللا عليه و
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را فرش می کنند واين مصلحت  عبادت است ، باکی ندارد ، نبی اکرم صلی هللا عليه 
وسلم سوار بر شتر به حج می رفتند ، ولی امروز مسلمانان سوار بر موتر و، گشتی 

داشته وشرعآ جواز وطياره عازم بيت هللا شريف می شوند اين عمل هيچ باکی به عبادت ن
دارد . مثآل قبال اذان بدون ميکرفون ووسايل تخنيکی  صورت ميگرفت ولی امروز با 

وسايل  برقی صورت می گيرد.در اينجا اصل عبادت نماز است واذان وسيله برای اگاه 
ساختن مردم از وقت نماز است .بنآ اگر اذان به ميکرفون صورت ميگريد باکی نداد در 

ون وسيله نو محدثی است که در زمان پيامبر صلی هللا عليه وسلم وجود حاليکه ميکرف
نداشت .واز اين قبيل مثال های متعددی وجود دارد که از تفصيل آن صرف نظر بعمل 

  مياوريم .
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  باب دوم
   اهميت وقت در نماز

ان قرار دارد ، وقت نه تنها برای در اختيار انسوقت نفيس ترين و گرانبهاترين نيعمتی است که 
  انسان ها بلکه برای يک جامعه سرمايه حقيقی وذيقيمتی بشمار ميرود .

گی انسان که از ارزش وااليی برخوردار است، همان وقت وزمان  است ، که در  ترين چيز در زند مهم
  دهد.  واقع وقت شيرازه حيات ما انسانها را تشکيل می

يی رادر قرآن  ی مهم وذی اهميتی است  که پروردگار با عظمت ما سورهمقام ومنزلت وقت به حد
  فرو فرستاده است .» وقت يا زمان«عظيم الشان  به نام العصر 

يعني قسم به زمانه ، يکی از معانی زمان » والعصر « طوريکه در اولين سوره عصر مي خوانيم:  
 همان وقت است . 

ْبحِ إَِذا تََنفَّسَ « بح قسم به ص» والفجر«قسم به طلوع فجر!  ) قسم به زمانه های 18(تكوير/» َوالصُّ
مختلف در قرآن عظيم الشان مبين واقعيت ارزش وقت وزمان است ، که نبايد اوقات گرانبهای 

خويش را به لهوولعب بگزرانيم، به زمانه نبايد کلمه بدی استعمال نمايم وبگويم ، چه زمانه بدی 
بلکه اين مردم هستند که انجام اعمال بدی خويش زمان را در نزد اذهان است ، زمان بدی ندارد ، 

  مردم بد معرفی می سازند .
و هم يَْصَطِرخُون فيها ربنّا اَخِرْجنا نَْعَمْل صالحا غيَر الذي ُكنّا « همچنان  در سوره فاطر مي خوانيم: 

رُكم ما َيتَذَكَُّر فيه من تَذَكَّر َو ج ناسپاسان  »  (ائَُكْم النَذيُر فَذُوقوا فما للظالمين من نصيرنَعَمل اََولَم نُعَّمِ
در دوزخ چيغ وفرياد مي زنند: پروردگارا! ما را خارج كن تا عمل صالح انجام دهيم، غير از آنچه 
انجام مي داديم. آيا شما را به اندازه اي كه متذكران در آن زمان مي توانستند متذكر شوند، عمر و 

آيا انذار كننده به سراغ شما نيامد؟ اكنون عذاب را بچشيد كه براي ستمكاران هيچ فرصت نداديم؟ و 
 ).ياوري نيست

اين آيه بيانگر بازخواست شديد پروردگار  از كساني است كه اوقات ارزشمند زندگي خود را در دنيا 
 به بيهوده گی مصرف نمودند و از اطاعت وعبادت هللا بی خبر اند .

ْطُت في َجْنِب oّ «مي خوانيم:  هکذا در سوره زمر بايد »(  اَْن تقوَل نفٌس يا حسرتي علي ما فَرَّ
ترسيد از آن روزي (روز قيامت يا روز مرگ) كه انسان (بيهوده گرا) بگويد: افسوس بر من از 

 كوتاهي هايي كه در اطاعت فرمان خدا كردم).
   اهميت وقت در نماز

اداء نمايم ، ما بايد در زندگی خويش سيستم وپروگرام وقت ،  بهترين عبادت ها را بايد در بهترين
عبادتی خويش را طوری تنظيم نمايم که بتوانيم ، نماز خويش را که يکی از افضيلترين عبادت در 

اديان ابرهيمی بشما رميرود ، در افضيلترين وبهترين وقت شرعی آن بخوانيم ، همانطوريکه 
ه با عهد خود در روزگار زندگی باديگران وفادار ميباشد ، خصوصيت يک انسان با فضليت است ک

خواندن نماز در اول  بايد کوشش کنيم که با خالق خويش در ادای نماز بوقت اش وفادار باقی بمانيم .
  وقت ، نشان دهنده توجه ما به نماز ،مهم شمردن واهميت دادن به نماز ميباشد .

می  اوقات معين با زيبايی خاصی رميت ادای آن دورد فرضيت نماز واهمدرن عظيم الشان آقر
گمان نماز  بی ) « 103( سوره نسا ء آيه  »إن الصالة کانت علی المؤمنين کتابا موقوتا «  فرمايد: 

 .»رض و دارای اوقات معلوم و معين استـبر مؤمنان ف
  خواننده محترم!

م به عنوان دومين رکن اسالم است ، طوريکه گفتي یهای مهم و اصلی اسالم نماز يکی از فريضه
  اش ميباشد. لی محکم ارتباطی بين  هللا و بندهقرار گرفته است و پُ 
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کند و شروع به حرف زدن، ستايش کردن  در نماز، بنده قلبش را برای راز و نياز با خدايش باز می 
  گذارد. ظهور می منصه ی اش را برای خداوند به کند و نهايت بندگی و درخواست از خداوند می

ر داشته باشد، به شرطی ـتواند پل ارتباطی قويتری باشد وتمام ثوابش را در ب نماز می مياندر اين  
نماز بر طبق هدايت قرآن عظيم الشان وسنت صحيح رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم و  یپاي برکه 

نشودوبه وقت تعين شده  ر انداختهـگزار به تأخي گزار شود. و انجام آن از طرف نماز  در اول وقت بر
  برای نماز معينه  اهميتی خاص دهد . 

در اين بابت توجه خواننده گان   را به حديثی که از  ابن مسعود رضی هللا عنه   روايت گرديده است 
اند، و  (ترمذی و حاکم آن را روايت کرده» أفضل األعمال، الصالة فی اول وقتها « جلب مينمايم : 

  .بهترين اعمال، نماز اول وقت است.) .) (اين حديث صحيح است
کند، يعنی اينکه فرد مسلمان بدون وقت  اين حديث بر افضليت نماز خواندن در اول وقتش داللت می

 .مکروه  ميتواند ، در تمام وقت نماز خواند. ولی در اول وقت آن بهتر و افضلتر است
    :علت خواندن نماز در اوقات مختلف

در جواب اول چرادر اوقات مختلف  مصروف نماز خواندن ميگردد ،  سان مومن اندر مورد اينکه 
بايد گفت چون امر پروردگار است. يعنی هللا تعالی چنان امر کرده که هر يک از نمازها  بطور ساده 
مشخص آن بايد بجاء اريم ، ازجانب ديگر ما در عبادات تابع حکم وهدايت قرآن و معين ورا در وقت 
پيامبر اسالم صلی هللا عليه وسلم هستيم و آنها چنين امر کرده اند که نمازبايد در اوقات دستورات 

  پنچگانه يک شبانه روزخوانده شود .
بعبارتی ديگر در دين مقدس اسالم  عبادات توقيفی هستند، يعنی هيچ گونه عبادتی بدون دستور 

،وقت و مقدار عبادت بايد تابع شارع صحيح نيست که انجام شود و به اصطالح نحوه و چگونگی 
  شارع باشد.

اما حکمت بسياری از عبادات بر ما معلوم نيست و همچنين الزم نيست که حتمآ از حکمت آنها مطلع 
  باشيم بلکه مسلمان بايد در برابر اوامر پروردگار بدون چون و چرا تسليم و مطيع باشد.

که بايستی به حکم بدون چون وچرا در آن وقت   نماز دارای اوقات محدود و معينی است  بنآ عبادت 
  آن اداء گردد .

ای را تعيين فرموده اين است که  فلسفه ديگر که پروردگار ما  برای نماز اوقات مختلف وپراکنده
سرگرمی انسان به امور دنيوی و امرار معيشت او را از تأمل و تفکر در امور معنوی غافل نسازد. 

امر شده که در ميان فواصل کارهای دنيوی لحظاتی را به امر معنوی و  به همين جهت به بنده مومن
  .روحی اختصاص دهد تا فلسفه وجودی خلقتش به فراموشی سپرده نشود

باشد که اگر سستی و فتوری در اقامه آن ايجاد شود و به  نماز چون داروی شفابخش برای روح می
  .ين نخواهد کردصورت مداوم انجام نگيرد قطعاً سالمت روح را تأم

کند  و شايد به همين جهت باشد که قرآن عظيم الشان  يکی از اوصاف مؤمنين را چنين بيان می
خوانند و هرگز نماز را ترک  (آنان که همواره نمازشان را می» الذين هم علی صالتهم دائمون«

   )٢٣کنند.) (سوره معارج آيه  نمی
 وقت تعين شده:فضيلت نماز در

ياد اور شديم پر وردگار با عظمت ما برای ما مسلمان هدايت ميفرمايد که : نماز بايد طوريکه قبال 
در اوقات معلوم ومعين بجاء  اورده شود ، واز تقدم وتآخر آن بايد پرهيز کرد الی با داشتن  عذر  

 سورۀ نسا»( إن الصالة کانت علی المؤمنين كتابا موقوتا« شرعی چرا که حکم قرآن همين است که:
أفضل األعمال، الصالة فی :«)  وحکم حديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيز همين است که 103ء /

بهترين اعمال، نماز اول وقت است ) ( طوريکه اين حديث از جمله احاديث صحيحه  » ( اول وقتها
  .بوده وامام ترمذی و حاکم آن را روايت نموده اند)
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ينست که بايد نماز در وقت معين اش ادا ءکردد وبر هدف مجموعی وبصورت کل در اين حديث ا
توان خواند. ولی  کند،  يعنی در تمام وقت نماز،  را می افضليت نماز خواندن در اول وقتش داللت می

 .در اول وقت آن بهتر و افضل است
اسم بن محمد بن عبدهللا الخزاعی و عبدهللا بن مسلمه گفتند که:  عبدهللا بن عمر رضی هللا عنه از ق

سئل رسول هللا صلی هللا عليه و سلم أی «   :غنام و او از أم فروه برايمان روايت کرده است که
اين حديث را ابوداود روايت »  (   األعمال أفضل؟ قال صلی هللا عليه و سلم : الصالة فی اول وقتها

 .کرده است)
ای ثواب بيشتری است؟ پيامبر صلی (از پيامبر صلی هللا عليه و سلم سؤال کرده شد که چه عملی دار

 .) هللا عليه و سلم فرمود : خواندن نماز در اول وقت آن
گويد:  أم فروه از جمله زنانی بوده که با پيامبر صلی هللا عليه و سلم بيعت کرده او  منذری می

 .خواهر پدری ابوبکرصديق  رضی هللا عنه بوده است
النبی صلی هللا عليه و سلم أی األعمال أفضل؟ قال صلی  سئل «در حديثی از أم فروه روايت است : 

 .راامام  ترمذی روايت کرده است )حديث اين  » (  هللا عليه وسلم الصالة ألول وقتها 
(از پيامبر صلی هللا عليه و سلم سوال شد که چه عملی دارای ثواب بيشتری است؟ پيامبر صلی هللا 

  ول وقت آن).عليه و سلم فرمود : خواندن نماز در ا
سئلت النبی صلی هللا عليه « در حديی ديگری از عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنه روايت است که : 

بخاری روايت کرده  »( و سلم أی العمل أحب الی هللا؟ قال صلی هللا عليه و سلم: الصالة علی وقتها
داوند سوال کردم؟ گفت صلی از پيامبر صلی هللا عليه و سلم در مورد محبوبترين عمل نزد خ است) (

  .هللا عليه و سلم : نماز بر وقتش)
  گويد: ابن مالک(رح) می

گويد: الم برای تاکيد آمده است و  به معنای (فی: در) است. و الطيبی می )ألول( حديث فوق الم در 
  .بر نماز خواندن در اول وقتش تاکيد دارد

ر از به تأخير انداختن آن است، زيرا در حديث از خواندن نماز در اول وقتش بهت : گويد ابن بطال می
محبوبترين عمل سوال شده و آن هم نمازی است که تمام ارکان، واجبات و سنتها در آن رعايت شده 
باشد و آن نماز از حيث رعايت سنت، در اول وقت خوانده شود. پس نمازی که در اول وقت خوانده 

   .نشود، محبوبترين عمل نزد پروردگار نيست
  : گويد ابن حجر العسقالنی(رح) می

کند  لفظ (علی) داللت بر استعالء  در بر گرفتن تمام وقت نمازمی»  الصالة علی وقتها «  در حديث 
 .و اولويت اوليه و اصليش بر خواندن در اول وقت است

  گويد:  امام قرطبی(رح) می
آورده شده و در روايت ديگری گفته  حرف (الم) برای استقبال در زمان» الصالة لوقتها « در حديث 

که (الم) برای ابتدا در زمان آمده است. پس در هر دو معنا (الم)، به خواندن نماز در اول وقت داللت 
نيز حرف ( علی ) بر اين دو مسئله » الصالة علی وقتها  « گويد: در حديث  دارد. و در ادامه می

م) به کار رفته است. و ابن خزيمه درتفسير خويش کند، زيرا حرف (علی) در معنای (ال داللت می
 مورد تائيد قرار داده است .عين نظريه شيخ االسالم امام قرطبی را 

و عمل پيامبر  فرمايد : خواندن نماز در اول وقتش دارای ثواب بيشتری است.  امام شافعی(رح) می
. و آنها هميشه نماز را در اول صلی هللا عليه و سلم، و خلفای راشدين بر اين مسئله داللت دارند

  .کردند خواندند. و مردم را نيز بر اين امر تشويق و دعوت می وقت می
  يادداشت فقهی:
ما صلی رسول هللا صلی هللا عليه و سلم  « :منين عايشه (رض) روايت است کهؤدر حديثی از ام الم
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آن نمازی که پيامبر صلی  .» ( (راوی حديث امام ترمذی» صالة لوقتها اآلخر مرتين حتی قبضه هللا
 .هللا عليه و سلم در آخر وقتش خواند، تا اينکه از دنيا رفت، فقط دو بار بود)

پيامبر صلی هللا عليه و سلم در زندگی اش فقط دو بار نماز را در آخر وقت بجاء اورده است ، يک 
در مورد اوقات نماز سوال گيری خودش و بار ديگر برای شخصی که از او  بار با جبرئيل، برای ياد

کرده بود و پيامبر صلی هللا عليه و سلم برای آموزش او در اول وآخر وقت نماز خواند، و اين دو 
مورد را نيز برای بيان جايز بودن خواندن نماز در آخر وقت آن انجام داده، ولی حکم شرعی در دين 

  .فضل و ثواب بيشتری است مقدس اسالم همين است که  خواندن نماز در اول وقتش دارای
  فضايل  خواندن نماز در اول وقت:

طوريکه ياد اور شوديم همه ای علماء   ومفسران در اين مورد متفق القول اند که خواند ن نماز در 
اول وقت دارايی فضايل فراوانی وبيشماری  ميباشد . تأثيرات روحی، روانی و اجتماعی ، خواندان 

 ان بشرح ذيل فورمولبندی وخالصه کرد .نماز در اول وقت را ميتو

 عادت دادن شخص به نظم:- 1
 وجود نشاط وآمادگی وحضور قلب بيشتر جهت انس وارتباط با خدا وتقويت كماالت نفسانی

زمينه سازی جهت برگزاری جماعت های بزرگ وانس والفت واتحاد بيشتر  - 2
مازاول وقت باشند، درهر منطقه، غالب توضيح آنكه وقتی جامعه اسالمی مقيد به خواندن نمسلمانان

  مردم هم زمان به نماز خواهند ايستاد.
 اين مسأله آمادگی آنان را برای جماعت وايجاد صفوف گسترده و پر جمعيت بيشتر می كند.  

درحالی كه نماز درغير اول وقت، در بين زمان های مختلف موجب پراكنده گی نمازگزاران می شود 
  عبادی وانس والفت مؤمنان درمراكز دينی می كاهد. واز اجتماع و شكوه

اقامه نماز واجب است ولی ذات مقدس حق اول وقت خواندن آن را واجب نشمرده است تا بندگانش 
  وسختی ومشقّت نگردند.   و حرج  دچار عسر

گاهی ممكن است انسان دروقت فضيلت نماز مشغول كار مهمی باشد مثل نجات جان يك انسان و...  
  دارد. راين صورت نجات جان يك انسان برنماز اول وقت ترجيح د

نماز جماعت اگر با تأخير خوانده شود برنماز فردی اول وقت ترجيح دارد. چون وحدت  :يا گفته شده
  اجتماعی از اهميت بسيار وااليی برخورداراست.

اهی و بی اعتنايی نسبت به ذر موجه جدی نماز را به تأخير بياندازد شايد كوتـاما اگر انسان بدون ع 
  .نماز تلقی گردد ومقبوليت آنرا دچار اشكال سازد

  :پنجگانهاوقات شرعی نماز
صحيحترين حديث درباره اوقات نماز حديث  امام ترمذی محمد (بن اسماعيل بخاری)  ميفرمايد :

  ده است:حضرت جابر ميباشد که : اوقات نماز را مشرح ودقيق بشرح ذيل  بيان وفورمولبندی نمو
  وقت نماز صبح: 

حکم آن در حديث ذيل  وقت نمازصبح  از طلوع فجر (سپيده دم) آغاز وتا طلوع آفتاب ادامه دارد.
وقت صالة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع «  پيامبر صلی هللا عليه وسلم چنين بيان گرديده است :

  مسلم ) ». (وقت نماز صبح از طلوع فجر تا طلوع  آفتاب  است» «الشمس
  وقت نمازظهر:

وقت نماز ظهر  از زوال  آفتاب  (از وسط آسمان) تا وقتی است که سايه هر چيز به اندازه خودش 
  شود.

  وقت نمازعصر:
وقت نماز عصر از زمانی است که ساية هر چيز به اندازة خودش شود، و تا غروب آفتاب ادامه 
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  دارد.
  وقت نماز مغرب:

  ا پنهان شدن شفق (سرخی  آفتاب  پس از غروب آفتاب) است :وقت نماز از غروب  آفتاب  ت
  وقت نماز عشاء:

عشاء: وقت آن از پنهان شدن شفق تا نصف (ليل )  شب است، به دليل فرموده پيامبر صلی هللا  
وقت نماز عشاء تا نيمه ميانی شب »  «وقت صالة العشاء إلی نصف الليل األوسط«    عليه وسلم

  مسلم )». ( است

  داشت:ياد
علماء  کرام توصيه ميدارد که نماز گزاران  بجای استفاده از نرم افزار، يا از مساجد محل و شهر 

خود بپرسيد و به اصطالح يک ليست از زمان و اوقات نمازهای شبانه روزی خود تهيه کنيد، يا 
 د:اينکه از طريق زير که البته تشخيص آن ممکن است برای شما سخت باشد استفاده نمايي

  يادداشت مهم درمورداوقات نماز:
نمازها بيان شود که ما آنها را به ترتيب    در اينجا مناسب است چند نکته بسيار مهم نسبت به اوقات

   زير بيان می نمائيم:
بيشتری است به جز نماز عشاء که    تمام نمازها را در اول وقت خواندن بهتر و دارای ثواب - 1

   اجر وثواب بيشتری است.  اراید   ديرترخواندن آن بهتر و
   است.   در مسافرت در زمان گرما نماز ظهر را ديرتر خواندن بهتر - 2
خواند و بعدا آفتاب  طلوع کرد به نمازش    هر کس يک رکعت نماز صبح را قبل از طلوع آفتاب  - 3

   فردنماز را در وقت خوانده است .   ادامه دهد گويا اين
خواند و بعدا آفتاب  غروب کرد به    صر را قبل از غروب آفتاب هر کس يک رکعت نماز ع - 4

   فرد نماز را در وقت خوانده است .   نمازش ادامه دهد گويا اين
زمانی است که بياد فرد بيايد و يا از    وقت هر نمازی که فراموش شد ويا فرد به خواب رفت ؛ - 5

  خواب بيدار شود.
  اوقات مکروهه نماز:

وش کرد که بادرنظرداشت  اهميت وقت وادای نماز پنچگانه در وقت معين ، دريک ولی  نبايد فرام
شبانه روز اوقاتی هم وجود  دارد که : شرعيت اسالم  خواندن نماز  را در آنها   مکروه اعالم  

داشته وپيروان خويش را از خواندن نماز در اين اوقات بر حذر داشته است ،  اين اوقات در شرع 
    ار ذيل دسته بندی گرديده است :اسالمی بقر

    بيايد. تا آن که آفتاب باال  اول : زمان طلوع افتاب 
تا اينکه افتاب    وزوال نشده)  است   دوم :  زمان استوای آفتاب ،(زمانی که افتاب در وسط آسمان

عت در حدود سازما ن استوای تقريبآ  از ميانه آسمان به سمت مغرب) کند.   زوال( مايل شدن افتاب
ظهر می باشد ) که هيچ نوع نماز خواندن در اين وقت جايز نمی باشد ولی زمانيکه آفتاب از  12

   استوا عبور می کند کراهيت از بين می رود
   سوم : زمان غروب افتاب تا اينکه غروب نمايد.

که زمان غروب آفتاب  وقتی است که آفتاب زرد ميگردد ، بنآ از زمان زرد شدن آفتاب تا زمانی 
  . غروب نکرده زمانی خواندن  هيچ نوع نماز   جايز  نمی باشد تا اين که آفتاب کامال ً غروب کند

ندارد ، وخواندن نماز در    ولی ناگفته نماند که خواندن نماز در اين اوقات در بيت هللا شريف ايرادی
ندن نمازهای نفلی  اين اوقات جايز ميباشد .آنچه که مورد ممانعت در شرع قرار گرفته است  خوا

   درزمان طلوع وزمان غروب آفتاب  ميباشد .
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  با جماعت.   چهارم: خواندن نماز های سنت  وحتّی سنّت های صبح درزمان شروع فرض
  احاديث وارده در مورد اوقات مکروه :

 اوقاتيکه که خواندن نمازدر آن  مورد نهی قرار گرفته است عبارت است از :
  اول :

ثالث ساعات کان «  امده است : گرديده ز عقبه بن عامر رضی هللا عنه روايت در حديثی که ا 
رسول هللا صلی هللا عليه و سلم ينهانا أن نصلی فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا :  حين تطلع الشمس 

بازغة حتی ترتفع، و حين يقوم قائم الظهيرة حتی تميل الشمس، و حين تضيف الشمس للغروب حتی 
 .)831/568/1يح مسلم (صح»  تغرب

هايمان در  سه وقت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم ما را در نماز خواندن يا دفن کردن مرده«
کند تا آن که بلند شود، و وقتی که آفتاب  در  آن اوقات نهی کرده است، وقتی که آفتاب  نوطلوع می

آفتاب  در آستانه غروب باشد تا وقتی گيرد تا وقتی که مايل شود، و زمانی که  وسط آسمان قرار می
 ».که غروب کند

و پيامبر صلی هللا عليه و سلم علت نهی از نماز در اين اوقات را در خطاب به عمرو بن عبسه رضی 
صل صالة الصبح، ثم أقصر عن الصالة حتی تطلع الشمس حتی «  هللا عنه بيان کرده و فرموده است:
قرنی شيطان، و حينئذ يسجدلها الکفار، ثم صل فإن الصالة مشهودة ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين 

محضورة، حتی يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصالة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفی 
فصل فإن الصالة مشهودة محضورة حتی تصلی العصر، ثم أقصر عن الصالة حتی تغرب الشمس، 

 .)832/570/1(صحيح مسلم » نئذ يسجد لها الکفارفإنها تغرب بين قرنی شيطان و حي
آيد نماز نخوان، چون  آفتاب   کند و باال می نماز صبح را بخوان سپس تا وقتی که آفتاب  طلوع می«

برند؛ سپس نماز (ضحی) بخوان چون  ده میـکند و کفار برای آن سج بين دو شاخ شيطان طلوع می
رسد؛ آنوقت از  ينکه سايه نيزه به کمترين مقدار خود میمالئکه شاهد و حاضر بر نماز هستند تا ا

شود. سپس وقتی که سايه مايل  ورمی خواندن نماز خودداری کن؛ چون در اين وقت آتش جهنم شعله
خوانی، و بعد  شد نماز بخوان چون مالئکه شاهد و حاضر بر نماز هستند. تا آنکه نماز عصر را می

ن تا وقتی که آفتاب  غروب کند؛ چون آفتاب  بين دو شاخ شيطان از آن، از نماز خواندن خودداری ک
 ».برند کند و در اين زمان کفار برای آن سجده می غروب می

 شود: در ضمن، نهی از خواندن نماز در اوقات ذکر شده شامل زمان و مکان ذيل  نمی
   ف:ـال
  گيرد): میدر روز جمعه، زمان استواء (هنگامی که آفتاب  در وسط آسمان قرار  

اليغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر ما «  بدليل حديث پيامبر صلی هللا عليه و سلم که فرمودند:   
استطاع من طهر، ويدهن من دهن، أو يمس من طيب بيته، ثم يخر فاليفرق بين اثنين، ثم يصلی 

(صحيح بخاری  » ماکتب له، ثم ينصت إذا تکلم اإلمم، إال غفرله، ما بينه و بين الجمعة األخری 
883/370/2(  

تواند خودش را پاک کند و سرش را با روغن چرب نمايد  هر کسی که روز جمعه غسل کند و تا می«
اش، خودش را خوشبو کند، سپس برای نماز جمعه خارج شود و بين دو نفر  يا از بوی خوش خانه

ه را که برايش مقدر شده ها وسر آنها عبور نکند) و آنچ جدايی نياندازد (در مسجد از روی شانه
نماز بخواند و وقتی که امام شروع به خواندن خطبه کرد، سکوت کند، تمام گناهان (صغيره) او از 

  ».شوند اين جمعه تا جمعه ديگر بخشيده می
در اينجا پيامبر صلی هللا عليه و سلم نمازگزار را به خواندن آنچه برايش مقدر شده تشويق نموده و   

به همين علت جماعتی از سلف از جمله  مام او را از نماز خواندن منع کرده است، و تا وقت خروج ا
اند: خروج امام (برای خواندن  عمر بن خطاب رضی هللا عنه و امام احمد نيز به تبعيت از او گفته
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خطبه) مانع نماز است، و خطبه امام مانع صحبت کردن است، پس، خروج امام را مانع خواندن نماز 
  اند نه قرار گرفتن افتاب  در وسط آسمان را (استواء). ته دانس
  ب:

در مسجد الحرام، که نماز خواندن در آن درهيچ يک از اوقات مذکور مکروه نيست، چون پيامبر  
يا بنی عبدمناف، ال تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت و صلی أية «   فرمايد :  می  صلی هللا  عليه وسلم 
ای  ای بنی عبد مناف کسی را که در هيچ لحظه)«1036(صحيح ابن ماجة    »ساعة من ليل أو نهار

  ».روز از طواف اين خانه و نماز در آن منع نکنيد از شبانه 
  ج:

لی است که سببی نداشته باشد. بنابراين ـنمازی که خواندن آن در اين اوقات نهی شده است، نماز نف 
سنت جايز است؛ از آنجاييکه پيامبر صلی هللا  ی فرض و در اين اوقات قضای نمازهای فوت شده

  (متفق عليه)» من نسی صالة فليصل إذا ذکرها، الکفارة لها إال ذلک«عليه و سلم فرمودند: 
  ».ای جز اين ندارد هر کس نمازی را فراموش کرد، همين که يادش آمد بايد آنرا بخواند، و کفاره«
  د:

د جايز است؛ به دليل حديث ابوهريره رضی هللا عنه که نماز بعد از وضوء نيز درهر وقتی که باش 
يا بالل أخبرنی بأرجی عمل عملته «پيامبر صلی هللا عليه و سلم هنگام نماز صبح به بالل فرمود : 

فی اإلسالم فإنی سمعت دف نعليک فی الجنة، قال : ما عملت عمال أرجی عندی، أنی لم أتطهر طهورا 
  )7894(صحيح ابن ماجة » صليت بذلک الطهور ما کتب لی أن أصلی فی ساعته من ليل أو نهار إال

ای کدام است، زيرا من صدای  ترين عملی که در اسالم انجام داده ای بالل به من بگو اميدوارکننده«
ترين کاری که من انجام  کفش هايت را پيشاپيش خودم در بهشت شنيدم، بالل گفت : اميدوارکننده

روز نگرفتم مگر اينکه بعد از ان هر  ای از شبانه که وضوءئی در هيچ لحظهام اين بوده است  داده
  ».آنچه برايم مقدر شده بود، نماز خواندم

  :ـه
در اين اوقات دو رکعت تحيه المسجد هم جايز است؛ زيرا پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده است:  

هرگاه يکی از شما وارد «عليه)(متفق » إذا دخل أحدکم المسجد فاليجلس حتی يصلی رکعتين« 
  ».مسجد شد، تا دو رکعت نماز نخوانده ننشيند

   دوم:

  نهی از خواندن نفل بعد از طلوع فجر، قبل از نماز صبح: 
رآنی ابن عمر و أنا أصلی بعد طلوع الفجر فقال يا « يسار موالی ابن عمر رضی هللا عنه گفت: 

ذه الصالة، فقال : ليبلغ شاهدکم غائبکم، التصلوا بعد خرج علينا و نحن نصلی ه يسار، إن رسول هللا
ابن عمر مرا ديد که بعد از طلوع فجر نماز «  )5353(صحيح ابن ماجة » الفجر اال سجدتين

خواندم، گفت : ای يسار، پيامبر صلی هللا عليه و سلم روزی بر ما وارد شد در حالی که در اين  می
اضرين در اينجا، به غايبين برسانند که بعد از طلوع فجر بجز خوانديم، فرمود : ح وقت نماز نفل می

  ».دو رکعت، ديگر نمازی نيست (البته مراد نخواندن نفل است)
   وم:ـس

  نهی از خواندن سنت هنگام اقامة فرض:
إذا أقيمت الصالة «از ابوهريره رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: 

هرگاه نماز(فرض) اقامه شد خواندن هيچ )«710/493/1(صحيح مسلم »  المکتوبة فالصالة إال
  ».نمازی جز همان فرض جايز نيست
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 حکمت فرضيت پنج وقت نماز در شرع اسالم:
در مورد اينکه پنج وقت نماز چه وقت باالی مسلمانان  فرض شد ، قرآن عظيم الشان در ( سوره 

ْبَحاَن الَِّذی أَْسَرى بَِعْبِدِه َليال ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إَِلى اْلَمْسِجِد األْقَصى سُ «  فرمايد: )  می 1اسرا ء آيه : 
اش را  (پاك و منزه است آن ذاتی كه بنده  » الَِّذی بَاَرْكنَا َحْولَهُ ِلنُِريهُ ِمْن آياِتنَا إِنَّه ُهَو السَِّميُع اْلبَِصيرُ 

برد تا برخی از  -ايم كه گرداگردش را پر بركت ساخته -قصیدر يك شب، از مسجدالحرام به مسجد اال
  .»1اسراء /سوره «آيات او به او نشان داده شود؛ چرا كه او شنوا و بيناست). 

هللا صلی هللا عليه وسلم به صورت متواتر ثابت است كه به آسمان برده شد و تمام درواز  از رسول
خواست  مان هفتم باالتر رفت و پروردگارش هر چه میهای آسمان به روی ايشان باز گرديد و از آس

  با اوصحبت كرد و نمازهای پنجگانه را بر او فرض نمود.
ابتدا هللا تعالی بر بندگانش پنجاه نماز را فرض كرد. اما پيامبر صلی هللا عليه وسلم پياپی به هللا  

نج وقت تخفيف داد و اجر و رجوع كرد و تقاضای تخفيف نماز را كرد. تا اين كه هللا آن را به پ
شود، لذا بايد سپاس و شكر هللا  پاداش پنجاه وقت را برای او مقرر فرمود چون هر نيكی ده برابر می

  هايش به جا آوريم. را بر تمام نعمت
قَاَل أَنَُس ْبُن َماِلٍك: قَاَل النَّبِی صلی هللا عليه وسلم:  ... «چنانکه در حديث صحيح ثابت است:

تِی َخْمِسيَن َصالةً، َفَرَجْعُت بَِذِلَك، َحتَّى َمَرْرُت َعَلى ُموَسى، َفقَاَل: َما  َفَفَرضَ « ُ َعزَّ َوَجلَّ َعلَى أُمَّ َّo
تََك ال تُطِ  تَِك؟ قُْلُت: َفَرَض َخْمِسيَن َصالةً، قَاَل: فَاْرِجْع إَِلى َربَِّك فَِإنَّ أُمَّ ُ لََك َعَلى أُمَّ َّo يُق َذِلكَ َفَرَض ،

تَكَ   ال تُِطيُق َفَراَجْعُت، َفَوَضَع َشْطَرَها، فََرَجْعُت إِلَى ُموَسى، قُْلُت: َوَضَع َشْطَرَها، َفقَاَل: َراِجْع َربََّك فَِإنَّ أُمَّ
تََك ال تُِطيُق َذلِ  َك، فََراَجْعتُهُ، َفقَاَل: ِهی َفَراَجْعُت َفَوَضَع َشْطَرَها فََرَجْعُت إَِليِه، َفقَاَل: اْرِجْع إَِلى َربَِّك فَِإنَّ أُمَّ

ُل اْلَقْوُل لََدی، فََرَجْعُت إِلَى ُموَسى، َفقَاَل: َراِجْع َربََّك، فَقُْلُت: اْستَْحييتُ   ِمْن َخْمٌس، َوِهی َخْمُسوَن، ال يبَدَّ
َواٌن ال أَْدِری َما ِهی، ثُمَّ أُْدِخْلُت اْلَجنَّةَ، َرِبّی، ثُمَّ اْنَطلََق ِبی َحتَّى اْنتََهى بِی إَِلى ِسْدَرِة اْلُمْنتََهى، َوَغِشيَها أَلْ 

  .)349(بخارى:». فَِإَذا فِيَها َحبَايُل اللُّْؤلُِؤ، َوإَِذا تَُرابَُها اْلِمْسكُ 
خداوند در سفر معراج، روزانه «گويد: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود:  ( انس بن مالك می

با آن پنجاه نماز، برگشتم تا اينكه به موسی عليه السالم رسيدم. پنجاه نماز بر امتم فرض گردانيد. 
  ايشان پرسيد: خداوند بر امتت چه چيزی فرض كرد؟ گفتم: روزانه پنجاه نماز.

موسی عليه السالم فرمود: دوباره نزد پروردگارت برو. زيرا امتت توانايی انجام اين كار را ندارد.   
لی بخشی از آن پنجاه نماز را كم كرد. وقتی نزد موسی عليه نزد خداوند متعال برگشتم. حق تعا

  السالم آمدم، گفتم: بخشی از نمازها را معاف نمود. 
موسی عليه السالم گفت: بازهم بسوی خدا برگرد زيرا امتت توانايی اين را هم نخواهد داشت. من 

ها را كم كرد. باز چون نزد بار ديگر نزد پروردگار رفتم. خداوند متعال اين بار نيز بخشی از نماز
موسی رفتم و گفتم كه خداوند بخشی ديگر از نمازها را بخشيده است، موسی عليه السالم باز همان 
سخن قبلی خود را تكرار كرد. برای آخرين بار، نزد حق تعالی رفتم، خداوند فرمود: روزانه پنج بار 

هيچگاه خالف وعده عمل نمی كنم. من بسوی نماز بخوانيد و ثواب پنجاه نماز را دريافت كنيد و من 
  .موسی بازگشتم. گفت: بار ديگر به خداوند مراجعه كن. (اين بار نپذيرفتم)

گفتم: از خداوند شرم می كنم. آنگاه، جبرئيل مرا با خود برد تا اينكه به سدرة المنتهی رسيديم. در 
وارد بهشت شدم. و در آنجا با  آنجا، چيزهای گوناگونی ديدم كه از آنها سر در نياوردم. سپس

  ».زنجيرهای ساخته شده از مرواريد و خاك بهشت كه از مشك و عنبر بود، روبرو شدم
  انه نمازدر قرآن پاک:گاوقات پنج

وأقم الصالة طرفی النهار :«عظيم الشان اوقات پنچگانه  نماز را بشرح ذيل معرفی داشته است   قرآن
  ..)114سوره هود/»( بن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرينوزلفا من الليل، إن الحسنات يذه

(نماز را با تمام اركان و شروط در اول و آخر روز، صبح و ظهر و عصر و در ساعاتی از شب 



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

39 

برند، اين پندها يادآوری است برای  ، بجای آور، بيگمان خوبيها، بديها را از بين می ) مغرب و عشاء (
  ). پند گيرندگان

  فسير اين آيه مبارکه ميفرمايد :بصری) در ت( حسن
  نماز صبح و عصراست. » طرفی النهار« هدف  از 
   ، نماز مغرب و عشا است.» زلفا من الليل « وهدف از

أقم الصالة لدلوك الشمس إلى «) ميفرمايد :   78همچنان قرآن عظيم الشان در ( سوره  اسرا  آيه : 
  .»شهوداغسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان م

نماز ظهر، نماز عصر،  رسد ( كه تاريكی شب فرا می (ای محمد از اول وقت زوال  آفتاب  تا وقتی
) نماز را كه پايه دين است بجای آور، و نماز صبح را نيز بجای آور، زيرا  نمازمغرب ونماز عشاء

  .  شوند) در نماز صبح فرشتگان شب و روز حاضر می
زوال آفتاب است يعنی از » دلوك الشمس « ارکه مينويسند :(هدف ازمفسرين در تفسير اين آيه مب

ابتدای تاريكی شب منتهی می شود ، نماز بخوانيد »  غسق الليل « اول وقت زوال آفتاب تا اينكه به 
نماز صبح »  قرآن الفجر « كه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را شامل می شود. مقصود از  

   آنست كه فرشتگان شب و فرشتگان روز در آن حاضرآيند.)»  امشهود«  است، و مراد از 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل  «)  آمده است :   129همچنان در سوره ( طه  آيه  

كن و نماز بجای  (آ� خود را ستايش »  غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى
نماز ظهر و عصر) و در ساعاتی از شب  ) و قبل از غروب آن ( صبحنماز  آور، قبل از طلوع آفتاب  (

بخصوص تو ای محمد) حمد و تسبيح خدای را  ، و در دو طرف روز نيز ( ) و عشاء  نماز مغرب (
  ..»  بجای آور، باشد كه تو از پاداش فراوان آن خرسند گردی

  . ل از غروب  آفتاب  نمازعصر استهدف از تسبيح قبل ازطلوع آفتاب نماز صبح و مراد از تسبيح قب
  قرآن عظيم الشان در مورد اوقات نماز بما مسلمانان ذيآل هدايت ميفرمايد :

» وأقم الصالة طرفی النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلک ذکری للذاکرين«  -1
و ظهر و عصر و در .) ( نماز را با تمام ارکان و شروط در اول و آخر روز، صبح 114هود/(

برند، اين پندها  ، بجای آور، بيگمان خوبيها، بديها را از بين می ) مغرب و عشاء ساعاتی از شب (
  ). يادآوری است برای پند گيرندگان

زلفا « نماز صبح و عصراست. و مقصود از »  طرفی النهار« مراد از حسن(بصری) گفته است:
  نماز مغرب و عشا است.»  من الليل

أقم الصالة لدلوک الشمس إلی غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر کان «و می فرمايد:   -2
  .)78اسرا/»(مشهودا

نماز ظهر، عصر، مغرب و  رسد ( که تاريکی شب فرا می ( ای محمد از اول وقت زوال آفتاب تا وقتی  
ر، زيرا در نماز صبح نماز را که پايه دين است بجای آور، و نماز صبح را نيز بجای آو ) عشاء

  .  شوند) فرشتگان شب و روز حاضر می
زوال  آفتاب  است يعنی از اول وقت زوال آفتاب  تا اينکه به »  دلوک الشمس« (مقصود از  

ابتدای تاريکی شب منتهی می شود ، نماز بخوانيد که نماز ظهر و عصر و مغرب و »= غسق الليل«
آنست که » مشهودا« نماز صبح است، و مراد از » الفجر قرآن«عشا را شامل می شود. مقصود از 

  .فرشتگان شب و فرشتگان روز در آن حاضرآيند.)
وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلک «

  .)129(سوره طه/» ترضی
) و قبل از غروب آن  نماز صبح ( آفتاب کن و نماز بجای آور، قبل از طلوع  (خدای خود را ستايش 

، و در دو طرف روز نيز  ) و عشاء  نماز مغرب نماز ظهر و عصر) و در ساعاتی از شب ( (
بخصوص تو ای محمد) حمد و تسبيح خدای را بجای آور، باشد که تو از پاداش فراوان آن خرسند  (
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  ). گردی
ز تسبيح قبل از غروب  آفتاب  نماز مقصود از تسبيح قبل از طلوع  آفتاب  نماز صبح و مراد ا  

  . عصر است
: ما در حضور پيامبر  گفته است كه   از جرير بن عبدهللا بجلی روايت شده»    صحيحين   «   زيرا در

إنكم «كرد و فرمود:  ، شب چهاردهم ماه بود، به قرص ماه نگاه  صلی هللا عليه و سلم نشسته بوديم
ال تضامون فی رؤيته، فإن استطعتم أال تغلبوا على صالة قبل طلوع  سترون ربكم كما ترون هذا القمر،

گمان  بی »   :  سوره طه ) را قرائت فرمود. يعنی 129(سپس آية » الشمس وقبل غروبها فافعلوا 
بينيد، و در  ) خواهيد ديد، به همان گونه  كه اين قرص ماه را می در روز قيامت شما خدای خود را (

شود و به شما ستم نخواهد شد،  شود يا چيزی از شما كاسته نمی شما پوشيده نمی رويت او چيزی از
كاری را  اگر توانستيد كه نمازخواندن قبل از طلوع و قبل از غروب آفتاب را ازدست ندهيد، چنين 

  . بكنيد)
  :ویـبـاحاديث نانه نمازدر گاوقات پنج

  : کرده است بشرح زير محدود و معين  احاديث نبوی اوقات ونشانه های نماز های پنجگانه  را
  که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: درحديثی از عبدهللا پسر عمرو روايت است 

وقت الظهر إذا زالت الشمس، وکان ظل الرجل کطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم « 
صف الليل االوسط، ووقت تصفر الشمس، ووقت صالة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت العشاء إلی ن

صالة الصبح من طلوع الفجر وما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسک عن الصالة، فإنها 
  . »تطلع بين قرنی شيطان

که سايه انسان باندازه طول اوست و هنوز   است تا وقتی آفتاب ( وقت نماز ظهر از هنگام زوال 
که آفتاب  زرد  از اتمام وقت ظهر) تا وقتی است بعد  وقت عصر فرا نرسيده باشد، و وقت عصر (

، و وقت نماز مغرب تا زمانی  کمرنگ نشده باشد)  . و خيلی در شرف غروب قرار نگرفته نشده باشد (
شب  ) پنهان نشده باشد، و وقت نماز عشاء تا نيمه  کنار آسمان احمر = سرخی  است که شفق (

کرد در آن وقت از  ، هرگاه آفتاب  طلوع  وع افتاب  است، و وقت نماز صبح ازسپيده دم تا طل است
  ( مسلم آن را روايت کند) کنيد، زيرا آفتاب  بين دو شاخه شيطان طلوع می نماز خواندن خودداری 

  ..) کرده است
خالصه اينکه حکمت اصلی اوقات نماز را جز هللا تعالی کسی نمی داند ولی شايد بتوان گفت که زمان 

نماز بگونه ای تنظيم شده است که شخص در طول شبانه روز از ذکر و ياد خالق خود بندی اوقات 
غافل نماند، شبها که موقع خواب است نمازی فرض نشده است ولی در طول روز بطوری منظم 

شخص بياد پروردگار خود به اقامه ی نماز می پردازد تا بياد داشته باشد که هدف از خلقت او فقط 
  دنيايی نيست بلکه بايد انسانها به نشانه ی سپاس برای هللا تعالی عبادت کنند. اشتغال به امور

نکته جالب ديگر اينست که با توجه به کروی بودن زمين و اينکه در هر لحظه در نقطه ای از زمين 
يکی از اوقات صبح يا ظهر يا عصر يا مغرب يا شب است و لذا می بينيم که در نقطه ای از جهان 

ن نماز صبح می خوانند و در نقطه ای ديگر در همان زمان نماز ظهر يا عصر يا مغرب يا مسلمانا
عشا می خوانند، يعنی در هر لحظه دسته ای از مسلمانان در حال عبادت پروردگار خويش هستند. و 

  خداوند به حکمت آن بيش از هر کس ديگری آگاهتر است.
عليه السالم، به نزد پيامبر صلی   كه جبرئيل  روايت استاز جابر بن عبدهللا  همچنان در حديثی ديگری

، وقتی نماز ظهر را خواند كه آفتاب  زوال  برخيز، نماز بخوان : «   هللا عليه و سلم آمد، بدو گفت
: برخيز نماز بگزار، وقتی نماز عصر را خواند كه  كرده بود، سپس بوقت نماز عصر نيز آمد و گفت 

: برخيز نماز بگزار، وقتی نماز  گفت  خودش بود، سپس بوقت مغرب هم آمد،سايه هر چيزی باندازه 
: برخيز، نماز بگزار،  گفت  كرده بود، سپس بوقت عشاء نيز آمد،  مغرب را خواند كه آفتاب  غروب

وقتی نماز عشاء راگزارد كه سرخی كنار آسمان ناپديد شده بود. سپس بهنگام نماز صبح هم آمد، 
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   دميده بود.  كه سپيده  وقتی
: برخيز، نمازبگزار، وقتی كه نماز ظهر  گفت  سپس فردای آن روز هم برای نماز ظهر به نزد او آمد،

: برخيز، نماز  گفت را خواند كه سايه هر چيزی باندازه خودش بود، و بهنگام نماز عصر هم آمد، 
خودش بود، و در همان وقت بگزار، وقتی نماز عصر را گزارد كه سايه هر چيزی باندازه دو برابر 

گذشته بود يا گفت   ) برای نماز مغرب آمد، سپس برای نماز عشاء وقتی آمد كه نصف شب قبلی (
گذشته بود، آنوقت نماز عشاء را گزارد، سپس برای نماز صبح وقتی آمد كه هوا كامال   يكسوم شب

اوقات نماز بين اين  ن الوقتين (ما بين هذي:«  گفت  روشن شده بود و نماز صبح را بجای آورد، سپس
گفته است :حديث امامت  اند. بخاری  كرده  ) ( احمد و نسائی و ترمذی )آن را روايت دو وقت است

  ترين حديثی درباره اوقات نمازميباشد. جبرئيل صحيح
  تعداد نماز های فرضی: 

نماز فرض است که از  قبل از همه بايد  در يک شبانه روز بر هر مسلمان عاقل و بالغ هفده رکعت
،چهار (ظهر) نماز دروقت صبح ، چهار رکعات نماز در وقت نماز پيشين دورکعات  « آنجمله : 

.که » زدر وقت  خفتن در وقت عصر،سه رکعات نمازدر وقت  شام ، وچهار رکعات نما رکعات نماز
  تفصيل هر کدام از نماز های پنچگانه بشرح ذيل بيان ميگردد.

  :ماز صبحمقام ومنزلت ن
  وقت نماز صبح:

وأقم الصالة طرفی النهار وزلفا من الليل، :« سوره هود ) ميفرمايد   114قرآن عظيم الشان ( آيه 
نماز را با تمام ارکان و شروط در اول و آخر » ( إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلک ذکری للذاکرين

، بجای آور، بيگمان خوبيها،  ) مغرب و عشاء روز، صبح و ظهر و عصر و در ساعاتی از شب (
  ). برند، اين پندها يادآوری است برای پند گيرندگان بديها را از بين می

  نماز صبح و عصراست. »  طرفی النهار« حسن(بصری) گفته است:  مراد از 
  نماز مغرب و عشا است.»  زلفا من الليل« و مقصود از 

قم الصالة لدلوک الشمس إلی غسق الليل، وقرآن أ« ) آمده است :  78همچنان در ( سوره اسرا آيه 
که تاريکی شب فرا  ( ای محمد از اول وقت زوال آفتاب  تا وقتی »الفجر إن قرآن الفجر کان مشهودا

  .) نماز ظهر، عصر، مغرب و عشاء رسد ( می
گان نماز را که پايه دين است بجای آور، و نماز صبح را نيز بجای آور، زيرا در نماز صبح فرشت 

  .  شوند) شب و روز حاضر می
غسق « زوال  آفتاب  است يعنی از اول وقت زوال آفتاب  تا اينکه به » دلوک الشمس«(هدف  از 

ابتدای تاريکی شب منتهی می شود ، نماز بخوانيد که نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را » الليل
  شامل می شود. 

آنست که فرشتگان شب و »  مشهودا« از  نماز صبح است، و مراد » قرآن الفجر«هدف از 
  .فرشتگان روز در آن حاضرآيند.)

وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلک «
نماز  کن و نماز بجای آور، قبل از طلوع آفتاب  ( ( خدای خود را ستايش  .)129(سوره طه/» ترضی
، و در  ) و عشاء  نماز مغرب نماز ظهر و عصر) و در ساعاتی از شب ( آن () و قبل از غروب  صبح

دو طرف روز نيز (بخصوص  تو ای محمد) حمد و تسبيح خدای را بجای آور، باشد که تو از پاداش 
  ). فراوان آن خرسند گردی

از عصر از تسبيح قبل از طلوع  آفتاب  نماز صبح و مراد از تسبيح قبل از غروب آفتاب  نم هدف
  . است
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  خوانندۀ محترم! 
عظيم  الشان  در مورد  او قات  نماز  واز آنجمله  نماز صبح ، مالحظه   در فوق  اشارات قرآن

  فرموديد . 
اوقات نماز های پنجگانه وبخصوص وقت   هکذا  در حديثی که از عبدهللا پسر عمرو روايت است

إذا زالت الشمس، وکان ظل الرجل کطوله ما لم وقت الظهر «نماز صبح را چنين بيان فرموده است : 
يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صالة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت 

العشاء إلی نصف الليل االوسط، ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر وما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت 
  .»نالشمس فأمسک عن الصالة، فإنها تطلع بين قرنی شيطا

که سايه انسان باندازه طول اوست و هنوز   است تا وقتی آفتاب ( وقت نماز ظهر از هنگام زوال 
که آفتاب  زرد  بعد از اتمام وقت ظهر) تا وقتی است  وقت عصر فرا نرسيده باشد، و وقت عصر (

ب تا زمانی ، و وقت نماز مغر کمرنگ نشده باشد)  . و خيلی در شرف غروب قرار نگرفته نشده باشد (
شب  ) پنهان نشده باشد، و وقت نماز عشاء تا نيمه  کنار آسمان احمر يعنی  سرخی  است که شفق (

کرد در آن وقت  ، هرگاه آفتاب  طلوع  ، و وقت نماز صبح ازسپيده دم تا طلوع افتاب آفتاب است است
  . (مسلم آن را روايت کند) کنيد، زيرا آفتاب بين دو شاخه شيطان طلوع می از نماز خواندن خودداری 

  ) . کرده است
کن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول « همچنان درحديثی  از عايشه(رضی هللا عنها) روايت است : 

صالة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلی بيوتهن حين يقضين الصالة،   صلی هللا عليه وسلم هللا
شدند  در نماز صبح حاضر می   مبر صلی هللا عليه وسلمزنان مؤمن با پيا» «اليعرفهن أحد من الغلس

کردند  پوشيدند؛ و پس از آن که نمازشان را ادا می در حاليکه خود را با لباسهايی (از خز يا پشم) می
  متفق عليه».شناخت گشتند در حاليکه هيچ کس به خاطر تاريکی آنها را نمی هايشان باز می به خانه

   محدودۀ نمازصبح:
نماز صبح :  از صبح صادق (از برآمدن سپيده ها يعنی وقتيکه روشنی سفيد از طرف افتاب محدوده 

  برامدن معلوم شود) شروع و تا قبل طلوع افتاب  ادامه ميابد .
ووقت صلوة الصبح من الفجر مالم تطلع الشمس «است:يافته طوريکه حکم آن در حديثی چنين بيان 

  .تا قبل از طلوع آفتاب ) وقت نماز صبح از طلوع فجر صادق» ( 
طوريکه در حديث  فوق مالحظه نموديم : محدوده نماز صبح از هنگام طلوع فجر صادق تا طلوع 

آفتاب قيد گرديده است . پس ماداميکه آفتاب طلوع نکرده باشد وقت نماز هنوز باقی است و می 
  توان آنرا ادا ء نمود.

اول وقت آن خواند زيرا اگر از وقت خود بگذرد  ولی حکمت در اين است که : نمازصبح را بايد 
ممکن است  اين تاخير ها  ، باعث عادت ما مبدل شود و ممکن است حتی پس از مدتی از وقت خود 
نيز خارج گردد که در اينصورت نماز خواندن در غير وقت خود جايز نيست و حتی بنا به قول برخی 

ز روی فراموشی يا خواب نتوانسته باشد نماز خود را از علماء  قضا نيز ندارد مگر اينکه شخصی ا
  در وقتش ادا نمايد.

  :تعجيل در خواندن نماز صبح
در خواندن نماز تا که ميتوانيم  بايد تعجيل صورت کرد ، وسنت  هم است ، نماز صبح را در اول 

  ست که :آمده ا  ، روايت شده  وقت آن بخوانيم . طوريکه در حديثی  که از ابومسعود انصاری
)  دم بعد ازسپيده  ، يكبار نماز صبح را در تاريكی آخر شب خواند ( رسول هللا صلی هللا عليه وسلم « 

، در  كرد همواره سپس يكبار آن را بهنگام روشن شدن هوا خواند، سپس بعد از آن تا وقتی كه وفات 
(روای  . »نی هوا نگزارد خواند، ديگر نماز صبح را بهنگام روش تاريكی آخر شب نماز صبح را می

  . ) است»  صحيح « اند و سند آن  كرده حديث ابوداود و بيهقی ) آن را روايت 
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أصبحوا بالصبح فإنه «  گويد: پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:  كه می  بج اما حديث رافع بن خد
(  نماز صبح را  »أسفروا بالفجر فإنه أعظم لالجر«  و در روايت ديگری:  »  أعظم الجوركم 

بهنگام روشنی هوا بگزاريد، زيرا موجب بزرگی پاداش آن خواهد شد )( پنج نفر از محدثين آن را 
  اند.  دانسته»     صحيح « اند. ترمذی و ابن حبان آن را  كرده  روايت

 بجاء اريد  كه وقت اتمام آن به روشنی هوا برسد ،  نماز صبح را آنقدر طوالنی هدف اينست که :
، در تالوت قرائت قرآن در نماز صبح بايد آنقدر طوالت بعمل ايد ، تا که نماز به پايان ميرسد ،  يعنی

كنيد،زيرا پيامبر صلی هللا عليه و   هوا روشن شده باشد، نه اينكه بوقت روشن شدن هوا بدان شروع
  خواند.  كرد و در آن شصت الی يكصد آيه می سلم چنين می

گمان نماز را  نماز صبح را بخوانيد كه سپيده دم تحقق يافته باشد و از روی  هدف همين است  وقتی
  . تا يقين نداشته باشيد كه صبح شده است نماز را نگزاريد) شروع نكنيد (

  فضايل  نماز صبح در احاديثی نبوی:
:  أبو موسى األشعرى (رض) روايت گرديده آمده است که درحديثی که ازدر مورد فضيلت نماز صبح 

 (متفق عليه . )»  من صلّى البردين دخل الجنّة  «  رسول هللا صلی هللا  عليه وسلم ميفرمايد :  
  كسيكه نماز صبح و نماز عصر را با جماعت بخواند داخل جنت مى شود . )(

إمام الخطابى ميفرمايد که :بدين علت نماز صبح به مفهوم  (بَْرَدين) تعبير شده است که : دردو طرف 
  آن از بين مى رود خوانده مى شود .   ـ يعنى أول و آخر آن ـ وقتى هوا خوب مى شود و گرمى روز

أبوزهير عّمار بن رؤيبة (رض) روايت مى كند كه گفت شنيدم رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  مى 
اه رو (  »لن يلج النار أحد صلّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ـ يعنی الفجر والعصر« فرمايند:

، وأبو داود، صحيح سنن أبی 1/440)، 634( 213، ومسلم حديث 261، 4/136أحمد فی المسند 
  . ) 1/126، 427داود حديث 

كسيكه قبل از طلوع آفتاب (نماز صبح) و قبل از غروب آفتاب (يعنى نماز عصر) را بخواند داخل 
  جهنم نمى شود.

« ول هللا صلی هللا عليه وسلم  مى فرمايد: جندب بن عبدهللا بن سفيان (رض) روايت مى كند كه رس
(رواه » من صلى الصبح فهو فی ذمـة هللا فال يطلبنكم هللا من ذمته بشیء فيدركه فيكبه فی نار جهنم

(كسيكه نماز صبح را در جماعت بخواند در حفظ و أمان .. ) 1/440) 634( 213مسلم حديث 
ا بازخواست كند و در حفظ و أمان او نباشى، و خداست، پس اى بنى آدم كارى مكن كه خداوند تو ر

  به اين خاطر تو را به جهنم داخل كند .)
يتعاقبون « در حديثی أبوهريره (رض) روايت مى كند كه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمودند: 

فيكم فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار ويجتمعون فی صـالة الصبح والعصر ثم يعرج الذين باتوا 
  »فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادى فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون

  .متفق عليه) ( 
فرشتگانى پى در پى بر شما وارد مى شوند، گروهى شب مى آيند و گروهى روز مى آيند، و اينها 

انده اند به طرف آسمان صبح و عصر با هم يك جا جمع مى شوند، سپس آنانيكه شب را با شما گذر
باال مى روند، خداوند در حاليكه حال انسانها را از فرشتگان بهتر مى داند از آنها سؤال مى كند: 

چگونه و در چه حالى بندگانم را ترك كرديد؟ آنها مى گويند: آنها را ترك كرديم در حاليكه نماز مى 
  ندند.خواندند، و به آنان وارد شديم در حالى كه نماز مى خوا

بود كه نزد رسول هللا صلی هللا عليه   جرير بن عبدهللا البجلى (رض) روايت مى كند شب چهاردهمى
  وسلم  نشسته بوديم و آنحضرت به ماه نگاهى كرد و فرمود:

إنَّكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ال تضامون فی رؤيته فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة « 
  .(متفق عليه )»   قبل غروبها فافعلواقبل طلوع الشمس و

(همانا همه شما ـ يعنى مؤمنان ـ خدا را خواهيد ديد، همچنانكه همه شما اين ماه شب چهاردهم را 
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مى بيند و در ديدن آن هيچ مزاحمت و مانعى براى شما ايجاد نمى شود، پس اگر توانستيد كه بر 
و نمازى قبل از غروب آفتاب ـ يعنى نماز عصر ـ  شما نمازى قبل از طلوع آفتاب ـ يعنى نماز صبح ـ

  .غلبه نكند اين كار را بكنيد)
( رؤيت و ديدن باريتعالى ديدن حقيقى است كه فقط براى مؤمنان در روز قيامت امكان پذير است، بر 

خـالف بعضى از فرقهاى ضاله و گمراه كه در ديدن خداوند در روز قيامت ممانعت مى ورزند و مى 
ديدن حقيقى امكان پذير نيست، أما عقيده أهل سنت و جماعت بر اين است كه ديدن خداوند در  گويند

  .روز قيامت فقط براى مؤمنان امكان پذير خواهد بود)
»  من ترك صالة العصر فقد حبط عمله«از بريده (رض) روايت است كه رسول هللا (ص) فرمودند:

، 1/159، 473)، صحيح سنن النسائی حديث 2/31، (الفتح 594و  553(رواه البخاری حديث 
  .. ) 1/115، 568وصحيح سنن ابن ماجه حديث 

  خواندن نماز صبح در اول وقت مستحب است:
لقد کان رسول هللا صلی هللا عليه و سلم يصلی « از ام المؤمنين عايشه(رض) روايت است که : 

عن إلی بيوتهن ما يعرفهن أحد من الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرج
خواند و بعضی از زنان  پيامبر صلی هللا عليه و سلم نماز صبح را می (متفق عليه .) (» الغلس 

شدند، سپس بعد  مؤمنان نيز در حالی که با چادر خودشان را پوشانده بودند با او در نماز حاضر می
 –تاريکی اول فجر  –را به خاطر غلس گشتند و هيچ کس آنها  هايشان برمی از نماز به خانه

  شناخت.) نمی
  .شد که هنوز هوا روشن نشده بود در اين حديث واضح است که نماز صبح هنگامی تمام می

  .شود دو نکته از اين حديث استنباط می
  مستحب بودن خواندن نماز صبح در اول وقت  -1
آرايی و با پوشش  عت، بدون خودجايز بودن آمدن زنان به مساجد برای شرکت در نماز جما  -2

  .اسالمی
والصبح کان النبی صلی هللا عليه و سلم «…… از جابر بن عبدهللا رضی هللا عنه روايت است که : 

 -و پيامبر صلی هللا عليه و سلم نماز صبح را در هنگام غلس ( .(متفق عليه)» يصليها بغلس 
  .) خواند می - تاريکی اول فجر

وقتها برای نمازهای پنجگانه شرح داده شده که در آن به وقت غلس به عنوان در اين حديث بهترين 
  .بهترين وقت نماز صبح اشاره شده است

کنت أتسحر فی أهلی، ثم يکون سرعة بی، أن :« از سهل بن سعد رضی هللا عنه روايت است که 
من با  است .) ( بخاری روايت کرده» (  أدرک صالة الفجر مع رسول هللا صلی هللا عليه و سلم 

افتادم تا به نماز صبح با پيامبر صلی هللا عليه و سلم  کردم، سپس به عجله می ام سحری می خانواده
 .برسم)

  انس بن مالک رضی هللا عنه از زيد بن ثابت رضی هللا عنه روايت کرده است که :
کم بينهما؟ قال : قدر أنهم تسحروا مع النبی صلی هللا عليه و سلم ثم قاموا إلی الصالة، قلت « 

کردند،  آنها با پيامبر صلی هللا عليه و سلم سحری می (.(متفق عليه)»  خمسين أو ستين، أی آية
گويد به زيد گفتم : چقدر فاصله بين سحری کردنتان و  شدند برای نماز، انس می سپس بلند می

  .) .ی قرآن کريم آيه ۶٠يا  ۵٠ی نمازتان بود، زيد گفت : حدود  اقامه
  د:ـگويـ ابن حجر عسقالنی(رح) در شرح اين حديث مي

کند، و اول وقت خواندن  اين حديث داللت بر مستحب بودن خواندن نماز صبح در وقت تغليس می 
نماز صبح آغاز فجر است، زيرا در آن هنگام است که خوردن و آشاميدن در هنگام روزه در آن 

ن از خوردن سحری و آغاز نماز صبح به مقدار ی زمانی بين دست کشيد شود و فاصله حرام می
  .آيه از قرآن است، که اين مدت، مدت الزمه برای قضای حاجت و وضوء گرفتن است ۵٠خواندن 
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أنه صلی هللا عليه و سلم أسفر بالصبح مرة « کند:  عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنه روايت می
پيامبر صلی  ( .(ابوداود روايت کرده است)» سفرثم کانت صالته بعد الغلس حتی مات لم يعد إلی أن ي
خواند و ديگر هيچگاه نماز  -روشنی اول فجر -هللا عليه و سلم يک بار نماز صبح را هنگام اسفار

  .را تکرار نکرد) -روشنی اول فجر - خواندن هنگام اسفار
ولی اهل جمهور علمای اسالم بر اين عقيده هستند که غلس بهترين وقت برای نماز صبح است 

گويند که بهترين وقت برای خواندن نماز صبح هنگام اسفار  عراق، علمای حنفی و سفيان ثوری می
است، و به حديث ، أسفروا بالفجر، فإنه أعظم لألجر : نماز صبح را در روشنی اول فجر بخوانيد، 

 .يت کرده استاند، که ترمذی آن را روا استناد کرده -زيرا آن دارای پاداش و ثواب بيشتری است
  :رفع شبهه ازاين حديث

قال رسول هللا صلی هللا عليه و سلم : أسفروا بالفجر فإنه أعظم « از رافع بن خديج روايت است که : 
اند .) امام شافعی(رح) و کسانی ديگر معنای آن را بر محقق  (اصحاب سنن روايت کرده»  لألجر

امبر صلی هللا عليه و سلم اين بوده که نماز گويند منظور پي کنند و می شدن طلوع فجر حمل می
  .صبحتان را تا هنگام اسفار ادامه دهيد

گويد که پيامبر صلی هللا عليه و سلم در  الشيخ الطحاوی الحنفی در کتاب( شرح معانی اآلثار) می
کرد و  کرد و در هنگام اسفار نماز صبح را تمام می هنگام تغليس شروع به خواندن نماز صبح می

گويد که منظور پيامبر صلی هللا عليه و سلم در اين حديث اين بوده که  داد ، و در ادامه می م میسال
خواهيد از نماز تمام شويد به وقت  قرائت قرآن را در نماز صبح طوالنی کنيد، تا هنگامی که می

کاری  اسفار رسيده باشيد، و حمل اين حديث بر اين که ناسخ حديث نماز خواندن در غلس باشد،
  .اند اشتباه و نادرست است زيرا جمهور علماء  اين مسئله را رد کرده

گويند : اسفار در اين حديث به معنای  اند در مورد آن می علماء يی که حديث اسفار را شرح داده
تبيين و تحقق فجر صادق و طلوع آن است، نه اينکه منتظر ماند تا هوا به طور نسبتا کامل روشن 

شود، پس الزم است در اول وقت فجر صادق  در اين حالت کم کم وقت نماز صبح تمام میگردد، زيرا 
نماز صبح خوانده شود ومدت زمان آن هم تا جايی است که هوا به طور نسبتا کامل روشن گردد که 

رسد. و در اين جا منظور تبيين آغاز اسفار برای نماز  در اين حالت وقت نماز صبح به پايان می
  .است، نه پايان اسفار و نزديک شدن طلوع آفتابخواندن 

 گويد: ـ خطابی مي
منظور از حديث اسفار اين است که وقتی پيامبر صلی هللا عليه و سلم مسلمانان را به تعجيل در نماز 

ای عمل کردند که نماز صبح را در بين فجر کاذب و فجر صادق  صبح امر کرد آنها به گونه
پيامبر صلی هللا عليه و سلم اين حديث اسفار را فرمود تا به مسلمانان  خواندند به همين دليل می

توضيح دهد که نماز را بعد از فجر صادق بخوانيد. چون فجر صادق اول اسفار است و پيامبر صلی 
هللا عليه و سلم نيز بر نماز خواندن در اول وقتش توصيه کرده است و اول وقت نماز صبح، اول 

  .ای اسفاراسفار است نه انته
 گويد: شمس الحق العظيم آبادی در عون المعبود می

است بر مستحب بودن، خواندن نماز صبح در وقت تغليس   احاديثی که در مورد وقت نماز صبح آمده 
کنند و نماز صبح در هنگام تغليس دارای ثواب و اجر بيشتری از نماز خواندن در وقت  داللت می

وده که پيامبر صلی هللا عليه و سلم تا آخر عمرش همواره نماز صبح اسفار است. و به همين خاطر ب
خواند. وامام مالک، شافعی، احمد، اسحاق بن راهويه، ابوثور، اوزاعی، داود  ليس میـرا در وقت تغ

اند. و در ميان صحابه، خلفای راشدين، ابن زبير،  بن علی و ابو جعفر طبری نيز بر اين رای بوده
  .اند و موسی اشعری و ابوهريره بر اين رای بودهانس بن مالک، اب

ما رأيت رسول هللا صلی هللا عليه « فرمايد:  اما حديث عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنه که در آن می
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  .(بخاری روايت کرده است)» و سلم صلی صالة فی غير وقتها غير ذلک اليوم 
 -ماز را در غير وقتش خواند و آن در اين روز(رسول هللا صلی هللا عليه و سلم را يک بار ديدم که ن

 .در فجر روز مزدلفه  بود)
اين حديث يک مورد خاص بود که در آن به دليل اينکه پيامبر صلی هللا عليه و سلم همراه طلوع فجر 

  و با کمی تاخير داخل مزدلفه شد، در انجام نماز صبح دچار تاخير شد. 
اين يک مورد بوده که در آن پيامبر صلی هللا عليه و سلم  گويد که فقط و خود راوی حديث نيز می

دچار تاخير در انجام نماز شده است، به همين خاطر به اين مورد هم به عنوان دليلی برای به تاخير 
  توان استناد کرد. انداختن نماز صبح نمی

ن هنگام شود که خواندن نماز صبح در اول وقت آ پس از مجموع اين مباحث نتيجه گرفته می 
سنت رسول هللا صلی هللا عليه و سلم است و تاخيرآن تا روشنی کامل هوا خالف سنت نبوی  -تغليس

، دار ابن حزم ، تحقيق بيت األفکار الدوليه. نيل األوطار  ۵٣٨، ص/ ١فتح الباری، ج/  ١٫است. (
   .) .، دار ابن حزم، تحقيق بيت األفکار الدوليه٢۶٣، ص/ ١ج/ 

  قضای نماز صبح:
  اگر شخصی نماز صبح خود را از دست بدهد، دو حالت مختلف دارد:

  اول:
او نماز صبح خود را عمدآ نخوانده تا آنکه وقت آن گذشته و آفتاب طلوع می کند. در اين حالت  

  علماء  دو رای دارند: 
کند  دسته ای از علماء  گفته اند که او با ترک عمدی يک نماز کافر است، بنابراين الزمست توبه

  ولی قضا الزم نيست. و اگر توبه نکند حاکم شرع او را بعنوان حد ارتداد می کشد.
ولی دسته ای ديگر از علماء  گفته اند که او با ترک عمدی يک نماز (مادامی که منکر وجوب نماز 

نباشد) کافر نمی شود ولی مرتکب گناهی بس بزرگتر از دزدی و زنا شده است و الزمست هرچه 
  توبه کند.زودتر 

  اما درمورد قضای آن در بين همين دسته نيز اختالف است:
برخی گفته اند که چون نماز عبادتی موقوف به اوقات مشخص است و از طرفی وقت نماز گذشته  

پس قضای نماز الزم نيست و اصال سودی و فرقی به حال او ندارد، چنانکه ابن حزم رحمه هللا 
   :دـگوي ) می235/2» (المحلی«در
همانا خداوند متعال برای هر نماز فرضی وقت معينی را قرار داده که آغاز و پايانش مشخص « 

رسد، و نيز در وقت معينی وقت آن به پايان  است، بطوريکه در زمان مشخصی وقت آن فرا می
خواند، مثل کسی که نماز را قبل  رسد، بنابراين کسی که نمازش را بعد از خارج شدن وقتش می می

  اند. ز دخول وقتش خوانده باشد، چون هر دوی آنها در غير وقت خودشان نماز خواندها
همچنين حکم کردن به قضای نماز بايد از جانب خدا بيان شده باشد، زيرا حکم کردن به چيزی يک 

آيد، و اين کار مختص هللا است که آن را توسط پيامبرش ابالغ کرده  نوع قانونگذاری به حساب می
بود، خداوند متعال  اگر بر کسی که نماز را عمداً تا خروج وقت آن ترک کند قضايی واجب میاست و 

اند وبا ترک  کردند و آن را هم فراموش نکرده و رسول او صلی هللا عليه وسلم ازذکر آن غفلت نمی
ً  «دادند : بيان آن عمداً ما را در سختی قرار نمی )( و 64مريم : آيه  (سوره  » َوَماْ َکاَْن َربَُّک نَِسيا

پروردگار  تو فراموشکار نبوده است). و هر قانونگذاری و حکمی که منشأ آن قرآن و سنت نباشد، 
  باطل است.

ولی برخی ديگر گفته اند که بايد نمازش را قضا کند وگرنه گناه او بيش تر خواهد شد. هر چند رای   
است اما می توان جهت احتياط نماز فوت آن دسته که می گويند قضای نماز الزم نيست، صحيح تر 

  شده را قضا نمود.
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  دوم:
فراموش نموده است که  وقت نماز فرا   او در خواب مانده و يا به حدی مشغله فکری داشته که

رسيده و تا پس از خروج وقت به يادش نيامده، در اين حالت علماء  اجماع دارند که بايد هرگاه از 
ادش آمد بالفاصله و بدون تاخيير و سپردن آن به وقت نماز بعدی، بايد خواب بيدار شد و يا هم بي

«  نمازش را قضا کند. و دليل آنها اين حديث صحيح پيامبر صلی هللا عليه وسلم است که می فرمايد:
(هر کس نمازی را فراموش کند يا به » من نسی صالة أو نام عنها فکفارتها أن يصليها إذا ذکرها

ازش را نخواند، کفاره آن اين است که هرگاه به يادش آمد آن را بخواند) .مسلم خواب برود و نم
)684(  

و اگر نمازش را بعد از بيداری يا بياد آوری نخواند، در اينصورت حکم ترک نماز را خواهد داشت 
ی که در حالت اول آنرا از ديدگاه علماء بررسی کرديم، که برخی اورا کافر و برخی او را گناهکار م

  دانند. 
  :نچه که بعد از نماز صبح مستحب استآ

سنت پيامبر صلى هللا عليه و سلم در بعد از نماز صبح اين بوده است كه به ذكرپروردگار با عظمت 
می پرداختند تا اينکه آفتاب طلوع ميگرد ،و سپس از مسجد خارج ميشده اند، و اين شأن ساير 

  اصحاب و تابعين و صالحين نيز ميباشد.
كان النبی َصلّى هللاُ َعلَيِه وَسلَّم إَذا « عن جابر بن سمرة رضی هللا عنه روايت است كه گفت:   زا  
  (حِديث صحيح روايت أبو داود وغيره)» َصلَّى اْلفَجَر تََربََّع فی َمْجِلِسِه حتَّى تَْطلَُع الشَّمُس َحْسنَاء   

، بجايش چهار زانو می نشست تا اينکه ( چون پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز صبح را می گزارد
   آفتاب درست طلوع می کرد).

  از وليد بن مسلم ذكر كرده است كه گفت: » سير أعالم النبالء « امام حافظ ذهبى در كتاب 
(  اوزاعى را ديدم كه در مصاليش مينشت و تا بعد از طلوع آفتاب ذكر خداوند را بجاى ميآورد، و 

كه اين راه و روش آنها بوده، و بعد از طلوع آفتاب نزد يكديگر براى تلقى از اخبار سلف نقل ميكرد 
  علم و تفقه در دين ميرفتند).

و گاهى اوقات پس از نماز صبح پيامبر صلى هللا عليه و سلم از اصحاب سؤال ميكرد كه آيا خوابى   
  ديده اند تا آنرا تعبير كند؟

  عد از نماز صبح كه ميگويد: و روايتى وارد شده است در فضل ذكر خداوند ب  
َ َحتَّى تَْطلَُع الشَّْمُس ثُمَّ َصلَّى َرْكعَتَيِن َكاَنْت «    َّo ٍة َمْن َصلَّى اْلغََداةَ فِی َجَماَعٍة ثُمَّ قَعََد يْذُكُر لَهُ َكأَْجِر َحجَّ

ٍة  ٍة تَامَّ ٍة تَامَّ با جماعت بخواند سپس تا  )(هر آنكس نماز صبح را586(روايت ترمذی » َوُعْمَرٍة , تَامَّ
وقت طلوع آفتاب بشيند و ذكر خداوند را بجاى بيآورد، سپس دو ركعت نماز بخواند، براى وى اجر 

  و پاداشى مانند اجر و پاداش حج و عمره كامل كامل كامل ميباشد).
  ولى گروهى از اهل علم و حفاظ حديث اين روايت را ضعيف دانسته اند، ولى گروهى ديگر آنرا  
در علم » حسن«  ميدانند، من جمله شيخ بن باز و شيخ البانی رحمة هللا عليهم، و درجه » حسن«  

  حديث جزو احاديث صحيح بشمار ميرود.
و سنت پيامبر صلى هللا عليه و سلم در شب اين بود كه ابتدا ميخوابيد و سپس براى نماز شب بيدار   

  ميشد.
يک شب تا نيمه «ت كه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم همانطور كه در صحيح بخارى وارد شده اس  

های شب نزد ام المؤمنين ميمونة رضی هللا عنها خوابيده بود، آنگاه بيدار شده و با دستش صورتش 
را ماليد تا خواب آلودگی را از خود دور نمايد، سپس ده آيه ی آخر سوره ی آل عمران را قرائت 

    (صحيح بخارى)». گرفت و آنگاه به نماز ايستاد فرمود و برخواست و وضوءی نيکويی
أفضل الصالة بعد «  و نماز شب داراى فضيلت فراوانى است، پيامبر صلى هللا عليه و سلم فرمودند: 
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بهترين روزه بعد از رمضان ماه محرم خداست و بهترين «(صحيح مسلم) » الفريضة صالة الليل 
  »نماز بعد از فريضه نماز شب است.

ن سنت است كه شب زود خوابيد تا بتوان براى قيام الليل برخواست، مگر كسى كه بعلت بنابراي
    مشغوليت در تحصيل علم و يا نشر دين تا دير وقت بيدار باشد.

  :حکم خواندن نماز بعد از نماز صبح وبعد از نماز عصر
  خوانندگان محترم !

ی روايت فرموده اند ، استدالل مياورند که تعداد کثير ی از مسلمانان به استناد حديثی که امام بخار
نبايد بعد از نماز صبح وبعد از نماز عصرهيچ نمازی خوانده شود .اين مبحث يکی از موضعات قابل 
توجه در بين مسلمانان بخصوص در بين برادران مسلمان ما در افغانستان بشمار ميرود ،  ميخواهم 

  دن اين حکم به خوانندگان خويش شريک سازم .اصل حديث وتفسير اين مساله را  غرض روشن ش
در حديثی امام بخاری و مسلم که از ابوسعيد خدری رضی هللا عنه روايت گرديده ، رسول هللا صلی 

  عليه وسلم فرموده اند  :هللا 
   »فَْجِر َحتَّی تَْطلَُع الشَّْمسُ َال َصَالةَ بَْعَد َصَالِة اْلعَْصِر َحتَّی تَْغُرَب الشَّْمُس، َوَال َصَالةَ بَْعَد َصَالِة الْ «  

هيچ نمازی بعد از نماز عصر تا آنکه (  ).827) ومسلم حديثی (1197( بخاری حديثی شمار  (
  ».آفتاب  غروب می کند، و بعد از نماز صبح تا آنکه آفتاب  طلوع می کند، خوانده نمی شود

  تفسير اين حديث چيست: 
اين حکم ، حکم  (عام ميباشد) که » َال َصَالةَ : هيچ نمازی نيست« در بدو بايد گفت اينکه ميگويند  

البته  شامل تمامی نمازها ميگردد . ولی هستند نماز های  که بوسيله  نص ، ويا اجماع از اين 
  عموميت خاص شده اند، که ذيآل  بدان اشاره مينمايم:

  اول: 
ند، سپس به مسجد ديگری می رود و تکرار نماز جماعت، مثال کسی نماز صبح را در مسجد می خوا

می بيند که مسلمانان درحال جماعت صبح هستند، او نيز می تواند با آنها نماز بخواند، هيچ نص 
ممنوعيت در اين مورد وجود ندارد ، وبر تکرار نمودن  نماز صبح در جماعت ثانی هيچ گناهی هم 

  ست.وجود ندارد، (با وجود آنکه نماز صبح را قبال خوانده) ا
  دليل وارده در اين مورد:

محدثين مينويسند :  روزی پيامبر صلی هللا عليه وسلم در منی نماز صبح خويش را خواندند، وقتی 
از نماز فارغ گشت دو مرد را ديدند که با ايشان نماز نخواند، علت آنرا از آن دو مرد جويا شدند، 

  گفتند :
فََال تَْفعََال إَِذا َصلَّْيتَُما فِی «  عليه وسلم به آنها فرمود : در منزلمان  نماز خوانديم، پيامبر صلی هللا 

اين کار را نکنيد؛ هر گاه «يعنی : ». ِرَحاِلُکَما ثُمَّ أَتَْيتَُما َمْسِجَد َجَماَعٍة فََصِلّيَا َمعَُهْم فَِإنََّها لکما نافلة 
ال اقامه بود، با آنها نماز در خانه هايتان نماز خوانديد، سپس به مسجد آمديد و جماعت در ح

). در اينجا  591 - 590(صحيح أبی داود ( ». می آيد  بخوانيد، اين نماز برايتان نافله بشمار
مالحظه ميفرمايد که  در حکم پيامبر صلی هللا عليه وسلم بوضاحت ديده ميشود که  اين امر  بعد از 

  نماز صبح است.
  دوم:

سنت است که بعد از طواف دو رکعت نفل پشت مقام ابراهيم هرگاه کسی طواف کعبه کند، برای وی 
بخواند، و هرگاه بعد از نماز صبح طواف کند، دو رکعت به نيت طواف می خواند، ودر خواندن اين 

  دو رکعت بعد از طواف کعبه  وآنهم بعد از نماز صبح هيچ گونه ممانعتی وجود ندارد .
  دليل وارده در اين مورد :

يَا بَنِی َعْبَد َمنَاٍف َال تَْمنَعُوا  « بر صلی هللا عليه وسلم با صراحت تام فرموده اند : در حديثی  پيام
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يعنی :(ی بنی عبدمناف در هيچ لحظه ». أََحًدا َطاَف ِبَهذَا اْلَبْيِت َوَصلَّی آيَةً َساَعةَ َشاَء ِمْن َلْيٍل أَْو نََهاٍر 
صحيح ابوداود حديثی شماره  ». ( از منع نکنيدای از شبانه روزکسی را از طواف اين خانه و نم

)1655.(  
بعضی از علماء  به اين حديث استناد کردند و گفتند : هرگاه طواف کرد، دو رکعت نماز بخواند، حتی 

  اگر در اوقات نهی شده باشد.
  سوم: 

ة هرگاه کسی به نماز جمعه رفت و ديد که امام خطبه می خواند، برای وی جايز است نماز تحي
المسجد را بجا ءارد ، زيرا روزی پيامبر صلی هللا عليه وسلم برای مردم خطبه جمعه می داد، مردی 

». قُْم فََصِلّ رْکعَتَْين«داخل مسجد شد و به ايشان فرمود : آيا نماز خوانده ای؟ گفت خير، فرمود : 
  متفق عليه.» برخيز و دو رکعت بخوان«يعنی : 

  چهارم:
بعد از نماز صبح ويا عصر داخل مسجد شود ، نشيند تا  شخصی يعنی اگر  هرگاه وارد مسجد شد،

آنکه ابتدا دو رکعت نماز (تحية المسجد) می خواند، زيرا اين نماز دارای سبب است (که همان داخل 
  شدن به مسجد است).

  پنجم:
ماز کسوف کسوف  آفتاب ، هرگا  ه افتاب  گرفتگی بعد از نماز عصر باشد، و معتقد باشيم که ن 

سنت است، در آنصورت می توان نماز کسوف را بخواند ، و اگر معتقد به وجوب نماز کسوف 
  باشيم، در آنصورت امر ظاهرتر است، زيرا نماز واجب مطلقا وقت منهی شده ندارد.

   ششم:
هرگاه کسی وضوء بگيرد، برای وی جايز است دو رکعت نماز   ولو در اوقات نهی هم باشد بجاء 

  زيرا اين نماز هم دارای سبب است (سبب آن وضوء گرفتن است).  ارد،
قابل تذکر است که : نماز بعد از وضو درهر وقتی که باشد جايز است؛ به دليل حديث ابوهريره رضی 

  هللا عنه که پيامبر صلی هللا عليه و سلم هنگام نماز صبح به بالل فرمود :
سالم فإنی سمعت دف نعليک فی الجنة، قال : ما عملت يا بالل أخبرنی بأرجی عمل عملته فی اإل«  

عمال أرجی عندی، أنی لم أتطهر طهورا فی ساعته من ليل أو نهار إال صليت بذلک الطهور ما کتب 
ترين عملی که در اسالم  ای بالل به من بگو اميدوارکننده« )7894(صحيح ابن ماجة » لی أن أصلی

دای کفشهايت را پيشاپيش خودم درجنت شنيدم، بالل گفت : ای کدام است، زيرا من ص انجام داده
روز  ای از شبانه ام اين بوده است که وضوئی در هيچ لحظه ترين کاری که من انجام داده اميدوارکننده

  ».نگرفتم مگر اينکه بعد از ان هر آنچه برايم مقدر شده بود، نماز خواندم
  هفتم:

ره کند، می تواند دو رکعت نماز بخواند، سپس دعای هرگاه کسی خواست استخا :نماز استخاره 
استخاره را بخواند، و اگر امری روی دهد که تاخير استخاره روا نباشد، می تواند حتی در اوقات 

 نهی هم نماز استخاره را  بخواند.
 خلص بحث:

هيچ نمازی بعد از نماز »( رِ َال َصَالةَ بَْعَد اْلصبح، وَال َصَالةَ بَْعَد اْلعَصْ «َاين حديث که می فرمايد :  
صبح و هيچ نمازی بعد از نماز عصر نيست) بوسيله نمازی که ذی سبب باشد خاص می شود، يعنی 

 نمازی که به سبب خاصی خوانده می شوند، خواندن آن در آن اوقات مورد نهی نيستند.
  يادداشت:

رفت مويد رای امام  شافعی ، امام شيخ محمد بن عثيمين رحمه هللا ميفرمايد:داليل که در فوق تذکر  
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 احمد وشيخ االسالم ابن تيميه می شود که مطابق نص احاديثی  صحيح  ميباشد . چرا که :
مجموع فتاوی مزيد معلومات را ميتوان در:(». نمازهای  ذی سبب مشمول اين نهی نمی شوند«  

 ) مطالعه فرمود.)14/344الشيخ ابن عثيمين (

   :يا پيشين مقام ومنزلت نماز ظهر
   ) نماز پيشين وقت نماز ظهر (

متبرکه نماز صبح  وهمچنان وقت نماز ظهر معلوم  ۀـهمانطوريکه درفوق اشاره نموديم از آي
  ميگردد:

  » لدلوك الشمس الی غسق اليل و قران الفجر ان القران الفجر كان مشهودا  ةاقم الصلو« 
ياد آرو نماز صبح را نيز به جای آر، كه آن به  ( نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاريكی شب به

 ) ٧٨حقيقت  مشهود نظر فرشتگان شب و فرشتگان روز است ) ( سوره اسراء ، آيه 
در »( حافظوا علی الصلوات و الصلوه الوسطی و قوموا هللا قانتين :« در جای ديگری ميفرمايد 

يد در حال عبادت و خضوع كنان برای انجام همه نمازها و نماز ميانی (ظهر ) كوشش و مواظبت كن
 .) ٢٣٨خدا به پا خيزيد )(  سوره بقره ،آيه 

  :رـوقت نماز ظه
واول  نماز ظهر بعد از زوال آفتاب شروع ميگردد ووقت آخرش تا عصر باقی می ماند، اول وقت 

  عصر از همن وقتی آغاز می گردد که سايه هر چيز  عالوه بر سايه اصلی دوبرار باشد .
  يکه وقت نماز ظهر به زيبای  خاصی در حديث از عبد هللا بن  عمرو چنين بيان گرديده است.طور

صفحه  1( مسلم جلد »  وقت الظهر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطوله مالم يحضر العصر  «  
  )  ( وقت زمانی است که زوال شود وسايه مرد به اندازه قدش باشد تا قبل از وقت عصر )  233

اين  حديث معلوم ميشود که وقت ظهر بعد از زوال آغاز می گردد ، البته نماز ظهر متصل بعد از  از
زوال خوانده نشود بلکه کمی به تآخير خوانده شود ، چنانکه در موطا  امام مالک حديثی بشرح ذيل 

  آمده است.
باهريره عن وقت الصلوه عن عبد هللا بن رافع مولی ام سلمه زوج النبی صلی هللا عليه وسلم  سال آ«

موطا امام » ( فقال ابو هريره انا آخبرک ضل الظهر  اذاکان ظلک مثلک والعصر اذکان ظلک مثلک 
  )  4مالک صفحه 

منين حضرت آم سلمه رضی هللا عنها  بود از حضرت ابو هريره  ؤعبد هللا بن رافع که غالم ام الم 
مود: نماز ظهر را همان وقت بخوان که سايه ات در مورد وقت نماز ظهر سوال کرد وی در جواب فر

 به اندازه خودت باشد ونماز عصر را همان وقت بخوان که سايه آت دوبرار باشد.
يصلی الظهر إذا  صلی هللا عليه وسلم  کان النبی« همچنان در حديثی از جابرن سمره روايت است : 

هنگامی که  آفتاب  در حال زوال بود نماز ظهر را    پيامبر صلی هللا عليه وسلم» ( دحضت الشمس
  .) (إرواء الغليل فی تخريج احاديث منار السبيل) 254   خواند ) .(اإلرواء  می
ً بن   از مجموع احاديث: ا
كه سايه هر چيزی  وقت  نماز ظهر از موقع زوال  آفتاب از وسط آسمان آغاز می يابد و تا موقعی  

  .يابد  گردد، امتداد می باندازه خودش می
گرما، مستحب است كه نماز را   بادر نظرادشت اينکه برخی از علماء  ميفرمايند که در هنگام شدت

 گرما به تقليل بگرايد . ، تا شدت  از اول وقت به تاخير انداخت
  توجه شما را به احاديثی ذيل جلب مينمايم:

شد،  گاه هوا بسيار سرد میپيامبر صلی هللا عليه و سلم هر : «  كه از انس (رض) روايت شده است -1
بخاری آن را ». گزارد شد، نماز را بوقت خنكی می گزارد، و هرگاه هوا بسيار گرم می نماز را زود می

  . كرده است روايت
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، مؤذن  ما در سفری همراه پيامبرصلی هللا عليه و سلم بوديم: « از ابوذر روايت شده است كه -2
ی هللا عليه و سلم فرمود: بوقت خنكی آذان  بگو. باز هم خواست تا آذان ظهر بگويد، پيامبر صل

گويد، حضرت فرمود: بوقت خنكی هوا آذان بگو، دو بار يا سه بار اين مسئله   مؤذن خواست آذان
، سپس پيامبر  ) مشاهده كرديم ای غير از سايه موقع زوال سايه ها را ( تكرار شد تا اينكه سايه تپه
» إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصالة «  د:  صلی هللا عليه و سلم فرمو

گرم شد، نماز ظهر را تا  ، پس هرگاه هوا خيلی  گرمای جهنم است گرما، از گسترش   (بيگمان شدت
  .)  اند. كرده موقع خنك شدن هوا به تاخير بياندازيد ) ( بخاری و مسلم آن را نقل 

  ؟كرد تا هوا خنك شود بايد صبر  نی  چه مقدار زما
كه بايد انتظار کشيد تاهوا خنك شود،  : فقهاء در مقدار زمانی  گفته است  »   الفتح  « حافظ در كتاب  

عالوه بر «    ذراع«  اند: تا زمانی كه سايه هر چيزی باندازه يك  اختالف رای دارند ، بعضی گفته
 . ) وال + يك ذراعسايه حين ز ، از آن چيز جدا شود ( سايه موقع زوال

اند: باندازه يك سوم  گفته ، و بعضی  ) قامت انسان 4/1( اند: باندازه يك چهارم  گفته  برخی از فقها  
  ، ساية انسان از او جدا شود. اند: باندازه نصف قامت انسان . بعضی ديگر گفته ) 3/1 (
، ليكن نبا يد  ن مقدار متفاوت است، آ اند. ولی بهرحال بنا باختالف احوال چيزهای ديگری نيز گفته 

  اين تاخير تا آخر وقت امتداد داشته باشد.

  ) : نماز ميانه الوسطی ( ةصال  - مقام ومنزلت نماز عصر
حافظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطی « پروردگار با عظمت ما  در قرآن عظيم الشان ميفرمايد :

نماز ميانی (ظهر ) كوشش و مواظبت كنيد در حال  در انجام همه نمازها و»( و قوموا هللا قانتين 
  ) ٢٣٨عبادت و خضوع كنان برای خدا به پا خيزيد )(  سوره بقره ،آيه 

که در آيه   »  صالة الوسطی «   بر اين نکته تاکيد گرديده است که  هدف از »   صحيح «  در احاديث 
  متبرکه ذکر از آن بعمل آمده است ،نماز عصر ميباشد .

از علی بن ابيطالب رضی هللا عنه روايت است كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم در روز  ديثی در ح
مال هللا قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصالة الوسطى حتى « فرمود: »       احزاب «  جنگ 

«   ردن كه ما را از بجای آو هايشان را از آتش مملو سازد، خداوند گورها و خانه » (غابت الشمس
اند.  كرد )  ( بخاری و مسلم آن را روايت كرده بازداشتند تا اينكه  آفتاب غروب«    صالة الوسطی

شغلونا عن الصالة «  اند: البته مسلم و احمد و ابوداود قسمت اخير اين حديث را چنين نقل كرده
  ».الوسطى، صالة العصر

: مشركان پيامبر صلی هللا عليه و  گفت كه   از ابن مسعود روايت است همچنان  در روايت ديگری   
، آنگاه پيامبر  گشت  سلم را از گزاردن نماز عصر باز داشتند، تا اينكه  آفتاب  سرخ و زرد و كمرنگ

  صلی هللا عليه و سلم فرمود: 
أو حشا «  ، » لونا عن الصالة الوسطى، صالة العصر، مال هللا أجوافهم وقبورهم نارا ـشغ«  

، نماز عصر باز داشتند، خداوند شكم هايشان  ما را از گزاردن نماز ميانه (    »قبورهم ناراأجوافهم و
  اند. كرده كند ) .( احمد و مسلم و ابن ماجه )  آن را روايت  وقبر های شان را  پر از آتش دوزخ 

  يگر). نماز د وقت نماز عصر (
تاب زرد وکمرنگ ميشود ،  وقت فضيلت و زمانيکه آف   ) اوسطیةنماز ميانه يا صال وقت نماز عصر (

  اختيار نماز عصر به  پايان ميرسد.
برخی از مسلمانان  نماز عصر  راچنان به تاخير می اندازند ،    در زياتر اوقات ديده شده که: 

شود، دراين هيچ جای شکی نيست که  خواندن نماز عصر در اين  تا اينكه آفتاب كمرنگ وزرد می
  ولی ازديد شرع اين وقت شامل وقت کراهت نماز ميباشد .وقت ، جايز است 

از جمله در حديثی که : از حضرت  انس (رض) روايت گرديده آمده است که : پيامبر صلی هللا عليه 
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تلك صالة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنی الشيطان قام «  و سلم فرموده: 
كه  ،  بتاخير، شيوه نمازگزاردن منافق است  اين نمازگزاردن» ( يال فنقرها أربعا ال يذكر هللا إال قل

خيزد،  كشد تا اينكه آفتاب  بين دو شاخه شيطان قرار گيرد، آنوقت برمی نشيند و انتظار می می
 كند ). گزارد. جز بمقدار كمی ياد هللا نمی چهار ركعت نماز می چيند،  كه مرغ دانه برمی بهمانگونه 

  اند.) كرده ، آن را روايت  گروه محدثين بن ماجه ( بخاری و ا
 :وقت نماز عصر به رای امامان چهارگانه

  الف: 
  صر: عـاول وقت نماز

بر طبق رای جمهور علماء  (امام مالک امام  شافعی وامام  احمد) هرگاه سايه ی هرچيز به اندازه 
  ی خود آن شیء گشت، آن لحظه ابتدای نماز عصر است.

رای امام صاحب ابوحنيفه هرگاه سايه ی هر چيز دوبرابر خود گشت، اول وقت نماز اما بر طبق 
  عصر است.

  سی ارای فوق در روشنی حديث :ربر
وقت الظهر إذا زالت « که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:  از عبدهللا بن عمرو روايت است  -1

عصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صالة الشمس، وکان ظل الرجل کطوله ما لم يحضر العصر، ووقت ال
المغرب ما لم يغب الشفق، وقت العشاء إلی نصف الليل االوسط، ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر 

(وقت »   وما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسک عن الصالة، فإنها تطلع بين قرنی شيطان 
انسان باندازه طول اوست و هنوز وقت عصر  سايه  که  نماز ظهر از هنگام زوال آفتاب  است تا وقتی

در  که آفتاب زرد نشده باشد ( تا وقتی است   بعد از اتمام وقت ظهر) فرا نرسيده باشد، و وقت عصر (
، و وقت نماز مغرب تا زمانی است که شفق  کمرنگ نشده باشد)  . و خيلی شرف غروب قرار نگرفته

، و وقت نماز  شب است باشد، و وقت نماز عشاء تا نيمه ) پنهان نشده  کنار آسمان احمر = سرخی  (
کرد در آن وقت از نماز خواندن  ، هرگاه آفتاب  طلوع  صبح ازسپيده دم تا طلوع آفتاب  است

  .. ) کرده است  . ( مسلم آن را روايت کند)  کنيد، زيرا آفتاب بين دو شاخه شيطان طلوع می خودداری 
عليه السالم، به نزد پيامبر صلی هللا عليه و سلم آمد،   که جبرئيل  ت استاز جابر بن عبدهللا رواي  -2

    : بدو فرمود
کرده بود، سپس بوقت نماز عصر نيز  ، وقتی نماز ظهر را خواند که آفتاب زوال  برخيز، نماز بخوان 

 :  آمد و گفت
بود، سپس بوقت  وقتی نماز عصر را خواند که سايه هر چيزی باندازه خودش برخيز نماز بگزار،

کرده بود، سپس   : برخيز نماز بگزار، وقتی نماز مغرب را خواند که آفتاب غروب گفت  مغرب هم آمد،
: برخيز، نماز بگزار، وقتی نماز عشاء را گزارد که سرخی کنار آسمان  گفت  بوقت عشاء نيز آمد،

ده بود. سپس فردای آن روز هم که سپيده دمي  ناپديد شده بود. سپس بهنگام نماز صبح هم آمد، وقتی
: برخيز، نمازبگزار، وقتی که نماز ظهر را خواند که سايه هر  گفت  برای نماز ظهر به نزد او آمد،

: برخيز، نماز بگزار، وقتی نماز عصر  گفت چيزی باندازه خودش بود، و بهنگام نماز عصر هم آمد، 
) برای نماز مغرب  قبلی ود، و در همان وقت (را گزارد که سايه هر چيزی باندازه دو برابر خودش ب
گذشته بود،   گذشته بود يا گفت يکسوم شب  آمد، سپس برای نماز عشاء وقتی آمد که نصف شب

آنوقت نماز عشاء را گزارد، سپس برای نماز صبح وقتی آمد که هوا کامال روشن شده بود و نماز 
  ) اوقات نماز بين اين دو وقت است  »(  لوقتين ما بين هذين ا:«  گفت  بامداد را بجای آورد، سپس

گفته است حديث امامت جبرئيل  اند.) بخاری  کرده  ( احمد و نسائی و ترمذی آن را روايت   
  ترين حديث است درباره اوقات نماز. صحيح
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  از انس رضی هللا عنه روايت است: -3
س مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلی أن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم کان يصلی العصر و الشم« 

پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز عصر را زمانی » (  العوالی فيأتی العوالی والشمس مرتفعة 
خواست به منطقه عوالی (محلی در  خواند که آفتاب بلند و پرنور بود طوريکه اگر يکی از ما می می

متفق در حالی که هنوز آفتاب  بلند بود )  ( رسيد  فاصله حدود چهار مايلی مدينه) برود، به آنجا می
  عليه ) 

وقت نماز عصر زمانی با توجه به اين احاديث صحيح درمی يابيم که رای جمهور صحيح تر است، و
  شود که سايه هر چيزی باندازه خودش باشد و تا موقع غروب آفتاب  امتداد دارد. آغاز می

گيرد. مقصود از حديث جابر  ضيلت و اختيار پايان میشود، وقت ف که آفتاب زرد و کمرنگ می  زمانی
 .  ، نيز اين است و حديث عبدهللا بن عمرو که قبال گذشت

شود، اگر چه جايز است ولی  اما تاخير در بجای آوردن نماز عصر تا اينکه آفتاب  کمرنگ و زرد می
ز پيامبر صلی هللا عليه و ، ا گفته است که  کراهت دارد، زيرا ازحضرت انس روايت شده  بدون عذر، 
تلک صالة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتی إذا کانت بين قرنی الشيطان « فرمود: که می  سلم شنيدم

که  ،  بتاخير، شيوه نمازگزاردن منافق است  اين نمازگزاردن» (  قام فنقرها أربعا ال يذکر هللا إال قليال 
خيزد،  ين دو شاخه شيطان قرار گيرد، آنوقت برمیکشد تا اينکه آفتاب ب نشيند و انتظار می می

   .کند) ز بمقدار کمی ياد هللا نمیــگزارد. ج چيند، چهار رکعت نماز می که مرغ دانه برمی بهمانگونه 
  .) اند کرده ، آن را روايت  گروه محدثين ( بخاری و ابن ماجه 

  ب: پايان وقت نمازعصر:
  ا تعارض دارند:ظاهر احاديث موجود در اين مورد ظاهر 
سپس بوقت نماز «..مثال در حديث جابر رضی هللا عنه در مورد امامت جبريل عليه السالم آمده:  -1

وقتی نماز عصر را خواند که سايه هر چيزی باندازه   : برخيز نماز بگزار، عصر نيز آمد و گفت
برخيز، نمازبگزار،  : گفت  خودش بود، ..سپس فردای آن روز هم برای نماز ظهر به نزد او آمد،

وقتی که نماز ظهر را خواند که سايه هر چيزی باندازه خودش بود، و بهنگام نماز عصر هم آمد، 
: برخيز، نماز بگزار، وقتی نماز عصر را گزارد که سايه هر چيزی باندازه دو برابر خودش  گفت 

  ».  و وقت استاوقات نماز بين اين د » ( ما بين هذين الوقتين:«  گفت  بود.. ، سپس
است چنانکه ذيال در کالم نووی اشاره می »  اختيار« و اين رای امام شافعی است (البته اين وقت  

شود.) و نيز يکی از روايتهای منسوب به امام مالک رحمه هللا نيز می باشد که وقت نماز عصر ما 
  خواند. بين آن دو وقتی است که جبريل عليه السالم در دو روز پشت سر هم نماز

که  بعد از اتمام وقت ظهر) تا وقتی است  و وقت عصر ( «..و در حديث عبدهللا ابن عمرو آمده:  -2
  و اين رای امام احمد و ابی ثور و مالک در راويت ديگری است...». آفتاب  زرد نشده باشد 

من أدرک رکعة «و در حديث ابوهريره رضی هللا عنه از پيامبر صلی هللا عليه وسلم که فرمود:  -3
هر کس بتواند يک رکعت نماز عصر را قبل از ».( من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرک العصر

و  اند. کرده گروه محدثين آن را روايت  ). گمان نماز عصر را دريافته است غروب  آفتاب  بخواند، بی
 اين رای اسحاق و ظاهريه می باشد.
تا بين آنها جمع نمود، و بهترين جمع همان قول  نست ارض اياما قاعده در برخورد با احاديث متع

 :  نماز عصر پنج وقت دارد: گفته است نووی در شرح صحيح مسلم  صاحب امام   امام نووی است:
 وقت فضيلت -1
 وقت اختيار -2
  کراهت وقت جواز بدون  -3
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  وقت جواز همراه بکراهت -4
  وقت عذر. -5
  . وقت فضيلت اول وقت است -
  شود، امتداد دارد. که سايه هرچيزی دو برابر خودش می قت اختيار تا زمانی استو -
  رسد، و  که زردی و کم رنگی آفتاب فرا می کراهت تا وقتی است   وقت جواز بدون -
  .  ، وقت زردی و کم رنگی آفتاب  تا غروب آن است وقت جواز با کراهت -
جمع  کند ( که نماز عصر را با نماز ظهر جمع می  کسی باره   وقت عذر، وقت نماز ظهر است در -

  بارد. ، برای اينکه در مسافرت است يا باران می ) التقديم
آيد. هرگاه با  بحساب می   اداء نماز عصر در هر يک از اين اوقات گزارده شود، نماز حاضر و  

  غروب آفتاب  اين اوقات را از دست بدهد، نماز قضا (فوت) می گردد.

  :صردر احاديثی نبویـماز عفضايل ن
من صلّى «أبو موسى األشعرى (رض) روايت مى كند كه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند: 

متفق عليه . ) ( كسيكه نماز صبح و نماز عصر را با جماعت بخواند داخل » ( البردين دخل الجنّة 
 جنت  مى شود .)

ْرَدين) ناميده شده است، زيرا در دو طرف روز ـ يعنى إمام الخطابى گويد: نماز عصر بدين اساس  (بَ 
 آن از بين مى رود خوانده مى شود .  أول و آخر آن ـ وقتى هوا خوب مى شود و گرمى

 أبوزهير عّمار بن رؤيبة (رض) روايت مى كند كه گفت شنيدم رسول هللا (ص) مى فرمايند:
رواه أحمد فی »( ـ يعنی الفجر والعصر  لن يلج النار أحد صلّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها« 

، وأبو داود، صحيح سنن أبی داود 1/440)، 634( 213، ومسلم حديث 261، 4/136المسند 
. )( كسيكه قبل از طلوع آفتاب (نماز صبح) و قبل از غروب آفتاب (يعنى نماز  1/126، 427حديث 

 عصر) را بخواند داخل جهنم نمى شود.
  يان (رض) روايت مى كند كه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  مى فرمايد:جندب بن عبدهللا بن سف

 » من صلى الصبح فهو فی ذمـة هللا فال يطلبنكم هللا من ذمته بشیء فيدركه فيكبه فی نار جهنم« 
، وأبو داود، صحيح 1/440)، 634( 213، ومسلم حديث 261، 4/136( رواه أحمد فی المسند 

.) (  كسيكه نماز صبح را درجماعت بخواند در حفظ و أمان هللا  1/126 ،427سنن أبی داود حديث 
است، پس اى بنى آدم كارى مكن كه خداوند تورا بازخواست كند ودرحفظ و أمان اونباشى، وبه 

 اينخاطر تورا به جهنم داخل كند. )
بون فيكم مالئكة يتعاق« أبوهريره (رض) روايت مى كند كه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند: 

بالليل ومالئكة بالنهار ويجتمعون فی صـالة الصبح والعصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم 
  .»وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادى فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون
گروهى روز مى  (متفق عليه ) ( فرشتگانى پى در پى بر شما وارد مى شوند، گروهى شب مى آيند و

سپس آنانيكه شب را با شما گذرانده اند به طرف  اجتماع مينمايند ،آيند، و اينها صبح و عصر با هم 
آسمان باال مى روند، خداوند در حاليكه حال انسانها را از فرشتگان بهتر مى داند از آنها سؤال مى 

د: آنها را ترك كرديم در حاليكه نماز كند: چگونه و در چه حالى بندگانم را ترك كرديد؟ آنها مى گوين
 .مى خواندند، و به آنان وارد شديم در حالى كه نماز مى خواندند)

بود كه نزد رسول هللا صلی هللا عليه   جرير بن عبدهللا البجلى (رض) روايت مى كند شب چهاردهمى
كم كما ترون هذا إنَّكم سترون رب«  وسلم  نشسته بوديم و آنحضرت به ماه نگاهى كرد و فرمود:

القمر ال تضامون فی رؤيته فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
(متفق عليه  )(همانا همه شما (يعنى مؤمنان ) خدا را خواهيد ديد، همچنانكه همه شما اين » فافعلوا 

ى شما ايجاد نمى شود، پس ماه شب چهاردهم را مى بيند و در ديدن آن هيچ مزاحمت و مانعى برا
اگر توانستيد كه بر شما نمازى قبل از طلوع آفتاب ـ يعنى نماز صبح ـ و نمازى قبل از غروب آفتاب ـ 
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  .يعنى نماز عصر غلبه نكند اين كار را بكنيد)
  ادای نماز عصر درروزهای آبری:

روز های ابری  در  احاديثی نبوی همين است که : در ادای نماز عصر بخصوص حکم شرع مطابق 
  کمی تعجيل وبايد زودتر  اداءگردد :

  ز بريده اسلمی بشرح ذيل بيان گرديده است :اطوريکه توضيح اين موضوع در حديثی 
، آنحضرت صلی هللا عليه وسلم برای  ميگويد  ما در جنگی همراه پيامبر صلی هللا عليه و سلم بوديم 

( در » الغيم، فإن من فاتته صالة العصر فقد حبط عمله  بكروا بالصالة فی اليوم«  ما دستور فرمود : 
كنيد، زيرا هر كس نمازعصر را از دست بدهد بيگمان عملش   عصر) تعجيل روز ابری در ادای نماز (

 (اين حديث را احمد و ابن ماجه ) روايت نموده اند .) لغو و باطل است 
  : ن حديث مينويسد :  ترك نماز دو نوع استابن القيم الجوزای عالم شهير جهان اسالم  درتفسير اي

. و ديگری آنكه يك روز معين  يكی آنكه هرگز نماز نخواند، در اينصورت همه اعمالش باطل است
  . كند كه در آن صورت عمل آن روزش باطل است  نماز را ترك

 :خواندن  نماز عصر در وقت غروب آفتاب
لی در حديثی که از : ابوهريره رضی هللا عنه روايت پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در يک فورمول ک

من أدرک من الصبح رکعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرک الصبح، ومن أدرک :« است  ميفرمايد 
( کسيکه  به يک رکعت از نماز صبح برسد  »رکعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرک العصر

دريافته است و کسی که قبل از غروب آفتاب به يک قبل از آنکه آفتاب  طلوع کند، نماز صبح را 
 ).متفق عليه(  »رکعت از نماز عصر برسد، نماز عصر را دريافته است

قابل تذکر است که حکم بيان شده در حديث فوق  شامل نماز صبح نبوده بلکه حکم آن شامل همه  
  نماز ها ميگردد.

 ست که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود : ابوهريره رضی هللا عنه روايت ا همچنان در حديثی از:
کسی که به يک رکعت از نماز برسد، نماز را » «رک الصالةدمن أدرک رکعة من الصالة فقدأ« 

 اما اگر آفتاب غروب نمود، ديگر وقت نماز عصر پايان يافته است .متفق عليه ) (   ».دريافته است

  ترک نماز عصر:
اند مسلمان که نماز عصرازاو فوت شود ، اين شخص  مرتکب تعداد کثيری از علماء  فرموده  

 گناهی باالتر از دزدی و زنا شده است.
الذی تفوته صالة العصر کأنما « از ابن عمر(رضی هللا عنه) روايت گرديده آمده است : در حديثی که 

را از دست کسی که نماز عصر را از دست بدهد مانند اين است که اهل و مالش » «وتر بأهله وماله
 .متفق عليه ) ». (داده باشد

من «همچنان در حديثی از بريده رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود : 
    ».کسی که نماز عصر را ترک کند عملش از بين رفته است» «ترک صالة العصر فقد حبط عمله

، 1/159، 473سنن النسائی حديث )، صحيح 2/31، (الفتح 594و  553(رواه البخاری حديث 
  ..) 1/115، 568وصحيح سنن ابن ماجه حديث 

  مراد از باطل شدن عمل به سبب تر ک نماز عصر چيست ؟
علماء در اين مورد اختالف نظر دارند ، برخی از علماء به ظاهر حديث حکم نموده ومی فرمايند که 

ديگری از علماء می فرمايند که : اين ترک نماز عصر سبب بطالن همه اعمال می شود ، ولی عده 
زجر وتشديد است ، بنابر اين ، مراد از آن اين است که برکت همان کاری که سبب آن  سياق به سبب 

نماز عصر را ترک کرده است ، از بين می رود ، نه ثواب همه اعمالش ، زيرا جز از شرک به خدا ، 
  شود .هيچ عمل ديگری سبب بطالن اعمال نيک انسان نمی 

پنچ گانه وبخصو ص های نماز حکم کلی در شرعيت بوده که شامل خواندان نماز در اول وقت حکم 
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طوريکه در حديثی حضرت انس (رض ) ، که بايد در اول وقت بجاء اورده شود  بوده نماز عصر
 کان يصلی العصر و الشمس مرتفعة حية، فيذهب  صلی هللا عليه وسلم أن رسول هللا «آمده است : 

نماز عصر را   صلی هللا عليه وسلم  پيامبر»( الذاهب إلی العوالی فيأتی العوالی والشمس مرتفعة 
خواست به منطقه عوالی  خواند که آفتاب بلند و پرنور بود طوريکه اگر يکی از ما می زمانی می

بلند  رسيد در حالی که هنوز آفتاب (محلی در فاصله حدود چهار مايلی مدينه) برود، به آنجا می
  .متفق عليه) بود).(

  خير نماز عصر تا زردی آفتاب:أت
به تآسف بايد گفت که ديده شده است که بسياری از نمازگزاران در برخی از اوقات سال ،نماز عصر 
را  تا زردی آفتاب  بتعويق می اندازند ، اين عمل مسلمانان را پيامير صلی هللا عليه وسلم به  نماز 

  روايت گرديده ميفرمايد : رضی هللا عنه  ر حديثی که :از انسمنافق تشبه نموده ود
تلک صالة المنافق، يجلس و يرقب الشمس حتی إذا کانت بين قرنی الشيطان قام فنقرها أربعا « 

ماند تا آفتاب بين دو شاخ  نشيند و منتظر می (اين نماز منافق است که می» اليذکر هللا إال قليال 
زند)  شود و چهار رکعت نماز را (مانند مرغی که به زمين نوک می بلند می شيطان قرار بگيرد، آنگاه

 .)622مسلم ((  کند مگر اندک). خواند و در آن يادی از هللا  نمی به عجله وتيز تيز  می
  همچنين  در احاديثی متعددی: نمازگزاران از خواندن نماز درسه وقت روز منع گرديده اند .

صلی هللا ثالث ساعات کان رسول هللا « آمده است:  رضی هللا عنه  ن عامرعقبه ب از جمله در حديثی 
ينهانا أن نصلی فيهن أوأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتی ترتفع، و   عليه وسلم

سه وقت »(حين يقوم قائم الظهيرة حتی تميل الشمس، و حين تضيف الشمس للغروب حتی تغرب
هايمان در آن اوقات  ما را در نماز خواندن يا دفن کردن مرده  ليه وسلمصلی هللا ع  است که پيامبر

کند تا آن که بلند شود، و وقتی که آفتاب  در وسط آسمان  نهی کرده است، وقتی که آفتاب  طلوع می
گيرد تا وقتی که مايل شود، وزمانی که آفتاب در آستانه غروب باشد تا وقتی که غروب  قرار می

  .)831مسلم (  کند).
  علت نهی نماز در اوقات متذکره:

علت نهی از نماز در اين اوقات را در خطاب به عمروبن عبسه چنين   صلی هللا عليه وسلم پيامبر
صل صالة الصبح، ثم أقصر عن الصالة حتی تطلع الشمس حتی ترتفع، فإنها «  بيان فرموده اند :

ر، ثم صل فإن الصالة مشهودة محضورة، تطلع حين تطلع بين قرنی شيطان، و حينئذ يسجدلها الکفا
حتی يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصالة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفی فصل فإن 

الصالة مشهودة محضورة حتی تصلی العصر، ثم أقصر عن الصالة حتی تغرب الشمس، فإنها تغرب 
 .» بين قرنی شيطان و حينئذ يسجد لها الکفار

آيد نماز نخوان، چون آفتاب   کند و باال می را بخوان سپس تا وقتی که  آفتاب  طلوع می ( نماز صبح
برند؛ سپس نماز (ضحی) بخوان چون  کند و کفار برای آن سجده می بين دو شاخ شيطان طلوع می

رسد؛ آنوقت از  مالئکه شاهد و حاضر بر نماز هستند تا اينکه سايه نيزه به کمترين مقدار خود می
شود. سپس وقتی که سايه مايل  ورمی اندن نماز خودداری کن؛ چون در اين وقت آتش جهنم شعلهخو

خوانی، و بعد  شد نماز بخوان چون مالئکه شاهد و حاضر بر نماز هستند. تا آنکه نماز عصر را می
طان از آن، از نماز خواندن خودداری کن تا وقتی که آفتاب  غروب کند؛ چون آفتاب  بين دو شاخ شي

  .)832مسلم ((    ».برند  کند و در اين زمان کفار برای آن سجده می غروب می
نهی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم از خواندن نماز در اوقات سه گانه روز نهی مطلقه بوده وشامل 
نماز های فرض ، سنت ونوافل نيز ميگردد .ولی خواندن نماز نوافل در مسجد حرم در کعبه شريفه  

  ی حکم مستقلی ميباشد .داراي
ر:  کسی بنا به عذری موفق نشد که نماز عصر خود را در اول وقت ــولی نبايد فراموش کرد که اگ
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بجاء ارد ، ميتواند  در وقت  غروب آفتاب نيز نماز خويش را بجاء ارد ، هرچند که تاخيير نماز 
  ق به تفصيل  بيان گرديد.عصر عملی پسنديده در شرع اسالم نيست چنانکه حکم آن در حديث فو

  جمع نماز عصر با نماز ظهر:
در    جمع  نماز ظهر با نمازعصر جايز نيست، مگر آنکه شخص  در مسافرت باشد واو در سفر

مشقتی قرار گيرد ،  در اينصورت برای او جايز است که نماز ظهر را به وقت نماز عصر يا بلعکس 
  ارد . منتقل کند و با جمع تاخيير يا تقديم بعمل

تاخيير بياندازد، ولی طوريکه قبآل متذکر  اما برای کسيکه مقيم است جايز نيست نماز ظهر را به 
شديم : اگر شخص  در مشقت و اضطرار قرار گيرد ، برای او جايز است که نماز عصر را نزد نماز 

  رمايد ). ظهر آورده و با هم جمع کند.  (تفصيل اين موضوع را در باب نماز مسافر مطالعه ف

   ): نماز شام مقام ومنزلت نمازمغرب (
   :) نماز شام وقت نماز مغرب (

رسد، و تا  كشد، وقت نماز مغرب فرا می شود و چهره در نقاب تاربكی می كه آفتاب  ناپديد می وقتی 
  شود، امتداد می يابد . ) ناپديد می كنار آسمان سرخی   كه شفق احمر (  وقتی

وقت صالة المغرب إذا «  ثی که از  عبدهللا بن عمرو روايت گرديده است آمده : حکم اين قول در حدي
كه سرخی  وقت نماز مغرب از غروب آفتاب  است تا زمانی  » ( غابت الشمس ما لم يسقط الشفق 

 .. ) كرده است ) ( مسلم آن را روايت   كنار آسمان ناپديد نشده است 
در يکی از روز ها شخصی نزد پيامبر صلی هللا عليه  : كه  از ابوموسی هم روايت شده است

وسلم  آمد ودر مورد  اوقات نماز  سؤ ال کرد پيامبر صلی هللا عليه وسلم  : به او دستور داد، و او 
: سپس نماز مغرب  كرده بود، چون روز دوم رسيد، گفت نماز مغرب را وقتی خواند كه آفتاب غروب 

: وقت  گفت  ، سپس كنار آسمان در آستانه ناپديد شدن قرار گرفت  رخیرا به تاخير انداخت تا اينكه س
  . مغرب بين اين دو وقت است
   نويسد: نووی در شرح مسلم می

،  كه هنوز شفق احمر ناپديد نشده است  ياران محقق ما قول به جواز تاخير نماز مغرب را تا زمانی
اب  و ناپديد شدن شفق احمر، هر وقت نماز گويند در فاصله بين غروب  آفت دهند، و می ترجيح می

. اين سخن درست است و غير آن  “گناه ندارد  مغرب را آغاز كند جايز است و تاخير آن از اول وقت
  . روا نيست

كه بموجب آن جبرئيل نماز مغرب را در هر دو نوبت   گذشت اما آنچه قبال در حديث امامت جبرئيل  
جای آورد، دليل است بر اينكه تعجيل در ادای نماز مغرب مستحب بالفاصله پس از غروب آفتاب  ب

  : است و در احاديث نبوی اين مطلب تصريح شده است
ال تزال أمتی على الفطرة « كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:  از سائب بن يزيد روايت شده  -1

ز مغرب را قبل از بر آمدن ستارگان كه امت من نما  تا زمانی » ( ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم 
  اند. ) بخوانند، بر فطرت و سرشت طبيعی خويشند ) ( احمد و طبرانی آن را روا يت كرده

صلوا « كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: از ابوايوب انصاری روايت شده «  مسند « در  -2
دار روزه خود را  كه روزه  بهنگامی نماز مغرب را» ( المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم 

  گيريد ) .  گشايد، بگزاريد و از بر آمدن ستارگان پيشی می
ما نماز مغرب را همراه پيامبر صلی  : « كه در صحيح مسلم از رافع بن خديح روايت شده است   -3

يم جای تير توانست گشتيم می كه ما از نماز خواندن بر می آورديم وقتی  هللا عليه و سلم بجای می
  ».   انداخته شده خود را ببينيم

أن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم کان يصلی «  از سلمه بن أکوع رضی هللا عنه روايت است :  -4
 نماز مغرب را همينکه    پيامبر صلی هللا عليه وسلم» ( المغرب إذا غربت الشمس و توارت بالحجاب
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   .) (متفق عليه)  واند.خ شد می کرد و پنهان می غروب می آفتاب 
رسد، و تا  كشد، وقت نماز مغرب فرا می شود و چهره در نقاب تاربكی می كه آفتاب  ناپديد می وقتی 
  شود، امتداد دارد. ) ناپديد می كنار آسمان سرخی   كه شفق احمر (  وقتی

المغرب إذا غابت  وقت صالة«كه پيامبر صلی هللا عليه فرموده :   زيرا، عبدهللا بن عمرو گفته است 
كنار آسمان  كه سرخی  وقت نماز مغرب از غروب آفتاب است تا زمانی  » (الشمس ما لم يسقط الشفق 

   ..) كرده است ) ( مسلم آن را روايت   ناپديد نشده است
  فرمود : از عقبه بن عامر رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلمهمچنان -5

(امت من تا وقتيکه » ی بخير أو علی الفطرة مالم يؤخروا المغرب حتی تشتبک النجومالتزال أمت« 
اند، همواره بر خير و فطرت (دينی)،  نماز مغرب را تا موقع ظاهر شدن ستارگان به تأخير نيانداخته

  .ابوداود)». ( يا بر دين حنيف هستند

  :مقام ومنزلت نماز خفتن (عشاء)
  :) فتنـخ مازـن شاء (ـت نماز عـوق 

شفق احمر)آغاز می يابد وتا نصف  كنار آسمان (  وقت نماز خفتن  ( عشاء )  با ناپديد شدن سرخی
  يابد.  شب امتداد می

نماز عشاء را در مدت  :«  آمده است که   در حديثی که ازبی بی عايشه رضی هللا عنها روايت است
  .) بخاری آن را روايت كرده است». ( دندگزار فاصله بين ناپديد شدن سرخی افق و ثلث اول شب می

  است که : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:  همچنان درحديثی از ابوهريره روايت شده
اگر ترس اين  » ( لوال أن أشق على أمتی المرتهن أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه «  

دادم كه نماز عشاء  گيرند، به آنها دستور میكه امت من بسختی دچار شوند و در مضيقه قرار  نبود، 
را تا ثلث اول شب يا نصف شب به تاخير اندازند ) ( احمد و ابن ماجه و ترمذی) آن را روايت 

  . دانسته است  )   صحيح (  اند. و ترمذی آن را  كرده
 عليه و سلم : شبی در انتظار پيامبر صلی هللا در حديثی ديگری  از ابوسعيد روايت شده كه گفته است

، آنوقت پيامبر صلی هللا عليه و سلم آمد، و با ايشان نماز  برای نماز عشاء نشستيم تا نصف شب
خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا فی صالة منذ « ، سپس فرمود: گزارديم

»   ذه الصالة إلى شطر الليلانتظرتموها لوال ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذی الحاجة، الخرت ه
كه به انتظار نماز   اند، بيگمان شما از آن وقت در جای خود بنشيند، اكنون مردم به رختخواب رفته ( 

ثواب و پاداش آن را داريد) اگر بخاطر ناتوانی ناتوانان و مريضی  ايد، در نماز هستيد ( نشسته
انداختم   ) ( احمد و  تا نصف شب به تاخير میمريضان  و نياز نيازمندان نبود، وقت اين نماز را 

 .). است   صحيح اند و اسناد آن   و ابن ماجه و نسائی و ابن خزيمه آن را روايت كرده ابوداود 

 فضيلت نمازعـشـاء:
درمورد فضيلت نماز عشاء در حديثی که  از عثمان بن عفان (رض) روايت  شده آمده است که 

من صلّى العشاء فی جماعة فكأنّما قام « هللا عليه وسلم  فرموده است : گفت: شنيدم رسول هللا صلی 
كسيكه نماز عشاء را با جماعت » (  نصف الليل، ومن صلّى الصبح فی جماعة فكأنّما صلّى الليل كلّه 

بخواند، مانند اينكه نصفى از شب را در نماز گذرانده، و كسيكه نماز صبح را نيز با جماعت بخواند، 
 .شب را در نماز گذرانده است )   اينكه تمامى مانند

همچنان در حديثی از أبوهريـره (رض) روايت شده که : رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده اند 
اگر مردم مى دانستند چـه ثواب و پاداشى » . ( لو يعلمون ما فی العتمة والصبح ألتوهما ولو حبواً «

  .سجد مى آمدند اگر چه بطور خزيدن باشد.)در نماز عشاء و نماز صبح است به م
ليس صالة أثقل على المنافقين من صـالة الفجر والعشاء ولو يعلمون «  هکذا در حديثی آمده است : 

.(هيچ نمازى بر منافقين مانند نماز صبح و عشاء سخت نيست و اگر » ما فيهما ألتوهما ولو حبواً 
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  به نماز حاضر مى شدند اگر چه بطور خزيدن باشد.) مى دانستند چه أجـر و ثوابى در آن دو است
  خوانندگان محترم!

بيان گرديد ، اما اوقات  جواز و اضطراری    در فوق مطابق روايات  دينی  وقت اختياری نماز عشاء
  نماز خفتن  تا سپيده دم صبح امتداد می يابد.

  صلی هللا عليه و سلم فرمود: در حديثی در اين مورد از: ابوقتاده روايت گرديده  که : پيامبر
  » أما إنه ليس فی النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصالة حتى يجئ وقت الصالة االخرى « 
  گمان سستی و سهل ، بی اما اينكه كسی در خواب ماند و نمازش قضا شود، كوتاهی نكرده است (

وقت نماز ديگر فرا رسد  ) (  مسلم آن را  خواند تا اينكه انگاری درباره كسی است كه نماز را نمی
  .)  كرده است  روايت
، دليل است بر اينكه وقت هر نمازی تا فرا رسيدن وقت نماز  گذشت      »مواقيت  « كه در مبحث   چيزی

بعدی ادامه دارد، مگر نماز صبح كه وقت آن تا وقت نماز ظهر ادامه ندارد، زيرا فقهاء اجماع دارند 
  رسد.ـ ا آفتاب  وقت آن به پايان ميبر اينكه ب

  ن:ـتـفـوقت مستحب نماز خ
كه   مطابق احاديثی نبوی، مستحب است که نماز عشاء را دير تر از اول وقت خواند ، وبهتر است

  .  كه نيمه شب است به تاخير انداخت نماز عشاء را تا آخر وقت اختياری آن 
شبی پيامبر صلی هللا عليه و سلم نماز عشاء را :« روايت است که در حديثی از حضتر بی بی عايشه 

، و اهل مسجد خوابيدند، سپس بيرون رفت و  گذشت  به تاخير انداخت تا اينكه قسمت زيادی از شب
گمان اگر امت خود را به  بی» ( فويل للمصلمين الذين هم عن صالتهم ساهون «  نماز گزارد و فرمود

   اند. ) ( مسلم و نسائی ) آن را روايت كرده  قت نماز عشاء اين است) و گفتم می ، ( انداختم مشقت نمی
باشند و همه  كه قبال بيان شدند در همين معنی حديث عايشه می  حديث ابوهريره و حديث ابوسعيد هم

. و چون برای نمازگزاران مشقت  آنها داللت دارند بر اينكه تاخير نماز عشاء مستحب و بهتر است
اند. زيرا پيامبر صلی هللا عليه و سلم حال  كرده را ترك   مداومت بر تاخير آن  دارد، مواظبت و

فرمودند. لذا گاهی زود و اول  كه پشت سر او نماز می خواندند) خود را مراعات می كسانی  مامومين (
  . انداخت خواند و گاهی آن را به تاخير می وقت آن را می

، در  پيامبر صلی هللا عليه و سلم نماز ظهر را بعد از زوال « : كه در حديثی از جابر روايت شده است 
آورد كه هنوز آفتاب  در دل آسمان درخشان بود،  گزارد و نماز عصر را وقتی بجای می گرما می حين 

انداخت و گاهی در اول  و نماز مغرب را بعد از غروب آفتاب ، و نماز عشاء را گاهی به تاخير می
ديد كه مردم در  و هرگاه می  كرد، اند در آن تعجيل می جمع شده  ديد كه مردم می خواند، هرگاه وقت می

، و نماز صبح را پيامبر صلی  انداخت كنند، او نيز نماز را به تاخير می حضور بهم رسانيدن تاخير می
  اند. دهكر (بخاری و مسلم ) آن را روايت »    گزاردند هللا عليه و سلم با مردم در تاريكی آخر شب می

  :ء و گفتگوی بعد ازآن خوابيدن قبل ازنماز عشا
  :  كه كراهت دارد. زيرا ابوبرزة اسلمی گفته است  خوابيدن قبل از نماز عشاء و گفتگوی بعد از آن 

«     عتمه « كه نماز عشاء را كه  ) دوست داشت دانست ( پيامبر صلی هللا عليه و سلم مستحب می »  
گروه محدثين ) » ( آمد آن و گفتگوی بعد از آن بدش میزندازد، از خوابيدن قبل اگفتند، به تاخير ا می

   اند. اين حديث را روايت كرده
 » جدب لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم السمر بعد   « در حديثی از ابن مسعود روايت است که : 

وی بعد از نماز عشاء منع فرمود ( پيامبر صلی هللا عليه و سلم ما را از داستان سرائی شبانه و گفتگ
يعنی ما را از آن زجر و نهی  » جدب  « : كرده و گفته است  كرد) (ابن ماجه ) آن را روايت  و نهی

  كرد. 
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  :ءدليل كراهت خواب قبل از نماز عشا 
محدثين در عليت کراهت خواب قبل از نماز خفتن مينويسند که : خوابيدن پيش از گزاردن نماز خفتن 

است سبب شود كه نمازگزار نتواند آن را در وقت مستحب بگزارد يا نماز جماعت را از دست ممكن 
بدهد.  وهمچنان محفل قصه خوانی ويا تدوير مجالس وگفتگوی بعد از نماز عشا ، موجب شب 

  دهد.  بيداری می شود و در نتيجه فوايد فراوانی را از دست می
را بموقع بيدار كند، يا گفتگوی بعد از نماز عشاء درباره ولی اگر خواست بخوابد و كسی بود كه او 

كارهای نيكو باشد در آن صورت  هيچكدام مكروه نيستند. زيرا در حديثی از ابن عمر روايت شده  
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسمر عند أبی بكر الليلة كذلك فی أمر من أمور :«  گفته كه   است

آمد كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم شب در نزد ابوبكر  گاهی پيش می »  ( المسلمين ،  وأنا معه 
) (  احمد و ترمذی  بودم كرد و من هم همراه ايشان می گفتگو می كارهای مسلمانان  باره  ماند و در می

  ..) دانسته است«   حسن » اند و ترمذی آن را  كرده آن را روايت 
شبی پيامبر صلی هللا عليه و سلم در خانه ميمونه  « ه است : همچنان در حديثی از ابن عباس آمد

؟، پيامبر صلی  كه نماز پيامبر صلی هللا عليه و سلم در شب چگونه است بود، آنجا خوابيدم تا ببينم 
 . كرده است مسلم آن را روايت » هللا عليه وسلم ساعتی با اهل خود گفتگو كرد، سپس خوابيد

  شرعی در تاخير نماز عشاء: حکم
 شخص منفرد قبآل متذکر شديم که سنت است که نماز خفتن به تاخير انداخته شود ، اين تاخير برای 

  ونماز جماعت  هردو شامل است ولی ذکر دونقطه را در اين مقام ضروری ميدانم .
ير زمانی جايز است که نماز بصورت فرادی خوانده شود زيرا برخی از علمای خأاين تاول اينکه:

اهل سنت معتقد به وجوب نماز جماعت در مسجد هستند،لذا خواندن نماز جماعت در اول وقت آن در 
مسجد از تاخيير انداختن نماز پيشی می گيرد.مگر اينکه امام نماز را به تاخيير بياندازد و سپس 

جابر رضی هللا عنه لما ذكر مواقيت صالة « ماز بخوانند:طوريکه در حديثی از بصورت جماعت ن
والعشاء أحياناً يؤخرها، وأحياناً يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا « النبی صلى هللا عليه وسلم قال: 

 ومسلم ) ( يعنی: از جابر رضی هللا عنه در مورد اوقات نماز 1/141بخاری » ( رآهم أبطأوا أخر 
پيامبر صلی هللا عليه وسلم روايت است که گفت: (پيامبر صلی هللا عليه وسلم) نماز عشاء را گاهی 

  خواند. می آمدند، دير، و در غير آنصورت، زود زود و گاهی دير، يعنی اگر مردم دير می
خيير نماز عشا تا زمانی جايز که وقت آن تا هنوز به نصف شب نرسيده باشد .طوريکه أتدوم:

لوال أن أشق على أمتی ألمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث :« مبر صلی هللا عليه وسلم ميفرمايد پيا
) ( يعنی: اگر بر امتم سخت نمی بود، به شما امر می کردم  167رواه الترمذی » ( الليل، أو نصفه 

  .خيير بياندازيد)أتا نماز شب را تا يکسوم يا نصف شب به ت
  :آن تن واخرين وقتـفـنماز خ

تعدادی از علماء   پايان وقت نماز عشاء، را  تا يک سـوم اول شب معرفی داشته اند ، و برخی 
ديگر وقت آنرا تا نيمه اول شب دانسته اند، ولی مذهب ائمه اربعه آنست که وقت پايان نماز قبل از 

    طلوع فجر صادق ميباشد، و اين قول راجح است.
فحين يطلع  و أما آخر وقت العشاء«  گفت: » بدائع الصنائع«  کاسانی (از علماء  حنفی) در کتاب

، يعنی: ( و نزد ما، پايان وقت نماز عشاء وقتی است که فجر صادق طلوع » الفجر الصادق عندنا 
    کند).

و ينتهی مختار العشاء الی «ميفرمايد : » منح الجليل «  (از علماء  مالکی) در کتاب  و محمد عليش
  ، يعنی: »ضرورة لها ول) من الليل من غروب الشمس، وقيل: اختياريها ممتد للفجر فالآخر (الثلث األ

( و وقت اختيار نماز عشاء تا يک سوم اول شب ميباشد، و گفته شده که وقت اختيار آن بدون حالت 
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    ضرورت تا طلوع فجر ادامه دارد).
و المختار ثلث الليل، فإذا ذهب « مينويسد:» المجموع « و امام نووی (از علماء  شافعی) در کتاب 

الجواز إلی طلوع الفجر الثانی، هذا هو المذهب، نص عليه الشافعی وقطع به   وقت االختيار بقی وقت
يعنی: ( و وقت اختيار تا يک سوم اول شب است، و اگر »  أصحابنا المتقدمين والمتأخرين جمهور

ء باقی ميماند تا طلوع فجر دوم (فجر صادق)، وقت اختيار به پايان برسد، وقت جائز بودن نماز عشا
اين است مذهب ما، امام شافعی آنرا بيان کرده است و گروهی از علماء  سابق و الحق ما نيز همين 

    حکم را انتخاب کرده اند ).
فثبت بتصحيح هذه اآلثار، أن «د: ـميگوي» مشکل االثار« و امام طحاوی (از علماء  حنفی) در کتاب 

الشفق إلی أن يمضی الليل کله، ولکنه علی أوقات ثالثة. فأما   العشاء اآلخرة، من حيث يغيبأول وقت 
أن يمضی ثلث الليل، فأفضل وقت صليت فيه. وأما من بعد ذلک إلی أن يتم   من حين يدخل وقتها إلی

اين  ، يعنی: (»الفضل دون ذلک. وأما بعد نصف الليل ففی الفضل دون کل ما قبله. نصف الليل، ففی
آثار صحيح ميباشد (يعنی رواياتی که در پايان وقت نماز عشاء وارد شده است)، که وقت شروع 

نماز عشاء از انتهای از بين رفتن شفق احمر ميباشد تا اينکه تمام شب به پايان برسد، ولی در سه 
به بعد تا وقت: از وقت ابتدای شب تا يک سوم اول شب، بهترين وقت نماز عشاء است، و از آنوقت 

و ابن   نيمه شب، افضليتش کمتر ميباشد، و بعد از نيمه شب افضليتش کمتر از اوقات سابقش است).
تعالی أن ال يؤخرها  واألولی إن شاء هللا«مينويسد: » المغنی« قدامة (از علماء  حنبلی) در کتاب 

الحکم فيه حکم وقت ضرورة،   عن ثلث الليل، وإن أخرها إلی نصف الليل جاز، وما بعد النصف وقت
يزال الوقت ممتداً حتی يطلع الفجر   الضرورة فی صالة العصر، علی ما مضی شرحه وبيانه، ثم ال

(المغنی)، يعنی: ( و اوالتر آنست که ان شاء هللا تعالی تا يک سوم اول شب تاخير نکند، و » الثانی
ت است، و حکمش مانند حکم اگر تا نيمه شب تاخير کند جائز است، و بعد از نيمه شب وقت ضرور

وقت ضرورت نماز عصر است، همانطور که شرح و توضيحش گذشت، سپس وقتش ادامه دارد تا 
    اينکه فجر دوم طلوع کند).

منظورش اينست که بهتر است وقت نماز عشاء را از يک سوم شب نگذراند، ولی اگر تا نيمه شب 
است، يعنی برای کسانی که نتواسنته باشند تا نخواند باز هم جائز است، و بعد از آن وقت ضرورت 

آنوقت نماز عشائشان را بعلت ضرورت بخوانند، ولی انتهای وقت نماز عشاء تا طلوع فجر دوم، 
    يعنی فجر صادق ميباشد، که عبارت است از نمايان شدن سپيده صبح بصورت افقی در آسمان.

، يعنی اول طلوع فجر صادق ميباشد، ولی بهتر بنابراين ميبينيم که پايان وقت نماز عشاء تا آخر شب
و افضلتر است که از يک سوم اول شب تاخير نشود، مگر کسی که عذر داشته باشد، زيرا در شأن 

  يک مسلمان نيست که در اوقات نمازش سستی و تاخير کند.
  فورمول محاسبه نيمه شب برای نماز خفتن:

غروب آفتاب و ابتدای طلوع فجر صادق را در نظر  نيمه شب بدين گونه محاسبه ميشود که ابتدای  
 6ميگيرد که چند ساعت است، و سپس آنرا بر دو تقسيم ميکند، مثال اگر وقت غروب آفتاب ساعت 

ساعت ميشود، لذا نيمه  12صبح باشد، مجموعا  6عصر باشد، و وقت طلوع فجر صادق ساعت 
  شب. 12شب يعنی ساعت 

   ر ـمقام ومنزلت نماز وت
ما   بر خواندن آن  صلی هللا عليه وسلم سنتی مؤکده بوده  که پيامبر از جمله نماز های وتر نماز

  مسلمانان را تشويق و ترغيب نموده است .
متفق عليه.   »إن هللا وتر، يحب الوتر« طوريکه در حديثی از ابوهريره(رض )  روايت گرديده : 

  ».خداوند وتر (تنها) است و وتر را دوست دارد«
مچنان در حديثی ديگری از حضرت علی رضی هللا عنه روايت است که : خواندن نماز وتر همانند ه
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« نماز وتر راخوانده و فرموده :    صلی هللا عليه وسلم نمازهای فرض، الزامی نيست، وليکن پيامبر
ز) وتررا (نسايی و ترمذی )  (ای اهل قرآن! (نما»  يا أهل القرآن أوتروا فإن هللا وتر يحب الوتر

  ».بخوانيد؛ چراکه خداوند وتر (تنها) است و وتر را دوست دارد

 ر:ــوقت نماز وت
الی  طلوع فجر جايز است ولی طبق برخی از ( خفتن ) وقت خواندن  نماز وتر بعد از نماز عشاء 

  روايات خواندن نماز وتر در يک سوم آخر شب اجر بيشتری دارد. 
من کل الليل قد أوتر « عايشه رضی هللا عنها آمده است :   طوريکه در حديثی از حضرت بی بی

متفق  » ( ، من أول الليل و أوسطه و آخره، فانتهی وتره إلی السحر  صلی هللا عليه وسلم رسول هللا
 .عليه )

در تمام شب وتر را خوانده است، در اول، وسط، و در آخر شب و   صلی هللا عليه وسلم پيامبر« 
   ».شد  هی میوتراو به سحر منت

برای کسی که بيم داردکه در آخر شب نخواهد بيدارشد ، پس مستحب است که  نماز وترخويش را  
شود، تأخير آن سنت  کند آخرشب بيدارمی در اول شب بجاء ارد ،همچنانکه برای کسی که گمان می

به حضرت   وسلمصلی هللا عليه   است : در حديثی از ابوقتاده رضی هللا عنه روايت است که پيامبر
  ابوبکر فرمود :

خوانم،  شوم) و وتر می خوابم (بعد بلند می گفت : می» خوانی؟  چه وخت وتر می«(متی توتر)  
( محکم .ابوداود )» ( أخذت بالحزم أو بالوثيقة :«  به ابوبکر فرمود    صلی هللا عليه وسلم پيامبر

کارت همراه با قدرت و نيرو » «وةأخذت بالق:«و به حضرت عمر فرمود » کاری واحتياط کردی
 بود).

صلی هللا عليه  کان النبی« روايت است:     همچنان در حديثی از حضرت عايشه رضی هللا عنها
 .(متفق عليه)» يصلی و أنا راقدة معترضة علی فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظنی فأوترت  وسلم

که من روی بسترش خوابيده بودم، وقتی خواند در حالي نماز می  صلی هللا عليه وسلم پيامبر(
  خواندم). کرد ومن هم نماز وتر را می خواست نماز وتر بخواند مرا بيدار می می

  ر:ـتعداد رکعات ها ی  وت
روايت   از ابن عمر (رض ) کمترين رکعات نماز وتر يک رکعت است.ودليل آن  حديثی است که

شی أحدکم الصبح صلی رکعة واحدة توتر له ما قد صالة الليل مثنی مثنی، فإذا خ« گرديده است . 
   .متفق عليه ) » (صلی

(نماز شب دو رکعت دو رکعت است، پس هر گاه يکی از شما بيم آن را داشت که وقت نماز صبح  
 اش را وتر کند). فرا برسد يک رکعت نماز بخواند و با آن نمازهای قبلی

 رکعتی يا هفت يا نه رکعتی خوانده شود :همچنان جايزاست: نماز وتر، سه رکعتی يا پنج 
  ودليل آن حديثی است که:از حضرت عايشه رضی هللا عنها روايت گرديده است :

يزيد فی رمضان وال فی غيره علی إحدی عشرة رکعة،   صلی هللا عليه وسلم ما کان رسول هللا« 
هن و طولهن، ثم يصلی يصلی أربعا فالتسأل عن حسنهن و طولهن، ثم يصلی أربعا فالتسأل عن حسن

چه در رمضان و چه در غير رمضان از يازده   صلی هللا عليه وسلم ( پيامبر.متفق عليه )  » (ثالثا 
خواند که از خوبی و طوالنی بودن آن سؤال نکن، سپس  خواند چهار رکعت می رکعت بيشتر نمی
  خواند). رکعت میخواند که از خوبی و طوالنی بودن آن سؤال نکن. سپس سه  چهار رکعت می

صلی هللا عليه  کان رسول هللا« همچنان در حديثی از عايشه رضی هللا عنها روايت است: 
» يصلی من الليل ثالث عشرة رکعة، يوتر من ذلک بخمس اليجلس فی شی إال فی آخرها   وسلم

را با يک  خواند، پنج رکعت آخر ، در شب سيزده رکعت نماز می صلی هللا عليه وسلم (پيامبر.(مسلم)
   نشست). خواند. تنها در رکعت آخر آن (برای تشهد) می سالم وتر می
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سواکه   صلی هللا عليه وسلم  کنا نعد له  :« ودر حديثی ديگری از عايشه رضی هللا عنها روايت است 
و طهوره، فيبعثه هللا ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوک و يتوضا، و يصلی تسع رکعات اليجلس فيها 

فی الثامنة، فيذکر هللا و يحمده و يدعوه، ثم ينهض واليسلم، ثم يقوم فيصلی التاسعة، ثم يقعد  إال
فيذکر هللا و يحمده و يدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلی رکعتين بعدما يسلم و هو قاعد، تلک 

تر بسبع، و صنع فی و أخذ اللحم أو  صلی هللا عليه وسلم إحدی عشرة رکعة يا بنی، فلما أسن نبی هللا
 .مسلم و نسايی )» ( الرکعتين مثل صنيعه األول، فتلک تسع يا بنی 

کرديم، پس خداوند شب هنگام هر  را آماده می   صلی هللا عليه وسلم (ما سواک و آب وضوءی پيامبر
خواند،  گرفت و نه رکعت نماز می زد و وضوء می کرد، سواک می خواست او را بيدار می وقت که می

پرداخت و دعا  نشست مگر در رکعت هشتم، به ذکر و ستايش خدا می ه در هيچکدام از آنها نمیک
نشست و به ذکر  خواند. سپس می شد و رکعت نهم را می کرد. سپس بدون آنکه سالم بدهد بلند می می

ت شنواند. سپس به حال داد که ما را می کرد، و طوری سالم می پرداخت و دعا می و ستايش خدا می
مسن   صلی هللا عليه وسلم خواند. فرزندم! اين يازده رکعت، وقتی پيامبر نشسته دو رکعت نماز می

خواند.  شد و بدنش سنگين گرديد وتر را هفت رکعت خواند و دو رکعت را مانند حالت قبل نشسته می
 فرزندم! اين نُه رکعت شد).

 :طريقه خواندن نماز وتر
  رکعتی: اول: خواندن نماز وتــر در سه

  ترتيب خواندن نماز وتر در سه رکعتی  بشرح ذيل ميباشد :
  طريقه اول:

  دو رکعت بخواند وبعد از دو رکعت  سالم دهد، بعدا يک رکعت ديگر بخواند و سالم دهد. (در هر  
  کدام بايد تشهد بخواند بعد سالم داد).

   طريقه دوم:
بخواند. يعنی ابتدا دو رکعت بخواند و بدون  به ترتيب است که هر سه رکعت را باهم و با يک تشهد

آنکه در رکعت دو تشهد بخواند، بلند شده و يک رکعت ديگر خوانده و اينبار تشهد می خواند و سالم 
  می دهد. 

در اين روش مستحب است تا در رکعت اول سوره ی (اعلی) و دررکعت دوم سوره ی (کافرون) و 
  د.رکعت سوم ،سوره ی (اخالص) خوانده شو

  از ابن عباس رضی هللا عنه بشرح ذيل فورمولبندی گرديده  است :  طوريکه اين حکم در حديثی 
يقرأ فی الوتر سبٍح اسم ربک األعلی، و قل يا أيها الکافرون، و  صلی هللا عليه وسلم کان رسول هللا« 

هر رکعت يکی از در نماز وتر در  صلی هللا عليه وسلم پيامبر» ( قل هو هللا أحد فی رکعة رکعة 
  .خواند ) های (سبح اسم ربک األعلی) و (قل يا أيها الکافرون) و (قل هو هللا أحد) را می سوره

 ).461نسايی ( (
بنابراين اگر کسی خواست تا نماز وتر  را به ترتيب سه رکعتی ميخواند ، نبايد همانند نماز مغرب در 

د شود، زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند: رکعت دو تشهد بخواند و بعدا برای رکعت سوم بلن
نماز وتر را سه رکعتی را بگونه ای مخوانيد که با نماز مغرب ». ال توتروا بثالث تشبهوا المغرب«

  ).   31/  3) والبيهقی (  304/  1شبيه کرده باشيد.حاکم ( 
کتاب فقه السنة للنساء  820اما در اين دو روش، روش اول افضلتر است. (وتفصيل آنرا در صفحه  

  از شيخ ابن عثيمين،مطالعه فرمايد .)

  کيفيت خواندن نماز وتر نزد احناف:
ولی ناگفته نماند که : طريقه خواند نماز وترنزد  احناف مانند کيفيت  خواندن نماز مغرب ( شام )  
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  ميباشد که تفصيل در ذيل ارايه خواهد شد .
، مالکی و حنبلی ) به اين شکل می خوانند که يا با يک رکعت و  اما مذاهب ديگر از جمله  ( شافعی 

يک تشهد می خوانند و يا دو رکعت می خوانند و بعد از آن يک رکعت می خواند با يک تشهد . و يا 
سه  رکعت می خوانند با يک جلسه تشهد در آخر آن ( يعنی در رکعت دوم برای تشهد نمی نشيند ) 

  اند با يک تشهد.يا می تواند سه رکعت بخو
الطحاوی از أنس نقل می کند که او گفته  است ( الوتر ثالث ركعات ) . و همچنين از ثابت نقل می 

ثالث ركعات لم يسلم إال فی  صلى بی أنس الوتر أنا عن يمينه و أم ولده خلفنا« کند که می گويد : 
 و در ادامه از فعل عمر رضی هللا عنه نقل می کند که ،  آخرهن(

   .»نـإال فی آخره گوينده مسرور است ) بلند شد ( فصلى بنا ثالث ركعات لم يسلم (

  دوم: خواندن نماز وتر در پنج رکعتی:
  اگر کسی خواست نماز وتر را پنج رکعتی بخواند می تواند آنرابترتيب ذيل انجام دهد :

رکعت پنجم برای تشهد مستحب و افضل آنست تا هر پنج رکعت را با يک تشهد بخواند. يعنی فقط در 
  می نشيند و در انتها يعنی رکعت آخر تشهد خوانده و سالم دهد.

دراين مورد ميتوان به حديثی که از بی بی  عايشه رضی هللا عنها روايت گرديده است استدالل نمود: 
صلی هللا عليه وسلم يصلی من الليل ثالث عشرة رکعة، يوتر من ذلک بخمس  کان رسول هللا« 

خواند،  صلی هللا عليه وسلم، در شب سيزده رکعت نماز می پيامبر» «س فی شی إال فی آخرها اليجل
مسلم  ».نشست خواند. تنها در رکعت آخر آن (برای تشهد) می پنج رکعت آخر را با يک سالم وتر می

)737.(  

  سوم: خواندن نماز وتر در هفت ويا نو رکعتی: 
هفت رکعتی )  ويا ( نو رکعتی )  بخواند طريقه خواندن آن اما اگر کسی ميخواهد نماز وتر  را(  

  بصورت ذيل است:
پس از هر دو رکعت، او برای تشهد ننشيند و بلکه برای رکعت بعدی بلند شده، ولی در يک رکعت 

ماقبل آخر، تشهد بخواند ولی سالم ندهد، سپس برای رکعت آخر بلند شده و باز تشهد بخواند و سالم 
کنا نعد له   صلی هللا « روش مسنون است، زيرا از عايشه رضی هللا عنه روايت است : دهد، و اين 

عليه وسلم سواکه و طهوره، فيبعثه هللا ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوک و يتوضا، و يصلی تسع 
صلی رکعات اليجلس فيها إال فی الثامنة، فيذکر هللا و يحمده و يدعوه، ثم ينهض واليسلم، ثم يقوم في

التاسعة، ثم يقعد فيذکر هللا و يحمده و يدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلی رکعتين بعدما يسلم و 
هو قاعد، تلک إحدی عشرة رکعة يا بنی، فلما أسن نبی هللا صلی هللا عليه وسلم و أخذ اللحم أوتر 

و آب وضوءی پيامبر  ما سواک» «بسبع، و صنع فی الرکعتين مثل صنيعه األول، فتلک تسع يا بنی
خواست او را بيدار   کرديم، پس خداوند شب هنگام هر وقت که می صلی هللا عليه وسلم را آماده می

خواند، که در هيچکدام از آنها   گرفت و نه رکعت نماز می زد و وضوء می کرد، سواک می می
رد. سپس بدون آنکه ک پرداخت و دعا می نشست مگر در رکعت هشتم، به ذکر و ستايش خدا می نمی

نشست و به ذکر و ستايش خدا  خواند. سپس می  شد و رکعت نهم را می سالم بدهد بلند می
شنواند. سپس به حالت نشسته دو رکعت  داد که ما را می کرد، و طوری سالم می پرداخت و دعا می می

مسن شد و بدنش سنگين خواند. فرزندم! اين يازده رکعت، وقتی پيامبر صلی هللا عليه وسلم  نماز می
خواند. فرزندم! اين نُه  گرديد وتر را هفت رکعت خواند و دو رکعت را مانند حالت قبل نشسته می

 ).746مسلم (». رکعت شد
  يادداشت :

(افضل آنست که) هفت رکعت پشت سر « ابن عثيمين رحمه هللا در مورد نماز وتر هفت رکعتی گفته: 



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

65 

فقه السنة للنساء؛ ابن ».(خر آن برای تشهد نشست و سالم دادهم خوانده شود و فقط در رکعت آ
  ).208عثيمين، صفحه  

  خواننده محترم :
در ضمن ميخواهم يکبار ديگر توضيح بدارم که نماز وتر هيچ تفاوتی با ديگر نمازها نداشته ، فقط 

ير خواندن نماز زمان آن بعد از نماز عشاء اغاز ميشود والی قبل از نماز صبح ادامه دارد ، اما د
وتر افضلتر است.وطوريکه گفتيم نماز وتر( يک رکعتی يا سه رکعتی  يا پنج رکعتی و يا هفت و يا 

نه رکعتی ) خوانده ميشود ، و نيز می توان در نماز وتر و در رکعت آخر بعد از برخواستن از 
نی الزم نيست تا در رکوع، قنوت خواند. ولی مداومت بر خواندن قنوت در نماز وتر سنت نيست، يع

  نماز قنوت هر شب، قنوت خواند.

  پيامبراسالم  در خواندن دعای قنوت:  روش
گهگاهی درنماز وتر قنوت ميخواند (روايت ابن نصر و دارقطنی).    رسول هللا صلی هللا عليه و سلم

کرده اند، ذکری  کلمه احياناً را به کار برديم، زيرا آنهايی که وتر پيامبرصلی هللا عليه وسلم  را نقل
از قنوت به ميان نياورده اند که اگر چنين چيزی به صورت مداوم انجام ميگرفت به هيچوجه همه 

آنان را ذکر آن غفلت نمی ورزيد ند. فقط ابی ابن کعب قنوت وتر را از رسول هللا صلی هللا عليه 
 عليه وسلم احياناً در وتر وسلم نقل کرده اند که اين خود دليل اين ميباشد که رسول هللا صلی هللا

قنوت خوانده است. و ميتوان نتيجه گرفت که قنوت در وتر واجب نيست و رأی جمهورعلماء نيز 
  همين است. 

) بدان اعتراف نموده است که اين نشانگر 1/306، (»فتح القدير«چنانکه از احناف. ابن الهمام در 
  رکوع قرار ميداد (روايت ابوداود و نسائی). انصاف و بی تعصب بودن ايشان است. و آن را قبل از

به حسن بن علی آموخت که در پايان قرائت، در وتر، اين دعا را    رسول هللا صلی هللا عليه و سلم
اللّهّم! اهدنی فيمن هديت، و عافنی فی من عافيت، و تولّنی فی من تولّيت، و بارک لی فيما «بخواند:

ک تقضی واليقضی عليک (و) إنّه اليذّل من واليت (واليعّز من أعطيت، وقنی شّر ما قضيت، (ف) إنّ 
( خداوندا مرا جزء کسانی  .روايت ابن خزيمه) »عاديت) تبارکت ربّنا و تعاليت (المنجا منک إالّ إليک

ای، و مرا  ای، و مرا جزء کسانی قرار بده که آنان را عافيت داده قرار بده که آنها را هدايت کرده
ای برکت ده، و از  ای، و در آنچه که به من عطا کرده ر ده که دوست خود قرار دادهجزء آنانی قرا

شود، و  کنی و بر تو حکم کرده نمی ای مرا محفوظ بدار، چون تو قضاوت می شر آنچه که مقدر کرده
گردد. خداوندا! دارای برکات بسيار و در ذات و صفاتت بلند  کسی را که تو دوست بداری خوار نمی

    ه هستی).مرتب
   نماز وتر با جماعت :

در مورد اينکه چرا نماز وتر صرف درماه   مبارک رمضان بصورت جماعت خوانده ميشود  ودر 
  ساير ماه ها بطور انفردی ادا ميگردد بايد گفت  ؟

در ابتدای امر که پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز تراويح می خواندند، ايشان روز اول به مسجد 
نماز تراويح و بعد از آن نماز وتر خواندند، در شب دوم وقتی که به مسجد رفتند تا نماز  رفتند و

تراويح و وتر خويش را بخوانند، اصحاب به ايشان اقتدا نمودند و با ايشان نماز شب خواندند، در 
ان علت شب سوم پيامبر صلی هللا عليه وسلم بيرون نيامدند و در منزل نماز خواندند وقتی که از ايش

  را جويا شدند، جواب فرمودند : ترسيدم که نماز شب بر شما واجب شود.
اما با وفات پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، در حقيقت ترس از واجب شدن نماز تراويح ( و وتربعد از 

آن) باقی نماند زيرا با فوت پيامبر صلی هللا عليه وسلم در حقيقت وحی قطع می شود و تشريع 
ان می پذيرد، لذا اصحاب پيامبر صلی هللا عليه وسلم در زمان عمرابن خطاب رضی هللا عنه احکام پاي

تصميم گرفتند تا نماز تراويح خود را بصورت جماعت در مسجد بخوانند (مانند شب دومی که پيامبر 
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صلی هللا عليه وسلم نماز شب را در مسجد و با اصحاب خواندند) از آن زمان به بعد، مسلمانان 
  شبهای رمضان نماز تراويح را بصورت جماعت در مساجد می خوانند.

ولی بايد توجه داشت که نماز تراويح مخصوص شبهای رمضان است نه بقيه ماههای سال و پيامبر 
صلی هللا عليه وسلم فقط در اين ماه تراويح خواندند و لذا ما نيز به ايشان و به اصحاب ايشان اقتدا 

رمضان تراويح می خوانيم، از سويی نماز وتر را معموال در شبهای رمضان  می کنيم و فقط شبهای
بعد از تراويح می خوانند يعنی در حقيقت نماز تراويح و وتر در رمضان با هم و پشت سرهم خوانده 
می شوند، از اين رو هم تراويح و هم وتر که پشت سرهم هستند بصورت جماعت خوانده می شوند، 

  دن تراويح و وتر در شبهای رمضان واجب نيست، بلکه مستحب است.و اين جماعت خوان
  امام نووی رحمه هللا می گويد:

ز نماز عيدين و کسوف و خسوف و استسقاء و ـجماعت خواندن نوافل تشريع نشده است بج« 
همينطور تراويح و وتر بعد از تراويح. اما جماعت در بقيه ی نوافل مانند نمازهای سنت رواتب و 

(چاشت) و نوافل مطلق تشريع نشده، يعنی مستحب نيست، اما اگر بصورت جماعت خوانده  ضحی
 . )3/548» (المجموع ».«شود جايز است

(يک شب) و اصحاب رضی هللا عنهم ( بعد از وفات   خالصه اينکه چون پيامبر صلی هللا عليه وسلم
جماعت خوانده اند، لذا ما نيز به ايشان) نماز تراويح و وتر بعد از آن را فقط در رمضان بصورت 

تبعيت از آنها فقط شبهای رمضان نماز تراويح و وتر بعد از آنرا بصورت جماعت برگزار می کنيم ، 
هرچند که جماعت خواندن تراويح و وتر بعد از آن واجب نيست. و بعد از رمضان چون نماز تراويح 

پايان ماه رمضان جماعت خواندن تراويح تشريع نشده و تراويح خاص شبهای رمضان است، لذا با 
هم تمام می شود ولی نماز وتر باقی می ماند و سنت آنست که نماز وتر را انفرادی خواند و اگر می 
بينيم که در رمضان وتر جماعت خوانده می شود به سبب آن بود که پشت سر نماز تراويح خوانده 

وتر بعد از آن نيز به تبعيت از آن جماعت  می شد و چون تراويح بصورت جماعت خوانده می شود،
  خوانده می شود.

بعبارتی اصل در خواندن نماز وتر، خواندن آن بصورت انفرادی است؛ چنانکه سنت هم اينست که  
انفرادی خوانده شود، ولی چون در رمضان پشت سر تراويح خوانده می شود و اصل در تراويح بر 

نيز در رمضان حکم آنرا به خود می گيرد و همراه تراويح  استحباب جماعت خواندن آن است، وتر
بصورت جماعت خوانده می شود و با اتمام تراويح در شبهای رمضان، باز (نماز وتر) به اصل خود 

  که همان انفرادی خواندن است باز می گردد.

  قضای نماز وتر:
سوم باقی مانده شب است، اما طوريکه قبآل ياد اور شديم  بهترين وقت برای خواندن نماز وتر؛ يک 

بهرحال نماز وتر را ميتوان  بعد از پايان نماز عشاء تا نزديک به آذان صبح بجاء اورد،اما اگر کسی 
به علت خوابيدن وياهم  فراموش کردن نماز وترش را نخواند، در آنصورت هرگاه از خواب بيدار 

در صبح ، نماز وترش را قضاء کند، به دليل  شد يا بياد آورد، می تواند ، در هر وقتی که باشد، حتی
من نام عن الوتر أو نسيه، فليصل اذا اصبح أو «حديث ابوسعيد خدری رضی هللا عنه که ميفرمايد : 

  ) و صحيح است.1188) و ابن ماجه (1431) و ابوداود (465ترمذی (». ( ذکره
از خواب بيدار شد يا بيادش آمد هرکس در وقت نماز وتر خوابيد و يا فراموش کرد، هرگاه «يعنی: 

 ».آنرا بخواند
يعنی از هنگام  است، (چاشت) همان وقت نماز ضحی ميگويند  وقت قضای وتر، برخی از علماء 

ارتفاع يک نيزه   که تقريبا ده دقيقه الی يک ربع بعد از آغاز طلوع است،  طلوع آفتاب  به اندازه ی 
. و اين وقت نماز ضحی يا چاشت بود که وقت قضای نماز وتر ظهر  تا تقريبا ده دقيقه قبل از آذان 

  نيز می باشد.
من نام عن حزبه أو عن شیء منه ، فقرأه فيما بين صالة « است که می فرمايد:حديثی و دليل آن 
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اگر کسی نتوانست « يعنی: (روايت مسلم ).». الفجر وصالة الظهر ، ُکتَِب له کأنما قرأه من الليل  
ماندن حزب مقررش يا قسمتی از آن را در شب بخواند، آن را در فاصله نمازهای صبح  بدليل خواب

 ».و ظهر بخواند، بمنزله اينست که آن را در شب خوانده است
کان إذا نام من الليل أو مرض صلی من النهار ِثْنتَی  :«حديث عايشه رضی هللا عنها ميخوانيم درو

اينکه خوابشان می برد    امبر صلی هللا عليه وسلم هرگاه بدليل) ( پي . (روايت مسلم .  »عشرة رکعة 
دوازده رکعت نماز را در روز می   ( و نمی توانستند نماز شب را بخوانند)، و يا مرضی داشتند

 خواندند.
و اين بدين سبب بود که پيامبر صلی هللا عليه وسلم سيزده رکعت نماز شب می خواندند، و اگر 

  قضا نمايند بصورت زوج قضا می کردند يعنی دوازده رکعت. خواستند  در روز می
و اما قرائت در نماز وتر؛ ايشان در هر رکعت سوره ی فاتحه و سوره ای کوتاهی از قرآن را (بعد 

 از آن) می خواندند.
ولی  بهتر است قضا ء نماز وتر بصورت دو رکعتی دو رکعتی بجاء اورده شود، طوريکه حديثی 

». مثنی  صالة الليل والنهار مثنی « لی هللا عليه وسلم در مورد صراحت دارد : پيامبر صلی  ص
(أحمد وأبو داود وترمذی ونسائی وابن ماجه ).يعنی: نماز (سنت) شب و روز دوتا دوتا است.(يعنی 

 دو رکعت دو رکعت).
عت دو رکعت) امام بخاری ميفرمايد :باب آنچه که در مورد (نماز) سنت آمده، بصورت دو دو (دو رک

  وجابر بن زيد وعکرمه وزهری رضی هللا عنهم ذکر می کند. است.و آنرا از عمار وأبوذر وأنس  
همچنين يحيی بن سعيد انصاری می گويد:نديده ام فقهای ديارمان را مگر اينکه بعد از هر دو  و 

  کند.و برای اينکه قضا اداء را نقل می  (نماز سنت) روز سالم می دادند.  رکعت از 
 و اگر کسی (احيانا) چهار رکعت نماز بخواند و يک سالم دهد، اين کار وی رد نخواهد شد.

و در اينجا نکته ی مهمی مفيد فايده است و آن اينکه؛ خواندن نماز وتر بعد از طلوع فجر و بعد از   
 آذان صبح.

بابن  المعروف  النمريأبو عمر يوسف بن عبد هللاعالم شهير جهان اسالم ابن عبد البر رحمه هللا (
می گويد:علماء  در مورد نماز وتر بعد از فجر که هنوز به صبح  هـ ) 463 -هـ   368)عبد البر

وصل نشده است، اختالف کرده اند.بعضی از آنها می گويند:هرگاه صبح رسيد وقت نماز وتر تمام 
و اين قول ابن عمر شده است و بعد از روشن شدن و رسيدن صبح نماز وتر خوانده نمی شود،

وسعيد بن جبير ، وثوری وإسحاق بن راهويه وأبو حنيفة وأصحاب وی است بجز  وعطاء ونخعی 
اينکه امام صاحب ابوحنيفه می گويد:هرگاه فجر طلوع کرد در اينصورت وقت نماز وتر تمام شده 

 است و قضای آن بر او واجب است،زيرا نزد امام  ابوحنيفه وتر واجب است.
انی که آخر وقت نماز وتر را طلوع فجر(غير صادق) می دانند دليل خود را اين فرموده پيامبر و کس  

» فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة .  «  صلی هللا عليه وسلم در حديث ابن عمر ذکر کرده اند که:
 يعنی: اگر ترسيدی که صبح برسد ،پس يک رکعت وتر بخوان.

رزاق (در مصنف خود) وغيراو از ابن جريج از سليمان بن موسی از و نيز دليل آنرا، آنچه که عبد ال
من صلی الليل فليجعل آخر صالته وترا ، فإن رسول هللا « عمر ذکر کرده اند که می گويد: نافع از ابن 

يعنی: هر کس نماز شب خواند،پس آخرين نماز خود را وتر  (».أمر بذلک  صلی هللا عليه وسلم 
 رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بدان امر فرمودند. (فرد) قرار دهد زيرا

پس هرگاه فجر شد،در اينصورت نماز شب و وتر نمی مانند،زيرا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 
    يعنی: قبل از طلوع فجر نماز وتر بخوانيد.». الفجر أوتروا قبل « فرمودند:

   درعوض برخی ديگر از علماء  گفته اند:

) است. و از کسانيکه  دم سپيده  -بين نماز عشاء تا نماز صبح (طلوع فجر صادق وقت نماز وتر ما
وابن عباس وأبو درداء وحذيفه وابن مسعود  بعد از طلوع فجر(غير صادق) وتر خوانده اند؛ عباده 
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وعائشه رضی هللا عنهم هستند و از ابن عمر نيز روايت شده است و همچنين مالک وشافعی وأحمد 
أبو ثور بر اين رای هستند و همگی آنها می گويند: وتر خوانده می شود تا زمانيکه به بن حنبل و

  صبح وصل نشده باشد.(يعنی آذان صبح نشده باشد).
و نيز ابن عبد البر رحمه هللا می گويد: علمای سلف و خلف بعد از آنها در آخر وقت نماز وتر 

ينکه اول وقت وتر بعد از نماز عشاء است و نيز تمام البته بعد از اجماع آنها بر ا اختالف کرده اند.
 شب در آن وتر خوانده می شود تا اينکه صبح روشن می شود بنابراين اخر نماز شب نيز است.

 گفته اند: برخی از علماء 
نماز وتر بعد از طلوع فجر خوانده نمی شود زيرا وقت نماز وتر از بعد از نماز عشاء تا طلوع فجر  

 اه فجر طلوع کرد نماز وتر باقی نمی ماند.است و هرگ
و برخی ديگر گفته اند که نماز وتر تا زمانيکه هنوز آذان صبح فرا نرسيده است و به صبح وصل 

(يعنی فجر صادق طلوع نکرده باشد) نماز وتر باقی مانده است و چنانکه به صبح  نشده باشد
اين قول از ابن مسعود وابن عباس وعباده  رسيد(آذان صبح داده شد) نماز وتر خوانده نمی شود.و

بن صامت وأبی الدرداء وحذيفه وعائشه روايت شده است. و نيز مالک وشافعی وأحمد بن حنبل 
   وأبی ثور وإسحاق بر اين رای هستند.

زيرا من نديده ام که بر قولی که  و اين رای ارجح نزد من (عبد الرحمن بن عبد هللا السحيم ) است،
 هستند بقيه صحابه با آن مخالفت کرده باشند. اين صحابه

و اجماع آن صحابه بر اين داللت دارد که معنی حديث در مراعات طلوع فجر که هنوز به نماز صبح 
  وصل نشده است، می باشد.

و نيز احتمال می رود آن برای کسی باشد که بر آن اعتماد کرده است و اما کسی که خواب بر وی 
مانيکه صبح می رسد و برايش ممکن است تا نزديک به صبح و قبل از طلوع غلبه می کند تا ز

آفتاب نماز وتر بخواند از آنچه که ازخطاب (حديث) متوجه آن می شود، و هللا تعالی رای صواب را 
 توفيق داده است و موافق آنست و نيز امام مالک رحمه هللا به اين معنی (از حديث) اشاره کرده اند.

  يادداشت:
  يا ترک نماز وتر جايز است؟آ

ترک می کنند سخت بر خورد مينمايند  بصورت مطلقعلماء  اهل سنت بر آنعده کسانيکه نماز وتررا 
شهادت و گواهی دادن اين شخص را انکار و غير  حتی شيخ اإلسالم ابن تيمية و  ، امام احمد بن حنبل

  .دـقابل قبول می دانن

  نماز وتر نزد احناف:
زد امام صاحب ابوحنيفه و رأی مختار ابن تيميه  ، واجب ميباشد ، ولی  بر طبق رای اکثر نماز وتر ن

علماء، حتی شاگردان قريب امام صاحب ابوحنيفه (امام ابويوسف و امام محمد) نماز وتر سنت 
مؤکده ميباشد ، ولی  رای راجح اينست که نماز وتر سنت مؤکده می باشد،طوريکه  پيامبر صلی هللا 

  يه وسلم حتی در سفر نيز آنرا ترک نه نموده .عل
   احناف درنزد وتر نماز خواندن روش

از نظر فقه حنفی نماز وتر سه رکعت است، روش خواندنش بترتيب است   :که سه رکعت نماز وتر 
نيت کند، بعد از رکعت دوم در قعده نشسته التحيات را بخواند، سپس بدون اينکه سالم دهد برای 

بلند شده در رکعت سوم سوره فاتحه و سوره ای ديگر خوانده تکبير گفته دستها را تا رکعت سوم 
گوشها بلند کند و بعد دستها را پائين آورده مانند حالت قيام ببندد و دعای قنوت را بخواند و بعد 

  رکوع کرده نمازش را تمام کند. 
قبل از رکوع خوانده شود و همانگونه که خدمت خوانندگان محترم بعرض رسانيديم دعای قنوت 

 )  183، صفحه 1هنگام خواندن دعای قنوت دستها بايد بسته باشند. (محمود الفتاوی، جلد 
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 داليل واجب بودن نماز وتر نزد احناف :
  :می اورندعلمای احناف داليل ذيل را از احاديثی نبوی در واجب بودن نماز وتر استدالل 

ِ ْبِن ُعمَ  -1 َّo َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اْجعَلُوا آِخَر َصَالتُِكْم بِاللَّْيِل َعْن َعْبِد ُ َّo َعْنُهَما َعْن النَّبِّيِ َصلَّى ُ َّo َر َرِضَي
) (از عبدهللا بن عمر رضی هللا عنهما از پيغمبر 205(رواه الشيخان)، (ادلة الحنفية، صفحه » ِوتًْرا

 ).: آخرين نمازتان را در شب نماز وتر قرار دهيدصلی هللا عليه و سلم روايت است که فرمود
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل أَْوِتُروا قَْبَل أَْن تُْصبُِحوا -2 َّo رواه الجماعة اال » َعْن أَبِي َسِعيٍد أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى)

غمبر صلی ( از ابی سعيد رضی هللا عنه روايت است که پي .)205البخاری)، (ادلة الحنفية، صفحه 
  ) .هللا عليه و سلم فرمود: وتر بخوانيد قبل از اينکه صبح کنيد

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَقُوُل الْ  -3 َّo َصلَّى ِ َّo ْبِن بَُرْيَدةَ َعْن أَِبيِه قَاَل َسِمْعُت َرُسوَل ِ َّo ِوتُْر َحقٌّ فََمْن لَْم َعْن َعْبِد
 –سنن أبي داود » َحقٌّ فََمْن لَْم يُوتِْر فََلْيَس ِمنَّا اْلِوتُْر َحقٌّ فََمْن لَْم يُوتِْر فََلْيَس ِمنَّايُوتِْر فََلْيَس ِمنَّا اْلِوتُْر 

) المستدرك على 470/  2( –) السنن الكبرى للبيهقي 493/  46( –) مسند أحمد 202/  4(
لعتكي مروزي ثقة وأبو المنيب ا» « هذا حديث صحيح « ) و قال 166/  3( –الصحيحين للحاكم 

) .( از بريده روايت است که شنيدم از رسول هللا صلی هللا عليه و سلم که می فرمود:  يجمع حديثه
وتر ثابت است، کسی که وتر نکرد از ما نيست، وتر ثابت است، کسی که وتر نکرد از ما نيست، وتر 

يث را صحيح قرار داده ثابت است، کسی که وتر نکرد از ما نيست. (حاکم در المستدرک اين حد
  .است)

علماء احناف ميفرمايند که :در اين احاديث رسول هللا صلی هللا عليه و سلم به خواندن نماز وتر أمر 
نموده است، و أمر برای وجوب است، لذا حکم وفتوای امام صاحب ابوحنيفه همين ميباشد که : نماز 

 .وتر واجب است

 :تعداد رکعت های نماز وتر نزد احناف 
در حديثی از عبدهللا بن عباس روايت است که نزد رسول هللا صلی هللا عليه و سلم خوابيد، پس  -1

إِنَّ فِي َخْلِق السََّمَواِت « آنحضرت بيدار شد و مسواک زد و وضو گرفت در حاليکه می فرمود: 
اين آيات را خواند، تا اينکه سوره را تمام » اِب َواْألَْرِض َواْختَِالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َآليَاٍت ِألُوِلي اْألَْلَب 

کرد، سپس برخاست و دو رکعت خواند، و قيام و رکوع و سجده را در اين دو رکعت طوالنی کرد، 
سپس برگشت و خوابيد تا اينکه َدم از دهان خارج کرد، سپس اين کار را سه مرتبه با شش رکعت 

» ثُمَّ أَْوتََر ِبثََالثٍ « گرفت، و اين آيات را می خواند،  انجام داد، هر مرتبه مسواک می زد و وضو می
سپس با سه رکعت وتر خواند، آنگاه موذن اذان گفت و به نماز خارج شد، در حالی که می فرمود: 

ي نُوًرا َواْجَعْل اللَُّهمَّ اْجَعْل فِي قَْلبِي نُوًرا َوفِي ِلَسانِي نُوًرا َواْجعَْل فِي َسْمِعي نُوًرا َواْجَعْل فِي بََصرِ « 
(صحيح » . ِمْن َخْلِفي نُوًرا َوِمْن أََماِمي نُوًرا َواْجَعْل ِمْن فَْوقِي نُوًرا َوِمْن تَْحتِي نُوًرا اللَُّهمَّ أَْعِطِني نُوًرا

 .)  207)، (ادلة الحنفية، صفحه159/  4مسلم (
ِ َصلَّى -2 َّo ْكعَِة اْألُولَى ِمْن اْلِوتِْر بَِسبِّْح  َعْن أَُبّيِ ْبِن َكْعٍب قَاَل َكاَن َرُسوُل ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْقَرأُ فِي الرَّ َّo

ُ أََحٌد ( َّo 6( –سنن النسائي اْسَم َربَِّك اْألَْعَلى َوفِي الثَّانِيَِة بِقُْل يَا أَيَُّها اْلَكاِفُروَن َوفِي الثَّاِلثَِة بِقُْل ُهَو  /
است که فرمودند: رسول هللا صلی هللا عليه و سلم در رکعت اول وتر  ) از ابی بن کعب روايت201

ُ « ، و در رکعت سوم  »قُْل يَا أَيَُّها اْلَكاِفُرونَ «، و در رکعت دوم »َسبِّْح اْسَم َربَِّك اْألَْعلَى « َّo قُْل ُهَو
 .را می خواند» أََحدٌ 

 :قنوت قبل از رکوع خوانده می شود
ُكوعِ  َعْن أُبَّيِ ْبنِ  -1 ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َكاَن يُوتُِر فََيْقنُُت قَْبَل الرُّ َّo َصلَّى ِ َّo سنن ابن ماجه  » َكْعٍب أَنَّ َرُسوَل)
) از ابی بن کعب روايت است که رسول هللا 211)، (و اسناده صحيح، ادلة الحنفية، صفحه24/  4(

 .قنوت می خواند صلی هللا عليه و سلم وتر می خواند و قبل از رکوع
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 :رفع يدين وقت خواندن قنوت در وتر
  درمورد رفع اليدن قبل از دعاقنوت در نماز وتر ميتوان به احاديثی ذيل  استناد نمود : 
قل «عن عبد الرحمن بن األسود ، عن أبيه ، عن عبد هللا ، أنه كان يقرأ في آخر ركعة من الوتر  - 1

قال البخاري : هذه األحاديث كلها صحيحة عن رسول » . بل الركعةثم يرفع يديه ويقنت ق» هو هللا أحد
هللا صلى هللا عليه وسلم ، ال يخالف بعضها بعضا ، وليس فيها تضاد ألنها في مواطن مختلفة ( رفع 

 )212)، (و اسناده صحيح، ادلة الحنفية، ص92/  1اليدين للبخاري  (
روايت کرده که او در آخرين رکعت وتر قل هو هللا عبدالرحمن بن اسود از پدرش (اسود) از عبدهللا 

 .أحد را می خواند، سپس دو دست خود را بلند می کرد و قبل از رکوع دعا می خواند
َالِة , َوفِي التَّْكبِيِر ِللْ « َعْن إِْبَراِهيَم النََّخِعّيِ قَاَل:  -2 قُنُوِت تُْرفَُع اْألَْيِدي فِي َسْبعِ َمَواِطَن: ِفي اْفِتتَاحِ الصَّ

فَا َواْلَمْرَوِة , َوبُِجْمعٍ َوَعَرفَاٍت  , َوِعْنَد فِي اْلِوتِْر , َوفِي اْلِعيَدْيِن , َوِعْنَد اْستَِالِم اْلَحَجِر , َوَعلَى الصَّ
)، (و اسناده صحيح، ادلة الحنفية، صفحه 178/  2( –(شرح معاني اآلثار » اْلَمقَاَمْيِن ِعْنَد اْلَجْمَرتَْيِن 

 .)105/  1( –و (اآلثار ألبي يوسف ) 212
ابراهيم نخعی می فرمايد: در هفت جا دستها بلند کرده می شوند: در افتتاح نماز، و در تکبير قنوت 

در وتر، و در دوعيد، و وقت استالم حجر االسود، و بر صفا و مروة، و به مزدلفة و عرفات، و وقت 
 .دوجمرة (اولی و وسطی)
 حه و سوره خوانده می شوددر هر سه رکعت وتر فات

1-  ِ َّo ْكعَِة  -صلى هللا عليه وسلم-َعْن َعائَِشةَ رضى هللا عنها أَنَّ َرُسوَل َكاَن يُوتُِر ِبثَالٍَث يَْقَرأُ ِفى الرَّ
ُ أََحٌد) َو األُوَلى ِب ( َسبِّحِ اْسَم َربَِّك األَْعَلى) َوفِى الثَّاِنيَِة ( قُْل يَا أَيَُّها اْلَكاِفُروَن) َوفِى ا َّo لثَّاِلثَِة ( قُْل ُهَو

) و ايضا رواه الحاکم و 380/  4(قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفََلِق) َو (قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ النَّاِس) (سنن الدارقطني (
 3( –(المستدرك على الصحيحين للحاكم » قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه 

و قال رواه اصحاب السنن األربعة و الحاکم، و قال: علی شرط  212لحنفية، صفحه) (ادلة ا164/ 
الشيخين) .( از عايشه رضی هللا عنها روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه و سلم با سه رکعت 

َكاِفُروَن ، و در وتر می خواند، در رکعت اول َسبِّْح اْسَم َربَِّك اْألَْعَلى، و در رکعت دوم قُْل يَا أَيَُّها الْ 
ُ أََحٌد) َو (قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفََلِق) َو (قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ النَّاِس) را می خواند  رکعت سوم َّo قُْل ُهَو ). ( 

 .در نماز صبح قنوت خوانده نمی شود
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َعْن أَبِي َماِلٍك اْألَْشَجِعّيِ قَاَل قُْلُت ِألَبِي يَا أَبَِة إِنََّك قَدْ  -1 َّo َصلَّى ِ َّo َصلَّْيَت َخْلَف َرُسوِل

يَْقنُتُوَن قَاَل  َوأَبِي بَْكٍر َوُعَمَر َوُعثَْماَن َوَعِلّيِ ْبِن أَبِي َطاِلٍب َها ُهنَا بِاْلُكوفَِة نَْحًوا ِمْن َخْمِس ِسنِيَن أََكانُوا
ذَا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َواْلَعَمُل َعَلْيِه ِعْنَد أَْكثَِر أَْهِل اْلِعْلِم (سنن قَاَل أَبُو ِعيَسى هَ » أَْي بُنَيَّ ُمْحَدثٌ 

).از ابی مالک اشجعی روايت است که به پدرم گفتم: ای پدر من، همانا تو 169/  2( –الترمذي 
ر پشت سر رسول هللا صلی هللا عليه و سلم و ابوبکر و عمر و عثمان و علی بن ابی طالب اينجا د
کوفه به اندازه ی پنج سال نماز خواندی، آيا قنوت می خواندند گفت: ای پسرک من کاری نوپيدا 

است. ابوعيسی (امام ترمذی) می فرمايد: اين حديث حسن و صحيح است و نزد اکثر اهل علم عمل 
 .بر همين است

قوم على قوم ، فإذا أراد عن أبي هريرة ، أن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يكن يقنت إال أن يدعو ل -2
(صحيح » أن يدعو على قوم أو يدعو لقوم ، قنت حين يرفع رأسه من الركعة الثانية من صالة الفجر

از ابو هريرة روايت است که پيغمبر صلی هللا عليه و سلم در نماز دعا  ) 244/  4( –ابن خزيمة 
می خواست برای قومی يا بر قومی  نمی کرد، مگر اينکه برای قومی يا بر قومی دعا کند، وقتی که

 .دعا کند، زمانی که سرش را از رکعت دوم در نماز صبح بلند می کرد دعا می کرد

 دعای قنوت
در کتب احاديث دعای قنوت با الفاظ مختلف روايت شده است، مجموعه همه روايات و 
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َوَنْستَْغِفُرَك ، َو نُوِمُن ِبَک َو  اللَُّهمَّ إِنَّا َنْستَِعينَُك ،« :الفاظ مشترک آنها الفاظ زير هستند
  َوَنتُْرُك َمْن يَْفُجُرَك ،  َنتََوَکُل َعَليَک َونُثِْني َعَلْيَك اْلَخْيَر َو َنشُکُرَک َوال َنْكفُُرَك ، َوَنْخَلعُ 
ْرُجو َرْحَمتََك ، َوَنْخَشى اللَُّهمَّ إِيَّاَك َنْعبُُد ، َوَلَك نَُصلِّي َوَنْسُجُد ، َوإَِلْيَك َنْسَعى َوَنْخِفُد ، َوَن 

)، (مصنف ابن أبي 466/  1( –( شرح السنة للبغوي »َعَذاَبَك ، إِنَّ َعَذاَبَك ِباْلُكفَّاِر ُمْلِحٌق 
)(مصنف عبدالرزاق) و کتب حديث 211/  2( –)، (السنن الكبرى للبيهقي 200/  2( –شيبة 
بخشش می طبيم و به تو ايمان می آوريم و بر  ( ای هللا همانا ما از تو کمک می طلبيم و از تو.ديگر

تو توکل می کنيم و تو را بهترين ستايش می کنيم و شکر تو را بجای می آوريم و به تو کفر نمی 
ورزيم و می گذاريم و ترک می کنيم کسی را که نافرمانی تو را کند، ای هللا فقط تو را عبادت می 

ی کنيم و به سوی تو می شتابيم و می طلبيم و اميد داريم کنيم و برای تو نماز می خوانيم و سجده م
ترسيم همانا عذاب تو به کفار خواهد رسيد.(نماز اهل السنة  رحمت تورا و از عذاب تو می 

  .) 121الياس گهمن، صفحه  والجماعت، موالنا محمد

  نمازها سنت:تعداد 
فرضی ،دوازده  رکعت نماز  در يک شبانه روز برشخص مسلمان عاقل و بالغ در جنب نماز های 

ام حبيبه  ( رض ) چنين بيان گرديده  تمنين حضرؤالم سنت است : طوريکه حکم آن در حديثی ام
من صلى فی يوم وليلة اثنتی عشرة « است :  رسول هللا صلی  عليه وسلم ارشاد فرموده است که: 

تين بعد المغرب، وركعتين بعد ركعة بنی له بيت فی الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركع
(کسيکه شبانه روزی )  415(رواه الترمذی فی سننه برقم » العشاء، وركعتين قبل صالة الفجر

دوازده رکعت نماز بخواند، خداوند متعال برايش منزلی در جنت بنا خواهد کرد، چهار رکعت قبل از 
عد از عشا ء ودو رکعت قبل از نماز ظهر، دو رکعت بعد از ظهر، دو رکعت بعد از مغرب ، دو رکعت ب

   .صبح)
  :تعريف سنت

پيامبرصلی  وياهم سکوت رده ) و يا تقريرــ) فعل ( کِ  أمر و نهی ،  سنت عبارت است از قول ( گفته
بدين معنا است که يکی از صحابه  عملی را که پيشروی  ويا سکوت تقرير  .هللا عليه وسلم است

  . کرده باشند وسکوت جام داده باشد و پيامبر اسالم آنرا منع نکردهپيامبر صلی هللا عليه وسلم  ان
هر چه سنت در نماز بدين معنا است که، پيامبرصلی هللا عليه وسلم  يک عمل را گاهی کرده باشد و 

  گاهی ترک کرده باشد.
وسلم  صلی هللا عليه اينست که، به امر يا عملی که پيامبر کده ؤغير مفرق ميان سنت مؤکده و سنت 

خود کرده باشد و بر آن تأکيد هم کرده باشد آنرا سنت مؤکده ميگويند، ولی سنتی را که گاهی کرده 
  سنت زوايد يا مستحب مينامند. ،باشد و گاهی ترک کرده باشد و به آن تأکيد و امر نکرده باشد

ای اجر و نمازهای سنت دار در شرع اسالمی نماز های غير واجب  را  نماز سنت  می نماند . 
  پاداش بزرگی هستند.

  حکمت نهفته در نمازهای سنت :
نمازهای سنت  اساسآ بمنظور جبران نقص و كاهشی است كه شايد در انجام فرايض برای يک فرد 

مسلمان پيش آيد. و بعالوه فضيلت نماز بيش از ساير عبادات است . ونماز يکی از افضلترين ، 
  ا عظمت ميابشد. مهمترين ومحبوترين نزد پروردگار ب

إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم « در حديثی از ابوهريره روايت گرديده آمده که:
الصالة، يقول ربنا لمالئكته، وهو أعلم أنظروا فی صالة عبدی أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت 

تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا  له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: أنظروا هل لعبدی من
  .»لعبدی فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ االعمال على ذلك 
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، خداوند  گيرد، نماز است كه در روز قيامت از اعمال بندگان خدا مورد پرسش قرار می (اولين چيزی 
  فرمايد:  شتگان خود می ، به فر ما كه خود آگاهتر است

 كامل باشد، بدان صورت در  ؟ اگر نمازش ا بطور ناقص خوانده استببينيد بنده من نمازش را كامل ي
فرمايد: ببينيد آيا اين بنده من نماز  خداوند) می شود، اگر نقصی داشته باشد، ( حساب او نوشته می

سنت دارد؟ اگر نماز سنت خوانده بود، پروردگاربا عظمت ميفرمايد : نماز واجب او را بوسيله نماز 
   .يد، سپس حساب اعمال ديگر او نيز بدينگونه خواهد بود ) ( بروايت ابوداود. )كن كامل   سنتش

ما أذن هللا «همچنان در حديثی از ابوامامه روايت است كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده است:
  »لعبد فی شئ أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر ليذر  فوق رأس العبد مادام فی صالته 

گمان تا  آورد، ندارد، بی ) را كه بجای می سنت از اعمال بنده فضيلت دو ركعت نمازی ( (هيچ عملی
وسيوطی آن را  بارد) ( بروايت احمد و ترمذی ، برسر او خير و نيكی می زمانی كه انسان درنماز است

  .  دانسته است»    صحيح »   
پيامبر صلی هللا عليه و سلم روايت شده  : از مينويسد   «    موطا « کتاب معتبر خويش امام مالك در 

استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصالة، ولن يحافظ على الوضوء :«  كه فرمود است 
(از آنچه كه بصورت سنت و فرض برايتان بيان شده است تجاوز نكنيد بلكه استقامت  .»إال مؤمن 

استقامت كنيد. شما قادر نيستيد كه همه اعمال نيك را  توانستيد در همه آنها كاش می گيريد، ای   پيش
توانيد بشماريد، پس بقدر امكان كار نيك  احصاء كنيد و در آنها استقامت بورزيد و پاداش آنها را نمی

كه در همه شرايط بر وضوء  ، و اين تنها مومن است  انجام دهيد و بهترين اعمال شما نماز است
  مالزمت و مداومت دارد).

از من   «كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم به وی فرمود:  كرده  سلم از ربيعه بن مالك اسلمی روايت م 
أو غير « ، او فرمود: كه مرا همراه خود به بهشت ببری خواهم  : از تو می گفتم ، من  »  چيزی بخواه 

فأعنی على « ، فرمود: دارم: فقط همين خواسته را  ، گفتم )» ؟ خواهی آيا غير از آن چيزی نمی  ذلك؟ (
، پس بسيار  كنم خواهی چنين  كردن = اگر می كثرت سجده  كن به  (به من كمك» نفسك بكثرة السجود 

كه مراد نماز سنت   ) . ( بديهی است نماز بخوان تا من بتوانم ترا همراه خود تو را به بهشت ببرم
  .)   است

خداوند متعال  در بدل آن  يک خانه در بهشت  رکعت نماز سنت بخواند 12و کسی که در هر روز 
سمعت  « :برايش ميسازد، از ام حبيبة همسر پيامبر صلی هللا عليه وسلم وارد شده است که گفت

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلی � کل يوم اثنتی عشرة رکعة تطوعا 
از پيامبر صلی هللا عليه وسلم شنيدم  (صحيح مسلم ).(» غير فريضة إال بنی هللا له بيتا فی الجنة  

که ميگفت: هيچ بنده مسلمانی نيست که برای خداوند درهر روز دوازده رکعت نماز سنت بغير از 
   فرض بخواند مگر اينکه خداوند برايش درجنت يک خانه ميسازد)

امبر صلی هللا عليه و سلم و مستحب است که نمازهای سنت را در خانه خود بجاء اوريم ، زيرا پي
إذا قضی أحدکم الصالة فی « :معموال نمازهای سنت را در خانه ميخواندند، و همچنين فرمودند

 (صحيح مسلم).» مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صالته، فإن هللا جاعل فی بيته من صالته نورا 
را برای خانه بگذارد؛ چون  (هرگاه کسی از شما نماز (فرض) را در مسجد خواند قسمتی از نمازها

عليکم بالصالة فی  «و همچنين فرمودند: .دهد) اش قرار می خداوند به واسطه نماز نوری را در خانه
هايتان نماز  (متفق عليه) ( در خانه» بيوتکم، فإن خير صالة المرء فی بيته إال الصالة المکتوبة 

غير از نمازهای فرض (که بايد در مسجد  اش است بخوانيد، چون بهترين نماز شخص، نماز در خانه
 خوانده شوند).

اند كه پيامبر صلی هللا عليه و  همچنان در حديثی ديگری احمد و مسلم از حضرت جابر روايت كرده
إذا صلى أحدكم الصالة فی مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صالته فإن هللا عز وجل « سلم فرمود:

گاه يكی از شما در مسجد نمازش را خواند، از آن سهمی نيز به هر جاعل فی بيته من صالته خيرا (
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گمان خداوند بزرگ، بدان نماز وی  .بی نماز سنتش را در خانه خويش بخواند)  اش ببخشد ( خانه
   دارد). پاداش نيك ارزانی می

صالتكم فی اجعلوا من « : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: كه  عبدهللا بن عمر گفته است در حديثی 
بعضی از نمازهای خود را در منزلتان بخوانيد و منزلتان را چون  » (بيوتكم وال تتخذوا قبورا  

  .(بروايت احمد و ابوداود. ) قبرستان  خالی از نماز نگذاريد) 
كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:  كرده  است  آمده :  احمد از عمر روايت  هکذا در حديثی که 

، نور خدا  نماز سنت در خانه خواندن » ( الرجل فی بيته تطوعا نور، فمن شاء نور بيته صالة« 
    اش بخواند). كند، نماز سنت را در خانه خواهد، خانه خود را نورانی  ، پس هر كس می است

كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم  كرده   همچنان ابو داود با اسناد صحيح از زيد بن ثابت روايت
(ثواب پاداش نماز » صالة المرء فی بيته أفضل من صالته فی مسجدی هذا، إال المكتوبة « د:فرمو

صلی هللا عليه و سلم )   مسجدالنبی ، در مسجد ( ، در منزل بيشتر است از ثواب نماز خواندن خواندن
    ). كه خواندن آنها در مسجد ثوابش بيشتر است مگر نمازهای فرض (
وق بدان اشاره نموديم در می  يابيم که : خواندن نماز سنت در منزل مستحب ازمجموع احاديثی که ف

  .  است و ثواب آن در خانه بيش از مسجد است
كه  ،  ، ازآن جهت مورد تشويق قرار گرفته است كه خواندن نماز سنت در منزل  گفته است  امام نووی

ماند و موجب افزايش بركت و  مصون میباشد. و از مبطالت اعمال  پنهان و بدور از تظاهر و ريا می
    راند.ـ نزول رحمت خدا و فرشتگان در منزل است و شيطان را از آن مي

   اقسام نمازهای سنت:
  :نمازهای سنت به دو دسته تقسيم ميشوند

   سنت مؤکده اول:
 :ميشوندا بعد از نماز فرض خوانده که قبل و ي ،در نماز های پنچگانه سنن مؤکده  دوازده رکعت اند 

 :و عبارتند از
  دو رکعت قبل از نماز صبح  

 چهار رکعت قبل از نماز ظهـر 
  دو رکعت بعد از نماز ظهـر 
  دو رکعت بعد از نماز مغرب 
  دو رکعت بعد از نماز عشاء

  دوم: سنتهای غيرمؤکده 
 چهاررکعت قبل از نمازهای عصر، و دو  رکعت قبل از نماز: سنت های غير مؤکد عبارتـند از

از عبدهللا بن مغفل رضی هللا عنه روايت است که  :مغرب و دو رکعت قبل از نماز عشاء بداليل زير
بين کل آذانين صالة، بين کل آذانين صالة، ثم قال فی الثالثة « :پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود

نماز است و در (متفق عليه).(بين هر آذان و اقامه نماز است، بين هر آذان و اقامه » لمن شاء 
 .سومين بار فرمود: برای کسی که بخواهد)

کان النبی صلی هللا عليه و سلم يصلی قبل العصر أربع  «  :و از علی رضی هللا عنه روايت است که
(صحيح »  رکعات يفصل بينهن بالتسليم علی المالئکه المقربين و من تبعهم من المسلمين و المؤمنين

خواند و بين هر   عليه و سلم قبل از نماز عصر چهار رکعت نماز می).( پيامبر صلی هللا353ترمذی 
 .انداخت) (دو رکعت) با درود بر مالئکه مقربين و مسلمين و مؤمنين و پيروان آنان، فاصله می

رحم هللا امرا  «:و از ابن عمر رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود
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) (رحمت خدا بر کسی باد که قبل از عصر چهار رکعت 353(صحيح ترمذی »  اصلی قبل العصر أربع
  .خواند) (نماز سنت) می

  يادداشت:
، بايد بعرض رسانيد ه شود که :  پيامبر صلی هللا عليه و سلم  كدهؤدر مورد نماز های سنت های  م

  بر آنها مواظبت دايمی داشت.
   :طول قيام در نمازهای سنت 

سالمی وسنت عملی پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم  بر اين حکم فضيلت مطابق راويات  ا
  ميدهد که در نماز های سنت  طول قيام بر کثرت سجده برتری دارد.

پيامبر صلی هللا عليه  »     : اند كه گفته است گروه محدثين جز ابوداود از مغيره بن شعبه روايت كرده
گفته  ، به وی  »  كرد ايستاد، تا اينكه پاهايش يا ساقهای پايش ورم می ) می سنت و سلم آنقدر در نماز (

  . ) ؟ آيا بنده سپاسگزار خدا نباشم » (أفال أكون عبدا شكورا« ؟ می فرمود: كنی شد: چرا چنين می می
كرده است كه از پيامبر اسالم  سوال شد: چه عملی  ابوداود از عبدهللا بن حبشی خثعمی روايت 

)، كدام صدقه بهتر  قيام را طوالنی نمودن »( طول القيام « ؟ فرمود:  ش از ديگر اعمال استثوابش بي
من هجر ما حرم « ؟ فرمود: ، كدام هجرت بزرگتر است صدقه فقير)  » (جهد المقل « ؟ فرمود: است

  » هللا عليه 
ن جاهد المشركين م« .؟ فرمود:  . كدام جهاد بهتر است ) ترك چيزهای حرام بهترين هجرت است ( 

« ؟ فرموده:  كدام شهادت شريفتر است كه با جان و مال با مشركان جهاد كند)،  كسی » ( بماله ونفسه 
  يعنی در جهاد). گردد (  كه خونش ريخته شود و اسبش پی  كسی » (من أهريق دمه وعقر جواده 

  د:ـميتوان نماز های سنت را نشسته هم خوان
تواند نماز سنت را حتی نشسته هم بخواند، اگر چه  که نمازگزار می در اين هيچ جای شکی نيست

   قادر بر ايستادن هم باشد.
همچنان نمازگزار ميتواند بعضی رکعت ها نماز سنت را نشسته و برخی ديگر را ايستاده بخواند. 

كه يك قسمت را ايستاده و قسمت ديگر را نشسته   حتی اگر نماز يك ركعتی باشد، صحيح است
كند. همه اين حاالت بدون كراهت جايز  ، فرقی نمی خواند، خواه اول بايستد و بعد بنشيند يا بر عكسب

  نشيند، ليكن بهتر است چهار زانو بنشيند.  . و بهر كيفيتی كه بخواهد می است
 پيامبر صلی هللا عليه و : «  : من از عايشه پرسيدم كه  كرده است در حديثی  مسلم از علقمه روايت 

در آنها بقرائت ادامه  » :  ، او گفت «  كرد؟ خواند، چه كار می كه دو ركعت نماز را نشسته می سلم وقتی 
. احمد و اصحاب سنن از  «  خاست و به ركوع ميرفت خواست به ركوع برود، برمی داد، چون می می

كه نماز  ام  م را نديدهمن هرگز پيامبر صلی هللا عليه و سل: «  اند كه گفته است كرده عايشه روايت 
خواند و به  پير شد) آنوقت نماز شب را نشسته می شب را نشسته بخواند تا اينكه پا به سن گذاشت (

خاست آنها را  ماند، آنگاه برمی داد تا اينكه در حدود چهل يا سی آيه باقی می قرائت ادامه می
  ). رفت به ركوع) و به سجده می خواند سپس ( می

  وفضايل آن : بح )ر(صـجـسنت ف
  درباره فضيلت مواظبت بر انجام سنت فجر ( صبح ) ميتوان به چند حديث ذيل اشاره نمود :

) درباره دو ركعت نماز سنت قبل از نماز صبح از پيامبر صلی هللا  رض (  حضرت بی بی عايشه -1
   دو   آن   من(    »هما أحب إلی من الدنيا جميعآ «: كه او فرموده است كرده  عليه و سلم روايت 

  .) ترمذی  و   و مسلم   احمد  ( بروايت .  ) دارم   دوست   بيشتر  دنيا   همه   از   را  رکعت
ال تدعوا ركعتی « : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: كه  از حضرت ابوهريره روايت است -2

يد، حتی اگر مورد هجوم دو ركعت نماز سنت قبل از نماز صبح را، ترك نكن الفجر وإن طردتكم الخيل (
يعنی هر اندازه عذر داشته باشيد، آنها را ترك نكنيد). بروايت احمد و ابوداود و  دشمن قرار بگيريد (
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    . بيهقی و طحاوی
، بر ادای  : پيامبر صلی هللا عليه و سلم بيش از هر نماز سنتی ) روايت است كه رض ( از عايشه -3

.  داد) وبه نمازسنت صبح  بيش از همه اهميت می كرد ( ت مینماز سنت پيش از نماز صبح، مواظب
  بروايت شيخين و احمد و ابوداود.

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما « كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: از عايشه روايت است -4
حمد و باشد).( بروايت ا (دو ركعت پيش از نماز صبح از دنيا و آنچه در آن است بهتر می» فيها

  .) و ترمذی و نسائی 725مسلم 
ً  الدْنيَا ِمنَ  إليَّ  أَحبُّ  لَُهَما« رواية وفي  دو اين ( فرمود: که است آمده ديگر روايتی در و ».َجِميعا

  است). تر محبوب دنيا ی همه از من نزد رکعت
دو ركعت نماز  : پيامبر صلی هللا عليه و سلم برای انجام در حديثی بروايت احمد و مسلم از عايشه -5

  ورزيد. سنت پيش از نماز صبح بيشتر از هر عمل خيری ديگر شتاب می
 ال َكانَ   النَّبيَّ  أنَّ « عايشه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود : حضرت بی بی از  -6

ً  يََدعُ   پيامبر ( .)1182 بخاری: صحيح( بخاری) روايت ( »الغََداِة. َقْبلَ  َوَرْكعَتَْينِ  الظُّْهِر، قَْبلَ  أْرَبعا
 ترک را صبح فرض از پيش رکعت دو و ظهر، فرض از پيش رکعت چهار   وسلم عليه هللا صلی
  کرد.) نمی

 َعلَى ِمنهُ  تَعَاُهَداً  أَشدَّ  النََّوافِلِ  ِمنَ  َشْيءٍ  َعَلى النَّبِيُّ  يَُكنِ  لَمْ  :« ميفرمايد (رض) عايشه حضرت هکذا -7
 عليه هللا صلی .)(پيامبر724 مسلم، صحيح و ؛1163 بخاری: عليه)(صحيح متفق( » الفَْجِر. َرْكَعتَي
  کرد.) نمی مواظبت و بندی پای صبح، سنت رکعت دو ی اندازه به نافله نمازهای از يک هيچ بر وسلم

 : که است روايت وسلم عليه هللا صلی هللا رسول مؤذن رباح بن بالل ابوعبدهللا، از حديثی ودر -8
 َفقَامَ  ِجّداً، أْصبَحَ  َحتَّى َعْنهُ، َسأََلتْهُ  بِأَْمرٍ  بِالالً  َعائَِشةُ  فََشغََلتْ  الغََداِة، بَِصالةِ  ِليُْؤِذنَهُ   هللا رسول أتَى هُ أنَّ  «

ا  هللا رسول يَْخُرجْ  فَلَمْ  أَذاَنهُ، َوتَابَعَ  بِالصَّالَِة، َفآَذنَهُ  بِاللٌ   َعائَِشةَ  أنَّ  أْخَبَرهُ فَ  بِالنَّاِس، َصلَّى َخَرجَ  فََلمَّ
َ  َوأنَّهُ  ِجّداً، أْصبَحَ  َحتَّى َعْنهُ  َسأََلتْهُ  بِأْمرٍ  َشغََلتْهُ   ُكْنتُ  إِنّي« :-جالنَّبيَّ  يَْعنِي - َفقَالَ  بِالُخُروجِ، َعَلْيهِ  أْبَطأ
ا أْكثَرَ  أْصبَْحتُ  لَوْ « :فقَالَ  ِجّداً؟ أْصبَْحتَ  إنَّكَ  ِهللا، َرُسولَ  يَا فقاَل: ».الفَْجرِ  َرْكْعتَي َرَكْعتُ   أْصبَْحُت، ِممَّ

 آلبانی: از داود، أبی (صحيح حسن) اِسناد با ابوداود روايت ( ».َوأْجَمْلتُُهَما َوأْحَسْنتُُهَما َلَرَكْعتُُهَما،
 وی که است روايت   وسلم عليه هللا صلی هللا رسول مؤذن رباح بن بالل ابوعبدهللا، از ( .)1120

 مشغول خواست، او از عايشه که کاری خاطرِ  به و آمد هللا رسول نزد صبح، نماز وقت اعالمِ  برای
 اين و است نماز وقتِ  که داد خبر  هللا رسول به  رباح بن  بالل گاه آن شد. روشن خيلی هوا و گرديد

 بالل ارد،گز نماز مردم با و آمد بيرون که اين از پس نيامد. بيرون  هللا رسول اما کرد؛ تکرار را کار
 هوا و شدم مشغول سببش به که خواست من از کاری عايشه که داد خبر بزرگوار آن به  رباح

 فرمود: پيامبر آمدند. بيرون دير  وسلم عليه هللا صلیپيامبر خودِ  چرا که داشت اظهار و گرديد روشن
 بسيار هوا هللا!  رسول ای کرد: عرض  رباح بن بالل ».خواندم می را صبح (سنت) رکعت دو داشتم«

 خواندم می را رکعت دو آن شد، می روشن هم اين از بيش هوا اگر« فرمود: پيامبر بود؟! شده روشن
 ».آوردم می جا به زيبا و نيک را آن و

  :يادداشت فقهی 
بادرنظرداشت مقام ومنزلت  دورکعت سنت  نماز صبح که در فوق احاديثی در فضيلت آن بيان يافت 

نماز جماعت صبح اقامه شد، از خواندن نماز سنت صبح بايد دست کشيد وخود را با آن هم هرگاه 
بايد به صف نمازجماعت رساند . در عوض جايز است که بعد از پايان نماز و اذکار آن، نماز سنت 

  قبل از صبح را خواند.
روزها  دريکی از  عمر روايت جلب نمايم : او   بن   قيس   در مورد توجه شمارا به حديثی که از

   خواندن  پيامبر صلی هللا عليه و سلم مشغول   ديد که  ودر مسجد  آمد  بيرون   نماز صبح   برای
  پيامبر صلی هللا عليه و سلم   با   فورا   بخواند،  فجر را   سنت   نتوانست  لذا   ، است   صبح   نماز
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  بجای  را   فجر   و سنت  برخاست   شد،   تمام   نماز صبح   چـون   سپس   خواند.   را  نماز صبح
نماز   اين ( فرمود: ما هذه الصالة؟   و   او گذشت   از کنار  پيامبر صلی هللا عليه و سلم  آورد.

   فرمود   سکوت  و   نزد  پيامبر صلی هللا عليه و سلم حرفی    ،   است   : سنت فجر  او گفت  . ) ؟ چيست
آن    اسناد   عراقی  . و نسائی   ، سنن   اباصح   و  حبان  ابن  و   خزيمه   ابن  و   احمد   روايت  ( به

  .) است   دانسته     حسن    را

   ): كوتاه خواندن آن سنت فجر (  تخفيف در 
كه از رفتار و كردار وسنت عملی پيامبر صلی هللا عليه و سلم مشهوروتوسط محدثين گزارش  آنچه 

   خواند: كرد و آنها راسبك می یكه قرائت را دردو ركعت نمازسنت فجر كوتاه م ، آنست  داده شده است
: پيامبر صلی هللا عليه و سلم دو  كه  از حفصه همسر پيامبر صلی هللا عليه و سلم روايت است -1
:  كه گفته است  خواند. نافع  ركعت سنت فجر را پيش از نماز صبح در منزل من بسيار كوتاه می  

  )  . احمد و شيخين خواند. (بروايت عبدهللا بن عمر نيز آنها را كوتاه می
: پيامبر صلی هللا عليه و سلم آنقدر دو ركعت سنت فجر را كوتاه  كه ازحضرت عايشه روايت است  -2

          .  ، فاتحه را خوانده است يا خير؟ به روايت احمد و ديگران افتادم كه من به شك می خواند،   می
پيامبر صلی هللا عليه و سلم به اندازه  : «  كه  همچنان درحديثی ديگری از عايشه روايت است -3

. به روايت احمد و نسائی و بيهقی و مالك و  »ايستاد خواندن فاتحه دردو ركعت سنت فجر می
    . طحاوی

    در نماز سنت فجر چه چيز بايد خواند؟ 
  كه درنماز سنت فجرسوره های از قرآن تالوت شود ، که ذکر آن در احاديثی  پيامبر  مستحب است 

  ی هللا عليه و سلم روايت گرديده است که برخی آز آن عبارتند از :صل
قل يأيها « كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم در دو ركعت سنت فجر  اول : از عايشه روايت است 

. البته آن دو سوره را  خواند. به روايت احمد و طحاوی ، را آهسته می»الكافرون و قل هو هللا أحد
    خواند چون نماز بدون خواندن فاتحه صحيح نيست. ه میبعد از قرائت فاتح

كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم  دوم :همچنان در حديثی ديگری حضرت بی بی عايشه روايت است 
قل يأيها « خواند. مقصود فرمود: اين دو سوره چقدر خوب هستند، و آنها را در سنت فجر می می

    .  . به روايت احمد و ابن ماجهباشد ، می»الكافرون و قل هو هللا أحد 
: شخصی سنت فجر را بجای آورد كه در ركعت اول همه  كه  سوم :درحديثی از جابر روايت است

  ، را خواند.  »قل يأيها الكافرون  «سوره 
كه پروردگار خود را   ايست اين بنده »(هذا عبد عرف ربه« پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:

  ، را خواند.»قل هو هللا أحد « در ركعت دو م سوره . و ) شناخته است
كه به پروردگار خويش   ايست (اين بنده» هذا عبد آمن بربه« پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود: 

. بروايت  : من دوست دارم اين دو سوره را در اين دو ركعت بخوانم گفت ) طلحه  ايمان آورده است
  . ابن حبان و طحاوی

: پيامبر صلی هللا عليه و سلم در دو ركعت سنت فجر آيات زير  كه ابن عباس روايت است چهارم : از 
قولوا آمنا با� وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل « خواند: در ركعت اول بعد از فاتحه آيه  را می

هم وإسحق ويعقوب واالسباط وما أوتی موسى وعيسى وما أوتی النبيون من ربهم ال نفرق بين أحد من
ی ما فرو فرستاده شده و  بگوييد: ما ايمان آورديم به هللا و بدانچه به سو » (ونحن له مسلمون 

كه به سوی ابراهيم و... فرو فرستاده  ی ابراهيم و... فرو فرستاده شده و بدانچه  كه به سو بدانچه 
، نيز ايمان  است شده و بدانچه به موسی و عيسی و ديگر پيامبران از سوی پروردگارشان داده شده

دانيم و بين آنان در رسالت فرق قائل نيستيم و ما همه تسليم  ، ما همه را فرستادگان خدا می آورديم
  .  ) خدا هستم
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قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال :«  و در ركعت دوم بعد از فاتحه آيه
عضنا بعضا أربابا من دون هللا، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا هللا، وال نشرك به شيئا، وال يتخذ ب

! به سوی سخنی بياييد و بدان ايمان بياوريد كه ميان ما و شما  بگو: ای اهل كتاب » (مسلمون
كه جز خدا را بندگی نكنيم، هيچكس و چيزی را شريك و انباز او نشمريم و برخی از   - مشترك است 
گواه باشيد كه ما  گوئيد:  به اربابی نگيريد! پس اگر ايشان رو برگرداندند،  جز خدا   - ما ديگران را 

  . خواند. به روايت مسلم ، می ) گشتيم )  اين حقيقت تسليم (
  : : پيامبر صلی هللا عليه و سلم در ركعت اول آيه د آمده است كه پنجم: و از او به روايت ابو داو

فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاری إلى هللا؟ قال « آيه و در ركعت دوم» قولوا آمنا با� « 
كفر ايشان  ) انكار و پس چون عيسی ( » (الحواريون : نحن أنصار هللا، آمنا با�، وأشهد بأنا مسلمون

گرويدند  كننده من در راه خدا كيست؟ حواريون ( : ياری گفت گرفت و) دعوت خود را پی  . ( را دريافت
كه تسليم  ،  گواه ما باش ) ای پيامبر حق ، به او ايمان آورديم و تو ( : ما ياوران خدائيم د كهگفتن  و)

   خواند. ) را می فرمان خداگشتيم
گفته بود پيامبر صلی هللا عليه و سلم باندازه  كه  ششم : با توجه به روايت حضرت بی بی عايشه 

    توان تنها به خواندن فاتحه در آنها اكتفا نمود. میايستاد،  ر ركعت های سنت فجر می خواندن فاتحه د

   :د ازسنت فجرـدعا بع 
  ، عامر بن اسامه به روايت  از ابوالمليح«  ابن السنی « : ما در كتاب  نووی در كتاب اذكار گفته است

سلم : او دو ركعت نماز سنت فجر را بجای آورد، و پيامبر صلی هللا عليه و  ايم كه كرده  ، نقل پدرش
  : نشسته بودند، سه بار گفت كوتاه بجای آورد، سپس از ايشان شنيد كه  نيز نزديك به وی دو ركعت 

اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبی صلى هللا عليه وسلم أعوذ بك من النار ( « 
  .  ) »  برم خداوندا، ای پروردگار جبريل و... از آتش دوزخ به تو پناه می

من قال :« ن در روايت حضرت انس آمده است که : پيامبر صلی هللا عليه وسلم ميفرمايد و همچني
صبيحة يوم الجمعة قبل صالة الغداة: استغفر هللا الذی ال إله إال هو الحی القيوم وأتوب إليه ثالث 

بح سه هر كس صبح روز جمعه قبل از نماز ص مرات غفر هللا تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ( 
كه او هميشه زنده و پايدار است  كنم كه بجز او هيچ خدايی نيست  بار بگويد: از هللا طلب استغفار می

، خداوند گناهان او را بيامرزد حتی اگر  گردم و از كرده ناشايست خويش پشيمانم و به سوی او بر می
  ».كف دريا باشد باندازه 

  به پهلو بعد از نماز سنت فجر:  دراز كشيدن
كه دو ركعت نماز سنت  : پيامبر صلی هللا عليه و سلم وقتی اند كه گروه محدثين از عايشه روايت كرده

  . كشيد  خواند، بر پهلوی راست دراز می فجر را می
پيامبر صلی هللا عليه و سلم هنگامی  :  گفته است  هکذا در حديثی ديگری  از ايشان روايت کرديده ،كه

، با  بودم كشيد، و اگر بيدار می ، دراز می بودم آورد، اگر من در خواب می یكه سنت فجر را بجای م 
رسد كه دراز كشيدن  اند، چنان بنظر می كرده ر حكم آن فراوان اختالف  . فقهاء د گفت  من سخن می

   خواند. كه آن را در مسجد می كسی  ، نه برای  خواند، مستحب است كسی كه آن را در خانه می برای 
: بعضی از سلف دراز كشيدن پس از سنت فجر رادر منزل  گفته است «  الفتح « ظ در كتاب حاف

  .  دانند، نه در مسجد، و اين قول از ابن عمر حكايت شده است مستحب می
زد. ابن  ، با سنگ ريزه می كشيد هکذااز ابن عمر روايت است كه او هر كس را كه در مسجد دراز می

  . نموده است» تخريج   «  ابی شيبه اين روايت را
. اگر  كنم كاری را نمی : من چنين  گفت از امام احمد درباره دراز كشيدن پس از سنت فجر سوال شد، 

  . ممانعتی  ندارد) كسی آن را انجام دهد، نيكو است (
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  : در صورتيكه نماز فوت شود) ر (ـقضای سنت فج 

من لم يصل ركعتی الفجر «  عليه و سلم فرمود:كه پيامبر صلی هللا ازحضرت  ابوهريره روايت است 
، آن را  كه تا طلوع آفتاب  دو ركعت سنت فجر را نخوانده است (كسی» حتى تطلع الشمس فليصلها 

   . دانسته است»   جيد «   . نووی اسناد آن را  . به روايت بيهقی بخواند)
و در مسجد ديد كه پيامبر صلی هللا كه او برای نماز صبح بيرون آمد   از قيس بن عمر روايت است

، لذا نتوانست سنت فجر را بخواند، فورا با پيامبر صلی  عليه و سلم مشغول خواندن نماز صبح است
  هللا عليه و سلم نماز صبح را خواند. 

سپس چون نماز صبح تمام شد، برخاست و سنت فجر را بجای آورد. پيامبر صلی هللا عليه و سلم از 
  ، »  سنت فجر است  : «  ) . او گفت ؟ اين نماز چيست ما هذه الصالة؟ (  « ت و فرمود:كنار او گذش

. ( به روايت احمد و ابن خزيمه و ابن  »   پيامبر صلی هللا عليه و سلم حرفی نزد و سكوت فرمود  « 
  ) . دانسته است«   حسن « . عراقی اسناد آن را  ، مگر نسائی حبان و اصحاب سنن

  اند آمده است :  كرده ر حديثی که احمد و شيخين آن را از عمران بن حصين روايت همچنان د
پيامبر صلی هللا عليه و سلم و همراهانش يكبار در مسافرت خوابشان برده بود و به نماز صبح  « 

ند نرسيدند تا اينكه بر اثر حرارت و گرمای  آفتاب  بيدار شدند، اندكی صبر كردند تا اينكه  آفتاب  بل
، سپس نماز صبح را  ، آنگاه دو ركعت سنت فجر را گزارده گفت ، سپس دستور داد مؤذن آذان  شد

توان  .از ظاهر اين احاديث طوری معلوم ميشود که : پيش از طلوع  آفتاب  و بعد از آن می»  خواند
    باشد.، يا تنها فوت شده  آن را قضاء كرد، خواه با عذر يا بدون عذر، همراه با نماز صبح

   سنت ظهر وفضايل آن : 
، در برخی از روايات   مورداينکه  نماز سنت ظهر چند رکعت است ، روايات مختلفی وجود دارد    در

. اينك به تفصيل   چهار ركعت در برخی از روايات  شش ركعت ودربرخی هم هشت ركعت آمده است
  توجه خوانندگان محترم را جلب مينمايم :  آن

  رکعت بودن سنت ظهر :درباره چهار 
من نماز سنت پيامبر صلی هللا عليه و سلم را ده ركعت   « : كه  ازابن عمر روايت است در حديثی  -1

، و دو ركعت بعد از نماز مغرب در  : دو ركعت پيش از ظهر و دو ركعت بعد از آن بخاطر دارم
به روايت   »نماز صبح  ، و دو ركعت بعد از نماز عشاء در منزلش و دو ركعت پيش از منزلش
  . بخاری

  : گفت :از ابن عمر شنيدم كه می كه گفته  همچنان درحديثی از مغيره بن سليمان روايت است  -2
، و دو ركعت بعد از  پيامبر صلی هللا عليه و سلم دو ركعت پيش از ظهر و دو ركعت بعد از آن «  

كرد و هميشه آنها را  ماز صبح را، ترك نمیاز ن   ز عشاء و دو ركعت پيش ، و دو ركعت بعد ا مغرب
   ».جيد « . به روايت احمد با سندی  »خواند می

  درباره شش رکعت بودن سنت ظهر :
باره نماز پيامبر صلی هللا عليه و سلم از   که من  : در  در حديثی ميفرمايد  عبدهللا بن شقيق -1

و سلم چهار ركعت پيش از نماز ظهر و دو ركعت پيامبر صلی هللا عليه »    :  ، او گفت عايشه پرسيدم
  .)  به روايت احمد و مسلم وديگران». )    خواند بعد از آن می

من صلى :«  كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده است  از ام حبيبه دختر ابوسفيان روايت است  -2
هر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد فی يوم وليلة اثنتی عشرة ركعة بنی له بيت فی الجنة: أربعا قبل الظ

عنوان  1، مانند حديثی شماره  ترجمه آن المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صالة الفجر (
دانسته  » حسن «  كرده و آن را  . ترمذی آن را روايت  ) ، فقط پيش از ظهر چهار ركعت است قبل است

    ه است.كرد . و مسلم نيز با اختصار آن را روايت  است



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

79 

    در باره هشت ركعت بودن ركعت سنت ظهر: 
من صلى أربعا قبل « در حديثی از ام حبيبه روايت است كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: 

كسی كه چهار ركعت پيش از نماز ظهر و چهار ركعت  » (الظهر وأربعا بعدها حرم هللا لحمه على النار
كند). به روايت احمد و اصحاب  وی را بر آتش جهنم حرام میبعد از آن را بخواند خداوند گوشت 

   . سنن و تصحيح ترمذی
  فضيلت چهار رکعت پيش از نماز ظهر :

خواند. از او سوال شد كه  از ابو انصاری روايت است كه او: پيش از ظهر چهار ركعت می  -1
كه آن را  عليه و سلم را ديدم من پيامبر صلی هللا   »  : گفت ؟  خوانی هميشه اين چهار ركعت را می

إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء،  «: ؟ فرموده خوانی كه چرا آن را می ، از او پرسيدم  »  خواند می
شود، پس دوست دارم  گشوده می در اين ساعت درهای آسمان  فأحببت أن يرفع لی فيها عمل صالح (

روايت »   جيد  «  شود). احمد آن را با سند  كه در اين ساعت يك عمل شايسته من به آسمان برده
  . كرده است 

پيامبر صلی هللا عليه و سلم هرگز چهار ركعت پيش از نماز ظهر و  »  : كه از عايشه روايت است   -2
. در روايت ديگری از  . به روايت احمد و بخاری »  كرد دو ركعت پيش از نماز صبح را ترك نمی

خواند و ايستادن  پيامبر صلی هللا عليه و سلم پيش از نماز ظهر چهار ركعت می   : كه ايشان آمده است 
. در حديث ابن عمر آمده   »داد كرد و ركوع و سجود را كامل و نيكو انجام می در آنها را طوالنی می

  گزارد.  كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم پيش از ظهر دو ركعت می  است
گزارد. بين آنها تعارض نيست چه به قول ابن حجر  چهار ركعت می كه  و در حديث ديگر آمده است

كه در موردی دو ركعت خوانده و در موارد  اين احاديث مربوط به دو مورد است »    الفتح « در 
اند: پيامبر صلی هللا عليه و سلم در  . بعضی ديگردر توجيه آن گفته ديگر چهار ركعت خوانده است

لش چهار ركعت خوانده است و احتمال دارد كه دو ركعت را در منزلش و مسجد دو ركعت و در منز
كه ابن عمر از دو ركعت در مسجد اطالع داشته و عايشه از هر  دو ركعت را در مسجد خوانده باشد،

  .  دو مورد مطلع بوده است
ركعت را پيش از پيامبر صلی هللا عليه و سلم چهار  : «  اند كه كرده احمد و ابوداود از عايشه روايت 

  كند.  ، اين حديث احتمال اولی را تاييد می »آمد نماز در منزلش می خواند، سپس بيرون می
خواند و گاهی دو ركعت  : بيشتر اوقات چهار ركعت می گفته است ابوجعفر طبری در توجيه آن 

عد از هر دو كه ب  خواند. اگر سنت ظهر پيش از آن يا بعد از آن چهار ركعت باشد، بهتر است می
تواند آنها را به يك سالم دادن نيز بخواند چه پيامبر صلی هللا عليه و سلم  ركعتی سالم بدهد، و می

. ابوداود آن  ) ) شب و روز دو ركعتی است سنت نمازهای ( صالة الليل والنهار مثنى مثنى (  «فرمود:
    . كرده است را با سند صحيح روايت 

  ر:ـحکم قضای سنت ظه
: پيامبر صلی هللا عليه و سلم اگر چهار  كه يثی از حضرت بی بی عايشه (رض )  روايت است در حد

  كرد. ترمذی آن را بصورت  می» قضا  »   خواند، آنها را بعد از نماز ظهر ركعت پيش از ظهر را نمی
  ( :  ه استگفت كه   كرده است . هکذا ابن ماجه نيز از عايشه روايت  روايت كرده است » حسن غريب « 

) آنها را بعد  قضای شد ( پيامبر صلی هللا عليه و سلم هرگاه چهار ركعت پيش از نماز ظهرش فوت می
  . آورد) از دو ركعت سنت بعد از ظهر بجای می

باره قضای سنت راتبه بعد از ظهردر  تا اينجا سخن از قضای سنت راتبه پيش از ظهر بود، و اما در 
پيامبر صلی هللا عليه و سلم نماز ظهر را  »   : گفته كه   كرده است ه روايت حديثی  احمد از ام سلم

خواند، سپس مالی را پيش او آوردند، ايشان نشستند و به تقسيم آن بين مردم مشغول شدند تا اينكه 
، آنگاه نماز عصر را گزاردند، سپس سوی من آمد، چه نوبه من بود، و دو  مؤذن آذان عصر را گفت
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كه آنها  : ای رسول هللا اين دو ركعت چه بود؟ به تو دستور داده شده است  كوتاه خواند. گفتيم  ركعت
، ولی  خواندم ؟ فرمود: نخير، اينها همان دو ركعتی بود كه همواره بعد از نماز ظهر می را بخوانی

نداشتم آنها  ، دوست امروز تقسيم اين اموال مرا بخود مشغول داشت تا اينكه مؤذن آذان عصر راگفت
  ). ( بخاری و مسلم و ابوداود.ناگفته نبايد گذاشت که متن ابوداود با اين متن تفاوت دارد.   كنم را ترك

  :مغرب وفضايل آن  سنت قبل وبعد ازنماز
قبال در حديثی که از ابن عمر نقل شد آمده است که :  دو ركعت سنت بعد از مغرب از جمله 

كرد. بنابر اين دو ركعت بعد از نماز  ی هللا عليه و سلم آنها را ترك نمینمازهائی بود، كه پيامبر صل
قل يأيها « های ، بعد از فاتحه سوره كه در دو ركعت نماز سنت مغرب  . مستحب است مغرب سنت است

شمار از  بدفعات بی  : گفته از ابن مسعود روايت است كه   خوانده شود.»قل هو هللا أحد  الكافرون و 
ام كه در دو ركعت بعد از نماز مغرب و دو ركعت پيش از نماز  صلی هللا عليه و سلم شنيده پيامبر
كه او آن را  ، خواند. به روايت ابن ماجه و ترمذی را می» قل يأيها الكافرون و قل هو هللا أحد « صبح 

  كه آن دو ركعت را در منزل خواند. مستحب است . دانسته است»      حسن « 
، و نماز مغرب را  رفت  »    بنی عبداالشهل «   : پيامبر به نزد  كه  بن لبيد روايت است از محمود 

آن دو ركعت را در  اركعوا هاتين الركعتين فی بيوتكم ( « برايشان خواند، چون سالم داد، فرمود: 
كه پيامبر صلی . قبال نيز گفتيم  . به روايت احمد و ابوداود و ترمذی و نسائی »هايتان بخوانيد) منزل

  خواند. هللا عليه و سلم آنها را در خانه می
َلقَْد َرأَْيُت ِكبَاَر أَْصَحاِب « همچنان از حضرت أنس بن مالك رضي هللا عنه روايت است که ميفرمايد : 

 بن انس از)(  503(رواه البخاري (»   النَِّبي صلى هللا عليه وسلم يَْبتَِدُروَن السََّواِري ِعْنَد اْلَمْغِربِ 
 هنگام که ديدم را وسلم عليه هللا صلی پيامبر اصحاب :بزرگانِ  که است روايت عنه هللا رضی مالک
  . بخوانند) نماز ها آن پُشت (تا شتافتند می مسجد های ستون سوی به مغرب

 رسولِ  عهدِ  َعلَى نصِلّي ُكنَّا :« ميفرمايد که روايت انس حضرت از ديگری حديثی در همچنان
 نَُصِلّيِهَما يََرانَا َكانَ  قَاَل: َصالَُّهَما؟  هللا رسولُ  أَكانَ  فَِقيَل: الَمْغِرِب، َقْبلَ  الشَّْمِس  ُغُروبِ  بَْعدَ   َرْكَعتَْينِ  هللاِ 
 دوران در که ميفمايد انس حضرت ( ) 836  مسلم، (صحيح ) مسلم روايت  (  يَْنَهنَا. َولَمْ  يَأُمْرنَا فَلَمْ 

 نماز رکعت دو مغرب، نماز از پيش و  آفتاب غروب از بعد وسلم عليه هللا صلی هللا رسول
 ديد می را ما : فرمودند جواب انس خواند؟ می را رکعت دو اين   هللا رسول آيا شد: سؤال گزارديم. می
  . ميداشت منع آن از را ما نه و فرمود امر بدان را ما نه اما خوانيم؛ می را رکعت دو اين که
ُن ِلَصَالِة اْلَمْغِرِب  « : است روايت انس حضرت از ديگری حديثی در ُكنَّا بِاْلَمِدينَِة ، فَِإَذا أَذََّن اْلُمَؤذِّ

ُجَل اْلَغِريَب َليَْدُخُل اْلَمْسِجدَ  َفيَْحِسُب أَنَّ  اْبتََدُروا السََّواِرَي ، فَيَْرَكعُوَن َرْكعَتَْيِن َرْكَعتَْيِن ، َحتَّى إِنَّ الرَّ
َالةَ   در که است روايت مالک بن انس از  )837(رواه مسلم (»   قَْد ُصلِّيَْت ِمْن َكثَْرِة َمْن يَُصلِّيِهَماالصَّ

 مسجد های ستون سوی به    صحابه گفت، می اذان مغرب نماز برای مؤذن که هنگامی ، مدينه
 فراوانیِ  سبب به شد، می مسجد وارد ای غريبه اگر که چنان گزاردند؛ می نماز رکعت دو و شتافتند می

  ».است شده انجام مغرب نماز که کرد می گمان خواندند، می را مغرب از پيش سنتِ  که کسانیِ 
   :وبعد از عشاء وفضايل آن  سنت قبل

 عشا از پس وسلم عليه هللا صلی هللا رسول با«که: يافت تذکر عمر ابن از قبلی احاديثی در طوريکه
 روايت به  سمغفل بن عبدهللا حديث نيز و .)1105  شماره يثحد ( ».خواندم (سنت) نمازِ  رکعت دو

  ) .1106 ی شماره حديث (ر.ک: ».دارد وجود نمازی ای، اقامه و اذان هر بين« که مسلم و بخاری

  د:ـكؤسنتهای غير م
هکذا سنتهای ديگری نيز در  . گفتيم سنتها موكد بودند كه بر ادای آنها تاكيد شده است آنچه تا بحال   

ع اسالمی وجود دارد که به سنت غير موکد شهرت دارند ، كه انجام آنها نيز مستحب و بر ادای شر
  باشند: . و آنها بقرار زير می آنها تاكيد نشده است
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   و ركعت يا چهار ركعت پيش از نماز عصر: د -1
ند، از جمله از ابن كن كه بعضی از آنها يك ديگر را تاييد می  ، گفته شده است  ها سخن در احاديثی از آن
رحم هللا امرأ صلى قبل العصر أربعا « كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:  عمر روايت است

. به روايت احمد و  »(خداوند بيامرزد كسی را كه پيش از عصر چهار ركعت نماز سنت بگزارد
» صحيح «خزيمه آن را و ابن «   حسن « . ترمذی آن را ابوداود و ترمذی و ابن حبان و ابن خزيمه

: پيامبر صلی هللا عليه و سلم پيش از نماز عصر چهار  كه طالب روايت است  اند.از علی بن ابی دانسته
داد و بر فرشتگان مقرب و پيامبران و پيروان  كه بعد از هر دو ركعت سالم می گزارد،  ركعت می

. ترمذی آن را  ی و ابن ماجه و ترمذیفرستاد. به روايت احمد و نسائ مومن و مسلمان آنان درود می
بين  بين كل آذانين صالة (:«  . بدليل مفهوم عام حديث پيامبر صلی هللا عليه و سلم دانسته است«  حسن » 

  كرد). توان تنها به دو ركعت پيش از نماز عصر اكتفاء  ، می  ) است سنت هر دو آذان يك نماز (
  : دو ركعت پيش از نماز مغرب  -2

صلوا قبل « : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: ی از عبدهللا بن مغفل روايت كرده است كهبخار
،چون دوست نداشت مردم آن را » لمن شاء « در مرتبه سوم فرمود:» المغرب، صلوا قبل المغرب 

حبان . در روايت ابن  ، نماز بگزارد) ، دلش خواست پيش از مغرب يعنی هر كس موكد) بدانند. ( سنت (
: پيامبر صلی هللا عليه و سلم پيش از مغرب دو ركعت خواند. و در صحيح مسلم از ابن  كه  آمده است

، پيامبر صلی هللا عليه  خوانديم : ما پيش از غروب آفتاب دو ركعت نماز می عباس روايت شده است كه
گفته  «   الفتح «رد. حافظ در ك داد، و نه ما را از آن نهی می ديد، نه به ما دستور می و سلم ما را می

كه در سنت   آيد كه مستحب است آنها را كوتاه خواند، همانگونه : از مجموع داليل چنان بر می است
  فجر كوتاه خواندن آن مستحب بود.

    : دو ركعت پيش از نماز عشاء  -3
ی هللا عليه و سلم فرموده : پيامبرصل اند كه كرده  قبال گفتيم كه گروه محدثين از عبدهللا بن مغفل روايت

. ابن  «  لمن شاء« ، و در مرتبه سوم فرمود:   » بين كل آذانين صالة، بين كل آذانين صالة :«  است
: پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:" ما من صالة مفروضة إال  كه كرده  حبان از ابن الزبير روايت 

كه بين نماز   ).مستحب است كعت نماز سنت هست، دو ر وبين يديها ركعتان (پيش از هر نماز فرضی
كه پيامبر صلی هللا عليه  فرض و نماز سنت باندازه خواندن يك نماز فاصله باشد: از جابر روايت است

، اهل  : بنشين گفت كه نماز بخواند. عمر او را ديد و به وی  و سلم نماز عصر گزارد، مردی برخاست 
« . پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: زهايشان با هم فاصله نداشتكتاب بدانجهت هالك شدند كه نما 

  . كرده است روايت »   صحيح « . ( احمد آن را به سند  )  ابن الخطاب نيكو گفت » (أحسن ابن الخطاب 

  خواندن نماز سنت ونوافل در خانه:
.نمازگزار بعد از نده شودخانه خوا دراز فاصله ای کوتاه  بعد  های سنت ونوافل مستحب است که نماز

آورد، قبل از آنکه نماز رواتب را  می  بجا در مسجد  آنکه نماز فرض خود را بصورت جماعت
بخواند فاصله ای را بين نماز فرض خود با نماز سنت بياندازد.و افضل آنست که تغيير مکان به سوی 

آن در مسجد واجب است.از  منزل باشد . چرا که ثواب آن بيشتر است، بجز نماز فرض که خواندن
إذا قضی أحدکم الصالة فی «فرمود :    جابر رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم

هرگاه کسی از شما » «مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صالته، فإن هللا جاعل فی بيته من صالته نورا
خانه بگذارد؛ چون خداوند به واسطه نماز  نماز (فرض) را در مسجد خواند قسمتی از نمازها را برای

  )778(   (صحيح امام مسلم». دهد اش قرار می نوری را در خانه
عليکم بالصالة «از زيد بن ثابت رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود : 

يتان نماز بخوانيد، چون ها در خانه» «فی بيوتکم، فإن خير صالة المرء فی بيته إال الصالة المکتوبة
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  متفق عليه.  اش است غير از نمازهای فرض ) بهترين نماز شخص، نماز در خانه
اجعلوا من صالتكم فی بيوتكم  « فرمود:  پيامبر صلی هللا عليه و سلم   : که  است   عمر گفته  بن   عبدهللا 

چون   را  منزلتان   و  يدبخوان  منزلتان  در   را   خود   از نمازهای  بعضی ( وال تتخذوا قبورا 
پس اگر کسی نماز فرض خواند بعد ابوداود.)   و   احمد   بروايت   .() از نماز نگذاريد  خالی   گورستان

قبل از ادای نماز رواتب چيزی را خورد يا نوشيد يا به کاری اشتغال يافت، نه تنها جايز است بلکه 
  سنت نيز است.

أن النبی صلى هللا عليه وسلم نهى أن   «روايت است که :در صحيح مسلم از معاويه رضی هللا عنه 
(پيامبر صلی هللا عليه وسلم از وصل کردن نماز (فرض) ».توصل صالة بصالة حتى يتكلم أو يخرج 

  با نماز (سنت) نهی کرده است تا آنکه نمازگزار بين آن دو نماز سخنی می گويد يا خارج می شود.
ه اين حديث می گويد: در اين حديث دليلی مبنی بر اين گفته ی اصحاب امام نووی رحمه هللا با استناد ب

ما وجود دارد که؛ تغيير مکان نماز فرض به مکان ديگری ( برای ادای نماز سنت) مستحب است، و 
البته افضل آنست که تغييرمکان به سوی منزل باشد، يا در مکان ديگری در خود مسجد يا هر جای 

سجده بيشتر شود و بين نماز نافله با فريضه فاصله ای ايجاد شود، و اينکه در ديگری باشد، تا مواضع 
دليلی بر اينست که فاصله انداختن بين دو نماز با سخن گفتن نيز  » تا سخن بگويد « حديث فرموده

  حاصل می شود ولی انتقال مکان به سوی منزل افضلتر است.
می توان دريافت که، افضل آن است که شخص نماز   بر اين اساس با توجه به احاديث و اقوال علماء

سنت  را در مسجد نخواند بلکه به جای ديگری منتقل شود؛ اللخصوص منزل، زيرا احاديث وارده در 
مورد منزل وارد شده اند، ولی اگر شخص به منزل نرفت و در محل کار نماز سنت خود را خواند، 

حل نماز فرض خود در مسجد، نماز را بخواند. زيرا او با باز بهتر و مناسبتر از آنست که در همان م
  اين کار بين نماز فرض و سنت خود فاصله ايجاد کرده است.

  :به هنگام شروع نماز فرض قطع نمازهای سنت و نفل
 ، کسانيکه مصروف  رای نماز فرض اقامه گفته شد زمانيکه ب هر  درشرع اسالمی حکم همين است :

بدون درنگ خود مسجد يا سنت راتبه هستند، اينها بايد نمازشان را قطع كرده و مشغول خواندن تحية ال
ِ َعلَيِه  اکيد برای نماز فرض اماده وشامل جماعت سازند ،  چون حکم  وهدايت را  رسول هللا َصلَّى �َّ

هرگاه نماز «)710(مسلم » إَذا أقُيَمِت الّصالةُ فالصالة إالّ المكتوبة«َوَسلََّم همين است که ميفرمايد : 
اند كه اين شخص  برخی از علماء  فتوا دادهحتی ».فرض اقامه شد هيچ نمازی غير از آن جايز نيست

يا أَيَها الَِّذيَن آَمنُوا  « تواند نمازش را با اختصار به اتمام برساند چون هللا تعالی فرموده است: می
ُسوَل َوال تُبْ  َ َوأَِطيعُوا الرَّ ايد ازهللا وپيامبرفرمان  ای كسانی كه ايمان آورده«  ِطلُوا أَْعَمالَُكمْ أَِطيعُوا �َّ

  ).33محمدآيهسوره ( ». ببريد و اعمالتان را باطل نكنيد
  كنند كه نمازش را بعد از گفتن اقامه شروع كند. اين عده از علماء  حديث مذكور را حمل بر كسی می

شود و احاديث  ديث مذكور هر دو حال را شامل میولی فتوای درست همان فتوای اولی است، زيرا ح
آيد كه  كنند، همچنين از اين احاديث بر می ديگری وجود دارد كه بر عام بودن اين حكم داللت می

ِ َعلَيِه   َوَسلََّم زمانی اين گفتار را ايراد فرمودند كه شخص را در حالی كه مؤذن  رسول هللا َصلَّى �َّ
كريمه عام است و حديث خاص است، خاص    اما آيه  نماز خواندن مشاهده كرد.گفت در حال  اقامه می

كه اين مطلب از اصول فقه و  خورد، كما اين شود و با خاص عام تخصيص می بر عام مقدم می
شود. ليكن اگر اين شخص ركوع دوم را به انجام رسانيده اشكالی  مصطلح الحديث بخوبی فهميده می

  ه اتمام برساند چون نمازش به پايان رسيده و كمتر از يك ركعت باقی مانده است.ندارد كه نمازش را ب
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  باب سوم

   ل وفضيلت نماز در آنـمح
  

 خواندن نماز در کعبه :
با فضليت ترين مکان عبادتی در کره  که مسجد کعبه در شهر مکه معظمه ،قبل از همه بايد گفت 
  د کعبه  مسجد نبوی در شهر مدينه منوره ميباشد .بعد از مسجکه البته زمين  بشمار ميرود ،

در بين علماء  دارايی فضليت بيشتر اند ،کدام يکی از اين دو شهر ( مکه و مدينه)   در مورد اينکه 
اختالف نظروجود دارد.امام صاحب ابو حنيفه ، امام صاحب شافعی و امام صاحب احمدبن حنبل و 

  ديث عبدهللا بن زبير بر اين عقيده اند که  : يارانشان (رحمه هللا) بااستناد به ح
صاله فی « مکه نسبت به مدينه فاضل تر است زيرا پيامبر اکرم  صلی هللا عليه و سلم  فرموده اند : 

مسجدی هذا افضل من الف صاله فيما سواه اال مسجدالحرام و صاله فی المسجد الحرام افضل من 
دراين مسجد من از هزار نماز در غير آن برتر است مگر  يک نماز   يعنی(»  مائه صاله فی مسجدی 

 مسجد الحرام و يک نماز در مسجدالحرام از صد نماز در اين مسجد من برتر است.)
ولی درمقابل  امام صاحب مالک (رحمه هللا) بدين عقيده است که: مدينه برتر است نسبت به مکه ، 

   عليه وسلم مستند ساخته ومی افزايد :وی استدالل خويش را به اين حديثی پيامبر صلی هللا
زمانيکه پيامبر اسالم شهر مکه از دست مشرکين ترک ميگرد وبه مدينه  اغاز به هجرت کرد ، 

بار الها ، تو می دانی که آنان مرا از دوست داشتنی سرزمين نزد من بيرون راندند، :«  فرمودند 
  ».پس مرا در محبوب ترين سرزمين نزد خود سکونت ده 

  خواننده محترم !
مکه مکرمه بلدالحرام محبوب ترين شهردرنزد هللا تعالی (ج) وپيامبر صلی هللا عليه وسلم ،قبله 

  مسلمانان، ومحل مالقات مومنان ميباشد.
پروردگار با عظمت ما اين شهررابه خاطرتعظيم وجاللش،ازروزی که زمين وآسمان راپيداکرده است 

که غرض عبادت خداوند (ج)درروی    عبه شريفه اولين خانه يیحرمت بخشيده است. درين شهرک
  زمين نهاده شده،قراردارد وهمين جهت هم مکه مکرمه حرمت آن بزرگترگرديده است.

طوريکه گفتيم ثواب اعمال وعبادت درمکه معظمه نسبت به ديگرشهرهاواماکن 
رآن است وبه زيادوبيشتراست،وثواب واجريک نمازدرين شهرمعادل يک صدهزارنمازدرغي

خاطرعظمت بيت هللا ،مکه مکرمه هم عظمت پيدامی کند وازجهت حرمت آن،حرمت مکه مکرمه هم 
به ميان آمده وازجهت امان بيت هللا الحرام،مکه مکرمه هم امان پيداميکند طوری که هللا تعالی 

ن هم داللت سوره آل عمران)  اي97(آيت » وهرکسيکه به آن داخل گرديددرامان ميباشد«فرموده : 
سوگندبه اين « به امان وعظمت مکه مکرمه می کندکه هللا تعالی به اين شهرسوگنديادنموده وفرموده

  سوره البلد) هکذا پيامبر صلی هللا عليه وسلم در مورد عظمت مکه ميفرمايد : 1(آيت» شهر
سوگندبه  هللا که تو(مکه)بهترين زمين خداهستی ومحبوب ترين شهردرنزد «

(روايت احمدج ،صفحه  » )ميباشی،اگرمن ازتوبيرون نميشدم هرگزازتوبيرون نميرفتم خداوند(ج
  )  2539،ترمذی حديث نمبر2513،درامی صفحه 3،5

خداوندج :« هکذا ابن ماجه ازعبدهللا بن عدی بن الحراءازحضرت کعبه (رضی) روايت است که گفت 
  ) . 3740بيهقی »( ام مکه مکرمه استشهرهاراانتخاب نمود وبهترين شهردرنزد اوتعالی بلد الحر

  امام ارزقی مينويسد : 
خداوند هيچ فرشته ای را به سوی زمين روانه نمی کند ، مگر اين که او را فرمان دهد نزد عرش  

احرام بسته ، تلبيه بگويد ، هفت بار خانه خدا را طواف کند و سپس در داخل کعبه مشرف دو رکعت 
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  نماز به جای آورد.
عباس (رضی هللا)روايت شده است که پيامبر (صلی هللا عليه و سلم) فرموده اند : هرروز  از ابن 

صدو بيست رحمت خداوند بر اين بيت نازل می شود ، شصت رحمت برای طواف کنندگان ، چهل 
  رحمت برای نماز گزاران و بيست رحمت برای نگاه کنندگان ( به کعبه ) است .

  :ثواب وفضيلت عبادت در کعبه 
طوريکه در فوق ياداور شديم که اجر وثواب عبادت نماز درمسجد کعبه ( مسجد الحرم ) با فضيلتر 

که بيت قديم و وباالتر از همه مساجد روی زمين است ، اين اجر وثواب مختص به مسجد کعبه (
  ) بوده ، وشامل ساير مساجد شهر مکه نميگردد . شود قسمت توسعه يافته انراشامل می

صالةٌ فی « اين حکم در حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم به صراحت بيان گرديده است :طوريکه 
خواندن يك نماز در مسجد من بهتر »  ( مسجدی هذا أْفَضُل ِمْن ألف َصالٍَة فيما ِسواهُ إالّ َمْسِجَد الَكْعَبة

واب نماز آن از كه ث) است از هزار نمازی، كه در مسجدی ديگر خوانده بشود به جز مسجدالحرام
  .)1396مسلم حديث شماره ( (.نماز خواندن در مسجد من نيز بيشتر است) 

از جانب ديگر فضيلت مسجد کعبه در حديثی ديگری که در آن فضليت مسجد نبوی در مدينه بيان 
  گرديده است بخوبی معلوم ميگردد .

اْلَمْسِجِد  :َحاُل إِالَّ إِلَى ثَالثَِة َمَساِجدَ ال تَُشدُّ الرِّ :« در حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم امده است 
و بار و بنه ) شود (  به سوی هيچ مسجدی قصد سفر نمی .»اْلَحَراِم، َوَمْسِجِدی هذا، َوَمْسِجِد األَْقَصى

) و مسلم 1189(بخاری ( .جز به سوی مسجدالحرام، مسجد من و مسجد أقصی)  (شود بسته نمی
)1397(.  

ميفرمايد در اين حديث در جنب اينکه فضليت عبادت در اين مساجد را نشان ميدهد  طوريکه مالحظه
ممنوعيت ونامشروع  بودن مسافرت را به قصد فضيلت عبادت به ساير مساجد روی زمين ، را نيز 
بيان ميدارد . بنابراين حكم مضاعف بودن ثواب مختص به مكانی است كه قصد سفر و شد رحال به 

  ن وجايز شمرده شده است .آن در شرع بيا
  محدوده مسجد مکه :

دربر  حرم شريف را در مورد اينکه محدوده مسجد کعبه شامل وافضليت نماز در کدام حصه ای از 
  ميگيرد ،علماء ميفرمايند :

مکه اللخصوص مساجدی که داخل در محدوده   حرم هستند همگی افضلتر نماز خواندن در مساجد  
  ارج از آن محدوده قرار دارند. از مساجدی هستند که خ

علماء در اين مورد استدالل ميا ورند : زمانيکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم در منطقه   حديبيه 
سکونت يافتند، و قسمتی از حديبيه داخل در حرم و قسمتی خارج از حرم می باشد، ايشان در 

ايشان صلی هللا عليه وسلم در مکانی  (قسمتی از حديبيه که) در حرم بود نماز خواندند، در حاليکه
از حديبيه سکونت کرده بودند که در خارج از حرم قرار داشت. و اين امر داللت بر افضل بودن نماز 

  در محدوده حرم مکی را نيز دارد.
البته اين امر دليلی بر فزونی يافتن (ثواب نماز بمانند مسجد کعبه) شده نميتواند . ( تفصيل موضوع 

  ). مطالعه فرمايد.12/395» (ان در فتاوى الشيخ ابن عثيمينرا ميتو
بنآ  به اساس استدالل فوق در يافتيم که هدف از فضليت نماز در مسجد کعبه  داخل مسجد کعبه است 

پيامبر صلی هللا عليه وسلم چرا که در حديثی  نه تمامی  محدوده حرم مکی يا تمام شهر مکه،
     ».ْسِجِدی َهَذا َخيٌر ِمْن أَْلِف َصالٍة فِيَما ِسَواهُ، إِالَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ َصالةٌ فِی مَ :« دريافتيم که 

نماز خواندن در مسجد من، هزار بار بهتر از نماز خواندن در ساير «يعنی:)    1190(بخارى:
  ».مساجد است بجز مسجد الحرام

ز بيشتر است. چنانکه در روايتی ديگر بنابراين فضيلت نماز خواندن در مسجدالحرام از هزار بار ني
) و در مسند امام احمد رحمه 2/1012صحيح مسلم   »(افضل من الف صالة «در صحيح مسلم آمده:
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يعنی فضيلت نماز » و صالة فی مسجدالحرام أفضل من مائة صالة فی هذا. «..هللا، اضافه ای دارد:
  .) 4/5امام احمد خواندن در مسجدالحرام صد برابر مسجدالنبی است. (مسند 

خالصه اينکه، علماء  در مورد محدوده   مسجدالحرام و فضيلتی که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در 
مورد نماز آنجا خبر داده اند اختالف نظر دارند، که بنظر می رسد رای صحيح اين باشد که اين 

ا تمام صراحت گفته فزونی در ثواب فقط مختص مسجد کعبه باشد نه خود شهر مکه، بنابراين ب
 ميتوانيم که نماز خواندن در هوتل  شهر مکه فضيلت مسجدالحرام را دراء شده نميتواند .

  محدوده مسجد الحرم :
علماء  درمورد محدوده مسجدالحرام اقوال متعددی را ارائه داشته اند که قول عمده آن بشرح ذيل 

    ميباشد :
  اول : مسجدالحرام همان کعبه است.

  عبه واطراف آن.دوم: ک
َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إَِلى اْلَمْسِجِد األَْقَصى «رموده خداوند:ـبه دليل اين ف   ُسْبَحاَن الَِّذی أَْسَرى بِعَْبِدِه َليالً ِمّ

است آن (خدايى) ).يعنی: منزه 1 -أسراء » ( الَِّذی بَاَرْكنَا َحْولَهُ ِلنُِريهُ ِمْن آياِتنَا إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع البَِصيرُ 
ايم  اش را شبانگاهى از مسجد الحرام به سوى مسجد االقصى كه پيرامون آن را بركت داده كه بنده

در اينجا منظور نفس  هاى خود به او بنمايانيم كه او همان شنواى بيناست.  سير داد تا از نشانه
  مسجد يعنی کعبه و اطراف آن است.

  يادداشت توضيحی :
سوره   1يدانم توضيحاتی مختصری را خدمت خوانندگان محترم در مورد( آيه :در اينجاء الزم م

ِ َعَليِه ِ َوَسلََّم از مكه  َّo اسراء) ارائه بدارم ، زيرا تعدادی از مفسرين بدين عقيده اند که پيامبر َصلَّى
  .به اسراء برده شد هانی  ( رضی هللا عنها)  ام   و از خانه

ُسْبَحاَن الَِّذی أَْسَرى بَِعْبِدِه َليال ِمَن « رين بايد که تفسير دقيق اين ايه  :در جواب اين تعداد مفس
اش را شب هنگام از مسجدالحرام به ( پاك است ذاتی كه بنده»  اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إَِلى اْلَمْسِجِد األْقَصى

  مسجداالقصی برد) بشرح ذيل ميباشد .
ِ َعَليِه َوَسلََّم از مقام حجر به اسراء  در روايتی از صحيح بخاری به اثبات َّo رسيده كه  پيامبر  َصلَّى

خواب بودم كسی به  «حجر» در آن هنگام كه در» « بَينَا أنَا نائٌم فی الِحْجِر أتانِی آتٍ «  :برده شد
  حجر داخل مسجدالحرام است.و » ...نزدم آمد

در  ذكر شده، هانی ( ر ضی هللا عنها)  ی ام ز خانهبنابراين منظور از حديثی كه در آن اسرای پيامبر ا
صورت صحت اين روايت ، ابتدای اسراء است كه انتهای آن از حجر شروع شده است؛ گويا ايشان 

جا به اسراء برده  هانی از خواب بيدار كرده شد و سپس در حجر به خواب رفته و از آن ی ام در خانه
ه  شود : مجموع فتاوا و رسائ شيخ ابن ( برای معلومات مزيد مراجع .شده است
  .(12/395)  عثيمين)

ْؤيا بِاْلَحِقّ « به دليل اين فرموده خداوند:رمکه است:ـکل شهوم: ـس ُ َرُسوَلهُ الرُّ َّo َلقَْد َصَدَق
د را تحقق ).يعنی: (حقيقتا خدا رؤياى پيامبر خو27سوره فتح آيه  »( َلتَْدُخلُنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم إِن َشاء

  خدا در مسجد الحرام وارد خواهيد شد.) بخشيد شما بدون شك به خواست
  تمام حرم، جايی که صيد درآن حرام است: چهارم:

يا أَيَها الَِّذيَن آَمنُواْ إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فَالَ يْقَربُواْ اْلَمْسِجَد :« به دليل آيه مبارکه که ميفرمايد  
ايد براستی كه مشركان ناپاكند پس نبايد  ).يعنی: اى كسانى كه ايمان آورده28 -ره توبه (سو» اْلَحَرامَ 

  به مسجدالحرام نزديك شوند.
در اين ميان امام نووی و ابن مفلح و ابن حجر هيتمی و ابن عثيمين رحمهم هللا گفته اند که مراد از 
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  کی.مسجدالحرام، همان مسجد کعبه است نه شهر مکه يا تمام حرم م
ولی جمهور علمای امام صاحب  ابو حنفيه ، امام  مالک ، امام  شافعی  و امام ابن قيم و هيئت 

دائمی افتا در سعودی و شيخ ابن باز رحمه هللا گفته اند که مراد از مسجدالحرام، کل حرم (قسمتی از 
  مکه که صيد کردن در آنجا حرام است) می باشد.

ظاهر می شود، اينست که مراد از مسجدالحرام در حديث نبوی،  اما آنچه که از جمع بين احاديث
مسجد کعبه است، چرا که در احاديث ديگری که به ثبوت رسيده اند، بجای مسجدالحرام، لفظ مسجد 

أَنَّ « کعبه آمده است، چنانکه در حديثی امام مسلم از ابوهريره رضی هللا عنه روايت کرده که گفت:
ِ َصلَّى َّo َعَليِه َوَسلََّم قَاَل :  إِنََّما يَسافَُر إَِلى ثََالثَِة َمَساِجَد َمْسِجِد اْلَكْعبَِة َوَمْسِجِدی َوَمْسِجِد  َرُسوَل ُ َّo

براستی که (فقط) «) . يعنی: رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم فرمود: 1397صحيح مسلم (». إِيِلياَء 
د زيارت به سوی سه مسجد رواست) : مسجد سه مسجد سفر می شود (مسافرت به قص   به سوی

  کعبه و مسجد من (مسجدالنبی) و مسجد ايلياء (مسجداالقصی).
  همچنين از ابن عباس رضی هللا عنه روايت شده است که او گفت:

ُ َألَْخُرَجنَّ فََألَُصِلّينَّ فِی َبي«  َّo ِت اْلَمْقِدِس ، فََبَرأَْت ثُمَّ إِنَّ اْمَرأَةً اْشتََكْت َشْكَوى َفقَاَلْت : إِْن َشفَانِی
ُ َعَليِه َوَسلََّم تَُسِلُّم َعَليَها فَأَخْ  َّo َزْت تُِريُد اْلُخُروَج فََجاَءْت َميُمونَةَ َزْوَج النَّبِی َصلَّى بََرتَْها َذِلَك ، تََجهَّ

ُسوِل  ُ َعلَيِه َوَسلََّم ، فَِإنِّی َسِمْعُت َرُسوَل َفقَاَلْت : اْجِلِسی فَُكِلی َما َصنَْعِت ، َوَصِلّی ِفی َمْسِجِد الرَّ َّo َصلَّى
ُ َعَليِه َوَسلََّم يقُوُل : ( َصَالةٌ فِيِه أَْفَضُل ِمْن أَْلِف َصَالٍة فِيَما ِسَواهُ ِمْن اْلَمَساجِ  َّo َصلَّى ِ َّo ِد إِالَّ َمْسِجَد

  ) .1396) صحيح مسلم (اْلَكْعَبةِ 
رد و گفت: اگر خداوند مرا شفا دهد به سوی بيت المقدس خواهم رفت و در يعنی: زنی شکوه می ک

آنجا نماز می خوانم، پس زن از مريضيش بهبود  يابد ، سپس خود را آماده ساخت تا به سوی 
مسجد االقصی برود، ميمونه همسر پيامبر صلی هللا عليه وسلم آمد و بر آن زن سالم نمود و زن 

يمونه بازگو کرد، ميمونه گفت: همين جا بنشين (بمان) و در مسجد ماجرای خروجش را برای م
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم نماز بخوان، زيرا من از رسول خدا صلی هللا عليه وسلم شنيدم که می 

  ».نماز در آن از هزار بار نماز در مساجد ديگر افضلتر است بجز مسجد کعبه«فرمود: 
می شود که مراد از مسجدالحرام، مسجدی است که کعبه در داخل آن در اين دو حديث چنين برداشت 

  قرار گرفته است نه عموم شهر مکه يا عموم حرم مکی.
و از شيخ ابن عثيمين رحمه هللا سوال می شود: آيا مساجد داخل شهر مکه دارای همان ثوابی 

  هستند که مسجدالحرام دارد؟
  ايشان پاسخ می دهند: 

نماز) مساجد مکه همانند مسجدالحرام نيست، بلکه اين افزايش ثواب (نماز) خير، ثواب و اجر (« 
فقط مختص خود مسجدالحرام است، چه محدوده   قديمی مسجد و چه قسمتی که به آن اضافه شده 

صالة فی مسجدی هذا أفضل من ألف صالة «   است، به دليل فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم :
، يعنی: نماز خواندن در مسجد من، هزار بار بهتر از  أخرجه مسلم » . لكعبة فيما سواه إال مسجد ا

  نماز خواندن در ساير مساجد است بجز مسجد الحرام.
پس (پيامبر صلی هللا عليه وسلم ) اين فضل را خاص مسجد کعبه نمود، و مسجد کعبه تنها و واحد 

يه الصالة والسالم وجود دارد مخصوص است، چنانکه فضيلتی که نماز خواندن در مسجد الرسول عل
آن (مسجد) است، و همچنين اين فرموده   پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيز بر همين موضوع داللت 

ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدی هذا ، والمسجد « دارد که فرمود: 
سه مسجد: مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد األقصى ) يعنی: رخت سفر نبنديد مگر برای زيارت 

و معلوم است که اگر ما خود را آماده ی سفر به مسجدی از مساجد مکه غير از   االقصی. 
مسجدالحرام نماييم، عمل ما مشروع نخواهد بود بلکه از آن نهی شده است، پس مسجدی که سفر 

  در آن فزونی می يابد،  کردن به سوی آن جايز باشد همان مسجدی است که (ثواب نماز)
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  :رامـفضيلت نماز خواندن در مسجدالح
که يک نماز در مسجد  اينست، که دارا ميباشد يکی  ازفضايل اش  شهر مدينه از جمله ساير فضايلی

  .نبوی بهتر از هزار نماز است 
 (يك نماز در اين» صالة في مسجدي هذا افضل من الف صالة في ما سواه االالمسجد الحرام « 

مسجد من بهتر از هزار نماز در غير آن است به جز مسجد الحرام). ( صحيح بخاري و صحيح 
  مسلم.)

پس بر يک مسلمان است  که از اين فضيلت بزرگ و فرصت بسيار ارزشمندي که درزندگی اشت 
ميسر ميگردد ،زمانيکه در شهر مدينه منوره زندگی ويا هم اقامت دارد ، براي آخرتش از آن بهره 

فضليت نمازنه ده برابر و نه صد برابر  گيرد و حد اكثر استفاده را بعمل ارد.توجه بايد داشت کهب
  بلكه بيش ازهزار برابراست.

  نمازهای نوافل در مسجدنبوی :
نه تنها فضيلت نماز های فرضی بلکه فضيلت نماز های نفلی نيز به هزار فراموش نبايد کرد که : 

عريف وتفسير  اين حديث شريف  که : (يك نماز در اين مسجد من بهتر بار برابر است . علماء در ت
  از هزار نماز در غير آن است به جز مسجد الحرام)چنين ميفرمايند :

  اول: 
اجر و پاداش نماز در مسجد شريف نبوي كه به بيش از هزار برابر مي رسد ، تنها وتنها به نماز 

  ي نفلي را نيز شامل ميگردد.هاي فرضي اختصاص نه يافته ، بلكه نماز ها
را استعمال نموده است ، پس   »صالة«پيامبر صلي هللا عليه و  سلم در حديث متبرکه لفظ   

  همانطوريکه  نماز فرض برابر با هزار نماز است يك نماز نفل نيز برابر با هزار نماز ميباشد .
  دوم: 

لی هللا عليه وسلم  يعنی صرف وصرف اجر هزار برابر در حديث متذکره  به خود مسجد  پيامبر ص
به  مسجد قديم اختصاص ندارد، بلكه  اجر هزار برابر شامل مسجد قديم وساحه توسعه يافته مسجد 

  که حاال وجود داردويادر اينده توسعه داده ميشود ، شامل ميگردد .
جلو  دليل اين امر اينست که مسجد نبوی در زمان خالفت حضرت عمر وحضرت عثمان  از طرف

  يعني قبله توسعه  وانکشاف داده شده است .
مسجد كه در توسعه واقع  پيشروی بنابر اين چيز واضح است كه امام و صفهاي مصلين در بخش  

 ۀــــاست خارج مسجد زمان خود حضرت محمد صلي هللا عليه   و سلم قرار ميگيرد، اگر توسع
هللا عنهما مسجد شريف رابخصوص از  مسجد حكم مسجد را نمي داشت آن دو خليفة راشد رضي

طرف جلو توسعه نمي دادند، در حاليكه هنگام توسعه که در زمان  حضرت عمر فاروق و حضرت 
عثمان ذي النورين رضي هللا عنهما  صورت پذيرفت وتعداد کثير از صحابه رضي هللا عنهم زنده و 

رت عثمان رضي هللا عنهما موجود بودند، اما هيچكس از آنان بر اين كار حضرت عمر و حض
اعتراض نكرد ،عدم اعتراض صحابه بر توسعه مسجد نبوی  دليل روشن و قاطع است كه اجر هزار 

  برابر به مسجد زمان حضرت رسول صلي هللا عليه و آله و سلم اختصاص ندارد.
  همچنان در حديثی  عطاء بن أبی رباح آمده است :

 ابن زبيرنيز تشريف داشت ، و برايمان خطبه می خواند در يکی از روز ها که  در بين ما عبدهللا
صالة فی مسجدی هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه «گفت: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرمود: 

نماز خواندن در مسجد من  يعنی:» إال المسجد الحرام ، وصالة فی المسجد الحرام تفضل بمائة
از خواندن در ساير مساجد است بجز مسجد الحرام، و فضيلت (مسجدالنبی)، هزار بار بهتر از نم

   نماز در مسجدالحرام صد برابر بيشتر (از مسجد من) است.
عطا گفت: پس صدهزار بار (بيشتر) است، سپس عطا گفت: (به ابن زبير) گفتم: ای ابا محمد، اين 
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شود)؟ (ابن زبير) گفت:  فضلی که ذکر شده تنها مربوط به مسجدالحرام است يا حرم (نيز شامل می
  .)27/239بلکه مربوط به حرم نيز است، زيرا تمام حرم مسجد است. (الموسوعة الفقهية (

   .داشته باشد جدی که با قبله انحرافـدر مس نمازخواندن
امروز در تعدادی از کشور های  اسالمی بادرنظرداشت اينکه تخنيک ووسايل گفت سف بايد تأبه 

ين ـار دارند ، با آنهم  طوری  اتفاق می افتاد که مسلمانان  توجه الزمی درتعپيشرفته ای در اختي
قبله وبخصوص منبر مسجد که بايد بسوی قبله باشد بعمل نمی اورند ، در حاليکه يکی از شروط 

صحت نماز، روبه سوی قبله حين انجام عبادت نماز است. يعنی چنانکه مسلمانی اين شرط را 
  ش باطل است .رعايت  نکند ، نماز

مگر اينکه شخص در مکانی غريب و نا آشنا مثل صحرا يا بيابانی قرار داشته باشد و  کسی نباشد  
تا جهت قبله را به او نشان دهد که در آنصورت کافيست خود اجتهاد کند و مسير قبله را شناسايی 

کرده باشد نمازش صحيح نمايد و رو به آنجا نماز بخواند هرچند که سمت قبله را اشتباه شناسايی 
است زيرا او در آن وقت ومکان معذور بوده و نمی توانسته تا سمت واقعی قبله را شناسايی کند و 

  لذا عمدی نبوده.
  دليل اينکه رو کردن به قبله حين نماز شرط واجبی است:

ِد الَحَراِْم َو َحيثَُما ُکْنتُم َفَوِلّ َوْجَهَک َشْطَر الَمْسجِ «   اين امر خداوند تبارک و تعالی است که می فرمايد:
(واز هر جا که بيرون رفتی) رو به سوی مسجدالحرام   )150(سوره بقره : » َفَولُّوا ُوُجوَهَکم َشطَره 

کن و (ای مؤمنان چه در سفر و چه در حضر در همه اقطار زمين به هنگام نماز) هر جا که بوديد 
  روبه سوی آن کنيد.

ليه وسلم به مردی که نمازش رابطور درست نمی خواند  (مسی الصالة) هکذا پيامبر صلی هللا ع
هرگاه خواستی نماز «إذا قمت إلی الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ... الحديث) « فرمود : 

)، مسلم 6251متفق عليه: بخاری (  ».بخوانی به خوبی وضوء بگير سپس رو به قبله کن...
)397.(  

افتيم که حکم قرآن عظيم الشان و هم حديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم داللت بنآ بوضاحت تام در ي
بر امر در اين بابت دارد ،يعنی رو کردن به قبله در هنگام نماز واجب است، بنابراين کسی که اين 

واجب را بجا نياورد نمازش باطل است مگر اينکه همانطور که گفته شد شخص در بيابان يا 
توانايی يافتن سمت واقعی قبله را نداشته باشد و اگر کسی برای پيداکردن قبله صحرايی باشد که 

تالش کرد و نمازش را به جهتی که به گمانش قبله بود خواند و بعداً برايش روشن شد که (در پيدا 
  کردن قبله) دچار اشتباه شده است، تکرار نماز بر او الزم نيست:

مع النبی صلی هللا عليه وسلم فی سفر فی ليلة مظلمة، فلم ندر کنا «از عامر بن ربيعه روايت است : 
أين القبلة فصلی کل رجل منا علی حياله، فلما أصبحنا ذکرنا ذلک لرسول هللا صلی هللا عليه وسلم، 

در شبی بسيار تاريک با پيامبر صلی هللا عليه وسلم در سفری » «فَأيَنَما تَُولُّوا َفثَمَّ َوْجهُ هللاِ   ) فنزل
دانستيم قبله کجاست، هر يک از ما به جهتی نماز خواند، وقتی صبح شد جريان را برای  وديم و نمیب

به هر جا رو کنيد قبله » (  فَأيَنَما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ هللاِ   «   پيامبر صلی هللا عليه وسلم گفتيم. آنگاه آية
  .)343ترمذی ( نازل شد ).» خدا آنجاست

استثنا، هنگام ترس شديد، و يا خواندن نماز سنت بر سواری در سفر، اشکالی البته عالوه بر اين 
ً   «   فرمايد: استقبال قبله ترک شود:  زيرا خداوند متعال می   ندارد که   »  فَإن ِخْفتُم فَرَجاالً أو ُرْکبَانا

ماز را و اگر (بخاطر جنگ يا خطر ديگری) ترسيديد در حالت پياده يا سواره ن)«239(سوره بقره : 
  ».بخوانيد

ً   «ابن عمر دربارة اين آيه ميفرمايد : يعنی رو به قبله يا رو به غيرقبله، نافع گويد   » رَجاالً أو ُرْکبَانا
  .)4535بخاری ((  : ابن عمر حتماً آن را از پيامبر صلی هللا عليه وسلم نقل کرده است.
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سبح علی راحلته قبل أی وجه توجه، کان النبی صلی هللا عليه وسلم ي« از ابن عمر روايت است : 
پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر شترش به هر سويی » ( ويوتر عليها غير أنه اليصلی ليها المکتوبة

  ).متفق عليه خواند).( خواند. البته فرايض را بر روی سواری نمی که روی آن بود، نفل و وتر می
درجه) ، در اينصورت  45اشته باشد (حداکثر اما چنانکه سمت مسجد با سمت قبله انحراف اندکی د  

بر اساس اقوال فقها اين انحراف ضرری به نماز وارد نمی سازد و نماز نمازگزاران صحيح است. 
ولی اگر انحراف زياد باشد در اينصورت نماز صحيح نيست زيرا شرط صحت نماز همسو شدن با 

اقامت نمازگزار با مکه بيشتر باشد به  جهت قبله است. و بايد دانست که هرچه فاصله ی شهر محل
  همان اندازه نيز انحراف بيشتر باعث تغير سمت بيشتر خواهد شد.

مثال کسانی که خارج از مکه و در شمال يا جنوب آن قرار دارند چنانکه انحراف آنها به قدری باشد 
  زشان صحيح نيست.که استقبال آنها در نهايت به جهت مشرق يا مغرب تغيير مسير کرده باشد، نما

رو به    دقيقا   كه  است   واجب  وی  بر   كند، می   مشاهده  را   و كعبه   است   در مكه  كه  بعبارتی كسی
  آن  جهت   رو به كه  است   واجب  بروی  كند، تواند كعبه را مشاهده  نمی   كه  اما كسی   بايستد،  كعبه 

   را باندازه   هر كس  خداوند   و  نيست  مقدور  برايش   كند وعين آن واجب نيست، زيرا بيش از آن
  سازد. می   مكلف   توانائيش

ما بين المشرق «  فرمود:  پيامبر صلی هللا عليه و سلم  : كه  شده   روايت   حضرت ابوهريره  از
بين    ، است   وقتيكه روسوی مسجدالحرام   است  قبله  و مغرب   يعنی: ( بين مشرق» والمغرب قبلة 

  حسن   را  آن  او   و  اند، كرده روايت   را   آن   ترمذی   و   ماجه   ابن   . است) قبله  مغرب   و  مشرق
  استقبال  كيفيت  اين   البته  . است   نموده  ت قراء  را   آن   نيز  بخاری   و  . است   صحيح دانسته    و

ين اگر نماز كه حكم آنجا را دارد. بنابرا  مدينه ومناطقی    ساکنين    به  نسبت   شد،   بيان   كه قبله 
گزاران منبر مسجد را در خالف زاويه قبله تثبيت  نمايند بر مسؤولين امور است تا در اصالح منبر 

  مسجد اقدام فرمايند .
ماداميکه جهت قبله را می داند يا حکم شرعی طوريکه در فوق بيان گرديد  همين است : نماز گزار 

که به سوی قبله نماز بخواند وگرنه بریء  در يافتن سمت واقعی آن تواناست، بر وی واجب است
  الذمه نخواهد بود.

  نماز خواندن در محل که تصاوير باشد!
همه ای علماء ، فقها ومفسرين در اين مورد متفق الری اند که: در جای که تصاوير ( موجودات ذی 

د آن هم خللی خواندن نماز، درآن محل مکروه ميباشد. ولی با وجو  باشند، زانروح) موجود ويا آوي
  در صحت نماز وارد نمی ميگردد. 

از محل نماز آنست  که نبايد در محل نماز، اشيا ء ويا تصاوير وجود داشته که حضور  شرع هدف 
نمازگزار را ا خالل کند وموجب اضطرابات روانی انسان و سبب عدم تمرکز اش در عبادتش گردد 

  .ودرحکمت وهدف نماز خلل واقع گردد
هللا عليه وسلم بخاطر اينکه نماز با خشوع کامل ادا گردد هدايت فرموده اند که چيز های  پيامبر صلی

مانع از خشوع ويا همه چيز های رنگارنگ و پرزرق و برق و امثال آنها در مکان  نمازکه فکر   که 
 نمازگزار را به خود مشغول ميسازد حتی االمکان بايد کوشيد تا از محل نماز دور گردد .

الَ يْنبَِغى أَْن يُكوَن فِى اْلَبيِت َشْىٌء يْشغَُل «فرمود:  مين حکمت بود که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  بره
ابوداود و احمد با ».( نبايد در خانه چيزی باشد که نمازگزار را به خود مشغول سازد».«اْلُمَصلِّى

 .)1771سند صحيح و در صحيح ابی داود (
وارد کعبه بعد از اينکه مکه را فتح کرد ،وه پيامبر صلی هللا عليه وسلم محدثين مينويسند :زمانيک

شد تا نماز بخواند دو شاخ قوچ برسر بام کعبه نصب گرديده بود ، بعد از فراغت از نماز به عثمان 
إنی نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين فإنه ليس ينبغی أن يكون فی البيت شیء يشغل «حجبی گفت: 

ش کردم بگويم اين دو شاخ را بپوشانيد، زيرا درست نيست در خانه چيزی باشد و فرامو» المصلی
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 ).2504) و در صحيح الجامع 2030نمازگزار را به خود مشغول کند. (أبو داود (
نماز خواندن در مکانی که در « شيخ عبدهللا بن حميد يکی از علمای مشهور جهان اسالم در مورد 

ند و با پاهای شما مورد اهانت قرار می گيرند، مثال تصاويری که آن تصاوير وعکس ها وجود دار
بر روی فرش نقش شده اند، ميگويد ، اين مساله کدام ،مشکلی ندارد چنانکه شيخ االسالم ابن تيميه 

نيز برجواز بودن آن رای فرموده است ، ولی اگر تصاوير روبری شخص نمازگذار قرار گيرد، در 
ی نماز اش ٳن شاءهللا صحيح است ر چنين وضعيتی مکروه است، ولاين صورت نماز خواندن د

  .وطوريکه در فوق بدان اشاره نموديم  خللی بر صحت آن وارد نمی سازد
برای نماز گزار مقدور وممکن باشد که نماز خويش را در محل ديگری که روبروی  بنآ در صورتيکه 

اگر باآنهم چنين محل ومکانی يافت نشود ، و  تصاوير ی نباشد ،ادا نمايد بهتر وافضل ميباشد .ولی
انسان در آنجا نماز بخواند نماز اش صحيح است و اشکالی بر  آن نمی باشد .( برای معلومات 

رقم الفتوى فی مصدرها: ) ( ٩١ - بيشتر مراجعه شود به : (فتاوى سماحة الشيخ عبد هللا بن حميد 
٨٩(. 

در  ر عربستان سعودی در طی فتوای که : آيا نماز خواندنشيخ ابن باز رحمه هللا مفتی کشو همچنين
 مکانهايی که تصاوير دارند و شخص روبروی آنهاست باعث ابطال نماز است يا خير؟، مينويسد :

نماز صحيح است، و کسی که بگويد نماز باطل است براستی که قول اشتباهی گفته است، پس نماز «
ماداميکه مکان ديگری برای نماز خواندن موجود باشد،  صحيح است ولی نماز در چنين حجره هايی

مکروه است و اگر يافت نشود نماز صحيح است زيرا هدف نماز گزار عبادت برای تصاوير نی بلکه 
  مؤمنين مسلمان نماز خويش را برای هللا تعالی بر پا ميدارد ،و نماز اش صحيح ميباشد .

  .(مواخذ : مجموع الفتاوی ابن باز) 

    ور مالئکه درخانه که درآن تصوير باشد:عدم حض
احاديثی آمده است که :موجوديت  تصاوير انسان و حيوان در يک خانه ، مانع  در تعداد زيادی از 

ورود مالئکه به آن منزل ميگردد ،از جمله طوريکه  در حديث صحيح از ابوسعيد خدری رضی هللا 
أَنَّ اْلَمَالئَِکةَ َال تَْدُخُل بَْيتًا ِفيِه تََماثِيُل، « م فرمود :  عنه روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه وسل

مالئکه به خانه ای که در آن تمثال (مجسمه) يا تصوير «).يعنی : 11858مسند احمد (» أَْو ُصوَرةٌ 
  ».باشد داخل نخواهند شد

يزان کردد ،بهتر است بنآ مطابق حکم اين حديثی اگر قرار باشد که بخاطر تزئين خانه ، تصاويری آو
از مناظر  غير ذی روح مثل مناظر طبيعی مانند مناظر درختان ، کوهها و دريا ها ويا هم ساير 

  رسومات استفاده بعمل ايد ، در صورتيکه اين تابلو ذی قيمت نباشد واز اسراف بايد جلوگيری شود .
ان که دارای روح هستند) در ولی بايدگفت که :اويزان کردن  تصاوير ذی روح (يعنی انسان و حيو

خانه يا هر مکان ديگری مانع از ورود مالئکه مامور ثبت اعمال انسان نميگردد ، و منظور حکم 
  حديثی :(از مالئکه ای که داخل چنين اماکنی نمی شوند، مالئکه رحمت هستند نه ديگر فرشتگان ).

اع آنها از وارد شدن به خانه ای که علماء گفتند : سبب امتن«امام نووی در شرح حديث فوق گفته : 
تصوير دارد بخاطر معصيت فاحشی است که در آن (مکان) روی می دهد، که به خلقت خداوندی 
مشابهت کردند، و حتی بعضی از آنها تصوير چيزی است که مورد عبادت قرار می گيرد. اما آن 

ر واقع مالئکه ای هستند (که مالئکه، که داخل منزلی نمی شوند که در آن سگ يا تصوير دارد، د
برای) رحمت و دعا و استغفار (بندگان خدا) در حال گردش هستند، ولی مالئکه مامور ثبت اعمال 

انسان داخل هر خانه ای می شوند، و در هيچ شرايطی از بنی آدم جدا نخواهند شد، زيرا آنها مسئول 
  ) .14/84( شرح مسلم  (  »ثبت اعمال انسانها هستند

َال تَْدُخُل اْلَمَالئَِکةُ) (مينويسد :  )8/72» (تحفة األحوذی«در  بد الرحمن مبارکفوری صاحبع شيخ 
  ».ئکه رحمت داخل نمی شوند نه مالئکه مامور ثبت اعمال انسان، و نه مالئکه مرگيعنی مال

مين) منظور مالئکه ای هستند که (در ز« مينويسد : )4/789» (النهاية «  همچنين امام ابن اثير در



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

91 

در حال گردش اند، نه مالئکه مامور ثبت اعمال و يا مالئکه ای که در هنگام مرگ آدمی حاضر 
  ».خواهند شد

خطابی گفته : منظور آن مالئکه ای هستند که برای رحمت و برکت (بر «و امام سيوطی می گويد : 
  .)1/141» (یشرح النسائ« »ساکنان روی زمين) نازل می شوند، نه مالئکه مامور ثبت اعمال

  يادداشت :
علما ءميفرمايند  تصاويری مانع از دخول مالئکه رحمت در خانه می شوند که آن تصاوير مورد 

احترام قرار می گيرند، مثل تصاوير نصب شده بر در و ديوار يا قاب و يا پرده و تابلو فرش و امثال 
  می شوند. آنها، و يا تنديس و مجسمه ای که بقصد زيبايی يا دکور نگهداری

  شيخ  ابن باز می گويد :
اما اگر تصوير بر فرش زير پا باشد، يا بر روی بالش و تختی که روی آن می نشينند باشد، و «..  

يا بر پشتی باشد، اين تصاوير بال مانع هستند، زيرا تصاوير آن مورد اهانت و بی احترامی قرار می 
 عليه وسلم پرده ای را (بر در حجره) عايشه ديد گيرند، و (در حديث) ثابت شده که پيامبر صلی هللا

که بر آن تصاويری وجود داشت، خشمگين شد و دستور داد آنرا بردارد، عايشه رضی هللا عنها نيز 
   »بر آن تکيه می داد..  عليه الصالة والسالم  آن پرده را برکند و از آن دو بالش تهيه کرد که پيامبر

  ).236، 1/352» (فتاوی نور علی الدرب« 
تصوير هرگاه مورد اهانت و بی حرمتی قرار «ابن عثيمين در اين مورد ميفرمايد :  همچنان شيخ 

می گيرد، چه (تصوير) روی فرش باشد و يا بالش و پشتی، اکثر علماء گفتند که (اين نوع) جايزند، 
(اين نوع تصاوير  و بر اين اساس مانع ورود مالئکه به آن مکان نمی شوند، زيرا اگر مانع می شد

  ) .85/6( لقاء الباب المفتوح)( »نيز) ممنوع می شد
 دار: نمازخواندن در لباس عكس

همه علماء  بدين عقيده اند که اگر لباس نماز گزار دارای عكس واضح و مشخص باشد نمازدر آن 
ار در تا ازاستعمال کردن  لباس عکس د ش بعمل ارد من مسلمان حد اعظمی کوشـؤناجايز است. م

 . نماز جلوگيری نمايد
» ال يجوز لبس ما فيه صورة حيوان أو إنسان :« در حديث شريف با تمام وضاحت ذکرگرديده است 

  (در لباس که عکس حيوان وانسان باشد  ، خواند ن نماز در آن جواز ندارد )
 .)2106) ومسلم (3226( امام بخاری شماره حديث  (

ت که اگر در پرده ای خانه که  تصاوير ذی روح وجود داشته باشد  همچنان در احاديث نبوی آمده اس
بهتر است غرض جلوگيری ودفع وسواس شيطانی در اين محل نماز خوانده نشود . طوريکه اين 

روايت گرديده است با زيبای خاصی چنين   ) رضی الـله عـنه  موضوع در حديثی که ازحضرت انس (
  بيان گرديده است:
)پرده ای ُملونی داشت ،که به آن يک طرف  رضی الـله عـنها ( بی بی عـا ئـيشه ميگويند :حضرت 

أَِميِطی َعنَّا ِقَراَمِك َهَذا، «( برايش) گفتند :  پـيامبر صلی هللا عليه وسلم   خانه اش را پرده ميکرد ،
چشم ما دور کن، زيرا اين پرده ات را از جلوی » «فَِإنَّهُ ال تََزاُل تََصاِويُرهُ تَْعِرُض ِفی َصالِتی

  .)  374بخاری (».   کند تصاويرش مرا در نماز مشغول می
) ١١۴اسالم ، شيخ ابن جبرين،در رساله خويش بنام اللؤلؤ المكين،صفحه ( عالم شهير جهان

، در صور تيکه بر لباس اش عکس ( ذی االرواح ) باشد ، آن را  مسلمان واجب است مينويسد : بر
ی مواد زايل واز  ی عكس را به وسيله  صورتيکه غير ممکن باشد بايد چهره ودرشسته و پاك نمايد 

 . كند می مسلمان نبايد در نماز از لباس استفاده نمايد که : حواس انسان را به خود مشغول .بين ببرد
عايشه (رضی هللا عنها) روايت  شده است ،آمده است که : پيامبر (صلی  حديثی که از طوريکه  در

عليه وسلم) در لباسی كه دارای نقش و نگار بود، نماز خواند و نظرش به نقشهای آن افتاد، پس  هللا
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  از اتمام نماز، فرمود:
اين »« َصالِتیاْذَهبُوا بَِخِميَصِتی َهِذِه إِلَى أَبِی َجْهٍم، َوأْتُونِی بِأَْنبَِجانِيِة أَبِی َجْهٍم، فَِإنََّها أَْلَهتْنِی آنِفًا َعنْ «

ای پيش  نقش و نگار  او را برايم بياوريد؛ چون لحظه ا برای ابی جهم ببريد و لباس زبر و بیلباس ر
   .)٣٧٣امام بخاری (». ( اين نقش و نگارها، توجه مرا از نماز، بسوی خود جلب كرد

  خواندن در محل ناپاک:نماز
 ذيمه  چ شرايطی ازنماز بر هر مسلمان عاقل و بالغی واجب است و تحت هيهمانطوريکه گفته شد ، 

  ميشود.ساقط ن
مکان نماز، بدن نمازگزار و لباسش جای ، محل و، بايد واقع گردد مقبول نمازگزار برای آنکه نماز 

  نميشود. نمازش صحيح در غير آن از نجاسات پاک باشد ونمازگزار 
، نباشد ور مقدبرايش  امکان پاک کردن نجاست  قرار داشت کهمکانی  انسان در حاالت واگر  ولی 

شخص ساقط نمی شود و او می تواند حتی در چنين وضعيتی نيز  از ذمه  نماز  هم  در آنصورت باز
هم در مقدور او  نجاست  از بين بردن  زيرا او چاره ای ندارد و توانايی خود را بجا ء اورد ، نماز

يعنی: خداوند هيچ کس   )286بقره »(ْسَعَهاالَ يَكِلُّف oُّ َنْفًسا إِالَّ وُ  « هللا تعالی می فرمايد: نيست ،
  کند. را، جز به اندازه تواناييش، تکليف نمى

َ َما اْستََطْعتُمْ   «می فرمايد:  همچنان در ( سوره تغابن آيه متبرکه و َّo يعنی: پس تا »( فَاتَّقُوا
  توانيد تقواى الهى پيشه کنيد. مى

  :خواندن در مکان ناهموارنماز
مکان هموار و صاف   اور وعقيده اند در صورتيکه محل ومکانی برای خواندن نماز درعلما ء بدين ب

بجاء اورد ، ودر در مکان شيب دار ويا غير هموار  ميسر نباشد ،نمازگزار  ميتواند نمازخويش  را 
  شرع اسالمی هيچگونه ممانعتی در مورد ديده نميشود .

 نمازگزار ل ناهموار بايد دقت صورت گيرد که توجه ولی توجه بايد داشت که در خواندن نماز در مح
زير حکم پروردگار است که توجه نماز گزار بايد در حين  از قبله   ساقط گردد.به هيچ صورت نبايد 

 » َفَوِلّ َوْجَهَک َشْطَر الَمْسِجِد الَحَراِْم َو َحيثَُما ُکْنتُم َفَولُّوا ُوُجوَهَکم َشطَره  «  نماز بسوی قبله باشد :
(واز هر جا که بيرون رفتی) رو به سوی مسجدالحرام کن و (ای مؤمنان چه   )150(سوره بقره : 

  ».در سفر و چه در حضر در همه اقطار زمين به هنگام نماز) هر جا که بوديد روبه سوی آن کنيد
  نمازخواندن بطور نشسته :

جسم  ناتوان گردد ،  در اين هيچ جای شک نيست ، شخص  که دارايی معذرت باشد واز لحاظ
  خواندان نماز برايش بطور نشسته  جائز ميباشد .

حکم شرعی همين است که : در زمان خستگی، مشقت و رنج به سبب مريضی  يا در ايام پيری ويا 
در حالتی که به قيام خواندن در  مريضی نمازگزار تزيد بعمل ايد ، شخص ميتواند نماز  خويش را با 

  ونماز اش کامل ميشود . حالت نشسته بخواند
َصِلّ قَاِئًما فَِإْن لَْم تَْستَِطْع « در اين مورد هدايت صريح پيامبر صلی هللا عليه وسلم همين است که : 

(ايستاده نماز بخوان، اگر نتوانستی بنشين و )1117بخاری ( »َفقَاِعًدا فَِإْن لَْم تَْستَِطْع فَعَلَی َجْنبٍ 
  خوان).اگرنتوانستی بر پهلو نماز ب

َ َما اْستََطْعتُمْ « همچنان هللا تعالی فرموده است:  َّo تا می توانيد از هللا )«16(سوره  تغابن » فَاتَّقُوا
  »بترسيد.

ولی ميخواهم در اين مبحث توجه خوانندگان محترم را بدين موضوع جلب نمايم که: در نماز  های 
نماز نفلی را  نشسته نيز ادا ءنمايد ، ولی بايد نفلی شخص  با وجود توانايی بر ايستادن ،ميتواند 

َصالة القَاِعِد َعَلی الَّنصِف ِمن َصَالِة «به دليل حديث  دانست که  ثواب آن نصف ايستاده خواهد بود.
(ثواب نماز نشسته نصف نماز ايستاده است). علماء ميفرمايند ) 1116،1115بخاری، (  »القائِم
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است.(وهللا اعلم) ( تفصيل موضوع را ميتوان درجامع الفتاوی الطبية منظور از اين نماز، نماز نفل 
  ) شيخ ابن جبرين مطالعه فرمايد )331صفحه (

  در موتر:  نخواندنماز 
قبل از همه بايد گفت که : خواندن نماز های فرضی زمانيکه انسان در موتر سوار ومصروف 

  شامل اين حکم نيست) .شتی وطياره  کمسافرت باشد جايز نميباشد.( مسافرت در 
ل از اين حکم مستثنی است . اين بدين معنی است که : نماز گزار در حال  ـولی نماز های سنت ونواف 

مسافرت در رفتار موترميتواند ، نماز های سنت ونوافل خويش را در موتر بخواند وخواندن آن  
  کدام ممانعت شرعی نداشته وجايز ميباشد.

از های فرضی در موتر ، حکم ودستور شرع  همين است که :مسلمان در ولی در مورد خواندن نم
وقت نماز البته در صورت ممکن از موتر پياده شود،ونمازفرضی خويش را بجاء ارد ، در غير آن  
  نماز اش در حال مسافرت در موتر باطل است و بمانند آنست که نماز از نزدش فوت گرديده باشيد.

َكاَن َرُسوُل :« مراجعه مينمايم   ايت شده از جابر ابن عبد هللا رضی هللا عنهدراين مورد به  حديث رو
َهْت. فَِإَذا أََراَد اْلَفِريَضةَ، نََزَل فَاْستَْقبََل اْلقِ  » ْبلَةَ.هللا صلی هللا عليه وسلم يَصِلّی َعَلى َراِحَلِتِه َحيُث تََوجَّ

وافل را بر پشت مركب و به هر طرفی كه آن يعنی: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ن.)400(بخارى:
می رفت، می خواند. اما هنگامی كه می خواست نماز فرض بخواند، پياده ميشودو رو به قبله، نماز 

  می خواند.
خواند( متفق عليه،  پيامبر فقط نمازهای فرض را بر روی شترش نمیهمچنان در حديثی آمده است:  

  ).700)، مسلم (1105-1098 -1096-1095-1000-999بخاری (
بنابراين از حکم اين حديث بصورت واضح بر می ايد که اگر  نماز گزار در حال سوار موتر باشد ، 

  ورد.آووقت نماز فرا رسد در صورت ممکن از موتر پياده شود، نماز خويش را بجا 
  ؟چرا ميتوان در کشتی وطياره نماز فرض را  خواند

که روزی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم در  مورد نماز خواندن در کشتی، سؤال  محدثين مينويسند
(روايت دارقطنی و حاکم) (ايستاده نماز بخوان » صّل فيها قائماً إالّ أن تخاف الغرق«شد؟ فرمود: 

مگر اينکه خطر غرق شدن وجود داشته باشد). که اين حديث داللت بر جواز نماز خواندن بر روی 
  رد وطياره  نيز حکم کشتی را دارد.کشتی دا

از جانب ديگر کشتی وطياره  بر خالف موتر  بر روی زمين حرکت نمی کنند و بلکه در بحر و هوا 
  سير می نمايند، لذا توقف آنها مقدور نيست تا فرد پياده شود و نمازش را بر روی زمين بخواند.

فرض در کشتی و طياره  جايز است، ولی بدين اساس گفته ميتوانيم که در شرع خواندن نمازهای 
  طوريکه گفته شد ،درموتر و امثال آن جايز نيست، مگر بادرنظرداشت دو شرط ذيل :

اختيار موتر در دست او نباشد، بعبارتی او موتروان  نيست و بلکه مسافری است که با موتر ويا  -1
وقف دهد و نمازش را سرويس  در حال سفر است. واگر شخص خودش دريور باشد او موتر ت

  بخواند و هيچ عذری در اين حالت پذيرفته نيست.
اگر کسی که در موتر بسر می برد و در حال رفتن به مقصد است، مطمئن باشد که تا قبل از  -2

رسيدن به مقصد، وقت نماز تمام می شود. چنانکه به مقصد برسد ولی هنوز وقت مقرر نماز تمام 
را در موتر بخواند، بلکه بايستی هر موقع بازگشت نمازش را بخواند.  نشده است، حق ندارد نمازش

همچنين بايد توجه داشت که اگر قبل از سوار شدن به موتر، وقت نماز فرا رسيده است، بايد قبل از 
آنکه سوار اتومبيل شود، نمازش را بخواند و حق ندارد که در ادای نماز کوتاهی کند به اين اميد که 

ازش را بخواند! (مگر برای نمازهايی که امکان جمع کردن در آنها وجود دارند که بعدا در موتر نم
  .اشاره خواهيم نمود.)

چنانکه اين دو شرط فراهم باشند، در آنصورت شخص می تواند نماز فرض خود را در موتر بخواند. 
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َلَواِت َوالصَّالِة الْ «دليل آنهم آيات زير هستند:  ِ قَاِنِتيَن (َحافُِظوا َعلَی الصَّ َّxِ فَِإْن 238ُوْسَطی َوقُوُموا(
َ َکَما َعلََّمُکْم َما لَْم تَُکونُوا تَْعلَُمونَ  َّo 239-238(بقره / » ِخْفتُْم فَِرَجاال أَْو ُرْکبَانًا فَِإَذا أَِمْنتُْم فَاْذُکُروا(  

فروتنانه برای خدا به پا  در انجام نمازها و (به ويژه) نماز ميانه (نماز عصر) محافظت ورزيد و«
خيزيد. و اگر (به خاطر جنگ يا خطر ديگری) ترسيديد، پياده يا سواره نماز بخوانيد. اما هنگامی که 

امنيت خود را باز يافتيد (نماز را به صورت معمول آن به جا آوريد و) برای آنچه که نميدانستيد و 
خداوند هيچ  )286بقره »( نفساً إال وسعها ال يُکلف هللا».«خدا به شما آموخت، خدای را ياد کنيد

  کسی را جز در حد توانش مکلف نمی کند.
  چند نکته ی مهم که بايد همراه با دو شرط فوق درنظر گرفته شوند:

اگر بعنوان مثال کسی زمانی سوار موتر می شود که هنوز وقت نماز ظهر نرسيده است، و ضمن 
د، مطمئن است که تا وقت نماز عصر به مقصد نمی رسد، آنکه شرايط فوق در مورد او صدق می کن

در آنصورت او نبايد نماز ظهر را در موتر بخواند، بلکه بايد نماز ظهر را همراه با نماز عصر 
   بصورت جمع تاخيير بخواند، زيرا در اين عمل از سوی شرع رخصت و اجازه وجود دارد.

سيده و فرد می خواهد سوار موتر شود، اگر او يا حالتی را در نظر بگيريد که وقت آذان ظهر ر
مطمئن است که تا آذان مغرب به منزل نمی رسد، در اينصورت بايد نماز ظهر و عصر را باهم و قبل 

از سوار شدن به موتر بخواند، يعنی نماز عصر را بصورت جمع تقديم با نماز ظهر و قبل از سوار 
رسيده و سوار موتر شد و مطمئن بود تا مغرب به مقصد شدن بخواند. اما اگر هنوز وقت نماز ظهر ن

هرچند آذان ظهر  –نمی رسد، و يا وقت بسيار تنگ بود و احتمال داشت که موتر يا قطار حرکت کند 
    باز برای او جايز است که نمازهايش را در داخل موتر يا قطار بخواند. -داده شده بود

   :رـاما حالتی ديگ
خود است و نماز ظهرش را خوانده است، بعد قبل از آنکه آذان عصر  فرض کنيد شخصی در منزل

داده شود ناگهان ناچار می شود که با موتر  به مقصدی ديگر برود، و مطمئن است تا مغرب نخواهد 
با وجود شرايط فوق الذکر می تواند نماز عصرش را درموتر بخواند. و اگر  رسيد، در اين حالت،

نمی رسد، در اينصورت او بايد نماز عصرش را در داخل موتر بخواند  مطمئن است تا وقت عشاء
ولی نماز مغرب را به تاخيير بياندازد و هرگاه پياده شد، مغرب را همراه نماز عشاء بصورت جمع 

  تاخيير بخواند.
  ر: ـنکته ی مهم ديگ

اند با خاک تيمم اگر فرد حائز شروط فوق بود و درموتر بود ولی وضوء نداشت، در اين حالت می تو
کند و يا اگر خاک در دسترس نيست، کافيست تا چند بار دو کف دستش را بر چوکی های موتر  بزند 

  تا از گرد و خاک آنها تيمم کند و روش تيمم نيز بصورت زير است:
کرده تا خاک و  پفبعد از آنکه دو کف دستش را با خاک و يا گرد و خاک آغشته کرد، در دستش 

و بعد با دو دستش ابتدا صورتش و سپس دو کف دستش (پشت و روی آنها) را  ر گردددوآن  گرد
  مسح کند و همين قدر کافيست. ( تفصيل موضو ع در فصل مسح در باب طهارت بيان گرديده است )

  نماز خواندن در طياره وقاعده ای قبله يابی درآن:
اظ شرعی جواز داشته ، وبرای درک طوريکه درفوق ياداور شديم خواندان نماز در طياره از لح

ويافتن اوقات نماز ، بخاطراينکه نماز قبل از موعود  بجاء نيايد ، بهتر است در مورد وقت نماز  
وسمت قبله از موظفين طياره خواستار کمک کرديم ، اگر چه در شرايط امروزی شرکت های هوايی 

را از اوقات نماز وسمت قبله مطلع می  با وسايل مدرن  مجهز بوده ، ودر طول مسافرت ، مسافرين
سازند . باآنهم  بخاطر اينکه نماز ما در وقت تعين شده شرعی بر پاگردد، مسافر ميتواند به مرعات  

  وعملی کردن قاعده ذيل وقت وادای نماز  را بوجه احسن دريابند. 
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  بجاء ارد  . هر زمانيکه آفتاب غروب کرد ، مسافر بدون تشويش ميتواند نماز مغرب را -1
  هرگاه بعد از غروب، سرخی کنار آسمان بطور کامل ناپديد شد و رو به تاريکی گراييد، مسافر  -2
  ميتواند نماز عشاء رابخواند. 
    هرگاه فجر صادق طلوع کرد، نماز صبح را قبل از آنکه آفتاب  طلوع نمايدميتواند ادا کند ، و   -3
  ، هرگاه آسمان بعد از تاريکی شب اندکی به روشنايی گر نسبت به فجر صادق تجربه نداردا 
  گراييد، نماز صبح روا ميگردد. 

مسافر در هر سه حالت فوق با استفاده از مشاهداتش نسبت به آسمانی که در حال پرواز در آنست 
عمل کند، يعنی به آسمان نظر می کند و هرگاه ديد  آفتاب غروب کامل کرده، نماز مغرب را بخواند و 

  نماز عشاء و صبح را هم بر اساس مشاهداتش از آسمان درحال پرواز تشخيص دهد.
درضمن اينکه چون مسافر است او می تواند نماز مغرب را با عشاء بصورت جمع تقديم يا جمع 

  تاخير بخواند؛ بدين صورت که:
  يا بعد از غروب کامل  آفتاب  هر دو نماز مغرب و عشاء را با هم جمع کند. -
  آنکه با تاريک شدن آسمان نماز مغرب و عشاء را جمع کند. يا -

برای آنعده اشخاصيکه کمی وسواسی آند ، مورد اخير خوبتر واسانتر است ، يعنی بعد از تاريک 
شدن آسمان هر دو نماز مغرب و عشاء را با هم جمع کنند، بدينصورت که ابتدا نماز مغرب را سه 

خير به ـأرکعت عشاء را قصر کرده و بخواند، که اين جمع ت رکعت بخواند و آنگاه برخيزد و دو
 همراه قصر است.

  ما برای نماز ظهر و عصر:ا
می تواند از طريق اجتهاد وکنجکاوی و بررسی کردن، وقت آن دو نماز را تشخيص دهد، مثال هرگاه 

ال پرواز است بداند که نماز ظهر يا عصر در آن شهر يا سرزمينی که طياره شان ، بر فراز آن درح
فرا رسيده، در آنصورت مسافر ميتواند با کمی تا خير (تامبادا قبل از وقت باشد )  نماز  خويش را 

بجا ء ارد ،زيرا وقت در آسمان وطياره  مثل زمين نيست، از جانب ديگر مسافر ميتواند ، نماز ظهر 
ب  به سمت مغرب متمايل شده و عصر را با هم جمع کند، لذا به آسمان نظر کند ببيند که آيا آفتا

است؟ اگر طرف غرب و شرق آسمان را نمی داند ، طوريکه قبآل گفتيم  از پرسونل  طياره  سوال 
کند، آنگاه با دانستن اينکه سمت غرب کجاست، می تواند به آسمان نگاه کند که آيا آفتاب  به سمت 

ن بود، نمازی نخواند، ولی اگر غرب متمايل شده است؟ اگر هنوز در سمت مشرق يا در وسط آسما
به طرف غرب متمايل شده بود، در آنصورت اگر فاصله آن از وسط آسمان نزديک بود، پس می 

و اگر  –تواند نماز ظهر را بخواند و اگر خواست نماز عصر را با آن جمع کند   بصورت جمع تقديم 
قبال تصميم گرفته می تواند ابتدا  آفتاب درنزديک غروب بود، می تواند نماز عصرش را بخواند و اگر

  ظهر بخواند و سپس عصر بخواند، بصورت جمع تاخير، و هر نماز را دو رکعت بخواند.
  يادداشت:

کسی که با تالش و اجتهاد خويش وقت نماز را تشخيص دهد و نماز بخواند، نمازش صحيح است، 
حالت برخيزد و آنرا تکرار کند، و مگر آنکه برايش مشخص شود که قبل از وقت نماز خوانده، در اين

جامع فتاوای اهل اگر چيزی برايش مشخص نشد، پس الزم به اجری چيزی  نميشود   . وهللا اعلم  (
  .سنت و جماعت)

  :نمازخواندن در مساجد قبردار
قبل از همه بايد گفت اساسآ درشر ع اسالمی  دفن اموات در مساجد جايزنمی باشد  و هر مسجدی 

  زاست . ـبری وجود داشته باشد ، خواندن نماز  در آن ناجايكه در آن ق
ِ َعَليِه ِ َوَسلََّم و برخی از ياران ايشان در مسجد  ولی حکمت وفلسفه موجوديت  َّo قبر پيامبر َصلَّى

  نبوی چيست؟
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ِ َعلَيِه ِ َوَسلََّم  روايت گرديده آمده در بدو بايد گفت در حديثی  َّo است  از پيامبر َصلَّى»: ُ َّo لَعََن
(هللا يهود و نصارا، را لعنت كند، آنها قبرهای انبيای » اْليُهوَد َوالنََّصاَرى اتََّخذُوا قُبُوَر أَْنِبياِئِهْم َمَساِجدَ 

  .دادند) خود را مسجد قرار می
 حبيبه رضی هللا سلمه و ام همچنين در حديث ديگری از عايشه رضی هللا عنها روايت شده است كه ام

ِ َعلَيِه َوآِلِه َوَسلََّم يادآور  َّo عنهما كليسايی را در سرزمين حبشه ديده بودند برای رسول هللا َصلَّى
ِ َعلَيِه َوآِلِه َوَسلََّم  شدند و عكس َّo هايی كه در آن وجود داشت سخن گفتند، رسول هللا َصلَّى

ُروا أُوَلئَِك قَْوٌم إَِذا َماَت فِيِهُم الْ «فرمودند: ُجُل الَصِاِلُح َبَنْوا َعلَى قَْبِرِه َمْسِجًدا، َوَصوَّ اِلُح أِو الرَّ َعْبُد الصَّ
 َِّo َوَر؛ أُوَلئَِك ِشَراُر اْلَخْلِق ِعْنَد بنده يا مرد صالحی از  اينها قومی هستند كه هرگاه( »ِفيِه تِْلَك الصُّ

كشيدند؛ اينها نزد هللا  ساختند و اين تصويرها را در آن می كرد بر قبر او مسجدی می شان فوت میميان
  .بدترين مخلوق هستند)

ُ َعْنهُ  همچنين در صحيح مسلم از جندب بن عبدهللا َّo از پيامبر  :گويد روايت شده است كه می َرِضی
ِ َعَليِه ِ َوَسلََّم شنيدم كه فرمود َّo تَعَاَلی قَِد اتََّخَذنِی َخِليالَ َكَماَ إتََّخذَ إْبراِهيَم َخِليالَ، َولَْو « :َصلَّى َoّ إّن

تِی َخِليالَ التََّخْذُت أبَابَْكٍر َخِليالَ  أَال و إنَّ َمْن َكان َقْبلُكْم َكانُوا يتَِّخذُوَن قُبَُور أنِبيائِهْم  .ُكْنُت ُمتَِّخذاً ِمْن أُمَّ
َِّخذُوا اْلقُبُوَر َمَساِجَد؛ إِنِّی أَْنَهاُكْم َعْن َذِلكَ وَصاِلحيهْم َمَسا (هللا تعالی مرا دوست خود »  ِجَد؛ أال فَال تَت

را دوست خود قرار داد، چنانچه از امتم كسی را  عليه السالم قرار داده است همان گونه كه ابراهيم
ُ َعْنهُ  دادم قطعاً ابوبكر دوست قرار می َّo گمان كسانی كه پيش  دادم؛ بی ت خودم قرار میرا دوس َرِضی

دادند؛ آگاه باشيد كه شما قبرها را  از شما بودند قبرهای انبيا و صالحين خود را مسجد قرار می
  .دارم) مسجد قرار ندهيد، من شما را از اين عمل باز می

ُ َعْنهُ  امام مسلم همچنين با سند خود از جابر َّo روايت كرده است:  َرِضی » ِ َّo َصلَّى oّ نََهی َرُسْول
ِ َعَليِه َوآِلِه » ( َعَليِه َوآِلِه َوَسلََّم أْن يَجصََّص اَْلَقْبُر َوأْن يْقعََد َعلَيِه َوأْن يْبنی َعلَيهِ  َّo رسول هللا َصلَّى

ام احاديثی اين احاديث و تم.َوَسلََّم از گچ كاری قبر و نشستن و بنای ساختمان بر آن منع كرده است)
  اند به تحريم مسجد قرار دادن قبور اشاره دارند. كه در اين خصوص وارد شده

كنند؛  كاری بر آنها داللت می اين احاديث همچنين به تحريم بنای ساختمان، ساختن گنبد بر قبور و گچ
ذشته كه در گ شود كما اين كه اين اعمال از اسباب شرك و پرستش صاحبان قبر محسوب می برای اين

 ِ َّo و حال چنين اتفاقی افتاده است، پس بر مسلمان جايز است كه در هر مكانی از آنچه پيامبر َصلَّى
  .دـَعَليِه ِ َوَسلََّم از آن نهی كرده پرهيز نماين

ِ َعَليِه ِ َوَسلََّم و برخی از ياران ايشان در مسجد نبوی بايد گفت ولی درموجوديت  َّo قبر پيامبر َصلَّى 
ِ َعَليِه َوآِلِه َوَسلََّم و دو يارش ( حضرت ابوبكرصديق  وامير المومنين حضرت   َّo ؟ که محمد َصلَّى

  بلكه در اتاق عايشه رضی هللا عنها مدفون هستند. اند؛ در مسجد دفن نشده عمر)  اساسآ 
ه رضی هللا ی عايش مگر زمانيکه  مسجد نبوی در زمان وليد بن عبدالملك توسعه داده شد حجره

   د.عنها در پايان قرن اول در مسجد داخل كرده ش
ِ َعَليِه َوآِلِه َوَسلََّم و  اين عمل در حكم دفن در مسجد به حساب نمی َّo آيد؛ زيرا رسول هللا َصلَّى

   .بلكه حجره به علت توسعه در مسجد داخل كرده شد يارانش به زمين مسجد انتقال داده نشدند؛
تواند از اين عمل برای جواز دفن ميت در مسجد و بنای ساختمان بر روی  چ كس نمیبدين ترتيب هي

تواند حجتی در برابر مخالفت با سنت رسول هللا َصلَّى  قبر استدالل نمايد و عمل وليد بن عبدالملك نمی
ِ َعلَيِه َوآِلِه َوَسلََّم باشد َّo. بوی ، فتوا ونظر فقها ( برای معلومات مزيد مراجعه نمايد به احاديث الن

  .) (شيخ ابن باز)(338 ،4/337) وبخصو ص مجموع فتاوا و مقاالت متنوعة
در مسجد که در آن حکم شرعی واسالمی ونظر اکثريت علمای اسالمی همين است که خواندان نماز ،

ن قبر وجود داشته باشد  جايز نبوده واگر احيانآ در مسجد قبری وجود داشته باشد ، بر مسلمانا
های مرده  را به قبرستان منتقل سازند ، البته ناگفته  واجب  است که قبر را باز کرده و استخوان

  .بر شودـهای هر قبری بطور جداگانه در ق نماند که استخوان



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

97 

جايز نيست كه اساسآ در مسجد قبری باقی بماند و در اين ميان هيچ فرقی بين طوريکه که گفتيم  
ِ َعَليِه َوآِلِه َوَسلََّم امت قبور اولياء ، صحابه و  َّo ساير مردگان وجود ندارد، زيرا پيامبر اكرم َصلَّى

خويش را از اين كار بصورت مطلقی  منع كرده واز آن بر حذر داشته است و يهود و نصارا، را به 
  همين سبب مورد لعن و نفرين قرار داد.

را در حبشه ديده بودند و در آن عكس وجود   ه آنای ك كه ام سلمه و ام حبيبه در مورد كنيسه هنگامی
ِ َعلَيِه َوَسلََّم به آنها گفت  : َّo َعَليِه ِ َوَسلََّم صحبت كردند، رسول هللا َصلَّى ِ َّo داشت با پيامبر َصلَّى 

ُجُل الَصِاِلُح َبَن «    اِلُح أِو الرَّ ُروا فِيِه تِْلَك أُوَلئَِك َقْوٌم إَِذا َماَت فِيِهُم اْلَعْبُد الصَّ ْوا َعَلى قَْبِرِه َمْسِجًدا، َوَصوَّ
 َِّo َوَر؛ أُوَلئَِك ِشَراُر اْلَخْلِق ِعْنَد   ».الصُّ

كرد بر قبر او  ی صالح يا مرد صالحی از ميانشان فوت می (اينها قومی هستند كه هنگامی كه بنده
  ا بدترين مخلوق نزد هللا هستند) كشيدند؛ اينه ساختند و تصوير او را بر ديوار آن می مسجدی می

أالَ و أّنِ َمْن َكاَن َقبلَُكْم َكانُوا يتِِّخِذون قُبُوَر أْنِبيائهم َو َصاِلْحيِهْم «در حديث ديگری آمده است : 
ما بودند كه پيش از ش (آگاه باشيد كسانی» َمَساِجَد؛ أالَ فَالَ تَتَِّخذوا اْلقُبُوِر َمَساِجَد إنِّی أْنَهاُكْم َعْن ذلك 

دادند؛ آگاه باشيد قبرها را مسجد قرار ندهيد و  قبرهای انبياء و افراد صالحِ خود را مسجد قرار می
  دارم). من شما را از اين كار باز می

مشخص است هر كس كه نزد قبری نماز بخواند و يا بر آن مسجدی بسازد اين عمل بدين معنی تلقی 
اده است؛ پس واجب است كه قبرها از مساجد دور و جدا كرده شود كه او آن قبر را مسجد قرار د می

ِ َعَليِه ِ َوَسلََّم و بخاطر در امن ماندن از نفرينی كه از هللا تعالی  َّo شوند و به اطاعت از پيامبر َصلَّى
بر سازندگان مسجد بر قبرها صادر شده نبايد هيچ قبری در مسجد قرار داده شود؛ زيرا اگر انسان 

جدی كه در آن قبر وجود دارد نماز بخواند شيطان رفته رفته عبادت مرده را برای او آراسته در مس
سازد و در نتيجه مرتكب شرك اكبر  ساخته و او را به استغاثه، نماز و سجده كردن آن ميت وادار می

و نصارا تواند باشد كه عمل مذكور از اعمال يهود  شود، علت ديگر برای تحريم اين كار، اين می می
  .است و بر ما واجب است كه با آنها مخالفت نموده و از راه و عمل زشت آنها دوری جوييم

جا بنا كرده بشود ِمْن  ای وجود داشته باشد و سپس مسجدی در آن ليكن اگر در جايی قبرهای كهنه
   .اند را گفته كه علماء  همين باب سد ذرائع و قطع اسباب شرك بايد آن قبرها را از بين برد كما اين

مجموع فتاوا و مقاالت  مراجعه شود : به فتوای شيخ ابن باز. ( معلومات ( مزيد 
   .(388 ,5/389). گوناگون

   تخريب وانهدام مسجد قبر دار:
)  خود مينوسد که :اگر مسجد بر   2/235،234) مجموع فتاوا و رسائل  ( در شيخ ابن عثيمين 

از خواندن در آن مسجد حرام است وثانيآ  انهدام آن واجب است، روی قبر ساخته شده است، اوآل نم
ِ َعَليِه  َوَسلََّم يهود و نصارا، را بدليل اين َّo كه قبور انبيای خود را مسجد قرار  زيرا رسول هللا َصلَّى

  .داشت داد و از اين طريق امتش را از عمل آنان بر حذر می ميدادند مورد لعن قرار می
جا دفن كنند در اين  د قبل از دفن و جلوتر از قبر ساخته شد و سپس شخصی را در آنولی اگر مسج

صورت بر مسلمانان واجب است كه قبر را از مسجد بيرون كرده و مرده را در قبرستان عمومی 
جا دفن كنند و نبش قبر در چنين حالتی بدون اشكال است چون در مكانی دفن  انتقال  دهد ، و در آن

  .باشد جا مشروع نبوده است چه مسجد محل دفن اموات نمی صالً دفن آن در آنشده كه ا
كه  جايز است به شرط آن ولی اگر مسجد در پيشروی قبر ها  قرار داشته باشد ، خواندن نماز درآن 

ِ َعَليِه َوَسلََّم از نماز خواندن بسوی قبور م َّo نع كرده قبر در قسمت قبله نباشد، زيرا رسول هللا َصلَّى
  است.

در صورتی كه نبش قبر ممكن نباشد بايد آن قسمت از ديوار مسجد را منهدم ساخته و قبر را بيرون 
  مجموع فتاوا و رسائل  )  .(و سپس ديوار را بسازند) كنند

..اکثر علماء  مانند ابن تيميه ، ابن حزم و شوکانی به  «در کتاب الجنايز مينويسد:  شيخ البانی



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

98 

ر قبرستان معتقد هستند و امام احمد در اين باره می گويد: هر کس در قبرستان و يا حرمت نماز د
  بسوی قبری نماز بخواند، نمازش را اعاده بکند.

ابن حزم می گويد: امام ابوحنيفه، امام  اوزاعی و امام سفيان نماز خواندن در قبرستان را مکروه  
ز خواندن در قبرستان و بسوی قبر را جائز می و از امام مالک نقل است که ايشان نما می دانند

و دليل اين امر را خواندن نماز جنازه توسط رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بر قبر زن مسکينی   دانند
که شب هنگام دفن شده بود، می دانند... و اکثر علماء  علت ممنوعيت خواندن نماز در ميان 

ه اند تا منجر به شرک نشود و يا حداقل مشابهت با بت قبرستان و در کنار آن را سد ذريعه دانست
پرستان و مشرکين بخصوص با يهود و نصارا نباشد که قبرهای پيامبران خود را مسجد قرار دادند و 

  ».در اطراف آن نماز خواندند
که می  صلی هللا عليه وسلم به علت حديث پيامبر ز جايز نيست،ضمنا نماز خواندن رو به قبر ني

  (رو به قبر ها نماز نخوانيد).». ال تصلوا الی القبور « د:فرماي
از ظاهر نهی چنين فهميده می «پس از ذکر اين حديث مينويسد : » کتاب الجنايز« شيخ  البانی در 

  رو به سوی قبور نماز خواندن، حرام است.  شود که : 
می گويد: رو » يض القديرف«امام نووی اين قول را ترجيح می دهد و مناوی در شرح اين حديث در 

  ... به قبور نمودن و نماز بمعنی تعظيم فوق العاده قبوراست که اينگونه تعظيم فقط شايسته خدا است
  ) پيرامون شرح اين حديث می گويد: 2/372» (المرقاه«شيخ علی قاری در 

کفار اگر اين عمل برای تعظيم قبر و صاحب قبر باشد، عمل کفار محسوب می شود و تشبه به 
  .»مکروه تحريمی است. جنازه نيز هنگامی که روی زمين گذاشته شد، همين حکم را دارد 

جمهور علماء  نماز خواندن در قبرستان را جايز نمی دانند، و بعضی از علماء  تنها خواندن نماز 
ر آن جنازه  که بدون رکوع و سجود است ، را جايز می دانند، بخاطر روايتی از بخاری و مسلم که د

. بخاری پيامبر صلی هللا عليه وسلم بعد از دفن زنی که مسجد النبی را نظافت می نمود، نماز خواندند
 ) .956) ومسلم (460(

  :نماز خواندن در  زمين غصبی
  به  نباشد و با توجه  وقت  بودن  تنگ  به  با توجه  آن  ترک  باشد و امکان  غصبی  زمين  که  در صورتی

  ؟وظيفه چيست؟ است  باطل  غصبی  ز در زميننما  که  اين
  عمدآ وارد زمين  . اگر کسی است  ، باطل است  غصبی  که  اين  به  با علم  غصبی  در زمين  نماز خواندن

رود.   جا بيرون  تر از آن سريع  و بايد هر چه  داده  انجام  ميشود ، بطور يقين که کار حرامی  غصبی
  شود اجتماع شود، نماز قضا می  خارج  غصبی  و اگر بخواهد از زمين  است  نماز تنگ  اگر وقت  حال

شود  می  او گفته  به  طرف  و از يک  امر نماز خواندن  به  طرف  کند. از يک می  ، صدق امر و نهی
  .  نکن  غصب

سوء   به  ندر مورد بحث چو  دارند، ولی می  را مقدم  نهی  جانب  ، برخی امر و نهی  اجتماع  در بحث
نماز   شود. نحوه می  گناهکار محسوب  بايد نماز را بخواند و هم  ، هم شده  غصبی  اختيار وارد زمين

  راه  باشد. ثانيا در حال  داشته  از غصب  ، توبة خروج  اوال در حال  بايد باشد که  صورت  اين  به  خواندن
  را قضا نمايد.  نمازش  غصب  از زمين  د از خروجشود و بع  بخواند و خارج  ، نماز را با اشاره رفتن

  ).19  ، مسئلة المصلی  مکان  ، جلداول ، فی الوثقی  ( برای معلومات مزيد مراجعه شود :عروه

  نمازخواندن در لباس که از پول حرام تهيه شده :
  خواننده محترم ! 

نماز(جای   دن لباس ويا هم فرش بايد گفت که :اصل بر پا کردن نماز ربطی به حالل بودن يا حرام بو
نماز وفرش مسجد )  که از چه پولی تهيه ديده شده است، ندارد. مهم آنست که شخص نماز گزار 

برای صحت کامل نماز خويش شروط صحت نماز، ارکان و واجبات آنرا بصورت درست واحسن 
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  و اداء کند.  دـمطابق سنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم انجام ده
 لباس، بايد محل ادای نمازمبنی براينکه  آنچه که در شرع مربوط به مکان و لباس نمازگزاراً مسلم

و ساير ارکان و وجايب نماز بيان �رديده  لباس عورت نمازگزار را بپوشاند، اينکه نجاستپاک از 
  .است

حسن را در مورد محل نماز و لباس خود بوجه ا  و ارکان  اين شروط هرزمانيکه شخص مسلمان 
نمازش تعالی و واجبات آنرا رعايت کند، ان شاءهللا   ت نمايد و ارکان نماز را کامال انجام دهد امراع

ظاهر را ميبيند و بر    چون شرع داده خواهد شد ونماز �زار ، مقبول است و حکم به صحت نماز
شد و انشاء هللا الذمه  بریءقلبها هللا تعالی آکاهی دارد که به اين ترتيبب نماز �زار با خواندن نماز 

  است.تعالی که نمازش قبول شده 
  !برادر وخواهر مسلمان خوانندۀ محترم

علمای اسالم در مورد حکم نماز خواندن در لباس   ق شرعی فوتنباط و اسه ـبادرنظرداشت نظري
غصب شده يا بدست آورده شده از طريق حرام، و يا لباسی با جنس حرام (مانند ابريشم برای 

، و همچنين در مکانی غصب شده، دو قول معروفی راغرض رهنمايی مسلمانها ارايه  ا)مرده
  فرموده اند .

  اول: 
مذهب مشهور امام صاحب  احمد، و ابن حزم و شيخ االسالم ابن تيميه گفته اند که نماز در لباس 

  ).21/89» (مجموع الفتاوی«خريداری شده به پول حرام صحيح نيست. 
از علماء به حديثی است که: از ابن عمر رضی هللا عنه   بصورت مرفوع روايت  استدالل اين عده
» من اشتری ثوبا بعشرة دراهم، و فيه درهم حرام، لم تقبل له صالة ما دام عليه«گرديده است : 

).يعنی: هرکس لباسی را با ده درهم بخرد که يک درهم آن حرام باشد، تا 2/98مسند امام احمد (
  باس بر تن اوست نمازش قبول نمی شود. (ولی سند اين حديث ضعيف است).زمانيکه آن ل

  دوم:
نماز  (رحمهم هللا) و امام صاحب مالک و امام صاحب شافعی (رح) صاحب ابوحنيفه   در مذهب امام  

» المجموع«خواندن در لباس که با پول حرام خريداری شده باشد ويا محل آن ، صحيح است. 
)3/180.(  

ده هستم که : رأی راجح هم قول دوم است زيرا هيچ حديث صحيحی از پيامبر صلی هللا من بدين عقي
عليه وسلم در مورد نهی از نماز خواندن در لباس يا مکان غصب شده و يا لباسی که بوسيله ی مال 

  حرام بدست آمده، وارد نشده است.
که از پول حرام تهيه ديده بنابراين حکم شرعی همين است : اگر کسی بر روی فرشی نماز بخواند 

، شده باشد ويا هم در لباسی نماز بخواند که از پول حرام تهيه ديد باشد، اصل نماز اش صحيح است
ولی به هر حال نبايد فراموش کرد که :نمازگزار بخاطر پوشيدن لباس حرام گناهکار است و اين 

و حق العبد مبنی بر   نزد پرود�اهمطميناً مسؤوليت و جواب�ويی در قضيه به نماز او ربط ندارد. 
بحث و مسؤوليت است که بر جای خويش باقی است    تعدی و تخلف بجای خويش به صورت مستقل

( تفصيل موضوع را ميتوان در مجموع الفتاوی مطالعه   خواهد بود.   و انسان متخلف ازآن جواب�و
   .فرمايد )

  : شايسته اهل تقوی نيستلباس ابريشم برای مردها 
مورد حکم شرعی در مورد پوشيدن لباس ابريشمی برای مردها  وعدم خواندن نماز در حديثی  در

  عقبه بن عامر رضی هللا عنه آمده  است که :
وُج َحِريٍر، فَلَبَِسهُ « ا فََصلَّی فِيِه، ثُمَّ اْنَصَرَف، فَنََزَعهُ نَْزًعا َشِديدً  أُْهِدَی إَِلی النَّبِِیّ صلی هللا عليه وسلم فَرُّ

   )375(بخاری:  ». ال يَْنبَِغی َهذَا ِلْلُمتَِّقينَ «َکاْلَکاِرِه َلهُ، َوقَاَل: 
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عبايی ابريشمی را به رسول هللا عقبه بن عامر ميفرمايد که در يکی از روزها : يکی از صحابه 
از آن را پوشيد و با آن، نم صلی هللا عليه وسلم اهداء نمودند، رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم 
باشد، از تن بيرون آورد و  خواند. پس از اتمام نماز، به سرعت، مانند کسی که آنرا نپسنديده 

همين روايت در صحيح مسلم بصورت کاملتر آن ذکر  ».اين لباس، شايسته اهل تقوی نيست«فرمود: 
ز به پيامبر السالم در نما گرديده است و در اين روايت اشاره بعمل آمده است  به اينکه جبريل عليه 

اتمام نمازش آنرا از تن بيرون  صلی هللا عليه وسلم خبر حرام بودن ابريشم را می دهد، و لذا پس از 
آورد، ولی پيامبر صلی هللا عليه وسلم نمازش را تکرار نکرد، در مورد عدم تکرار نماز توسط 

رام يا حالل بودن نماز پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، علماء دليل می اورند که : صحت نماز به ح
  ربطی ندارد.  

  :نماز خواندن در زمين مغضوبه
نماز خواندن در سرزمين عذاب شده که سرزمين ثمود هم جزو آن است مکروه است ولی حرام 

نيست و نماز صحيح است و اين مذهب جمهور اهل علم (امام ابو حنيفه ، امام مالک ،وامام شافعی  
، 2/166، تحفة المحتاج 357نابله (حاشية الطحطاوی صفحه  است و همچنين مشهور مذهب ح

  .)1/372مطالب أولی النهی 
گفته شده که نماز خواندن در اين مکان حرام است، و اين قول بعضی از حنابه و قول مختار ابن   - 2

  ) است.4/510تيميه در شرح العمدة (
   نت رسول هللا صلی هللا عليه وسلمکدام يکی از اين دو قول صحيح و طبق س کهحاال بايد ببينيم 

  است؟
نماز خواندن در زمين مغضوب (زمينکه مورد غضب قرارگرفته ) مانند سرزمين قوم لوط و هر 

مکانی که در آنجا عذابی نازل شده باشد مانند سرزمين بابل و ثمود (بين مدينه و شام که قوم صالح 
ء است که توسط منافقين بنا شده بود) و هر عليه السالم بودند) و مسجد ضرار (مجاور مسجد قبا

مکانی که در آنجا عذابی نازل شده باشد، در نزد جمهور اهل علم صحيح است يعنی نماز باطل 
  نيست، اما خواندن نماز در اينگونه مکانها مکروه می باشد؛ زيرا مورد نفرين واقع شده اند. 

الَ تَْدُخلُوا َعلَی َهُؤالَِء «بور کردند و فرمودند : روزی پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر سرزمين ثمود ع
بخاری » ا أََصاَبُهمْ الُمعَذَِّبيَن إِالَّ أَْن تَُکونُوا بَاِکيَن، فَِإْن لَْم تَُکونُوا بَاِکيَن فَالَ تَْدُخلُوا َعَلْيِهْم، الَ يُِصيبُُکْم مَ 

اند وارد نشويد، مگر به حالت  تهبه سرزمين اينها که مورد عذاب خدا قرار گرف« ).يعنی : 433(
گريان، و اگر حالت گريه نداشتيد بر آنان وارد نشويد، تا عذابی که بر آنان نازل شده بر شما نازل 

  ».نشود
ْن َال تَْدُخلُوا َمَساِکَن الَِّذيَن َظَلُموا أَْنفَُسُهْم، إِالَّ أَْن تَُکونُوا بَاِکيَن َحذًَرا، أَ «و در لفظ مسلم چنين آمده : 

اند وارد  به منزل کسانی که به خود ظلم کرده« يعنی :  ).2980مسلم (» يُِصيبَُکْم ِمثُْل َما أََصاَبُهمْ 
  ».نشويد مگر به حالت گريه و زاری، تا عذابی که بر آنان نازل شده بر شما نازل نشود

ا َنَزَل   عليه وسلم صلی هللا أَنَّ َرُسوَل هللا«و از ابن عمر رضی هللا عنه روايت است که گفت :  َلمَّ
ِمْنَها اْلِحْجَر فِی َغْزَوِة تَبُوَک أََمَرُهْم أَْن ال يَْشَربُوا ِمْن بِئِرَها َوال يَْستَقُوا ِمْنَها، فَقَالُوا: قَْد َعَجنَّا 

  ).2981ومسلم (  )3378ی (بخار» َواْستََقْينَا، فَأََمَرُهْم أَْن يَْطَرُحوا َذِلَک اْلعَِجيَن َويَُهِريقُوا ذَِلَک اْلَماءَ 
توقف  يعنی : هنگامی که رسول خدا صلی هللا عليه وسلم در غزوة تبوک در محل ِحجر (منازل ثمود)

  کرد، هدايت فرمودند از چاه اين منطقه نه آب بنوشيد  و نه از آن بردارند. 
لی هللا عليه وسلم صحابه گفتند: ما از آب چاه، آرد، خمير کرده ايم و آب برداشته ايم! رسول خدا ص

  دستور داد تا آن خمير را بيندازند (و به شترها بدهند) و آن آب را بريزند.
در صحيح خود ذکر کرده که علی رضی هللا عنه نماز خواندن در بابل را مکروه  همچنان  امام بخاری

  ).30/190» (الموسوعة الفقهية «  می دانستند. ( نگاه کنيد به : 
کلی ورهنموديک برای  نماز خواندان در شرع اسالمی همين است : تا زمانيکه   ولی حکم وقاعده ای
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محل از نجاسات پاک باشد، خواندن نماز درآن صحيح است، ولوکه سرزمين  مغضوب خوانده شده 
باشد، زيرا نهی وارده از داخل شدن به چنين مکانها است وبه اصل و ماهيت نماز برنمی گردد، و 

، اما در اينکه آيا نمازگزار مرتکب عملی حرام شده يا ناپسند؛ مابين اهل علم مانع صحت آن نيست
اختالف نظر است، و همانطور که ذکر شد جمهور اهل علم آنرا مکروه می دانند، و بعضی از علما ء 

أَنَّ   «حتی  آنرا حرام می دانند، و به روايت ابوداود از ابو صالح الِغفاری استناد کردند که گفت : 
ا بَ  ُ َعْنهُ َمرَّ ِببَابَِل َوُهَو يَِسيُر فََجاَءهُ اْلُمَؤِذُّن يَُؤِذُّن بَِصَالِة اْلعَْصِر فَلَمَّ َّo َرَز ِمْنَها أََمَر اْلُمَؤِذَّن َعِلي�ا َرِضَی

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َنَها َّo ا َفَرَغ قَاَل إِنَّ َحِبيبِی َصلَّی َالةَ فََلمَّ نِی أَْن أَُصِلَّی فِی اْلَمْقبََرِة َوَنَهانِی أَْن أَُصِلَّی فَأَقَاَم الصَّ
علی رضی هللا عنه از بابل عبور می کرد، «).يعنی : 490ابوداود (» ِفی أَْرِض بَاِبَل فَِإنََّها َمْلعُونَةٌ 

مه مؤذن آمد و برای نماز عصر آذان داد، وقتی از بابل گذشتند ، به  مؤذن امر کرد که برای نماز اقا
کند، وقتی از نماز فارغ شدند گفت : همانا محبوبم صلی هللا عليه وسلم مرا نهی کردند از اينکه در 

  ».قبرستان، و در شهر بابل نماز بخوانم چون اين مکان مورد لعن واقع شده است
گفته : اسناد اين حديث  ضعيف »  فتح الباری « اما اين حديث ضعيف است، حافظ ابن حجر در 

  ) آنرا ضعيف دانسته است.76» (ضعيف أبی داود« شيخ البانی نيز در است، و
خطابی گفته : در اسناد اين حديث جای سخن «می گويد : » عون المعبود« شارع سنن ابوداود در 

است، و نمی دانم احدی از علماء  نماز در شهر بابل را حرام دانسته باشند، و اين روايت با حديثی 
نی: ـيع». ُجِعَلْت ِلی اْألَْرض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا  «ست تعارض دارد، يعنی حديث : که از آن صحيح تر ا

  ».همه ی زمين برای من (و امتم) محل نماز و پاک قرار داده شده است  «
مقتضای کالم آمدی و ابو الوفاء بن عقيل آنست «گفته : » االختيارات  « شيخ االسالم ابن تيميه در 

ضوبه صحيح نيست، و اين قول قوی است، و از امام احمد وارد شده که او گفته که نماز در زمين مغ
  ».: نبايد در آنجا خوانده نمی شود

  درباره اين سخن شيخ االسالم چنين نظر می دهد : » الثمر المستطاب « شيخ البانی در 
به زمين مورد  ما هيچ دليلی نيافتيم که نماز در چنين مکانی باطل باشد، و حديثی که داخل شدن«

عذاب را نهی کرده خاص نماز نيست تا بگوئيم نماز در آنجا باطل است، و حديث علی رضی هللا عنه 
نهی از نماز در آنجا  «اگر صحيح هم باشد دليل بر بطالن نماز نيست، و برای همين بيهقی گفته : 

ين معنا نيست که به (نفس) به ا –اگر بصورت مرفوع از پيامبر صلی هللا عليه وسلم ثابت شده باشد 
نماز بازگردد، اگر نماز در آنجا خوانده شود نياز به تکرار ندارد، بلکه علت نهی ، وهللا اعلم ، می 

می ترسم عذابی که بر آنان نازل شده بر شما « تواند اين فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم باشد: 
گفته : » المعالم«را افاده می کند، اما خطابی در ، بلی ، ظاهر نهی تحريم نماز در آنجا »نازل شود

  ».نمی دانم احدی از علماء  نماز در شهر بابل را حرام دانسته باشند

  :نمازخواندن  در کليسا
حکم شرعی همين است که : نماز خواندن در کليسای نصاری جايز است، بشرطيکه در داخل آن 

در داخل کليسا مجسمه و تصاويری وجود داشته کليسا تصاوير و مجسمه وجود نداشته باشد، اگر 
  نماز خواندن در آنجا جايز نمی باشد.  دران صورت   باشد، هدايت وحکم اسالم  همين است که

َالِة ِفی اْلِبيعَِة َوقَاَل ُعَمُر َرِضَی «امام بخاری رحمه هللا نيز بابی را در کتاب خود با عنوان:  بَاب الصَّ
ُ َعْنهُ إِنَّا  َّo َوُر َوَکاَن اْبُن َعبَّاٍس يَُصِلّی فِی اْلِبيعَِة إِالَّ َال نَْدُخُل َکنَائَِسُکْم ِمْن أَْجِل التََّماثِيِل الَِّتی ِفيَها الصُّ

حکم نماز در عبادتگاه و کليسا؛ عمر رضی هللا عنه گفته: ما «آورده است. يعنی: » ِبيعَةً فِيَها تََماثِيل
اويری که در داخل کليساهای شماست، داخل آن نمی شويم. و ابن بخاطر وجود مجسمه ها و تص

  ».عباس در کليسا نماز می خواند، بجز در کليسائی که در آن مجسمه وجود می داشت
صومعه و بت خانه و آتشکده و همانند آنها «حافظ ابن حجر رحمه هللا در کتاب فتح الباری گفته: 

  ».همگی در حکم کليسا هستند
از خواندن در کليسای نصاری، چنانکه در آنجا تمثالها و تصاويری باشد، جايز نيست و بنابراين نم
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نماز خواندن در آنجا را ، با آن شرايط ،  حرام دانسته اند، هرچند بعضی از  ؤبعضی از علماء 
  علماء  نيز آنرا مکروه می دانند.

وير است، بخاطر عموم ادله ای است و دليل بر تحريم نماز در داخل کليسايی که در آن تماثيل و تصا 
که بر تحريم مجسمه و تصاوير وارد شده و نيز داليلی که بيان می دارد مالئکه به مکانی که تصوير 

و مجسمه در آنجا باشند، داخل نمی گردند، چنانکه از ابی طلحه از پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
) ومسلم 3225بخاری (». بَْيتًا ِفيِه َکْلٌب َوَال ُصوَرةٌ  َال تَْدُخُل اْلَمَالئَِکةُ «روايت شده که فرمود: 

  ».مالئکه به خانه ای که در آنجا سگ و تصوير باشد داخل نخواهند شد«. يعنی:  )2106(
  امام ابن قدامه رحمه هللا گفته:

نماز خواندن در کليسای تميز (و عاری از نجاست)  ممانعت ندارد ، و حسن بصری و عمر بن « 
عزيز و شعبی و اوزاعی و سعيد بن عبدالعزيز به آن رخصت و اجازه داده اند، ولی ابن عباس عبدال

  ).407/ 1»  (المغنی ». «  و امام مالک بخاطر داشتن تصوير آنرا مکروه می دانند..
ولی شيخ االسالم ابن تيميه رحمه هللا نماز خواندن در کليسائی که در آنجا تمثال و تصوير باشد را 

می داند، چنانکه از ايشان سوال شد: آيا نماز در معبد و کليسا جايز است اگر در آنجا تصاوير  حرام
  باشد؟ و آيا می توان گفت که آنجا نيز خانه خدا هستند؟

آنجا خانه خدا نيستند، بلکه تنها مساجد خانه های هللا هستند، و معبد و کليسا خانه «جواب فرمودند: 
به هللا کفر می شود، هرچند که گاهی در آنجا ذکر خوانده می شود، ولی خانه هايی هستند که در آنجا 

  بمنزله اهل آنجاست، و اهل آنجا را کفار تشکيل می دهند، بنابراين آنجا خانه عبادتگاه کفار است.
بصورت کل در مورد نماز خواندان نماز در کليسا و معبد، علماء به چندگروه تقسيم گرديده اند امام 

آنرا بطور مطلق ممنوع دانسته، و بعضی از فقهای حنابله آنرا بطور مطلق جايز دانسته اند. و  مالک
قول سوم: که رای صحيح منتسب به عمر ابن خطاب و غيره است، و رای منصوص امام احمد نيز 
ه می باشد، اينست که : اگر در آنجا تصاويری وجود داشته باشد، نماز خوانده نمی شود؛ زيرا مالئک
به مکانی که تصوير داشته باشد داخل نمی شوند، و پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيز تا آنکه تمامی 

تصاوير کعبه را نابود نکرد داخل نشدند، و همچنين عمر رضی هللا عنه گفته: ما داخل کليساهای آنها 
  ).59/ 2» (الفتاوی الکبری». « نمی شويم درحاليکه در آنجا تصاوير وجود دارد

  خالصه اينکه: 
عده ای از علماء  نماز خواندن در داخل معابد و کليساهايی که تصاوير و مجسمه در آنجا باشد را 
حرام می دانند و عده ای ديگر آنرا مکروه دانسته اند. اما حتی اگر نماز خواندن در آنجا حرام هم 

ی با وجود داشتن تصاوير و باشد، اين دليل بر باطل بودن نماز آنجا نيست، يعنی بالفرض که شخص
مجسمه در داخل کليسائی نماز خواند، نماز او باطل نيست، ولی بالفرض تحريم نماز در آنجا  

  مرتکب گناه شده است ولی نمازش صحيح است.
هيئت دائمی افتاء؛ نماز خواندن در مکانی که تصوير دارد را مکروه دانسته ولی حکم به صحت 

و نماز خواندن در مکانی که در آنجا «.. فتوائی چنين تاکيد نموده اند:  نماز داده اند، چنانکه در
تصاوير نصب يا آويزان شده باشد، مکروه است، خصوصا که آن تصاوير در جهت قبله نماز گزار 

   ).377/ 5» (فتاوی اللجنة الدائمة« ». باشد، ولی نماز صحيح است
ر کليسا و يا معابد يا هر مکان ديگری که در آنجا بنابراين خواندن نماز جمعه و يا ساير نمازها د

تصاوير و مجسمه وجود نداشته باشد، جايز است. ولی اگر تصاوير و تمثال وجود داشته باشد، 
چنانکه مقدور باشد که با پرده يا پارچه ای آن تمثالها و تصاوير را پوشانيده و مخفی کرد، ايرادی 

مر مقدور نباشد، بهتر است به مکانی برويد که عاری از هرگونه ندارد که نماز بخوانيد، و اگر اين ا
تمثال و تصوير باشد و در آن مکان نماز بخوانيد، اما اگر اين هم مقدور نبود و چنين جايی برای 

نماز خواندن پيدا نشد، پس می توانيد در همان مکان يا کليسا نماز جمعه يا ساير نمازها را اداء کنيد 
  از صحيح است.و انشاءهللا نم
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  نماز خواندن مسلمانان درکليسا ايا صوفيا درترکيه 
  خواننده محترم !

سفری داشتم به کشور ترکيه واز آنجمله به شهر زيبا وتاريخی استنبول، در   2014در اواخر سال 
  ضمن بازديد از اماکن تاريخی واسالمی به زيارت محل شهير جهانی بنام ايا صوفيا نيز پرداختم .

محل مشهور تاريخی مطابق روايات در طول عمران خويش روزگار مختلفی را ديده است گاهی اين 
  کليسا ، گاهی مسجد ، گاهی موزيم وگاهی محل سياهی  برای سياحين .

اين بنای تاريخی ونمونه ، توسط گروه از انجيران ومعماران در مدت اضافتر از پنچ سال  توسط ده 
  نی گرديده است .هزار گاکر اعمار وتزئين نمو

 537دسامبر  27بعد از اينکه اين بنای تاريخی اعمار وکار ساختمانی آن به پايان رسيد  بتاريخ  
توسط کشيش مشهور جهان اوتی چيوس افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت .اين محل بعد از 

مراسم رسمی افتتاح رسمی بحيث مرکز عبادت  ارتدوکس های استانبول و همچنين محل اجرای 
  وتشريفاتی امپراتوری از جمله کروناسيون مبدل گرديد .
کليسا صورت ميگرفت ، ايا صوفيا رسمی در ضمن اينکه در اين کليسا عبادات ومراسم تشريفاتی 

بحيث بزرگترين مرکز  يتم  خانه شهر استنبول  ومحل پرورش علم وفرهنگ ودر نهايت امر اين 
ها ورسامی های اش بهترين جای برای تروستان جهان مبدل گرديد  بنای تاريخی با همه ميناتوری

بود ، بنابر اهميت بودن اين محل ، بعد از جنگ چهارم  صليبی   ايا صوفيا بحيث مرکزی  مشهور 
  دينی ارتدوکس مبدل ميگردد .

ن ولی بعد از اينکه شهر  استنبول بصورت  کامل بدست مسيحيان در آمد با تاسف بايد گفت که اي
مرکز مورد تجاوز و بی حرمتی غير باور شدنی مسيحيان التين قرار ميگيرد ،  بسياری از اموال 
تاريخی ، بسياری از اثار تاريخی ودينی از جمله  سنگ قبر حضرت عيسی مسيح،  رسامی اصلی 

شيردهی مريم مقدس، کفن حضرت عيسی مسيح، استخوان های برخی از امامان مسيحی دفن شده 
  وفيا دزديده ميشود وبه کليساهای غرب منتقل می يابد .در اياص

در ضمن اينکه اشيا ءقيميتی اين مرکز فرهنگی دزدی وبه غارت برده شد ، بعد از تصرف کامل  
استانبول توسط التين ها اياصوفيا  از دست کليسا ارتدودکس  خارج  وبحيث   کليسای کاتوليک های 

  روم مبدل ميشود .
بر شهر استنبول وبر اين کليسا  ادامه يافت  تا اينکه   1450اتوليک  تا سالهای  سيطره مسيحيان ک

  توسط  ترک های  آتامان  فتح ميگردد. 1450شهر اسطنبول  در سال 
از اينکه اين محل نامدار ترين ويکی از سمبول های اين شهر بشمار ميرفت ،  سلطان محمدفاتح 

استانبول طی فرمانی حکم تبديلی  کليسای اياصوفيا رابه قائد اعظم مسلمانها در همان روز فتح 
مسجد صادر کرد وتقريبآ  سه روز پس از فتح استانبول، اولين مراسم  نماز جمعه در اياصوفيا به 

امامت آق شمس الدين، بر پا گرديد واولين خطبه به نام پادشاه فاتح عثمانی خوانده شد. بعد از 
بادتگاه مسلمانان  را يافت،  تمام رسامی های واثار عبادی اينکه اين بنای  تاريخی شرف ع

مسيحيان توسط تگه ها با مهارت خاصی پوشانيده شد ،هيچ يکی از اثار اديان قبلی که در اين بنا 
وجود داشت ،تخريب نگرديد ، وزمينه خواندن نماز از لحاظ شرعی برای مسلمانان در آن مساعد 

  گرديد .
توسط اولين  رئيس جمهور ترکيه مصطفی آتاترک، وضعيت  1935در سال ولی اين حالت باالخره 

ديگری را بخود گرفت ، مسجد شهير مسلمان های ترک که بحيث سمبول استقالل ترک ها بشمار 
ميرفت ، به موزيم تبديل کرديد. اين ساختمان زيبا از هر قرنی و از هر نابغه ای اثری دارد. از دوره 

ر ترک، سينان که اولين معماری بود که اصول زلزله را در کارهايش به کار بيزانس گرفته تا معما
می گرفت؛ از معماران سوييس تا خطاط های برجسته اسالمی. اين اثر از ده ها کشور و شهر آنتيک 

قرن است و از هر دوره مثال جنگ های صليبی يا ترکی  15اثر دارد و تاريخ تصويری بيش از 



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

104 

ارد و در آن فرهنگ اسالمی و مسيحی در هم آميخته و با گنبد شاهکار آن اسالمی نشانه هايی د
بيننده را غرق در نور و آرامش می کند و هنوز که هنوز است در مورد اسرار آن کتاب ها نوشته 

  .می شود
  نمازخواندن برسر راه عبور و مرورمردم:

ُ «ده است : در حديثی که از : ابن عمر رضی هللا عنه  روايت گرديديه است آم َّo َصلَّی ِ َّo أَنَّ َرُسوَل
ِة الطَِّريِق، َوفِی َعَلْيِه َوَسلََّم نََهی أَْن يَُصلَّی فِی َسْبعَِة َمَواِطَن : فِی اْلَمْزبَلَِة، َواْلَمْجَزَرِة، َواْلَمْقبََرِة، َوقَاِرعَ 

بِِل، َوفَْوَق َظْهِر بَْيتِ  اِم، َوفِی َمعَاِطِن اْإلِ   )746) وابن ماجة (346ترمذی (.« oَِّ  اْلَحمَّ
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  از نماز خواندن در هفت مکان نهی فرمودند: در زباله دانی، «يعنی: 

و کشتارگاه، و قبرستان، و برسر راه مردم، ودر حمام، و در استراحتگاه شتران، و بر پشت بام 
  .»کعبه 

اتو بانها ،  و يا در راهی که مورد استفاده  مردم ووسايل نقليه  بنآ خواندن نماز  در سر سرک ها ،
قرار داشته باشد ، جايز نمی باشد ، زيرا نماز خواندن در اين مکان موجب تنگی وضيقی  راه بر 

مردم و منع عبور و مرور آنها می شود، عالوه بر آن  خواندن نماز در راه عام خود  شخص 
نداخته ، و خشوع  کامل نمازگزار را خدشه دار می سازد ، وقرار نمازگزار را نيز به تشويش ا

  گرفتن در اين  تشويش  در نهايت امر به کاستن اجر و ثواب نماز منجر می گردد. 
همچنان قابل ياد اوری است که : اگرخواندان نماز در راه عمومی خطر جانی برای نمازگزار ببار 

  بر شخص  حرام است. ارد،   حتی نماز خواندن در چنين مکانی
ولی نبايد فراموش کرد که در دين مقدس اسالم  استثنات هم وجود دارد بطور مثال : اگر دروقت 
خواندن نماز جمعه ويا نماز عيدين در داخل مسجد   جای ضيقی گردد  ، وازدحام مردم در مسجد 

  ت نمايند .بيشتر شود ، مردم ميتوانند در روی سرک ويا راه عمومی  ادای نماز جماع
 :نماز خواندن بر تخت خواب

ماداميکه تخت خواب ثابت باشد و نمازگزار بتواند پيشانی و سر بينی خود را در وقت سجود بر آن 
» مواهب الجليل«بگذارد، در آنصورت خواندن نماز بر روی آن جايز است.الحطاب در کتاب 

اما هيچ خالفی در جواز نماز بر روی و «.. است، گفته : مذهب امام مالک  ) که متعلق به1/520(
  ».تخت نيست

شرط نماز فرض آنست که «) گفته : 3/221» (المجموع«و امام نووی شافعی مذهب در کتاب 
نمازگزار رو به قبله در کل نماز مستقر باشد .. اگر رو به قبله کند و ارکان آنرا تماما انجام دهد چه 

، ايستاده باشد، در صحت نماز فرضش دو رأی هست : بر در کجاوه باشد يا تخت يا بر پشت حيوانی
  ».طبق رای صحيح تر نماز صحيح است، زيرا بمانند کشتی است

و از شيخ صالح فوزان سوال شد : اگر انسان در طهارت زمين شک داشته باشد، و هيچ عذر ويا 
تخت يا شبيه آن جايز  مريضی  نداشته باشد، آيا نماز خواندن بر مکان مرتفعی نسبت به زمين؛ مانند

ايرادی ندارد که انسان بر شیء مرتفعی مانند تخت و يا شبيه آن نماز «است؟  جواب فرمودند : 
بخواند، بشرطيکه طاهر و ثابت باشد، و نماز خواندن بر روی آن موجب ايجاد سروصدا و يا خللی 

  ).2/431» (المنتقی». « برای نمازگزار نشود، و وی را به تشويش نياندازد
  نماز خواندن در روبری شيشه :

خواننده محترم اصل اساسی وکلی که بايد در وقت برپا گرديدن  نماز جدآ  مراعات شود حفظ خشوع 
وخضوع در نماز که حيثيت روح نماز را دارد ،ميباشد .  بنآ اگر خواندن نماز دربرابر آينه هواس 

خشوع وخضوع نماز گزاروارد می نمايد ، نماز گزار را پرت ومختل می سازد ، ضرری وخدشه به 
 خواندن نماز در مقابل آينه بنزد علماء مکروه بوده ، در غير آن ممانعتی ندارد . زيرا طوريکه گفتيم 

هراندازه خشوع در نماز، نمازگزار بيشتر گردد ، اجر و ثواب او نيز بخاطر وخشوع روح نماز است 
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  انع  حصول خشوع در نماز شود، انجام آن مکروه است.ادای نمازش باال می رود. وهر عامل که م

  :اماکن ممنوعه برای نماز
جايگاه مسجد را   صلی هللا عليه وسلم  تمام زمين مطهره برای اّمت محّمد  قبل از همه بايد گفت 

  در آنجا ها نماز خواند بجز اماکنی که در ذيل از آن نام می بريم:  دارد يعنی می شود
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم : «عمر رضی هللا عنه روايت گرديده که  ه از ابن در حديثی متبرک  َّo َصلَّی ِ َّo أَنَّ َرُسوَل

اِم، َنَهی أَْن يَُصلَّی فِی َسْبعَِة َمَواِطَن : ِفی اْلَمْزبََلِة، َواْلَمْجَزَرِة، َواْلَمْقَبَرِة، َوقَاِرَعِة الطَِّريِق، َوِف  ی اْلَحمَّ
ِبِل، َوفَْوَق َظْهِر َبْيِت oَِّ َوفِی َمعَاطِ  رسول هللا «). (يعنی: 746) وابن ماجة (346ترمذی (  ».ِن اْإلِ

صلی هللا عليه وسلم از نماز خواندن در هفت مکان نهی فرمودند: در زباله دانی، و کشتارگاه، و 
بر پشت بام قبرستان، و بر سر راه مردم، و در حمام، و در غوجل ويا محل بودوباش  شتران، و 

  ».کعبه 
ولی محدثين اين حديث را از جمله احاديث ضعيفه می شمارند ، طوريکه  خود ترمذی در ادامه 

  ».اسناد حديث ابن عمر قوی نيست«گفته: 
العلل « )، و ابن جوزی در    148صفحه   -(جلد  اول»  العلل « همچنين ابوحاتم رازی در 

)   95جلد اول صفحه » ( مصباح الزجاجة « وصيری در  )، وب399جلد اول صفحه »  ( المتناهية
«  ) ، و عالمه ألبانی در 532-531جلد اول  صفحات » ( التلخيص  «  ، وحافظ ابن حجر در  

  )  اين  حديث مذکور را ضعيف دانسته اند.318جلد  اول صفحه »  ( اإلرواء 
ر شرعيت اسالمی  نماز خواندن در اين حديث طوری معلوم ميشود که د  از فحوی ولی به همه حاال 

از ابن عمر رضی هللا  هفت مکان مورد نهی قرار داده داده شده است .واين هفت مکان در حديثی 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم نََهی أَْن يَُصلَّی فِی َسْبعَِة «عنه به تفصيل بيان گرديده است :  َّo َصلَّی ِ َّo أَنَّ َرُسوَل

ِبِل، َوفَْوَق َمَواِطَن : فِی الْ  اِم، َوفِی َمعَاِطِن اْإلِ َمْزبََلِة، َواْلَمْجَزَرِة، َواْلَمْقبََرِة، َوقَاِرَعِة الطَِّريِق، َوِفی اْلَحمَّ
 َِّo َظْهِر َبْيِت.«    

  ی:ــاله دانـزبنماز خواندن در
يران ويا زباله معموآل  همچو محالت در کشور ما بنام (ديران) شهرت دارند ، بنآ نماز خواندن در د

  جايز و صحيح نيست . در آن دانی که معموال به نجاست  آلوده است ،
در شرع اسالمی  پاکی مکان نمازگزار جزو شروط صحت نماز است، دليل شرط پاک بودن مکان، 

نشينی در مسجد است که  فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم به اصحابش هنگام ادرار کردن باديه
  ».بر ادرارش سطلی آب بريزيد«متفق عليه يعنی: » يقوا علی بوله سجال من ماءأر«فرمود : 

گر بالفرض آلوده به نجاست نباشد، باز شايسته نيست در محلی که ناپاک و کثيف و چرکی است و ا
  روبروی هللا متعال ايستاد و نماز خواندوبا پروردگار خويش راز ونياز کرد .

  تارگاه:ـشـکنماز خواندن در 
 ر کشتار گاه ومحل ذبح حيوانات  مانند (قصاب خانه کشتار شتر ، گاو ، گوسفند ،بز) ويا محل که د

آلوده به چرک و نجاسات  مانند خون و ديگر پليديها ، باشد، خواندن نماز در اين محالت جايز نمی 
ار گاه  ولی در صورتيکه امکان  کشت باشد ،زيرا پاک بودن محل از نجاسات شرط صحت نماز است،

پاک ونظيف باشد ، طوريکه در عصر امرزوی  شکل کشتار گاه فرق نموده ومجهز به وسايل  
  تنظيفی  پيشرفته ميباشد ،پس  خواندن نماز در آنجا صحيح و جايز است.

  :شتران )ۀ(طبيلوجل ـغنماز خواندن در
ر حديثی که : از براء طبيله) جايز نمی باشد ، د -نماز خواندن در محل  استراحتگاه شتران (غوجل 

بن عازب رضی هللا عنه روايت گرديده آمده است: از پيامبر صلی هللا عليه وسلم درباره نماز خواندن 
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صحيح ». التصلوا فی مبارک اإلبل فإنها من الشياطين«در استراحتگاه شتران سوال کردند، فرمود : 
  ».نيد چون از شياطين استدر استراحتگاه شتران نماز نخوا«).  يعنی: 7351ابن ماجه (

عالوه بر آن؛ نماز خواندن در مکان استراحتگاه  ( غوجل )  شتران باعث تشويش نمازگزاز و 
  کاستن از خشوع وخضوع نمازگزار می گردد، زيرا ممکن است از اذيت آنها بهراسد.

  :امـمـنماز خواندن درح
: چون حمام  ماوی و محل استراحت درموردعلت نهی وممنوعيت نماز در حمام علماء  ميگويند که 

اجنه و شياطين است، و محل کشف عورت است، بنآ خواندان  نماز درحمام در شرع اسالمی  ممنوع 
حکم عدم نماز خواندن در   رضی هللا عنه ابو سعيد خدری گرديده است .ازجمله در حديثی که از 

االرض کلها مسجد اال المقبرة و   ه وسلمصلی هللا علي قال رسول هللا«  حمام چنين بيان گرديده است:
تمام زمين مسجد است، و نماز ).(745) وابن ماجة (317) و ترمذی (492أبو داود ( ». الحمام

) آنرا صحيح می 1/320» (اإلرواء«خواندن روی آن جايز می باشد، جز قبرستان و حمام،البانی در 
  داند.

  خواننده محترم ! 
حکم پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در حمام ممنوع باشد، بصورت قطع  وقتيکه خواندن نماز براساس 

خواندن نماز در محل قضای حاجت وتشناب ها به طريق اولی ممنوع است، و اگر دراين باره نهی 
مشخصی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم وارد نشده، چون هر انسان عاقلی که بشنود پيامبر اسالم 

  ه بوضوح درمی يابد که نماز در محل قضای حاجت نيز ممنوع است.نماز در حمام را نهی کرد
نص خاصی در «شيخ االسالم ابن تيميه رحمه هللا  در مورد نماز در محل قضای حاجت ميفرمايد : 

نهی نماز در محل قضای حاجت وارد نشده، زيرا دانستن آن نزد مسلمين کامال ظاهر است و نيازی 
 ).25/240به مجموع الفتاوی شيخ االسالم) ( مراجعه شود».( به دليل نيست

  :پشت بام کعبهنماز خواندن در
نماز خواندن بر پشت بام کعبه از موضعات  قابل بحث واز جمله موضعات اختالفی  در بين علماء 

عدم اسالمی ميباشد ،برخی از علماء نماز خواندن بر بام کعبه را جواز ميدانند ، وبرخی از علماء بر
بر پشت بام کعبه حکم صادر نموده اند ، واستدالل مياورند که اگر شخصی نمازگزار  بر صحت نماز 

باالی بام کعبه نماز بخواند ،شرط استقبال قبله را مراعات نکرده، و قسمتی از کعبه پشت سرش 
امام صاحب ابو حنيفه  اگرچه قرار می گيرد، و در واقع او بر کعبه نماز می خواند نه رو به آن!

ام  صاحب شافعی به قياس صحت نماز داخل کعبه آنرا جايز می دانند، واستدالل مياورند که :در وام
حديث صحيح وارد شده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در روز فتح مکه پس از داخل شدن به کعبه 

ح است در آنجا نماز خواندند.اما ماعدا از اينکه نماز خواندن برپشت بام کعبه در شرع اسالمی صحي
يا خير، مهم آنست که امروزه چنين چيزی برای مسلمانان  در ادای نماز بر سر بام کعبه ميسر 

نيست، بنآ  نبايد در اين مبحث زياد وقت خويش را ضايع سازيم وبه اصطالح برای صحت وعدم 
  صحت نماز استدالل بياوريم .

  :نماز خواندن درمحل غيبت
ديگران منتقل  کند در شرع اسالم آنرا     ياب آن شخص  بهعيب کسی را در غ اينکهغيبت  يعنی 

غيبت مينماند . غيبت يکی  از گناهان بزرگ وازجمله گناه کبيره در دين مقدس اسالم بشمار ميرود 
يا ايها « مردار انسان معرفی داشته است .     ی خوردن گوشت و قرآن   عظيم الشان  آن را به منزله

ن الظن ان بعض الظن اثم و التجسسوا و اليغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم الذين امنوا اجتنبوا كثيرا م
ها در حق  ايد! از بسيارى گمان اى كسانى كه ايمان آورده» (   .ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه

ها گناه است و درباره يكديگر تجسس نكنيد و برخى از شما از  يكديگر بپرهيزيد كه برخى از گمان
ند. آيا هيچ يك ازشما دوست دارد گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ البته از آن ديگرى غيبت نك
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  )   .كراهت داريد
علماءميگويند که درامرغيبت فرق نميکند که آن عيب مستور و پوشيده باشد يا غير مستور. و فرقی  

گفتار نميکند کسيکه غيبت از او ميشود  راضی باشد يا نه. و همچنين فرقی نيست که غيبت با 
زدن  ها وهمين مقدار که به عنوان تنقيص وضربه  ويا کردارمانند اشاره و نوشتن و امثال اين    باشد

  کبيره است.     به شخصيت کسی عيب او را درغياب او به ديگری منتقل کند، غيبت و از گناهان
بر اين که فکر نميکند ، اگر کسيکه  غيبت  از او ميشود ، راضی باشد که از او غيبت شده عالوه 

      ت.کار اس غيبت کننده گناه نموده است، کسی که راضی به آن گناه بوده است نيز گناه
ناگفته نبايد  گذاشت ،همانطوريکه  غيبت نمودن حرام و از جمله  گناهان کبيره در دين مقس اسالم 

  .نيز حرام و از جمله گناهان کبيره است    ميباشد ، شنيدن غيبت
ند، در قدم اول بايد به در دفاع از کسی که غيبت از او بعمل می ايدبرايد ، و بنآ  اگر شنونده ميتوا

اگر احيانآ توان دفع آنرا نداشته باشد ونميتواند ، بايد ازخود  مجلس غيبت بيرون رود؛ وآن مجلس 
   .به گفتار غيبت کننده توجه كند     تواند، نبايد را ترک کند ،و اگر نمی

را در محل  غيبت جواز ندانسته ودرحديثی از آن نهی بعمل آمده است همچنان در شرع نمازخواندن 
پشت سر کسی که خوابيده است يا حرف می زند( يعنی  غيبت ميکنند )  نماز نخوانيد،چون : « 

شخصی که  کسيکه مصروف غيبت است ، باغيبت او ذهن  نماز گزار را مشغول می کند و همچنين
نمازگزار شود . واز طرف ديگر  سر بزند که موجب مشغول شدنخوابيده ممکن است حرکاتی از او 

  بصورت حکم علماء  اسالمی همين است که حضور وعبادت درهمچومجالس گناه جايز نمی باشد . 
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  باب چهارم
  فرض های نماز

فرضها در  مذاهب اسالمی وجود دارد، که شش از ين ۀــدرهر نماز دوازده فرض اتفاقی ميان هم
خارج نماز يعنی قبل از شر وع آنست وشش ديگر در داخل نماز است که بعد از شروع کردن در 

 .درست نيست وبايد دوباره ادا شود،نمازگزار نماز ميباشد، با ترک کردن يکی ازين فرضها نماز 
 :شش فرض خارج نماز

 :اول
فرض، سنت، نفل يا نذر. وهمچنان بايد ـ نيت کردن نماز، يعنی قصد کنی که چه نمازی را ميخوانی؟ 

قصد کنی که از فرضها نماز کدام وقت را ميخواهی بخوانی؟ نمازصبح ، پيشين، عصر، شام، خفتن 
 .ويا قضای فرض ترک شده را

  دوم:
  .ـ وضوء گرفتن و خود را پاک کرد 

  سوم:
 ناگفته نبايد گذاشت که د،عورت، يعنی بدن مرد حد اقل از ناف تا زير زانو پوشيده باشن ـ پوشانيد  

ديگر هيچ  در وضعيتی قرار داشته باشد که اين قدر ستر در حالت ضرورت است که  نماز گزار 
 .و از زن بجز از روی و دو کف دست بايد همهء بدنش پوشيده باشد د.لباس نداشته باش

  چهارم:
يی رفع نجاست نباشد، مثل ـ جای پاک، يعنی در آن جای يا فرش آثاری از نجاست نباشد، همچنان جا

 .حمام، تشناب و غيره
  پنجم:

ـ رو بسوی قبله يعنی طرف کعبهء شريفه  در عربستان سعودی واقع است نمودن. در صورتيکه در  
جای بيگانه بودی و نتوانستی قبله را تعين کنی ميتوانی به هر سوی که ذهنت قناعت کرد که آنسو 

بعداً ثابت شد که آنطرف قبله نبوده است دوباره قضای آن قبله است نماز بگذاری، در صورتيکه 
 .نماز بر تو الزم نيست

  ششم:
  .ـ تکبير اول يا تکبير تحريمه که هللا اکبر ميگوی و در نماز شروع ميکنی

 :شش فرض داخل نماز
  اول:

ا نشسته و ـ قيام، يعنی ايستاده شدن. در صوريتکه انسان قادر به ايستاده شدن نباشد ميتواند نماز ر 
ميتواند بخواند، مثالً تکيه داده، نشسته در چوکی حالتی جسمی آن اجازه ميدهد ،يا بهر طوريکه 

 ...و
  دوم:

ـ قرائت، يعنی خواندن قرآن کريم. در مذاهب ديگر غير از مذهب امام  ابو حنيفه  خواندن الحمد  
قرآن عظيم الشان  که باشد  مذهب امام ابو حنيفه  خواندن هر جای  از شريف فرض است، ولی در

  .فرض است ولی خواندن الحمد شريف واجب است
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  سوم:

»  سبحان ربی العظيم «  ـ رکوع کردن، يعنی بعد از خواندن قرائت اول بايد مقدار گفتن سه بار  
  .دستها را بزانو بگذاری و نيم قد رکوع کنی

  چهارم:
و سجدهء دوم واجب است و بايد مقدار سه  ـ سجده کردن در نماز، سجدهء اول در نماز فرض است 

 .باشد»  سبحان ربّی األعلی «  بار گفتن 
  پنجم:

دهء اخير، يعنی در اخرين رکعت نماز نشستن و خواندن التّحيات و درودها و دعا ها. قابل ياد ــ قع
 .آوری است که خواندن التّحيات واجب است و خواندن درودها و دعا ها سنت است

  ششم:
گفته نماز را تمام » الّسالم عليکم و رحمة هللا و برکاته«  شدن از نماز به اختيار خود، يعنی ـ فارغ

کنی، مثالً ؛ اگر کسی ترا بزور از نماز قبل ازين که سالم گردانی خارج کرد نمازت باطل ميشود، يا 
  ...در ختم نماز قبل از سالم بيهوش شدی و

  :واجبات نماز
هفت است، وبا ترک يکی ازين واجبات بايد سجدۀ م ابوحنيفه (رح ) در نزد اماواجبات نماز 

 سهوصورت گيرد.
  ....خواندن فاتحه، يعنی الحمد � رّب العالمين الی اخره :اول

دوم: اضافه کردن يک سوره، يک آية دراز ويا سه آية کوتاه از قرآنکريم بر فاتحه، البته اين در 
اجب است، مثل دورکعت اول درنماز فرضهای چهار رکعتی و رکعتهای است که ضم سوره در آنها و

  .در همۀ سنتها و نفلها بايد ضم سوره کرده شود
  .سوم: متصل خواندن سورۀ يا سه آية بعد از فاتحه

چهارم: در نمازهای جهری به آواز بلند خواندن و در نمازهای خفيه با صدای بسيار خفيه خواندن، 
در نمازهای شام، خفتن، تراويح و صبح به صدای بلند قرآئت کند، در يعنی بر امام واجب است که 

  .صورتيکه انسان تنها باشد درين نماز ها ميتواند خفيه  بخواند ويا بلند قرآئت کند
  ت.پنجم:خواندن التّحيات � والّصلوات والّطيبات الی آخره ... اس

  .ششم: خواندن دعای قنوت در نماز وتر است
ات در دو نماز عيد است، يعنی چهار بار هللا اکبر گفتن در رکعت اول پيش از قرآئت و هفتم: تکبير

   .چهار بار بعد از قرآئت و پيش از رکوع در رکعت دوم
 :سنتهای نماز

سنتهای نماز و تعداد و نوع در مورد که  ميرسانم ، بعرض  خدمت خوانندگان محترم قبل از همه 
، وهريک از علماء سنت های نماز را مطابق دارند رای  م اختالف مذاهب اسالمی باهپيروان آنها 

  اور اند که :باز علماء بدين تعدادی مثال استنباط شان از احاديثی بيان ومعرفی داشته اند ، بطور 
خفيه به آواز بايد » آمين « نه خير ديگر ميگويد وتعدادی بلند گفته شود، به اواز بايد  » آمين «

زير ناف گذاشته شود و   بايد تعدادی از علماء ميفرمايند که دست ها در قيام  هکذاگفته شود، 
گذاشته ويا هم سينه بايد باالی ناف از علماء ميفرمايند که بايد دست ها در قيام ديگری وتعدادی 

ميخواند و نمازدست باز تعدادی هم با ميخواند و نماز دست بسته  هم تعدادی از پيروان بايا وشود. 
وبه وجنجال های بيمورد را بر پا ات با اهل ديگر مذاهب دعوا موضوعنبايد درين  ، که ثال اينهاام

  دارند.شرعی داليلی از احاديث و روايات برای استنباط رای خويش چون همهء مذاهب را اندازيم ،
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شکل  با ترک سنت و يا تغير هکذا نقطه ديگری را که ميخواهم در اين بخش تذکر دهم اينست که :
  .آن نماز باطل نميگردد و سجدۀ سهو هم الزم نميگردد

قولی آن ده سنت  تعداد سنت های نماز به بيست ميرسد که ازآنجمله : بصور کل گفته ميتوانيم که :
   فعلی است، يعنی به عمل مربوط ميشود آن سنت است، يعنی به خواندن مربوط ميشود، و ده ديگر

  :ده سنت قولی
  ......ن نماز، يعنی خود را در شروع نماز بدانی ونيت کنی، نيت کردم ميگذارماول: شروع کرد

  .دوم: اعوذبا� من الّشيطان الّرجيم گفتن
  .سوم: بسم هللا الّرحمن الّرحيم گفتن

  .چهارم: سمع هللا ِلَمن َحِمَد گفتن بعد از رکوع
  .لمن حمد ميگويدپنجم: ربّنا َلَک الَحمد گفتن مقتدی وقتيکه امام سمع هللا 

  .در سورهء فاتحه» َوَال الّضالين « ششم: آمين گفتن بعد از 
سبحان « گفتن در رکوع و  »  سبحان ربی العظيم« هفتم: تسبيح گفتن در رکوع و سجده، يعنی 

 .گفتن در سجده »  ربی االعلی
  .هشتم: هللا اکبر گفتن در باال و پايان شدن از رکوع وسجده

  .لَحمُد ِ� َرّب العاَلِمين در دو رکعت آخر از فرض چهار رکعتینهم: خواندن اَ 
  .را گفتن در سالم » الّسالُم َعَليُکم َو َرحمة ا ِ� َو بَرَکاتُهُ « دهم: لفظ 

  :ده سنت فعلی در نماز
  اول: باال کردن دست تا نرمی گوش. ويا شانه ها .

  دوم: نگاه کردن بر جای سجده در وقت نماز.  
  : نهادن دست راست بر باالی دست چپ.سوم

  چهارم: نهادن دست باالی سينه . 
  پنجم: نهادن دست بر زانو در رکوع و پشت را در رکوع هموار نگاه داشتن. 

  ششم: سجده کردن در ميان دو دست و شکم را از ران دور نگاه داشتن.
ان پای راست را سوی قبله هفتم: بر باالی پای چپ نشستن، پای راست را ايستاده کردن و انگشت

  نهادن. 
  هشتم:  روی را در سالم اول بسوی راست و باز به چپ گردانيدن. اشارهء سبابه.

  ارکان نماز:
ارکان نماز عبارتند از؛ اقوال و افعالی که حقيقت و ماهيت نماز بر آنها استوار است، و چنانچه از 

نماز محسوب نمی شود و فرد بریء الذمه  يکی از ارکان تخلف شود نماز محقق نخواهد شد و شرعا
  ده ی سهو نيز جبران نمی شود.ـبا سج قابل تذکر است که نخواهد شد و

  حکم شرعی در مورد رکن نماز:
  نماز را ترک کند، خالی از دو حالت زير نيست: ارکان هر کس رکنی از

 است.باطل  اش  نماز همه علماء  يا رکن را عمدا ترک کرده که به اتفاق :الف
يا رکن را سهوا و يا از روی جهل ترک گفته؛ که در اينصورت اگر ممکن بود که رکن ترک شده  :ب

  ميگردد.بر وی واجب علماء اتفاق  .وسجده سهوه به را جبران نمايد 
حنفيه نمازش فاسد می و باصاحب امام و اگر جبران آن ممکن نبود در آنصورت بر اساس مذهب 

که راجح نيز است فقط رکعتی که در آن رکن ترک شده ملغی علماء مهور شود، ولی بر طبق رای ج
می شود، مگر اينکه آن رکن ترک شده گفتن تکبيرة االحرام آغازين نماز باشد زيرا ترک آن چه 

    اعاده کند. سهوا و چه عمدا باعث ابطال نماز است و بايد از نو نمازش را 
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  حکم شر عی در مورد واجبات نماز:
نماز عبارتند از؛ آنچه که انجام يا گفتن آن در نماز واجب باشد. و اگر سهوا ترک شود با واجبات 

امام سجده ی سهو جبران می شود اما اگر عمدی ترک شود نماز باطل می گردد. و اين تعريف نزد 
حنفيه و امام حنبل  است بجز اينکه امام ابو حنفيه معتقد نيستند که ترک عمدی واجبات باعث ابو

 باطل شدن نماز باشد بلکه ترک عمدی آنها موجب عقاب و فسق نمازگزار می شود. اما نزد مالکی
چيزی بنام واجبات نماز تعريف نشده است بلکه آنها معتقد به وجود ارکان و سنن  ها  و شافعی ها 

  نماز هستند.
   اما فرق بين رکن و واجب:

هوا ترک شوند در غير اينصورت نماز باطل است همانطور که اشاره شد؛ رکن نبايد نه عمدا و نه س
  و با سجده ی سهو جبران نمی شوند؛ اما ترک واجبات از روی فراموشی باعث ابطال نماز نيست و 

  با سجده ی سهو جبران می شود.
سنتهای نماز عبارتند از؛ اقوال و افعالی که بجا آوردن آنها در نماز مستحب است و انجام دهنده ی  

  اش می گيرد و با ترک آنها نماز باطل نمی شوند چه عمدی باشد و چه سهوا ترک شوند. آنها پاد
  و برخی گفته اند که مراد از سنتهای نماز عبارتند از هر آنچه که جزو ارکان يا واجبات نماز نباشند.

  ارکان وواجبات نماز :
ارکان و برخی ازفی به معرغرض روشن شدن بهتر موضوع ميخواهم اين بخش در  خواننده محترم 

  بشرح ذيل بپردازم : برخی از سنتهای نماز هکذا واجبات و
  اول: ارکان نماز که چهارده رکن هستند:

  قيام برای نمازهای فرض برای کسی که بر انجام آن توانا باشد. -1
  تكبيرة اإلحرام، يعنی: گفتن هللا أكبر در آغاز نماز. -2
  قرآئت فاتحه. -3
آن انحنای پشت به اندازه ای است که شخص بتواند با کف دستهايش زانوی  ركوع، که حداقل -4

خود را بگيرد، و اکمل آن حالتيست که کمر تماما کشيده شده و سرش را در راستای پشتش قرار 
  دهد.

  برخواستن از رکوع. -5
 ايستاده درآمدن بعد از رکوع. -6
وضوء يعنی؛ پيشانی، بينی، دو کف دست،  سجده، که کاملترين حالت آن قرار دادن کامل اعضای -7

زانوهايش، و انگشتان پا در محل سجده است، و حداقل آن قرار گرفتن جزئی اعضای وضوء بر 
  محل سجده است.

  بر خواستن از سجده . -8
  نشستن بين دو سجده، و سنت آنست که به حالت افتراش در بين دو سجده بنشيند. -9

  رکان فعلی نماز.آرامش و سکون در تمامی ا -10
  تشهد آخر . -11
  نشستن برای تشهد و سالم دادن. -12
دو بار سالم دادن و گفتن: "السالم عليكم ورحمة هللا" که در نماز سنت و جنازه گفتن يکبار آن  -13

  کافيست.
ترتيب اركان به صورت فوق، يعنی اگر کسی عمدا قبل از رکوع سجده ببرد نمازش باطل است  -14

  وا باشد بايد به محل رکوع بازگردد و رکوع نمايد و از آنجا نمازش را ادامه دهد.و اگر سه
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  دوم: واجبات نماز که هشت مورد هستند: 
  تمامی تكبير گفتن ها در منتقل شدن بين ارکان. -1
  برای امام و منفرد. » سمع هللا لمن حمده«  گفتن:  -2
  . ربنا ولك الحمدگفتن:  -3
  حداقل يکبار در ركوع . »   ربی العظيم سبحان«   گفتن:  -4
  حداقل يکبار در سجده. » سبحان ربی األعلى«  گفتن:  -5
  بين دو سجده . » رب اغفر لی«  گفتن دعای: -6
  :تشهد اول -7
  نشستن برای خواندن تشهد اول. -8

  سوم: سنتهای قولی نماز که يازده مورد هستند:
  دعای استفتاح. -1
قبل قرائت فاتحه و سوره در »  أعوذ با� السميع العليم من الشيطان الرجيم «استعاذه، يعنی:  -2

  تمامی رکعتها.
  بسمله. -3
  گفتن آمين بعد از انتهای قرائت فاتحه. -4
  خواندن سوره ی بعد از فاتحه در رکعت اول و دوم . -5
عشاء توسط جهری خواندن قرائت فاتحه و سوره در دو رکعت اول نماز های صبح ومغرب و  -6

  امام.
ئ بعد از (ربنا و لک »ملء السماوات، وملء األرض، وملء ما شئت من شیء بعد« گفتن  -7

  الحمد).
  سه بار خواندن تسبيح در رکوع. -8
  سه بار خواندن تسبح در سجده. -9

  در جلوس بين دو سجده.» رب اغفر لی«اضافه خواندن بر  -10
    بر صلی هللا عليه وسلم و دعای بعد از آن.صلوات در تشهد آخر بر آل بيت پيام -11

  چهارم: سنتهای فعلی يا هيئات نماز:
  باال بردن دستها در هنگام تکبيرة االحرام آغازين نماز. -1
  باال بردن دستها در هنگام رفتن به ركوع . -2
  باال بردن دستها در هنگام برخواستن از رکوع. -3
  قرار دادن دست راست بر روی دست چپ. -4
  نگاه کردن به محل سجده. -5
  فاصله انداختن بين دو پا هنگام قيام. -6
  گرفتن زانوها با کف دستها هنگام رکوع. -7
  تمكين أعضای سجود بر زمين. -8
نوک انگشتان دست و پا  فاصله انداختن بازوها از پهلو، و شکم از رانها، و رانها از ساق پا، و -9

پاها به هم و بلند کردن آرنجها از زمين، و قرار دادن سر بين دو ، و چسپاندن پاشنه ی رو به قبله
  کف دست.

  افتراش در جلوس بين دو سجده، و در تشهد أول ، وتورک در تشهد دوم. -10
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گذاشتن دستها بر روی رانها در جلوس بين دو سجده، و در تشهد عالوه بر آن بايد تمام  -11
  شاره را باز می کند.انگشتان دست راست را ببندد فقط انگشت ا

  رو کردن به طرف راست و چپ هنگام سالم دادن. -12
البته در برخی از موارد ذکر شده ی فوق مابين علماء  اختالف وجود دارد، چنانکه فعلی نزد برخی 

 س،که در کتابهای فقهی مبسوط است.کواجب ولی نزد ديگری سنت است و بلع

  !نمازباطل کننده وفاسد کنندۀ مواردی 
  نماز ميگردد عبارتند از : وفساد موجب بطالن موارد يکهبرخی از  -1
  . سخن گفتن با ديگران -
  خنديدن و گريه کردن -
  خوردن و نوشيدن -
  کشف عورت  -
   انحراف از جهت قبله -
 شکسته شدن وضوء -
دون يقين در باطل شدن وضوء( يعنی فرد يقين پيدا کرده که وضوءيش باطل شده و لذا نماز ب -

 وضوء باطل است):
از عباد بن تميم از کاکايش  روايت است که در خصوص کسی که در نماز احساس خروج چيزی 

 فرمود:    . پيامبر صلی هللا عليه وسلمسوال کرد   کند، از پيامبر صلی هللا عليه وسلمـ مي
ا احساس نکند(از تا صدايی نشنود يا بويی ر«(الينفتل  أو الينصرف  حتی يسمع صوتا أويجد ريحا) 

  . متفق عليه ».نماز) منصرف نشود
 بطور عمد ترک کردن رکنی از ارکان يا شرطی از شروط نماز بدون عذر:  -2

 به کسی که نمازش را به صورت ناصحيح خوانده بود :   به دليل فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم

 متفق عليه ».ای ماز نخواندهبرگرد و نماز بخوان زيرا تو ن«) إرجع فصل فإنک لم تصل( 
به شخصی که به اندازه درهمی از پشت پايش   همچنين به دليل اينکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم

  .خشک مانده بود، دستور داد که وضوء و نمازش را اعاده کند. ابوداود
 خوردن و آشاميدن عمدی: -3

کسی در نماز فرض، عمداً بخورد يا بياشامد  اند بر اينکه اگر گويد : علماء  اجماع کرده ابن منذر می
 ).40الزم است نمازش را اعاده کند. اإلجماع (

و نزد جمهور علماء  نماز سنت نيز همينطور است؛ چون چيزی که فرض را باطل کند، سنت را نيز 
   کند. باطل می

 حرف زدن عمدی بدون مصلحت در نماز: -4
فی الصالة يکلم الرجل منا صاحبه و هو إلی جنبه فی  از زيد بن أرقم روايت است : (کنا نتکلم

در نماز با هم «فأمرنا بالسکوت و نهينا عن الکالم)  »  َوقُوُموا ِهللا قَانِِتينَ «  الصالة، حتی نزلت :
َوقُوُموا «     کرد تا آيه خواند صحبت می کرديم، مردی از ما با کسی که کنارش نماز می صحبت می
متفق (  ».نازل شد، سپس به سکوت امر شديم و از صحبت کردن (در نماز) منع شديم»  ِهللا قَاِنِتينَ 

  .عليه )
 دن:ـديـنـخ -5

  ).40اإلجماع (  کند. ابن منذر نقل کرده که خنديدن، به اجماع علناء  نماز را باطل می
ده پيامبر اش :به دليل فرمو گاه نمازگزار و ستره عبور زن بالغ، خر يا سگ سياه از بين سجده -6

إذا قام أحدکم يصلی، فإنه يستره إذا کان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم «  صلی هللا عليه وسلم: 
هرگاه يکی از »   «يکن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صالته الحمار و المرأة والکلب األسود
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شت، برای او ستره به حساب شما نماز خواند و درمقابل او چيزی مانند پشتی پاالن شتر وجود دا
آيد و اگر در مقابلش چيزی مانند پشتی پاالن شتر وجود نداشت، عبور زن، خر و سگ سياه  می

  .مسلم)».(کند نمازش را باطل می
 : مازمفسدات ن

   . دعا كردن همانند حرفهای مردم -1
  . آه و اوه گفتن وناله كردن مگر از ياد بهشت يا جهنم -2
  . ردن از درد يا مصيبت مگر از ياد بهشت يا جهنمبا صدا گريه ك -3
  کردن.  اصالح نماز كسی غير از امام خويش -4
  (که شامل حرف زدن به صورت عام بوده ميتواند.). »يرحمك هللا«جواب دادن عطسه كننده با  -5
  . جواب دادن، اگر چه با ذكر باشد -6
  .سالم دادن   قصدا -7
    .جواب سالم دادن -8
  .ن عذر گلو را باز كردنبدو -9

  .با صدا خنديدن -10
   . به عمد حدث رساندن -11
  .ذرـترك كردن يكی از اركان بدون قضا و شرايط بدون ع -12
  .خوردن -13
  .نوشيدن -14
  .سجده كردن بر چيز نجس -15
   . عمل كثير -16
  .نماز ديگری را شروع كردن -17
   . برهنه شدن عورت -18
  .بيهوش شدن -19
  .در نماز های فرضی کريم قرائت از روی قرآن -20

  يادداشت:
  اگر يكی از مفسدات در نماز پيدا شود نماز دوباره خواند شود.

  ـماز:ن مـکـرو ه کـنـنـدۀ
ساعت تيری کردن، چيدن سنگهای جای سجده از يک دفعه اضافه، انگشتان    در وقت نماز با لباس

يا لباس، به ديگر طرف ديدن، به  نها، تاب دادن موهاآرا در يکديگر داخل کردن يا تق تق کشيدن 
رانها نشيستن، در وقت سجده ارنجها را به زمين ماندن، قبل از امام به رکوع يا سجده رفتن ويا 

کدام عمل ديگر انجام دادن، طويل نمودن قرائت رکعات دوم از اول، تنگ شدن وضوء، و همچنين 
  ا صرف نمايد.اگر زيات گرسنه باشد اول بايد طعام ر

  گريه کردن در نماز:
چنانچه گريه کردن بر انسان غلبه نکند بگونه ايکه صدايش باال نرود، نماز را باطل علماء  ميگويند 

  حال اين گريه بدليل خشيت  در نماز باشد يا به سبب مصيبتی وارده بر او باشد. .نمی کند
  جود خواهد داشت:)(دو حالت و ،همراه با صوت باشدگريه در نماز اما اگر 

اول :اگر شخص نمازگزار به سبب شنيدن مصيبتی گريه نمايد و صدايش را بلند کند نماز وی باطل 
  می شود ولی اگر گريه بر او غلبه کرد ولی همراه با صوت نبود نماز صحيح است. ان شاءهللا.

  دوم:
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اه با صوت باشد)، زيرا اما چنانکه گريه به سبب خشوع باشد ايرادی بر آن نيست (هرچند که همر
منان خاشع است، حال فرق نمی کند که حالت کريه در حال سجده باشد يا يکی ــؤاين امر از صفات م

ً « از هيئات نماز باشد، هللا تعالی می فرمايد:   وَن ِلْألَْذقَاِن يْبُكوَن َويِزيُدُهْم ُخُشوعا » َويِخرُّ
کنند؛ و (تالوت اين آيات، همواره) بر  افتند و گريه مى اختيار) به زمين مى آنها (بى ).109(اإلسراء:

  افزايد. خشوعشان مى
ايات اسالمی  محدثين مينويسند که  پيامبر صلی هللا عليه وسلم و صحابه و سلف صالح در ودر ر

  نمازشان از ترس و خشيت باری تعالی گريه می کردند.
ريه مسنون و مستحب به هنگام شنيدن گ« می فرمايد : شيخ ابن جبرين رحمه هللا در اين زمينه

إَِذا تُتْلَى  «قرآن است و يا بهنگام شنيدن خطبه و وعظ و مانند آنها ، چنانکه هللا تعالی می فرمايد: 
ًدا َوبُِكيا وا ُسجَّ ْحَمن َخرُّ ) ( آنها کسانى بودند که وقتى آيات خداوند 58مريم سوره »(َعَليِهْم آياُت الرَّ

  .کردند و گريان بودند.) افتادند، در حالى که سجده مى شد به خاک مى ده مىرحمان بر آنان خوان
صلى هللا عليه  -رأيت رسول هللا  «و همچنين اهل سنن از عبدهللا بن الشخير روايت می کنند که گفت:

را ديدم در    رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  »يصلی، وفی صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء -وسلم 
   صدائی داشت.» از گريه« ديگ  ليکه نماز می گزاردند و سينهء مبارک مانند آواز حا

الهی باشد نماز را باطل نمی کند و همچنين به هنگام شنيدن  و ترس پس اگر گريه به سبب خشيت 
قرآن (در نماز يا غير آن) زيرا اين امر بر انسان غلبه می کند و امکان جلوگيری ازآن وجود ندارد 

جايز نيست که عمدا صدای خود را باال برد همچنانکه نبايست در آن (گريه در نماز) مباهات ولی 
کرد و به قصد تمجيد و شهرت بين مردم گريه نمود زيرا اين امر ريا است که اعمال آدمی را باطل 

  .)7384  می کند. (فتاوای ابن جبرين شماره
طل شدن آن نمی شود و جايز و حتی مستحب بنابراين گريه کردن به سبب خشيت در نماز باعث با

  در نماز گريه می کردند:   است و همانطور که در فوق آمد پيامبر صلی هللا عليه وسلم و صحابه
ير. رضی oَّ عنه. قال:  أَتَيُت رُسوَل oَّ َصلّى هللاُ َعَليِه وَسلَّم َوُهو يصِلّی «وَعن عبد oَّ بِن الِشِّخّ

حديث صحيح رواه أبو داود. والتِّرمذی از عبد هللا بن شخير » َكأَِزيِز المْرَجِل ِمَن البَُكاء. ولجْوفِِه أَِزيزٌ 
آمدم در حاليکه نماز می    رضی هللا عنه روايت شده که گفت:خدمت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم

  صدائی داشت.»  از گريه«  گزاردند و سينهء مبارک مانند آواز ديگ 
ا اْشتَدَّ بَِرُسوِل oَّ َصلّى هللاُ َعلَيِه وَسلَّم َوَجعُهُ قيَل لَهُ فی « ر، رضی oَّ عنهما، قال: وعن ابن َعمَ  َلمَّ
oَّ عنها: إِنَّ أَبَا بَْكٍر َرُجٌل َرقيٌق  فقالْت عائشةُ ، رضی » ُمُروا أَبا بَْكِر فَْليَصِلّ بالنَّاِس « الصَّالَِة فقال: 

  » .ُمُروهُ فَْليَصِلّ « فقال: » آَن َغَلبَهُ البُكاُء إِذا َقَرأَ القُر
وفی رواية عن عائشةَ ، رضی oَّ عنها، قاَلت: قلت: إِنَّ أَبا بَْكٍر إِذا قَاَم مقاَمَك لَم يْسمع النَّاس ِمَن 

  البَُكاء. متفٌق عليه.
ت گرفت برايش از ابن عمر رضی هللا عنهما ميگويد:چون مريضی پيامبر صلی هللا عليه وسلم شد

نماز گفته شد، فرمود: ابوبکر را بگوئيد تا برای مردم نماز گزارد. عايشه رضی هللا عنها گفت: وی 
انسان نرم دل است و وقتی قرآن بخواند گريه بر وی غالب شود. آنحضرت صلی هللا عليه وسلم 

  فرمود: وی را بگوئيد تا بر مردم نماز گزارد.
هللا عنها آمده که گفتم: وقتی ابوبکر به جايتان ايستاده شود، از شدت در روايتی از عايشه رضی 

  گريه مردم صدای او را نمی شنوند.
حديث الْعرباض بِن ساريةَ . رضی oَّ عنه، قال: وَعَظنَا رُسول oَّ َصلّى هللاُ َعلَيِه وَسلَّم َمْوِعَظةً 

  وقد سبق فی باب النهی عن البدع.» . َوِجَلْت منها القُلُوب، وَذَرْفت مْنَها العُيوُن 
برای ما    حديث عرباض بن ساريه رضی هللا عنه است که گفت:رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  

   موعظه ای فرمود که دلها از آن هراسان شد و چشم ها از آن اشکبار.
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  : خواب رفتن در حين ادای نماز
می کند،   باطلهم دی است که حتی وضوء را خواب يکی از موار موضوعقبل از همه بايد گفت که 

اما نه هر خوابی! بلکه اگر خواب خفيف باشد ناقض وضوء نيست، اما اگر خواب عميق باشد ناقض 
به  کتاب ، مساله خواب که آيا نقص وضؤ است ويا خير درفصل طهارت اين وضوء خواهد بود

   تفصيل بيان گرديده است.
يد که شخص نماز گزار را در وقت ادای نماز خواب ببرد آيا نماز در مورد اينکه اگر حالتی پيش آ

  اش باطل ميگردد يا خير ! و حکم شرعی در اين مورد چيست ؟
  ميتوان حکم شرعی ذيل را بيان داشت :در اين بابت بعد از تحقيق وتتبع نظريات وفتاوی فقها 

شدن متوجه شود که مدت زمانی  بعد از بيدار پيش ايد طوريکه ، خواب عميق نمازگزار را اگر  -
دوباره وضوء بگيرد و از نو نمازش را بخواند زيرا نماز راقطع ، برود گذشته، در آنصورت بايد 

  نمازش را کامل نخوانده و احتمال نقض وضوءيش نيز وجود دارد. 
را  بايد بالفاصله وضوء بگيرد و نماز خودهم و اگر هنگام بيدار شدن وقت نماز گذشته بود باز 

  همان لحظه ادا کند.
اما اگر خواب وی خفيف بود و بيشتر حالت خواب آلودگی داشت؛ در آنصورت اين چرت يا خواب  -

خفيف ممکن است باعث شود تا رکنی از ارکان نماز يا انجام نشود يا ناقص انجام شود که در هنگام 
  بهوش آمدن بايد آن رکن را از نو بجای آورد. 

بعد در انتهای نماز بايد قبل از  رده باشد باز با بهوش آمدن نياز به جبران است. و اگر ترک واجبی ک
  و ببرد.ـسالم دادن دو سجده ی سه

  ؟بستن چشمها در نماز حکم
بسياری از مسلمانان  عادت دارند که در حين نماز چشم های خويش را می بندند ، در اين مورد 

مخالف سنت اين عمل مها در نماز مکروه است، زيرا دارند که بستن چشنظر جمهور علماء  اتفاق 
وحکم خواب احتمال دارد سبب خواب شود، ازجانب ديگر ،پيامبر صلى هللا عليه و سلم ميباشد و

رفتن در نماز درفوق بيان گرديد ، هکذا سنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم همين است که چشم 
و نگاهش را به موضع سجود بياندازد مگر در حالت  ،د نماز گزار بايد در حين اقامه نماز باز باش

ركوع كه نگاهش بين دو پايش مياندازد و در هنگام تشهد نگاهش را به انگشت اشاره دست 
راستش مياندازد. بنابراين کسانی که در نماز چشمان خود را می بندند در حقيقت اين سنتها را ترک 

  نموده اند.
زخرفات، و متنه اى هنگام نماز جلو چشمش باشد مانند زنان عريان، ولى علماء  ميگويند كه اگر ف

از اين قبيل مسائل حرام، و هيچ راهی نباشد تا از آنها محرمات حذر نمايد جز با بستن چشمهايش 
  در آنصورت بايد چشمانش را ببندد.

شويش يا کاهش همچنين فقها فرموده اند که اگر پيشروی چشمان نمازگزار اموراتی بودند که باعث ت
خشوع وی می شدند در آنصورت بستن چشمها نه تنها مکروه نيست بلکه بهتر آنست تا برای 

  بدست آوردن خشوع چشمهايش را ببندد.

  کشيدن صدای از انگشت در وقت نماز
گفت که طب امروزی بدين عقيده است که کشيدن صدای  انگشتان  يعنی  ترق ترق بايد قبل از همه 

  از لحاظ صيحی کاری خوبی نبوده ودر سن پيری  باعث لرزش دست ها  ميگردد. کردن انگشتان
که در همين ی در مورد اينکه عامل ترق ترق کردن انگشتان چيست ، محققين امريکايی در تحقيقات

دهنده مايع بين مفاصل  ظاهرا اين شکستن به دليل حباب شکل بعمل اورده اند معتقد اند که : بخش 
  شود. شود؛ اين قسمت مانند پالستيک با کمی هوا باد می دن استخوان ايجاد میدر زمان جداش
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آلبرتا، می افزايند که حباب گازی شکل گرفته و سپس متعاقب آن متالشی   پوهنتون   صحی  محققان
  شود. ايجاد میدر بند های انگشتان شود که در نتيجه چنين صدايی  می

اصطالح ( ترق ترق کردن انگشتان) در حال نماز به  کشيدن  صدای انگشتان  يا به به همه حال
مکروه است و اگر احيانآ  اين ترق وترق انگشتان از حال نورمال، زياد و تکرار عمل اتفاق علماء 

  فاسد می سازد .زيرا اين امر باعث تشويش و مشغله در نماز خواهد شد.هم نماز را حتی ی شود 
  وايت است که گفت:از شعبه خدمتکار ابن عباس ردر حديثی 

صليت الی جنب ابن عباس ففقعت اصابعی، فلما قضيت الصالة، قال: ال ام لک!!اتفقع اصابعک و «
يعنی: کنار .) و البانی در االرواء آنرا حسن دانسته است)2/334ابن ابی شيبه (»(انت فی الصالة؟

نماز به اتمام رسيد ،  ابن عباس نماز خواندم وصدای (ترق ، ترق ) انگشتانم راکشيدم ،زمانيکه
گفت:اين کار شايسته تو نيست، آيا انگشتانت را ( با ترق ، ترق ) به صدا در می آوری در حاليکه 

  در حال نماز خواندن هستی؟!
زيرا باعث کم شدن بعمل آمده است ، از انجام دادن ، اين عمل در نماز نهی نزد اکثر علماء بنآ 

س ميگردد، و اصال عملی بيهوده و عبث است لذا برخی از خشوع در نماز و باعث پرت شدن هوا
  علماء  تکرار بيش از حد آنرا موجب باطل شدن نماز می دانند.

البته  برخی از علماء   حتی اين عمل را برای کسی که در مسجد و منتظر نماز است نيز مکروه 
  ند.دانسته اند و خارج از نماز آنرا بجز برای نياز باز مکروه دانسته ا

 حرکت درنماز وبازکردن دروازۀ خانه  
اگر کسی در وقت  .(بيت هللا شريف) استاد شدن فرض است قبل از همه بايد گفت در نماز روبرو قبله

نماز خواندن روی خود را به ديـگر طرف بگرداند نمازش  باطل ميگردد، واگر احيانآ نمازگزار  در 
جهت قبله بر ايش معلوم نباشد، و کسی ديـگری هم  دشت، صحرا، جنـگل ويادر بيـن کوها باشد و

نباشد که جهت قبله را معيين کند، دريـنـصورت  به هر طرفيـکه دلـتان آن گواهی داد به همان طرف 
  نماز بايد خوانده شود.

ولی زمانيکه نمازگزار در خانه باشد ودروازه خانه زنگ زده شود و در خانه كسی  نباشد نماز گزار 
  خانه را باز کند ويا خير؟ (دروازۀ) درميتواند 

در مورد واقع شدن همچو حاالت حکم اسالمی  همين است که باز کردن دروازه خانه در نماز های 
 در نفلی  گنجايش دارد ، اين بدين معنی است که نماز گزار ميتواند ، نماز نفلی خويش را قطع و

  خانه را  باز نمايد.  (دروازۀ)
ر در حالی ادای نماز فرض باشد ، نبايد عجله کند ، اوآل نماز خويش را تمام نموده ولی اگر نماز گزا

  وبعد از آن به باز کردن  دروازه اقدام نمايد .
ولی اگر باز هم احساس کند که حادثه ای مهمی به وقوع پيوسته  است  نماز گزار  ( مرد )  ميتواند 

شخص را متوجه ويا با خبر  »  يا كف زدن  «  ( زن ويا » هللا   سبحان« شخص متذکره را با گفتن  
  سازد که مصروف نماز خواندن است ، ونميتواند  به باز کردن دروازه اقدام کند.

ِ َعَليِه َوَسلََّم فرمودند :«  طوريکه :  َّo رسول هللا َصلَّى  
مخصوص  (در نماز) (دست زدن» ُسْبَحاَن هللاِ  :أنّما التّصفيُق للنَِّساِء؛ َمْن نَابَهُ شٌئ فی َصالَتِِه فَْليقُلْ « 

بخاری  (»زنان است؛ و اگر كسی از مردان در نماز چيزی برايش پيش بيايد، بايد سبحان هللا بگويد.
  .) 421) و مسلم  ( 1218(

 ولی با آنهم اگر مساله با تسبيح يا دست زدن بعلت دوری و عدم شنيدن كارساز گارنباشد ،
  دن  ويا عمل، شرع در اين مورد کدام ممانعت نمی بيند. به جواب دا وضرورت 

نمازگزار ميتواند نماز خويش را قطع بخصوص اگر نماز گزار درحا ل نماز نفلی باشد ، واگر در حال 
خواندن  نماز فرضی است ومالحظه فرمود که به سبحان هللا ودست  زدن  فايده ای بدست نمايايد ، 
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  ند قطع نمايد .وباز نماز فرض خويش را از سر بخواند  .نماز فرض  خويش را هم ميتوا
  ميتوان مطالعه فرمايد) (60-59) شيخ ابن باز صفحه  فتاوی المرأة رادر موضوع( تفصيل جزئيات 

  عدم  تمرکز در نمازموجب بطالن آن می شود؟
در حين نماز  اگر نمازگزارنبايد فراموش کرد که يکی از علل بطالن نماز عدم تمرکز در نماز است، 

، مراعات نمايدوره فاتحه  را بطور کامل وصحيح  سقرائت  بخصوص  وهمه ای ارکان نماز را ،  
  نماز ان شاءهللا قبول است ولی هرچقدر خشوع در نماز بيشتر باشد ثواب آن نيز بيشتر است.

ارده در نماز را درجه اول همه ارکان را بجای آورد و اذکار ودر که مهم اينست برای يک نماز گزار 
نماز  ترتيل آن قرائت نمايد .که بدين ترتيب آن بدون ترک  اخر الی  فاتحه را از اول ، درست بخواند

خشوع کافی نداشته باشيد و متوجه کلمات آن نشو د  اش قبول است ، ولی اگر در نماز نمازگزار 
  قبول است ولی ثواب آن کم می شود. اش  نماز

عمار بن ياسر رضی هللا عنه روايت است که می گويد: من از رسول هللا صلی چنانکه در حديثی  از 
همانا فردی که نماز می خواند در حالی که نمازش برای « می فرمودند:    هللا عليه وسلم شنيدم که

وی چيزی ، مگر به اندازه ی يک دهم ، يک نهم ، يک هشتم ، يک هفتم ، يک ششم، يک پنجم ، 
  .».، ويا نصف آن نوشته نمی شود    يک چهارم ، يک سوم

) از دو روايت که يکی 4/319،321) و احمد (2/281) و بيهقی (1/127اين حديث را ابو داود (
از آنها را عراقی صحيح دانسته است. و ابن حبان در کتاب صحيح خودش چنانکه در الترغيب 

   ) روايت کرده است.1/184(
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  مجـباب پن
 نماز وطهارت

  :فصل اول
  طهارت :

و طهارت را نيمی از ايمان   دين مقدس اسالم  دين پاکی ونظافت است وبه همين سبب است که پاکی
   .»النظافت من االيمان   « و نظافت را عالمت ايمان ميخواندمعرفی و قرار داده است 

  :ما درسورۀ التوبه ميفرمايد پروردگاربا عظمت
ِريَن فِيِه ِرَجاٌل يحِ «   ُ يِحبُّ اْلُمطَّّهِ َّoُروا ۚ َو پاکيزگی و ) ( 108(سوره التوبه : آيه  »بُّوَن أَن يتََطهَّ

در دين مقدس اسالم از جايگاه خاصی برخوردار است ، وپروردگار با عظمت  ما مططهرين  نظافت
احاديث متعددی  را دوست دارد ، بنابر همين حکمت وفلسفه است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در 

  مسلمانان را  به رعايت نظافت  دستور فرموده است .
دين مقدس اسالم  برای پاکی از ناپاکيها وپاکيزگی ونظافت دوچيز را پاک کننده معرفی داشته است : 

       .هم خاک) درصورت نبودن دسترسی به آب باز يکی هم ( آب و
آبهای پاک را به   ده ناپاکيها ميباشد . فقه اسالم حيات بوده ، جنس آب پاک وعامل پاک کنن ۀــآب ماي

  ترتيب ذيل تقسيم بندی ومعرفی داشته است:
     آب ژاله.   هرآبی که از آسمان فرود آيد مانند: آب باران، آب برف و -1
       وآب کانال ها.   هر آبی که از زمين بيرون آيد مانند: آب چاها، آب چشمه ها -2
اشد مانند: آب  دريا ، آب بحر ، آب بند وسد ها ، آب حوض ها وآب هرآبی که بر سطح زمين ب -3

  کاريز ها.
با  افتادن نجاست در آن ناپاک تا  فقها ميگويند آبی که مقدار  آن  به اندازه دو مشک بزرگ  باشد،

زمانيکه  رنگ، بو و مزه و يا يکی از اين سه عالمت  مبين نگردد آن در جمله آب نجاس نمی 
   باشد.
بيرون نکند ناپاک نمی گردد و    اگر چيزپاکی با آب مخلوط شود و آن را از حالت آب بودنش ا هکذ

وقت    می ماند ولی اگر نام مطلق آب از آن برداشته شد در آن  باقی   برحالت پاک کننده گی خويش
     و...   پاک هست ولی پاک کننده نيست همانند آب ميوها ،شربتها

بعضی ناپاکيها را می شود با خاک پاک    ی نمايد و درصورت نبود آب؛آب پاک هر ناپاکی را پاک م
وغسل در    نمودن بوت  ناپاک با کشيدن و ماليدن بر خاک و يا بجای وضوء   نمود همانند پاک

 ذر شرعی با خاک پاک.ـصورت نبود آب و يا وجودع

  طهارت:اقسام 
  و درونی. در حديث آمده است :طهارت بردو قسم است يکی طهارت ظاهری، ديگری طهارت باطنی 

  پاکيزگی نصف ايمان است.) » ( الطهور شطر االيمان« 
يعنی پاکيزگی وطهارت ظاهری نصف ايمان است و طهارت باطنی و تزکيه درونی نصف ديگر ايمان  

 .است، پس تمام دين در طهارت خالصه می شود
را مسواک زدن ، حداقل هفته ای کردن، دندانها وپاک طهارت ظاهری يعنی بدن و لباس را تميز 

يکبار استحمام نمودن، در روايات اسالمی  بر غسل جمعه تأکيد بسيار آمده است حتی نزد بعضی 
  ائمه آنرا  واجب ميدانند.

در زمان رسول هللا صلی هللا عليه وسلم درجزيرة العرب هوای گرم، کمبود آب و لباسهای ضخيم و 
شد بدنهای مردم با بوی عرق همراه باشد. بنابراين پيامبر صلی  خانه های با سقف پايين باعث می
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هللا عليه وسلم به غسل جمعه دستور فرمودند که هرکس قبل از حضور در نماز جمعه و ديدار با 
مسلمانان در مسجد جامع بايد خوب نظافت کند، جسم و لباسش را پاک و تميز کرده و در جنب آن 

 .يدحتی خوشبويی  هم استعمال نما
نظافت ظاهری انسان را به  هللا  و فرشتگان نزديک می کند و نزد انسانها نيز محبوبيت می بخشد ، 
طهارت ظاهری با طهارت باطنی رابطه مستقيم دارد و در نتيجه با طهارت ظاهری انسان بهتر خود 

 .را به تزکيه درونی نزديک می کند
 دين اسالم را در» حجة هللا البالغه « تاب گرانسگحضرت عالمه شاه ولی هللا دهلوی رحمه هللا در ک

 :يز خالصه می کندچهار چ
 طهارت -1
 اخبات  -2
 سماحت  -3
  .عدالت -4

ايشان می فرمايند طهارت ظاهری باعث نشاط روح و افزايش طهارت باطنی می شود و انسان وقتی 
روح، قدرت پرواز به عالم درحالت غير وضوء باشد ارتباطش با عالم معنويت بسيار کم می شود و 

ملکوت را ندارد و هنگامی که وضوء می گيرد يا غسل می نمايد، دوباره قدرت روح به آن بر می 
 .گردد و در فضای معنويت به پرواز درمی آيد

طهارت باطنی به معنای تزکيه درون است، تزکيه و پاک کردن باطن از مريضيها و خباثت های روح 
عالم معنويت می شود و انسان می تواند به عالم ملکوت خود را نزديک  و جان، باعث پرواز در

 .نمايد، و در واقع همان طور که دو نوع طهارت داريم دو نوع نجاست نيز وجود دارد
نجاست ظاهری و نجاست باطنی. نجاست ظاهری وحکمی که با دور کردن نجاست و وضوء گرفتن 

رود. و در واقع وضوء هم نجاست ظاهری را دور می ياغسل کردن و شستن ظاهر جسم از بين می 
 کند و هم نجاست باطنی را که همان گناهان هستند.

با شستن هر عضو و ريختن قطرات آب از عضو، گناهانی که بوسيله آن عضو  در حديثی آمده است 
ن صورت گرفته مغفرت می شوند و با از بين رفتن نجاستهای باطنی و شسته شدن گناهان از درو

 انسان، پاکی روحی و قرب خدا بدست می آيد و انسان احساس شادمانی و نشاط می کند.
 پيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم فرمودند: 
نماز را در پنج وقت با جماعت بخوانيد. برای هر نماز وضوء بگيريد، اگر چه می توان با يک  

معنوی بهتر است برای هر وقت نماز  وضوء چند نماز را خواند اما برای رسيدن به نشاط روحی و
 .وضوءی تازه گرفته شود

  بايد خود را از نجاست های ظاهری دور کنيم و حفاظت نماييم. 
در حديث آمده است؛ پيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم از کنار دو قبر می گذشتند، به آن دو قبر اشاره 

ر کار خيلی بزرگی که به نظر مردم بسيار کرده فرمودند: صاحب اين دو قبر عذاب می بينند، اما د
بزرگ باشد عذاب نمی بينند. يکی از آنها خود را از ادرار محافظت نمی کرد يعنی بدن و لباسش را 
از قطرات ادرار دور نگه نمی داشت و تميز نمی کرد لذا گرفتار عذاب قبر شده است و دومی سخن 

  .نداختچينی و نّمامی می کرد و بين مردم اختالف می ا
پس بايد از نجاست ظاهری و نجاست های باطنی همچون سخن چينی و ... خود را محافظت کنيم تا 

 .دچار عذاب خدا نشويم
اسالم در اين باره بر مسواک زدن بسيار تاکيد فرموده است، مسواک باعث پاکی دهان و رضايت 

  پروردگار است. 
د دهان و دندانها را به وسيله مسواک تميز وپاک طبق حديث رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ما باي

 نگه داريم و محافظت کنيم. 
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  فصل دوم :
  آداب قضای حاجت واستنجاء:

مسلمان قضای حاجت  را شخصی گرديده است که  بيان ر احاديثی نبوی آداب قضای حاجت طوری د
مسلمان طوری است که  در خلوت و بدور از انظار مردم  انجام دهد ، وساختمان های خانه هایبايد 

  ، محل قضای حاجت ( تشناب ) در گوشه ای از خانه وياهم در خارج خانه قرار دارد . 
در مورد سيرت پيامبر  صلی هللا عليه وسلم مينويسد :  زمانيکه پيامبر اسالم ميخواستند  محدثين 

ثَنَا « برای قضای حاجت بروند ، به دورترين مکان تشريف می بردند .  ثَنَا َعْبُد َحدَّ ُد ْبُن بَشَّاٍر َحدَّ ُمَحمَّ
ِد ْبِن َعْمٍرو َعْن أَبِی َسَلَمةَ  ُ   اْلَوهَّاِب الثََّقِفیُّ َعْن ُمَحمَّ َّo َعْن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبَةَ قَاَل ُکْنُت َمَع النَّبِّیِ َصلَّى

ُ عَ  َّo لَْيِه َوَسلََّم َحاَجتَهُ فَأَْبعََد فِی اْلَمْذَهِب.َعَلْيِه َوَسلََّم فِی َسفٍَر فَأَتَى النَّبِیُّ َصلَّى« 
همچنان در حديثی مغيره بن شعبه رضی هللا عنه آمده است : من در يکی از سفر ها با  پيامبر صلی 

دورترين    هللا عليه وسلم همرا ه بودم ، ديدم که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  برای قضای حاجت به
     مکان تشريف بردند .

ْحَمِن ْبِن أَبِی قَُراد ،أَبو قَتَاَده ،َجاِبر،ُعَبْيد پدر  (ابوعيسی رحمه هللا) فرمود: و در اين باره ازَعْبِد الرَّ
ابوعيسی   يَْحَيى ،ابوُموَسى ،اْبِن َعبَّاس َوبَِالِل ْبِن اْلَحاِرث رضی هللا عنهم نيز روايت آمده است. 

 است. (رحمه هللا) فرمود: اين حديث حسن صحيح
أَنَّهُ َکاَن َيْرتَاُد ِلَبْوِلِه َمَکانًا َکَما َيْرتَاُد « واز پيامبرصلی هللا عليه وسلم  اين نيز روايت شده است  

يعنی: ايشان برای ادرارنمودن شان جای (مناسبی) را جستجو می کردند همان گونه که برای » َمْنِزالً 
    فرود آمدنشان جای مناسبی را جستجو می کردند.

همچنان در تعليمات شرعی بر مسلمانان است که در وقت رفتن  به محل قضای حاجت اوراق  که در 
آن نام هللا نوشته باشد ويا اوراق که  در آن کلمات  قرآن ويا هم  الفاظ حديث درآن  نوشته شده 

سلم است، با خود حمل نه نمايند  ، زيرا در حديث آمده است که: رسول اکرم صلی هللا عليه و
نقش شده بود، به هنگام رفتن به دستشويی » محمد رسول oّ «انگشتری خود را که بر روی آن 

  آورد. (ترمذی، اين حديث را روايت نموده واز جمله احاديثی صحيحه نيز ميباشد ). بيرون می
وذُ بَِک ِمَن بسم oّ اللهم إِنّی أَعُ «مستحب است موقع وارد شدن به بيت الخال اين دعا را بخواند:  -

مصنف ابن ابی »( ای هللا ! من از شما از شياطين زنانه ومردانه پناه ميخواهم » ( الَُخبُِث واْلَخبَاِئثِ 
کان اذا دخل )«  4714)رقم ( 860-2شيبه ، صحيح ابی داو لال لبانی ، صحيح الجامع الصغير (

)ومسلم  26-1ومثله اخرجه البخاری (» الکنف قال :بسم هللا اللهم انی اعوذبک من الخبث والخبائث 
  ) . 2-1).ابو داود (1-163(

به ضمه خا او باء بايد قرائت گردد. عالمه خطابی در معلم سنن فرموده » خبث « در حديث لفظ 
است اگر کسی آنرا به سکون با بخواند غلط واشتباه ميباشد ، ولی تعداد ديگری از علماء بر صحيح 

  بودن آن حکم نموده اند .
هکذا پيامبر صلی هللا عليه وسلم امر نموده است زمانيکه مؤمن مسلمان داخل بيت الخال ميگردد با 

  پناه ميخواهم به هللا ) . » ( فليتعوذ با� « خود بگويد : 
خواندن همچو دعا ها در بين انسان وجن ها پرده ای ايجاد ميگردد وجن ها نميتوانند عورت انسان با

  را ببيند . 
  يثی  از حضرت علی کرم هللا وجهه آمده است  که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است : در حد

دربين چشم » ( ستر ما بين آعين الجن وعورات بنی آدام اذا دخل احدکم الخالء ان يقول : بسم هللا « 
  ردد :های جن وعورت انسان پرده ميباشد ، زمانيکه از ميان شما کسی به بيت الخالء داخل ميگ

) واين حديث را  50رقم  88-1بگويد . اين حديث صحيح است ( ارواء الغليل : » بسم هللا «  
  ) خويش روايت نموده اند .  197) ابن ماجه در شماره (  10-1ترمذی ( 
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هکذا در آداب رفتن به بيت الخالء آمده است که بايد ، با پای چپ وارد تشناب ويا بيت الخال شويد.  
  آمده است که رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم چنين عملی را انجام داده  است. در بخاری

موقع نشستن، تا ننشسته لباسها را بلند نکند. هرگاه به زمين نزديک شود، لباسها را بلند کند تا  -
  کشف عورت نشود، زيرا ستر عورت از نظر شرع الزم و ضروری است.

به قبله نکند. زيرا رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم  برای قضای حاجت رو به قبله يا پشت -
  فرمايد: برای قضای حاجت رو به قبله يا پشت به قبله نکنيد. (متفق عليه). می

برای قضای حاجت، در زير سايه درخت که مورد استفاده مردم است، محل عبور، نزديک آب و  -
از سه چيز که «فرمايد:  عليه وسلم می دار ننشيند. زيرا رسول اکرم صلی هللا های ميوه زير درخت

ای که مورد استفاده است، و  اند بپرهيزيد، از قضای حاجت در وسط راه، در سايه مستلزم لعنت
  (حاکم بسند صحيح).» نزديک آب که محل ورود مردم و حيوانات است..

  است.  هدار، بصورت کل نهی شد همچنان  در رواياتی ديگر، از قضای حاجت زير درختان ميوه
فرمايد:  انسان بايد در موقع قضای حاجت حرف نزند. زيرا رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم می -
َ َيْمقُتُ « َّo َُّجَالِن فَْليَتََواَر ُکلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َعْن َصاِحبِِه َوَال َيتََحدَّثَا. فَِإن َط الرَّ (احمد). » َعَلی َذِلکَ  إَذا تََغوَّ
روند، بايد از يکديگر پنهان شوند و با هم حرف نزنند، زيرا  برای قضای حاجت می هرگاه دو نفر«

  ».چنين عملی باعث خشم خداوند است
  نجاء:ـاست

دين مقدس اسالم در  استنجا ء تعليمات خاصی را برای پيروان خويش  صادر نموده است که برخی 
  از اين تعليمات عبارتند از :

  کاغذ ويا دستمال کاغذی استعمال بعمل اريد، ، از  اشياء جامد مانند سنگبرای استنجا ء ميتوانيد  -1
  رای استنجاء :ولی ب

  ازآب  را احسن دانسته است.استفاده از   -2
همچنان دين مقدس اسالم برای پيروان خويش هدايت فرموده است که :در صورت ممکن   -3

، خاک يعنی کلوخ )  و هم از تشناب کاغذ ميتوانيد  از هردو يعنی همزمان هم از اشياء جامد( مثل 
آب استفاده بعمل  ايد.( در جهان امروزی ما استعما ل اشيا ء جامد تقريبآ از مود استعمال  افتاده 

استفاده از واکثرآ مردم توسط کاغذ تشناب استنجاء بعمل مياورند وناگفته نماند که از لحاظ صيحی 
) ولی اگراحيانآ قرار باشد که  دراستنجاء بجای آب از  مفيد هم ميباشد کاغذ تشناب وبخصوص آب 

اشياء جامد استفاده بعمل می ايد ، بايد توجه داشته باشيم که : جهت پاک کردن خود ، نبايد از  
  استخوان ، مدفوع خشک (مواد  غايطه  خشک) و منجمد حيوانات  استفاده صورت گيرد.

روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم   در حديثی ازعبدهللا بن مسعود رضی هللا عنه
. «   فرمودند: ْوِث َوَال بِاْلِعَظاِم فَِإنَّهُ َزاُد إِْخَوانُِکْم ِمْن اْلِجّنِ نه با مدفوع حيوانات   » ( َال تَْستَْنُجوا بِالرَّ

   .استنجا بزنيد و نه هم با استخوان ؛ زيرا اينها توشه برادران جنيتان می باشد.)
در حديثی  در اين باره از ابوُهَرْيَره ،َسْلَمان ،َجاِبٍر واْبِن ُعَمر رضی هللا عنهم نيز روايت آمده  همچنان

  است.
ابوعيسی رحمه هللا فرموده: اين حديث را إِْسماِعيل ْبُن إِْبَراِهيم و ديگران با سند عن َداُوَد ْبِن أَبِی ِهْنٍد 

ِ روايت نموده (که عبد هللا رضی هللا عنه فرمودند): شب مالقات با  عن الّشْعِبی َعْن َعْلقََمةَ َعْن َعْبدِ  َّo
جنيات ايشان نيز همراه پيامبر صلی هللا عليه وسلم  بوده اند ،تا به آخر حديث وسپس شعبی 
فرمودند: پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند: نه با مدفوع حيوانات استنجا بزنيد و نه هم با 

  اينها توشه برادران جنيتان می باشد. استخوان ؛ زيرا
و استنجا به چيزهای مفيد ديگری مانند پارچه قابل استفاده، يا کاغذ، يا بوسيله اشياء محترم و با 
حرمت مانند طعام و ساير اشياء خوردنی نيز غير مجاز است. زيرا استنجاء با اين اشياء منجر به 

  باشد. ی در دين مقدس اسالم حرام میتعطل و افساد مصالح آنها است و چنين اقدام
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  استنجاء بوسيلۀ سنگ:
استنجاء بوسيله سنگ صورت گيرد ، که فقها در باب استنجاء با سنگ ميفرمايند که :اگرقرار باشد 

به عدد طاق اکتفا شود ، مثال با سه سنگ و اگر با آنهم طهارت حاصل نشود با پنج و به  بهتراست
  تيقن گردد. همين ترتيب تا حصول طهارت م

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم «  در حديثی عبدالرحمن بن يزيد می فرمايد:  َّo قَاَل قِيَل ِلَسْلَماَن قَْد َعلََّمُکْم نَِبيُُّکْم َصلَّى
ٍل َوأَْن نَْستَْنِجَی بِاْليَِميِن أَْو ُکلَّ َشْیٍء َحتَّى اْلِخَراَءةَ َفقَاَل َسْلَماُن أََجْل َنَهانَا أَْن نَْستَْقبَِل اْلِقْبلَةَ بِغَائٍِط أَْو بَوْ 

(به سلمان رضی هللا عنه » أَْن يَْستَْنِجَی أََحُدنَا بِأَقَلَّ ِمْن ثََالثَِة أَْحَجاٍر أَْو أَْن نَْستَْنِجَی بَِرِجيعٍ أَْو بِعَْظٍم.
آداب و  گفته شد: همانا پيامبرتان صلی هللا عليه وسلم همه چيز را به شما تعليم داده است حتی

  نحوی نشستن برای قضای حاجت را!! 
سلمان فرمودند: بله ،ما را از اينکه به هنگام مدفوع و يا ادرار نمودن رخ به سوی قبله نمائيم 

ممانعت نموده است و(همچنين) از اينکه با دست راست  استنجا بزنيم ويا اينکه يکی از ما 
اينکه با مدفوع حيوانات و يا استخوان استنجا  (مسلمانان) با کمتر از سه سنگ استنجا بزند و يا

      بزنيم ممانعت نموده است.
ابوعيسی رحمه هللا فرموده: و در اين باره از َعايَشه ،ُخَزْيَمه ْبِن ثَابِت ،َجابِر و ساِئب پدر خالّد رضی 

  هللا عنهم نيز روايت آمده است.
در باره حديث حسن صحيح است . واين ابوعيسی رحمه هللا فرموده: روايت سلمان رضی هللا عنه 

نظريه اکثر علمای صحابه پيامبر صلی هللا عليه و آله وسلم و علمای بعد از آنهااست ، آنها می 
گويند: همانا استنجای با سنگ تنها کافی است واگرچه فرد با آب استنجا نزند بشرطی اين که اثرات 

ابن مبارک، شافعی، احمد، و اسحاق رحمهم هللا  مدفوع و ادرار را پاک نمايد. و اين نظريه ثوری،
     می باشد.

  استنجاء بوسيلۀ سنگ وآب:
در مورد استنجاء بوسيله سنگ وآب  طوريکه در فوق  ياد اور شديم ،تعليمات دين مقدس اسالم  

همزمان غرض استنجا ء هم از سنگ و هم از آب استفاده بعمل ايد  همين است : که بلی ميتوان ،
  ل برای نظافت وتحقق طهارت بيشتر مفيد وموثر ميباشد.واين عم

اگر قرار باشد که با سنگ و با  آب استنجا ء صورت گيرد ، بايد اول از سنگ  و بعد از آن آب، 
استفاده از آب بهتر طوريکه ياد اور شديم استفاده شود ،اگرچه درشرع  اکتفا به يکی نيز جايز ولی 

ُمْرَن أَْزَواَجُکنَّ أَْن يَْستَِطيبُوا « رضی هللا عنها روايت است، که:  از عايشه در حديثی است. زيرا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َکاَن َيْفعَلُهُ.  َّo َصلَّى ِ َّo عايشه رضی هللا عنها » بِاْلَماِء فَِإنِّی أَْستَْحيِيِهْم فَِإنَّ َرُسوَل)

  (خطاب به زنان) فرمودند: 
تا که با آب استنجا بزنند زيرا من شرم می کنم (که اين مطلب را برای  به شوهرانتان دستور دهيد

آنان بيان کنم )همانا رسول هللا صلی هللا عليه  وسلم بودند که با آب استنجا می زدند.و دراين باره از 
ِ اْلبََجِلّیِ ،انَس و ابوُهَرْيَره رضی هللا عنهم نيز روايت آمده است َّo َجِرير ْبِن َعْبِد.  

  ابوعيسی (رحمه هللا) فرموده:   
اين حديث حسن صحيح است و نزد اهل عمل بايد بر همين حديث عمل نمود زيرا علماء  استنجا زدن 
با آب را می پسندند وگرچه در نزد آنان تنها استنجا زدن با سنگ نيز کفايت می کند ولی آنان استنجا 

اين مذهب ُسْفيَان ثّْوِری ،اْبن ُمبَاَرک ،شافِِعی  زدن با آب را مستحب دانسته و بهتر می دانند.  و
      ،اْحَمد واْسَحاق رحمهم هللا می باشد.

  خوانندۀ محترم !
تعليمات  اسالمی که در سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم بطور وسيع انعکاس  يافته است همه آن 

يروان خويش را به مزيقه مبين يک واقعيت است که دين اسالم در اعمال عبادی کوشش ميکند که پ
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استنجا ء   موضوعمواجه نسازد ، بنآ در احاديثی متعددی تاکيد برا ين شده است که مسلمانان در 
بايد احتياط الزم صيحی را در نظر داشته باشند ، بنا حکم ودستور ميفرمايد که :  استعمال آب نسبت 

  به  سنگ و دستمال کاغذی بهتر است.
کان رسول هللا صلی هللا عليه وسلم يدخل «هللا عنه روايت است که گفت :  در حديثی  از انس رضی

  متفق عليه )»  ( الخالء، فأحمل أنا و غالم نحوی اداوة من ماء و عنرة، فيستنجی بالماء
شد من و پسر بچه ای مثل من ظرفی کوچک  پيامبر صلی هللا عليه وسلم داخل دستشويی می«  يعنی:

چکی را برای پيامبر بر می داشتيم، پيامبر صلی هللا عليه وسلم با آب از آب و و چوب دستی کو
  ». استنجا ميکرد

جاء بوسيله آب مورد مدح و ستايش قرار داد، نمردم قبا را به دليل استپروردگار با عظمت ما و
چنانکه ترمذی از ابوهريره رضی هللا عنه بصورت مرفوع روايت کرده است: اهل قبا همواره با آب 

ها نازل  در شان آن» فِيِه ِرَجاٌل يُِحبُّوَن أَن يَتََطهَُّرواْ َوoُّ يُِحبُّ اْلُمطَِّهِّرينَ « کردند. پس  میءتنجا اس
  ).34)، صحيح أبی داود (45شد. (اإلرواء) (

ولی اگر بوسيله هر دو (کاغذ تشاب  و آب) باشد، يعنی ابتدا با کاغذ تشناب اثر نجاست را بزدايد و 
است. واز لحاظ صيحی بی نهايت اطمينان استنجاء آب بشويد،اين بهترين و کاملترين حالت  بعد با

 105 – 103/  1» (الشرح الممتع  «ميتوانيد به موضوع( برای توضيح بيشتر  بخش است .
  .مراجعه فرمايد )

  يادداشت شرعی وحکمی درمورد کاغذ تشناب:
ستمال کاغذی  برای استنجا ء همين است که اين  حکم شرعی در مورد  استفاده از کاغذ تشناب ود

  به شرطی که محل خروج نجاست را خوب تميز و پاکيزه گرداند.ميباشد استفاده بجای سنگ جايز 
ولی در فوق در احاديثی متعدادی متذکر شديم  يکبار ديگر تاکيد مينمايم که در استفاده از تشناب  

يت کنيم ، و نبايد کمتر از سه دفعه باشد؛ ولی نبايد کاغذی ويا کاغذ تشناب ، عدد فرد را رعا
  فراموش کرد که استعمال آب بعد از استفاده از سنگ يا کاغذ واجب نيست ولی سنت است.

  شستن مقعد در استنجاء:
استنجا پس برای استنجاء کافيست که ظاهر ( يا محل خروج نجاست) مقعد را از نجاست پاک نمود، 

ی سنگ يا  ت که در اين صورت اندام خود را بايد تميز بشويد (يا بوسيلهاز قضای حاجت الزم اس
  .کاغذ تشناب  پاک کند)، سپس وضوءی کامل بگيرد

الزم به ذکر است که استنجاء کننده اگر بجای آب از سنگ يا کاغذ تشناب ودستمال کاغذی استفاده 
و استعمال آب بعد از استفاده از سنگ کند طوريکه گفتيم عدد فرد و نبايد کمتر از سه دفعه باشد؛  می

  .يا دستمال کاغذ واجب نيست
  قبل از هر وضوء:  ءحکم استنجا

به هنگام هر وضوء الزم نيست، بلکه استنجاء پس از قضای  ءاستنجاقبل از همه بايد گفت که :
شناب ). ی سنگ يا کاغذ ت حاجت الزم است که در اين صورت اندام خود را بايد  پاک کرد (يا بوسيله

  سپس وضوءی کامل بگيرد.
  روج از بيت الخالء:ـخ

 برای يک مسلمان مستحب تا در حين ورود و خروج از بيت الخأل سنت های ذيل  را رعايت نمايد .
وارد شدن در بيت الخالء  با پای چپ و بيرون شدن  مستحب است طوريکه در فوق تذکر داديم  -1

 ازآن با پای راست صورت گيرد.
  .) (متفق عليه». اللُهمَّ إِنّی أُعوذُ بَِك ِمَن الُخبُِث والخباِئثِ «ی داخل شدن طوريکه گفتيم : دعا -2

  (ابوداوود و ترمذی).   ). طلبم می  آمرزشت را ( خدايا ».»ُغْفرانََك «ودعای بيرون شدن:  3-
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شدن اگر ما به  رود. در هنگام رفتن و بيرون روز چندين بار به دستشوئی می هر انسانی در شبانه
 .ايم اين سنت عمل کنيم، دو سنت در هنگام دخول و دو سنت در هنگام خروج  را انجام داده

عبارت از شياطين نر و ماده است که يک فرد مسلمان  از »  الُخبُِث والخباِئثِ « قابل تذکر است که 
ه دستشوئی (حمام و آنها پناه خواسته تا اينکه خداوند او را از شرشان محفوظ بدارد، زيرا ک

  .مستراح) جای سکونت آنهاست
  استنجا ء نبايد با دست راست صورت گيرد :

 در شرع اسالمی مسلمانان از استنجاء زدن با دست راست منع گرديده است ، وحتی آنرا عمل نارو
شده  است که :  هدايت داده عليمات اسالمی  بوضاحت تام به مسلمانان ترومکروه دانسته است، د

نبايد شرمگاه  خويش  را با دست  راست مسح کرد  ، اين عمل  خالف عمل سنت پيامبر صلی هللا 
  عليه وسلم دانسته شده است .

هُ بِيَِميِنِه َوُهَو يَبُوُل، َوَال َال يََمسَّنَّ أََحُدُکْم ذََکرَ «اين حکم اسالمی در حديثی چنين بيان گرديده است : 
  موقع قضای حاجت شرمگاه خود را با دست راست«(متفق عليه). » َيتََمسَُّح ِمْن اْلَخَالِء بِيَِميِنهِ 

  ».نگيريد وآنرا با دست راست خود را پاک نکنيد، يعنی با دست راست استنجا نگيريد
  شرعی بعد از قضای حاجت : ۀوظيف

ها  بعد از قضای حاجت ، دستنبوی برای مسلمانان  هدايت داده شده است که :  مطابق حکم حديثی 
هرگاه شخص پيامبر صلی هللا عليه وسلم جهت قضای :«طوريکه  شسته وتميز نمايد .را بايد  خوب 

کرد، ابوداود در حديث وکيع  آوردند، سپس او استنجا می مشک آبی را برای او می ت ميرفت حاج
ماليد، و راوی گفته است که: بعد از آن ظرف ديگری را  ز آن دستش را به زمين میآورده که بعد ا

  ).312صحيح ابوداود و البانی آن را حسن دانسته است (». ( برای او آوردند و او وضوء گرفت
 آياخروج باد بی صدا وبی بو شکننده وضوء است ؟

  !خواننده محترم
(خواه بی صدا باشد ويا با صدا ) باطل  انسان خارج شود :قبل از همه بايد که :هر نوع  باديکه از 

کننده وضوء است ، و هرکس بعد از خروج باد ضؤ نگيرد و نماز بخواند، نمازش باطل است، زيرا 
وضوء شرط صحت برای نماز است ونماز بی وضوء باطل است و بايد دوباره نماز را با وضوءی 

 .صحيح بجا ارد 
». اليقبل هللا صالة بغير طهور«ز پيامبر صلی هللا عليه وسلم که فرمود: به دليل حديث ابن عمر ا

 ) 224مسلم (». کند خداوند هيچ نمازی را بدون پاکی (وضوء) قبول نمی«يعنی: 
عموال همراه بو ميباشد ، ولی اگر کسی توهم کند که از نبايد فراموش کرد که : خروج باد از بدن م

يا بويی آنرا احساس نکرده است ، اين فقط يک گمان و شک است  او بادی خارج گشته ولی صدايی
دهيد ، وشخص مسلمان سعی وجهود نهايی خويش اهميت انسان در عبادت به شک وگمان و نبايد 

باطل  به شک وگمان  وضوء را بخرچ دهد تا در عبادت از وسواس شيطان جلوگيری بعمل ارد، بنآ 
 .نمی شود

ُجَل  « ميفرمايد : حديثی  درعبدهللا بن يزيد انصاري ِ صلی هللا عليه وسلم الرَّ َّo أَنَّهُ َشَکا إَِلی َرُسوِل
ال يَْنَفتِْل أَْو ال َيْنَصِرْف َحتَّی يَْسَمَع َصْوتًا أَْو يَِجَد «الَِّذی يَُخيَُّل إِلَْيِه أَنَّهُ يَِجُد الشَّْیَء فِی الصَّالِة، َفقَاَل: 

 ً  در وقت ی: از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم پرسيدم: اگر شخصی، يعن )137(بخاری:». ِريحا
خواندن نماز احساس کند که وضوءيش شکسته است (بادی از شکمش خارج شده است) چه کار 

تا وقتی که صدايی آنرا نشنيده ويا بويی آنرا احساس نکرده باشد، «بايد بکند؟ ايشان فرمودند: 
 .»نمازش را ترک نکند

ابوهريره رضی هللا عنه روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه  حضرت يثی ديگری ازر حدهکذا د
إذا َوَجَد أََحُدُکْم فی بطنِِه شيئاً فأشکل عليه : أََخَرَج ِمْنهُ شیٌء أْم ال ؟ فَال يْخُرَجنَّ « وسلم فرموداست : 
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 .)362رجه ُمْسلم (أخ». ( ِمَن الَمْسِجد،ِ حتَّی يَْسَمَع َصْوتاً أْو يَِجَد ريحاً 
بيرون شده ولی تشخيص آن که آيا شما  که چيزی از شکمنيد هر گاه يکی از شما احساس ک«يعنی: 

به يقين بيرون شده يا خير و برايش مشکل بود، از مسجد بيرون نرود (وضوءيش نشکسته) تا 
 .اين حديث را مسلم روايت کرده است». صدايی بشنود، و يا بويی احساس کند

اين حديث اصلی از اصول اسالم، و قاعده : «ميفرمايد ) 4/49نووی در شرح صحيح مسلم ( امام
حکم به بقای اشياء بر همان حالت اصل (و اولشان)   بزرگی از قواعد فقه است؛ مبنی بر اينکه :

و منظور اينست ».داده می شود تا آنکه خالف آن به يقين برسد، و شک ضرری به آن نمی رساند
مانی به باطل شدن وضوء (خروج باد) يقين حاصل نکرده، و تنها در شک و گمان است، که تا ز

وضوءی او باطل نيست و همچنان بر طهارت قرار دارد، زيرا اصل بر بقای طهارت است مگر بر 
 .نقض آن يقين حاصل شد

شنيدن  (که اين اطمينان با رديده است مطمئن شود که بادی از او خارج گيک نمازگزارولی اگر 
صدا، و يا احساس بو) حاصل می شود، در آنصورت وضوءيش باطل می شود و برای نمازگزار 

  .وضوء بگيرد الزمست تا مجددا
  بعلت خروج باد: ءنجاـحکم است

يکی از بدعت های که در بين برخی از مسلمانان  بخصوص در بين تعدادی از افغانهای ما مروج 
  کم قبل از وضوء دست به  استنجا ء ميزنند.است ، اينست که با خروج باد از ش

استنجاء بخاطر خارج شدن باد از بدن « علماء  اسالمی در فتاوی خويش در اين بابت ميفرمايند : 
 مکروه است، ولی طوريکه در فوق تذکر داديم که خروج با د ، به اجماع مسلمين باطل کننده وضوء

  .ميباشد
اشد در فقه طهارت آنرا  استنجاء ميگويند البته اگر با آب شستن عقب يا آلت نمی ب وضوء بمعنی 

  .) 5/101(فتاوی اللجنة الدائمة » شسته شود ولی اگر با سنگ باشد بدان استجمار گويند.
بنابراين استنجاء فقط برای پاک کردن نجاسات از عقب و آلت تشريع شده است که آن نجاسات هم 

و از مايعات يا جامدات هستند و خارج شدن باد از عقب جزو ادرار يا مدفوع يا آنچه که مشابه آند
نجاسات نيست که به سبب آن استنجاء صورت گيرد!! و هيچ نصی برای انجام چنين عملی وارد 

نشده است، و اگر فرد پس از قضای حاجت استنجاء نمود و سپس وضوء گرفت و بعد از آن باد از 
ست و اين امر مکروه است و اصال بدعت می باشد بلکه وی خارج شود نيازی به تکرار استنجاء ني

  فقط کافيست برای نماز وضوءی ديگری گرفته شود.
  محترم!ۀ خوانند

بر استنجاء به سبب خروج » من استنجی من الريح فليس منا  «  تعدادی از فقها طی حکم خود به  
  باد از عقب حکم صادر نموده اند:

  است که با برآمدن باد  نبايد استنجاء صورت گيرد . ولی حکم فقهای مذاهب اربعه همين 
امام ابو حنيفه ( رح ) ميفرمايد :که اگر کسی استنجاء به سبب خارج شدن باد ( از عقب)  بعمل ارد 

، عمل بدعت نموده ،و مقتضای(بدعت بودن استنجاء) نزد آنها اينست که استنجاء حرام است، و 
از علمای شافعيه گفته است که (نه تنها بدعت) بلکه حرام است؛ همانند اين قول آنست که القليوبی 

زيرا استنجاء به سبب باد عبادت فاسدی است، و همچنين استنجاء به سبب خارج شدن باد از عقب 
  نزد مالکيه و شافعيه مکروه است. 

که به يعنی : کسی » من استنجی من الريح فليس منا:«اما در باب حديثی که  فوق بدان اشاره شد 
الديلمی و ابن  «سبب خارج شدن باد از خود استنجاء نمايد از ما نيست، حديث ضعيفی است نزد:

)عبد الکريم بن عبد هللا 12کتاب الطهارة ( -منبع: شرح: مختصر الخرقی »(عساکر وخطيب بغدادی
است ولی الخضير) و لذا اين حديث هرچند در تائيد کراهت استنجاء بعد از خارج شدن باد از عقب 
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  چون درجه حديث ضعيف است قابل استناد نخواهد بود.

  حکم نهايی:
با توجه به اينکه استنجاء بعد از قضای حاجب واجب است لذا اين امر يعنی استنجاء نوعی تشريع  

است و بايستی فقط در قضای حاجت صورت گيرد و در غير آن بدعت خواهد بود. و بيشتر اهل علم 
  خارج شدن باد از عقب مکروه می دانند:استنجاء را بعد از 

و علماء  اجماع دارند بر اينکه استنجاء به سبب خارج شدن باد « امام نووی رحمه هللا می فرمايد:
از عقب يا خوابيدن يا لمس زنان و يا آلت تناسلی واجب نيست هر چند قومی از فرقه شيعه آنرا 

  ».واجب می دانند!

  :مريضی باد شکم
کم اصطالحی طبی است که علم طب انرا برای تعريف آزاد شدن گاز ازجهاز هاضمه  و نفخ يا باد ش

  خاج شدن آن از طريق معده  بکار  می گيرد.

گوز باصدا) و يا ( پسکی   باد شکم  ( يعنی همان  باد معده است که به اصطالح  عاميانه ما بنام (
  صدا) تعبير گرديده است . بی

به گازهای توليد شده در دستگاه هاضمه که از مقعد خارج ميگردد   وبه عباره ديگر :باد شکم
  اطالق ميگردد.

باد شکم و خارج  شدن آن يک امری  طبيعی  ونورمال است که هم دربين انسانها وحيوانات وجود 
  دارد .

بادشکم مانند : عرق کردن، تنفس کشيدن  ويا هم ضربان قلب يک پروسه نورمال وطبعی در بين  
برای انسان هم در خواب وهم دربيداری پيش می ايد . اطباء در تحقيقات  ها ميباشد .باد شکم انسان

بار از انسان در يک شبانه روز خارج ميگردد،  15خويش مينويسند که باد شکم   بطور متوسط 
  وانسانها ميتواند آنرا با در پيش گرفتن رژيم غذای اسان تحت کنترول خويش بياورد .

تا  ٪٠بين  )، ( هيد ورژن ٪٩٠تا  ٪٢٠بين  زای باد شکم عبارت است از : (نيتروژنمهمترين اج
تا  ٪٠بين  ) ، (متان ٪١٠تا  ٪٠بين  ) ، ( اکسيجن ٪٣٠تا  ٪١٠بين  ) ، ( کربن دی اکسيد ٪۵٠
١٠٪  (  

  علت اساسی توليد باد شکم:
توانند وارد  ز سه منبع میاطبا ء در مورد علت اساسی توليد اين گازات مينويسند : اين گازات ا

  دستگاه جهاز هاضمه گردند:
های ميگروب  (هوای که توسط انسان دروقت تنفس قورت ميگردد ، گازهای ساخته شده از فعاليت -

به دستگاه  جهاز هاضمه ، ) ناگفته نماند  ها در معده ، (باکتری ها ) گازهای منتشر شده ازخون  
هستند. ولی بيشترين نيتروژن واکسيجن گاز معده ناشی از هوای  که اين گازها شديداً قابل اشتعال

زدن  قورت شده توسط انسان را در وقت تنفس تشکيل ميدهد  . اين گازها در اشخاص طبيعی با آرق
  خارج جهز هاضمه ميگردد.

ا ه دی اکسيد کربن ، متان و هيدروجن روده ناشی از فعاليت باکتری  بخش زيادی از گازهای به مانند
ای مناسب با اکسيژن هوا قورت  شده، مخلوط شوند  باشد. اگر متان و هيدروجن  به گونه می

گردد به طوری که استفاده از کوتر الکتريکی سبب انفجار خفيفی  مخلوطی انفجاری ايجاد می
  .شود می

تر گازها  يشباعث خروج ب کلم وغيره برخی غذاها حبوب دار به مانند، لوبيا ، نخود ،دال ،  پياز ، گل
جذب نشده  ازمقعد ميگردد .همچنان برخی از اين غذاها به علت وجود انواع کربوهيد رات های

سازند. اما در برخی موارد خروج بيش  ها را فراهم می تخميرپذير، محيطی مناسب برای رشد باکتری
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ن که گازها شود پيش از آ از حد گاز ناشی ازتکليف کته روده( روده بزرگ )  است که باعث می
 .جذب شوند، با حرکات دودی دفع گردند

ليتر ١٠تا  ٧مقدار گازهای وارده شده و يا ساخته شده روزانه در روده بزرگ به طور متوسط 
مانده گاز از  باشد و باقی ليتر می ٠/۶باشد. اين در حالی است که گاز خروجی از مقعد نزديک به  می 

  .دندگر مخاط روده جذب و ازشش ها خارج می
برای معالجه اين تکليف دکتوران به رژيم غذای سالم توصيه مينمايند وهدايت وتوصيه های ذيل 

  راضروری ميدانند. 
های کوچکتر، چرا که خيلی از انسانها  که به جای سه ووقت   ها و وعده خوردن غذا در حجم -

شوند. در ضمن  مبتال میتر به باد شکم  کنند، کم حجم مصرف می غذايی حجيم، شش وعده غذايی کم
  کننده است. خوردن چای نعناع نيز کمک

آرام خوردن غذاها، غذاها را سريع قورت  نکردن وخوب جويدن که مطمينآ برای هضم معده بی   -
  نهايت ضروری ميباشد.

ترک سيگرت ، چرا زمانيکه انسان سگرت می کشد  هوای بيشتری را قورت ميکند ، وهکذا  -
ريختن نظم دستگاه هاضمه ميگردد ، واختالالت را بوجود مياورد که ترک سگرت  باعث بهم 

  سگرت برای دفع اين مرض بی نهايت مفيد ميباشد.
سپورت وورزش ، نه تنها برای صحت وسالمت انسان مفيد ميباشد ، بلکه سپورت وورزش باعث  -

  ز نجات می يابد .بهبود فعاليت جهاز هاضمه نيز گرديده ودر نتيجه انسان از بی وضوءی ني
  اد:ـوضوءوپرابلم خروج ب

  اگر فرد مسلمان به مرض خروج باد شکم مبتال باشد واين خروج باد بشکل مستمر ومداوم باشد،
او می تواند از رخصت شرعی استفاده کند، اما اگر خروج باد مستمر نباشد؛ يعنی اگر خروج باد 

و خواندن    فرصت گرفتن يک وضوءی کاملبرای مدت زمانی قطع شود بگونه ايکه در آن فاصله 
نماز وجود داشته باشد، در آنصورت نمی تواند از رخصت استفاده کند و بايستی در آن فاصله زمانی 

نماز بخوانيد؛ مثال شما برای گرفتن وضوء و خواندن نماز ظهر نياز به ده دقيقه زمان داريد، حال 
يا پانزده دقيقه ای باشد که در آن زمان، مشکل  اگر در فاصله بين آذان ظهر و عصر يک زمان ده

خروج باد نداشته باشيد، پس در آن فاصله بايد وضوء گرفته و نمازتان را با وضوءی درست 
  بخوانيد.

اما اگر چنين زمانی را مابين دو نماز نمی يابيد، پس شما مشمول حکم کسانی می شويد که دچار 
انستن اين مسئله نيازی نيست تا بين دو نماز دائما وضوء سلس بول يا بواسير هستند. اما برای د

بگيرد تا بدانيد آيا چنين فرصتی می يابيد يا خير؟! بلکه انسان بر اساس تجربه خود می داند که 
  معموال هر چند دقيقه از او باد خارج می گردد؟!

نی کوتاه رخ می دهند، اگر با استناد به تجربه خود دريافتيد که مشکل خروج باد شما در فواصل زما
بگونه ايکه اين فواصل آنقدر نيستند که بتوانيد يک وضوء بگيريد و نمازتان را بخوانيد؛ در 

آنصورت شما می توانيد از رخصت استفاده کنيد و آن تجربه را بر تمام نمازها و روزها تطبيق 
ری وضوء را نگه دهيد، مگر آنکه پس از مدتی مشکل شما بهتر شود و در فواصل زمانی بيشت

  داريد.
بعد از دخول وقت هر نماز وضوء بگيريد، و پس از آن اگر بادی  و رخصت بدينگونه است که:

خارج شود اشکالی ندارد حتی اگر در حين نماز باشد، و ميتوانيد با همان وضوء نمازهای سنت بعد 
   وقت وضوء بگيرد. پس از دخول از نماز را بخوانيد، ولی برای نماز فرض بعدی بايد دوباره

  ).437/  1(الشرح الممتع   و بايد بدانيد: کسی که مشکل خروج باد دارد در حکم سلس بول است.
هرکس که حفظ طهارت برايش به اندازه مدت زمان نمازی ممکن «شيخ االسالم ابن تيميه می گويد: 

از او خارج گشت نباشد؛ در آنصورت او (می تواند) وضوء گرفته و نماز بخواند و اگر چيزی 
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نمازش باطل نمی شود، و به اتفاق ائمه وضوءيش بخاطر آن باطل نمی شود ولی برای هر نماز 
  . 221/  21» مجموع الفتاوی». « (فرضی) بايد وضوء بگيرد

  کسی که دچار سلس بول است دو حالت دارد:«ابن عثيمين رحمه هللا می گويد: 
که متوقف نمی شود، يعنی هر وقت چيزی در مثانه اش اول: خروج ادرار وی مستمر است بگونه اي

جمع شود خارج می گردد؛ در اينحالت او (می تواند) هرگاه وقت نماز شد وضوء بگيرد و بوسيله 
چيزی (مانند دستمال) آلت خود را بپوشاند، و بعد نماز بخواند و اگر در اثنای نماز چيزی خارج 

  گشت نمازش باطل نيست.
قضای حاجت (ادرار کردن)، خروج آن متوقف شود هرچند که برای ده يا پانزده  دوم: اگر بعد از

دقيقه باشد؛ در اينحالت منتظر می ماند تا (خروج قطرات ادرار) متوقف می شود و سپس وضوء می 
أسئلة «  ».  گيرد و نماز می خواند، هرچند که (به دليل اين انتظار) نماز جماعت را از دست بدهد

   ).67، لقاء 17(س » توح الباب المف
در  هرگاه بداند که (خروج) قطرات تمام می شوند «وعلمای هيئت دائمی افتاء چنين حکم کرده اند:

بايد   بلکه آنصورت برای او جايز نيست نماز بخواند هرچند که خواهان فضيلت نماز جماعت باشد، 
بگيرد و نمازش را  جاء کند و وضوء منتظر بماند تا (خروج قطرات) تمام می شوند و بعد از آن استن

استنجاء و وضوء را قبل از  بخواند هرچند که نماز جماعت را از دست بدهد. و بر او الزم ست که 
/  5اللجنة الدائمة للبحوث  ». وقت نماز (جماعت) قرار دهد، تا شايد بتواند نماز جماعت بخواند

411.   
د دارد در حکم کسی است که دچار سرابراهی ادرار بنابراين از آنجائيکه کسی که مشکل خروج با

است، او نيز بايد موارد فوق را مراعات نمايد؛ يعنی اگر او يک فاصله زمانی را بين دو آذان می 
يابد که در آن فاصله زمانی مشکل خروج باد را ندارد و فرصت گرفتن يک وضوءی کامل و ادای 

باد را داشته باشد، پس نمی تواند از رخصت شرعی  نماز را پيدا می کند بدون آنکه مشکل خروج
استفاده کند و بايد در آن فاصله مذکور وضوء گرفته و نمازش را بخواند، و اين امر معموال با 

تجربه شخصی قابل فهميدن است که آيا مشکل او مستمر است و يا آنکه معموال در فواصل زمانی 
بنابراين الزم نيست تا در فاصله بين هر دو نماز دائما منقطع (قابل قبولی) وضوءيش باطل می شود. 

بداند که فرصتی را می يابد يا خير؟ کافيست  –به گفته سوال کننده  –در حال وضوء گرفتن باشد تا 
از تجربه شخصی خود کمک بگيريد که معموال هرچند دقيقه يکبار خروج باد داريد؟ اگر مستمر بود 

وج باد آنقدر محدود بود که امکان وضوء گرفتن و نماز خواندن در يعنی مدت زمان بين هر بار خر
بايد بعد از دخول وقت هر   آن مدت مقدور نبود، پس می توانيد از رخصت شرعی استفاده کنيد و

نماز ابتدا وضوء بگيريد، و پس از آن اگر بادی خارج شود اشکالی ندارد حتی اگر در حين نماز 
وضوء نمازهای سنت بعد از نماز را بخوانيد، ولی برای نماز فرض بعدی باشيد، و ميتوانيد با همان 

  پس از دخول وقت وضوء بگيريد. بايد دوباره
ولی اگر فاصله بين هر بار خروج باد به قدری بود که امکان يک وضوءی کامل و خواندن نماز در 

گفته شد دانستن اين  آن وجود داشته باشد، پس نمی تواند از رخصت استفاده کند، و همانطور که
امر با تجربه شخصی حاصل می شود، و می تواند تجربه خود را بر تمام روزها و فواصل بين دو 

   نماز تطبيق دهد.

  يادداشت: 
اگر برای شما مشقت و سختی وارد می شود؛ در آنصورت می توانيد تا زمانی که مشکل شما 

ز ظهر و عصر را در وقت يکی از آنها بخوانيد برطرف می شود نمازهای خود را جمع کنيد؛ مثال نما
و همينطور نماز مغرب و عشاء، چرا که پيامبر صلی هللا عليه وسلم به زن مستحاضه رخصت داده 

) آورده و 284که بين دو نماز را جمع کند. که عالمه البانی حديث آنرا در (صحيح أبی داود) (
  صحيح دانسته است.
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   سلسل بول)ر :(حکم شرعی در مورد سلسل ادرا
اگر شخصی به مريضی سلسل ادرار مبتال باشد حکم شرعی همين است که در مورد استنجا بايد 

صبر کرد تا قطرات ادرار اش  بند شود، ولی اگر ادرار بند نميشود و پس از مدتی هنگام راه رفتن و 
يا پارچه ای به آلت يا در حين نماز کمی ادرار خارج ميشود، دراينصورت پس از استنجا دستمال و 

تناسلی اش ميبندد تا ادرار در لباسش پخش نشود، ولی برای هر نماز فرضی بايد وضوء بگيرد و 
هنگامی که وضوء ميگيرد بايد بعد از دخول وقت نماز باشد، مثال برای نماز ظهر، بايد صبر کند تا 

از عصر دوباره بايد وقت نماز ظهر وارد شود و سپس وضوء را برای نماز بگيرد، و برای نم
  وضوء بگيرد ولی بعد از دخول وقت نماز عصر.

وضوء شرط صحت نماز است، يعنی اگر کسی وضوء نداشته باشد و يا در حين نماز به همه حال  
وضوءيش باطل گردد،   نمازش صحيح نيست و بايد از نو بخواند، و اين ربطی به توبه ندارد و با 

  کل اصال عبادت انجام نيافته است .توبه جبران نمی شود، زيرا در
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  فصل سوم :
  :وضوء

يكی از شرايطی كه نمازگزاربايد داشته باشد وضوء است. وضوء باعث پاكی بدن و صفای روح و 
 گردد. روشنی دل می

آنچه مسلم است، وضو در شرع اسالمی  نوعی از عبادت بشمار ميرود ومانند ساير  دستورات 
  . ازجمله نماز ، روزه، غسل،وغيره ... دارای نکات طبّی فراوانی می باشداسالمی  

   :  ليل مشروعيت وضوء د
 : مشروعيت وضوء به سه دليل ثابت شده است

  :  كريم قرآن اول: 
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم « 

  .) 6سورۀ مائده آيه : »  ( لكعبين وأرجلكم إلى ا
( ای کسانيکه ايمان آورده ايد هرگاه به نماز بر ميخيزيد، پس بشوييد روی خود را، و دستهای خود 

را تا آرنج، و مسح کنيد بر سرهای خود و ـ بشويدـ پای های خود را تا شتالنگ ـ يعنی بجلک ـ) 
  .) 6آية  -المائدة  ۀسور(

ت بعمل اريم  بوضاحت تام در خواهيم  يافت که پروردگار ما در وضوء چهار اگر در آيه متبرکه دق
  چيزی را بر ما فرض گردانيده است:

  شستن روی.  اول:«  
  دوم: شستن دستها تا به آرنج. 

  سوم: مسح کردن سر.
  .»شستن پای ها تا به بجلک.  چهارم:

  :  دوم سنت نبوي
اند: (ال يقبل هللا  پيامبر صلي هللا عليه و سلم فرمودهابوهريره رضي هللا عنه روايت كرده است كه 

پذيرد مگر  صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) ( وقتيكه وضوء نداشتيد، خداوند نماز شما را نمي
 ). اند اينكه وضوء بگيريد و آنوقت نماز بخوانيد). ( شيخين و ابوداود و ترمذي آنرا روايت كرده

  :  اجماع   سوم:
ق  امبر صلي هللا عليه و سلم تا به امروز، مسلمانان بر مشروعيت وضوء اجماع و اتفااز زمان پي
  . ) و منكر مشروعيت آن كافر است اند. بنابر اين وضوء از امور ضروري دين است ( نظر داشته

 : فضيلت وضوء
 : كنيم ميكه با اشاره به بعضي از آنها اكتفاء   در فضيلت وضوء احاديث فراوان روايت شده است

.  كه پيامبر صلي هللا عليه و سلم فرموده است  رضي هللا عنه روايت شده  از عبدهللا صنابجي: الف 
إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنشر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل «

خرجت الخطايا من  وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه
يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه. فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من 

أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه. ثم كان مشيه إلى 
هان گردانيد) گناهان آب توي د اي وضوء گرفت و مضمضه كرد ( هرگاه بنده » (المسجد وصالته نافلة
كه  قتي  روند، و و ن مي ند و وقتي استنشاق نمود، گناهان از بيني او بيرو رو از دهانش بيرون مي

روند، و  صورت را شست گناهان از تمام صورت او حتي از زير پلكهاي دو چشمانش بيرون مي
روند،  انش نيز بيرون مي، گناهان از دستهاي او حتي از زير ناخنهاي دست وقتي كه دستها را شست
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روند، و  گوشش نيز بيرون مي  گناهان از سرش حتي از سوراخهاي كرد،   و وقتيكه سرش را مسح
روند، سپس ثواب  گناهان از پاهايش حتي از زير ناخنهاي پايش نيز بيرون مي  كه پاها را شست وقتي

. (مالك و نسائي و ابن  ماند) و پاداش رفتن به مسجد و خواندن نماز، اضافي و زيادي برايش مي
  .). اند ماجه و حاكم آنرا روايت كرده

: (إن الخصلة  : پيامبر صلي هللا عليه و سلم فرموده است از انس رضي هللا عنه روايت شده كه -ب
الصالحة تكون في الرجل يصلح هللا بها عمله كله، وطهور الرجل لصالته يكفر هللا بطهوره ذنوبه 

گردد كه خداوند تمام  خصلت و خوي شايسته و درست انسان موجب مي نافلة) (وتبقى صالته له 
گردد كه خداوند گناهان او را  اعمال او را اصالح نمايد، وضوء گرفتن انسان براي نماز سبب مي

، ثواب و پاداش نماز برايش باقي  ي آبها قرار دهد و اضافه بر آن ببخشايد و وضوء را كفاره
 .اند ، و بزاز، و طبراني در كتاب اوسط آن را روايت كرده يماند). ابويعل مي
أال أدلكم « : پيامبر صلي هللا عليه و سلم فرمود:  از ابوهريره رضي هللا عنه روايت شده است كه  -ج

على ما يمحو هللا به الخطايا، ويرفع به الدرجات. قالوا: بلى يا رسول هللا، قال: (إسباغ الوضوء على 
ثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم المكاره، وك

گناهان شما را محو كند و   كه خداوند بسبب آن خواهيد چيزي را به شما بگويم  آيا مي الرباط) (
گرفتن  گفتند: آن عبارت است از  ! ايشان گفتند: آري بگو اي رسول خداي  ي شما را باال برد؟ مرتبه

، و بسيار گام برداشتن به سوي مسجد و بعد از اداي نماز به انتظار  كامل در وقت سختي  وضوءي
. ( مالك و مسلم و ترمذي و   ، اينست جهاد در راه خدا، اينست جهاد، اينست جهاد) نماز بعدي نشستن
 .).ان كرده نسائي آنرا روايت

گورستان رفت و  كه پيامبر صلي هللا عليه و سلم، به   از ابوهريره رضي هللا عنه روايت شده است  -د
: (السالم عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء هللا بكم عن قريب الحقون، وددت لو أنا قد رأينا  گفت

قالوا: » أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد« إخواننا) قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول هللا؟ قال 
لم يأت بعد من أمتك يا رسول هللا؟ قال: (أرأيت لو أن رجال له خيل غر محجلة بين كيف تعرف من 

ظهري خيل دهم بهم أال يعرف خيله؟) قالوا: بلى يا رسول هللا، قال: (فإنهم يأتون غرا محجلين من 
 :الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، أال ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم

،  م، فيقال: (إنهم بدلوا بعدك) فأقول: سحقا سحقا) ( درود بر شما اي منزل و ماواي قوم مومنانأال هل
، گفتند:  ديدم ، ايكاش برادران خود را مي پيونديم گمان اگر خدا بخواهد ما نيز به زودي به شما مي بي

كساني هستند   ن منمگر ما برادران تو نيستيم اي رسول خدا؟ فرمود: شما ياران من هستيد، برادرا
اند، چگونه  باشند و هنوز نيامده اند، گفتند: اي پيامبر كساني را كه از امت شما مي كه هنوز نيامده

كسي اسبان پيشاني سفيد و دست و پا سفيدي داشته باشد، در بين اسبان  شناسيد؟ فرمود: آيا اگر  مي
،  گمان پيروان من شناسد، فرمود: بي ا را ميگفتند: آري اي رسول خدا آنه ؟  شناسد  سياه آنها را نمي

گام  در روز قيامت، پيشاني و دست و پايشان در اثر وضوء سفيد است و من در پيشاپيش آنان 
گروهي از اين حوض من رانده  . آگاه باشيد:  شويم ارد مي كوثر، و دارم و با هم به حوض  برمي

، در جواب من  خوانم آنان را به سوي خود مي شود، كه شوند، همچنانكه شتر گمشده رانده مي مي
. (مسلم   : پس دورشان سازيد) گويم اند، من مي را تغيير داده آنان بعد از تو، دين تو   شود، كه گفته مي

  . اين حديث را روايت كرده است
   وضوء:آيه نزول قبل از ترتيب وضوء

ونگی وضوء گرفتن است، در مدينه منوره سوره مائده ) که درباره چگ 6در ابتدا بايد گفت که( آيه 
  و بعد از غزوه بنی مصطلق نازل شده و غزوه بنی مصطلق در سال شش هجری روی داد.

  پس  روش وترتيب  وضوء مسلمانان  بعد از نزول اين آيه متبرکه فرق کرد ويا مثل سابق بود ؟
  بايد گفت:  موضوعبرای روشنی بهتر 
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آب برای وضوء نازل گرديده است ، هدف از نزول اين آيه اين نبود تا اساسآ اين آيه به علت نيافتن 
کيفيت وضوء گرفتن را  برای اولين بار برای مسلمانان بياموزاند ، بلکه هدف اصلی از نزول اين 

آيه، جواز تيمم گرفتن برای مسلمانان در هنگام نبود آب بود که در ادامه شرح نحوه وضوء گرفتن 
 ء ضو رد آن (يعنی تيمم) ذکر شده است، و قبل از نازل شدن اين آيه، نحوه ودر همين آيه در مو

گرفتن مسلمانان شبيه به همان کيفيتی بود که در آيه مذکور ذکر شده و لذا وضوءيشان با بعد از 
نزول آيه تفاوتی نکرد، چرا که مصادف با تشريع نماز و خواندن نماز، جبرئيل امين عليه السالم 

ء گرفتن را به پيامبر صلی هللا عليه وسلم ياد داده بود و پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيز ترتيب  وضو
آنرا به مسلمانان آموخته بود ولی هنوز آيه ای از قرآن در اين مورد نازل نشده بود تا آنکه روزی 

سوره  6به سبب آنکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم آبی برای وضوء گرفتن نيافت، خدای متعال آيه 
مائده را نازل نمود که در اين آيه ضمن توضيح و تشريح چگونگی وضوء گرفتن، متذکر شده که در 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ إَِذا قُْمتُْم إَِلی  «صورت نيافتن آب، می توان با خاک تيمم کرد، چنانکه می فرمايد:
َلی اْلَمَرافِِق َواْمَسُحواْ بُِرُؤوِسُکْم َوأَْرُجلَُکْم إَِلی اْلَکْعَبيِن َوإِن ُکنتُْم الصَّالِة فاْغِسلُواْ ُوُجوَهُکْم َوأَْيِديَُکْم إِ 

َن اْلغَائِِط أَْو الََمْستُُم الِنّ  نُکم ِمّ ْرَضی أَْو َعَلی َسفٍَر أَْو َجاء أََحٌد مَّ َساء فَلَْم تَِجُدواْ ُجنُبًا فَاطَّهَُّرواْ َوإِن ُکنتُم مَّ
ْن َحَرجٍ َماء َفتَيَمَّ  ْنهُ َما يُِريُد oُّ ِليَْجعََل َعَلْيُکم ِمّ َولَِکن ُمواْ َصِعيًدا َطِيّبًا فَاْمَسُحواْ بُِوُجوِهُکْم َوأَْيِديُکم ِمّ

َرُکْم َوِليُتِمَّ نِْعَمتَهُ َعَلْيُکْم لَعَلَُّکْم تَْشُکُرونَ  ) ای مؤمنان، چون به ( قصد«).يعنی: 6(مائده » يُِريُد ِليَُطهَّ
نماز برخيزيد، صورت خود و دستهايتان را تا آرنجها بشوييد و سرتان را مسح کنيد و پاهايتان را تا 
دو بجلک ( بشويد )  و اگر جنب باشيد، غسل کنيد. و اگر مريض  يا مسافر باشيد و يا کسی از شما 

اک پاکی تيمم کنيد، از موضع قضای حاجت بيايد و يا با زنان آميزش کرده باشيد، و آبی نيابيد، با خ
خواهد بر شما دشواری قرار دهد.  و از آن ( خاک) صورت و دستانتان را مسح کنيد. خداوند نمی

  ».خواهد که شما را پاک بدارد و نعمتش را بر شما تمام کند، باشد که سپاس گزاريد بلکه می
مائده  6ز نزول آيه اما دليل واضح و روشنی که بيان می کند پيامبر صلی هللا عليه وسلم قبل ا

وضوء می گرفتند، حديثی از زيد بن حارثه رضی هللا عنه است درباره پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
َالةَ  «است که گفت:  ِل َما أُوِحَی إَِلْيِه فَعَلََّمهُ اْلوضوء َوالصَّ يعنی: »أَنَّ ِجْبِريَل َعَلْيِه السََّالم أَتَاهُ فِی أَوَّ

لسالم در همان اوايل وحی بر پيامبر صلی هللا عليه وسلم نزد او آمده و نحوه همانا جبرئيل عليه ا«
) ، و عالمه البانی در  السلسلة 17026روايت إمام أحمد ( ».وضوء و نماز را به وی آموزش داد

  ) .841الصحيحة  (
، يعنی مائده هم به همان شکلی که در آيه آمده وضوء می گرفتند 6پس مسلمانان قبل از نزول آيه 

جبرئيل عليه السالم نحوه وضوء گرفتن را  –که در اوايل اسالم در مکه تشريع شد  ،با تشريع نماز
آموزش داده بودند، اما با اين وجود آيه ای درباره کيفيت وضوء نازل نشد تا آنکه  اسالم به پيامبر

  م با هم نازل شد.برای بيان اين حکم که در صورت نبود آب می توان تيمم کرد آيه وضوء و تيم
  برای نماز:  وضوء

معموال برای انجام نماز گرفته می شود زيرا وضوء شرط نماز   قبل از همه بايد گفت : که وضوء
است، بنابراين هرگاه شخصی خواست نماز فرض يا سنت بخواند، الزمست قبال وضوءيی کامل 

خداوند هيچ » « صالة بغير طهوراليقبل هللا« بگيرد چرا که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود:
همچنين مستحب است که بعد از )   224مسلم (». ( کند نمازی را بدون پاکی (وضوء) قبول نمی

  .گرفتن وضوء، دو رکعت نماز خواند
  طريقه وضوء پيامبر صلی هللا عليه وسلم:

توصيف  طريقه وضوء پيامبر صلى هللا عليه و سلم را حضرت عثمان رضی هللا عنه اين چنين
  ميکند: 
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از حمران موالی عثمان روايت است که عثمان بن عفان برای وضوء گرفتن، آب درخواست کرد و 
اش  وضوء گرفت. ابتدا دستهايش را سه بار شست، سپس مضمضه کرد بعد از آن آب را در بينی

کرد، آنگاه صورتش را سه بار شست بعد از آن دست راست را با آرنجش سه بار شست، سپس 
دست چپ را، مانند دست راستش شست، به دنبال ان سرش را مسح کرد و بعداً پای راستش را با 

صلى هللا  بجلک  سه بار شست و پای چپش را هم مانند پای راستش شست. سپس گفت پيامبر خدا
من توضأ نحو وضوءئی هذا ثم قام « را ديدم که به اين روش وضوء گرفت و فرمود :  عليه و سلم

هرکس اين چنين وضوء بگيرد و با »  «کعتين اليحدث فيهما نفسه غفرله ما تقدم من ذنبهفرکع ر
  ».  شود حضور قلب دو رکعت نماز بخواند گناهان (صغيره) گذشته او بخشيده می

گفتند اين وضوء کاملترين وضوء برای نماز است. ( مسلم  گويد : علمای ما میـ ابن شهاب مي
   .)164/266/1) و بخارى (226/204/1(

ولى در وضوء سنتهاى ديگرى نيز وجود دارد كه پيامبر صلى هللا عليه و سلم آنرا انجام ميداده است 
    از قبيل:

شستن هر عضو يكبار، و يا دويار، و يا سه بار، که همه اش در سنت وارد شده است، يعنى  -1
در مورد مسح سر و گوش در  ميتوان هر عضوى را فقط يكبار، و يا دوبار، و يا سه بار شست، ولى

   همه حال فقط يكبار ميباشد، و هر عضوی را بيشتر از سه بار شستن جائز نيست.
    خالل كردن ريش و انگشتان دست و با -2
   ريختن آب به دهن و بينى با دست راست و خالى كردن آب بينى با دست چپ و غيره . -3

  مراحل انجام وضوء در شرع:
شرع اسالمی مطابق احاديثی نبوی بشرح ذيل به تفکيک : فرايض ، سنت ها مراحل انجام وضوء در

  ، مستحبات ومکروهات آن بيان ميگردد .
  :فرائض وضوء

دهند و هرگاه يكي از آنها مراعات نشود  وضوء، فرايض و اركاني دارد كه حقيقت آن را تشكيل مي
آيد، آن فرايض بشرح  حساب نميپذيرد و وضوءي معتبر از نظر شرعي به  تحقق نميحقيقی وضوء 

 :باشند مي

   »  نيت  « :  فرض اول
شخصيکه ميخواهد وضوء گيرد بايد قبل ازهمه در قلب خود، وبدون اينکه برزبان چيزی بگويد  

  نيت وضوء را ميکند.
ه و آهنگ انجام كاري بمنظور كسب رضاي خدا و امتثال اجراي  ، عبارت است از اراد حققت نيت 

،  نيت يك عمل صرفاً قلبي است و زبان را در آن دخالتي نيست و لفظ بدان دليل شرعي فرمان او.
 .ندارد

:  عمر رضي هللا عنه روايت كرده است كهحضرت ، حديثي است كه  دليل فرض و واجب بودن نيت
  : پيامبر صلي هللا عليه و سلم فرموده است

گمان اعمال وقتي درست و معتبرند كه از  بي » (  إنما االعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى...«   
).  گمان به هركس آن رسد، كه اراده كرده و خواسته است گيرند و بي ، صورت روي اراده و نيت

  د.ان جماعت محدثين اين حديث را روايت كرده

  فرض دوم:
ن آب ، زيرا غسل بمعني جاري كرد كردن است  صورت و آب بر آن جاريروی ويك بار شستن  

وحد روی از حصه آخری منبت موهای (سر )تا زير ذقن واز يک نرمی گوش تا ديگر نرمی .  است
  هم از اين مواجهت ماخوذ است  »وجه«گوش زيراکه مواجهت (روبرو شدن)به اين مجموعه ميايد و
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  :  فرض سوم
و و ساعد. شستن  ) عبارت است از مفصل بين باز آرنج ، مرفق ( ) مرفق شستن هر دو دست تا آرنج (

خود آرنجها واجب است و سنت هميشگي پيامبر صلي هللا عليه و سلم چنان بوده است و از وي 
 .كرده باشد : شستن آنها را ترك  كه  روايت نشده

  فرض چهارم مسح سر:  

   ميباشد .ء وضودر   چهارمفرض  ۀـاز جملمسح بر سر 
، و برای آنكه معنی مسح تحقق پذيرد،  دنكشي  مرطوب بر چيزی و ترمسح عبارت است از: دست 

تنها دست توجه بايد کرد که : . كند و بدان بچسبد ، حركت  كننده بر اندام مسح شده  مسح یبايد عضو
شودبلکه حکم مسح هم  مسح ناميده نمینه تنها گذاشتن بر سر يا ديگر اندامها،   گذاشتن يا انگشت 

  کامل  نميگردد .
  : وجه خوانندگان محترم را به اين مطلب جلب نمايم که ازظاهر معنی آيهتقبل از همه ميخواهم 

ی سر را  كه همه ی سر نيست و الزم نيست  به همه  ، مقتضی تعميم مسح»  وامسحوا برءوسكم« 
كه مسح بعضی از سر، برای اجراء  شود،  متبرکه طوری  فهميده می ۀـبلکه از مفهوم آي . كنيم مسح 

  .  وند كافی استو امتثال امر خدا
  راجع به اينکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم چگونه مسح را انجام ميداد ، مطابق احايثی نبوی ، سه 

 كيفيت مسح از پيامبر اسالم را محدثين روايت نموده اند .

  اول :
  نموده است :  سر را مسح    پيامبراسالم همه

صلی هللا عليه وسلم تمام سر را مسح نموده  از احاديث نبوی بوضاحت معلوم ميگردد که : پيامبر
أن النبی صلى هللا عليه وسلم مسح «   :  است ، طوريکه ترتيب آن در حديثی عبدهللا بن زيد آمده است

رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذی بدأ 
كرد: آنها را به جلو و به عقب   ه و سلم سر خود را با هر دو دست مسحپيامبر صلی هللا علي »  ( منه

گردن رسيد و از آنجا دوباره   برد. از پيشانی سر آغاز كرد سپس دستها را بر سر كشيد تا به پشت
 .). اند . (جماعت محدثين آنرا روايت كرده  دستها را بر سر كشيد و به محل اول برگرداند)

  دوم :
  نموده است :   تنها بر عمامه مسح  پيامبر اسالم

پيامبر  عمرو بن اميه رضی هللا عنه که در ذيل بيان می يابد طوری معلوم ميشود که :از حديثی 
رأيت رسول هللا صلى هللا عليه «مسح نموده است :(دستار ويا لُن�ی) صلی عليه وسلم تنهابر عمامه 
كه بر عمامه و خفين مسح  عليه و سلم را ديدم  پيامبر صلی هللا » (وسلم يمسح على عمامته وخفيه

  اد.  كرده . احمد و بخاری و ابن ماجه آنرا روايت   كرد) می
امسحوا على « : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:  روايت شده كه(رض) و ازحضرت  بالل 

  . روايت كرده است. احمد آنرا   كنيد)  بر روی خفين و عمامه و امثال آن مسح» ( الخفين والخمار
كسيكه مسح » ( من لم يطهره المسح على العمامة ال طهره هللا »   :  و عمر رضی هللا عنه گفته است 

. و احاديثی در اين باره از مسلم و بخاری و   بر عمامه او را تطهير نكند، خدا او را پاكيزه نگرداند)
 . اند كرده اهل علم بدان عمل  . همچنانكه بسياری از ديگر امامان حديث روايت شده است

  :سوم
  نموده است :  پيامبر اسالم برپيشانی و عمامه هر دو مسح 

أن :« طوريکه اين روش مسح در حديث مغيره بن شعبه رضی هللا عنه بشرح ذيل بيان يافته است 
عليه و پيامبر صلی هللا » ( النبی صلى هللا عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين
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 . كرده است  را روايت سلم وضوء گرفت و پيشانی خود و عمامه و خفين را مسح كرد ) . مسلم آن 
ی روايت  ، از و سر روايت شده است  ی مسح اين بود آنچه كه از پيامبر صلی هللا عليه و سلم درباره 

گردد و مقتضای  د مینشده است كه تنها بعضی از سر را مسح كرده باشد، اگرچه از ظاهر آيه مستفا
 تذکر صورت �رفت. كه قبالً بدان   آن آنست

ی  . بنابر اين مسح گيسوان (چوتی موی ) بافته ی سر، كافی نيست ده ، خارج از محدو موی سر  مسح
 .، الزم نيستسر

  مقدار واندازه مسح سر: 
. دليل ماع دارنداج ءدر مورد وجوب مسح سر در وضوعلمای کرام تذکر دايم که :باال طوريکه در 

ْالِة فَاْْغِسلُْواْ ُوُجْوَهُکْم َو « متبرکه:  ۀـنص صريح آي اين حکم  يَأْ أَيَُّهاْ الَِّذْيَن آَمنُْواْ إَِذاْ قُْمتُْم إَلْی الصَّ
) (ای مؤمنان، 6ه :آيه (سوره مائد»أَْيِديَُکْم إَِلْی الَمَراْفِِق َو اْْمَسُحْواْ بُِرؤِسِکُم َو أْرُجلَُکْم إِلَی الَکْعَبْيِن...

هنگامی که خواستيد نماز بخوانيد (و وضو نداشتيد) صورتها و دستهای خود را همراه با آرنجها 
  ».يد ـآنها بشوي (بجلک)بشوييد و سرهای خود را مسح کنيد و پاهای خود را همراه با 

  اوتی دارند:نظريات متف ءاما در مورد اينکه چه مقدار از مسح سر در وضو کافی است، علما
مسح قسمتی از سر (هر قسمت   (رح) امام صاحب  شافعی و(رح) در مذهب امام صاحب ابوحنيفه 

موها نيز اختالف دارند: گفته شده که نصف  ويا مقدار د حداقل تعداد. اما در مورکه باشد) کافيست
  بع آن و يا سه تار مو از سر کافيست!سر يا رُ 

  مقتضی   ،»وامسحوا برءوسکم«  : آيه   معنی   که  آنست  ظاهر  ند :در استدالل خويش ميفرماي آنها 
  آن   از  بلکه   . کنيم مسح   ی سر را همه   که نيست   و الزم   ی سر نيست همه  به   مسح   تعميم

  . است  خداوند کافی   امر   امتثال   و   اجراء   برای  سر،   از  بعضی   مسح   که شود،  می  فهميده
احمد آمده که مسح سر برای مردان بايد تمام سر را شامل شود ولی در زنان  در روايتی از امام

  قسمتی از آن کافيست.
ولی در مذهب امام صاحب  مالک و احمد و ابن تيميه رحمهم هللا بايد تمام سر مسح هم برای زنان و 

سح در قرآن هم مردان بايد در وضو بعمل ايد ، و گفته اند دليل وجوب مسح تمام سر اين است که م
  . شود عظيم الشان به صورت مجمل ذکر شده و برای بيان کردن آن به سنت نبوی مراجعه می

در صحيحين و ديگر کتب حديث ثابت شده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم تمام سرش را مسح کرده 
ثی کند بر اينکه مسح تمام سر واجب است.(طوريکه موضوع مسح سر در حدي است و اين داللت می

  رضی هللا عنه ) در فوق به تفصيل بيان گرديد . زيد  بن عبدهللا
اگر احيانآ گفته شود که حديث مغيره بيانگر اين است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم پيشانی و 

  جواب اين است که:اش  را مسح کرده  عمامه
چون مسح بقيه سرش را  به اين دليل پيامبر صلی هللا عليه وسلم به مسح پيشانی بسنده کرده است؛

  . بامسح عمامه کامل کرده است
را قبول داريم و در اين حديث ، استـنباط شرعی و فتوی شيخ ابن تيميه  ميفرمايد :ما هم اين نظريه

دليلی بر صحت اکتفا به مسح پيشانی يا قسمتی از سر بدون تکميل آن با مسح عمامه وجود 
است    آمده  شعبه رضی هللا عنه   بن   مغيره  حديث   در( ) بتصرف.24/2تفسير ابن کثير (  ندارد.

( پيامبر صلی    » أن النبی صلی هللا عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلی العمامة والخفين«  : که 
  را آن   مسلم   مسح کرد).  را   خفين  و   عمامه  و   خود   پيشانی  و  گرفت   وضو  هللا عليه و سلم 

  .) است   کرده  روايت
تواند تنها سر و يا تنها عمامه و  گيريم که مسح تمام سر واجب است و شخص می ابراين نتيجه میبن

  يا سر و عمامه را با هم مسح کند.
    :موضؤع شماغ وروپوشی در مسح
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  آيا شماغ مرد و روسری (روپوش) زن داخل در (مفهوم) عمامه می شود؟
  می شوند.شماغ مردان و کاله قطعا داخل در (مفهوم) عمامه ن

احمد می توانند بر چادر مسح کنند البته اگر ازار صاحب اما زنان بنا به رای مشهور مذهب امام 
  چادر زير گلويشان باشد، زيرا اين امر از برخی از زنان صحابه رضی هللا عنهن وارد است.

  توجه:
های عربی به روسری با خالهای سرخ رنگی  است که مردان در عربستان و برخی از کشور ،شماغ 

  .روی سر می گذارند
  : حکمی يادداشت

برای مسح پا و سر سنت است که فقط يکبار مسح شوند، و جائز نيست که بيشتر از يکبار مسح 
شود زيرا بدعت ميشود، همانطور که شستن ساير اعضاء که حد اکثر فقط سه بار است اگر از سه 

عليه و سلم پس از اينکه روش وضوء را به  بار بيشتر باشد گناهکار ميشود، پيامبر صلی هللا
(روايت أبواود » هذا الوضوء فمن زاد فقد تعدی وأساء وظلم  «:شخصی آموحت به او گفت

اين است روش وضوء، و هر کس زيادتر انجام دهد همانا تعدی و گناه و  والنسائی وابن ماجه )(
  ) ظلم کرده است

  شستن پا ها: :  فرض پنجم

در اين شک نيست که های پا ها است،  لکجـشستن پاها همراه با بُ  رايض وضؤ،پنجمين فرض از ف
  ، به اثبات رسيده است.  لی پيامبر صلی هللا عليه و سلمـشستن پاها  از طريق سنت متواتر قولی و فع

پيامبر صلی هللا عليه و سلم درسفری از ما عقب  « در حديثی ميفرمايد :  ابن عمر رضی هللا عنهما
كرديم به وضوء  خير افتاده بود و شروع أكه نماز عصرمان به ت  ه بود، سپس وقتی به ما رسيد،ماند

كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم با صدای بلند ما را صدا زد و   كرديم گرفتن و پاهای خود را مسح می
به آتش شويند و  پای خود را نمی بجلکوای بر كسانی كه » ( ويل لالعقاب من النار« فرمود: 

 . . دو بار يا سه بار چنين فرمود. اين حديث متفق عليه است  شوند)  گرفتار می  دوزخ
: اجماع اصحاب پيامبر صلی هللا عليه و سلم بر آن بوده است  كه عبدالرحمن بن ابی ليلی گفته است

 . واجب است ها  پا بجلک كه شستن  
  د؟نپا ها بايد مسح ويا شسته شو

د شستن پا ها روايات متعددی در احاديثی متبرکه روايات گرديده است، قرآن همانطوريکه درمور
يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ إَِذا قُْمتُْم إَِلی « در اين بابت ميفرمايد: )    6عظيم الشان درسورۀ (مائده آيه 

ُحواْ بُِرُؤوِسُکْم َوأَْرُجلَُکْم  إَِلی اْلَکْعَبيِن َوإِن ُکنتُْم الصَّالِة فاْغِسلُواْ ُوُجوَهُکْم َوأَْيِديَُکْم إَِلی اْلَمَرافِِق َواْمسَ 
َن اْلغَائِِط أَْو الََمْستُُم الِنّ  نُکم ِمّ ْرَضی أَْو َعَلی َسفٍَر أَْو َجاء أََحٌد مَّ َساء فَلَْم تَِجُدواْ ُجنُبًا فَاطَّهَُّرواْ َوإِن ُکنتُم مَّ

ُمواْ َصِعيًدا َطِيّبًا  ْن َحَرجٍ َولَِکن َماء َفتَيَمَّ ْنهُ َما يُِريُد oُّ ِليَْجعََل َعَلْيُکم ِمّ فَاْمَسُحواْ بُِوُجوِهُکْم َوأَْيِديُکم ِمّ
َرُکْم َوِليُتِمَّ نِْعَمتَهُ َعَلْيُکْم لَعَلَُّکْم تَْشُکُرونَ    »يُِريُد ِليَُطهَّ

 ای کسانی که ايمان داريد هرگاه به سوی ادای نماز ايستاديد...يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ إَِذا قُْمتُْم إَِلی الصَّالةِ 
  ).(خواستيد نماز ادا کنيد

بايد روی خود را بشوييد ودستهايتان را به سوی آرنج(تا ...فاْغِسلُواْ ُوُجوَهُکْم َوأَْيِديَُکْم إَِلی اْلَمَرافِقِ 
  ...آرنج) بشوييد

  ...بکشيدسر خود را مسح(آب)...َواْمَسُحواْ ِبُرُؤوِسُکمْ 
 ).و پاهايتان را تا بچلک پا  (بشوييد...َوأَْرُجلَُکْم إَِلی اْلَکْعَبينِ 

  بنآ در ميابيم که شستن پا ها در وضوبنابر دو دليل واضح واشکارا است:
  نه بر مسح برآن. دارد و  داللت فوق برای شستن پا  ۀـآي  -1
کيد نموده اند.يعنی شستن پا از سنت أت همچنان تعداد کثيری از احاديثی نبوی بر شستن پا ها - 2
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  عملی وقولی پيامبر صلی هللا عليه وسلم به اثبات رسيده است .
بادرنظرداشت ثبوت واضح در مورد شستن پا ها در وضو ، علمای اهل تشيع از اين آيه متبرکه 

ه حث بترجمه وتفاسير متضاد ومعکوس را در تفاسير خويش ارائه داشته که ما غرض تکميل اين ب
  اشاره مينمايم: اعتراضات وارده آنان سواالت مطرح و برخی از 

را  اهل سنت وجماعت از  ء اول: علمای اهل تشيع استدالل ميدارند که کويا، شستن پا ها در وضو
  اساس وبنياد در دين ندارد. ءخود ساخته اند وحکم شستن پا ها در وضو

سوره مائده ) بر مفهوم مسح سر وپا ها است وبه  6   کيد ميکنند که ( آيهأدوم: علمای اهل تشيع ت
  هيچ صورت معنی شستن پا ها را نمی رساند.

سوم: سومين استد الل را که علمای اهل تشيع آرئه ميدارند اينست که: مفهوم مسح سر ومسح پا در 
  که نميتوان انرا به شستن تعبير نمود . .يک سوره  واردگرديده است

تدالل علمای اهل تشيع  در اين است که :اتصالی بين فعل شستن روی ودستها چهارم: وچهارمين اس
  وپا در آيه متبرکه ديده نميشود .

  رد اين اعتراضات مختصرآ نکات ذيلی را غرض روشنی تقديم ميداريم :   ولی در جواب و
دستان  از شستن روی  و وضاحت، صراحت و م قبل از همه بايد گفت که پروردگار با عظمت با تما

و بعد از آن  مسح سر را به اين صورت واضح ساخته است :  ق نام برده است.ـتا حدود مراف
  . ...»سرخودرا مسح(اب)بکشيد...»َواْمَسُحواْ بُِرُؤوِسُکمْ «
  د (به سرهايتان).مسح (آب)کني...» ( َواْمَسُحواْ «

خن گفته وفرموده است با عظمت ما درمورد سرها و چگونگی لمس کردن نيز س همچنان پروردگار
  ...»ِبُرُؤوِسُکمْ « :
نشان دهنده اينست که حتی رساندن »  ..ُرُؤوِسُکمْ «   قبل از»  ب« حرف   آوردنتوجه بفرمايد : 

  .مقدار کم آب هم کفايت ميکند و رساندن آب به تمام سر الزامی نيست
ی اورد در آن صورت نم»   ..ُرُؤوِسُکمْ « را قبل از» ب « اگر پروردگار با عظمت ما حرف 

سرهايتان را مسح آب بکشيد (آب به تمام سرهايتان برسد). و حد نهايت ...» اْمَسُحواْ ُرُؤوِسُکمْ «َ
  .مسح نيز مشخص نشده است

پس از آنجايی که لمس کردن  تمام سر و کشاندن آب به تمام سر الزامی می شد.که در اين صورت 
  .آبی کم وسطحی نيز کفايت ميکند سر با مقداری آب است اينست که مجرد مسح

  :اينجاست که ميتوان سوال کرد که
  آيا مسح نمودن فقط با کشيدن دستان تر ممکن است و راه ديگری نيست؟

  :جواب اينست
مانند  را بدون بکار گرفتن دست نيز صحيح دانست. ء تمام مراحل وضو   نه اينطور نيست می توان

ر آب شنا کرد و کشاندن مقداری آب به سر تنها با دست کشيدن اينکه دستان را به زير آب برد يا د
  .کم اب بصورت پاشيدن اب نيز انجام گيرد   نيست و ممکن است اين مقدار

گرفتن بايستی حتما با دست  ء ليد کور کورانه موجب شده که عده ای خيال کنند وضوـمتا سفانه تق
و اينست  فقط با دست کشيدن است!  آب بر سرو خيال ميکنند کشيدن  انجام گيرد و اال باطل است!

کافی ميدانند واين يک اشتباه بسيار بزرگ است که بی    که مسح پا ها را با کشيدن دست بر پشت پا
  .توجه به لغت قران شايع شده است

 اهل سنت وجماعت  شستن پاها را الزامی ميدانند سببش بسيار قوی است ولیدر مورد اينکه 
  .فکر کردن از عوام را ميربايند   اجازه ی عدهای متاسفانه 

اينست که در »   فا غسلوا«   ل شستنـسبب الزامی شدن شستن پاها و معطوف شمردن آن به فع
وجود ندارد که با مقداری کم کشاندن آب به پاها وتری آب  » ب « حرف »   َوأَْرُجلَُکمْ «   ذکر پاها

خود به معنای اين است که تمام پاها مورد بحث است ونه » ( َوأَْرُجلَُکمْ « کفايت کند.بلکه اطالق کلمه
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  .مقداری پا و قسمتی از آن
يعنی کف پا و بين انگشتان و پشت و رويش نيز داخل است.و اين است که تمام پاها را نميتوان با 

  !با آب تر  کرد  دست تری  که بعد از کشاندن به موهای سر بطور کامل  خشک شده است
  :نجا و نه اينکه خودمان را فريب دهيم و بگوييمآب يعنی رسيدن آب به زيرا مسح آ

خوب اولش دستمان تربود حال خشک شده است اشکالی ندارد و حتی با وجود اينکه اثری ازآب در 
  !دستان نباشد

در زبان عربی  »مسح « و عبارت  اينکه اثر آب به انجا برسد اينست که مسح يعنی کشاندن آب و
  .ميشگی دارد و هميشه به معنای پوشش و رسيدن استاستعمال ه

   يک شهر يا کشور.  يعنی شمارش و زير نظر گرفتن تعداد سکان» مسح السکانی« مانند عبارت 
  يعنی به زير پوشش امنی قرار دادن يک منطقه.» مسح االمنی«  يا

تن مقدار ش با شستن اينست که در شستفاوتـمعنای نوعی پوشش است و   به» مسح « پس  
و  می شود تا فقط اثر آن بماند. ءکمتری آب مصرف می شود و در مسح آب به کمترين مقدار اکتفا

امر   زيرا تکليف يا ،اين حدود خداوند است تا کسانی با اصراف در آب به خداوند نسبت زور ندهند
  . خداوند هميشه واضح است

ی اين است تا در سخترين حالت امکان عمل بدان حداقل حدود را نشان داده برا ۀـاينکه خداوند در آي
  .باطل شدن است  بيشتر از آن حد مايه ی وهرگز به اين معنا نيست که: ميسر باشد.

ما ملزم  )يعنی بجلک پای  – تا دو کعب( )إَِلی اْلَکْعَبينِ (  واگر هللا تعالی بعد از آن نفرموده بود
ولی خداوند متعال حدود پاها را از دو بر آمدگی دو طرف   ميشديم تمام پاهايمان را تا رانها بشوييم.

  .مد نظر باشد (بجلک ها)باالتر نبرده است تا فقط منطقه ی پايين کعبين  (بجلک ها) پاها
يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ إَِذا قُْمتُْم إَِلی :«متبرکه با خطاب جمع ميفرمايد  ۀـطوريکه خداوند متعال در آي

  ).ای کسانی که ايمان داريد هرگاه به سوی ادای نماز ايستاديد(خواستيد نماز ادا کنيد...الصَّالةِ 
بايد صورت خود را بشوييد ودستهايتان را تا آرنجها ...فاْغِسلُواْ ُوُجوَهُکْم َوأَْيِديَُکْم إَِلی اْلَمَرافِقِ 

  ).ب برسانيدآمقدار کمی و به سرهای خود مسح آب بکشيد...(...بشوييدَواْمَسُحواْ بُِرُؤوِسُکمْ 
أَْيِديَُکْم  وَ  )لک پا بشوييد ...در کنار شستن دستهاـو پاهايتان را تا دو بج...َوأَْرُجلَُکْم إَِلی اْلَکْعَبينِ 

که طبيعی است زيرا دستها يعنی دستان  ،بصورت جمع آمده است(اْلَمَراِفقِ )  تا حدود رنجها(إَِلی
ولی متوجه ميشويم در  . آرنج ها ،دارد ودر مجموع ميشود مجموعه ای افراد که هر فرد دو ارنج

چنين ميشد ...و  پاها ديگر سخن از بجلک  نيست و اال ميبايد اين»  أَْرُجلَُکمْ «    کنار ياد آوری
و پاهايتان تا دو بجلک ها  :ارجلکم الی الکعاب ...و پاهايتان را تا بجلک ها و به جايش آمده

  !دـيدانيم مجموعه افراد بيشتر از دو کعب دارنو همه م...اْلَکْعَبينِ ..
ولی علمای  اهل تشيع به استخوان جلوی .  و اين فقط اشاره ايست که هر پا دارای دو کعب است

  :ميگويند پايشان
در حالی که با اين حساب هر پايشان يک کعب بيشتر ندارد و اينست که در اين ايه برای  »!کعبين«  

همانطور که هر  استفاده ميشد.» کعاب و ارجلکم«از» مرافق و ايدی« د طرفداری از آنان بمانن
  .ورده بودآ» ايدی« را در کنار» مرافق«      داشت و خداوند» مرفق« دست يک 

  خوانندۀ محترم!
توجه فرمايد » وِسُکمْ  ِبُرءُ «   همچنان برای توضيح بيشتر بايد بعرض برسانم که: اگر به اعراب کلمه

چون حرف (باء) که از حروف جاره است بر  .است )ِس (مجرور» ُرُءوِس « کلمه   ديده ميشود که
حاال خوب دقت فرماييد که  است و مجرور نيست،) لَ  (ــمنصوب » أَْرُجلَ « سرآن آمده است، ولی  

می بود بايد همانند او مجرور می شد آن وقت معنای »  ُرُءوِس « عطف برکلمه »  أَْرُجلَ « اگرکلمه 
مجرور »  ُرُءوِس « شد: بر سرهايتان و پاهايتان تا دو بجلک مسح کنيد، ولی وقتی که کلمه آيه می 
« و» ُوُجوهَ «   عطف بر دوکلمه»أَْرُجلَ « منصوب است معلوم می شود که کلمه » أَْرُجلَ « و کلمه 
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ه است که هر دو آنها منصوب اند؛ واين دستور زبان عربی است که معطوف و معطوف علي» أَْيِدیَ 
يک اعرابی دارند و از نظر حکم نيز يک حکمی دارند، پس در اين وقت معنای آيه اين گونه می 

شود (ای کسانی که ايمان آورده ايد هرگاه که خواستيد برای نماز بپا خيزيد پس بايد که روی های 
ن تا دوبجلک تان  را بشوييد و دستان را تا آرنج ها (نيز بشويد) و بر سرهايتان مسح نموده وپاهايتا

  (بشوييد).
حاال يک سوال پيش می آيد که چرا هللا متعال به همراه چهره و دستان؛ پاها را که حکم آنها شستن 

  ذکر نکرده بلکه بعد از مسح سر ذکر کرده است؟
در ثانی : از نظر  در جواب بايد گفت: اوال: اين کار برای اين شده تا ترتيب وضو به هم نخورد،

ه می آمد و چه اينگونه که آمده است در حکم هيچ فرقی نمی کند و هر دو بيانگر عربی چه آنگون
  شستن پاها اند.

  خواننده محترم ! 
 ءاميدوارم که اهل تقوی متوجه باشند که نماز فقط با وضوی صحيح درست است و نقص در وضو

يم ولی ميتوانيم بيشتر يعنی کم کردن حدود خداوند و ما اجازه نداريم حدود خداوند را کم و ناقص کن
و به   ر بيشتر عمل نماييم .و مسح آب به تمام سر و شستن صورت را با آبـن را به نيت اجآاز 

   گردن و گوشها هم برسانيم و اين است که اهل سنت با اقتدا به رسول هللا صلی عليه و اله و سلم
باالی کعبين هم   شستن پاها رابهرساندن آب به بينی و دهان و نيز نظافت عملی مستحب می دانند و 

بيشتر    ميتوانيم برای اجر بيشتر و همين امر در مورد زکات و انفاق مال نيز صحيح است..  برسانيم
  .از انچه که خداوند متعال امر فرموده زکات و انفاق دهيم

تفسير آيه فوق و البته عالوه بر اين، احاديث نبوی بر شستن پا تاکيد دارند و اين خود دليل محکم بر 
  سنت   طريق  از بجلک ها ی پا،   با  همراه  پاها  است. وطوريکه در فوق متذکر شديم شستن

  نيز به اثبات رسيده است.  ، پيامبر صلی هللا عليه و سلم   و فعلی متواتر قولی
  :ءابن عباس ومسح پا هادر وضو

  محترم! خوانندۀ
مشهورترين مفسرين   ۀـ) شهرت دارد از جملرض - که به (  ابن عباس (رض) عبدهللا بن عباس

مشهور ميباشد .واز جهان اسالم بشمار ميرود که در بين امت اسالمی به ، حبر االمة (دانشمند امت) 
   بحساب می ايد .يم الشان عظ قرآن يکی از  مهمترين و متخصص ترين کاتبانجمله 

شستن پا در  (رض) تعدادی از محقيقين طوری اسناد جمع بندی نموده اند که گويا شيخ ابن عباس
ورده آ وضوء را مخالف نص قرآن عظم الشان دانسته؟ وحديثی ذيل را برای ثبوت مدعا خويش نيز

  اند .
ثَنَا أَبُو :« ميفرمايد  وطی هم آمده:در حديثی که: در سنن ابن ماجه و مسند احمد و در المنثور سي َحدَّ

دِ  ِ ْبِن ُمَحمَّ َّo ْبِن َعِقيٍل، َعِن  بَْکِر ْبُن أَبِی َشْيبَةَ قَاَل: َحدَّثَنَا اْبُن ُعَليَّةَ، َعْن َرْوحِ ْبِن اْلقَاِسِم، َعْن َعْبِد
َبِيّعِ، قَاَلْت: أَتَاِنی اْبُن َعبَّاٍس، فََسأََلِنی َعْن َهذَ  ِ َصلَّی الرُّ َّo ا اْلَحِديِث، تَْعنِی َحِديثََها الَِّذی ذََکَرْت، أَنَّ َرُسوَل

أَ، َوَغَسَل ِرْجلَْيهِ «هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َفقَاَل اْبُن َعبَّاٍس إِنَّ النَّاَس أََبْوا، إِالَّ اْلغَْسَل، َوَال أَِجُد فِی ِکتَاِب » تََوضَّ
ِ، إِالَّ اْلَمْسَح. َّo«  

می  ناين متن چنين اظهار می دارد که نظر ابن عباس رضی هللا عنه بر آن بوده که در وضوء گرفت
  بايست پاها را مسح کرد، و ترجمه آن چنين است:

ذ ابن عفراء) روايت شده که گفت : ابن عباس نزد من آمد و از اين حديث پرسيد،   از ُربَِيّع (بنت ُمَعِوّ
گرفتند و پاهايشان را  ی هللا عليه وسلم نقل کرد که ايشان وضوء (يعنی حديثی که از پيامبر صل

ز ـند)، ابن عباس گفت: مردم ابا دارند و ميگويند تنها بايد پاها را شست، و من در کتاب خدا جـشست
  ».مسح نيافتم
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  خوانندۀ محترم !
اَس أََبْوا، إِالَّ اْلغَْسَل، قبل از همه بايد گفت که: اين حديث حسن است، اما جمله آخر آن يعنی: (إِنَّ النَّ 

ِ، إِالَّ اْلَمْسَح) صحت ندارد و اين جمله در حديث اضافه  شده است، يعنی انتساب  َّo َوَال أَِجُد فِی ِکتَاِب
  صحيح نيست.بصورت مطلق اين سخن به ابن عباس 

:...» ابن عباس  فقال«  در تحقيق خود بر سنن ابن ماجه چنين آورده :  شيخ البانی محدث معاصر 
  يعنی شيخ  البانی قسمت زائد را منکر دانسته است. ».فإنه منکر

قسمت انتهای حديث، زائد و منکر است،  «همچنان شيخ البانی در تحقيقش بر سنن ابوداود گفته: 
أتانی ابن   «) از دو طريق از ربيع روايت کردند که گفت: 1/72) و بيهقی (458که ابن ماجه (
ی عن هذا الحديث؟ فقال ابن عباس: إن الناس أَبوا إال الغَْسل، وال أجد فی کتاب هللا إال عباس، فسألن

» صحيح أبی داود». « و البته خود بيهقی هم به عدم صحت آن اشاره کرده است» المسح؟!
)117.(  

که ظاهرا مورد پسند علمای اهل تشيع ،صحت ندارد، لذا توضيح  –اما چون قسمت انتهايی حديث 
  شتر در اين مورد بی فايده ميباشد.بي

  چرا مسح سر فقط يکباراست؟
صلی هللا عليه اسالم محمد در نزد بسياری از مسلمانان اين سوال مطرح که : در سنت عملی پيامبر 

ز مسح سر که يکبار است) اگرچه  ـتا سه بار شسته ميشود  (البته بج ء وسلم  اندامهای وضو
 ءبدن وضو یتن اعضاستياط ، ورفع وسواس بيشتر از سه بار به شبسياری از مسلمانان بنام اح

می پردازند که اين در شرع بحيث بدعت بشمار ميرود، ولی نبايد فراموش کرد که: باعث باطل شدن 
نمی گردد و معموال اين عمل بيشتر بدليل وسواس اضافی است و بايد به سنت که همان سه  ءوضو

  بار است عمل گردد.
که گفته است: پيامبرصلی هللا  (رض) به دليل حديث عثمان  ءند که شستن اعضای وضوناگفته نما

ثابت شده که بعضی  صلی هللا عليه وسلم  شست و از پيامبر را سه بار می ءاعضای وضو  عليه وسلم
ابوداود وترمذی اين حديث را از  شست. را يک بار و گاهی هم دو بار می ءاوقات اعضای وضو

  اند. کرده ابوهريره روايت
 . بجز (مسح) سر، وضويی کامل است و بيشتر از آن مکروه است ءپس شستن سه بار اعضای وضو

  کرده  روايت  عنهم   هللا  رضی  جدش   از   پدرش   از  شعيب   بن   عمروث حدي اين عمل همان  دليل
از پيامبر    را ءوضو   کيفيت   آمد،   پيامبر صلی هللا عليه و سلم   خدمت   به   ، اعرابی   يکنفر  : « که

  و   داد   نشان   وی   بار به   بار سه   سه   را   ءوضو   اعمال   همه   کرد؟  سوال  صلی هللا عليه وسلم
هر   ،ء وضو   اينست يعنی:  »  دی وظلمـهذا الوضوء، فمن زاد علی هذا فقد أساء وتع« فرمود: 

   و   احمد   . نموده است  ستم   و  وز کردهتجا  و از حق  بد کرده   کاری  بيگمان  بيفزايد   آن   بر   کس
    اند. کرده روايت    آنرا   ماجه   ابن   و  نسائی

تا با وتالش بعمل ايد ، تا برای شيطان زمينه وسواس داده نشود ، واعضای معينه بدن لذا بايد سعی 
  نيازی به بيشتر از سه بار نباشد. تاسه بار ، بصورت کامل و بدون نقص  شسته شوند 

  : ششم فرض
. زيرا خداوند در آيه  ) ، واجب است گذشت كه   رعايت ترتيب بين فرايض وضوء به ترتيبي ، ( ترتيب 

چه در آيه بين دستها و پاها كه شستن هر دو  ، اگر ، فرايض وضوء را به ترتيب ذكر كرده است فوق
كه اين فاصله بعلت   . بديهي است ، فاصله واقع شده است واجب است با سر كه مسح آن واجب است

شدند. و  كه هم حكمند و حكمشان يكسان است ازهم جدا نمي . واال اين دو اندام  مراعات ترتيب است
نبوي «  صحيح  «  . و در حديث  . و سياق آيه براي بيان اين واجب است ي بيان عربي است اين شيوه

كرده   روع كنيد كه خداوند بدان شروعاز اندامهائي ش » ( ابدأوا بما بدأ هللا به: «  نيز آمده است
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  ). است
و سنت عملي پيامبر صلي هللا عليه و سلم نيز بر مراعات ترتيب بين اين اركان و فرايض بوده  

  ، وضوء گرفته باشد.  كه بدون مراعات اين ترتيب  . زيرا از وي نقل نشده است است
  خواننده گرامی !

باشد. كسي حق  پيروي از پيامبر صلي هللا عليه و سلم مي ، مدار بر وضوء عبادت است و در عبادات
كه  كيفيتي  ندارد با كيفيت ماثور و منقول و ثابت شده وضوءي او، مخالفت نمايد. بخصوص  

  . ي داده باشد بصورت پيوسته و هميشگي رو
  : سنتهاي وضوء

 عليه و سلم ثابت شده سنتهاي وضوء عبارتند از قول و فعلي كه درباره وضوء از پيامبر صلي هللا
و  ، بدون اينكه الزم و واجب باشند و يا كسي كه آنها را ترك كند، مورد بازخواست قرار گيرد.  است

  .معني سنت همين است
  :دـباش بشرح زير مي  سنن وضوء

 :ول وضوء تسميه در ا -
  كه  ديثي نقل شده است ، و در اين باره احا ، در آغاز وضوء سنت است گفتن بسم هللا الرحمن الرحيم

گذشته  ،  كه بتوان آنها را، اصل دانست ، آنقدر قوي هستند،  ي هم رفته باشند، ليكن رو مي«   ضعيف  « 
  . ، خود گفتن بسم هللا الرحمن الرحيم كار خوبي است و في الجمله مشروعيت دارد از آن

 :  ، سواك كردن مسواك زدن -
 : ر آغار وضوءشستن هر دو كف دست سه بار د -

نقل نموده   اوس پسر اوس ثقفيشستن هر دوکف دست سه بار در آغاز وضو بر بنياد حديثی که آنرا 
.   « ، سه بار كف دستها را شست گرفت كه وضوء مي پيامبر صلي هللا عليه و سلم را ديدم   : « است 

  اند. ) (احمد و نسائي آنرا روايت كرده
: : (إذا استيقظ  كه پيامبر صلي هللا عليه و سلم فرموده است  وايت استاز ابوهريره رضي هللا عنه ر

أحدكم من نومه فال يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثالثا، فإنه ال يدري أين باتت يده) (هرگاه كسي از 
خواب بيدار شد، دستهاي خود را، در ظرفي فرو نكند تا اينكه اول آنها را سه بار بشويد، زيرا او 

اند،  . (جماعت محدثين آنرا روايت كرده  ) ؟ ، به چه چيزي دست زده است اند كه در مدت خوابد نمي
  ).را ذكر نكرده است  « سه مرتبه  « جز آنكه بخاري عدد 

 : كردن سه بار مضمضه  - 

پيامبر صلي هللا عليه و سلم  آمده است که : رضي هللا عنه  لقيط بن صبرهدر حديثی روايت شده از 
= آب در دهان  « كنيد)  اند: (إذا توضأت فمضمض) (هرگاه خواستيد وضوء بگيريد، مضمضه  مودهفر

 . اند . ابوداود و بيهقي آنرا روايت كرده »بگردانيد

  استنشاق و استنثار سه بار:  -

لي كه پيامبر ص  رضي هللا عنه گفته است  . ابوهريره آب در بيني گرداندن و به تندي آن را دور ريختن
هركس خواست  » (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر« اند:  هللا عليه و سلم فرموده

 ).اند كرده . (شيخين و ابوداود آنرا روايت  گرداند سپس آن را دور بريزد)  وضوء بگيرد، آب در بيني 
تنثار: دست بر بينی گيرد. (اس  ، و استشار با دست چپ انجام كه استنشاق با دست راست  سنت است

   .  نهادن و به تندی آب استنشاق را بيرون ريختن
أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده : «  رضي هللا عنه روايت شده  زيرا از حضرت علي 

(او براي وضوء آب » اليسرى، ففعل هذا ثالثا، ثم قال: هذا طهور نبي هللا صلى هللا عليه وسلم
:  ، سپس گفت كرد و سه بار استنشاق نمود و با دست چپ آنرا دور ريخت  ه، سه بار مضمض خواست
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 ). اند كرده . (احمد و نسائي آنرا روايت  اينست وضوءي پيامبر خدا صلي هللا عليه و سلم )  
يابد، ليكن سنت  بهر صورت و شكلي آب به دهان و بيني برسد، سنت مضمضه و استنشاق تحقق مي

كه هر دو را با هم انجام داد. از عبدهللا بن زيد   بر صلي هللا عليه و سلم آنستصحيح و ثابت از پيام
.  » ، مضمضه و استنثار را با سه مشت آب انجام داد پيامبر صلي هللا عليه و سلم «:  كه  روايت شده

 . اين حديث متفق عليه است
رضي هللا عنه گفته   يرا لقيط. ز كه روزه نباشد مبالغه در مضمضه و استنشاق سخت است  كسي براي 
كامل را برايم بگو، فرمود: (أسبغ الوضوء وخلل بين   ، وضوءي : اي پيامبر خداي گفتم :  كه  است

االصابع، وبالغ في االستنشاق إال أن تكون صائما) ( وضوء را بطور كامل بگير و بين انگشتان را 
اند و  كرده . پنج نفر از محدثين آنرا روايت  ) كن مگر اينكه روزه باشي بشوي و در استنشاق مبالغه 

  . ) دانسته است صحيح ترمذي آنرا (
  يادداشت :

  شستن روی: 

طوريکه در فوق ياد اور شديم بعد از استنشاق ، بايد روی خويش  را از باالی پيشانی ـ از محلی كه 
ار كامل و دقيق موی سر روئيده است ، و از دو طرف تا گوش و از پايين تا زير چانه سه ب

  شوييم . می

  شستن دست ها: -
در حديثی از ْ نُعَيٍم اْلُمْجِمِر و أَبِی ُهَريَرةَ  ( رض ) روايت  است  که پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

ِليَن ِمْن آثَاِر اْلوضوء , فََمْن اْستََطاعَ « فرموده است :  تِی يْدَعْوَن يْوَم الِقياَمِة ُغّراً ُمَحجَّ ِمْنُكْم أَْن  إنَّ أُمَّ
تَهُ فَْليْفعَْل .  أُ , فَغََسَل َوْجَههُ َويَديِه َحتَّى َكاَد يْبلُُغ »  يِطيَل ُغرَّ َوفِی َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم : َرأَيُت أَبَا ُهَريَرةَ  يتََوضَّ

تِی يْدَعْوَن  اْلَمْنِكَبيِن , ثُمَّ َغَسَل ِرْجَليِه َحتَّى َرفََع إَلى السَّاَقيِن , ثُمَّ قَاَل : َسِمْعتُ  ِ  يقُوُل : إنَّ أُمَّ َّo َرُسوَل
تَهُ َوتَْحِجيَلهُ َف  ِليَن ِمْن آثَاِر اْلوضوء , فََمْن اْستََطاَع ِمْنُكْم أَْن يِطيَل ُغرَّ اً ُمَحجَّ ْليْفَعْل .   يْوَم اْلِقياَمِة ُغرَّ

  .»ْلِحْليةُ ِمْن اْلُمْؤِمِن َحيُث يْبلُُغ اْلوضوء َوفِی َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم : َسِمْعُت َخِليِلی  يقُوُل : تَْبلُُغ ا

( نعيم المجمر از ابو هريره  چنين روايت می کند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  فرمودند : امت من 
روز قيامت با اوصافی فرا خوانده می شوند که داللت بر نورانی بودن صورت و دست و پاهايشان 

  ر نور و درخشش خود بيفزايد اين کار را انجام دهد.می دهد , پس هر کس بتواند ب
ابو هريره (رض) را ديدم که وضوء می گيرد , رويش و  و در روايتی در صحيح مسلم آمده است : 

دو دستش را شست تا جايی که نزديک بود به سر شانه هايش برسد , سپس دو پايش را شست تا 
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شنيدم که می فرمود  جايی که تا دو ساقش باال رفت , سپس گفت : از

: امت من در روز قيامت با اوصافی فرا خوانده می شوند که داللت بر نورانی بودن صورت و دست 
و پاهايشان می دهد , پس هر کس بتواند بر نور و درخشش خود بيفزايد اين کار را انجام دهد .   و 

آمده است : از خليلم  شنيدم که می فرمود : روشنايی و نور در روايت ديگری در صحيح مسلم نيز 
  مومن تا جايی می رسد که هنگام وضوء می شويد.

بنآ طبق سنت  پيامبر صلی  هللا عليه وسلم : در اول دست راست را از نوك انگشتان تا آرنج سه بار 
  شوييم. بايد توجه داشت كه خود آرنج نيز در شتن دست ها شامل گردد .  می

  شوييم. وبعدآ دست چپ را  نيز همانند دست راست سه بار می
در مورد اينکه مسلمان  هميشه وبطور متداوم  از جمله  در وضوء  وساير کاری های  نيک 

  وپسنديده از راست آغاز کند ، بمعنی متابعت وتابعداری از سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم ميباشد .
ِلِه ، َوُطُهوِرِه « فرموده: درحديثی بی بی َعائَِشةَ (رض) ُن فِی تَنَعُِّلِه , َوتََرجُّ ِ  يْعِجبُهُ التَّيمُّ َّo َكاَن َرُسوُل

( پيامبرصلی هللا عليه وسلم دوست داشت در پوشيدن کفشش و شانه کردن ..»، َوفِی َشأْنِِه ُكلِِّه 
  .)موهايش و طهارت گرفتنش و در تمام کارهايش از دست راست شروع کند . 
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  : ( ريش )   تخليل اللحية -

« ميفرمايد : عثمان رضي هللا عنه حضرت :كردن ريش با انگشتان و شستن البالي موي ريش خالل 
پيامبر صلي هللا عليه و سلم ريش خود را خالل  ( »أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يخلل لحيته

اند، و ترمذي آن را  ن را روايت كرده. ابن ماجه و ترمذي آ  ) شست كرد = البالي آنرا مي مي
  . دانسته است  » صحيح«

پيامبر صلي هللا عليه و سلم هرگاه   «:  كه  از انس رضي هللا عنه روايت شده همچنان در حديثی 
كرد و  زد و بدان خالل ريش مي گرفت و به زير چانه مي خواست وضوء بگيرد، يك مشت آب مي مي
. ابوداود و بيهقي و حاكم   » عزوجل) پروردگارم چنين دستور داه استفرمود: (هكذا أمرني ربي  مي

  .اند كرده  آن را روايت
  خالل کردن ريش در وضو :حکم 

شستن ظاهر ريش انبوه در وضو واجب است ولي شستن درون و پوست زير آن واجب نمی باشد 
  ولي علماء اتفاق دارند که خالل كردن چنين ريشي واجب است.

  (رح ) ميفرمايد : امام نووي
در بين علما هيچ اختالفي وجود ندارد و همه روي اين مسئله اتفاق نظر دارند كه شستن ريش «

انبوه واجب است و شستن درون و پوست زيرين آن واجب نيست، و مذهب جمهور علماي صحابه، 
  ) 1- 434مجموع فتاوا».(تابعين، تبع تابعين و... نيز همين است

  »اين از مسايلي است كه در آن هيچ اختالف نظري وجود ندارد« گويد: ابن رشد مي
ولی  ريش كه خفيف و اندك باشد طوريکه  پوست زير آن نمايان باشد، شستن درون و بيرون آن 

 )207 -5/206: فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا ( موضوعواجب است.( تفصيل 
 :مديگركردن انگشان با ه  : خالل تخليل االصابع -

» إذا توضأت فخلل أصابع يديك و رجليك« : پيامبر فرمود:  كه  ابن عباس رضي هللا عنهما گفته است
. احمد و   كنيد = البالي آنها را بشوئيد)  (هرگاه خواستيد وضوء بگيريد انگشتان دست و پا را خالل

پيامبر   : ( كه  عنه روايت شده اند. از مستورد بن شداد رضي هللا كرده ترمذي و ابن ماجه آن را روايت 
كرد = البالي آنها را  كوچكش انگشتان پاي را خالل مي صلي هللا عليه و سلم را ديدم كه با انگشت 

 .اند كرده . هر پنج نفر بجز احمد آن را روايت   نمود) پاك مي
، ولي  ت استاحاديثي نقل شده كه بموجب آنها، حركت دادن انگشتري و دستبند و امثال آن نيز سن

اسباغ   «، زيرا امر به  اند، ليكن عمل بدانها شايسته است نرسيده  » صحيح «ي  آن احاديث به درجه
  .شود بطور كلي آن را نيز شامل مي  »وضوء

  : تكرار كردن شستن اعضاء تا سه مرتبه = تثليث الغسل -
اداء گردد. اين بدين   حق شستشو اعضاء در وضوء اينست تا فلسفه سه بار شستن  اعضای بدن 

ی از آن خشک باقی ـيچ جايـمعنی که با سه بار شستن، عمل شستشو به طور کامل انجام شده و ه
ار شستن نيز، حق شستشو اداء نشود الزم است که بيش از سه ـبا سه بباز هم نماند. بنابراين اگر 

  .اصل گردد، شسته شودبار تا حدی که قلب وضوء گيرنده به آرامش رسيده و اطمينان خاطر ح
 :نگام وضوءـدعای مستحب دره

  اللهم اْجعَلنی ِمن التّوابين و «با خود بگويد :  :شويد قبل از آغاز وضوء زمانيکه دست خود را می 
  .خدايا مرا از توبه کنندگان و از پاکيزگان قرار ده )» ( اْجعلنی ِمن الُمتََطهَّرين 

، اگر خالف آن روايت  كه بطور غالب معمول بوده است  تسه بار شستن اندامهاي وضوء، سنتي اس
  باشد.  شده براي بيان جواز آن مي

، به خدمت  يكنفر اعرابي  : « كه  عمرو بن شعيب از پدرش از جدش رضي هللا عنهم روايت كرده
ي اعمال وضوء را  كرد؟ همه  پيامبر صلي هللا عليه و سلم آمد، كيفيت وضوء را از آنحضرت سوال
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 »هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم«ه بار سه بار به وي نشان داد و فرمود: س
كاري بد كرده و از حق تجاوز كرده و ستم نموده   (اينست وضوء، هر كس بر آن بيفزايد بيگمان

ي از عثمان اند. و به روايت احمد و مسلم و ترمذ كرده . احمد و نسائي و ابن ماجه آنرا روايت   ) است
. و بطريق صحيحي از پيامبر  شست كه اندامهاي وضوء را سه بار مي رضي هللا عنه روايت است 

.  شست صلي هللا عليه و سلم روايت شده است گهگاهي اندامها را در وضوء يكبار و گاهي دوبار مي
  كرد. كه يكبار مسح مي  ي مسح سر، اكثر روايتها بر آنست اما درباره

  :تيامن  -اشتن راست بر چپ در شستنمقدم د -
. از عايشه رضي هللا  كه دست راست و پاي راست را قبل از دست چپ و پاي چپ شست سنت است 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله « كه:   عنها روايت شده است
ابتدا كردن به طرف راست را دوست   وارهپيامبر صلي هللا عليه و سلم هم » (وطهوره، وفي شأنه كله

، و چه در وضوء و غسل و چه در  كردن مويش  ، و چه در شانه داشت خواه در كفش پوشيدن مي
. از ابوهريره رضي هللا عنه نقل شده است كه پيامبر  . اين حديث متفق عليه است  ) ساير كارهايش

هرگاه خواستيد كه لباس  » (أتم فأبدءوا بأيمانكمإذا لبستم وإذا توض» صلي هللا عليه و سلم فرمود: 
. احمد و ابوداود و ترمذي و نسائي آنرا روايت    بپوشيد و وضوء بگيريد از طرف راست شروع كنيد)

  .اند كرده
  :كشيدن بر اندامها همراه با آب = دلك دست  -
هللا بن زيد رضي هللا  . از عبد ن، عبارت است از كشيدن دست بر اندامها، همراه با آب يا بعد از آ لك د

: (أن النبي صلى هللا عليه وسلم أتى بثلث مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه)  عنه روايت شده است كه
)  آب وضوء گرفت و بر .پيامبر صلي هللا عليه و سلم با يك سوم ُمّد(ُمّد = دو رطل عراقي (

: پيامبر صلي  . باز هم از وي نقل شده كه . ابن خزيمه آنرا روايت كرده است  بازوهايش دست كشيد)
فرمود: هكذا: يدلك (اينچنين بايد بر اندامها دست كشيد.(ابو داود  هللا عليه و سلم وضوء گرفت و مي

 .).اند كرده طيالسي و احمد و ابن حبان و ابويعلي آنرا روايت 

  :موالت در وضوء -

دربخشی احکامی وضوء بشمار ميرود ، وبحث موالت در وضوء  يکی از بحث های مهمی  موضوع
موالت بدين معنی است که اعضای بدن در وضوء بايد پشت سر هم وبدون فاصله ووقف شسته 

  شوند.
علماء  با توجه به احاديث صفت وضوء،يکی از ارکان وضوء را مواالت در بخش وضوءمعرفی 

  کرده اند ، طوريکه در فوق ياد اور شديم که: 
و بايستی عضو ديگر بالفاصله شسته شود يا اينکه فاصله ای زيادی بين بعد از شستن هر عض

   وضوء   اثنای  در   وضوء گيرنده  نباشد که طوری   و شستن دو عضو قرار نگيرد
ً   که  گردد،  مشغول  ديگری  کار به پيامبر صلی هللا    سنت   آيد.  حساب  به  وضوء  از  انصراف   ُعرفا

  . است  بوده  بدين منوال   مسلمانان  خلف  و   سلف  عمل  و  عليه و سلم 
بنابراين کسی نمی تواند مثال بعد از آنکه روی  خود را شست، پس از گذشت مدتی دستهايش را 

بشويد، همچنين کسی که سر خود را مسح نمود، نبايد مدتی صبر کند و بعد پاهايش را بشويد، مگر 
شود و بعد اگر خشک هم شوند پروا  ندارد لذا بهتر است ابتدا کل اعضا شسته ضرورتی الزم آيد؛ 

مگر اينکه ضرورتی باعث شود مثال اينکه خشک کردن دستان پس از انتهای وضوء باعث مرضی 
يا شدت مرضی شود و الزم باشد هرچه زودتر خشک شود(البته اگر ترشدن دستان باعث ضرری 

  .)جسمی شود الزم نيست که دست را بشوييد
گيرد بايد همه ی اعضا را پشت سر هم و بدون وقفه بشويد و در انتها لذا شخصی که  وضوء می 

  اگر خواست می تواند اعضای خود را خشک کند.
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ً  اگر بين شستن دو عضو فاصله ی بيافتد که  در  آيد  حساب   به   وضوء   از  انصراف  ُعرفا
  آنصورت فرد بايد به تجديد وضوءيش اقدام نمايد.

  ش:دن هر دو گو مسح كر -
، و قسمت ظاهري آنها را با  گوشها را با انگشتان سبابه = انگشتان نشان كه داخل  سنت بر آن است 

  كرد. ، همراه با همان آب سر، مسح  انگشتان شست = ابهام
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسح في : « ديكرب رضي هللا عنه روايت شده كهـدام ابن معـاز مق 

پيامبر صلي هللا عليه  » ( اهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعه في صماخي أذنيهوضوءئه رأسه وأذنيه ظ
كرد و دو   گوشهاي خود را، مسح  ، سر و دو قسمت بيروني و دروني و سلم در وضوءي خويش

  اند. كرده . ابوداود و طحاوي آنرا روايت   گوشها فرو كرد)  انگشت خود را داخل سوراخ
كيفيت وضوءي پيامبر صلي هللا عليه و سلم روايت شده  ا، درباره از ابن عباس رضي هللا عنهم 

  اند.  كرده  . احمد و ابوداود آن را روايت »سر خود و گوشهايش را يكبار مسح كرد : « كه  است
گوشها را با انگشتان  كرد، درون   سر و گوشهاي خود را مسح  : « كه  و در روايت ديگري آمده است

  .»كرد  ا با انگشتان َشست مسحسبابه و بيرونشان ر
  :شستن پيشاني و دست و پاها بيشتر از حد معمولي=اطاله غّرة و تحجيل - 

اطاله   « . و اما   ي غّره يعني جزئي از پيشاني سر را اضافه بر قسمت فرضي صورت بشوئيم اطاله
 .ز بشوئيمكه باالتر از آرنجهاي دست و باالتر از بجلک پا ها  را ني  آنست» تحجيل

إن أمتي يأتون يوم » :  ابوهريره رضي هللا عنه گويد: پيامبر صلي هللا عليه و سلم، فرموده است
بيگمان امت من در روز قيامت براثر تكميل وضوء چهره و » ( القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء

= به اسبان پيشاني  ) درخشد و آثار وضوء در چهره و دست و پايشان آشكار است دست و پايشان مي
  «.  شان را فرا گرفته است مانند، و نور، چهره سفيد و دست و پا سفيد مي

. (احمد   »تواند پيشاني خويش را بيشتر شويد، از اين كار غافل نماند گويد: هر كس مي ابوهريره مي
 ). اند و شيخين آنرا روايت كرده
، ساعد را تا  وضوء خواست و وضوء گرفت ابوهريره آب براي  : « كه از ابوزرعه نقل شده است

:  ؟ گفت كني گفتم: چرا چنين مي ،  ها شست باالتر از آرنجها شست و پاها را باالتر از بجلک ها تا ساق
. و اسناد  كرده است ، و او آنرا روايت  متن اين حديث از احمد است«.  اين نهايت زينت و آرايش است

  .است» صحيح  « آن بشرط شيخين 

  :ر آب وضوء جوئي د صرفه  -
در قرار باشد نماز گزار در وقت وضوء سعی بخرچ دهد تا از اسراف آب جلوگيری نمايد ، حتي اگر 

: پيامبر صلي هللا عليه  ايت شده است كه رضي هللا عنه رو  درحديثی از انس:آب دريا هم وضوء بگيرد
پيامبر صلي هللا عليه و سلم با يك صاع  (  »تسل بالصاع  إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمدـيغ« و سلم 

گرفت.(مد= دو رطل عراقي، و يكچهارم رطل حجاز.  كرد و با يك مد وضوء مي الي پنج مد غسل مي
  مد. (المنجد و الروس).  4ليتر فرنگي تقريبا. صاع=  18مد= 

قابل تذکر  »)معين«اي است معادل چهار مد و مساوي هشت رطل، و برابر چهار من.  صاع: پيمانه
  . است که : اين حديث متفق عليه است

كم يكفيني من الوضوء؟ « كه: مردي از ابن عباس پرسيد:   از عبدهللا بن ابي زيد روايت شده است 
قال مد، قال كم يكفيني للغسل؟ قال صاع، فقال الرجل: ال يكفيني، فقال: ال أم لك قد كفى من هو خير 

،  : يك من آب گفت  كند؟ چقدر آب براي وضوء كفايت مي ، (»وسلممنك: رسول هللا صلى هللا عليه 
،  كافي نيست : براي من  ، آن مرد گفت : چهار من آب گفت كند؟  كفايت مي  : چقدر آب براي غسل گفت 

كرد، يعني  كه از تو بهتر بود كفايت مي  ! براي كسي زايت بنشيند!ـ: مادرت به ع ابن عباس گفت
، هستند،  كه رجال آن موثوق به  . احمد و بزاز و طبراني با سندي   عليه و سلم )رسول خدا صلي هللا
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  اند.  كرده  آنرا روايت  »الكبير« در كتاب 
د ـأن النبي صلى هللا عليه وسلم مر بسع«   از عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما روايت شده است كه:

ل في الماء من سرف؟ قال: نعم و إن كنت على وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟! فقال: وه
:  گفت كه مشغول وضوء گرفتن بود،  گذشت  (پيامبر صلي هللا عليه و سلم از كنار سعد مي» نهر جار

، اگر چه بر روي رود  ؟ فرمود: آري گفت مگر در آب هم اسراف هست  كني اي سعد؟ چرا اسراف مي
اند. با استعمال آب براي يك  كرده  ضعيفي آنرا روايت). احمد و ابن ماجه با سند  جاري هم باشي

پذيرد، مانند اينكه بيش از سه بار اندامها را بشوئيد، در  ي غيرمشروع نيز اسراف تحقق مي فايده
يكنفر اعرابي پيش  : «  كه ، آمده است  كه از پدرش و از جدش روايت كرده  حديث عمرو بن شعيب

سه بار سه بار، به وي  كرد، پيامبر آنرا،  د و از كيفيت وضوء سوالپيامبر صلي هللا عليه و سلم آم
كرده و تجاوز و ستم نموده   كه بر آن بيفزايد، بدي كسي  ،   « كامل   اينست وضوءي  «نشان داد وگفت: 

  آنرا روايت»     صحيح  «  یها  »  اسناد   « . احمد و نسائي و ابن ماجه و ابن خزيمه با   « است
 .اند كرده

  : كه از عبدهللا بن مقفل رضي هللا عنه روايت شده 
إنه سيكون في هذه االمة قوم يعتدون في « فرمود:  كه مي  ، شنيدم از پيامبر صلي هللا عليه و سلم 

.   كنند) گروهي خواهند آمد كه در طهارت و دعا اسراف مي  (درميان امت من»  الدعاء الطهور و
دانستند كه  اهل علم مكروه مي  : « گفته است اند. بخاري  جه آنرا روايت كردهاحمد و ابوداود و ابن ما

 . »آب وضوء از اندازه آب وضوءي پيامبر صلي هللا عليه و سلم، تجاوز نمايد

  :خواندن دعاها در اثناي وضوء -
ثابت  ز حديث ابوموسي اشعري چيزي از پيامبر صلي هللا عليه و سلمـي دعاهاي وضوء، بج درباره

  : رضي هللا عنه گفته است  . ابوموسي نشده است
كه وضوء گرفت و از  به خدمت رسول هللا صلي هللا عليه و سلم، آمدم و برايش آب وضوء آوردم   «  

اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في « خواند:  كه چنين دعا مي ايشان شنيدم 
م ـخداوندا گناه» (  ك تدعو بكذا وكذا قال: (وهل تركن من شئ؟ـتـمعت: يا نبي هللا سـلـقـف«  »رزقي

كه در   : اي پيامبر خدا، شنيدم گفتم ،  گردان  ، و روزيم را فراوان  را بيامرز، و ماوايم را گشايش ده
د . نسائي و ابن السني با اسنا  ) ؟ ام ؟ فرمود: آيا چيزي را جا گذاشته گفتي دعاي خود چنين و چنان مي

كه بعد از فراغت از وضوء گفته  اند. لكن نسائي آنرا از جمله دعاهائي كرده صحيح آنرا روايت 
  »شود ل وضوء گفته مي كه در خال آنچه   «. و ابن السني آنرا تحت عنوان  شود، ذكر كرده است مي

  .، نووي گفته است كه هر دو محتملند كر نموده است ذ

 :د از وضوءـدعاي بع -

ما منكم من أحد يتوضأ « اند:  ، فرموده : پيامبر صلي هللا عليه و سلم ضي هللا عنه گفته استعمر ر
فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إال 

رد، سپس كامل بگي  هركس از شما وضوءي » (فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء
دهم  ، و گواهي مي شريك است كه يكتا و بي كه هيچ معبود بحقي نيست بجز هللا   دهم گواهي مي  بگويد:

گشايد،  ، خداوند درهاي هشتگانه بهشت را به رويش مي آور خداست كه محمد بنده و فرستاده و پيام
  . شود). مسلم آنرا روايت كرده است از هركدام بخواهد داخل مي

من توضأ فقال: : «  كه پيامبر صلي هللا عليه و سلم، فرموده است  بوسعيد خدري روايت شدهو از ا 
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع 

ويسند ن كه وضوء بگيرد ودعاي فوق را بخواند، آنرا درپوستي مي كسي » (فلم يكسر إلى يوم القيامة
روايت «   االوسط  « كنند). طبراني آنرا دركتاب  كنند تا روز قيامت آنرا باز نمي سپس آنرا مهر مي

را دارند. و »      صحيح »   . و راويان آن شرايط راويان  ، متن حديث از طبراني است كرده است
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تحت العرش فلم تكسر ختم عليها بخاتم فوضعت : «  كرده و در آخرش گفته است  نسائي آنرا روايت
يامت آنرا نگه گذارند و تا روز ق شود و آنرا در زير عرش مي برآن مهر زده مي » (إلى يوم القيامة

  .  كرده است آنرا تصويب  » وقف « دارند). نسائي  مي
خداوندا مرا از زمره  » ( أللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين«و اما دعاي: 

). در روايت ترمذي آمده و گفته است كه در حديث و اسنادش  آاليش قرار ده و پاكان بي كنندگان توبه
  .رسد بنظر نمي«  صحيح « وجود دارد. و چندان «   اضطراب  « 

 : د از وضوءـدو ركعت نماز بع -

در مورد دو رکعت نماز  بعد از وضوء در حديثی  از ابوهريره رضي هللا عنه روايت شده است كه 
  امبر صلي هللا عليه و سلم به بالل فرمود:پي
يا بالل حدثني بأرجى عمل عملته في االسالم إني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال: ما «

عملت عمال أرجى عندي من اني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إال صليت بذلك الطهور ما 
رين عملت را در اسالم برايم بگو! زيرا صداي نعلين ترا ت ، اميدواركننده (اي بالل.»كتب لي أن أصلي

ترين عمل به نزد من آن بوده كه در هر ساعت از  : اميدواركننده . گفت در بهشت پيش از خود شنيدم
.   ) ام ، با آن وضوء، هر چقدر برايم مقدور شده باشد، نماز خوانده روز كه وضوء گرفته باشم شبانه

  .  تاين حديث متفق عليه اس
ما « : پيامبر صلي هللا عليه و سلم فرمود:  كه همچنان از عبة بن عامر رضي هللا عنه روايت شده 

هركس  » (أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إال وجبت له الجنة
ه آن باشد، كه با تمام وجود و قلب خود متوج بنحو احسن وضوء بگيرد و دو ركعت نماز بگذارد، 

. مسلم و ابوداود و ابن ماجه و ابن خزيمه در كتاب صحيحش آنرا   گردد) بهشت براي او واجب مي
  اند. كرده  روايت

رضي هللا عنه را ديده است   : او عثمان كه همچنان  و از خمران موالي عثمان بن عفان روايت شده 
: پيامبر صلي هللا عليه و سلم  و گفت...  كه آب وضوء خواست و سه بار دست راست خود را شست 

من توضأ وضوءئي هذا، ثم صلى ركعتين ال يحدث  ، و فرمود:  گرفت را ديدم كه چنين وضوء مي
فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه) (هركس بمانند من وضوء بگيرد، سپس دو ركعت نماز بخواند 

. مسلم و بخاري و   شود) ي او آمرزيده مي گذشته  گناهان   ي نفس فارغ باشد، و در آنها از وسوسه
 .اند ديگران آنرا روايت كرده

  مكروهات وضوء:
ترك هريك از سنتهاي وضوء مكروه است تا وضوء گيرنده از پاداش و ثواب آنها محروم نگردد، 

، مكروهي تحقق  ، و با ترك هر سنتي ، موجب محروم شدن از ثواب است زيرا ارتكاب عمل مكروه
 . يابد مي

 :زد سا ه مي چيزهايي كه وضوء را تبا -وضوء  نواقص 
، آنها بشرح  گردند كه مقصود از آن حاصل نشود كه وضوء را باطل كنند و سبب مي  چيزهايي هست

 :باشند زير مي
 :گيرد اشياء زير را در بر مي كه  كه ازشرمگاه پيش يا از عقب انسان   خارج شدن هر چيزي -1

  .ادرارـ الف 
 .  مدفوع  - ب

يا اگر يكي از شما از  )(  6و مائده  43( نساء/ »...أو جاء أحد منكم من الغائط..«زيرا قول خدا: 
، و قضاي حاجت ادرار و مدفوع هر دو را  كنايه از قضاي حاجت است ). كه  قضاي حاجت برگشت

 .شود شامل مي
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 : كه از شرمگاه پسين بيرون آيد بادي   -ج
ال يقبل هللا صالة : «  كه پيامبر صلي هللا عليه و سلم فرموده است ، گفته  هللا عنه زيرا ابوهريره رضي

فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: (فساء أو »  أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ
يذيرد مگر اينكه وضوء  هرگاه براي يكي از شما حدث پيش آمد، خداوند نماز وي را نمي ضراط). (

:  گفت  ؟ ابوهريره چيست«  حدث « : مراد از   د، مردي از حضرموت از ابوهريره پرسيد كهبگير
  .  چسيدن يا گوزيدن ). اين حديث متفق عليه است  -مقصود باد بيصدا و باد با صدا است 

إذا وجد أحدكم في بطنه «، پيامبر صلي هللا عليه و سلم فرمود:   باز هم از او روايت شده است كه
» ا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم ال؟ فال يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاشيئ

و خارج  : آيا بادي از ا كه هركسي از شما صدائي را از شكم خود شنيد و امر بر وي مشتبه شد،  (
. مسلم  شده است يا خير؟ از نماز خود خارج نشود مگر اينكه صدائي بشنود يا بوئي احساس كند)

، بلكه مراد از آن حصول  . البته شنيدن صدا يا احساس كردن بو، شرط نيست را روايت كرده استآن
 . يقين است مبني بر اينكه چيزي از او خارج شده است

  : دي ، و مذي، و و مني  -د، هـ، و 
  مذی:

مذی عبارت از  آب سفيد و رقيق چسپناک  است که هنگام شهوت، بدون احساس لذت و فوران 
شود، بدون اينکه به دنبال آن سستی در بدن احساس شود و گاهی خروج آن حس  ج میخار
 شود، ناگفته نبايد گذاشت که زن و مرد هر دوی دارايی مذی  ميباشند . نمی

حکم شرعی همين است که : مذی نجس است و بهمين دليل پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
  اسلی  بايد شسته شود:دستورفرموده اند که  با خروج مذی ، آلت تن

کنت رجال مذاء، و کنت أستحيی أن أسأل النبی :«در حديثی از حضرت علی کرم هللا وجهه آمده است 
» صلی هللا عليه  وسلم بمکان ابنته، فأمرت المقداد بن األسود فسأله فقال: يغسل ذکره و يتوضا 

دختر پيامبر صلی هللا عليه  (مردی بودم که مذی زيادی از من خارج می شد و به خاطر جايگاه 
وسلم شرم داشتم از پيامبر صلی هللا عليه   وسلم سؤال کنم به مقداد بن أسود گفتم تا از او سؤال 

  ».فرمود: آلت تناسليش را بشويد و وضو بگيرد  کند، پس پيامبر صلی هللا عليه   وسلم

  اما ودی:
شود وومطابق حکم شرعی  نجس  رج میودی عبارت از آب سفيد و غليظی است که بعد از ادرار خا

المنی والودی و المذی، أما :« است:  در حديثی از ابن عباس ( رض ) روايت شده که فرموده است 
المنی فهو الذی منه الغسل و أما الودی و المذی فقال: اغسل ذکرک او مذاکيرک و توضا وضوک 

شود و اما  شدن آن غسل واجب می(منی وودی و مذی، اما منی چيزی است که با خارج » للصالة
هايت را بشوی و سپس مانند وضوی نمازت وضو  دربارة ودی و مذی گفت: آلت تناسليت يا بيضه

  بگير).

  پاک کردن لباس از مذی 
از سهل بن حنيف روايت است که گفت: بر اثر خروج مذی زياد و غسل کردن زياد دچار رنج و 

بازگو کردم، پيامبر صلی هللا عليه  صلی هللا عليه   وسلمسختی شدم، وضعيت خود را برای پيامبر 
  وآله وسلم فرمود:

کافی است که بعد از خروج آن وضو بگيری، گفتم ای رسول » «إنما يجزيک من ذلک الوضوء« 
يکفيک أن تأخذ کفا من ماء « خدا آن قسمتی از لباسم را که به مذی آلوده شود چکار کنم؟ فرمود: 

کافی است مشتی آب به جايی از لباست که گمان » . «يث تری أنه قد أصاب منهفتنضح به ثوبک، ح
  ».کنی به مذی الوده شده، بپاشی می
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  : وابـخ -

مشروط بر اينكه شخص چنان به خواب فرو رفته باشد كه ادراكي برايش باقي نماند، و نشيمنگاهش 
كان رسول : «   عنه گفته است كهرضي هللا  بر جاي نشستنگاه نچسبيده باشد، زيرا صفوان بن عسال

هللا صلى هللا عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أال ننزع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال من جنابة، لكن من 
داد كه هرگاه به مسافرت رفتيم تا  (پيامبر صلي هللا عليه و سلم به ما دستور مي» غائط و بول و نوم

، ليكن بعد از قضاي  ، مگر براي غسل جنابت پا بيرون نياوريم هاي خويش را از روز خف سه شبانه
. احمد و نسائي و   ) آورديم گرفتيم تا آن مدت آنها را از پا بيرون نمي حاجت و خواب كه وضوء مي

  .  دانسته است  «  صحيح  « اند و ترمذي آنرا  كرده ترمذي آن را روايت 
به زمين چسبيده باشد وضوءي وي باطل هرگاه شخصي نشسته بخواب رود و نشيمنگاهش 

(كان أصحاب رسول هللا صلى  :  گردد كه گفته است شود. و حديث انس نيز بر اين معني حمل مي نمي
ياران پيامبر  هللا عليه وسلم ينتظرون العشاء االخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون وال يتوضئون). (

برد تا اينكه سرشان تكان  نشستند و خوابشان مي مي صلي هللا عليه و سلم به انتظار نماز عشاء دوم
. شافعي و مسلم و ابوداود و  خواندند بدون اينكه وضوء را تجديد نمايند)  خورد، سپس نماز مي مي

  اند.  ترمذي آنرا روايت كرده
لقد رأيت أصحاب رسول هللا صلى : »   كرده است چنين است  كه ترمذي از شعبه روايت و متن حديث 

به » (  عليه وسلم يوقظون للصالة حتى السمع الحدهم غطيطا، ثم يقومون فيصلون وال يتوضئونهللا
ماندند، تا جايي كه  ام كه بانتظار نماز بيدار مي تحقيق ياران پيامبر صلي هللا عليه و سلم را ديده

ضوءي جديدي خواندند و و شدند و نماز مي ، سپس بلند مي شنيدم صداي خرناس بعضي از آنان را مي
  .: بنظر ما آنان نشسته بخواب رفته بودند گفته است  گرفتند). ابن المبارك نمي

  امام صاحب ابو حنيفه ميگويد : 
اگر شخص به پهلو خواب شود يابه سرين ها به خواب رود ، وضو می شکند ، واگر به کدام چيزی 

د باز هم وضؤ می شکند . علت تکيه زده باشد وخواب شود اگر آن چيز دور کرده شود پس می غلط
آن استرخا المفاصل است : وهر زمانيکه استرخا المفاصل بعمل ايد  دليلی برای  شکستن وضؤ 

ميگردد از جمله  به پهلو خوابيدن سبب سستی مفاصل است وبه پهلو خوابيدن در عادت که از او 
  باد خارج شود 

  بصور ت کل حکم نزد امام ابو حنيفه همين است :
گر معقد از زمين بلند شد وضؤ می شکند ، ولی اگر مقعد از زمين بلند نشود وضؤ نمی شکند ، ا -

  زير بر زمين برقرار ماندن مقعد مانع خارج شدن ريح از بدن ميگردد .

  ـل:قـل ع زوا -

هم راه ديوانگي يا اغما، يا مستي يا زوال عقل ، در نهايت امر زوال عقل است ، فرق نميکند که از 
خواه چنان يا كم باشد وباشد وكند كه اين زوال عقل زياد  همچنان فرق نميباشد،  وادبه عامل 

ي اين احوال ناقض وضوء  كه نشيمنگاهش چسبيده به زمين بوده يا چنين نباشد، در همه  نشسته
آن ، رساتر از زوال عقل در خواب است و علماء  بر  . زيرا زوال عقل در هر يك از اين حاالت است

 .اتفاق كلمه دارند
 :، بدون حائل : شرمگاه مرد و زن جردست زدن به ف -

  گرديده است آمده است : يسرة بنت صفوان رضي هللا عنهما روايت که از : «  صحيح « در حديثی 
كه به آلت تناسلي خود دست زد نماز نگزارد تا اينكه   (كسي» من مس ذكره فال يصل حتى يتوضأ« 

، و بخاري  دانسته است«  صحيح « اند و ترمذي آن را  كرده  . هر پنج نفر آنرا روايت وضوء بگيرد) 
، و مالك و شافعي و احمد و ديگران نيز  : اين حديث صحيحترين خبري است در اين باره گفته است 

  اند. كرده  آنرا روايت
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» صحيح « گفت آن حديث ، او  نيست  « صحيح  « : حديث يسره  : به احمد گفتم ابوداود گفته است 
: او از پيامبر صلي  كه  اند آمده است كرده كه احمد و نسائي از يسره نقل   . و در روايت ديگري است

(كسيكه به آلت تناسلي خود دست زد » ويتوضأ من مس الذكر: «  گفت كه مي  هللا عليه و سلم شنيده
يا آلت تناسلي ديگران دست بزند  كند كه شخص به آلت تناسلي خود . فرق نمي گيرد) وضوء مي

  . حكمش يك سان است
من أفضى بيده إلى « : پيامبر صلي هللا عليه و سلم فرمود:  كه  گفته است (رض ) ابوهريره  حضرت

(كسي كه بدون پرده به آلت تناسلي خود دست زد، » ذكر ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء
. احمد و ابن حبان و حاكم آنرا روايت    ) باطل شده بيگمان وضوء بر وي واجب است = وضوءيش

گفته است: اين حديت بهترين  اند. و ابن السكن  دانسته«  صحيح  « اند. حاكم و ابن عبدالبر آنرا  كرده 
  .  كه در اين زمينه روايت شده است  حديثي است

ذكره، ليس بينها وبينه شئ إذا أفضى أحدكم بيده إلى : « شافعي چنين استامام متن حديث در روايت 
، (هركس از شما بدون پوشش دستش به آلت تناسلي خود تماس پيدا كرد وضوءيش باطل »فليتوضأ

 .گردد) مي
أيما رجل مس فرجه «  :  و از عمرو بن شعيب از پدرش و از جدش رضي هللا عنهم روايت شده است

 ،به شرمگاه خود دست زد وضوء بگيرد (هر مردي كه  »فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ
كه به شرمگاه خود دست زد، وضوء بگيرد، چه وضوءيش باطل   و هر زني )  وضوءيش باطل است(

دانسته   « صحيح  « كه حازمي اين اسناد را  گفته   . ابن القيم كرده است . احمد آنرا روايت   ) شده است
  . است

كه دست زدن به آلت تناسلي ناقض وضوء   بر آنست (رح ) ي پيروان مذهب امام ابو حنيفه  و رأ 
أن رجال سأل النبي عن رجل يمس ذكره، هل عليه : « كرده است روايت  »   طلق  « ، زيرا  نيست

اگر مردي به   مردي از پيامبر صلي هللا عليه و سلم پرسيد: » «الوضوء؟ فقال: ال، إنما هو بضعة منك
شود؟ فرمود: نخير،  بر وي وضوء واجب است = وضوءيش باطل مي آلت تناسلي خود دست زد، آيا
«  صحيح  « اند و ابن حبان آنرا  . هر پنج نفر آن را روايت كرده  »زيرا آنهم اندامي است از شما

  .بهتر است  »يسرة  «: اين حديث از حديث  گفته است  . ابن المديني دانسته است

  بطالن وضو است :معاينه کردن عورت بدون دستکش موجب   
عالم شهير جهان اسالم شيخ عبد العزيز ابن باز طی فتوای شرعی فرموده است :   در اين مورد 

ممانعتی وجود ندارد که طبيب مرد  ميتواند عورت مرد را در وقت ضرور ت ( معاينه طبی )  لمس 
  ونگاه کند ، فرق نميکند که :  عورت جلويی باشد يا هم عورت عقب .

طبيب ميتواند در وقت ضرورت ومعاينات طبی در خون وادار ويا هم ساير مدفوعات همچنان 
،مريض دست بزند . وبعد از معاينات دست خويش را بشويد واين نوع معاينات به وضو طبيب زيانی 

  نمی رساند  ووضو طبيب باطل نميگردد . 
با دست عورت عقبی )   ولی اگر طبيب عورت مريض را ( فرق نميکند عورت جلويی باشد ويا هم

  بدون دستکش مورد لمس ومعاينات قرار دهد ، وضو طبيب باطل ميگردد .و
اين بدين معنی است که : تماس (مستقيم) گوشت (دست) با گوشت (فرج) موجب باطل کننده وضو 

ْيَس ُدونَُهما ِستٌْر، َمْن أَْفَضی ِبيَِدِه إِلَی فََرجِه، َل «ميباشد ، زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند : 
کسی که بدون حائلی به آلت تناسلی خود دست زد، بيگمان  «يعنی : ». َفقَْد َوَجَب َعلَْيِه اْلُوُضوءُ 

اند.) و  کرده احمد و ابن حبان و حاکم آنرا روايت  «  وضو بر وی واجب است (وضويش باطل شده)
اگر قبال   قت معاينات ، لمس کند، وضوی او همينطور اگر طبيبه زن فرج زن را به دليل نيازی در و

را ميتوان در مجموع فتاوی  موضوعتفصيل ».( طهارت داشته  باطل می شود مثل وضوی مرد
   ) فرمايد . به تفصل مطالعه  20/  6ومقاالت متنوعة للشيخ ابن باز 
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  آن واجب است كه وضوء براي   چيزي

 ت:سه چيز وضوء واجب اس یبرا
فرق نميکند نماز های فرضی باشد ويا هم نماز های سنت وياهم ،  مطلق بصورت از نمخواندن  -1

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم » : متعال ميفرمايد ، زيرا خداوند نماز نوافل حتی اگر نماز جنازه هم باشد 
پس   »إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم، وأرجلكم إلى الكعبين

  هرگاه كسي بخواهد نماز بگزارد و وضوء نداشته باشد، بايد وضوء گيرد. 
ال يقبل هللا صالة بغير طهور، وال صدقة من غلول « و همچنين پيامبر صلي هللا عليه و سلم فرمود: 

. جز بخاري  پذيرد) (خداوند نماز بدون وضوء را، و صدقه از مال بسرقت رفته از غنيمت را، نمي» 
  .اند محدثين آنرا روايت كرده ء همه

  طواف خانه كعبه: -2
آمده است که ابن عباس رضي هللا عنهما  در مورد وضؤ گرفتن برای طواف بيت هللا در حديثی 

الطواف صالة إال أن هللا تعالى أحل فيه الكالم، فمن تكلم : «  هللا عليه و سلم فرموده است پيامبر صلی 
گفتن در آنرا، حالل فرموده   ، جز آنكه خداوند سخن انه كعبه نماز استطواف خ »(فال يتكلم إال بخير

زند، جز به نيكي لب نگشايد) ترمذي و دارقطني آنرا  ، پس هركس در حين طواف حرف مي است
 .اند دانسته »  صحيح « اند والحاكم و ابن السكن و ابن خزيمه آنرا  كرده روايت 

  :  قرآن كريم دست زدن به -3
كه پيامبر  كرده  ابوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم از پدرش از جدش رضي هللا عنهم روايت  زيرا 

گرديده بود: (ال يمس  اي به اهل يمن ارسال داشت كه در آن مرقوم  صلي هللا عليه و سلم ، نامه
هقي و . نسائي و دارقطني و بي كسي دست نزند مگر اينكه پاك باشد) به قرآن   القرآن إال طاهر).( 

  اند. كرده اثرم آنرا روايت 
  اند. كرده ، زيرا مردم آنرا قبول  ، شبيه متواتر است : اين حديث ابن عبدالبر گفته است 
ال : «  كه پيامبر صلي هللا عليه و سلم فرموده است از عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما نقل شده  

: مردان راوي آن موثوق  ذكر كرده و گفته استهيثمي در مجمع الزوايد آنرا » يمس القرآن إال طاهر
جايز نيست جز براي كسيكه پاك و «   مصحف «به هستند. حديث بر آن داللت دارد كه دست زدن به 

كه   كسي كسي كه وضوء دارد و براي  ، براي  لفظي است مشترك» طاهر «كلمة  طاهر باشد. ليكن 
مچنين بر كسيكه مومن باشد و كسيكه بر بدنش شود و ه ، بر هر دو يكسان اطالق مي جنب نيست

گردد، بايد  شود، براي اينكه يكي از معاني آن بطور معين و مشخص اراده  پليدي نباشد نيز اطالق مي
كسي را كه وضوء ندارد از دست زدن به قرآن و مصحف منع  اي باشد، پس آن حديث مشخصاً  قرينه
  ). زنند مگر پاكان بدان دست نمي» ( مطهرونال يمسه إال ال:«  كند. و اما درآيه نمي

كه مراد از آن لوح محفوظ   « كتاب مكنون  « گردد به  بر مي» ال يمسه  «  بر حسب ظاهر ضمير در  
فرشتگان خواهد بود. همچنانكه در   « مطهرون «، آنوقت مراد از  ، زيرا به آن نزديكتر است است

»  صحف مكرمة، مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة، كرام بررةفي : «  كه ديگر سخن خداوند آمده است 
ي  هاي گرامي و ارجمند، و بلند قدر و پاكيزه از همه اين آيات قرآني ثبت شده است در صحيفه (

 .) عيبها، اين آيات بدستهاي فرشتگان گرامي نيكوكار نوشته شده است
داود و ابن حزم و حماد بن ابي راي ابن عباس و شعبي و ضحاك و زيد بن علي و المويد با� و 

 . كه اگر كسي وضوء نداشته باشد، جايز است به مصحف دست بزند  سليمان بر آنست
كسيكه وضوء ندارد بدون اينكه به مصحف دست بزند باتفاق همه فقهاء   و اما قرائت قرآن براي

دون وضوء اشكال . شيخ آلباني نيز بر اين عقيده است كه دست زدن به قرآن ومصحف ب جايز است
 . ندارد
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  :ست آنها مستحب ا  چيز هايي كه وضوء گرفتن براي
  : وضوء در حاالت زير مستحب و مندوب است

  : وند عزوجل بهنگام ذكر خدا -1
و  كرد   : بر پيامبر صلي هللا عليه و سلم سالم كه زيرا از مهاجر بن قنفذ رضي هللا عنه روايت شده  

وي  سالم   و آنوقت  تا اينكه وضوء گرفت نداد  سالم   بود و به وي جواب  ايشان مشغول وضوء گرفتن
نچه  را جواب داد و فرمود: (إنه لم يمنعني أن أرد عليك إال أني كرهت أن أذكر هللا إال على الطهارة) (آ

آورم مگر اينكه   انرا بر زب  هللا نداشم نام   كه دوست  ، آن بود  سخ ندهم پا داشت تا به تو  مرا بر آن    كه 
اينكه وضوء  مگر  بگويد،    اند و يا ذكر هللا  لذا حسن دوست نداشت قرآن بخو«پاك باشم ) قتاده گويد: 

  اند. . احمد و ابو داود و نسائي و ابن ماجه آنرا روايت كرده  »بگيرد
صلي هللا عليه و سلم از پيامبر   : «  گفته است كه   رضي هللا عنه روايت شده  از ابو جهيم بن الحارث 

، مردي به وي رسيد و بدو سالم داد، پيامبر صلي هللا  گشت ) بر مي در حوالي مدينه اطراف بئر جمل (
كنار ديواري رفت و از خاك آن بر صورت و دستهاي خود   عليه و سلم بدو جواب نداد تا اينكه به

مد و بخاري و مسلم و ابو داود و نسائي . اح  « تيمم نمود) سپس جواب سالم او را گفت كرد (  مسح
 .آنرا روايت كرده اند

كه وضوء   ، براي كسي و اين مطلب بر سبيل استحباب و افضليت است و اال ذكر خدا وگفتن نام هللا
كراهت   ، در حال رفتن يا خوابيده، بدون ، نشسته يا ايستاده دارد يا بي وضوء است و يا جنب است

: (كان رسول هللا صلى هللا عليه  . زيرا عايشه رضي هللا عنها گفته است است براي همه يكسان جايز
ي اوقاتش نام خدا را بر زبان  پيامبر صلي هللا و سلم در همه « وسلم يذكر هللا على كل أحيانه) 

كرم هللا   از علي  »اسناد « اند. بخاري بدون  . هر پنج نفر بجز نسائي آنرا روايت كرده »آورد مي
صلي هللا عليه و سلم يخرج من الخالء فيقرئنا ويأكل معنا   كان رسول هللا : « كرده است  ، نقل ههوج

(همواره پيامبر صلي هللا عليه و سلم بعد از » اللحم، ولم يكن يحجزه عن القرآن شئ ليس الجنابة
ورد و هيچ خ خواند و با ما گوشت مي آمد، برايمان قرآن مي آنكه از محل قضاي حاجت بيرون مي
اند و ترمذي و  كرده ) هر پنج نفر آنرا روايت  داشت مگر جنابت چيزي او را از خواندن قرآن باز نمي

  .دانسته اند  « صحيح  « ابن السكن آنرا 
 :خواهد بخوابد كه انسان مي  بهنگامي - 2

رمود: (إذا أتيت ف  پيامبر صلي هللا عليه و سلم   كه  رضي هللا عنه گفته است  زيرا براء بن عازب
مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة ثم اضطجع على شقك االيمن، ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك، 

ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، ال ملجأ وال منجى 
تك فأنت على الفطرة، منك إال إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليل

واجعلهن آخر ما تتكلم به،) قال فرددتها على النبي صلى هللا عليه وسلم فلما بلغت: (اللهم آمنت بكتابك 
  .»الذي أنزلت: ورسولت، قال: ال...ونبيك الذي أرسلت

، وضوء بگير، سپس  گيري ، همانگونه كه براي نماز وضوء مي (هرگاه خواستي به رختخواب بروي
، و كار  ، و به تو روي آوردم خداوندا جان خود را به تو سپردم  “، و بگو:  لوي راست بخواببر په

برم و  ، و از تو به تو پناه مي ، اميد و ترسم به توست ، و به تو پناه آوردم خود را به تو محول نمودم
، ايمان  اي كرده مبعوث  كه آورت  اي و به پيام  كه فرو فرستاده  كتابت  ، خداوندا به گريزم به تو مي

كلمات   ، تو بر فطرت پاك هستي اين ) بميري گفتن اين اوراد و ادعيه بدنبال  . اگر در همان شب ( آوردم
كلمات را در پيش پيامبر صلي   ، براء گويد: آن كني كلماتي باشد كه قبل از خواب بدان تكلم مي آخرين 

،  گفتم   » رسولك «  ،  »   نبيك  « هم آمنت ... رسيدم بجاي هللا عليه و سلم تكرار كردم وقتيكه به الل
 .اند كرده  . احمد و بخاري و ترمذي آنرا روايت  بگو)  » ... و نبيك الذي ارسلت نه  «فرمود:

، زيرا ابن عمر رضي هللا  ، براي شخص جنب بيشتر مورد تاكيد است و گرفتن وضوء بهنگام خواب
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: " يا رسول هللا أينام أحدنا جنبا؟  يامبر صلي هللا عليه و سلم پرسيده است: از پ كه عنهما گفته است
تواند بخوابد؟ فرمود:  اي رسول خدا آيا كسي از ما، اگر جنب باشد، مي قال: (نعم إذا توضأ). ( 

: كان رسول هللا  گفته كه   ، اگر وضوء بگيرد). و از عايشه رضي هللا عنها روايت شده است آري “
هرگاه پيامبر   عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصالة) (صلى هللا

  شستند و بهمانگونه خواست بخوابد شرمگاه خويش را مي بود و مي صلي هللا عليه و سلم جنب مي
  .اند كرده ي محدثين آنرا روايت  گرفتند) همه گيرند وضوء مي كه براي نماز وضوء مي

  :شخص جنب وضوء گرفتن سنت استبراي  - 3
  هرگاه انسان بخواهد غذا بخورد يا آب بنوشد يا مجددا به جماع ونزديكي اقدام نمايد، مستحب است

كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا كان : « كه وضوء بگيرد، زيرا عايشه رضي هللا عنها گفته است
خواست غذا  بود و مي  عليه و سلم هرگاه جنب ميپيامبر صلي هللا » ( جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ

: (أن النبي صلى هللا عليه  ) و از عمار بن ياسر روايت شده است كه گرفت بخورد يا بخوابد وضوء مي
پيامبر صلي هللا ( وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام، أن يتوضأ وضوءه للصالة)

اي جنب كه هرگاه خواست غذا بخورد يا چيزي بنوشد يا بخوابد، عليه و سلم رخصت داده است بر
اند و  . احمد و ترمذي آن را روايت كرده  گيرد) كه براي نماز وضوء مي  وضوء بگيرد بهمانگونه

كه پيامبر صلي هللا عليه و سلم فرموده  . از ابو سعيد روايت شده  دانسته است  « صحيح » ترمذي آنرا 
هرگاه يكي از شما با همسر خود نزديكي »(أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأإذا أتى : «  است

. جماعت محدثين جز بخاري آنرا روايت   نمود، سپس خواست مجددا نزديكي نمايد، وضوء بگيرد)
فإنه أنشط « اند:  اند و بدان افزوده كرده  اند. ابن خزيمه و ابن حبان و حاكم نيز آنرا روايت كرده
  .) (زيرا بيگمان نشاط انگيزتر است براي انجام مجدد آن »للعود

 : ب است ، وضوء گرفتن مندو قبل از غسل خواه غسل واجب يا غسل مستحب - 4
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، :« زيرا عايشه رضي هللا عنها گفته است

پيامبر صلي »( يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصالةيبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله ف
شست سپس با دست  خواست غسل جنابت كند، نخست هر دو دست را مي هللا عليه و سلم هرگاه مي

، سپس وضوء  شست ريخت و شرمگاه خويش را مي داشت و بر دست چپ مي ، آب برمي راست
 . اند كرده  حديث را جماعت محدثين روايت . اين  ) گرفت ، همانگونه كه براي نماز وضوء مي گرفت مي
 :بعد از خوردن غذايي كه با آتش تماس داشته است -5

:  گفت ،  گرفت كه وضوء مي گذشتم   از كنار ابو هريره: «  گفته است زيرا ابراهيم بن عبدهللا بن قازط 
چون از پيامبر صلي هللا  ، ام هاي از پنير برشته به آتش خورده ؟ لقمه گيرم داني چرا وضوء مي آيا مي

اگر چيزي خورديد كه با آتش تماس  » ( توضئوا مما مست النار  « فرمود:  كه مي عليه و سلم شنيدم 
اند. از  كرده  . احمد و مسلم و چهار نفر از محدثين آنرا روايت  ، وضوء بگيريد) پيدا كرده است

توضئوا مما مست :«  و سلم فرموده است كه پيامبر صلي هللا عليه  ) روايت شده است ره ( عايشه
. احمد و مسلم و نسائي و ابن   (اگر از آنچه آتش به آن رسيده است خورديد، وضوء بگيريد)» النار

 .اند كرده ماجه آنرا روايت
  ، زيرا عمرو بن اميه ضمري حمل شده نه بر وجوب  « ندب  « گرفتن وضوء در اين احاديث بر  امر به 

رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم يحتز من كتف شاة فاكل منها فأكل منها : «  گفته است رضي هللا عنه
كه از  پيامبر صلي هللا عليه و سلم را ديدم  » (فدعى إلى الصالة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ

دعوت  گفته شد) به نماز آذان  خورد در آن وقت ( بريد و مي گوسفندي كه بريان شده بود مي  شانه
. اين حديث متفق عليه   شد، برخاست و كارد را انداخت و نماز گزارد بدون اينكه تجديد وضوء نمايد)

  .توان گوشت را با كارد بريد آيد كه مي : از اين حديث برمي گفته است  ، نووي است
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 :تجديد وضوء براي هر نمازي مستحب است - 6
،  گرفت صلي هللا عليه و سلم براي هر نمازي وضوء مي : پيامبر رضي هللا عنه گفته است زيرا بريده 

كرد و چند نماز را با يك  وقتي كه روز فتح مكه فرا رسيد، وضوء گرفت و بر خفين خود مسح 
كرديد،  كرديد كه قبال نمي : يا رسول هللا امروز چيزي  گفت وضوء خواندند. عمر بن خطاب به ايشان 

. احمد و  كردم اي عمر)  كاري  بعمد چنين د:" عمدا فعلته يا عمر (پيامبر صلي هللا عليه و سلم فرمو
 .اند كرده  مسلم و ديگران آنرا روايت

:  گفت انس بن مالك مي  : “ گفته است رضي هللا عنه روايت شده كه   و از عمرو بن عامر انصاري
كه وضوءيش باطل  ين يعني بدون ا  -گرفت  پيامبر صلي هللا عليه و سلم ،براي هر نمازي وضوء مي

شد  : ما تا زماني كه وضوءيمان باطل نمي گفت كرديد؟  كار مي گفتم شما چه : عمرو گفت  -شده باشد 
رضي هللا   اند. از ابو هريره . احمد و بخاري آنرا روايت كرده  “ گزارديم چند نماز را با يك وضوء مي

:" لوال أن أشق على أمتي المرتهم عند  موده استشده كه پيامبر صلي هللا عليه و سلم فر  روايت   عنه
آنان دستور   ، به انداختم خود را به مشقت نمي  اگر امت كل صالة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك ( 

 با   آنرا بزنند) احمد.  مسواك  وضوءئي هر نمازي جداگانه وضوء بگيرند و با هر  دادم كه براي  مي
  : پيامبر . از ابن عمر رضي هللا عنهما روايت شده كه گفته است  هروايت كرد «  حسن»  « سند   « 

كسيكه در حال  »  (من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات«   فرمود :  مي صلي هللا عليه و سلم 
و ابن   شود) ابو داود و ترمذي مي  وضوء بگيرد، ده خوبي براي او نوشته  مجددا داشتن وضوء ، 

   . اند دهكرآنرا روايت   ماجه
  د:ز دار فوايدي كه وضوء گيرنده بدانها نيا

كه سخن گفتن در حين  ، در سنت نبوي چيزي ، مباح است ، در حين وضوء گرفتن سخن مباح -1
 . كند روايت نشده است  وضوء را، منع

  شود، در حديث سندي و اصلي ندارد، بهتر آنست دعاهائي كه بهنگام شستن اندامها خوانده مي -2
 . ه فقط به همان دعاهائي اكتفاء شود كه در مبحث سنن وضوء ذكر گرديدك
گر  مثال ا : ( كند، بناي بر يقين بگذارد كه اندك است  اگر وضوء گيرنده در تعداد شستن اندامها شك-3

  ».  كند كه آيا سه بار صورتش را شسته يا دو بار، بناي بر يقين گذارد كه دو بار است  شك
روي اندامهاي وضوء، چيزي باشد كه مانع رسيدن آب به اندامها باشد مانند موم و چنانچه  -4

، در صحت وضوء تاثير ندارد،  ، اما رنگ تنها مانند رنگ حنا و امثال آن ، وضوء باطل است غيره
 .شود زيرا مانع رسيدن آب به پوست بدن نمي

و يا نتواند باد شكم را نگه دارد و كه سلس البول بوده   كه هميشه قاعده باشد و كسي  زني-5 
كه چنين عذرهايي دارند، هرگاه در تمام اوقاتشان آن عذر وجود داشته باشد يا نتوانند آن  كساني 

عذر را تحت قاعده و ضابطه درآورند، اينها همه بايد براي هر نمازي وضوء بگيرند و نمازشان تا 
  . زماني كه عذر موجود باشد معتبر و صحيح است

 .  گرفت و به كمك ديگران وضوء گرفت توان از ديگران كمك  در وضوء مي -6
گيرد، بعد از وضوء اندامهاي خود را با دستمال و يا هر چيز  مباح است براي كسي كه وضوء مي -7

  . كند خواه در تابستان يا در زمستان  ديگري خشك
  يادداشت فقهی:

  جبيره: یوضوء
شوند زخمی گردد طوری كه آب برای آن مضر  ام وضوء شسته میكه هنگيـهرگاه يكی از اعضاي

ای پاک وتميز يا چيزی مانند چسب بر روی آن گذاشت و هنگام شستن ساير اعضاء  باشد بايد پارچه
  بر آن قسمت مسح كرد.

داً أشهُد أن ال اله اال هللا وحده ال شريک له .و أشَهُد أنَّ ُمحَ «وضوء اين دعا را می خوانيم:   بعد از مَّ
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ع ِلی فِی َعبُدهُ َو َرُسولُهُ . اَللَُّهمَّ اجعَلِنی ِمنَّ التَّوابِين َو اجعَلنِی ِمَن الُمتَطَِّهِرين. اَللَُّهمَّ اغِفرِلی َذنِبی وِ  ِوّسِ
َو أتُوُب أشَهُد أن ال اَِلِه اِال أنَت . أستَغِفُرَک  َداِری ِوبَاِرک ِلی فِی ِرزقِی ُسبَحاَنَک اللَُّهّم و بَِحمِدکَ 

  .»اَِليکَ 
يعنی : گواهی ميدهم که معبود بر حقی نيست مگر خدای يکتا که هيچ شريکی ندارد و گواهی ميدهم 

  که محمد بنده وفرستاده اوست.
خداوندا مرا از توبه کنندگان قرارده که هميشه رويشان به درگاه تو است و مرا از پاکيزه گان قرار 

و در خانه ومسکن من گشايش و فراخی و در روزی من برکت قرار  بده خداوندا گناهانم را بيامرز
ده پاک و بی عيبی تو ای خدا و ستايش مخصوص توست گواهی می دهم که معبودی بر حق نيست 

  تو طلب مغفرت می نمايم و بسوی تو باز می گردم .   مگر تو از

  شک در شکستن وضوء:
بگذرد ،صحت وسالمتی جسمی انسان ودر  شک از جمله امراض  روحی است که اگر از حد ومرز

صورت عدم کنترول سالمتی جامعه را به معرض خطر جدی مواجه می سازد ،که بايد با دقت معالجه 
  شود . پروردگار با عظمت مارا از شر آن نجات دهد .

قاعده کلی واساسی در دين مقدس اسالم  در باب طهارت  همين است که تا زمانيکه نمازگزار  
را نشنود ويا  بويی را احساس نكرده باشد، از شک در مورد شکستن وضوء دست بردارد    صدايی

  ونمازش را ترك نكند.
َعْبِد ِهللا ْبِن  :« طوريکه اين حکم در حديثی عبد هللا بن يزيد انصاری بشرح ذيل بيان گرديده است 

ُجَل الَِّذی يَخيُل يِزيِد األَْنَصاِری رضی هللا عنه روايت است : أَنَّهُ َشَكا إَِل  ِ رضی هللا عنه الرَّ َّo ى َرُسوِل
». ال يْنفَتِْل أَْو ال يْنَصِرْف َحتَّى يْسَمَع َصْوتًا أَْو يِجَد ِريحاً  «إَِليِه أَنَّهُ يِجُد الشَّیَء فِی الصَّالِة، َفقَاَل: 

عليه وسلم پرسيدم: اگر گويد: از رسول هللا صلی هللا  (عبدهللا بن يزيد انصاری می.)137(بخارى:
شخصی، هنگام خواندن نماز به شك بيفتد كه وضوءيش شكسته است (بادی از شكمش خارج شده 

تا وقتی كه صدايی نشنيده ويا بويی «است) چه كار بايد بكند؟ آنحضرت صلی هللا عليه وسلم فرمود: 
  .»را ترك نكند   احساس نكرده باشد، نمازش

  آيا   در اينكه   كند  شك   دارد،   ، هر زمانيکه يک شخص  وضوءبنآ  بر اساس اين حديث صحيح
شك برای وی زيان ندارد و وضوءيش باطل نمی شود    اين   يا خير؟   است   شده  باطل   وضوءيش

  حاصل كند كه يقين    اينكه  تا   نماز،   خارج   در   يا   آيد،  پيش   شك  اين   نماز   حين  در   خواه  ،
  . تاس   شده   وضوءيش باطل

فرمود:   پيامبر صلی هللا عليه و سلم  كه  است   شده   روايت   ابو هريره رضی هللا عنه  در حديثی از
إذا وجد أحدكم فی نفسه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم ال؟ فال يخرج من المسجد حتى يسمع «

  از وی  چيزی   آيا   كه افتاد،  شك  به  و   پيچيد   كسی بادی در شكم    هرگاه» ( صوتا أو يجد ريحا
  احساس  بوئی   يا   بشنود   صدائی   اينكه   مگر   نشود،   خارج  از نمازش   است يا خير؟   شده  خارج
  ) اند. كرده   آنرا روايت  ترمذی   و  ابوداود   و  (مسلم   . كند)

  كه يقين  آنست  مراد   ، بلكه نيست   مراد   بخصوصی  بوی   كردن  صدا و احساس  شنيدن البته  
   كند  شك   هرگاه   : است   گفته  ابن المبارك  . است   شده   خارج   وی  از  چيزی    بر آنكه  كند  حاصل

  آنچنان   اينكه   مگر   شود نمی   باطل  يعنی  ، نيست   واجب   وی  بر  وضوء  وضوء،  شكستن  در
   كند.   ياد   سوگند   آن  روی   بتواند  كند كه  حاصل  يقين
   از آن   بعد  وضوء   وگرفتن  طهارت  در   ليكن  باشد،  داشته  يقين   وضوء   اگر در نداشتن   اما

  بگيرد.   وضوء   كه است   الزم   مسلمين   كند، باجماع  شك

  راباطل می سازد :وضوءلمس وبوسيدن همسرآيا 
  ائِِط أَْو الَمْستُُم ... أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُکْم ِمَن اْلَغ :« حکم قرآنی اينست که پروردگار با عظمت ما ميفرمايد 
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ُموا...   .)43(سوره النساء : آيه » النَِّساَء فَلَْم تَِجُدوا َماًء فَتَيَمَّ
  نيافتيد پس  باشيد و آبی  کرده  نزديکیخويش   آمد، يا با زنان  حاجت  از شما از قضای  يکی اگر« ... 

، حکم اين آيه  با هم اختالف نظر دارندمفسران ، وفقها در مورد معنا و  »کنيد ...   تيمم  پاک  با خاک
  :که مختصرآ ذيآل بدان اشاره ميداريم 

   پيروان مذهب امام ابوحنيفه:حکم 
بدين عقيده اند که : لمس همسر چه با شهوت باشد علمای پيروان فقه امام صاحب ابو حنيفه (رح) 

نميکند، و يکی از و چه بغيراز  شهوت، و چه با عمد باشد و چه بغير عمد، وضوء را باطل 
  نزديکی و جماع است، و نه مجرد لمس کردن.»  لمس «داليلشان اينست که در اين آيه هدف از 

  پيروان مذهب امام  شافعی:حکم 
بدين عقيده اند که لمس کردن همسر  چه با شهوت باشد ويا  علمای پيروان فقه امام صاحب  شافعی 

و چه بزرگ باشدنی هرنوع تماس با زن چه کوچک بغير شهوت، و چه سهوا باشد و چه عمدا، يع
دراين آيه همان مالمست » لمس «  وضوء را باطل ميکند، و يکی از داليلشان اينست که معنای 

  است.
  پيروان مذهب مالکی و حنبلی:حکم 

، قولشان ما بين دو قول مذهب  امام ابو علمای پيروان فقه امام صاحب مالک وامام صاحب حنبل 
د، ولی نامام شافعی ميباشد و ميگويند که اگر لمس زن با شهوت باشد وضوء را باطل ميکحنيفه و 

  اگر لمس زن با شهوت نباشد وضوء را باطل نميکند.
  :شيخ  عثيمين حکم 

ميفرمايد:از ام المومنين عايشه رضی هللا عنها خويش )   20در فتاوی ( المرأة،صفحه شيخ عثيمين 
َالِة َولَْم  أَنَّ  «روايت است که گفت :  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَبََّل اْمَرأَةً ِمْن نَِسائِِه ثُمَّ َخَرَج إَِلی الصَّ َّo النَِّبیَّ َصلَّی

أْ    ) و در502) وابن ماجه (1/104) ، نسائی (86) ، وترمذی (178،179،180أبو داود (» َيتََوضَّ
لم يکی از همسرانش را بوسيد و سپس پيامبر صلی هللا عليه وس).( «172» (صحيح أبی داود  « 

   ».برای نماز بيرون رفت و وضوء (تازه ای) هم نگرفت
  ابوحنيفه در اين بابت تائيد نموده که :صاحب در اينجا مالحظه ميشود که شيخ عثيمين نظريه امام 

 لمس همسر چه با شهوت باشد و چه بغيراز  شهوت، و چه با عمد باشد و چه بغير عمد، وضوء را
  باطل نميکند

  ونتيجه گيری بحث :خالصه 
هر کدام از اين ائمه داليل خودشان را قانع کننده ميدانند، ولی حقيقت امر اينست : تحقيقاتيکه در 
اين مورد  توسط علماء  اهل حديث و غيره، صورا پذيرفته است ، قول راجحتر را قول  امام ابو 

باشد و چه بغير شهوت، و چه با عمد باشد و چه  حنيفه ميدانند که ميگويد لمس زن چه با شهوت
  بغير عمد، وضوء را باطل نميکند.

است، زيرا از عايشه رضی هللا عنها روايت   اولی  صواب  به  رأی  گويد که اين می  جرير طبری  ابن
» أن النبی صلی هللا عليه وسلم کان يقبل بعض أزواجه ثم يصلی وال يتوضأ «  شده است که : 

بوسيد  را می  خويش  از زنان  ت ابوداود و نسائی)، يعنی: ( پيغمبر صلی هللا عليه و سلم بعضی(رواي
  . است  داده  را ترجيح  رأی کثير نيز اين  وضوء بگيرد )، و ابن   آنکه خواند بدون  نماز می  و سپس

ا باطل بنابراين قول راجحتر اينست که لمس کردن زن چه با شهوت و چه بغير شهوت وضوء ر
  نميکند.

  برای داکتر درمعاينه عورت مريض: حکم وضوء
اگر طبيب ويا جراح  در حين معاينه عورت مريض آنرا ( لمس ويا هم نگاه کند ) حکم شرعی برای 
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  گرفتن وضوء برای طبيب ويا هم جراح چيست؟
ديده نميشود که : ممانعتی « عالم جليل  القدر جهان اسالم شيخ عبد العزيز در اين مورد ميفرمايد : 

طبيب مرد عورت مرد را در وقت نياز لمس کند و يا برای معاينه نگاه کند، چه عورت جلويی باشد 
يا عقب، می تواند به دليل نياز و ضرورت آنرا نگاه و لمس کند، و يا اگر نيازی درکار بود خون 

د)، و بعد از آن دستش لمس کند مثال برای پی بردن به حالت زخم يا مداوای آن (دستش خونی شو
را بشويد، و ضوء هم با لمس خون يا ادرار باطل نمی شود، اما هرگاه عورت را لمس نمود 

وضوءيش باطل می شود چه عورت جلويی باشد يا عقب، ولی دست زدن به خون و ادرار و يا ديگر 
فرج را بدون نجاست ها موجب باطل شدن وضوء نيستند، فقط بايد با آب شسته شود، لکن کسی که 

حائل (مثل دستکش) لمس کند يعنی تماس (مستقيم) گوشت (دست) با گوشت (فرج) وضوءيش باطل 
َمْن أَْفَضی ِبيَِدِه إِلَی فََرجِه، َلْيَس ُدونَُهما ِستٌْر، :«می شود، زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند 

حائلی به آلت تناسلی خود دست زد، بيگمان  کسی که بدون«يعنی : ». َفقَْد َوَجَب َعلَْيِه اْلوضوء
اند. و  کرده احمد و ابن حبان و حاکم آنرا روايت  «  وضوء بر وی واجب است (وضوءيش باطل شده)

همينطور اگر طبيب زنانه  فرج زن را به دليل نيازی لمس کند، وضوءی او، اگر قبال طهارت داشته 
را ميتوان درمجموع فتاوی متنوعة للشيخ  وعموضتفصيل ».( باطل می شود مثل وضوءی مرد -

  مطالعه نمود )   20/  6ابن باز 
  خشک کردن اعضاء بعد از وضوء:

برای مسلمان که وضوء ميگيرد  جايز است اعضای وضوءيش را بعد  بعد از وضوء  خشک کند، 
  زيرا اصل در اين فعل بر اباحه و جواز است.

خشک کردن اعضايش بوسيله دستمال بعد از «گفته :  )1/195»  (المغنی« امام ابن قدامه در 
غسل يا وضوء بدون ايراد است، و اين از امام احمد نقل شده است، و نقل شده که عثمان (بن عفان) 

و حسن بن علی (بن ابی طالب) و انس رضی هللا عنهم بعد از وضوء از دستمال (برای خشک 
هل علم است که رای صحيح تر هم همين است، زيرا کردن) استفاده کردند، و اين رأی بسياری از ا

  ».اصل بر اباحه است
  و از شيخ  ابن عثيمين درباره خشک کردن اعضای وضوء سوال شد، ايشنان در جواب فرمود : 

خشک کردن اعضاء ممانعتی  ندارد، زيرا اصل بر عدم ممنوعيت است، و (کال) اصل در غير «
  ان بر اباحه است، تا آنکه دليلی بر ممنوعيت آن ارائه شود.عبادات؛ مانند عقود و افعال و اعي

  اگر کسی بگويد:
پس به حديث ميمونه رضی هللا عنها چه پاسخی می دهيد که چنين ذکر کرده : پيامبر صلی هللا عليه  

وسلم غسل کردند، ميمونه گفت : پارچه ای برايش آوردم (تا بدنش را خشک کند) ولی پيامبر صلی 
وسلم نپذيرفتند، و آب (مانده بر بدنش) را با دستش (به زمين) می ريخت. حديث متفق  هللا عليه

  عليه است.
منحصری بود که چند احتمال دارد :  موضوعجواب اينست که : اين فعل پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

د و آنرا يا به سببی که مربوط به پارچه است بوده؛ يا پاکيزه نبوده، يا ترسيده که پارچه تر شو
نامناسب ديده، خالصه احتماالتی هست، ولی همين که (همسرش) برای ايشان پارچه ای آورده (تا 
بدنشان را خشک کنند) خود دليلی است که خشک کردن اعضا از عادت ايشان بوده، وگرنه برای 

لعه ) مطا11/93(تفصيل را ميتوان در مجموع فتاوی ابن عثيمين) (». ايشان پارچه نمی آوردند
  .).فرمايد

  :در غسل جنابت حکم وضوء
» َوإِْن ُکْنتُْم ُجنُبًا فَاطَّهَُّروا « شخصيکه غسل جنابت داشته باشد  به حکم پروردگار  که ميفرمايد : 

  ی بدن را بشوئيد). (... و اگر جنب بوديد (و خواستيد نماز بخوانيد) همه ) 6(سوره مائده: آيه 
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جويی فرو رود، چنانچه نيت رفع جنابت را نموده و مضمضه و  پس انسان جنب اگر در استخر يا
گردد، زيرا هللا تعالی چيزی جز  استنشاق نمايد، حدث اصغر و اکبر از او برطرف شده و پاک می

طهارت از ما نخواسته است؛ يعنی طوری بر بدن خود آب بريزيم که آب تمام بدن ما را فرا گيرد، هر 
نده در ابتدای امر بايد وضوءيی مانند وضوءی نماز بگيرد، زيرا چند بهتر آن است که غسل کن

ُ َعَلْيِه َوَسلَّم قبل از انجام غسل پس از آن که مچ دستانش را می َّo شست. استنجا  رسول هللا َصلَّی
ريخت؛ هنگامی که  گرفت و آنگاه بر سر خود آب می گرفت و سپس مانند وضوءی نماز وضوء می می

ريخت  که پوست سرش از آب خيس و سيراب شده است، سه بار بر بدن خود آب میکرد  احساس می
  شست. و تمام بدنش را می

تواند  اما اگر استحمام و دوش گرفتن به خاطر نظافت يا حصول سردی باشد، اين حمام کردن نمی
شد، هر با برای وضوء کافی باشد، زيرا استحمام با اين کيفيت از عبادت نيست بلکه از عادات می

دهد. ولی نظافت به روش حکم غسل از جنابت نيست،  چند که شريعت اسالم دستور بر نظافت می
گيرد. به هر حال اگر  بلکه مطلق نظافت به هر روشی که تنظيف و تميزی حاصل شود انجام می

گيرد.  شخصی به خاطر حصول سردی و رفع گرما يا نظافت غسل کند، اين غسل جای وضوء را نمی
  .)11/218مجموع فتاوا و رسايل ( - اعلم)  ( شيخ ابن عثيمين(وهللا

  شک در داشتن وضوء:
اگر نماز گزار در مورد  داشتن وضوء شک کند : از اينکه آيا وضوء دارد يا خير، بطور خالصه 

قاعده بر اينست که اگر در اصل طهارت مطمئن هستيد و يقين داريد که وضوء گرفته ايد ولی شک 
آيا باطل شده است يا نه، در اينصورت شما وضوء داريد زيرا شک و گمان نميتواند يقين و کرديد که 

دراين اطمينان را باطل کند، ولی اگردر اصل طهارت شک داريد که آيا وضوء را گرفته ايد يا نه، 
  شما بايست دوباره وضوء بگيريد زيرا از شک و ترديد نميشود يقين حاصل کرد.صورت 

بايست در موارد طهارت و نجاست زياد وسواس به خرج دهيد زيرا شيطان سبب در ضمن شما ن
آن عبادت را ترک کند و از آنجاييکه دين اسالم   ميشود که شخص را در تنگناه قرار دهد تا اينکه

دين يسر و آسان است پس اگر از طهارت يقين حاصل کرديد ديگر مجال شک را روی خود باز نکنيد 
رديد که واقعا چيزی خارج شده (يعنی مذی، ودی و يا بول) پس بايست لباس و ولی اگر مالحظه ک

شرمگاه و بيضه ها (هنگام خروج مذی) را شست و دوباره وضوء گرفت و غسل تمام بدن 
  نيست. الزم

در مورد استنجاء بايد صبر کرد تا قطرات ادرار بند شود ولی اگر پس از استنجا ءيقين حاصل کرديد 
ر خارج شده است پس بايست دوباره آلت تناسلی خود را و همچنين اثرات ادرار در که کمی ادرا

روی لباسش بشويد و الزم به عوض کردن لباس نيست مگر اينکه ادرار در لباس بخش شده باشد و 
جای لکه های ادرار را نتوان پيدا کرد، در هر صورت نبايست وقت نماز را به تاخير انداخت بلکه در 

  عت بايست طهارت گرفت و نماز را سر وقت خواند.حد استطا
و اگر در جايی بوديد که دسترسی به آب نداشتيد و لباستان نجس شد و بعلت عدم آب نتوانستيد آنرا 
بشوييد و وقت نماز فوت ميشد پس بايست در همان حالت تيمم کنيد و نمازتان را سر وقت بخوانيد 

زتان در اينصورت قبول است و اگر پس از نماز آب پيدا زيرا ادای نماز سر وقت فرض است و نما
  شد نمازتان قبول است و الزم به تکرار نماز نيست.

   بازی دادن شيطان:
بازی دادن شيطان بمعنی احتالم است (خارج شدن منی از آلت هنگام خواب)، در اينصورت بر 

سل نمايد واگر آب در شخص متذکره  غسل واجب می شود.  اگر آب در دسترس داشت  ، بايد غ
نداشت  ويا مريض  بود ، تيمم نمايد .وبعدآ  مبادرت به نماز خواندن کند ، و در  وجوددسترس 

  غسل نمايد.اقدام به  اولين فرصت که شرايط برای غسل مهيا گرديد،
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  دليل آن از کتاب و سنت نبوی:
َذا قُْمتُْم إِلَی الصَّالِة فاْغِسلُواْ ُوُجوَهُکْم َوأَْيِديَُکْم إَِلی يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ إِ :«قرآن عظيم الشان ميفرمايد 

ْرَضی أَْو َعَلی اْلَمَرافِِق َواْمَسُحواْ بُِرُؤوِسُکْم َوأَْرُجلَُکْم إَِلی اْلَکْعَبيِن َوإِن ُکنتُْم ُجنُبًا فَاطَّهَُّرواْ َوإِن ُکنتُم مَّ 
َن  نُکم ِمّ ُمواْ َصِعيًدا َطِيّبًا فَاْمَسُحواْ َسَفٍر أَْو َجاء أََحٌد مَّ اْلغَائِِط أَْو الََمْستُُم النَِّساء فَلَْم تَِجُدواْ َماء فَتَيَمَّ

َرُکْم َوِليُ  ْن َحَرجٍ َولَِکن يُِريُد ِليَُطهَّ ْنهُ َما يُِريُد oُّ ِليَْجَعَل َعَلْيُکم ِمّ ْم تِمَّ نِْعَمتَهُ َعَلْيکُ ِبُوُجوِهُکْم َوأَْيِديُکم ِمّ
ايد چون به ( عزم ) نماز  )(ای کسانی که ايمان آورده 6(سوره المائدة آيه : » لَعَلَُّکْم تَْشُکُروَن 

برخيزيد روی و دستهايتان را تا آرنج بشوييد و سر و پاهای خودتان را تا برآمدگی پيشين ( هر دو 
يا در سفر بوديد يا يکی از   ايد خود را پاک کنيد ( =غسل نماييد)و اگرمريض پا) بشوييد و اگر جنب

ايد و آبی نيافتيد پس با خاک پاک تيمم کنيد و از آن  شما از قضای حاجت آمد يا با زنان نزديکی کرده
خواهد شما را پاک و  خواهد بر شما تنگ بگيرد ليکن می به صورت و دستهايتان بکشيد خدا نمی

  ريد .نعمتش را بر شما تمام گرداند باشد که سپاس ( او) بدا
هللا تعالی در اين آيه ما را امر به دو طهارت صغری و کبری  و بوسيله تيمم می کنند.شيخ االسالم 

  می گويد: طهارت صغری همان وضوء و طهارت کبری همان غسل است. 21/396ابن تيميه در 
  سنت نبوی:

ی َسفٍَر َمَع النَّبِِیّ صلی هللا عليه وسلم َوإِنَّا َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن اْلُخَزاِعِیّ رضی هللا عنه قَاَل: ُکنَّا ِف «
ا اْنفَتََل ِمْن َصالتِِه، إَِذا... أَْسَرْينَا، أَ َونُوِدَی بِالصَّالِة فََصلَّی بِالنَّاس، فََلمَّ ُهَو  ثُمَّ نََزَل فََدَعا بِاْلوضوء، فَتََوضَّ

؟ قَاَل: أََصاَبتِْنی َجنَابَةٌ »َما َمنَعََک يَا فُالُن أَْن تَُصِلَّی َمَع اْلَقْومِ « ِبَرُجٍل ُمْعتَِزٍل لَْم يَُصِلّ َمَع اْلَقْوِم، قَاَل:
ِعيِد فَِإنَّهُ يَْکِفيکَ «َوالَماَء، قَاَل: (از عمران بن حصين رضی هللا عنه  ) 344بخاری: (». َعَلْيَک بِالصَّ

رسول هللا صلی هللا  . بوديم روايت شده که گفت: : درسفری همراه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم
عليه وسلم آب خواست و وضوء گرفت. سپس، آذان گفته شد و ايشان نماز را اقامه کرد. پس از 

اتمام نماز، مردی را ديد که در گوشه ای نشسته و در نماز، شرکت نکرده بود. رسول هللا رسول هللا 
؟ گفت: من نياز به » شرکت نکردی ای فالنی! چرا در نماز جماعت«صلی هللا عليه وسلم پرسيد: 

با خاک تيمم کن همين «غسل داشتم و آب نبود. رسول هللا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود: 
  ».برايت کافی است

  وضوء است؟ گوشت شتر شکنندۀآيا 
. اکثريت مطلق علماء  بدين عقيده اند که خوردن گوشت شتر موجب باطل شدن وضوء ميباشد

  آنرا مياوريم: تعداد علماء  به احاديثی است که ذيآل  استدالل اين
در حديثی از جابربن سمره رضی هللا عنه روايت است که شخصی  از پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأو إن شئت التتوضأ : قال :أتوضا من لحوم اإلبل؟ :«پرسيد 
آيا بعد از خوردن گوشت گوسفند وضوء بگيرم؟ پيامبر صلی هللا «» قال : نعم توضأ من لحوم اإلبل

عليه وسلم فرمود : اگر خواستی وضوء بگير و اگر خواستی وضوء نگير، گفت آيا بعد از خوردن 
مسلم حديث شماره   ».(گوشت شتر وضوء بگيرم؟ فرمود بله بعد از خوردن گوشت شتر وضوء بگير

شکند و در حديث نيز فقط همين گوشت شتر بيان يافته   می البته وضوء فقط با گوشت شتر).360(
بِِل « است :  مسلم حديث شماره  از خوردن گوشت شتر وضوء بگيريد.)» ( تَوضوءوا ِمْن لُُحوِم اْإلِ

).اين حکم بصورت کل شامل گوشت شتربصورت عموم است فرق نميکند شتر بزرگ باشد ويا 360(
  هم چوچه شتر باشد.

  ترم!مح ۀدـنـوانـخ
و حواس که انسانها با عقل ند در شريعت دين مقدس اسالم احکامی ازطرف شارع وضع گرديده ا

بندگان آن پی نبرده وبه اصطالح علت وحکمت آن برای ما   عقلی خويش تا هنوز به حکمتمحدود 
، اشايد هرگز مجالی برای يافتن آن حکمته. مواردی هست که نامعلوم و پنهان ميباشددر ظاهر امر 
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منحيث امرصريح نصوص شرعی ودينی ولی ما آنرا نشوند. فراهم  ابعاد و عمق اين احکام برای ما 
. درين جاء به ياد آوری بخش ازين بطور بهتر واحسنتر انجام  ميدهممان مطابق به احکام الهی 

  احکام ميپردازيم:
   ما چرا در ماه رمضان روزه می گيريم ولی در ماه رجب نمگيريم؟

    چرا نماز عصر چهار رکعت است؟ وچرا پنج رکعت نيست؟ و يا 
    يا چرا کفاره ی سوگند اطعام ده نفر مسکين است وچرا دوازده نفر نيست؟

پروردگار کسی  ءو از اين نوع سواالت بسيارند که جواب اکثر آنها بر ما انسانها پوشيده است و جز
  ده است.ين حکمتها مطلع نگرداناز حکمت آنها مطلع نيست و او نيز بندگانش را از آ

طبق هدايت ودستور  صلی هللا عليه وسلم هللا  و رسول تعالی ولی آنچه که مهم است، انجام اوامر هللا
 منان و مسلمانان واقعی کسانی هستند که در برابر اوامر هللاؤو م. بدون چون و چرا است ايشان 
رد زبان خود وِ  وهميشه اين کلمه را هفروبرد سر تسليم صلی هللا عليه وسلم هللا ورسول  تعالی 

  شنيديم و اطاعت کرديم. يعنی:» َسِمْعنَا َوأََطْعنَا  «سازند: 
يا به عباره ديگر ، پس از آنکه دستور را شنيد، بالفاصله و بدون کنجکاوی يا اعتراض يا هر 

اند، زيرا ايمان جازم مسئله   ديگر، آن دستور را اطاعت می کند حال چه حکمت آنرا بداند و چه ند
و قطعی دارد که هيچکدام از اعمال و دستورات خداوند بدون حکمت و از روی عبث نبوده است و 

همين ايمان راسخ آنهاست که باعث می شود همينکه دستور را شنيد، بالفاصله اجرا کند و از 
  علت و چون و چرا نمی گردند.، حکمت

ن اينگونه نباشد که در برابر اوامر خدا گردن کجی و چرا که اگر خصوصيات و ويژگيهای مسلما
انقياد نداشته باشد، در آنصورت يا ايمان در قلبش رسوخ نکرده و يا نشانه ای از ضعف ايمان است 

  که بايد اصالح و تقويت گردد.
َما َشَجَر بَْيَنُهْم ثُمَّ الَ فَالَ َوَربَِّک الَ يُْؤِمنُوَن َحتََّی يَُحِکُّموَک ِفي  «خداوند تبارک و تعالی می فرمايد: 

ا قََضْيَت َويَُسِلُّمواْ تَْسِليًما مَّ )يعنی: به پروردگارت سوگند 65نساء سوره » (يَِجُدواْ فِی أَنفُِسِهْم َحَرًجا ِمّ
که آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اينکه در اختالفات خود، تو را به قضاوت طلبند؛ وبعد از قضاوت 

  اس ناراحتی نکنند؛ و کامال تسليم باشند.تو ، در دل خود احس
با آن هم بايد گفت عدم درک وفهم ما از حکمت احکام الهی به اين معنای نيز نيست که احکام الهی 

حکمت ندارند. به يقين که احکام الهی حکمت دارند اما در موارد زياد ما از حکمت آن آگاه نيستيم و 
  مواردی حتی ضرورت به فهم حکمت آن نيز ديده نمی شود.ما آنرا مانند امر الهی ميپذيريم و در

  با آنهم حکمت  اينکه چرا گوشت شتر ناقض وضوء است:
و احکام تعبدی (عبادات) است ء رحمهم هللا فرموده اند که وضوء و مسائل متعلق به آن جز علماء 

ی که او نيز علت و ذات پاک باری تعال ءو گفته اند که هيچکس علت احکام تعبدی را نمی داند، جز
حکمت آنها را برای ما بيان نکرده اند و چون حکمت آن عبادات را برای احدی بيان نکرده اند پس 

کسی نمی تواند بطور قاطع حکمت آنها را توضيح دهد. اما می دانيم که خداوند تبارک و تعالی 
ً حکيمی است که بدون دليل و حکمت حکمی را بر بندگانش تشريع نمی کند و  در آن مصالحی  قطعا

  بوده است و ايشان از روی عبس احکام را تشريع نمی کنند.
اما برخی از علماء  سعی کرده اند تا حکمتهای آنرا کشف کنند و هرچند باز می گوييم که اين اقوال 

و توضيحات قطعی نيستند، با اين وجود جهت بيان اقوال علماء  در خصوص علت باطل شدن وضوء 
  وشت به دو مورد اشاره می کنيم:از خوردن گ

چون شتر طبيعت شيطانی دارد، پس هرکسی که گوشت آنرا بخورد اين قوت شيطانی را به ارث  -1
  می برد، بنابراين الزمست تا وضوء بگيرد تا آن حالت شيطانی از وی دفع شود.

ز خواندن در دربارة نما  صلی هللا عليه وسلم  براء بن عازب رضی هللا عنه گويد : از پيامبر
) فرمود : (التصلوا فی مبارک اإلبل صلی هللا عليه وسلم  استراحتگاه شتران سوال کردند، (پيامبر
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  ).489. ابوداود (»در استراحتگاه شتران نماز نخوانيد چون از شياطين است«فإنها من الشياطين). 
   عليه وسلم فرمود:و از حمزه بن عمرو اسلمی رضی هللا عنه روايت است که رسول خدا صلی هللا

َ َعزَّ َوَجلَّ «  َّo وا يعنی: بر پشت هر شتری ..»َعَلی َظْهِر ُکِلّ بَِعيٍر َشْيَطاٌن ، فَِإَذا َرِکْبتُُموَها فََسمُّ
شيطانی هست، پس هرگاه سوار آن شديد اسم هللا عزوجل را بياوريد (بسم هللا گوييد). رواه أحمد 

  ) .2271سلة الصحيحة () وحسنه األلبانی فی السل2667(
گوشت شتر بر اعصاب تاثير شديدی دارد و انسان را به هيجان در می آورد، بنابراين در طب  -2

جديد انسان عصبی را از زياده روی کردن در خوردن گوشت شتر نهی کرده اند، اما وضوء اعصاب 
اند تا هنگام خشم و انسان را آرام می کند چنانکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم توصيه نموده 

  ». ) بتصرف 1/308الشرح الممتع («   عصبانيت، وضوء گرفته شودتا آرام گردد.
حال چه اين (گفته) حکمت آن باشد يا خير، حکمت اصلی «شيخ  ابن عثيمين رحمه هللا می گويد: 

 صلی هللا عليه وسلم (برای گرفتن وضوء هنگام خوردن الهی توسط پيامبرش محمد  همان دستور
گوشت شتر) است، اما اگر حکمت آنرا دانستيم پس اين فضلی از جانب خداوند و زيادت علم است، و 

    ».اگر حکمت آنرا ندانستيم پس بر ما تسليم و انقياد (در برابر دستور شرع) است
  ورنگ ناخون: وضوء

استفاده  در اين هيچ جای شک نيست که : زن می تواند برای زينت و آرايش خويش از رنگ ناخون
بعمل ارد وخواندن نماز با رنگ ناخون در شرع اسالمی  هيچگونه ممانعتی شرعی  ندارد، اما اگر 

حکم شرع زن ناخونش را بوسيله ماده ای رنگ کند که آن ماده مانع رسيدن آب به زير آن شود، 
و اگر وضوء و غسلش صحيح نيست مگر آنکه آن اليه رنگ را بردارد و بزدايد، همين است که :

صحيح نخواهد بود.چراکه حکم صريح خواندن نماز به وضو ناقص هم وضوء صحيح نباشد، متعاقبا 
تا در وضو دست ها تا ارنج شسته شود ،واز جمله فرايض وضوميباشد طوريکه  پروردگاراست

صورت و دستها را تا (بشويد » فاغسلو ا وجوهکم  وايديکم  الی المرافق ...آاليه  :«ميفرمايد 
رفق (آرنج ) مالحظه فرمايد که ناخن جز  از دست ها است ، در صورتيکه رنگ ناخون  بر ناخون م

ها استعمال گرديده باشد مانع رسيدن آب به ناخون ميگردد ، ودر صورت کل شستن دست مطابق 
حکم پروردگار نا تکميل می ماند ، در صورتيکه وضوء ناقص باشد ، طوريکه گفتيم نماز به وضوء 

  ص قابل قبول نمی باشد.ناق

ولی اگر ابتداء وضوء بگيرد و سپس ناخونش را با ماده (که مانع رسيدن آب به زيرش می شود) 
به ناخونش بزند، چون قبال وضوء را بدون آن ماده گرفته است، لذا نمازش با يعنی رنگ ناخون را 

آن ماده  ميشودزم آن وضوء صحيح است، تا آنکه وضوءيش باطل شود، که برای صحت وضوء ال
  را بزدايد و وضوء بگيرد.

اگر رنگ، جرم بر روی ناخن ها باشد، وضوء صحيح  «در فتوای اسالمی علماء  همين است که: 
وضوء  –مانند حنا  –نخواهد بود مگر آنکه قبل از وضوء پاک شود، ولی اگر جرم نداشته باشد 

  ).5/218» (فتاوی اللجنة الدائمة». « صحيح است

  اند؟وضوء ستن شک موجبر، چرس، هيروئين انصوستعمال اآيا 
  که هر چيزيکه زايل کنندۀ عقل باشد، وشعور انسان را ازبين  اند بدين عقيده   تعداد کثيری از علماء 

  از جمله شکنندۀ وضوء  که به اين ترتيب   مواد مخدره گرديده   شامل ،سازد   ويا آنر سست دببر
را شامل چرس و بنک، حشيش، ترياک و هروئين  نصوار، سگرت،،    استعمالبنآ . بشمار ميرود

ميدانند. به اين ترتيب قياساً هرماده ايکه استعمال آن موجب زايل شدن عقل ويا سست  اين حکم 
عقل شود ترديد درمورد فاسخ کننده  ۀشدن آن شود عين حکم را دارد. درمورد مواديکه اربين برند

  بودن وضوء شک وجود ندارد.
موجب واجب شدن غسل نمی شود، بلکه غسل تنها زمانی   کشيدن واستعمال کردن اين اشياءولی 



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

163 

باشد و پاک شده باشد، که در اين مواقع   واجب می شود که کسی جنب باشد و يا زنی در قاعدگی
 غسل واجب می گردد.

و هر آنچه ی جنون و اغماء و مستی ازوال عقل بوسيله «ابن قدامه در کتاب المغنی می نويسد: 
مشابه آنها است که توسط ادويه جات زايل کننده عقل حاصل می شوند، وضوء را باطل می کند حال 

  . )1/234المغنی («  ».چه (اين زوال عقل) کم باشد يا زياد، و علماء  بر اين حکم اجماع دارند
که وضوء بوسيله امت اسالم اجماع دارند «امام نووی رحمه هللا هم در کتاب المجموع می نويسد: 

    جنون و إغماء باطل می شود، چنانکه ابن منذر و ديگران اين اجماع را نقل کرده اند،
اغماء يا مرض يا مست شدن با شراب يا نبيذ يا  جنونۀ ـهرکسی عقلش بوسيل امام شافعی ميفرمايد:

باطل می يا غير اين دو، و يا نوشيدن دوايی برای درمان که موجب زوال عقلش شود، وضوءيش 
  ).2/25»  (المجموع « شود. 

خواه از «زوال عقل را از موارد ابطال وضوء ذکر کرده و گفته: »  فقه السنة« استاد سيد سابق در
کند که اين زوال عقل زياد يا کم بوده  بـاشد، و فرق نمی )دارودوا (راه ديوانگی يا اغما، يـا مستی يا 

اين احوال    ش چسبيده به زمين بوده يا چنين نباشد، در همهکه نشيمـنگاه  باشد و خواه چنان نشسته
، رساتر از زوال عقل در خواب است و  . زيرا زوال عقل در هر يک از اين حاالت ناقض وضوء است

  ».بر آن اتفاق کلمه دارند علماء  
ن و اما استعمال مواد نشه آور و مست کننده باعث ابطال وضوء می گردد، و در اين مورد مابي

البن منذر »االوسط:« علمای امت اجماع صورت گرفته است. ( برای مزيد معلومات مراجعه فرمايد 
)1/155(  

  نماز را باطل ميکند؟   و آيا خنده قهقهه وضوء
خنديدن در دين مقدس اسالم  ممنوع نيست ولی  زياد خنديدن مخصوصآ با قبل از همه بايد گفت که :

  ر از آداب اسالمی است.ناپسند ودو وبلند،صدای قهقهه 
خنده پيامبر «  علماء  در مورد سيرت وسجای پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم مينويسند : 

  ).4861صحيح الجامع ((   صلی هللا عليه وسلم تنها تبسم بود.
به جابر بن سمره گفتم: آيا «در حديثی  از سماک بن حرب رضی هللا عنه روايت شده و گفته است: 

شد و  نشستی؟ گفت: بلی، خيلی اوقات از محل نمازش بلند نمی ما با پيامبر صلی هللا عليه وسلم میش
خواست، وبه اصحاب  کرد برمی نشست و وقتيکه  آفتاب  طلوع می صبحها تا طلوع  آفتاب  می

و در کرد،  خنديدند و او نيز تبسمی می گفتند و می کردند و درباره دوران جاهيلت سخن می صحبت می
طبعيتی  بودند مانند:  طبع و شوخی دانی بودند که بسيار خوش ذوق و نکته آن دوران افراد خوش

مردی بود در عهد پيامبر صلی هللا عليه وسلم بنام عبدهللا و ملقب بود به حمار، و او بسيار پيامبر را 
  ).6282صحيح البخاری ((  ». خنداند می

آيد. اما زياد  و نخنديدن مطلقاً از وقار و جديت بحساب نمیلبخند نزدن نقطه قابل توجه آنست که 
والذی «فرمايد:  خنديدن بخصوص مذموم است، بدليل فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم که می

  ).3194السلسله الصحيحه ( ».نفسی بيده لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليالً ولبکيتم کثيراً 
دانستيد، هميشه کم  دانم، می ست او است، اگر آنچه من میيعنی: قسم به آن کسيکه نفس من در د

  کرديد. خنديد و زياد گريه می می
   ).506السلسله الصحيحه (». وال تکثروا الضحک فإنَّ کثرة الضحک تميت القلب«فرمايد:  و يا می

  ميراند. يعنی: در خنديدن زياده روی نکنيد چرا که زياد خنديدن قلب را می
مراد اين نيست که قلب را از » قلب را می ميراند«د که منظور از اينکه فرمودند: و بايد متوجه بو

لحاظ مادی و جسمی از بين ببرد! بلکه مراد از مردن قلب بار معنوی آن است، يعنی قلبی که زياد 
می خندد از لحاظ معنوی مرده است، زيرا ذکر و ياد آخرت را از يادبرده است و قلب زنده آن قلبی 

که به ياد خدا باشد و به ياد عذاب جهنم باشد و بداند که اين دنيا محل گذر است نه سرای است 
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  خوشگذرانی و بقای جاودانه!
زياد خنديدن موجب خواهد شد که سختی عذاب جهنم را از ياد ببريم، و هرگاه سختی عذاب جهنم را 

صالح غافل خواهيم گشت،  از ياد برديم از انجام گناه هراسی نخواهيم داشت و از انجام عمل
  ».زياد خنديدن قلب را می ميراند« اينجاست که فرمودند: 

خنده ی (زياد) مؤمن «يعنی: ».ضحک المؤمن غفلة من قلبه«امام حسن بصری رحمه هللا فرمودند: 
  (الحلية األولياء؛ أبی نعيم اصفهانی )». غفلتی از قلبش است

  اما خنده در نماز: 
 ) ړق بړقب  زد علماء کرام  همين است که : تبسم همراه با صوت (يعنی خندهقول راجح  واصح در ن

علماء  در اين مورد اجماع نظر دارند ، آن  خنده که  صورت  موجب باطل شدن نماز ميگردد و 
لبخند ويا تبسم بی صدا نماز را با طل نمی صرف نمازرا از بين ببر د نماز را باطل می سازد  ولی 

  سازد . 
با  (و علمای اسالم) اجماع کرده اند که تبسم همراه «  نذر اين اجماع را نقل کرده و می گويد: ابن م

  .) . 3( اإلجماع صفحه  ».صوت (خنديدن، قهقه) در نماز آنرا باطل می کند
همچنين چندين اثر از صحابه روايت شده که آنها تبسم همراه با صوت را باطل کننده نماز می 

بسمی که همراه با صوت نباشد باطل کننده نماز نيست. از جابر رضی هللا عنه نقل شده دانستند. اما ت 
يعنی:  ). ( 1/387روايت ابن ابی شيبه (» . ال يقطع الصالة التبسم، ولکن يقطع القرقرة«گفت:  که 

  .(مصنف ابن ابی شيبة)  تبسم نماز را قطع (باطل) نمی کند، ولی قهقهه آنرا قطع می کند.
َالِة «ن در حديثی از جابر بن عبدهللا رضی هللا عنه روايت شده آمده است : همچنا إَِذا َضِحَک فِی الصَّ

َالةَ  يعنی: هرگاه )   ) موصوالً 51رواه البخاری معلقاً ، والدارقطنی (». ( ، َولَْم يُِعْد اْلوضوء أََعاَد الصَّ
(باطل نمی شود)   عاده کند، ولی وضوء (نمازگزار) در نمازش خنديد (نمازش باطل است) و نماز را ا

   تکرار نمی شود.
  خوانندۀ محترم! 

  خنده قهقهه اگر خارج از نماز باشد دو صورت دارد :
اگر خنديدن و قهقهه زدن به شخص تأثير بگذارد يعنی آبرو و شخصيت او را به خطر بيندازد  -اول 

يره بشود بايد از اين نوع خنده  حذر و موجب از بين رفتن شخصيت و حيثيت افراد در اجتماع و غ
  کرد ،  چه بسا بعضی اوقات اين نوع خنده باعث حرمت هم ميشود .

اما اگر خنديدن و قهقهه تأثيری بر شخص از حيث آبرو و حيثيت نداشته باشد در اينجا حداکثر  -دوم 
ه با صدای چيزی که بر اين شخص مترتب می شود کراهت داشتن اين نوع خنديدن است يعنی خند

  بلند يا قهقهه کردن. 
اما بصورت کل نظر اسالم در مورد خنده  همين است که :خنده  قهقهه و خنديدن با صدای بلند را 

دين مقدس اسالم مذمت نموده وآنر يک امر تحسين برانگيز بشمار نمی اورد . بخصو ص اگر خنده 
  سوب ميگردد.قهقهه در جريان و داخل نماز صورت گيرد  از جمله گناه مح

 أَْحَصاَها إِال َكِبيَرةً  َوال َصِغيَرةً  يُغَاِدرُ  ال اْلِكتَابِ  َهَذا َمالِ «...  شيخ امام بغوی  در تفسير اين آيه 
 والکبيره التبسم ه الصغير ( عباس ابن قال :« مينويسد عباس ابن قول از ) 49 الکهف سوره»(

-3: التنزيل معالم ( . ميباشد قهقهه خنده از ارتعب کبيره وگناه است  تبسم صغيره کناه القهقهه)
   .) 49 آيت الکهف سوره تفسير فی ) 166

 از » آفات ثمانية فيه فان والقهقهه اياک « : مينويسد  الغافلين تنبيه رساله در الجوازی ابن همچنان
  دارد. وجود اساسی عيب هشت قهقهه خنده در زير ، کنيد نگاه را خود قهقهه خنده

گزارش تحقيقاتی که در ديلی تلگراف، از علماء  ودانشمدان پوهنتون  بيرمنگام و آکسفورد  دريک 
که در مورد  مزايا و معايب خنديدن با صدای بسيار بلند (قهقهه ) که  باالی دوسيه مريضان 
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) به اين سو انجام شده، نشان داده است که خنديدين ناگهانی با صدای  1946/1325 ( سالهای از
اختياری ادراری شود يا به عبارت  تواند سبب حمله قلبی، پاره شدن گلو و حتی بی د وقهقهه میبلن

  تواند مشکالت جدی صيحی  را به دنبال داشته باشد . ديگر، خنديدن با صدای بلند می
  ؟آيا  خنده باطل کننده وضوء است

   اختالف نظر دارند: علماءدر مورد اينکه آيا خنديدن قهقهه وضوء را باطل می کند يا خير
بعضی از علماء  با استناد به بعضی از روايات و احاديث ضعيف گفته اند که خنده قهقهه وضوء  - 

   باطل ميکند .
به دليل نبود هيچ حديث صحيحی در اين مورد  گفته اند که خنديدن وضوء  -ولی جمهور علماء   - 
   را باطل نمی کند، و اين قول راجح است. 

إَِذا َضِحَک فِی «اعتبار در اين بابت حديثی  جابر بن عبدهللا رضی هللا عنه  ميباشد : وقول ذی 
َالةَ  َالِة أََعاَد الصَّ يعنی: )     ) موصوالً 51رواه البخاری معلقاً ، والدارقطنی (». ( ، َولَْم يُِعْد اْلوضوء الصَّ

(باطل نمی   اعاده کند، ولی وضوء  هرگاه (نمازگزار) در نمازش خنديد (نمازش باطل است) و نماز را
   شود) تکرار نمی شود.

)  از ابو موسی روايت ميکند که : در عقب  ابو موسی تعدادی از  174 -1هکذا در دار قطنی ( 
نمازگزران خنديدند ، زمانيکه ابوموسی از نماز فارغ شد فرمود : کسانيکه خنديدند به اعاده نماز 

  بپردازند .
کهنوی در  رساله علمی خويش تحت عنوان ( الهسهسه بنقض الوضوءبالقهقهه عالمه عبد الحی ل

مينويسد ) که : به خنده قهقهه در نماز ، نماز باطل ميشود ولی وضوء باطل نميگردد.   7صفحه 
واين رای ابن مسعود ، جابر ، عروه بن الزبير ، قاسم بن محمد ، سعيد بن المسيب ، ابوبکر بن عبد 

ان بن يسار ، ومکحول است ، واين نظريه مورد تائيد امام شافعی ،امام مالک ، امام الرحمن ، سليم
  احمد وابو ثور وداود وغيره از علماء ميباشد .

احاديثی که در مورد خنده قهقهه در نماز که در جنب ابطال نماز ، ابطال وضوء هم ميگردد ، احاديث 
را ميتوان در : نصب  موضوعرود .( تفصيل  ضعيفه ميباشد وهيچکدام آن حديث صحيح بشما رنمی

) رقم  114-2) ارواءالغليل (  161-1) ، دار قطنی ( 251-2) ، بيهقی(  54، 47-1الرايه (
)  367 -20) مجموع الفتاوی لشيخ االسالم (  244،  243- 1) المحلی البن حزم (  292)(

) وفتاوی الدين  170،  156-1( ) مختصر الخالفيات للبيهقی  115-1تلخيص الحبير البن حجر ( 
 ) 277- 2الخالص (
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  فصل چهارم
  طهارت مريض:

بر مريض واجب است که بطور صحيح بوسيله آب؛ از حدث اصغر (بی وضوءئی) و حدث اکبر  - 1
(جنابت يا حيض) طهارت کند، يعنی اگر وضوء نداشت (با آب) وضوء گيرد، و اگر غسل بر او 

  آب) غسل کند.واجب شده بود (با 
اگر به قضای حاجت رود، الزمست که قبل از وضوء بوسيله آب استنجاء کند، و يا با سنگ يا  -2

  چيزی مشابه آن نجاست را بزدايد.
و اگر خواست بوسيله سنگ نجاست را پاک کند، الزمست از سه تکه سنگ پاک استفاده کند، و 

ی که حرمت و احترام دارند اقدام به طهارت بوسيله سرگين و طعام و استخوان و يا ديگر چيزهاي
نکند، و بهتر آنست که از سنگ يا شبيه آن مانند دستمال استفاده کند، و سپس بدنبال آن آب 

استعمال نمايد، زيرا سنگ نجاست را می زدايد و آب محل را پاک می گرداند (و اثر را هم از بين می 
  برد)، لذا (سنگ و آب) کاملتر هستند.

انسان مخير است که يا بوسيله آب استنجاء کند و يا از سنگ برای پاک کردن نجاست استفاده البته 
نمايد، ولی اگر خواست يکی را انتخاب کند؛ آب بهتر است، زيرا آب محل را پاک می کند، و هم عين 

ه و هم اثر نجاست را می زدايد، و اين برای نظافت کاملتر است، ولی اگر خواست از سنگ استفاد
نمايد، سه سنگ کفايت می کند، ولی اگر بوسيله آن سه سنگ نجاست پاک نشد می تواند از چهار و 

  چنج سنگ استفاده کند تا محل پاک شود، و بهتر آنست که تعداد سنگها عدد فرد باشد.
و جايز نيست که با دست راست اقدام به پاک کردن محل نجاست کند، ولی اگر دست چپ قطع، يا 

شد يا (دست چپ) مرضی و چيزی شبيه آن داشته باشد، می تواند از باب نياز بوسيله شکسته با
  دست راست اين کار را انجام دهد و ايرادی ندارد.

اگر شخص مريض به دليل ناتوان بودن، و يا ترس از شدت مرضش، و يا احتمال دير خوب  -3
  کند. شدن، نتواند از آب برای وضوء استفاده کند، پس بجای آن تيمم

و تيمم بدينصورت است : با دو کف دستش بر مقداری خاک پاک يک ضربه بزند، سپس بوسيله 
  روی انگشتانش صورتش و سپس کف دستش را مسح کند.

(در صورت نبود خاک) جايز است بوسيله هر شیء طاهری که غبار داشته باشد تيمم کرد؛ حتی اگر 
وار يا شبيه آن (فرش) تيمم کند، و اگر يک بار تيمم بر غير زمين باشد، مثال بوسيله غبار روی دي

گرفت می تواند با آن چندين نماز بخواند، و ملزم نيست برای هر نمازی تيمم کند، زيرا تيمم 
  جايگزين آب (وضوء) است، و لذا همان حکم وضوء را هم دارد.

ب يافت شود و شخص و آنچه وضوء را باطل می کند، تيمم را نيز باطل می کند، همچنين هرگاه آ
  توان استفاده از آنرا داشته باشد، باز تيمم باطل خاهد شد.

اگر مريض  شخص خفيف باشد، و از استعمال آب ترسی نداشته باشد که مثال بخاطر آن (نفسش  -4
يا عضوی از بدنش) تلف شود و يا مرض سختی بگيرد، و يا بهبودی وی تاخير يابد، يا درد و الم او 

مانند سردرد و دندان درد و شبيه اينها، در اينگونه مرضها تيمم برای وی جايز نيست،  بيشتر شود،
و همينطور اگر مريض داشته باشد و استعمال آب گرم ضرری برايش نداشته باشد، در اينحالت نيز 

تيمم مجاز نيست؛ زيرا جواز تيمم برای زدودن ضرر است، ولی ضرری درکار نيست، و چون آب هم 
  رس دارد، پس استفاده از آب برای وی واجب است.در دست

اگر بر شخص مريض سخت آمد که بتنهايی وضوء يا تيمم بگيرد، در آنصورت شخص ديگری  -5
  وی را وضوء و يا تيمم دهد، و اينکار برايش کفايت می کند.

ود، کسی که جراحت يا زخم يا شکستگی يا مرضی داشته باشد که استفاده از آب موجب ضرر ش -6
و ُجنب باشد، می تواند تيمم کند، و اگر شستن بدن برايش مقدور باشدد پس شستن بر او واجب 
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  است، و (برای قسمتی از بدن که جرح يا زخم يا شکستگی يا مرضی دارد) يک بار تيمم کند.
اگر کسی يکی از اعضای وضوءيش زخمی باشد، پس (در وحله نخست) با آب (مانند ديگر  -7

ويد، اگر شستن (آن عضو) با آب برايش دشوار سخت آيد و يا ضرری به آن رساند، بر اعضاء) بش
طبق ترتيب اعضای وضوء را بشويد و هرگاه به عضو زخمی رسيد (بجای شستن) آنرا با آب مسح 
کند، و اگر مسح کردنش هم سخت آمد يا موجب ضرر به آن شود؛ پس بجای آن عضو يک بار تيمم 

  د.کند و کفايت می کن
کسی که باند و پانسمان بسته باشد : يعنی بعضی از اعضايش شکسته باشد و آنرا باندپيچی  -8

کرده باشد، (بر طبق ترتيب اعضای وضوء را بشويد و هرگاه به عضو زخمی رسيد) بر روی باند با 
  آب مسح کند، و همين برای آن عضو کافيست، هرچند که قبل از باندپيچی وضوء نگرفته باشد.

هرگاه شخص مريض قصد خواندن نماز کرد، بر او واجب است برای پاک کردن بدن و لباس و  -9
مکان نمازش از نجاست تالش کند، اگر توانايی آنرا نداشت، بر همان حالش نماز بخواند و ايرادی 

يعنی شخص مريض نمی تواند به بهانه قادر نبودن بر دفع نجاست و پاک کردن ) بر وی نيست. 
مازش را ترک کند، خواندن نماز تا زمانی که در قيد حيات است و عقل و هوشش بجا مانده، خود، ن

بر او فرض است، و حتی اگر به دليل پيری و کهولت و بيماری قادر به طهارت نباشد، باز بر او 
َ َما ا« واجب است بر همان حالش نماز بخواند، زيرا هللا متعال می فرمايد :  َّo ْستََطْعتُمْ فَاتَّقُوا «

، او برای دفع نجاست »به اندازه توانايی خود تقوای الهی پيشه کنيد«). يعنی : 16(سوره تغابن 
  .)معذور است اما برای ترک نماز عذری ندارد 

اگر مريض به سلس بول (سلسل  ادرار) دچار بود؛ و عالج پيدا نکرده باشد، بر او واجب است  -10
ابتدا استنجاء کند و سپس وضوء بگيرد،  -عد از فرا رسيدن وقت نماز ب –که برای هر نماز (فرض) 

اگر برايش سخت و دشوار  –و اگر بدن و لباسش به ادرار آلوده شده آن مکان را بشويد، و يا آنکه 
لباس پاکی را مخصوص نمازش قرار دهد، و بايد احتياط کند تا مبادا قطرات ادرار به جسم  - نيست 

نمازش برخورد کنند، و برای آن می تواند محافظی (مانند دستمال يا تکه پارچه يا لباس يا مکان 
تا مانع انتشار قطرات ادرار شود، و اگر بعد وضوء (ای) را مقابل سر آلتش (يا شرمگاهش) بگذارد 

يا در اثنای نماز احساس کرد قطره ای خارج گشت، به آن اهميت ندهد و می تواند نمازش را 
. ( فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية )ت نماز فرض بعدی اين مراحل را تکرار کندبخواند، تا وق

) .شيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن باز ... شيخ عبد العزيز آل الشيخ ... شيخ 24/405واإلفتاء" (
 عبد هللا بن غديان ... شيخ صالح الفوزان ... شيخ بکر أبو زيد.
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  فصل پنجم
  :لـسـغ

  غسل :
غسل در زبان عربی (به فتح و ضم غ) به معنی جاری شدن آب بر هر چيزی است. و در اصطالح 

  .فقه و شرع اسالمی به معنی جاری شدن آب بر تمام بدن انسان است از روی قصد و نيت

  غسل در اديان ابرهيمی:
 :ردار استآب و غسل در اديان ابرهيمی از مقام خاصی برخوقبل از همه بايد گفت که : 

کنند تا پاکی و طهارت خود را حفظ کنند. طوريکه  يهوديان در مناسک دينی خود از آب استفاده می
ها قبل و بعد از خوردن غذا در دين يهوديت واجب است.بخصوص شخصيکه  ميدانيد ، شستن دست

  جديدآ به  دين يهوديت مشرف  ميشود، انجام غسل برآن وجب والزمی ميباشد .
های بزرگ مذهبی ، مراسم غسل را انجام  هوديت، مردان در روزهای جمعه و قبل از جشندر دين ي

ميدادند، وزنان نيز قبل از مراسم ازدواج، پس از والدت اين فريضه را بصورت حتمی بجاء 
 .آورند می

هاي آنرا  در دين يهوديت ،مراسم تطهير، نماد احياء و حفظ پاكي و خلوص مذهبي است و ريشه
ان در تورات يافت. اين غسلها شامل شستشوي دستها، شستشوي دستها و پاها و يا فروبردن تو مي

 .شوند كه بايد با آب جاري كه آب بحر، دريا  و يا چشمه است، انجام گيرند تمام بدن به زير آب مي
ي طوريکه در فوق ياد اور شديم در معابد، غسل توسط كاهنان، بعنوان يك آيين مقدماتي هنگام رو

  آوردن افراد به دين يهوديت  صورت ميگيرد .
كاهنان پيش از شركت در مراسم معبد بايد دستها و وپای های خويش را پوشيند . شستن  دستها نه  

 .شود هاي ديگر نيز اجرا مي تنها قبل و بعد از صرف غذا، بلکه  در بسياري از مناسبت
كتاب تورات) داستان طوفان نوح آمده است. در فصلهاي ششم الی هشتم در كتاب پيدايش (نخستين 

اش و جفتي  السالم و خانواده خداوند با فرستادن سيلي عظيم نوع بشر را هالك كرد و تنها نوح عليه
  از هر حيوان توسط كشتي نوح نجات يافتند. 

داستان اين سيل مهيب در فرهنگهاي ديگري چون بوميان استراليا و برخي از ساكنين جزاير 
  وس آرام نيز وجود دارد. اقيان

ورزد. سيل،  اما داستان قوم يهود از آن جهت متمايز گشته كه بر انصاف و عدالت خداوند تاكيد مي
يابد. سيل با پاك  اش از آن نجات مي السالم بواسطه ارزشهاي اخالقي كيفري الهي است كه نوح عليه

  بشر داد.  كردن همه گناهان از روي زمين، امكان زندگي دوباره را به
بحريه سرخ در تاريخ يهوديت از مقام ومنزلت خاصی مذهبی برخوردار است زيرا در آغاز مهاجرت 

اسرائيل موسي و قوم يهودبا عبوراز آب از دست سربازان فرعون كه درتعقيب آنها بود نجات   بني
  يافتند. 

ود نيل  عبور كرده و بسالمت السالم كمك كرد تا به همراه قوم بني اسرائيل از ر خدا به موسي عليه
به سرزمينهاي آنسوي رود نيل برسند. وقوم فرعون را غرق کرد ، اين معجزه پاداش ايمان موسي 

  السالم و قومش كه قوم برگزيده خداوند محسوب مي شدند، بود.  عليه
نوعي غسل در دين يهوديت  براي طهارت بدن پس از تماس با مرده ، و  (mikveh) ميقوه
هاي  ن پس از قاعدگي است. اين عمل براي غسل دادن ظروف و نيز بعنوان يكي از آيينهمچني

 .گيرد مقدماتي هنگام روي آوردن افراد به   دين يهوديت  ، صورت مي
اين غسل بايد با آبي كه قبالً در هيچ ظرفي ريخته نشده و تراوشي بدرون آن صورت نگرفته باشد، 

  انجام گيرد. 
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گيرد، دوراني كه مردم پيش از ورود به معبد بايد خود را در ميقوه  استان ريشه ميميقوه از دوران ب
كردند. در اين مورد اهميت آب بدليل  (محلي كه آب فراوان در آن تجمع كرده باشد) طهارت مي

 .باشد اش مي خاصيت پاك كنندگي

 مسيحيت
ارند كه در آن از آب استفاده اي د هاي مسيحيت مراسم عبادي اوليه تقريباً همه كليساها و فرقه

السالم و  شود، غسل تعميد نماد نجات بني اسرائيل از بردگي در مصر توسط حضرت موسي عليه مي
السالم توسط يحيي  بواسطه عبورشان از درياي سرخ بوده و همچنين از تعميد عيسي مسيح عليه

 .گيرد تعميد دهنده در اردن ريشه مي
سالم ، وي حواريون خود را به تعميد دادن بنام پدر، پسر و روح ال پس از رستاخيز مسيح عليه

 )20و  19، آيات 28باب -القدس فرمان داد. (انجيل متي
نگرند. غسل  اي متفاوت به مسئله غسل تعميد مي هاي مختلف در عالم مسيحيت هركدام بگونه فرقه

  كنند.  تعميد نماد رهايي از بند گناهاني است كه ما را از خداوند دور مي
ها معتقدند كه غسل تعميد به تنهايي موجب پاكي فرد از گناه  بجز كليساي كاتوليك، ساير فرقه

اي بيانگر ايمان و اعتقاد به مسيحيت و نوعي خوش امدگويي هنگام  گردد بلكه اين تنها اعالميه نمي
  ورود شخص د به كليساست.

دهد و اين تنها  د تحولي عظيم در انسان رخ مياما كليساي كاتوليك معتقد است كه بهنگام غسل تعمي 
  زدايد.  يك نماد نيست بلكه عملي است كه لكه ننگ گناه نخستين را از انسان مي

  ارزش نمادين آب در سه چيز است:
كند آنچنان كه خدا  گرداند، بدرون هرچه راه يابد آنرا سيراب مي زدايد و پاك مي ها را مي آب، آلودگي 

كند و ما همچنان كه براي حيات معنوي به خدا نيازمنديم  غرق او شوند سيراب ميبندگاني را كه 
  براي حيات فيزيكي نيز محتاج آبيم. 

در كليساي عهد عتيق، غسل تعميد توسط فردي كه درون آب ايستاده و آنرا به باالتنه افراد 
اما امروزه اين اصطالح  شد.  ناميده مي (immersion) گرفت. اين عمل ايمرژن پاشيد، انجام مي مي

شود كه توسط تعميددهندگان و كليساي ارتدكس اجرا  به فرو بردن تمام بدن به زير آب اطالق مي
  گردد.  مي

 (affusion امروزه در بيشتر كليساهاي غرب اين آيين با سه بار آب ريختن روي سر فرد (افيوژن
  .شود ) انجام مي aspersion –و يا تنها پاشيدن چند قطره روي سرش (اسپرشن 

السالم آنرا آب حيات ناميده (انجيل يوحنا.  اهميت ديگر آب در مسيحيت آن چيزي است كه مسيح عليه
  السالم و زن سامري است. باب چهارم: آيات يكم تا چهل و دوم ) داستان مسيح عليه

عبارت ديگر آب كند تا ديگر هرگز احساس تشنگي نكند. به  مسيح آب حيات را به زن پيشنهاد مي 
 .حيات همان حيات جاودانه است

گيرد، بخصوص آب حيات به  آب حيات، آب متبركي است كه در دين يهوديت  مورد استفاده قرار مي
شود كه در شب عيد پاك، براي تعميد دادن تازه واردان به مذهب مسيحيت، مورد  آبي گفته مي

  استفاده قرار می گيرد .
راي تعميد دادن، به قرن چهارم در مشرق زمين و قرن پنجم در غرب باز تاريخ استفاده از آب   ب

گردد. سنت آب پاشيدن روي افراد در آيين عشاء رباني از قرن نهم آغاز شد. در اين زمان  مي
استفاده از قدح كه ظرفي بود حاوي آب مقدس و مردم هنگام ورود به كليسا خود را با آن تعميد 

  بود. دادند، بسيار متداول مي
همچنين دردعاي پيش از غذا، تبرك كردن، دفع ارواح شيطاني و مراسم تدفين، از آب مقدس  

 .گردد استفاده مي
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طهارت در مسيحيت عمدتاً شامل غسل تعميد و شستشوي انگشتان و ظروف عشاي رباني پس از 
اب شسته و سپس پايان مراسم مي شود. اين عمل در دو مرحله انجام مي گيرد: ابتدا جام را با شر

دهند. اين غسل بسيار مهم است زيرا اين  دوباره جام و انگشتان كشيش را با آب و شراب غسل مي
 .كند السالم ظهور مي باور وجود دارد كه پس از تبرك نان و شراب، مسيح عليه

  آب در دين مقدس اسالم :
که  آب بعد از انسان، با آب در دين مقدس اسالم  از اهميت بخصوص وپر اهميت برخوردار ، طوري

  ترين مخلوقات پروردگار با عظمت در قرآن عظيم الشان معرفی گرديده . ارزش
 قرآن است نموده ياد گوناگون معاني با  آب از باره 63  اضافتر سوره 43 در الشان عظيم قرآن
ت بزرگ را ی آب دعوت نموده  و ُشکرگزار بودن نسبت به اين نعم انسان را به تفکر درباره عظيم

 .يادآور شده است
اهميت و ارزش آب    سوره انبياء ) با زيبای خاصی درباره 30پروردگار با عظمت ما در ( آيه 

اين ايه بيانگر واقعيتی است که  داللت بر » ای را از آب پديد آورديم و هر چيز زنده«ميفرمايد: 
  .ن از آب داردی موجودات زنده اعم از گياهان، حيوانات و انسا آفرينش همه

ها در اختيار ما قرار  هايی هستند که خداوند متعال برای رشد و تعالی انسان های الهی امانت نعمت
برداری واستفاده از آب بايد مطابق  اَوامر الهی و در جهت سعادت جاودانی  داده است. پس بهره

روی در  ف، اِسراف و زيادهانسان صورت گيرد . در آيات قرآنی و احاديث نبوی ، با تعبيرهای مختل
هر کاری، به طور عام و در مورد آب، به طور خاص مورد نکوهش و مذّمت قرار گرفته است . در 

  .دين مقدس اسالم  حتّی اِسراف آب در وضو گرفتن و ُغسل کردن نيز نهی شده است
  موجبات غسل:

  .شترک استشش چيز شرعا موجب غسل می گردد که سه تای آنها بين زنان و مردان م
اول برخورد وتماس دو محل ختنه شده در شرمگاه زن و مرد با هم. اين برخورد و التقای دو   -1

تناسلی مرد در شرمگاه پيش يا   محل ختنه شده (ختانين) در اصطالح شرع يعنی ناپديد شدن سر آلت
حديث پيامبر پس انسان يا حيوان است، خواه انزال منی صورت گيرد يا صورت نگيرد، بنابر حکم 

». إَِذا اْلتََقى الـِْختَانَاِن أَْو َمسَّ اْلـِختَاُن اْلـِختَاَن فَقَْد َوَجَب اْلغُْسُل :«صلی هللا عليه وسلم که ميفرمايد 
  ( هرگاه دو محل ختنه شده زن و مرد با هم برخورد پيدا کردند غسل واجب می شود) ..(رواه مسلم)

خواب خواه از روی شهوت باشد يا از روی شهوت نباشد چون  خارج شدن منی در بيداری يا در -2
( بی گمان آب از آب .(رواه مسلم)» إِنََّما الماُء ِمَن الماءِ «   :پيامبر به طور مطلق فرموده است

  .تا آب منی بيرون نيايد آب غسل الزم نيست) –است، غسل بوسيله انزال منی واجب می شود 
هللا عليه وسلم درباره کسی که در احرام بود و شترش او را به  سوم مرگ است چون پيامبرصلی -3

او را با آب و سدر غسل و (   .(رواه الشيخان) ». اِغِسلُُوه ِبماٍء َوِسدرٍ «  زمين زد و مرد فرمود:
  .شستشو دهيد)

  :ند و به زنان اختصاص داردا و اما آن سه چيز که موجب غسل
قُْل ُهَو أَذًى    َويْسأَلُونََك َعِن اْلَمِحيِض «  :د می فرمايداول حيض و قاعدگی است. چون خداون - 1

هُ   َوَال تَْقَربُوُهنَّ َحتَّٰى يْطُهْرنَ    فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِی اْلَمِحيِض  ْرَن فَأْتُوُهنَّ ِمْن َحيُث أََمَرُكُم اللـَّ » فَِإَذا تََطهَّ
ره گيری نماييد (همبستر نشويد و مقاربت ( در حالت قاعدگی از زنان کنا .)222 (سوره بقره/ 

جنسی نکنيد) تا اين که پاک شوند و هنگاميکه پاک شدند از طريقی که خداوند به شما فرمان داده 
  .»است با آنها آميزش کنيد

  .( سپس غسل کنيد و نماز بخوانيد).» ثُمَّ اغتَِسلی َوَصلّی«   :و در روايت بخاری آمده است
تن خون ريزی زايمان است و آنهم چون حيض و قاعدگی است و حکم آن را دوم نفاس و داش  -2

است. و اصحاب رسول هللا صلی  دارد، چون در حقيقت خون حيض است که در مدت حمل  جمع شده
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  .بر آن اجماع داشته اند که نفاس مانند حيض است هللا عليه وآله وسلم
ت خون بسته يا پاره گوشت باشد. در سوم وضع حمل  است، اگر چه جنين سقط شده به صور -3

اين حال به دو علت غسل واجب می شود، يکی اين که در والدت و زايمان گمان خون ريزی است و 
در اينگونه موارد حکم به اين گمان می شود همان گونه که چون در خواب احتمال بی وضوءئی می 

د و زن است که منعقد شده و بدين رود خواب ناقض وضوء است. و دوم اين که جنين، منی و آب مر
  .صورت درآمده است، و بديهی است که بيرون آمدن آب منی موجب غسل است

  فرايض غسل:
  :زاستـفرايض غسل دو چي

 » .إِنََّما األَعماُل بِالِنّيِّاتِ «  :نيت غسل کردن چون پيامبر صلی هللا عليه وآله وسلم فرمودند :اول
  .پذيرد)( ارزش اعمال با نيت تحقق می 

نيت و قصد و اراده صرفا يک عمل قلبی است و با شستن اولين جزء بدن تحقق می پذيرد و کيفيت 
آن به اينصورت است که شخص جنب قصد و نيت رفع جنابت يا برطرف کردن بی وضوءيی بزرگ 
(رفع حدث اکبر) را از همه بدن خود می کند. و زن پس از پاک شدن از خون ريزی حيض و نفاس 

  .د و نيت برطرف کردن ناپاکی و حدث و بی وضوءيی حيض و نفاس را می کندقص
برای صّحت و درستی غسل شرط است که اول نجاست و ناپاکی را از بدن خويش دور سازد، بعد 

خطاب به زنی فرمود: خون را  نيت غسل کند. چون آمده است که پيامبر صلی هللا عليه وآله وسلم
د و سپس نماز بخوانيد.  برخی  شستن و ازاله نجاست را از جمله فرايض بشوئيد و خود را پاک کني

  .غسل دانسته اند ولی حقيقت آنست که شرط غسل است
  :دوم

  :رسيدن آب به بيغ  موها و تمام پوست بدن است، چون پيامبر صلی هللا عليه وآله وسلم فرمودند
  .(رواه أبوداود والترمذی وابن ماجه)» َنقُّوا البََشَرةَ  تَحَت ُکِلّ َشعَرة َجنابَةُ َفبَلُّوا الشُّعُوَر وَ «  

( زير هرموئی از مويهای بدن جنابتی است پس همه موهای بدن را تر کنيد و بشوئيد و تمام پوست 
بدن را پاکيزه نمائيد. ) و در لفظ ديگری آمده است: به حقيقت در زير هر موئی جنابتی وجود دارد، 

َمْن «   :ست بدن را پاکيزه کنيد. و پيامبر صلی هللا عليه وآله وسلم فرمودندپس موی را بشوئيد و پو
( هرکس در غسل جنابت جای .» تََرَك َمْوِضَع َشْعَرٍة ِمْن َجنَابٍَة لَْم يْغِسْلَها فُِعَل بِِه َكَذا َوَكذَا ِمَن النَّارِ 

  .يک موی را ناشسته بگذارد در آتش دوزخ با وی چنين و چنان می شود)
علی بن ابيطالب رضی هللا عنه ميفرمايد:  به همين جهت از موی سرم بدم می آمد و با آن به دشمنی 

برخاستم و او موی سر خود را می تراشيد. (احمد و ابوداود و ابن ماجه اين سخن حضرت علی را 
  .ذکر کرده اند)

است، چون پيامبر صلی هللا اگر آب غسل به زير و ته مويهای بافته شده نرسد باز کردن آنها واجب 
وسلم فرموده است: (مويها را بشوئيد و ترکنيد) و (هرکس جای يک موی را ناشسته بگذارد   عليه 

...) و اما آنچه از ام سلمه ك روايت شده که گفت: گفتم: ای رسول هللا من عادت دارم که موی سر 
إِنَّما «  هللا عليه وآله وسلم فرمود :  را ببافم آيا برای غسل جنابت آنها را باز کنم؟ پيامبر صلی

برای تو کفايت می کند که ».( يَکفيِک أَن تَحثی َعلی َرأِسِک َحثَياٍت ثُمَّ تَِفيِضی َعَليِه الماَء فَتَْطَهِرينَ 
(مسلم در ». سه بار بر سر خود آب بريزی سپس بر تمام بدن آب بريزی آنوقت تو پاک شده ای

  .ده است)صحيح خود آن را روايت کر
و موی ها هدف  از آن وقتی است که موی تنک و کم پشت باشد و بافتن آن مانع رسيدن آب به زير 

  .به پوست بدن نشود
در اين صورت همه احاديث در جای خود مورد عمل قرار می گيرند و باصطالح جمع بين ادله می 

  .شود و تعارضی با هم ندارند
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کار است حتی آنچه که از سوراخ گوشها و دگر شکافها و و شستن تمام پوست بدن که ظاهر و آش
البالی بدن و زير پوست حلقه آلت تناسلی مرد که ختنه نشده و آن قسمت از آلت تناسلی زن که به 

  .هنگام نشستن برای قضای حاجت آشکار می شود، واجب می باشد
پوست بدن می شود  و برطرف کردن مانيکور ورنگ ناخون  واجب است، چون مانع رسيدن آب به

  .به خالف حنا و رنگ که تنها رنگ پوست را تغيير می دهند و مانع رسيدن آب به پوست نمی شوند
  سنتهای غسل:

  سنتهای غسل عبارتند از :
تسميه (بسم هللا گفتن)، و شستن دستان پيش از داخل کردن آنها در ظرف آب که دليل آن به تفصيل   

ت ، و پيش از غسل وضوءی کامل گرفتن، چون عايشه رضی هللا در مبحث وضوء بيان گرديده اس
أَ وضوءئَهُ   کاَن َرُسوُل ِهللا صلی هللا عليه وآله وسلم«    :عنها ميفرمايد اِذا اغتََسَل ِمَن اْلـَجناَبِة تََوضَّ

  .(رواه الشيخان)». ِللصَّالةِ 
گونه که برای نمازش وضوء  هرگاه غسل جنابت می کرد همان  ( پيامبر صلی هللا عليه وآله وسلم

  .می گرفت برای غسل نيز وضوء ميگرفتند)
روايت کرده است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم(در  بخاری از ميمونه رضی هللا عنها همسر اسالم 

  .وضوءيی که برای غسل جنابت می گرفت شستن پاها را بتاخير می انداخت)
وضوءيش را به صورت کامل بگيرد يا شستن  قاضی حسين ميگويد:شخص مخير است بين اين که

پاها را تا بعد از فراغت از غسل بتاخير بياندازد. چون هر دو روايت صحيح می باشند. از جمله 
سنتهای غسل آنست که برای احتياط و خروج از خالفی که وجود دارد به تمام قسمتهای بدن که 

ر می گيرند از  زير بغل و البالی چين و ممکن است دست بکشد، و البالی بدن را که روی هم قرا
چروک پوست شکم و داخل ناف و گوشها را نيکو بشويد و دست بکشد، چون آنوقت اطمينان حاصل 

می شود که به تمام پوست بدن آب رسيده است بخصوص داخل گوشها که توصيه می شود يک 
ا و البالی آن برسد. و يکی مشت آب بر دارد و به آرامی گوش را روی آن خم کند تا آب به زواي

  ديگر از سنتهای غسل مواالت و شستن اندامها به دنبال هم و پيش از خشک شدن اندام قبلی است. 
و يکی ديگر شستن ظاهر و باطن اندامهای طرف راست بدن پيش از طرف چپ است که اول از 

  .شستن سر سپس طرف راست و پس از آن طرف چپ شروع می کند
در طهارت خود ابتدا کردن بطرف راست را دوست می داشت.   ی هللا عليه وآله وسلمچون پيامبر صل

  که متفق عليه اصحاب صحاح است و روايت آن قبال يادآوری شد. 
يکی ديگر سه بار انجام دادن شستشوی بدن است که سرش را می شويد و سه بار بر آن دست می 

و  جهت پيروی از پيامبر صلی هللا عليه وآله وسلم مالد سپس اندامهای ديگر نيز به همين کيفيت. به
اقتدا به وی سنت است که آب غسل کمتر از مقدار يک صاع (چهار من) و آب وضوء کمتر از مقدار 

يک من نباشد، چون به روايت مسلم از سفينة آمده است که يک صاع آب برای غسل پيامبر صلی 
ی او کفايت می کرد. و تجديد غسل سنت نيست چون و يک ُمّد آب برای وضوء هللا عليه وآله وسلم

خوانده باشد. چون ابو    در سنت نيامده و مشقت دارد، ولی تجديد وضوء سنت است اگر با آن نمازی
أَ َعلی ُطْهٍر َکتََب هللاُ « :گفت داود و غير او روايت کرده اند که پيامبر صلی هللا عليه  وسلم َمن تََوضَّ

وضوء، وضوءی خود را تجديد کند    (هرکسی در حال پاکی و با وجود داشتن» َلهُ َعْشَر َحَسناتٍ 
  خداوند ده حسنه و نيکی را به حساب وی می نويسد.)

و در اول اسالم برای هر نمازی وضوءی جداگانه واجب بود که اين وجوب نسخ گرديد و استحباب 
  آن باقی ماند.

ناخن را نچيند و تا تمام اجزای بدن پاک باشد، و و مستحب است که در حال جنابت سر را نتراشد و  
  بعد از طهارت بدين کار مبادرت ورزد. 
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هُ َوْحَدهُ الَ َشِريَك َلهُ، َوأَْشَهُد «و مستحب است که بعد از فراغت از غسل بگويد:  أَْشَهُد أَْن الَّ إَِلهَ إِالَّ اللـَّ
داً َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ  چنين می کرد و به جهت اقتدای به وی  لی هللا عليه وسلم ص چون پيامبر» أَنَّ ُمَحمَّ

  .عمل مستحب است

  :بصورت کل فرضهای غسل
  ند از :ـعبارت

  اول : نيت و شستن دهن، و شستن بينی. 
  .دوم ـ آب انداختن بر تمام بدن

  عبارتند از :  وسنتهای غسل
  اول ـ شستن دست.

  زن. دوم ـ شستن جای مخصوص، چه از مرد و چه از  
  سوم ـ دور کردن نجاست از بدن.

  چهارم ـ وضوء کردن قبل از غسل نمودن.  
پنجم ـ شستن همهء اعضاء سه مرتبه. ( زنيکه موی خود را بافته است الزم نيست که آنرا باز کند 

  ولی بايد آب را در زير موی برساند و پوست سر را تر کند.)

   قبل از غسل: وضوء
شديم : در مسائل احکام نبايد عقل بشری را مالک و معيار برتری يا طوريکه در فوق ياد اور  

ضعف حکمی قرار داد! ما حکمت بسياری از احکام را نمی دانيم، بطور مثال  از اينکه ما چرا 
اساسآ نماز ميخوانيم ، ما چرا روزه ميگيريم ، ما چرا به حج وعمره ميرويم ويا ما  چرا نماز عصر  

  نيم ، ونماز شام چرا سه رکعت بجا مياوريم  وغيره وغيره ...   را چهار رکعت ميخوا
حکمت اين  احکام فقط نزد پروردگار با عظمت است و بس و چون به ما خبر داده نشده که حکمت 
آن چيست، ما مسلمانان  مکلفيت داريم که اجرای اين احکام شرع را بدون کم وکاست  اطاعت کنيم 

  جهنم نجات   دهيم. وبدينوسيله  خود را از آتش
َ « پروردگار با عظمت ما ميفرمايد :  َّo َّإِن َ َّo ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما َنَهاُکْم َعْنهُ فَانتَُهوا َواتَّقُوا َوَما آتَاُکُم الرَّ

) (آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگيريد (و اجرا کنيد)، و 7سوره حشر آيه : »( َشِديُد اْلِعقَابِ 
  چه نهی کرده خودداری نماييد؛ و از (مخالفت) هللا  بپرهيزيد که خداوند کيفرش شديد است!از آن

» إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌی يُوَحی  *  َوَما يَنِطُق َعِن اْلَهَوی «همچنان خداوند متعال  با زيبای خاصی ميفرمايد : 
  به  که  جز و حيی  سخن  اين  گويد نمی  سخن  نفس  ) ( و (محمد) از سر هوای4-3(سوره نجم آيات :

  .)  شود نيست می  او فرستاده
او   سوی  به  که  هللا است  از جانب  کند و حيی می  نطق  که محمد صلی هللا عليه وسلم بدان  آنچه

  افزايد. می  کند و نه می  کم  در آن  شود و او نه می فرستاده 
وسلم انجام می دهند از روی هوا و هوس يا تعقل  بنابراين اعمال و احکامی که پيامبر صلی هللا عليه

خود ايشان نبوده است، يعنی ايشان نيامده که در مورد عملی ابتدا فکر کنند و بعد ببينند کدام عمل را 
برای مسلمانان تشريع کند کدام اعمال بهتر است! ويا اينکه کدام اعمال بهتر نيست .  بلکه آنحضرت  

و شرع به مسلمانان آموخته توسط وحی به او ابالغ شده است و به  هر عملی را که بعنوان سنت
اصطالح پيامبر صلی هللا عليه وسلم مبلغ شرع هللا بوده نه شارع، و شارع فقط هللا تعالی است و 
بس، ولی ما مسلمانان که با وحی ارتباط نداريم الزمست اعمال خود را از پيامبر صلی هللا عليه 

  يکی از اين مسايل طهارت ومسايل احکام وضوء وغسل است.وسلم تقليد کنيم  . 

    اما موضوع وضوء قبل از غسل:
به رواياتی متعددی  به اثبات رسيده است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  ابتد وضوء ميگرفت  وبعد 



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

174 

اع  از آن غسل نموده است . وضؤ گرفتن قبل از غسل  پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، بدون شک  اختر
وابتکار شخص پيامبر صلی هللا عليه وسلم  نمی باشد ، بلکه آنرا بوسيله وحی از شارع يادگرفته اند 

  پس مورد تاييد عالم حکيم يعنی باری تعالی است.
دوما حکمت آن برای ما مهم نيست، زيرا وظيفه ما مسلمانان تبعيت از پيامبر صلی هللا عليه وسلم  

  است نه پيدا کردن حکمت آن.
سوما پيامبر صلی هللا عليه وسلم ابتدا شروع به وضوءگرفتن می نمود ولی وضوءيش را کامل نمی  

گرفت، بلکه در ادامه غسل کامل می کرد و بعد وضوءيش را ادامه می داد، يعنی وضوءی پيامبر 
صلی هللا عليه وسلم زمانی کامل می شد که غسل ايشان کامل شده بود، زيرا ايشان هنگامی که 

وضوء می گرفتند، شستن پاهايشان را موکول می کردند به بعد از انجام غسل و بعد پاهای 
  مبارکشان را می شستند و بدين ترتيب وضوء کامل می شد.  

  محترم! ۀخوانند
انجام غسل امر بی نهايت  ساده وآسان است ، ضرورت نيست اين موضوع از موضعات پيچيده ای 

خالصه مطلب همين است طور يکه در فوق هم تذکر دادم : که اگر  وبه اختالفات کشانيده شود :
  کسی ميخواهد غسل کند او در برابر خويش دو طريقه غسل کردن را دارد:

يا آنکه در غسل کردن خود ميخواهد  فقط ارکان و واجبات غسل  را مرعات نموده  وبه انجام غسل  
نب رعايت ارکان وواجبات ميخواهد سنت ها غسل  اقدام نمايد ويا اينکه ميخواهد  در عمل غسل در ج

  را نيز رعايت کند .
اگر قرار باشد که در غسل صرف ار کان ووجبات را مورد  رعايت قرار ميدهد ،  بنآ طريقه اش 
همان است طوريکه گفتيم  : که در قلب خويش  نيت غسل را بعمل اورده وزير دوش رفته ، در 

  وتر شود غسل آن تکميل وبجاء آمده است .  صورتيکه آب به تمام بدنش برسد
ولی اگر قرار  باشد که در ضمن رعايت ارکان ووجبات غسل سنت های غسل   نيز  رعايت گردد  

هيمن است که غسل به طريقه  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  صورت بپذيرد ، تا در جنب رعايت ارکان 
از فضيلت و ثواب اين پيروی کردن بيشتر  بهره مند ووجبات غسل ، سنتهای آنرا نيز انجام دهد : تا 

شود . بنآ در عملی کردن طريقه غسل پيامبر صلی هللا عليه وسلم  دو طريقه ذيل در احاديث روايت 
  گرديده است: 
  طريقۀ اول:

صلی هللا عليه  کان رسول هللا«عايشه(رضی هللا عنها) روايت است :  در حديثی از حضرت بی  بی 
اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه علی شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضا إذا وسلم 

وضوءه للصالة ثم يأخذ الماء فيدخل صابعه فی أصول الشعر، حتی إذا رأی أن قد استبرأ حفن علی 
بهنگام  صلی هللا عليه وسلم پيامبر« .»رأسه ثالث حفنات،ثم أفاض علی سائر جسده، ثم غسل رجليه

ريخت و  شست، سپس با دست راستش بر طرف چپش آب می سل جنابت ابتدا دستهايش را میغ
داشت و با  گرفت و آب برمی  شست. آنگاه وضوءيی همچون وضوءی نماز می شرمگاهش را می

کرد تا مطمئن شود که آب به پوست رسيده است سپس سه  انگشتانش  بين موهايش را خالل می
  .)دنبال آن برساير بدنش آب می ريخت ،ودراخيرپاهايش را می شستريخت وب مشت آب برسرش می

  دوم: ۀطريق
طريقه دوم را شخص پيامبر صلی هللا عليه وسلم در سوال يک نفر  سائل  در مورد غسل جنابت 

آب را بردارد و با آن به خوبی وضوء بگيرد سپس آب را بر «بشرح ذيل توضيح  داشته است : 
ش دهد تا آب به تمام نقاط سرش (زيرموها) برسد، سپس آب را بر ساير سرش بريزد و آن را مال

  )332مسلم ( ».بدنش بريزد
مطابق اين فهم اين دو حديث، متوجه می شويم که پيامبر صلی هللا عليه وسلم وضوءی خود را با 
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د شستن پاهايشان در انتهای شستن بدن کامل می نمود، و ابتدا چند مشت آب بر سرشان می ريختن
  بعد بدن مبارکشان را نيز آب می ريختند تا کامال شسته يا وتر  شود.

  خالصه مطالب:
اگر شخصی نيت وقصد داشته باشد تا غسل خويش به طريقه سنت  پيامبر صلی هللا عليه وسلم انجام 

  وردن غسل نکات ذيل  مراعات نمايد:آ دهد  در به اجرا 
  بار،  سه   دو دست   شستن هر   -1
  شرمگاه،   ستنش  سپس -2
می    يا  بگيرد،   کاملی   وضوءی   گيرد، می  وضوء    نماز  برای   که  به همانگونه   آن  بدنبال -3

   و  طشت   در  که است    در صورتی  اين  دهد.   انجام  غسل   از اتمام   بعد  را   پاها   شستن  تواند
  بشويد.  را   خود  آن  امثال

بيغ     به   آب  تا   کند خالل   را   والبالی موها   بريزد  ر خودبر س  بار آب  سه  وضوء،  بدنبال  -4
  مو ها برسد .

و    چپ  طرف   و بعد  کند شروع    راست   از طرف   ی بدنش بريزد از آن آب را بر بقيه   بعد  -5
دست    بر اندامها  و   بشويد   را  پا  ومابين  انگشتان و ناف   گوشها  داخل  و   زير بغلها   آن  همراه  
  شد.ک 

فَاتَّقُوا «فراموش نبايد که ما در  اجرای احکام شرع  در حد توانايی انسانی خويش مکلف ميباشيم 
َ َما اْستََطْعتُمْ  َّo )« : تا (جائيکه) توانايی داريد از خدا پروا   پس« )  يعنی:14سوره تغابن  آيه

خويش را بخرچ دهيد ،تقوا وترس   و کوشش  داريد ، سعی  و توان  طاقت  يعنی: تا آنجا که » بداريد
رضی هللا عنه در حديثی   از هللا را در تطبيق احکام فراموش نه فرمايد ، طوريکه  حضرت  ابوهريره

  ميفرمايد :
  دادم  فرمان  امری  شما را به  فاجتنبوه: چون  عنه  ، وما نهيتکم ما استطعتم  بأمر فأتوا منه  إذا أمرتکم«

  ».، بپرهيزيد کنم می  نهی شما را از آن   که  دهيد واز آنچه  وانيد آنراانجامت می  تا آنجا که  پس
  .بخاری)( 

هر حکمی که در شرع اسالم ثابت شده باشد و قرآنعظيم الشان  و سنت نبوی بر آن تاکيد کرده بنآ 
  باشند، مکلف به اجرای  آن حکم و فعل هستيم وآن  جزو شرع مقدس ما  است . 

فراموش کرد که : ما مسلمانان هرآنچه که آموخته ايم از رسول هللا صلی هللا عليه همچنان نبايد 
وسلم آموخته ايم و پيامبر صلی هللا عليه وسلم معلم انسانها برای دين و شريعت هللا تعالی است، 

  ومعتقد باشيم که آنحضرت  هيچ عملی را بدون تاييد باری تعالی انجام نمی دهد.

  :بغسلهای سنت و مستح
  :در موارد زير غسل سنت است

  :اول:غسل روزجمعه
  بوده وبا تمام صراحت فرموده است :غسل روز جمعه ازسنت های پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

أَ يْوَم الـُْجُمعَِة فَبَِها َونِْعَمْت، َوَمِن اْغتََسَل فَاْلغُْسُل أَْفَضلُ «  (هرکس در روز .(رواه الترمذی)» َمْن تََوضَّ
وضوء گيرد و به جمعه برود به سنت عمل نموده و کار خوبی انجام می دهد و هرکس غسل جمعه 

  .کند خيلی بهتر است)
ناگفته نبايد گذاشت که برخی علماء حتی بر واجب بودن غسل روز جمعه مطابق حکم پيامبر صلی 

هرکس بخواهد به » ( واه مسلم (ر». َمْن أَتَی اْلـُجُمعَةَ فَْليَْغتَِسلْ :« هللا عليه وسلم حکم نموده اند 
  .جمعه برود بايد غسل کند)

ُغْسل ُ «  :استدالل اين عده علماء بر اين است که :چون ظاهرا امر برای وجوب است و حديث
غسل جمعه بر هرکس که محتلم شده و بحد «  .(رواه الشيخان)  ».الُجُمَعِة واِجٌب َعلی ُکِلّ ُمحتَِلمٍ 
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  .»بلوغ رسيده باشد واجب است
  يادداشت فقهی درموردوقت غسل جمعه:

وقت سنت بودن غسل جمعه از طلوع فجر صادق روز جمعه شروع ميشود تا نزديک رفتن به نماز 
جمعه و نزديک به رفتن نماز جمعه آنرا انجام دهد بهتر است، چون مقصود آنست که وقت ازدحام و 

  انبوه مردم بوی عرق و بوی بد قطع گردد. 
ه مساله زود رفتن به نماز جمعه و غسل با هم تعارض داشته باشند مراعات غسل ولی در صورتيک

  .بهتر از زود رفتن است، چون در وجوب غسل اختالف است
   جمع بين غسل جمعه و غسل جنابت :يادداشت 

ممانعتی وجود ندارد ، يعنی اگر هروخت کسی جنب « شيخ ابن عثيمين در اين مورد ميفرمايد : 
کند و نيتش از آن رفع جنابت و غسل جمعه باشد،در اين مورد مشکلی وجود ندارد باشد و غسل 

،طوريکه اگر کسی داخل مسجد شود و دو رکعت نماز را به نيت سنت راتبه و تحية المسجد بخواند 
  مشکلی وجود ندارد.

  شيخ ابن عثيمين می افزايد :و اين مسئله از سه حالت خارج نيست :
  رفع جنابت می آورد. حالت اول : تنها نيت

  حالت دوم : نيت غسل جنابت و و جمعه می آورد.
  حالت سوم : تنها نيت غسل جمعه می آورد.

وحالت ديگری باقی می ماند و آن : نيت هيچکدام از آندو را نياورد، که البته اين امر ممکن نيست 
  وارد شود.

فتاب  باشد بجای غسل جمعه نيز پس هرگاه نيت غسل جنابت داشته باشد؛ چنانچه بعد از طلوع آ
کفايت کند، و اگر هر دو نيت را باهم داشته باشد هر دو اجر را کسب خواهد کرد، ولی اگر تنها نيت 
غسل جمعه داشته باشد از غسل جنابت بی نياز نخواهد شد؛ زيرا غسل جمعه به سببی غير از سبب 

ی) است و الزمست نيت رفع حدث بر غسل جنابت است، و غسل جنابت به دليل رفع حدث (بی وضوئ
تفصيل ».(آن برده شود.و بعضی علماء گفتند : دوبار غسل کند، ولی اين رأی بدون دليل است

  ) مطالعه فرمايد .)16/137موضع را ميتوان در مجموع فتاوی ابن عثيمين  (

  دوم: غسل کردن برای عيد فطر و عيد قربان:
عليه وسلم در طول زندگی خويش بطور متدوم برای عيد فطر محدثين مينويسند که پيامبر صلی هللا 

  وعيد قربان غسل ميگرد . ( روای حديث  ابن عباس ).
همچنان سيرت نويسان می افزايندکه عادت مبارک حضرت ابوبکر صديق ، امير المومنين حضرت 

  عمر ، حضرت عثمان وحضرت علی نيز چنين بود که در ايام عيد غسل ميگرفتند .
رای نماز عيدين مراسم دينی است که :تعداد کثيری از جمعيت مسلمانان در آن سهم ميگيرند غسل ب

، علماء بدين نظر اند که : غسل عيدين بعد از صبح صادق  و پيش از آن جايز است، و در آن 
 .خالفی نيست بنا بقول ارجح و مقصود از پيش از فجر نيمه دوم شب است

  (طلب باران) و نماز کسوف و خسوف :غسل برای نماز استسقاء سوم :
به علت اينکه تعدادی کثيری از مسلمانان در ادای نماز استسقا ء سهم ميگيرند ،علماء بدين نظر اند 

 که مانند  غسل روزجمعه غسل در اين مواقع نيز سنت است.
  چهارم:غسل برای کسی که مرده را شسته است:

أ«: است  در حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم آمده ». َمْن َغَسَل َميِّتاً فَْلَيغتَِسْل َوَمْن َحَمَلهُ فَْلَيتََوضَّ
  .هرکس ميتی را شست بايد غسل کند، و هرکس جنازه را حمل کرد وضوء بگيرد)

إِنَّ َمِيّتَُکم يَُمْوُت « :امر در اين احاديث دال بر استحباب می باشد چون در حديث ديگری آمده است
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(رواه البيهقی) (مرده شما پاک است چون به وی دست زديد » ُکْم أَن تَْغِسلُْوا أَيِديَُکمْ طاِهراً فََحْسبُ 
  (رواه الترمذی. )( .کفايت می کند شما را که دستتان را بشوييد)

  غسل کافر وقتی که اسالم بياورد: :پنجم
قدس اسالم مشرف محدثين مينويسند زمانيکه  قيس بن عاصم و ثمامة ابن أثال خواستند تا به دين م

أنه «  از قيس بن عاصم روايت است : شوند ، برايشان دستور داد شد که غسل کنند. در حديثی 
نسايی. )(  قيس بن عاصم »  ( أن يغتسل بماء و سدر   أسلم فأمره النبی صلی هللا عليه وسلم

   د).به او امر کرد تا با آب و سدر غسل کن   مسلمان شد، پيامبر صلی هللا عليه وسلم
ولی ناگفته نبايد گذاشت که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  غسل کردن را بر آنان واجب نکرد. چون  

قبل از اينها جماعتی هم اسالم آوردند و به آنان امر نکرد که حتمآ غسل کنند و چون اسالم آوردن 
جب نمی باشد توبه و پشيمانی از معصيت است و قابل توجه است که برای توبه از معصيت غسل وا

مانند ديگر معصيتها. و اين برای کافری است که در حال کفر جنب نشده باشد، اگر احيانآ کافر 
درحال کفر  جنب بوده  باشد بعد از اسالم آوردن ، غسل براو  الزم و واجب است زيرا نيت غسل او 

  .در حال کفر صحيح نبوده است

  :بيهوش شدهششم:غسل ديوانه هنگامی که بهبود يابد و غسل 
  .چون بهوش آيد برای اينکه احتمال دارد انزالی صورت گرفته باشد

 غسل به وقت احرام بستن: هفتم:
غسل به وقت احرام بستن در حديثی روايت شده اززيد بن ثابت آمده است که :پيامبر صلی  در مورد 

  ديثی ترمذی ).لباس خود را برای احرام بيرون آورد و غسل کرد. (راوی ح هللا عليه  وسلم
ناگفته نبايد گذاشت در انجام فسل به وقت احرام بستن فرقی بين  مرد و زن و کودک وجود نداشته 

  .وبر همه انها  غسل احرام سنت است
اگرچه زن قاعدگی يا حالت بعد از زايمان داشته باشد باالی اش غسل احرام سنت است، چون اسماء 

لحليفه حالت بعد از زايمان برايش پيش آمد و پيامبر صلی دختر عميس همسر ابوبکر صديق در ذی ا
  به وی امر کرد که غسل احرام کند. (مسلم آن را روايت کرده است).   هللا عليه وسلم

عاقل و ديوانه و کودک صاحب تمييز و بی تمييز هيچکدام در اين مورد با هم فرقی ندارند. اگر احرام 
داشت و برای غسل او کفايت نمی کرد بدان مقدار آب که دارد  گيرنده آب نيافت تيمم کند، و اگر آب

  .است با آنچه که مقدور و ممکن نيست ساقط نمی شود وضوء بگيرد چون آنچه که مقدور و ممکن
  هشتم:غسل برای دخول در مکه مکرمه:

 ذی«مطابق روايت محدثين زمانيکه  ابن عمر رضی هللا عنهما ميخواست به مکه وارد شود شب در 
در روز به مکه مکرمه داخل   می ماند تا اينکه صبح  می شد دروقت صبح  غسل می کرد و» طوی

چنين می کرد. شيخين چنين روايت کردند. در اين   پيامبر صلی هللا عليه وسلم می شد و می گفت: 
که غسل برای ورود به مکه مستحب است فرق نمی کند که شخص احرام به حج يا احرام به عمره 

 يا اصال احرام نبسته باشد.  بسته
گفته است: کسی که احرام نبسته است سنت است که غسل کند، چون پيامبر » أم«شافعی در امام 

در سال فتح مکه احرام نبسته بود و مواد خوشبو استعمال می کرد، ولی برای  صلی هللا عليه وسلم
 .ورود به مکه غسل کرد

  نهم :غسل برای وقوف درعرفه:
چنين می کرد، (مالک آن را روايت کرده). و چون عرفه   عمرابن عمر رضی هللا عنهماچون ابن  

  .محل تجمع مردم است پس برای آن هم مانند جمعه غسل سنت است
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  :دهم: غسل برای رمی جمرات

و سنگ ريزه انداختن به جمره ها غير جمره عقبه که به وقوف در عرفه نزديک است. (و تازه  
ه غسل کرده است) ولی وقت رمی جمرات ديگر از وقت دور است و چون وقت برای وقوف در عرف

رمی جمرات ديگر بعد از زوال آفتاب از خط استوا صورت می گيرد که وقت شدت گرما است و مردم 
 .فراوان تجمع می کنند

  يازدهم:غسل برای طواف خانه کعبه:
ف الوداع (طواف به وقت ورود و که شامل هر سه طواف ، طواف القدوم و طواف اإلفاضه و طوا 

طواف برای پراکنده شدن و طواف به وقت خداحافظی) می شود، چون هر سه وقت تجمع مردم 
   .احمد عيسی عاشور ) :تأليف( برای تفصيل موضوع مراجعه شود به فقه اسان   .است

  ترتيب غسل:
پيغمبر صلی هللا عليه و سلم   كند كه مراعات    را  افعالی  است  سنت  كند، می   غسل  كسيکه  برای

    آنرا رعايت فرمود ه است :   خود  در انجام غسل
   بار   سه  دست   دو  هر  شستن  - 1
    شرمگاه  شستن   سپس -2
  ضمن در  بگيرد،   كاملی   وضوءی   گيرد، می  وضوء    نماز  برای   كه  به همانگونه   آن  بدنبال -3

   طشت   در   كه است    در صورتی   اين   دهد.   انجام   غسل   اماز اتم  بعد   را  پاها  شستن   می تواند
  بشويد.   را  خود   آن   امثال   و
بيخ مو ها    آب  تا   كند خالل   را   والبالی موها   بريزد  بر سر خود  بار آب  سه  وضوء،  بدنبال  -4

    برسد.
و   كند دن خويش  شروع ب راست   ، البته  از طرف  بريزد   ی بدنش بر بقيه   را  آب   از آن   بعد  -5

  بشويد   را   پا  انگشتان   الی   و  و ناف   گوشها  داخل   و  زير بغلها  آن  همراه  و   چپ   طرف   بعد
   كشد. دست    بر اندامها   و

علت اينکه مستحب است قبل از غسل وضوء گرفت ، سنت نبوی صلی هللا عليه وسلم است چنانکه 
کان رسول هللا صلی هللا »    :  كه روايت است    عنها هللا   ضیر   عايشه  در حديثی از حضرت بی بی 

عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه علی شماله فيغسل فرجه، ثم 
يتوضا وضوءه للصالة ثم يأخذ الماء فيدخل صابعه فی أصول الشعر، حتی إذا رأی أن قد استبرأ حفن 

  »ثم أفاض علی سائر جسده، ثم غسل رجليهعلی رأسه ثالث حفنات،
شست، سپس با دست راستش  (پيامبر صلی هللا عليه وسلم بهنگام غسل جنابت ابتدا دستهايش را می

وضوءيی همچون وضوءی نماز شست. آنگاه  ريخت و شرمگاهش را می بر طرف چپش آب می
کرد تا مطمئن شود که آب به  داشت و با انگشتانش بين موهايش را خالل می گرفت و آب برمی  می

ريخت  ريخت و بدنبال آن بر ساير بدنش آب می پوست رسيده است سپس سه مشت آب بر سرش می
   متفق عليه. شست). سپس پاهايش را می

هکذا در حديثی ديگری ازبی بی عايشه(رضی هللا عنها) روايت است که روزی اسماء رضی هللا 
 درباره غسل حيض سؤال کرد.  عنها از پيامبر صلی هللا عليه وسلم

تأخذ إحداکن ماءها و سدرتها، فتطهر، فتحسن الطهور ثم « پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود : 
تصب علی رأسها فتدلکه دلکا شديدا، حتی تبلغ شئون رأسهاف ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة 

ان هللا تطهری بها، فقالت عائشة کأنها ممسکة فتطهر بها فقالت أسماء : کيف أتطهر بها؟ فقال : سبح
  تخفی ذلک : تتبعين بها أثر الدم.

وسألته عن غسل الجنابة، تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب علی رأسها 
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  (مسلم ) » فتدلکه حتی تبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء
آن به خوبی طهار بگيرد سپس آب را سرش  (هر کدام از شما مقداری آب و سدر را بردارد و با

بريزد و خوب آن را مالش دهد تا آب به تمام نقاط سرش (زيرموها) برسد. سپس آب را بر خودش 
ای آغشته به مسک را برداشته و با آن خود را پاک کند، اسماء گفت : چگونه با  بريزد و تکه پنبه

ا با آن پاک کند، عايشه در حالی که گويا هللا! خودش ر  آن خود را پاک کند؟ فرمود : سبحان
خواست آن را (از ديگران) پنهان کند، گفت : با آن تکه پنبه آغشته به مسک، اثر خون را پاک  می

  کند).
آب را بردارد و با «همچنين از پيامبر صلی هللا عليه وسلم دربارة غسل جنابت سؤال کرد، فرمود : 

ر سرش بريزد و آن را مالش دهد تا آب به تمام نقاط سرش آن به خوبی وضوء بگيرد سپس آب را ب
  ».(زيرموها) برسد، سپس آب را بر ساير بدنش بريزد

و غسل کرد، الزم نيست وضوء  غسل جنابت و حيض و نفاس)اما اگر کسی غسل واجب داشت(
   وءوض  بجای   غسل   آن بود،    نگرفته   وضوء   و  کرد واجب    غسل   کسی هرگاه    بگيرد، يعنی

  در حديثی حضرت بی بی  عايشه زيرا   . ) مستقل نيست  وضوء گرفتن   به  احتياجی (   است   کافی  نيز
    .   « گرفت نمی  وضوء  غسل   از   صلی هللا عليه وسلم بعد پيامبر  «عنها بيان گرديدکه :   هللا  رضی

   از غسل  بعد  من   : تگف   او   پيش   مردی  : « که   شده   روايت   عمر   ابن  در حديثی ديگری از
   کار (   مبتال کردی  بدرد  را   خود   پشت» ( لقد تغمقت  « : او گفت   در جواب   . گيرم می   وضوء
    ). کردی  خسته   را   خود   و  ) ای کرده ای  بيهوده

   محمد بن عبد هللا بن محمد المعافري،مشهور به القاضي أبو بكر بن العربيعالم شهير جهان اسالم 
   نيت طهات   و  گيرد می   نيز در بر   وضوء را  غسل   ندارند که   اختالف   در آن  علماء   مايد :ميفر

   از  جنابت   موانع  زيرا   برد. می  بين   از  آنرا  و   کند می  تکميل   را   وضوء    « نيت  «  جنابت    از
   کمتر  موانع  از   رتطها   بيشتر،  موانع   از   طهارت   نيت   پس  بيشترند.  وضوء  نداشتن   موانع

  . است   کافی آن   بجای   و  شود می   شامل   نيز،   را

 اقسام طهارت 
  طهارت شامل دو قسمت است:

  طهارت از حدث اصغر که بدان وضوء گرفتن می گويند.   -1
    طهارت از حدث اکبر که به آن غسل کردن می گويند.   -2

  منظور از حدث اصغر، بی وضوءيی است؛
، که تفصيل آن در فصل  ت از طهارت و پاكيزگی صورت و دست و سر و پا با آبوضوء عبارت اس

  وضوء بيان گرديد.
با رفع بی وضوءيی و داشتن وضوء ما می توانيم نماز بخوانيم و در حقيقت نماز بدون وضوء نزد 

يَن آَمنُواْ إَِذا قُْمتُْم إِلَى يا أَيَها الَّذِ « هللا تعالی قبول نيست.زيرا هللا تعالی درقرآن عظيم الشان ميفرمايد : 
سوره مائده »(الصَّالِة فاْغِسلُواْ ُوُجوَهُكْم َوأَيِديُكْم إَِلى اْلَمَرافِِق َواْمَسُحواْ ِبُرُؤوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إَِلى اْلَكْعَبينِ 

   نداشتيد،   وءنماز بپا خيزيد ووض  ادای برای خواستيد كه  هرگاه  ايد، آورده  ايمان كسانيكه ای ). (6آيه 
نيز    بچلک  پاهايتان را تا و كنيد مسح سرتان را بشوييد و   دستتهايتان را تا آرنجو را  صورتتان

ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث « و همچنين رسول هللا صلی هللا عليه وسلم می فرمايند:.)  بشوئيد
   مگر   پذيرد نمی  را   شما  نماز  خداوند   نداشتيد،  وضوء  وقتيكه»  ( حتى يتوضأ

  .اند كرده   آنرا روايت  و ترمذی  ابوداود  و شيخين .  نماز بخوانيد)   آنوقت  بگيريد و  وضوء اينكه

  اما حدث اکبر يا واجب شدن غسل:
پاکی از حدث اکبر بر وضوء نيز مقدم تر است.يعنی اگر کسی وضوءيی کامل هم بگيرد ماداميکه بر 

   اند نماز بخواند.غسل نيز برای بعضی از عبادات واجب می شود.او غسل واجب شده باشد ، نمی تو
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  کند: آنچه غسل را واجب می
  خروج منی در حالت بيداری يا خواب:    اول:

»إنما الماء من الماء: «    به دليل فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
مسلم.(غسل با) آب به سبب  

  ».خروج آب (منی) است
يا رسول هللا إن هللا اليستحی من الحق، فهل «  روايت است که ام سليم گفت :  در حديثی از ام سلمه

)(ای رسول خدا! هللا  از بيان  (بخاری و مسلم» علی المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء
کند، آيا بر زن واجب است وقتی احتالم شد، غسل کند؟ فرمود : بله، هرگاه آب (منی)  حق شرم نمی

   ديد). را
شود که باشهوت همراه باشد ولی در  البته هنگام بيداری، خروج منی به شرطی موجب غسل می

إذا حذفت الماء : «    خواب اين شرط الزم نمی باشد به دليل فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم
وقتی آبرا به حالت جهيدن   ارواء الغليل البانی.)(»  ( فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تکن حاذفا تغتسل

   بيرون کردی غسل جنابت کن ولی اگر آب به حالت جهيدن بيرون نشد غسل نکن).
شود ولی اگر آب منی را  اگر کسی در خواب محتلم شود ولی آب منی نبيند، غسل بر او واجب نمی

  شود، از عايشه روايت است : خواب به ياد نداشته باشد، غسل بر او واجب می ببيندو احتالمی را در
عن الرجل يجد البلل و اليذکر احتالما؟ فقال : يغتسل، و عن    سئل رسول هللا صلی هللا عليه وسلم«

صلی هللا عليه     ( از پيامبر ترمذی.)» ( الرجل يری أنه قد احتلم و اليجد البلل؟ فقال : الغسل عليه 
آورد سؤال شد، فرمود : غسل کند و  بيند ولی احتالمی به ياد نمی درباره کسی که تری را می   وسلم

کند محتلم شده، بدون اينکه رطوبتی را ببيند، سؤال شد. پيامبر  همچنين درباره کسی که گمان می
  در جواب فرمود : غسل بر او واجب نيست).   وسلم صلی هللا عليه

  دوم: جماع، اگرچه منی خارج نشود:
إذا جلس بين شعبها «  فرمود :    در حديثی از ابوهريره روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم

ع مسلم.) ( هرگاه بين رانهای زن بنشيند و شرو»  ( األربع ثم جهدها فقد وجب الغسل و إن لم ينزل 
   ».گردد؛ اگرچه منی هم خارج نشود به آميزش کند، غسل بر او واجب می

  حکمت وفلسفه غسل جنابت :
  چرادر دين مقدس اسالم در وقت جنابت حکم بر غسل جسم بعمل آمده است ؟ 

سازی نوعی آلودگی روحی است .که روش  هدف از غسل جنابت، پاکقبل از همه بايد گفت که : 
  مقدس اسالم وساير اديان ابرهيمی با تفصيل بيان داشته است . پاکی آنرا شرعيت دين

در احکام الهی با تمام صراحت بيان گرديده است که هدف گرفتن غسل ، وضؤ ويا هم تيمم اين است 
وليکن هللا ميخواهد  شما راپاک » ( ولکن يريد ليطهرکم «که مؤمن مسلمان بايد طاهر وپاک شود 

) اين بدين معنی است تا زمانيکه انسان طاهر وپاک نشود به پروردگار  6کند ) ( سوره مائده آيه 
(و » وهللا يحب المطهرين «که طيب وپاک است نمی رسد ، وطاهرات محبوب ذات پروردگار ميباشد 

  ) 108انددوست دارد ) (سوره توبه  آيه  خدا کسانی را که خواهان پاکی
  خواننده محترم !

وفلسفه غسل را در وقت جنابت از فهم طبی مورد برسی قرار داده  از جانب ديگر  اطبا ء حکمت
ميفرمايند : خارج شدن منی از انسان يک عمل موضعی نيست (مانند بول و ساير زوايد) که بطور 
نورمال از بدن خارج ميشوند ، اثرات  خروج منی در تمام بدن اشکار ميگردد، طوريکه تمام سلو 

ر يک حالت فوق العاده وسستی مخصوص قرار ميگرد ، اين حالت لهای بدن بعد از خروج منی د
سستی در بدن بدين معنی است که خروج منی بر تمام اجزای بدن تاثير ات معينی وخاصی خويش را 
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  بخشيده است .
اطبا ء می افزايند : در بدن انسان دو سلسله اعصاب نباتی وجود دارد که تمام فعاليت های بدن را 

ش دارد ، (اعصاب سمپاتيک) و (اعصاب پاراسمپاتيک) اين دو رشته اعصاب در تحت کنترل خوي
 .سراسر بدن انسان و در اطراف تمام دستگاه ها و جهازات داخلی و خارجی گسترده اند

وظيفه اعصاب سمپاتيک (تند کردن) و به فعاليت واداشتن دستگاه های مختلف بدن است و وظيفه 
دن) فعاليت آنهاست و از تعادل فعاليت اين دو دسته اعصاب نباتی اعصاب (پاراسمپاتيک) (کند کر

 . دستگاه های بدن به طور متعادل کار می کند
گاهی جريان هايی در بدن رخ می دهد که اين تعادل را به هم می زند، از جمله اين جريانها مسأله 

 .رد(ارگاسم = اوج لذّت جنسی) است که معموالً مقارن خروج منی صورت می گي
در اين موقع سلسله اعصاب پاراسمپاتيک بر اعصاب سمپاتيک غلبه حاصل ميکند و تعادل به شکل 

  .منفی به هم می خورد
اين موضوع نيز ثابت شده است که از جمله اموری که می تواند اعصاب سمپاتيک را بکار وادارد و 

که تأثير (ارگاسم) روی تمام تعادل از دست رفته را تأمين کند تماس آب با بدن است و از آن جا 
اعضای بدن به طور محسوس ديده می شود و تعادل اين دو دسته اعصاب در سراسر بدن به هم می 
خورد دستور داده شده است که پس از آميزش جنسی يا خروج منی تمام بدن با آب شسته شود و در 

 راسر بدن برقرار گردد.پرتو اثر حيات بخش آن تعادل کامل در ميان آن دو دسته اعصاب در س
ناگفته نبايد گذاشت که اجرای غسل صرف برای تحقق امور صيحی نبوده بلکه ، غسل بعد از جنابت 

از جمله عبادت در شرع اسالمی بشمار ميرود، و به همين دليل است که اگر احيانآ غسل جنابت 
  بدون نيّت صورت گيرد ، در جمله غسل جنابت محسوب نميشود .

يگر بايد گفت که :در وقت  خروج منی يا آميزش جنسی هم روح انسان متأثر می شود و از جانب د
هم جسم. روح انسان به سوی شهوات مادی کشيده می شود و جسم انسان به سوی سستی و رکود. 
غسل جنابت که هم شستشوی جسم است و هم به علت اينکه به قصد قربت انجام می يابد شستشوی 

نه ای بر روی جسم و روح می گذارد ، روح را به سوی هللا  و معنويت سوق جان است، اثر دوگا
  .ميدهد و جسم را به سوی پاکی و نشاط و فعاليت

  خواننده محترم !
از همه اين حکمت ها صيحی که بگزريم ، وجوب غسل جنابت يک حکم اسالمی برای پاک نگه 

سياری از کسانی هستند که از نظافت داشتن بدن و رعايت حفظ الصحه در طول زندگی است زيرا ب
خود غافل می شوند ولی اين حکم اسالمی آنها را وادار می کند که در فواصل مختلفی خود را 

  شستشو دهند و بدن خويش را پاک نگاهدارند .
  شود: سوم: کافری که مسلمان می

  تفصيل آن در فوق بيان گرديد.
  چهارم: قطع شدن خون حيض و نفاس:

  عايشه(رضی هللا عنها) چنين بيان گرديده است : له در حديثی حضرت بی بی حکم اين مسا
إذا أقبلت الحيضة فدعی الصالة، « به فاطمه بنت أبی حبيش فرمود :    پيامبر صلی هللا عليه وسلم

بخاری و مسلم.)(هرگاه مدت حيض فرا رسيد نماز را ترک و » ( وإذا أدبرت فاغتسلی و صلی 
    غسل کن و نماز بخوان). بنابر به اجماع، نفاس هم مانند حيض است.وقتيکه پايان يافت 

در موارد فوق، غسل گرفتن واجب است ولی موارد ديگری نيز وجود دارند که غسل کردن در آنها 
   مستحب است ولی واجب نيست مانند:

  غسلهای مستحب:
  غسل پس از هر جماع : -1
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  غسل مستحاضه (دائم الحيض) : -2
  از بيهوشی :غسل بعد  -3
  غسل عيد فطر و قربان و روز عرفه : -4
  غسل بعد از شستن مرده : -5
  غسل احرام برای حج يا عمره : -6
  . روز جمعه -7

  عبارتند از دو مورد:  ارکان غسل
قبول و صحت «نيت ،به دليل حديث (إنما األعمال بالنيات) ( راوی حديث : بخاری و مسلم) يعنی: -1

  ».دارد اعمال به نيت بستگی
   رساند ويا هم وصول آب   به تمام بدن  . -2

ولی نبايد فراموش کرد که : بر زن واجب نيست که برای غسل جنابت موهای بافته  يادداشت:
در اين مورد توجه شما را به حديثی  اش را باز کند ولی برای غسل حيض بايد آنها را باز کند : شده

گفتم : ای رسول هللا ! من زنی هستم که «جلب مينمايم :  روايت شده ازام سلمه(رضی هللا عنها)
در جواب    بافم آيا برای غسل جنابت بايد آنها را باز کنم؟ پيامبر صلی هللا عليه وسلم موهايم را می

فرمود : خير، بلکه کافی است که سه مشت آب را بر سرت بريزی، سپس آب را بر تمام بدنت جاری 
   نسايی)» ( کنی تا پاک شوی

همچنان در حديثی ديگری از عايشه(رضی هللا عنها) روايت است که اسماء از پيامبر صلی هللا عليه 
هر کدام از شما مقداری «فرمود :    دربارة غسل حيض سؤال کرد. پيامبر صلی هللا عليه وسلم   وسلم

را مالش  آب و سدر را بردارد و با آن به خوبی طهار بگيرد سپس آب را برسرش بريزد و خوب آن
ای آغشته  دهد تا آب به تمام نقاط سرش (زيرموها) برسد. سپس آب را بر خودش بريزد و تکه پنبه

به مسک را برداشته و با آن خود را پاک کند، اسماء گفت : چگونه با آن خود را پاک کند؟ فرمود : 
را (از ديگران) پنهان خواست آن  هللا! خودش را با آن پاک کند، عايشه در حالی که گويا می  سبحان

  مسلم) » ( کند، گفت : با آن تکه پنبه آغشته به مسک، اثر خون را پاک کند
همچنين در اين بابت حديثی ديگری داريم که روزی يکی از صحابه از پيامبر صلی هللا عليه 

س آب را بردارد و با آن به خوبی وضوء بگيرد سپ«دربارة غسل جنابت سؤال کرد، فرمود :    وسلم
آب را بر سرش بريزد و آن را مالش دهد تا آب به تمام نقاط سرش (زيرموها) برسد، سپس آب را 

  ».بر ساير بدنش بريزد
     خواننده محترم !

از فحوای احاديثی متذکره  ميتوان فرق بين طريقه غسل حيض   وطريقه غسل جنابت را بصورت 
است که : زن حايض بايد در ماليدن  واضح دريابيم ، طوريکه در طريقه غسل زن حايض آمده

  سرش مبالغه کند و آن را پاک نمايد ولی در طريقه غسل جنابت چنين تأکيدی بعمل نيامده .
همچنين در حديثی ام سلمه در يافتيم که در غسل جنابت واجب نيست که بصورت حتمی موی بافته  

  شده باز کردد .
يقين حاصل شود که آب به بيخ  آنها رسيده است. ولی  در اصل موهای بافته شده را بايد باز کرد تا

در در يافتيم که درغسل جنابت بخاطر تکرار و مشقت زياد در اين کار (باز کردن موها)، مورد عفو 
  گيرد. شرع قرار گرفته است، برخالف غسل حيض که در ماه تنها يکبار صورت می

اقعی آن در جنب اينکه بر طهارت بدن از در برپا کردن نماز بصورت درست وو  خواننده محترم !
بی وضوءيی يا حدث اکبر، وطاهر بودن لباس  تاکيد بعمل آمده است ،بر پاکی وطهارت  محل و 

 مکان ادای نماز که بايد   از نجاسات پاک باشد نيز تاکيد جدی بعمل آمده است .
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  فصل ششم
  :بحث خون درطهارت

 ون چيست؟ـخ
ها ی  خون عبارت  از يک مايع  سرخ رنگی است که در تمام رگ سند:علماء  در تعريف خون مينوي

بدن انسان جريان دارد، وتوسط همين خون است که جسم تغذيه ميگردد. طعم خون متمايل  به 
شوری است ، ودارای بوی مخصوص ميباشد. خون از کرويات  سفيد و سرخ و پالسما  ترکيب 

  يافته است.
سان دارا ميباشد. طب امروزی  برای تشخيص درد و پيدا کردن عامل خون نقش حياتی را در جسم ان

  اصلی امراض(دياگنوز)، اکثراً به معاينات ويا هم معاينات البراتواری خون صورت ميگيرد. 

  حکم خون در اسالم:
  ) بار ذکر شده است .10گويند در در قرآن عظيم الشان ( » دم « که درعربی آنرا » خون ۀ « کلمـ

ر با عظمت ما  در چهار سوره ی قرآن عظيم الشان  با الفاظ مختلف به خون و پرهيز از پروردگا
َم َعَلْيُکُم اْلَمْيتَةَ « خوردن آن اشاره کرده است. در سه آيه با الفاظ شبيه به هم آمده  إِنََّما َحرَّ

پيامبر در احکامی که  بگو ای«  :) اين گونه آمده است 145   انعام آيه (  ولی در سوره» َوالدََّم....
يابم جز آنکه مردار حيوان  به من وحی شده، من چيزی را که برای خورندگان طعام حرام باشد نمی

 ».باشد. يا خون ريخته يا گوشت خوک باشد که آن پليد است
ای طوالنی داشته و در  دوران جاهليت يعنی  موضوع خوردن خون در ميان اقوام و ملل جهان سابقه

بريدند که مبادا خونش بريزد و از  خوردند آنها گوسفند را سر نمی سالم نيز مردم خون را میقبل از ا
  بين برود. بلکه با گرفتن خون از طريق رگ زدن، از خون شان استفاده می نمودند.

بعد از ظهور اسالم و نزول آيات الهی از قرآن عظيم الشان درين مورد ، مبارزه شديدی با خوردن 
  گرديد وخوردن خون در قرآن عظيم الشان بصورت مطلق ممنوع شد.  خون آغاز

بگو ای پيامبر! در احکامی که به من وحی شده چيزی که برای خورندگان « فرمايد:  قرآن کريم ميـ
  .»يابم جز آنکه مردار باشد يا خون ريخته  طعام حرام باشد نمی

کند که حيوانات حالل گوشت را ذبح نماييد. ذبح  ) تأکيد ميـ 3  ( مائده آيه خداوند متعال  در سوره
های بزرگ (چهار رگ اصلی) باعث خروج تمام خون  شرعی با بريده شدن وقطع رک ها و شريان

  کند.  شود و دست و پا زدن حيوان ذبح شده نيز به اين امر کمک ميـ بدن حيوان می
ز خون را حرام اعالم داشتند بسيارى از مفسرين وفقها، خريد و فروش و هر نوع استفاده اى ا

.علت اساسی اين در اين نهفته بود که : اعراب بجز از خوردن خون دفکر استفاده ديگری از خون 
نبودند ، بنآ دين مقدس در نص صريحی قرآنی آنرا حرام  اعالم داشت ، وخون را يکسره در رديف 

  محرمات ونجاسات قرار دادند.
ليت سخنى گفتند ونه  از حرمت آن  زيرا، فايده و منفعت عقالنی  ولی در باره خون انسان، نه از ح

و مفيد و کارساز، براى خون انسان متصور نبوده است که فقها آن را به بحث بگذارند که آيا چنان 
  استفاده اى از خون رواست، يا ناروا.

اين بحث از آن جا که امروز، منافع کثيرى براى خون وبخصوص برای  خون انسان کشف شده، 
  مطرح مى شود که مفاد ادله حرمت استفاده چيست؟ 

آيا مطلق بهره بردارى وخريد وفروش  حرام آن  است, يا فقط آشاميدن آن و خريد و فروش در 
راستاى منافع حرام؟ آيا ادله اى که فقها اقامه کرده اند بر حرمت خون، خون انسان را که در طب 

،ودر معاينات مريضان از آن استفاده وسيع  مى برند، در برمى  امروزی مقام مهمی را دارا ميباشد
  گيرد؟ يا خير منظور آنان فقط خون حيوان بوده و آن هم (اکل) و ياخريد و فروش  آن .
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طوريگه مالحظه ميگردد ،حرمت خون درنصوص شرعی  که در فوق تذکر يافت  با توجه به قرائن 
  وع استفاده و بهره برداری ديگر از خون.موجود، به اعتبار (خوردن) است، نه هر ن

  هر حرام نجس نيست ولی هر نجس حرام است!
چنين احکامی  نجاست و طهارت اشياء احکام وضعی و تکليفی اند که در دين اسالم وساير شرايع،

اصل بر طاهر و پاک بودن اشياء است مگر آنکه دليلی بر نجاست وجود دارند. در دين مقدس اسالم 
  يعت وارد شده باشد.آن در شر

ها و تنفر طبيعت انسانی  جهت خبيث و زشت بودن ظاهر آن نجاست اشيا به داليل متعدد است، يا به
ها مانند کافر و يا به  بول و غايط يا به جهت خبث و زشتی باطنی آن اند، مانند ها نجس شده از آن

ها در  ديگر که برخی از آن که می تواند داشته باشد مانند سگ، يا به داليل جهت ضرروزيانی
اند. در مورد علت نجاست خون، در روايات به  اسالم بيان شده و برخی بيان نشده شريعت
  .دست نيافتيم که علت و فلسفه آن را بيان کرده باشد موردی

ازامراض و انتقال برخی از مريضی  به واسطه خون است و يا  شايد علت و سبب آن وجود بعضی
  .آن دوری می کند سان ازبه نوعی طبع ان

مثالً  ها حکم نجس را ندارند، در زمانی که در بدن است، حتی در بعضی از موارد، برخی از خون نه
خون حيوان حالل گوشت که پس از ذبح شرعی، اگر مقداری از خون که در گوشت باقی بماند ، در 

  است .حکم خون طهار بشمار ميرود ، وفقها بر  پاکی آن حکم صادر نموده 
از جمله نجاست و  احکام و» علت تامه« نکته آخر اين که علت اصلی و واقعی و به تعبير ديگر 

احکام را بيان کرده  طهارت اشيا برای ما مشخص نيست و آنچه در روايات امده و علت بعضی از
حت و حقيقی اين احکام و مصل اند. علت واقعی و ها و علت ناقصه را بيان کرده است، تنها حکمت

  اند . مشخص نشده ها وجود دارند، برای ما کامالً  های واقعی که در آن مفسده
حالل وحرام  برای ما انسانها دقيقآ معلوم نيست که ،اگرچه طوريکه قبآل اشاره شد ، حکمت وفلسفه 

ها خبر نداريم و به همين  مصلحت واقعی و حقيقی دارد که ما از آن حکمت وفلسفه آن نزد پروردگار 
  ها راقبول کرد. خاطر بايد تعبداً آن

اين را بايد قبول نمايم که، نجاست و حرمت خون از اين امر مستثنا نبوده و نجاست و حرمت مبتنی 
بر مفاسد و پيامدهای منفی است که در خوردن خون وجود دارد. به نظر ميرسد بين نجاست خون و 

هايی که در خوردن وجود داشته، اسالم اول  انخوردن آن رابطه وجود دارد، يعنی به دليل زي  حرمت
  به نجاست آن حکم صادر کرده است. وبعد از آن به  خوردن آن تا مسلمانان از ان پرهيز نمايند. 

سوره  بقره ) ميفرمايد : دومين چيزی که در آيه تحريم شده    173يکی ازمفسرين در  تفسير آيه( 
و هم اثر سوء اخالقی، چرا که خون از يک سو  است. خونخواری هم زيان جسمی دارد» خون«

  ها.  ای است برای پرورش انواع ميکرب ماده کامالً آماده
تمام ميکرب هايی که وارد بدن انسان ميشوند، به خون حمله ميکنند. و آن را مرکز فعاليت خويش 

ه در منطقه خون قرار ميدهند، به همين دليل گرويات  سفيد که محافظين و سربازانجسم اند ، هموار
ها به اين سنگر حساس که به تمام مناطق بدن ارتباط نزديک دارد، راه  پاسداری ميکنند تا ميکروب

پيدا نکنند. مخصوصاً هنگامی که خون از جريان ميافتد و به اصطالح ميميرد، وگرويات  سفيد از 
بند ، امکان نفوذ ميکروب ها بين ميرود، زمانيکه کرويات  سفيد از بين روند ويا در وجود تقليل  يا

در بدن گسترش می يابد .اگر توجه به فرمايد زمانيکه در وجود انسان لخته ويا بميرد از جمله ، 
  ترين اجزای بدن انسان و حيوان مبدل ميگردد. آلوده

آنها که خون ميخورند، آن چنان سنگدل ميشوند که حتی ممکن «در روايت اسالمی آمده است که : 
  .»  به قتل پدر و مادر و فرزند خود بزننداست دست 

های اخالقی، روانی و جسمی خون بوده است که اسالم هم به نجاست آن حکم  به خاطرهمين  زيان
خداوند تنها مردار و » ( انّما حّرم عليکم الميتة الّدم و لحم الخنرير...« نموده و هم به تحريم آن: 
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  اند، بر شما تحريم کرده است)  خدا سر بريده چه را با نام غير خون و گوشت خوک و آن
های معقول مانند تزريق  در اسالم از خوردن خون نهی و به نجاست آن حکم صادر شد ، اما استفاده

خون برای نجات جان مجروحان و مريضان و مانند آن، اشکال در شرع اسالم کدام مشکلی  ندارد، 
های  اين موارد در دست نيست، چرا که استفادهحتی دليلی بر تحريم خريد و فروش خون برای 

عقاليی و مشروع مورد ضرورت عمومی است  و اين بدان جهت است که آثار منفی خون در 
 نجاست و حرمت خوردن نقش دارند.

 وضوء است؟ۀ آيا خون شکنند
مقعد و از سبيلين ) (طريق  ءزـخروج خون از بدن (به ج اکثريت علماء  وفقها  بدين باور اند که،

آلت) کم باشد ويا هم يا زياد، از طريق زخم يا حجامت باشد، موجب باطل شدن وضوء نمی گردد.  و 
  شافعی ميباشد .امام اين نظريه مورد تائيد مذهب امام مالک و 

ولی امام صاحب ابوحنيفه (رح ) در مخالفت صريح اين نظريه بوده وميفرمايد که : خروج خون از 
  ضوء را باطل می سازد.بدن  بصورت مطلق و

  امام ابوحنيفه رحمة هللا عليه  ميفرمايد :
حديثی را که امام شافعی وامام مالک بدان استدالتل مينمايند وحکم بر بطالن عضو در حال خروج 

خون از بدن صادر کرده اند ، حديثی  متذکره صحيح نبوده و منسوخ ميباشد لذا به هيچوجه نميتوان 
  به آن عمل نمود.

از بدن اگر خون يا ريم خارج شود وباز ظاهر شود به تجاوز « ام صاحب ابو حنيفه ميفرمايد : ام
نمودن در آن محليکه که در غسل يا وضؤ حکم پاک کردن آن شده است . يعنی عالوه از سبيلين از 
ديگری جای در خروج صرف اشکار شدن پليدی کافی نيست بلکه سيالن نمودن شرط است پس اگر 

  » ر سر زخم قرار داشت ليکن جريان ننموده باشد پس به اين وضؤ نمی شکند . خون ب
دهن پر استفراق کردن « هکذا امام صاحب ابو حنيفه ميفرمايد که در ضمن نواقص وضؤ به  

امام » دهن پر قی کردن آنست که آنرا بدون تکيف ومشقت بند نموده ميتواند .  ميباشد،  وبه 
  ائيد  رای خويش به حديثی ذيل  استناد مينمايد :صاحب ابو حنيفه برای ت

موطا امام »(كان إذا رعف ، انصرف فتوضأ ، ثم رجع فبنى ولم يتكلم عبد هللا بن عمر أن ؛ نافع عن«
(از نافع روايت شده است که چون ازبينی حضرت عبد هللا بن عمر  رضی هللا عنهما  . ) 67مالک 

شده ووضؤمی گرفت سپس بر گشته وبر نمازش بنا می نمود  در نماز خون می آمد ،از نماز بيرون
  ودر اين مدت با کسی  سخن نمی گفت .)

همچنان به حديثی که ابن ماجه روايت نموده است استدالل نموده طوريکه در اين حديث آمده است: 
مذي  من أصابه قيء، أو رعاف، أو قلس، أو :قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عائشة عن«

از حضرت بی بی عايشه رضی هللا » فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صالته وهو في ذلك ال يتكلم
عنها روايت شده که رسول اله صلی هللا عليه وسلم فرمود : کسيکه ( در نماز ) استفراغ نمايد يا 

از نماز بينی اش خون ايد يا استفراغ غلبه نموده ودر دهان آيد يا مذی بيرون آيد ، آن شخص 
بيرون رفته ووضؤ گيرد سپس بر نمازش بنا کند بشرطيکه سخن نگفته باشد، يعنی با قيمانده 

نمازش را بخواند . قابل تذکر است که علماء علم حديث  از جمله شيخ األلباني حديثی متذکره که 
  علمای حنفی بدان استدالل نموده اند از جمله احاديثی ضعيف می شمارند .

  رحمة هللا عليه  : حب حنبلرای امام صا
موضوع خون را که ايا شکننده وضؤ است ويا خير از ديد ديگری مورد برسی   امام صاحب حنابل

  وبحث قرار داده است .
اما م صاحب حنبل ميفرمايد :زمانيکه خون  از بدن خارج ميشود ، بايد ديده شود که اگر مقدار خون   

  ر مقدار خون کمتر باشد وضؤ باطل نميگردد .زياد  باشد، وضوء باطل می گردد، واگ
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  استدالل امام صاحب  شافعی و امام صاحب مالک : 
نظريات واستدالل امام صاحب شافعی وامام صاحب مالک در مورد اينکه خونيکه غير از (سبيلين ) 

  از بدن خارج ميگردد ،بصورت مطلق  شکننده وضؤنميباشد :
ی ميفرمايد  :  تمامی احاديثی که در مورد واجب شدن امام صاحب مالک وامام صاحب شافع -

وضوء بر اثر خروج خون به نزد ائيمه مذاهب تذکر رفته است ، اسناد  هيچ کدام از  احاديثی که 
  بدان استناد نموده اند ،صحيح نمی باشد واحاديثی متذکره ضعيف اند .

  امام صاحب مالک وامام صاحب شافعی می افزايد :
  نقض آن داللت داشته باشد.   ی وضوء است مگر آنکه نص يا اجماع براصل بر بقا -
در روايت  اسالمی آمده است که :  پيامبر صلی هللا عليه وسلم حجامت کرد و نمازش را خواند و  -

 )   666)رقم ( 221-1وضوء نگرفت، وتنها جای حجامت و خون گرفتگی را شست.( سنن الکبری (
ست که : روزی حضرت عمر (رض ) حجامت کرد ، صرف محل حجامت مچنان در حديثی آمده اه -

  ) 140-1را شست وبه نماز خويش ادامه  داد . (مراجعه شود  بيهقی 
روی خوی   دانه عنهما،    هللا  عمررضی  ابن  « ميفرمايدکه :   کرده  خاری در حديثی روايتامام ب  -

بدون اينکه اقدام به وضوء نمايد  ، آغاز به    از  بعد   و  پريد   بيرون  خون   و از آن   فشار داد   را
) تعليقآ  29-1) وامام بخاری ( 92-1نماز خواندن کرد . اين حديث را ميتوان در : (ابن ابی شيبه (

    )  260-1المحلی (  114-1آنرا ذکر نموده است مالحظه نمايد .مراجعه شود ( التلخيص الحبير ( 
ت که در دهن عبد هللا بن ابی اوفی خون آمد ، خون را از دهن هکذا در حديثی ديگری آمده اس -

خود بيرون انداخت ، در حاليکه دهنش خون پور بود به نماز ايستاد ، ومصروف نماز خواندن شد . 
  ) . 148-1(مراجعه شود به مصنف عبد الرزاق ( 

فظت  پيامبر صلی همچنان در حديثی ديگری آمده است که دو تن از صحابه کرام که مسؤليت محا -
بدوش داشتند ،  يکی از آنان زمانيکه به نماز ايستاد ، »    ذات الرقاع «هللا عليه وسلم را در غزوه 

توسط دشمن مورد اصابت تيری  قرار گرفت ، صحابی در حاليکه  تير را ازوجود خود بيرون کشيد 
حاصل کرد برايش گفت : چرا ، وبه نماز خويش ادامه داد ، زمانيکه صحابی دوم ازموضوع اطالع 

مرا با خبر نساختی ، صحابی مجروح گفت من مصروف خواندن سوره شيرنی از قرآن عظيم الشان 
  در نماز بودم ، بخود اجازه نداد م  تا آنرا ناتکميل گذاشته وختم نماز کنم.

که به اعاده  بعد آ پيامبر صلی هللا عليه وسلم ازحادثه اطالع حاصل کرد ، ولی برای صحابی نگفت 
  نماز بپردازد. 

از اين » فبلغ ذلک النبی ص فدعا لهما « ) مينويسد  122-1عالم دانشمند عينی در شرح هديه ( 
داستان پيامبر صلی هللا عليه وسلم اطالع حاصل کرد ، پيامبر صلی هللا عليه  وسلم برای اين دو 

  وری ) للمبارکف 46-2صحابی  دعا ء کرد . ( مراجعه شود : مرعاه 
عقيل بن  عن صدقة بن يسار  حدثنا آبو توبه الربيع بن نافع حدثنا ابن المبارک عن محمد حدثني« 
خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل  رعن جابر قالـجاب

ج يتبع أثر النبي فخر أصحاب محمد  فحلف أن ال أنتهي حتى أهريق دما في امرأة رجل من المشركين
صلى هللا عليه وسلم فنزل النبي صلى هللا عليه وسلم منزال فقال من رجل يكلؤنا فانتدب رجل 

فقال كونا بفم الشعب قال فلما خرج الرجالن إلى فم الشعب اضطجع  ورجل مناألنصار المهاجرين من
للقوم فرماه بسهم  المهاجري وقام األنصاري يصلي وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة

فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثالثة أسهم ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به 
سبحان هللا أال أنبهتني أول ما رمى قال كنت في  هرب ولما رأى المهاجري ما باألنصاري من الدم قال

   .»سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها
)وابخاری تعليقآ 212-2) ، ابن حبان ( 24-1) وابن خزيمه (  29-1(  ( اين حديث در ابو داود 
)  208-2)وفی سيرة ابن هشام (  156- 1) والحاکم فی المستدرک (  141-1) والبيهقی ( 1-29(
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) وابن القيم فی  858) رقم (  231-1) والدار قطنی فی سننه  (  114-1والحافظ فی التلخيص ( 
  لعه فرمايد.) مطا 227-3زاد المعاد ( 

) وامام مسلم آنرا روايت  20- 1در حديثی که روای آن حضرت ابو هريرة ميباشد وامام بخاری (  -
  ) هم تذکر رفته است که :| 40-1فرموده وهکذا اين حديث در مشکوة ( 

وضوء نيست مگر » ( ال وضوء اال من حدث  اوريح « پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است : 
  او خروج هوا ) . بی وضوءی 

  خواننده محترم ! 
در حديث فوق مالحظه فرموديد  که با صراحت تام الفاظ حصر اماده است که بجز چيزی که از 

  سبيلين يعنی از دو مجرای پيش و پس بيرون نه ايد ، در غير آن وضوء باطل نمی شود .
  بنآ حکم اسالمی وشرعی همين است که : 

ز، نماز را باطل نميکند زيرا اوال قول راجح اينست که خون بنی آدم خروج خون از بينی هنگام نما
نجس نيست، زيرا اصحاب پيامبر صلی هللا عليم و سلم در جنگ زخمی بوده اند ولی در همان حالت 

خون آلود نماز را ميخوانده اند، ولی فراموش نبايد کرد که خون حيض و يا خونی که از سبيلين 
    شود نجس هستند.(شرمگاه و مقعد) خارج 

و ثانيا خروج خون از بدن وضوء و نماز را باطل نميکند، زيرا دليلی در شرع برای بطالن وضوء و 
  نماز هنگام خروج خون از بدن وارد نشده است.

   خون نجس دراسالم:
  اول : خون در حال حيات:

ن نجس اعالم داشته اگر خون در حال زندگی از حيوان جاری گردد ،قرآن عظيم الشان آنرا بحيث خو
  سوره انعام )  اين حکم را به اين صراحت بيان فرموده است :  ١۴۵وآيه  (

ْسفُوحً   « ًما َعَلی َطاِعٍم يَْطعَُمهُ إِالَّ أَن يَُکوَن َمْيتَةً أَْو َدًما مَّ بگو: در » ( اقُل الَّ أَِجُد فِی َما أُْوِحَی إِلَیَّ ُمَحرَّ
يابم؛ بجز اينکه مردار باشد، يا خونی که (از بدن  حرامی نمیآنچه بر من وحی شده، هيچ غذای 

  حيوان) بيرون ريخته باشد.
  ولی خونيکه  بعد از ذبح در گوشت  حيوان باقی ميماند ، آن  خون را شرع حالل دانسته است .

می    ديگ   روی  که خونی    و  ماند می   باقی   حيوان   ذبح  محل  در   که ی خونی   ابومجلز درباره   از
  عبد   . شده است   نهی  جاری  و   جهنده   خون   از  فقط   ندارد،   اشکال  : گفت  کردند؟ سوال    ماند، 

  اند. کرده او نقل    از  را   مطلب  اين  ابوالشيخ  و   حميد   بن
کنا نأکل اللحم :« آمده است   شده  روايت     عنها   هللا   رضی    هکذا در حديثی که حضرت از عايشه

   ديگ   روی  بر  ، خون   خطوط   حاليکه   در  خورديم می  ما گوشت »  ( م خطوط علی القدروالد
  .(فقه السنه)  .  بود)   نمايان

  خون حيض: دوم:
خون حيض  به دليل حديث حضرت عايشه و اسماء ، نجس است :از اسماء دختر ابوبکر رضی هللا 

يه وسلم فقالت : إحدنا يصيب ثوبها من دم جاءت امرأة إلی النبی صلی هللا عل« عنه روايت است : 
زنی نزد پيامبر صلی » «الحيض کيف تصنع؟ فقال : تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، ثم تصلی فيه

آلوده شد، چکار بايدبکند؟ پيامبر  هللا عليه وسلم آمد و گفت : اگر لباس يکی از ما به خون حيض
بزدايدو سپس با نوک انگشتان و آب آن را بشويد و  صلی هللا عليه وسلم فرمود : آن را از لباسش

  متفق عليه )(  ».سپس بر روی آن، آب بريزد و در آن نماز بخواند 

   سوم:  طوريکه در فوق  اشاره نموديم:
  خروج خون از بدن (بجز از دو سبيل پشت و جلو) موجب باطل شدن وضوء نمی شود. 
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ليل شرعی در دست نداريم که خروج خون از بدن (غير د« هيئت دائمی افتا در اين باره می گويند: 
های عقب و جلو) ناقض وضوء باشد. اصل اين است که خون ناقض وضوء نيست و مبنای  از راه

  توقيفی است.  عبادات
که دليلش را ارائه بدهد.  بنابراين هيچ کس اجازه ندارد که بگويد اين عبادات مشروع است؛ مگر آن 

  ء  خروج خون را از نواقض وضوء شمرده اند .البته برخی از علما
که از غير شرمگاه خارج شود) وضوء بگيرد کارش  بنابراين اگر کسی در اثر خروج خون (ولو اين

  خوب و پسنديده است و راه احتياط در پيش گرفته و خودش را از اختالف خالص نموده است.
(آنچه که تو نسائی، ترمذی، حاکم...»ی َما َال يَِريبَُک َدْع َما يَِريبَُک إَِل « فرموده است:  پيامبر اسالم 

( تفصيل موضوع  اندازد) اندازد ترک کن و به سوی چيزی برو که تو را به شک نمی را به شک می
  ). مطالعه فرمايد )۵/٢۶١فتاوای انجمن دايمی مباحث علمی و افتا (  را ميتوان در

  چهارم: خون ماهی:
که  هی  پاک است. زيرا ماهی مرده پاک است و اين دليلی است بر اينعلماء  ميگويند که خون ما

  ی تحريم مردار، بقای خون در وجود آن است. خون آن هم پاک است؛ زيرا فلسفه
ُ َعلَْيِه َوَسلَّم می   َّo َعلَْيِه فَُکلُ «فرمايد:  پيامبر اکرم َصلَّی ِ َّo بخاری  »َما أَْنَهَر الدََّم َوذُِکَر اْسُم 
ای که موجب جاری شدن خون از حيوان است و (به هنگام  (هر وسيله).١٩۶٨) و مسلم (٢۴٨٨(

  ذبح) نام هللا بر آن ذکر شده باشد از گوشت آن بخوريد).

  خون مگس، پشه : پنجم:
خون مگس ،پشه و امثال اينها  در شرع اسالمی پاک بوده ، زيرا اين حشرات اگر بميرند باز هم 

  داللت بر همين مطلب دارد. » ها امر به فرو بردن مگس در نوشيدنی«حديث  که ناند، کما اي پاک
  ميتوانيد مطالعه فرمايد . .)۵٧٨٢-٣٣٢٠( تفصيل آن را در بخاری (

  خون انسان وخون حيوان حالل گوشت:
در مورد اينکه خون انسان  وخون  ( حيوان حالل گوشت ) در صورتيکه بر لباس ريخته شود ، 

  يا خير علماء  بدو دسته تقسيم گرديده اند :نجس است  
  خون انسان وخون حيوان حالل گوشت نجس است:  دسته اول:

تعداد از علماء  از جمله امامان اربعه (امام ابوحنيفه ،امام مالک ،امام  شافعی وامام احمد) همگی  
  در اين امر متفق القول اند که: 

رتيکه  اين خون بر لباس ويا بدن  ريخته شود خون انسان (وخون حيوان حالل گوشت) در صو
نجس است، و نماز  با لباس خون الود ويا بدن خون الود ويا آلوده به( خون انسان وحيوان حالل 
گوشت)  صحيح نمی باشد، زيرا شرط صحت نماز پاکی بدن از نجاسات است و خون انسان  نجس 

  است.
وجود دارد، در آنصورت به داليل موافقين بر طاهر  اگر ثابت شود که بر نجاست خون  انسان  اجماع

  بودن خون التفات نمی شود، زيرا اجماع حجت قاطعی است که عدول از آن جايز نيست.
  ) چنين ميفرمايد :١/٢۴٠امام ابن قيم رحمه هللا در (إغاثة اللهفان 

ست؟ فرمود: خير، از امام احمد سوال شد: آيا خون و چرک زرد (زخم بدون خون) نزد شما يکی ا« 
  »خون انسان  مردم در (نجاست آن) اختالف ندارند.

علماء  اين قول امام احمد را دليل بر اجماع امت بر نجس بودن خون دانسته اند و لذا اکثر قريب به 
اتفاق علماء  حکم به نجاست خون داده اند و بر اساس اين حکم نمازی که با لباس خونی  انسان 

  صحيح نيست.  آغشته  شده باشد،
گفته: علماء  بر نجاست خون اتفاق دارند. همچنين » مراتب االجماع«امام ابن حزم رحمه هللا در 

  جلد اول ) اين اتفاق علماء  را نقل کرده است. 420حافظ ابن حجر در فتح الباری ( صفحه 
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بمانند خون  حکم تمامی (انواع) خون« ) می گويد: ٢٢/٢٣٠» (التمهيد«و امام ابن عبدالبر در 
حيض است مگر آنکه قليل و اندک باشد که از آن گذشت شده است.و اين اجماع مسلمين است که 

  خون مسفوح  (جاری) رجس و نجس است.
علماء  اتفاق کرده اند که خون حرام و « ) مينويسد : ١/٧٩» (احکام القرآن«و امام ابن عربی در 

  »ورت نمی گيرد.نجس است و خورده نمی شود و انتفاع از آن ص
دالئل وارده بر نجاست خون ظاهر و واضح «  ) می نويسد: ٢/۵٧۶» (المجموع«و امام نووی در 

هستند، و نمی دانم که در اين مورد احدی از مسلمين خالفی گفته باشند بجز آنچه که صاحب کتاب 
مين در اجماع الحاوی از بعضی از متکلمين حکايت کرده: خون طاهر است، اما گفته و نظر متکل

  »محسوب نيست.
  خون انسان وخون حيوان حالل گوشت نجس نيست: دوم:ۀ ـدست

تعداد از علماء   منکر وجود اجماع شده اند و با استناد به برخی از نصوص حکم به پاک بودن 
  خون انسان صادر نموده اند.

سان  آلوده  شده باشد ، اين تعداد از علماء حکم صادر نموده اند : نماز کسی که لباسش به خون ان
  لباس اش نجس نه ونماز اش  صحيح است.

  اين علماء  معتقد اند که:
اصل در اشياء پاکی  يعنی طهار بودن انها تا زمانيکه حکم نجاست بر آن صادر نشده باشد  -1

طوريکه از روايات اسالمی معلوم ميگردد که پيامبر صلی هللا عليه وسلم امر به شستن بدون ( خون 
حيض ) امر نموده اند ولی اگر خونی از اثر جراحت وحجامت وساير موارد از بدن انسان جاری 

ميشود  اگر در جمله خون نجس شامل ميگرديد پيامبر صلی هللا عليه وسلم حتمآ عامل نجسات آنرا  
  بيان ميداشت .

: زنی نزد پيامبر  روايت است که گفت )   رضی هللا عـنها  (  در حديث متبرکه آمده است  : ازاسماء
صلی هللا عليه وسلم آمده وگفت : اگر کسی ازما باالی لباسش حيض شود، چه بايد بکند ؟ فرمودند : 

ن نماز آآن را بخـراشد ، بعد ازان آنرا درآب بهم مالد، وآب را برآن بپاشد ( يعنی آنرا آب کشد )ودر ﴿
 .بخواند

زيادی از حوادثی  به وقوع پيوسته است که صحابه  نبايد فراموش کرد که در تاريخ اسالم تعداد  -2
کرام مجروح گرديده اند ديده نشده که پيامبر صلی هللا  عليه وسلم امر به شستن آن کرده باشد ويا 

  فرموده باشد که اين خون نجس است.
زمانيکه امير المومنين توسط ابو لولو مجوسی در مسجد در نماز صبح شديدآ زخمی گرديد ، 

 مر به نماز جماعت خويش تا استطاعت بدنی  خويش ادامه داد ، اگر خون نجس ميبود ،حضرت ع
وبه حيث شکننده وضؤ بحساب می آمد ،امير المومنين  حضرت عمر ( رض)  نماز خويش در همان 

  از وقوع حادثه وجاری شدن خون قطع ميگرد.اولين لحظه بعد 
 ١١٠و متوفی به سال  هجری در مدينه ٢١ل متولد سا عالم شهير جهان اسالم شيخ حسن بصری (

   مسلمانان   همواره  » ما زال المسلمون يصلون فی جراحاتهم « هحری قمری در بصره ) ميفرمايد :
. و اين داللت  است   ذکر کرده   را   مطلب   اين   بخاری   .» خواندند  می  نماز   خونين    زخمهای   با  

    هللا عنهم با بدن خونی نماز نمی خواندند. بر پاک بودن خون است  وگرنه اصحاب رضی
الحافظ ابن حجر العسقالنی درفتح الباري اشاره به موضوع ترور امير المومنين حضرت عمر نموده 

  » . از زخمش جاری بود   خون   حاليکه  در   خواند،   عمر رضی هللا نماز«  ميفرمايد :
قطره ودوخون برای نماز خواندن فرقی   يک   در گفته است : ابوهريره رضی هللا عنه هکذا حضرت 

  ندارد.
را که با چرک وتراوش زخم آلوده شده    لباسی   است   شايسته«  تيميه ميفرمايد :  ابنشيخ  

بهتر آنست که بقدر امکان، ». باشد ، بشويند ولی دليلی بر نجاست وپليدی آن اقامه نشد است 
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  انسان از آن پر هيز کند. 
  د:شيخ ابن عثيمين می گوي

شود که تطهير خون خارج از بدن واجب است، اين سخن را  از ظاهر نصوص چنين برداشت می« 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّم شسته شد.  َّo بدان خاطر گفتيم که در روايات داريم که زخم پيامبر َصلَّی  

پاک  ها ممکن است با مطلب ذيل در تعارض باشد: اگر اجزای جدا شده از بدن انسان ولی اين سخن
آيد بايد به طريق اولی پاک باشد. ليکن به دليل ظاهر  است، پس خونی که از بدنش بيرون می

  ) 11/266مجموعه فتاوا و رسايل (  »( نصوص و پرهيز از شبهات، احتياط در شستن خون است.

 :رـن خون پُ ـندن نماز با دهاخو
دد، حکم اسالمی همين است که ر گراگر دهن يک نماز گزارقبل ويا  در حين ادای نماز خون  پُ 

ضرورت به جبران يا قضای نماز نيست؛ کافيست قبل از نماز خواندن دندان و دهان خود را از خون 
پاک کنيد و سپس نماز خويش ادامه دهد ، و اگر احيانا مشکل خون در دهن ،در اثنای نماز به وقوع 

خون دهن خويش را در اثنا نماز در بپيوندد ويا هم خون در دهن جمع شود ، نمازگزار ميتواند 
  درون يک دستمال تف کرده سپس آنرا دور بياندازيد و به نماز خويش  ادامه د هد .

ولی امام صاحب ابو حنيفه در مورد آمدن خون از دهن رای خود را دارد وآنر با قی واستفراغ دهن 
خون قی نمايد، پس اين قی کردن  اگر يکنفر نماز گزار در اثنای نماز پور مقايسه نموده ميفرمايد :

  را بايد از دو ديد مورد برسی قرار داد :
اول : اگر قی مملو از خون لخته باشد ،در اين حاالت پور ومملو بودن دهن معتبر است ، زيرا اين 

سوخته شده است ، واين بدين معنی است که اين خون از معده خارج شده است ، »  سودا  «خون 
رسانيده است ، پس چيزيکه از معده خارج گردد ،وخود را به دهن برساند ، ناقض وخود را به دهن 

  وضؤ بوده ولی شرط همان مملو بودن دهن است .
دوم : اگر قی مملو دهن از خون تازه ويا به اصطالح قی ازخون سيالن باشد امام صاحب محمد 

ناقض وضؤ بوده ،درغير آن اگر  ميفرمايد : اگر دهن مملو وپر باشد ، اين پور بودن قی با خون ،
  دهن مملو وپر نباشد ، ناقض وضؤ نمی باشد .

  امام صاحب محمد ميفرمايد :
  که قی خون  را به ساير قی ها  واستفراغ ها قياس نموده وميفرمايد : قی  بر چهار قسم است :

  قی از غذا  -1
  قی از آب  -2
  قی از صفراء  -3
  قی از سودا  -4

واستفراغ ها زمانی وضو باطل ميگردد که دهن نماز گزار مملو از قی باشد يعنی دراين نوع قی ها 
شرط مملو بودن دهن  مهم است ، ولی اگر دهن مملو نباشد ، قی کم در نزد امام محمد هم ناقض 

وضؤ نيست ، همينطور در قی خون عين  قاعده را درپيش گرفته وميفرمايد اگر قی با دهن پور باشد 
  و است .، شکننده وض

در خون تازه حکم کلی امام صاحب ابو حنيفه وامام صاحب محمد همين است که خون تازه وجاری 
شکننده وضؤ بوده ، فرق نميکند که دهن مملو و پور باشد ويا هم دهن مملو وپور نباشد ، مقدار 

  خون کم باشد ويا هم زياد باشد در هر دو صورت ، ناقض وضؤ است .
: معده محل خون نيست .اين خون به اثر زخم شکم خارج گرديده است وآنرا به دليل شان اينست که 

خون که از زخم اشکار بيرون ميشود قياس نموده وميفرمايد در خون اشکار سيالن خون از محل 
خون معتبر بود ،  پس در قی که باخون تازه باشد  ناقض وضؤ است ، طوريکه در فوق ياد اور 

  ين خون با دهن پر باشد  ويا هم دهن پر نباشد .شديم  فرق نميکند که ا
ولی در نزد ساير فقها ، قی ( استفراغ  ) وخون ناقض وضو نبوده چون در اين مورد نص صريح 
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احسن الهديه موالنا جميل احمد  156شرعی وجود ندارد . ( تفصيل موضوع را ميتوان در صفحه 
  .) سکرودوی مدرس دارالعلوم ديوبند ، مطالعه فرمايد

هکذا حکم خون بينی ويا خونيکه از سر به نرمی بينی برسد بنزد  امام صاحب ابوحنيفه ناقض 
وضؤ بوده ، زيراخون به محلی رسيده است که به ان حکم پاک کردن الحق است يعنی در غسل پس  

  سيالن متحقق شد.  
  خواننده محترم !

موضعات اختالفی در بين علماء ميباشد .  استفراغ  يا قی که آيا شکننده وضؤ ميباشد وياخير ، از
  تعداد کثيری ازعلماء  بدين نظر اند که  قیء (استفراغ) نجس هست، وشکننده وضؤ است . 

  ولی در مقابل تعدادی ديگر از علماء ميفرمايند که : قیء (استفراغ)  نجس وناقض وضؤ نمی باشد .
ز شريعت بر نجاستش وارد شده باشد، و در زيرا اصل اشياء پاک و طاهر هستند مگر اينکه دليلی ا

نجس بودن استفراغ هيچ دليل صحيح و صريحی شرعی وجود ندارد ،پس حکم شرعی همين است 
  .که نجس  نيست

اندازه استطاعت وتوانمندی  اش  مکلف گردانيده است که  پروردگار با عظمت ما هر مسلمان را به 
َ َما اْستََطْعتُمْ  :«در برابر خويش تقوا را پيشه خود سازد  َّo يعنی: 16(سوره تغابن آيه : » فَاتَّقُوا.(

  توانيد تقوای الهی راپيشه خود سازيد .  پس تا (جائيکه) می
  خواننده محترم ! 

خروج مقدار اندکی خون از دانه ويا هم  جوانی دانه ها  بجز به رای  امام صاحب ابوحنيفه ،نزد 
طل نمی کند، فقط کافيست خون را از   روی دست ويا هم عضو سايرپيروان مذاهب   وضوء را با

 ديگرجسم  پاک نمود و بعدآ به  نماز خواندن  خويش ادامه دهيد .
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  مـتـفـفصل ه
 مـمّ ـيـت

ولی در اصطالح شرع، قصد کردن به .  کلمه عربی است که به معنای قصد واراده می باشد  تيّمم 
  بجای وضوء و در نبودن آب ميباشد.خاک پاک را ميگويند که 

ای کسانی که ايمان آورده ايد ! در حالی که مست قرآن عظيم الشان  بما دستور داده ميفرمايد : 
هستيد به نماز نزديک نشويد تا آن گاه که (مستی بر طرف شده و) بدانيد که چه می گوئيد ، و (نيز) 

مگر اين که مسافر باشيد . و اگر مريض يا  در حالی که جنب هستيد تا آن گاه که غسل بکنيد ،
مسافر بوديد و يا اين که از قضی حاجت و توالت بيرون آمديد ، و يا اين که با زنان نزديکی کرديد و 
( در همه اين احوال ) آبی نيافتيد ،پس با خاک پاک تيّمم کنيد و ( برای اين منظور ، با خاک ) چهره 

  هللا بسيارعفوکننده و بی نهايت آمرزنده است. و دستهايتان را مسح کنيد. قطعا
َالةَ َوأَْنتُْم ُسَکاَرى َحتَّى تَْعَلُموا َما تَقُولُوَن َوَال ُجنُبًا إِالَّ َعاِب « ِری َسبِيٍل َحتَّى ياالَِّذيَن آَمنُوا َال تَْقَربُوا الصَّ

َحٌد ِمْنُکْم ِمَن اْلغَائِِط أَْو َالَمْستُُم النَِّساَء فَلَْم تَِجُدوا َماًء تَْغتَِسلُوا َوإِْن ُکْنتُْم َمْرَضى أَْو َعَلى َسفٍَر أَْو َجاَء أَ 
ا َغفُوًرا   َ َکاَن َعفُو� َّo َُّموا َصِعيًدا َطيِّبًا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُکْم َوأَْيِديُکْم إِن   (سوره نساء)  )43»  (َفتَيَمَّ

َالِة فَاْغِسلُوا  «سوره مائده ) ميفرمايد :   6همچنان در ( آيه  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا قُْمتُْم إِلَى الصَّ
نُبًا فَاطَّهَُّروا َوإِْن ُوُجوَهُکْم َوأَْيِديَُکْم إِلَى اْلَمَرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُکْم َوأَْرُجلَُکْم إَِلى اْلَکْعَبْيِن َوإِْن ُکْنتُْم جُ 

ُموا َصِعيًدا ُکْنتُْم َمْرَضى أَْو َعَلى  َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُکْم ِمَن اْلغَائِِط أَْو َالَمْستُُم النَِّساَء فَلَْم تَِجُدوا َماًء فَتَيَمَّ
ُ ِليَْجعََل َعَلْيُکْم ِمْن َحَرجٍ َولَِکْن يُِريدُ  َّo َرُکْم َوِليُتِمَّ  ِليُطَ َطيِّبًا فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهُکْم َوأَْيِديُکْم ِمْنهُ َما يُِريُد ّهِ

( ای کسانی که ايمان آورده ايد !هرگاه که برای نماز بپاخاستيد .»نِْعَمتَهُ َعَلْيُکْم لَعَلَُّکْم تَْشُکُروَن 
(ووضوء نداشتيد)، صورتها و دستهای خود را همراه با آرنجها بشوئيد ، و برسرهای خود مسحی 

بشوئيد . و اگر جنب بوديد ( و خواستيد نماز بخوانيد  بکشيد ، و پاهای خود را همراه با بجلک  آنها
، همه بدن ) خود را بشوئيد . و اگر مريض يا اين که مسافر بوديد ويا اين که يکی از شما از توايت 
وقضای حاجت برگشت ، يا با زنان همبسترشده جماع نموديد ، و آب نيافتيد ، پس با خاک پاک تيّمم 

از زدن کف دستان برزمين) ازآن (خاکی که بر دستان است) بر صورتها  کنيد ، ( بدين شکل که بعد
و دستهای خود(تا به مچ) بکشيد .هللا نمی خواهد برشما مشقّت وسختی بيندازد ، و بلکه می خواهد 

  .شما را پاکيزه گرداند و نعمت خود را بر شما تمام نمايد ، شايد که شکر او را به جای آوری)

     :ه روش تيّممنکات ضروری در بار
    در بحث تيّمم  تذکر چند  نکته  را ضروری  وحتمی ميدانم .

    حکم تيّمم از قرآن عظيم الشان  و احاديث صحيح ثابت شده است . – 1
  صحيح ترين روش تيّمم  همين  است . - 2
  با دل خود نيت واراده پاکی نمايم . -3
  هردو کف دست را يکباربرزمين پاکی بزنيم  -4
   تا خاکهای اضافی بريزد.  تان را از زمين بلند نموده پف نمايد وبه هم زده تکان دهددس -5
   دو دست  را يکباربر چهره کشيده و با آنها کامال چهره  خويش را مسح کنيم .-6
وسپس کف دست چپ رابر پشت    کف دست راست را برپشت دست چپ کشيده و مسح نمايد - 7

    تيّمم به پايان ميرسد.مچ مسح نموده و ن منوال دستانش را تا بهبدي مايددست راست کشيده مسح ن
    ، ريگ و غيره جايز است.  تيّمم به هر آنچه از جنس وبر سطح زمين باشد از قبيل خاک - 8
وغيره) که شخص  قادر به    هنگام نبود آب و يا هر عذر شرعی ( همانند : مريضی ، ترس - 9

   است.استفاده از آب نباشد تيّمم جايز 
    تيّمم يکی از احکام خاص به امت اسالمی و دين سالم است. - 10
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وضوء فرد می توانست انجام    تيّمم جانشين غسل و وضوءاست لذا هر عملی که با غسل و - 11
    دهد با تيّمم نيز می تواند انجام دهد.

يافتن آب و قادر به از آنها   عالوه   تمام شکنندهای غسل و وضوء شکننده تيّمم نيز می باشند - 12
   رفتن تيّمم می گردد.   استفاده از آن نيز باعث از بين

     دستان را بر ديوار زده تيّمم زدن ايرادی ندارد و ازپيامبر اسالم  ثابت است. -13

  فرائض تيّمم:
    در تيّمم فرايض ذيل وجود دارد .

   نيّت يعنی با دل اراده پاکی نمودن . - 1
   مين زدن.يکباردستان را برز - 2
   چهره را مسح نمودن . - 3
    دستان را تا به مچ مسح نمودن. - 4

گيردودر احاديث صحيح آمده سنّت می  عالوه ازاين چهارعمل ديگر اعمالی که در تيّمم صورت می
   باشند.

  صحيح تيمم: ۀطريق
و طريقه درست و صحيح تيمم طبق روايت صحيحى كه از حديث عمار بن ياسر در صحيح بخارى 

جنب شده بودم و آبى پيدا نكردم پس خود را به :« مسلم نقل شده است كه چنين  بيان گرديده است 
خاك ماليدم و سپس نماز خواندم، سپس آنرا براى پيامبر صلى هللا عليه و سلم قصه كردم پس او 

نش را به دو كف دستا اسالم فرمودند: براى تو كافى بود كه اينطور انجام ميدادى، و سپس پيامبر 
  .زمين زد و سپس آنها را پف كرد و سپس صورتش و دو دستش را مسح كرد. ( متفق عليه)

  خالصۀ بحث تيمم:
  نيت تيمم (در قلبش، همانطور كه براى وضوء و نماز و غيره در قلبش نيت ميكند) -1
  .در ابتدا» بسم هللا« گفتن -2
  ضربه زدن با دو كف دست به زمين. -3
  ارى روى دو كف دستش بماند آنها را پف ميكند.اگر گرد و غب -4
  دو كف دستش را ابتدا به صورتش و سپس به دستانش تا مچ دست ميمالد. -5
  از آنجاييكه تيمم حكم وضوء را در بر ميگيرد، ميتوان اين ذكر را پس از تيمم بيان كرد: -6

رسوله، اللهم اجعلنی من التوابين أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده و
واجعلنی من المتطهرين.در ضمن احاديثى كه ميگويد دو كف دست را تا آرنج مسح كند ضعيف 

  ميباشد.
ولى اگر كسى بعلتى نتواند يكى از اين اعمال و يا اركان عبادات را انجام دهد پس تا آنجاييكه ميتواند 

  ا ايستاده بخواند، نشسته ميخواند، زيرحکم قرآن است:آنرا انجام ميدهد، مثال اگر نتواند نماز ر
   ».در اوامر دين) تا آنجايى كه در حد توان شما باشد انجام دهيد«(يعنى: » فاتقوا هللا ما استطعتم«  

  : توضيحی در مورد تيمممعلومات 
  شود؟  می  گفته  چيزی  چه  به  سوال:  تيمم
  است.   خاك  در حكم  يا آنچه  پاك  خاك  وسيله  به  از بدن  يهحكم  نجاست  دور كردن  يعنی  جواب: تيمم
  جايز است؟   زمانی  در چه  سوال:  تيمم

  جواب: 
    آب  ميسر نشدن  در وقت -1
  از آب.   يا ازدياد آن، بر اثر استفاده  بروز بيماری  وجود خطر و انديشه  در صورت -2
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  دهيد؟   وضيحرا ت  آب  به  دسترسی  عدم  سوال:  حالتهای
  جواب: 

  دور باشد.   شرعی  ميل  يك  اندازه  به  آب  كه  هنگامی -1
  خطر حمله  وجود دارد، ولی  آب  از منزل  خارج  وجود دشمن. مثالً   واسطه  به  بر آب  دسترسی  عدم -2

  كند.  ديگر، او را تهديد می  يا چيزی  يا درنده  دشمن
  وضوء استفاده  برای  مقدار آب  اگر از آن  كه  خطر هست  اين  لیوجود دارد، و  در حد كمی  آب -3

  شود.  و تلف  رفته  از بين  از تشنگی  است  شود، ممكن
  آن، ميسر نيست.   كشيدن  برای  دلو و ريسمان  موجود است، ولی  چاه  داخل  آب -4
  از وی  كه  نيست  ديگر هم  رد و كسیندا  دسترسی  آن  به  مختلفی  بنا بر داليل  وجود دارد، ولی  آب -5

  استمداد كند. 
  كند.   تواند تيمم و می  است  وجود آب  عدم  موارد در حكم  اين  تمام

  معتبر است؟   زمانی  در چه  مريض  شدن  سوال:  انديشه
  طبيب وباشد   داشته  يقين  شدن مريض   آب، به  از استفاده  خويش  با تجربه  كه  جواب: در صورتی

  كند.   تواند تيمم می  بدهد آنگاه  نظری  ماهر چنين
  باشد چيست؟   داشته  فاصله  از آب  شرعی  ميل  يك  اندازه  به  كه  از اين  سوال: غرض
  يا بر اثر اطالع  خويش  گمان  به  وجود ندارد، ولی  آنجا آب  كه  هست  در محلی  انسان   جواب: وقتی
  حالی  در چنين  وجود است  متر) آب  1700(حدود  ميل  كمتر از يك  ر فاصلهد  شد كه  كسی، متوجه

  برود.   آب  سراغ  بايد به  بلكه  جايز نيست  تيمم
  حوالی  در آن  از وجود آب  نتواند خبری  وجه  هيچ  نباشد و به  هم  ای دهنده  اطالع  كه  اما در صورتی

موجود است، در   از آن  متر) يا بيش  1700(حدود  مايل  يك  فاصله  به  آب  آورد و يا اينكه  بدست
  شود.  جايز می  برايش  تيمم  صورتی  چنين

  است؟   چند چيز فرض  سوال : در تيمم
  است:   چيز فرض  سه  جواب: در تيمم

  كردن.   نيت -1
  ماليدن.   و بر صورت  زدن  را بر خاك  هر دو دست -2
  ماليدن.   و دستها را تا آرنج  زدن  را بر خاك  هر دو دست -3

  است؟   چگونه  تيمم  كامل  سوال:  روش
نماز و يا   خواندن  شدن، برای  و پاك  پليدی  دور كردن  قصد و اراده  به  كند كه  نيت  اوآلبايدجواب: 

بر   نحوی  آنها را بيفشاند و به  زده  را بر خاك  هر دو دست  كند. سپس می  ديگر تيمم  عبادتی  انجام
  روی  دست  بماند، كه  باقی  سر مو جايی  يك  اندازه  نماند. (اگر به  باقی  از آن  جايی  هيچ  بمالد كه  چهره

  نخواهد شد).   صحيح  است، تيمم  نشده  ماليده  آن
  دست  را در زير انگشتان  چپ  دست  آنها را بيفشاند و چهار انگشت  زده  بار دوم، دستها  را بر خاك

  دست  بااليی  قسمت  چپ  دست  كند و با كف  مسح  را تا آرنج  دست  زيرين  قسمت  قرار داده  راست
  كند.   خالل  را تا سر انگشتان  راست

  ريش  كردن  آورد. خالل  تيمم بيرون  از شروع  باشد، آنها را قبل  داشته  و انگشتر در دست  اگر ساعت 
  است.   سنت  در تيمم

  جايز است؟   تيمم  چيزهايی  چه  ل:  رویسوا
  رنگ  كه  خاك، ريگ، سنگ، گچ، آهك، سيمان، آجر، خشت، ديوار (در صورتی  روی  جواب: تيمم

  باشند.   پاك  كه  شرطی  به  نباشد) جايز است  خورده
  جايز نيست؟   چيزهايی  چه  روی  سوال:  تيمم
ً   در آتش  كه  هر چيزی  و خالصه  گندم، جو، پارچه فلز، شيشه،  چوب، انواع  روی  جواب: تيمم   عموما
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  نباشد، جايز نيست.   شود و گرد و غبار بر آن و خاكستر می  و يا سوخته  ذوب
يا خير؟   بر آنها جايز است  و ديوار، گرد و غبار نباشد، تيمم  موزائيك  سنگ، آهك  سوال: اگر روی
وجود   نيست. بدون  وجود گرد و غبار بر آنها الزامی  يز استجا  بر آنها تيمم  كه  جواب: چيزهايی

  جايز است.   تيمم  غبار هم
  يا خير؟   جايز است  باشند تيمم  اگر غبار داشته  جايز نيست  آنها تيمم  روی  كه  سوال: چيزهايی

ر شود و يا اثر زدن، غبارها منتش  از دست  باشند كه  داشته  حدی  غبار به  كه  ! در صورتیبلیجواب: 
  آنها بماند جايز است.   دست، روی

كرد، با   در مسجد، تيمم  قصد دخول  يا به  آن  به  زدن  يا دست  قرآن  قصد تالوت  به  سوال:اگر كسی
  تواند نماز بخواند؟  می  تيمم  همان

  جايز است.   عبادت  نوع  چندين  اداء و انجام  تيمم  جواب: بلی! با يك
  تواند نماز بخواند؟ می  تيمم  كرد، با آن  تيمم  تالوت  يا سجده  نماز جنازه  برای  ر كسیسوا ل:  اگ

  جواب: بلی ، جايز است. 
ميسر   برايش  از نماز خواندن، آب  كرد و نماز خواند و پس  آب، تيمم  سوال:  اگر بخاطر ميسر نشدن

  يا خير؟   است  نماز ضروری  شد بر گرداندن
  نيست.   نماز ضروری  رگرداندنجواب:خير ، ب

  شود؟  می  باطل  چيزهايی  از چه  سوال:  تيمم
  دسترسی  شود. و اگر بر اثر عدم می  باطل  هم  شود تيمم می  وضوء باطل  كه  چيزهايی  جواب: از همان

  باطل  مشكند، تيم  استفاده  از آن  كه  ميسر شد و توانست  برايش  آب  بود، سپس  كرده  تيمم  آب  به
  شود.  می  باطل  تيممش  عذر هم  آن  بود، از دور شدن  كرده  تيمم  شود. و اگر بر اثر عذری می

  تواند، بخواند يا خير؟  می  تيمم  با آن  بود، نماز عصر را هم  كرده  نماز ظهر تيمم  سوال:  اگر برای
  تيممش  كه  متعدد جايز است. و تا زمانی  متعدد در اوقات  نمازهای  واحد خواندن  جواب: بلی ! با تيمم

نماز   اگر برای  دهد. مثالً   را انجام  عبادتی  را بخواند و هر نوع  نمازی  تواند هر نوع می  نشده  باطل
و هر   تالوت  قرآن، نماز جنازه، سجده  نوافل، فرايض، تالوت  تيمم  بود با همان  كرده  ظهر تيمم  فرض
  دهد.   تواند انجام را می  عبادتی  نوع

  جايز است؟   مدتی  تا چه  سوال: تيمم
  منوال  همين  به  باشد. و اگر چند سال  ميسر نشود و يا عذر باقی  برايش  آب  كه  جواب: تا زمانی

  ندارد.  كرد، اشكالی  و تيمم  گذشت
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  فصل هشتم 
 رابوج برموزه ومسح 

موضعات قابل بحث بين فقهای اسالم بشمار ميرود و دارای احکام مسح بر خفين وجوراب يکی از 
خاصی در دين مقدس اسالم ميباشد ، بهترين حکم  اين مساله را که بطور علمی مورد تدقيق وبرسی 

،حکم وفتوای  عالم شهير در جانب ساير احکام وفتاوی که از جانب علماء بيان گرديده قرار گرفته 
بن صالح العثيمين رحمه هللا  در اين بابت ميباشد ،که توانسته موضوع را جهان اسالم  شيخ  محمد 

از ديد جوانب مختلفه مورد برسی دقيق وهمه جانبه قرار دهد که در ذيل نظريات دانشمد محترم  را 
     با شما شريک می سازم :

  شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه هللا  در مورد مسح به خفين وجوراب مينويسد :
نظور از ُخف، آنچه که از جنس پوست و چرم و مانند آنست و بر روی پاها پوشيده می شود م

يا نخ ومانند آنست و بر  (جوراب چرمی يا پوستی)، و منظور ازجوراب؛ آنچه که از جنس پارچه
  پا پوشيده می شود، و به ُشراب (جوراب ساقه بلند) نيز شناخته می شود.  روی

  ثيمين رحمه هللا  در مورد حکم فقهی مسح بر ُخف و جوراب ميفرمايد ؟شيخ  محمد بن صالح الع
مسح بر آنها سنتی است که از پيامبر صلی هللا عليه وسلم وارد است بنابراين مسح بر ُخف و 

  جوراب از درآوردن آنها بقصد شستن پاها افضلتر است. 
  و دليل آن:

در باره وضؤ پيامبر صلی هللا عليه وسلم چنين حديث مغيره بن شعبة رضی هللا عنه امده است : که  
  روايت نموده  است :

کنت مع النبی صلی هللا عليه و سلم ذات ليلة فی مسير، فأفرغت عليه من اإلداوة فغسل وجهه  « مغيره ميفرمايد :
  (متفق عليه)» و ذراعيه و مسح برأسه، ثم أهويت إلنزع خفيه فقال : دعهما فأنی أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما

هايش ريختم،  شبی در راه با پيامبر صلی هللا عليه وسلم بودم، از آبی که در ظرف بود بر دست« 
، سپس خواستم تا »هايش همراه با ساعدهايش را شست و سرش را مسح کرد روی  و دست

ون در يعنی: آنها را در نياور چ  »دعهما فإنی أدخلتهما طاهرتين«خفهايش را در بياورم فرمود : 
(اين حديث در بخاری، ».  ام (وضوء داشتم) سپس بر آنها مسح کرد حالت طهارت آنها را پوشيده

  ذکر گرديده است ..) 274) و مسلم، کتاب الطهارة ( 206کتاب الوضوء ( 
در قرآن عظيم الشان و سنت رسول صلی هللا عليه   ناگفته نبايد گذاشت که : مشرعيت مسح بر ُخفها

  ثابت گرديده است :احت بوضوسلم نيز 
يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا قُْمتُْم إَِلى الصَّالِة فَاْغِسلُوا وُجوَهُکْم «قرآن عظيم الشان حکم ميفرمايد : 

يعنی:( اى   )  6سوره المائدة:آيه »(  وأَْيِديَُکْم إَِلى اْلَمَرافِِق واْمَسُحوا بُِرُؤوِسُکْم وأَْرُجلَُکْم إَِلى اْلَکْعَبْينِ 
ايستيد، روی  و دستها را تانراتا آرنج بشوييد و  ايد، هنگامى که به نماز مى کسانى که ايمان آورده

  سر را مسح نماييد و پاها را تا کعبين (بجلک ها ) بشوييد. 
دو قرائت  در قرائتهای هفتگانه از رسول هللا صلی هللا عليه »  وأَْرُجلَُکْم « حال در اين فرموده  

  لم  وجود دارد:وس
  قرائت اول:

با نصب الم که در اينصورت بر (وُجوَهُکْم) عطف خواهد شد و لذا پاها در اين حالت »وأَْرُجلَُکمْ « 
  شسته می شوند. (يعنی با اين قرائت، حمل بر مکشوف بودن پاها می شود پس بايد شسته شوند)

   قرائت دوم:
عطف خواهد شد لذا در اين حالت پاها » بُِرُؤوِسُکمْ « ت بر با الم مجرور که در اينصور »وأَْرُجلَُکمْ « 

مسح خواهند شد. ( يعنی با اين قرائت، حمل بر پوشيده بودن پاها با ُخف يا جوراب می شود پس 
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بايد مسح شوند)و آنچه که بيان می دارد که پاها يا مسح می شوند يا شسته، سنت نبوی است. 
لی هللا عليه وسلم مکشوف بود آنها را می شست و هرگاه چنانکه هرگاه پاهای مبارک رسول ص

  پاهای خود را با ُخف پوشيده می ساخت بر روی آنها مسح می نمود.
اما دليل آن از سنت، اين امر از سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم به تواتر رسيده است، امام احمد 

  رحمه هللا می فرمايد :
سح وجود ندارد. و چهل حديث از رسول هللا صلی هللا عليه در قلب من هيچ شکی در مورد جواز م

  وسلم و اصحاب بزرگوارش رضی هللا عنهم در اين مورد وارد است.
  شروط ثابت و صحيح مسح بر ُخفها:

  شيخ العثيمين رحمه هللا  برای مسح بر ُخفها چهار شرط راالزم ميداند :
  شرط اول: 

ه بدن طهارت داشته باشد، و دليل آن طوريکه در فوق موزه وجوراب بايد  زمانی پوشيده شوند ک
يعنی: آنها را در »دعهما فإنی أدخلتهما طاهرتين«بدان اشاره نموديم :حديثی  مغيرة بن شعبة است: 

) 206ام (وضوءداشتم). بخاری، کتاب الوضوء (  نياور چون در حالت طهارت آنها را پوشيده
  ). 274ومسلم، کتاب الطهارة (

   شرط دوم:
بايد ُخف ها و جوراب پاک باشند، در صورتيکه ُخف ها و جوراب نجس باشند ،در آنصورت مسح بر 
آنها جايز نيست، و دليل آن اينست که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم روزی با اصحاب خود نماز می 

م به وی خبر را درآوردند، زيرا جبرئيل عليه السال بوت های شان خواندند بعد ايشان در اثناء نماز 
    ). 650(أبو داود ، کتاب الصالة ( داده بود که نجاستی بر قف بوت های شان  چسپيده است.

و اين دليل است بر اينکه جايز نيست که با چيزی نماز خوانده شود که نجاستی داشته باشد، و از 
می شود و در طرفی اگر با آب بر روی نجاست مسح صورت گيرد، فرد مسح کننده به نجاست آلوده 

    آن صورت صحيح نيست که او را پاک و طاهر ناميد.
  شرط سوم: 

مسح بر روی آنها فقط در وضوء صورت گيرد نه در حالت غسل جنابت يا هر امری که باعث غسل 
است که گفت: پيامبر صلی هللا عليه   صفوان بن عسال رضی هللا عنه  واجب گردد، و دليل آن حديث

که هرگاه در سفر بوديم تا سه شب و روز ُخف هايمان را درنياوريم مگر در وسلم به ما امر نمود 
شود) اما بر اثر مدفوع، ادرار و  (در اين صورت بايد خفهارا در آوريم چون مسح باطل می جنابت

ترمذی ، کتاب   خواب (که همگی موجب باطل شدن وضوء هستند)، درآوردن آنها الزم نيست.
  ). 478) ، و ابن ماجة کتاب الطهارة (  127، کتاب الطهارة ( ) ، و نسائی 96الطهارة (

 بنابراين طبق اين حديث، مسح بايد در بی وضوءيی باشد و در هنگام غسل واجب مسح جايز نيست.
( بلکه بايد خفين را از پا درآورد و سپس غسل انجام داد، بعد دوباره می توان خفها را پوشيد و 

  ر روی آنها مسح کرد)اينبار هنگام بی وضوءيی ب
  شرط چهارم:

مسح بايد در مدت زمانی صورت گيرد که شرع آنرا مشخص کرده است، که يک شبانه روز برای  
شخص مقيم و سه شبانه روز برای مسافر است، چنانکه علی ابن ابيطالب رضی هللا عنه روايت 

مسافر و يوما و ليلة ثالثة أيام ولياليهن لل  صلی هللا عليه وسلم جعل رسول هللا«کرده: 
پيامبر صلی هللا عليه وسلم (مدت مسح را) سه شبانه روز برای مسافر و يک شبانه روز »«للمقيم

  ). 276کتاب الطهارة (   روايت مسلم». برای مقيم تعيين کرد
و اين مدت از اولين مسح شروع می شود و بعد از بيست و چهار ساعت (برای مقيم) و هفتاد دو 

  سافربعد از اولين مسح بپايان می رسد. ساعت برای م
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مثال اگر فرض کنيم شخصی جهت ادای نماز صبح سه شنبه وضوء می گيرد و وضوءی او تا ادای 
نماز عشاء باقی بماند، سپس بخوابد (که اين خواب باعث ابطال وضوءيش می شود) و بعد جهت 

خف پوشيده و بر آن مسح کند،  ادای نماز صبح روز چهارشنبه برخيزد و مثال در ساعت پنج صبح
حال اگر ابتدای مدت از ساعت پنج صبح روز چهارشنبه تا ساعت پنج صبح روز پنجشنبه باشد، 
چنانکه او در روز پنجشنبه و قبل از اتمام ساعت پنج (که هنوز مدت بيست و چهار ساعت تمام 

ادا کند و عالوه بر آن تا نشده) مسح کند او می تواند نماز صبح روز پنج شنبه را با اين مسح 
زمانيکه طهارتش باقيست هر نماز ديگری بخواند، زيرا بر طبق قول راجح علماء  وضوءی او با 
پايان مدت (مسح خفين) نقض نمی شود و اين بدان خاطر است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

بنابراين اگر مدت (يک  برای طهارت مدت زمانی تعيين نکرده بلکه برای مسح مدت گذاشته است،
شبانه روز برای مقيم) بپايان رسيد او فقط نمی تواند که بر خفين مسح کند ولی با اين وجود 

وضوءيش (چنانکه قبال باطل نشده باشد) هنوز باقيست زيرا اين وضوء بنا بر دليل شرعی ثابت می 
اهد شد و از طرفی هيچ ماند و هرآنچه که با دليل شرعی ثابت است جز با دليل شرعی نقض نخو

دليلی وجود ندارد که با پايان يافتن مدت مسح خفين وضوء نيز باطل می شود و اصل بر بقا است 
  مگر اينکه زوال آن بيان گردد.

و اين موارد شروط الزم جهت مسح بر خفين بودند و البته بعضی از علماء  شروط ديگری را ذکر 
  ر هستند.کرده اند که برخی از اين شروط محل نظ
   پوشاندن کل پای  با جوارب ها:

برخی از فقها شرط گذاشته اند که خف و جوراب بايد تمامی محل فرض (يعنی قسمتی از پا که بايد 
  شسته شود) را بپوشانند ؟

اين شرط صحيح نيست زيرا دليلی بر آن وجود ندارد، و  در جواب اين تعداد از فقها بايد گفت که :
جوراب باقيست ( و هنوز می توان بدانها خف يا جوراب گفت) مسح بر آنها  ماداميکه اسم خف و

نيز جايز است، زيرا سنت در مسئله مسح خف بر وجه مطلق آمده و چنانکه شارع مسئله ای را 
بصورت مطلق بيان کرده باشد برای احدی جايز نيست که آنرا مقيد نمايد مگر اينکه برای ادعای 

قاعده ای شرعی داشته باشد که آنرا مقيد سازد، و بر اين اساس جايز است خود نصی از شارع و يا 
که حتی بر خف سوراخ نيز مسح کرد، همچنين مسح بر خف نازک نيز جايز است زيرا هدف از 

پوشيدن خف، پوشاندن پوست نيست بلکه هدف از آن ايجاد گرما برای شخص است و نفعی به وی 
ز می دانم چرا که بيرون آوردن آن موجب سختی است و در آن برساند، و من مسح بر خف را جاي

فرقی بين جوراب ضخيم يا نازک با جوراب سوراخ يا سالم وجود ندارد بلکه مهم آنست که تا 
زمانيکه اسم خف باقيست (يعنی هنوز می توان بر آن اسم ُخف گذاشت) پس مسح بر آن نيز جايز 

  است.
  راب :وه ويا هم چبر موز نظر فقه حنفی درمورد مسح 

و يا بدون  ٬علماء پيروی فقه حنفی ميفرمايند : آنعده از موزه های باريکی که آب از آن نفوذ می کند
 ٬بستن نمی توان با آن راه رفت و يا اين که مسير يک ميل يا دو ميل را پی در پی با آن طی کرد

 مسح بر همچو موزه ها اصآلجايز نمی باشد .
اگر جوراب ها  تاري ويا هم  دارايی بافت پشمي اب های تاری  ميفرمايند که : همچنان در باره جور

باشد ؛ شرط مسح برآن اينست كه ساق پا ها را محكم گرفته وبد ون چپلي وكفش وغيره سه   ميل 
  منزل پياده د رآن شده بتواند يا اينكه جوراب های  (مجلد ) ومنعل) باشد .

  ومجلد آنست كه برتمام جوراب چرم د وخته شده باشد .منعل آنست كه زير آن چرم باشد 
علي ظاهر خفيه او مو قيه الخ او جوربيه ولو من غزل اوشعـــــر الثخينين :«  د ر(د رالمختار) آمده 

والمنعلين والمجلد ين   بحيث يمشي فرسخا ويثبت علي الساق بنفسه واليري ما تحته وال يشف الخ
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   203 -202-فتاوي دارالعلوم ديوبند جلد اول  صفحه   246الخ د رالمختار جلداول صفحه 

وال يجوز المسح علی الجورب الرقيق من غزل أو شعر بال خالف ولو کان ثخينا يمشی معہ فرًسخا « 
فإن کانا رقيقين يّشفان الماء ال يجوز المسح  (٬١/١٩٢(البحر الرائق: »  فصاعدا فعلی الخالف 

البتہ اگر کپڑا اتنا موٹا ہو جس ميں مذکوره اوصاف ہوں تو اس ) ١/٨٣عليهما باإلجماع (بدائع: 
کے موزوں پر مسح جائز ہوگا۔ الشک أن المسح علی الخف علی خالف القياس فال يصح إلحاق 

غيره بہ إال إذا کان بطريق الّداللة وهو أن يکون فی معناه ومعناه الساتر لمحل الفرض الذی هو بعدد 
 )١/١٠٩لسفر وغيره (فتح القدير: متابعة المشی فيہ فی ا

وأما المسح علی الجوربين فإن کانا مجلدين أو منعلين يجزيہ بال خالف عند أصحابنا وإن لم يکونا 
مجلدين وال منعلين فإن کانا رقيقين يشفان الماء ال يجوز المسح عليهما باإلجماع وإن کانا ثخينين ال 

يجوز وروی عن أبی حنيفة أنہ رجع إلی قولهما فی يجوز عند أبی حنيفة وعند أبی يوسف و محمد 
  ) ١/٨٣آخر عمره (بدائع: 

  علما ءفقه حنفی می افزايند :
برجوراب تاري وپشمي وجوراب هاي مروجه امروزي شرايط مسح به اين قسم جورابها موجود  

موزه که  و يا ٬اگر امامی بر موزه باريکی که آب از آن نفوذ می کند نيست ومسح برآن جايز نيست؛
، ويا هم برجوراب های تاری  راه رفت بدون بستن نمی توان با آن  يک ميل يا دو ميل پی در پی 

وپشمی امروزه ، مسح  کند  نه نماز خودش قبول می شود نه نماز اشخاصيکه در پشت آن امام 
  نماز خوانده اند هم قبول نميشود .

از عمل مسح امام بر همچو موزه ها  علماء فقه حنفی می افزايند اگر اين تعداد اشخاص
  وهمچوجوراب ها  اطال ع حاصل نمايند ، بايد به اعاده نماز خويش نيز اقدام ورزند .

  ارای مخالف درمسح بر جوارب ها :
مينويسد :د رباره مسح بر جوربين يك تعداد  19عالمه ابن رشد د ربدايته المجتهد جلد اول صفحه 

لك (رح) وامام صاحب   ؛ امام صاحب ابو حنيفه (رح) امام صاحب مااز علماء بر عد م جواز اند 
  شافعي (رح) قايل برعد م جواز اند.

وتعدادی ديگری از علماءقايل برجواز مسح بر جوراب اند که از آنجمله ميتوان از  امام صاحب  ابو 
مايند که : مسح يو سف ؛ امام صاحب محمد ؛ وسفيا ن ثــوري نام برد ، اين تعداد از علما ء ميفر

ثخين باشد ؛ امام خطابي د رمعالم السنن جلد اول صفحه    مسح بر جوراب ها  جايز است بشرط كه
  مينويسد : که : مسلك امام احمد ؛ واسحاق بن راهويه همين است. 121

اسحاق را  عين قول سفيان ثوري ؛ ابن المبارك شا فعي ؛ احمد و  29صفحه  1امام ترمذي درجلد 
  مينويسد : 103رده است ؛ مبا رك فوري د ر تحفته اال حوذي جلد اول صفحه بيان ك

اصل سخن اينست كه جمهور گفته است كه مسح بر جور بين جايز نيست وقتيكه ثخين نباشد چرا كه 
قرآني ثابت است عد ول ازآن الي المسح ذ ريعه احاد يث صحيحه  وظيفه هاي غسل است كه به نص

رباره مسح بر خـفـــين است نه كه د رباره مسح بر جوربين چرا كه اين احاد وآن فقط د  ممكن است
يث صحيح نيســتــند ( جورب ) موزه تاري يا پشمي را گويند جراب اگر به د وطرف آن چرم پيوسته 

شود آنرا ( مجلد) گويند ؛ واگر صرف به حصه پاين آن چرم باشد ويا پيوسته شود آنرا ( منعل ) 
  ر تمام موزه از چرم باشد آنرا ( خفين ) گويند ؛ باشد به خفين جوربين مجلد ين ؛گويند ؛ واگ

نباشد؛ ورقيق بوده يعني  وجوربين منعلين ؛ به اتفاق مسح جايز است واگر جوربين ؛ مجلد يا منعل
برآن جايز نيست ؛البته د رمسح بر جوربين غير   شرا يط ثخين د رآن موجود نباشد به اتفاق مسح

ين وغير منعلين ثخين اختال ف است ؛ مطلب ثخين اين است كه د رآن سه شرايط موجود مجلد 
   باشد.

  شفاف نباشد ؛ يعني اگر آب به آن بريزد به پاي ها نرسد ود يده هم نشود -1
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   محكم باشد .  مستمسك بغــــير استمساك باشد ؛ يعني بد ون بستن به چيزي خــود جراب -2
  جراب د رجوازمسح  كن باشد؛ يعني رفتن پي د رپي د رين نوع موزه وياد رآن تتابع مشي مم -3

ثال ثه وصاحبين اينست كه مسح برآن جايز   بر آن اند ك اختال ف است ؛ مسلك جمهور يعني ؛ائمه
رحمه هللا عد م جواز مسح بر آن است لكين صاحب هدايه وصاحب   است؛ اصل مذهب امام ابوحنيفه

  اما م صاحب رحمه هللا د راخير به مسلك جمهور رجوع نموده است ،نقل نمود ند كه   بدائع
وي رحمه    روز قبل از وفات -3روز ويا سه  -9نهر ؛ نگاشته اند كه اين رجوع نه  د رمجمع اال 

عــال مه عابد سند هي رحمه هللا يك   هللا بوده است ود ريك نسخه د يگر قلمي ؛ جامع الترمــذي از
عيسي سمعت صالح بن محمد الترمذي قال سمعت ابا مقاتل   است ؛( قال ابوعبارت د يگر موجود 

فتوضا   يقول د خلت علي ابي حنيفته رحمه هللا في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء   السمر قندي
مسحت علي الجوربين وهما غير   وعليه جوربان فمسح عليهما ثم قال فعلت اليوم شيآ لم اكن افعله

تصيح الشيخ احمد شاكر المحد ث ؛بهر حال ازين هم معلوم   ته الحلبي للترمذيمنعلين )؛ كذافي طبع
پس حاال به اين   امام صاحب رحمه هللا د رآخر عمر ؛ به قول جمهور رجوع نموده بود ؛   ميشود كه

مسئله اتفاق بوده كه مسح برجوربين ثخين جائيز است؛ اما قابل تذ كر است ؛كه جوازمسح 
  شرائط  – 3المناط بوده است ؛ يعني د ركدام جوارب كه سه  به علت تنقيحبرجوربين د رحقيقت 

ورنه د ركدام  مالحظه گرد د آنها د رخفين داخل اند وحكم جواز مسح بر آن مي گردد  متذ كره
  يا اقال خبر واحد است كه به سبب آن  رواياتي كه ذ كر مسح بر جوربين است همه ضعيف انـــد؛

  بلكه جواز آن ازاحاد يث مسح بر خـفين بطور عــلت؛غايــت است   جائيز نيست ؛زيا د ت بر كتاب هللا

   عدم دست يابی به آب:
بطور مثال شخصی (بدليل نيافتن آب ناچارا) تيمم می کند و سپس خفين به پا می کند، آيا برای او 

  ؟ جايز است که هرگاه به آب دست يافت باز بر خفين مسح کند
اگر اين شخص  بجای آب با خاک تيمم گرفته باشد، در آنصورت برايش جايز  در جواب بايد گفت :

نيست که بر خفين مسح نمايد ، زيرا درحديث  پيامبر صلی هللا عليه وسلم به صراحت فرموده است:  
بخاری (   ام (وضوء داشتم). در حالت طهارت (پاها) آنها را پوشيده»  فإنی أدخلتهما طاهرتين «

  ) . 274 ) و مسلم (206
در حاليکه طهارت کردن با تيمم شامل پاها نمی شود بلکه در تيمم فقط صورت و دو کف دست شامل 

طهارت می شوند و بر اين اساس اگر شخصی آب جهت طهارت نداشت يا اينکه مريض بود و 
توانايی استفاده از آب را جهت وضوء گرفتن نداشت، او می تواند خفين بپوشد هرچند که طهارت 
نداشته باشد و مدت استفاده از آن نيز نامحدود است بلکه تا زمانيست که به آب دست می يابد يا 

اينکه اگر مريض است تا وقتيکه شفا می يابد ( که در آنصورت برای نماز بايد خفين را درآورده و 
  با آب وضوء بگيرد) زيرا پاها در تيمم گرفتن طهارت نمی شوند.

  راب ها:نيت در مسح برخفين وجو
در مسح بر موزه ويا هم جوراب ها اصآل برای نيت ضرورتی نيست ، زيرا حکم عمل (مسح کردن) 

به مجرد وجود آن (وجود جوراب) ثابت می گردد و لذا ضرورتی به نيت نيست، همانگونه که اگر 
 کسی لباس پوشيد، شرط نيست که او نيت داشته باشد که با آن لباس عورت خويش را در نمازش

بپوشاند، بنابراين در پوشيدن خفين نيز شرط نيست که نيت داشته باشد که آنها را مسح خواهد کرد. 
همچنين برای مدت مجاز آن نيز نيت الزم نيست . وطوريکه در فوق ياد اور شديم اگر شخص مسافر 

ند حال چه باشد ، ميتواند تا سه شبانه روز و هرگاه مقيم بود برای يک شبانه روز آنها را مسح ک
  نيت آنرا داشته بود و چه نيت نکرده بود.

  مدت ووقت مسافرت:
سفری که جايز است در آن نماز قصر شود همان سفری است که در آن می توان به مدت سه شبانه 
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هرگاه ما در «که قبال ذکر کرديم می گويد   صفوان بن عسال روز بر خفين مسح کرد، زيرا حديث
انسان مسافری است که در آن می تواند نماز را قصر کند در آنصورت  ، پس ماداميکه»سفر بوديم

  می تواند سه شبانه روز نيز بر خفين مسح نمايد.

  ه:ـتوج
صفوان بن عسال رضی هللا عنه: پيامبر صلی هللا عليه وسلم به ما امر نمود که هرگاه در سفر   حديث

(در اين صورت بايد خفهارا در  جنابتبوديم تا سه شب و روز ُخف هايمان را درنياوريم مگر در 
شود) اما بر اثر مدفوع، ادرار و خواب (که همگی موجب باطل شدن  آوريم چون مسح باطل می

  ) ، و نسائی ، کتاب الطهارة 96ترمذی ، کتاب الطهارة ( وضوء هستند)، درآوردن آنها الزم نيست.
  ). 478) ، و ابن ماجة کتاب الطهارة (  127( 

  ت مقيم به مسافر،ومسافر به مقيم  در مسح :تغيير حاال
هرگاه شخص مقيم که در حال اقامت ازمسح بر خفين استفاده می برد،قبل از اينکه مدت مجاز مسح 

بر خفين اش به اتمام رسد آغاز به سفر نمود ،در اين صورت حکم بر طبق رای راجح ،شرعی 
ح خف برای شخص مسافر از خف همين است که اين شخص ميتواند  تا مدت زمان مجاز مس

  استفاده کرده و بر آن مسح نمايد.
همچنين اگر شخص مسافر بود و سپس مقيم گشت بر طبق قول راجح حکم شرع همين است که:او 

بايد مدت مجاز مسح خفين برای مقيم را مراعات کند، البته برخی از اهل علم گفته اند که اگر شخص 
فر رفت، او فقط در همان مدت مجاز برای فرد مقيم می تواند بر در حالت مقيم مسح کرد سپس به س

خفين مسح نمايد ولی قول راجح همانست که گفتيم زيرا آن شخص مقيم زمانی اقدام به سفر می کند 
که هنوز مدت زمان مجاز مسح برای آن شخص باقی مانده بنابراين هرگاه به سفر رفت چون او در 

بود لذا مدت زمان جايز برای مسافر که همان سه شبانه روز است  اين حالت جزو مسافرين خواهد
  به او صدقه داده می شود.

  شک درمورد زمان آغاز مسح: 
اگر حالتی برای شخص پيش ايد که در مورد  شروع مسح بر خفين و زمان آغاز آن در شک افتاده 

  حال اوبايد  چکار کند؟
  ، مثال هرگاه به شک افتاد که آيا در هنگام نماز ظهردر اين حالت او بايد بنا بر يقين عمل نمايد

( خفين را پوشيد و بر آن ) مسح کرد يا در هنگام نماز عصر، او بايد برای زدودن شک از خود  
  ابتدای مسح را از نماز عصر حساب کند، زيرا اصل بر عدم مسح است. 

در ابتدا بوده است) و اصل نيز در  و اما دليل اين قاعده يعنی (اصل بر بقای شیء است بدانگونه که
ابتدا عدم مسح است: مردی از رسول عليه الصالة والسالم در مورد کسی سوال کرد که احساس 

ال ينصرف حتى «کرده در هنگام نماز چيزی از وی خارج شده، پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود:
 ً ساس نکند(از نماز) منصرف تا صدايی نشنود يا بويی را اح« » يسمع صوتاً أو يجد ريحا

(در اينجا فردی که در   ) . 361) و مسلم ، کتاب الحيض (  137بخاری ، کتاب الوضوء (   ».نشود
نماز بوده لزوما بايد طهارت داشته باشد، لذا طبق قاعده ی فوق اصل بر طهارت اوست مگر اينکه 

خف استفاده می کند چون در يقين بيابد که در اثنای نماز وضوءيش باطل شده، اما کسی که از 
ابتدای کار از آن استفاده نمی کرد لذا اصل بر عدم پوشش خفين گذاشته می شود پس برای اينکه به 

يقين برسيم بنا به اين قاعده چنين فرض می کنيم که در نماز ظهر خف استفاده نمی شده بلکه در 
د دور می کنيم، يعنی برای زدودن نماز عصر از آن استفاده شده است و بدين ترتيب شک را از خو

شک هميشه به اصل رجوع می کنيم و اصل در استفاده از خفين آنست که در ابتدا از خفين استفاده 
نمی شده، ولی اصل در نماز آنست که در ابتدا فرد طهارت داشته و بعد شروع به نماز خواندن کرده 

  .طهارت است)لذا در ابتدا طهارت وجود داشته و اصل در نماز وجود 
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   اتمام زمان مسح:
حکم شرعی در مورد اتمام زمان مسح  ( بر خفين وجوراب ها ) همين است بعد از اينکه مدت تعين 

  شده ( برای مقيم ومسافر ) به پايان ميرسد بايد وضؤ جديد گيرد .
بر ولی اگر شخص بعد از انقضای مدت مسح  ( برای مقيم ويامسافر ) بدون وضؤ به تجديد مسح 

  خفين ويا جوراب بپردازد نماز اش باطل است .
بنآ برنماز گزار واجب است که بعد انقضای مدت تعين شده اقدام به وضؤ جديد وکامل نموده وپا 

  هايش را بشويد .

  ها : مسح مجدد بر خف وجوراب
هرگاه شخصی در حالی که وضوء داشته خف يا جوراب را درآورد سپس قبل از اينکه وضوءيش 

  ل گردد دوباره آنها را بپوشد، آيا جايز است بر آنها مسح کند؟باط
هرگاه کسی جورابهايش را درآورد سپس دوباره بپوشد در حاليکه هنوز وضوءيش باقيست، چنانکه 
وضوءی اولش بوده باشد يعنی هنوز وضوءی اولش باطل نشده، در آنصورت ايرادی ندارد که (بعد 

ره آنها را بپوشد و بر آن مسح نمايد، اما چنانکه آن وضوء، وضوءيی از اينکه آنها را درآورد) دوبا
باشد که با مسح بر جوراب گرفته شده باشد (يعنی وضوءی اولش باطل شده بعد دوباره وضوء 

گرفته ولی اينبار در اين وضوء بر خفين مسح نموده) در اينصورت اگر جورابها بيرون آورده شوند 
باره پوشيده شدند بر آنها مسح نمود، زيرا پوشيدن دوباره  آنها زمانی ديگر جايز نيست که اگر دو

بوده که با آب وضوء گرفته نشده (پاها شسته نشده اند) و اين طهارت در حقيقت وضوءی مسح 
است (نه وضوءی آب)، و اين از کالم اهل علم فهميده می شود. اما اگر کسی بگويد که چنانکه 

ينکه درآورد دوباره بپوشد هرچند که در حالت وضوءی مسح پوشيده شخصی جورابها را بعد از ا
  او می تواند تا زمانيکه هنوز مدت مسح باقيست بر آن مسح کند.   باشد

  وردن خفين در مسح:آموضوع در 
  بنابراين نبايد بگوييم که درآوردن خفين جزو مبطالت مسح است؟ 

د ولی مسح آن باطل می گردد، و چنانکه اگر کسی خفين خود را درآورد، وضوءيش باطل نمی شو
آنها را دوباره پوشيد درحاليکه وضوءيش باطل شده بود، الزمست که خفين درآورد و پاهايش را 
بشويد، و مهم آنست که بنا به کالم اهل علم بدانيم که او بايد خف را هنگام گرفتن وضوءی آب که 

  پاها نيز شسته می شوند بپوشد.

    :کيفيت مسح ومحل آن
شده ی ) خود را از انگشتان پا تا ساق  ترکيفيت مسح بدينگونه است که؛ فقط کافيست تا دستان (

خود بکشاند، يعنی آنچه که مسح می شود فقط ظاهر بااليی خف است، پس فقط دستهای خود را از 
سح نمايد انگشتان پا تا ساق بکشاند، و نيز می تواند که با هر دو دست خود همزمان هر دو پا را م

يعنی با دست راست بر پای راست و با دست چپ بر روی پای چپ مسح نمايد در يک لحظه ی 
همزمان همانگونه که در يک لحظه دو گوش مسح می شوند، و اين از ظاهر سنت نبوی برداشت 

بر آندو مسح «  می شود به دليل قول مغيرة ابن شعبة که گفت: (پيامبر صلی هللا عليه وسلم ) 
بلکه گفت که پيامبر صلی هللا عليه وسلم » مسح را از خف پای راست شروع کرد«و نگفت: » دنمو

  بر آندو (خف) مسح نمود.
پس ظاهر سنت نبوی چنين است، ولی اگر فرض کنيم که او با يکی از دستهايش فعاليتی انجام نمی 

  طرف چپ. دهد (عمل نمی کند) پس می تواند ابتدا بر خف پای راست مسح کند سپس بر
ولی بيشتر مردم با هر دو دست، پای راستشان را مسح می کنند و سپس با هر دو دست پای چپ 

خود را مسح می نمايند. و تا جاييکه خبر دارم اين نوع مسح کردن اصلی در شرع ندارد، و علماء  
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 می گويند: با دست راست خف پای راست و با دست چپ خف پای چپ مسح می شود.

  بر ظاهر وقسمت های پايين خفين: موضؤع مسح
  در موضوع مسح  برخی از اشخاصی را می بينيم که هم بر ظاهر و هم بر قسمت پايين خفين مسح  

می کنند . اين عمل افراد درست  بوده  ونماز آنها صحيح است و همچنين وضوءيشان نيز (با اين 
مت پايين خف (زير پا) جزو سنت روش مسح) درست است، اما بايد توجه داشته باشند که مسح قس

اگر دين با رای و نظر «نيست، در سنن از حديث علی ابن ابيطالب رضی هللا عنه آمده که گفت: 
مردم می بود پس می بايست مسح زيرين خف اوالتر از مسح باالی آن باشد، و من پيامبر صلی هللا 

  ،  ) 162داود ، کتاب الطهارة ( (أبو   ».عليه وسلم را ديدم که ظاهر خف هايش را مسح می کرد
  ) ) .و بر اين داللت دارد که فقط مسح قسمت بااليی خف يا جوراب مشروع است.164( 

  يادداشت :
برخی از فقها در بين مسح بر موزه ها وجوراب زنان ومردان فرق قايل اند در توضيح اين مساله 

وجود ندارد، و الزمست که اينجا قاعده  بايد گفت که : هيچ فرقی در مسح برخفين بين مردان و زنان
ای را ياد گرفت که؛ اصل آنست که هرآنچه که برای مردان ثابت است در حق زنان نيز ثابت خواهد 

بود و بلعکس هرآنچه که در حق زنان ثابت است در حق مردان نيز ثابت خواهد شد مگر اينکه 
  دليلی وجود داشته باشد که آنها را جدا نمايد.

  آوردن جوراب: حکم در
حکم درآوردن جوراب يا قسمتی از آن جهت خاراندن پاها يا بيرون انداختن چيزی که وارد پايش  

  شده مانند سنگريزه و همانند آن چيست؟
اگر دستش را از زير جوراب داخل کند ايرادی وجود ندارد، اما اگر جوراب را بيرون کشد در 

بيرون زده بود ضرری وارد نمی سازد، ولی اگر قسمت  آنصورت اگر قسمت کمی از جوراب را از پا
   زيادی را بيرون کشيده بود بگونه ايکه بيشتر پايش نمايان شود پس در اين حالت مسح برخفين

  ميشود.باطل 

   نماز: جموضؤع مسح برای پن
در نزد برخی ازعوام الناس طوری معروف است که مسح برخفين صرف برای پنج نماز جواز دارد ، 

  پس بعد از آن بار ديگر از اول تکرار می کنند.س
در جواب بايد گفتن داشتن همچو نظريه درست نمی باشد ، وقول صحيح آنطوريکه در فوق ياد اور 

شديم همين است که : مدت مسح برای شخصی مقيم  ، يک شبانه روز بوده ،  ، واين شخص 
فرق نميکند پنج نماز بخواند ويا بيشتر از  ميتواند به مدت يک شبانه روز که بر خفين مسح ميکند ،

آن  ولی ابتدای مدت آن از لحظه   اولين مسح اغاز می يابد ،وميتواند  تا ده نماز و يا بيشتر واز آن 
بخواند ، مثال اگر شخصی در نماز صبح روز دوشنبه خف پوشيد (ولی آنرا مسح نکرد) و 

در اينصورت وضوءيش باطل می شود)، بعد در وضوءيش باقی بماند تا اينکه شب می خوابد (که 
صبح روز سه شنبه هنگام وضوء گرفتن برای نماز صبح برای بار اول بر خفين مسح کند، پس در 
اينجا او می تواند تا نماز صبح روز چهارشنبه (همچنان و هرگاه خواست وضوء بگيرد) بر خفين 

ين نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و مسح نمايد، پس در اين وضعيت او در روز دوشنبه با خف
عشاء را خوانده و تمامی اين مدت، بعنوان زمان جواز استفاده از خف برايش محسوب نمی شود 

زيرا او هنوز بر خفين مسح نکرده و اين مدت زمان قبل از مسح خفين بوده است، بعد از آن صبح 
ظهر دوباره مسح می کند و عصر نيز روز سه شنبه بر خفين مسح کرده و نماز می خواند و بعد در 

مسح می کند و مغرب باز مسح می کند و عشاء نيز دوباره مسح می کند و همچنين می تواند 
چنانکه مدت زمان جواز مسح بپايان نرسيده باشد برای (نماز صبح) روز چهارشنبه نيز آنرا مسح 
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  ی ديگر را نيز بخواند).کند (و تا پايان آنروز چنانکه وضوءيش باقی بماند ساير نمازها
ساعت پنج صبح بر خفين مسح کند (پس شروع مدت مسح از    مثال فرض کنيم او در روز سه شنبه

  اين لحظه است) تا اينکه نماز عشای روز چهارشنبه را نيز بخواند، حال در حقيقت او با اين وضوء 
ظهر و عصر و مغرب و عشا ( عالوه بر نمازهای روز سه شنبه) نماز صبح چهارشنبه و نيز نماز 

را نيز خوانده، پس از لحظه ايکه خفين را پوشيده پانزده نماز را خوانده است (نماز روز دوشنبه 
نيز محسوب شده است)، زيرا او خفين را در نماز صبح روز سه شنبه و در ساعت پنج پوشيده و 

دقيقه) بر آنها مسح کرده  4:45بعد در روز چهارشنبه ساعت چهار و چهل و پنج دقيقه ی صبح ( 
و وضوءيش تا زمانيکه نماز عشای آنروز را می خواند باقی مانده، بنابراين او پانزده نماز را از 

  لحظه ی پوشيدن خفين خواند.

    :کشيدن خفين بعد از مسح
هرگاه شخصی وضوء بگيرد و بر خفين مسح کند، و در اثنای مدت زمان جواز مسح خفين خود را 

،مثال قبل از نماز عصر، آيا او نماز بخواندواصال نمازش صحيح است يا اينکه وضوءيش دربياورد 
  با بيرون آوردن خفين باطل شده است؟

قول راجح بين اقوال اهل علم و آنچه که شيخ االسالم ابن تيميه و جماعتی از اهل علم برگزيده اند 
اگر کسی وضوء داشته باشد ولی بعد اينست که وضوء با درآوردن خفين از پا باطل نمی شود، پس 

خفين خود را درآورد، با اين عمل وضوءيش باطل نخواهد شد، زيرا وقتی که شخصی هنگام وضوء 
گرفتن از خفين استفاده می کند و بر آن مسح می نمايد در حقيقت وضوءيش بمقتضی دليل شرعی 

قتضی دليل شرعی ثابت می ماند کامل است، پس چنانکه آنها را بيرون آورد باز وضوءيش بنا به م
و جز با وجود دليل شرعی امکان نقض وضوء وجود ندارد، از طرفی هيچ دليلی وجود ندارد که 

درآوردن خفين يا جوراب باعث ابطال وضوء شود و بر اين اساس وضوءی چنين کسی باقيست، اما 
مانند سابق بر آنها مسح کند در  اگر او بعد از اينکه خفين را درآورد دوباره آنها را پوشيد و خواست

اينصورت بنا بر آنچه که از کالم اهل علم در اين مورد می دانم اين عمل وی جايز نيست (مگر اينکه 
 هنوز اولين وضوءيش که در آن پاهايش را شسته بود باقی مانده باشد).

  نوع جوراب ها در مسح : 
از موضعات اختالفی دربين علماء بوده نوع جوراب ها طوريکه در فوق هم ياد اور شديم يکی 

  وتعدادی  از فقها بدين باور اند که جوراب که بدان مسح صورت ميگيرد ، حتمآ بايد جرمی باشد .
از اهل علم از جمله (  علمای  مذهب امام صاحب شافعی وپيروان امام صاحب مالک )  حتی برخی 

  م و پوست است) جايز نيست.بدين باور اند که : مسح بر غير خفين (که از جنس چر
اين تعداد علماء بدين عقيده اند که : جوراب در حکم خف نيست، ومی افزايند که : هيچ حديثی در 

  جواز مسح بر جوراب ثابت نشده است.
در مورد ثبوت مسح بر خفين وجوراب ها همان حديثی  امام  ترمذی که در سنن خود از مغيره بن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  «موده است ، ميتوان استدالل نمود:  شعبه رضی هللا عنه روايت ن َّo أَ النَّبِیُّ َصلَّی تََوضَّ
صلی هللا عليه  پيامبر«).يعنی : 559) و ابن ماجه (99ترمذی (» َوَمَسَح َعلَی اْلَجْوَربَْيِن َوالنَّْعَلْيِن 
  ».ها ونعلين اش  مسح کرد وسلم وضو گرفت و بر جوراب

  مينويسد که: الجوراب: لفافة الرجل (جامه پا، يعنی پارچه ای که بر پا پيچند).» موس القا« مولف 
يعنی : جوراب، ».والجورب هو غشاء للقدم من الصوف يتخذ للتدفئة « و ابوبکر بن العربی گفته : 

  ».پوششی برای پا از جنس پشم است که برای گرم نگهداشتن آن بکار می رود
المسح علی الجوربين « ت است که گفت : شنيدم که ابن عمر می گفت : و از يحيی البکاء رواي

البن أبی » المصنف ».« مسح بر جورابها مانند مسح بر خفين است«يعنی : ». کالمسح علی الخفين
  ) .173/  1شيبة (
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مسح بر هر چيزی که بر پا پوشند سنت، چيزی که پوشيدن آن مباح باشد و «و امام ابن حزم گفته : 
مافوق کعبين را دربرگيرد، و فرقی ندارد که خفين از پوست باشد يا پنبه يا عود يا حلفاء (گياهی تا 

  ) .321/  1المحلی " (»" يا جوراب کتانی و يا پشمی يا پنبه يا مو  که از آن حصير سازند)

  پانسمان زخم): و مسح بر جبيره (باند
استخوان را اصالح و توانا می سازد  جبيره (پانسمان) به آن چيزی گفته ميشود که شکستگی

(چوبهايی که بر شکسته بندند) و منظور از آن نزد فقها، هرآنچه که در عضو طهارت به سبب نياز 
قرار داده می شود، مانند گچی که بر روی شکستگی است يا مرهمی (نوار چسب دست(طبی) يا 

ت، که مسح بر آن بجای شستن زخم) که بر روی زخم قرار می گيرد و نيز آنچه که مشابه آنس
  کافيست.

چنانچه تشخيص دهيم که الزمست تا بر زخم ساق يا بازو (يا هر عضو وضوءی ديگری) فلستری 
چسبی باشد و بدان احتياج دارد در اينصورت می توان بجای شستن بر آن مسح نمود، و وضوء 

ص حتی اين پانسمان يا چسپ گرفتن با چنين حالتی کامل است بدين معنا که اگر فرض شود اين شخ
را باز کند، باز طهارت وی باقيست و با بازکردن آنها وضوء باطل نمی شود زيرا آن وضوء بر وجه 
شرعی و بصورت کامل انجام شده است، و بازکردن مرهم يا پانسمان دليلی بر باطل شدن وضوء يا 

وجود ندارد. البته برخی از احاديث طهارت نيست، و نيز دليلی در جبيره که معارض با اين قول باشد 
ضعيف وجود دارند که برخی از اهل علم بدانها استناد کرده اند و گفته اند: مجموع اين احاديث 

ضعيف باعث می شود که بعنوان حجتی به حساب بيايند و برخی از اهل علم نيز گفته اند که بدليل 
د، و لذا علماء  اختالف کرده اند و برخی ضعف آن احاديث نمی توان بدانها استناد و اعتماد نمو

چنين رای داده اند که : طهارت عضوی که بر آن باند يا پانسمان است الزم نيست زيرا او از طهارت 
آن عاجز و ناتوان است، و برخی چنين رای داده اند که: بايد ابتدا بجای آن عضو باندپيچی شده 

آن مسح کند. اما جدای از حجت يا حجت نبودن آن يکبار تيمم بگيرد ولی ضرورتی  نيست که بر 
احاديث می توان گفت که نزديکترين اقوال به قواعد شرعی آنست که عضو باند پيچی شده مسح می 

  گردد و اين مسح آنرا از گرفتن تيمم بی نياز می گرداند.
آن وجود  و هنگاميکه می گوييم: هرگاه شخصی زخمی را در اعضای طهارت يافت، چند حالت برای

  دارد:
حالت اول: زخم مکشوف است(باند پيچی نشده) و شستن آن نيز ضرری وارد نمی سازد، در اين 

  حالت شستن آن واجب است.
  حالت دوم:

زخم مکشوف است و شستن بدان ضرر می رساند ولی مسح آن بدون ضرر است، در اين حالت  
  شستن واجب نيست ولی مسح آن واجب می شود.

  حالت سوم:
زخم مکشوف است ولی هم شستن و هم مسح بدان ضرر می رساند، در اين حالت بايد بجای آن  

  عضو، تيمم بگيرد.
  حالت چهارم:

زخم بوسيله ی باند و پانسمان بسته شده است زيرا بدان نياز بود، در اين حالت بر روی باند يا 
  پانسمان يا مشابه آنها مسح می شود و الزم به شستن نيست.

   :رهـيـح بر جبشرط مس
در شرط مسح بر جبريه بايد گفت که :بر جبيره مسح نمی شود مگر هنگامی که ضرورت و نيازی 

باشد، که در آنصورت به اندازه   توانايی و به اندازه  آن مسح بر آن واجب می شود، و البته در 
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ه بستن باند يا اينجا منظور از نياز و ضرورت فقط وجود زخم يا شکستگی نيست، بلکه هرآنچه ک
  پانسمان يا چسپ برای آن ضرورت داشته باشد، پس آن مورد نيز جزو ضرورت و نياز خواهد بود.

   :مسح گاز پانسمان زخم 
مسح باالی  گاز وپانسمان زخم در حکم مسح باالی جبيره ميباشد با يک تفاوت که مانند مسح بر 

شود، بلکه تا زمانيکه بدان نياز باشد می خفين نيست که مدت زمان معينی برای آن درنظر گرفته 
توان بر آن مسح نمود، و همچنين بر خالف خفين می توان بر جبيره چه در وضوء و چه در غسل 

  بر آن مسح کرد، پس هرگاه غسل واجب گردد بايد بمانند وضوء بر جبيره مسح شود.
  کيفيت مسح بر جبيره:

د که :مسح کل آن  الزمست، زيرا طبق اصل بدل حکم در کيفيت مسح بر جبيره علماء بدين عقيده ان
مبدل را دارد (يعنی مسح حکم شستن را دارد) و در سنت نبوی خالف اين امر وارد نشده است، و 

در اينجا مسح جايگزين شستن می شود (مسح بدل شستن است) و همانطور که شستن، کل عضو را 
دربر بگيرد، ولی مسح بر خفين در حقيقت  دربر می گيرد پس مسح نيز الزم است کل جبيره را

رخصتی از جانب شرع است از طرفی جواز اکتفا به مسح قسمتی از خفين يا جوراب در سنت وارد 
  شده است.( يعنی برای اين مورد دليل شرعی وجود دارد ولی برای جبيره خير)   

 چرا مسح مستقيا باالی پا صورت نگيرد:
کسيکه  در حال طهارت باشد يعنی وضوء داشته باشد و سپس طوريکه در فوق ياد اور شديم 

جوراب بپوشد، ميتواند تا مدت يک شبانه روز هنگام وضوء روی پاها خويش را مسح کند، و اگر 
مسافر باشد ميتواند تا مدت سه شبانه روز روی پاهايش مسح کند، و دليل مسح کردن روی پاها 

کنت مع النبی صلی هللا عليه و سلم ذات  « :ه است که گفتهمان روايت مغيره بن شعبه رضی هللا عن
ليلة فی مسير، فأفرغت عليه من اإلداوة فغسل وجهه و ذراعيه و مسح برأسه، ثم أهويت إلنزع خفيه 

(متفق عليه) (شبی در راه با پيامبر صلی هللا » فقال : دعهما فأنی أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما
هايش همراه با  هايش ريختم، صورت و دست ی که در ظرف بود بر دستعليه و سلم بودم، از آب

ساعدهايش را شست و سرش را مسح کرد، سپس خواستم تا خفهايش را در بياورم فرمود : آنها را 
 ام (وضو داشتم) سپس بر آنها مسح کرد). در نياور چون در حالت طهارت آنها را پوشيده

) 164/3سح شود، و امام نووی رحمه هللا در شرح مسلم (بنابراين سنت آن است که روی پاها م
ها) در  شود، بر جايز بودن مسح خفين (موزه ی کسانی که به اجماعشان اعتماد می همه« گويد :  می

ی زنی که هميشه اند، خواه برای ضرورت باشد يا غيرضرورت، حتی برا سفر و حضر اجماع کرده
انايی حرکت ندارد نيز جايز است، و حسن بصری رحمه هللا گويد  ای که تو پا افتادهزدر خانه است يا ا

اند که پيامبر صلی هللا عليه و  هفتاد نفر از اصحاب پيامبر صلی هللا عليه و سلم برای من روايت کرده
 ». کرد سلم خفين را مسح می

  :ه گفتو دليل مدت زمان مسح روايتی است که از علی ابن ابی طالب رضی هللا عنه آمده است ک
(صحيح » جعل رسول هللا صلی هللا عليه و سلم ثالثة أيام ولياليهن للمسافر و يوما و ليلة للمقيم « 

مسلم ) (پيامبر صلی هللا عليه و سلم (مدت مسح را) سه شبانه روز برای مسافر و يک شبانه روز 
 .برای مقيم تعيين کرد)

الدين بالرأی لکان أسفل الخف أولی بالمسح لو کان  «  :و اينکه حضرت علی رضی هللا عنه فرمود
ابوداود  –(صحيح » من أعاله، لقد رأيت رسول هللا صلی هللا عليه و سلم يمسح علی ظاهر خفيه 

162  /278  /1( 
بود مسح قسمت زيرين خف بر مسح باالی آن برتری  می -اشخاص  –(اگر دين بر اساس رأی 

 کرد.) را ديدم که بااليخف را مسح میداشت، ولی پيامبر صلی هللا عليه و سلم 
منظور اينست که کسی که فقط بمجرد رأی و نظر سريع و سطحی به مسائل شرعی بنگرد، فکر 
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ميکند که ربطی به عقل ندارد، مانند مسئله مسح خفين که ظاهرا بايد زير پاها مسح شوند نه باالی 
ثيف ميشوند، ولی اگر به دقت بدين مسئله آنها، از آنجاييکه کف پاها محل تماس با زمين هستند و ک

و همچنين ساير مسائل شرعی بنگريم ميبينيم که هيچ مسئله شرعی مخالف عقل نيست، و در مسئله 
مسح پاها نيز همينطور، و با کمی دقت خواهيم دانست که در مسح باالی پاها بجای زير آنها نيز 

شوند از آنجايکه فقط کمی آب به سطح کف  حکمتی وجود دارد و آن اينست که اگر زير پاها مسح
پاها ميرسد سبب آلودگی و کثافت بيشتر پاها و همچنين زمين ميشود و جای نماز کثيفتر خواهد کرد، 

  .لذا باالی پاها بجای زير پاها مسح ميشوند

  سوال وجواب توضيحی درمورد مسح:
  ها: وزهـبر م  مسح حکام ا

  جايز است؟   كردن  سحها م از موزه  نوع  بر كدامسوال: 
  جايز است:   موزه  نوع  بر سه  جواب: مسح

  شوند.   پنهان  بچلک پاها در آن  باشد و تا   از چرم  كه  ای موزه - 1
  جوراب .  -2

  ها جايز است؟  بر موزه  مسح  صورتی  در چهسوال: 
  وضوء شد، از همان گر بیا  شوند، آنگاه  پوشيده  كامل  از وضوءی  ها پس موزه  كه  جواب: هنگامی

  كند.   ها مسح گيرد، بر موزه وضوء می  كه  لحظه
  كرد؟   ها مسح بر موزه  توان می  تا چند روز پياپیسوال: 

  جايز است.   روز، مسح  شبانه  مسافر تا سه  روز، و برای  شبانه  تا يك  مقيم  شخص  جواب: برای
  بر موزه:  ترتيب  مسح

از سر   دست  با انگشتان  شود كه  مسح  صورت  پا بدين  پشت  که : قسمتترتيب مسح طوری است 
  كند.   پا، مسح  باالی  قسمت  سوی  پا به  انگشتان
  ها جايز است؟  بر موزه  مسح  در هر دو حال  و غسل  آيا در وضوءسوال: 

  ت. جايز نيس  غسل، مسح  و در صورت  جايز است  وضوء مسح  در حال  جواب: خير! فقط
  يا خير؟   هستند جايز است  پاره  كه  هايی بر موزه  مسح سوال:  

  شود، مسح پا ظاهر می  انگشت  رفتن، سه  راه  در وقت  باشد كه  شده  آنقدر پاره  جواب : اگر موزه
  باشد جايز است.   و اگر كمتر از آن  باالی جايز نيست

  کستکی ) بس ( فلستر زخيمی پای ودست شـبر گي  مسح  حكم 
  شود؟  می  گفته  چيزی  چه  گيبس  بهسوال: 

  زخم  روی  بهبودی  برای  استخوان  شدن  بعد از شكسته  كه  است  چوبی  آن  در واقع  جواب: جبيره
  زخم  روی  كه  و غيره  يا گچ  يا باند يا چسب  چوب  است، به  عام  از گيبس   هدف  شود. ولی می  بسته
  شود.  می  گفته  يبس همشود، گ می  بسته

  يا خير؟   جايز است  و غيره  بر باند يا گچ  آيا  مسحسوال: 
باز   اسانی   باشد و اگر به  ضرر داشته  زخم  برای  آن  باز كردن  كه  در صورتی  جواب: بلی! جايز است

  است.   الزم  آن  باشد، شستن  نداشته  ضرری  زخم  شود و شستن
  است؟   الزامی  گيبس   كل  شود يا مسح  مسح  و برابر آن  زخم  یباال  آيا فقطسوال: 

  آن.   باشد يا تمام  از گيبس   در زير قسمتی  خواه  شود، زخم  مسح  جواب: بايد تمام گيبس 
  شود؟  آغاز می  زمانی  از چه  مسح  سوال:  مدت

روز   شبانه  مسافر سه  وز، و برایر  شبانه  يك  مقيم  برای  است  وضوء شده  بی  كه  جواب:از وقتی
عصر با   پوشيد و تا وقت  و موزه  وضوء گرفت  نماز فجر جمعه  برای  اگر كسی  جايز است. مثالً   مسح

  كند.  ها مسح روز بر موزه  شبانه  يا سه  يك  مدت  به  وقت  وضوء شد از همان  بی  وضوء بود، آنگاه
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  شود؟  می  باطل  چيزی  از چه  سوال :  مسح
موارد   از اين  بر آن، مسح  كند. عالوه می  را نيز، باطل  كند، مسح می  وضوء را باطل  جواب : هر آنچه

  شود:  می  باطل  هم
  كشيد.   ها را از پا بيرون موزه -1
  باشد.   شده  پاره  پا، موزه  انگشت  سه  اندازه  به -2

  كار بكند؟   رسيد چه  پايان  به  مسح  كشيد يا مدت  را از پا بيرون  وضوء موزه  سوال : اگر در حال
  وضوء مستحب  تمام  ها را بپوشد. برگرداندن موزه  را شسته  پاهايش  فقط  جواب : در هر دو صورت

  نيست.   است، الزم
و   بازگشت  خانه  بود، به  كرده  ها مسح روز بر موزه  شبانه  يك  مدت  از اينكه  پس  سوال:  اگر مسافری

  چيست؟   شد حكمش  مقيم
  كند.   بر آنها مسح  بكشد و مجدداً   ها را از پا بيرون جواب: موزه

  چيست؟   مسافر شد، حكمش  كرد و سپس  را شروع  مسح  سوال: اگر مقيمی
كند و   ها مسح روز بر موزه  شبانه  روز مسافر شد، تا سه  شبانه  يك  شدن  از تمام  جواب: اگر پيش

  كند.   كشيده، مجدداً، مسح  ها را از پا بيرون روز سفر كرد، موزه  شبانه  يك  شدن  از تمام اگر بعد
  يا خير؟   جايز است  بر آن  بود، مسح  شده  پاره  مختلف  از جاهای  سوال:  اگر موزه

  انگشت  سه  اندازه  آن، به  پارگيهای  بود و مجموع  شده  پاره  مختلف  از جاهای  موزه  جواب: اگر يك
پا باشد، در   انگشت  هر دو موزه، برابر با سه  شده  پاره  اگر جاهای  جايز نيست، ولی  شد، مسح پا می
  جايز است.      مسح  حالی  چنين
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  فصل نهم
 مسواک:

و غير های الهی ، دهان و دندان از اهميت خاصی برخوردار است وبه طورمستقيم  در ميان نعمت
با تمام اعضای  بدن ارتباط دارد ، صحت وسالمتی دندانها تاثير مستقيمی به صحت   مستقيم

وسالمتی  ساير  اعضای  بدن داشته  اهتمام وتوجه به دندانها  بمثابه اهتمام وتوجه به صحت و 
و سالمتی  کل جسم بحساب می آيد  . انسان از بدو خلقت به حفظ وصيانت دندان توجه داشته  

های  اوليه ،  هميشه داکتر  دندان خود بودند .  هدايات  دينی  نيز با توجه به اين نعمت  انسان
 عليه وسلم  هللا اند. پيامبر اسالم صلی حفظ و مراقبت از آن تشويق کرده بزرگ، پيروان خود را به

   رموده است.درباره حفظ سالمت اين نعمت بزرگ هدايات بيشماری را برای  پيروان خويش صادر ف
  دهند و بر خود عمل سواك كردن انجام مي  كه بدان عمل مسواك  بر آن چوبي   »   سواك  « ي  كلمه
 .شود ، اطالق مي كردن

كه  مسواك زدن عبارت است از پاک كردن و ماليدن دندانها با آن چوب مخصوص يا هر چيز خشني 
  كار بخورد و دهان و دندانها را پاک کند . بدرد آن 

كه  حجاز کشور سعودی يافت ميشود ،   ، است»    اراك « كردن چوب     بهترين چيز براي مسواك
دارايی خواصی است که بيره را قوی ساخته واز امراض خاص در دهن وبيره » اراک « ميگويند 

  جلوگيری ميکند .
  بوجود مياورد .  به گفته علماء مسوک مساعد کنند در عمليه هاضمه وتسهيالت الزمی را در ادرار

السواك :« آمده است   در حديثی که از : حضرت بی بی عايشه رضي هللا عنها روايت شده است
. احمد و  ) سواك زدن پاكيزگي دهان و مايه خوشنودي پروردگار است » (مطهرة للفم، مرضاة للرب

 .اند نسائي و ترمذي آنرا روايت كرده
كه پيامبر صلي هللا عليه و   ضي هللا عنه روايت شده استهمچنان در حديثی ديگری از ابوهريره ر

اگر خوف مشقت  »  ( لوال أن أشق على أمتي المرتهم بالسواك عند كل وضوء: «  سلم فرموده است
 . ، مسواك بزنند)   كه هميشه در وقت وضوءگرفتن  دادم در تنگنا قرار دادن امت نبود، دستور مي

 ) .اند كرده  كم آن را روايت( مالك و شافعي و بيهقي و حا 
 :  ، ليكن در پنج وقت بيشتر مستحب است ي اوقات مستحب است كردن در همه مسواك 

  بوقت وضوء -1
  بوقت نماز -2
  بوقت خواندن قرآن -3
  بوقت بيدار شدن از خواب -4
 . گيرد كه دهان بو مي بوقتي -5

، زيرا عامر بن  و در اول و آخر روز يكسان استدار و غير ا  مستحب بودن مسواك كردن براي روزه
رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما ال أحصي، يتسوك وهو :  «  رضي هللا عنه گفته است  ربيعه
، سواك  داري  كه در حال روزه ام  بكرات بيشمار پيامبر صلي هللا عليه و سلم را ديده»  ( صائم 

، سواك را  اند. سنت است كه بعد از سواك زدن آنرا روايت كردهكرد). احمد و ابوداود و ترمذي  مي
  بشويند تا پاكيزه بماند.

كان النبي صلى هللا عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك، «   :  زيرا عايشه رضي هللا عنها گفته است 
زد آنگاه  پيامبر صلي هللا عليه و سلم سواك مي (  »الغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه

شستم و به  ، سپس آن را مي كردم ، من اول خود با آن سواك مي داد كه آنرا بشويم سواك را به من مي
 . اند ). ابوداود و بيهقي آنرا روايت كرده گرداندم سوي او برمي

كه با انگشت خود اين عمل را انجام دهد. زيرا   ، سنت است كه دندانهايش افتاده است  كسي براي 
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اي رسول   :  كه كردم  صلي هللا عليه و سلم سوال هللا از رسول ميفرمايد که ه رضي هللا عنها عايش
(يدخل إصبعه  ؟ فرمود:  گفتم چگونه  « بلی   « كه دندانهايش بيفتد، سواك بكند؟ فرمود:   خدا، آيا مردي

   كار را بكند). راوی حديثی طبراني ميباشد . با انگشتش اين  في فيه) ( 
  يلت مسواک در احاديث نبوی : فض

پيامبر صلی هللا عليه وسلم در احاديثی متعددی در مورد فضيلت مسواک هدايات   فرموده اند که در 
  اينجا ببرخی آن اشاره مينمايم :

ِ َصلّی هللاُ َعَلْيِه وَسلَّم قال:  - َّo َعْنهُ أَنَّ َرُسول َّo تی َلْوال أَ « َعْن أَبی ُهريَرةَ َرِضَی أَْو  ْن أَُشقَّ َعلی أُمَّ
  متفٌق عليه.» ألمْرتُُهْم بِالِسّواِک مَع کِلّ صالٍة  َعلی الناس 

رضی هللا عنه روايت است که:رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود: اگر بر امتم يا   از ابو هريره
  امر می کردم.فرمود بر مردم سخت تمام نمی شد، آنان را به مسواک کردن در وقت هر نماز 

ِ َصلّی هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم إِذا قَاَم ِمَن النَّوِم يَُشوُص   - َّo َعْنه، قال: َکاَن َرُسوُل َّo فَاهُ َوعْن ُحذيفَةَ َرِضَی
  بالِسّواک. متفٌق عليه.

شد، دهانش را  از حذيفه رضی هللا عنه روايت است که گفت:چون رسول هللا صلی هللا عليه وسلم از خوب بيدار می
  مسواک می نمود.

ِ َصلّی هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم ِسَواَکهُ َوَطُهوَرهُ  - َّo َعْنَها َقاَلت: کنَّا نُِعدُّ لرُسوِل َّo َما َشاَء أَن َوَعْن عائشةَ َرِضَی َّo ُفَيَْبعَثُه
أُ ويَُصِلّی  ک، َويَتََوضَّ   هُ ُمسلم.روا» يْبعَثَهُ ِمَن اللَّْيل، َفيتَسوَّ

از عائشه رضی هللا عنها روايت شده که گفت:برای رسول هللا صلی هللا عليه وسلم مسواک و وسائل وضوی شان را 
آماده می کرديم و خداوند در هر لحظهء شب که می خواست، وی را بر می انگيخت و آنحضرت صلی هللا عليه وسلم 

  مسواک نموده وضوء می ساخت و نماز می گزارد.
ِ َصلّی هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم:  وعنْ  - َّo َعْنه، قَال: قَاَل رُسوُل َّo از  رواهُ البُخاری.» أَکثَْرُت َعليُکْم فی الِسَّواِک « أَنٍس َرِضَی

انس رضی هللا عنه روايت است که:رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود: من به شما در مورد مسواک کردن زياد 
  صحبت نمودم.

ْيِه وَسلَّم إِذا َدَخَل بَْيتَه، وَعْن ُشَريحِ بِن هانِیٍء َقال: قُْلُت ِلعَاِئَشةَ َرِضَی oَّ عْنَها: بأَِیّ شیٍء َکان يَْبَدأُ النَّبِیُّ َصلّی هللاُ َعَل  -
فتم: چون پيامبر قَاَلت: بِالِسَّواک، رَواهُ ُمْسِلم.از شريح بن هانيئ روايت شده که گفت:برای عائشه رضی هللا عنها گ

  صلی هللا عليه وسلم به خانه وارد می شدند به چه کاری شروع می کردند؟گفت: به مسواک.
ی ِلساِنه. َوَعْن أَبی موَسی األشعَِرِیّ َرِضَی oَّ َعْنه، قَاَل: َدَخلت َعلی النَّبی َصلّی هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم وطَرُف السَواِک عل -

ْفُظ ُمسِلم.از ابو موسی اشعری رضی هللا عنه روايت شده که گفت:بر پيامبر صلی هللا عليه وسلم ُمتَّفٌَق عليه، وهذا َل 
  وارد شدم در حاليکه گوشهء مسواک بر زبان شان گذاشته بود.

ِبّ الِسّواُک َمطَهرةٌ للَف «وعْن عاِئَشةَ َرِضی oَّ َعْنها، أَنَّ النَّبِیَّ َصلّی هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم َقال: - رواهُ النَّسائی، » ِم مْرَضاةٌ للرَّ
  وابُن ُخَزيمةَ فی صحيحِه بأَسانيد صحيحة.

از عائشه رضی هللا عنها روايت است که:پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود: مسواک وسيلهء پاکی دهان و بدست 
  آوردن رضای پروردگار است.

ِ َصّلی هللاُ َعَلْيِه وَسلَّم: وَعْن عاِئشة رضَی oَّ عْنَها َقاَلت: قاَل َرسُ  - َّo َعشٌر ِمَن الِفطَرِة: َقصُّ الشَّاِرب،وإِعفَاُء « وُل
قال » الَماِء  الِلّْحَية، َوالِسَّواک، واْسِتنَشاُق الماِء ، وقَصُّ األَظفَار، وَغسُل الَبَراِجم، َونَتُف اِإلبط، َوحلُق العاَنة، وانتِقاصُ 

اوی: ونِسيُت العاشِ  : انتِقَاُص الماِء ، َيعنی: االْستِْنجاَء .  َوُهَو أََحُد رَواِتِه  رة إِالَّ أَن تَکون الَمضمَضة، قاَل َوکيٌع الرَّ
  َرواهُ ُمسِلم.

از عائشه رضی هللا عنها روايت است که:رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود: ده خصلت است که از زمرهء فطرت 
سبيل و بلند کردن ريش و مسواک کردن و آب در بينی کردن و کوتاه کردن ناخنها و  بشمار می رود: کوتاه نمودن

شستن بندها و کندن موی زير بغل و تراشيدن موی زير ناف و استنجاء کردن و دهم را فراموش کردم، مگر آنکه آب 
  در دهان گرداندن باشد.

 فوايد مسواک:
د آن بعمل آورده ميگويند که در مسواک  فوايد متعددی وجود علماء  طبی تحقيقات را که در مورد مسواک  وفواي

  .»سازد .   برد و حافظه را قوی می کند، بلغم دهن را از بين می مسواک، نور چشم را زياد می:« دارد که ان جمله 
کردن  مسواک زدن و خالل.» زند، اِز  درد وکندن دندان در امان ميباشد  اطبا ء ميگويند: انسانيکه مسواک می« 

  السالم برای ما مسلمانان به ميراث مانده است.  دندان ها، از دين ابراهيم عليه
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  باب ششم 
 حجاب و ستر عورت در نماز

  خواننده محترم !
نماز از جانب پروردگار با عظمت ما است در غير آن  تشريع  قبل از همه بايد گفت که الحمد � که 

كرديم، نمی توانستيم به حكم نماز خواندن به  نشستيم و فكر می میسالها و بلكه قرنها  اگر ما انسانها 
 .اين صورتی كه االن در اختيار ماست پی ببريم

اين حكم را به انسانها ابالغ نموده و صلی هللا عليه وسلم خداوند متعال با وحی به پيامبر اكرم 
 است که ه يكی از آن شرايط كيفيت، اجزا و شرايط آن را هم خود خداوند متعال مشخص كرده اند، ك

  .را رعايت نمايندکاملی در هنگام نماز حجاب ومرد )  زن ها  نمازگزار (اعم از 
، استساز  و سرنوشت یفلسفه و راز حکيمانه و حيايت دارايی پوشش و حجاب عفيفانة زن در نماز

  شود.  که با اندکی تامل روشن می
م و تمرين است برای انسان که در همه حال به ياد همانگونه که هر عبادتی از جمله نماز، تعلي

خداوند سبحان و بازگشت به سوی او در آخرت و تزکيه و تربيت خود برای يک زندگی ابدی باشد، 
حجاب زن درنماز نيز آموزش، تمرين و تذکر پوشش عفيفانة اوست که در غيرنماز هم بايد همان 

سب و مقدار حجاب او درنماز، بايد درغيرنماز در پوشش در حال نماز باشد، يعنی همان پوشش منا
ترين معارف و نيازهای حياتی انسان و  مهم مدرسه برابر نامحرم هم رعايت شود، زيرا نماز 

پرورشگاه ايمان و تقوا و اخالق انسانی و الهی از جمله عفاف و حجاب است، لذا نماز مظهور 
  باشد. اسالم میمقدس حقيقت و سيمای ملکوتی دين 

ای و مسائلی که حيات معنوی و اخالقی و  تمام معارف و قوانين مهم و ريشه پروردگار با عظمت ما 
وبيان ماز مقرر نکند، به طور اجمال و کلی در  سعادت دنيوی و اخروی انسان و جامعه را تامين می

  فرموده است.
ی از اندام زن حتی يک نما يا پوشيده نبودن بعض بنابراين حکمت و سر اين که لباس نازک و بدن

کننده نماز است، اين است  آگاهانه و عمدی باشد، حرام و باطل تارموی او در نماز، در صورتی که 
بندوباری و بدحجابی و نپوشاندن بعضی از اندام يا مو از سوی زن دراجتماع و مجالس  که بی

زند و اساساً از آن  ه زن میباشد که به تدريح مهر باطل ب نامحرمان همچون زمان جاهليت، حرام می
در وکامل گونه که نمازی که حجاب صحيح  لذا همان  جا که نماز شناسنامة دين و مظهر اسالم است، 

متعال نخواهد بود، زنانی که حجاب صحيح اسالمی را در جامعه هللا آن رعايت نشود، مورد قبول 
  ند بود.کنند، نيز دينشان مورد قبول و رضايت الهی نخواه رعايت نمی

رعايت   نتيجه اين که لزوم پوشش و حجاب کامل زن در نماز بيانگر حقانيت حجاب عفيفانه و وجوب
  باشد.  آن در برابر نامحرمان می

خواهی است همچنان که فريادی است  طلبی و حقيقت بنابراين واقعيت حجاب عفيفانة زن شعار حق
  عليه جاهليت و خودآرايی و خودنمايی جاهلی.

کنند، يا بايد قائل شوند که حجاب در نماز واجب  مسلمانی که حجاب اسالمی را رعايت نمی نزلذا  
 جواب نيست و بدون آن نماز بخوانند و يا خداوند سبحان را نامحرم و مردان را محرم خود بدانند! 

لب حقيقت اگر واقعاً طا ،جويی آنها دارد بستگی به ميزان معرفت و ديانت و حقيقت مورد آنان در اين
باشند، با روشن شدن حقانيت حجاب، بايد توبة نصوح کرده و گوهر خود را در صدف ارزشمند 

حجاب و عفاف حفظ نمايند، در غيراينصورت نمازشان مقبول درگاه خداوند نخواهد بود، چون نشانه 
  ها باز دارد. قبولی نماز در فرهنگ وحی آن است که انسان را از گناهان و رذيلت
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  :حجاب 
الحجاب ما تلبسه «در قاموس معجم لغة فقها  در باره حجاب آمده است که:حجاب عبارت است: 

حجاب لباسی است كه زن برای حفظ عورت از اجانب » ( المرأة من الثياب لستر العورة عن األجانب
بل وقا اساسی  ۀــدر تعريف متذکره سه نقط ق: ذيل حجاب). 1408پوشد. ) (معجم لغة الفقهاء،  می

  :دنــوجود دار تأمل جدی 
  اول:

است و تعبير حجاب مردان، تعبير » پوشش زن«دهد حجاب مترادف  است كه نشان می» مرأة«لفظ  
 ت.نادرستی اس

  دوم:
رود ومصداق آن  ريف، حجاب برای پوشاندن آن به كار میـاست كه طبق اين تع» عورت«مسأله  

  ين ( قدم ها) .فـدرمورد زن، همه بدن به جز وجه ( روی) وك
ن تعريف در مفهوم حجاب، مأ خوذ است، پوشش از نامحرم ـديگری كه با توجه به اي ای مؤلفه
  األجانب) است.  (عن

قهای مسلمان ما را به اين حقيقت هدايت ورهنمايی ميکند که : حجاب به ــتحقيق و تفحص در كتب ف
بخصوصی در شرع مقدس اسالم دارا خاص و  مقام ومنزلت عنوان يك  وظيفه  شرعی و حكم الهی 

  ميباشد ، طوريکه  اصل اين حكم از ضروريات دين مقدس بشمار ميرود.
  خواننده محترم !

يَا بَنِی آَدَم ُخذُوا « ) با زيبای  می فرمايد:  31 :  ۀـپروردگاربا عظمت ما در ( سورۀ اعراف آي
  آدم، زينت  فرزندان  (ای» َوَال تُْسِرفُوا إِنَّهُ َال يُِحبُّ اْلُمْسِرِفيَن ِزيَنتَُکْم ِعنَد ُکِلّ َمْسِجٍد َوُکلُوا َواْشَربُوا 

هللا   نکنيد هرآينه  اسراف  ( نماز )  برگيريد و بخوريد و بياشاميد ولی خود را در هر مسجدی
  .ندارد)  را دوست  کاران اسراف

  آيه متبـرکه چيست ؟ درهدف از زينت 
در آيه متبرکه هم زينت های جسمانی نمازگزار  »  زينتکم « ه در فهم اکثريت علماء بدين  باور ک

  وهم زينت معنوی نمازگزار شامل ميگردد .
در زينت جسمانی  بايد  لباس نمازگزار بايد پاک ومطهر باشد ، يعنی در وقت نماز بايد لباس مطهر 

ن عطر وخوشبوی الزم وپاگيزه بايد بتن کند ، موها خويش را منظم وشانه زند ، در صورت ممک
استعمال نمايد ، وساير کار های برای زينت يک شخص مسلمان است بايد قبل از ايستاده شدن به 

نماز آنرا رعايت وعملی سازد وبا يک زيبای خاصی در پيشگاه پروردگار باعظمت غرض انجام 
  مالقات  ايستاده شود .

اخالقی و پاکی نيت و اخالص و مانند آن يعنی صفات انسانی و ملکات »  های معنوی  زينت« ودر 
  شامل ميگردد.

متبرکه شامل همه مسلمانان  در هر زمان ومکان ميگردد ولی باالخص ۀ از جانب ديگر حکم اين آيـــ
، در زمان جاهليت  به هنگام آمدن به  متبرکه شامل اعراب دوران جاهليت ميشد  که ۀ حکم  ايـن آيــ

 بودند، ميشود.  خدا، کامالً عريان و برهنه میمسجد الحرام و طواف خانه 
 سوره اعراف ): 31آيه  شانزول (

  رضی هللا عنه  مفسر شهير جهان اسالم درمورد شا نزول  آيه متبرکه مينويسد :   عباس ابن
و   آيه  همين  دليل  کند. به می  کردند، مردود اعالم می  طواف  برهنه  کعبه  در خانه  را که  مشرکانی  عمل

  بهترين  نماز به  نمازگزار درحال شخص   که  است  است، سنت شده  روايت  آن  در معنی  که  احاديثی
کار  بنابراين، به   است  با پروردگار متعال  حاضر شود زيرا نماز، مناجات  خويش  و شمايل شکل 
پيامبر   در احاديث  و چنانکه باشد می  نماز مستحب  ادای  در هنگام خوشبويی   و استعمال  زينت  گرفتن
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  پوشيدن  . جمهور فقها برآنند که لباسهاست  سفيد از بهترين  است، لباس صلی هللا عليه و سلم آمده 
  . نماز است  از فرايض  عورت، فرضی

الزم به تذکر است که مشرکان در دوران جاهليت، اعم اززن و مرد، لخت و عريان به دور کعبه 
را معتقد بودند که با لباسهايی که در آن گناه انجام داده اند نبايد با همان لباس طواف ميکردند، زي

طواف کرد، لذا لوچ و عريان طواف ميکردند و هنگام طواف به کف زدن ها می اغازيدند ، صوت ها 
اليوم يبدوا کلّه او بعضه  فما بدا منه فال    «وصدای های مخصوصی ميکشيدند و ميگفتند:

ن معنا که: امروز پاره ای از بدن من و يا تمام بدن من نمايان ميشود، و آنچه که نمايان بدي.»احلّه
شود را برای ديگران حالل نميدانم !بنابراين خداوند متعال در اين آيه امر فرموده است که هنگام 

  نماز زينت خود را مراعات کنند و عورت خود را بپوشانند.

  محترم!ۀ خوانند
د که:   حفظ حجاب وبخصوص حفظ ستر عورت شرط اساسی قبولی نماز است، نبايد فراموش کر

  وحکم  همه علماء   همين است که اگر عورت نمازگزار در نماز ديده شود ، نمازش قبول نميگردد.
اگر عورت زن و مرد در هنگام  نماز نمايان همه علماء  وفقها دراين مورد  متفق القول اند که 

مردود است و بايد از سر نماز بخواند وگرنه بریء الذمه نخواهد شد، زيرا باشد، نمازش باطل و 
يکی از شروط صحت نماز، پوشش عورت در وقت ادای نماز است، ولى اگر نمازگزار ستر عورت 

خويش را مرعات نموده باشد وبه اصطالح در ستر عورت خويش سهل انگارى نكرده باشد ولى در 
ورت ناگهانى عورتش كشف شود ولى سريعا آنرا بپوشاند نمازش هنگام نماز، ناخودآگاه و بص

صحيح است، بنابراين قبل از خواندن نماز،  نماز گزار خود را در تنظيم لباس  خويش  آماده سازد ، 
بايد لباسى بپوشد كه عورتش نمايان نشود ولى اگر پس از آن بصورت ناگهانى (مثال هنگام سجود) 

  نرا بپوشاند نمازش صحيح است.عورتش كشف شود ولى سپس آ
ای فرزندان آدم در هنگام هر نمازی «  طوريکه قبآل متذکر شديم  حکم پروردگار  همين است که 

  )31سوره أعراف :آيه ».(عورتهای خود را بپوشانيد
وطوريکه در فوق متذکر شديم ، اين در حالی بود که مردم قبل از اسالم به حالت عريان ولوچ خانه 

اليقبل هللا صالة حائض إال «کردند.و به دليل فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم:  ا طواف میکعبه  ر
بايد  .)627(، ( حديث ابوداود»کند خداوند نماز هيچ زن بالغی را بدون چادر قبول نمی» «بخمار

 عمل نمايد .

  :حجابۀ علل وفلسفـ
  رمولبندی نموده انـد:در نماز را علماء  بشرح ذيل فوحکمت ، فلسفه وعلل حجاب 

  خود مبدل نمايد .عادت دايمی  که شخص مسلمان آنرا بايد بحيث حجاب نوعی از تمرين است   -1
كند و از التفات ذهن به  رعايت حجاب شرعی در نماز ، توجه و حضور قلب انسان را بيشتر مى  -2

  د .ساز  كاهد و ارزش نماز را صد چندان مى تجمالت و چيزهاى رنگارنگ مى
رو برخی از  است. از اين  هللا داشتن پوشش كامل در پيشگاه پروردگار، نوعى ادب واحترام به 

علماء را عقيده برآنست که : براى مرد ها نيز مستحب که در وقت نماز سر خود را بپوشاند وحتی 
ز علماء تعدادی از علماء ميفرمايند که پوشيدن عباء برای نماز گزار مستحب بوده واين تعداد ا

  براين عقيده اند که :اين عمل به خضوع وخشوع در نماز می افزايد.
ساز حضور  همچنان برخی علماء  بر اين عقيده اند که :همين ادب حضور در پيشگاه الهى زمينه

  شود. معنوى و بار يافتن به محضر حق مى

  يادداشت:
هايى معينی دارد و با آن  م تفاوتافزون بر آن، حكم پوشش در نماز، با حفظ حجاب در برابر نامحر

قابل مقايسه نيست؛ مثالً پوشاندن روى پا در برابر نامحرم واجب است؛ ولى در نماز ، بدون حضور 
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  .نامحرم ، واجب نيست
بلکه درمورد رعايت وحفظ حجاب در نماز بايد گفت که مساله تنها وتنها مخصوص زنها نمی گردد،

الزم است، مثالً پوشانيدن عورت و بعضی  ان و زنان هر دوحفظ حجاب در محدوده معين بر مرد
  های ديگر بر مردان و زنان واجب است.  های بدن از ديد انسان قسمت

  .همچنين نماز خواندن با بدن برهنه ولوچ در مردان و زنان هر دو موجب بطالن نماز است
ی نامحرم است و گاهی به خاطر ها ها گاهی به خاطر وجود انسان بنابراين، رعايت حجاب برای انسان

شوند، مثل نماز خواندن در  صحت عبادت است که در بعضی موارد هر دو علّت با هم جمع می
حضور  اشخاص نامحرم و گاهی فقط به خاطر صحت عبادت است، مثل نماز خواندن در اتاق در 

؛ مثالً طهارت و مباح بسته و تنها . اختالف بعضی شرائط اين دو حالت، بهترين گواه بر مطلب است
  .بودن لباس در نماز شرط است، اما در حفظ حجاب از نامحرم شرط نيست

رسد، متناسب با ساختار  ها و فوائدی که از رهگذر انجام دستورات الهی به انسان می هداف، حکمتا
وجودی اوست که مرکب از بعد مادی و معنوی، يعنی جسم و روح است و دستورات الهی زمينه را 

  .کند برای سعادت دنيايی و اخروی آماده می
هدفی و ناقص بودن آن عمل نيست  نبرديم، دليل بر بی پس اگر در موردی به منافع مادی يک عمل پی

و از آنجا که عقل و فهم آدمی مانند اصل وجودش محدود است، پس به فوائد و حکمتهايی که خالق 
  د.نامحدود وضع کرده، به طور کامل پی نخواهد بر

 عورت مرد در نماز:
طوريکه در فوق ياد اور  شديم ،اگر عورت زن و مرد در هنگام نماز نمايان باشد، نمازش باطل و 

بریء الذمه نخواهد شد، وگفتيم   اعاده نمايند در غير آن مردود است و بايد نماز خويش را از سر  
  يکی از شروط صحت نماز، پوشش عورت در وقت ادای نماز است .

ريکه معروف است عورت مرد از ناف تا زانوهايش است همچنانکه در اين باره حديثی مرفوع از طو
عورت (مرد) بين ناف » «مابين السرة والرکبة عورة« عمرو بن شعيب از پدرش ازجدش آمده که : 

ود ) ، دارقطنی أحمد و أبودا 271   إرواء الغليل فی تخريج احاديث منار السبيل». (وزانوهايش است
  اند. آن را روايت کرده

  وحديثی ديگری در اين با ب همانا حديثی  جرهد أسلمی است ، که ميفرمايد :  روزی پيامبر اسالم 
از کنار من عبور کرد درحاليکه لباس  بر تن داشتم ولی  رانم از آن نمايان  بود . پيامبر صلی هللا 

    ت را بپوشان چون ران عورت است).(ران» غط فخذک فإن الفخذ عورة « عليه وسلم فرمود : 
بنآ حکم شرعيت اسالمی  در نزد اکثريت علماء همين است که ران هم در نماز .)269اإلرواء ( 

  برای مرد ها از جمله عورت ميباشد .
را در نماز رعايت نکند، پس نمازش هم صحيح »  پوشش عورت « بنابراين کسی که اين شرط  
ش کامل عورت نمازش را بخواند . هکذا وظيفه تمام مسلمانان است تا نيست و بايد از نو و با پوش

اگر کسانی را که ميبينند  که عورت خويش را در نماز مراعات نمی کنند ، بخصوص زنان  ، اين 
   حکم اسالمی را  به آنها از طريق موعظه حسنه برسانند.

  دليل شرعی بر عورت مرد از نا ف تا زانو:
ين امر  داللت می کنند که عورت مرد مابين ناف تا زانو است، وحتی امام احاديث متعددی بر ا

شافعی وامام حنبل فرموده اند که : خود ناف و خود زانو هم جزو عورت نيستند، ولی امام صاحب 
ابو حنفيه  فرموده است که : ناف جزو عورت نيست اما زانو عورت است.( تفصيل موضوع را 

). به 2961/  6» (بدائع الصنائع« )، و 2/286» (المغنی« )، و 3/173ميتوان در :( المجموع  (
  تفصيل مطالعه فرمايد ).

  همچنان ساير  احاديثی که بيانگر اين حکم هستند عبارتند از :
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  در حديثی از حضرت علی رضی هللا عنه روايت است که : -1
أبو » ، َوال تَْنُظَرنَّ إِلَی فَِخِذ َحّیٍ َوال َميٍِّت  ال تُْبِرْز فَِخَذکَ « رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم فرمود :  

ران خود را نمايان مکن، و به ران هيچ انسان زنده «   ). يعنی :1460) وابن ماجه (3140داود (
  ».يا مرده ای نگاه مکن

ُ عَ « در حديثی از محمد بن جحش رضی هللا عنه روايت است :  -2 َّo َلْيِه َوَسلََّم َوأَنَا َمرَّ النَّبِیُّ َصلَّی
مسند أحمد » َمعَهُ َعَلی َمْعَمٍر ، َوفَِخَذاهُ َمْکُشوَفتَاِن ، َفقَاَل : يَا َمْعَمُر ، َغّطِ فَِخَذْيَک فَِإنَّ اْلفَِخَذْيِن َعْوَرةٌ 

بهمراه پيامبر صلی هللا عليه وسلم از کنار معمر عبور کرديم که او رانهايش « ). يعنی : 21989(
شده بود، پيامبر صلی هللا عليه وسلم به او فرمود : ای معمر! رانت را بپوشان چرا که رانها ظاهر 

  ».جزو عورت اند
» أََما َعِلْمَت أَنَّ اْلفَِخَذ َعْوَرةٌ ؟« همچنان احاديثی که در فوق از : از جرهد اسلمی روايت نموديم  

  ).2798) وترمذی (4014ود () وأبو دا15502مگر نمی دانی که ران عورت است؟ . أحمد (
ترمذی » اْلفَِخذُ َعْوَرةٌ « وحديثی که از حضرات  ابن عباس رضی هللا عنه روايت گرديده :  
  ».ران جزو عورت است«). يعنی : 2798(

اسناد اين «) درباره اين احاديث چنين گفته است : 1/297»  (اإلرواء« هکذا شيخ البانی در کتاب 
ضعف نيستند .. اما همديگر را تقويت می کنند، زيرا در سند هيچکدام راوی احاديث هرچند خالی از 

متهم شده ای وجود ندارد، بلکه علت (ضعفشان) بين اضطراب و جهالت و ضعف محتمل دور می 
زند، مثل اينگونه موارد موجب اطمينان قلب از صحت حديث روايت شده هستند، خصوصا که بعضی 

دانسته و ذهبی نيز آنرا تاييد نموده، و ترمذی نيز بعضی را حسن  از آن احاديث را حاکم صحيح
دانسته، و بخاری در صحيحش بصورت معلق آورده است ... محققی که به علم مصطلح آشناست 

شک نمی کند که اين احاديث بتنهايی معلل هستند .. اما مجموع اسناد آنها به حديث قوت می بخشد، 
  .» شواهد ديگری وارد استرساند، خصوصا که در اين باب و لذا آنرا به مرتبه صحت می 

هرچند اسناد اين احاديث به دليل عدم اتصال آنها يا به سبب «و در فتاوی هيئت دائمی افتاء آمده : 
ضعف بعضی از راويان خالی از کالم نيست، اما همديگر را تقويت می کنند، و لذا در مجموع مناسب 

  ).6/165ی اللجنة الدائمة ) (فتاو» ( برای احتجاج هستند
جمهور علماء به مقتضای اين احاديث عمل کردند و گفتند : عورت مرد مابين ناف تا زانو است. 

  ). مطالعه فرمايد .2/284(تفصيل موضوع را ميتوان در:( المغنی  (

  حد عورت زن در نماز:

يگيرد ، موضوع است قابل در مورد اينکه عورت زن در نماز چه قسمتهايی از بدن  آن را دربر م
بحث واختالف در بين  علماء دين ، برخی از   علماء وفقهای اسالمی را عقيده بر اين است که : 

برای زن فقط ظاهر کردن روی در هنگام نمازجائز ميباشد ،ولی برخی ديگری از علماء  نپوشيدن 
لی برخی ديگری از علماء  دستها و صورت را جائز ميدانند، و اين رأی جمهور علماء ميباشد، و

فقط ظاهر کردن روی ، دستها و پاها را هنگام نماز جائز ميدانند، و اين رأی امام  صاحب ابو حنيفه 
است، و مذهب ابن تيميه، و همچنين مذهب عالمه ابن عثيمين رحمه هللا از علمای معاصر نيز در 

 اب باشد .اين مورد بر اين اساس است وفکر ميکنم اين رای قريب به ثو
ولی بهرحال برای خروج از خالف، بهتر و اولی تر است که يک زن هنگام نماز فقط دستها و روی  

خويش را نمايان وظاهر کند و پاهايش را با جورابی که نازک و شفاف نباشد و يا با لباس بلندش 
ايد پاهايش تا بپوشاند، ولی اگر پاهايش را نپوشاند نمازش صحيح ميباشد، البته در اينصورت نب

 .بيشتر از کعبين نمايان شود
اما در مورد لباس و پوشش زن در برابر محرم، ضوابطی وجود دارد که بايد بصورت دقيق رعايت 

  :و مورد نظر گرفته شوند
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تمام زن دربرابر محارمش مانند پدر، برادر، فرزندان برادر و غيره عورت است مگر اندامهايی   -1
معموال نمايان ميشوند مانند نمايان شدن دستها تا آرنج، و پاها و اندازه کمی  که بعلت کار در خانه

سوره نور  31از ساق پا، سر و صورت و گردن.در اين مورد دستور پروردگار با عظمت در ( آيه :
نَّ أَْو آبَاِء بُعُوَلِتِهنَّ أَْو َوال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال ِلبُعُولَتِِهنَّ أَْو آبَائِهِ «  ) چنين فورمولبندی گرديده است : 

خود   و زينت» ( ائِِهنَّ أَْبنَاِئِهنَّ أَْو أَْبنَاِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو إِْخَواِنِهنَّ أَْو بَنِی إِْخَواِنِهنَّ أَْو بَنِی أََخَواِتِهنَّ أَْو نِسَ 
  شوهران  يا پسران  رانشانيا پس  شوهران  يا پدران  يا پدرانشان  شوهران  را آشکار نسازند جز برای

) زيرا معموال در برابر  همکيشتان  خواهرانشان يا زنان  يا پسران  برادران  يا پسران  يا برادرانشان
محارم نمايان شدن اين اعضاء فتنه انگيز نميباشد، ولی در اينحالت نيز بايست نزديکی و دوری اين 

دامها در برابر پدر فرق ميکند تا در برابر پسر محارم را در نظر گرفت، مثال نمايان شدن اين ان
شوهر (از مادری ديگر)، هر چند هر دوی آنها محرم ميباشند، نبايد فراموش کرد : که اگر روزگار 
زندگی طور پيش ايد که : در برابر محارم نيزترس از وضوع فتنه باشد پس در اينصورت زن بايد 

  وافتادن در مصيبت نيز گرفته شود . خود را از محرم نيزبپوشاند تا جلو  فتنه
تنگ، تنبان ويا هم پطلون  بهيچ وجه جائز نيست که يک زن لباس و يا  قابل تذکر است که   -2

لباس نازک و شفاف، لباس کوتاه و از اين قبيل مالبس فتنه انگيز در برابر هيچکس (چه محرم 
 -بل تمييز باشند) ،البته بجز شوهر باشد و چه نامحرم و چه در برابر زن و يا فرزندانی که قا

بپوشد، زيرا اينوع لباسها در واقع عورت زن را نمايان ميکند و لذا سبب فتنه ميشود و از لباش 
حشمت يک زن مسلمان بحساب نميايد، بلکه تشبيه به زنان کافر و فاقد حياء و حشمت ميباشد، 

(روايت ابو داوود ، حديث » قوم فهو منهم من تشبه ب«  پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده است: 
  صحيح) يعنی: ( هر کسی که خود را شبيه قوم ديگری سازد از جزو آنان بشمار ميرود).

دو گروه از اهل دوزخ را نديده ام، گروهی که شالقهايی مانند دم گاو « و همچنين فرموده است:  
لباس بر تن دارند ولی عريان هستند، چپ و  بهمراه دارند و مردم را با آن شالق ميزنند، و زنانی که

راست و بصورت مائل راه ميروند، سرهايشان مانند کوهان شتر ميباشد، وارد بهشت نميشوند و 
بوی بهشت هم نميشنوند، در حالی که بويش از راههای خيلی دور (برای کسی که اهلش باشد) به 

 (روايت مسلم )» مشام ميرسد.
ه و سلم بر حذر داشته است زنانی که خود را شبيه کسانی کنند که لباسهای پس پيامبر صلی هللا علي

تنگ، نازک، شفاف، و يا کوتاه ميپوشند بگونه ای که برجستگی اندامهايشان نمايان شود و يا انگار 
لباس بر تن ندارند و لخت هستند، پس يک زن مسلمان نبايد خود را شبيه اين زنان لخت و عريان 

 .سازد
ايان کردن سينه و شکم و ما بين ناف و زانو، فقط برای شوهر جائز ميباشد، و يا برای طبيب نم  -3

 .مختص، آنهم فقط هنگام ضرورت و برای مداوا
اما در مورد عورت زن نسبت به زنان ديگر، اگر طرف ديگر مسلمان نباشد، بعضی از علماء آن  -4

اين علماء بايد تمامی بدن خود را (بغير از سر و  را مانند مردان نا محرم دانسته اند، لذا از نظر
صورت) بپوشاند، ولی علمای ديگر نظرشان بر اينست که عورت زن چه در برابر زن کافر و چه 

زن مسلمان يکسان ميباشد، يعنی نمايان شدن اندامهای زن در برابر اين زنان، بغير از ما بين ناف 
وعريان در  لوچاين به اين معنی نيست که زن با سينه  و زانو، مجاز است، و اشکالی ندارد، ولی

پيش  اين زنان بگردد، زيرا بدين روش نمايان شدن از اخالق زنان فاسق و خالفکار هست، پس هر 
چند نمايان شدن باالی ناف و زير زانو در برابر زنان مجاز ميباشد ولی بازهم بايست لباسهايی 

  باشد. و حشمت يک زنبپوشد که نشانگر ُخلق و خو و حياء 
  خواننده محترم ! 

اگر از جزئيات مساله بگزريم : بصورت کل گفته ميتوانيم که بريک زن نمازگزار واجب است که در 
 حين ادای نماز  تمام بدن خويش را بپوشاند بجز روی و دستها؛ چون همه بدن زن عورت است.
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يا پا و سر و يا بخشی از آن لوچ باشد،  اگر در حالی نماز خواندن  چيزی از عورت او مانند ساق 
ُ َعلَيِه َوَسلََّم صراحت تام دارد که ميفرمايد : َّo نمازش صحيح نميگردد ، چراکه حکم پيامبر َصلَّى  

ُ َصَالةَ َحائٍِض إِالَّ بِِخَماٍر « َّo خداوند نماز زن بالغه را نمی پذيرد؛ مگر آن که روسری » َال يْقبَُل)
  » زن عورت است» «اْلَمْرأَةُ َعْوَرةٌ «و می فرمايد:) 377)، و الترمذی(641أبو داود ( )  داشته باشد

     )1173ترمذی(( 
ُ َعلَيِه َوَسلََّم پرسيد: َّo ابو داود از ام سلمه رضی هللا عنها روايت می کند که از پيامبرَصلَّى  

ْرُع َسابِغًا يغَِطّی ُظُهوَر قََدَميَها أَتَُصِلّی اْلَمْرأَةُ فِی ِدْرعٍ َوِخَماٍر َليَس َعَل «    »يَها إَِزاٌر ؟ َفقَاَل : إَِذا َكاَن الِدّ
(آيا زن می تواند در چادر و روسری نماز بخواند، در حالی که ازار (لباسی ديگر) نداشته باشد؟ 

ُ َعَليِه َوَسلََّم فرمود: اگر پيراهنی بزرگ و گشاد بر تن داشته ب َّo اشد طوريکه پشت پيامبرَصلَّى
  ).640أبو داود ((   پاهايش را بپوشاند، بلی )

  مينويسد:»  بلوغ المرام «ابن حجر در 
ائمه، اين حديث را موقوف دانسته اند. اگر مردی بيگانه آن جا باشد زن بايد در نماز چهره و دست  

مهمۀ تتعلق  ی ).وفتاو63بتعليق المبارکفوری، (صفحه » بلوغ المرام «  هايش را نيز بپوشاند.
  ) شيخ ابن باز )16، 15بالصالۀ، صفحه (

تواند در يك  آيا زن می !ای پيامبر :سلمه رضی هللا عنها گفت ام  :در حديث شريفی آمده است که
ِ َعَليِه َوَسلََّم فرمود َّo ی ُظُهوَر  !نَعَمْ  « :پيراهن نماز بخواند؟رسول هللا َصلَّى اذاَكاَن سابْعاً يغَّطِ

  .» تواند به شرط آن كه پيراهنش دراز باشد و پشت پاهايش را پوشش بدهد بلی، می» « يهاقََدمَ 
 . پوشش پاها ی زن در نماز مورد شرط قرار گرفته استاسالم توجه بفرمايد در حديث پيامبر 

). حاكم حديث مذكور را تصحيح كرده و ذهبی با او موافق 915)(1/250)، حاكم (915ابوداود ((
  است.

سلمه است. ابن حجر گفته موقوف بودن آن صحيح  اند كه اين حديث موقوف بر ام رخی ترجيح دادهب 
  ) 443( 1/280» تلخيص الحبير«، 2/62» سنن دارقطنی«)، 324( 1/141» مؤطا مالك«  .است

بصراحت  معلوم ميشود که زن نيز ناگفته  نبايد گذاشت از حديث ديگر  پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
  حين نماز بايد هردو کف دست ، سر وموی های زن مستور ومحجوب  باشد.  در

ال يْقبَُل هللا َصالة «    پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است:طوريکه حکم صريح حديثی است که 
، 6/150(احمد ( .» كند مگر با روسری ای را قبول نمی هللا نماز هيچ زن بالغه» « َحائٍض إالّ بخمارٍ 

)، حاكم 1711، (ابن حبان) (655)، ابن ماجه 377)، ترمذی (641)، ابوداود (259 ،218
  » حسن صحيح«) ترمذی گفته است 918، 917( 1/251

  يادداشت توضيحی:
منظور از حايضه در اين حديث زنی است كه به سن حيض رسيده باشد، يعنی زنی كه به سن تكليف 

  .پوشاند گردن و سينه را میُخَمار چيزی است كه موی سر، .  رسيده است
  يادداشت فقهی:

فََمِن اْضُطرَّ َغْيَر بَاغٍ َوالَ َعاٍد فَال «  که ميفرمايد : کريم قابل تذکر است که مطابق فورمل علمی قرآن
ِحيمٌ  كسانى كه مجبور شوند در صورت که از حد  تجاوز و تعدى  ننمايند   »( إِثَْم َعَلْيِه إِنَّ oَّ َغفُوٌر رَّ

  . پروردگار آنها را مجازات نخواهد كرد) چرا كه  هللا  غفور و رحيم است
بنآ طوريکه در فوق هم ياد اور شديم : اگر برای نماز گزار در زندگی اش  به حاالتی اضطراری 

مواجه وروبرو  گردد که : لباسش ساتر عورتش نباشد ووقت نماز فرا رسد و نتواند لباس 
، در اينصورت بر او فرض است كه نمازش را قبل ازقضا  تهيه بدارد  براى ستر عورتشرا   ديگرى

  .شدن بخواند هرچند اگر لباسى براى ستر عورتش بدسترش قرارنگيرد
وحتی علماء  بدين باور اند که  اگر كسى عريان باشد و وقت نماز فرا رسد و نتواند لباسى براى 
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ست كه قبل از قضاء شدن نمازش را بخواند ستر عورتش پيدا كند، در اينصورت نيز بر او فرض ا
  حتى اگر لباسى براى ستر عورتش پيدا نشود.

  نمايان شدن عورت در وقت نماز :
در نزد جمهور علماء همين است که : پوشش عورت در هنگام ادای نماز جزو شروط حکم قاطع 

رت کل  باطل صحت نماز است، يعنی اگر کسی عورتش را در وقت نماز نپوشاند، نماز وی بصو
  هست و بايد آنرا از سر تکرار کند.

اگر زمانی  نمازگزار نماز  خويش را با رعايت کامل حجاب اغاز نموده باشد ، ولی در هنگام ادای 
نمازيک لحظه قسمتی از عورتش ظاهر گردد و او پس از اطالع از کشف عورت بالفاصله آنرا 

حکم نموده اند ، ولی قول صحيح آنست که: نمازش بپوشاند، اگرچه بعضی از علما بر بطالن نماز 
  صحيح است و حکم به بطالن نماز وی داده نمی شود.

هرگاه قسمتی از عورت ظاهر گردد و نمازگزار «شيخ  ابن عثيمين رحمه هللا در اين بابت می گويد: 
که مثال در زمان اندکی آنرا بپوشاند، نمازش باطل نمی شود، و چنين حالتی زمانی متصور است 

کسی در حالت رکوع است و بادی درحال وزيدن باشد که باعث گردد لباسش (بحرکت درآيد و 
عورتش) ظاهر شود، ولی همان لحظه لباس را برمی گرداند، .. رای صحيح آنست که نماز باطل 

نمی شود، زيرا وی بالفاصله عورتش را می پوشاند و عمدی در ظاهر کردن عورت درکار نبوده، و 
َ َما اْستََطْعتُمْ «  متعال می فرمايد: هللا َّo توانيد  ) يعنی: به اندازه ای که می16(سوره تغابن » فَاتَّقُوا

کشاف « ) . ( تفصيل موضوع را ميتوان در : 2/75» (الشرح الممتع». « تقوای الهی پيشه کنيد
  ). مطالعه فرمايد .1/269»  (القناع 

  ماز؟های نازك در ن حکم پوشيدن لباس
خوانند، طوريکه  زاياتر  بسياری از نمازگزاران  بدون رعايت حکم شرعيت ، با لباس نازك نماز می

ازاوقات  پوست بدنشان از زير اين لباس نمايان  ميشود ، وبرخی ديگری از نماز گزاران در زير 
يگر آن از دهد و نصف د لباس نازک تنبان کوتاه که  تنها نصف ران آنها را تحت پوشش قرار می

    شان قابل مشاهده است نماز ميخوانند. پشت لباس
حکم وفيصله شرع اسالم در مورد اين تعداد  از نماز گزران  اينست ، که خواند ن نماز شان  به 

  .دخوان کسانی ميماند که  بدون لباس نماز می
می ستر را چرا از يک طرف تنبان کوتاه وپوشيدن لباس به شخصی ميماند :که طبق شرعی اسال

مراعات ننموده ، بنابر قول اکثريت از علمای اسالم ، لباس اينگونه از نمازگزران از تعريف لباس 
اين  ستر شرعی خارج بوده ونماز اين عده از افراد صحيح نبوده ، ومطابق فتوای  امام حنبل (رح) 

  ويش را بپوشانند. عده تعريف ستر خالف عمل نموده ، چرا که  مردان بايد بين ناف و زانوی خ
يا بَِنی «  :شود كه فرموده است اين كمترين چيزی است كه با آن اطاعت از قول هللا تعالی حاصل می

ای فرزندان آدم بگيريد زينت خود  .«. ) 31اعراف آيه : سوره » ( آَدَم ُخذُوا ِزينَتَُكْم ِعْنَد ُكِلّ َمْسِجٍد 
  .»را نزديك هر نماز

  :دو امر ذيل واجب استبر اين افراد يكی از 
  .يا در زير لباسشان شورت دراز بپوشند كه از ناف تا زانو را تحت پوشش قرار بدهد -1
  .يا باالی آن شورت كوتاه، لباس دبل بپوشندكه پوست بدنشان معلوم  نشود -2

  شيخ ابن عثيمين ) (17-16) (غرض مزيد معلومات مراجعه شود به فتاوی معاصر صفحه 

  اس تنگ برای زنان در نماز:استعمال  لب
  خواننده محترم !

با گذشت زمان همه چيز در حال تغيير وتحول است ، انسانها ی اين زمانه ميخواهند همه چيز را 
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بدون اينکه به عواقب واضرار آن توجه واهتمام نمايند ميخواهند آنرا به مد روز  تغير وبه اصطالح 
ک نيست که تغير وتحول که جنبه مثبت داشته باشد ، در آن نوآوری بعمل ارند ، در اين هيچ ش

مورد تائيد شرع بوده زير تکامل بدون تغيير بعمل نمی ، ولی با تاسف ديده ميشود که در زياتر از 
اوقات همين نواری وتغيرات موجب درد سر های برای انسان ميگردد از جمله تغييرات که در اين 

  اواخر در لباس بشری بعمل آمده است .
از جمله  نواوری در پوشيدن لباس بخصوص ، پوشيدن لباس تنگ ،نازک وچسپيده  ميباشد ،انسان 

بدون اينکه به اضرار لباس نازک وچسپيده واينکه لباس تنگ وچسپيده ،چی عواقب وپرابلم های  
  صيحی را ببار می اورد ولی بخاطر مراعت مدوفيشان به آن پناه ميبرد.

ی که در پوشيدن لباس تنگ وجود دارد ، اينست که عرق  پوست را يکی از اين مشکالت صحيح
گردش صحيح خون در بدن    تحت تاثير خويش  قرار داده و درزياتر از موارد همين لباس تنگ  مانع

زانو، سينه و حلقه آستين ها باشد.    در ناحيه لگن خاسره ،   ميگردد ، به خصوص اگر تنگی لباس
حساس تنگی ، گرفتگی وخستگی ببار اورده ، ودر بسياری از اوقات همين لباس تنگ برای انسان ا

  تنگی لباس موجب کبودی در پوست ميگردد .
لباس تنگ در زياتر از اوقات موجب عفونت مثانه در خانم ها گرديده ، وموجب نفخ وباد درمعده 

  ودر زياتر اوقات موجب درد شکم ميگردد .
وعی از فشاری که بنام کهير فشاری ياد ميگردد در بدن انسان اطبا ء ميفرمايند که لباس تنگ ن

ساعت پس  6تا  4ايجاد مينمايد  اين نوع کهير در اثر فشار موضعی بر بدن ايجاد می شود. معموال 
شود که  از پوشيدن لباس تنگ، يک تورم عميقی همراه باخارش  سوزش و درد در بدن ايجاد می

هم در کنار اين  و لرز، ضعف، خستگی وسردردی رود. گاهی تب ساعت از بين می 72تا  8پس از 
 .عارضه وجود دارد

هدف ازاستعمال  لبا س تنگ در نماز برای زنها اينست که از البالی لباس برجستگی های زن 
نمايان گردد ، بنا حکم شرعی  همين است که اگر زن در لباس تنگ که ،برجستگی های بدن  زن 

يد ، اين لباس اش در جمله حجاب شرعی به شمار نرفته وخواندن نماز در اين رادر نماز نمايان نما
  لباس صحيح نمی باشد ، ولو اينکه خواندن اين نماز نزد محارم شان هم صورت گرفته  باشد.

جلوگيری از نمايان شدن   لباس حجاب  زن بايد فراخ و گشاد باشد، تنگ نباشد، زيرا هدف از حجاب،
هد و اعضای بدن  د اس تنگ، حجم و اندازه همه بدن يا بعضی از بدن را نشان میزينت زن است و لب

  كشد. را به تصوير می
جامة ستبر و    صلی هللا عليه وسلم عنهما آمده است که : پيامبر  هللا در روايتی اسامه بن زيد رضی 

، به من بخشيد. من كرده بود ضخيمی را كه از كتان سفيد درست شده بود و دهية كلبی به او اهداء 
  آن را به همسرم بخشيدم.

؟ گفتم: آن را به همسرم »پوشی چرا آن لباس را نمی«فرمودند:    صلی هللا عليه وسلم آن حضرت 
به همسرت دستور بده تا زيرپوش نيزاستفاده نمايد. «فرمود:    صلی هللا عليه وسلم  بخشيدم. پيامبر

  ».ان دهدترسم اين جامه، حجم استخوانهايش را نش می
بنابراين برزن واجب است چه در وقت خواندن نماز باشد ،و چه در وقت  بيرون از منزل باشد الزم 

  وضروری است  حجاب صحيح وشرعی را رعايت نمايد .
اما در مورد صحيح بودن نماز زن با لباس تنگی که برخی از اعضای بدنش را برجسته می کند، 

نماز زن با اين وضعيت صحيح است ولی «  م نموده است : شيخ صالح فوزان طی فتوای چنين حک
با اين وجود زن (بدليل پوشيدن لباس تنگ و رعايت نکردن حجاب شرعی) مرتکب گناه شده 

  »است.
برای زن جايز نيست که : لباس تنگی که اعضای بدن زن را «  شيخ صالح فوزان می افزايد :

ش را برجسته می سازد پوشيده شود، وبصورت کل  نمايان و توصيف می کند، و برآمدگی های جسم
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پوشيدن لباس تنگ چه برای زنان باشد وچه برای مردان باشد ، جايز نمی باشد ،ولی شدت 
  ممنوعيت پوشش اين نوع شديدتر است.

اما با اين وجود، نماز در ذات خود صحيح است (يعنی نماز باطل نيست)؛ هرگاه انسان نماز بخواند 
اين لباس (تنگ) پوشيده شود نمازش در ذات خود صحيح است، زيرا عورت  و عورت وی با

پوشيده شده است، اما بدليل پوشيدن آن لباس تنگ مرتکب گناه شده است، زيرا يکی از شرائع نماز 
به سبب لباس تنگ حاصل نشده است، اين از يک سو، و از سوی ديگر: (پوشيدن لباس تنگ) 

به او می شود، اللخصوص برای زنان، و لذا بر زن واجب است که موجب شيفتگی و توجه ديدگان 
خود را با لباسی گشاده وفراخ بپوشاند، بگونه ايکه او را کامال بپوشاند و هيچ يک از اعضای جسم 
بدن او را وصف و نمايان نسازد و باعث جلب توجه به سوی او نشود، و همچنين لباس نبايد نازک 

«  لباس (ضخيم و گشادی) باشد که بدن زن را بصورت کامل بپوشاند. و شفاف باشد، بلکه بايد 
  ) .3/454» (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان

    :استعمال لباس خواب در نماز

طوريکه قبال ياد اور شديم يکی از شروط صحت نماز پوشاندن عورت بوسيله   لباس يا پارچه است 
زن تمامی اعضای بدن بغير از صورت و دو کف دست عورت بدينصورت که مرد از زانو تا ناف و 

  خود را بپوشاند.
همچنين يکی ديگر از شروط صحت نماز طاهر بودن  بدن وپاک بودن  لباس و محل نماز خواندن از 

  نجاسات است.
حال اگر برای شخص حالتی پيش که لباس خواب ويا هم لباس کار بتن داشته باشد ووقت نماز فرا 

اس متذکره  تمام شرايط درآن  رعايت شده باشد ، از جمله لباس طاهر ه باشد ،وبه رسد ، ولب
اصطالح عورت را مخفی سازند (شفاف هم نباشد که پوست بدن را نمايان سازد) در اينصورت حکم 

  شرع همين است که : نماز خواندن در لباس خواب ويا هم  لباس کار بدون کدام ممانعت ميباشد . 
ل، شايسته نيست يك فرد مسلمان در برابر پروردگارش با لباس خواب يا كثيف در نماز ولى بهر حا

حاكم دنيوى برود بدون شك از بهترين لباسهايش استفاده   يك  بايستد، در حاليكه اگر به مالقت
ستد به لباسش اهميتى نميدهد و اين شايسته يخواهد كرد، ولى در نماز كه در برابر پروردگارش ميا

  هر چند اگر عورت ستر شود و لباسش نجس نباشد از مبطالت نماز نيست. نيست
و )«4(سوره مدثر : »  َوِثيابََک فََطِهّر  «فرمايد :  دليل پاکی لباس فرموده خداوند متعال است که می  

إذا جاء أحدکم المسجد فليقلب : «   و فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم». لباس خويش را پاکيزه دار
هرگاه يکی از شما به مسجد » «ليه و لينظر فيهما فإن رأی خبثا فليمسحه باألرض ثم ليصل فيهمانع

آمد، بوت ها  را برگرداند و به زير آنها نگاه کند، اگر نجاستی بر آن ديد آن را به زمين بمالد و 
  )636ابوداود (  ».سپس در آن نماز بخواند

به علی است آنگاه که علی درباره مذی     عليه وسلمدليل شرطی پاکی بدن، فرموده پيامبر صلی هللا
بيهقی  ».آلت تناسلی خود را بشوی و وضوء بگير» «توضا و اغسل ذکرک« سؤال کرد، فرمود : 

خونت رابشوی و نماز » «اغسلی عنک الدم وصلی« )و به زن مستحاضه فرمود: 115(
  متفق عليه ».بخوان

به اصحابش هنگام ادرار کردن    بر صلی هللا عليه وسلمدليل شرط پاک بودن مکان، فرموده پيام
بر ادرارش سطلی آب » «أريقوا علی بوله سجال من ماء«نشين در مسجد است که فرمود :  باديه

  متفق عليه. ».بريزيد
  خواننده محترم !

مصروف نماز خواندن شد ، ولی متوجه  نجاستی که بر لباس اش بو د ،  نشد ، بعد از  اگر شخصی 
تم نماز يکباره به نجاست لباس متوجه شد ، در اين حالت حکم شرع همين است که : نماز خ
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  نمازگزار صحيح بوده ضرورت به اعاده نماز نمی باشد .
  اگر نماز گزار در اثنای نماز متوجه نجاست لباس گردد در اين مورد رهنمود شرعی عبارت است :

د مانند اينکه نجاست روی بوت ها  يا لباسی اضافی اگر امکان برطرف کردن  نجاست از لباس باش -
غير از آنچه که عورت را پوشانده باشد، بايد آن نجاست را  برداشته وبه نماز خويش ادامه داده 

  ونماز خويش را کامل کند.
پذير نباشد باز هم بايد به نمازش ادامه  ولی اگر برداشتن نجاست (در اثنای نماز) برايش امکان -

نيازی به اعاده دوباره نماز  نيست . دليل شرعی در اين مورد  حديث ابوسعيد است که  داده  و
خواند (در اثنای نماز) هردو بوت هايش را درآورد،  نماز می   ميفرمايد : پيامبر صلی هللا عليه وسلم

مود : ساير نمازگزاران هم  (به دنبال او) بوت هايش  را در آوردند، وقتی که از نماز فارغ شد فر
چرا بوت ها ی تان  را درآورديد؟ گفتند تو را ديديم بوت های را درآوردی ما هم آنها را درآورديم، 

  فرمود :    پيامبر صلی هللا عليه وسلم
إن جبريل أتانی فأخبرنی أن بهما خبثا فإذا جاء أحدکم المسجد فليقلب نعليه و لينظر فيهما، فإن « 

جبرئيل پيش من آمد و به من خبر داد که بر بوت های » ( فيهما  رأی خبثا فليمسه باألرض ثم ليصل
من  نجاست است، پس هرگاه کسی از شما به مسجد آمد، بوت های  را وارونه کرده و به زير آنها 

 .)636ابوداود (  نگاه کند اگر نجاستی ديد آن را به زمين بمالد و سپس با آن نماز بخواند).(
اس  نجسی نماز خواند  و فراموش کرده که لباس اش نجس است، در اگر احيانآ شخصی  در لب  -

اينحالت باز هم اعاده دوباره نماز بر او  الزم نيست، زيرا در فوق مالحظه نموديم که : پيامبر صلی 
هللا عليه وسلم در حاليکه مصروف نماز خواندن بود که : جبرئيل عليه السالم به وی خبر داد که در 

ی هست، ايشان هم کفشش را (در همان حالت نماز) بيرون آورد و به نمازخويش  قف بوتش  نجاست
  ادامه داد. ( اين روايت را امام احمد از ابوسعيد خدری رضی هللا عنه در مسند خويش ذکر نموده ) 

  و اين حديث برای اين داللت دارد که :
، به تکرار نمازش ضرورت ديده اگر نمازگزار  نسبت به نجاستی بی اطالع بود، و يا فراموش کرد 

نميشود .( تفصيل موضوع را ميتوان در :إعالم المسافرين ببعض آداب وأحکام السفر وما يخص 
  .. مالحظه فرمايد)12المالحين الجويين  شيخ محمد بن صالح العثيمين صفحه 

  نمازخواندن درلباس آلوده به منی:
  ز، پاک بودن بدن، لباس و مکان اقامه   نماز از طوريکه قبآل ياداور شديم  يکی از شروط صحت نما

  نجاست است و چنانکه يکی از اين سه مورد به نجاست  آلوده باشند نماز باطل است.
اما در مورد اينکه لباس با منی آلوده باشد ، در آن لباس ميتوان  نماز خواند وياخير ؟ در مورد بايد 

وامام مالک از جمله نجاسات شمرده ميشود بنآ  بر در مذهب امام صاحب ابو حنيفه  گفت که منی،
اساس رای آنها  اگرجسم انسان ويا لباس ويا هم  مکان با منی آغشته شده باشد، نماز  آن شخص 

  باطل ميگردد .  
  ولی بر طبق رای امام شافعی و امام احمد منی طاهر است و باعث باطل شدن نماز نيست.

يست و لذا آلوده بودن اين سه مورد به منی باعث باطل شدن اما رای راجح آنست که منی نجس ن
نماز نخواهد شد. واگراحيانا شخصی با لباس آغشته به منی نماز خواند ضرری به نمازش وارد نمی 

  سازد.
ولی بهتر است که هرگاه بدن يا لباس به منی آغشته شد، محل آلودگی را با آب شست يا اگر منی 

  جدا کرد. خشک شده بود آنرا بطريقی
كنت أفرك المنی من ثوب رسول هللا صلى هللا عليه : « است   گفته  عنها  هللا  رضی   حضرت عايشه

   آنرا  شد می   پيامبر خشک   لباس   روی   منی   هرگاه» ( وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا
(    .  ) شستم می  آنرا  ،بود می   نمناک  و   تر  هرگاه   و  کردم می   و پاکش  ماليدم می   دست   با

  )  اند. کرده  روايت   بزار آنرا  و   ابوعوانه  و   دارقطنی
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ولی نبايد فراموش کرد که :خارج شدن منی از بدن اگر همراه با لذت باشد باعث واجب شدن غسل 
  خواهد شد و تا زمانيکه غسل صورت نگيرد  هيچ نمازی صحيح نيست.

  :داردر نماز استعمال  لباس عكس
ه علماء  بدين عقيده اند که اگر لباس نماز گزار دارای عكس واضح و مشخص باشد نمازدر آن هم

تا ازاستعمال کردن  لباس عکس دار در  ش بعمل ارد ناجايز است. مومن مسلمان حد اعظمی کوش
 . نماز ، بخصوص لباس که در آن حواس نماز گزار را به خلل مواجه می سازد ، جلوگيری نمايد

» ال يجوز لبس ما فيه صورة حيوان أو إنسان :« ث شريف با تمام وضاحت ذکرگرديده است در حدي
(در لباس که عکس حيوان وانسان باشد  ، خواند ن نماز در آن جواز ندارد ) ( امام بخاری شماره 

 .)2106) ومسلم (3226حديث  (
ير ذی روح وجود داشته باشد  همچنان در احاديث نبوی آمده است که اگر در پرده ای خانه که  تصاو

بهتر است غرض جلوگيری ودفع وسواس شيطانی در اين محل نماز خوانده نشود . طوريکه اين 
روايت گرديده است با زيبای خاصی چنين   ) رضی الـله عـنه  موضوع در حديثی که ازحضرت انس (

  بيان گرديده است:
)پرده ای ُملونی داشت ،که به آن يک طرف  ارضی الـله عـنه ( ميگويند :حضرت بی بی عـا ئـيشه 

أَِميِطی َعنَّا ِقَراَمِك َهَذا، «( برايش) گفتند :  پـيامبر صلی هللا عليه وسلم   خانه اش را پرده ميکرد ،
اين پرده ات را از جلوی چشم ما دور کن، زيرا » «فَِإنَّهُ ال تََزاُل تََصاِويُرهُ تَْعِرُض فِی َصالتِی

 )  374بخاری (».  ( کند ر نماز مشغول میتصاويرش مرا د
  مينويسد :) ١١۴اسالم ، ابن جبرين در رساله خويش بنام اللؤلؤ المكين،صفحه ( عالم شهير جهان

، در صور تيکه بر لباس اش عکس ( ذی االرواح ) باشد ، آن را شسته و  مسلمان واجب است بر 
 .ی مواد زايل واز بين ببرد ی عكس را به وسيله  صورتيکه غير ممکن باشد بايد چهره پاك نمايد ودر

 . كند می مسلمان نبايد در نماز از لباس استفاده نمايد که : حواس انسان را به خود مشغول
عايشه (رضی هللا عنها) روايت  شده است ،که پيامبر (صلی هللا عليه  حديثی بی بی طوريکه  در

ماز خواند و نظرش به نقشهای آن افتاد، پس از اتمام وسلم) در لباسی كه دارای نقش و نگار بود، ن
 اْذَهبُوا بَِخِميَصتِی َهِذِه إِلَى أَبِی َجْهٍم، َوأْتُونِی بِأَْنبَِجانِيِة أَبِی َجْهٍم، فَِإنََّها أَْلَهتْنِی آنِفًا َعنْ «نماز، فرمود: 

او را برايم بياوريد؛ چون   نقش و نگار اين لباس را برای ابی جهم ببريد و لباس زبر و بی»«َصالِتی
  .)٣٧٣امام بخاری (». ( ای پيش اين نقش و نگارها، توجه مرا از نماز، بسوی خود جلب كرد لحظه

  وته در نمازگکال و لن

در اين هيچ جای شک نيست که پوشاندن  سر درحين  نماز بنزد تعدادی از علماء برای ايجاد 
  ثر ميباشد.تواضع وفروتنی وبرای خشوع وخضوع مفيد ومو

اما برخی از مسلمانان بخصوص در افغانستان  حکم ميفرمايند که امام مسجد حتمآ بايد در وقت نماز 
اگر احيانا  کدام مال بی کال ولنکوته در مسجد بحيث امام ، کال ويا لنکوته بسر داشته  باشند . 

ک تعداد مساجد کال مصروف نماز گردد ،  چانس ادامه امامت را  هم ازدست ميدهد . حتی در ي
اضافی برای مصلين گذاشته شده است تا در وقت نماز آنرا بپوشند وبه زعم خويش فکر ميکنند که 

  در سر لوچ نماز صحيح نمی باشد.
و در حديث صحيح وارد شده است كه پيامبر صلى هللا عليه و سلم عمامه  مطابق روايات تاريخی 

سياه     سفيد، ودر برخی از اوقات از لکنوته ويا عمامه   تهوکـلن ميپوشيده است  که برخی از اوقات 
استفاده نموده است . ولی هيچگونه روايت در احاديث متبرکه به چشم نمی خورد که به مسلمانان در 

امری به بر سر کردن لنکوته ( عمامه ) از جانب پيامبر صلی هللا عليه وسلم  از نماز يا خارج    نماز
  بعمل آمده باشد .

صلی هللا عليه وسلم  محمد مصطفی چنان در روايات اسالمی ذکر گرديده است که پيامبر اسالم هم
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نماز خوانده است. ولی نبايد فراموش کرد همانطوريکه قبآل ياداور    هم   بدون لنکوته    تر اوقاتدزيا
آ اگر داب نماز است وانسان را در امر خشوع کمک ميکند. بنآشدم پوشاندن سر در نماز از جمله 

، وبدون لنکوته وحتی سر لوچ نماز هم انشا  کسی عمامه بر سر کند، بهتر است ، اما سنت نيست
   هللا درست ميگردد.

  سه جز است :   بايد گفت که : عبادات دارايی   در مورد عبادت در اسالم وبخصوص نماز
  ارکان  -١
  احکام  -2
  آداب است -3
  خص می کند .ارکان ايجاد يا عدم ايجاد عمل را مش/ ١/١
  .  احکام شکل و چگونگی آنرا معلوم می کند ٢/٢
  .و آداب موجب آرايش و تزيين عمل می شود ٣/٣

استفاده شود زيرا آن ، بهتر است هنگام نماز از  شامل  باشد   يا عمامه  کاله    ر در لباس مللکبنآ ا
اى فرزندان آدم!   ) يعنی:31اعراف »(َمْسِجدٍ  يا بَنِی آَدَم ُخذُواْ ِزينَتَُكْم ِعنَد ُكلِّ «هللا تعالی می فرمايد:

  زينت خود را به هنگام رفتن به مسجد، با خود برداريد.
لباس آنها نيست ضرورتی ندارد که حتمآ هنگام نماز  ءاما مللی که کاله ويا عمامه يعنی لنکوته جز

التی که حبرخالف لباس و زينت آنها نيست  ءکاله يا لنکوته  به سر کنند زيرا کاله ولکنوته جز
ممکن است کاله جزئی از آراستن خود با آن باشد.که نبايد مسلمان آنر به پوشد  زيرا پيامبر صلى 

منع فرموده است و لباس شهرة لباسى است كه عادت يك منطقه » شهرة«  هللا عليه و سلم از لباس 
رد او را وادار به پوشيدن نباشد ولى كسى آنرا ببوشد. ولى اگر يک نفر  آنرا نپوشيد كسى حق ندا

كند زيرا از سنت عادت است نه سنت عبادت، و در سنت عادت انجام دادن و يا ندادن يكسان است و 
  ثوابى ندارد .

 پوشاندن شانه وسر در وقت نماز
  :پوشاندن شانه در نمازاول : 

شانه های خويش را  که برای مرد الزم  است ، تا در وقت نماز متفق القول اند علماء  در اين مورد 
ال يصلين آحدکم فی الثوب « بپوشاند طوريکه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در حديثی ميفرمايد : 

در ميان شما کسی در لباسی نماز نخواند که يک حصه ای از لباس بر » ( الواحد  ليس عاتقه ِشی 
  شانه شان  نه افتاده باشد. ) 

قال سمعت رسول « هريرة (رض ) روايت گرديده آمده است: همچنان در حديثی ديگری که از ابو 
) ( کسيکه در  52-1رواه البخاری :»  ( هللا ص  يقول من صلی فی ثوب واحد فليخالف بين طرفيه 

  .در توته لباسی واحد نماز ميخواند، بايد دوطرف لباس را بر شانه های خويش به اندازد )
  خواننده محترم!

است، زمانيکه به نماز مشغول ميگردد ، بايد زيبای خاصی را در پوشاندن برای يک مسلمان الزم  
» خذوا زينتکم عند کل مسجد« لباس خويش  بعمل ارد . طوريکه پروردگار با عظمت ما ميفرمايد : 

  زينت اختيار نمايد).»  نماز « (برای  هر مسجد 
(الحديث ، اخرجه » آحق من تزين له اذا صلی آحدکم فليلبس ثوبيه فان هللا « در حديثی آمده است : 

والطبرانی عن ابن عمر ) ( زمانيکه يکی از شما مشغول نماز ميگرديد ، دولباس  235-2البيهقی : 
برتن کند ، زيرا هللا تعالی نسبت به هر کس اليق وسزاوار زينت است که برايش بعمل ايد ) زيرا 

بنآ بر نماز »  إن هللا جميل يحب الجمال « پروردگار با عظمت زيبا است وزيبای را دوست دارد .
  گزاران است تا در وقت نماز  شانه خويش راکه موجب خضوع وخوشی بيشتر ميگردد ،  بپوشاند. 
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  پوشاندن سر در نماز:دوم :
  پوشاندن سر در نماز  ( البته برای مردان ) شرط صحت مساله طوريکه در فوق ياد اور شديم ، 

  در وقت خطبه پوشانيدن سر از صحت خطبه نميباشد .نماز نيست ، طوريکه  
پوشاندن سر سنت است و برهنه بودن سر در منطقه که مردم عادت داشته باشند که در نماز وخطبه 

سر خود را بپوشانند مکروه می باشد وطوريکه قبآل متذکر شديم ، اين سنت از جمله سنت های 
و در مناطقيکه همه برهنه سر نماز می خوانند برهنه است که عادات و رواج مردم را در بر ميگيرد 

  بودن سر از جمله مکروهات نيست .
امام الشاطبی در ( الموافقات ) اين موضوع را با داليل قوی ومستند ،مورد بحث قرار داده است ،   

و ثابت  ساخته است که : پوشانيدن سر و نپوشيدن آن مربوط  رسم و رواج مردم  ميگردد،و 
در حکم آن عرف مردم را در نظر ميگيرد و انسان نبايد به شکل و مظهری ظاهر شود که  شريعت

مردم به آن کراهيت دارند . ( برای معلومات مزيد مراجعه فرمايد  به فتوای شيخ مصطفی الزرقا 
  . شيخ امام الشاطبی)   ورساله الموافقات

  امام الشاطبی کيست  :

موسی بن محمد اللخمی غرناطی  مشهور به شاطبی که از جمله  عالمه شيخ ابو اسحاق ابراهيم بن 
يکی از علماء  جليل القدر، مجتهد ، فقيهی ومحّدث، مشهوری  در عالم اسالم ميباشد .و مقام بزرگی 

( التعريف   در فقه، اصول، تفسير، حديث، علوم عربی و غير آن دارا ميباشد .از تاليفات مشهوراش 
ر به الموافقات، در موضوع اصول فقه که در چهار جلد به چاپ رسيده است، مشهو ،بأسرار التكليف

االفادات و االنشادات وغيره ... کتب  کتاب  .المجالس شرح كتاب بيوع؛ صحيح بخاری است کتاب 
  ذی قيمت وپر ارزش  را تاليف نموده است  .

وردگار با عظمت او را هجری دار فانی را وداع گفت. پر 790عالمه شاطبی  در ماه شعبان سال 
غرق رحمت بی انتهای  خود سازد ،وجنت فردوس نصيب اش گردد. حکم وفتاوی اش در عرصه 

  های مختلف زندگی مسلمانان از مقام ومنزلتی خاصی برخوردار ميباشد .

  حکم لباس سدل در نماز
داخل آن قرار  سدل عبارت از لباسی است که نماز گزار با لباسش خود را بپيچاند و دستهايش را 

ها در کشور های عربی  دهد و به همين حالت به رکوع و سجده برود.   پوشيدن اين نوع لباس
  معمول بوده ودر کشور  های غير عربی کمتر کسی اين نوع ازلباس ها را ميپوشند .

ده از ابوهريره رضی هللا عنه روايت کر  عسل بن سفيان از عطاء بن أبی رباح در حديثی ابوداود از
پيامبر » «أن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم نهی عن السدل فی الصالة و أن يغطی الرجل فاه«است: 

)، 629د (ابوداو  ».صلی هللا عليه وسلم از فروهشتن لباس و پوشاندن دهان در نماز نهی فرمود
نها جمله )، ابن ماجه ت966)، ترمذی تنها جمله أول را روايت کرده است. ابن ماجه (376ترمذی (

  دوم را روايت کرده است.
همگی سدل  ابن مسعود رضی هللا عنه ونّخعی وثّوری وابن مبارك ومجاهد و امام شافعی وعطاء  و

  ثوب را در نماز مکروه دانسته اند.
  اما مراد از سدل ثوب در نماز چيست؟

  معانی مختلفی را ارايه داشته اند :» سدل ثوب «علماء  در تفسير پوشيدن لباس 
  امام شافعی ميفرمايد : 

همان  لباس است که اگر دراز و رها کرد شود ، درازی آن  به زمين  » سدل ثوب« هدف لباس 
  ) .1/179) ومعالم السنن (3/177ميرسد . (المجموع : (

يعنی فروهشتن » َسدل«) گفته که :شيخ خطابی ميفرمايد  : 347/2شمس الحق در عون المعبود (
ی که به زمين برسد.که با اين تفسير سدل ثوب در معنای اسبال داخل خواهد لباس بر تن به طور
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  بود.
امام نووی در المجموع می آورد:بر طبق مذهب شافعی سدل (دراز کردن و رها کردن) لباس چه در 

نماز و چه غير آن يک حکم را دارد، اگر شخصی جهت کبر و غرور اين عمل را انجام دهد پس سدل 
  ولی اگر بدون غرور باشد مکروه است ولی حرام نيست.ثوب حرام است 

  امام  بيهقی می گويد که : شافعی در البويطی فرموده است : 
سدل ثوب در نماز و خارج از نمازاگر به نشانه ی غرور باشد جايز نيست، اما اگر بدون غرور باشد 

فرموده ی پيامبر صلی هللا در اينصورت حکم سدل ثوب در نماز خفيف تر از خارج نماز است. بدليل 
» إن إزاری يسقط من أحد شقی ، فقال له : لست منهم« عليه وسلم به ابوبکر رضی هللا عنه: 

(ابوبکر به پيامبر صلی هللا عليه وسلم گفت:) ای رسول هللا تنبان  از شتالنگ (بجلک ) پايين يعنی:
از کسانی نيستی که به قصد تکبّر تو «فرمود:    تر می افتد؛ آنگاه پيامبر صلی هللا عليه وسلم
  . )5784بخاری » ( شلوارشان را از بچلک پا پايين تر می گذارند

... خطابی ميفرمايد : بعضی از علماء  سدل ثوب را در نماز جايز می دانند و اين رأی از عطاء 
خل ومكحول وزهری وحسن بصری وابن سيرين ومالك نقل شده است و گفته اند که سدل ثوب در دا

نماز رخصت دارد زيرا شخص نماز گذار در نمازش راه نمی رود در حاليکه در خارج نماز فرد با آن 
راه می رود. و ابن منذر گفته که عبدهللا بن عمر رضی هللا عنه و جابر رضی هللا عنه سدل ثوب را 

شده باشد بنابراين  در نماز جايز دانسته اند و بعد می گويد: نمی دانم که در نهی از سدل حديثی ثابت
(المجموع شرح المهذب، كتاب الصالة، باب ستر العورة، السدل » سدل بدون دليل نهی نخواهد شد. 

  فی الصالة)
گويد : سدل يعنی اينکه کسی با لباسش خود را بپيچاند و دستهايش را داخل آن » نهايه«صاحب 

  قرار دهد و به همين حالت به رکوع و سجده برود.
شود.در ادامه می افزايد : گفته شده که  ه) گويد : و اين شامل پيراهن و ساير لباسها می(صاحب نهاي

حالتی است که شخص وسط ازارش (لباسش) را روی سرش قرار دهد و بدون آنکه دو » سدل«
  هايش قرار دهد آن را رها کند. طرف آن را روی شانه

خص است. و اين رای آخر، نظر امام و هدف در نهی اين عمل، ترس از نمايان شدن شانه های ش
  ) .288(مسائل إبراهيم بن هانىء أحمد بن حنبل: رقم (  احمد است.

  گفته است که :أبوعبيده در (غريب الحديث) ميفرمايد :»نيل االوطار«و (شوکانی) در 
 سدل اين است که مرد بدون آنکه دو طرف لباسش را از جلو به خود بپيچد آن را رها کند، اگر آن 

شود. (مثال کسی که عباء بپوشد ولی دو طرف جلويی آنرا به هم  را به خود بپيچد سدل محسوب نمی
  نچسپاند، مشمول نهی وارده مبنی بر کراهت سدل ثوب می شود.)

  نتيجه گيری نهايی :
  بادر نظرداشت نظريات علماء در مورد لباس سدل ميتوان نتيجه ذيل را بدست اورد :

اکت يا کت يا پالتوی خود را بر روی شانه هايشان قرار می دهند بدون آنکه نمازگزارانی که ژ -
  دستشان را داخل آستين کنند، مشمول نهی وارده در حديث مذکور می شوند. 

همچنين کسانی که قباء و عباء می پوشند هر چند که دستهايشان را داخل آستين نمی کنند و دو  -
  ول نهی وارده در حديث نمی شند.طرف عباء را به هم می چسپانند، مشم

  عالمه سفارينی می گويد: -
از شيخ االسالم ابن تيميه سوال شد در باره ی قرارگرفتن قباء بر روی شانه ها بدون آنکه دستها «

  داخل آستين شوند، آيا اين عمل مکرو است يا خير؟ جواب فرمودند :
مکروه نمی شود، زيرا اين نوع جامه، جزو اين عمل به اتفاق علماء ممانعتی ندارد، و مشمول سدل 

  »لباسهای يهود نيست.
اما بنظر می رسد که تمامی معانی فوق، داخل در معنای سدل ثوب شوند چنانکه جوهری گويد : 



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

226 

توان اين حديث را بر تمامی اين معانی  (سدل ثوبه، يسدله، سدال) يعنی لباسش را فروهشته کرد. می
ای) مشترک بر تمامی معانی  مه اين حاالت مشترک است و حمل (کلمهحمل کرد، چون سدل در بين ه

  آن مذهبی قوی است .
می » سدل ثوب« و امام شوکانی در نيل الوطار بعد از آنکه اقوال مختلف را درباره ی مراد از  -

 آورد ميفرمايد :  مانعی وجود ندارد که حديث را بر تمامی معانی وارده حمل نماييم، زيرا سدل در
بين آنها مشترک است، و (قسمت) مشترک بر تمامی معانی آن حمل می شود و اين مذهب قوی و 

  .)68-2/67(درست است. نيل االوطار
اما الزم به ذکر است که برخی از علماء  حديث سدل ثوب را ضعيف و غير قابل استناد می دانند، و 

له رجال سند حديث مذکور می در سلس» عسل بن سفيان« شخصی بنام   علت ضعف حديث را وجود
دانند. امام احمد حديث مذکور را به سبب وجود اين شخص ضعيف دانسته و گفته که عسل بن سفيان 

يحيى بن معين و أبو حاتم و بخاری نيز اين شخص را ضعيف دانسته   محکم الحديث نيست. همچنين
  اند و ابن حبان گفته: او دچار خطا می شود.

صحيح «شرط صحيحين صحيح دانسته و همچنين شيخ البانی حديث را در  اما حاکم حديث را بر
  حسن می داند.» الجامع

  خواننده محترم!
با تآسف بايد گفت امروز تعدا د از مسلمانان نماز ميخوانند ولی به حجاب ونوع ستر عورت که يکی 

  از شرايط اساسی در نماز ميباشد ،کمتر توجه بعمل مياورند .
  عورت زن بايد گفت که : در مورد عورت زن  سه حالت وجود دارد : همچنان در مورد

  رج:ـحالت تب اول:
مينويسند : تبرج عبارت از خود نمايی و ظاهر نمودن تبرج در مورد تعريف »  القاموس المحيط«در 

 130، صفحه 6(لسان العرب، جلد » تبرجت : اظهرت زينتها للرجال«زينت درمقابل مردان  ميباشد  
َجت:يعنی زن زينت خود را برای مردان ظاهر کرد))      .(تََبرَّ

» معنای تبرج نشان دادن زيبائيهاست « ريشه  تبرج  را برج می داند و می گويد:» مقاييس اللغه«
  .) 238/ صفحه  1(معجم مقاييس الغه جلد 

ايی های زن بر در لغت به معنای ظاهر کردن زينت ها و زيب» تبرج«بنآ در مجموع گفته ميتوانيم که 
  غير محارم است.

به سان « قرآن عظيم الشان  زنان را از تبرج برحذر ومنع داشته است، آن جا که می فرمايد: 
نکته جالب آن که اين منع ، در آيه پس از يادآوری » جاهليت نخستين ، در ميان مردم ظاهر نشويد.

يعنی تنها آنعده از زنانی در دام تبرج  منافات دنيا خواهی با آخرت طلبی و خداپرستی ذکر شده است،
  و خودنمايی می افتد که رابطه خود را با خدا گسسته باشد.

منظور از تبرج زنان » ... و التبرجن تبرج الجاهليه االولی....«در قران كريم در اين باره آمده است 
ن دوران به دليل عدم در جاهليت اولی ، جلوه گری زنان در قبل از اسالم بوده است كه در تمامی اي

رعايت دستورات پيامبران زنان دچار چنين معضلی شده كه سبب به وجود آمدن پيامدهای بد 
  بسياری برای جامعه نيز شده است. 

  تبرج از ديد علماء  اسالم به اتفاق اراء حرام ( چه در داخل نماز وخارج از نماز ) باشد.

  حالت دوم : حالت حجاب  است که:

پوشاندن تمام وجود زن از ديد شخص نا محرم  مطرح گرديده است ،حجاب يکی وجايب در مساله  
  اسالمی که مرد وزن مکلف به اجرای آن ميباشند .

  حالت سوم همان حالت صفور است:
صفور اصآل (کلمه ء عربی است وبمعنی گنجشک خانگی ميباشد )تفصيل آن در فهم فقهی بمعنی  
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قدم ها وروی . يعنی عمل که در زمان پيامبر صلی هللا عليه وسلم  غير مستور بودن کفهای دست ، 
وصحابه ء کرام نيز بخاطر اشتراک زنان مسلمان در اجتماع ومسايل  اجتماعی وزندگی  روزمره 

  اجتماعی  مورد بحث بود.
در مورد حالت صفور  وحکم آن در اسالم علماء  با هم اختالف دارند ، عده ای از علماء  آنرا 

  روع وجايز ميدانند وعده ء از علمای اسالمی آنرا مجاز نمی دانند .مش
ميخواهم اضافه کنيم به نتيجه گيری ما از احکام اسالمی وتجربه ء مسلمانان صدر اسالم وحيات 

پيامبر  اسالم دال براين است که اين حالت سوم مجاز بوده ودراين مورد سخت گيری های که سبب 
اجتماع شود فهم درست از احکام اسالمی نه خواهد بود . با وجود آن هم  انزوای غير شرعی زن از

باشد که مراجع عدلی و قضايی و امنيت جامعه چنان باشد که اين حالت حاکم اگر در جامعه شرايط 
صفور هم سبب فتنه و فساد شود اين حالت هم تا ايجاد جامعه و شرايط معتدل و قابل تطبيق احکام 

خلف ومتجاوز به حق ديگر و حق زن اين جواز حالت صفور نيز مورد سوال قرار قانون درمورد مت
  ميگيرد.  

  تشمير ، ياباال زدن لباس در وقت نماز:   
تشمير، جمع ويا باالزدن  لباس از جمله باال زدن آستين ويا باال زدن اضافه از حد تنبان باالتر از 

  ل در نزد عامه اهل علم مکروه ميباشد .بجلک  پا  ها در نماز ، را ميگويند که اين عم
در حديثی امام بخاری و مسلم از ابن عباس رضی هللا عنه روايت است:که پيامبر اسالم فرمود است: 

  ).490) و مسلم (812بخاری (» أُِمْرُت أَْن أَْسُجَد َعلَی َسْبعَِة أَْعُظٍم، َوَال أَُکفَّ ثَْوبًا َوَال َشْعًرا«
شده است که با هفت استخوان بدن (هفت عضو) سجده نمايم و موهای سر و به من دستور داده «

  ».لباس خود را جمع نکنيم 
 دو دست، دو زانو و سر انگشتان پا.، بينی، پيشانیدر روايت بخاری اين هفت عضو ذکر شدند : 

: از کّف به معنی جمع کردن است«    ».أَُکفَّ
أَنَّهُ َرأَی َعْبَد ِهللا ْبَن « عنه روايت کرده : و مسلم در صحيح خود درباره ابن عباس رضی هللا

ا اْنَصَرَف أَْقبََل إِلَی اْبِن  َعبَّاٍس، َفقَاَل: اْلَحاِرِث، يَُصلِّی َوَرأُْسهُ َمْعقُوٌص ِمْن َوَرائِِه َفقَاَم فََجعََل يَُحلُّهُ، فَلَمَّ
إِنََّما َمثَُل َهَذا، َمثَُل الَِّذی «َصلَّی هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيقُوُل: َما لََک َوَرأِْسی؟ َفقَاَل: إِنِّی َسِمْعُت َرُسوَل ِهللا 

او (يعنی ابن عباس) عبدهللا بن حارث را ديد که نماز «). يعنی : 492(مسلم  »يَُصلِّی َوُهَو َمْکتُوفٌ 
بدهللا بن می خواند درحاليکه موی سرش را از پشت جمع کرده بود، ابن عباس آنرا باز کرد! وقتی ع

حارث نمازش تمام شد رو به ابن عباس کرد و گفت : چکار با سر من داشتی؟ گفت : از رسول خدا 
صلی هللا عليه وسلم شنيدم که می فرمود : مثال اينکار مانند کسی است که نماز بخواند و 

  ».هايش به پشت بسته شده باشد دست
اتفاق نظر دارند که نماز خواندن درحالی که علماء  «گفته : »  شرح صحيح مسلم « امام نووی در 

شخص لباس يا آستينش را جمع کرده باشد (باال زده باشد) و يا موی سرش را از پشت جمع کند و 
.. و مانند اينها، به اتفاق علماء  مورد نهی است و کراهيت تنزيهی دارد، اگر با آنحال نماز بخواند 

  ).209» (شرح مسلم« » مرتکب عمل بدی شده ولی نمازش صحيح است
قول اصّح امام شافعی اين است: سجده بر اين هفت عضو واجب است کسی که سجده « و باز گفته: 

  بر يکی از اين اعضای هفتگانه را ترک کند نمازش باطل است. 
همچنين علمای اسالم اتّفاق نظردارند، نمازگزار نبايد به هنگام ادای نماز موهای سرش را در وسط 

بدين   ع نمايد، و نبايدآستينها و دامن لباسش را باال بکشد و آنها را در يک جا جمع کند. عّدهآن جم
کند، اّما قول صحيح اين است که اين اعمال نماز را باطل  باور اند که : اين اعمال نماز را باطل می

» شود خالف میکاهد و کسی که دست به چنين اعمالی بزند مرتکب امر  سازد ولی ازثواب آن می نمی
  . نقل به معنا بود.209، صفحه 4شرح نووی بر مسلم ، جلد 

از جمله  مشهورترين کتب   در مذهب حنفی ميباشد يکی ) که 1/418» (فتح القدير « در کتاب و 



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

228 

  ».نماز خواندن در حالتی که آستين از ساعد باال زده شده باشد مکروه است«آمده است :
) که يکی از جمله کتاب های مشهور در مذهب امام 162-2/162»  (تحفة المحتاج «  و در کتاب 

  شافعی ميباشد آمده است:
باال زدن آستين يا لباس مکروه است . هرچند که به دليل شغلی اينکار را انجام دهد، و يا بر جنازه «

کردن با برای منع نمازگزاز از سجده   نماز بخواند، به دليل حديث متفق عليه : .. و حکمت از آن:
  ».آنحال است، عالوه بر اينکه اين هيئت با خشوع و تواضع منافات دارد

ابن اثير گويد: معنی حديث اين است که هر گاه :« مينويسد » صفة الصالة« شيخ  البانی در کتاب 
رسد  افتد و به نمازگزار ثواب سجده با آن می موهای نمازگزار پخش باشد در سجده بر زمين می

ش نيز به سجده می روند). اما اگر بافته باشد تشبيه شده است به کسی که نماز را با (چون موهاي
گويم (يعنی البانی) :  گزارد و بدين معنی است که موها به سجده نرفته است. می دستهای بسته می

  ».شوکانی از ابن عربی نقل کرده است چنانکهمعلوم است که اين حکم خاص مردان است نه زنان 
إَِذا َسَجَد اْلَعْبُد َسَجَد َمعَهُ َسْبعَةُ آَراٍب: «يامبر صلی هللا عليه وسلم روايت  است که فرمود : و از پ

هرگاه عبدی به سجده رفت، هفت عضو بدن به «).يعنی : 491(مسلم » َوْجُههُ َوَکفَّاهُ َوُرْکَبتَاهُ َوقََدَماهُ 
اينجاست که گفته می شود : وقتی موها ». ها افتند : پيشانی ، دو کف دست، زانوها و قدم سجده می

جمع نشوند، پس آن نيز به سجده می رود، و اگر در پشت سر جمع شوند از آن محروم می ماند، و 
  اين را از حکمت نهی از جمع کردن مو از پشت سر در وقت نماز بيان کردند و خدا بهتر می داند.

 زدن مکروه است که شخص برای نمازش چنين پيروان امام مالک  ميفرمايند :زمانی آستين باال
کند، ولی اگر قبل از داخل شدن به نماز بر آنحال بوده باشد، و يا به دليل شغلش چنين کرده باشد، 

  در اينحالت مکروه نيست، برخالف جمهور که آن عمل را  مکروه دانسته اند .
زار مکره است که آستين خود برای نمازگ:«)  آمده است 1/250» (شرح مختصر خليل « در کتاب 

را باال زند يا جمع کند، زيرا اينکار نمونه ای از ترک خشوع است .. و البته اين زمانی است که 
برای نماز باشد، اما اگر لباس او (بر همين هيئت) باشد و يا به دليل شغلش چنين کرده باشد و بعد 

ارد، اين را ابن يونس گفته، زيرا پيامبر صلی که نماز فرا رسيد با همانحال نماز خواند، کراهيتی ند
به من دستور داده شده است که با هفت استخوان بدن (هفت عضو) سجده « هللا عليه وسلم فرمود : 

اينگونه خبر دادند که نهی از آن زمانی است که » نمايم و موهای سر و لباس خود را جمع نکنيم 
  ».ته باشدشخص با اينکار قصد خواندن نماز را هم داش

اگر بخاطر نماز چنين کند، پس عمل «عثيمين در مورد  حکم باال زدن آستين در نماز ميفرمايد : ابن 
أُِمْرُت أَْن أَْسُجَد َعلَی َسْبعَِة أَْعُظٍم، َوَال «او داخل در فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم می شود : 

ستور داده شده است که با هفت استخوان بدن (هفت عضو) به من د«يعنی : ». أَُکفَّ ثَْوبًا َوَال َشْعًرا
و اگر از قبل بخاطر انجام کاری و قبل از   » سجده نمايم و موهای سر و لباس خود را جمع نکنيم

  آنکه نماز بخواند، و يا به دليل عرق زياد و امثال اين چنين کرده باشد، در اينحالت مکروه نيست.
آنرا کوتاه کند تا داخل در کبر ددراز است آنرا جمع کرده است، باي و اگر به اين دليل که آستينش

مرعا ء المفاتيح للمبارک  به :). (همچنان غرض  معلومات 13/308» (مجموع فتاوی »  « نشود
، فتاوی  150-1،  فتاوی هنديه :  24- 2، البحر الرائق:  640-1، ردالمختار:  206-3کفوری : 
  )  52-1للشيخ گوهررحمن المتقط للسمر قندی : 331-4سايل ، تفهيم الم 100-4ديوبند :

    عورت درنماز:  سوال وجواب در مورد  پوشيدن
  شود؟   پوشيده  چيست وچگونه  سوال:  عورت

پذير که مورد نگرانی است  عورت کلمه عربی است و در زبان عربی  به هر چيز آسيبجواب: 
به نقاطی از بدن انسان اطالق ميگردد که پوشش آن  شود. امام در فرهنگ اسالمی،عورت  اطالق می

  در برابر نامحرم ضروری ميباشد .
نماز   به  و بستگی  است  فرض  مقدار از بدن  اين  تا زانو پوشيدن  مرد از ناف  برایحدود عورت 
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  خويش  بدن از  قسمت  اين  كه  است  مردها فرض  بر تمام  در ساير اوقات  نماز و چه  در حال  ندارد، چه
  ساير بدن  و هر دو پا و روی ، پوشاندن  دست  تا مچ  بر هر دو دست  عالوه  زن  را بپوشانند. و برای

  در مقابل  نيست، ولی  فرض  چهره  نماز، پوشيدن  در حال  زن  برای  است. گرچه  فرض  در هر حال
  جايز نيست.   قرار گرفتن  حالی  در چنين  غير محرم  مردان

  چيست؟   شود، حكمش  قصد، ظاهر و نمايان  بدون  از عورت  وال:  اگر مقداریس
  گفتن  العظيم ربی  بار سبحان  سه  ظاهر باشد كه  عضو ظاهر شود و تا مدتی  چهارم  جواب: اگر يك

را پوشيد نماز   ظاهر شد، آن  اينكه  محض  شود. اگر به نماز فاسد می  صورت  باشد، در اين  ممكن
  شود.  می  يحصح

  يا خير؟   است  صحيح  نماز بخواند نمازش  برهنه  در تاريكی  سوال: اگر كسی
  جايز نيست.   نماز خواندن  برهنه  در روشنايی  و چه  در تاريكی  چه  لباس  جواب: با بودن

  چيست؟   كرد، حكمش  را برهنه  خويش  عورت  چهارم  يك  در نماز عمداً   سوال: اگر كسی
  شود.  می  باطل  :  نمازشجواب

  نماز بخواند؟   نداشت، چگونه  لباسی  اصالً   سوال:  اگر كسی
را پوشانده، نماز بخواند و اگر   باشد عورت خويش  ممكن  كه  هر نحوی  يا به  درخت  جواب: با برگ

  ه کند.اشار  هسجدو  ركوع  نماز بخواند ولی برای  ميسرنشود، بنشيند وبرهنه  برايش  چيزی  احيانآهيچ
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  باب هفتم 
 جا ی نماز درنماز

عبارت از قالينچه ويا فرش کوچکی است که مسلمانان آنرا در وقت يا سجاده جای نماز 
نماز در پيشروی خويش می اندازند وبر  روری آن نماز ميخوانند . در صدر اسالم 

ل ومروج نبود، ولی بعد ها در معمودر بين مسلمانان  استعمال جای نماز  برای  نماز 
  بين مسلمانان استفاده از جای نماز معمول گرديد.

قابل تذکر است که در کشور عزيز ما افغانستان استفاده از جای نماز دروقت نماز در بين 
گرديده است ودر اين اواخر تحفه گرانبهای و مهم تعدادی از  مسلمانان ، تقريبآ ضروری 

هديه ميدارند  ، جای ويا عمره يش بعد از برگشت فريضه حج که حجاج برای زايرن خو
نماز وآنهم با تصوير مکه معظمه وياهم مسجد نبوی ويا هم مرقد رسول هللا صلی هللا عليه 

  وسلم ميباشد .
  جلوگيری ازنماز خواندن شيطان بر جای نماز:

ز را لوله  همچنان در کشور ما طوری معمول است که بعد از ختم نماز گوشه  جای نما
اگر جای نماز(مصلی) پيچيده ويا جمع نشود شيطان بروی آن «ميکنند به دليل اينکه ، 

وبه اصطالح آنان بدين عمل خويش ميخواهند از نماز خواندن شيطان » نماز می خواند
باالی جای نماز خويش جلوگيری بعمل ارند . ولی خبر ندارند که آنان در اين کاری 

  . خويش اشتباه ميکنند
  اول اينکه: 

وظيفه شيطان  ايجاد وسواس در دل نماز گزاران است تا ديگران را از عبادت باز 
گرداند نه اينکه خودش مصروف عبادات گردد ، کار شيطان  عبادت نيست ، عبادت 

يعنی، بجای آوردن دستورات خداوند متعال پس وقتی که شيطان بزرگترين بغاوت گننده 
  مان کردن به اينکه شيطان عبادت می کند کامال اشتباه است.فرمان الهی  است لذا گ

قابل تذکراست که اگر قرار باشد که جای نماز در ختم نماز جمع ولوله گردد ، بدين 
منطق خواهد بود ، تا از کثيف  شدن آن جلوگيری بعمل ايد ، ولی اينکه از خواندان نماز 

  نمی باشد .شيطان برآن جلوگيری بعمل ايد،  استدالل منطقی 
  اما حکم خواندن نماز بر جای نماز :

ياد اور شديم ، خواندن نماز بر جای نماز در اصل شرعی کدام هم طوريکه در فوق 
  ممانعتی ندارد و در اصول  جايز وروا ميباشد ، زيرا در حديثی که :

ِ صَ «از ميمونه رضی هللا عنها روايت گرديده ، آمده است :  ُ َعلَْيِه َکاَن َرُسوُل �َّ لَّی �َّ
رسول هللا  صلی «).  يعنی : 513) ومسلم (379بخاری (» ( َوَسلََّم يَُصِلّی َعلَی اْلُخْمَرةِ 

نماز که  از برگ خرما ساخته شده بود) نماز  ایهللا عليه وسلم بر روی ُخمرة (ج
  ».خواند می

،متولد  ذی القعده شيخ امام شوکانی (محمد بن علی بن محمد بن عبد ّ� حسن شوکانی
حديث « ق در يمن صاحب تفسير فتح القدير در مورد اين حديث ميفرمايد :1173سال 

متذکره داللت بر اين ميکند  خواندن نماز بر جای نماز مانعی ندارد ، فرق  نميکند پارچه 
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از تکه باشد ويا هم  پارچه باشد از برگ درخت خرما يا غير آن، چه کوچک باشد يا 
نند حصير و فرش، چنانچه ثابت شده پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر حصير و بزرگ ما

  ».فرش و گليم نماز خوانده اند
اما با وجود جواز نماز برسجاده، گاها اسبابی ايجاد می شوند که در نهايت موجب نهی 

  نماز بر سجاده  يا فرش می شوند، از جمله اين اسباب:
صاوير ويا هم عکس  انسان يا حيوان باشد، که در هرگاه جای نماز  دارای ت - اول :

آنصورت الزمست تصوير آن محو شود، زيرا داشتن عکس وتصوير در شرع  مورد  
  نهی قرار گرفته است .

هرگاه جای نماز  دارای نقش و نگارهايی باشد که حواس نمازگزار را به خود  -دوم :
الت نماز بر روی چنين سجاده ای جلب کند، و مانع خشوع و تمرکز نمازش شود، در آنح

  مکروه است.
مساجد خانه های «علمای در االفتای کشور سعودی در اين بابت طی فتوای ميفرمايند : 

خدای متعال هستند، که برای اقامه نماز و تسبيح خشيت او تعالی بنا شده اند. و رسم و 
خشوع  نقش ونگار فرش يا ديوارهای مساجد موجب مشغول ساختن قلب و عدم

نمازگزاران می شود، و لذا بسياری از سلف آنرا ناپسند دانسته اند؛ لذا بر مسلمانان الزم  
است که مساجد خود را از اين امور بپرهيزند، تا عبادات آنها کمال بيشتری يابد؛ و اجر 

و ثواب بيشتری بدست آورند، با اين وجود نماز (بر روی چنين فرشهايی) صحيح 
  ) .182، 181/  6» (اللجنة الدائمة فتاوی ». « است
  اگر به قصد تکبر يا برتر دانستن نسبت به زمين، بر سجاده نماز بخواند. -  سوم:

اْعتََکْفَنا َمَع «امام بخاری از ابوسعيد خدری رضی هللا عنه روايت کرده که گفت : 
َرَج َصِبيَحةَ ِعْشِريَن َفَخَطَبَنا َوَقاَل: اْلَعْشَر األَْوَسَط ِمْن َرَمَضاَن فَخَ  صلی هللا عليه وسلم النَِّبیِّ 

، َوإِِنّی إِنِّی أُِريُت لَْيَلةَ اْلَقْدِر ثُمَّ أُْنِسيتَُها أَْو نُِسّيتَُها َفاْلتَِمُسوَها فِی اْلَعْشِر األََواِخِر ِفی اْلَوتْرِ «
صلی هللا عليه   ُسوِل �َِّ َرأَْيُت أَنِّی أَْسُجُد فِی َماٍء َوِطيٍن فََمْن َکاَن اْعتََکَف َمَع رَ 

َفَرَجْعَنا َوَما َنَری فِی السََّماِء َقَزَعةً فََجاَءْت َسَحاَبةٌ َفَمَطَرْت َحتَّی َساَل َسْقُف ». َفْلَيْرِجعْ  وسلم
َيْسُجُد  لمصلی هللا عليه وس اْلَمْسِجِد َوَکاَن ِمْن َجِريِد النَّْخِل َوأُقِيَمِت الصَّالةُ فََرأَْيُت َرُسوَل �َِّ 

  )2016(بخاری: ». فِی اْلَماِء َوالِطّيِن َحتَّی َرأَْيُت أَثََر الِطّيِن فِی َجْبَهِتهِ 
به اعتکاف نشستيم. ايشان  صلی هللا عليه وسلم يعنی: در دهة دوم رمضان با رسول هللا

  صبح روز بيستم، بيرون آمد وبه ايراد سخن پرداخت وفرمود:
مشخص شد. ولی من آنرا فراموش کردم و يا آنرا از يادم شب قدر، در خواب برايم « 

بردند. پس آنرا در شبهای فرد دهة آخر، جستجو نماييد. و همچنين، در خواب ديدم که 
  ».ميان آب وگل، سجده ميکنم. هرکس با من معتکف بوده است، به خانه اش برگردد

ان نديديم. اما ديری راوی ميگويد: وقتی به خانه برگشتيم، هيچ پاره ابری در آسم 
نگذشت که ابری آمد و باران تندی باريدن گرفت و آب از سقف مسجد که از شاخة نخل 

صلی هللا عليه  ساخته شده بود، سرازيرشد. وقتی که نماز اقامه شد، ديدم که رسول هللا
  ميان آب وگل، سجده می کند و اثر گل را بر پيشانی (مبارکش) مشاهده نمودم. وسلم



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

232 

يث تواضع پيامبر صلی هللا عليه وسلم را بازگو می کند که ايشان بر آب و گل اين حد
  سجده بردند، و کسی را به مشقت نيانداخت که برايش چيزی بياورند تا بر آن سجده برد.

اگر به قصد تکبر يا برتر دانستن نسبت به فرشی که عامه مردم بر آن نماز می  - چهارم :
  کند. خوانند، برای خود سجاده پهن

اگر گمان کند که برای نماز الزمست حتما سجاده ای باشد تا بر آن نماز بخواند،  - پنجم:
چه در خانه باشد يا در مسجد ويا هم بيرون مسجد ، و لذا نمازش را جز بر سجاده نمی 

خواند، حتی بسياری از مردم بر فرش خانه خود نماز نمی خوانند تا آنکه سجاده ای پهن 
  کنند.

اينکه امام مسجد ، بدون وجود ضرورت برای خود سجاده ای تخصيص دهد  -ششم :
درحاليکه ساير نمازگزاران بر فرش نماز بگذارند، اين کار شايسته ای برای امام نيست، 

  زيرا ممکن است احساس خودبزرگ بينی و ترفيع در قلبش ايجاد کند.   
  : مزين با عکس  کعبه و يا مسجد نبوی هایحکم جا ی نماز

نماز بهتر است  در ی طوريکه در فوق تذکر داديم اساسآ  خواندن نماز بدون جا 
صورتيکه محل نماز طاهر باشد ،ولی خواندان نماز بر جانماز در شرع اسالمی کدام 

  ممانعتی ندارد .
ولی آنعده از جا  نماز که در آن تصاوير  کعبه يا مسجدالنبی و يا هم تصاوير امکان 

اشی  شده باشد ،  تا زمانيکه حواس نمازگزار را مختل نسازد وخشوع ديگر مقدسه نق
وخضوع نماز گزار را از بين نبرد ، نماز خواندان بر همچموجای نماز ها از ديد شرع 

  جواز دارد . 
اگرچه عده ای از علماء خواندان نماز برآن را مکروه ميدانند واستدالل مينمايند که 

وی سجاده موجب کاهش خشوع و توجه نمازگزار موجوديت نقوش و تصاوير بر ر
  ميگردد و حواس وی را پرت می کند.

ولی در اين مورد همه ای علماء متفق القول اند که نمازگزار بايد سعی کند تا نمازش را 
در محيطی آرام و پاک و بدون اسبابی باشد که مانع خشوع و تمرکز حواس وی می 

  شوند.
تياط  واحترام بخاطر اينکه  خانه کعبه زير پا نشود نماز برخی از مسلمانان  بخاطر اح

  خواندان بر همچو جای نماز را مکروه ميشمارند . 
در جواب بايد گفت که نشستن  وزير پا کردن تصوير کعبه وآنهم تصاوير منقوش شده در 
سجاده کدام ممانعتی شرعی نداشته ، حتی باال شدن به سطح کعبه  در شرع اسالم جواز 

  رد ، چه رسد به تصور منقوش شده آن در جا نماز.دا
  خواننده محترم  !

حضرت بال ل بعد از فتح کعبه به امر وهدايت پيامبر صلی هللا عليه وسلم باالی بام کعبه  
لالزرقی واخبار  274-1واخبار مکه : 405باالشده وآذان داد .(الرحيق المختوم صفحه 

  )  221-5مکه فی قديم الدهر وحديث للفاکهی :
هکذا در حديثی ديگری آمده است که عبد هللا بن زبير زمانيکه کار ساختمانی کعبه را 
کنترول ميگرد  بر سر پام کعبه به معيتی تعداد از مسلمانان ايستاده بود .( اخبار مکه 
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  ) 205- 1لالزرقی 
همچنان  همين حاال همه ساله در وقت ايام حج موظفين حج واوقاف کشور عربستان 

  عودی بر سر پام کعبه باال ميروند ودر نو ساختنوتبديلی   پوش کعبه اقدام مينمايند . س
    يادداشت :

ُخمرة  تقريبآ يک شکل از جای نماز  کوچک است که از  برگ خرما بافته وساخته 
ميشود  و نمازگزار بر روی آن سجده می گذارد، و با قرار دادن آن، روی خود را از 

  ن دور نگه می دارد.گرما و سرمای زمي
در کشور ما بشکل جای نماز بوريايی معمول ميباشد ، که اکثرآ در مناطق شرقی کشور 
بخصوص (واليات : ننگرهار جالل آباد ، لغمان ، کنر ومناطق شينوار ) به کثرت يافت 

  ميشود .
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  باب هشتم  
 چشم در نماز  وضعيت

رابر خالق می ايستد ، و اظهار بندگى خويش را  اعالم نماز يعنى اينکه بنی ادم در ب
ايستد بايد محضر  ميدارد ، و دست نياز رابه سوى او دراز مينمايد .شخصيکه به نماز مى

هللا  را درك كند و بداند در برابر چه مقامى ايستاده است و در نتيجه، وظيفه بندگى را با 
 .نهايت خضوع و خشوع به جاى آورد

ف بايد گفت ،وقتى ما به نماز ايستاده ميشويم، كمتر به نماز ومفهوم وحکمت ولی به تاس
واقعی آن  توجه داريم ، حتی در نماز  توجه وفکر مان به ساير مسائل دنيوی معطوف 

گردد، در بسياری از اوقات ديده شده که در وقت نماز داستان ها ی ده سال قبل  مى
اياتر اوقات طوری هم واقع گرديده است ، که زندگی مان  در ذهن ما خطور ميکند ، ز

  نماز ما به پايان هم رسيده ، نو متوجه ميشويم که ما مصروف خواندان نماز هستيم .
تاسف بايد گرد ما در برابر خالق خويش بنام نماز  ايستاده ميشويم ولی فکروهوش ما 

  ميباشد . وتجاری سياسی ،در امور دنيوی ، زن وفرزند ومسايل فاميلی مصروف 
در حاليکه در قرآن عظيم الشان  واحاديث نبوی در تعريف نماز کامل وحقيقی ارشاد 

است که : نماز حقيقی وواقعی عبارت ازنمازی است که :با حضور کامل  قلب و خلوص 
  نيت و همراه با يقين  انجام گيرد .

دن به محل سجده از اکثريت علماء  اتفاق نظر دارند كه نماز خواندن با چشم باز ونگاه کر
وسلم است. از جانب ديگر تعدادی از علماء  بدين  جمله سنت عملی پيامبر صلی هللا عليه 

بهتر است ، زيرا از   مكروه، که البته ترک آن  نماز به چشم بسته  عقيده اند که خواندن
يک طرف مخالف سنت پيامبررسول هللا است ،  واز جانب ديگر خواندن نماز به چشم 

ته ، درزياتر از اوقات سبب آن ميگردد که نماز گزار را در بين نمازخواب هم ببرد بس
اش در نماز قطع گردد. برنماز گزار است ، که حد  واحتمال آن ميرود که حضور قلبی 

اعظمی کوشش بعمل ارد تا در نماز چشمانش نه تنها باز باشد ، بلکه توجه ونگاهش را 
  باشد .  ايمبه موضع  (بکسرضاد)سجده هم ق

آنعده از نمازگزاران که عادت دارند که با بستن چشمان خود در نماز،   ناگفته نماند 
نماز   تمركز بيشتری پيدا می نمايند و حضور قلبشان در نماز، افزايش می يابد، ميتوانند

خويش را با چشم بسته بخوانند وانشا هللا در شرع اسالمی کدام ممانعتی در آن ديده 
  . نميشود

  چشم در حال قيام :
به محل  نموديم وضعيت چشم نماز گزار در حال قيام بايد   همانطوريکه قبآل بدان اشاره

سجده باشد ، ولی اين وضع برای نمازگزاران که در بيت هللا شريف اند ميتوانند توجه 
  خويش به سجد گاه ويا به خانه کعبه هم قايم نمايند .

  وضعيت چشم در حال رکوع:
نگاه خويش بين  نگام رکوع وضعيت چشم نزد اکثر علماء همين است که نمازگزار در ه

  به اندازد. دو پايش 
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  وضعيت چشم در حال سجده:
 .  نوک بينی متمرکز يابد وضعيت چشم همين است که نگاه نماز گزار به  در حال سجده 

  وضعيت چشم در حال تشهد:
 ابه ويا اشاره دست راستش مياندازد .نمازگزار درحاال تشهد نگاهش را به انگشت سب

وبرخی علماء ميگويند که در جنب آن نمازگزار ميتواند به سر بينی خويش هم نظر به 
  اندازد.

  يادداشت: 
ولى تعدادی از علماء  ميگويند كه اگر احيانآ فتنه اى هنگام نماز جلو چشم نمازگزارباشد  

زد ،بهتر است كه چشمان خوش را مختل ميسا که حضور قلبی نماز گزاروخشوع آنرا 
اگر چشم بستنش سببب خشوع بيشتر در نماز   وطوريکه قبال متذکر شديم که  ببندد،

  ببندد.  ميشود ،نمازگزار ميتواند چشمانی خويش را
  ميفرمايد : شيخ عالمه ابن قيم جوزی

اگر با چشم باز خشوعش بيشتر ميشود پس بهتر است، و اگر با چشم بستن خشوعش «
يشتر شود بعلت وجود اشيائى كه خشوع نمازگزار را از بين ميبرد، در اينحالت اصال ب

مكروه نيست بلكه مستحب بودن چشم بستن به مقاصد و اصول شريعت نزديكتر است تا 
 ).١/٢٨٣مكروه بودن آن ( برای معلومات بيشتر مراجعه شود: زاد المعاد (

ه (چشم بستن در نماز) اگر ضررى نباشد و قول بهتر آنست ك« امام نووى ميفرمايد : 
مكروه نيست، زيرا سبب خشوع و حضور قلب ميشود و مانع چشم اندوختن به اين طرف 

لذا اگر چشم بستن براى شما سبب خشوع بيشتر ميشود پس ممانعتی .»و آن طرف ميشود
 .كه چشمانتان را در نماز ببنديد  در آن نيست
لمان برای حضور بيشتر قلب نماز خويش به به تصور شخصی ام اگر مسيادداشت:

با هللا تعالی مينمايد واز ادای نماز لذت بيشتر   چشم بسته بخواند احساس نزديكی بيشتری
 می برد .

 دستورات درچيست؟   فلسفه اين همه
علماء  ءبدين باوراند که ازجمله اعضای بدن حس بصری ( چشم ) از جمله اعضای 

به مغز وارد می کند . بيشترين فعاليت های روزانه مغز  است ، که بيشترين فشار را
مربوط به دستگاه بينايی است که دائما در حال گزارش کردن ديدنی ها وحجم و رنگ و 

ديگر جزئيات آن به مغز است. از همين روست که می بينيم افراد نابينا مغز و حافظه 
 .بهتر و قوی تری نسبت به بينايان دارند

ار مامور گرديده است که ،در قيام به سجدگاه خويش نظر داشته باشد ، اين که نمازگز
ولی اگر در نماز حس بينايی در يک نقطه تمرکز نيابد از تمرکز فکری ما وحتی توجه 

  وخشوع بهتر وبيشتری ما در نماز گاسته ميشود . 
سجده بنابر همين است که علماء ميگويند : نماز گزار بايد توجه اساسی خويش را به 

 ايجادگردد.  نمازاش  متمرکز ساخته تا بدين طريقه نوعی تواضع و فروتنی در
گذاشت همان طوريکه قبآل بدان اشاره نموديم : در اماکن مزدحم ويا  نبايدولی ناگفته 
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وخضوع رادر نمازاز بين ميبرد ويا مانع آن ميگردد، خشوع محالتيکه بازبودن چشم 
  انده شود .بهتر است نماز به چشم بسته خو

همچنين برای نماز گزار حالتی هم پيش آمده که بطرف سجدگاه نظر نداشته بلکه بطرف 
  امام نظر خويش را قايم نموده است .

( رضی الـله عـنه ) پرسيد : آيا پـيغـمبـر   شخصی از خـَباب « در حديثی آمده است 
گفت: بلی! پرسيد : درنماز پيشين وعصر قرائت می خواندند ؟  صلی هللا عليه وسلم 

 »قرائت خواندن ايشان راچگونه می دانستيد ؟ گفت : ازتکان خوردن لحـيۀ شان. 
) اين بدين معنی است که صحابی نه به سجدگاه بلکه توجه خويش  746  (رواءالبخاری

 به ريش مبارک پيامبر صلی هللا عليه وسلم دوخته بود.
  منع نگاه کردن در نماز به آسمان:

ی به اساس حديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، نمازگزار را ازنگاه کردن به شرع اسالم
آسمان دروقت نماز منع فرموده ، طوريکه درحديثی ازانس بن مالک ( رضی الـله عـنه ) 

فرمودند:( چرا بعضی از مردم در   وسلم روايت است که ميگفت پيامبر صلی هللا عليه 
لهجۀ شان درين موردتا جائی شديد شد که    ميکنند﴾ بطرف آسمان نگاه وقت نماز خواندن

» يا ازين کار، خودداری نمايند ، ويا آنکه بينائی شان ربوده خواهد شد:« فرمودند 
   .) ٧۵٠(رواءالبخاری 

بنآ نماز گزار حد اعظمی کوشش بعمل ارد که در وقت  نماز با چشم باز در حاليکه نماز 
  ی نماز وخشوع وخضوع کامل بپردازد.گزار متوجه سجده گاه باشد به ادا

  :خواندن نماز به چشم بسته 
که معتقدند که نماز خواندن تنها غذای روح انسان نيست،  وفقها بدين امراز علماء   برخی

بلکه خواندن نماز جسم انسان را   هم تقويت مينمايد تا روح انسان را تقويت نمايد ، 
ه کمک وياری ميرساند .وقتی چشم ها در وانسان را  در مبارزه با مشکالت روزمر

حالت نماز ثابت می ماند، جريان فکر هم خودبه خود آرام شده و درنتيجه تمرکز فکر 
افزايش می يابد. ثابت ماندن چشم، باعث بهبود ضعف و نواقصی مانندنزديک بينی می 

که  شود و به لحاظ روانی اين حالت باعث افزايش مقاومت عصبی در انسان ميگردد،
  زياتر اين حالت در انسان حالت بی خوابی و افکار ناآرام را از انسان دور می سازد.

مگر نبايد فراموش کرد که در زياتر از اوقات خواندن نماز با چشم بسته حضور قلب را 
در انسان  بيشتر ساخته ونمازگزار احساس نزديکی بيشتر  با هللا تعالی مينمايد وحتی از 

ولی اکثريت علماء بدين باور اند که خواندن نماز با چشم بيشترهم ميبرد.ادای نماز لذت 
  باز که توجه نمازگزار با سجدگاه متمرکز ميسازد بهتر خواهد است .

برخی ديگری  از علماء بدين باور اند که نبايد  چشم در حال نماز  کامآل باز ويا هم 
زار در حاالت نماز ، نيمه باز باشد . کامآل  بسته باشد بلکه بهتر است ، چشم انسان نمازگ

در .به همه حال  مستحب است ، که توجه انسانر در حال قيام ،به محل سجده گاه اش باشد
حال رکوع نگاهش به مابين پاها،در حال سجده نگاهش به نوک بينی،و در حال تشهد 

            .نگاهش به انگشت شهادت  باشد
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  باب نهم

  بسوی قبله ايستاده شدن
توحيد در اديان ابرهيمی بشمار رفته، وقبله نوعی از امتيازی است که ساير  از جملۀ نشانۀ قبله، 

رنگ انسانها ساده بايد گفت که قبله به  عبادت   به عبارۀ. از آن محروم ميباشند یاديان غير ابرهيم
 وافتخار بزرگ برای امت اسالم است که دارايی دو قبله بودند. یخداي

ال برای هر امتی از امتهای پيشين، قبله مخصوصی را تعيين کرده است تا به هنگام نياز خداوند متع
 و نيايش، به سوی او متوجه شوند و از توجهات انحرافی در امان بمانند.

بيت المقدس، يکی  .  بخصوص دراديان ابراهيمی بيت المقد س بوده اولين قبله در تاريخ بشريت و
  د از مسجد کعبه ومسجد نبوی ميباشد.از مقدسترين مکانهايی بع

  مسجداالقصی بحيث اولين قبله وسومين محل مقدس برای مسلمانان بشمار ميرود.
مطابق روايات تاريخی مسجد االقصی  دومين مسجد ساخته شده بر روی زمين پس از بيت هللا 

  .الحرام محسوب می شود
  (ع)  گذاشته است. دمب  مسجد االقصی  را  حضرت آارخين مينويسند، که تهدؤم
به اين نام ناميده می شود، زيرا نمازگزار در مقابل آن  است و »  جهت«  به معنی »  ِقـبـله«

    ايستاده ميشود.
شانزده ماه يا هفده   با پيامبر صلی هللا عليه وسلم   : « براء روايت شده استحضرت  در حديثی از 

  (مسلم)». گردانديم کعبه   رو سوی  س نماز گزارديم سپسدَ ـقْ ماه به سوی بيت المَ 
به سوی با درنظر داشت اينکه ابتدا در رسول اکرم صلی هللا عليه و سلم ،  ناگفته نبايد گذاشت که:

المقدس نماز ميخواند ولی (به علت تعلق خاطرش به کعبه) طوری ميايستاد که کعبه نيز پيش  بيت
قَْد َنَری تَقَلَُّب َوْجِهَک فِی  «قره نازل گرديد:سورۀ ب 144روی ايشان قرار ميگرفت تا اينکه آيه 

  ).144بقره / (سوره     »  السََّماِء فََلنَُوِلّيَنََّک ِقْبلَةً تَْرَضاَها َفَوِلّ َوْجَهَک َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ 
ما رو گرداندن تو را گاه گاهی به سوی آسمان ميبينيم (و آرزوی قلبی تو را برای نزول وحی «

جهت تغيير قبله، دريافت ميداريم) پس تو را به سوی قبلهای متوجه ميسازيم که از آن خشنود 
 )».144بقره / (سوره -خواهی شد و لذا رو به سوی مسجدالحرام کن

رو به کعبه نمود. چنانکه گروهی از    پس از نزول اين آيه، رسول اکرم صلی هللا عليه و سلم
در حال ادای نماز فجر بودند ناگهان مردی بر آنان ء ) درمسجد قبامسلمانان (بيخبر از تغيير قبله

پيامبرصلی هللا عليه و سلم، وحی شده است که رو به سوی کعبه   وارد شد و اطالع داد که ديشب، بر
 برگشتاندن المقدس روی  سر بگيرند) در همان حال، از بيتاز کند، آنها (بدون اينکه نماز خود را 

 .خويش، رو به کعبه نمودند (متفق عليه)و به اتفاق امام 
  .مورشدند كه به سوی كعبه نماز بگزارندأِقـبله تغيير يافت ومسلمانان مکه بعد از آن 

در صورتيکه ساقط گردد ، نماز از لحاظ شرع اسالمی  روی گردانيدن بسوی قبله در نماز واجب، و
  نبوده وفاقد اعتبار شرعی ميباشد.درست 

انسان، دارای جنبه مادی و ظاهری، و هم دارای  جنبه معنوی و باطنی است بنآ  علماء  ميگويند:
زمانيکه انسان ميخواهد روبروی قبله ايستاده شود ، بايد توجه به قبله در وجود نمازگزار   هم در 

   بعد ظاهری و مادی (توجه به جهت قبله)، و هم در بعد باطنی و معنوی (توجه به وجه)، هر دو 
حقق پيدا كند. بنآ نمازگزار در توجه به قبله، هم بايد متوجه قبله ظاهر، و هم متوجه قبله بايد  ت

  ورد.آباطن شود ، وبا تمام توجه واهتمام ادای نماز خويش را بجا ء 
   :ويليام مولتن مى گويد جهان دانشمند شهير 

ظ جسمی وروحی بسوی بهترين راهى که توجه و التفات را در انسان زياد می سازد واورا از لحا
و مى بينيم که نماز در اسالم  چنان   .سالمتی می برد  اين است که فکر و جسم هر دو باهم کار کنند
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عبادتی که  از عمل فکر و جسم با هم يکجا ميشود، بخاطر آنکه زمانی که  نماز گزار در حالى که 
  .مى پردازدود ـتمام افکار و توجهش به خداست به رکوع و سجود و قيام و قع

    به مسلمان هدايت نموده ميفرمايد:پروردگار با عظمت ما 
) 150(سوره بقره : » فََوِلّ َوْجَهَک َشْطَر الَمْسِجِد الَحَراِْم َو َحيثَُما ُکْنتُم َفَولُّوا ُوُجوَهَکم َشطَره  «
چه در (واز هر جا که بيرون رفتی) رو به سوی مسجدالحرام کن و (ای مؤمنان چه در سفر و   

  حضر در همه اقطار زمين به هنگام نماز) هر جا که بوديد روبه سوی آن کنيد.
پيامبر صلی هللا عليه وسلم به مردی که نمازش را خوب نمی خواند (مسی الصالة) فرمود :  همچنان 

 (هرگاه خواستی نماز بخوانی به» إذا قمت إلی الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ... الحديث« 
  ).397)، مسلم (6251متفق عليه: بخاری (( خوبی وضوء بگير سپس رو به قبله کن...).

و هم حديث پيامبراسالم داللت بر اين  امر دارد، يعنی روی کردن به سوی  قبله در  ی هم آيه   قرآن
هنگام نماز واجب است، بنابراين کسی که اين واجب را بجا نياورد نمازش باطل است مگر اينکه 

انطور که گفته شد شخص در بيابان يا صحرايی باشد که توانايی يافتن سمت واقعی قبله را نداشته هم
باشد و اگر کسی برای پيداکردن قبله تالش کرد و نمازش را به جهتی که به گمانش قبله بود خواند 

او الزم  و بعداً برايش روشن شد که (در پيدا کردن قبله) دچار اشتباه شده است، تکرار نماز بر
  .نيست

  ممکنه درتغيير قبله:  علل
قبل از همه بايد روشن ساخت که دليل وجوب اين ويا آن امر عبادتی درشرع  غرای محمدی همان 

احکام و نصوص الهی است که در قرآن کريم و سنت رسول هللا صلی هللا  عليه و سلم آمده، علما و 
يش ذکر نموده اند و ما برای تمسک به اين آيات فقهای مجتهد آنرا ازين متن استنباط و د فتوی خو

ازآن استفاده برده و مطابق احکام شريعت غرای  صلی هللا عليه وسلم قرآنی و سنت رسول هللا 
محمدی (ص) خود را عيار ميسازيم. برای اين امر و اجرا اين اوامر ما به دليل منطقعی ضرورت 

  اساس است. نداريم بلکی همان نص و هدايت اسالمی برای ما
اما بخش از علماء به جوانب منطقی و عقلی اين مسايل نيز پرداخته که به هيچ صورت در اصل  

 علماء در مورد علل ممکنۀهدايت و حکم منافات ندارد و در تقابل نمی باشد. به اين ترتيب بخش از 
  مرده اند:بر ش  ذيالً  به کعبه  را به بيت المقدس وتغيير دوبارۀ آنمسلمانان را  قبلۀ

مشرکان مبدل گرديده بود، بنآ برای پيامبر   ـۀتخانبُ خانۀ کعبه در آن زمان بحيث محل  به اصطالح   -
صلی هللا عليه وسلم دستور داده شد تا به سوى بيت المقدس نماز خويش را بجاء ارند، و به اين 

  .ترتيب صفوف خويش  را از مشرکان جدا کنند
ر صلی هللا عليه وسلم درمدت سيزده  سال در مکه به سوی بيت  المقدس نماز خواند، پيامبرخين مينويسند  که ؤم

دستور پروردگار با عظمت همين بود که نماز های خويش  کما فی باز هم  به شهر  مدينه هجرت کردند،   وزمانبکه 
  ن. نماز می گزارند بيت المقدس  قبله ای بود که يهودان نيز بسوی آن. نمايد ءسابق بطرف بيت المقدس ادا

 پيروان دين مقدس  اسالم اولين پيروان از اديان ابراهيمی بودند که دارای دو قبله بودند وکه نبايد فراموش کرد 
  بسوی دو قبله نماز بجاء اورده اند. 

 هايی زيادی را برای مسلمانان به همراه مسلمانان، مشکالت و سرخوردگی موجوديت قبلۀ مشترک  بين يهودان و
  شد.  زن وپريشانی مسلمانان میـزدند و اين امر موجب ح داشت. يهوديان اين تبعيت از خود را بر مسلمانان طعنه می

آمد و مسلمانان نيز از اين قاعده مجزا  نبايد فراموش کرد که قبله در هر دينی امری بسيار حياتی و مهم به حساب می
اما امر و شخصی پيامبر صلی هللا عليه وسلم  اهميت فراوانی داشت. نبودند. وجود يک قبلۀ مستقل  برای مسلمانان و

هدايت الهی همان بود که پيامبر  و مسلمانان انرا رعايت نموده و مطابق به آن عمل ميکردند تا اينکه به اين خواست  
قبله را صادر  کرد. و مسلمان پرود�ار با عظمت  امر و هدايت تغيير  صلی هللا عليه وسلم قلب پيامبر اسالم محمد 

ما رو گرداندن تو را گاه گاهی به سوی آسمان ميبينيم (و آرزوی قلبی تو را برای نزول وحی «
جهت تغيير قبله، دريافت ميداريم) پس تو را به سوی قبلهای متوجه ميسازيم که از آن خشنود 

  )».144بقره / (سوره -خواهی شد و لذا رو به سوی مسجدالحرام کن
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گزارند، از اهميت حکم تغيير  می رو به يک قبلۀ مشترک نماز مسلمان  ها انسان ز ميليونوقتی امرو
  دارد.  می عنوان قبله مسلمانان پرده بر قبله و تعيين کعبه به

   !خوانندۀ محترم
ور شديم ، بعد از اينکه جمعيت  مسلمانان در مدينۀ منوره رو به افزايش آ طوريکه در فوق ياد 

 رونق خاصی بخود گرفت، اين پيشرفت و  زندگی مسلمانان در مدينه آهسته آهسته  گرفت، سيستم و
ايجاد نظم خاص در بين زندگی مسلمانان ،  تحت زعامت پيامبر صلی هللا عليه وسلم، موجب تشويش 

وانتظار نداشتند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم به  جامعه يهودان مسکن گزين در شهر مدينه ميشود،
 از راه ها و سادگی وآنهم در ديار مسافرت وهجرت، اين نظم عالی راايجاد و بدست آرند.  بنا ًاين  

ميز  مسلمانان را تحت بهانه های مختلفی مختل آ طروق  مختلفی دست به کار شدند تا زندگی صلح 
تی جامعۀ يهودی با در پيش گرفتن پالن های شيطانی دست بکار شدند، وشعار های تبليغا. سازند

  عليه اعمال  عبادی مسلمانان وبخصوص موضوع قبله را در دستور  روز خويش قرار دادند.
ده از مسلمانان که جديدآ به دين اسالم ـيهودان  فعاليت های اساسی تبليغاتی خويش رامتوجه آنع

نيکه شما زما :ميگفتند مبلغين يهودی به مسلمانان تازه وارد در دين. گرويده بودند، متوجه ساختند
در حاليکه اين قبله مربوط ، نماز ميخوانيد چرا روی خويش را به بيت المقدس  قبلۀ يهودان ميکنيد

  به ديانت يهودی ميباشد.
  يهودان طعنه زنان به مسلمانان ميگفتند: 

در موعظه های  و، وردآمحمد که  مدعی نبوت، وميخواهد  برای شما دين مستقلی را به ارمغان 
چطور  ،دين من دين مستقل است وشرعيت اش ناسخ اديان وشرايع گذشته ميباشد :خود ميگويد که

حاضر ميشود  که بطرف قبلۀ يهودان  سجده ببرد، او تا هنوز قادر نشده است تا  برای عبادت شما 
 قبلۀ مستقلی را انتخاب نمايد.

وخت ناراحت کننده  در عين شنيدن اين نوع تبليغات برای پيامبر صلی هللا عليه وسلم بسيار سخت و
مانی آسد  و در انتظار نزول وحی بود که باالخره  وحی آمتمام  ميشود، شب ها از خانه بيرون می 

  نازل گرديد.
صلی  هللا عليه وسلم ونظم خاصی که پيامبر اسالم در تشکيل نظا  اسالم محمد  صبر وحوصلۀ پيامبر

حکم پروردگار برای اين شد  که  ، خواست وم خاصی حکومتی در مدينه در بين مسلمانان ايجاد کرد
قبلۀ مسلمانها از بيت المقدس به سوی کعبه که  قديمى ترين مرکز توحيد و پرسابقه ترين کانون 

  بشمار ميرفت، تغيير  يابد.  عليهم الصلوات انبياء الهی
ان از بيت در تاريخ اسالم سالروز تغيير قبله مسلمان   پانزدهم ماه رجب رخين مينويسند که:ؤم

   .بشمار ميرود يعنی بيت هللا، المقدس به خانه کعبه
هللا در  همه جا هست و به هر طرف كه رو كني روي « يک تعداد از اشخاص بدين نظر اند که : 

ميخواهند استدالل نمايند خواسته و قبل از همه نا خواسته وبدين طريق » انسان  بسوی هللا ميباشد 
در  .بنام قبله برای عبادت وبخصوص برای نماز حتمی وضرری نمی باشد که قبله وتعين سمت معين

در همه جا است ولی در همه جا  تعالی  ما هم ميگويم که هللا جواب اين تعداد از افراد بايد گفت:
. گردانيدن در وقت عبادت نمازبسوی قبله چيزی ديگری است پاک چيزی است، ورو بودن خداوند
بايد در وقت نماز روی خويش را  گار ودستور شرع همين است که ماحکم پروردبرعالوۀ اين 

  قبله مسلمانان کعبۀ شريفه ميباشد. بطرف قبله بگردانيم، و
خويش را بسوی قبله  یمسلمانان نه تنها در وقت نماز بلکه در وقت خواب ووفات روی متوف

  .مينمايند
  ابيد.بنابراين در هنگام خواب سنت است که رو به سمت قبله خو

دراز کردن پا به سوی قبله در خواب يا بيداری بدون اشکال است و هيچ نصی علماء ميفرمايند  
  برای منع اين عمل وارد نشده است.
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پيامبر صلی هللا عليه وسلم تعليمات خاصی برای اصحاب خويش در مورد خواب هدايت فرموده اند 
إَِذا أَتَْيَت «نين فورمولبندی گرديده است :که محتوی کلی اين تعليمات در حديثی براء بن عازب چ

أْ ُوُضوَءَک ِللصَّالَِة ثُمَّ اْضَطِجْع َعلَی ِشِقَّک األَْيَمِن َوإَِذا أََوْيَت َعَلی فَراِشَک َوأَْنتَ   َطاِهٌر َمْضَجَعَک فَتََوضَّ
ت را بالشت هر گاه به رختخواب خود رفتی و با وضوء هستی بخواب و دست راس» «َفتََوسَّْد يَمينک
  ».خود قرار بده

وقتی «براء بن عازب آمده است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود:  همچنان در حديثی ديگری از
». خواستی به رختخواب بروی مانند وضوی نماز وضو بگير، و بر طرف راست بدن خود بخواب

 .)2714) و مسلم (7393)، (6320بخاری (  (
به سمت قبله باشد و سر و پا به سمت مغرب يا مشرق (با تجه به و سنت است پهلوی راست رو 

موقعيت فرد نسبت به قبله) باشند. و همانطور که اشاره شد بعدا که فرد خواب رفت اگر جهت او 
  تغيير هم کند ممانعتی ندارد .

ها رو بنابراين  در هنگام خواب سنت است که رو به سمت قبله خوابيد البته منظور اين نيست که پا
به قبله باشند، بلکه بايد شخص بر روی پهلوی راست و رو به سمت قبله بخوابد و اين امر هم سنت 

  است نه واجب.  چه در مسجدالحرام و چه در هر مکان ديگری باشد.
دراز کردن پاها به سمت قبله مکروه ميباشد، چه در حالت خواب و چه در حالت  ولی در فقه حنفی،
 .الت آميزش با همسربيداری و چه در ح

 خوانندۀ محترم! 
علماء درحکمت  قرار دادن  بيت المقدس بحيث اولين قبله برای مسلمانها و سپس برخی از  -

  تغييراين قبله بسوی کعبه مينويسند: 
ردن بسوی بيت المقدس منحيث قبله عبادی اول  وبعدآ تغيير اين قبله بسوی کعبه يک امتحان آورو 

َو َما َجعَْلنَا اْلِقْبلَةَ الَِّتى ُکنَت َعَلْيَهآ إِالَّ ِلنَْعلََم َمن «هی   برای مسلمانان بشمار بود: و آزمايش بزرگ ال
ُسوَل ِممَّن َينقَِلُب َعَلى َعِقبَْيه ) ( و ما آن قبله اى را که قبال بر آن بودى 143(سوره بقره : » َيتَّبُِع الرَّ

که از پيامبر پيروى مى کنند ، از آنان که به جاهليت باز مى ، تنها براى اين قرار داديم که افرادى 
  .گردند، مشخص شوند)

قرار گرفتند، در حاليکه بسوی بيت المقدس بزرگی علماءمی افزايند: مسلمانها واقعآ در يک ازمايش 
نماز ميخواندند ، ولی در عين حاال دل شان به خانه کعبه  دوخته بودند و کعبه را سرمايه  معنوى 

خود مى دانستند ، همچنان قابل تذکر است که تغيير دوباره قبله به سوی کعبه باز هم برای مسلمانان 
کاری اسانی نبود، چرا که مدتی به سوی بيت المقدس منحيث اولين قبله نماز خواند ند وبه اين قبله 

  تقريبآ عادت هم کرده بودند .   
بيرون ايند ، مسلمانان به اين عمل طاعتی خويش ، ولی مسلمانان توانستند در هردوآزمايش بخوبی 

  بروح تعصب غلبه يافتند ، و روح اطاعت و فرمانبردارى در آنان تحکيم وتقويه گرديد .
از مهاجرت پيامبر شانزده ماه يا هم به راويتی هفده ماه  بعد از گذشت محدثين مينويسند که:

  .  صلی هللا عليه وسلم ، قبله مسلمانان  تغيير يافت
اصح ترين قول  همين است که تغيير قبله  در نماز ظهردر حال بوقوع پيوست که    مستند ترين و

پيامبر صلی هللا عليه وسلم دورکعت نماز ظهر با جماعت خوانده بود ، که يکباره وحی بر تغيير قبله 
  بر پيامبر صلی هللا عليه وسلم نازل .

وحی در حاليکه مصروف نماز جماعت با مسلمانان بود پيامبر صلی هللا عليه وسلم بعد از وصول 
 درجه در صف نماز تغيير قبله داد وروی خويش را  از بيت المقدس به سوى کعبه گردانيد . 180

از آن جا که بيت المقدس در جهت شمال شهر مدينه بودو مکه در جهت جنوب شهر مدينه موقعيت 
دقيقی بدون کمترين اشتباه بسوی کعبه صورت درجه چنين  180داشت ، اين چرخش معجزه اساء 

گرفت ، که تخنيک امروزی هم نميتواند به اين نظم ودقت تغيير جهت دهد ، وطوريکه ياد اور شديم 
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  اين تغيير  از جهت شمال به جهت جنوب بود.
 150و  149سوره بقره با زيبای خاصی بيان شد ودر آيات   144حکم  تغيير جهت قبله در آيه 

بقره نيز جهت تأکيد دوباره  اين مساله تکراريافت ، تا مسلمانان در امر تغيير قبله دقت بعمل سوره 
  استقبال خاص خويش منحيث دومين قبله قرار دهند.  ارند ، و کعبه را مورد توجه و

و من حيث خرجت فول وجهک شطرالمسجدالحرام وانه للحق من «پروردگار با عظمت ما ميفرمايد : 
.(و از هر کجا بيرون شدی به طرف کعبه روی آور چون اين »  بغافل عماتعملون ربک وماهللا

بقره/ . ( سوره «دستور قبله بر وجه ثواب و به امر خداست و خداوند از کار شما غافل نيست
ول وجهک شطرالمسجدالحرام وحيث ماکنتم فولوا و من حيث خرجت ف«وباز ميفرمايد:.)149

وجوهکم شطره لئال يکون للناس عليکم حجة االالذين ظلموا منهم فالتخشوهم واخشونی و التم 
.(و ای رسول از هر جا و به هر ديار بيرون شدی روی به جانب » نعمتی عليکم و لعلکم تهتدون

د تا مردم به حجت و مجادله بر شما زبان کعبه کن و شما به هر کجا بوديد روی بدان جانب کني
نگشايند جز گروه ستمکار که از جدل و گفتگوی آنان هم اصال نينديشيد و از نافرمانی من بترسيد و 

به فرمان من باشيد تا نعمت و رحمتم را برای شما به حد کمال رسانم و باشد که به طريق حق و 
  ). 150ثواب راه يابيد( سوره بقره آيه 

  : کعبه 
الحرام  شهرت دارد ،  الحرام، بيت العتيق و بيت هللا کعبه در بين مسلمانان  بنام های : بيت هللا ، بيت

الحرام اين است که خداوند ورود مشرکان را به اين  گذاری کعبه به بيت علماء ميفرمايند که :دليل نام
  مکان مقدس حرام و ممنوع نموده است.

قرار دارد و در طول تاريخ، مورد احترام همه اديان ابراهيمی بشمار الحرام در شهر مکه  هللا بيت
ترين بنا و اولين مسجدی است  ميرفت ،بنابر آياتی قرآنی واحاديثی نبوی ، خانه کعبه اولين  و مقدس

  .است که بر روی زمين ساخته شده
مت ما چندين بار در قرآن قرآن عظيم الشان تذکر رفته ، وپروردگار با عظ» مسجد الحرام«کلمه  

ُ اْلَكْعَبةَ اْلبَْيَت اْلَحراَم ِقياماً ِللنَّاس.« اين کلمه را در قران ذکر نموده است  َّo خداوند مكه را   ».(َجعََل
  است).  بيت الحرام و مايه قوام مردم قرار داده

مشركان به  در قرآن بمنظور است که : ورود» مسجد الحرام « برخي از مفسرين مينويسند که ذکر 
 د.باش اين مسجد حرام مي

برخي ديگری از مفسرين ميفرمايند که : اين مسجد مكاني است كه بايد مسلمانان درفضای امن و 
اند يعني  آسودگى خاطر، بدون هراس و ترس در آن رفت و آمد كنند لذا آن را مسجد الحرام ناميده

  ن حرام است.مسجدي كه در آن آزار رساندن، ترساندن و ... مسلمانا
اي از اعمال كه در ديگر  جا پاره در آن:« گذاري مينويسند  تعداد ديگری از مفسرين :در علت اين نام

 ».باشد مانند: صيد وشکار حيوانات و قطع درختانش ها جايز است، حرام مي مكان
نويسند در قرآن عظيمی شان مي»  مسجد الحرام « برخی ديگری ازمفسرين در نام گزاری کعبه به 

  باشد. مي» مورد احترام «و به معناي   »حرم«حرام از ماده «که : 
شودکه :خداوند متعال  كعبه را مورد توجه قرار داده و  اين مى» مسجد الحرام«لذا معناى كلمه  

احترام كرده است و به همين منظور بعضى از ماهها را هم حرام كرده و بوسيله حكم به وجوب حج 
 .ين ماههاى حرام و بيت الحرام ارتباط برقرار كرددر آن ماهها، ب

و غرض از همه اينها اين است كه كعبه را پايه حيات اجتماعِى سعيدى براى مردم قرار دهد، و آن 
گاه مردم كند، تا در نماز، دل و روى خود را متوجه آن كنند و در هر حال احترامش نمايند و  را قبله

  شكيل داده و جمعشان جمع و دينشان زنده و پايدار بماند .اى را ت در نتيجه جمعيت واحده
در بدو  بسيار کوچک بود. برای اولين بار امير المومنين حضرت » مسجدالحرام« ساحه ومساحت 

  هايی همجوار کعبه را خريداری ،و بر مساحت مسجد بيافزايند. عمر بن خطاب دستور فرمود تا خانه
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اری احاطوی نداشت، بنآ خليفه اسالم دستور فرمود تا  دور در زمان حضرت عمر مسجد کعبه ديو
  ر کنند.ارا چهار ديو مسجد

بعد در زمان خالفت حضرت عثمان برای مسجد کعبه رواق ساختند وبدين ترتيب قسمت های از 
مسجد کعبه با زيبای های خاصی   (رض) مسجد سر پوشيده شد بعد از آن در زمان زعامت وليد

دان کعبه را با طال ساخت. از آن زمان تاکنون بارها مسجدالحرام گسترش، ترميم بازسازی شد و ناو
  يافته است که همين حاال هم کار ترميم وتوسعه آن با شدت جريان دارد.مرمت   و

  رو کردن بسوی قبله: 
رو کردن به سمت قبله شرط صحت نماز است، فقط استثنايی که هست برای زمانی است که کسی 

ه نماز نفل بخواند، که در اينحالت ابتدا رو به سمت قبله نماز می خواند و اگر احيانا بصورت سوار
در حين نماز مرکب وی تغيير جهت داد ايرادی بر آن نيست، اما کسی که سواربه موتر، ياهم ريل 
ويا هر مرکب ديگری نيست و مثال در منزل يا مسجد نماز نافله می خواند، بر وی واجب است که 

  ت حتمی روی خويش را بطرف قبله نمايد، در غير آن نماز اش صحيح نميگردد.بصور
  مينويسد:» فقه السنة « استاد سيد سابق رحمه هللا در کتاب 

باتفاق علماء واجب است که نمازگزار بهنگام نماز رو به سوی مسجدالحرام داشته باشد، زيرا « 
» َر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُکنتُْم فََولُّواْ ُوُجِوَهُکْم َشْطَرهُ َفَوِلّ َوْجَهَک َشطْ «فرمايد:  میوند متعالی خدا

در نماز)  ، و هر جا بوديد ( در نماز) به سوی مسجدالحرام بگردان روی خود را (). «144( البقرة: 
  .  »روی خود را به سوی مسجدالحرام بگردانيد

شانزده ماه يا هفده ماه به سوی  صلی هللا عليه وسلم با پيامبر  : « براء روايت شده استحضرت از 
  کرده است.  مسلم آن را روايت». گردانديم کعبه   بيت المقدس نماز گزارديم سپس رو سوی 

طوريکه قبآل  ياد اور شديم رو گردانيدن در وقت  نماز بسوی قبله فرض بوده ، ومواردی در شرع 
  د.وجود دارد که حکم فرضيت آن ساقط  ميگرد

که سواره سواره بر وسايل ترنسپورتی باشد ،   کسی ، برای  و سنت» نفل«خواندن نماز  :بطور مثال
  از جمله : (مرکب ، موتر ، کشتی ، طياره ويا ساير وسايل ترانسپورتی ) .

نسپورتی  تغيير يافته ، نماز گزار اعلمآء ميفرمايند که حتی حکم رکوع وسجده سوار بر وسايل تر
) انجام دهد ، که البته  برای سجده سرش  سر به جلو خم نمودن رکوع و سجود را با ايماء (ميتواند 

  نمايد. را کمی بيشتر خم می
پيامبر صلی هللا عليه وسلم را ديدم که بر «که ميفرمايد :  در حديثی از: عامر ابن ربيعه روايت است

مسلم و بخاری » فرمود ا سر ايماء میرفت و ب که می گزارد) به هر جهت  نماز می پشت مرکب خود (
  ».اند، ولی در نمازهای فرض اين عمل را انجام نمی دادند کرده  آن را روايت

  فضيلت روی آوردن به قبله:
رضی الـله  (  نس بن مالک در مورد فضليت روی آوردن به سوی قبله در حديثی که از حضرت ا

کسيکه مانند ما نماز «    فرمودند:      عليه وسلمصلی هللا پـيغمبر  روايت شده آمده است که :  ) عـنه
خوانده، وبه قبلۀ ما روی آورده ، وذبح دست مارا بخورد ، مسلمانی است که درعهد وامان هللا 

    .)391(رواءالبخاری   ورسول او است،پس عهد وامان خدارا درباره اش نـشکـنـيد. 
بيت هللا شريف) استاد شدن فرض است اگر طوريکه در فوق ياد اور شديم  ، در نماز روبرو قبله(

کسی در وقت نماز خواندن روی خود را به ديـگر طرف بـگرداند به حکم شرع نمازش  باطل است ، 
و اگر در دشت، صحرا، جنـگل ويادر بيـن کوها باشيد و جهت قبله برايش  معلوم  نباشد ، و کسی 

رت به هر طرفيـکه قلب انسان  گواهی د هد ديـگری هم نباشد که برايش رهنمائی نمايد دريـنـصو
  بايد همان طرف نماز بـخوانـد.
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  ؟چرابايد  بسوی قبله روی گردانيم
در بدو بايد گفت که ما چرا در نماز روی خويش را بسوی قبله بگردانيم ؟ در جواب اين سوال با 

صوص شرعی بايد سادگی ميتوان گفت که اين امر پروردگار است وبايد در انجام عبادی مطابق ن
  عمل صورت کرد . 

فََوِلّ َوْجَهَک َشْطَر اْلَمْسِجِد «پروردگار با عظمت ما در باره روی نمودن به سوی قبله فرموده است : 
سوره بقره » ( َو َحْيُث ما ُکْنتُْم َفَولُّوا ُوُجوَهُکْم َشْطَرهُ ... ) « 144 سوره بقره :آيه» ( …اْلَحراِم وَ 

  ) 150آيه 
اذا قمت الی الصاله فاسبغ الوضوء ثم «پيامبر صلی هللا عليه و سلم هدايت فرموده اند که :   همچنان

و ) ٣٩٧، شماره (۴/١٠۵و مسلم:) ۵٨٩٧، شماره (۵/٢٣٠٧بخاری:…» ( استقبل القبله، فکبر
هر گاه برای نماز به پا خاستی، پس وضو را کامل بگير، سپس رو به قبله ) ( ١/١٩٧ابوداود:
 )…و نيت کن و تکبير تحرم بگوبايست، 

  ).۵/۵٣و احمد: ١/٢٨۶، دارمی:١/٢٢۶بخاری:» ( صلوا کما رأيتمونی اصلی:«وباز ميفرمايد 
) پيامبر صلی هللا عليه وسلم رو به قبله .گزارم بينيد من نماز می (نماز بگزاريد همچنان که می

که  پيامبر نماز گزارده، نماز  گذارد. پس مسلمانان ملزم هستند به طريقه ايستاد و نماز می می
 .بگزارند

آموزد و از ايجاد تفرقه و اختالف به آنان رادر حذر داشته است .  دين اسالم نظم را به پيروانش می
مشخص شدن قبله و تعيين کعبه به عنوان قبله، يک نوع ايجاد نظم و هماهنگی در ميان مسلمانان 

ها را که نماز است، به آن  ترين عبادت تند و مهمايس است، که همگی متحد به يک سمت و سو می
ی واحدی وجود نداشت، نماز جماعت با آن همه تأکيد بر برپايی  گزارند. تصور کنيد اگر قبله سمت می

  !شد گزارد و آن نظم و انسجام زايل می شد؟ هر فرد به جهتی نماز می آن چگونه برگزار می
دنيا که زندگی ميکند در وقت نماز با تمام بدنش بسوی قبله  با تعين قبله واحد  نمازگزار از هر کنج

  .  متوجه می گردد
در مورد توجه نماز گزار بسوی  ) صفات  نماز پيامبر صلی هللا عليه وسلم کتاب ( شيخ البانی در
   قبله مينويسد :

ی ای مسلمان! هر گاه برای نماز برخاستی، در هر جا که هستی، در نمازهای فرض و سنت بسو
کعبه روی آور، و رو کردن بسوی قبله رکنی از ارکان نماز است که بدون بجای آوردن اين رکن 

  نماز درست نخواهد بود. 
  گردد. ولی در ميدان جنگ و ترس، رو به قبله نمودن ساقط می

  شيخ البانی می افزيد:
و کسی که سوار  ،و همچنين (رو کردن به قبله) از کسی که توانايی آنرا نداشته باشد مثل:مريض 

  شود. رود که وقت نمازش فوت گردد، ساقط می بر کشتی، موتر ويا طياره است  و بيم آن می
خواند رو به قبله ايستادن  بود و نماز نفل يا وتر می موتر ويا طياره و کسی که سوار يا مسافر در 

  گردد.  از وی ساقط می
، سپس به هر سمتی که مسيرش هست، برود ولی هنگام تکبير اول رو به قبله نمايد مستحب است

  بال مانع است.
بيند بر وی واجب است که بسوی آن رخ نمايد و اما اگر کعبه را  و هر کسی که کعبه (بيت هللا) را می

  بيند رو کردن به جهت آن کافی است. نمی

  حکم اشتباه در نماز خواندن بطرف غير قبله:
به علت ديگری بعد از تالش و جستجو به سمت غير قبله علت ابری بودن هوا ويا هم كسى به اگر 

  نماز خواند، نمازش درست است، و بر وی اعاده الزم نيست.
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و اگر کسی در حال نماز خواندن اشتباه کرده بود و شخصی که به وی اعتماد دارد، آمد و او را از 
قبله روی نمايد، و ترديد به سمت  ىجهت قبله آگاه ساخت در اين صورت بر وی الزم است که ب

  نمازش درست است.
   :اختالف در تعيين قبله

از شروط صحت نماز است، و بر هر  ،يعنی رو به سمت قبله  ،استقبال قبله طوريکه که گفتيم 
نمازگزاری واجب در جهت قبله نمازبگذارد، لذا بايد جهت را بيابد؛ چه از طريق نشانه ها و عاليم 

 ط با آن، و يا از اهل آن محل بپرسد، کسانی که اهل ثقه و نماز هستند.باشد ويا هم  ابزارهای مرتب
حال اگر کسی نماز بخواند، سپس برايش معلوم شود که در جهت قبله نماز نخوانده است؛ در 

 آنصورت دو حالت ممکن است پيش آيد:
  حالت اول:

رری به نمازش نمی درجه) اين انحراف ض 45اگر انحراف وی از جهت قبله اندک باشد (حداکثر  
رساند و نماز او باطل نيست، زيرا برکسی که در مسافت دور از کعبه است تنها واجب است که در 
جهت آن بايستد و مشروط نشده که دقيقا رو به کعبه باشد، زيرا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در 

 ).1011) وابن ماجه (342ذی (ترم» ما َبْين المشرق والمْغرِب قِْبَلةٌ « حق اهالی مدينه فرمود: 
 ».فاصله ی بين مغرب و مشرق قبله است«يعنی: 

حديث بر آن داللت دارد که استقبال جهت «) می گويد : 1/260( » سبل السالم« امام صنعانی در 
 ».قبله واجب است، نه عين کعبه، البته در حق کسی که عين کعبه بر وی ناپيدا باشد

إذا جعلت المغرب عن يمينک «رضی هللا عنه نقل کرده که گفت : ) از ابن عمر 344و ترمذی (
اگر مغرب در سمت راست و «يعنی : ». والمشرق عن يسارک فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة

 ».مشرق  در سمت چپ تو باشد، ما بين آن دو قبله است؛ هرگاه رو به قبله ايستادی
يب خواهيم دانست که امر واسع است، پس اگر شخصی و به اين ترت«شيخ ابن  عثيمين می گويد : 

را مشاهده کرديم که با اندکی انحراف نسبت به راستای کعبه نماز می گذارد، اين امر ضرری ندارد، 
 ) .2/273( »الشرح الممتع«  ». زيرا او در جهت قبله است

  دوم: 
نماز خوانده باشد ، مثال  اگر انحراف وی از جهت قبله زياد باشد ، طوريکه در جهت مخالف کعبه

 قبله در پشت سر يا سمت راست يا چپش واقع شده باشد، در آنصورت حکم شرع چنين است :
اگر آن شخص برای يافتن جهت قبله تالش کرده باشد، در آنصورت بر وی الزم نيست که نمازش  -1

َ َما « ايد : را تکرار کند، زيرا آنچه بر وی بوده را اداء کرده، و هللا متعال می فرم َّo فَاتَّقُوا
توانيد تقوای الهی را پيشه  پس به اندازه ای که می«).يعنی: 16(سوره تغابن آيه : » اْستََطْعتُمْ 

 ».کنيد
اگر نمازگزار در يافتن جهت قبله اجتهاد کند و «) آمده : 6/314( »فتاوی اللجنة الدائمة«  و در 

 ».شود که اجتهادش اشتباه بوده، نمازش صحيح است سپس نمازش را بخواند، بعدا برايش روشن
 اما اگر برای يافتن جهت قبله اجتهاد و تالش نکند، در آنصورت بايستی نمازش را تکرار کند. -2

اگر نمازش را بدون :«) چنين حکم نموده است 2/287( »الشرح الممتع«  شيخ ابن عثيمين در 
طا باشد بايد نمازش را تکرار کند، و اگر هم صحيح بود اجتهاد يا تقليد بخواند، اگر (جهت قبله) خ

 ».نياز به تکرار نيست
و منظور از تقليد : يعنی درباره جهت و سمت قبله از شخص معتمدی بپرسد و به مقتضای قول او 

 عمل نمايد.
  :يادداشت فقهی

هر جهتی به  اگر وضع طوری پيش آيد که نماز گزاران در تعيين قبله اختالف داشته باشند وهرکس
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   نماز بخواند، حکم آن در شرع چيست؟
جابررضی هللا عنه طوری بيان گرديده است :ميگويند ، حکم اين مساله با دقت زيبای در حديثی از 

همسفر بوديم، هوا سخت غبارآلود بود، در تعيين جهت  وسلم روزی  ما با رسول هللا صلی هللا عليه 
کرديم. هر يک از ما به جهتی نماز گزارد و در همان جهت نيز قبله، با يکديگر اختالف نظر پيدا 

خطی بر روی زمين کشيد، بعد از اينکه هوا روشن شد. متوجه شديم که خالف جهت قبله نماز 
کسب تکليف کرديم. ايشان به هيچ يک از ما    خوانده ايم. از رسول هللا  صلی هللا عليه  و سلم

بلکه فرمود: نماز همه شما درست است (روايت دارقطنی و بيهقی  دستور نداد که نماز را اعاده کنيم
  .و حاکم)

  وردن به قبله:آترک روی 
سه   ميباشد عبارتند از: قبله جايز و صحيح  سوی حالتهايی که نماز خواندن بدون رو کردن به

  است  که ذيآل بدان اشاره مينمايم :حالت 
  الت اول:ح
ی خويش د، مانند مريضی که رو به غير قبله است و نمی تواند رواگر نمازگزار عاجز و ناتوان باش 

وجوب استقبال قبله از دوش وی ساقط به اتفاق همه ای علماء  ، در اينحالت گرداند قبله ب را طرف 
َ َما اْستََطْعتُمْ « خواهد شد، به دليل فرموده هللا متعال :  َّo به اندازه ای«).يعنی: 16(تغابن » فَاتَّقُوا 

  ».توانيد تقوای الهی پيشه کنيد که می
  و همچنان در حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند :

) ومسلم 7288بخاری (  ».فَِإَذا َنَهْيتُُکْم َعْن َشْیٍء فَاْجتَِنبُوهُ، َوإَِذا أََمْرتُُکْم بِأَْمٍر فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستََطْعتُمْ «  
از چيزی منع کردم از آن دوری کنيد، و هر وقت به شما دستور هر وقت شما را «) .يعنی: 1337(

  ».دادم کاری را انجام دهيد، آنرا به اندازه توانايی انجام بدهيد

 حالت دوم: 
اگر در شدت خوف و ترس باشد، مانند کسی که از دشمن يا حيوان درنده ای فرار می کند، و يا از 

اينحالت در هر جهتی که باشد می تواند نمازش را جريان سيل می گريزد تا مبادا غرق شود، در 
ا لَْم  «بخواند، به دليل اين حکم قرآنی :  فَإْن ِخْفتُْم فَِرَجاالً أَْو ُرْکبَانًا فَِإَذا أَِمنتُْم فَاْذُکُرواْ oَّ َکَما َعلََّمُکم مَّ

خطر ديگری) بترسيد، (نماز و اگر (به خاطر جنگ، يا  ).«239(سوره بقره آيه  » تَُکونُواْ تَْعَلُمونَ 
(  را ياد کنيد!  هللارا) در حال پياده يا سواره انجام دهيد! اما هنگامی که امنيت خود را بازيافتيد، 

دانستيد، به شما  گونه که خداوند، چيزهايی را که نمی همان )  نماز را به صورت معمولی بخوانيد
  ».تعليم داد

  عام است و شامل هر ترسی می شود.» ْم : و اگر بترسيد فَإْن ِخْفتُ « آنجا که می فرمايد : 
هنگامی که امنيت خود را بازيافتيد، خدا را ياد »: فَِإَذا أَِمنتُْم فَاْذُکُرواْ oَّ « و آنجا که می فرمايد : 

کنيد  داللت دارد که هر ذکری که انسان بخاطر ترس ترک کرده، ايرادی ندارد، و از جمله : استقبال 
  ه .قبل

سوره تغابن) و حديث فوق نيز که برای حالت اول ذکر شد، برای اينجا هم  16عالوه بر اين (آيه:   
  صدق می کند.

 حالت سوم:
اسب، می  هم و يا سوار بر شتر يا موتر   يا طياره باشد نماز نوافل (سنت) در مسافرت؛ چه با  

منظور از نوافل يعنی : نماز وتر يا ضحی يا تواند نماز سنت را در هر سمتی که قرار دارد بخواند، و 
  رواتب و غيره..
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و خواندن تمامی نوافل برای انسان مسافر مستحب است، بجز نماز راتبه ظهر و مغرب و عشاء که 
ی بخواند، می تواند رورا ترک آنها اوالتر است. هرگاه در حال سواره بود و خواست نماز سنت 

مازش را بخواند، و اين امر از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم به هر جهتی که نشسته ن خويش را 
  در بخاری و مسلم ثابت شده است.

  قبله:به تالش برای دست يابی 
قبل از همه بايد گفت که تالش غرض يافتن قبله بر نماز گزار واجب ميباشد ، اما بادر نظرداشت  

متوجه شد که در تعين قبله اشتباه   واندنبعد از نماز ختالشی که بعمل اورد ، ونماز خواند . ولی 
  کرده، تکرار نماز بر او الزم نمی باشد.

ولی نمی گوئيم استقبال قبله بر او واجب نيست، بلکه بر او واجب است برای يافتن جهت قبله به  
قدر توانش اجتهاد و تالش خويش را بايد بخرچ دهد ، و اگر در اينحالت بعد از نمازش متوجه شد 

اه تشخيص داده الزم نيست نمازش را تکرار کند، زيرا (در داستان تغيير کعبه) آن دسته از اشتب
صحابه که به آن آگاه نشده بودند، ومصروف نماز خواندن در مسجد قباء بودند ، مردی نزد آنها آمد 

ْرآٌن، َوقَْد أُِمَر أَْن يَْستَْقبَِل اْلَکْعَبةَ، إِنَّ َرُسوَل ِهللا صلی هللا عليه وسلم قَد أُْنِزَل َعَلْيِه اللَّْيَلةَ قُ «و گفت : 
) .يعنی: 526) ومسلم (403بخاری (  ».فَاْستَْقبِلُوَها َوَکانَْت ُوُجوُهُهْم إَِلی الشَّاِم، فَاْستََداُروا إَِلی اْلَکْعَبةِ 

کعبه  امشب قرآن بر پيغمبر صلی هللا عليه وسلم نازل شده و خداوند دستور داده است که رو به«
نماز بخواند، فورآ مردم به سوی کعبه روی آوردند، و در حالی که رو به شام (بيت المقّدس) ايستاده 

  ».بودند، به طرف کعبه تغيير جهت دادند
و اين در زمان حيات رسول هللا صلی هللا عليه وسلم روی داده و انکاری از جانب ايشان نشده، لذا 

سی به دليل نا آگاهی جهت قبله را اشتباه تشخيص دهد، تکرار اين امر مشروع است، يعنی هرگاه ک
نماز بر او الزم نيست، ولی هرگاه جهت آن برايش مشخص شد بايد رو به آنجا بايستد حتی اگر در 

  ) .435 -12/433» (مجموع فتاوی ابن عثيمين«اثنای نمازش باشد.

 مـنـبـر درمسجـد:
به معنای » نَبَرَ « منبر را از ريشه عربی اصطالح زبانشناسان زبان عربی، از  اکثريت مطلق 

 معرفی داشته اند . و بلند  عالی
 » .گويند محل ايراد خطبه توسط خطيب را به دليل بلندی آن، منبر می: «گويد ابن منظور می 
   .شود خطبه يا خطابه از آن ايراد میمحل است که منبر  

  شود. ع برای اقناع و برانگيختن آنان ايراد میدر برابر جم خطابه نيز عبارت از سخنی است که
صلی هللا عليه وسلم بعد از اينکه اولين مسجد را در شهر مدينه بدست های مبارک خويش پيامبر 

واحکام وهدايت الهی را برای  داد ايستاد و مردم را مخاطب قرار می های بلند می بر مکان بناء نهاد 
  مسلمانان ميرسند.

با ساخت مسجد، منبر به عنوان ابزاری ساده برای برقراری اين ارتباط و  سته اين وضع آهسته آه
  .ابالغ پيام جديد، در کنار محراب مساجد بنا شد

اهميت منبر در دوره اسالمی با جايگاه مسجد در فرهنگ اسالمی پيوند دارد. مسجد که در مقايسه با 
  رسد. تر به نظر می ن پررنگکليسا سادگی بيشتری دارد، در عين حال نقش اجتماعی آ

در در منبر وبخصوص ايام جمعه موعظين مسلمانان ونمازگزاران را با وعظ های دينی خويش 
مباحثات فکری و مطلع می سازند وبه راه انداختن مباحث ودروس علمی مسجد امور جاری و مهم 

  در ارتقا سطح فکری نقش اساسی دارد .عقيدتی 
می ، عقيدوی ، سياسی واجتماعی وفرهنگی پيش برده ميشد ، بلکه در منبر نه تنها دروس اسال

  سازماندهی امور نظامی وسياسی مورد برسی قرار ميگرفت .
را به عهده  آموزش عمومی و رسانی اطالع منبر در دوره اسالمی دو کارکرد اساسی طوريکه گفتيم 
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  کرد. ای با نفوذ، نقش بارزی ايفا می داشت که به عنوان رسانه
نبر مسجد بعد ها به محل مراسم بيعت خلفا ء تبديل شد ، طوريکه خليفه به منبر می نشست وحلف م

وفادارای وسوگند ياد ميگرد واولين خطبه ويا به اصطالح امروزی خط مشی دولتی وامارت اسالمی 
  اعالم ميداشت .مسجدخويش را از منبر

  جه رسيده اند  ، که منبری بشکل  امروزی علماء که در اين عرصه به تحقيق پرداختند ، بدين  نتي
اصآل در زمان پيامبر صلی هللا عليه و سلم و قرن اول هجری وجود نداشته، بلکه شکل منبر 

امروزی از قرن دوم هجری به بعد در مساجد توسط مسلمانها مروج گرديد. منبر در ذات خود نشانه 
  گزاران که  جديدآ وارد مسجد ميگردند .ای است برای تعيين قبله بخصوص برای آنعده از نماز

انجمن دائمی علماء  سعودی در جواب سوالی که در مورد محرب مسجد  از ايشان بعمل آمده طی 
آيا » (المحراب فی المسجد ، هل کان علی عهد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ؟« فتوای نوشته اند :

    )سجد، وجود داشت؟در زمان پيامبر صلی هللا عليه و سلم محراب در م
لم يزل المسلمون يعملون المحاريب فی المساجد فی القرون المفضلة وما بعدها ؛ «   گفتند:جواب در

 »لما فی ذلک من المصلحة العامة للمسلمين ، ومن ذلک بيان القبلة ، وإيضاح أن المکان مسجد 
  ) . 253 ، 252/  6   انتهی. (فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

هنوز مسلمانها در قرون فاضله و بعد از آن در مساجدشان محراب می ساختند، از آنجاييکه برای «
مسلمانان مصلحت عمومی داشت، من جمله مشخص نمودن قبله، و نشان دادن اينکه آنجا مسجد 

  ».هست
عدَّ بعض أهل « تعدادی از مسلمانان طی سوالی در مورد محراب از شيخ بن عثيمين پرسيده اند :  

بعضی از »( العلم المحاريب فی المساجد من البدع ومن التشبه بالکافرين ، فهل هذا القول صحيح ؟ 
  »به کفار ميدانند، آيا اين صحيح است؟ تشابهت اهل علم محراب مساجد را بدعت ميدانند و آنرا از 

  شيخ بن عثيمين در جواب فرمودند :
ح ؛ وذلک ألن الذين يتخذونه إنما يتخذونه عالمة علی القبلة ، هذا القول ، فيما أری ، غير صحي«

ودليالً علی جهتها وما ورد عن النبی صلی هللا عليه وسلم عن اتخاذ مذابح کمذابح النصاری : فإن 
مجموع  (  انتهی . »المراد به أن نتخذ محاريب کمحاريب النصاری ، فإذا تميزت عنها زال الشبه 

    ) . 327/ السؤال رقم  12مين ) ( فتاوی الشيخ ابن عثي
اين قول  از نظر من  صحيح نيست، زيرا آنهايی که آنرا ميسازند مقصودشان عالمت و جهت قبله ( 

است، و روايتی که از پيامبر صلی هللا عليه و سلم در مورد نهی از ساختن محراب مانند محرابهای 
ن محراب مانند محرابهای نصاری است، نصارای وارد شده است، منظور اينست که نهی از ساخت
   ».ولی اگر طور ديگری ساخته شود شباهت از بين ميرود

ولی ناگفته نماند که برخی  از علماء  اسالم  از جمله عالم شهير جهان اسالم  شيخ البانی و غيره 
يامبر ساختن محراب در مساجد را بدعت ميدانند، بدليل روايتی که آنرا صحيح ميداند و ميگويد پ

)، 120صحيح الجامع  - (روايت طبرانی و بيهقی  »اتقوا هذه المذابح «صلی هللا عليه و سلم فرمود: 
  است .» محراب«در اين حديث يعنی » مذابح«و ميگويند که هدف کلمه 

» محراب مسجد» «مذابح« ولی به جواب اين تعداد علماء بايد با تمام صراحت گفت که :  معنای 
هست زيرا ممکن است يک شخص را به رياء و  »صدر مجالس«  ور نشستن در نيست، بلکه منظ

، و »صدور مجالس« گفت: محاريب يعنی  »مجمع الزوائد« يا ُعْجب و غرور بکشاند. هيثمی در 
  گفت:  »النهاية« ابن االثير در 

زيرا در  محراب يعنی جای بلند، و همچنين صدر مجلس، و از آنجا محراب مسجد نيز ناميده شده،« 
    .»صدر مسجد قرار دارد

ه شوند واين عمل از تبنابراين از لحاظ شرعی کدام ممانعتی وجود ندارد که  در مساجد محراب ساخ
  جمله  بدعت نمی باشد.
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  شريف:ۀ کشور های جهان بسوی قبلـۀ زاويــ
عالم بشريت قرار هيچ مکانی در دنيا، مانند کعبه، اين چنين مورد توجه، عالقه، احترام و تکريم    

نگرفته است. مسلمانان 
درسراسر جهان، روزی 

پنج  بار  رو به کعبه، 
  اين مکان مقدس نموده

نماز می گزارند، سر و
تعظيم خم کرده، پيشانی 
بر خاک می نهند و تمام 
آرزويشان  زندگی اش 

اين است که  روزی 
برسد تا به زيارت بيت 

هللا و مراسم حج و 
ه عمره، به ديدار کعب

بروند و خدا را عبادت 
کنند وچمش اش به 

 .ديدار بيت هللا مشرف گردد
  خوانندگان  محترم!

  رکن ميباشد که بترتيب عبارتند از: 4کعبه دارای   
  رکن االسود (رکن سياه):   -

حجر االسود اين رکن به علت به اين نام مسمی گرديده که سنگ 
کعبه است که به درهمين رکن قرار دارد ،اين  نزديکترين قسمت 

 دروازه کعبه قرار دارد . 
مينمايند .ناگفته  آغازحجاج اغاز طواف خويش را از همين رکن 

  نيز مسمی مينمايند »  شرقی« نبايد گذاشت اين رکن را بنام  رکن 
  رکن عراقی:  -

علت نامگذاری اين رکن کعبه به رکن عراقی به دليل است که اين 
د . وناگفته نبايد گذاشت که در وازه کعبه بين رکن عراقی ورکن رکن به سمت عراق موقعيت دار

نيز ياد »  شمالی« حجر االسود  قرار گرفته است ، قابل تذکر است که : رکن عراقی بنام  رکن 
  ميشود چرا که  اين به سمت شمال قرارگرفته است .

  رکن شامی:   -
و مغرب قرار گرفته  است ، و بين  اين رکن به علت بدين نام مسمی شده است که : به سمت شام

  نيز ميگويند.»  غربی« قرار گرفته شده، و به آن رکن »  حجر اسماعيل« اين رکن و رکن عراقی 
  رکن يمانی:  -

  .به علت بدين نام مسمی شده است ، به علتی که  به طرف يمن قرار گرفته شده
  خوانندۀ محترم!

ی مختلف خانه کعبه ترسيم گرديده است ، ولی ما در تصوير هذا قبله کشور های جهان در زوايا
دراينجا صرف از  کشورهای نام ميبريم که قبله شان در زاويه خط  مستقيم حجر االسود خانه کعبه 

  قرار دارد .
  اين کشور ها عبارتند از : 

  قطر 
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  امارت 
  بحرين 

  پاکستان 
  افغانستان

  تاجکستان 
  چين منگوليا

  وکشور کوريا 
  مسلمان!خواهر وبرادر 

نموده که قبله کشور ما دقيق در زاويه حجر ما اين فضل ومرحمت که پروردگار با عظمت بر کشور  
االسود خانه کعبه قرار گرفته خداوند به توفيق نصيب نمايد که : طاعت وعبادت خويش رابا تمام  

. پروردگار با اخالص  وبا نيت پاک بسوی کعبه وحجر االسود اين سنگ آسمانی وجنتی  بعمل آريم 
    .عظمت طاعت وعبادت مارا به دربار خويش قبول فرما يد. امين يا رب العالمين

 :قبلۀ ماليکه
در شريعت اسالمی  آمده است که :  ماليکه مانند انسانهای روی زمين مکانی مشابه  به کعبه را در 

يم الشان   اين مکان را  آسمان دارا ميباشند که به  دورا دور آن مصروف طواف هستند ،و قرآن عظ
  مسمی نموده ومحل آنرا   در آسمان هفتم معرفی داشته است.» بيت المعمور«به 

ای دارند که در آنجا مراسم حج خود را  ميفرمايد : در آسمان هفتم فرشتگان کعبهعظيم الشان قرآن 
ر با عظمت ما به آن  وپروردگا» طور« ی آورند. اين کعبه بيت المعمور نام دارد و در سوره بجا می

  )4سوره طور: آيه ( »َواْلَبْيِت اْلَمْعُمورِ   :«چنين سوگند ياد کرده است  
  امام ابن کثير در تفسير اين آيه مينويسد : 

ُکلَّ َيْوٍم َسْبعُوَن أَْلَف  ثُمَّ ُرفَِع ِلی اْلَبْيُت اْلَمْعُموُر َفقُْلُت يَا ِجْبِريُل َما َهذَا قَاَل َهذَا اْلَبْيُت اْلَمْعُموُر يَْدُخلُهُ «... 
سپس بيت المعمور را به من نشان دادند گفتم: » «َمَلٍک إَِذا َخَرُجوا ِمْنهُ لَْم يَعُوُدوا فِيِه آِخُر َما َعَلْيِهمْ  

جبريل اين چيست؟ گفت: اين بيت المعمور است. هر روز هفتاد هزار مالئکه داخل آن می شوند  ای 
  ».گردند رج می شوند ديگر برای بار ديگر در آن باز نمیهنگامی که از آن خا و 
   ).164(  ) ، ومسلم 3207بخاری ((  

را طواف   دی خوکنند و مانند اهل زمين که کعبه المعمور عبادت می يعنی اين فرشتگان در بيت
  ی ساکنان آسمان هفتم است. المعمور کعبه کنند؛ بيت می

به ديوار آن کعبه  آنجا ديد که  ابراهيم خليل عليه السالم را   وسلم هللا صلی هللا عليه ز اين رو رسولا
  ».و پاداش از نوع و جنس عمل است  ،ی زمين استتکيه زده و نشسته بود. زيرا او بنيانگذار کعبه

ات زبيت المعمور در مقابل و به موا «  فرمايد: ی وقوع بيت المعمور میی نقطهامام ابن کثير در باره
ای  که در هر آسمانی خانه  ، و يادآور شدهی مکه می افتددارد، و اگر بيفتد روی کعبهکعبه قرار 

) ةای که در آسمان دنيا است (بيت العزّ  و خانه  ،کنند وجود دارد که ساکنان آسمان در آن عبادت می
  نام دارد.

حضرت در واقع از  ،کعبه قرار دارد  موازاتروايت ابن کثيرمبنی بر اينکه بيت المعمور در
   .روايت شده است  رضی هللا  عنه علی

رضی هللا   گويد: شخصی از حضرت علی از طريق خالد بن عرعره نقل کرده و می (رض) ابن جرير
ماء يقال له بيت فی السّ  «  بيت المعمور چيست؟ حضرت علی  در جواب فرمود:   ال کرد:ؤسعنه 

سبعون   يصلّی فيه کّل يوم  رضهذا فی األةماء کحرمحرمته فی السّ  کعبة من فوقها،الضراح بحيال ال
  . )2/308ابن حجر: فتح الباری: ». ( أبداً   الف ملک و ال يعودون اليه

بيت معمور در آسمان  ، دارد و ی کعبه قرارخانه  وازاتای است که در آسمان هفتم در م يعنی: خانه  
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ر روز هفتاد هزار مائکه  آن ی کعبه در زمين مورد احترام است. هچنان مورد احترام است که خانه
ديگر نوبت زيارت به آنها نمی   دندش  د آنو تا پايان عمر فرشتگانی که يک بار وار ،کند را زيارت می

  رسد.
با عرعره   طهو در راب ،است  دانسته عرعره سائر رجال اين سند را ثقه  زشيخ ناصر الدين البانی ج

شاهد اين روايت  آور شده که روايت صحيح مرسلبانی يادو آل ...گويد: او مستور الحال است. می
از    گويد: برای ما نقل شده که روزی رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم فرمايد: قتاده میاست و می

دانيد بيت المعمور چيست؟ صحابه عرض کردند: خدا و رسولش بهتر  آيا می «اصحاب پرسيد:
بيفتد    ای که اگر بگونه ،که کعبه زير آن قرار دارددانند. فرمود: بيت المعمور مسجدی در آسمان   می

  .» ...افتد روی کعبه می
ق رُ با توجه به کثرت طُ » حيال الکعبه«سخن اينکه جمله    یخالصه«   محقّق (البانی) گفت:  سپس

  ». حديث ثابت است و صحت آن از لحاظ اصول علم حديث مورد تاييد است
  . )477شماره » سلسلة األحاديث الصحيحة« به:  مراجعه فرمايد ( برای معلومات مزيد 

  نماز خواندن پيامبر اسالم بر منبر:
سيرت نويسان  مينويسند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم غرض اموزش وتعليم نماز  برای مسلمانان 

  در مسجد نبوی ،روزی بر سر منبر رفت ، واغاز به تعليم  نماز  برای مسلمانان نمود.
  يت در حديثی سهل بن سعد الساعدی بشرح ذيل چنين بيان گرديده است :تفصيل اين روا

ِ صلى هللا عليه وسلم قَاَم عليه « َّo َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِدّيِ رضي هللا عنهما قَاَل : َرأَْيُت َرُسوَل
َرَفَع َفنََزَل اْلَقْهقََرى ، َحتَّى َسَجَد فِي أَْصِل اْلِمْنبَِر ، ثُمَّ فََكبََّر ، َوَكبََّر النَّاُس َوَراَءهُ ، َوُهَو َعلَى اْلِمْنبَِر ، ثُمَّ 

وا بِي ، َعاَد َحتَّى َفَرَغ ِمْن آِخِر َصالِتِه ، ثُمَّ أَْقبََل َعلَى النَّاِس ، فَقَاَل : أَيَُّها النَّاُس ، إنََّما َصنَْعُت َهذَ  ا ِلتَأْتَمُّ
 » .ٍظ : َصلَّى َعَلْيَها ، ثُمَّ َكبََّر َعلَْيَها ، ثُمَّ َرَكَع َوُهَو َعَلْيَها ، ثم نََزَل اْلَقْهقََرىَوفِي َلفْ  .َوِلتَعلَُّموا َصالتِي

(ديديم که  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  ابتدا، روی منبر قرار گرفت و تکبير گفت، مردم نيز تکبير 
اينکه سر از رکوع برداشت، (از منبر) گفتند و اقتدا نمودند، سپس همان جا به رکوع رفت و بعد از 

پايين آمد و سجده نمود، آنگاه (برای رکعت دوم، به منبر) برگشت و در اين رکعت نيز همان روش 
يا أيها «رکعت اول را در پيش گرفت تا اينکه نماز را به اتمام رساند سپس خطاب به مردم فرمود: 

(متفق عليه) (ای مردم! من چنين کردم تا شما » التی النّاس! إنّی صنعت هذا لتأتّموا بی و لتعلموا ص
  وزيد).به من اقتدا نموده و شيوه نماز مرا بيام
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  باب دهم 
 نيت در نماز

  : در اسالم نيت مقام 
عمل با روح می خواهد نه عمل بی روح . بطور مثال   من مسلمان ؤاز يک بندۀ م دين مقدس اسالم 

ريا صورت  و به نيت  زکات اقدام کند ولی دادن اين مال زکات بر ۀــد به تادياگر مسلمانی  ميخواه
  گيرد، زکاتش پذيرفته  نميشود . 

انما االعمال بالنية، و انما المرء ما نوی، فمن « در حديثی پيامبرصلی هللا عليه وسلم امده است : 
نت هجرته لدنيا يصيبها او امرأش کانت هجرته الی هللا و رسوله فهجرته الی هللا و رسوله، و من کا

همانا اعمال، وابسته به نيت است، برای انسان همان است » (  يتزوجها فهجرته الی ما هاجر اليه
که قصد کرده و هدف قرار داده است. هر کس به خاطر هللا  و رسول هجرت کرده است، هجرتش به 

اج کند و يا به خاطر ثروتی که به سوی هللا و رسول است و هر کس به خاطر زنی که با او ازدو
 ).چنگ آورد هجرت کرده است هجرتش به سوی همان خواهد بود

؛ رء مانویــلکل ام«، »همانا کارها وابسته به نيت هاست» انما االعمال بالنيات« گفتيم که :
؛ هيچ عملی بدون نيت  ال عمل اال بنية«، »برای هر کس همان است که آن را قصد کرده است

 ».فته نيستپذير
است بين هللا تعالی و بنده اش که به ۀ نيت درواقعيت هدف و غايــه، خطور ذهنی ، حالت  ورابطــ 

  کنه و عمق و راست وبودن آن هللا تعالی و بنده ميداند.
شيخ االسالم ابن تيميه رحمه هللا با زيبای خاصی فرموده اند : نيتی که عمل به دنبال نداشته باشد 

  .)211اما عملی که بدون نيت باشد اجر نخواهد برد. ( الفتاوی الکبری (صفحه: اجر ميبرد، 
 مفهوم نيت:

فاعل از فعل خود آن را در نظر  است کهۀ  هدف وغايـ به تعريف ساده عبارت است از:»  نيت«
 در جواب گفته ميشود : »؟شما در اين کار چه نيت وغايه داريد : «سؤال ميشود گرفته است. مثال 

 ) زراعت وتجارتدراين مقام گفته ميتواميم که ( را رهبری نمايم ) زراعتی وتجارتیيخواهم امور (م
 هدف ما است.

موضوع و متعلق نيت ماست.   ) زراعتی (رهبری امور  و البته اين غير از اين معناست كه بگوئيم:
،بلكه به معناى كردن نيست به معناى مصدرى يعنى نيت»  نيت « بنابراين، در اين استعمال، 

  .است»   منوى«

  :در معناى مصدر»   نيت« استعمال دوم 
  ».لكل امرء ما نوى« شود.  كه از آن فعل مشتق مى استعمال دوم نيت به معنی مصدری 

ً  يـدر استعمال سوم، به معناى توجه، التفات و خطور ذهنى به كار م»  نيت« استعمال  در  رود و غالبا
  شود.يرح مهنگام انجام عبادات مط

جا،  در اين» اى يا خير؟ آيا نيت كرده«كنيم:  يـمثال به هنگام انجام واداء نماز از كسى سؤال م 
مقصود اين است كه آيا شخص مذكور در ابتداى انجام نماز، خصوصيات فعل و قصد نهايى از آن، 

  يا نه؟  يعنى قرب الهى را به ذهن خود خطور داده است
قصد  از نيت كردن در اينجا، توجه و التفات تفصيلى به فعل نماز و تعداد به عبارت ديگر، هدف وم

  .باشد كه به چه مقصودى بايستى به جا آورده شود، مى ركعات آن و اين
  رود: به معناى متعدد به كار مى  عربى نيز، نيت اصطالحات در 

  از آن مشتق مى » ينوى« ، » نوى« ، مصدر است كه افعال ماضى و مضارع » خيفة«نيت مثل  
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  شود.
در كالم عرب، به معناى اسمى نيز به كار رفته و »   نيت«  کلمه در كتاب المنجد آمده است:  

  آمده است. »  نيات«رود، و لذا در لسان روايات، به صورت جمع يعنى  مى
د گفت كه رو، باي به معناى توجه و التفات به كار نرفته است، از اين»   نيت« اما در زبان عربى،  

  .در زبان دری به معناى توجه و التفات، غلط مشهور است کلمه  استعمال اين
را در امتثال و قبولى احكام »  نيت قربت«رسد، منشا اين توهم اين است كه شارع اسالم،  به نظر مى

كه منظور از  اى پيرامون اين هاى گسترده تعبديه شرط كرده است و در بين فقها و اصوليين، بحث
  در عبادات چيست؟ صورت گرفته است.»  نيت«
است. از همين جاست كه گاه به غلط، »  اخطار بالبال«اند كه مراد از نيت كردن  بعضى بر اين عقيده 

  رود.  در معناى توجه و التفات به كار مى»  نيت«کلمه  
  :نيتراز وحکمت 

بطور ن در باب عبادات نيست، هدف  از نيت در نماز ويا  هدف نيت در ساير عبادات   قصد عنوا
  مثال که گفته شود :

نيت کردم ادا سازم  چند رکعت ، نماز ظهر يا عصر را ،روی اوردم بطرف  قبله قبله من کعبه  
  شريفه ويا ....   هللا اکبر ).

و نزديكی به  پروردگار با » قصد قربت«بلكه هدف ومقصد   از نيت درنماز وساير عبادات ،  
فرمايد:  وی همين حکمت بود که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در وصيت به ابوذر میعظمت است.  ر

  بايد برای تو در هر چيز نيتی باشد، حتی در خواب و خوراك.
بنابراين نيت به معنای قصد نزديكی به هللا  سبحان تعالی است ، روح عمل است، عمل با آن زنده  

است  كه مرده هيچ اثری ندارد، عبادت با قصد تقرب،  ميرد، واضح واشکار شود و بدون آن میـ مي
 ز مراتبی دارد.ـگردد و بدون آن باطل است و چون نيت دارای درجاتی است صحت ني صحيح می

  :در نماز نيتتلفظ 
بصورت کل تلفظ آن  باشد ، غير عربی  عربی باشد ويا هم ه زبان تلفظ نيت فرق نميکند که : چه ب

  به زبان بدعت است.آن  اما تلفظ ميباشد نيت درقلب الزم  محل  عت است .در زبان  در نماز  بد

   محل نيت در نماز :
قبل از همه  بايد گفت  که نيت کردن برای نماز فرض است ، اين بدين معنی است که نمازگزار به 

ود  صورت حتمی در ذهن وفکر خويش بايد اين نيت را داشته باشد که نماز ميخواند  .چراکه  رهنم
»   انما االعمال بالنيات« وهدايت اکيد پيامبر صلی هللا عليه وسلم همين است : که ميفرمايد : 

  )  2-1همانا کارها وابسته به نيتهاست ) ( سند حديث صحيح :  المشکاة : (
ولی تلفظ کردن نيت وجاری ساختن  نيت در نماز بزبان وگفتن آن که : نيت کردم با اخالص ، اداء 

ند  چند رکعت نماز فالن وقت را، روی اوردم بطرف قبله ، ويا نيت کردم پشت سر امام سازم چ
  حاضر   ، همه اين الفاظ وعبارات  يک عمل بدعت در دين مقدس اسالم  ميباشد.

  علماء  استدالل مياورند که :
ه است که هيچ اثری در اين مورد از پيامبر صلی هللا عليه و سلم و يا حتی اصحاب شان  وارد نشد

  آنان  الفاظ  نيت را به زبان جاری  ساخته باشند .
اگر واقعآ  ادا کردن نيت نماز بزبان عمل مستحب ميبود ، بطور يقين و بصورت حتمی  پيامبر  

بزرگوار اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم  يا صحابه کرام ويا علمای سلف اين عمل مستحب را 
زبان جاری می ساختند ،وامروز اين  روايات در اختيار ما قرار بجاء مياوردند  ونيت نماز  را ب

ميداشت ، وبه صورت حتمی از اين وسواس ما مسلمانان نجات می يافتيم ، ولی با مراجعه به 
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اکثريت کتب فقهی واسالمی که در باب نماز از جانب علمای شهيرجهان بزبا ن های مختلفی دنيا  
  يافت نشد که حکم به اداء نيت نماز به بزبان کرده باشد . تحرير يافته ،همچو روايات در آن

در ذيل توجه شما خوانندگان محترم را به عبارت وارده  در اين بابت که در فتح قدير شرح الهدايه 
  و مرقات مال علی قاری درج ميباشد ، جلب می نمايم :

ه کان عليه الصالة والسالم قال بعض الحفاظ : لم يثبت عن رسول هللا بطريق صحيح وال ضعيف ان« 
يقول عند االفتتاح : اصلی کذا ، وال احد من الصحابه  والتابعين ، بل المنقول انه کان عليه الصالة 

  » والسالم واذا قام الی الصالة کبر،وهذه بدعة
(از پيامبر صلی هللا عليه وسلم نه به سند صحيح ونه به سند ضعيف روايتی وارد نشده تا ثابت 

ه پيامبر صلی هللا عليه وسلم در اغاز نماز  آنرا گفته باشد ويا گفته باشد که من نماز فالن سازد ک
يافالن وقت را بجا ءمياورم  همچنان از صحابه وتابعين هم چنين روايت بعمل نيامده است . ولی از 

اد  هللا اکبر پيامبر صلی هللا عليه وسلم چنين روايت است ، زمانيکه پيامبر اسالم به نماز می ايست
  مطالعه فرمايد ). 95-1ومرقات  232- 1ميگفت  (تفصيل موضوع را ميتوان در  فتح قدير  

  هکذا در ساير عبادات از جمله :
زکات ، طهارت وغيره  ادا ء کردن نيت  بزبان اصآل وجود ندارد . ولی موضوع نيت جاری   

لبيک اللهم :«  وارد شده است مانند  ساختن بزبان در هنگام حج که تلفظ به لبيک گفتن در شرع
،در اين مورد ، بايد گفت اين در واقع نيت نسيت بلکه روشن » لبيک اللهم بعمره« و يا »  بحج

  کردن نوع آن عبادت هنگام تلبيه ميباشد.
ولی با تاسف بايد گفت که : برخی از مسلمانان بدون هيچگونه  دليل شرعی استدالل مياورند  که 

قلب بهتر است که نيت نماز در پهلوی اينکه در قلب بعمل می  ايد  ، بايد درزبان هم برای حضور 
 جاری ساخته شود ،تا به اصطالح  رابطه بين قلب وزبان بطور دقيق قايم گردد ،

بدون هيچگونه منطق  شرعی  استدالل مياورند که ذکر وتلفظ  نيت بر وحتی برخی از نمازگزران 
هتر ومفيد بوده ، زبان وسيله ای است که جوارح را به قلب متصل ساخته زبان  برای حضور قلب ب

  ودر حضور قلب وايجاد خشوع وخضوع بی نهايت موثر ميباشد .
برای پيرمردان  وکهنساالن بی نهايت  ضروری بوده که آنان با وحتی ميگويند اين ذکر نيت با زبان 

 . شتری را  در نماز بدست ارندبي  ذکر نيت با زبان ميتوانند  تمرکزی ذهنی وفکری
ولی خدمت اين تعداد از مسلمانان  بايد گفت : آيا شما داناتر هستيد يا خداوند بزرگوار که اين  

  مسئله را به پيامبرش صلی هللا عليه و سلم امر نفرموده است؟ 
شما داناتريد يا  بگو)، يعنی: (140(سوره البقرة : آيه  » قل أأنتم أعلم أم هللا«  خداوند ميفرمايد: 

ُ يَْعلَُم َما فِی السََّماَواِت َوَما فِی اْألَْرِض « ، و همچنين ميفرمايد: خداوند؟) َّoبِِدينُِکْم َو َ َّo قُْل أَتُعَِلُّموَن «
بگو (ای محمد)، آيا دينتان را به خداوند ياد ميدهيد در حاليکه «  )، يعنی: 16(سوره الحجرات / 

  .»ه در آسمانها و زمين ميباشد آگاه هست؟خداوند از آنچه ک

  شيخ ابن القيم وتلفظ نيت بر زبان نماز:
  »    اللهفان  اغاثه «    در   القيم   شيخ ابن  در نماز »   نيت «   راندن   زبان  بر  و   درمورد  تلفظ

  کننده ت ني  دل   آن  محل  و   ، چيزی  انجام   آهنگ   و   قصد   از   است   عبارت   نيت   : است   گفته
     ) نيست  الزم  آن   راندن  زبان   بر   پس (   -   ندارد   تعلق   زبان  به  و اصال   است

  نيت «     باره در  . لفظی   گونه هيچ   کرام ان ،  اصحاب  از   و  پـيامبر صلی هللا عليه و سلم    لذا از   -
   آغاز  بوقت   و   اند آورده  ديدپ  بعدها   ) نيت  برای (  که عباراتی   اين  و   ، است   نشده  نقل« 

  را   آنها  شيطان  آورند، می   زبان  بر  غيرعبادی  و   عبادی   عمل  هر  و يا  نماز  و   وضوء
   ترديد   و   شک   دچار   آنها   در گفتن  را   مردم و  داده   قرار  گران  وسوسه   با   مبارزه   ميدان

  چند   شود می   مشاهده   که نمايد،  می   وادارشان  آنها   تصحيح  به  و   دهد می  و آزارشان   کند می
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  جزء  هيچکدام  اينها   کنند، می  خسته  آنها،   تلفظ در   را   خود  و   کنند می   تکرار   را  بار آنها
    نيستند.   نماز

  نظريات سايرعلماء درمورد نيت در نماز بر زبان :
قاری حنفی که ازعلمای شهير جهان  جناب مال علی) مينويسد :  95-1مال علی قاری در مرقات ( 

  اسالم ميباشد در کتاب خويش مرقات شرح مشکواة ميفرمايد : 
نيت کردن » ( اليجوز التلفظ بالنيةفانه بدعه والمتابعه کما تکون فی الفعل تکون فی الترک ايضآ« 

هللا عليه به زبان گفتن جايز نمی باشد چرا که بدعت است  ما همانطوريکه که  عمل  پيامبر صلی 
   وسلم متابعت ميکنم ، بايد در ترک آن هم از پيامبرصلی هللا عليه وسلم متابعت کنيم )

     شيخ عبد الحق دهلوی ميفرمايد :

يکی از علمای برجسته ومعروف نيم قاره » عبدالحق محدث دهلوی«عالمه شيخ عبد الحق دهلوی  
تابعداری از رسول هللا صلی هللا » ا فی الترک واالتباع کما يکون فی الفعل واجب کذ:« هند مينويسد 

رد   36-1عليه وسلم همانطوريکه در فعل واجب است، در ترک  هم واجب ميباشد ) (اللمعات 
  ) 279-1المختار 

و محدثان ميگويند كه در هيچ جا روايتی از رسول هللا صلی هللا  «همچنان شيخ دهلوی ميفرمايد : 
زبان كند، همين قدر آمده است كه چون به نماز برخاستی هللا اكبر گفته،  عليه وسلم نيامده كه نيت به

اگر چيزی ديگر خوانده بودی هر آيينه روايت نمودندی پس طريقۀ سنت و اتباع، آن است كه هم بر 
نيت به دل اقتصار كند، و اتباع همچنانكه در فعل واجب است، در ترك نيز می بايد، پس آنكه مواظبت 

عل آنچه شارع نكرده باشد مبتدع بود كذا قال المحدثون .  (اشعة اللمعات شرح فارسی نمايد بر ف
  ط ملتان ) . 1/33مشكوة 

(شرح سفر ». به زبان نيت گفتن بدعت است«همچنين شيخ دهلوی  به نقل از محدثين می افزايد : 
  فارسی ). -47السعادة 

ت، بر زبان گفتن حاجت نبود، اگر به زبان گويد بايد دانست كه نيت كار دل اس« وباز هم می افزايد : 
و اگر فرضاً نيت در دل حاصل گردد بر زبان نيايد يا بر زبان خالف آن  و دل غافل باشد اعتبار ندارد

  فارسی ) – 36(شرح سفر السعادة » رود، زيان نكند.
بل هی « ويسد : ) مين 21-1هکذا مولوی محمد احسن الصديقی النانو توی  حنفی  در حاشيه کنز ( 

  اين بدعت ميباشد ) .» ( بدعة 
  همچنان برای مطالعه مزيد در اين بابت  مراجعه فرمايد :

 94-1) با ختالف الطبع ، زاد  المعاد ( 510-1) ، ( 136-1( اغاثة اللهفان لالم  مام ابن  القيم ( 
موالنا ابو الوفاء ثناء هللا ) فتاوی ثنائيه ل 371- 2) يا ( 390-2)، اعالم  الموقعين ( 69-1) يا (1

)  53) السنن والمبتدعات صفحه (  253،  138) ، تلبيس  ابليس صفحه (  178- 1امر تسری ( 
)  96،   94-1) مرقات شرح مشکوة(  186-1)  يا ( 232-1للشقيری ، فتح القدير شرح الهديه ( 

)  495 -1تاوی الدين الخالص ( ) للسيوطی ، ف 295، االمر با التباع والنهی عن االتبداع صفحه ( 
)  313) ، معجم البدع صفحه  (  159-1فتاوی شيخ امين هللا، عمدة الرعايه حاشيه شرح الوقايه ( 

  للشيخ رائد صبری بنابی علفه ) 

  :نيت داشتن و نيت كردن
كيب تر»  داشتن«با مصدر  تفاوت دارد. وقتى نيت»  نيت كردن«با »  نيت داشتن«قابل تذكر است  كه 

در تركيب با »  نيت«شود به معناى اسمى است و منظور همان مطلوب و غايت فعل است. اما  مى
به معناى مصدرى است. آنچه به عنوان عنصرى از عناصر افعال اختيارى انسان »  كردن«مصدر 

 باشد، تركيب »  قصد كردن«اگر به معناى »  كردن نيت«به معناى اسمى است و  شود، نيت شمرده مى
  .اما مشهورى است غلط 
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  نيت بايد قرب الی هللا صورت گيرد:
آن است و در عبادت ، اين انگيزه بايد   انگيزه آگاهانه نسبت به هر عمل نيتطوريکه گفته امديم  ،

نماز به خاطر رضاى الهى و در جهت تاءمين خواسته او و اجراى فرمانش و به قصد  خدايى باشد و
 .قربت ) انجام گيرد (قصدهللاتر شدن به  نزديك

وجود داشت ، عامل قرب مى شود وگرنه جز دورى از  گر در عبادت و نماز، چنين نيت خالصى ا -
 ورد.آهللا  چيزی ديگری را ببار نمی  

توّجه به عمل و هدف آن است . هدف نماز كه يادهللا ا ست بايد همواره در دل و  نيت ، آگاهى و -
نگيزه هاى ماّدى و غير خدايى از جمله جلب رضايِت مردم ، ريا، ا ذهن نمازگزار، زنده باشد و

 .دل و فكر، راه پيدا نكند خودنمايى و شهرت در
  .سازد ، آن را ارزشمند و جاودان مىی در آن وجود داشته باشد رنِگ الههر کاری که  -
ى اندك ، پاداشى عمل كوچك ، عظمت مى يابد، انفاق .در سايه نيت خالص ، كار كم ، زياد مى شود -

 .به عملى اخروى و معنوى تبديل مى شود عظيم مى يابد، كار دنيايى و ماّدى ،
انفاق بگذراند، ولى نه بخاطر هللا، همه اش تباه است ،  اگر كسى عمرى درعبادت و روزه وجهاد و -

نزدهللا محفوظ  جهاد، گامى كوچك ، سجده اى كوتاه ، براى هللا باشد، و اگر ِدرهمى انفاق ، مرتبه اى
 الهی  برخوردار. است و از پاداش

 امبريپروش نماز  «مؤلف کتابی  محمد ناصر الدين آلبانی محدث عصرعالم شهير جهان اسالم شيخ 
  مينويسد :» صلی هللا عليه وسلم 

   ن کند.و با قلبش آن نمازرا معيّ  ،بر نمازگزار الزم است آن نمازی را که برای آن برخاسته نيت نمايد
باشد، و لی  : فرض ظهر يا عصر يا سنت ظهر يا سنت عصر ـ و نيت شرط يا رکن میبطور مثال 

هيچ يک از  پيامبر صلی هللا عليه وسلم است ،وحتی  تلفظ نمودن نيت با زبان بدعت و مخالف سنت
ت محل نيت قلب است ، ضرور پس  که نيت بزبان هم گفته شود . ائمه چهارگانه اين را نگفته است.

  زبان نيست.ربه ادای آن ب

از مجموع استدالل های که  در فوق ذکری ازآن بعمل اورديم : نيت يادداشت ضروری :
کردن به زبان در هيچ يکی از عبادتی مشروع نيست زيرا پيامبر صلی هللا عليه و سلم و اصحابش 

تلفظ نيت را با زبان   در هنکام عبادت نيت را با زبان  تلفظ نميگرده  اند، واکثريت مطلق علماء 
بدعت ميدانند، وميفرمايند برای عبادتگرکافيست فقط حضور قلب داشته باشد که چه عبادتی را 

  ميخواهد انجام دهد و ذکر جمالت والفاظی خاصی در قلب ضروری نيست.
نيست ولی با آنهم  اگر مسلمانی  نيت را در نماز با تلفظ  زبان هم انجام دهد، هر چند گفتيم مشروع 

     ولی عبادت شخص باطل نميشود وانشا هللا قابل  قبول است.

  شيخ أحمد سرهندی حنفی می فرمايد:  مجدد الف ثانی
قلب بر زبان نيز بايد گفت، حال آنكه   آنچه علما در نيت نمازمستحسن دانسته اند كه با وجود اراده

حيح نه به روايت ضعيف و نه از از رسول صلی هللا عليه وآله وسلم ثابت نشده، نه به روايت ص
اصحاب كرام و نه از تابعين عظام كه به زبان نيت كرده باشند، بلكه چون اقامت می گفتند تكبير 

حصه سوم  186تحريمه می فرمودند، پس نيت به زبان بدعت باشد(مكتوبات امام ربانی مكنوب 
  ط سعيد كمپنی كراچی ) 73صفحه 

نده، يعنی هرچه بدعت كه در دين آورده شده آنها را ختم كننده مجدد به معنی تجديدكنيادداشت :
  ودين را جديد كننده، پس نيت به زبان بدعت است كه آن را رد كردند.

  عبدالحی لكهنوی می فرمايند:
أحدها اإلكتفاء بنية القلب مجزی اتفاقاً و هوالطريقة المشروعة المأثورة عن رسول هللا صلی هللا «
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اصحابه و لم ينقل عن أحد منهم التكلم بنويت او أنوی صالة كذا فی وقت كذا و  عليه وآله وسلم و
» ذلك فی السعاية   نحو ذلك كما حققه ابن الهام فی فتح القدير و ابن القيم فی زاد المعاد و قد فصلت

  )  159/ 1(عمدة الرعاية حاشيه شرح وقاية 
قه ای است و همين طريق از رسول هللا صلی مسلك يك گروه: اكتفا به نيت قلب است، اين مسأله متف

هللا عليه وآله وسلم و اصحابش منقول است، و از هيچ كس در نماز به لفظ نويت، يا انوی صالة كذا 
فی وقت كذا، منقول نيست چنانكه ابن همام (حنفی) در كتاب فتح القدير و ابن قيم در زادالمعاد بيان 

  ( در اين موضوع) بحث كرده ام. فصيلكرده اند و من در كتاب السعاية به ت
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  باب يازدهم 

   قيام وتکبير تحريمه
   قيام وايستاده شدن  درنماز:

قيام، يعني ايستادن جسم و روح در برابر پروردگار  با عظمت . قيام، يعنی بر پاي خاستن و دوري 
مبارزه با شيطان و آماده شدن   قيام يعنی  جهاد عليه هواهاي نفساني .از سكون و خاموشی است

 .براي توبه و استغفاردر برابر خالق يکتا است
نيت کرد  از جاي برمي خيزد و با فروتني، وقار و  واخالص تام  نماز گزار بعد از اينکه با قوت قلبی

در اين حالت، سر، كه باالترين ومهمترين  .آرامش بی نهايت منظم ، در محضر الهي حاضر مي شود
از اعضای بدن  است، افتاده و افكنده مي شود. پايين آمدن سر، نشانه فروتني در مقابل خالق  عضو 

  ست . ءو دوري از تكبر و ريا
قيام تجلي مساوات، برابري در بين همه است . در نماز، همه يكسان در محضر الهي قيام مي كنند: 

مرئوس ، بزرگ و كوچك تفاوتی  ديگر در بين سياه و سفيد، فقير و غني، پير و جوان، رئيس و
  وجود ندارد.

بسيار  بايد در ايستاده شدن (قيام) ن گزار قاعده ای رهنموديک دين مقدس اسالم است که ، نماز 
جائيکه ممکن باشد وتا جائيکه کوشش بعمل ارد تا راست (شخ) ايستاده شود و نه خم گردد. بلکه 

  .ايستاده شود ادی به حالت ع صحت وجودی وصيحی اش تقاضا ءميکند 
نماز گزار در حال قيام  بايد به اين حقيقت   برسد  كه اين مقام ، مقام خوف و رجا است از پايين 

انداختن سر که بيانگر تواضع وفروتنی نمازگزار در هنگام نمازاست ، الزام قلب را بر تذلل و خشوع 
بداند كه در فرداي قيامت، او را در و تواضع و دوري از رياست طلبي و خودبزرگ بيني فهم نمايد و 

پيشگاه ذات اقدس الهی خود ايستادني است كه چگونگي آن را اين ايستادن تعيين مي كند، و لذا 
سزاوار است كه انسان آنچه در قدرت وتوان دارد، در شيوه  قيام نماز خودتوجه واهتما م الزم 

  بخرچ دهد .
برخی از فقها  مرعت کند ،را ای بين پا ی خويش  فاصلهکوشش بعمل ارد تا نمازگزار در قيام 

فاصله بين پا ها را در قيام  کم از کم چار انگشت معرفی داشته اند ولی احاديثی متعددی به توضيح 
   وتشريح اين حالت در نماز پرداخته است که انشا هللا به توضيح آن می پردازيم  .

تا  گفته دستهايش را» هللا اکبر«، می نمايد   )(نگاه محل سجده  خويش  بطرفنمازگزار ،در قيام 
   ی خويش  بلند نمايد .گوشها  ، ويا هم  تا برابر نرمی   شانه ها

  در قيام :فاصله بين پاها 
در مورد اينکه فاصله ومقدار  باز شدن پاها درحال قيام در نماز به کدام  انداز باشد در شرع اسالم  

ميفرمايند  فقها وارد نشده ، ولی  له پای ها را معين کرده باشد ،که اندازه ومقدار فاص کدام  نصی
که بايد ميزان باز شدن پاها مقداری باشد که شانه های نمازگزاران به هم بچسپد باشد  ، زيرا در 

  از ابن عمر روايت گرديده است آمده است که : حديثی که 
حاذوا بين المناکب وسدوا الخلل ولينوا أقيموا الصفوف، و «فرمود :  صلی هللا عليه وسلم  پيامبر 

» بأيدی إخوانکم و التذروا فرجات للشيطان و من وصل صفا وصله هللا، ومن قطع صفا، قطعه هللا
های خالی را ببنديد (در  هايتان را کنار هم قرار دهيد و فاصله صفهايتان را راست کنيد و شانه«

کنيد و برای شيطان جاهای خالی نگذاريد و کسی راست کردن صفها) به نرمی از برادرانتان اطاعت 
کندو کسی که بين صفی قطع کند خداوند او را قطع  که صفی را وصل کند خداوند او را وصل می



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

258 

  ابوداود ) ( روايت حديث از  ».کند می
  فرمود :  صلی هللا عليه وسلم همچنان در حديثی از حضرت  انس ( رض ) روايت است که پيامبر

کم، و قاربوا بينها، و حاذوا باألعناق فوالذی نفسی بيده، إنی ألری الشيطان يدخل من رصوا صفوف« 
ها را پر کنيد و گردنهايتان را در  صفهای تان را فشرده کنيد و فاصله» «خلل الصف کأنها الحذف

بينم که مانند گوسفند  يک راستا قرار دهيد. قسم به کسی که جانم در دست اوست شيطان را می
  .روايت حديث از ابوداود )».( شود از جاهای خالی صف داخل می کوچک

  فرمود : صلی هللا عليه وسلم همچنان در حديثی ديگری از انس( رض ) روايت است که پيامبر
صفهايتان را راست کنيد زيرا من شما را از پشت » «أقيموا صفوفکم، فإنی أراکم من وراء ظهری« 

   .»بينم سرم می
ها و  ها و پاهايش را به شانه و هر يک از ما شانه«انس ( رض ) ميفرمايد : همچنان  حضرت  

» ( وکان أحدنا يلزق منکبه بمنکب صاحبه و قدمه بقدمه». « چسباند پاهای بغل دستی خويش می
  روايت از امام بخاری)

پايش را هريک از ما بچلک « نعمان بن بشير ( رض ) در حديثی ميفرمايد که در حال قيام در نماز :
( روايت  »رأيت الرجل منا يلزق کعبه بکعب صاحبه« ». چسباند به بچلک  پای فرد مجاور خود می

  .ازبخاری)

  در نماز : مراوحة
اگر احيانآ قرائت امام طوالنی شود و قيام وی به درازا کشيده شود، مقتدی علما ء ميفرمايند که :

گرش تا اندکی بيآسايد، واين عمل را درزبان ميتواند بر يک پا خويش تکيه کند و بعد برپای دي
گويند، ولی نبايد يک پايش را جلوتر از ديگری قرار دهد؛ بگونه ايکه يک پايش »  مراوحة«عربی

با پای نمازگزار بغل دستش برابر باشد اما ديگر پايش جلو يا عقب قرار بگيرد، و مراوحه برای 
  د مکروه است.کسيکه عذر دارد جايز و برای کسيکه عذری ندار

اگر نمازگزار بر يک پای ايستاده شود : نماز اش صحيح است ولی «امام نووی رحمه هللا فرمودند: 
  ) . 230/  3المجموع ) ( ». ( کراهت دارد، اما اگر معذور باشد کراهيتی ندارد

آن مراوحه اما يک درميان کردن (پا) که به «همچنان ابن عثيمين رحمه هللا در اين بابت ميفرمايد : 
بين پاها گويند بگونه ايکه گاهی بر يک پا و گاهی ديگر بر پای ديگر اعتماد و تکيه شود، اين کار 

ممانعتی ندارد، اللخصوص وقتی که ايستادن انسان (در قيام نماز) طوالنی شود، اما نبايد يکی از 
. (الشرح الممتع) »پاها جلوتر از ديگری باشد، بلکه بايد هر دو پا مساوی هم قرار بگيرند

)3/224. (  
  وضعيت  دست ها در حال تکبير تحريمه :

بطرف قبله خويش را کف هر دو دست  زار در حال گفتن تکبير  تحريمه است ،گدر حاليکه نماز
 بعد از گفتن تکبير تحريمه ( هللا اکبر ) انگشتان دستها بحالت عادی باز گذاشته شوند.  نموده و

انگشت کوچک و شصت دست راست  بشکل ذيل قرار دهد که :ست چپ د دست راست خويش باالی
بيندد و سه انگشت متباقی را بحالت عادی باالی دست چپ خويش را در بند دست چپ مانند حلقه 

  هموار بگذارد.
شيخ البانی در کتاب صفت نماز پيامبر صلی هللا عليه در مورد بلند کردن دست های در تکبير  

و يا بعد از آن، دستهايش را بلند نمايد،  ،يا قبل از آن ،همزمان با تکبيرويسد :تحريمه در نماز مين
  همه اينها در سنت به ثبوت رسيده است.

هايش قرار  دستهايش را بلند کند.و دو کف دستش را برابر شانه ،و در حالی که انگشتان کشيده شده
 ميتواند دست های خويش را تا بطوريکهدر بلند نمودن دستها مبالغه نمايد هم ميتواند دهد، وگاهی 

با انگشتان ابهام نرمه گوش را دست  نقطه قابل دقت دراين است کهو ( نزديک گوشهايش برساند.
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  ) زدن و گرفتن، در سنت هيچ اصلی ندارد، بلکه اين عمل  ريشه در وسوسه دارد.
  :ويا تکبير تحريمه فلسفه تكبيرة االحرام 
در اول هر نماز (پس از نيت ) واجب » هللا اكبر« دف ومقصد  از گفتن قبل از همه بايد گفت که ه

  را تكبيره االحرام يا تكبير افتتاح می گويند.»هللا اكبر«وركن  نماز بشمار ميرود ،واين گفتن 
به اين دليل اين تكبير به تكبيره االحرام ناميده شده ، زيرا نماز گزاربه وسيله اين تكبير انجام آنچه 

  ا باطل می كند وبرخويش حرام می كند. نماز ر
طوريکه  شخصی که به ادای مراسم حج تشريف می برد ، با مجرد پوشيدن لباس احرام ٌمحرم می 

وارد حرم نماز می » هللا اكبر« شود ووارد حرم الهی می گردد نماز گزار هم با گفتن  تکبير تحريمه 
  گردد.

ايند که  پس از نيت كه تصميم بر انجام عبادت براى هللا در مورد فلسفه تکبير تحريمه علماء  ميفرم
و » حضور قلب«شويم. البته همراه با  و برپايى نماز به قصد تقّرب به پروردگار، وارد نماز مى

  آمادگى روحى و توّجه كامل به پروردگارروبروی قبله ايستاده ميشويم .
  .اين توّجه و حضور دل، همچون روح براى نماز است

تعالی برتر و بزرگتر از فكر و خيال ما و برتر از توصيف با قلم و بيان ماست. عظمت او، فراتر هللا 
  گيرد. از درك و شناخت و تصّور ماست. هرچه را اراده كند، در همان لحظه انجام مى

   و در ذهن و زبان بگنجد. هللا بزرگ تر است . بزرگ تر از هر چه به وصف آيد» oُّ اكبر« گفتيم : 
  بزرگ تر از آنچه مى گويند و مى خوانند و مى شناسند.

 شود. تر از فكر و خيال و انديشه ما و در واقع بزرگ تر از آنكه با ديگران مقايسه بزرگ 
 شروع مى شود. ما  با اين كالم نماز گفتيم 

مى  داخل از اكبرى كه با آن به حريم نم تكبيرة االحرام است ، يعنى oّ   ، با عظمت   اين شعار 
او عظمتى نمى شناسيم و كارهاى  را از ياد مى بريم و براى جز هللا ديگر همه چيزی شويم و غير 

 . خالف را بر خود حرام مى كنيم
را با تكبير بر زبان مى آوريم تا زبان مان با دل مان همصدا شود. oّ  هللا  توّجه قلبى به عظمت -

و جاذبه هاى وشيطانی هاى طاغوتى ، وسوسه هاى ابليسى  بطالنى است بر همه قدرت اكبر، خط
 . ماّدى

چه خداشناس تر شود و عظمت ها و نعمت ها و قدرت هاى الهى را بيشتر بشناسد، جز  انسان هر -
فرمانش  oّ اكبر ... بلیچه هست در نظرش كوچك مى شود و خدا بزرگ تر از هر چيز،  هر هللا 

ن را از نيستى به وجود آورده، همه را روزى داده، هدايت كرده، ها و انسا مطاع است. پديده
  بازگشت همه به سوى اوست و جان و هستى همه جانداران و جمادات، در دست قدرت اوست.

نياز است و همه به او  بخشد و او است که انسان را ذليل می سازد ، بى اوست كه عّزت مى 
ها به  كند، غرائز هدايتگر را در فطرت آن يرگرى مىمحتاجند، انسانها را در رحم مادران، تصو

بخشد، همه چيز مردنى و فانى است  دهد، ناتوان را توان مى را شفا مى مريض ها گذارد،  وديعت مى
مگر ذات او. در قيامت، حساب و كتاب و پاداش و كيفر همه، با اوست. آن روز معلوم خواهد شد كه 

اند، باخته و  ساخته نيست و آنانكه به درگاه غيراو روى آوردههمه كاره اوست و ديگران را كارى 
  »اند... زيان كرده

گردد. هللا اكبر، شعار برترى و اعتالى مكتب  ، شروع مىبا عظمت  با نام چنين خداى نماز خويش را 
  و عقيده ماست.

  گردد. ختم مى» هللا رحمة«شود و با  شروع مى» هللا اكبر«نماز با  گفتيم 
بعضی شامل فرائيـض خارجی     شامل فرائض داخلی و به نظرءتحريمه به نظربـعضی علماء  تکبير 

( هللا تعلی بسيار بزرگ  هللاُ اَْکبَرْ  نماز ميباشد و وقتـيـکه نيت نماز را نموديد باز تـکبـير تـحريمه
  است) گـفـته ميشود.
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  تـکبير تـحريمه و طريـقه نماز:
تـکبير اولی است نماز شروع ميشود و همراه با امام يـکـجا بدون    هللاُ اَْکبَرْ   که گـفتن  هللاُ اَْکبَرْ   بهگفتيم 

 زمانيکه وقـفه گـفته شود زيرا ثواب زياد دارد و متباقی همه تـکبيرات به متابعت امام گـفته ميشود، 
خويش را تا شانه دست های ( هللا تعلی بسيار بزرگ است) گـفـته ميشود،  هللاُ اَْکبَرْ  تـکبـير تـحريمه

گوش ميرساند وکـف دستها بايد طرف قبله باشد متباقی انـگشتان را به  ها ويا هم تا برابر نرمی 
بـگيرد که دست چپ در زير دست  باالی سينه قرار  حالت عادی بـگيرد بعد از تـکبير دستها را 

  .چپ رامحکم بگيرد راست را باالی بند ان بـگذارد طوريـکه به انـگشتان دست راست بند دست

  شود: دعايی که بين اقامه و تکبيرة االحرام خوانده می
شود ، مصلين  الفاظی را که  سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم است زمانيکه  اقامه نماز خوانده  می

 گويد  بايد آنرا تکرار کنند، بخاطر آنکه  اقامه، حکم آذان دوم را ميدهد ومانند  آذان اقامه کننده می
  :شود، با اين تفاوت زمانيکه  اقامه کننده به آن جواب گفته می

گويد شنونده به جای آن (الحول و ال قّوة االّ با�)  را می   »حّی علی الصالة و حّی علی الفالح  « 
بگويد، و و قتيکه الفاظ (قد قامت الّصالة  ) خوانده  ميشد  ، عين  همين الفاظ را بايد در جواب آن  

ی اقامها هللا را نگويد چون حديثی که در اين باره آمده ضعيف است و از حديث  شود ،  و جملهگفته 
ِ َعَليِه َوآِلِه َوَسلََّم فرموده است :  َّo ن فُقُولُوا « صحيح ثابت است که رسول هللا َصلَّى إَذا َسِمعتُم الُمؤذِّ

اين حکم گويد شما هم بگوييد آنچه را که میمؤذن را شنيديد  (هر گاه  (   ندای ) » ِمثَل َمايقُولُ 
شوند هر گاه اقامه کننده (ال  شود چون هر دو آذان ناميده می حديث، شامل آذان و اقامه هر دو  می

ِ َعَليِه ِ َوَسلََّم درود إله االّ هللا)  َّo و سالم فرستاده و  را به پايان می برد، شنوندگان بر پيامبر َصلَّى
را بخوانند، همان طور که پس از اتمام آذان  ) ...مَّ َربَّ َهِذِه اَلّدعَوِة الـتّاّمِة والّصالة القَاِئَمةِ دعای( اللَّهُ 

نيز همين دعا را می خوانند .ساير دعای که توسط برخی  از مسلمانان در بين اقامه وتکبير تحريمه 
انجمن دايمی مباحث علمی و گفته ميشود درشرع دليلی برايش ديده نميشود . ( مواخذ : فتاوای 

  .(90-6/89) افتا

  دعاء بعد از تكبيرة االحرام و قبل از قرائت سوره فاتحه: 
 :استفتاح  یدعا

  اول  : 
أصحاب السنن األربعه، ( » َغْيُرکَ  إِلَهَ  َوالَ  َجدَُّک، َوتَعَاَلى اْسُمَک، َوتَبَاَرکَ  َوبَِحْمِدَک، اللَُّهمَّ  ُسْبَحانَکَ « 

بار الها! پاک و منزهى، و حمد از آِن ) . (  ١/٫١٣۵، وصحيح ابن ماجه ١/٧٧ی صحيح الترمذ
» بحق«توست، و نامت با برکت است وقدرت و شکوه تو بسيار باالست و هيچ معبودى بجز تو 

  وجود ندارد).
   دوم :

 يَُنقَّى َکَما َخَطايَایَ  ِمنْ  نَقِّنِیْ  اللَُّهمَّ  َواْلَمْغِرِب، اْلَمْشِرقِ  َبْينَ  بَاَعْدتَ  َکَما َخَطايَایَ  َوَبْينَ  بَْينِیْ  بَاِعدْ  اللَُّهمَّ « 
، ١/١٨١البخاری  ( » َواْلَبَردِ  َواْلَمِاء بِالثَّْلجِ  َخَطايَایَ  ِمنْ  اْغِسْلِنیْ  اللَُّهمَّ  الدَّنَِس، ِمنَ  األَْبيَضُ  الثَّْوبُ 

اى که بين مشرق و مغرب بار الها! بين من و خطاهاى من، همانند فاصله ) (١/٫۴١٩ومسلم 
انداخته اى، فاصله بيانداز، و مرا از خطاهايم پاک ساز، همانند لباس سفيدى که از آلودگى پاک 

  شود. بار الها! خطاهاى مرا با برف و آب و تگرگ بشوى). می
  سوم :

ْهتُ «  ً  َواألَْرضَ  السََّمَواتِ  فََطرَ  ِللَِّذیْ  َوْجِهیَ  َوجَّ  َونُْسِکْی، َصالَِتْی، إِنَّ  اْلُمْشِرِکْيَن، نَ مِ  أَنَا َوَما َحِنْيفا
 الَ  اْلَمِلکُ  أَْنتَ  اللَُّهمَّ  اْلُمْسِلِمْيَن. ِمنَ  َوأَنَا أُِمْرتُ  َوبِذَِلکَ  لَهُ  َشِرْيکَ  الَ  اْلعَاَلِمْيَن، َربِّ  �ِ  َِوَمَماِتْی، َوَمْحيَاَی،

ً  ذُنُْوبِیْ  ِلیْ  فَاْغِفرْ  بَِذْنبِیْ  َواْعتََرْفتُ  َنْفِسیْ  َظلَْمتُ  ،َعْبُدکَ  َوأَنَا َربِّیْ  أَْنتَ  أَْنَت، إِالَّ  إَِلهَ   يَْغِفرُ  الَ  إِنَّهُ  َجِمْيعا
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 يَْصِرفُ  الَ  َسيِّئََها، َعنِّیْ  َواْصِرفْ  أَْنَت، إِالَّ  ألَْحَسنَِها ِ َيْهِدیْ  الَ  األَْخالَقِ  ألَْحَسنِ  ِ َواْهِدِنیْ  أَْنَت. إِالَّ  الذُّنُْوبَ 
 تَبَاَرْکتَ  َوإَِلْيَک، ِبکَ  أَنَا إَِلْيَک، َلْيسَ  َوالشَّرُّ  ِبيََدْيَک، ُکلُّهُ  َواْلَخْيرُ  َوَسْعَدْيَک، َلبَّْيکَ  أَْنَت، إِالَّ  َسيِّئََها َعنِّیْ 

من چهره ام را به سوى ذاتى متوجه کرده ام ) ( ١/٫۵٣۴مسلم ( » إَِلْيک َوأَتُْوبُ  أَْستَْغِفُرکَ  َوتَعَاَلْيَت،
آسمان ها و زمين را آفريد، در حالى که من از باطل روى گردان شده و به سوى حق آمده ام، و  که

از مشرکان نيستم، نماز، عبادت، زندگى و مرگم از آِن پروردگار جهانيان است که شريکى ندارد، 
جز تو، دستور يافته ام که چنين کنم، و من از فرمانبرداران مى باشم. پروردگارا! توئى پادشاه، ب

وجود ندارد. تو پروردگار من هستى و من بنده ى توأم، بر خود ظلم کردم، و به » بحق«معبودى 
  .گناهم اعتراف نمودم، همه ى گناهانم را ببخشاى، همانا بجز تو کسى گناهنم را نمى آمرزد

بسوى الهى! مرا به نيکوترين اخالق و خصلت ها، رهنمون فرما، همانا بجز تو کسى نيست که مرا 
آنها هدايت کند. الهى! خصلت هاى بد را از من دور بگردان، زيرا بجز تو کسى نيست که آن ها را 

از من دور بگرداند. من در بارگاهت حاضرم، و براى اطاعتت آماده ام، هرگونه خير و نيکى در 
و اختيار توست، بدى را به سوى تو راهى نيست. الهى! من به لطف تو موجودم، و به سوى ت
  کنم). متوجه ام، تو بسيار بابرکت و برتر هستى، از تو آمرزش مى خواهم، و در بارگاهت توبه می

  چهارم :
 تَْحُکمُ  أَْنتَ  َوالشََّهاَدِه، اْلَغْيبِ  َعاِلمَ  َواألَْرِض، السََّمَواتِ  فَاِطرَ  َوإِْسَراِفْيلَ  َوِمْيَکاِئْيَل، ِجْبَراِئْيَل، َربَّ  اللَُّهمَّ « 

 إَِلى تََشاءُ  َمنْ  تَْهِدیْ  إِنَّکَ  بِِإْذِنَک، اْلَحقِّ  ِمنَ  ِفْيهِ  اْختُِلفَ  ِلَما اْهِدنِیْ  يَْختَِلفُْوَن، فِْيهِ  َکانُْوا فَْيَما بَاَدکَ عِ  َبْينَ 
(الهى! پروردگار جبرائيل و ميکائيل و اسرافيل، اى مبدع  )  ١/٫۵٣۴مسلم» (  ُمْستَِقْيمٍ  ِصَراطٍ 

گاه از دنياى پنهان از ديدگان، و مطلّع از جهان عيان، تـو در بين بندگانت در آسمان ها و زمين، و آ
آن چـه که در آن اختـالف مى ورزند، حاکمى، مرا به آنچه که از حّق در آن اختالف شده است، با 

  .کنى) اراده ات هدايت کن، چرا که تو هرکس را که بخواهى به راه راست هدايت می
  پنجم :

 َکثِْيراً، �ِ  َِواْلَحْمدُ  َکثِْيراً، �ِ  َِواْلَحْمدُ  َکثِْيراً، �ِ  َِواْلَحْمدُ  َکبِْيراً، أَْکبَرُ  هللاُ  َکِبْيراً، أَْکبَرُ  هللاُ  َکبِْيراً، رُ أَْکَب  هللاُ « 
ُ    »َوأَِصْيالً  بُْکَرهً  هللاِ  َوُسْبَحانَ     »  َوَهْمِزهِ  َوَنْفثِِه، ،َنْفِخهِ  ِمنْ  الشَّْيَطاِن: ِمنَ  بِا�ِ  َوأَُعْوذُ  « ثالثا

، و مسلم از ابن عمر م به اين صورت و در ۴/٨۵، وأحمد ١/٢۶۵، وابن ماجه ١/٢٠٣أبو داود   (
هللا، برترين و بزرگترين است، همه ى ستايش ها به کثرت )( اى روايت شده است ضمن قصه

 پناه مى برم از غرور، مخصوص اوست، من صبح و شام او را تسبيح مى گويم) ( سه بار)  (به هللا
  .ی شيطان) سحر و وسوسه

  ششم :
، َوَمنْ  َواألَْرِض  السََّمَواتِ  نُْورُ  أَْنتَ  اْلَحْمدُ  لَکَ  اللَُّهمَّ «    َواألَْرِض  السََّمَواتِ  َقيِّمُ  أَْنتَ  اْلَحْمدُ  َولَکَ  فِْيِهنَّ

، َوَمنْ  ) َوَمنْ  َواألَْرِض  السََّمَواتِ  َربُّ  أَْنتَ  اْلَحْمدُ  َولَکَ  ( فِْيِهنَّ  السََّمَواتِ  ُمْلکُ  َلکَ  اْلَحْمدُ  (َوَلکَ  فِْيِهنَّ
) َوَمنْ  َواألَْرِض   َوَوْعُدکَ  اْلَحقُّ  أَْنتَ  اْلَحْمدُ  (َولَکَ  َواألَْرِض) السََّمَواتِ  ُمِلکُ  أَْنتَ  اْلَحْمدُ  (َولَکَ  فِْيِهنَّ

، ، َوِلقَاُؤکَ  اْلَحقُّ  َوَقْولُکَ  اْلَحقُّ ، َوالنَّارُ  َحقٌّ  اْلَجنَّهُ وَ  اْلَحقُّ ، َوالنَّبِيُّْونَ  َحقٌّ  َوالسَّاَعهُ  َحقٌّ  َوُمَحمٌَّدص َحقٌّ
(  َحاَکْمُت، َوإَِلْيکَ  َخاَصْمُت، َوبِکَ  أَنَْبُتَ◌، َوإَِلْيکَ  آَمْنُت، َوبِکَ  تََوکَّْلتُ  َوَعَلْيکَ  أَْسَلْمُت، لَکَ  (اللَُّهمَّ  َحقٌّ

ْرُت، َوَما ،قَدَّْمتُ  َما ِلیْ  فَاْغِفرْ  ُم، (أَْنتَ  أَْعَلْنُت) َوَما أَْسَرْرُت، َوَما أَخَّ رُ  َوأَْنتَ  اْلُمقَّدِ  ( أَْنَت) إِالَّ  إَِلهَ  الَ  اْلُمَؤّخِ
ومسلم  ۴۶۵، ۴٢٣،  ٣٧١/ ١٣و  ١١/١١۶و ٣/٣البخاری مع الفتح ( ». أَْنتَ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  إَِلِهیْ  أَْنتَ 

بار الها! حمد از آِن تو است، تو نور ) ( ١/٫۵٣٢ايت نموده است همانند آن به صورت اختصار رو
آسمان ها و زمين، و آنچه که در ما بين آنهاست، هستى. حمد از آِن تو است، تو سرپرست آسمان 
ها و زمينى، و آنچه که در بين آنهاست. (و حمد از آِن تو است، تو پروردگار آسمان ها و زمين و 

، هستى).  ( و حمد از آِن تو است، تو پادشاه آسمان ها و زمين هستى). ( و آنچه که در بين آنهاست
حمد از آِن توست) ( تو حقّى، وعده، گفتار، لقاء، بهشت، آتش، پيامبران، محمدص، و روز قيامت 
حّق هستند) (پروردگارا!من تسليم توأم، و بر تو توّکل نمودم، و به تو ايمان آوردم، و به سوى تو 
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و بخاطر تو دشمنى ورزيدم، و حاکميت از آِن تو است، و گناهانى را که پيش از مرگ برگشتم، 
فرستاده ام و آنچه را که بعد از مرگ، خواهند آمد، و آنچه را که پنهان نموده ام، و آنچه را که 

وجود » بحق«آشکار ساخته ام، ببخشاى، تقديم و تأخير بدست تو است، و هيچ معبودى بجز تو 
  .ندارد)

  فضليت تکبير تحريمه در روايت اسالمی :
از جمله امور مستحب و سنت؛ حاضر شدن در نماز جماعت هنگام تکبيرة االحرام امام است، و در 

مورد فضيلت دريافتن امام در آن وقت آثار و نصوصي وارد شده است از جمله روايتي که امام 
َمْن «ل هللا صلي هللا عليه وسلم فرمود: ترمذي از انس بن مالک رضي هللا عنه آورده که گفت: رسو

ِ أَْربَِعيَن يَْوًما فِي َجَماَعٍة يُْدِرُك التَّْكِبيَرةَ اْألُولَى ، ُكِتبَْت لَهُ َبَراَءتَاِن : َبَراَءةٌ مِ  َّxِ ْن النَّاِر ، َوَبَراَءةٌ َصلَّى
با تکبيره اإلحرام بخواند،  هرکس چهل روز نمازش را در جماعت«)يعني: 241ترمذي (» ِمْن النِّفَاقِ 

 .»شود: نجات از آتش جهنم و برائت از نفاق برايش دو برائت نوشته مي
اين حديث بصورت موقوف از انس بن مالک رضي هللا عنه روايت شده و البته برخي گفته اند که 

و  اين حديث مرفوع است ولي امام ترمذي و دارقطني گفته اند که موقوف بودن حديث راجح است،
  عالمه الباني حديث را حسن و مرفوع دانسته است. وهللا اعلم

سعيد بن مسيب رحمه هللا از کبار تابعين ميفرمايد : به مدت پنجاه سال تکبيرة االحرام آغازين  -
  ).163/ 2»  (حلية األولياء « جماعت را از دست ندادم. 

يرة االحرام اول (نماز جماعت) را از وکيع بن جراح ميفرمايد : کاکايش نزديک به هفتاد سال تکب -
  دست نداد، و من نزديک به دوسال کمتر از او بودم و نديدم که او رکعتي را از دست داده باشد.

  )755» (مسند ابن الجعد «   
از إبراهيم نخعي روايت است که : هرگاه کسي را ديدي که نسبت به دريافتن تکبيرة االحرام آغاز   -

  د، دستت را از او بشور (يعني خيري در او نيست). جماعت سستي مي کن
 ).215/ 4» (حلية األولياء « 
يحيي بن معين ميفرمايد : شنيدم که وکيع مي گفت: کسي که تکبيرة االحرام اول را درنيابد پس  -

 . )2652للبيهقي (» شعب اإليمان« انتظار خير آنرا نداشته باشد 
ثار منقول زيادي از سلف در مورد فضيلت دريافتن تکبيرة آ«  ابن حجر رحمه هللا ميفرمايد : 

 ).131/ 2» (التلخيص الحبير» .«االحرام وارد است
 .بنابراين بر نمازگزارن است تا به رسيدن تکبيرة الحرام آغازين امام در نماز جماعت حريص بود

  ماموم چگونه ميتواند  فضيلت تکبيرة االحرام را کمايی نمود :
اينکه ماموم چگونه ميتواند فضيلت تکبيرة االحرام را کمايی نمايد اقوالی متعددی را  علما در مورد

 ارائيه نموده اند که در اينجا به ذکر چند قولی  از اقول علماء  اکتفاء مينمايم :
  اول:

ماموم با حضورش در وقت گفتن تکبيرة االحرام امام، فضيلت آنرا دريافته است و بايد تکبير ماموم  
 .ون تاخير بعد از تکبير امام باشدبد

  دوم:
 .ماموم فضيلت آنرا تا زمانيکه هنوز امام شروع به فاتحه نکرده دريافته است 

  سوم:
هرگاه ماموم قبل از اينکه امام قرائت فاتحه را بپايان برساند به وي برسد، او فضيلت تکبيرة  

امي که از او در مورد حدود تکبيرة االحرام را دريافته است. و اين قول وکيع است چنانکه هنگ
» . تا زمانيکه هنوز امام قرائت فاتحه را تمام نکرده است« االولي مي پرسند او جواب مي دهد: 

 ).3/219لألصبهاني (» طبقات المحدثين«
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  چهارم:
 هرگاه ماموم در هنگام قيام رکعت اول به امام برسد، او فضيلت تکبيرة الحرام را دريافته است زيرا 

 .محل و وقت تکبيرة االحرام، قيام رکعت اول است
  پنجم:

ماموم فضيلت تکبيرة االحرام را تا رکوع رکعت اول امام ماداميکه به آن برسد دريافته است. و اين  
» رد المحتار«( برای مزيد معلومات مراجعه فرمايد : به .مذهب امام صاحب ابوحنفيه است

 .)206/ 4»(المجموع « )، 11/ 3» (الفتاوى الهندية «  )، 4/131(
بنظر مي رسد که قول اول صحيح تر باشد و آن قول جمهور علما از جمله قول ونظريه امام شافعي 

 .و امام حنابل نيز مي باشد
مستحب است که ماموم بر رسيدن به تکبيرة االحرام آغازين امام محافظت و «امام نووي ميفرمايد : 

ول در مورد وقت دريافتن آن وارد شد است که صحيح ترين آنها آنست تداوم داشته باشد، و چندين ق
که ماموم شاهد و شنونده ي تکبيرة االحرام امام در آغاز نماز باشد و او نيز بعد از وي تکبير 

روضة الطالبين » . «بگويد، چنانکه بعد از آنزمان برسد ديگر فضيلت آنرا از دست داده است...
 ).446/ 1» (وعمدة المفتين

ابراهيم بن حارث از امام احمد ذکر کرده؛ کسي که در لحظه ي تکبيرة « و امام ابن رجب ميفرمايد : 
 ».االحرام امام همراه او نباشد پس او فضيلت آنرا درنيافته است

وکيع گفته است: کسي که با امام خود آمين (بعد از فاتحه) را دريابد، پس او :« و باز ميفرمايد 
االحرام با امام را دريافته است. ولي امام احمد اين گفته را رد کرده و مي گويد:  فضيلت تکبيرة

 ».فضيلت تکبيرة االحرام جز با رسيدن به تکبيرة االحرام امام حاصل نمي شود
جماعتي گفته اند: فضيلت تکبيرة االحرام اول جز با حضور در :«و ابن مفلح رحمه هللا ميفرمايد 

 . )1/521البن مفلح (» الفروع».«مام حاصل نمي شود.لحظه ي گفتن تکبير ا
و حجاوي گفته: رسيدن به تکبيرة االحرام امام فضيلت است، و اين امر با حضور ماموم در هنگام 

 ».تکبير امام و گفتن تکبير توسط او بعد از تکبير امام حاصل مي شود
گفت تو نيز بعد از وي تکبير  سنت آنست که هرگاه امام تکبير«و شيخ ابن عثيمين ميفرمايد : 

بگويي تا فضيلت تکبيرة االحرام را بدست آوري، چنانکه از پيامبر صلي هللا عليه وسلم ثابت شده که 
« يعني: هرگاه امام تکبير گفت پس شما نيز تکبير بگوييد، حرف (فاء) در » إذا كبر فكبروا«فرمود:
حظه اي که امام تکبير مي گويد و صوت او با بر ترتيب و تعقيب داللت دارد، يعني از ل» فکبروا

(راء) در (هللا اکبر) قطع مي شود، تو نيز تکبير بگو و نبايد در آن لحظه به چيز ديگري مشغول 
باشي؛ نه دعا و نه سخن گفتن با پهلوي خود، زيرا اشتغال به اين موارد در آن لحظه باعث خواهد 

 ).2/192» (لقاء الباب المفتوح» .«هيشد تا فضيلت تکبيرة االحرام را از دست بد
فضيلت تکبيرة االحرام جز با حضور ماموم در هنگام تکبير امام «و شيخ صالح فوزان مي گويد: 

  )1/140» (الملخص الفقهي». «حاصل نمي شود.
  حکم فراموشی  تکبيرتحريمه در نماز:

فراموش کند عمدا يا سهوا آنرا گفتيم که تکبيرة االحرام آغازين نماز از ارکان نماز است، و هرکس 
اعاده نمايد ، و اما کسی سر واز نونگويد، نمازش باطل است و بر وی الزمست که نمازش را از ويا 

که در نماز جماعت باشد و بعد از خواندن مقداری همراه امام بياد آورد که تکبيرة االحرام را نگفته، 
که بيادمی آورد بايد تکبيرة االحرام را بگويد گويا الزم نيست نمازش را قطع کند، بلکه از لحظه ای 

تازه وارد جماعت شده است وهمانجا راابتدای نمازش قرار دهد، و بعد از سالم امام نمازش را 
  تکميل کند.

اگر کسی تکبيرة االحرام را فراموش کند، آيا به نماز  در جواب  سوالی ، ابن باز رحمه هللا  شيخ 
  ام می شود و بعدا آنرا تکرار کند، و يا نمازش را قطع کند و تکرار نمايد؟ادامه دهد تا تمخويش 
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اگر گفتن تکبيرة االحرام را فراموش کند يا در گفتن آن شک کند، بر او الزمست : « ميفرمايد 
بالفاصله که متوجه می شود تکبير گويد، و بنا را بر آنچه بعد از تکبير درمی يابد قرار دهد، مثال 

از رکعت اول امام تکبير گفت، اينگونه حساب کند که او رکعت اول را از دست داده و لذا بعد اگر بعد 
از سالم امام (برخيزد) و آن يک رکعت را قضاء نمايد، و اگر در رکعت سوم تکبيرش را گفت، 

اين اينگونه حساب کند که دو رکعت را از دست داده، لذا بعد از سالم امام دو رکعت را قضاء کند، و 
هنگامی است که دچار وسوسه نشده باشد، اما اگر فرد وسواسی باشد يا دچار وسوسه شده باشد، 

اينگونه حساب کند در همان اول نماز تکبير گفته، و چيزی را (بعد از سالم امام) قضاء نکند، تا 
   . )11/275مجموع فتاوی الشيخ ابن باز (». مايه خواری شيطان و مقابله با وسوسه او باشد

  يادداشت در مورد سکوت در حال قيام :
پيامبر صلی هللا عليه و سلم دو بار مکث  محدثين در مورد سکوت ومکث در قيام نمازمينويسند که از

  در قيام نماز وارد شده است، يکی مستقيما بعد از تکبيرة االحرام، و ديگری درست قبل از رکوع.
  دعاء استفتاح ميباشد که  البته قرائت آن سنت است.سکوت بعد از تکبيرة االحرام بخاطر قرائت 

ولی سکوت  قبل از رکوع و بعد از قرائت قرآن، سکوتش کوتاهتر است و چيزی خوانده نميشود، و 
شايد علت مکث قبل از رکوع آنست که پايان قرائت قرآن به هللا اکبر رکوع وصل نشود، لذا سنت 

  و سپس هللا اکبر رکوع گفت و به رکوع  رفت . است که پس از پايان قرائت کمی مکث کرد،
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  باب دوازدهم 
  انگشتان ومچ دست  در نماز چگونکی وضع

  وضع انگشتان در حالت تکبير تحريمه: -1
(تکبيراول يعنی هللا مطابق سنت فعلی پيامبر صلی هللا عليه وسلم بعد از تکبير تحريمه

از گزار  برای ادا نماز ايستاده ميشود ،وبا مراعت ، در حاليکه نم اکبر گفتن بعد ازنيت)
گردد. بلکه به حالت عادی ايستاده و نه خم   بسيار راست (شخ) حالت قيام:  (نمازگزار نبايد در

 در حالت داشته باشد ، در حاليکه وجود  بايستد. طوريکه بين دو پايش کم از کم چار انگشت فاصله 
ويا تا گفته دستهايش را طوری تا نرمی گوشها » هللا اکبر«،   می نمايد (نگاه) محل سجده  بطرف

  ).نمايد . د می برابر شانه های اش بلن
بطرف قبله بوده در حالت تکبير تحريمه  در حاليکه  کف هر دو دست  ،وضعيت انگشتان و  

  داشته شوند.اه گنانگشتان دستها بحالت عادی باز 

  يادداشت ضروری:
ويا دست زدن ويا گرفتن نرمی گوش ها در حال تکبير  گوش ینرمبا  ام با انگشتان ابه تماس 

تحريمه که برخی از علماء فقهی بدان اشاره نموده است ، درسنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
  هيچگونه اصلی ندارد .

ز اين عمل که توسط برخی از نمادر اين مورد ميفرمايد : شيخ البانیعالم جليل القدر جهان اسالم  
مراجعه شود موضوع گزاران صورت ميگيرد  ناشی از وسواس   ميباشد . ( برای تفصيل  بيشتر 

  شيخ البانی ) رسول هللا از  نماز رساله  به
  وضع انگشتان در حالت بعد از تکبير تحريمه : -2

گفتن بعد (تکبيراول يعنی هللا اکبر مطابق سنت فعلی پيامبر صلی هللا عليه وسلم بعد از تکبير تحريمه
فتن مچ دست چپ توسط انگشتان  ،گذاشتن کف  دست راست برپشت  دست چپ ومحکم گر ازنيت)

وانگشت بزرگی  (انگشت شهاده)دست راست ويا محکم گرفتن مچ دست چپ توسط دوانگشت سبابه
  ومطابقی سه انگشت باالی بند دست ، بصورت هموار قرار ميدهد . دست

خويش در مورد صفت نماز پيامبر صلی هللا عليه در مورد معروف  در سالهشيخ البانی  در کتاب   
  مينويسد :بلند کردن دست ها در تکبير تحريمه 

پيامبر و يا بعد از آن، دستهايش را بلند نمايد، همه اينها در سنت  ،يا قبل از آن ،همزمان با تکبير
  به ثبوت رسيده است.صلی هللا عليه وسلم 

  دستهايش را بلند کند. ،ميباشدکشيده  شان  گشتاندر حالی که ان نمازگزار 
در بلند نمودن دستها مبالغه نمايد هم ميتواند هايش قرار دهد، وگاهی  و دو کف دستش را برابر شانه

  نزديک گوشهايش برساند. ميتواند دست های خويش را تا بطوريکه
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  وضع انگشتان دست در حالت رکوع: -3
لی پيامبر صلی هللا عليه وسلم  ، اين بود که انگشتان مبارک شان وضع انگشتان مطابق به سنت عم

را در حال رکوع باز نموده وزانو های مبارک شان را در حال که انگشتان شان باز سر زانو های 
  خويش را محکم ميگرفتند .

  وضعيت انگشتان در حالت سجده: -4
عليه وسلم در سجده ، اين بود که  وضعيت انگشتان نماز گزار مطابق سنت عملی پيامبر صلی هللا

ليکه سران انگشتان بطرف قبله در وقت سجده انگشتان مبارک شان را با هم می چسپانيد ،در حا
  ، دست های خويش را يا در برابرای زير گوش ها ويا هم در برابری زير شانه ها قرار ميداند.   بود

  دور نگهداشتن بازو ها در حالت سجده:
حاالت دست ها وهرد و در مورد    )  رضی الـله عـنه (  لـله بن مالک بن بُـَحيـنهی ازعبدادرحديث

هنگام نماز  آمده است :که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بازوی  پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
خواندن آن چنان دستهای شان را ازيکديگردور نگهـمـيداشـتـند ، که سفيدی زير بغل شان معلوم 

  )390(رواءالبخاری  )  ميـشد .
   :وضع انگشتان ومچ دست در باالشدن از سجده دوم به رکعت دوم -5

از سجده دوم را به اتمام  آنحضرت مطابق به سنت  فعلی پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، زمانيکه 
مشت کرده همانطور که  مچ دست های مبارکش را  ميرسانيد  ، وميخواست به رکعت دوم  برورد ،

  .بر ميخواست ، و برای رکعت دوم ميداد  بر زمين تکيه آنرا  ، يکرد ير کننده مشت مشخص خم
  نشستن برای تشهد:وضع وحاالت دست وانگشتان در -6

از رکعت دوم فارغ شد،  مطابق به سنت عملی بيامبر صلی هللا عليه وسلم ،نماز گزار بعد از اينکه 
مطمئن و آرام بنشيند تا يعنی  حالت افتراش، بنشيند (بايد گفت که به بنشيند،د برای تشهّ وميخواهد 

) در  بنشيند. اقعا ء   جايز نيست که بصورت. يعنی اينکه هر استخوانی در جای خودش قرار گيرد
 بگذارد، و آخر خويش  کف دست راستش را بر ران و زانوی راست، اين حاالت نمازگزار بايد  

و کف دست چپش را بر ران و زانوی چپش ،آن دور ننمايدو از  ،رنج راستش را بر رانش بگذاردآر
  و جايز نيست بر دستش تکيه زده و بنشيند، مخصوصاً بر دست چپ.،بگستراند

  وضع وحاالت مچ دست وانگشتان درخواندن تشهد : -7
نماز گزار مطابق به سنت عملی پيامبر صلی هللا عليه وسلم در حين خواندن تشهد در حاليکه 

 کند . نگاه  به بسوی آن ، ومی  دهد ت( انگشت سبابه  يا شهادت ) خويش را  حرک انگشت سبابه
انگشتان دست راستش را مشت کند، و انگشت ۀ ــگاهی همدر احاديث آمده است که نمازگزار بايد :

 ابهام را بر انگشت وسطی بگذارد.
 و گاهی انگشت ابهام را با وسطی حلقه نمايد.

 شت شهاده) بسوی قبله اشاره کند.ابه (انگبّ و با انگشت س
 و به انگشتش نگاه کند.

 و از اول تشهد تا آخرش آنرا حرکت دهد و با آن دعا نمايد.
 انگشت دست چپش اشاره نکند. نماز گزار صرف به انگشت دست اشار  نمايد ،وبه

ه  تفاوت مراعات کردن هم اين حاالت انگشت ها در تشهد مهم است که بايد مراعت شود ، وهيچگون 
  وفرق بين زن ومرد موجود نمی باشد .

 يادداشت:
در تشهد  بصورت  (انگشت شهاده)حرکت دادن انگشت سبا بهحکم  باب (اين بحث را ميتوانيد  در 

  مفصل مطالعه فرمايد  . ) 
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  باب سيزدهم
  نمازمحل بستن دستها در

  مقدمه :
ن پيروی ومتابعت شود همان شرع دراحکام شرعی عبادتی مرجع ومنبع که بايد مانند اساس ازآ

  محمدی است که مبتنی برآيات وسنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ميباشد .
در مسايل شرعی موارد که شرع درآن روشن است مراجع به تصور ، برداشت وفهم يک انسان 

  خارج از اصول ونصوص شرعی امريست اضافی ،غير ضروری واصآل جواز ندارد.
  خواننده محترم!

در عبادات حق اِعمال سليقه نداريم و عبادات توقيفى است و هر گونه حذف و اضافه در عبادات 
  بدعت محسوب مى شود.

مساله بستن دستها در نماز روش پيامبر صلی هللا عليه وسلم می باشد ، مساله احترامی وعدم 
بخش زندگی مفهوم  احترامی مطرح نيست ، واگر احيانآ مساله احترامی مطرح بحث باشد ، در هر

  احترام بشکل خاص خود است .
  .بطور مثال احترام در محيط نظامی وعسکری از جمله دست گذاشتن بر پيشانی  

اردو احترام در هر جايى به شکل خاصی آن صورت ميگيرد ،  مثالً دربخش نظامی وقوای مسلح  (
يرد ،است. پس يک شخص  محيط خاصی است  ، احترام به گونه خاصى صورت می پذوپوليس ) که 

نظامى بگويد من در نماز دستم را در مقابل پيشانى مى گيرم چون ادب و احترام نظامى به اين ترتيب  
  است! يا احترام اقوام مختلف، مثل که آدب ورواج  خاصی احترام برای خويش دارند .

ی ناف، ويا هم محل ر مورد محل بستن دست درنماز که آيا محل بستن، باالی سينه است، يا باالد
 وشارعين شرع هر کدام به استناد واستدالل ،علماء ،  ناف سر هم ويابستن  دست زير ناف است ،

ونظريات فقهی  فهم دينی خويش با استنباط  از اصول شرعی ، فتوای شرعی صادر نموده اند ،
  خويش را در مورد جمعبندی نموده اند. 

به استناد احاديث در فهم اين مسئله واينکه کدام روايت اب ، در اين ببخاطر روشن شدن اين مسئله 
را خدمت خوانندگان خويش تقديم  ومستند  و فهم ازمنابع اصلی دقيق ودرست است معلومات دقيق

  خواهيم داشت .
کوشش بعمل آمده  تا کما حـقـه وبا تمام امانت داری موضوع  بخش در اين ناگفته نبايد گذاشت که 

در همه عرصه های رار گيرد. چنانچه در باال متذکر شديم اساس و منبع برای ما مورد تحقيق ق
سنت پيامبراسالم محمد مصطفی صلی هللا و، عظيم الشان قرآن زندگی بخصوص در بخش عبادت 

  عليه وسلم  است.
اسالمی وبخصوص از مسلمانان  قاعده اساسی اين است که همه محققان وپژوهشکران واجد شرايط 

وساير علمای مشهور جهان تا خود نيز به کتب تفاسير، احاديث نبوی واقوال امامان مذاهب   اينست
مراجعه نموده و به دريافت راه و فهم درست از احکام الهی و اين حکم تعمق نموده به اسالم ،

ار جحيت بدهند ،که مطابق به  صحت وسقم موضوع غور وبررسی بيشتر نموده و همان رای را
  محمدی  بوده وبه نصوص شرعی روايات  آن ثابت باشد .شرع غرای 

  برادر مسلمان! خواهر و
اين مبحث و تحقيق در اين عرصه ، اينست تا نماز ما مطابق  و پيثکش کردن هدف نهايی ما از تقديم 

  و اجراء گردد.  توضيح، روش نماز پيامبر صلی هللا عليه وسلم بصورت دقيق تعريف
صلی هللا اسالم محمد ريف اين موضوع، چگونگی بستن دست های پيامبر  ميخواهم به توضيح  وتع
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همه اين روايات مستند به احاديث صحيحه بوده ،طوريکه   ،بدارم توضيح  را برای شما  وسلم  عليه
تجسم يافته و تا همان انتخاب مسلمان گويا نماز رسول هللا صلی هللا عليه وسلم را در برابر چشمانت 

  رت صلی هللا عليه وسلم اجرا و عمل ميکرد. شود که آنحض
 نتا خواندن نماز پيگيری نموده و اين خواندنمود،  خواهيم توصيفمسأله را چنان  باب در اين  

  بوده و سبب قبول نزد پروردگار ما  گردد. صلی هللا عليه وسلم  مطابق شرع محمد
وا صلّ : «هللا عليه وسلم که ميفرمايد  فرموده ای پيامبر صلیاجرا وعملی ميگردد که:و اين زمانی  

  باشيم.)  عمل نموده  نماز بخوانيد ،خوانم بينيد نماز می آنگونه که مرا می( »یأصل یکما رأيتمون
  اساساً چرا بايد نماز بخوانيم؟

تا به  انسان است. تمامی انسان ها از ابتدا وضرورت های  عبوديت و پرستش يكی از نيازهای
علماء  بعد از تحقيقات که بمعل اورده اند ، بدين نتيجه  پرستش داشته اند. شکال ،امروز بشکل از ا

جای آن را نميتواند ،به عبادت وپرستش دارد. هيچ چيزی  وضرورتروح انسان نياز رسيده اند که :
  .ق پرستش استيموجودی است كه ال هللا يگانه و کند ،رـُـپ

هر كدام از گيرد با تمام وضاهت در خواهيم يافت که اگر تاريخ اديان ومذاهب مورد برسی قرار 
به دنبال پرستش و اديان آسمانی  اَشكالی برای عبادت دارند اّما همه برداشت و  کاتب واديان ،م

  حتی موجودات ديگر نيز به عبادت و پرستش مشغولند. اند،  عبادت
تمامی موجودات ( » ٢۴:آيه  نور -كّل قد علم صلوته و تسبيحه؛«فرمايد:  میعظيم الشان قرآن  

إْن ِمن شیء إالّ يسبّح بحمده و لكن «فرمايد: در جای ديگر می) وباز  نماز و تسبيح خدا را می دانند
گويد، ليكن شما  ) آيةهر موجودی با حمد، خدا را تسبيح می17اسراء ( -( »  ال تفقهون تسبيحهم

   ».تسبيح آنان را نمی فهميد
الهی بشمار رفته ، بنابر عظمت که نماز در  از مهّمترين عباداتيکی  ،اداتهمه عب نـمـاز، درميان 

) با مـشـتـقـاتـش در قـرآن کـريـم ذکـر شـده و  ةصالمورد کلمه ( ١٠۴،  حدود جمله عبادات دارد
 درباره هللا صلی هللا عليه وسلمبـه آن امـر شـده و در چـنـد جـا نـيـز رسـول  صريحآدر پـانـزده مـورد

  آن مورد خطاب قرار گرفته است.
  :گذشته از اينها فوايد و نتايج ارزنده اى نيز براى نماز در قرآن بيان شده است ، چنانچه مى فرمايد 
لوَه ِلِذْکرى ..«  ). .براى ياد من نماز بگزار »(اَقِِم الصَّ

لوَه تَْنهى اَقِِم الصَّ  «در مورد مقام ومنزلت تربيتی نماز قرآن با ظرافت خاص ميفرمايد: لوَه اِنَّ الصَّ
را از فحشا و منکر انسان  نماز بگزار که نماز  ().45عنكبوت، آيه  سوره »(َعِن اْلفَْحشاِء َواْلُمْنَکر

 ). .باز مى دارد
س اسـالم ، چـهـره ديـن ، مـوجـب تـقـّرب اهـل أر در دين مقدس اسالم وشريعت غرای محمدی نماز

  معرفی گرديده است .ل اعمال بعد از معرفت هللا ، ستون خيمه دين و مانند آن تـقـوا بـه خـداوند، افض
 صلی هللا عليه وسلم فرموده است: پيامبر

مـَثـَُل الصَّالِه مـَثـَُل عـَمـُوِد اْلفـُسـْطـاِط، اِذا ثََبَت اْلعَُموُد َنَفعَِت االَْ◌ْطناُب َواالْْوتاُد  «
َمثَل نماز همانند عمود و ( »ُوُد َلْم َيْنَفْع َطنٌَب َوال َوتٌَد َوال ِغشاءٌ َواْلِغشاُء، َوآذانَکَسَر اْلَعمُ 

هرگاه عمود ثابت باشد، طنابها، ميخها و پرده نافع است ولى در  .ستون خيمه است
 ).صورتى که عمود شکست ، طناب ، ميخ و پرده سودى نمى بخشد

 خواننده محترم!
سبحان  هللا و از جمله نماز براى چيست ؟ مگر  برای هللا ت عبادکه مى پرسند، از انسانها بسيارى 

به عبادت بندگان خـود، نيازمند است که به آن امر کرده است ؟ درجواب اين تعداد از اشخاص  بايد 
گفت که عبادت به خاطر رفع نياز از بـى نـيـاز الهـى نـيـسـت. طـاعت و عصيان بندگان هيچ نوع 
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  ندارد.گار پروردسود و زيانى براى 
هنگام آفرينش َخلق از طاعت و بندگيشان بى نياز و از معصيت و نافرمانى  پروردگار با عظمت ما 

فرمانبرداران سودى به او  آنها ايـمـن بـود، زيـرا مـعـصـيـت گـناهکاران او را زيان ندارد و طاعت
 .نمى رساند

کـمـال مـطـلق اسـت و انـسـان بـراى  هللاهـدف ازعـبـادت، رشـد وتـکـامـل انـسـان اسـت، زيـرا 
رسيدن به کمال بايد خود را به او نزديک کند و راه تقرب انسان به خداى متعال ، عبوديت و بندگى 

  است. 
د و در ن، نماز مى خوانند، ولى نمى دانند، براى چه نماز مى گذارنگزارانبـسـيـارى از نـمـاز 

ای بحال شان نمی رساند ، وگفته ميتوانيم ز اين رو، سود وفايده نـتـيـجـه از هدف اصلى آن غافلند، ا
اين عبادت در روح آنان اثرى نگذاشته و يا اثرى نامحسوس و غير قابل توجه گذاشته است؛  که 

زيرا (همچون زاغی که منقار بـر زمـيـن مـى کـوبـد)، بـه نـمـاز پرداخته و با غفلت به پايان مى 
سوره  ۴۵عظيم الشان در ( آيه  با آنکه قرآن  از دارنـده از گـنـاهان نيست.رسانند. چنين نمازى ب

 معرفی داشته است. نماز را بازدارنده از فحشاء ومنکر عنکبوت )
بـراى تـوجـه بـه هـدف اصـلى اقامه نماز، برخى ازعلماء ى بزرگ اسالم ، کتابهايى پيرامون اسـرار 

شته اند که مطالعه دقيق و به کار بستن آنها برهمه اين عبادت وآداب قلبى ومعنوى آن نگا
  . عزيز، امرى ضرورى و الزم است بخصوص جوانان   ،مسلمانان

اما موضوع بحت اين مقاله  بستن دست ها در نماز وبخصوص محل بستن دست ها مختص گرديده 
به  وسلم  صلی هللا عليهاست ،  که نماز مطابق به هدايت حضرت پيامبر اسالمی محمد مصطفی 

  کمال و جمال خويش اجراگردد که درمورد تفصيل ذيل  تقديم ميگردد.
قابل ذکر است که بجاء آوردن نمازبه طريقه که پيامبر اسالم به آن ارشاد فرموده ، برای انسان 

بخشيده وهمين نماز  است که بسياری از  ها و مصائب برای تحمل غمچنان نيرو وقوتی  عظيمی 
  و قدرتنموده  اميدوار بر آينده  انسان را رادر وجود انسان مداو ساخته  ، ونماز امراض  روانی  

که انسان هر لحظه بدان مواجه است، باال می  در برابر حوادث بزرگ اورا  مقاومت  ايستادگی و
  برد. 

 پروردگار حواس خود متوجه  با تمام اعضای بدن ومسلمان انسان در اجرای و ادای فريضه نماز 
 ء پروردگار وهيچ چيز جز گرداند و به و مشكالت دنيوی روی برمی مشغوليت ها شود و از همه یم

عدم  گردانی كامل از مشكالت زندگی و روی كند همين آورد فكر نمی آيات قرآن كه در نماز بر زبان می
 آرامش ايجادباعث  وسجده   وعوارکان نماز در قيام ،قعود ،رک به آنها، در اثنای نماز، فکر کردن 

  گردد. انسان میدر  روان روح و
الهی توفيق آنرا برای ما نصيب نمايی، تا  نماز را مطابق سنت  پيامبر صلی هللا عليه وسلم: ( 

  .) بجاء آوريم. آمين يا رب العالمين نماز بخوانيد ،خوانم بينيد نماز می آنگونه که مرا می

  ماز:ـت در نــن دسـتـمحل  بس
روايات متعّددی را  از پيامبر  دستها در نماز و محل بستن آنها  علماء  ومحدثين،در مورد بستن 

حديث صحيح و  (علوم)ت نموده اند . که برخی از اين احاديث مطابق  علميصلی هللا عليه وسلم روا 
  باشد. برخی ديگر ی از اين احاديث ضعيف می

مشهوترين   اند : از آن جمله: ردهچگونگی و كيفيت بستن دستها را نقل ك (رض)صحابه کرام  
وائل بن حجر و غطيف بن حارث و ابن عباس و ابن مسعود و « احاديث  از راويان مشهور هريک: 

سهل ابن سعد و غيره .....  ميباشد .که با تماس در مورد احاديث متذکره به توضيح وتشريح مبحث 
  خويش می پردازيم .
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  حديث سهل بن ساعد (رض) -اول 
  اند: ديث را امام بخاری در صحيح بخاری  و امام مالك رحمة هللا عليهم در مؤطا روايت كردهاين ح

  ث:ـاصل حدي
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنی علی ذراعه «عن سهل بن سعد ساعد قال: 

تور در زمان رسول هللا صلی هللا عليه  به مردم دس«گويد:  (سهل بن سعد می» اليسری فی الصاله
مختصر صحيح بخاری، (شد كه مردم در نماز دست راست را بر ساق دست چپ بگذارد). داده می

باب وضع اليدين  111ومؤطا امام مالك   رحمة هللا عليه   صفحه 133كتاب صفة الصالة صفحه
  .) 798شماره  249صفحه  1و مشكاة المصابيح جلد 371إحداهما علی االخری فی الصالة شماره 

  ديث وائل ابن حجر:ـ ح دوم
عن وائل بن «رحمة هللا عليه در صحيحش بشرح ذيل ذکر نموده است :   اين حديث را امام مسلم

(از » حجر   إنه رأی النبی رفع يديه حين دخل فی الصاله و كبر ثم وضع يده اليمنی علی اليسری
كرد، دستهايش  شروع میوائل بن حجر روايت شده كه ايشان پيامبر را ديده است هنگاميكه نماز را 

مختصر صحيح مسلم  ماخذ :نهاد).( گفت و دست راست را بر دست چپ می را بلند كرده، تكبير می
  ).باب وضع اليدين إحداهما علی االخری فی الصالة 

  :حديث غطيف بن حارث :سوم
  اين حديث را حافظ بن عبدالبر در(التمهيد و اإلستذكار) با اين عبارت ذكرنموده است:

قال مهما رأيت شيئاً نسيته فإنی لم انس إنی رأيت رسول هللا واضعاً يده اليمنی علی اليسری فی  «
كند كه بسی اوقات شده كه چيزی ببينم و فراموش كنم همانا  (ابن حارث  روايت می   »الصاله

تحفة ماخذ :  نهاد).( فراموش نكردم كه رسول هللا را ديدم در نماز دست راست را بر دست چپ می
  ). چاپ دارالفكر 89ص 2االحوذی به شرح ترمذی ج

  : حديث وائل بن حجر:چهارم
حدثنا وكيع عن موسی بن عمير « سند و متن اين حديث در مصنف ابن ابی شيبه به اين شرح است: 

(پيامبر   »:رأيت النبی وضع يمينه علی شماله فی الصاله« عن علقه بن وائل بن حجر عن أبيه قال:
 1مصنف ابن ابی شيبه جلد يدم كه در نماز دست راست را بر دست چپ گذاشت).(خدا را د

  ).  با تحقيق سعيد لحام چاپ دارالفكر 427صفحه
  پنجم: حديث ابن ابی المخارق البصری:

إذا لم تستح فافعل ما شئت و « عن عبدالكريم بن ابی المخارق البصری أنه قال: من كالم النبوه: 
از عبدالكريم بن ابی (   »علی االخری فی الصالة يضع اليمنی علی اليسریوضع اليدين احداهما 

خواهی بكن و  المخارق بصری ، روايت است كه از كالم نبوت است كه هرگاه شرم نكردی هرچه می
( »نهادن يك دست بر دست ديگر در نماز به اين صورت كه دست راست را بر دست چپ بگذارد.

  .) .376باب وضع اليدين احداهما علی االخری فی الصالة شماره 111مؤطا امام مالك صفحهمواخذ:

  مبحث اول:
  :در موردبستن دست ها برسينه احاديث صحيح نبوی

در اين باب کوشش بعمل خواهد آمد تا آنعده احاديث صحيحه  که در مودر بستن دست ها برسينه از 
  ، بيان گردد.روايت شده پيامبرصلی هللا عليه وسلم 

   رضی هللا عنه: ديث وائل بن حجرح :اول
(وائل بن » فوضع يده اليمنی علی يده اليسری علی صدره عليه وسلم  صليت مع رسول هللا« 

با پيامبر خدا نماز خواندم دست راستش را بر دست چپ و بر سينه « گويد: حجررضی هللا عنه  می
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 2حديث را در طبقات محدثين جلد و ابوالشيخ اين 479صحيح ابن خزيمه شماره  ماخذ  : نهاد).( می
  ). تخريج كرده است 258صفحه 
  :رضی هللا عنه حديث هلب طائی دوم:

رأيت رسول « قال حدثنا يحيی بن سعيد عن سفيان، حدثنا سماك عن قبيصه بن هلب عن أبيه قال: 
يسری هللا ينصرف عن يمينه و عن يساره و رأيته يضع هذه علی صدره و وصفه يحيی اليمنی علی ال

پيامبر خدا را ديدم كه(با اشاره « گويد: (قبيصه بن هلب طائی رضی هللا عنه می» فوق المفصل
   گذاشت يحيی(راوی) دست راست را روی مفصل دست چپ گذاشت). دستها) اينها را روی سينه می

  )  5/226مسند امام احمد (ماخذ : 
  : رضی هللا عنه سوم:حديث طاووس

ش روايت كرده است: قال حدثنا ابو توبه حدثنا الهيثم يعنی ابن  ل اد در مراساين حديث را ابو داوو 
كان رسول هللا يضع يده اليمنی علی يده اليسری « حميد ثور عن سليمان بن موسی عن طاووس قال:

كند كه رسول هللا در  رضی هللا عنه  روايت می (طاووس» ثم يشّد بهما علی صدره و هو فی الصاله
ر. ك. ابوداوود در سنن  ( مأخذ :  بست). نهاد و بر سينه می است را بر دست چپ مینماز دست ر

  ). 32با تحقيق محمد محی الدين در مراسيل شماره / 756شماره /
  

  بررسی احاديث متذکـره از لحاظ علوم حديث:
  يادداشت:

مالک و ديگر  پيرون مذهب امامبرخی از ءبجزوجماعت  اهل سنت  قبل از همه بايد متذکر شد که 
. اما اينکه دست ها در کجا بسته ، در بستن دستها در نماز اتفاق نظر دارندپيروان ساير مذاهب 

  ارائه داشته اند .شود يعنی در مورد محل بستن دست ، نظريات مختلفی 
روايت  نيز  را ابن خزيمه در صحيحش بايد گفت که اين حديث  وائل در مورد حديث 

در صحيح مسلم نيز بدون لفظ  (تحت السره) روايت شده اين حديث همچنان  كرده است.
  است. 

  گويد: ابن سيدالناس در شرح ترمذی می
ای كه( فوز  ابن خزيمه گفته است اين حديث صحيح است و شيخ محمد قاسم سندی حنفی در رساله 

  گويد:  الكرام) ناميده می
خزيمه صحيح است و از روش حافظ ابن حجر آنچه من معتقدم اين است كه اين حديث با شرايط ابن 

آيد كه اين حديث  گويد: از قول ابن سيد الناس چنين برمی آيد، او می نيز در اإلتحاف همين برمی
گويد: اين حديث را ابن خزيمه  صحيح است و پس از ذكر حديث وائل در شرح جامع ترمذی می

  صحيح دانسته است.
ی استادش ابن همام رسيده است در( شرح المنيه)  ی به درجهابن امير الحاج كه در تحقيق و آگاه

مينويسد : قطعاً آنچه از سنت ثابت است: اينست كه در نماز دست راست بر دست چپ گذاشته شود، 
حديث ثابت و صحيحی ـ از نظر متن و سند ـ نيست كه به موجب آن محل بستن دستها مشخص شده 

 عنه  كه در آن آمده، دستها بر سينه بسته شود. و مؤلف باشد به جز حديث وائل بن حجررضی هللا
(بحر الرائق) شرح كنز الدقائق نيز به اين باور است كه محل بستن دستها فقط روی سينه از پيامبر 

  ثابت است. شيخ محمد حيات سندی حنفی در( فتح الغفور) مطالب فوق را ذكر كرده است.
گويد: اين حديث را ابن خزيمه روايت كرده و  وائل می شوكانی در نيل االوطار پس از ذكر حديث

  صحيح دانسته است.
رضی هللا عنه   پس از ذكر حديث سهل بن سعد -شرح صحيح بخاری -حافظ ابن حجر در فتح الباری
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نويسد: راوی اين حديث بيان نكرده است كه دستها كجا بسته شود!؟ اما ابن خزيمه حديث وائل را  می
كه در آن آمده رسول هللا دستهايش را در نماز بر سينه بسته است و در روايت روايت كرده است 

(البزار) آمده( عند الصدر) و نيز امام احمد حديث هلب را که همانند اين دو روايت است، نقل كرده 
است، و امام احمد در زيادات مسند از حديث علی روايت كرده است كه پيامبر دستهايش را زير ناف 

. ميتوانيد 2/224ست ليكن اسناد آن ضعيف است اين نظر ابن حجر است در شرح بخاری بسته ا
  مالحظه فرمايد .

آيد كه حديث وائل را كه ابن خزيمه روايت كرده صحيح و يا  و از ظاهر سخن ابن حجر چنين بر می
كند، و حداقل حسن است، زيرا او اين حديث را در اين بحث آورده تا محل بستن دستها را مشخص 

  سه حديث در اين باره ذكر كرده كه عبارتند از: 
  . حديث وائل بن حجررضی هللا عنه ، ابن خزيمه روايت كرده است.1
  رضی هللا عنه.  . حديث هلب2
  رضی هللا عنه  ـ كه هر دو حديث را امام احمد روايت كرده است.  . حديث علی3

ده: سنت است دستها را زير ناف رضی هللا عنه  كه در آن آم پس از ذكر حديث، علی
ی حديث وائل و هلب چيزی نگفته است،  . و دربارهگويد: سند اين حديث ضعيف است ببنديم می

ی فتح  كرد، زيرا در مقدمه بود قطعاً بيان می اگر حديث وائل و هلب به نظر ابن حجر ضعيف می
كنم و سپس مناسبت باب  ا ذكر میآورم، اول حديث آن باب ر الباری چنين گفته است: هر بابی كه می
دهم و سپس هر چه مربوط به آن باب باشد به فرض،  را با حديث اگر پوشيده باشد توضيح می

ها  ها و افزوده آورم أعم از: فوايدی كه مربوط به متن و سند حديث، از كامل كننده صحت حديث می
را بيان كند و يا راوی مدلسی كه  چه از مطالب پوشيده و غير واضحی كه حديث حديث باشد و يا آن

در روايت آن تصريح شده كه حديث را شنيده و يا حديث متابعی كه راوی پيش از (اختالط) از 
ی اينها را از منابع اصيل أعم از كتاب مسند يا جامع يا مستخرج يا  كنم. همه استادی شنيده، بيان می

  م. ا ها و فوايد با شرط صحيح يا حسن بودن، گرفته جزء
گر اين  آورم بيان گويد: حديث را با شرط صحيح يا حسن بودن می اين كه ابن حجر در آغاز كتابش می

الدراية علی «است كه حديث وائل و هلب بنظر او صحيح و يا حسن بوده است. و حافظ ابن حجر در
احاديث  به الدرايه علی تخريج 1/101كتاب درسی مدارس احناف ر. ك.  (»تخريج احاديث الهدايه

  )  هدايه ـ در حاشيه چاپ شده است.
گويد: اين حديث همان حديثی  پس از ذكر حديث وائل كه ابن خزيمه روايت كرده، در بحث مربوط می

  است كه امام مسلم در صحيحش بدون لفظ( علی صدره) روايت كرده است.
كه مسلم بدون ذكر  آيد كه متن و سند ابن خزيمه همان است از ظاهر سخن ابن حجر چنين بر می

  محل نهادن دستها ذكر كرده است.

  نتيجه اول :
  درمورد محل بستن دستها :

حديث وائل بن حجر كه ابن خزيمه آنرا روايت كرده است صحيح، قابل استدالل و حّجت درنتيجه 
  است و از آن ثابت ميشود كه محّل بستن دستها بر سينه صحيح و استدالل به آن كامل است.

رضی هللا عنه  كه امام احمد در مسندش روايت كرده  ر از روايات، حديث هلب طائی استيكی ديگ
   ( مواخذ : (التقريب )  است كه تمام راويان آن ثقه و اسناد آن صحيح است.

ی جرح و  و يحيی بن سعيد، ابو سعيد قطان بصری است او حافظ و حّجت در حديث و يكی از ائمه
  ».او ثقه، حافظ، فقيه، عابد، امام و حّجت در حديث است« گويد: می تعديل است، حافظ در تقريب

اش ابو مغيره و صدوق (راستگو) است و  سماك بن حرب بن اوس بن خالد ذهلی بكری كوفی، كنيه
فقط روايت او از عكرمه مضطرب است و در آخر عمرش تغيير كرده است. در حالی كه او اين حديث 
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شود زيرا  دار نمی و نيز با تغيير كردنش در آخر عمر، اين حديث خدشهكند  را از قبيصه روايت می
اين حديث را سفيان از او روايت كرده و سفيان از افرادی است كه در اوايل از او حديث شنيده است. 

  و قبيصه نيز ثقه و پدرش صحابی است.

  نتيجه دوم:
  درمورد محل بستن دستها : 
است و مؤلف آثار السنن اعتراف » حسن« ر مورد بستن دستهارضی هللا عنه  د هلب که ازحديث  

حسن است، بنابراين استدالل از اين حديث بر نهادن،    رضی هللا عنه كرده كه اسناد حديث هلب
  دستها در نماز بر سينه صحيح است. 

بسته  دستها را بر سينه صلی هللا عليه وسلم  و يكی ديگر از رواياتی كه در آن تصريح شده پيامبر
» المعرفه«است، حديث طاووس است كه ابوداوود در مراسيلش روايت كرده است و بيهقی در

باشد، و حديث  گويد:اين حديث مرسل  است، زيرا طاووس تابعی است و اسناد اين حديث حسن می می
  مرسل نزد امام ابوحنيفه و مالك و احمد مطلقاً حّجت است. 

مرسل حّجت است كه از طريقی ديگر بصورت مسند يا مرسل  امام شافعی معتقد است زمانی حديث
روايت شده باشد و حديث مرسل را تقويت كند، اين در حالی است كه اين مرسل ـ حديث طاووس ـ 

ی حديث وائل و هلب طائی كه ذكر كرديم تقويت شده است، بنابراين استدالل به اين حديث  بوسيله
  نماز صحيح است.طاوس نيز بر بستن دستها بر سينه در 

نويسد:در مورد  عالمه شمس الحق عظيم آبادی در شرح ابوداود در مورد بستن دستها بر سينه می
  بستن دستها بر سينه دو حديث صحيح وجود دارد كه عبارتند از:

  باشد: كه امام احمد در مسند روايت كرده است به شرح زير می  حديث هلب رضی هللا عنه -1
رأيت رسول « بن سعيد عن سفيان حدثنا سماك عن قبيصه بن هلب عن أبيه قال: قال أخبرنا يحيی «

ينصرف علی يمينه و عن يساره و رأيته يضع هذه علی صدره و وصف يحيی اليمنی علی   هللا
( خواننده محترم  ! اگر خواسته باشيد در  و رواة هذا الحديث كلهم ثقات.» اليسری فوق المفصل

به عون المعبود شرح ابوداود  يشتری بدست اريد ،مراجعه نمايد  ،مورد موضوع معلومات ب
)326/2(  
گرداند و ديدم كه اينها را بر  پيامبر خدا  را ديدم كه از سمت راست و چپ روی بر می ه: ـمـرجـت

ی گذاشتن دستها را نيز توصيف كرده كه دست راست را بر دست چپ  گذاشت و يحيی نحوه سينه می
  نهاد. و تمام راويان اين حديث ثقه هستند. و بر مچ دست می

صليت مع رسول هللا  فوضع يده «  به اين شرح است:   رضی هللا عنه حديث وائل بن حجر 2-
نماز خواندم دست راستش را بر دست   با رسول هللا« ترجمه:»  اليمنی علی اليسری علی صدره

  ».چپ و بر سينه نهاد
از امام احمد روايت است كه دستهايش را باالتر ازناف و روی  نويسد: و ابن قدامة در المغنی می

 گذاشت و قول سعيدبن جبير و شافعی نيز همين است، و دليل اين حديث وائل بن حجر است. سينه می
  :بستن دست ها در زير نافبرسی احاديثی 
  خوانندۀ محترم!

احاديث  جلب می نمايم  ، که تعداد  در اين بخش  توجه واهتمام  خوانند گان  محترم  را  به آنعده از
از  علماء وفقها  آنرا به مراجعه از کتب احاديث در مورد محل بستن دست ها در  نماز در زير ناف 

  استناد نموده اند. مهمترين اين روايات عبارتند اند از :
  رضی هللا عنه: حديث وائل بن حجراول :

باشد: قال حدثنا وكيع عن موسی بن عمير  ح زير میروايتی به مصنف ابن ابی شيبه داده شده به شر
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  عن علمقه بن وائل بن حجر عن أبيه قال:
را ديدم كه دست   صلی هللا عليه وسلم (پيامبر» يضع يمينه علی شماله تحت السره  رأيت النبی« 

  راستش را بر دست چپ و زير ناف نهاده بود.) 
گويد: رجال اين حديث ثقه  می» ار شرح المختاراالختي«حافظ قاسم بن قطلوبغا در تخريج احاديث

  »صحيح االسناد«  گويد: می هستند و طحاوی در آثار السنن پس از ذكر حديث
است ليكن در ثبوت » جيد«اگرچه اسناد اين حديث گويد: می» تحفه االحوذی« مباركپوری در

  ت.)يعنی: ( بستن دستها در زير ناف قوياً ايراد وارد اس» تحت السره«لفظ 
» فتح الغفور فی تحقيق وضع اليدين علی الصدور:«شيخ محمد حيات سندی در رساله خويش 

ی  در اينكه افزوده ر.ک الد ره فی اظهار غش نقد  السره) 37- 35فتح الغفور صفحه  ( مينويسد :
باشد و منشأ آن اشتباهی است كه  در حديث باشد ايراد وارد است و حتّی غلط می» تحت السره«
ام و اين حديث را با  های صحيح مصنف ابن ابی شيبه مراجعه كرده اق افتاده، زيرا من به نسخهاتف

در آن نبود و بعد از اين حديث اثر نخعی است كه الفاظ » تحت السره«همين سند و الفاظ ديدم اما لفظ
د چشم وجود دارد. شاي»تحت السره«آن با الفاظ اين حديث نزديك است و در آخر اثر نخعی لفظ 

  نويسنده از يك سطر به سطری ديگر كج شده و لفظ اثر نخعی در حديث مرفوع داخل شده است.
  مينويسد :» الدرة فی اظهار غش نقد السرة»  ی رساله نويسنده

كنند،بر  و اما حديث وائل كه ابن ابی شيبه روايت كرده و از آن بر بستن دستها زير ناف استدالل می 
  ارد است. آن اعتراضات زيادی و

اين حديث را ابن ابی شيبه روايت كرده است و پس از آن اثر نخعی را آورده و الفاظ اين دو به 
های چاپی متفاوت است و  است و نسخه» تحت السره«يكديگر نزديك است و در آخر اثر نخعی لفظ  

ن باشد و اثر ها، حديث مذكور نقل شده بدون اينكه محل گذاشتن دستها در آن تعيي در برخی نسخه
» تحت السره«ی های ديگر حديث، با افزوده مذكور هم پس از آن وجود دارد ولی در برخی نسخه

ها اينست كه كاتب، اشتبا ه نموده  و  بدون نقل اثر نخعی آورده شده كه منشأ اين اختالف در نسخه
آيد  خه چنين بر میكه در اثر وجود داشته، وارد حديث شده و از اختالف دو نس» تحت السره«لفظ  

 كه لفظ اثر بر حديث مرفوع افزوده شده باشد. 
  :کالم خالصه 

آنچه قاسم  بن قطوبغا از مصنف ابن ابی شيبه نقل كرده قابل اعتماد نيست و اعتبار ندارد، زيرا در  
  مصنف خالف مقصود اوست.

  گويد: مباركپوری می
همين حديث را امام احمد در مسندش دقيقاً با  كه: كند اينست  از آنچه سخنان اين بزرگان را تأييد می 

نيست. روايتی كه در مسند » تحت السره«ی همين سند ابن ابی شيبه روايت كرده و در آن افزوده
حدثنا وكيع حدثنا موسی بن عمير العنبری عن علقه بن وائل الحضرمی «باشد: است به اين شرح می

(رسول هللا را ديدم كه در نماز »: ينه علی شماله فی الصالةرأيت رسول هللا واضعاً يم«عن أبيه قال: 
دست راستش را بر دست چپ نهاده بود). و نيز دارالقطنی دقيقاً با همين سند ابن ابی شيبه اين 

  وجود ندارد. » تحت السره«ی حديث را روايت كرده است و در آن افزوده
  به اين شرح است:» دارالقطنی«حديث مسند در

حسين بن اسماعيل و عثمان بن جعفر بن محمد األحول قال حدثنا يوسف بن موسی اخبرنا حدثنا ال 
رأيت رسول هللا واضعاً « وكيع نا موسی بن عمير العنبری عن علقه بن وائل الحضرمی عن أبيه قال:

  ». يمينه علی شماله فی الصاله
است اينست كه: ابن تركمانی  در حديث ابن ابی شيبه» تحت السرة«و از آنچه مؤيد مدرج بودن لفظ 

به تأييد مذهبش دو » الجواهر النقی«در» نصب الرايه« ـ استاد حافظ زيلعی حنفی مؤلف كتاب 
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   رضی هللا عنه گويد: ابن حزم گفته است: از ابوهريره حديث ضعيف ذكر كرده است، آنجا كه می
:   رضی هللا عنه ابوهريره (از»: وضع الكف علی الكف فی الصاله تحت السره«روايت كرديم كه 
  در نماز نهادن كف دست بر پشت دست ديگر زير ناف است). « روايت است كه:

  دومين روايت در اين بابت :
دومين روايت که در مورد گذاشتن دستها در زير ناف مورد استناد قرار گرفته است حديثی حضرت 

ة تعجيل أإلفطار و تأخير السحور و عن انس قال: ثالث من اخالق النبو« انس است به اين شرح:
(سه چيز از اخالق نبوت است: تعجيل در »: وضع اليد اليمنی علی اليسری فی الصاله تحت السره

  افطار و تأخير در خوردن سحری و نهادن دست راست بر دست چپ زير ناف). 
قال « گويد: كه میقبل از اين دو حديث ضعيف اثر مجلز را از مصنف ابن ابی شيبه نقل كرده آنجا  

ابن ابی شيبه فی مصنفه: ثنا يزيد بن هارون أخبر الحجاج بن حسان سمعت أبا مجلز أو سألته قلت: 
  ».كيف أضع؟ قال: يضع باطن كف يمينه علی ظاهر كف شماله يجعلهما أسفل من السره

نه بگذارم؟ از ابو مجلز شنيدم، يا از او سؤال كردم، دستهايم را چگو گويد: حجاج  بن حسان می
تر از ناف بگذار).  ابن تركمانی از مصنف ابن  گفت: كف دست راست را بر پشت دست چپ و پايين

ابی شيبه غير از اين اثر روايت ديگری را نقل نكرده است. بنابراين پيداست كه در حديث وائل در 
قطعاً ابن تركمانی  بود نبوده است، زيرا اگر اين افزوده در حديث می» تحت السره«ی  مصنف افزوده
رسد كه ابن تركمانی به تأييد مذهبش دو حديث ضعيف نقل كند. و  كرد و بسيار بعيد می آن را نقل می

تحت «ی  از مصنف ابن ابی شيبه هم اثر ابو مجلز را بياورد ولی حديث مرفوعی كه در آن افزوده
  باشد و سند آن هم صحيح باشد، نقل نكند.» السره

ی فتح الغفور  مؤيد اين مدعاست، گفتار شيخ محمد حيات سندی است كه در رسالهو ديگر آنچه كه 
اند و در آن ذكری از لفظ  گويد: از آنجايی كه بسياری از محدثين حديث مصنف را روايت كرده می
  نيست و كسی از علماء  را نديد و حتی نشنيدم كه اين حديث را با اين افزوده » تحت السره«

  گوييم اين افزوده مدرج است و از حديث نيست. قاسم!!! لذا می روايت كند. بجز
ثوری و ابوحنيفه « گويد: می» التمهيد«ابن عبدالبر كه حافظ حديث در دوران خودش بوده در

گونه روايت شده، ليكن  اند: در نماز دستها را زير ناف ببنديد، و از علی و ابراهيم نخعی هم اين گفته
ها چنين گفته باشند، اگر اين حديث را با الفاظ مذكور صحيح و در  ه آنبه اثبات نرسيده است ك

كرد زيرا ابن عبدالبر در اين باب و ديگر ابواب به كثرت از  بود قطعاً ذكر می مصنف ابن ابی شيبه می
  ابن ابی شيبه حديث نقل كرده است.

يد: ابن خزيمه حديث وائل گو و حافظ ابن حجر كه در عصر خود نظير نداشته است در فتح الباری می
دستهای مبارك را در نماز بر سينه  صلی هللا عليه وسلم پيامبر «را روايت كرده كه در آن آمده:

  ».نهاد می
به معنی بر كنار سينه و در حديث هلب نيز شبيه اينها آمده و در » عندالصدر«آمده» البزار«و در 

گويد: با پيامبر  ف است و با حديث وائل كه میگويد: اسناد اثر علی ضعي تخريج احاديث هداية می
ر. ك. به  موخذ : (اكرم نماز خواندم دست راستش را بر دست چپ و بر سينه نهاد، معارض است. 

  ) وضع اليمنی علی اليسری   87دارالريان للتراث   262صفحه 740فتح الباری كتاب األذن حديث
بود قطعاً ذكر  ی مصنف صحيح می ده اگر اين افزودهدر تخريج رافعی نيز به همين اشاره كر همچنان 

» الفيه«كرد اين در حالی است كه كتابهای او سرشار از روايات مصنف است و سيوطی در شرح  می
گويد: ابن حجر مصنف را مختصر كرده است و حافظ زيلعی كه از آگاهترين علمای احناف است و  می

ه و در اين زمينه تالش گسترده نموده، حديث صحيحی در برای گردآوری دالئل مذهبش آستين باال زد
  كرد. كرد بدون ترديد ذكر می اين باره پيدا نكرده اگر پيدا می

صلی هللا گويد: پيامبر می» وظائف اليوم واليله«سيوطی كه در زمان خود حافظ حديث بوده است در
اين در حالی است كه بست. و  دست راست را بر دست چپ گذاشته و بر سينه می عيله وسلم 
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حديث از مصنف نقل كرده است كه عبارت برخی  9در مسند وائل تقريباً » جامع الكبير«سيوطی در
را ديدم كه دست راستش را بر دست چپ  صلی هللا عليه وسلم پيامبر« از روايات اينست كه:

  كرد.  طی ذكر میگمان سيو بود بی صحيح و در مصنف می» تحت السره«ی گذاشت. اگر اين افزوده می
  گويد: عالمه عينی در شرح بخاری می

ی بستن دستها امام شافعی حديث وائل را كه ابن خزيمه در صحيحش روايت كرده است  در مسئله«
صلی هللا عليه با پيامبر اكرم «گويد:  حّجت قرار داده اند و آن حديث اين است كه: وائل بن حجر می

  ».بر دست چپ و بر سينه نهادنماز خواندم دست راستش را  وسلم 
موثق «ی بستن دستها داليلی را مورد استناد قرار دادند كه متاسفانه ولی علمای احناف در مسئله

های عينی  كرد. زيرا نوشته اگر اين افزوده در مصنف وجود داشت بدون شك عينی ذكر می» نيستند.
  مملو از رواياتی است، كه از مصنف نقل كرده است.

شرح «ی استادش ابن همام رسيده است در  ير الحاج كه در تحقيق، تفّحس و آگاهی به درجهو ابن ام
گويد:  آنچه از سنت ثابت است اينست كه در نماز دست راست را بر دست چپ بگذاريم و  می» المنيه

حديثی به ثبوت نرسيده كه محل گذاشتن دستها در آن تعيين باشد، بجز حديث وائل بن حجررضی هللا 
ر. ك. به ( گونه از او نقل كرده است. كه ابن خزيمه روايت كرده است؛ مؤلف بحرالرائق اين  عنه

  ). 76) به نقل از پاورقی هدايه الصلوه صفحه 1/330بحر الرائق(
بود قطعاً ابن امير الحاج آنرا  داشت و صحيح می در مصنف وجود می» تحت السره« ی اگر افزوده

  لی است كه شرح او سرشار از روايات مصنف است.كرد. و اين در حا ذكر می
  :راويان حديث برسی 

طوريکه مالحظه ميشود همه ی استدالل های که درمورد حديث وسند آن بيان گرديد ،نتيجه چنين 
شود كه حديث وائل در  كند و ثابت می دار می صحت حديث بستن دستها زير ناف را خدشه است که :

صحيح نيست. هر چند سند آن جيد است ليكن در » تحت السره«ی ودهمصنف ابن ابی شيبه با افز
توانيم حديثی كه  قويا ايراد وارد است و هرگز ثابت نيست. آيا می» تحت السره«ی ثابت بودن افزوده

و بدان توجه   اين همه علماء  و صاحب نظران و محققان احناف آنرا ثابت و صحيح ندانسته
  ليل ذكر كنيم و اّدعا نماييم كه اين حديث صحيح است؟ اند، باز هم بعنوان د نكرده

خواهند چنين  دهند و می تك رجال حديث را مورد بازنگری قرار می  آيا تعجب نيست از آنانی كه تـك
جلوه دهند كه در علم حديث و رجال شناسی مهارتی دارند، اّما به مصنف ابن ابی شيبه رجوع 

گويند نيست، شايسته است اهل تحقبق به مصنف ابن  گونه كه می نكنند تا بدانند كه اين حديث آ نمی
 رجوع كنند، تا واقعيت برايشان روشن شود. 145باب 427صفحه 1ابی شيبه جلد

  حديث حضرت علی در مورد بستن دستها در زير ناف :
   صورت ميگيرد: حديث ديگری كه توسط علماء برای اثبات بستن دستها زير ناف به آن استدالل

  حضرت علی کرم هللا وجهه  است :ديث ح
كنند كه  ابوداود، احمد، ابن ابی شيبه، دارقطنی و بيهقی( رحمه هللا عليهم)  از ابوجحيفه روايت می 

  حضرت علی گفته است: بستن دستها زير ناف سنّت است.   
فاق نظر گويد: اين حديث ضعيف و بر ضعف آن ات می 2ی حاشيه 96صفحه  1ی حنفی جلد در هدايه( 

  ر.ک الدار المنثور.سيوطی والمجوع شرح المهذب  نووی). وجود دارد.
  د: ـگوي مباركپوری می

در سند اين حديث عبدالرحمن بن اسحاق واسطی است و مدار اين حديث بر عبدالرحمن بن اسحاق 
  است كه قابل حّجت نيست.

گويد: ابن قطان گفته است:  شرح هداية پس از ذكر اين حديث می» نصب الرايه«حافظ زيلعی در 
ی او  ی واسطی است كه ابن حنبل و ابو حاتم درباره عبدالرحمن بن اسحاق همان ابن حرب ابو شيبه
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امام » ليس بشی« گويد: ارزشی ندارد. اش می است و ابن معين درباره» منكر الحديث«اند: گفته
گويد: اسناد اين حديث ثابت نيست  یم» المعرفه« ، بيهقی در» فيه نظر«گويد: ی او می بخاری درباره

  است.» متروك«و فقط عبدالرحمن بن اسحاق واسطی آن را روايت كرده و او
گويد: اين حديثی است كه بر ضعيف بودن آن اتفاق نظر  می»شرح مسلم«و» الخالصه«نووی در 

نصب به  (. وجود دارد، زيرا عبدالرحمن بن اسحاق به اتفاق علمای جرح و تعديل ضعيف است
  ) الراية  شرح هداية بحث مربوطه مراجعه شود.

» فيه نظر« گويد: هرگاه امام بخاری در مورد كسی بگويد: می» التحرير«و شيخ ابن همام حنفی در
  توان آنرا معتبر دانست. هرگز حديث آن فرد قابل احتجاج و استشهاد نيست و نمی
توان  آن  ف است و قابل حّجت نيست و نمیبا توجه به آنچه گفته شد؛ واضح است كه اين حديث ضعي

  را بعنوان حديث شاهد ذكر كرد، چون حديثی بی اعتبار است.
كه از علی » والنحر«:  روايت شده است، با تفسير رضی هللا عنه وانگهی اين حديث كه از عی

  روايت است، مخالف است.
دست چپ بر سينه در نماز. يعنی: گذاشتن دست راست بر وسط ساق » والنحر«گويند:  ايشان می 

اين روايت را بيهقی، ابن ابی شيبه، ابن منذر، ابن ابی حاتم، دارقطنی، ابو الشيخ، حاكم وابن 
  اند. مردويه( رحمه هللا عليهم) از او نقل كرده

  گويد: ی هداية می داد در حاشيه فاضل ماله
را بر بستن دستها » والنحر«ی وقتی حديث بستن دستها زير ناف ضعيف است و با اثر علی كه كلمه

بر سينه در نماز تفسير كرده مغايرت دارد، واجب است به حديث وائل عمل شود، كه نووی در شرح 
« ی احناف منسوخ است. مؤلف مسلم ـ ذكر كرده و قابل ذكر است كه اين حديث علی طبق نظريه

كند كه:  جرير ضبی روايت میگويد: ابوداود از  كه حنفی است می» الدره فی اظهار غش نقد الصره
علی را ديدم مچ دستش را گرفته و روی ناف گذاشته بود و طبق اصلی كه علمای ما احناف 

معتقدند: هرگاه صحابی بر خالف روايتش عمل كند، عمل او بيانگر نسخ روايت اوست. مباركپوری 
صحيح  -ناف بسته بود كه دستهايش را روی-گويد: اسناد اين اثر علی كه ابوداود روايت كرده می

  است.
رضی هللا عنه است كه ابوداود از ابی وائل  سومين حديث از اين دسته احاديث، حديث ابوهريره

  روايت كرده است، و به اين شرح است:   
(از ابو »: أخذ األكف فی الصاله تحت السره   قال ابوهريره رضی هللا عنه   عن ابی وائل قال: 

  گفت: گرفتن كف دست در نماز زير ناف است). ت است كه ابوهريره میوائلرضی هللا عنه رواي
  گويد:  مباركپوری می

  نيز عبدالرحمن بن اسحاق واسطی است.   در اسناد اين روايت ابوهريره 

    نتيجه اينكه:
توان آنرا بعنوان  اين روايت عالوه بر اين كه حديث نيست قول صحابی است، ضعيف است، و نمی 

  ل يا شاهد يا روايتی معتبر ذكر كرد.حّجت و دلي
است كه آنرا ابن حزم در محلی بصورت معلّق با اين    رضی هللا عنه و چهارمين حديث حديث انس

سه چيز از اخالق نبوت است: تعجيل در افطار، تأخير در خوردن سحری و «  الفاظ ذكر كرده است: 
  »نهادن دست راست بر دست چپ در نماز زير ناف.

  گويد: پوری میمبارك
سند اين حديث را پيدا نكردم و علمای احناف، اين حديث را در كتابهايشان بعنوان حّجت، بدون سند 

توان حّجت يا شاهد قرار داده و معتبر دانست.  كنند و حديث بدون سند را نمی ذكر می
  گويد: می» الدره«ی نويسنده
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» نبوه وضع اليمين علی الشمال تحت السرهمن اخالق ال« كند: ی حديث انس كه روايت می در باره
گويد: اين حديث را ابن حزم روايت كرده و سند آن مشخص نيست تا  عالمه عينی شارح بخاری می

رجال آن بررسی شود و عدم ثقه و يا ثقه بودنشان محقق گردد و اين حديث را بسياری از محدثين 
شود كه راوی  ی بر حديث زمانی پذيرفته می اند و افزوده روايت كرده» تحت السره«ی بدون افزوده

  و معلوم باشد.» ثقه«آن
ی  گويد: يكی از رواياتی كه درباره نام دارد می» دراهم السره«اش كه شيخ هاشم سندی در رساله 

بستن دستها زير ناف نقل شده حديثی است كه زاهدی در شرح قدوری و ابن امير الحاج در البحر 
سه چيز از سنت پيامبران است، تعجيل در «اند كه به اين شرح است:  كرده الرائق از پيامبرروايت

  »افطار، تأخير در خوردن سحری و نهادن دست راست بر دست چپ در نماز زير ناف
  گويد:  شيخ هاشم می 

برای اين حديث سندی نيافتم، بجز اينكه زاهدی افزوده كه حديث را علی از رسول هللا روايت كرده 
زير ناف را «اند: كسی از تخريج كنندگان اين حديث لفظ  ابن امير الحاج و ابن نجيم گفته است. ليكن

تمام رواياتی كه در مورد بستن دستها زير ناف نقل شده » اند. بصورت موقوف و مرفوع ذكر نكرده
  اشد.ب كنند، روايات فوق است، ليكن هيچ يك از اينها صحيح نيست و قابل حجت نمی و بدان استناد می

  نتيجه کلی بـحث:
 صلی هللا عليه وسلم ،حديث صحيحی از پيامبرمحدثين در تحقيقات  خويش بدين نتيجه رسيده که 

  سازد. روايت نشده كه بتوان با استناد به آن بستن دستها زير ناف را ثابت
لت دال» تحت السرة«از آنچه بر عدم ثبوت« نويسد: شمس الحق عظيم آبادی در شرح ابو داود می 

كند اينست كه امام زيلعی و عينی و ابن همام و ابن امير الحاج و ابراهيم المجلسی و مؤلف بحر  می
رغم شدت توجهشان به  الرائق، ابن نجيم و مال علی قاری و كسان ديگری از علمای احناف علی

ده است. اگر داليل مذهب حنفی و گردآوری داليل صحيح و سقيم، كسی از آنان اين افزوده را ذكر نكر
كردند. و عالمه ابن همام  حديث صحيحی با اين افزوده، وجود می داشت قطعاً بزرگان مذكور ذكر می

گويد: بر ضعيف قرار دادن اين  ی روايت علی می در فتح القدير شرح هدايه به نقل از نووی در باره
است كه بر ضعيف قرار اند چون در سند آن عبدالرحمن بن اسحاق كوفی واسطی  روايت اتفاق كرده

ی  و برای تحقيق بيشتر در باره 1/287.ر.ك. فتح القدير(موخذ :دادن وی، اجماع شده است.
  ) رجوع شود. 1/472و التقريب 6/136عبدالرحمن بن اسحاق التهذيب

  اند به شرح زير است: ای كه برای بستن دستها زير ناف مورد استدالل قرار داده و از ديگر ادله
(گرفتن كف دست (چپ) با كف »: اخذ االكف علی االكف فی الصالة تحت السره«بوهريره: قال ا -1

  دست(راست) در نماز و گذاشتن آن در زير ناف است).
اين روايت هر چند موقوف است و از احاديث مرفوع نيست باز هم در سند آن همان عبدالرحمن بن  

ی جرح و تعديل با اتفاق او  ت: يعنی: ائمهاسحاق كوفی واسطی است كه بر ضعف آن اتفاق نظر اس
باب من السنة وضع اليمين  1/313ر.ك. نصب الرايه حافظ زيلعی حنفی  (  اند. را ضعيف دانسته

  ). علی الشمال...
گويد: شنيدم احمدبن حنبل عبدالرحمن بن اسحاق  اين روايت را كه ابوداود نقل كرده پس از آن می 

  ). . 758ش/ 130به ابوداود/.ر. ك. ( داند. را ضعيف می
ابوداود گويد: از سعيد بن جبير روايت شده كه دستها باالتر از ناف بسته شود و ابومجلز گويد زير 

  ناف بسته شود و از ابوهريره نيز به همين صورت روايت است اما قوی نيست. 
احناف مانند:  نتيجه اين كه روايت ابوهريره همانند روايت علی ضعيف است و به گواهی علمای

  حافظ زيلعی، عبدالحی لكنوی و ابن همام؛ ضعيف است و بر ضعف آن اتفاق نظر وجود دارد.
ابو مجلز گويد دستها را زير ناف بگذارد. اين روايت از ابو مجلز است و ابومجلز تابعی است  -2

   )   1/69و آثار السنن 1/390مصنف ابن ابی شيبه( موخذ : ونظريه تابعی حجت نيست.
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  از ابراهيم نخعی روايت است كه گفت: -3
(ابراهيم نخعی نيز تابعی است و قولش حجت نيست. و نيز ». در نماز دستها را زير ناف بگذار« 

اند به فرض اين كه صحيح باشند باز هم بدليل اين كه قول  رواياتی كه به ثوری و اسحق نسبت داده
  )1/69شيبه و آثارالسنن .مصنف ابن ابی( موخذ :تابعی است، حجت نيست).

  در کجا گذاشته شود؟ هادستپس 
از برسی نظريات محدثين که در فوق به تفصيل بيان يافت ،بايد به نتيجه نهايی وکلی دست يافت که 

يا هم يا باالتر از ناف وروی  ناف بسته شود ؟ دستها در وقت نماز در کجا بسته شود :آيا دستها در 
  صحيح است؟ ی از اين رويات کدام يک زير سينه دست ها 

  گويد:  شيخ مباركپوری می
تر از سينه داللت كند. فقط يك  حديث مرفوعی را سراغ ندارم كه بر بستن دستها روی ناف يا پايين

اثر از علی نقل شده است كه علی دستهايش را باالتر از ناف بسته است. اين حديث را ابو داود با 
است اّما اين اثر از عمل علی ثابت است و حديث مرفوع نيست،  صحيح و يا حسن روايت كرده سند

وانگهی در اين حديث آمده كه علی باالتر از ناف دستهايش را بسته است از ظاهر اين حديث 
توان استنباط نمود كه دستهايش را بر جايی باالتر از ناف يعنی: بر روی سينه يا كنار سينه بسته  می

   )2/89وذی(ر. ك. تحفة االح ( است.  
باب «ابوالحسن حنفی سندی در شرح ابن ماجه در» ی ابوالحسن حنفی معروف به سندی نظريه«

  » قوله فيأخذ شماله بيمينه.« نويسد: می» وضع اليمين علی شمال فی الصاله
رأيت رسول هللا يضع يده علی  «رضی هللا عنه در مسند آورده است:  در حديث قبيصه بن هلب

(رسول هللا را ديدم كه دستهايش را بر سينه گذاشته بود در حاليكه با »: اله بيمينهصدره و يأخذ شم
  دست راستش، دست چپش را گرفته بود).

صليت مع رسول هللا صلی « در صحيح ابن خزيمه از وائل بن حجررضی هللا عنه:  روايت است كه:
رسول هللا نماز خواندم دست  (با»: هللا عليه وسلم فوضع يده اليمنی علی يده اليسری علی صدره

  .»اش گذاشت. راستش را بر دست چپ و بر سينه
كان رسول هللا يضع اليد اليمنی علی يده اليسری ثم «و ابوداود از طاووس روايت كرده است كه: 

نهاد و بر سينه  رسول هللا در نماز دست راستش را بر دست چپ می»:(يشد بهما علی صدره
  حّجت است). (مرسل است ليكن حديث مرسل در نزد تمام (احناف)  بست. اين حديث اگرچه می

  :خالصه بحث بستن دستها در نماز
همانطور كه بستن دستها در نماز در نتيجه وخالصه بحث بستن دست ها در نماز بايد گفت: 

 ثابت نيست، همين طور ثابت است كه صلی هللا عليه وسلم ثابت و دست باز نماز خواندن از پيامبر 
إن من السنه «در نماز سينه است نه جايی ديگر؛ و در مورد حديث:  وبستن دست ها  محل گذاشتن

بايد بگوييم كه بر ضعيف بودن آن اتفاق نظر وجود دارد، ابن » وضع الكف فی الصاله تحت السره
اجه ر.ك. به شرح ابن م.   ( موخذ : همام همين گونه از نووی نقل كرده و بر آن سكوت نموده است

  ).باب مذكور 271-1/270جلد 
  نويسد: عالمه عينی در شرح ابو داود می

به مردم  در زمان رسول خدا«رضی هللا عنه:  روايت كرده است که:  بخاری از سهل ابن سعد 
دست راست را بر دست چپ و بر سينه بگذارد و مسلم از وائل ابن حجر  مشد كه مرد دستور داده می

  »دست راستش را بر دست چپ گذاشته بود. صلی هللا عليه وسلم امبرروايت كرده است كه پي
در يك » گذاشت. پيامبر خدا  دست راستش را بر دست چپ می«ابن خزيمه روايت كرده است كه: 

گذاشت  گرفت و در لفظ ديگر آمده، دستها را بر سينه می لفظ آمده كه با دست راست دست چپ را می
رضی هللا عنه  لك النكری از ابوالجوزاء از ابی عباس عبدهللا بن عباسو بيهقی از حديث عمرو بن ما
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گذاشتن دست راست بر دست چپ در نماز «يعنی: » فصل لربك و النحر« ی كند كه آيه روايت می
مكتبة الرشد  3/350ر. ك. به شرح ابو داوود بدر الدين عينی جلد( موخذ :  روی سينه است.

  ).الرياض
  نويسد: ح مسلم میو قاضی عياضی در شر

شود بر سينه گذاشته شود و اين از  در مورد نهادن دستها در نماز اختالف شده است. گفته می 
ی اولی نزديك است و پس  اند بر نحرگاه گذاشته شود و اين به نظريه پيامبر خدا روايت است و گفته

فصل لربك «ی تفسير آيهنويسد: از علی روايت است كه در  باره می از ذكر ديگر نظريات در اين
در نماز دست راست بر دست چپ و بر سينه يا نحرگاه «گفته است: معنای آن اينست كه: » والنحر
چ  باب وضع اليمنی علی اليسری 2/291به إكمال المعلم شرح صحيح مسلم جلد(مؤخذ : ». بگذارد

  ).دار الوفاء 
  محترم! ۀخوانند

  توانيد به تفاسيری همچون: می »ربك والنحرفصل ل« ای تحقيق بيشتر در مورد تفسيربر
  چ داراحياء التراث العربی 30/664روح المعانی تأليف آلوسی حنفی جلد -1
تأليف محمد بن جرير  30/396جامع البيان عن تأويل آيه القران معروف به تفسير طبری جلد -2

  طبری با تحقيق محمد شاكر چ داراحياء التراث العربی
شافعی با تحقيق عبدالرزاق  -أليف ابی محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوی تفسير بغوی، ت -3

  چ داراحياء التراث العربی 5/316المهدی جلد 
) و تفسير مظهری قاضی ثناء هللا پانی پتی و عموم تفاسير رجوع 8/450درالمنثور، سيوطی( -4

  كنيد.
  نظريه ی عالمه نيموی در موردحديث 

  »تحت السره «   وه علقه بن وائل با افزد
های مصنف  بدليل اينكه در بيشتر نسخه» تحت السره«ی گويد:اگرچه افزوده نيموی در آثار السنن می

» علی الصدر«ی  مخالف است، بنابراين همانند افزوده» ثقات«هست، صحيح است، ليكن با روايات
يث اضطراب نيز وجود رغم مخالفت با ثقات در حد در روايات ابن خزيمه غير محفوظ است و علی

به  مراجعه شود دارد همانطور كه گفته شد، اگرچه سند آن صحيح است ليكن متن آن ضعيف است. (
   )./ط/ مكتبه امداديه ملتان پاكستان91آثار السنن 

رضی هللا  موالنا خليل احمد سهارنپوری در بذل المجهود شرح ابو داوود پس از ذكر حديث وائل
های موجود ابن ابی  در نسخه» تحت السره«گويد: لفظ به روايت كرده است میعنه:  كه ابن ابی شي

  ). چ دارالكتب العلميه 4/477بذل المجهود جلد ( موخذ :شيبه نيست.
موالنا » علی الصدر«ی  ديدگاه موالنا ظفر احمد عثمانی در خصوص حديث وائل بن حجر با افزوده

گويد:  ی نسبتا طوالنی در خصوص بستن دستها میظفر احمد عثمانی در إعالء السنن پس از بحث
هللا دستهايش را روی  كه در هر دو آمده رسول -وقتی مرسل طاووس با حديث وائل بن حجر 

  جمع كنيم. - اش بسته است سينه

  در نتيجه:
شود و از آن جايی كه مرسل در نزد ما حجت است، لذا بر ما الزم است كه يا  حديث وائل قوی می

  پردازد كه به اتفاق ضعيف است. و يا عمل كنيم اما پس از اين به ترجيح روايت علی می جواب دهيم
  ).چاپ دار الفكر 2/686إعالء السنن ( موخذ :  

نويسد: مرسل طاوس را ابوداود در مراسيل به  اعالء السنن می 2/686گفتنی است كه، در پاورقی 
ر چند مرسل است اما مرسل در نزد تمام با اسناد صحيح روايت كرده است اين روايت ه 759ش/
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حجت است و سند اين روايت بصورت مرسل  -شان در خصوص مرسل با اختالف مذاهب -علماء  
صحيح است و از طرق ديگر بصورت متصل نيز روايت شده است لذا در نزد تمام علماء  حجت 

  است. 
روايت  222ص/» المسائل«در امام اسحاق بن راهويه به اين سنت صحيح عمل كرده است مروزی  

كرد و در  خواند ... و دستهايش را در قنوت بلند می اسحاق بن راهويه با ما وتر می«كرده است: 
   .»بست... نماز دستهايش را روی سينه می

  يـادداشـت:
در مورد بستن  دست در نماز  فرقی  وفقهای دين برخی از علماء در اين هيچ جای شکی نيست که 

كه در مورد بستن دستها در ها ومرد  بيان داشته اند مگر با دقت تام بايد بعرض  برسانم  در بين زن
نماز و ديگر اركان، واجبات و سنتها هيچ فرقی بين نماز خواندن مرد و زن نيست و حتی يك روايت 

  وجود ندارد كه از آن فرقی بين نماز زن و مرد ثابت شود. در اين مورد  صحيح هم
بصورت عام  اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم ،بسيار واضح ودقت فورمولبندی شده و خطاب پيامبر

  (بخاری) » خوانم، نماز بخوانيد ايد من نماز می خطاب به زن و مرد فرموده است: (همانطور كه ديده
امام بخاری در تاريخ الكبير با سند صحيح از ام درداء كه يكی از زنان فقيه صحابه بوده است نقل 

نشست و ابراهيم نخعی كه از بزرگان تابعين و از فقهای  می كند، كه ايشان در نماز همانند مردان می
گويد: در نماز زن همان عملی را انجام دهد كه مرد انجام  رود، می بنيان گذاران فقه حنفی بشمار می

  ).1/75/2دهد. ابن ابی شيبه ( می

  :توضيحی يادداشـت
  ارگان داخلی نماز که هيچگونه فرقی بين  نماز مرد وزن وجود ندارد .ارگان نماز بدوقسم است ، 

  ولی در ارگان خارجی نماز ، برخی تفاوت های  است که علماء آنرا نيز بيان داشته اند .
خود را بيشتر از  بايد  زنان در سجده حکم نموده اند که :برخی علماء در تحقيقات خويش اينکه اما 

و حتی زنان نيز  وجود ندارد .يح نيست! زيرا دليلی بر اين ادعا در شرع مردها جمع نمايند، صح
مانند مردها می توانند که در تشهد اول بصورت افتراش و در تشهد دوم بصورت تورک بنشينند و 

     دليلی وجود ندارد که در اين موارد با مردها متفاوت باشند.
فرقی بين نماز  « ت نماز زنان و مردان می گويد:تفاو مورد شيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه هللا در 

زنان و مردها وجود ندارد، و آنچه برخی از فقها گفته اند که بين نماز زن و مرد فرق وجود دارد، 
َصلُّوا َكَما  «دليلی بر آن ادعا موجود نيست، و حديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم که می فرمايند:

، برای تمامی مکلفين » نماز بخوانيد چنانکه می بينيد من نماز می خوانم:« يعنی» َرأَيتُُمونِی أَُصِلّی 
از زن و مرد عام است، و همچنين مابقی تشريعات و احکام اسالمی نيز برای زنان و مردان عام 

است ( و فرقی برای زن و مرد وجود ندارد) مگر اينکه بر فرق بين آندو دليل صحيحی وجود داشته 
م را ) تخصيص کرده باشد؛ پس سنت است که زن همانند مرد در رکوع و سجود و باشد که (آن حک

قرائت و قرار دادن دستها بر روی سينه نماز بخواند، و همچنين هنگام رکوع دستهايش را بر روی 
زانوهايش بگذارد و در سجده نيز همانند مردها کف دو دست خود را روبری دو گوش يا شانه 

ذارند ، و همانند مردها از رکوع بلند شود و مانند آنها اذکار رکوع و سجود و هايشان بر زمين می گ
  رکوع و سجود را بگويد، و همه ی آنها همانند مردان است.   نيز اذکار بعد از بلند شدن از

اماموضوع  آذان و اقامه با مسئله ی نماز متفاوت است زيرا آندو خارج از خود نماز هستند و اقامه 
صوص مردها است و اين امر با دليل وارد شده است که مردها آذان و اقامه می کنند اما و آذان مخ

زنان نه اقامه و نه آذان گويند، و در مسئله ی جهر در رکعتهای اول و دوم نمازهای صبح و مغرب 
هللا  شيخ عبد العزيز بن باز رحمه  و عشاء نيز زنان بمانند مردها بايد (فاتحه را) با جهر بخوانند. (

  ) .2/799» (فتاوى نور على الدرب«
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(البته منظور آنست که اگر برای دسته ای از زنان، زنی امامت نمود، او بايد در دو رکعت اول نماز 
  .های  مذکور فاتحه را بصورت جهر بخواند و زنی از ميان آنها می تواند اقامه کند)

با زنان وجود ندارد و کسی که چنين  خالصه اينکه؛ هيچگونه فرق و تفاوتی مابين نماز مردها
ادعايی داشته باشد الزمست برای ادعای خود دليل صحيح از کتاب هللا  و سنت رسول هللا صلی هللا 

عليه وسلم  داشته باشد وگرنه قول او هرچند که از بزرگتريم مجتهدين اسالم باشد قابل پذيرش 
  ستيم نه از انسانها !از کتاب و سنت پيامبر ه پيروینيست زيراما مور به 

  نتيجه نهايی  درباره بستن دستها در نماز : 
  در نماز چند نوع اعمال داريم:قبل از همه بايد گفت که 

  اعمالی که رکن هستند. -1
  اعمالی که واجب هستند. -2
  اعمالی که سنت يا مستحب هستند. -3
  ال:ــح
  طل است، و بايد از نو نمازش را بخواند.اگر کسی عمدا رکن يا عمل واجبی را ترک کند، نمازش با -
و رفته  اگر کسی سهوا رکنی را ترک کرد، نمازش باطل نيست، و اگر از جای نماز بلند شده باشد -

، بايد حتما بازگردد و آن عمل را انجام دهد و در انتها بعد از سالم دو سجده ی سهو ببرد و باشد
ام ندهد، ديگر با سجده ی سهو جبران نخواهد شد و دوباره سالم دهد. اگر بازنگردد و آنرا انج

نمازش باطل است و لذا بايد از نو نمازش را بخواند، مگر آنکه هنوز مدت زيادی از تمام شدن 
نمازش نگذشته باشد که در اينحالت بايد بازگردد و از جايی که رکن را ترک کرده نمازش را ادامه 

  .دهد و بعد از سالم دو سجده ی سهو ببرد
اگر کسی سهوا واجبی را ترک کرد، نمازش باطل نيست ولی چنانکه قبل از آنکه به رکن بعد از آن  -

عمل واجب نرسيده بود، و بياد آورد که عملی واجب را انجام نداد، در اينصورت بايد زود بازگردد و 
ض قبل از سالم دو آن عمل واجب را انجام دهد، ولی اگر به رکن بعد رسيد، نبايد بازگردد ولی در عو

  سجده ی سهو ببرد.
اگر کسی عمدا يا سهوا سنتی از نماز را ترک کند، نمازش باطل نيست ولی اگر خواست می تواند  

  قبل از سالم دو سجده ی سهو ببرد، بعد سالم دهد.
 بستن دستها در نماز در صحت يا بطالن نماز تاثيری ندارد، يعنی حتی اگرقبل از همه بايد گفت که :

فقط ترک ارکان يا واجبات نماز و   کسی در نماز دستهايش را نبندد باز نمازش باطل نمی شود، زيرا
يا اشتباه انجام دادن آنها موجب باطل شدن نماز می شود، درحاليکه بستن دست در هنگام قيام در 

و هرکس اين نماز جزو ارکان و يا واجبات نماز نيست، بلکه جزو سنتها و کماالت در نماز می باشد 
سنت را انجام دهد ان شاءهللا اجربيشتری از نمازش کسب می کند،و اصوال هر کس التزام بيشتری 

  به سنتها  داشته باشد اجر بيشتری نيز برای خود کسب کرده است.
و بايد بدانيم که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در نماز دستهای خود را بر روی سينه می بستند، 

صليت مع رسول هللا صلی هللا عليه «ل بن حجر رضی هللا عنه روايت است که گفت: چنانکه از وائ
با پيامبر صلی «  )352صحيح : (اإلرواء  ».و وضع يده اليمنی علی يده اليسری علی صدره   وسلم

  ».اش قرار داد نماز خواندم، (ديدم) دست راستش را بر روی دست چپش، روی سينه   هللا عليه وسلم
رچند که ترک اين سنت (يعنی بستن دست در هنگام قيام) و يا اشتباه انجام دادن آن موجب بنابراين ه

باطل شدن نماز نمی شود، ولی ترک آن و يا انجام اشتباه آن موجب از دست رفتن اجر اين سنت 
  برای نمازگزار می شود.

م دستهای خود را می سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم در اين باره چنين است که ايشان هنگام قيا
پيامبر صلی هللا عليه و  از  و تابعی نفر صحابی   حديث از طريق هيجده  بيست   باره  اين در بستند.
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  است .  روايت شده  سلم
کان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنی علی ذراعه اليسری «از سهل بن سعد روايت است : 

ر نماز دست راستشان را روی ساعد چپشان قرار شدند به اينکه د مردم امر می» «فی الصالة 
نسبت    ابوحازم گفت : يقين دارم که سهل اين دستور را به پيامبر صلی هللا عليه وسلم» دهند
  .)740/224/2خاری (ب  داد. می

و وضع يده اليمنی علی    صليت مع رسول هللا صلی هللا عليه وسلم«از وائل بن حجر روايت است : 
  )352  إرواء الغليل فی تخريج احاديث منار السبيلصحيح : ( »صدرهيده اليسری علی 

نماز خواندم، (ديدم) دست راستش را بر روی دست چپش، روی    با پيامبر صلی هللا عليه وسلم«  
  ».اش  قرار داد سينه

نماز  در   شد که می  دستور داده   مردم   به   «  : است   گفته که  شده   روايت   ازسهل ابن اسعد
پيامبر    به   را   عمل   اين   او »     گويد: می   ابوحازم و   . « بگذارند   چپ   دست   روی   را راست   دست

روايت    را   آن   موطا   در   مالک   و     احمد   و   بخاری   . « داد می   نسبت صلی هللا عليه وسلم
  اند. کرده 

 تور دهنده بدين عمل است که دس در آن   حديث   »  رفع «   حکمت    گويد: می   حجر   ابن   ظـحاف  
شده است که    روايت   پيامبر صلی هللا عليه و سلم   و از    باشد.   بوده    پيامبر صلی هللا عليه و سلم

إنا معشر االنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، ووضع أيماننا علی شمائلنا فی « ميفرمايد : 
تعجيل کنيم وسحری خود را به تاخير بيندازيم  در افطار   که پيامبران امر شده    ما به (   الصالة)
  ..) بگذاريم      راست را روی دست چپ  دست  ودرنماز

گذشت  می   مردی   از کنار   پيامبر صلی هللا عليه و سلم  » :  که گفته   است   شده   روايت   جابر   و از  
پيامبر صلی هللا    بود،   گذاشته  راست   دست  بر روی   را   خود   چپ   دست   و   خواند نماز می   که 

  .  گذاشت چپش   دست   روی   را   آن   و   کشيد بيرون   را   او   راست   دست   عليه و سلم
  . است   »   صحيح »      آن   اسناد   : گفته است نووی    و   اند. کرده   روايت   را  آن   ديگران   و   (احمد

 عبدالبر گويد:   ابن
الف آن روايت نشده است  واين عمل گفته جمهور پيامبر صلی هللا عليه وسلم خ   از   باره   اين   در

اصحاب وتابعين است. وامام مالک نيز آنرا در موطا خويش ذکر نموده است، وراويان مينويسند که:  
  امام مالک تا اينکه به لقاء هللا پيوست همواره در نماز با دست راست ، دست چپ را ميگرفت.

    : است  گفته الهمام    کمال ابن
   زير ناف   يا   سينه   پايين   را   دستها   آن   بموجب  که  است   نرسيده   ثبوت  به  حيحیص   حديث 

   زير   ها شافعی  نزد  به  و   نهاد  ناف   زير  را   آنها  که  آنست  معهود  ها حنفی   نزد   به   نهاد.
     . است  داده  رای   مذهب   دو  هر  به  و   دارد   دو قول   احمد  . سينه

   و  اصحاب   از  علم اهل   رای «    : است   گفته ترمذی   هستند.   مساوی   دو  هر  که  آنست  حقيقت
بعضی    . گذاشت  چپ  دست   روی   را،   راست  دست   نماز   در   که  آنست   آنها،  از   بعد   و   تابعين

   وليکن   . «  است   يافته  آنها وقوع   هر دوی   و  بر ناف ز  گويند بعضی   و   ، ناف  روی   گويند 
  را   خود  دست   هر دو   پيامبر صلی هللا عليه و سلم  آنها،   بموجب  که است    شده   نقل   رواياتی

پيامبر صلی هللا عليه و  من «  : گفته است که  شده   روايت  طائی   هلب   از   نهاد. می   سينه  روی
   آن  احمد   «. اش سينه   بر   نهاد می  چپ   دست   مفصل   باالی  را   راست  دست   که ام  ديده   را  سلم
   . است   دانسته   « حسن «    را   آن  ترمذی  و   است   کرده  روايت   را

   که خواندم می   نماز   پيامبر صلی هللا عليه و سلم  با :«  است  گفته که  شده    از وائل بن حجر روايت
  را   آن   خزيمه  ابن   . »بود  نهاده   اش بر سينه  و   چپ  دست   روی   را  خود   راست   دست   او

  روايت  گونه   بدين   را   آن  نسائی   و   ابوداود   و   . است   دانسته   صحيح  و   روايت کرده
  . »نهاد  آن  مچ و بازوی   و  چپ   دست  کف  پشت  بر  را   راست   دست  سپس « اند: کرده
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  خواند ن نماز با دست باز:
ستن دستها در نماز را جزو سنت قرار داده اند.فقط امامان اربعه ب طوريکه در فوق ياداور شديم ، 

( نه خود امام مالک بلکه  علمای تابع وی) به استناد به انتساب قولی پيروان مذهب مالکی برخی از
به امام مالک ، که ايشان گفته باشند در نماز می توان دستها را رها کرد. و نيز برخی روايت کرده 

  ت و فرض فرق گذاشته بود(روايت ابن قاسم از مالک ، نگاه کنيد به:اند که امام مالک بين نماز سن
  ) .224/  2فتح الباری ) (  ( 

و البته برخی ديگر از مالکيه بستن دست در نماز را سنت می دانند و به احاديث وارده در اين مورد 
  استناد کرده اند.

قول به کراهيت بستن دست :«   يکی از علمای مشهور مالکی در کشور تونس ميفرمايد الباجیشيخ 
در نماز از سوی امام مالک جزو اعتقاد مردم عادی است در حاليکه آن جزوی از ارکان نماز است 

  .»و با ترک آن نماز باطل می شود
خالصه اينکه آنچه که از امام مالک در رها ساختن دستها در نماز روايت کرده اند(اگر صحيح باشد) 

اختن دسته ای از مردم در اين عمل و در حقيقت اين ظن و گمان افراد چيزی نيست بجز معتقد س
  عامی بوده است.

درحاليکه با تحقيق ثابت شده است که امام مالک رحمه هللا چنين گفته ای ندارند زيرااين نقل بر 
خالف  نصوصی است که خود امام مالک درکتابش الموطا آورده است و اين امر را بسياری از 

لکيه کشف کرده اند. و اگر با آنهم چنين چيزی از امام مالک رحمه هللا ثابت شده باشد که علمای ما
نشده ، برای ما بهتر است که در احکام عبادی از  پيامبر صلی هللا عليه وسلم مطابعت  نمايم واز 

  ايم .نقل فرموده اند مطابعت نم» الموطا «  احاديثی که خود امام مالک  رحمه هللا در کتاب خود

  فلسفه دست بستن در نماز:
مهم نيست که فلسفه ی دست بستن در نماز چه هست؟! مهم آنست که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در 

نماز خود دستهايشان چه حالتی داشتند تا ما از ايشان پيروی کنيم، حال چه حکمت و فلسفه ی آن 
تا مدام در پی يافتن فلسفه ی احکام و  برايمان معلوم شود و چه معلوم نشود! ما مامور نشده ايم

افعال عبادی باشيم و تا فلسفه را نيابيم آنرا انجام ندهيم! ما مامور به تبعيت از رسول هللا  صلی هللا 
  .عليه وسلم هستيم

فلسفه ای نداشته باشد! آيا چون اينگونه  بالفرض فلسفه ی بستن دستها مشخص نشود و يا اصالً 
ً است نبايد آنرا انجا می دانيم  م دهيم؟! حتی اگر پيامبر صلی هللا عليه وسلم هم انجام داده باشند؟مسلما

هر مسلمان معتقدی اينست که اگر رسول هللا صلی هللا عليه وسلم دستهايشان را در هنگام   که جواب
  نماز بسته باشند، چه علت آنرا بدانيم و چه ندانيم از ايشان پيروی خواهيم کرد.

و ترديد رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم در هنگام نماز دستهای مبارک خود را می اما بدون شک 
  بستند و احاديث زيادی در اين باره وارد شده اندکه ذيآل توجه شما را به چند حديث جلب مينمايم .

صليت مع رسول هللا صلی هللا عليه «از وائل بن حجر رضی هللا عنه روايت است که گفت:  -
إرواء الغليل فی تخريج احاديث منار (  ».ضع يده اليمنی علی يده اليسری علی صدرهو و   وسلم

نماز خواندم، (ديدم) دست راستش را بر روی دست    با پيامبر صلی هللا عليه وسلم«)352 السبيل
  ».اش قرار داد چپش، روی سينه

الرجل اليد اليمنی علی کان الناس يؤمرون أن يضع «از سهل بن سعد رضی هللا عنه روايت است :  -
شدند به اينکه در نماز دست راستشان را روی ساعد  مردم امر می» «ذراعه اليسری فی الصالة

ابوحازم گفت : يقين دارم که سهل اين دستور را به پيامبر صلی هللا عليه » چپشان قرار دهند
  ).740/224/2خاری (ب .داد نسبت می   وسلم

إنا «از رسول خدا صلی هللا عليه وسلم روايت می کنند که فرمودند: و ابن عباس رضی هللا عنهما  -
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     »معشر االنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، ووضع أيماننا علی شمائلنا فی الصالة
تاخير بيندازيم ودر نماز   را به خود   کنيم و سحری تعجيل   که در افطار پيامبران امر شده     ما به ( 

  در معجم الکبير و حديث صحيح است.)  طبرانی  روايت(  . )  بگذاريم   چپ   دست    یرا رو  دست راست
سيرت نويسان مينويسند :پيامبر صلی هللا عليه وسلم برای تعليم نماز برای مسلمانان در مدينه نماز 

ه کامل را بر منبر انجام داد پيامبر اسال م در حاليکه در منبر بود ،قيام کرد و به رکوع رفت؛ آن گا
وا َوِلتَعَلَُّموا َصالَِتی«فرمود:  اين کار را کردم تا به من اقتدا کنيد و نمازم را ». «إِنََّما َصنَْعُت َهَذا ِلتَأْتَمُّ

پس ما نيز همانگونه نماز می خوانيم که رسول هللا صلی هللا عليه  بخاری و مسلم.)  ».(فرا گيريد
نگر ادب در هنگام قرار گرفتن در نماز و در و اين حالت (دست بستن) نشا  وسلم نماز خواندند.

  حضور پروردگار با عظمت است .
امام ابن رجب حنبلی رحمه هللا می گويد: از امام احمد در خصوص حکمت قرار گرفتن دست راست  

اين حالت نشانگر ذلت نمازگزار نزد خداوند عزيز و «بر روی دست چپ سوال شد که ايشان گفتند: 
 . 56الذل واالنکسار للعزيز الجبار،  صفحه « .»شکست ناپذير است
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  باب چهاردهم 
  به جهر  بسم هللا خواند ن

کل امرذی بال لم يبداء  «صلی هللا عليه وسلم آمده است:  حديث پيامبر در همه بايد گفت که قبل از 
  ) .ه وسرانجام خواهد ماندهرکارمهمی که بابسم هللا آغاز نشود ، بدون نتيج» ( فهو ابترهللا  ببسم 

  »بسم هللا«تالوت يا هر كار با دردستور شروع 
عادت داشتند كه همه كارهابخصوص کاری های مهم طوری مردم قبل از اسالم در زمان جاهليت، 

  ها معبودی خويش شروع ميگردند . خويش  را به نام بت
اي كه به پيامبر اكرم صلى هللا  آيه  براي از بين بردن اين شيوه ، پروردگار با عظمت ما در اولين 

سوره علق: اْقَرأْ ِباْسِم  1  (آيه  صادر گرديد.  ﴿بِْسِم هللاِ﴾ عليه وسلم نازل شد، دستور شروع قرآن با
  . َربَِّك)
مفسر شهير جهان اسالم فرموده است: نه تنها آغاز وحی قرآن عظيم الشان بلكه  الدين ُسيوطی جالل

شروع   » بِْسِم هللاِ «   اند، آغاز آن با كه در گذشته بر پيامبر ان نازل شدههاي آسماني  تمام كتاب
  اند. شده

ِحْيمِ «    اگرچه برخی از علما ء بدين عقيده اند که : ْحٰمِن الرَّ خصوصيات خاصی  قرآن » بِْسِم هللاِ الرَّ
تطبيق اين دو گفته عظيم الشان و بخصوص از امتيازات  ، امت محّمد صلی هللا عليه وسلم  است. از 

بِْسِم هللاِ «    ي اند. اما جمله آيد كه تمام كتب آسماني در شروع شدن به نام هللا مشترك چنين برمي
ِحْيمِ  ْحٰمِن الرَّ   از خصوصيات قرآن مجيد است.» الرَّ

حْ «    حضرت صلى هللا عليه وسلم قبل از نزول اند كه آن سيرت نويسان  روايت كرده ٰمِن بِْسِم هللاِ الرَّ
ِحْيِم  گفت و دستور نوشتن آن را در مكاتبات خويش  مي  »ِباْسِمَك اللُّٰهمَّ «  براي شروع هر كار  » الرَّ

و جايگزين شدن آن به جاي الفاظ سابق، براي   » بِْسِم هللاِ »   صادر كرده بود.  سرانجام با نزول آيه
  وح المعاني)(قرطبي؛ ر  هميشه اين سنت  در بين امت اسالمی برقرار ماند. 

كه هركاري را بايد به نام هللا  آغاز  كند به اين قرآن عظيم الشان  در مواضع متعدد ما را راهنمايي مي
هر كار مهمي كه بدون «كرد. طوريکه در فوق ياد اور شديم حکم حديث شريف نيزهمين است که : 

  » فهو ابترهللا اء ببسم اکل امرذی بال لم يبد «» بركت خواهد ماند. نام هللا  آغاز گردد، بي
كنيد يا  بنديد يا چراغ را خاموش مي هنگامي كه دِر خانه را مي«همچنان در حديثي ديگر آمده است: 

پوشانيد و هنگام غذا خوردن و آب آشاميدن وضو گرفتن، سوار شدن بر مركب و  روي ظرف را مي
  (قرطبي)  »بگوييد. » بِْسِم هللاِ  « همه كارهاي ديگر بايد

که گفتيم   دستور اسالم همين است که :هر كاري بايد به نام هللا  آغاز گردد و مسير تكامل طوري
زندگي انسان به سوي هللا را طوري قرار داده كه قدم به قدم اين ميثاق كه وجود بشر و انجام همه 

د داشته اي وجو تواند لحظه كارهايش به اراده و مشيت حق تعالى بستگي داشته و بدون ياري او نمي
  باشد، تجديد گردد. 

اين جاست كه هر نوع فعاليت انسان اعم از امور دنيوي و اقتصادي هنگامي كه به نام هللا  آغاز گردد؛ 
  آيد. عبادت به شمار مي

ِحْيمِ﴾ : ْحٰمِن الرَّ  ترجمه وتفسير ﴿بِْسِم ِهللا الرَّ
  نده است.نهايت رحم كن كنيم به نام خدايي كه بسيار مهربان و بي شروع مي
  اساسآ از سه لفظ تركيب يافته است: ﴿بِْسِم هللاِ﴾

  اّول: حرف باء، 
  دوم: اسم،  

  وسوم: هللا.
توان سه معني  آن معاني مي   رود از جمله حرف باء در لغت عرب براي معاني گوناگون به كار مي



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

287 

  زير را مناسب دانسته، هر كدام را انتخاب كرد:
 چيزي به چيزي ديگر؛اّول: مصاحبت؛ يعني متصل شدن 

 دوم: استعانت؛ يعني مدد گرفتن از چيزي؛
  .سوم: تبرك؛ يعني تحصيل بركت از چيزي

تفصيالت لغوي و علمي بسيار وجود دارد كه بررسي آن در اين مختصر »  اسم « در مورد لفظ 
ترجمه » نام « ضرورتي ديده نميشود . تنها كافي است بدانيم كه اين لفظ در زبان دری و اردو به 

  شود. مي
  ترين نام خداوند متعال است.  جامع  ﴿هللا﴾  لفظ

توان آن را به كسي ديگر غير از هللا  اطالق كرد؛  اند. نمي بعضي از علما آن را اسم اعظم نيز گفته
  واحد است و شريكي ندارد.  ﴿هللا﴾ زيرا اين اسم تثنيه و جمع ندارد؛ چون

بخش اليزالي است كه جامع صفات كمال و متصف به كليه  نام آن هستي  » هللا «    كه خالصه اين
  صفات ربوبيت بوده و مثل و مانندي ندارد.

  ي حرف باء چنين است: گانه به ترتيب معاني سه  » بِْسِم هللاِ «     در نتيجه معني كلمه
 ظاهراً در هر سه مورد مفهوم سخن كامل». به بركت نام خدا«و » به ياري خدا«، »به نام خدا« 

نيست؛ مگر زماني كه آن كار مورد نظر ذكر گردد و انسان بداند كه كار مورد نظري كه به نام هللا يا 
شود، چيست؟ اما طبق قواعد نحوي فعل مناسب مقام آن محذوف  به بركت خدا يا به ياري خدا انجام مي

  خوانيم. كنيم يا مي  است؛ مثالً به نام خدا شروع مي
اين فعل در آخر محذوف دانسته شود تا در واقع شروع كار به نام خدا باشد.  چنين مناسبت دارد كه هم

تواند قبل از نام خدا بيايد؛ زيرا با توجه  فعل محذوف نبايد قبل از نام خدا قرار گيرد، تنها حرف باء مي
  لغت عرب، آمدن حرف باء قبل از اسم الزامي است.    به محاوره
جداگانه تحرير يابد، به   ﴿هللا﴾  بايد متصل با همزه نوشته شود و لفظ رسم الخط، حرف باء   طبق قاعده

اما در رسم الخط مصاحف عثماني، با نظر اجماع صحابه همزه را » . ِباْسِم هللاِ «   اين صورت:
كه ظاهراً باء جزء اسم قرار گرفته تا  »بِْسِم هللاِ «     حذف و باء را با سين متصل نوشتند؛ بدين گونه

اِْقَرأْ ِباْسِم «  گردد؛ مانند ار به اسم هللا باشد؛ در حالي كه در مواضع ديگر همزه حذف نميشروع ك
﴿بِْسِم   شود، اين خصوصيت  منحصر به ) ، كه همراه با الف نوشته مي 1( سوره العلق آيه   » َربَِّك 
  متصل شده است.» سين « با  »  باء « است كه  هللاِ﴾

ِحْيمِ  ْحٰمِن الرَّ ْحٰمِن «    ﴾؛ اين دو كلمه هر دو صفت خدا هستند، معني﴿الرَّ ؛ عام الرحمة بودن و » الرَّ
ِحْيِم﴾؛ تام الرحمة بودن است؛ به تعبير ديگر: در ْحٰمِن﴾ معني﴿الرَّ به فراگير بودن رحمت و   ﴿الرَّ

ِحْيِم﴾ در و شامل  به كامل بودن رحمت، اشاره شده است؛ يعني هللا ذاتي است كه رحمت او عام ﴿الرَّ
باشد و منظور از  چه تاكنون بوده و در آينده به وجود خواهند آمد، مي حال تمام كائنات و جهانيان و آن

  باشد. تام الرحمة بودن؛ يعني رحمت او كامل و مكمل مي
بدين جهت لفظ رحمان مختص ذات خداوندي است و اطالق آن به هيچ مخلوقي جايز نيست؛ زيرا جز  

  تواند واجد چنين شرايطي باشد.  اشيا عالم را احاطه كرده است، كسي ديگر نمي خدا كه رحمتش همه
نيز فاقد آن است؛ زيرا اين صفت هم » رحمان»   تثنيه و جمع ندارد، كلمه» هللا«همان طور كه کلمه  

در حالي كه لفظ   (قرطبي)؛ مختص ذات يگانه اوست و احتمال دو بودن و سه بودن در آن وجود ندارد
باشد.  كه وجود آن در مخلوق محال نمي م بين خالق و مخلوق مشترك است؛ زيرا صفتي استرحي

امكان دارد فردي بتواند در مورد كسي به طور كامل رحمت كند بدين جهت كلمه رحيم بر انسان نيز 
است: گردد؛ قرآن كريم آن را در مورد پيامبر اكرم صلى هللا عليه وسلم به كار برده و گفته  اطالق مي

ِحيٌم «      ).١٢٨(سوره  التوبة: » ِبالُمْؤِمنِْيَن َرُءوٌف رَّ
ِحْيمِ﴾ ْحٰمِن الرَّ   اي از قرآن است: آيه ﴿بِْسِم ِهللا الرَّ

نمل    سوره 30   قسمتي از آيه » بِْسِم هللاِ :«  ي مفسرين مسلمين در مورد متفق القول اند که  همه 
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هاي قرآن به جز  در ابتداي همه سوره »بِْسِم هللاِ «    رند كهباشد و بر اين باو بوده و جزء قرآن مي
  ي توبه نوشته شده است.  سوره

مجتهدين اختالف نظر وجود    هاست، بين ائمه ي فاتحه يا ساير سوره جزو سوره ﴿بِْسِم هللاِ﴾  كه در اين
  دارد.

اي از  جزو هيچ سوره ِم هللاِ﴾ي نمل،﴿بِسْ  امام اعظم ابوحنيفه رحمه هللا اعتقاد دارند كه به جز سوره 
اي مستقل است كه در ابتداي هر سوره قرار دارد و براي امتياز و فصل بين دو  قرآن نيست، بلكه آيه

  سوره نازل گرديده است.
آنرا  برخی علماء  اگرچه  در ابتدای سوره ها مستحب است.»  بسم هللا الرحمن الرحيم« خواندن 

لذا خواندن آنرا در   و آيه ای در ابتدای سوره ها محسوب می نمايند.ء  واجب می دانند و آنرا جز
  ابتدای سوره ها واجب می دانند.

   ورۀـس  در  است  آيه   جزو   بسمله   اينکه  بر   دارند،  اتفاق   ) مفسرين   و  فقهاء (   علماء   همه
  رای   و   مذهب   سه   که است    اختالف  قرآن   های سوره   همه   اول  در   بسمله    بار ۀ در   و  » نمل «

  هستند:  مشهور
   : اول

    . قرآن   های سوره   تمام  در   همچنين  و  فاتحه    سور ۀ   از   است   ای آيه   بسمله 
  فاتحه   حکم  و  است   واجب   نماز  و اول سوره ها در   فاتحه  سوره   در  بسمله  خواندن   بنابر اين

  و  صبح   نماز   در   آشکار)( (  جهری  بصورت   چه   و  ) نهانی (  سری  بصورت   چه  دارد.  را
   نمازهای  را   آنها   بلند ميخواند  که   صدای  با  را  فاتحه   امام  ، عشاء  و   مغرب   رکعت   دو

   سری   نمازهای   را   آنها  خوانند که می   تر آهسته  را  فاتحه   نمازها  بقيه   و در   گويند.  جهری
خواند  فاتحه را می   بلند   صدای  جهری با   نمازهای  ت دردو رکعت اولجماع  امام   گويند.  می

  را)  سوره وهمچنين 
  : است  گفته که   شده   روايت   مجّمر   نعيـم   از   که است   حديثی  مذهب   اين  دليل  قويترين

هللا الرحمن نخست بسم    که  خواندم می  نماز   ) ابوهريره  امامت  به  يعنی (   ابوهريره  سر  پشت «  
والذی نفسی بيده :«  گفت  حديث  در آخر آن   و  . حديث   آخر  تا   را،   فاتحه  سپس  خواند   را   الرحيم

   ، اوست   دردست   جانم  که  آنکس   (سوگند به» أنی الشبهكم صالة برسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
   ابن   و   نسائی   دارد )  (   شباهت   بداناست و   نزديک  پيامبر  نماز  به   همه   از   بيشتر  من  نماز

     اند. کرده روايت    را   ) آن حبان  ابن  و   خزيمه
  . بسمله   و  جهری   نماز   درباره  است  حديث  ترين اين صحيح  است  گفته »   الفتح «    در   حافظ
   : دوم

   نازل   ديگر،   يک  از  رآنق   های سوره   فاصله   و  تيمن  برای  که مستقل    ، است  آيه  خـود   بسمله 
     . است  شده

   خواندن  بلند   ولی   است   مستحب   بلکه  جايز،   فاتحه و بقيه سوره ها   در   آن  قرائت  بنابر اين ،
   و  پيامبر صلی هللا عليه و سلم  سر   پشت «   : است   گفته حضرت  انس   زيرا  ، نيست   سنت   آن

   صدای  با  هيچيک   که  ام خوانده   نماز ،  عنهم   هللا  رضی    عثمان  و   عمر  و   ابوبکر  سر   پشت
  اسناد   با  طحاوی   و  حبان   وابن   نسائی  » (خواندند نمی   را   الرحيـم  الرحمن   هللا   بسـم   بلند،

  اند. کرده روايت   را  آن   « صحيحين »    شرايط  برابر
   : ومـس
   در نمازهای   آن  خواندن   و   ديگر،   های سوره   از   نه   و  فاتحه  ازسوره   است     آيه   نه   بسمله 

رای اين     . سنت  نمازهای  بخالف  است  ناپسند) (  مکروه   ، سری   چه  و   جهری   چه  فرض
  . نيست   مذهب از قوت علمی چندانی برخوردار 

در  هللا عليه و سلم ( پيامبر صلی«   : است   و گفته   نموده   تلفيق  دوم  و   اول   مذهب   بين   القيم   ابن
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در بيشتر  و  خواند (سری ) می  نهانی   و گاهی   آشکارا   را   الرحيم  الرحمن   هللا   بسـم   گاهی  نماز)
   چه  روز   شبانه  در  پنجگانه   نمازهای   همه  در   هرگز   شک   بدون  خواند، از اوقات سری  می

   برخالف   و اال  است   نخوانده  بلند،   ایصد   با   و   آشکارا   را   آن  حضر،   در  چه   و   سفر  در
  . »ماند  نمی  اصحاب  جمهور  و  راشدين

ولی الزمست بدانيم که خواندن بسمله در ابتدای سوره ها مستحب يا واجب است ولی اگر امام سوره   
دن بعد از فاتحه را از وسط آن سوره بخواند، خواندن بسمله الزم نيست بلکه با استعاذه شروع به خوان

  نمايد.
مثال اگر کسی بعد از فاتحه سوره ی ملک را از ابتدا بخواند در اينصورت گفتن بسمله مستحب يا 

واجب است ولی اگر از وسط سوره شروع کند، الزم به خواندن بسمله نيست و بايد با استعاذه شروع 
خواستی    (هرگاه» الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ با� من الشيطان : «  فرموده   خداوند  زيرا کند.

  ) 98نحل/  پناه ببر) (   خدا   به  خداوند،  از درگاه   شده   رانده   قرآن بخوانی از شر شيطان
  بصورت  استعاذه  که است   آمده   معنی   در   . گفت  سری   و   آهسته   را  استعاذه   که است    سنت

  شافعی   امام   . ندارم   سراغ   ختالفیا  هيچ  ، در آن   و  آشکار،  بصورت   نه   شود می   گفته سری 
   از   ضعيفی  بروايت   و  داند. می   يکسان   را  آن   خواندن  آشکارا  و  آهسته   ، جهری  نمازهای  در

  . آشکارا گفت   را   آن  می توان   که  است  آمده   ابوهريره
  حکم گفتن اعوذبا� من الشيطان الرجيم

  :در ابتدای فاتحه و سوره در نماز
و شروع تالوت فاتحه يا هر سوره ی ديگری، نه تنها » بسم هللا الرحمن الرحيم« تن استعاذه قبل از گف

َفإَذا قََرأَت  « فرمايد : در نماز بلکه در خارج از نماز نيز مستحب و سنت است ،خداوند متعال می
ِجيمِ  هنگامی که خواستی قرآن بخوانی از « )98(سوره نحل :   » القُرآَن َفاستَِعْذ بِا�ِ ِمَن الشَّيَطاِن الرَّ

  ».های شيطان مطرود به خدا پناه ببر وسوسه
أنه کان إذا قام إلی الصالة استفتح ثم «ابوسعيد خدری از پيامبر صلی هللا عليه وسلم روايت کرده که :   

مبر صلی هنگامی که پيا» «يقول أعوذ با� السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه و نفخه و نفثه
أعوذ با� السميع « فرمود: خواند، سپس می خواست نماز بخواند دعای استفتاح رامی هللا عليه وسلم می

برم از شيطان  العليم من الشيطان الرجيم، من همزه و نفخه و نفثه، يعنی به خدای شنوا و آگاه پناه می
   .)760ابوداود (  ».(رانده شده، از جنون، کبر، و شعر او

برخی عقيده دارند که فقط در رکعت اول سنت است، اما اين رای صحيح نيست و با توجه به البته 
سوره ی نحل، می توان در تمامی رکعات نماز و قبل از  98عموميت نصوص اللخصوص آيه ی 
  شروع فاتحه و سوره استعاذه خواند.

عای استفتاح) پيامبر به سپس (بعد از د  «محمد ناصرالدين البانی در کتاب صفة الصالة می نويسد:
ِجيِم ِمْن َهْمِزِه َوَنْفِخِه َونَْفِثهِ «گفت:  برد و می خداوند پناه می از شر و ». «أَُعوذُ ِبا� ِمَن الشَّيَطاِن الرَّ

  ». برم ی) شيطان رجيم به خدا پناه می وسوسه، تکبر و شعر (نکوهيده
ِجيِم... سپس أَُعوذُ « فرمود:   کرد و می و گاهی اين را اضافه می ِ السَِّميعِ اْلعَِليِم ِمَن الشَّيَطاِن الرَّ بِا�َّ

  .»آنکه آن را بلند بگويد. راند، بی را بر زبان می» بسم هللا الرحمن الرحيم«
  البته الفاظ استعاذه را می توان بصورتهای زير خواند:

ِجيمِ  -1   أَُعوذُ ِبا� ِمَن الشَّيَطاِن الرَّ
ِجيِم ِمْن َهْمِزِه َونَْفِخِه َونَْفثِهِ أَُعوذُ ِبا� مِ  -2   َن الشَّيَطاِن الرَّ
ِجيِم. -3 ِ السَِّميعِ اْلعَِليِم ِمَن الشَّيَطاِن الرَّ   أَُعوذُ ِبا�َّ

  ؟جهر بسم هللا در نماز جهری با جماعت بايد خفيه باشد يا جهری
  از علماء  بر اين امر معتقد اند  در مورد جهر بسم هللا در نماز جهری ،  مسئله  است اختالفی ، برخی



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

290 

که در نماز های جهری  ، بايد ( بسم هللا الرحمن رحيم ) بايد به جهر تلفظ وجهرآ  خوانده شود ، ولی 
برخی ديگر ی از علماء  ميگويند که ( بسم هللا ) بايد در نماز جهری بصورت سری  خوانده شود .هر 

تدالل  خويش بر حديث صحيحی  پيامبر  صلی هللا عليه دوگروه از علماء  برای تاييد نظرايات واس
  وسلم  استناد مينمايند.

پيامبر صلی هللا عليه وسلم  بسم هللا را ،گاهی بصورت جهری خوانده و «  ابن قيم رحمه هللا می گويد
  گاهی بصورت سری.

  يادداشت:
رحمن الرحيم ) به صدای بلند اگر در برخی از اوقات به جهت تعليم  در نماز ( استعاذه وبسم هللا ال«

خوانده شود ممانعتی ندارد . طوريکه اين عمل را   عمر بن خطاب رضی هللا عنه کرده ومدتی دعای 
استفتاح را با صدای بلند می خواند، و همانطور ابن عمر و ابوهريره گاها استعاذه را با صدای بلند 

سنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم و خلفای می خواندند، اما مداومت بر آن بدعت است و مخالف با 
راشدين است، چرا که آنها بطور دائم با صدای بلند نمی خواندند، حتی کسی از پيامبر صلی هللا عليه 

مجموع فتاوی شيخ ». « وسلم نقل نکرده که ايشان استعاذه را با صدای بلند گفته باشند، وهللا اعلم
  ) .22/404»  (اإلسالم ابن تيمية

  چرا درسورۀ توبه بسم هللا الرحمن الرحيم نيست ؟ 
در مورد اينکه چرا در سوره توبه (  بسم هللا الرحمن الرحيم  ) نيست عالم شهير جهان اسالم  صالح 

  در مورد آن ميفرمايد :  بن فوزان الفوزان
 اول: چون سورۀ توبه در حقيقت مکمل سوره قبل از خود است يعنی مکمل سوره انفال است و

  نيامده است.» بسم هللا الرحمن الرحيم«  بنابراين در ابتدای آن 
بسم « دوم: چون در اين سوره در مورد جهاد و جنگ با کفار و ترساندن منافقان آمده است در حاليکه 

يعنی آمدن رحمت الهی، و اين سوره مکان جهاد و جنگ و نفاق قرار گرفته نه » هللا الرحمن الرحيم
در » بسم هللا الرحمن الرحيم« مکان ترساندن منافقان و کفار است و بنابراين  مکان رحمت بلکه

  ابتدای آن نيامده است.
شيخ ابن باز نيز می گويد:  در ابتدای جمع آوری قرآن در زمان عثمان رضی هللا عنه نمی دانستند که 

اعوذ با� « ی سوره توبه آيا توبه سوره ای مستقل است يا ادامه سوره انفال. و سنت است که در ابتدا
  خوانده شود و بعد ابتدای آيه اول خوانده الی آخر.» من الشيطان الرجيم

به طور خالصه می توان گفت: سوره برائت همانطور که از محتويات آن پيدا است برای تهديد 
دن نور مشرکان و اعالن جنگ با پيمان شکنان نازل شده و به کسانی که با تمام قوا برای خاموش کر

توحيد و يگانه پرستی و اصالحات اخالقی و اجتماعی در جزيره العرب فعاليت می کردند، هشدار و 
که نشانه رحمت و صلح و صفا و » بسم هللا« اعالم خطری بوده است که از اين جهت مناسب نبود با 

  دوستی است، آغاز گردد.
  اشاره شده است.  طبی بدانهاالبته اقوال ديگری نيز در اين خصوص است که در تفسير قر

  اما در خصوص اينکه آيه بسم هللا الرحمن الرحيم در نماز خوانده شود ياخير:
علماء  در اين باره اختالف رای دارند و منشاء اختالف نيز آنست که : آيا بسم هللا الرحمن الرحيم در 

  ابتدای سوره ها بعنوان آيه حساب می شود يا خير.
  افق دارند و خالفی بينشان نيست:ولی در دو مسئله تو

  بسم هللا الرحمن الرحيم يک آيه از قرآن است ( داخل سوره نمل)   -
  بسم هللا الرحمن الرحيم در نماز خوانده می شود ( و اختالف بر سر اينست که آيا جهر شود يا سّر)  -

تدای سوره ها آيه است يا خير بنابراين اختالف به اينجا برمی گردد که آيا بسم هللا الرحمن الرحيم در اب
اگر اين مسئله حل شود بنابراين الزمست که در ابتدای تمامی سوره هايی که در نماز خوانده می شود 

  بصورت جهريه خوانده شود طوريکه مامومها صدای امام را بشنوند.
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  نظريات علماء در اين مورد :
  ست:مجموع نظريات علماء  در اين زمينه بر سه قول استوار ا

  اول: بسم هللا ،آيه ای از سوره فاتحه است. و اين مذهب امام شافعی رحمه هللا است.
دوم: جزء ايه ای از فاتحه نيست و همچنين در ساير سوره های قرآن ، واين مذهب امام مالک رحمه 

  هللا است.
ء ايه ای از سوم:ايه ی کاملی از قرآن است که برای جدا کردن بين سوره ها نازل شده است ولی جز

  فاتحه نيست و اين مذهب امام ابو حنيفه رحمه هللا است.
  هر کدام از علمای فوق برای ادعای خود داليلی را آورده اند .

مثال بنا به قول اول ،بسم هللا بايد بصورت جهری در نماز خوانده شود چون اين قول بسم هللا را جزو 
سم هللا را حديث صحيحی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم آيه ای مستقل می داند و دليل جهری خواندن ب

ان النبی صلی هللا عليه وسلم و ابا بکر و عمر رضی هللا عنه کانوا « ذکر کرده اند که :حديث انس:
.) يعنی: براستی که پيامبر صلی هللا عليه 743بخاری » ( يفتتحون الصالة بالحمد � رب العالمين

هللا عنهما نماز خود را با الحمد� الرب العالمين شروع می کردند.(يعنی وسلم و ابوبکر و عمر رضی 
  .بسم هللا را بصورت سری می خواندند)

و بنا به قول دوم می بايست بسم هللا بصورت سريه در نماز خوانده شود زيرا بسم هللا را جزو آيه ای 
را حديث صحيحی از پيامبر صلی مستقل نمی شمارند و دليل خود بر سری خواندن بسم هللا در نماز 

سئل انس: کيف کانت قراءة النبی صلی هللا عليه وسلم « هللا عليه وسلم ذکر کرده اند که: حديث قتاده : 
بخاری » ( کانت مدا ، ثم قرا بسم هللا الرحمن الرحيم و يمد بالرحمن ، و يمد بالرحيم« ؟ فقال : 
پيامبر صلی هللا عليه وسلم در نماز چگونه بود؟ جواب . )يعنی: انس (از قتاده) پرسيد: قرائت 5046

داد: قرائتش طوالنی بود سپس بسم هللا الرحمن الرحيم را قرائت می کرد که الرحمن و الرحيم را هر 
  دو کشيده می خواند. (يعنی بسم هللا را بصورت جهر می خواندند).

صحيح تر است زيرا داليل ديگری  ترجيح سخت است ولی ظاهرا قول اول که با بررسی داليل آنها،
  موجود است که آنرا قوی تر می کند.
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   باب پانزدهم  
  قرائت سورۀ فاتحه درنماز 

  ! خوانندگان محترم
قبل از همه بايد گفت که سوره فاتحه در مکه مکرمه  نازل شده و دارای هفت آيه است که در اين 

 وجود ندارد. باره هيچ گونه اختالفی بين مفسرين 
آغاز هرچيز   معنای  به  فاتحه  كه  اين  به  : با توجه تسميه سوره فاتحه مينويسند  مفسرين در وجه

،  است  شده  افتتاح  عظيم الشان بدين سوره  ناميدند زيرا قرآن»  الكتاب  فاتحة«را نيز  سوره   ، اين است
  ميباشد.   فشري  از مصحف  سورۀ ازجانب ديگر سورۀ فاتحه اولين 

را سورۀ فاتحه قرار دادند   مجيد الهی  ازكتاب  سورۀ  عظيم الشان را مينوشتند ، اولين که قرآن  كاتبان 
  ، اين آيات  نزول وآغاز تالوت قرآ ن عظيم الشان را به سورۀ می اغازيدند . هر چند از نظر ترتيب 

  نيست.  قرآن  شده  نازل  آيات  اولين  سوره
  نام های سورۀ فاتحه:  مشهور ترين

  أم القرآن: 1-

من صلی صالة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهی خداج، خداج، « پيامبر صلی هللا عليه وسلم  فرمودند: 
بخواند، نمازش تمام  –فاتحه  –مسلم )  (هر کس که نماز را بدون ام القرآن »( خداج غير تمام

  نيست،تمام نيست، تمام نيست).
  أم الکتاب:2-

خاری (رح) می فرمايد: سوره فاتحه به اين دليل ام الکتاب نامگذاری شده که قرآن با آن آغاز ب 
 شود. شود و اولين سوره قرآن است و در نماز نيز اول چيزی است که آغاز می می

  :السبع المثانی3-
فت آيه با ثنا ) (ای محمد، حقيقتاً ما ه87(حجر/» و لقد آتيناک سبعاً من الثمانی و القرآن العظيم « 

  و اين قرآن با عظمت را بر تو فرستاديم).
  : القرآن العظيم 4-

سوره حجر دليل بر اين نام است و همچنين پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در حديثی  87 ۀــهمان آي 
 الحمد � رب العالمين، أم القرآن، أم الکتاب و السبع« اند:  اسمی را که تا حال ذکر شده آورده 4هر 

ما در قرآن، ما در کتاب،  –فاتحه  –.(بخاری )(الحمد � رب العالمين » العظيم المثانی و القرآن 
  ای که تکرار می شوند و قرآن بزرگی است). هفت آيه

   :فاتحة الکتاب -  5
(متفق عليه ) (نماز »  ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب « يامبر صلی هللا عليه وسلم  فرمودند:  پ
سی که فاتحة الکتاب را در آن نمی خواند درست نيست). فاتحة الکتاب همان آغاز و شروع قرآن ک

کند به فاتحة الکتاب مشهور  است و بدليل اينکه نماز گذارد در وهله اول شروع به قرائت آن می
  است.

  :الصالة - 6
بين عبدی نصفين فإذا قسمت الصالة بينی و « پيامبر صلی عليه وسلم  در حديثی قدسی می فرمايند:
را بين  –مسلم ) (سوره فاتحه  الصالة » ( قال العبد: الحمد � رب العالمين قال هللا:حمدنی عبدی

گويد: حمد و ستايش برای پروردگار  خود و بندگانم به دو قسمت تقسيم کردم هرگاه بنده ام می
  است).فرمايد: بنده ام مرا ستايش کرده  جهانيان است، خداوند بزرگ می

در اين حديث سوره فاتحه به اسم نماز نامگذاری شده، چون يکی از ارکان نماز است و نماز بدون 
 آن ناقص و باطل است.
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  :الحمد - 7
 ) (تمام حمد و ستايش برای خالق جهانيان است).2(فاتحه/» الحمد � رب العالمين «  
  :الرقية- 8

(تو نمی دانی که » و ما يدريک أنها رقية« مود: پيامبر صلی هللا عليه وسلم به ابوسعيد خدری فر
  است). –پناه بردن و دعا کردن به خداوند  –سوره فاتحه، رقيه 

  :اساس القرآن - 9
گفت: سوره فاتحه پايه و بنيان  اين اسم را عبدهللا بن عباس (رض) روی سوره فاتحه گذاشت و می

  قرآن است.

  :الواقية- 10
ح) روی سوره فاتحه قرار داد، و به معنای حفاظت و محافظت کردن اين اسم را سفيان بن عينيه (ر

  دهد. است و خود را به خداوند سپردن و واگذار کردن نيز معنا می
  الکافية: - 11

اين اسم را يحيی بن کثير (رح) روی سوره فاتحه گذاشت و از (کفی) به معنای، بس و کافی و 
  کفايت کننده آمده است. 

  رۀ فاتحه:درسهاى تربيتى درسو

  که مهمترين آن عبارت است از: اندبيتی نهفته ردر سورۀ فاتحه درس های مهمی ت
 .كند از غير خدا قطع اميد مى» oّ  بسم«  انسان در تالوت سوره حمد، با  -1
 .كند كه مربوب و مملوك است احساس مى» مالك يوم الّدين« و » رّب العالمين«با  -2
 .كند ميان خود و هستى ارتباط برقرار مى» ين رّب العالم«  با كلمه  -3
 .بيند خود را در سايه لطف گسترده او مى» الّرحمن الّرحيم «با  -4
 .شود غفلتش از قيامت زدوده مى» الدين  مالِك يوم«با  -5
 .گذارد طلبى را كنار مى خودخواهى و شهرت » اياك نَعبد «با  -6
 .رود از غيرخدا بيرون مى از فكر يارى طلبى» اياك نستعين«با  -7
گذاشت، زيرا  ها بدست اوست و بايد حسادت را كنار فهمد كه تقسيم نعمت مى» انعمَت عليهم«با  -8

 .حسود در واقع از داورى و تقسيم روزى به دست خدا راضى نيست
 .رهسپارى در راه حق را درخواست كند» اهِدنا الّصراط الُمستقيم«با  -9

 .دارد همبستگى خود را با پيروان راه خدا اعالم مى» ين انعمَت عليهمصراط الّذ«با  - 10
  جويد. مى از باطل و اهل باطل بيزارى» غيرالمغضوب عليهم وال الّضالين«و در نهايت با   -11

  فضيلت سورۀ فاتحه:
  در مورد فضائل سورۀ فاتحه و رکن بودن آن در نماز ميفرمايد :   پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

(متفق عليه) (کسی که سوره فاتحه (و اندکی » الصالة لمن اليقرأ (فيها) بفاتحة الکتاب (فصاعداً)«
  بيش از آن را) در نماز، قرائت نکند نمازش درست نخواهد بود).

التجزیء صالة اليقرأ الّرجل «در حديثی ديگری همين مطلب درجايی ديگر، با اين الفاظ، آمده است: 
(روايت دارقطنی و ابن حبان) (نمازی که در آن، فاتحه خوانده نشوند کافی » فيها بفاتحة الکتاب

  نخواهد بود).
من صلّی صالةً لم يقرأ فيها بفاتحة الکتاب؛ فهی خداج، هی خداج، «و گاهی نيز چنين ميفرمودند: 

(نمازی که در آن فاتحه خوانده نشود؛ ناقض و  .)١/٢٩۶، ٣٩۵(مسلم » (هی خداج؛ غير تمام
  مام است؛ و اين جمله را سه بار تکرار کرد).نات

فی التّوراة و ال فی اإلنجيل مثل أّم القرآن. و أل ما أنزل هللا«فرمود:    رسول هللا صلی هللا عليه و سلم
(روايت نسائی و حاکم) (خداوند در تورات و انجيل » هی الّسبع المثانی (والقرآن العظيم الّذی أوتيته)
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سبع مثانی و قرآن «فاتحه، نازل نفرموده است. اين (سوره) همان سورهای به عظمت سوره 
  است که به من داده شده است.» عظيم

  خوانندۀ محترم! 
در مورد فضيلت ودر س بزرگی در سوره حمد نهفته است در حديثی  قدسی که حضرت  ابوهريره  
فرمود: هللا  -عليه وسلمصلی هللا - رضی هللا عنه آنرا  روايت نموده آمده است که : رسول هللا-

 الصالة بينی وبين عبدی نصفين، فإذا قال:  ( اْلَحْمُد xِّ َربِّ  قسمت:«سبحان تعالی بيان ميدارد 
ْحمـنِ  ِحيِم)، قال هللا: أثنى علی عبدی، فإذا  اْلعَاَلِميَن ) قال هللا: حمدنی عبدی، وإذا قال:  (الرَّ الرَّ

يِن )، قا قال:(َماِلِك يْومِ  ل هللا: مجدنی عبدی، وقال مرة: فوض إلی عبدی، فإذا قال : ( إِياَك نَْعبُُد الّدِ
َراَط الُمستَِقيمَ  وإِياَك نَْستَِعيُن )، قال: هذا بينی وبين عبدی،    ولعبدی ما سأل، فإذا قال:  (اهِدَنــــا الّصِ

الِّيَن ) ، قال هللا: هذا لعبدی، ولعبدی ما  ِصَراَط الَِّذيَن أَنعَمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغُضوِب َعلَيِهْم َوالَ  الضَّ
  .)١/٢٩۶، ٣٩۵(مسلم ». سأل

اْلَحْمُد xِّ َرّبِ «بگويد:  ام به دو بخش تقسيم كرده ام، پس هرگاه او نماز را بين خود و بنده(
حْ «ام مرا حمد و ستايش كرده است، و اگر بگويد:  بنده :فرمايد ، خداوند می »اْلعَاَلِمينَ   مـنِ الرَّ
ِحيمِ  ام  و يك بار فرمود: بنده  ام مرا ثنا كرده و بزرگ داشته است، فرمايد: بنده  ، خداوند می »الرَّ

خداوند می » إِياَك نَْعبُُد وإِياَك نَْستَِعينُ «بگويد:  امورش را به من واگذار كرده است، و آنگاه كه
برايش مهيا شده  ام بخواهد آنچه كه بنده  ام، و هر رمز و پيمانی است) بين من و بنده ) فرمايد: اين 

َراَط الُمستَِقيمَ  َنــــا اهد«باشد، و آنگاه كه بگويد:  و فراهم می   * ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهْم َغيرِ    الّصِ
الِّينَ  ام  ا كه بنده ام است، و هر آنچه ر بنده  فرمايد: اين از آنِ  ، خداوند می »الَمغُضوِب َعَليِهْم َوالَ الضَّ

   .گردد بخواهد فراهم می 
صلی هللا -كنت أصلی فی المسجد، فدعانی رسول هللا «ـ از ابوسعيد بن معلی روايت شده كه گفت: 

ُسوِل  فلم أُجبه، -عليه وسلم ِ َوِللرَّ ّxِ ْفقلت: يا رسول هللا، إنّی كنت أصلی، فقال: ألم يقل هللا:)اْستَِجيبُوا
ا يْحييُكْم(؟، ثم قال لی: ألعلمنك سورة هی أعظم السور فی القرآن، قبل أن تخرج من إَِذا َدَعاُكم ِلمَ 

المسجد، ثم أخذ بيدی، فلّما أراد أن يخرج، قلت له: ألم تقل: ألعلمنك سورة هی أعظم سورة فی 
  القرآن؟ 

  (البخاری وأحمد).». وتيتهقال: )اْلَحْمُد xِّ َرّبِ اْلعَاَلِميَن( هی السبع المثانی والقرآن العظيم الذی أ
مرا فرا خواندند، ولی به ايشان  -صلی هللا عليه وسلم-خواندم كه پيامبر خدا  در مسجد نماز می «

كه مرا فرا  جوابی ندادم. (بعد از تمام شدن نماز نزد ايشان رفته) وگفتم: اى رسول خدا (هنگامی
آنگاه «فرمودند: آيا خداوند نگفته است كه  -صلی هللا عليه وسلم-خوانديد) در حال نماز بودم. ايشان 

خوانند تا (دلهايتان) زنده گرديده و جان يابد دعوتشان را پاسخ داده  كه خدا و رسول شما را فرا می
ای را  و بپذيريد؟ بعد از آن (ادامه داده) و فرمودند: پيش از آنكه از مسجد خارج شوی به تو سوره

های قرآن است آموزش خواهم داد. سپس دستم را گرفتند و  ن سورهتري ترين و باشكوه كه از باعظمت
ای را كه از   همينكه خواستند (از مسجد) خارج شوند به ايشان گفتم: آيا نفرموديد: به تو سوره

اْلَحْمُد xِّ «های قرآن است آموزش خواهم داد؟ فرمودند: سوره  ترين سوره باعظمت ترين و باشكوه
شود) و  ای است كه هفت آيه دارد (و در هر ركعت از نماز تكرار می است همان سوره» َرّبِ اْلعَاَلِمينَ 

  ».اين همان قرآن با عظمت و بزرگی است كه به من داده شده است
صلى  انطلق نفر من أصحاب النبی «روايت شده است كه گفت:  -رضی هللا عنه از ابوسعيد خدری  -

تى نزلوا على حی من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن فی سفرة سافروها، ح  هللا عليه وسلم
يضيفوهم، فلُدغ سيد ذلك الحی فسعوا له بكل شیء، ال ينفعه شیء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤالء 

الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شیء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إنَّ سيدنا لُدغ، 
نفعه، فهل عند أحد منكم من شیء؟ فقال بعضهم: نعم، وهللا إنّی ألرقی، ولكن وسعينا له بكل شیء، ال ي

وهللا لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا ُجعالً، فصالحوهم على قطيع من 
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فانطلق يمشی وما به  الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ )اْلَحْمُد xِّ َرّبِ اْلعَاَلِميَن(، فكأنَّما نُشط من عقال،
قََلَبةٌ، قال: فأوفوهم ُجعلهم الذی صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذی رقى: ال تفعلوا حتى 

صلى -فنذكر له الذی كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -نأتی النبی 
أنَّها رقيةٌ، ثم قال: قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لی معكم فذكروا له، فقال: وما يدريك  -هللا عليه وسلم

  فتح الباری). ۴/۴۵٣، ٢٢٧۶(البخاری حديث ». -صلى هللا عليه وسلم-سهما، فضحك رسول هللا 
در سفری از سفرهايشان رهسپار شدند تا آنكه به  -صلی هللا عليه وسلم-تعدادی از ياران پيامبر «

از ساكنان آن قريه خواستند تا آنان را ميهمان كرده و مساعدتشان های عرب رسيدند،  يكی از قريه
نمايند، ولی آنان از ميهمان كردن شان سرباز زدند. (در همان زمان بود كه) سرور و بزرگ آن 

قبيله گزيده شد، هر كاری برايش كردند سودی به او نبخشيد، يكی از آنان گفت: اگر نزد اين كاروانی 
ست برويد شايد چيزی نزد كسی از آنان باشد، در نتيجه به نزدشان رفته و گفتند: كه به اينجا آمده ا

ای كاروانيان، سرور و بزرگ ما گزيده شده است، و هر چه برای او تالش كرديم (و هر درمانی را 
كه به كار بستيم) سودی نبخشيد، آيا نزد كسی از شما چيزی است؟ (كه برای درمان وی مفيد واقع 

ی از اصحاب گفت: بله، سوگند بخدا، بر او از َدم خود خواهم دميد، اما از شما خواستيم كه شود)؟ يك
ما را ميهمان كنيد، چنين نكرديد! بنابراين تا چيزی به ما ندهيد برای وی دعايی نخواهيم كرد! در 

ر او نتيجه در مقابل يك گله گوسفند به توافق رسيدند، در اين هنگام آن شخص (صحابی) رفت و ب
دميد، بدنبال آن گويا آن شخص از ريسمانها و  خواند و می را می  »اْلَحْمُد xِّ َرّبِ اْلعَاَلِمينَ «سوره 

كرد. راوی  بندها آزاد شد، و شروع به راه رفتن كرد، مثل آنكه هيچ عارضه و دردی احساس نمی
كردند. گروهی از اصحاب  دهد: آنان نيز بر آنچه به توافق رسيده بودند عمل سخنش را ادامه می

-گفتند: آنها را تقسيم كنيد، اما آن كسی كه َدم زده بود، گفت: هيچ كاری نكنيد تا نزد پيامبر اكرم 
رفته و آنچه را كه اتفاق افتاده است برايشان تعريف كنيم تا ببينيم به ما چه  -صلی هللا عليه وسلم

آمده و ماجرا را برای ايشان  - عليه وسلمصلی هللا-دهند. زمانی كه نزد رسول هللا   دستوری می
سوره «فرمودند: از كجا آگاه شديد و فهميديد كه با  پيامبر صلی هللا عليه وسلم تعريف كردند، 

توان َدميد، سپس فرمودند: كار درست و به جايی انجام داده ايد، (برويد و گوسفندان) را   می  »فاتحه
  ».خنديدند صلی هللا عليه وسلم  كنار بگذاريد، سپس رسول هللاتقسيم كنيد، و يك سهم هم برای من 

ابن عباس می فرمايد: (پيامبر صلی هللا عليه وسلم  نزد ما بود و جبرئيل (ع) کنار او، ناگهان 
صدايی شديد را از باالی سرش شنيد، در اين لحظه جبرئيل (ع) چشمش را به طرف آسمان کرد و 

بود که باز شد و تا حال باز نشده بود. از آن در مالئکه ای پائين و  گفت: اين دری از درهای آسمان
نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم  آمد و گفت: ای محمد صلی هللا عليه وسلم مژده بده در مقابل دو 

روشنی که خداوند به تو عطا کرده است و قبل از تو اين دو روشنی به کسی داده نشده است. و اين 
سوره فاتحه و ديگری دو آيه آخر سوره بقره است. و قبل از تو هيچ حرفی از آنها  دو روشنی، يکی
  (مسلم )   تلفظ نشده است)

ناگفته نبايد گذاشت که :خواندن سورۀ فاتحه ، درک معانی آن و تفکر در مضمون عالی اين سوره ا 
  و بهتر است آخر هر آيه وقف کرد. مقاصد نماز است   ز مهمترين 

  ه درتمام رکعت ها:قرائت فاتح
قبل از همه بايد گفت که : امامان سه گانه  هريک  (امام مالک و امام شافعی و احمد) اتفاق نظر 

، واين بدين معنا دارند بر اينکه قرائت فاتحه در تمامی رکعت های نماز، فرض و رکن می باشد 
اتحه را ترک کند نمازش باطل اگر نمازگزار عمدا در يکی از رکعتهای نماز خود قرائت ف ميباشد که 
  می شود.

اما اگر سهوا خواندن فاتحه را در يکی از رکعت ها فراموش کرد، او بايستی رکعت ديگری را بجای  
آن رکعت ناقص بخواند و در انتها بعد از سالم دو سجده ی سهو بجای آورد و باز سالم دهد. و در 

  سنت) وجود ندارد.اين حکم هيچ تفاوتی بين نمازهای فرض و نوافل (
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الصالة لمن «و دليل آنها بر اين حکم، اين فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم است که می فرمايد: 
متفق ».کسی که سوره فاتحه را (در نمازش) نخواند، نمازش قبول نيست«  ».لم يقرأ بفاتحة الکتاب

  عليه
ت و شامل تمامی رکعت های نماز واين حکم (حديث) عام می باشد، يعنی شامل هر نماز فرض يا سن

  می گردد، يعنی قرائت فاتحه در تمامی رکعت های نماز فرض و سنت، واجب (رکن) می باشد.
ابوحنيفه گفته که قرائت فاتحه در نماز، فرض و رکن نيست، بلکه واجب است. (در صاحب اما امام 

اگر نمازگزار عمدا يا  طوريکه ابوحنيفه فرض و واجب دو حکم متفاوت است، صاحب امام نزد 
    سهوا قرائت فاتحه را در يکی از رکعت های نمازش ترک کند، نماز وی باطل نخواهد شد.

قرائت فاتحه در دو رکعت اول نمازهای فرض، واجب است ولی می گويد: (رح) امام ابوحنيفه 
عت های در دو رکعت آخر نمازهای فرض، قرائت فاتحه مستحب است نه واجب، ولی در تمامی رک

  نماز سنت (يا نوافل) واجب است، حتی اگر نماز سنت چهار رکعتی باشد.
و منظور امام ابوحنيفه از واجب بودن قرائت فاتحه در دو رکعت اول نمازهای فرض، اين نيست که 
اگر کسی در اين دو رکعت فاتحه نخواند نمازش باطل می شود بلکه در نظر وی اگر کسی در اين دو 

  نخواند گناهکار خواهد بود با اين وجود نمازش صحيح است.رکعت فاتحه 
ولی در نظر ائمه ی سه گانه، قرائت فاتحه رکن است، يعنی اگر کسی عمداً فاتحه را نخواند نمازش 

  باطل است .
ابوحنفيه، مطلق قرائت قرآن (هر سوره يا آيه ای که باشد) رکن است، نه اينکه صاحب در نظر امام 
فَاْقَرُؤوا َما تَيَسََّر «تحه قرائت شود، زيرا خداوند متعال در مورد نماز شب می فرمايد: فا  حتما سوره 

  ای که برای شما ممکن است از آن تالوت کنيد. پس به اندازه ). يعنی:20(سوره مزمل » ِمْنهُ 
آن آنچه که در اينجا واجب شده است قرائت قرآن در نماز است و اين چيزی است که نمازگزار به   

إَِذا قُْمَت إَلی الصَّالِة فَأَْسِبغِ «مکلف شده است، همانطور که پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايد: 
يعنی: هر گاه خواستی نماز » اْلوضوء ثُمَّ اْستقَبِِل اْلِقْبلَةَ فََکبَّْر ثُمَّ اْقَرأْ َما تَيَّسَر َمعََک ِمَن اْلقُُرآنَ 

بگو و سپس هر چه از قرآنی برايت  ر ، سپس رو به قبله تکبير بخوانی به نحوه احسن وضوء بگي
  مقدور است بخوان. روايت بخاری.

پس قرائت قرآن در نماز فرض است ولی قرائت فاتحه مفروض نشده است. اما با اين وجود خواندن 
فاتحه در دو رکعت اول نمازهای فرض واجب است ولی فرض نيست، و در مابقی رکعات ديگر 

است. يعنی اگر کسی در دو رکعت اول نماز فرض بجای فاتحه سوره ی ديگری را بخواند مستحب 
نمازش صحيح است، ولی چون واجبی را (خواندن فاتحه) ترک کرده است چنانچه عمدی باشد بر او 
الزمست تا نمازش را تکرار کند هرچند که اگر چنين نکند (يعنی نمازش را تکرار نکند) باز نمازش 

  ت ولی گناهکار خواهد شد.صحيح اس
و چنانچه سهوا خواندن فاتحه را در آن دو رکعت اول فراموش کند براو واجب است تا در انتهای  

نمازش سجده ی سهو بجای آورد و اگر چنين نکند (يعنی سجده ی سهو نبرد) بر او واجب است تا 
  ح است.نمازش را تکرار کند، و اگر نمازش را تکرار نکند باز نماز وی صحي

و اين حکم برای نمازهای فرض بود، اما امام ابو حنيفه  در مورد حکم خواندن فاتحه در نمازهای 
سنت (نوافل) می گويند که:خواندن فاتحه در تمامی رکعت های نمازهای سنت (نوافل)، واجب است، 

ماز ظهر را با چهار رکعت بخواند، مثال چهار رکعت نماز سنت قبل از ن   حتی اگر کسی نماز سنت را
يک سالم بخواند، در اين حالت بر او واجب است تا در هر چهار رکعت فاتحه را بخواند، زيرا هر دو 

رکعت از نماز سنت، خود نماز مستقلی است و اگر کسی دو نماز سنت را به هم وصل نمايد و 
خود نماز مستقلی بصورت چهار رکعتی با يک سالم بخواند، در اينحالت هر دو رکعت از اين نماز، 

محسوب می شود، و از آنجايی که خواندن فاتحه در دو رکعت اول هر نمازی واجب است پس او 
بايستی در هر چهار رکعت اين نماز سنت، فاتحه را بخواند چون دو رکعت آخر آن نيز خود نماز 
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  مستقلی است که بايستی در آن نيز فاتحه خواند به مانند دو رکعت اول.
از وتر نيز اين حکم را دارد و قرائت فاتحه در تمامی رکعات آن واجب است، زيرا نماز همچنين نم

  وتر نيز جزوی از نوافل می باشد پس حکم آن نيز به مانند حکم ديگر نوافل خواهد بود.
و اين نظر ابوحنفيه و دليل آنها برای اين حکم بود. اما حقيقت آنست که رأی جمهور يعنی (امام 

م شافعی وامام  احمد) راجح و صحيح می باشد، زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم مالک و اما
کسی که سوره فاتحه را (در نمازش) نخواند، »«الصالة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب«فرمودند: 

من صلی صالة لم يقرأ فيها بفاتحة الکتاب فهی خداج، هی «و می فرمايند: ».نمازش قبول نيست
نماز    نخواند،   فاتحه را   سوره   که نماز بخواند و در آن يعنی: کسی» ير تمامخداج، هی خداج غ

اند. و نماز  کرده ) آنرا روايت  بخاری   و  مسلم (   شيخين   . احمد و است   باطل   و   فاسد   ناقص و   او
  ناقص بعنوان نماز حقيقی شمرده نمی شود.

آمده است که پيامبر صلی هللا عليه » مسیء صالة«و در روايت رفاعه بن رافع در حديث مشهور   
سوره فاتحه را بخواند و :  بصورت درست نخوانده بود هدايت فرمود که کسی که نمازش را   وسلم

 ».و اين عمل (خواندن فاتحه) را در تمام رکعات نمازت انجام بده» «ثم افعل ذلک فی صالتک کلها«
  متفق عليه

ِ صلی هللا عليه « عنه روايت است که گفت:  همچنين از ابو قتاده ی انصاری رضی هللا َّo َکاَن َرُسوُل
ْکَعتَْيِن األُوَلَيْيِن ِمْن َصالِة الظُّْهِر ِبفَاتَِحِة اْلِکتَاِب َوُسوَرتَْيِن    وسلم ُل فِی األُولَی  ،َيْقَرأُ فِی الرَّ  ،يَُطِوّ

ُر فِی الثَّانِيَِة  ً  ،َويُقَِصّ ُل فِی  َويُْسِمُع اآليَةَ أَْحيَانا ، َوَکاَن يَْقَرأُ فِی اْلعَْصِر ِبفَاتَِحِة اْلِکتَاِب َوُسوَرتَْيِن يَُطِوّ
ُر فِی الثَّاِنيَِة ، األُوَلی  ْکعَتَْيِن األُْخَرَيْيِن بِأُِمّ اْلِکتَاِب  ،َويُقَِصّ ْکَعِة األُولَی فِی  ،َوفِی الرَّ ُل فِی الرَّ َوَکاَن يَُطِوّ

ْبحِ  ُر فِی الثَّاِنَيِة َويَُق  ،َصالِة الصُّ صلی هللا عليه وسلم در دو رکعت  هللا( رسول  . )776(بخاری  ».ِصّ
به گونه ای که در رکعت اول  ،اول نماز ظهر و عصر سوره ی فاتحه و دو سوره ی ديگر می خواند 

د تا و گاه گاهی بعضی از آيات را بلند می خوان ،نماز را طوالنی و در رکعت دوم کوتاه می خواند  ،
همچنين رکعت اول ،و در دو رکعت بعدی از اين دو نماز فقط سوره ی فاتحه می خواند  ،بشنويم 

  .نماز صبح را طوالنی و رکعت دوم را کوتاه می خواند.)
با توجه به اين احاديث در می يابيم که قرائت فاتحه در تمامی رکعات نماز رکنی از ارکان آن می 

را مقيد می  علماء حنفی آيات مورد استناد » مسیء صالة«حديث  باشد و اين احاديث، از جمله
  کنند، و از طرفی حفظ و خواندن فاتحه برای مسلمين ميسر و ممکن می باشد.

در مکه نازل شده و در مورد نماز شب بوده، » فَاْقَرُؤوا َما تَيَسََّر ِمْنهُ «و بعضی گفته اند که آيه ی 
  ت فاتحه فرض شده است.ولی بعدا حکم آن نسخ شده و قرائ

  قرائت فاتحه برای مقتدی در نماز جهری:
را  برای ماموم جايز نيست که در نماز جهريه (صبح و مغرب و عشاء) بجز فاتحه سوره ديگری 

  ، زيرا هللا متعال می فرمايد:قرائت کند 
هنگامی «). يعنی : 204اعراف سوره » (ْرَحُمونَ َوإَِذا قُِرَئ اْلقُْرآَُن فَاْستَِمعُوا َلهُ َوأَْنِصتُوا لَعَلَُّکْم تُ  « 

  ». شود، گوش فرا دهيد و خاموش باشيد تا مشمول رحمت خدا شويد که قرآن خوانده می
و در روايتی که احمد و ابوداود ترمذی و ابن حبان روايت کرده اند آمده که پيامبر صلی هللا عليه 

شايد شما پشت سرامامتان »« ون َخْلف إماِمُکْم؟َلعلُّکْم تْقَرء«وسلم خطاب به اصحابش فرمود : 
ال تَْفعَلُوا إِال ِبفَاتَِحِة اْلِکتَاِب، فَِإنَّهُ ال َصالةَ ِلَمْن لَْم َيْقَرأْ «گفتيم: آری! فرمود : » قرائت می خوانيد؟

که  فاتحه، چون نماز کسی  اين کار را نکنيد، بجز (خواندن) سوره «). يعنی : 823أبو داود (» ِبَها
بخواند راتنها مشروع است که فاتحه برای ماموم  بنابراين ». سوره فاتحه را نخواند، صحيح نيست

و بعد از آن سکوت کرده و به قرائت امام گوش دهد، و اگر کسی تابحال از روی جهل سوره را هم 
  قرائت کرده نمازش باطل نيست اما نبايد ديگر چنين کند.
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 قرائت فاتحه پشت سر امام:
ر و عصر، بر ماموم ـر مورد قرائت سوره فاتحه پشت سر امام، اگر نماز سّرى باشد مانند نماز ظهد

واجب است كه سورۀ فاتحه را بخواند، ولى اگر نماز جهرى باشد مانند نماز صبح و مغرب و عشاء، 
واند در اينصورت در ركعت سوم مغرب و همچنين دو ركعت اخير عشاء كه امام قرائت را آهسته ميخ

ماموم بايد فاتحه را بخواند، ودر هنگام قرائت امام بصورت جهرى، علماء  در اينمورد اختالف نظر 
دارند، بعضى آنرا واجب دانسته اند، و بعضى بر اين باورند كه وقت قرائت امام بايست سكوت كرد 

، ولى قويترين اقوال ولى اگر امام پس از قرائت فاتحه کم مكث كرد مقتدی بايد سوره فاتحه را بخواند
در مورد قرائت فاتحه پشت سر امام اينست كه خواندن قرائت فاتحه پشت سر امام فرض است، چه 
در نماز جهرى و چه در نماز سرى، و چه امام (بعد از قرائت فاتحه) در حال قرائت سوره اى ديگر 

« ليه و سلم ميفرما يد: باشد و چه در حال سكوت باشد، زيرا طبق حديث صحيح پيامبر صلى هللا ع
يعنى: (  نماز ندارد كسى كه (در نماز) فاتحه را قرائت »  ال صالة لمن ال يقرا بفاتحة الكتاب

پس براى خروج از خالف و اطمينان خاطر، بهتر است كه پس از اينكه امام فاتحه را خواند .نكند)
  .فاتحه را بخواند

  فاتحه در نماز جهری: ۀسور
آنچه که از نظر ما راجح است؛ اينست که خواندن فاتحه برای امام ، د اور شديمطوريکه در فوق يا

ريه و جهريه واجب است، اما اينکه ماموم چه وقت فاتحه خود را در نماز ــدر نماز س  و مأمومين
بخواند؛ در اين باره بعضی از اهل علم گفتند: وقتی امام فاتحه می خواند مامومين سکوت   جهريه

عد از آنکه امام فاتحه را خواند هريک از( مقتديان ) فاتحه خود را به آرامی بخوانند، و کرده و ب
بعضی گفتند: ( مقتدی ) همراه با امام به آرامی آيات سوره حمد را تکرار کند، يعنی آيه آيه بعد امام 

تحه بخواند، بخوانند، اما صحيح تر آنست که در هنگام قرائت فاتحه امام سکوت کند و بعدا خودش فا
هرچند که امام در حال قرائت سوره بعدی باشد، و بعد از اکمال فاتحه اين بار به قرائت سوره امام 

  گوش فرا دهد.
و دليل ما حديث صحيحی است که ابوداود از عباده بن صامت رضی هللا عنه روايت کرده که گفت: 

ُ َعلَْيِه « َّo َصلَّی ِ َّo َعلَْيِه َوَسلََّم، ُكنَّا َخْلَف َرُسوِل ُ َّo َصلَّی ِ َّo َوَسلََّم فِی َصَالِة اْلفَْجِر، فَقََرأَ َرُسوُل
ا فََرَغ قَاَل : لَعَلَُّكْم تَْقَرُءوَن َخْلَف إَِماِمُكْم ! قُْلنَا : نَعَْم ، يَا ِ . قَاَل : َال  َفثَقَُلْت َعلَْيِه اْلِقَراَءةُ، فَلَمَّ َّo َرُسوَل

) وقد حسنه الترمذی 823أبو داود (» وا إِالَّ ِبفَاتَِحِة اْلِكتَاِب ، فَِإنَّهُ َال َصَالةَ ِلَمْن لَْم َيْقَرأْ ِبَهاتَْفعَلُ 
ما در نماز صبح پشت سر پيامبر صلی هللا عليه وسلم «وصححه البيهقی والخطابی وغيرهم.يعنی: 

بر ايشان دشوار گشت، وقتی که نماز تمام نماز می خوانديم، و ايشان درحال قرائت بودند، که قرائت 
اين کار را نکنيد، : « گفتيم: آری! فرمود»گويا شما پشت سر امامتان قرائت می کرديد؟« شد فرمود:

  .»سوره ی فاتحه، چون نماز کسی که سوره ی فاتحه را نخواند، صحيح نيست (خواندن) بجز
ن گفته علماء ؛ اگر امام (بعد فاتحه) بر طبق صحيح تري«عالمه ابن باز رحمه هللا می گويد: 

». سکوت نکند، بر ماموم واجب است که فاتحه بخواند هرچند که امام درحال قرائت (سوره) باشد
  ).11/221» (فتاوی الشيخ ابن باز«  

اگر گفته شود: هرگاه امام سکوت نکند پس ماموم چه «و شيخ  ابن عثيمين رحمه هللا می گويد:  
را بخواند؟ می گوئيم: فاتحه را بخواند وقتی که امام قرائت می کند، زيرا صحابه وقت فاتحه (خود) 

اين کار را نکنيد، بجز   «همراه رسول صلی هللا عليه وسلم قرائت می کند و ايشان به آنها فرمود: 
فتاوی «»». (خواندن) سوره ی فاتحه، چون نماز کسی که سوره ی فاتحه را نخواند، صحيح نيست

  ). 322فحه( ص »سالمأركان اإل
  آيا قرائت فاتحه در هررکعت از نماز واجب است؟

رسول هللا صلی هللا عليه و زيرقرائت سوره فاتحه در هررکعت از نماز بر نمازگزار واجب است؟ بلی 
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فاتحه در هر رکعت، امر نمود. چنانکه پس از دستور سوره را به خواندن » مسيیء الصالة«   سلم
» ثّم افعل ذلک من صالتک کلّها«رکعت اول (روايت ابوداود و احمد) فرمود: به خواندن آن، در 

(روايت احمد) (اين را در تمام نماز (يا طبق روايتی در » فی کّل رکعة«(متفق عليه) (و فی رواية : 
(روايت ابن ماجة و ابن حبان) » فی کل رکعة قراءة«هر رکعت) انجام ده). همچنين فرموده است: 

  عت، قرائتی وجود دارد).(در هر رک
   :شخصيکه  قرائت فاتحه برايش دشوار باشد

فاتحه برايش دشوار باشد پيامبر صلی هللا عليه وسلم  فرمود: به   و در مورد کسی که حفظ سورۀ
هللا و الحمد�، و الإله االهللا، و هللا اکبر و الحول و القوة  سبحان«جای آن، تسبيحات زير را بخواند: 

فإن کان معک «نيز فرمود: » مسيیء الصلوة«(روايت ابوداود و ابن خزيمه) چنانکه به » اال با�
(روايت ابوداود و ترمذی) (پس اگر چيزی از قرآن » القرآن فاقرأبه، و إالّ فاحمدهللا و کبّره و هلّله

  کافی خواهد بود).» الحمد� و هللا اکبر و الإله إالّ هللا«ياد داری بخوان و گرنه 
   :از سورۀ فاتحه قرائت ساير سوره ها در نماز بعد

بطور کلی قرائت سورۀ بعد از فاتحه چه در نمازهای فرض و چه نمازهای نافله (سنت) واجب 
نيست، بلکه خواندن آن مستحب است، بعبارتی اگر کسی در نماز فرض يا نافله سورۀ بعد از فاتحه 

ود، نمازش صحيح است ولی بايد آگاه باشد که ترک را نخواند و بعد از قرائت فاتحه به رکوع بر
مستحبات در نماز باعث کاسته شدن از ثواب نمازش می شود، زيرا سنت نبوی صلی هللا عليه وسلم 
بر آن بود که ايشان در دو رکعت نخست نمازهای فرض بعد از فاتحه، سوره يا آياتی از سوره ای را 

صلی هللا عليه  َکاَن النَّبِیُّ «  رضی هللا عنه روايت شده که گفت:قرائت می نمودند، چنانکه از ابوقتاده 
ُل ِفی األُوَلی  وسلم ْکعَتَْيِن األُوَلَيْيِن ِمْن َصالِة الظُّْهِر بِفَاتَِحِة اْلِکتَاِب َوُسوَرتَْيِن، يَُطِوّ ُر َيْقَرأُ فِی الرَّ ، َويُقَِصّ

ُل فِی األُولَی ِفی الثَّانِيَِة، َويُْسِمُع اآليَةَ أَْحيَانًا،  َوَکاَن يَْقَرأُ ِفی اْلعَْصِر بِفَاتَِحِة اْلِکتَاِب َوُسوَرتَْيِن، َوَکاَن يَُطِوّ
ُر فِی الثَّانِيَِة.. در دو رکعت اول نماز   صلی هللا عليه وسلم هللا  يعنی: رسول .)759(بخاری:». َويُقَِصّ

وره) در رکعت اّول را طوالنی انتخاب را می خواند. و قرائت (س  ظهر، سوره فاتحه و سوره ای ديگر
  کرد.  تر می می کرد و در رکعت دوم قرائت سوره را کوتاه

و گاهی بعضی از آيات را طوری تالوت می کرد که ما می شنيديم. همچنين در دو رکعت اول نماز 
عصر، سوره فاتحه و سوره ای ديگر را تالوت می نمود. رکعت اول را طوالنی و رکعت دوم را 

  ».وتاه می خواند..ک
و همينطور در نمازهای نافله بعد از فاتحه سوره يا آياتی از سوره ای ديگر می خواندند، و حتی از 

حذيفه رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در قيام نماز شب، سوره هايی مانند 
  ).873بقره و آل عمران و نساء را قرائت می کردند. ابوداود (

هرچند نماز شب بر پيامبر صلی هللا عليه وسلم واجب بوده، اما در حق ما نافله است .بنابراين برای 
تبعيت کردن از سنت پيامبرمان و در نتيجه کسب ثواب بيشتر، خوب است که سوره بعد فاتحه را در 

  .نمازهای نافله هم بخوانيم
  آيا قرائت فاتحه در نماز كفايت ميكند؟

معموالً نماز عشاء را پشت سر رسول هللا صلی هللا    ند که حضرت معاذ رضی هللا عنهمحدثين مينويس
در جماعت ميخواند . بعد از اينکه از نماز جماعت فارغ ميشود ، نزد قوم خويش   عليه و سلم

  را امامت ميگرد .ميرفت وبرای قوم خويش نماز جماعت عشا ء  
ت معاذ نماز جماعت را کمی  طوالنی خواند، در يکی از شب ها ، حضرمحدثين مينويسند : 

مردی به نام سليم که ازخويشاوندان او بود، از طوالنی شدن نماز، به تنگ آمد، بدين جهت ميگويند
نماز جماعت را ترک داد و در گوشهای از مسجد به تنهايی نماز خواند سپس بيرون رفت و جلوی  

نماز را به پايان رساند او را از عمل    ذ رضی هللا عنهشتری را گرفت و به راه افتاد، هنگامی که معا
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را در    آن جوان، مطلع ساختند. گفت: در او آثار نفاق ميبينم لذا رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم 
  جريان اين حادثه  قرار ميدهم. 

آن جوان نيز به نوبه خود گفته بود که من از دست معاذ، به آن حضرت صلی هللا عليه و 
  ر پيامبر اكرم صلی هللا عليه و سلم رسيدند. ـشکايت خواهم کرد. روز بعد هر دو به محض   سلم

را از کار ديشب آن جوان با خبر ساخت، آن جوان در جواب     معاذ رسول هللا صلی هللا عليه و سلم
ميآيد و گفت: ای رسول هللا  صلی هللا عليه و  سلم ! معاذ تا ديروقت نزد شما ميماند، سپس نزد ما 

  با طوالنی خواندن نماز، ما را خسته و ناراحت ميکند.
(ای معاذ! آيا ميخواهی » أفتّان أنت يا معاذ«خطاب به معاذ فرمود:    رسول هللا صلی هللا عليه و سلم 

مردم را در فتنه بيندازی؟!).سپس روی خويش به آن جوان کرد و فرمود: ای برادرزاده! تو در 
فت: سوره فاتحه را ميخوانم و از خداوند طلب جنت  ميکنم و از آتش دوزخ، نماز، چه ميخوانی؟ گ

  به او پناه ميبرم ولی از علت طوالنی کردن نماز چيزی نمی دانم.
 فرمود: من و معاذ نيز کم و بيش، همين اندازه ميخوانيم.   صلی هللا عليه و سلم   پيامبر

ت: فردا که دشمن حمله کند، معاذ خواهد دانست جوان (که از نيروی ايمانی قوی، برخوردار بود) گف
  (که چه کسی برنده خواهد شد).

راوی ميگويد: چون قبالً خبر حمله دشمن رسيده بود، جنگی بين مسلمانان و کفار درگرفت و آن 
به معاذ    اكرم صلی هللا عليه و سلم جوان، به مقام رفيع شهادت نايل آمد. پس از آن حادثه، رسول

نجام کار آن جوان چه شد؟ معاذ گفت: ای رسول هللا  صلی هللا عليه و سلم ! او با خدا فرمود: سرا
  صادق بود، شهيد شد ولی من، صادق نبودم (روايت ابن خزيمه).

  :(نمازخفيه) سری درنمازِ  سورۀ فاتحه قرائت 
قابل   موضوعمسئله قرائت  سوره فاتحه برای مقتدی در نماز جماعت  بخصوص در نماز های سری 

  در بين علماء  ميباشد . وبحث  اختالف
  صرف در اينجا به سه قول اکتفاء مينمايم : غرض روشن  شدن نظريات علماء   بنآ ما 

  قول اول: 
قول اول مربوط به  آنعده از علمای اسالم ميگردد که قايل به : قرائت سوره فاتحه برای ماموم در   

نماز های جهريه الزم نيست که مقتدی قرائت کند ، بلکه  نمازهای سريه (خفيه)  اند وميگويند در
  مقتدی بايد  به قرائت امام گوش کند.

  قول دوم:
قول دوم ، مربوط به آنعده از علمای ميگردد که قايل اند که :در نمازهای سريه هم امام و هم ماموم 

واند.( از جمله  در گروه بايستی فاتحه بخوانند. ولی در نمازجهريه الزم نيست که ماموم فاتحه رابخ
  علماء  ميتوان از شيخ االسالم ابن  تيميه وشيخ  البانی رحمهما هللا  نام برد).

  قول سوم:
 های در نماز هم سوره  فاتحه قرائت قول سوم مربوط آنعده از علمای اسالم ميگردد که قايل آند که 

  ميدانند.واجب نماز جهريه هم بر امام و هم بر ماموم در هم سريه (خفيه) و 
  دليل حکمی گروه های سه گانه :

برای تائيد نظرايات خويش داليلی را ازاحاديثی نبوی پيشکش سه گانه از علماء    هر سه گروه 
  مينمايند.

ميدانند    ماموم فرضبر امام و هم را درهر رکعتی از نماز هم برای   فاتحهسوره    خواندن  علمای که 
  ذيل مستند نموده اند :نظريات خويش را به احاديثی 

  حديث اول :
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  پيامبر صلی هللا عليه و سلم   : که است     شده   روايت   رضی هللا عنه  الصامت    بن   عباده   از -
 فاتحه   سوره   در آن   که کسی برای  نيست   ( نمازی »ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: « فرموده  
خوانی نمازت قبول نيست .) همه محدثين  اسالمی اين باشد ، تا سوره فاتحه را ن   نخوانده    را   

  حديث را روايت فرموده اند.
  حديث دوم :

پيامبر صلی هللا عليه و    : که است        روايت     رضی هللا عنه  ابوهريره   در حديثی از  -
ی ه   فهی خداج -وفی رواية: بفاتحة الكتاب  -من صلى صالة لم يقرأ فيها بأم القرآن :« فرموده لم

  » خداج غير تمام
است )     باطل   و   فاسد    در آن سوره فاتحه را نخواند ، نماز او ناقص   و   بخواند    نماز   که ( کسی

  .اند.) کرده روايت    را   آن   ) بخاری    و    مسلم (   شيخين احمد و  (
  حديث سوم :

پيامبر صلی هللا عليه    است که :       روايت    رضی هللا عنه  ابوهريره   ازدر حديثی ديگری    باز هم -
نمازی که در آن سوره فاتحه ، » ( ال تجزئ صالة ال يقرأ فيها بفاتحة الكتاب : « است   فرموده و سلم

»    صحيح «    اسناد   با   خزيمه   (ابن .خوانده نشود ، کفايت نمی کند وموجب سقوط فرض نيست.)
  اند. ) کرده   روايت  آنرا   ابوحاتم    و   حبان   و ابن   

  ثی چهارم :حدي
ال تجزئ صالة لمن لم يقرأ « فرموده اند :   روايت    »  صحيح «       اسناد    با در حديثی  دارقطنی  -

  قبول نيست)    و   کند نمی   کفايت باشد،  نخوانده    را   فاتحه   که (نماز کسی». بفاتحة الكتاب
  حديثی پنجم :

» رنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسرأم: « است    شده   روايت     رضی هللا عنه    ابوسعيد   از  -
و    را   فاتحه   در نماز) (   بود که   شده   داده    دستور    ما   (به

سيدالناس   ابن   و   حافظ   و   کرده   روايت را    آن   ابوداود . ) بخوانيم   باشد    ميسر  که قرآن   از   آنقدر
  .   است  » صحيح «    آن   اسناد   : که   اند گفته 

  حديثی ششم :
إلى أن »ثم اقرأ بأم القرآن: « که است   آمده »    صالته    فی   ء المسی«  حديث ازروايتهای بعضیدر -

تکرار  درهررکعت  را  عمل واين ... بخوان  را فاتحه  سوره سپس .»ثم افعل ذلك فی كل ركعة«قال له: 
  ). کن

  دليل هفتم :
   عليه و سلم درهر رکعتی از پيامبر صلی هللا   که  است  رسيده  اثبات  به مطابق روايات محدثين 

پيامبر صلی هللا عليه    از  آن   خالف  و   خوانده می  را سوره فاتحه   ) (نفل  سنت    فرض و  نمازهای
   . است   نرسيده   ثبوت  به  و سلم

  فاتحه بر مقتدين نيستند: ۀدال يل علمای که قايل به بر واجب بودن سور
(کسی که امام جماعت دارد، قرائت امام برای اوکافی » ةمن كان له إمام فقراءة االمام له قراء«

  است) 
نيز  شما   ، گفت   تكبير   امام   وقت   (هر »إذا كبر االمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا« و نيز حديثی:

  مسلم  . دهيد)   فرا   گوش وی    به    خواند   را   قرآن    و هر وقت   تكبير گوئيد،
 ولی ضعيف و غيرقابل استناد است( مراجعه کنيد به کتاب:اما مخالفان آنها می گويند که حديث ا

  ابومالک سيد سالم)»  صحيح فقه السنه:« و کتاب »  مستدرک التعليل علی ارواءالغليل«  
 و اما حديث دوم که مسلم آنرا روايت کرده است صحيح است ولی جمله آخر آن اضافه  است يعنی:

د آن اضافه را ضعيف می دانند.( به مراجع سابق رجوع و بخاری و ابوداو»  وإذا قرأ فأنصتوا « 
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شود)در مجموع بنظر می رسد که رای صحيح آن باشد که خواندن فاتحه برای امام و ماموم در 
  نمازهای سريه (خفيه) و جهريه واجب است. 

  در نماز:  خواندن سورۀ فاتحه
بصورتی بايد انجام شوند که شارع عبادات در اسالم توقيفی هستند، يعنی عبادات   خواننده محترم !

حکيم آنها را وضع کرده است زمانيکه نص صريح وجود داشته باشد ، ضرورت به حدس وگمان ها 
   ومحاسبات عقلی ومنطقی نيست.

خواندن سوره فاتحه  هم از جمله عبادات  توقفی است بنآ  پيامبر صلی هللا عليه وسلم در نمازی ها 
سوره فاتحه را  جهری ودر نماز های ( ظهر و عصر ) سوره فاتحه  ی  ( صبح و مغرب و عشاء )

  سری قرائت فرموده اند. 
بنا بر ما مسلمانان است وبه اصطالح مکلفيت داريم تا چنين روشی را در نماز  های خويش مراعات 

نمايم .اين حکم درشرع وضع گرديده است و از سنت نبوی چنين امری به اثبات رسيده است يعنی 
شان در سه نماز فاتحه را بصورت جهری و در دو نماز بصورت سری خوانده اند و ما مکلف اي

  هستيم به تبعيت از ايشان چنين عمل کنيم.
ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَانتَُهوا «هللا تعالی در قرآن می فرمايند: )  يعنی: 7حشر »(َوَما آتَاُكُم الرَّ

  راى شما آورده بگيريد (و اجرا کنيد)، و از آنچه نهى کرده خوددارى نماييد.ب هللارسول  کهآنچه را
نماز بخوانيد همانطور »«صلوا کما رايتمونی اصلی«و نيز پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايند:

  بخاری ) .». ( خوانم که مرا ديديد نماز می
مبر صلی هللا عليه وسلم موظف است که بنابراين امام نماز جماعت بايد به  تبعيت از روش نماز پيا

در نمازهای صبح و مغرب و عشا، سوره فاتحه را بصورت جهری بخواند و در دو نماز ديگر 
  بصورت سری يا خفی بخواند.

فرق نميکند نماز سنت باشد ويا به همين ترتيب در مورد خواندن سوره در دورکعت اول هر نماز (
. رکعت آخر هر نماز، نيز از سنت نبوی به اثبات رسيده استفرض) و نخواندن سوره در دو  نماز

کان النبی صلی هللا عليه وسلم يقرأ فی الرکعتين األوليين من «در حديثی ميفرمايد :ابوقتاده طوريکه 
الظهر و العصر بفاتحة الکتاب و سورة، و يسمعنا اآلية أحيانا، و يقرأ فی الرکعتين األخريين بفاتحة 

ای را  ر صلی هللا عليه وسلم در دو رکعت اول نماز ظهر و عصر فاتحه و سورهپيامب» «الکتاب
شنيديم، و در دو رکعت آخر فاتحه را  کرد که آن را می خواند و گاهی آيه را طوری تالوت می می
  ) مسلم(  ».خواند می

نيز به پس اين مسئله نيز جزو سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم در نماز خواندن می باشد و ما 
 تبعيت از ايشان چنين نماز می خوانيم.

  :نظری ابوهريره درمورد  سورۀ فاتحه در نماز
است  مشهور جهان اسالم متولد کشور يمن يکی از راويان که (رضی هللا عنه) حضرت ابو هريره 

م من صلی صالة لم يقرأ فيها بأ«  نموده ميفرمايد : روايت  از پيامبر صلی عليه وسلم درحديثی  
نماز بخواند  شخصيکه ) ( مسلم ) (هر ( مسلم وغير او» الکتاب فهی خداج، خداج، خداج، غير تمام

  و سوره فاتحه را در آن نخواند، نمازش ناقص است، ناقص است، ناقص است، تمام نيست).
چه کار  باشيم ابوهريره (رضی هللا عنه) پرسيدند، اگر در نماز جماعت حضرت از صحابه کرام 

؟ ابوهريره (رضی هللا عنه) درجواب فرمود: آن را آهسته برای خودت بخوان، چون من از کنيم
قسمت الصالة بينی وبين « فرمايد:  خداوند می« فرمود:  ام که می پيامبر صلی هللا عليه وسلم  شنيده

«  لى:  ، قال هللا تعا» الحمد � رب العالمين « فإذا قال العبد: »  عبدی نصفين ولعبدی ما سأل 
دنی عبدی« ، قال هللا: » مالك يوم الدين «  ، فإذا قال: » َحِمَدنِی عبدی  ض « ، وقال مرة: » مجَّ فوَّ
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، قال: هذا بينی وبين عبدی، ولعبدی ما سأل؛ فإذا »إياك نعبد وإياك نستعين« فإذا قال: »  إلیَّ عبدی 
، » المغضوب عليهم وال الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير« قال: 

ام و سهم  ام از وسط نصف کرده من سوره فاتحه را بين خود و بنده» (قال:هذا لعبدی ولعبدی ما سأل
 گويد: (الحمد � رب العالمين)  خواهد، وقتی که بنده می ام آن قسمت است که در آن از من می بنده

گويد: (الرحمن الرحيم) خداوند  ، وقتی بنده میام مرا ستايش کرد فرمايد: بنده خداوند بزرگ می
گويد: (مالک يوم الدين) خداوند  ام مرا مورد تمجيد و سپاس قرار داد، وقتی بنده می فرمايد: بنده می

خداوند  »اياک نعبد و اياک نستعين«گويد:  ام مرا بزرگداشت، و وقتی که می فرمايد: بنده بزرگ می
دهم وقتی بنده  ام هر چه را بخواهد به او می ام است، و بنده بنده فرمايد: اين سهم من و بزرگ می

خداوند  »اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب و ال الضالين« بگويد: 
ابن کثير بعد مسلم وغير او  دهم). ام است وهر چه را بخواهد به او می فرمايد اين سهم بنده بزرگ می

اش را درسوره فاتحه مشخص کرده است،  فرمايد: خداوند سهم بين خود و بنده ديث میاز نقل اين ح
فاتحه از بزرگترين سوره باشد و خواندن  فاتحه درنماز میسوره و اين هم دليلی برمهم بود خواندن 

  ارکان نماز است.

   : خداوندا! يعنی »آمين«
  كه  است  هللا عنها آمده رضی  عايشهضرت بی بی ح  روايت  به  شريف  . در حديث كن  را اجابت  دعايمان

  السالم  على  ء ما حسدتكم شی  اليهود على  ما حسدتكم«خداصلی هللا عليه وسلم فرمودند:    رسول
  ».اند   بر شما حسد نورزيده  گفتن و آمين  گفتن  سالم  اندازه چيز ديگر، به  يهود بر هيچ«».والتأمين

  بعد از خواندن  گفتن آمين  . البته نيست  قرآن  و آيات  و از كلمات  دعا بوده«  آمين»  كه  بايد دانست
  گويد، شما نيز آمين می  آمين  امام  كه هنگامی: « شريف  حديث  اين  دليل  است، به  سنت  فاتحه  سوره

  آمرزيده  اش هگذشت  گردد، گناهان  همراه  فرشتگان  گفتن با آمين  گفتنش  آمين  بگوييد زيرا هر كس
  ».شود می

  : كه  است  ها اين و مالكی  نظر احناف
در   : آمين ها برآنند كه ها و حنبلی . اما شافعی بهتر است آن   از بلند خواندن  آمين  خواندن  آهسته 

  با امامش  آمين  نيز در گفتن  شود و مقتدی  بلند خوانده  جهری  و در نمازهای  آهسته  سری  نمازهای
  كند. مراهیه

  مطلق  كه  است  اين  در نماز، بر دو نظرند. نظر احناف  فاتحه  سوره  خواندن  حكم  در باره  علمای اسالم
  بلند فرض  آيه  يا يك  كوتاه  آيه  مقدار سه  ـ به  غير آن  و چه  فاتحه  سورۀ  در نماز ـ چه  قرآن  قرائت
  باشد. می  واجب  بلكه  نبوده  نماز فرضدر   فاتحه  سورۀ  ، خواندن بنابراين  است

را در   فاتحه  سوره  خواندن  كه  ها) است ها، حنبلی ها، شافعی جمهور علماء  (مالكی  : رأی دوم  رأی 
  دانند. می  نماز فرض

  فاتحه درهررکعت:سوره خواندن حکم 
چه نماز  است    فرض   رکعتی   هر   در  فاتحهسوره   خواندن   « صحيح «  احاديثحکم    بموجب

   احاديث   که  مادام   چه جهريه و مأموم ها نيز بايد بعد از قرائت امام فاتحه را بخوانند. سريه و 
  مجالی   و   است   بيمورد  در آن  از اختالف  گفتن  سخن  کنند، می   تصريح   بدين مطلب  صحيح  

  به تفصيل بيان گرديد.احاديث حکمی در اين بابت در فوق  نظريات وجود ندارد.  اختالف   برای
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  :وخواندن سورۀ فاتحه  (ص)نماز محمد
 باالی پيامبر صلی هللا عليه وسلم سوره فاتحه قبل از فرض شدن نمازميخواهم در بدو متذکر شوم که 

زيرا سورۀ فاتحه جزو نخسين آياتی بود که در مکه بر پيامبر صلی هللا عليه «نازل گرديده است : 
  خود ذکر کرده است.» أسباب نزول القرآن « در کتاب »   واحدی« خن را ، اين س»وسلم نازل گشت

نماز هميشه البته گفته می شود که قبل از فرض شدن نمازهای پنجگانه، پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
ودر روايات آمده است که پيامبر صلی هللا ). 8/35»  (التمهيد البن عبد البر« شب می خواندند، 

»  اسباب النزول« سوره فاتحه می خواندند، واحدی در کتاب  همين نماز شب هميشه عليه وسلم در 
ما اين سخن را تاييد نمی کنيم که پيامبر صلی هللا عليه وسلم بيشتر از ده سال در مکه «می گويد: 

  ».نماز را بدون فاتحه خوانده باشند، چرا که اين سخن را عقلها نمی پذيرد
ه سوره فاتحه در مکه نازل شده، آيه زير از سوره الحجر است که می و اما يکی از داليل آنک

َن اْلَمثَاِنی َواْلقُْرآَن اْلعَِظيمَ   «فرمايد:    و به«).يعنی: 87 آيه الحجرسوره » (َوَلقَْد آتَْينَاَک َسْبعًا ِمّ
می دارد که در واحدی در کتاب خود اظهار »  را عطا کرديم  بزرگ  و قرآن  المثانی تو سبع  راستی، به

  مکی بودن سوره الحجر اتفاق نظر هست.
سوره فاتحه هم  بصورت قطع حکم بايد کرد که گر سوره الحجر مکی باشد، مفسرين مينويسند که :ا

َن اْلَمثَاِنی«مکی است، زيرا مراد از  همان فاتحه است، چنانکه أبی بن کعب رضی هللا عنه » َسْبعًا ِمّ
ُ ِفی التَّْوَراِة َوالَ فِی « عليه وسلم فرمود: گويد: رسول هللا صلی هللا می َّo َوالَِّذی َنْفِسی ِبيَِدِه َما أَْنَزَل

  ».اِإلْنِجيِل ِمثَْل أُِمّ اْلقُْرآِن وإنها السَّْبُع اْلَمثَانِی َواْلقُْرآُن اْلعَِظيُم الَِّذی أُْعِطيتُه
تعال نه در تورات و نه در انجيل مانند أم سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، خداوند م«يعنی: 

باشد) که در هر  القرآن (فاتحه) نازل نفرموده است. اين سوره سبع المثانی (دارای هفت آيه می
روايت ترمذی؛ ». شود و همان قرآن بزرگی است که به من عنايت شده است رکعت نماز، تکرار می

  ب و ترهيب آمده است.و اين حديث، صحيح می باشد چنان که در صحيح ترغي
و در صحيح بخاری از ابو سعيد بن معلَّی رضی هللا عنه روايت است که گفت: رسول هللا صلی هللا 

». ألَُعِلَّمنََّک ُسوَرةً ِهَی أَْعَظُم السَُّوِر فِی اْلقُْرآِن قَْبَل أَْن تَْخُرَج ِمَن اْلَمْسِجدِ «عليه وسلم به من فرمود: 
ا أََراَد أَْن يَْخُرَج قُْلُت َلهُ: أَلَْم تَقُْل ألَُعِلَّمنََّک ُسوَرةً ِهَی أَْعَظُم ُسوَرٍة فِی اْلقُْرآِن؟ قَالَ ثمَّ أََخَذ بِيَِدی،  : فَلَمَّ

ِ َرِبّ اْلعَاَلِميَن ِهَی: السَّْبُع اْلَمثاِنی َواْلقُْرآُن اْلعَِظيُم الَِّذی أُوتِيتُهُ « َّxِ 4474(بخاری:». اْلَحْمُد.(  
ای را که بزرگترين سورة قرآن است، به تو  قبل از اينکه از مسجد خارج شوی، سوره: «يعنی
سپس دستم را گرفت و هنگامی که خواست از مسجد، بيرون برود، به او گفتم: مگر ». آموزم می

  آموزم؟ فرمود:  ای را که بزرگترين سوره قرآن است، به تو می نفرمودی سوره
ِ َربِّ «  َّxِ باشد) وآن همان قرآن بزرگی است  اْلعَاَلِميَن که سبع المثانی است (دارای هفت آيه می اْلَحْمُد

  ».که به من عنايت شده است
پيغمبراکرم صلی هللا عليه وسلم (سبع  :«ويسد نمي »اإلتقان فی علوم القرآن « امام سيوطی در کتاب 

صحيح اين مطلب آمده است، و اين ی الحمد تفسير کرده اند، چنانکه در حديث  مثانی) را به سوره
بينيم که در اين سوره خداوند بر پيغمبر صلی  ی الحجر است که به اتفاق مکی است. می آيه در سوره

ی الحمد را بر ايشان نازل فرموده است، پس الزم است که  هللا عليه وسلم منت نهاده که سوره
». تواند باشد؟ هنوز نازل نشده چه منتی می ی الفاتحه قبالً نازل شده باشد وگرنه بر چيزی که سوره

  . ).54-53صفحه  1جلد (اتقان 
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  اينکه: وحکم نهايی خالصه 
از آنجائيکه سوره فاتحه جزو نخستين آيات نازل شده بر پيامبر صلی هللا عليه وسلم بود، و نمازهای 

می رسيم که نماز به اين نکته  آفرض پنجگانه در سال دوازده بعثت بر مسلمانان فرض شد، نتيجت
پيامبر صلی هللا عليه وسلم قبل از فرض شدن نمازهای پنجگانه و نماز مسلمانان در هنگام فرض 

  شدن آن نمازها، بدون فاتحه نبوده و همواره سوره فاتحه را خواندند.
کسی نگفته  ترديدی نيست که وجوب نماز در مکه بوده و  « اتقان مينويسد :امام سيوطی در کتاب 

ی الحمد بوده باشد، اين را ابن عطيه و ديگران  که زمانی در اسالم نماز بدون خواندن سورهاست 
 پس نزول سوره فاتحه قبل از تشريع نماز بوده است. ) .  54-53صفحه  1اتقان جلد  (». ذکر کردند
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  باب شانزدهم
  سورۀ فاتحه!خيردرأآمين  گفتن 

اسم فعلی است بـه معنای (اجابت کن) و يا نزد برخی   ن به مد الف و يا امين بر وزن فعيل،آميۀ کلمـ 
هنگامی که در زبان عربی می گويی (آمين)   از لغويين چنين ترجمه شده (بايد همين گونه باشد)

  د.برای اين آمين گفتن مصدری است و آن (تأمين است) امن يأمن تأمينا که بايد به تشديد خوانده شو
  دعای ما را بپذير، و ما را به راه راست پايدار گردان.    بار الها ! (آمـين ) يعنی  

آمين يک دعا » االمين دعا « در بخاری از حضرت عطا ء بن ابی رباح ( رح ) منقول است که : 
  ). 107است  ( بخاری جلد اول صفحه 

ی ، جهری ودر نماز سری، سری در سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم آمين گفتن در نماز جهر
  ميباشد. 

  فضيلت آمين:
در  موضوعآمين يکی از اسباب مهم نابودی گناهان و باعث جلب رحمت  الهی  است. حکم اين 

  حديثی 
از حضرت ابوهريره ( رض )  روايت گرديده است ،با تمام صراحت وزيبای خاص آن بيان گرديده 

گويد شما نيز آمين بگوييد،  فرمودند: چون امام آمين می است : طوريکه پيامبرصلی هللا عليه وسلم
شوند(اللؤلؤ  زيرا کسی که آمينش موافق وهمآهنگ با آمين مالئکه شد گناهان پيشين اوآمرزيده می

 )            1/83والمرجان
همچنان  از حضرت ابوهريره ( رض )  نيز روايت شده است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  

الِّينَ «چون امام  فرمودند:   گويد، شما آمين بگوييد. را می» َغيِر اْلَمْغُضوِب َعلَيِهْم َوَال الضَّ
 شوند . پس اگر آمين شخصی با قول فرشتگان موافق گشت گناهان پيشين او بخشيده می

  ( صحيح مسلم، ک صالة).
  آمـيـن گفتن بعد از سورۀ حمد 

 يا مستحب؟ است  در نماز واجب
و امام بعد از انتهای سوره ی فاتحه مستحب  مومين  علماء  گفتن آمين توسط ما طبق رأی جمهور

و سنت است نه واجب، و اگر کسی آنرا ترک کند نمازش صحيح است. اما امام ابن حزم آنرا برای 
  مامومين واجب دانسته ولی برای امام و کسی که تنها نماز می خواند مستحب دانسته است.

کان رسول هللا صلی هللا عليه وسلم إذا قرأ وال      «ن حجر روايت است :از وائل بدر حديثی 
پيامبر صلی هللا عليه وسلم وقتی که والالضالين را (   » الضالين قال آمين و رفع بها صوته

  ).248ترمذی ( ) (  گفت : آمين خواند، با صدای بلند می می
إذا أمن اإلمام فأمنوا، فإن من « وسلم فرمود : و از ابوهريره روايت است که پيامبر صلی هللا عليه 

وقتی امام آمين گفت شما هم آمين بگوييد »  (وافق تأمينه تأمين المالئکة غفرله ما تقدم من ذنبه
چون کسی که آمين گفتنش همزمان با آمين گفتن مالئکه باشد گناهان (صغيره) پيشينش بخشوده 

  )متفق عليه(  .)شود می
، آمين  ت فاتحه که بعد از قراء  اری امام يـا ماموم يا منفرد باشد، سنت استبرای هر نمازگز  پس

آشکارا) که همراه جماعت است آنرا با صدای بلند و در نمازهای سری  بگويد. در نمازهای جهری (
  . گفت  آن را با صدای آهسته

  يادداشت: 
خدايا «بمعنی  ، بلکه دعائی است  تکوتاه يا کشيده و ميـم مخفف جـزء فاتحه نيس با الف » آمين «  

   ».از ما بپذير
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:  گفته است عطاء ». آمين: « گفت : پيامبر صلی هللا عليه وسلم می گفت  که ابن شهاب  در بخاری آمده
  . آمين دعا است

گفتند تا اينکه طنين آن در مسجد   گزاردند، آمين که در پشت سر وی نماز می  ابن الزبير و کسانی 
نمود و  گفتن آن تشويق می کرد، و مردم را به  ابن عمر آن را ترک نمی«گفته است:  و نافع  بلند شد.

  ».ام از وی در اين باره روايتی شنيده
  آمين بالجهر:

 (امام شافعی هريک أئمه ثالثه  از موضعاتی اختالفی در بين  علماء  است  مسأله آمين بالجهر يك 
از پيامبر  صحيحه بر اين رای اند که امين بالجهر در احاديثی  ) أحمد رحهم هللا امام  مالك وامام 

به اثبات رسيده است ، اگر خوانندگان محترم  ما متوجه  شده باشند وهمين  صلی هللا عليه وسلم 
ودر نماز جماعت  پنج گانه امين بالجهر  خوانده شريفين هم اين عمل جاری است، حاال  در حرمين 

  ميشود . 
امام ابوحنيفه  ( رحمه هللا ) در اين مورد  با ائيمه  ثالثه مختلف رای اند واستدالل   پيروانولی 

مياورند که امين بالجهر  را در نماز قبول ندارند ودرکشور ما افغانستان در برخی از اوقات ديده شده 
 که حتی مسلمانان با حساسيت  در مورداين مساله  برخورد مينمايند.

که در نمازهای خفيه (ظهر و عصر) امام و ماموم هر دو بعد از انتهای ت همين اس سنت صحيح 
قرائت فاتحه، بصورت خفيه آمين گويند، و در نمازهای جهريه (صبح و مغرب و عشاء) هم امام و 

  هم مامومين بصورت جهريه آمين گويند.
ن فاتحه را به پايان زيرا در احاديث صحيح ثابت شده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم هر گاه خواند

و » جزء القراءة«کشيد. (بخاری در  کرد و می گفت و صدايش را هم بلند می می» آمين«برد  می
  ترتيب   داده است. ابوداود با سند صحيح)

هکذا در مورد امين بالجهر احاديثی متعددی توسط محدثين روايات گرديده است که ما  در نوشته هذا  
  ميپردازيم. احاديث ذيآل  به برخی از اين  اً جزؤم

  اول:
  وسلم إذا قرأ   عن وائل بن حجر رضی هللا عنه قال كان رسول هللا صلی هللا عليه « در حديثی از :  
وائل بن   )  (  928 حديث شماره رواه ابو داوود »  (    قال آمين رفع بها صوته »  وال الضالين «

می گفتند با  » وال الضالين «  وقتی كه  وسلم   ه حجر روايت می كند كه رسول هللا صلی هللا علي
  )صدای بلند آمين می گفتند.

نُوا، فَِإنَّ «فرمود:  نمود ومی ايشان اقتدا کنندگان را نيز به گفتن آمين سفارش می  َن اِإلَماُم فَأَِمّ إَِذا أَمَّ
ُن، فََمْن َوافََق تَأِْمينُهُ تَأِْميَن اْلَمالِئ    ).780بخاری (». َکةِ اْلَمالئَِکةَ تَُؤِمّ

هر گاه امام آمين گفت شما نيز آمين بگوييد. کسی که آمين گفتن وی با آمين گفتن «يعنی: 
  ».فرشتگان

  دوم:
وسلم إذا فرغ من   عن ابی هريرة رضی هللا عنه قال كان رسول هللا صلی هللا عليه « در حديثی از :  

  ). 127ار قطنی جلد اول د (سنن»  قراءة ام القرآن رفع صوته و قال آمين 
وسلم وقتی كه از قراءة ام   ازابوهريره رضی هللا عنه روايت است كه رسول هللا صلی هللا عليه 

  القرآن فارغ ميشدند با صدای بلند آمين ميگفتند و امام حاكم اين حديث را صحيح گفته اند .
  وم:ـس

إذا أّمن اإلمام فأّمنوا فانه من وافق   «عن ابی هريرة رضی هللا عنه قال :« درحديثی  ديگری از : 
  ).  781 حديثی شماره  صحيح بخاری»  (تأمين المالئكة غفرله ما تقدم من ذنبه   تأمينه

گفت شما نيز آمين بگوئيد، زيرا آمين    ابوهريره رضی هللا عنه می گويد: هنگامی كه امام آمين ( 
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شته اش آمرزيده ميشود. در شرح اين حديث هركسی كه با آمين فرشتگان موافق باشد، گناهان گذ
  امام قسطالنی ميفرمايند:

فإن قلت من اين يؤخذ الجهر من الحديث؟ أجيب بأنه لولم يكن التأمين مسموعاً للمأموم لم يعلم به « 
طبع   64فی شرح البخاری جلد اول صفحه  قسطالنی شيخ امام »  ( مينه  وقد علق تأمينه بتأ

  مصر).
كجای اين حديث آمين بالجهر ثابت ميشود ؟ در جواب ميگوييم تا زمانی كه آمين امام  اگر بگويی از

  شنيده نشود دانسته نميشود تا موافقش باشد، به همين خاطر آمين مقتدی را معلّق با آمين امام كرد.
باب جهر المأموم «  و خود امام بخاری از اين حديث چنين استنباط كرده اند به همين خاطر 

  باب بسته اند . » تأمينبال
و به همين خاطر صحابه كرام درنمازهای خود آمين بالجهر ميگفتند ، وچنانكه امام عطا استاد امام 

  ابو حنيفه رحمهم هللا ميفرمايد: 
قال ادركت مأتين من اصحاب رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم فی هذا المسجد(يعنی المسجد  «

بحواله سنن بيهقی  1/530مرقاة » ( ال الضالين رفعوا اصواتهم بآمين الحرام )إذا قال اإلمام و
2/59   (  

  امام عطاء تابعی ميفرمايند:
وسلم را ديده ام كه وقتی كه امام   صحابی رسول هللا صلی هللا عليه  دوصدكه من در مسجد الحرام 

  ميگفتند. » آمين«  آواز بلند  ايشان با »  و ال الضالين «   می گفت: 
  عبد الحق دهلوی محدث حنفی می فرمايند: 

در آخر فاتحه آمين می گفت، در نماز جهری بجهرو در نماز سری بخفيه و مقتديان نيز موافقت آمين 
   ) 1/401مدارج النبوة (فارسی)  می گفتند، و در جهر بتأمين در نماز جهری احاديث واقع شده.(

اشعة » ( حاديث در جانب جهر بيشتر و صحيح تر آمده ا « نيز نامبرده در جای ديگر می فرمايند:  
   ). 1/409اللمعات شرح مشكاة (فارسی) 

التعليق الممجد » ( واإلنصاف أن الجهر قوی من حيث الدليل « عبدالحی لكهنوی می فرمايند:   
  ) يعنی انصافا آمين بالجهر از روی دليل قوی تر است. ) ( 105

  ودر جای ديگر می فرمايد:  
د ثبت الجهر عن رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم بأسانيد متعددة يقوی بعضها بعضاً، فی ق « 

سنن ابن ماجه و النسائی و ابی داوود و جامع الترمذی و صحيح ابن حبان و كتاب األم للشافعی و 
حلية غيرها و لهذا اشار بعض اصحابنا كابن الهمام فی فتح القدير و تلميذه ابن امير الحاج فی 

  ).  1/167عمدة الرعاية » (المحلی شرح منية المصلی إلی قوة روايته 
آمين بالجهر از رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم با اسانيد متعدد ثابت است كه بعضشان بعض 
ديگر را قوی می كند، ( واين روايت) در سنن ابن ماجه و نسائی و ابو داوود و ترمذی و صحيح 

ب األم امام شافعی و غيره آمده، به همين خاطر بعضی از علمای احناف مانند ابن ابن حبان و كتا
همام در فتح القدير و شاگردش ابن اميرالحاج در حلية المحلی شرح منية المصلی بقوت روايتش 

  اشاره كرده اند.
األصح لكونه فوجدنا بعدالتأمل واإلمعان القول بالجهر باآلمين هو «  نيز در جای ديگر نوشته اند:  

مطابقاً لماروی عن سيد بنی عدنان و رواية الخفض عنه صلی هللا عليه وآله وسلم ضعيفة ال توازی 
روايات الجهر و لو صحت وجب أن تحمل علی عدم القرع العنيف كما اشار اليه ابن الهمام و ای 

م ورود شی ء من ضرورة داعية إلی حمل رواية الجهر علی بعض األحيان او الجهر للتعليم مع عد
ذلك فی رواية و القول بأنه كان فی ابتداء األمر ضعيف ألن الحاکم قد صححه من رواية وائل بن حجر 
و هو إنما أسلم فی اواخر األمر كما ذكره ابن حجر فی فتح الباری، و اما اثر ابراهيم النخعی و نحوه، 
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  ).  2/176شرح الوقاية  السعاية فی كشف ما فی«  (   فال توازی الروايات المرفوعة 
ما بعد از تأمل و تفكر دريافتيم كه آمين بالجهر صحيح تر است چون مطابق با آنچه از سيد بنی (

عدنان (يعنی رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم) روايت شده بود، و روايت آمين بالسر از رسول 
جهر را نمی تواند مقابله كند، و اگر هللا صلی هللا عليه وآله وسلم ضعيف است، و روايات آمين بال

(روايات خفض) صحيح باشد واجب است كه بر بسيار بلند كردن آواز حمل شود، چنانكه عالمه ابن 
همام اشاره كرده اند، و چه ضرورت است كه روايات آمين بالجهر را بر بعضی اوقات (گاهی) و يا 

ينكه می گويند، اين در اول امر بود (بعد بر تعليم حمل كنيم، چون هيچ دليلی بر اين نيست، و ا
منسوخ شد) ضعيف است، چون حاكم روايت آمين بالجهر را از وائل بن حجر صحيح گفته اند، و اين 
صحابی در آخر عمر رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم ايمان آورده اند و چنانكه ابن حجر در فتح 

يم نخعی و غيره( در آمين بالسر) روايت شده روايات الباری ذكر كرده اند. و آثاری كه از ابراه
  ). مربوطه را مقابله نمی كنند.

  وسراج أحمد حنفی می فرمايد: 
  مجموعه شروح أربعه جامع ترمذی»  ( و احاديث در جانب جهر بيشتر و صحيح تر آمده است  «

   ).  1/272( زبان فارسی) 
  رشيد أحمد گنگوهی می فرمايند: 

ز هر دو طرف حديث صحيح موجود است، و در اين مسأله دو قول است، يكی آمين در باب آمين ا
بالجهر را أولی می داند، و قول دوم سری را بهتر می دانند، در اصل در سنت بودن آمين، هر دو 

  و أولی قرار داده اند   گروه متفق اند، بعضی از مجتهدين اين قول را راجح
يح هستند و هر دو از تقرير رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم ( يعنی دومی را )، لهذا هر دو صح

  و عمل صحابه ثابت هستند.
از سخنان گنگوهی صاحب به صراحت معلوم شد كه آمين بالجهر از احاديث صحيح ثابت است و فقط 

ا هم فريقين در اولويت تنازع دارند و عمل صحابه هم بر آمين بالجهر بود ( ذلك ما كنا نبغ ) مقصد م
  ثابت كردن همين ( آمين بالجهر) بود. 

حاال صحيح قرار دادن گنگوهی صاحب احاديث آمين بالسّر را، فقط رأی شخصی خودش هست، و 
گرنه از طريق محدثين و ائمه جرح و تعديل آمين بالسّر حتی يك حديث صحيح هم ندارد، و علمای 

  محقق احناف هم اين را تسليم می كنند.
  ل شهيد دهلوی رحمه هللا می فرمايند: چنانكه اسماعي

و كذا يظهر بعد التعمق فی الروايات والتحقيق أن الجهر بالتأمين أولی من خفضه ألن رواية جهره  «
  ).  42تنوير العينين » (اكثر و اوضح من خفضه 

 بعد از تأمل و تفكر و تحقيق در روايات ثابت می شود كه آمين بالجهر اولی تر است از آمين   
  بالسّر، چون روايات آمين بالجهر اكثر و واضح تر است از روايات بالسّر.

پس هر مسلمان بايد بر سنت رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم عمل كند و بر عاملين بر سنت    
رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم حسد و كينه نداشته باشد، بلكه آنها را عامل به سنت بداند، و از 

   آنها خوشحال باشند و گرنه كسانی كه از اين سنت ناراحت و اذيت می شوند و بر عاملين وجود
بالجهر حسد می ورزند به مصداق حديث رسول هللا صلی هللا عليه  وسلم در زمره يهوديها شامل می 

  شوند. و آن حديث به شرح ذيل است:
ليه وآله وسلم ما حسدتكم اليهود علی عن عائشة رضی هللا عنها قالت: قال رسول هللا صلی هللا ع« 

از عائشه رضی هللا عنها  ) (   856سنن ابن ماجه برقم »   (شیء ما حسدتكم علی السالم والتأمين 
روايت است كه رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم فرمودند: يهود بر هيچ عمل شما اينقدر حسد 

  ). د.نمی كنند كه بر سالم و آمين شما حسادت می ورزن
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هذا اسناد صحيح و رجاله «   عالمه سندهی حنفی شارح ابن ماجه درباره اين حديث می فرمايند:   
  ). 856حاشيه ابن ماجه در شرح حديث رقم »  ( ثقات احتج المسلم بجميع رواته 

يعنی اين سند صحيح است و رجال اين سند همه ثقه و معتبر هستند، و امام مسلم تمام اين راويان    
  ا حجت قرار داده.ر
اين واضح است كه سالم بالجهر است، پس آمين هم بايد همين طور الزماً بالجهر باشد، چون حسد  

بدون شنيدن غير ممكن است، پس اين حديث يك دليل بزرگی برای آمين بالجهر است، و مسلمان بايد 
  از خصلت يهودی و تشابه به يهوديان اجتناب و دوری كند.

  ری آمده:و در صحيح بخا
ةً .. َوقَاَل نَاِفٌع: » آِميَن ُدَعاءٌ «قَاَل َعَطاٌء:   بَْيِر: َوَمْن َوَراَءهُ َحتَّی إِنَّ ِلْلَمْسِجِد لَلَجَّ َن اْبُن الزُّ َکاَن اْبُن «أَمَّ

ُهْم َوَسِمْعُت ِمْنهُ فِی َذِلَک َخْيًرا   »ُعَمَر الَ يََدُعهُ َويَُحضُّ
گزاردند،  که در پشت سر وی نماز می  . ابن الزبير و کسانی عا است: آمين د گفته است يعنی: عطاء 

  گفتند تا اينکه طنين آن در مسجد بلند شد.   آمين
نمود و از وی  گفتن آن تشويق می کرد، و مردم را به  ابن عمر آن را ترک نمی«گفته است:  و نافع 

  ».ام در اين باره روايتی شنيده
ةً : تا اينکه طنين آن در مسجد بلند شد) می توان فهميد که  از اين سخن که: (َحتَّی إِنَّ  ِلْلَمْسِجِد لَلَجَّ

  صحابه رضی هللا عنهم در نمازهای خود با صدای بلند آمين می گفتند.
همچنين اثر ديگری از ابوهريره رضی هللا عنه ثابت شده که او هنگامی که پشت سر مروان بن حکم 

  آنرا می کشيد.  نماز می خواند، آمين می گفت و
قال  »وال الضالين  «فکان إذا قال مروان: «..چنانکه بيهقی از ابورافع روايت کرده که او گفت: 

». أبوهريرة: آمين يمد بها صوته، وقال: إذا وافق تأمين أهل األرض تأمين أهل السماء غفر لهم
  ) وقال البانی: إسناده صحيح.59/  2بيهقی (
ابوهريره نيز می گفت: آمين و آنرا می  » و ال الضالين« روان می گفت: بعد از آنکه م«.. يعنی: 

کشيد، و می گفت: هرگاه آمين گفتن اهل زمين با اهل آسمان يکی شود برای آنها دعيا مغفرت 
  ».کنند

و اينکه ابورافع می گويد: (ابوهريره رضی هللا عنه آمين می گفت و آنرا می کشيد) دليل بر اينست 
  ه رضی هللا عنه با صدای بلند آمين گفته، زيرا اگر بصورت خفی می گفت آنرا نمی شنيد.که ابوهرير

هرگاه فاتحه تمام شد، گفته شود: آمين، هم در نماز «عالمه ابن عثيمين رحمه هللا نيز می گويد: 
ه بايد سريه (خفيه) و هم جهريه، اما در نماز خفيه نبايد با صدای بلند آمين گفت، بلکه در نماز جهري

  ).3/488( » لقاءات الباب المفتوح«  ». آمين را با صدای بلند گفت

  :يادداشت
بعضی از نمازگزاران قبل از اينکه امام بعد از قرائت فاتحه شروع به آمين گفتن کند، آمين می 

ن نبايد قبل ويا بعد از آن آميگفتن با امام هماهنگ باشد،  در آمين   گويند، و صحيح اينست که مقتدی
  بگويند ، کوشش بعمل ايد تا آمين  شان توام با امام باشد.

بسم هللا  : « ، که گفت : پشت سر ابوهريره نمازگزاردم گفته است که  از نعيـم مجّمر روايت شده است 
، و مردم نيز  : آمين گفت  خواند. سپس  »و ال الضالين«سپس سوره فاتحه را تا » الرحمن الرحيـم

که جانم در  کسی  : سوگند بدان  ، سپس ابوهريره بعد از سالم دادن نماز گفت آمين (همراه او) گفتند
. بخاری آن را بدون  تر است دست اوست نمازم از نماز همه به نماز پيامبر صلی هللا عليه وسلم شبيه

  اند. کرده ، و نسائی و ابن خزيمه و ابن حبان و ابن السراج آن را روايت  سند ذکر کرده
  شت ضروری:ياددا

  سنت اينست که در نماز جماعت آمين با حالت کشيده و مد دار گفته شود. قبل  از همه بايد گفت 
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از جانب ديگر اگر زنان در نماز جماعت شرکت کردند، يا افراد نامحرمی در کنار آنها وجود داشت، 
انند، چه در نماز جهری نبايد نه قرائت و نه آمين گفتن و نه تکبيرات را هيچکدام با صدای بلند بخو

باشد يا نماز های  سريه، ولی اگر تمام آنها زن باشند يا مردهای محرم اطراف آنها باشد، ايرادی 
 ندارد که با صدای بلند قرائت کنند يا آمين گويند.

  برطبق مذهب شافعيه و حنابله:
يه گفته شود، و در رکعت آمين گفتن بعد از فاتحه در تمامی رکعتهای نمازهای سريه (خفيه) بايد سر 

  اول و دوم از نمازهای جهريه نيز بايد جهريه گفته شود، چه برای امام يا ماموم..
  امام ابن قدامه (حنبلی) رحمه هللا می گويد: 

سنت است که امام و ماموم در قرائت جهری، آمين را جهر گويند، و در قرائت خفی آنرا خفيه « 
  ).2/162» (المغنی».  « خواند

  امام نووی (شافعی) رحمه هللا می گويد:  و
اگر نماز سريه باشد، هم امام و ديگران بايد آمين را به نشانه همراهی با قرائت، خفيه بگويند، و «

اگر نماز جهريه باشد و قرائت بصورت جهريه خوانده شود، برای ماموم مستحب است که آمين را 
». « مسئله اختالفی (مابين علماء ) نيستبصورت جهری (با صدای بلند) بگويد و در اين 

  . )3/371»  (المجموع
  بر طبق مذهب مالکيه: 

گفتن آمين تنها برای ماموم و منفرد مندوب است، ولی امام تنها در نمازهای سريه بايد بصورت 
خفی آمين بگويد. و مامومين نيز در نمازهای جهريه بعد از پايان قرائت امام با صدای بلند آمين 

  ويند، اما امام نه بصورت سری و نه جهری نبايد آمين گويد.بگ
  وآما بر طبق مذهب حنفی:

  آمين گفتن بعد از قرائت فاتحه بايد بصورت خفيه باشد چه در نمازهای سريه يا جهريه، چه برای  
  امام و چه برای ماموم ، داليل مذهب امام ابوحنيفه را در ذيل به تفصيل ذکر خواهيم کرد .

  ومسأله آمين (رح) ابو حنيفهامام 
خفيه خوانده شود نه به جهر بطور فاتحه بايد ۀ نيفه ميگويد که ( آمين ) بعد از سورحامام ابو 

  ذيل استناد مينمايند : يل دالواستدالل خويش را به 
  استدالل اول:

صلی هللا عليه حديثی که ابن مسعود رضی هللا عنه از پيامبر امام ابو حنيفه در اولين استدالل خويش 
  نموده پيشکش مينمايد :و سلم روايت 

  » اربع يخفيهن االمام و ذکر من جملتها التعوذ و التسمية و آمين.« 
  استدالل دوم:

دعاء است لذا بنا به فرموده خداوند »  آمين « اينست که : کلمه  ابوحنيفه صاحب استدالل دوم امام 
  به صورت خفيه گفته شود. » امين « تر  است که ، به» ادعوا ربکم تضرعا و خفية «  متعال،

و اما حديثی که امام شافعی رحمه هللا تعالی بر آن استدالل ميکنند، محمول بر تعليم است. يعنی 
پيامبر اکرم صلی هللا عليه و سلم به جهت تعليم و آموزش آن به اصحاب، به صورت جهر و بلند 

صفحه  1الهداية فی شرح البداية جلد «ميتوانيد به کتاب قرائت کرده اند. جهت کسب اطالعات بيشتر 
    .مراجعه فرمائيد»  105

  ردر نماز توسط زنانـقرائت وآمين بجه
  ر حضور محارمش در اختتام اين بحث يکبار ديگر طوريکه در فوق هم ياد اور شديم   زنان اگر د
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جايز است که با صدای بلند  ای زن در آنجا حضور نداشته باشد ،بر ، و نامحرمیمينمايند نماز ادای 
ا ممکن است موجب رجايز نيست، زيشان  در نزد نامحرم اينکار برایولی ، بگويند آمين  وجهر

  فتنه در قلب شود.
شيخ صالح فوزان  عالم شهير جهان اسالم درجواب سوالی که آيا زن ميتواند در نماز های جهری با 

  جهر قرائت نمايد: فرمودند:
ستحب است قرائت نماز فرض يا نافله (آنهايی که جهريه هستند) را بصورت جهری برای زن م«

تالوت کند، بشرطيکه مردی بيگانه صدايش را نشوند که موجب فتنه در او شود، پس هرگاه در 
مکانی باشد که مرد بيگانه ای صدايش را نشنود، و در نماز شب باشد، می تواند با صدای بلند 

ه جهری خواندن موجب تشويش ديگران شود که در آنصورت بصورت سريه قرائت کند، مگر آنک
بخواند، اما در نماز روز قرائت را خفيه بخواند، زيرا نماز روز سريه است. جهر خواندن نماز روز 

    ».مستحب نيست، چونکه مخالف با سنت است
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  باب هفدهم 
  قرائت در نماز

  خواننده محترم !
از همه بايد گفت که : در شرعيت اسالمی يک اصل دقيق وکلی وجود دارد ، وآن قبل 

اينکه اصل در عبادات توقيفی است يعنی اينکه عمل به آن طريق واجب است که از 
صاحب  شريعت به ثبوت رسيده باشد ، ودر آن جای برای بحث از حکم وعلل وجود 

ره های قرآنی را قرائت ، در جای که ندارد . بنآ حکم همين است  که در نماز بايد سو
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم قرائت جهری نموده ، قرائت جهری ودر جای که قرائت 
سری  نموده است قرائت سری بعمل اريم ، تخلف واستدالل وجستجوی حکمت در کار 

  نيست .
عظيم  از جانب ديگر اگر با آنهم خواستار حکمت وفلسفه خواندن سوره های از قرآن

در  ندر نماز باشيم ، گفته ميتوانيم که خواندن وقرائت سوره های قرآن عظيم الشاالشان 
نماز بدين معنا  است كه مسلمانان نبايد از کتاب خويش يعنی قرآن عظيم الشان که برای 

به فراموشی هدايت ورهنمايی انسان ها گسيل يافته است دور بمانند ، ودر نهايت امر 
  .سپرده شود

ناً خواندن قرآن در نماز وبخصوص ختم کامل آن در نماز تراويح  در ماه مبارک ب
رمضان ، نوع از تمرين است  که مؤمن مسلمان با اين تمرين  رابطه خويش را بطور 

دايم با قرآن عظيم الشان حفظ  نمايند ، بنابر اهميت همين امر است که پروردگار با 
  ا برما مسلمانان در نمازواجب گردانيده است.قرآن عظيم الشان ر قرائتعظمت ما  

 دعاء استفتاح در نماز 
مستحب و مندوب  دعا ء االستفتاح عبارت از دعای است که  به آن نماز آغاز ميگردد ،
، نمازخويش را  است كه نمازگزار يكی از دعاهائی را كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم

 .، بخواند ير االحرام و قبل از قرائت سوره فاتحهكرد، بعد از تكب بدان آغاز و افتتاح می
آغاز می  رسوالکرم صلی هللا عليه و سلم ، پس از تکبير، قرائت را با دعاهای متنوع 

التتّم صالة الحد ّمن النّاس حتّی يکبّر و «فرمود: » مسيیء الصالة«نمود ، چنانکه به 
(روايت ابوداود و حاکم) ...» ن القرآن يحمدهللا جّل و عّز و يثنی عليه، و يقرأ بما تيّسر م

(نماز هيچ کس کامل نخواهد شد مگراينکه تکبير بگويد و خدا را سپاس و ستايش کند و 
    آنچه از قرآن برايش ميسر است، تالوت نمايد. )

که پيامبر صلی هللا عليه وسلم قرائت  نماز خويش را  به آن می اغازيد  دعاها ی را 
  ر ذيل ميباشد:مطابق احاديثی  قرا

   در حديثی که در مسلم از عمر بن الخطاب  روايت گرديده است  آمده  است:الف:
ای معبودمن » ( ُسْبَحَنَک اللَُّهمَّ َو ِبَحْمِدَک َوتََبَرَک اْسُمَک ،َو تََعالَی َجدَُّک َوَال اَِلهَ َغيُرَک « 

ولم، نامت مبارک و جاللت دانم و به ستايشت مشغ ) خداوندا! تو را پاک و منزه میذاتت 
  واالست و هيچ معبودی جز تو نيست). 
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: پيامبر صلی هللا عليه و سلم  نقل شده  آمده است كه(رض) در حديثی که از ابوهريره  ب: 
  كرد. ، اندكی سكوت می بعد از تكبيره االحرام و قبل از قرائت فاتحه

االحرام و  كه بين تكبيره ت كوتاه : ای پيامبر پدر و مادرم بفدايت باد، در اين مد گفتم 
  : گويم فرمائيد چه چيز می خوانيد؟ فرمود: می ، سكوت می قرائت فاتحه

 اللَُّهمَّ َباِعْد َبينِی َوَبيَن َخَطايای َكَما َباَعْدَت َبيَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب، اللَُّهمَّ َنقِّنِی ِمْن َخَطايای«
  .» ُض ِمَن الدََّنِس، اللَُّهمَّ اْغِسْلنِی ِمْن َخَطايای ِبالثَّْلجِ َواْلَمِاء َواْلَبَردِ َكَما يَنقَّى الثَّْوُب األَْبي

، خدايا  ( خدايا مرا باندازه فاصله بين مشرق و مغرب از گناهانم و اشتباهاتم دور گردان
ده گردان مرا از گناهانم پاك گردان همانگونه كه جامه سفيد از چرك و آلودگی تميز و پاك 

، با برف و آب و تگرگ شسته  شود، خدايا مرا از گناهانم بشوی همانگونه كه جامه می
  اند. ). كرده شود)  ( بخاری و مسلم و صاحبان سنن بجز ترمذی آن را روايت  می
پيامبر  درحديثی که در  مسلم  از علی بن أبی طالب   روايت گرديده آمده  است که: ج :

  :  گفت ، سپس می گفت ايستاد، تكبير می به نماز می صلی هللا عليه و سلم چون
وجهت وجهی للذی فطر السموات واألرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إن « 

صالتی ونسكی ومحيای ومماتی � رب العالمين ، ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
عبدك ، ظلمت نفسی واعترفت المسلمين ، اللهم أنت الملك ال إله إال أنت ، أنت ربی وأنا 

بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعاً ، إنه اليغفر الذنوب إال أنت ، واهدنی ألحسن األخالق ال 
يهدی ألحسنها إال أنت ، واصرف عنی سيئها ال يصرف عنی سيئها إال أنت ، لبيك 
غفرك وسعديك والخير كله بيديك ،والشر ليس إليك ، أنا بك وإليك ، تباركت وتعاليت ، است

كه آفريننده آسمانها و  نمايم  (روی خود را تنها به سوی آنكس متوجه می».وأتوب إليك
، من  كنم گردان و خود را به وی تسليم می ، در حاليكه از باطل روی  زمين است

) و  قربانيم گمان نمازم و عبادتم ( ، بی ) ورزم به وی شرك نمی ازمشرکين  برای هللا نيستم (
، و هيچ شريكی ندارد، و بدين  است  كه پروردگار عالميان  گم برای هللا است زندگيم و مر

،  ، خدايا تو خداوندی و بجز تو معبودی نيست ، و من از جمله مسلمانانم ام دستور داده شده
گناه خويش  ام و به  كرده  ، من به خود ستم تنها تو پروردگارم هستی و من بنده توام

تواند گناهان را  گناهانم را بيامرز، زيرا به غير از تو كسی نمی مه ، پس ه كنم اعتراف می
كه مردم را   ، چه تنها تو هستی كن  بيامرزد، و مرا به زيباترين اخالق و خويها راهنمائی

كه  ، و اخالق ناپسند را از من دور ساز كه تنها تو هستی  كنی به زيباترين آنها هدايت می
باشم  ، و همواره پيرو دين تو می ايا من همواره به فرمان تو هستم، خد كنی توانی چنين  می

، و شر و بدی هرگز به تو راه ندارد و هيچ چيز نسبت به  ها در دست تو است و تمام نيكی
،  گردم ای و من از آن توام و به سوی تو بر می تو شر نيست و آن را برای حكمتی آفريده

گردم و توبه  بر می طلبم و به سوی تو تو آمرزش می ، از تو مبارك و برتر از همه هستی
  ). اند. )(احمد و مسلم و ترمذی و ابوداودآنرا روايت كرده كنم می
در حديث که از مسلم روايت گرديده ، آمده  است که: عبدالرحمن بن عوف  از بی بی  د:

به کدام دعا عائشة ( رض ) سوال کرد که پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز در قيام ليل 
  آغاز ميگرد ، گفت به دعا ذيل :

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات األرض ، عالم الغيب والشهادة ، «
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أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدنی لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
جبرئيل و ميکائل و خداوندا! ای پروردگار «».تهدی من تشاء إلى صراط مستقيم 

اسرافيل! ای آفرينندة آسمانها و زمين! ای آگاه به نهان و آشکار! تو ميان بندگانت در آنچه 
کنی، در آنچه مورد اختالف هست مرا با اذن خود به  ورزيدند قضاوت می اختالف می

مسلم ». ( کنی حق و راستی هدايت کن. همانا هر که را بخواهی به راه راست هدايت می
  ) .ابوعوانه و

ابن عمر روايت شده است  آمده است که ما با پيامبر صلی  در حديثی که در مسلم از هـ:
 هللا عليه وسلم نماز ميخوانديم  يکی از نمازگزارا اين دعا ء در استفتاح نماز خواند :

ه وسلم پيامبر صلی هللا علي» هللا أكبر كبيرا والحمد � كثيرا وسبحان هللا بكرة وأصيال  «  
فقال رسول «  برای اين شخص گفت بسيارخوب ، دروازه های آسما ن برويت باز شد 

 . » هللا صلى هللا عليه وسلم : عجبت لها فتحت لها أبواب السماء
همچنان در حديث در مسلم از حضرت آنس روايت است که شخصی در صف نماز  و:

« مد � حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه الح« داخل شد  اين دعا را در استفتاح نماز خواند : 
پيامبر » فقال النبی صلى هللا عليه وسلم : لقد رأيت اثنی عشر ملكاً يبتدرونها أيهم يرفعها . 

دوازده » «َلَقْد َرأَيُت اثَْنْى َعَشَر َملًَكا يْبتَِدُروَنَها أَيُهْم يْرفَعَُها«فرمود:  صلی هللا عليه وسلم 
مسلم و ». گرفتند در رساندن آن به (عالم) باال از هم سبقت میفرشته را ديدم که 

  .ابوعوانه
: از حضرت عايشه ام  گفته است كه  از عاصم بن حميد روايت شده در حديث ديگری ز:

كرد؟   : پيامبر صلی هللا عليه و سلم نماز شب را با چه چيز افتتاح می كه المومنين پرسيدم 
كه پيش از تو كسی آن را از من نپرسيده  من پرسيدی : براستی تو چيزی از  او گفت

) و ده بار  هللا اكبر ، ده بار تكبير ( االحرام ايستاد، بعد از تكبيره ، او هرگاه به نماز می است
) و ده بار  ال اله اال هللا ) و ده بار تهليل ( سبحان هللا ) و ده بار تسبيح ( الحمد � تحميد (

:" (اللهم اغفر لی واهدنی وارزقنی  گفت . و بدنبال آن می گفت ) می استغفر هللا استغفار (
كن و به من  خدايا مرا بيامرز و هدايتم  وعافنی ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة) (  

 روزی ده و مرا تندرست وصحتمند  گردان و از تنگی جا در قيامت به خداوند پناه می
   اند. اجه )  آن را روايت كرده.( ابوداود و نسائی و ابن م برد) 

در صحيح البخاری وصحيح مسلم عن أبن عباس مرفوعا اين دعا در استفتاح نماز ذکر ح:
اللهم لك الحمد أنت نور السموات واألرض ومن فيهن ولك الحمد أنت « گرديده است  : 

هن ) قَيُم السموات واألرض ومن فيهن ( ولك الحمد ، أنت ملك السموات واألرض ومن في
ولك الحمد ، أنت الحق ، ووعدك حق ، وقولك حق ، ولقاؤك حق ، والجنة حق ، والنار 

حق ، والساعة حق ، والنبيون حق ، ومحمد حق ، اللهم لك اسلمت ، وعليك توكلت ، وبك 
آمنت ، واليك أنبت ، وبك خاصمت ، واليك حاكمت (  أنت ربنا واليك المصير ، فاغفر لی 

، وما أسررت وما أعلنت )  (وما أعلم به منی )  أنت المقدم وأنت ما قدمت وما آخرت 
بخاری، مسلم،  » (المؤخر ( أنت إلهی )  ال إله إال أنت (  وال حول وال قوة إال بك )  

ها  خداوندا! ستايش تو راست. تو روشنگر آسمان«ابوعوانه، ابوداود، ابن نصر و دارمی).
آسمانها و زمين و آنچه در آنهاست  تو نگهدارندة ها است، هستی  و زمين و آنچه در آن
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هستی. ستايش برای توست. تو پادشاه آسمانها و زمين و آنچه در آنهاست هستی. سپاس 
ات، سخنت و ديدارت حق است، بهشت و جهنم و قيامت حق  برای تو. تو حقی، وعده

وکل دارم، به تو اند. محمد حق است، خداوندا! تسليم توام، بر تو ت است. پيامبران حق
ورزم و پيش تو برای  گردم و به خاطر تو دشمنی می ايمان آوردم، به سوی تو برمی

ام درگذر؛ گناهانی که پنهان يا آشکارا مرتکب  آيم. از گناهان گذشته و آينده داوری می
ام و گناهانی را که تو بدانها آگاهتری. تو مقدم و مؤخری، تو پروردگار منی، خدايی  شده
پيامبر اين دعا و دعاهای زير را در ». ای جز تو نيست تو نيست و هيچ حول و قوهجز 

  ».خواند.  نماز شب می
كردم پيامبر صلی   : از عايشه سوال از عبدالرحمن بن عوف روايت شده كه گفته است  -

 : هرگاه به نماز شب می گفت كرد؟  هللا عليه و سلم نماز شب را با چه چيزی افتتاح می
أللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، «   كرد: ستاد، نماز خود را بدين دعا افتتاح میاي 

فاطر السموات واالرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
». يختلفون، اهدنی لما اختلف فيه من الحق بإذنك: إنك تهدی من تشاء إلى صراط مستقيم.

، آفريننده آسمانها و زمين  ر جبرائيل و ميكائيل و اسرافيل هستیخداوندا، تو پروردگا ( 
، تنها تو در بين بندگانت در آنچه با هم اختالف دارند،  ، دانای نهان و آشكاری باشی می

،  كه با اجازه تو در آن اختالف پيش آمده است  كن به حقی ، مرا هدايت  كنی قضاوت می
)  ( مسلم و ابوداود و  كنی اهی به راه راست هدايت توانی هر كس را كه بخو تنها تو می

  اند. كرده  ترمذی و نسائی و ابن ماجه ) آن را روايت
: از پيامبر صلی هللا  گفته است كه  كرده  از نافع بن جبير بن مطعم او از پدرش روايت  -

)  حمد � كثيرا :  ( هللا اكبر )  سه بار، (وال گفت كه در نماز سنت می ام  عليه و سلم شنيده
سه بار، و وسبحان هللا بكرة وأصيال سه بار، اللهم إنی أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من 

أما « ؟ فرمود: ، ای پيامبر خدا، همز و نفث و نفخ شيطان چيست همزه ونفثه ونفخه گفتم
شر شيطان خداوندا از  همزة فالموتة  التی تأخذ بنی آدم، أما نفخه: الكثير، ونفثه: الشعر (

برم از مبارزه و وسوسه و  ، به تو پناه می برم مطرود و رانده شده به تو پناه می
كشاند . (   كه انسان را به نزاع و خودپسندی و شعر می ، و دميدن شيطان  خودپسندی

  اند. كرده  احمد و ابوداود و ابن ماجه و ابن حبان )  با اختصار، آن را روايت
: پيامبر صلی هللا عليه و سلم هرگاه شب برای  شده كه گفته استازابن عباس روايت   -

اللهم لك الحمد أنت قيم : «  گفت گزارد، می ) می نماز شب خاست و نماز تهجد ( نماز برمی
السموات واالرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السموات واالرض ومن فيهن، ولك 

ك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق، الحمد أنت مالك السموات واالرض ومن فيهن، ول
ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق ومحمد حق، والساعة حق. 

أللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت 
ه إال فاغفر لی ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، ال إل

، چه  خداوندا ستايش ترا سزاوار است » (  أنت، وال إله غيرك، وال حول وال قوة إال با� 
، و ستايش ترا شايسته است  باشی ، می تو نگه دارنده آسمانها و زمين و آنچه در آنهاست

، و تو روشنی بخش همه  ، از آن تو است كه نور آسمانها و زمين و آنچه در آسمانها است 
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، و ستايش خاص توست چه تو خداوند آسمانها و زمين و آنچه در آنها است  ا هستیآنه
، لقای تو حق و  ات نيز حق است زيبد، چه تو حق و وعده ، و ترا ستايش می باشی می

، پيامبرانت بر حق و رسالت محمد بر  سخنت حق و جنت حق و دوزخت نيز حق است
ام و  كرده ام و بر تو توكل  ها به تو تسليم شده. خداوندا تن حق و رستاخيزت نيز حق است

. پس  ام ام و در راه تو به مخاصمه برخاسته و قضاوت  را به تو آورده به سوی تو آمده
توانی هر چيزی را به  بيامرز گناهان پيشين و پسين و پنهان  و آشكارم را. تنها تو می

  ، و هيچ غير از تو خدائی نيست، هيچ معبود بحقی نيست جز تو، و به  پيش و پس اندازی
) ( بخاری و مسلم و ابوداود    كمك و نيروی هللا كوشش و نيرويی ثمربخش نيست جز به 

اند. و در روايت ابوداود از ابن  و ترمذی و نسائی و ابن ماجه و مالك آن را روايت كرده
تكبيره  ز هللا اكبر (: پيامبر صلی هللا عليه و سلم در نماز تهجد بعد ا كه  عباس آمده است

  )  خواند. ) آن دعا را می االحرام
  :فقهیيادداشت 

دعا ء االستفتاح  همه دعا ء که در احاديث فوقآ بدان اشاره نموديم جمع نمازگزار نبايد در
  نمايد .

همانطوريکه که بعمل ايد ،  جمع بين دوثنا   در نماز نبايد حکم شرعی همين است که :
حکم  را بخواند ،وری گاهی ديگاهی يکی وگ، بهتر آن خواهد بود  قبآل ياد اور شديم ،

  جمع هر دو ثنا در نماز وجود ندارد .شرعی همين است که : 
 يادداشت ضروری درمورد دعای استفتاح در نماز های سنت :

علمای اسالم اتفاق نظر دارند که خواندن دعای استفتاح در تمامی نماز های خواه فرض 
های سنت ويا هم نماز های نوافل باشد وبصورت کل همه ای نماز های که : باشد يا نماز 

دارای رکوع و سجود باشند، صحيح است، اما صرف در نماز جنازه که دارای رکوع و 
  سجده نيست اختالف نظر دارند:

جمهور فقها ( امام صاحب مالک ،امام صاحب شافعی ، وامام صاحب حنبل ) بدين اول:
  خواندن دعای استفتاح در نماز جنازه سنت نيست، واستدالل مينمايند:عقيده اند که : 

از پيامبر صلی هللا عليه وسلم وارد نشده که در نماز جنازه اين دعا استفتاح را خوانده  - 1
  باشند.

شريعت نماز جنازه را تخفيف داده، بنابراين ترک دعای استفتاح با اين امر مناسبت  - 2
  دارد.
امام صاحب ابوحنفيه ميفرمايند که : خواندن دعای استفتاح در نماز  پيروان مذهب دوم:

جنازه هم سنت است،واستدالل مياورند که : نماز جنازه   نمازی مستقلی است، بنابراين 
دارای دعای استفتاح است، همانطور که ديگر نمازها با استفتاح شروع می شوند بايد 

  ز گردد .نماز جنازه نيزبايد با دعای استفتاح آغا
البته بعضی از علمای فقه حنفی از جمله  امام طحاوی گفتند که نماز جنازه استفتاح  

  ).مالحظه فرمايد . )1/314» (بدائع الصنائع« ندارد.(تفصيل موضوع را ميتوان : 
امام طحاوی، مؤلف کتاب عقيده طحاوی يکی از علمای بزرگوار اهل  (خواننده محترم ! 

ايشان بيشتر با کتاب ارزشمند و مشهور "عقيده طحاوی"  و  سنت و جماعت هستند،
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بهترين کتابهای عقيدتی اهل سنت است که توسط  شهرت دارند، که اين کتاب يکی از 
است و بهترين شرح آنهم مربوط است به  علمای زيادی از قديم و جديد شرح داده شده 

  شرح ابی العز حنفی رحمه هللا.
هجری قمری (تقريبا پانصد  239شاگردش، ابن يونس در سال  امام طحاوی بنا به روايت

اند،  اند، چنين آورده قبل از ابن تيميه) متولد شد. اکثر کسانی که شرح حالش را نوشته سال 
 321همه آنان جز ابن نديم اتفاق نظر دارند که وفاتش درسال  همين است. که درست 

هجری قمری  322خ وفاتش، سال نديم، تاري هجری قمری بوده، اما به نظر ابن 
  ) باشد. می

: در مجموع فتاوی خويش مينويسد :در خواندن دعای استفتاح در نماز   ابن باز شيخ 
جنازه ممانعتی  وجود ندارد ،هکذا امام ميتواند در نماز جنازه دعا افتتاح را نخواند در 

ست ،ولی  نخواندنش هردوصورت اختيار خواندن دعای استفتاح در نماز جنازه با امام ا
» أسرعوا بالجنازة«افضل و بهتر است، با استناد به فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم: 

تفصيل موضوع را ميتوان ».« (ميت را هر چه زودتر کفن و دفن نمائيد) بخاری و مسلم
  ). مطالعه فرمايد .13/141» (در مجموع فتاوی ابن باز

  : خالصه بحث دعای استفتاح در نماز
دعا ء االستفتاح عبارت از دعای است که  به آن نماز طوريکه در فوق متذکر شديم که :  

  . آغاز ميگردد
نمازهای سنت    بطور کلی خواندن دعای استفتاح در تمامی نمازهای فرض پنجگانه و

مانند رواتب و نماز تراويح و نماز شب و کسوف و استسقاء و نماز دو عيد و بقيه نمازها 
و مستحب است، اما در مورد نماز جنازه خوانده نشود بهتر است، زيرا نماز صحيح 

جنازه بر تخفيف است و لذا جز سوره فاتحه سوره ديگری خوانده نمی شود وهکذا دارايی  
  رکوع و سجده نمی باشد .

همچنان مطابق حديثی  پيامبر صلی هللا عليه وسلم که در مورد نماز جنازه فرموده اند: 
(ميت را هر چه زودتر کفن و دفن نمائيد) (بخاری و مسلم)  بايد » ا بالجنازةأسرعو«

  درخواندن  نماز جنازه بايد سرعت بخرچ داد .
  تعوذ در نماز :

»  عوذ « است. »  عوذ  »  « ذ ـ  و ـ  ع « استعاذه مصدر باب استفعال از» استعاذه« 
مصدری به معنای پناه بردن و در معنای اسمی به معنای ملجأ و پناهگاه و در معنای 

  )  83، صفحه 3ملتجی شدن و دست به دامن گشتن است. (مجمع البحرين، جلد 
 .استعاذه يعنی طلب پناه و ملجأ نمودن است

انسان موجودی ضعيف است که از هر طرف توسط خطرها، مهلکه احاطه شده است و 
ن خطرها را ندارد و نمی هر لحظه خطر تهديديش ميکند ، و خودش قدرت و توان دفع اي

 . تواند با تکيه بر توان و قدرت خود به آرامش و اطمينان و خيال راحت رسيد
استعاذه يعنی طلب پناه کردن از خداوند شنوا، بينا، قادر، دفاع کننده از مؤمنان و مهربان 

 .به آنان
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قرار دادن  استعاذه يعنی خود را در پناه وحمايت پروردگار با عظمت وقرآن عظيم الشان
  است .

قرآن، دشمن انسان را به روشنى به وى معرفى كرده، ضمن تبيين خطرات پنهان و 
آموزد كه جهت مصون ماندن از اين خطرات، بايد به  آشكار وى براى انسان به او مى

خداوند پناه برد. البته اصل پناه بردن به قدرتى برتر هنگام مواجهه با خطر، امرى فطرى 
  .ه و در سرشت انسانها  ريشه داردو غريزى بود

» وَلن تَِجَد ِمن دوِنِه ُملتََحدا «  : از ديدگاه قرآن، تنها خداوند است كه بايد به او پناه برد
) در برخى 18،58( كهف/  . »َلن يَِجدوا ِمن دوِنِه َموِئال...  )  «18،27 -(سوره كهف

» َمعاَذ هللا  « مطرح شده  » �ّ «از آياتى كه درباره پناه بردن به خداست اسم جامع 
) در 2،67بقره/« )أَعوذُ ِبا�ِّ   » (16،98نحل/» ( َفاستَِعذ ِباّ�ِ )  « 12،79(يوسف/

حمِن  « ديگر صفت رحمانيت خدا ذكر شده است    برخى سوره   »   ( إنِّى أَعوذُ ِبالرَّ
) و در جايى 114،2سوره ناس/»   ( ملك النّاس«   ) و در برخى صفِت 19،18مريم/

 » النّاس   ربّ « ) و گاه صفتِ 114،3(ناس/» إِلِه النّاِس » «  صفت الوهيت
  ) آمده است .114،1( ناس/

  ركن ميباشد :  4دارايی    استعاذه
  برد (مستعيذ، پناهنده). كسى كه پناه مى   - 1
  شود (مستعاذٌ به، پناهگاه). كسى يا چيزى كه به آن پناه برده مى  - 2
  شود (مستعاذٌ منه). يزى كه از آن پناه برده مىچ - 3
 له ). شود (مستعاذٌ  هدف و مقصدى كه براى به دست آوردن آن پناه برده مى - 4

أعوذُ باّ�ِ من الّشيطِن « استعاذه در اصطالح قاريان به زبان آوردن عبارتهايى مانند 
جيم  َفِاذا َقَرأَت « مر شده است  اى، به استعاذه هنگام تالوت قرآن ا در آيه. است » الرَّ

و وقت   ) درباره وجوب يا استحباب استعاذه16،98(سوره نحل/»  القُرءاَن فَاستَِعذ ِباّ�  
  كه پيش از تالوت است يا بعد  از تال وت است بين مفسرين اختالف ميباشد . آن

   ن الرجيم) گفتن: ه( اعوذ با� من الشيطا استعاذ
، استعاذه را بگويد،  ر بعد از استفتاح و پيش از قرائت فاتحهمستحب است كه نمازگزا

(سوره »  فإذا قرأت القرآن فاستعذ با� من الشيطان الرجيم : «   زيرا خداوند فرموده
.  ) ( هرگاه خواستی قرآن بخوانی از شر شيطان رانده شده از درگاه خداوند، به 98نحل/

   خدا پناه ببر).
:   گفت : پيامبر صلی هللا عليه و سلم می كه ، آمده است گذشت  ر كهو در حديث نافع بن جبي

: از  . ابن المنذر گفته است كه تا آخر حديث» ... اللهم إنی أعوذ بك من الشيطان الرجيم« 
أعوذ با� « فرمود:  ) می فاتحه كه قبل از قرائت (  پيامبر صلی هللا عليه و سلم روايت شده

  »من الشيطان الرجيم
   گفتن استعاذه: هسته آ

كه استعاذه  . در معنی آمده است  بايد گفت  كه استعاذه را آهسته و سری سنت است 
، هيچ اختالفی در بين مفسرين  شود نه بصورت آشكار، و در آن گفته می بصورت سری 
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، آهسته و آشكارا خواندن آن را يكسان  وجود ندارد . امام شافعی در نمازهای جهری
را به  » استعاذه « كه می توان    و بروايت ضعيفی از ابوهريره آمده است داند. می

 . آشكارا  هم گفت
  خواندن استعاذه صرف در رکعت اول سنت است :

 خدمت خوانندگان محترم بايد بعرض برسانم که خواندن استعاذه صرف  در ركعت اول 
يثی  از حضرت ، نه  در ساير رکعت ها ، زيرا در حد  نماز، عملی است شرعی

پيامبر صلی هللا عليه و سلم هرگاه برای  »    ابوهريره (رض ) روايت است که ميفرمايد :
كرد و توقف  افتتاح می»  الحمد � رب العالمين «  خاست قرائت را به  ركعت دوم برمی

  راوی حديث مسلم ) »  . )   كرد نمی
  ابن قيم الجوزی واستعاذه :

)  1349/ 1292هجری )  751 – 691ابن قيم  الجوزی ( عالم شهير جهان اسالم 
گفتن استعاذه سنت است يا  ميالدی ميفرمايد : فقهاء اختالف دارند در اينكه در ركعت دوم 

  .  خير و حال آنكه در دعای افتتاح اتفاق دارند كه تنها در ركعت اول سنت است
  امام احمد واستعاذه :

اند:  ز دارايی دو روايت ميباشد :برخی از ياران او گفتهامام احمد در مورد استعاذ در نما
. ولی ديگری از  كافی است  ، پس يك استعاذه تمام نماز رويهم يك قرائت محسوب است

   اند. علماء ، قرائت هر ركعت را يك قرائت مستقل به حساب آورده
اينكه دعای . ولی در  ای قرائت فاتحه در هر ركعت يك استعاذه سنت است بنابر اين بر

  استفتاح برای مجموع نماز يكبار است اختالف ندارند.
كه يك بار استعاذه در نماز كافی باشد. و بعد از  از مفهوم حديث صحيح چنان پيداست 

ای واقع نشده است يك بار دعای  : چون بين قرائتها فاصله گفته است ذكر حديث ابوهريره 
هليل و درود بر پيامبر صلی هللا عليه و سلم و كافی است و تحميد و تسبيح و ت  استفتاح

پس يكبار  باشند و حكم آن را دارند. ( امثال آن اذكاری هستند كه در حكم قرائت می
  .  ) استعاذه نيز كافی است

  امام شوکانی واستعاذه :
 كه تنها بدانچه در سنت آمده  احتياط آنست «  درمورد استعاذ ه ميفرمايد :   امام  شوكانی  

   . گفتن در نماز است است بسنده نمود، و آن فقط يكبار استعاذه 
  تعوذ در نمازنزد شيخ البانی:

کتاب شيخ البانی آمده است : بعد از اينکه  پيامبرصلی هللا عليه »  صفة الصالة « در 
  » :گفت برد ، می وسلم  (از خواندن يکی از اين دعاها) به خداوند پناه می

ِجيِم ِمْن َهْمِزِه َوَنْفِخِه َوَنْفِثهِ  أَُعوذُ ِبا� ِمنَ  از شر و وسوسه، تکبر و شعر .« »الشَّيَطاِن الرَّ
  ».برم ی) شيطان رجيم به خدا پناه می (نکوهيده

ِجيمِ : فرمود کرد و می و گاهی اين را اضافه می ِ السَِّميعِ اْلَعِليِم ِمَن الشَّيَطاِن الرَّ    ...أَُعوذُ ِبا�َّ
  � من الشيطان الرجيم ( لألية فی النحل .)أعوذ با -أ 
  .أعوذ با� من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه (صححه األلبانی ، إرواء العليل) - ب
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أعوذ با� السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ( عند أحمد وأبو  - ج 
  ).. داود والترمذی وحسنه وااللبانی

   الرحمن الرحيم:خواندن بسم هللا
را » بسم هللا الرحمن الرحيم« را خواند    » اعوذ با هللا « نماز گزار بعد از اينکه  

با ختم بسم هللا الرحمن الرحيم  ، نماز گزار بال فاصله به خواندن سوره فاتحه .ميخواند 
  اغاز ميکند .

خلف رسول  صليت:« أنس رضی هللا آمده است طوريکه در حديث که روای آن حضرت 
 ».هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يجهروا ببسم هللا الرحمن الرحيم 

( مسلم ، وهمچنان به همين الفاظ در نسا ئی وابن خزيمة وأحمد وحديث شيخ األلبانی 
  حديث صحيح معرفی داشته است ).

   يادداشت فقهی:
نماز جهری باشد ويا نماز سری ) با صدای  نبايد فراموش کرد که : تسميه در نماز( خواه 

 آهسته  خوانده ميشود .
 فاتحه: ۀسور

نمازگزار بعد از خواندن تسميه سورۀ فاتحه را ميخواند :فراموش نبايد کرد که :  خواندن 
نماز است وبدون خوند ان  سوره فاتحه اصآل نماز  از ارکان سوره فاتحه در نماز رکن 

 صحيح نمی شود .
 حه:سورۀ فات

ِحيِم ()١اَْلَحْمُد  ِ� َرّبِ اْلعََلِميَن ( ( ْحمـِن الرَّ يِن(٢الرَّ )إِياَك َنْعبُُد وإِياَك ٣)َمـِلِك يْوِم الّدِ
َراَط الُمستَِقيَم ()۴َنْستَِعيَن( ِصَراَط الَِّذيَن أَنعَمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغُضوِب   )٥اهِدَنــــا الّصِ

الِّينَ  َعَليِهْم َوالَ    )۶(الضَّ
( همه ثنا و صفت به هللا تعالی است که رب العالمين است، که بخشاينده و رحيم(مهربان 

 ، است در دنيا باالی مسلمانان و کـفار و رحيم است در اخرت به مسلمانان نه به کفار)
 مالک روز جزا(قيامت) است، خاص عبادتت را ميکنيم و خاص از خودت کومک می

ا راه راست(روشن) راه انهائيکه خودت نشان(بخشش) نموده خواهيم ، نشان بده برای م
 ايد نه راه کسانيکه غضبت برايش شده و نه راه گمراهان.  (آَِمين  ) الهی قبول نما. ).

  : بعد از خواندن فاتحه) آمين گفتن (
،  كه بعد از قرائت فاتحه  برای هر نمازگزاری امام يا ماموم يا منفرد باشد، سنت است

آشكارا) آن را با صدای بلند و در نمازهای سری آن را  ويد. در نمازهای جهری (آمين بگ
  .  بايد گفت   با صدای آهسته

  :  ، كه گفت : پشت سر ابوهريره نمازگزاردم گفته است كه  از نعيم مجّمر روايت شده است 
  خواند. سپس  »   و ال الضالين «   سپس سورة فاتحه را تا »  بسم هللا الرحمن الرحيم «

: سوگند  ، سپس ابوهريره بعد از سالم دادن نماز گفت ، و مردم نيز گفتند آمين : آمين گفت
كه جانم در دست اوست نمازم از نماز همه به نماز پيامبر صلی هللا عليه و سلم  كسی  بدان 
و ابن  ، و نسائی و ابن خزيمه و ابن حبان . بخاری آن را بدون سند ذكر كرده تر است شبيه
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  اند. كرده السراج آن را روايت 
   آمين : «  گفت : پيامبر صلی هللا عليه و سلم می گفت  كه ابن شهاب  در بخاری شريف آمده

كه در پشت سر وی نماز   . ابن الزبير و كسانی : آمين دعا است گفته است عطاء »
ابن عمر : «   گفته است نافع گفتند تا اينكه طنين آن در مسجد بلند شد. و   گزاردند، آمين می

نمود و از وی در اين باره روايتی  گفتن آن تشويق می كرد، و مردم را به  آن را ترك نمی
  .  »ام شنيده

غير المغضوب . « پيامبر صلی هللا عليه و سلم هرگاه كه :«  و از ابوهريره نقل است كه
كه صف اول  گفت ای می آنرا بگونهو  »   آمين : «  گفت خواند، می می» عليهم وال الضالين 

  . »شنيدند از پشت سر او آن را می
: حتی صف اول آن را  گفته است  اند، و ابن ماجه ابوداود و ابن ماجه آن را روايت كرده 

پيچيد. حاكم نيز آن  گفتن پيامبر صلی هللا عليه و سلم در مسجد می  شنيد و صدای آمين می
كرده و  . و بيهقی نيز آن را روايت  : صحيح است گفته كرده را با شروط شيخين روايت 

  . . و دارقطنی آن را با اسناد حسن روايت كرده است گفته است حسن و صحيح است
   :  گفته است كه   از وائل بن حجر روايت شده

را »    غير المغضوب عليهم و الالضالين»  كه چون  از پيامبر صلی هللا عليه و سلم شنيدم  
اند و ترمذی آن  كرده .  احمد و ابوداود آن را روايت    ، آمين را با صدای بلند گفتخواند

:  بيش از يكنفر از دانشمندان اصحاب و تابعين و افراد بعدی  را حسن دانسته و گفته است
  .  گفت اند كه آمين را آنحضرت با صدای بلند و آشكارا می بدان رای داده

: دوصد  نفر از اصحاب  . و عطاء گفته است ديث صحيح است: سند اين ح گفته است حافظ 
»   طنين بلند »    و الالضالين»   : گفت ، كه هرگاه امام می ام را در اين مسجد دريافته

  .  شنيدم گفتن ايشان را می«    آمين 
  : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:  كه از حضرت عايشه روايت شده است 

امروز  » (هود على شئ، ما حسدتكم على السالم والتأمين خلف االمام  ما حسدتكم الي« 
ورزند) .  ، به شما حسد نمی گفتن سالم و آمين بعد از امام يهوديان در هيچ چيزی باندازه 
  اند. كرده احمد و ابن ماجه آن را روايت 

  آمين گفتن يکجاء با امام: 
ماهنگ باشد، از او جلو و عقب نيفتد. از گفتن با امام ه كه ماموم در آمين   مستحب است

»   زمانيکه امام گفت :  : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: كه ابوهريره روايت شده است 
گمان هر كس آمين  ، چه بی پس شما بگوئيد: آمين»   غير المغضوب عليهم وال الضالين 
. بخاری آن را  »  شود می گناهان پيشين او آمرزيده گفتنش با فرشتگان هماهنگ باشد، 

  .  كرده است روايت 
هر وقت امام     : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:  كه باز هم از او روايت شده است 

، زيرا فرشتگان و امام  »     آمين « بگوئيد:   » غير المغضوب عليهم و الالضالين« :  گفت 
  گفتن فرشتگان موافق و هماهنگ باشد، آمين  گفتنش با كه آمين   كسی  ، پس گويند: آمين می

  . ) . ( بخاری آن را روايت كرده است » شود گناهان پيشين او آمرزيده می
إذا أمن االمام فأمنوا :«   : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده است و از او روايت شده كه
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،  گفت  هرگاه امام آمين (  » فإن من وافق تأمينه تأمين المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه 
گفتن فرشتگان موافق   گفتنش با آمين  شما نيز همراه با وی آمين بگوئيد، چه هر كس آمين

 كرده شود) (گروه محدثين آن را روايت  گناهان پيشين وی آمرزيده می و هماهنگ باشد، 
  ). اند. 

   يادداشت:
  ،  يده و ميم مخفف جزء فاتحه نيستكوتاه يا كش با الف »  آمين  «قابل توجه است که  : 

  » .خدايا از ما بپذير »   بلكه دعائی است بمعنی 
   قرائت بعد از فاتحه:

سنت است برای نمازگزار كه بعد از قرائت فاتحه در دو ركعت صبح و جمعه و دو 
، يك سوره از قرآن  ركعت اول ظهر و عصر و مغرب و عشاء و در همه نمازهای سنت

   از آيات قرآن را بخواند. را يا تعدادی
پيامبر صلی هللا عليه و سلم در دو ركعت اول نماز  :«  از ابو قتاده روايت شده است كه

خواند، و در دو ركعت بعدی فقط  ظهر سوره فاتحه و دو سوره ديگر از قرآن را می
اول ، و در ركعت  شنيديم خواند كه ما می خواند و گاهی آيه را چنان می سوره فاتحه می

بخاری و ».( داد و همچنين در نماز عصر و نماز صبح بيشتر از ركعت دوم طول می
  اند. ) مسلم و ابوداود آن را روايت كرده

: ما گمان كرديم مقصود پيامبر صلی هللا عليه و سلم از  گفت « : و ابوداود افزوده كه
  ».دكه مردم به ركعت اول جماعت برسن  خواندن سوره بعد از فاتحه آنست

كردند  كوفه از دست سعد به عمر بن خطاب شكايت  : اهل  كه  گفته است  جابر ابن سمره
. باز هم از  . و عمار را بر آنان گماشت كه او را معزول داشت ، خواند) كه خوب نماز نمی (

: ای  داند بخوبی نماز بخواند، عمر پيش وی فرستاد و گفت كردند و گفتند: نمی  وی شكايت
عمار)  ، ابواسحاق ( خوانی كنند كه تو نماز را خوب و زيبا نمی اق اينها گمان میابواسح

خواند، من بر  : به هللا  سوگند همانطوريگه  كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم نماز می گفت
  :  كاهم گزارم و چيزی از آن نمی ايشان نماز می

كنم و  سوره قرآن را طوالنی می ) قرائت بعد از فاتحه در نماز عشاء در دو ركعت اولی (
: ای ابواسحاق از شما همين را انتظار  ، گفت خوانم دو ركعت بعدی را سبك و سريع می

كه درباره  كوفه فرستاد،  داشتم و گمانم نيز چنين بود. مردی يا مردانی را همراه وی به 
گفتند و او را  وب باره او خ كنند و همه در  كوفه و همه مسجدهای آنجا سوال  وی از مردم

كه عدوت  به ابوسعده  عبس مردی بنام اسامه بن قتاده  ستودند، تا اينكه در مسجد قوم بنی
داشت و  : سعد، سريه گسيل نمی دهی بايد گفت : حاال كه ما را بخدا سوگند می گفت بود، 

من به : اما  كرد. سعد گفت نمود، و در داوری عدالت را مراعات نمی تقسيم بالسويه نمی
ای از سپاهيان بين پنج نفر  : دسته (سريه كرد:  خدای سوگند به سه چيز بر تو دعا خواهم

  تا سيصد نفر. )
گويد و از روی ريائی و شهرت طلبی برخاسته است  خداوندا اگر اين بنده تو دروغ می

رض ، و او را در مع گردان  ، و فقر و بينوائيش را نيز طوالنی گردان  عمرش را طوالنی
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: من پيرمرد فتنه زده هستم و دعای سعد  گفت . بعدها اين مرد می ها و آشوبها قرار ده فتنه
  .  درباره من قبول شده است

: من بعداً او را ديدم كه از بس پير شده بود ابروانش بر چشمانش فرو  گفته است عبدالملك 
زد( بخاری آن را  می خورد و بدانان چشمك كنيزكان برمی افتاده بود و او در راه به 

  .) كرده است روايت 
كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم به  آنچه   : گفت خواند، می كه می و ابوهريره در هر نمازی  

، ما هم از شما پوشيده  ، و آنچه از ما پوشيده است شنوانيد، ما نيز به شما بشنوانيم ما می
) چيزی از آيات قرآن  ام القرآن - الكتاب ام  ، اگر در نمازت اضافه بر فاتحه ( داريم می

نخواندی نمازت درست و كافی است و اگر اضافه بر آن سوره يا آياتی نيز خواندی كار 
   كرده است. . بخاری آن را روايت     دادی نيكو انجام 

   رهنمود پيامبر اسالم در مورد قرائت بعد از فاتحه:
  همين است :  ه قرائت در نماز بعد از فاتحه رهنمود پيامبر صلی هللا عليه و سلم دربار

  . ) بعد از فاتحه به هر گونه خوانده شود جايز است سوره يا آياتی از قرآن قرائت (
همراه با سيصد نفر از اصحاب پيامبر صلی هللا عليه و سلم در  « : گفته است  حسين

) آياتی از  بعد از فاتحه ( شد و ، يكی از آنها در نماز برايمان امام می جنگيديم خراسان می
  .  »  رفت خواند و آنگاه به ركوع می يك سوره قرآن می

.  »خواند ای از بقره می او در هر ركعت فاتحه و آيه »   : كه از ابن عباس روايت شده است
   دارقطنی آن را با اسناد قوی روايت كرده است.

موضوع جمع بين دو  »   :  بخاری در كتاب خود، فصلی را تحت اين عنوان آورده است
و .«   ای قبل از سوره ديگر ها و سوره سوره قرآن در يك ركعت و خواندن خواتيم سوره

پيامبر صلی هللا عليه و سلم در نماز صبح سوره  :«  كند كه او از عبدهللا بن السائب نقل می
يسی رسيد كه مومنون را خواند تا اينكه به داستان موسی و هارون رسيد يا به داستان ع

  .  »ای برايش عارض شد و به ركوع رفت سرفه
ای  عمر در ركعت اول يكصد و بيست آيه از سورة بقره و در ركعت دوم سورهحضرت و

  خواند.  » مثانی « از 
كهف و در ركعت دوم يونس يا يوسف را خواند. و گفته  و احنف در ركعت اول سوره 

. و ابن مسعود در اولی چهل آيه از  خوانده استكه با عمر در نماز صبح هر دو را  است 
: اگر كسی  گفته است . و قتاده  سوره انفال و در دومی يك سوره مفصل را خوانده است

اش  ای را در دو ركعت بخواند يا يك سوره را در هر دو ركعت تكرار كند، همه سوره
  اشكال ندارد). كتاب خداست (

مردی از انصار در مسجد قباء برای  »     : ده است كهكر  عبدهللا بن ثابت از انس روايت
» خواند و آنوقت سوره  كرد آن را می ای را آغاز می كرد، هرگاه سوره مردم امامت می

خواند.  ، سوره ديگری نيز می خواند، سپس همراه آن (قل هو هللا أحد) ، را تا آخر می
،  كنی شما بدين سوره افتتاح می گفتند:  كرد. يارانش با وی سخن درهمه ركعات چنين می

،  ، پس يا آن را بخوان خوانی ، و سوره ديگری نيز می كافی نيست كه اين  پنداری  سپس می
قل هو هللا  كرد و آن سوره ( : چنين نخواهم  . گفت ، و سوره ديگر بخوان كن يا آن را ترك 
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اشته باشم چه بهتر، و اگر ، اگر دوست داريد كه من امامت شما را د كنم احد) را ترك نمی
دانستند،   . چون او را از همه فاضلتر می كنم دوست نداريد، من امامت شما را ترك می

  دوست نداشتند كه ديگری امام جماعتشان باشد.
، به وی خبر دادند، فرمود: ای فالنی  وقتی كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم بدانجا رفت 

كه در  ؟ و چه چيز ترا بر آن داشته  يارانت را نپذيری چه چيز ترا وا داشته كه خواهش
حبك «  . فرمود:  : من آن سوره را دوست دارم گفت  ؟ هر ركعت اين سوره را بخوانی

  ، ترا به بهشت خواهد برد ) . مهر تو نسبت بدان» ( إياها أدخلك الجنة 
لی هللا عليه و سلم كه او: از پيامبر ص از يكی از مردان قبيله جهينه روايت شده است 

خواند.  را در هر دو ركعت می»  إذا زلزلت االرض  «  شنيده است كه در نماز صبح  
كرده بود يا اينكه بعد در هر دو  كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فراموش  دانم  و گفته نمی

عيبی  كرده و در اسناد اين حديث هيچگونه . ابوداود آن را روايت  ؟ ركعت آن را خواند 
  ديده نميشود .

  درسنت های فعلی وقولی پيامبراسالم  حکم قرائت بعد از فاتحه
در سنت فعلی وقولی  پيامبر صلی عليه وسلم آمده است که نماز گزار بعد از  سوره 

فاتحه وتالوت از آيات قرانی را تا هر حد ممکن که ميتواند  قرات قرآن را بعمل ارد  ، 
قرائت تالوت قرآن  لم بعد از سوره فاتحه در نماز های پنچ گانه پيامبر صلی هللا عليه وس

كه ابن القيم درباره قرائت  ما آنچه مطابق استناد احاديث بشکل ذيل بعمل اورده است،
   : . او گفته است كنيم كرده است ذكر می  ، خالصه پيامبر صلی هللا عليه و سلم بعد از فاتحه

گاهی آن   كرد، شد، قرائت سوره ديگری را شروع می یهرگاه از قرائت فاتحه فارغ م «
كرد، و غالبا  ، آن را كوتاه می كرد و گاهی بعلت پيش آمد سفر يا غير آن را طوالنی می

  »فرمود. حد متوسط را مراعات می
   قرائت در نماز صبح:

»   ق « خواند. در نماز صبح سوره    در حدود شصت الی يكصد آيه می  در نماز صبح
اذا زلزلت   «» خوانده و »     كورت  اذا الشمس  « خوانده و »   روم  « انده و سوره خو

  خوانده سوره »    معوذتين «  ردر سف، و را درهر دو ركعت خوانده»   االرض
گرفت و به ركوع  اش  را تا داستان موسی و هارون خواند كه بعدا سرفه  » مومنون«

  .  رفت
هر دو را  » هل أتى على االنسان «  و سوه »     نزيل = السجدهالم ت «  و در روز جمعه 

  .  خوانده است كامل می
ای از يك  ای از يك سوره و پاره پاره »    :  دهند كه چيزی را كه امروز مردم انجام می

  داد.  ، هرگز او انجام نمی » خوانند  سوره ديگر را می
: نماز صبح روز جمعه فضلش در آنست  ندارند كهپ كثيری از نادانان می گروه  كه  اما آنچه 
  در آن خوانده شود. »   سجده «  كه سوره

اين پندار جهلی است بزرگ، لذا بعضی از پيشوايان دوست ندارند كه در نماز صبح 
را بخوانند. و پيامبر صلی هللا عليه و سلم بدينجهت اين دو سوره را  »  سجده «  سوره  
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كه در روز  از مبدا و معاد و آفرينش آدم و جنت  و دوزخ و غير آن خواند كه در آنها  می
  .  جمعه روی داده و يا روی خواهد داد، سخن رفته است

گذشته و   خواند كه حوادث او در نماز صبح آن روز از اين جهت اين دو سوره را می
زرگ و مراسم كه در مجالس ب آينده واقع در روز جمعه را بياد امت بيندازند. بهمانگونه 

سبح اسم ربك «   و »   اقتربت« و »    ق«  و محافل مانند عيدها و نماز جمعه سوره  
  را می خواند .»   الغاشيه »  و »  االعلى 

   ر نماز ظهر: قرائت د
محدثين مينويسند که : گاهی  در مورد قرائت پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در نماز ظهر،

    :  كرد، تا جائيكه ابوسعيد گفته است سلم  قرائت را طوالنی میصلی هللا عليه و  آنحضرت
توانست به بقيع برود و قضای حاجت را بجای  گرديد، شخص می نماز ظهر برپا می «

اش برگردد و وضوء بگيرد و ركعت اول نماز پيامبر صلی هللا عليه و  آورد سپس به خانه
. اين حديث را مسلم آن را روايت  »كرد میسلم را دريابد، زيرا قرائت را بسيار طوالنی 

. در روايات  اسالمی آمده است که :پيامبر صلی هللا عليه و سلم در نماز ظهر  كرده است 
» والليل إذا يغشى « و» سبح اسم ربك االعلى «  ، و گاهی  »   الم تنزيل :« گاهی باندازه 

  را می خواند.»  والسماء والطارق«  و »  والسماء ذات البروح «و گاهی 
    ر نماز عصر: قرائت د

پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در نماز عصر باندازه نصف نماز ظهر قرائت را طول 
كرد، در نماز عصر نيز باندازه آن آيات  داد، و اگر در نماز ظهر قرائت را كوتاه می می

   خواند. قرآن می
   ر نماز مغرب: قرائت د

  نمود،  احيانآ  در نماز مغرب برخالف عمل روز رفتار میپيامبر صلی هللا عليه و سلم 
 »  المرسالت «و گاهی  » الطور « خواند، و گاهی   را در دو ركعت اول می«  االعراف   «

  خواند. را می
:پيامبر صلی هللا  كرده كه  ابو عمر و بن عبدالبر از پيامبر صلی هللا عليه و سلم روايت

را خوانده » صافات   «) را خوانده و االعراف (  - »  المص   «عليه وسلم  در نماز مغرب  
التين و  «  را خوانده و »  سبح اسم ربك االعلى  «  ) را خوانده و  الدخان » )  حم «  و 

های  را خوانده و سوره  »  المرسالت «را خوانده و»    المعوذتين   « را خوانده و  » الزيتون
»  باشند . و گفته است اينها همه آثار صحيحی و مشهوری میخواند كوتاه نسبتا مفصل می

  پايان سخن ابن عبدالبر.
كوتاه نسبتا مفصل بطور هميشه عمل مروان بن الحكم  های  اما مداومت بر قرائت سوره 

: تو چرا در نماز مغرب  گفت  . و زيد بن ثابت اين عمل وی را انكار كرد و به وی است
من پيامبر صلی هللا عليه و سلم را ديده امكه بلند ترين دو سوره  چنين می كنی؟ در حاليكه

  خواند.  بلند را می
. اهل سنن  است»   صحيح «     اين حديث »   اعراف : «  ؟ گفت : آن كدام است مروان گفت

پيامبر صلی هللا عليه  گفته است: كه  كرده  اند. نسائی از عايشه روايت  آن را روايت كرده
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،  خواند. پيوسته در آن نماز مغرب سوره اعراف را در هر دو ركعت اول می و سلم در
كوتاه مفصل خواندن خالف سنت است و اين عمل مروان بن الحكم   های آيه و سوره

   باشد. می
   قرائت در نماز عشاء:

به  . و خوانده است»    و التين والزيتون «    اما در نماز عشاء پيامبر صلی هللا عليه و سلم 
و الليل  «، »   سبح اسم ربك االعلی  « ، و   » و الشمس و ضحاها »  :  معاذ فرمود كه در آن

  و امثال آن را بخواند.»    اذا يغشی
شبی معاذ همراه پيامبر صلی هللا عليه و سلم نماز عشاء را خواند، سپس به ميان بنی 

  گذشته بود برايشان اعاده  شبعمرو بن عوف رفت و نماز عشاء را بعد از اينكه مدتی از 
كرد و در آن سوره بقره را خواند، پيامبر صلی هللا عليه و سلم اين عمل وی را نپسنديد و 

  )  ؟ كنی كه مردم را مبتال می  مگر تو آشوبگری» ( سبح اسم ربك االعلى: «   به او گفت
اند كه در  د و توجه نكردهان ، بدان در آويخته كلمه ناقدان بدون توجه بما قبل و بعد اين « 

   گفته شده است. چه موقعی 
   ر نماز جمعه: قرائت د

»   الغاشيه «  يا »   منافقين  «و«    جمعه « پيامبر صلی هللا عليه و سلم در نماز جمعه سوره 
خواند. و اما اقتصار بر  را می»    الغاشيه «  و  »    سبح «    كامل و سوره  را بصورت 

تا آخر آنها هرگز پيامبر صلی هللا »  يا ايها الذين آمنوا    «خر اين دو سوره ازقرائت او آ
   داد. كه پيوسته انجام می  عليه و سلم آن را انجام نداده و مخالف رهنمود اوست

   قرائت در نماز عيدين عيد فطر، عيد قربان:
هر » اقتربت  «   و  »  ق«  پيامبر صلی هللا عليه وسلم اکثرآ  در نماز های عيد  سوره  

  خواند.  را می»    الغاشيه «  و » سبح  « كامل و گاهی سوره   دو را بصورت 
و اين سنت و رهنمود هميشگی پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در  نماز عيدين بود تا اينكه 

. لذا خلفای راشدين از او پيروی  ، و چيزی آن را نسخ نكرده است به لقاء هللا پيوست
  .اند كرده

خواند و تا نزديك طلوع آفتاب طول  ابوبكر رضی هللا عنه در نماز صبح سوره بقره را می
  : اگر طلوع كند، او گفت كه آفتاب طلوع  ، نزديك است  كشيد گفتند: ای خليفه رسول هللا می

  نمايد. كند ما را غافل نمی
» هود  « و» نحل  «  و»   يوسف « و عمر بن خطاب رضی هللا عنه در نماز صبح سوره

  خواند. و امثال آنها را می»   اسرائيل بنی « و
ماند و  های بلند در نماز نسخ شده بود بر خلفای راشدين او پنهان نمی اگر خواندن سوره 

  گشتند.  ناقدان بر آن مطلع می
گفته  كه   كرده كه مسلم در كتاب صحيح خود آن را از جابر بن سمره روايت   و اما حديثی

را می »  ق و القرآن المجيد  «     پيامبر صلی هللا عليه و سلم در نماز صبح   : «   ستا
يعنی در  خواند ( تالوت ميگرد  و بعد از نماز صبح نمازهای ديگر را كوتاه و سبك می

  .  »   تر بود) كوتاه نماز صبح قرائتش بلندتر بود و در ديگر نمازها قرائتش 
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والمرسالت   «که:ن مطلب داللت دارد كه او از ابن عباس شنيده سخن ام الفضل نيز بر اي
كه اين سوره را   ای فررندم با خواندن اين سوره بيادم آوردی : « گفت خواند، را می»   عرفا

خواند، تا  كه آن را در نماز مغرب می آخرين بار از پيامبر صلی هللا عليه و سلم شنيدم
(أيكم أم بالناس :«  گفت قول پيامبر صلی هللا عليه و سلم كه  : و اما كار گفت  اينكه در پايان

  ».هر كس از شما به امامت مردم ايستاد، آن را بر مردم سبك گيرد)  فليخفف) ( 
خواند از همه  پيامبر صلی هللا عليه و سلم در عين اينكه نماز را كامل می : «   و قول انس

، يك امر نسبی  گرفتن آن  از و بر مردم سبك، تخفيف نم «   گرفت مردم آن را سبكتر می
است و به رفتار هميشگی پيامبر صلی هللا عليه و سلم بستگی داشت نه به آرزوی 

داد كه خود خالف آن رفتار نمايد،  ، زيرا او هرگز مردم را به چيزی دستور نمی مامومين
د ومريض  نماز دانست كه در پشت سر او مردمان پير و سست و نيازمن او به تحقيق می

  خوانند.  می
گمان امكان دارد كه نمازش چند برابر طوالنی بوده  پس آنچه كه انجام داده است و بی

كه پيوسته  تر خفيف و كوتاه بوده باشد. و آنچه  باشد و به نسبت نمازهای بلندتر و طوالنی
آنست كه  ، و دليل اين مطلب ، آن حاكم است و آن مورد نزاع ما است انجام داده است

: پيامبر صلی هللا عليه و سلم به  گفته است اند كه  كرده  نسائی و ديگران از ابن عمر روايت
» الصافات   »  كرد و  داد كه نماز را كوتاه بخوانيم و برای ما امامت می ما دستور می

    . »داد كه بدان دستور می  از جمله تخفيفی بوده»   صافات «    خواند، پس خواندن  می
  : خواندن سوره مشخص و معينی

كرد كه همواره آن را  پيامبر صلی هللا عليه و سلم در نماز يك سوره معين را تعيين نمی
  .  بخواند مگر در نماز جمعه و عيدين

هيچ  : « : او گفته است كه ابوداود در حديثی عمرو بن شعيب از پدرش از جدش ذكر كرده 
است مگر اينكه در نماز جماعت نمازهای فرض آنها را  سوره نسبتاً مفصل و بلندی نبوده

. رهنمود او چنان بود كه  كه آنها را خوانده است ام  از پيامبر صلی هللا عليه و سلم شنيده
خواند و چه بسا اول  خواند و چه بسا آن را در دو ركعت می سوره را بطور كامل می

  خواند. سوره را می
. اما قرائت دو سوره در يك  ها از او نقل نشده است ورهو اما قرائت اواخر و اواسط س 

كه  داده است ولی در نماز فرض از او نقل نشده  ركعت را در نمازهای سنت انجام می
  كرده باشد.  چنين 

های همنظير را كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم آنها  من سوره «  و اما حديث ابن مسعود: 
، و  در يك ركعت»      النجم « و » الرحمن  : «  شناسم د میخوان را با هم در يك ركعت می

در يك »      الذاريات « و  »  الطور  «   در يك ركعت و »    الحاقه «   و »   اقتربت «  
  . ». ... تا آخر حديث در يك ركعت»    نون «و  »     اذا وقعت «    ، و  ركعت

هللا عليه و سلم دارد كه محل آن را تعيين  اين حديث وی حكايت از يك عمل پيامبر صلی 
؟ و احتمال هر دو را دارد.  كه آيا در نماز فرض يا در نماز سنت بوده است  ، نكرده است

  .» كمتر از او ر وايت شده است  و اما قرائت يك سوره در دو ركعت
عليه و سلم شنيده از پيامبر صلی هللا  : «  كه  گفت  : مردی از جهينه كه و ابوداود گفته است 
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  دانم : نمی خواند، و گفته است می«  اذا زلزلت « كه در نماز صبح در هر دو ركعت   است
   كرد؟ كرده بود يا بعمد چنين   كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فراموش

   : كردن ركعت اول در نماز صبح طوالنی 
نماز صبح و هر نماز رسول هللا  صلی هللا عليه و سلم عادت داشت که ركعت اول 

داد تا اينكه  كرد. گاهی آنقدر آن را طول می ديگری را بيش از ركعت دوم طوالنی می
كرد تا اينكه همه به  يعنی ركعت اول را آنقدر طوالنی می شد ( كسی شنيده نمی صدای پای 

  رسيدند و كسی از نماز باز نماند ) نماز می
داد. چه در قرآن آمده است كه در نماز  میو نماز صبح را بيش از ديگر نمازها طول 

صبح خدا و فرشتگان و يا فرشتگان مامور در شب و فرشتگان مامور در روز حاضر 
شوند و اين دو قول مبنی بر اين هستند كه آيا نزول رحمت الهی تا پايان نماز صبح  می

  كه هر دو قول مستمسكی دارند.   ادامه دارد يا تا طلوع فجر؟
كاهش ركعات را جبران  كمتر است طول دادن آن اين  تعداد ركعات آن  بعالوه چون

سر حال هستند و هنوز  اند،  كند و همچنين نمازگزاران چون تازه از خواب برخاسته می
اند و گوش و زبان و قلبشان با هم همآهنگ  بدنبال وسايل زندگی و امور دنيوی نرفته

فهمد و  ر از هر وقت ديگر بهتر قرآن را میاند و نمازگزا است و به چيزی مشغول نشده
،پس بدان اهتمام  كار روزانه است كند و صفای حاصل از آن نماز، اساس و اول درك می

كسانی آنها را   ، . اينها اسراری است داد و آن را طوالنی برگزار كرده است بيشتری می
   د .يابند كه به اسرار شريعت و مقاصد و فلسفه آن توجه دارن در می

  :در نمازدر تالت قرآن رعايت تجويد 
در دين مقدس اسالم مسلمان  مکلف است تا در حين  تالوت سوره های قرآن بخصوص 

به عظيم الشان راآيات قرآن در نماز تجويد را مرا عات  نمايد ، مسلمان سعی نمايد تا 
  د .تالوت نماي ترتيل واواز خوش ، خواه در نماز باشد ويا خارج از نماز  

بياموزد، و سهل انگاری در اين مسئله جايز نمی  ، تا قرآن را با تجويد  بر مسلمان است 
بخواند که معانی آيات  طوری را عظيم الشان  باشد .و حداقل تجويد آنست که فرد قرآن

  آن تغيير نکنند، و الزمه ی آن اينست که حروف از مخرج صحيح خود ادا شوند.
آنست که هر کس در ياد گرفتن مخارج حروف عربی تالش کند. بنابراين حداقل تجويد  

  بعد از آن ساير قواعد تجويدی را بياموزد.
و با توجه به اينکه قرائت فاتحه در نماز واجب است، لذا کسی که نماز می خواند بايد 

فاتحه را به نحوی بخواند که معنای آن تغيير نکند و مخارج آنرا درست ادا نمايد و بين 
با »  ز « يا  » ط «  با »  ت:« فی که مخرج نزديکی دارند تفاوت بگذارد، مثال حرو

  تفاوت دارد و ..»  ذ«  و » ض« و»  ظ« 
، نماز اين شخص باطل است، زيرا » المستقين«  بگويد: » المستقيم «  کسی که بجای 

  معنای فاتحه تغيير می يابد.
يعنی حرف تاء در انعمت را »( نعمُت عليهم ا«  بگويد: »  انعمَت عليهم « يا اگر بجای  

   بجای مفتوح، مضموم بخواند) باز معنای فاتحه تغيير می کند و لذا نمازش باطل است.
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َراَط الُمستَِقيَم * ِصَراَط الَِّذينَ «مثال ترجمه دو آيه ی زير چنين می شود:  أَنَعمتَ  اهِدَنا الِصّ
  هدايت  راست  راه  ما را به ت)ترجمه:(خداوندا)) (تاء مفتوح اس7- 6(فاتحه » َعلَيِهْم... 

  . داشته  ارزانی  نعمت  آنان  به  كه  كسانی  راه ،فرما
َراَط الُمستَِقيَم * ِصَراَط الَِّذينَ « ) (تاء مضموم 7- 6(فاتحه » َعلَيِهْم...  أَنعَمتُ  اهِدَنا الِصّ

  نعمت  آنان  به  كه  كسانی  راه ،فرما  هدايت  راست  راه  ما را به است)ترجمه:(خداوندا)
   .ام داشته  ارزانی

و اين دو معنای مختلف هستند که اولی صحيح و دومی اشتباه است و کسی که قرائت 
  دومی را در نماز خود بخواند، چون معنای آيه بکلی تغيير ميکند ، لذا نمازش باطل است. 

موزد ، علماء ميگويند ،اگر و چنين کسی بايد تالش کند تا نحوه ی صحيح خواندن را بيا
شرايط تعليم برای يک مسلمان در تعليم تجويد قرآن ، مهيا باشد ولی او در اين مورد ، 

  کوتاهی می نمايد ، پس اين شخص گناهکار خواهد بود.
اما اگر هيچکس نباشد تا به او تعليم دهد، در اينصورت در حد توان خود بايد قرائت  

  مقبول است. نمايد و ان شاءهللا نمازش
البته هر نوع اشتباه خواندن در قرائت فاتحه موجب تغيير معنای آن نمی شود، و لذا نماز 

  هم باطل نمی شواد. 
  :  ترتيب قرائت پيامبر صلی هللا عليه و سلم

درمورد ترتيب وچگونگی قرائت پيامبر صلی هللا عليه و سلم  محد ثين مينويسند که 
كرد و  ای توقف می كشيده بود، بر هر آيه  وسلم ،بصورت قرائت پيامبر صلی هللا عليه

  كشيد. صدايش را می
   : مزين کردن قرائت درنماز مستحب است

اگر قرآن عظيم الشان كه آياتش سراسر زيباست با آواز خوش و زيبای تالوت کننده ، 
خويش را نشيندوتاثير معجزه اسا  ها می ل شود و بر د همراه گردد زيبايی آن دو چندان می

 .بجا ءميگذارد
ای ارزشمند است كه پيامبر اسالم صلّی هللا عليه وسلم ،آن را  نيكو خواندن قرآن به اندازه

زينت قرآن ناميد، برای هر چيز زيوری است و زيور قرآن صوت زيبا و صدای خوش 
 است. 

بصورت همه علماء  بدين امر متفق القول اند که : زيبائی و آراستگی صدا، در قرائت  
: وحکم  پيامبر صلی هللا عليه و سلم نيز همين است  عموم سنت وبخصوص در نماز است

صدای خودتان را با ترنم قرآن  » ( زينوا أصواتكم بالقرآن  «   طوريکه ميفرمايد : 
  مزين كنيد).

د كه قرآن را به آواز بلند نخوان  كسی» ( ليس منا من لم يتغن بالقرآن :  «  و فرموده است 
إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذی إذا سمعتموه :«  و فرموده است  بر شيوه ما نيست ).

كه هرگاه  كسی است  (  خوش آوازترين شخص در خواندن قرآن  »وحسبتموه يخشى هللا 
های خشوع  نشانه ترسد ( آواز قرآن خواندن او را شنيديد، احساس كنيد كه او از خداوند می

  باشد) . در صدای وی محسوس
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  » وما أذن هللا شئ  ما أذن لنبی حسن الصوت يتغنى بالقرآن : «    و فرموده است 
كه خوش آواز باشد بيش از هر چيزی  خداوند به آواز خواندن قرآن را از پيامبری  ( 

   . )  دهد و آن را بيش از هر چيز ديگری اجازه داده است گوش می  شنود و بدان می
  خواند سنت است كه در نماز يا غير نماز قرآن می  كسی رمايد: برای ميف  شيخ امام نووی

كه چون به آيه رحمت رسد طلب فضل و بخشش خداوند كند،  و چون به آيه عذاب رسيد، 
از عذاب دوزخ به خداوند پناه ببرد يا از عذاب يا از شر يا از چيزهای ناخوشايند استعاذه 

 .  ) و امثال آن خواهم خداوندا عافيت را از تو می»( لعافية اللهم إنی أسألك ا« كند يا بگويد: 
» تبارك هللا رب العالمين « يا »  سبحانه وتعالى «  و چون به آيه تنزيه رسيد، بگويد: 

، پاك و منزه و برتر است خداوند... مبارك  يعنی . ( و امثال آن» جلت عظمة ربنا « يا
  .  و عظيم است پروردگار ما...) ... باشكوه است هللا پروردگار جهانيان

شبی با پيامبر صلی هللا عليه و   :  «  ايم كه گفته است و ما از حذيفه بن اليمان روايت كرده
رود،  ، سوره بقره را آغاز كرد با خود گفتم از آيه صدم به ركوع می گزارديم سلم نماز می

خواند، سپس آن را  عت میكردم كه تمام آن را در يك رك سپس از آيه صد گذشت و گمان 
رود، سپس سوره آل عمران را آغاز كرد و آن را  كه به ركوع می كردم  كرد و گمان  تمام 
خواند، هرگاه  كرد و سوره نساء را آغاز كرد و آن را خواند، با تانی و ماليمت می تمام 

كرد و  یرسيد، طلب م ، و هرگاه به آيه طلب می گفت رسيد، تسبيح می به آيه تسبيح می
  . كرده است مسلم آن را روايت ».   كرد رسيد، استعاذه می هرگاه به آيه عذاب و و عيد می

، خواه  خواند سنت است كسيكه قرآن می  اند: تسبيح و طلب و استعاذه برای ياران ما گفته 
در نماز يا غير آن باشد. امام يا ماموم يا منفرد باشد. چه اينكار دعاست و همچون آمين 

» أليس هللا بأحكم الحاكمين «  كه هر كس  مستحب است وهمه در گفتن آن مساوی هستند.
أليس ذلك بقادر «  ، و هر كس  » بلى وأنا  على ذلك من الشاهدين « را خواند، بگويد:

فبأی حديث « ، و هر كس  » بلى أشهد «  را خواند بگويد: »  على أن يحيی الموتى 
»  سبح اسم ربك االعلى « و چون گفت: »آمنت با� « بگويد: را خواند،»  بعده يؤمنون 

  . گفت توان در نماز و غير آن  ها را می اين جواب» سبحان ربی االعلى « بگويد:  
     بحث قرائت جهری وخفی در نماز:

در مور د اينکه قرائت در نماز  به اواز جهری باشد يا خفيه  ميخواهم تو جه خوانندگان 
ه وقاعده ای جلب نمايم که تفاوت نيت در نماز وقرائت  در نماز همين را به يک نقط

  است که : محل نيت در قلب است ، ومحل قرائت در ز بان .
پس کسی که نيت نماز خواندن را داشته باشد ويا نيت  روزه گرفتن را داشته باشد ، 

ويا ميخواهد کافيست که نيت آنرا در قلب خود مرور کند که فالن نماز را می خواند،
روزه بگيرد ، ديگر نيازی جاری ساختن نيت بر  زبان  ديده نميشود  گويا : قصد خواندن 

فالن نماز را دارد، و هللا تعالی  از درون قلب وی باخبر است و می داند به چه نيتی 
وضوء گرفته و به چه نيت به مسجد رفته است، لذا پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيز 

  زبان نيت نياورده اند.هيچگاه با 
اما در مورد  قرائت حکم اسالمی همين است که : قرائت  حتمآ بايد با زبان تلفظ شود، 
زيرا اوال: تلفظ قرآن ثواب زيادی دارد، چه در نماز باشد يا درخارج  از نماز ،چنانکه 
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والحسنة من قرأ حرفا من کتاب هللا فله به حسنة، «پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند: 
ترمذی » بعشرامثالها، ال أقول ألم حرف، ولکن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف 

).يعنی: هرکس يک حرف ازکتاب هللا بخواند به او يک نيکی می رسد ونيکی به 5/175(
يک حرف است، (بلکه) الف حرفی، الم حرفی » ألم« ده برابرافزايش می يابد نمی گويم 

  و ميم حرفی است.
   دوما:

ا و رسولش صلی هللا عليه وسلم ،بر خالف نيت ،به قرائت قرآن در نماز امر فرموده خد
اند، چنانکه خداوند متعال در مورد نماز شب پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايد: 

َالةَ  «   ).20(سوره مزمل » َفاْقَرُؤوا َما تََيسََّر ِمْنهُ َوأَقِيُموا الصَّ
  آسان  بر شما از قرآن  يا آنچه را که» بخوانيد  شود از قرآن ميسر می  هر چه  اينک«يعنی: 

  بخوانيد.  و در غير آن  و مقدور باشد، در نماز شب
همچنين پيامبر صلی هللا عليه وسلم در نماز خود هميشه فاتحه را قرائت می کردند و می 

نماز کسی که سوره « ی: متفٌق عليه.يعن». ال َصالةَ لَمْن لْم يقَرأْ بأُِمّ القرآن «فرمودند: 
  ».فاتحه را نخواند صحيح نيست

أنَّ النبی صلی هللا عليه وآله وسلم وأبا بکر  «و از انس رضی هللا عنه روايت است که : 
متفق عليه.يعنی: پيامبر صلی هللا » وُعَمر کانوا َيْفتَِتُحوَن الصَّالة بالحمد � رِبّ العالمين

  نماز را با خواندن سوره ی فاتحه شروع می کردند. عليه وآله وسلم و ابوبکر و عمر
و اين حديث صحيح بيانگر آن است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم هميشه فاتحه و سوره 

بعد آنرا قرائت می کردند و کامال بديهی است که قرائت و شنيدن آن بدون تلفظ زبانی 
  ممکن نيست.

د آنرا با زبان تلفظ کنيم، چرا که روش بنابراين بر ما واجب است که فاتحه و سوره بع
صلُّوا کما  «پيامبر صلی هللا عليه وسلم در نماز آنگونه بوده و خود ايشان فرموده اند: 

.». رأَْيتُُمونی أصلی  نماز بخوانيد، همانگونه که می بينيد من نماز «يعنی:    رواهُ البخاریُّ
  ».می خوانم

ه  فاتحه يا سوره بعد آنرا در دل مرور می کند و با از اينرو آنعده از نمازگزاران که سور
  زبان تلفظ نمی کند، نمازش باطل است و بايد از نو آنرا بخواند.

  خوانندۀ محترم!
كه نمازگزار در دو ركعت نماز صبح و نماز جمعه و دو ركعت اول نماز  مستحب آنست 

)  اتحه يا غير آنخواه ف مغرب و عشاء و نماز عيدين و كسوف و استسقاء قرائتش (
بصورت جهری (آشكارا و با صدای بلند بخواند ) و در تمام ركعات نماز ظهر و عصر 
و ركعت سوم مغرب و سوم و چهارم عشاء آن را آهسته و سری بخواند و در نمازهای 
سنت اگر سنتهای روز باشند قرائت در همه آنها سری و آهسته است و آنها كه در شب 

كارا خواندن و سری خواندن در آنها مساوی است و نمازگزار مخير شوند آش خوانده می
   . ولی افضل آنست متوسط بين جهری و سری باشد. است

كه با صدای  شبی پيامبر صلی هللا عليه و سلم از كنار حضرت ابوبكرصديق  گذشت 
خواند،  خواند، و از كنار حضرت عمر گذشت كه با صدای بلند نماز می آهسته نماز می
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كه هر دو در حضور پيامبر صلی هللا عليه و سلم جمع شدند، پيامبر صلی هللا عليه  وقتی 
؟ او  خواندی كه با صدای آهسته نماز می و سلم فرمود: ای ابوبكر از كنار شما گذشتم 

شنيد، به عمر  كردم صدايم را می كه با وی مناجات می گمان كسی  : ای رسول هللا بی گفت
،  : ای رسول هللا ، او گفت خواندی نار تو گذشتم كه با صدای بلند نماز مینيز فرمود: از ك

  . راندم كردم و شيطان را می خوابيدگان را بيدار می
ای ابوبكر تو » ( يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا «  پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: 

كمی » ( صوتك شيئا اخفض من «   ، و به عمر فرمود:  كمی صدايت را بلند كن ) 
  اند. ) كرده .( احمد و ابوداود آنرا روايت  صدايت را پايين بياور )

  يادداشت ضروری :
كه بايد سری بخواند با صدای آشكارا خواند و در  كرد، در جائی  اگر نمازگزار فراموش 

ی كه بايد جهری بخواند با صدای سری خواند، هيچ اشكالی ندارد، چنانچه در اثنا  جائی
   گذارد. قرائت بيادش آمد، بنا را بر آن می

   : تكبيرات انتقال
كه نمازگزار در هر بلند شدن و فرود آمدن و قيام و قعود در نماز تكبير بگويد   سنت است

  ».سمع هللا لمن حمده« گويد:  كه می مگر در موقع برخاستن از ركوع 
ام كه در هر فرود آمدن و بلند  ديده:پيامبر صلی هللا عليه و سلم را  ابن مسعود گفته است

اند و  كرده  . احمد و نسائی و ترمذی آن را روايت گفت شدن و قيام و قعودی تكبير می
  ٠ دانسته است»   صحيح «ترمذی آن را  

: اصحاب پيامبر صلی هللا عليه و سلم از جمله ابوبكر و عمر و عثمان و  گفته است  سپس
  . پايان سخن ترمذی. كردند. و عمل فقهاء نيز چنين است میعلی و ديگران و تابعين چنين 

كه  كه او از ابوهريره شنيده است   از ابوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث روايت شده است
  تكبيره گفت ( ايستاد تكبير می پيامبر صلی هللا عليه و سلم هر وقت به نماز می :«   گفت می

كه پشتش را راست  ، سپس وقتی گفت تكبيرمیرفت  كه به ركوع می  ، سپس ) االحرام
ايستاد  ، چون راست می» سمع هللا لمن حمده :«  گفت شد می كرد و از ركوع بلند می می

آمد  ربنا لك الحمد. سپس چون برای سجده فرود می:«  گفت قبل از اينكه به سجده برود می
برای رفتن به  گفت ( داشت تكبير می ، سپس چون سر از سجده برمی گفت نيز تكبير می

.  گفت خاست نيز تكبير می ) سپس چون پس از دو سجده برمی گفت سجده دوم نيز تكبير می
رسيد. و اين بود كيفيت نماز پيامبر  كرد تا نماز به پايان می بعد در هر ركعتی چنين می

وداود آن . ( احمد و بخاری و مسلم و اب» كرد صلی هللا عليه و سلم تا اينكه از دنيا رحلت 
  اند. ) كرده را روايت 

  : گفته است عكرمه (رض) 
، او  در بطحاء نماز ظهر را پشت سر پيرمرد احمقی بجای آوردم : « گفتم  به ابن عباس 

گفت و چون سرش را  رفت تكبير می ، هر وقت سجده می گفت بيست و دو بار تكبير می
ت نماز پيامبر صلی هللا عليه و سلم : اين كيفي ، ابن عباس گفت گفت داشت تكبير می برمی

كه ابتدای تكبير   اند. )  و مستحب است كرده  احمد و بخاری آن را روايت» . )   باشد می
   بوقت آغاز انتقال از حالتی به حالت ديگر باشد.
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  يادداشت فقهی:
  بعد ازتالوت سوره فاتحه ،  نماز گزار  بايد کم از کم  سه آيات،  از قرآن کريم  ويا
  (  يک آية که طول ان مطابق سه آية باشد) بعد از تالوت سوره فاتحه  خوانده شود .

و آية ديگر از ديگر البته همين آياة ها بايد مسلسل باشد نه اينکه يک آياة از يک قسمت  
قسمت يک سورة خوانده شود اگر آياة های ديگر را گسی را از بر نداشت ، ميتواند 

  را در هر رکعات بخواند. يعنی خواندن سوره الزمی ميباشد .» سورة االخالص  «
  يادداشت حکمی:

،  قرائت سوره رااز وسط تالوت مينمود در اين حاالتنمازگزار بعد ازسوره فاتحه ، اگر 
دوباره ضرور نيست ، ولی اگر نماز گزار ميخواهد ، » بسم هللا الرحمن الرحيم«  خواندن

» بسم هللا الرحمن الرحيم  « بعد از فاتحه يک سوره کامل را بخواند ، در اين خواندن 
  حتمی است .

  سورة (سورۀ) اخالص:
َمُد() ١قُْل ُهَوهللاُ اََحٌد(« بگو خودت(ای »يَلْد َوَلْم يُکْن لَّهُ ُکفًُوا اََحٌد.َلْم يِلْد َوَلْم ) ٢هللاُ الصَّ

محمد مصطفی صلی هللا عليه وسلم) برای همين مردم که هللا تعالی  در ذات و صفات 
خود يـکی است، او بی نياز است و محتاج کسی نيست و همه عالم احتياج اوست. نه از 

 د) و کسی برابر اوشده نمیکسی تولد شده ونه از او کسی تولد شده(پدر و اوالد ندار
  تواند(مثل و مانند ندارد). 

  يادداشت ضروری:
شيخ البانی درکتاب معروف خويش در موردصفات نماز رسول هللا در مورد خواندن 

بر مقتدی واجب است که در سور ه ( فاتحه ) برای مقتدی مينويسد: در نماز جماعت 
فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، نمازهای سری پشت سر امام سورة فاتحه را مطابق 

بخواند، و همچنين در نمازهای جهری در صورتی که قرائت امام مختل نشود ، سوره 
فاتحه را مقتدی بايد قرات نمايد . مقتدی ها در نماز جهری پشت سر امام ميتواند در 

سکوت در فاصله که امام چند لحظه سکوت ميکند ، سوره فاتحه  را بخواند، اگر چه اين 
  به نظر ما ثابت نيست.ت سنّ 

  يادداشت:
لی يک سوره، يا چند آيه سنت است که بعد از خواندن سورة فاتحه در دو رکعت أوّ 

  در نماز جنازه.همچنين بخواند، 
پيامبر صلی هللا عليه وسلم عادت داشت که گاهی بعد از سوره فاتحه قرائت چند آيه را 

شکالتی چون سفر، مريضی وخستگی  يا گرية طوالنی ميگرد، و گاهی هم بخاطر م
  کودک قرائت را کوتاه مينمود.

  قرائت قرآن در نماز چند صورت دارد: 
تر از بقيه نمازهای  طوريکه قبآل  ياد اور شديم که ً: قرائت در نماز صبح طوالنی

پنجگانه است، و به ترتيب بعد از آن نماز ظهر، نماز عصر، عشاء، و در پايان نماز 
  ب در غالب اوقات.مغر
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  تر است. قرائت در نماز شب از قرائت همه نمازها طوالنی
  تر از قرائت رکعت دوم نمايد. در سنت معلوم است که قرائت رکعت اول طوالنی

  و قرائت در دو رکعت آخر به اندازة نصف قرائت در دو رکعت اول کوتاهتر نمايد.
  رکوع ودعاء درآن :

  تسبيح رکوع:
پاک و » (ُسبَحاَن َربََّی الَعِظيم « در احاديث صحيحه روايت شده است تسبيح رکوع که 

  )  ميباشد . برتر است پروردگار با عظمتم
بار خوانده ميشود ،ونمازگذارميتواند  از سه بارهم  اضافتر ، پنج  اين تسبيح حد اقل سه

ت اگر عدد اين بار، هفت بار، نه بار و زياده از آن نيز آنرا  بخواند ، ولی در همه حاال
( دليل آن حديث است که ميفرمايد : هللا طاق است وعدد   تسبيحات طاق باشد بهتر است :

 دارد .)دوست طاق را 
  . مستحب است   ، منزه است پروردگار بزرگوارم» سبحان ربی العظيم« وطوريکه گفتيم 

نازل شد، »   (فسبح باسم ربك العظيم:«   كه چون آيه از عقبه بن عامر روايت شده  
آن را در ركوعتان  » ( اجعلوها فی ركوعكم : «   پيامبر صلی هللا عليه و سلم به ما گفت

  اند. ) كرده بگوئيد ) .(  احمد و ابوداود و ديگران با اسناد جيد آن را روايت
همچنان در حديثی ازحذيفه نقل است که ميفرمايد  : با پيامبر صلی هللا عليه و سلم نماز 

مسلم و اصحاب سنن آن را »  (  سبحان ربی العظيم : «  گفت كه در ركوع می اردم گز می
  اند ) .  كرده  روايت

»   ضعيف « كه همه  از چند طريق روايت شده » سبحان ربی العظيم وبحمده «و اما لفظ  
  هستند. 

تواند  میبخشند. نمازگزار  ميفرمايد : ولی اين روايتها همديگر را نيرو می  امام شوكانی
  تنها به تسبيح اكتفا كند يا اذكار زير را بدان بيفزايد:

:«   گفت : پيامبر صلی هللا عليه و سلم در ركوع می كه  طالب نقل است از علی بن ابی - 1 
أللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وأنت ربی خشع سمعی وبصری ومخی وعظمی 

  »ن وعصبی وما استقلت به قدمی � رب العالمي
، تو  كردم  ، و خودرا به تو تسليم ، به تو ايمان آوردم ( خداوندا برای تو به ركوع رفتم

، همه و  و پی و آنچه بر قدمهايم بار است  ، گوش و ديده ومغز و استخوان پروردگارمنی 
همه تسليم هللا پروردگار جهانيان است ) ( احمد و مسلم و ابوداود و ديگران آن را روايت 

  اند. ) هكرد 
: پيامبر صلی هللا عليه و سلم در ركوع و سجود  ) نقل است كه رض ( ازحضرت عايشه - 2

كه شايسته  خداوندا تو از هر چيزی  » ( سبوح قدوس رب المالئكة والروح : « گفت می
  جالل تو نباشد پاك و منزه هستی تو پروردگار فرشتگان و جبريل هستی  ).

  : قل استازعوف بن مالك اشجعی ن  - 3
شبی همراه پيامبر صلی هللا عليه و سلم به نماز شب برخاستم و او سوره بقره را خواند و  

(منزه است » سبحان ذی الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة  : «  گفت در ركوع می



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

336 

كه دارای توانائی و قدرت و سلطان و عظمت و شكوه است )  ( ابوداود و ترمذی   خدائی
  ) اند. كرده را روايت  و نسائی آن

پيامبر صلی هللا عليه و سلم در ركوع و سجود فراوان   :  ) نقل است كه رض ( از عايشه - 4
(پروردگارا ترا تنزيه و ستايش »  سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لی «  :  گفت می
:    كه فرموده نمود ( یكرد و از آن پيروی م ، به قرآن عمل می ، خداوندا مرا بيامرز ) كنم می
احمد و بخاری و مسلم و ديگران آن را روايت »  ( فسبح بحمد ربك واستغفره  «  

  اند. ) كرده
  حکمت اذکار رکوع وسجده :

طوريکه گفتيم مطابق هدايت وسنت عملی پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز گزار در 
را ميخوانند راز حکمت »    سبحان ربی هللا« ودرسجده » سبحان ربی العظيم  « رکوع 

وفلسفه آن در قدم اول  اينست که حکم وهدايت پروردگار باعظمت وهدايت وسنت عملی  
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ميباشد ، انطوريکه هدايت فرموده بايد  نماز همانطور 

  بجاء اورده شود .
 گزار نماز که است تعظم با پروردگار برابر در تعظيمی نماز در رکوعاز جانب ديگر 

  . ارد بجاء را تعظيم اين نماز در رکوع با رفتن با ميخوهد
 در و هستيم شیء آن عظمت به معتقد ما  که است معنا اين به شيئی مقابل در تعظيم 

 و کرده تعظيم خداوند مقابل در ما و کنيم می خم او مقابل در تعظيم سر عظمت اين مقابل
 به بايد نيز نماز در و کنيم می اذعان او عظمت به وندخدا برای عظيم صفت گفتن با

  .باشيم داشته دقت الفاظ اين معنای
 و افتيم می خاک به او مقابل در که است معنا اين به نيز  نماز در هللا درمقابل سجده مقام

 حالت اين در اگر حال کنيم. می اقرار عظمت با خداوند مقابل در را خود کوچکی
 اذعان خداوند بودن مرتبه بلند به خداوند برای اعلی صفت ذکر با نهخاشعا و خاضعانه

 هستی، باالتر کس همه از تو خداوندا که کنيم اين به اقرار ايم افتاده خاک به وقتی و کنيم
ً  و آيد می وجود به بااليی بسيار بندگی حالت  حالت بهترين را حالت اين توان می واقعا
  .تدانس خداوند بندگی برای انسان

همچنان حکمت ديگر اين اذکا ر اينست که نمازگزار  در حال رکوع با تمام اخالص 
 مشغول من و است منزه و پاک نقصی و عيب هر از من بزرگ پروردگار«ميگويد : 

 وفروتنی تواضع تمام با ميگذارد سجده به سر گزار نماز وزمانيکه »هستم او ستايش
 منزه و پاک نقصی و عيب هر از و باشد می ترباال کس همه از پروردگارمن:« ميفرمايد

  ».هستم او ستايش مشغول من و است
 »اعلی « لغت از سجده در و » عظيم « صفت از رکوع در چرا اينکه مورد در اما

 با ما و است خداوند بر تعظيمی نماز در : رکوع که است واضح جواب کنيم؟ می استفاده
 معنا اين به چيزی مقابل در تعظيم دهيم. می انجام خداوند مقابل در را تعظيمی رکوع هر

 خم او مقابل در تعظيم سر عظمت اين مقابل در و هستيم آن عظمت به معتقد ما که است
 می خداوند عظمت به اذعان و بوده خداوند بر تعظيم حال در ما رکوع، در حال کنيم. می
 بين تناسب اين و گيرد یم شکل خداوند برای عظيم صفت بيان توسط اذعان اين و کنيم



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

337 

  .دهد می نشان را رکوع اصل و رکوع ذکر
 فلسفه از خداوند، عبادت در شخص يک حالت بهترين و ترين عالی عنوان به نيز سجده 

 بر را  خويش جسم حساس عضو هفت سجده در ما است. برخوردار بسياری وحکمت
 برابر در را خود کوچکی و افتيم می خاک به خداوند مقابل در و گذاريم می زمين روی

 برای اعلی صفت ذکر با خاشعانه و خاضعانه حالت اين در اگر حال کنيم. می اعالم او
 کس همه از تو  پروردگارا که نماييم اقرار و کنيم اذعان او بودن مرتبه بلند به خداوند،

 نسانا حالت بهترين حالت اين و آيد، می وجود به بااليی بسيار بندگی حالت باالتری،
  .است خداوند بندگی برای

    اذکارموقع برخواستن از ركوع:
باشد، يا ماموم يا هم منفرد ، مستحب است در وقت برخاستن     برای نمازگزار خواه امام

،چون »  سمع هللا لمن حمده « از رکوع و در حينکه در حال اعتدال قرار ميگريد بگويد:
  .  » اللهم ربنا ولك الحمد «  يا »  ولك الحمد  ربنا«  ) بگويد: در اعتدال راست ايستاد (

( رض ) روايت است ميفرمايد : زمانيکه  پيامبر صلی هللا  در حديثی که از ابوهريره 
، سپس چون بحال  » سمع هللا لمن حمده :«  گفت ، می خاست عليه و سلم از ركوع برمی

  اند.  شيخان آن را روايت كردهاحمد و ». ربنا ولك الحمد :«    گفت ايستاد می اعتدال می
، پس شما »  سمع هللا لمن حمده:«   ) گفت امام : چون ( در بخاری از حديث انس آمده است

  .  » اللهم ربنا ولك الحمد «  ) بگوئيد: مامومين (
گويد بلكه چون  ، را نمی »سمع هللا لمن حمده :«   كه ماموم  رای بعضی از علماء  برآنست

، توجه آنان بدين حديث و حديث » اللهم ربنا ولك الحمد«  گويد: شنيد می آن را از امام
  اند:  ابوهريره است كه احمد و غير او ذكر كرده

إذا قال االمام سمع هللا لمن حمده فقولوا اللهم ربنا «   پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده:
:  گفت چون امام » ( م من ذنبه ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول المالئكة غفر له ما تقد

كسی با سخن فرشتگان هماهنگ شود )    شما بگوئيد: اللهم ... چه اگر سخن  ٠ ٠٠سمع 
...) گناهان گذشته او آمرزيده  گويند: اللهم : سمع ... می يعنی فرشتگان بدنبال قول امام

  شود. می
هر نمازگزاری تسبيح و  كه  ، آنست » صلوا كما رأيتمونی أصلی :«   ليكن مقتضای حديث

ماموم  «    اند: كه گفته كسانی  تحميد هر دو را بگويد: اگر چه ماموم نيز باشد، در جواب 
اند  گفته   ، بلكه فقط تحميد را بگويد، آنان سخن نووی را پاسخ »   كند  نبايد هر دو را جمع

سمع هللا «  : شما كه آنست، » ربنا لك الحمد « : قولو: اند: معنی گويد: ياران ما گفته كه 
  دانيد، آن را نيز بگوئيد.  ، را می» لمن حمده 

، را آشكارا  » سمع هللا لمن حمده :«   كه آنان علت اختصاص آن به ذكر بدان جهت است
ربنا لك «  ، ولی شنيدند، چه سنت آشكارا گفتن آنست از پيامبر صلی هللا عليه و سلم می

. و سخن او صلی هللا  گفت يدند،  چه آن را سری و نهانی میشن ، را از او نمی » الحمد 
دانستند و از قاعده تاسی مطلق به وی  ، می» صلوا كما رأيتمونی أصلی :«  عليه و سلم 

با ايشان موافقت »  سمع هللا لمن حمده «  كردند بنابر اين در گفتن  نيز پيروی می
دانستند، پس  را نمی»  ربنا لك الحمد  «  گفتن آن نبود ولی كردند و نيازی به امر به  می
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شود و مستحب  گفته می كه در اعتدال  كمترين ذكری است   بدان امر فرمود. و اين تحميد،
   آيد بدان افزوده می شود: كه آنچه در احاديث زير می  است

دريکی از روز ها پشت سر پيامبر صلی هللا عليه و سلم : گفته است رفاعه بن رافع  - 1
سمع هللا «  از ميخواندم ، چون پيامبر صلی هللا عليه و سلم از ركوع سر برداشت و نم

ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا : «   ، مردی پشت سر او گفت را گفت»  لمن حمده 
؟  گفت كسی بود كه چنين  ، چون پيامبر صلی هللا عليه و سلم سالم داد، فرمود: چه  »  فيه 

رأيت بضعة وثالثين ملكا يبتدرونها، «  ، فرمود:  من بودم ای رسول هللا : آن مرد گفت
گرفتند )    كه برای نوشتن آن ازهم پيشی می سی و اند فرشته را ديدم » (  أيهم يكتبها أوال 

  اند.) كرده  ( احمد و بخاری و مالك و ابوداود آن را روايت
ن پيامبر صلی هللا عليه و سلم از چو : كه  روايت است (رض) طالب از علی بن ابی - 2

سمع هللا لمن حمده وربنا ولك الحمد مل ء السموات :«   گفت خاست می ركوع برمی
كسی را كه   خداوند حمد و ستايش»  ( واالرض وما بينهما، ومل ء ما شئت من شئ بعد 

دد گر كه اگر مجسم   ، ستايشی او را ستود بگوش قبول شنود، پروردگارا ستايش تراست
كه تو بخواهی باشد) ( احمد و مسلم و ابوداود  گنجايش آسمانها و زمين و هر چه  باندازه 

   و ترمذی) آن را روايت كرده اند .
پيامبر صلی  : كه ، از پيامبر صلی هللا عليه و سلم روايت است  از عبدهللا بن ابی اوفی - 3

اللهم لك الحمد مل ء : «  گفت داشت چنين می هللا عليه و سلم چون سر از ركوع برمی
السماء ومل ء االرض ومل ء ما شئت من شئ بعد: اللهم طهرنی بالثلج والبرد والماء 

  »البارد، اللهم طهرنی من الذنوب ونقنی منها كما ينقى الثوب االبيض من الوسخ 
،  ... خداوندا مرا پاكيزه گردان با برف و تگرگ و آب خنك (خداوندا ستايش تراست

كه جامه سفيد از چرك و كثافت پاكيزه  ا مرا پاكيزه گردان از گناهان بهمانگونه خداوند
  اند. شود) ( احمد و مسلم و ابوداود و ابن ماجه  )آن را روايت كرده گردانده می 

   . معنی اين دعا: طلب طهارت كامل و پاكيزگی كامل است 
سمع هللا :«   گفت و سلم می چون پيامبر صلی هللا عليه : گفته است  ابوسعيد خدری  - 4

اللهم ربنا لك الحمد مل ء السموات ومل ء االرض ومل ء ما :«  گفت بعد می» لمن حمده 
شئت من شئ بعد أهل الثناء والمجد  أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد: ال مانع لما 

.... خداوندا، پروردگارا أعطيت.وال معطی لما منعت، وال ينفع ذا الجد منك الجد) ( 
كه  ترين چيزی است  ، ستايش تو شايسته پروردگارا، تو شايسته ستايش و تمحيد هستی

تواند مانع آن  كسی نمی  ، چيزی را كه تو عطا كنی گويد، همه ما بنده توايم ات می بنده
تواند آن را عطا كند، در برابر باز خواست  كسی نمی  ، كنی شود، و چيزی را كه تو منع 

،  ، بنده را بكار نيايد، بلكه تنها عمل صالح سودمند است وت و عظمتتو، بخت و ثر
  ) ( بروايت مسلم و احمد و ابوداود.) خداوندا همه چيز از تو است

،  »سمع هللا لمن حمده«: او بعد  كه ) ابوسعيد خدری باز هم حديث صحيحی است ازاو ( - 5
   كشيد. لش باندازه ركوعش طول میتا اينكه اعتدا» لربى الحمد، لربی الحمد :«   گفت می

دعاء های بنابر روايت احاديت پيامبر صلی هللا عليه وسلم در روکوع خوانده ميشود 
  عبارت است از :
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در حديثی که در صحيح مسلم از  حذيفة بن اليمان رضی هللا عنه روايت گرديده آمده  -
سبحان « ضرت در رکوع است که :که با پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز خواند ، آنح

را خواند اين حديث درروايت ديگری ازابن ماجه هم روايت گرديده است ، » ربی العظيم 
  وشيخ البانی آنرا حديث صحيح خوانده است.

  سجده ومقام آن در نماز:
  چگونکی ادای سجده وبر خاستن از آن :

ء در اين بابت در مورد اينکه تر تيب سجده بايد چگونه انجام يابد  ، جمهور فقها
   ميفرمايند : مستحب است که در وقت سجده  زانوها را قبل از دستها بر زمين نهاد.
ابن المنذرآن را ازعمر نخعی و مسلم بن يسار و سفيان ثوری و احمد و اسحاق و 

. و ابوالطيب هم آن را  دهم اصحاب رای حكايت كرده و گفته است من نيز بدان رای می
 . كرده است يت از عموم فقهاء حكا

: پيامبر صلی هللا عليه و سلم اول زانوان و بعد دستها و بعد از آنها  گفته است ابن القيم 
كه شريك از عاصم بن   نهاد. اينست حديث صحيحی پيشانی و بينی را بر محل سجده می

  . كليب و او از پدرش روايت كرده است
كه هر وقت به  ام   عليه و سلم را ديدهپيامبر صلی هللا : از وائل بن حجر روايت شده است

خاست  نهاد و چون برمی ) می بر زمين ، زانوانش را ( رفت پيش از دستانش سجده می
كرد و در افعال او خالف آن را روايت  ) بلند می از زمين دستانش را پيش از زانوانش (

  اند. نكرده
دانند. و اين  انوان مستحب میولی مالك و اوزاعی و ابن حزم نهادن دستها را پيش از ز 

   روايتی است از احمد.
 - ٧٠٧دسامبر ٢٢/  ق١۵٧ -٨٨ صفر٢عمرو (  بن  ، ابوعمرو عبدالرحمان اوزاعی 

كه دستها  مردم را ديدم  شهير ديار شام سوريه امروزی ميفرمايد :  و محدث ،فقيه( م٧٧٣
  .  حديث چنين است : قول اصحاب نهادند. ابوداود گفته است را قبل از زانوان می

: به رای  ، در آن نيز خالف است و اما كيفيت برخاستن از سجده برای قيام ركعت دوم
كه دستها را پيش از زانوان بلند كند و به رای غير جمهور   جمهورعلما  مستحب آنست

  . فقهاء عكس آنست
  هيات سجود :

   كند: كننده امور زير را مراعات  كه سجده   مستحب است 
  بينی و پيشانی و دستها را بر زمين بخوبی جای دهد و دستها را به پهلوها نچسباند.   - 1

لما سجد وضع جبهته بين « در حديثی که از وائل بن حجر روايت گرديده  آمده است که 
،  رفت پيامبر صلی هللا عليه و سلم زمانيکه  به سجده می» .( كفيه وجافى عن إبطيه  
بروايت » .( گذاشت  زير بغلها) را باز می نهاد. و ابطين ( كف می پيشانيش را بين هر دو

  ابوداود. )
كان إذا سجد « : پيامبر صلی هللا عليه و سلم: درحديثی ديگری از ابوحميد روايت است كه

». ( أمكن أنفه وجبهته من االرض، ونحى يديه عن جنبيه، و وضع كفيه حذو منكبيه   
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داد و دستها را  بينی و پيشانی خود را بر زمين جای می ، بخوبی رفت چون به سجده می
نهاد ). ( به روايت ابن  ها می نمود وكف دستان را در مقابل شانه از پهلوها، دور می

  . است  ) حسن و صحيح (  : ، و او گفته كه خزيمه و ترمذی
   . استها نهاده شوند. هر دو در اخبار آمده  كف دستان در برابر گوشها يا شانه  - ٢

  اند:  كرده بعضی هر دو روايت را بدينگونه جمع 
   ها باشد. گوشها و كف دستان در مقابل شانه سر انگشتان شست در مقابل 

  كشيده و بهم پيوسته باشد. انگشتان دست  - ٣
در مورد اينکه انگشتان دست کشيده وبهم پيوسته باشد در حديثی که از : ابن حبان و 

كان إذا ركع فرج بين «  مده : پيامبر صلی هللا عليه و سلم حاكم روايت شده است آ
(در ركوع انگشتان را باز و در سجده بهم پيوسته » أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه 

  داشت ) . می
  كه انگشتان پاها رو به قبله باشند.   مستحب است - ۴

ى هللا عليه أن النبی صل: «   در حديثی که بروايت بخاری از حديث ابوحميد آمده است
وسلم كان إذا سجد وضع يديه غير مفترشهما وال قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه 

نهاد  ای می رفت دستها را بگونه پيامبر صلی هللا عليه و سلم چون به سجده می» ( القبلة 
ش رو های انگشتان پاهاي ) و كناره گسترده و نيم بسته نيم  گسترده بودند و نه بسته ( كه نه 

  به قبله بود).
  : مدت زمان سجود و اذكار آن 

در مورد اينکه چه زمانی را درسجود با يد درنک کرد ،شرع اسالمی مدتی را که زمان 
سبحان « كننده در سجده بگويد: كه سجده  سجده تعين  نموده است ميفرمايد : مستحب است 

  » .ربی االعلى 
»  سبح اسم ربك االعلى  « كه : زمانيکه  ت در حديثی که  از عقبه بن عامر روايت  اس

آنرا در سجود  » (اجعلوها فی سجودكم « نازل شد، پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: 
( بروايت احمد و ابوداود و ابن ماجه و    قرار دهيد ) يعنی اينکه (انرا  در سجده بگوئيد)

  .  ) است«   جيد  «حاكم و سند آن 
پيامبر صلی هللا عليه و سلم در «  ذيفه نقل شده آمده است که:ودر حديثی که از ح

، و   ، بروايت احمد و مسلم و اصحاب سنن »سبحان ربی االعلى :«   گفت اش می سجده
  . اين حديث : حسن و صحيح است  گفته است ترمذی 

ر كه تسبيحات در سجود از سه بار كمت ولی نقطه قابل دقت همين است که :  شايسته است 
دانند كه در ركوع و  : عمل اهل علم بر اين بوده و مستحب می گفته  نباشد. امام ترمذی

  كمتر نباشد. سجود از سه بار تسبيح 
گفتن  كند، اندازه يك بار تسبيح  كفايت  كه   كمترين قدری ولی  جمهور بر اين عقيده اند  كه 

  . است
م در سجده  طمانينه فرض است و وطوريگه قبال خدمت خوانندگان محترم بعرض رسانيدي

  . گفتن است  مدت آن باندازه يك بار تسبيح
اند، چه سعيد بن جبير از انس روايت  ، بعضی آن را ده بار گفته و اما حد كمال تسبيحات 
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كه باندازه اين جوان = عمر بن عبدالعزيز نمازش  ام  كسی را نديده  :«  گفته است كرده كه 
 عليه و سلم شبيه باشد و تسبيحات او را در نماز به ده بار تخمين به نماز پيامبر صلی هللا

   ). جيد . بروايت احمد و ابوداود و نسائی با اسناد (  »زديم و در سجده نيز بهمين طور
دانند اين روايت را برای  كمال تسبيحات را ده بار می كه   كسانی ميفرمايد :   امام شوكانی

خواند هر اندازه  كه تنها نماز می  كه منفرد و كسی  حتر آنستدانند. و صحي خود حجت می
  تواند تسبيحات خود را افزايش دهد و هر چه بيشتر بهتر.  دلش بخواهد می

گردند. و همچنين  كردن تسبيحات بدينمطلب مربوط می  و احاديث صحيح ناطق به طوالنی
  افزايش دهد.تواند آنرا  امام نيز اگر مامومان او از تطويل نرنجند می

  : و ابن عبدالبر گفته است 
كه هر امامی در نمازش تخفيف بجای آورد، اگرچه بداند كه مامومان توانا  شايسته است  

. زيرا امام از  هستند و تحمل دارند. چه پيامبر صلی هللا عليه و سلم بدان امر فرموده است
وارض و نيازها و نياز به قضای آمدها و ع  آيد مانند پيش كه برای مامومان پيش می آنچه 

  .  كه نماز را طوالنی نكند)  پس خوب است ، خبر ندارند ( حاجت و امثال آن
كه امام پنج بار تسبيح بگويد، تا مامومين بتوانند سه  گفته است: مستحب است  ابن المبارك 

كه بخواهد   كه نماز گزار به تسبيح اكتفاء نكند بلكه هر دعائی  بار بگويند. و مستحب است
  بدان بيفزايد. 

أقرب ما :«   : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده است كه و در حديث صحيح آمده است 
يكون أحدكم من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء)، وقال: (أال إنی نهيت أن أقرأ 

لدعاء فقمن  أن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فی ا
  يستجاب لكم  ) 

( شما در سجده بيش از همه احوال به پروردگارتان نزديكيد پس در آن بسيار دعا كنيد) و 
، پس در ركوع خداوند را  كنم  ت كه در ركوع و سجود قراء ام  هان من منع شده ( فرمود: 
فته شود ). ( بروايت كنيد و در سجود بسيار دعا كنيد كه شايسته است دعايتان پذير تعظيم 

  آيد: . احاديث فراوانی در اين باره آمده است كه در ذيل می احمد و مسلم
: پيامبرصلی هللا عليه وسلم زمانيکه به سجده  كه طالب روايت شده است  از علی بن ابی  - ١

اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهی للذی خلقه :« ميرفت  می گفت 
  .»صوره، فشق سمعه وبصره: فتبارك هللا أحسن الخالقين فصوره فأحسن 

، چهره  كردم و بتو ايمان آوردم و خود را به تو تسليم نمودم خداوندا تنها برای تو سجده  ( 
كند كه آن را آفريد و بسيار زيبا تصوير آن را كشيد و  كسی سجده می  و صورت من برای

ترين  كه بهترين و شايسته ، مبارك است هللا  . پس گوش و چشمش را باز كرده است در آن 
  .) آفريننده است ) ( بروايت احمد و مسلم

) پيامبر صلی هللا عليه و  شب كه در وصف نماز تهجد (  از ابن عباس روايت شده است  - ٢
، نمازگزارد و در نماز يا سجودش  سپس برای نماز بيرون رفت :«   سلم گفته است

فی قلبی نورا، وفی سمعی نورا، وفی بصری نورا، وعن يمينی اللهم اجعل :«  گفت می
نورا، وعن يساری نورا، وأمامی نورا، وخلفی نورا، وفوقی نورا، وتحتی نورا، واجعلنی 

  .»نورا 
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( خداوندا قلب و گوش و چشم و طرف راست و پائين مرا سرشار از نور كن و مرا نور 
  .)  سلم و احمد و ديگران) ( بروايت م  گردان يا برايم نور قرار ده

، بيان  اند: مراد از خواستن نور در همه اندامها و جهات گفته : علماء   گفته است  امام نووی
، و تصرفاتش  . او تقاضای نوركرد در همه اندامها و جسمش حق و هدايت به سوی آنست

م اش تا اينكه هيچكدا و اوضاع دگرگونش و حاالتش و همه چيزش و جهات ششگانه
  منحرف نشوند. 

: او شبی پيامبر صلی هللا عليه و سلم را در  كه  درحديثی از عايشه نقل شده است  - ٣
كه  يافت  كرد كه او را در سجده می ، با دستش او را جستجو می رختخوابش نيافت

  »رب أعط نفسی تقواها، وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها وموالها :«   گفت می
ا به روحم تقوا و پرهيزكاری عطا كن و آن را تزكيه نما كه تو بهترين وردگار ( پر 

  باشی ). ( بروايت احمد. ) ، تو سرپرست و موالی آن می كننده آن هستی تزكيه 
«  فرمود:  اش می : پيامبر صلی هللا عليه و سلم در سجده كه  از ابوهريره روايت است  - ٤

خداوندا همه  »  ( أوله وآخره، وعالنيته وسره اللهم اغفر لی ذنبی كله، دقه وجله   و
  كوچك و بزرگم را اولش و آخرش و آشكار و نهانش را بيامرز .) گناهان   

در  : شبی پيامبر صلی هللا عليه و سلم را ( گفت كه  از حضرت عايشه روايت است  - ۵
كه قدمهايش  فتم ، او را در سجده يا جستم گاه می ) نيافتم با دست او را در سجده رختخواب

أللهم إنی أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من :«   گفت بحالت عمودی بود و می
خداوندا از  » ( عقوبتك، وأعوذ بك منك ال أحصی ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 

، از تو به تو پناه  برم ، از عقوبت تو به عفو تو پناه می برم خشم تو به رضای تو پناه می
، از عهده من  ای كه تو شايسته ثنا و ستايش هستی و خود را ثنا گفته ، آنگونه  برم می

  ). توانم آن را به پايان برم بيرون است و من نمی
: شب پيامبر صلی هللا عليه و سلم را در  گفته است  كه  باز هم از ايشان روايت شده - ۶

، به جستجوی او  رفته است رختخواب نيافت و گمان برد كه به پيش يكی از زنانش
سبحانك اللهم وبحمدك، ال إله : «  گفت  كه  ، ناگاه او را در ركوع يا سجده يافت  پرداخت
خداوندا  » (   : بأبی أنت وأمی، إنی لفی شأن وإنك لفی شأن آخر  فقالت« ، »  إال أنت  

پدر و مادرم    : گفت  . عايشه ، هيچ الهی نيست جز تو  ستايم تو منزه و پاك هستی و ترا می
  . )  ... ) ( بروايت احمد و مسلم و نسائی ، من در فكری و تو در فكری ديگر هستی بفدايت

اللهم اغفر لی :«   گفت پيامبر صلی هللا عليه و سلم در حال سجده می ودر حديث از - ٧
لی، خطيئتی وجهلی، وإسرافی فی أمری، وما أنت أعلم به منی اللهم اغفر لی جدی وهز

وخطئی، وعمدی، وكل ذلك عندی اللهم اغفر لی ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما 
خداوندا گناهم و نادانيم و اسرافم و آنچه را كه تو » ( أعلنت أنت إلهی ال إله إال أنت 

كه همه   ، همه را بيامرز. خداوندا جدی و شوخی و اشتباه و عمدم داناتر بدان هستی از من
ام و آنچه را كه بعدا  . خداوندا آنچه را كه قبال انجام داده صرف نظر كن را دارم از من

ام همه را ببخش فقط تو خدای من هستی  دهم و آنچه را كه نهانی و آشكارا كرده انجام می
  بجز تو خدائی نيست).
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   : طريقه  نشستن بين دو سجده ( سجدتين)
، پای  بنشيند يعنی »   مفترش «   كه در بين دو سجده بصورت  برای نمازگزار سنت آنست

كرد كه سر انگشتان   چپ را گسترانيد و روی آن نشست و پای راست را طوری نصب
  آن رو به قبله باشد. 

پيامبر صلی هللا عليه و سلم پای چپ را  »    : كه از حضرت عايشه روايت است 
  .  وايت بخاری و مسلم. بر «  نمود كرد) و پای راست را نصب می فرش می گسترانيد ( می

كردن و قرار دادن پای  از جمله سنن نماز نصب  «   : در حديثی از ابن عمر نقل است
  » .   كه انگشتان آن رو به قبله باشد و نشستن بر پای چپ  ای است راست بگونه

  . )  (  بروايت نسائی
،  » كفشهايش را   د حتینها ابن عمر در نماز همه چيز را رو به قبله می « : گفته است نافع  

  .  بروايت اثرم
»  : كه  كيفيت نماز پيامبر صلی هللا عليه و سلم آمده است و در حديث ابوحميد در بيان 

، سپس به حال اعتدال ماند تا هر استخوانی بجای  سپس پای چپ را تا كرد و بر آن نشست 
».    و به سجده رفت، سپس خم شد  كرد) طمانينه را در جلوس مراعات  خود برگشت (

  . بروايت احمد و ابو داود و ترمذی او آن را صحيح دانست
نيز روايت شده است بدينگونه كه هر » اقعاء «  و در جلوس بين سجدتين مستحب بودن  

  های آن بنشيند. پاشنه  دو پا را بگستراند و روی
كه از طاووس شنيده  ده بير نقل ش . از ابوالز ابوعبيده آن را سخن اهل حديث دانسته است 
نشستن بر قدمهای »    اقعاء «  باره  گوئی در  : چه می گفتيم : ما به ابن عباس  گفت كه می 

آن سنت پيامبر  »   : . گفت  دانيم : ما آن را ستمی بر پاها می . گفتيم : آن سنت است گفت  پا؟
  .  . بروايت مسلم « باشد صلی هللا عليه و سلم می

، بر سر انگشتان  داشت : او چون از سجده اول سر برمی كه مر نقل شده است و از ابن ع
  .»  سنت است : «   گفت ، و می نشست پا می

، عبدهللا بن عمر، عبدهللا بن  عبدهللا بن عباس  -عبادله  « :من  كه از طاووس نقل شده است 
. و  بروايت بيهقی است نشستند. هر دو حديث می» اقعاء «كه بصورت  ام  را ديده -الزبير 

  . حافظ اسناد آن را صحيح دانسته است
كه سرين را برزمين نهاد و رانها را باال نگه داشت  باتفاق  بدينگونه »    اقعاء «  اما 

  . علماء  مكروه است
كرد: از  : پيامبر صلی هللا عليه و سلم مرا از سه چيز نهی  كه  از ابوهريره نقل شده است 

سرين را   ) واز  سر به زمين نهادن و فورا برداشتن در سجده خوراس ( نوك زدن چون
)  در نشستن بين سجدتين برزمين نهاد و رانها را باال نگه داشتن مانند نشستن مانند  سگ (

. نهی نموده است  (  بروايت احمد و بيهقی    و اينطرف و آن طرف نگريستن چون روباه
  .  حسن است . و سند آن و طبرانی و ابويعلی

كه در جلوس بين سجدتين دست راست را بر ران راست و دست چپ را  و مستحب است 
ها تا سر زانو كشيده و رو به قبله و اندكی از  كه انگشتان دست ای  برران چپ نهاد. بگونه

   هم باز باشند.
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    : عای مسنونه دربين سجدتين د
در بين سجدتين خوانده شود و  آيد، مستحب است يكی از اين دو دعا كه در زير می

  . : نسائی و ابن ماجه توان هر دو را تكرار كرد. بروايت می
رب اغفر :«   گفت : پيامبر صلی هللا عليه و سلم در بين سجدتين می از حذيفه آمده است كه

: پيامبر صلی هللا عليه و سلم در بين  و بروايت ابوداود از ابن عباس» لی ، رب اغفر لی 
(خداوندا مرا » اللهم اغفر لی وارحمنی وعافنی واهدنی وارزقنی «  فرمود: می سجدتين

  ).  ، و مرا روزی ده كن ، و مرا هدايت  كن و به من سالمتی ده بيامرز و به من رحم 
  . آمده است» واجبرنی   « ،   » و عافنی «  در روايت ترمذی بجای 

   : جلسه استرحت 
كه نمازگزار آن را بعد از اتمام سجده دوم ركعت اول  دك ، نشستی است ان جلسه استراحت

و پيش از برخاستن به ركعت دوم و بعد از اتمام سجده دوم ركعت سوم و پيش از 
  دهد.  ، انجام می برخاستن به ركعت چهارم

. و ما آنچه  علماء  در حكم آن اختالف دارند، چون در احاديث مربوط بدان اختالف است
  : گفته است كه   كنيم ، ذكر می كرده است  م خالصهرا كه ابن القي

جزو سنن نماز است تا برای هر »    جلسه استراحت «     فقهاء اختالف دارند در اينكه  
دهند كه بدان  ، بلكه تنها كسانی آن را انجام می كس آن مستحب باشد يا جزو سنن نيست

باره جلسه  : احمد در گفته است ل : خال نياز دارند؟ هر دو قول از احمد روايت شده است
: يوسف بن موسی به من  كه ، و گفته  برگشته«  مالك بن حويرث «   استراحت به حديث 

: بنا به  گفت ) سوال شد،  از سجده به قيام : ازابو امامه درباره برخاستن ( كه خبر داده 
  ن هم چيزی هست. و در حديث ابن عجال حديث رفاعه بايد روی جلو قدمهای پا برخاست

  ، گروه فراوانی از اصحاب و ديگران خاست ، او روی جلو پاهايش برمی كه بموجب آن
اند، از جلسه استراحت سخن  كرده كه چگونگی نماز پيامبر صلی هللا عليه و سلم را بيان 

. چنانچه  اند، بلكه در حديث ابوحميد و مالك بن الحويرث از آن سخن رفته است نگفته
كيفيت نماز  كسانی كه  بود، تمام  د پيامبر صلی هللا عليه و سلم انجام هميشگی آن میرهنمو

كردند. و مجرد اينكه  اند، آن را نيز ذكر می پيامبر صلی هللا عليه و سلم را وصف نموده
،  پيامبر صلی هللا عليه و سلم آن را انجام داده باشد، دليل بر سنت بودن آن در نماز نيست

گردد كه آن را بعنوان سنتی انجام داده باشد تا از او پيروی شود. اما اگر   مگر معلوم
شود كه يكی از  چنان تخمين زده شود كه بنا به نيازی آن را انجام داده باشد، دليل نمی

   سنن نماز بشمار آيد.
   چگونگی نشستن در تشهد: 

    عات شود:نمازگزار در نشستن برای خواندن تشهد بهتر است سنتهای زير مرا
  شود: ای بگذارد كه در احاديث زير بيان می دستها را بگونه - الف 
پيامبر صلی هللا عليه و سلم هر وقت برای تشهد  : «   كه  از ابن عمر روايت شده است  - ١

نهاد و با  : دست چپ را بر زانوی چپ و دست راست را بر زانوی راست می نشست می
بست و انگشت  كرده و می انگشتان را جمع  ( ٥٣ه انگشتان دست راست صورتی شبيه ب
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ساخت و انگشت سبابه را بحال  نهاد) را می شصت را بر مفصل وسطی انگشت سبابه می
  . » داشت اشاره نگه می

كرد و انگشت پهلوی شست را بحال اشاره  همه انگشتان را جمع می «و در روايت ديگر  
   لم .) بروايت مس مآال يكی است داشت ( نگه می

پيامبر صلی هللا عليه و سلم كف دست چپ را بر ران و  «  :  وائل بن حجر گفته است - ٢
) را  راست نهاد، سپس انگشتان ( زانوی چپ خود و آرنج راست را بر ران راست می

ای  با انگشت ميانه و شسث حلقه  «. و بروايت ديگر:  « ساخت ای می كرد و حلقه جمع می
«.  كرد كرد. سپس انگشتش را بلند نموده دعا می اشاره می سبابه  ساخت و با انگشت می

  بروايت احمد.
، تا با روايت ابن  كردن با آن است نه پيوسته تكان دادن آن : مراد اشاره  گفته است بيهقی  

كرد با انگشتش اشاره  پيامبر صلی هللا عليه و سلم چون دعا می «  الزبير موافق باشد: 
و نووی هم آن را ذكر   . بروايت ابوداود با اسناد صحيح  »داد  تكان نمی كرد و آن را می

   .  كرده است
چون پيامبر صلی هللا عليه و سلم در تشهد  :«  گفته است كه  بير روايت شده  از ز  - ٣

نهاد و با  نشست دست راست را بر ران راست و دست چپ را بر ران چپ خود می می
.  »  شد   د و پيوسته بدان انگشت در حال اشاره خيره میكر انگشت سبابه اشاره می

  .  بروايت احمد و مسلم و نسائی
كردن با انگشت سبابه آن اكتفا  در اين حديث تنها به نهادن دست راست بر ران و اشاره 

كه نمازگزار نگاه خود را به  . و در آن آمده است شده و از بستن انگشتان ذكری نشده است
توان عمل  كيفيت صحيح است و بهر كدام می ) قطع نكند. اين سه  مسبحه ( انگشت سبابه

  نمود.
كمی و بحالت اشاره نگه دارد، تا اينكه سالم  كه سبابه راست را با انحنای   سنت است  - ب 
   دهد: می

كه   من پيامبر صلی هللا عليه و سلم را در نماز ديدم  : « كه از نمير خزاعی روايت است 
ود و بازوی راست را بر ران راست نهاده و انگشت سبابه را با انحنای اندكی نشسته ب

بروايت احمد و ابوداود و نسائی و ابن ماجه و ابن خزيمه با   «. كرد بلند كرده و دعا می
  ».جيد  «اسناد

كه با بلند   پيامبر صلی هللا عليه و سلم از كنار سعد گذشت  «  :  گفته است  انس بن مالك 
احد يا سعد (  با يك انگشت ای سعد) ( بروايت » كرد، فرمود:  ن دو انگشت دعا میكرد

  ). احمد و ابوداود و نسائی و حاكم
:  كند؟ گفت كند و انگشت خود را بلند می كه دعا می  كسی باره  از ابن عباس پرسيدند در

  . ) اخالص است نشانه (
و  : آن مرگ شيطان ( . مجاهد گفته است ) تضرع و زاری است نشانه : ( انس بن مالك گفت 

  .  ) است خنثی ساختن وسوسه شيطان
در تشهد آن انگشت را  » اال هللا  «     گفتن: كه يكبار بوقت   رای امام شافعی بر آنست

  بحال اشاره بلند كند. 
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انگشت  را بلند كرده » ال  « اما در مذهب امام ابو حنيفه  آمده است که در وقت گفتن   
  آن را پايين آورد.«    اال هللا   : «   گفتن و بوقت 

دهند تا اينكه نماز تمام  امام در مذهب امام مالک انگشت را به راست و به چپ حركت می
  شود.  می

بعنوان اشاره به توحيد بلند »   هللا  «  ودر مذهب امام حنبل انگشت را  بوقت ذكر  
  دهند. كنند و آن را حركت نمی می
پای چپ را گستراندن و روی آن نشستن و پای  ( -»    افتراش « در تشهد اول    - ج 

«      های آن رو به قبله باشد) و در تشهد دوم  كه انگشت ای  كردن بگونه  راست را نصب
كردن پای راست بحالت اول و دراز كشيدن پای چپ زير پای راست   نصب »  = )  تورك 

  . سنت است)  و نهادن نشيمنگاه بر زمين
»    :  كه باره چگونگی نماز پيامبر صلی هللا عليه و سلم آمده است  در حديث ابوحميد در

نمود، و  نشست و پای راست را نصب می نشت بر پای چپ می چون برای تشهد اول می 
كرد  نهاد و پای راست را نصب می ، پای چپ را پيش می نشست چون برای تشهد دوم می

  . . بروايت بخاری »   نشست یو بر نشيمنگاه م
  تشهد اول:

   : ، چون عبدهللا بن بحينه گفته است كه تشهد اول سنت است  رای جمهور علماء  برآنست
،  پيامبر صلی هللا عليه و سلم در نماز ظهر بجای اينكه برای تشهد اول بنشيند، برخاست » 

،  و در هر سجده هللا اكبر گفتكرد قبل از سالم دادن دو سجده برد،  چون نمازش را تمام 
كردند، و اين سجده برای جبران تشهد اول بود كه فراموش كرده   و مردم نيز با وی سجده

  . ) بروايت گروه محدثين» ( بود 
كه سجده سهو تشهد اول  آمده است كه اين حديث دليل برآنست »   سبل االسالم «  دركتاب 

صلوا كما : «   فرموده پيامبر صلی هللا عليه و سلمكند. و  را اگر فراموش شود، جبران می
  ، بر وجوب تشهد اول داللت دارد.»رأيتمونی أصلی 

گردد، و اينها  رساند كه اگر آن را سهوا ترك نمود با سجده سهو جبران می و همچنين می 
توان آن را  شود، و نمی كه اگر چه واجب است ولی با سجده سهو جبران می  دليل برآنست

گرفت مگر اينكه دليلی اقامه شود كه بموجب آن هر واجبی اگر سهو   يل عدم وجوب آندل
   گيرد. شود و سجده سهو جای آن را نمی ا ترك شد، با سجده سهو جبران نمی

  گويد:  بنقل از ابن بطال می»  الفتح  « حافظ ابن حجر در 
ه االحرام فراموش شود با كه اگر تكبير نشيند آنست دليل اينكه سجده سهو بجای واجب نمی

شد. و  شود. بنابر اين اگر تشهد اول نيز واجب بود، جبران نمی سجده سهو جبران نمی
شود، پس  كه هيچوقت بصورت جهری خوانده نمی عالوه بر آن تشهد اول ذكری است 

كه چون هرگز جهری نيست سنت است و ديگران بر  ، مانند دعای استفتاح  واجب نيست
كه   دانست : پيامبر صلی هللا عليه و سلم اگر چه می اند كه كرده ن استدالل عدم وجوب آ

اند،  اند، و بعدا با او سجده سهو نموده كرده  ياران بعمد و برای پيروی از او تشهد را ترك
  . با اين حال با اين پيروی آنان مخالفت نكرد. اين مساله شايان تحقيق و نظر بيشتری است

ليث ابن سعد و اسحاق و احمد بنا بر قول «    دانند: كه آن را واجب می كسانی از جمله  
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  . . و در روايتی بنزد امام ابو حنيفه  نيز چنين است مشهور او كه قول شافعی است
  : گفته است طبری در استدالل بر وجوب آن 

ه بيش از كه نماز واجب شد، دو ركعتی بود و تشهد در آن واجب بود، بعداً نماز ب ابتداء  
   دو ركعت افزايش يافت وجوب آن از بين نرفت و بحال خود باقی ماند.

  ) تخفيف در آن سنت است ل را كوتاه خواند ( كه تشهد او مستحب است 
پيامبر صلی هللا عليه و سلم چون بعد از دو ركعت برای تشهد  : «  ابن مسعود گفته است

. بروايت  « گوئی بر سنگهای داغ نشسته است كرد)  آنقدر آن را كوتاه می نشست ( اول می
  . احمد و اصحاب سنن

بن عبدهللا بن مسعود كه  است جز اينكه عبيده (  »  حسن « : اين حديث  گفته است ترمذی  
كند  تا از او روايت  ) چيزی را از پدرش نشنيده است ( كرده است  آن را از پدرش روايت

:  گفته است . ترمذی  پدرش به سن بلوغ نرسيده بود)شايد مقصودش اين باشد كه در زمان 
گزينند و چيزی  شود كه عدم اطاله نشستن در تشهد را بر می بنزد اهل علم چنين عمل می

  افزايند. بر تشهد نمی
:  پيامبر صلی هللا عليه و سلم در تشهد اول بر  كه  نقل نشده است «  گويد:  ابن القيم می 

اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد) و در آن  رستاده باشد: (خود و بر آل خود درود ف
استعاذه «     مسيح دجال »     از عذاب قبر و عذاب دوزخ و فتنه زندگی و مرگ و فتنه 

داند آن را  كه آن را مستحب می  آيد) و كسی كه در تشهد دوم می بهمانگونه  نفرموده است (
كه ارتباط آنها به تشهد دوم به صحت و  ه است از كلمات عام و مطلق و احاديثی فهميد

    .».ثبوت نرسيده است
كه نمازگزار درود بر پيامبر   مستحب است مبر صلی هللا عليه و سلم: گفتن درود بر پيا

های زير  صلی هللا عليه و سلم را در تشهد بگويد، صورت درود به يكی از صيغه
   باشد:  می
: ای پيامبر صلی هللا عليه و سلم خداوند  شير بن سعد گفت:ب گفته است ابومسعود بدری   - 1

   كرد، سپس فرمود: ؟ سكوت  ، چگونه بگوئيم كه بر تو درود بفرستيم به ما امر فرموده 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على «  بگوئيد:

  » العالمين إنك حميد مجيد محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم فی 
، و  كه درود بر آل ابراهيم فرستادی (خداوندا درود بفرست بر محمد و آل او بهمانگونه 

،  كه آل ابراهيم را مبارك گرداندی در جهان گردان محمد و آل او را بهمانگونه  مبارك 
م را هم گمان تو سزاوار ستايش هستی و جالل و شكوه تو در كمال مطلق است و سال بی

 دانيد)  ( بروايت مسلم و احمد. )  كه می 
گفتيم ای رسول خدا: چگونگی سالم دادن بر تو را ياد   : گفته است كعب بن عجره   -  2

فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل « ؟ فرمود: ، چگونه بر تو صاله بفرستيم ايم گرفته
بارك على محمد وعلى آل محمد  محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد: اللهم

  .  ،بروايت جماعت محدثين» كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
. چه ترمذی  گمان صاله بر پيامبر صلی هللا عليه و سلم مستحب است و واجب نيست بی

: پيامبر  گفته است اند كه  كرده بروايت صحيح و احمد و ابوداود از فضاله بن عبيد روايت 
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كرد و بر پيامبر صلی هللا عليه و  هللا عليه و سلم از مردی شنيد كه در نماز دعا می صلی
(اين مرد شتاب » وعجل هذا « سلم درود نفرستاد، پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:

إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد هللا والثناء «  . سپس او را خواند يا به ديگری فرمود: نمود)
كسی  (چون »  على النبی صلى هللا عليه وسلم، ثم ليدع بما شاء هللا   عليه ثم ليصل

خواست دعا كند نخست حمد و ستايش خدا را بگويد، سپس درود بر پيامبر صلی هللا عليه 
  خواهد بكند). كه می  و سلم بفرستد و بعد از آن هر دعائی

درود بر پيامبر  « ه  ك  كسانی : اين حديث دليل است برای  گفته است صاحب المنتقی  
دانند. زيرا پيامبر صلی هللا عليه و سلم  را واجب و فرض نمی»    صلی هللا عليه و سلم

ثم « كند، و در حديث ابن مسعود كه آمده بود: بدان مرد امر نكرد كه نمازش را اعاده 
نيز اين كند).  كه خواست انتخاب می بعد از تشهد هر دعائی  » ( يتخير من المسألة ما شاء

دانند بنزد من به  كه آن را واجب می كسانی  : داليل  گفته است  كند. شوكانی قول را تاييد می
   . ثبوت نرسيده است

   : دعای بعد از تشهد دوم وقبل  از سالم دادن
كه در تشهد دوم وقبل از سالم ، هر دعائی را كه دلش   بر نمازگزار مستحب است

  ت دنيا و آخرت بخواند .خواهد درباره خير و سعاد می
پيامبر صلی هللا عليه و سلم تشهد « طوريکه در حديثی عبدهللا بن مسعود فرموده است : 

سپس هر  » ( ثم لتختر من المسألة ما تشاء  «  را به ما ياد داد و در آخر آن فرمود:  
  .) ) ( بروايت مسلم  كنيم  دعائی را كه بخواهيم انتخاب

، ويا هم دعا های  منقول از پيامبر صلی هللا عليه و سلم ) ا  ماثور (فرق نميکند که دعا ه
.وليکن علماء بدن نظر اند که  غير ماثور ، خواندان ان در در تشهد اخير ، مستحب است

  .  خواندان دعای ماثور بهتر است
  اهای وارده در احاديث نبوی:عبرخی از د

كسی از شما   عليه و سلم فرمود: چون : پيامبر صلی هللا كه  از ابوهريره روايت است - 1
  كند ( به هللا پناه ببريد ) ، بگويد:  يد ، از چهار چيز استعاذهنتشهد آخر را بپايان رسا

اللهم إنی أعوذ بك من عذاب جهنم، و من عذاب القبر، و من فتنة المحيا والممات، و من «
گور، و از فتنه و   ، و از عذاب خداوندا من از عذاب دوزخ » ( شر فتنة المسيح الدجال  

.(بروايت  )  برم بالی زندگی و مرگ و از شر و بالی آشوبگر گمراه ساز، به تو پناه می
  .) مسلم

: پيامبر صلی هللا عليه و سلم در نماز چنين  كه از عايشه رضی هللا عنها روايت است  - 2
فتنة الدجال، وأعوذ بك من  اللهم إنی أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من«كرد: دعا می

خداوندا من از ... و از  »  ( فتنة المحيا والممات: اللهم إنی أعوذ بك من المأثم والمغرم 
  .) ) ( اين حديث متفق عليه است  برم گناه و بدكاری به تو پناه می

: چون پيامبر صلی هللا عليه و سلم به نماز  طالب روايت است كه از علی بن ابی - 3
  فرمود، اين بود:  ، می كه پس از تشهد و پيش از سالم ستاد، آخرين چيزی اي می
اللهم اغفر لی ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم « 

خداوندا آنچه را كه قبال كرده و آنچه  » ( به منی، أنت المقدم وأنت المؤخر: ال إله إال أنت 
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ام و آنچه را كه در آن  ، و آنچه را كه در نهان و آشكار كرده ام را كه به تاخير انداخته
همه را) از من بيامرز و مرا  ، ( كرده و آنچه را كه تو بدان آگاهتر از من هستی اسراف 
، و بجز تو  توانی چيزی را جلو بياندازی يا چيزی را بتاخير بياندازی ، تنها تو می ببخشای

   . ). بروايت مسلم خدائی نيست
:  گفت : ابوبكر به پيامبر صلی هللا عليه و سلم  كه از عبدهللا بن عمرو روايت است   - 4

اللهم إنی « ، حضرت فرمود: بگو: دعائی را به من بياموز تا در نمازم آن را بخوانم
ظلمت نفسی ظلما كثيرا وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی إنك 

گناهان را  ، و بجز تو كسی  ام كرده (خداوندا من به خود فراوان ستم «  حيم أنت الغفور الر
گمان تو بخشايشگر  كن بی بخشايد، پس مرا به بخشندگی خودت ببخش و به من رحم  نمی

  .) . ( اين حديث متفق عليه است ) و بسيار مهربان هستی
: پيامبر  گفته است كه  ، برايش : محجن بن ادرع كه  از حنظله بن علی روايت است - 5

صلی هللا عليه و سلم به مسجد در آمد و مردی را ديد كه نمازش در شرف اتمام شدن و 
اللهم إنی أسألك يا هللا الواحد االحد الصمد الذی لم :«  گفت مشغول خواندن تشهد بود و می

خداوندا  » (  يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لی ذنوبی إنك أنت الغفور الرحيم
ای و  نياز هستی و كسی از تو نزاده و تو از كسی نزاده من از تو كه يگانه و تنها و بی

گمان تو  گناهانم را بيامرزی بی كه  ، مسئلت دارم  كسی برای تو همسر و برابر نيست
  ) .  بخشايشگر و بسيار مهربان هستی

.( بروايت  فر ( بتحقيق آمرزيده شد) قد غ«   پيامبر صلی هللا عليه و سلم سه بار فرمود: 
  احمد و ابوداود.)

  : گفت : پيامبر صلی هللا عليه و سلم در نمازش می از شداد بن اوس روايت است - 6
اللهم إنی أسألك الثبات فی االمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وحسن « 

خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما عبادتك، وأسألك قلبا سليما. ولسانا صادقا، وأسألك من 
(خداوندا از تو ثبات در كار و آهنگ و اراده آگاهانه و » تعلم، وأستغفرك لما تعلم 

، و از تو سپاسگزاری نعمت و حسن عبادتت و قلب سالم از  خردمندانه را مسئلت دارم
كه  شر آنچه  ، و از دانی مسئلت دارم كه می  های بد و زبان راستگو و بهترين چيزی انديشه

 طلبم ) ) ازتو استغفار می ام كرده  كوتاهی  من درآن  كه (  از آنچهوبرم  دانی به تو پناه می می
  . )  (  بروايت نسائی

:عمار ياسر برايمان نماز گزارد در آن ايجاز كرد، آن را  از ابومجلز روايت است كه  -7
گفتند: آری انجام  ؟  ام انجام نداده: مگر ركوع و سجود را كامل  بر وی انكار كردند، گفت

  خواند: كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم آن را می : اما من دعائی را خواندم  گفت ، دادی
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينی ما علمت الحياة خيرا لی، وتوفنی إذا كانت « 

ق فی الغضب والرضا، الوفاة خيرا لی، أسألك خشيتك فی الغيب والشهادة وكلمة الح
والقصد فی الفقر والغنی، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء 

خداوندا ترا  » (مضرة، ومن فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة االيمان، واجعلنا هداة مهديين 
،  ست: تا آنوقت كه زندگيم بسود من ا دهم ، سوگند می بدانش غيبت و قدرتت بر آفرينش

. خداوندا آشكارا و نهان  ، مرا بميران كه مرگم بسود من است مرا زنده نگه دار، و آنوقت 
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،  گردان بانم جاری  ، و در خشم و رضا سخن حق بز دلم را، از خوف خودت لبريز گردان
، ارزانی دار. و از لذت نگاه كردن به رويت و شوق  روی  و در فقر و غنی به من ميانه

، به تو پناه  كننده گمراه   آور و آشوبهای مندم گردان و از ضررهای زيان ، بهره به ديدارت
).   ، خداوندا ما را به پيرايه ايمان بيارای و ما را راهنمايان راه يافته بگردان برم می

  ) . »  جيد  « (بروايت احمد و نسائی با اسناد 
مبر صلی هللا عليه و سلم به : پيا كرده است كه ابوصالح از مردی از اصحاب نقل  -8

،  خوانم : تشهد می ؟ گفت ) گوئی كيف تقول فی الصالة؟ ( در نماز چه می: «  مردی گفت
اللهم إنی أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إنی ال أحسن دندنتك وال :«  گويم سپس می

بهشت را از تو  خداوندا، دندنة معاذ فقال النبی صلى هللا عليه وسلم: (حولها ندندن) (
ولی من بخوبی آنچه را كه تو و معاذ  «،   برم ، و از آتش دوزخ به تو پناه می مسئلت دارم
) زمزمه  باره آن دو (جنت و دوزخ ، پيامبر فرمود: ما نيز در دانم كنيد، نمی زمزمه می

  . بروايت احمد و ابوداود. ) كنيم می
لی هللا عليه و سلم به وی ياد داد كه اين دعا : پيامبر ص كه از ابن مسعود روايت است   -9

اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السالم ونجنا من الظلمات « را بخواند:
إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا فی أسماعنا وأبصارنا 

ب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التوا
، و بين ما صلح  (خداوندا بين دلهای ما الفت ايجاد كن» مثنين بها وقابليها وأتمها علينا 

، و ما را از تاريكيها نجات ده و به  كن ، و ما را به راههای ايمن راهنمائی  برقرار كن
گوشها و  ور ساز، و نيروی ، و ما را از زشتيهای نهان و آشكار د نور و روشنائی برسان

، و توبه ما را  چشمان و دلهايمان و زنان و فرزندانمان را افزايش ده و مبارك گردان
گوئيم   ، به ما نيرو ده تا نعمت ترا سپاس گمان تو توبه پذير بسيار مهربان هستی بپذير، بی

) ( بروايت احمد و   گردان و بدان ترا ثنا گوئيم و پذيرای آن باشيم و آن را بر ما تمام 
  .ابوداود.)

  اذکارودعا ها  بعد از سالم 
برنماز گزار مستحب است تا آنعده ، اذکار ودعا های که ازپيامبر صلی هللا عليه وسلم  

بخواند، وما ذيآل برخی از اين اذکار ودعا ها  روايت گرديد ه است ، بعد از سالم دادن 
  را خدمت شما تقديم ميداريم :

  اول :
ِ َصلّى هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم : :« از ثوبان رضی هللا عنه آمده است  ديثی در ح  « كان َرُسوُل �َّ

اللَُّهمَّ أَْنَت السَّالُم ، وِمنَك السَّالُم ، تبارْكَت « إذا اْنَصَرف ِمْن صالِتِه اْستَغفَر ثَالثاً ، وقال : 
د ُرواةِ الحديث : كيَف االستِغَفاُر ؟ قال : قِيل لألَْوزاعي وُهَو أَحَ » َياذا الجالِل واإلكرام 

زمانيکه  پيامبر صلی هللا عليه و سلم »  . رواهُ مسلم» . تقول : أَْستَْغفُر �َّ ، أَْستَْغِفُر �َّ 
أللهم أنت السالم :«    گفت كرد و می سه بار استغفار می:« نمازش را بپايان می رسانيد 
خداوندا تو سالم هستی و سالمتی از تو » ( جالل واالكرام ومنك السالم تباركت يا ذا ال

گروه محدثين   . بروايت ، خير و بركت تو فراوان است ای شكوهمند و بخشايشگر)  است
: استغفار را  : از اوزاعی پرسيدم : وليد گفت كه  بجز بخاری مسلم بر آن افزوده است
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(از هللا طلب آمرزش » ، أستغفر هللا أستغفر هللا، أستغفر هللا:«   گفت فرمود؟  چگونه می
  . ) گناهان دارم

  دوم :
:  روزی پيامبر صلی هللا عليه و سلم دست او  كه  از معاذ بن جبل روايت است در حديثی  

  .  ) »  گمان ترا دوست دارم يا معاذ إنی الحبك (  ای معاذ بی: «   ، و گفت را گرفت
، و من نيز تو را دوست  و سلم پدرم و مادرم بفدايت : ای پيامبر صلی هللا عليه معاذ گفت

أوصيك يا معاذ، ال تدعن فی دبر كل صالة أن تقول: اللهم أعنی «  فرمود: » .    دارم
كه اين دعا را بعد از نماز   كنم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ( به تو وصيت می

گويم و به بهترين  شم و ترا سپاس كمك كن به ياد تو با  : خداوندا به من ، ترك نكنی گزاردن
  .( بروايت احمد و ابوداود و نسائی و ابن خزيمه و ابن حبان و حاكم )  كنم  وجه ترا عبادت

  . ) دانسته است»      صحيح  «حاكم برابر شرايط شيخين آن را
أتحبون أن تجتهدوا «  : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: از ابوهريره روايت است كه

  فی الدعاء؟ قولوا: أللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بروايت احمد با سند
   . جيد) ( 

  سوم :
:چون پيامبر صلی هللا عليه و سلم نماز را  بير روايت است كه از عبدهللا بن ز در حديثی 

على  ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو:«   گفت كرد، می تمام می
كل شئ قدير، ال حول وال قوة إال با�، وال نعبد إال إياه، أهل النعمة والفضل والثناء 

  »الحسن، ال إله إال هللا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 
، و  ، خاص او است ، پادشاهی و ستايش انباز است ، او يگانه و بی (بجز هللا هيچ الهی نيست

، و تنها او را  است“ هللا “ همه تالشها و نيروها بدست  ، او بر هر چيزی توانا است
،  ، بجز هللا هيچ الهی نيست ، اوست صاحب نعمت و بخشش و ستايش و نيكوئی پرستيم می

  ، اگر چه كافران از آن ناخشنود باشند ) . سپاريم خالصانه و مخلصانه خود را بدو می
  ) . ( بروايت احمد و مسلم و ابوداود و نسائی 
   هارم:چ

: پيامبر صلی هللا عليه و سلم بعد از هر نماز  كه درحديثی از مغيره بن شعبه روايت است 
ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ « فرمود:  فرضی می

 ».قدير: أللهم ال مانع لما أعطيت، وال معطی لما منعت وال ينفع ذا الجد منك الجد 
  ) . ايت احمد وبخاری و مسلم( برو
  پنجم :

:پيامبر صلی هللا عليه و سلم به من  گفته است كه   در حديثی از عقبه بن عامر روايت است 
. بروايت احمد و ابوداود و بخاری و  را بخوانم »  معوذتين « امر كرد كه بعد از هر نمازی 

  . مسلم
  ششم :

من قرأ آية «  مبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:: پيا كه  در حديثی از ابوامامه روايت است
كه بعد از هر   (كسی» الكرسی دبر كل صالة لم يمنعه من دخول الجنة إال أن يموت
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شود). بروايت نسائی و  بخواند، همينكه مرد، داخل بهشت می » الكرسی  آيه « نمازی 
  . طبرانی

من قرأ آية « ه و سلم فرمود:كه پيامبر صلی هللا علي  طالب روايت است از علی بن ابی
هركس بعد از  » (الكرسی فی دبر الصالة المكتوبة كان فی ذمة هللا إلى الصالة االخرى 

بخواند، تا نماز بعدی در حفظ و پناه خداوند است ) .( بروايت  »  الكرسی آيه  « نماز فرض 
  »حسن«  طبرانی با اسنادی 

  هفتم :
من سبح «  : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده كه  از ابوهريره روايت است در حديثی  

هللا دبر كل صالة ثالثا وثالثين، وحمد هللا ثالثا وثالثين وكبر هللا ثالثا وثالثين تلك تسع 
وتسعون ثم قال تمام المائة ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على 

هر كس بعد از هر نمازی  » ( انت مثل زيد البحر كل شئ قدير، غفرت له خطاياه وإن ك
شود  بگويد كه می» هللا اكبر «بار   33  » الحمد � « بار   33و »   سبحان هللا «   بار  33
)  كوچك = صغيره گناهان ( عدد يكصد را تمام كند،  » ال إله إال هللا... «  ، و باگفتن: 99

. بروايت احمد و بخاری و مسلم و  كف دريا باشد) شود، حتی اگر باندازه  او آمرزيده می
  ابوداود.

  هشتم : 
  : از كعب بن عجره روايت است كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده است در حديثی  

معقبات ال يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صالة مكتوبة ثالثا وثالثين تسبيحة، وثالثا « 
 34بار تحميد .و  33بار تسبيح و  33گوينده  » ( رة وثالثين تحميد وأربعا وثالثين تكبي

  . بار تكبير بعد از هر نماز فرض از رحمت خدا محروم نخواهد شد ) . بروايت مسلم
   نهم:

: فقيران مهاجرين پيش  كه  ، از ابوهريره آمده است بروايت سمی از ابوصالح  در حديثی 
تمندان همه درجات عالی و نعمتهای پايا را پيامبر صلی هللا عليه و سلم رفتند و گفتند: ثرو

خوانند و روزه  گفتند: ايشان مثل ما نماز می ؟  نصيب خود كردند، او فرمود: چگونه
سازند در حاليكه ما را توانائی آن  بخشند و بردگان را آزاد می گيرند و آنان صدقه می می

يئا تدركون به من سبقكم، أفال أعلمكم ش»  . پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: نيست
آيا  ( .»وتسبقون من بعدكم، وال يكون أحد أفضل منكم، إال من صنع مثل ما صنعتم؟ 

گذشتگان   كه بوسيله آن شما نيز به ثواب و پاداش ،  خواهيد، چيزی را به شما بياموزم می
ين عمل گيريد و كسی از شما برتر نباشد مگر اينكه او نيزهم برسيد و از آيندگان پيشی 

  .)  شما را انجام دهد؟
تسبحون هللا وتكبرون وتحمدون دبر كل صالة «  ، آن را به ما بياموز فرمود: گفتند: آری

. سپس  بار تسبيح و تكبير و تحميد هللا را بعد از هر نماز بگوئيد ) 33ثالثا وثالثين مرة (
د: برادران ثروتمند ما مستمندان مهاجر پيش پيامبر صلی هللا عليه و سلم برگشتند و گفتن

  دهند.  نيز اين عمل را بگونه ما انجام می
اين فضل و  »(ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء « آنگاه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:

.   ) بدست من نيست دارد ( كه به هر كس بخواهد آن را ارزانی می بخشش خداوند است 
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،  ای : اشتباه كرده . او گفت ويشاوندانم باز گفتمسّمی گويد: اين حديث را برای يكی از خ
بار تكبير بگو. لذا پيش  34بار تحميد، و  33،  بار تسبيح 33:  گمان به تو گفته است بی

هللا أكبر، وسبحان    :  او دست مرا گرفت و گفت .  ابوصالح برگشتم و آن را برايش گفتم
بار  33والحمد �، تا اينكه هريك از آنها را هللا، والحمد �، وهللا أكبر، (وسبحان هللا، 

  . : اين حديث متفق عليه است گوئی می
  دهم :

«  : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: از عبدهللا بن عمرو روايت است كه در حديثی  
خصلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، قالوا: وما هما يا 

؟ قال: (أن تحمد هللا، وتكبره وتسبحه فی دبر كل صالة مكتوبة عشرا عشرا وإذا رسول هللا
أتيت إلى مضجعك، تسبح هللا وتكبره وتحمده مائة فتلك خمسون ومائتان باللسان، وألفان 
وخمسمائة فی الميزان فأيكم يعمل فی اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة قالوا: كيف من 

: يجئ أحدكم الشيطان فی صالته فيذكره حاجة كذا وكذا فال يقولها، يعمل بها قليل؟ قال
دو خصلت هست هركس آنها را پيوسته انجام دهد  » ( ويأتيه عندمنامه فينومه فال يقولها 

كند گفتند: آنها  كمتر كس بدانها عمل می  برند، آنها آسان هستند ولی او را به بهشت می
كه بعد از هر نماز فرض هر يك از تحميد و تكبير   چيستند ای رسول خدا؟ فرمود: آنست

، و چون به رختخواب رفتی يكصد بار تسبيح و تكبير و تحميد  و تسبيح را ده بار بگوئی
شود، ولی از نظر  بار می 250)  در فرايض پنجگانه و بوقت خواب بگوئی كه جمعاً (

  ) كداميك ك يك به ده استچه هر عمل ني پاداش دو هزار و پانصد بار به حساب می آيد (
دهد؟ گفتند" چگونه  از شما در شبانه روز دو هزار و پانصد عمل ناشايست انجام می

كند و نيازها  هستند؟ فرمود: شيطان بهنگام نماز انسان را وسوسه می  عامالن بدان اندك
ا وسوسه گويد، و بهنگام خواب نيز او ر آورد، در نتيجه آن اذكار را نمی را به ياد او می

  گويد.  گيرد در نتيجه آن را نمی كند و خواب او را فرا می می
) دست  انگشتان كه آن اذكار را با ( گويد: من پيامبر صلی هللا عليه و سلم را ديدم  عبدهللا 

  .)  دانسته است»  حسن صحيح « . ترمذی آن را  شمرد بروايت ابوداود و ترمذی خود می
  يازداهم :

گشتند كه  كه او و فاطمه بدنبال خادمی می طالب روايت است  علی بن ابی از  در حديثی  
كار منع   بعضی از كارها را برايشان انجام دهد. پيامبر صلی هللا عليه و سلم آنان را از آن

خواهيد چيزی بهتر  مگر نمی»(أال أخبركما بخير مما سألتمانی؟ : «  فرمود و بديشان گفت
  ).  ؟ اهيد به شما بگويمخو از آنچه كه از من می

كلمات علمنيهن « را به ما بگوئيد. او فرمود:  خواهد كه آن عرض كردند: آری دلمان می
جبريل عليه السالم: تسبحان فی دبر كل صالة عشرا، وتحمدان عشرا، وتكبران عشرا، 

به من  كه جبريل آنها را كلماتی است  »( وإذا أويتما إلى فراشكما، فسبحا ثالثين وثالثين 
و  ياد داده است: بعد از هر نمازی ده بار تسبيح و ده بار تحميد و ده بار تكبير بگويم: 

) .  بار تكبير بگويم 34بار تحميد و  33و  بار تسبيح  33چون به رختخواب رفتم 
كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم آنها را به من   گويد: بخدای سوگند از آنوقت  حضرت علی

  ها را ترك نكرده ام.ياد داد آن
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  دوازدهم :
« كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:  از عبدالرحمن بن غنم روايت است  در حديثی 

من قال قبل أن ينصرف ويثنی رجله من صالة المغرب والصبح: ال إله إال هللا وحده ال 
عشر مرات  شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير يحيی ويميت وهو على كل شئ قدير

كتب له بكل واحدة عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكانت 
حرزا من كل مكروه، وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب يدركه إال الشرك فكان 

كه بعد از سالم   كسی »  (من أفضل الناس عمال إال رجال يفضله يقول أفضل مما قال  
كند ده بار بگويد: الاله اال هللا  بح و پيش از آنكه محل نماز را ترك نماز مغرب و نماز ص

شود، و ده درجه بر  كرده می ... ده نيكی به حساب او نوشته و ده بدی از حساب او پاك 
آيندی و از وسوسه   گردد، و او را از هر بدی و ناخوش قدر و ارزش او افزوده می

تواند او را هالك و  ، نمی ، مگر شرك گناهی چ ، مصون می دارد، وهي شيطان رانده شده
كه بيش از او آن ذكر  ، مگر كسانی  تباه سازد، و كردار او از كردار همه مردم برتراست

رابگويند، يا ذكر بهتر از آن بر زبان آورند ). ( بروايت احمد. ترمذی نيز چيزی شبيه 
  را ندارد.» بيده الخير « ، ولی   كرده بدان را روايت 

  سيزداهم :
: پيامبر صلی هللا عليه  مسلم بن حارث از پدرش روايت كرده كه او گفته است  در حديثی  

إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس: اللهم أجرنی من « و سلم به من فرمود:
النار، سبع مرات، فإنك إن مت من يومك كتب هللا عزوجل لك جورا من النار، وإذا صليت 

غرب فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس: اللهم إنی أسألك الجنة: أللهم أجرنی من النار، سبع الم
مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب هللا عزوجل لك جوارا من النار ( چون نماز . صبح را 

بگو خداوندا مرا از آتش دوزخ  ، هفت بار  ، پيش از آنكه با كسی سخن بگوئی گزاردی
اگر همان روز بميری خداوند بزرگ رهائی شما را از آتش دوزخ نوشته گمان  ، بی برهان
، بگو: خداوندا  ، پيش از آنكه با كسی سخن بگوئی . و چون نماز مغرب را گزاردی است

گمان اگر همان شب  . بی ، خداوندا، مرا از آتش دوزخ برهان خواهم بهشت را از تو می
. بروايت احمد و  ) ش دوزخ نوشته است، خداوند بزرگ رهائی شما را از آت بميری

   ابوداود. 
  چهارداهم :
از ابوحاتم روايت است كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم چون نمازش را بپايان  در حديثی 

اللهم أصلح لی دينی الذی هو عصمة أمری، وأصلح دنيای التی « فرمود: برد، می می
ك، وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ جعلت فيها معاشی: اللهم إنی أعوذ برضاك من سخط

(خداوندا » بك منك، ال مانع لما أعطيت، وال معطی لما منعت، وال ينفع ذا الجد، منك الجد 
كه زندگيم  كن  . و دنيايم را اصالح  كه پاكی و پاكدامنی من در آن است كن   دينم را اصالح

، و از غضب تو به  برم ی. خداوندا از خشم تو به خرسندی و رضای تو پناه م در آن است
كسی  ،  . چيزی را كه تو عطا كنی برم ، و از تو به تو پناه می برم عفو و گذشت تو پناه می

تواند آن را عطا كند. هيچ  كسی نمی ،  كنی تواند مانع آن باشد و چيزی را كه تو منع  نمی
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عمل صالح و بخت و عظمت و ثروتی در پيشگاه تو بندگان را بكار نيايد، بلكه تنها 
 .شود) كردار شايسته برايشان سودمند واقع می

  پانزداهم :
از ابوحاتم روايت است كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم چون نمازش را بپايان  در حديثی 

اللهم أصلح لی دينی الذی هو عصمة أمری، وأصلح دنيای التی «  فرمود: برد، می می
ك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ جعلت فيها معاشی: اللهم إنی أعوذ برضا

» بك منك، ال مانع لما أعطيت، وال معطی لما منعت، وال ينفع ذا الجد، منك الجد  
كن  . و دنيايم را اصالح  كه پاكی و پاكدامنی من در آن است كن   (خداوندا دينم را اصالح

، و از  برم تو پناه می. خداوندا از خشم تو به خرسندی و رضای  كه زندگيم در آن است 
. چيزی را كه تو  برم ، و از تو به تو پناه می برم غضب تو به عفو و گذشت تو پناه می

تواند آن را  كسی نمی ،  كنی تواند مانع آن باشد و چيزی را كه تو منع  كسی نمی ،  عطا كنی
لكه تنها عمل عطا كند. هيچ بخت و عظمت و ثروتی در پيشگاه تو بندگان را بكار نيايد، ب

  شود). صالح و كردار شايسته برايشان سودمند واقع می
  شانزداهم :

كه   ، همانگونه و قاص : سعد بن ابی  اند كه كرده درحديثی  ازبخاری و ترمذی روايت  
كلمات و دعاهای زير را به فرزندانش ياد  آموزد،  معلم هنر نگارش را به نو آموزان می

اللهم « فرمود: ر صلی هللا عليه و سلم پس از نماز، بدان استعاذه می: پيامب گفت داد و می می
إنی أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد الى أرذل العمر، وأعوذ بك 

خداوندا از بخل و ترسوئی و بدترين  ».( من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر 
) و فتنه و آشوب دنيائی و عذاب قبر به  افتادگی دوران پيری و از كار روزهای زندگی (

  . آورم ) تو پناه می
  هفداهم :

پيامبر صلی هللا عليه و سلم بعد از هر  اند كه  ابوداود و حاكم روايت كرده در حديثی از 
اللهم عافنی فی بدنی، اللهم عافنی فی سمعی، اللهم عافنی فی بصری : «  گفت نمازی می

» من الكفر والفقر، اللهم إنی أعوذ بك من عذاب القبر، ال إله إال أنت اللهم إنی أعوذ بك 
، خداوندا از كفر و فقر و عذاب قبر، به تو  ، عافيت بخش (خداوندا به تنم و گوشم و چشمم

  . ) برم چه بجز تو الهی و خدائی نيست پناه می
   هژداهم :

اند و در سند آن  م روايت كردهامام احمد و ابوداود و نسائی از زيد بن ارق  در حديثی 
، پيامبر صلی هللا عليه و سلم بعد از هر  . بموجب اين روايت كه سست است طفاوی هست 

اللهم ربنا ورب كل شئ أنا شهيد أنك الرب وحدك ال شريك لك، «  فرمود:  نمازش می
أنا  اللهم ربنا ورب كل شئ، أنا شهيد أن محمدا عبدك رسولك: اللهم ربنا ورب كل شئ،

شهيد أن العباد كلهم إخوة: اللهم ربنا ورب كل شئ، اجعلنی مخلصا لك وأهلی  فی كل 
ساعة من الدنيا واالخرة، يا ذا الجالل واالكرام، اسمع واستجب، هللا االكبر االكبر، نور 

   »السموات واالرض، هللا االكبر االكبر، حسبی هللا ونعم الوكيل هللا االكبر االكبر
كه تنها تو  ،  دهم گواهی می  ای پروردگار ما و پروردگار همه چيز، من ( خداوندا، 
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كه محمد بنده و فرستاده تو   دهم ، و گواهی می باشی انباز می پروردگار هستی و يگانه و بی
ام را  كه همه بندگان تو با هم برادر هستند، خداوندا من و خانواده دهم  ، و گواهی می است

. ای خدای  گردان ز دنيا و آخرت در پيشگاه خود خالص و مخلص در هر وقت و ساعتی ا
شكوهمند و ارجمند از من بشنو و بپذير، خداوند بزرگترين بزرگترها، منبع و سر چشمه 

  . ) گاه است ، خداوند برايم بس است و او بهترين تكيه نور و روشنی آسمانها و زمين است
  :احاديث وارده درمورد أذكار بعد از نماز

  گفت : داد می در روايت از ابن زبير روايت استبعد از هر نمازی که سالم می - 1
ال إله إال هللا وحده ال شريک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شيی قدير الحول «  

و ال قوة إال با� ال إله إال هللا، والنعبد إال إياه له النعمة وله الفضل و له الثناء الحسن، ال 
   .ال هللا مخلصين له الدين ولو کره الکافرون)إله إ

هيچ معبود بر حقی غيراز خدا نيست، يکتای بدون شريک است، ملک و ستايش برای «
اوست و او بر هر چيزی توانا است. هيچ حرکت و قوتی نيست مگر به مشيت هللا، هيچ 

ضل و ستايش نيکو کنيم، نعمت و ف معبود بر حقی غير از هللا نيست، تنها او را عبادت می
برای اوست، هيچ معبود بر حقی غير از هللا نيست، عبادتمان خالصانه برای اوست گرچه 

و (ابن زبير) گفت : پيامبر صلی هللا عليه وسلم  ادعيه را » کافران دوست نداشته باشند
  خواند. بعد از هر نمازی می

ه به معاويه نوشت که: از وراد موالی مغيره بن شعبه روايت است : مغيره بن شعب - 2
(ال إله إال هللا وحده ال  فرمود : داد و می شد و سالم می هرگاه نماز پيامبرصلی هللا تمام می

شريک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدير اللهم المانع لما أعطيت و 
تو عطا  المعطی لما منعت و الينفع ذالجد منک الجد) هر چيزی توانا است خداوندا آنچه

ای برای آن  کنی هيچ عطاکننده کنی هيچ مانعی برای آن نيست و آنچه را تو منع می می
  ».رساند تويی رساند آنکه نفع می نيست و مال و دارايی نفعی نمی

  از کعب بن عجره روايت است که پيامبرصلی هللا عليه وسلم  فرمود: - 3
ثالثون تسبيحة، و ثالث و ثالثون : ثالث و  - أو فاعلهن  –(معقبات اليخيب قائلهن  

پس از هر نمازی اذکاری وجود « تحميدة، و أربع و ثالثون تکبيرة، فی دبر کل صالة)
ماند، سی و سه بار سبحان هللا  دارند که گوينده يا انجام دهنده آنها هيچ وقت ناکام نمی

  ».گفتن، سی و سه بار الحمد� گفتن و سی و چهار بار هللا أکبر گفتن
(من سبح هللا فی دبر کل  ز ابوهريره روايت است : پيامبرصلی هللا عليه وسلم  فرمود:ا

صالة ثالثا و ثالثين و حمدهللا ثالثا و ثالثين، و کبر هللا ثالثاً و ثالثين، فتلک تسعه و 
تسعون، و قال تمام المئة : ال إله إال هللا وحده ال شريک له، له الملک و له الحمد، و هو 

کسی که بعد از هر نماز « شيی قدير غفرت خطاياه و إن کانت مثل زبدالبحر) علی کل
اين  –سی و سه بار سبحان هللا، سی و سه بار الحمد� و سی و سه بار هللا أکبر بگويد 

و صدا را با ال إله إال هللا وحده ال شريک له له الملک و له الحمد و هو علی  –نود و نه 
  ».شود اگرچه مانند کف دريا (زياد) باشد ناهانش بخشوده میکل شيی قدير کامل کند گ

  از معاذ بن جبل روايت است: - 4
(يا معاذ وهللا إنی  روزی پيامبرصلی هللا عليه وسلم  دستم را گرفت و به من فرمود : 
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ألحبک، فقلت : بأبی أنت و أمی، وهللا إنی ألحبک. قال : يا معاذ إنی أوصيک التدعن أن 
صالة : اللهم أعنی علی ذکرک وشکرک و حسن عبادتک) (ای معاذ به خدا  دبر کل تقول

قسم من ترا دوست دارم؛ گفتم : پدرم و مادرم فدايت به خدا قسم من هم تو را دوست 
کنم که بعد از هر نمازی اين دعا را ترک نکن  دارم، فرمود : ای معاذ! به تو وصيت می

ادتک، خداوندا! مرا بر ذکر و شکر نعمتها : اللهم أعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عب
  ».و خوب انجام دادن عبادتت ياری فرما

من قرأ آية «  از ابو أمامه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود : - 5
هرکس بعد از » «من دخول الجنة إال أن يموت الکرسی دبر کل صالة مکتوبة لم يمنعه

شود  اند تنها زنده بودنش مانع رفتن او به بهشت میهر نماز فرضی آية الکرسی را بخو
و محمد بن ابراهيم در روايتش (قل هو هللا أحد) را ». رود) (پس از مرگ به بهشت می

  هم اضافه کرده است.
  از عقبه بن عامر روايت است : - 6
پيامبرصلی هللا عليه وسلم  » «أن أقرأ بالمعوذات دبر کل صالة أمرنی رسول هللا ص«  

  ».(سوره ناس و فلق) را بخوانم» معوذتين«من امر کرد که بعد از هر نمازی  به
  از ام سلمه روايت است : - 7
اللهم إنی أسألک «  فرمود : پيامبرصلی هللا عليه وسلم  بعد از سالم دادن نماز صبح می 

ی خدايا از تو علمی نافع و رزقی پاک و عمل» «علماء نافعا و رزقا طيبا و عمال متقبال
  »کنم قبول شده را طلب می
   :نیآساير دعا های قر

  ).127(البقرة اآلية: »  ربنا تقبل منا إنک أنت السميع العليم  « - 
  ).201(البقرة اآلية: »  ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار«  - 
  ).285 (البقرة اآلية:»  سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإليک المصير«  - 
ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وال تحمل علينا إصرا کما حملته علی الذين من « - 

قبلنا ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا فانصرنا 
  ).286(البقرة اآلية: » علی القوم الکافرين

  »  وهب لنا من لدنک رحمة إنک أنت الوهاب ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا« -
  ).8(آل عمران اآلية:      

  محترم ! ۀخوانند
هکذا در اين قسمت نمازگزاران ميتوانند در ختم نماز دعا های ذيل را که  را از سنت  

  نبوی به اثبات رسيده نيز بخوانند .
حمد ، کما اللهم صل علی محمد ، وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل م   - 

  صليت ، وبارکت علی إبراهيم وآل إبراهيم إنک حميد مجيد.
ال إله إال هللا العلی العظيم، ال إله إال هللا الحکيم الکريم ، ال إله إال هللا ، سبحان هللا رب    - 

 السموات السبع ، ورب العرش العظيم ، الحمد � رب العالمين.
  عربی است؟زبان چرا در نماز قرائت به  

نماز به زبان عربی و با همان الفاظ و کلماتی که پيامبرصلی هللا عليه وسلم  خواندن
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صدر اسالم می خواندند دالئل مختلفی دارد که به برخی ازآن ها اشاره  وديگر مسلمانان
 .می کنيم

تعبدى و توفيقى بودن خواندن نماز به زبان عربى، اين بدين معنی است که :  اول:
 .م دستور به عربى خواندن نماز داده استشريعت مقدس  اسال

عبادت  با توجه به اين که روح عبادت بر تسليم و تعبد است طبعا انسانی که می خواهد
هللا را بعمل ارد  آن چيزی را انجام می دهد که پروردگارش ازاو خواسته است وبر طبق 

واجب و تکليف دينی  آيات قرآنی واحاديث نبوی  و سيره پيامبر صلی هللا عليه وسلم اين
اگر چه انسان می تواند در غير اوقات نماز با هر زبانی که  . به اين شکل واجب شده

  ميخواهد با هللا خويش راز ونياز کند .
فلسفه وحکمت ديگری که در خواندان قرائت با زبان عربی وجود دارد ، اينست  ، دوم : 

ايجاد گردد ، جهت ايجاد زبانى  تا وحدتی  زبانی در وقت نماز در ميان مسلمانان 
وحدت و پيوند بين المللى دينى  مشترک ميان همه پيروان اسالم ، در واقع فراهم سازى

است. طوريکه برای همه هوايد است که هدف اساسی دين  تقرب در بين انسانها ومتحد 
بان ناشی از ز ساختن ، جامعه های بشری وبرقراری تفاهم بين افراد ورفع اختالف های

ونژاد وديگر اختالف ها آمده است ، واگر ادای نماز وبخصوص قرائت در نماز ، به 
مختلف صورت ميگرفت ، به يقين کامل  ،موجب جدائی مسلمانان وسبب  زبان های

اختالف وپراکندگی ، تفرقه ودرنهايت عامل اساسی بعضی تعصبات در بين مسلمانان 
 وجامعه امت اسالمی ميگرديد.

خواندن سوره  فاتحه در هر رکعت از نماز  اينست ، تا مسلمانان حکمت  فرضيتسوم:
مناجات با هللا خويش را به اموزند ، وسوره حمد طرز دقيق مناجات وسخن گفتن نماز 

  گزار  را با هللا می اموزاند.
واگرهر کس به زبان خود ترجمه سوره حمد را بخواند اين غرض عالی حاصل نمی  

تعليم  که بنده بايد معبودش را ستايش کند نمی تواند ستايش کند واين يعنی آن گونه شود
 الهی به فراموشی سپرده می شود.

ترجمه  قرائت و اذکار ديگری که در نماز است به صورت دقيق در هيچ زبانی چهارم:
دقيق ترجمه کرد  ندارد. يعنی نمی توان همان مفاهيمی که در اذکار نماز است به صورت

بسياری در خود جای داده  يان نمود . چه بسا برخی از کلمات يا جمالت معانیو آن را ب
 .نمود که با يک يا چند جمله نتوان همه آن ها را بيان

مفاهيم آن را به  اى که بتواند تمام بريم که هيچ ترجمه بطور مثال از سوره حمد نام مى
لى در زبان ديگر ندارد ، از معاد زبان ديگر بيان کند، نيست. حتى تنها کلمه هللا، هيچ

جمله ترجمه  نام ( هللا ) بزبان دری  به کلمه خدا ،ويا پروردگار ويا ]Yتن تعالی در 
  زبان پشتو معادل هللا نمی باشد .

اگر چه با توجه به اسبابی که ذکر کرديم نماز بايد به زبان عربی خوانده علماء ميگويند : 
هللا  سخن  که انسان نتواند به هيچ زبان ديگری بااما اين بدان معنی نخواهد بود  شود

 . بگويد
با  انسان می تواند با هر زبانی که خواست در غير وقت نماز با هللا خويش  سخن گفته و
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  او راز و نياز کند و درد ها و نياز های خود را با او در ميان گذارد.
اند  به زبان پشتو ويا حتی در قنوت نماز که قسمت خواستن حاجت ها است انسان می تو

 ( غرض توضيح بيشتردر اين مورد ميتوان به .هر زبان ديگر با او سخن گويد دری  يا
  محمد تقی مصباح يزدی ، وتفسير نمونه  مرجعه فرمايد )(» کتاب قرآن شناسی « 

   :پشت سر امامقرائت مقتدی 
م ،يکی از موضعات موضوع قرائت مقتدی پشت سر امام طوريکه قبآل از آن ياد اور شدي

قابل  بحث بين علمای اسالم است، ولی من سعی خواهم کرد ، تا اين موضوع  رادر 
  روشنی احاديث نبوی بيان بدارم .

اساس فرموده وتقرير   همه علماء بر اين امر معتقد اند که  قرائت در نمازهای سری به
جه شده بودند که اصحاب، ، ثابت شده است. يعنی ايشان متو پيامبر صلی هللا عليه وسلم

  . پشت سر ايشان قرائت ميخوانند، ولی آنها را از اين کار، باز نداشت
ميگويد: ما (صحابه) پشت سر امام در روايت است که    جابر رضی هللا عنه در حديث 

دو رکعت اول نمازهای ظهر و عصر، فاتحه را با سورهای ديگر ميخوانديم و در دو 
  وره فاتحه را تالوت ميکرديم (روايت ابن ماجه).رکعت آخر آنها تنها س

اما بلند خواندن قرائت را در اين نمازها نيز به گونهای که برای امام، ايجاد مزاحمت 
  ومشکل ، نمايد  نمی پسند يد. 

محدثين مينويسند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم ،در يکی از  روز ها ، پس از ادای نماز 
؟ »أيکم قرأ (سبّح اسم ربّک األعلی)«خطاب به آنان پرسيد: ظهر به همراه اصحاب، 

  (چه کسی از شما سوره اعلی را تالوت ميکرد؟
يکی در پاسخ گفت: من آن را خواندم ولی سوء نيتی نداشتم. رسول هللا صلی هللا عليه و  

(روايت مسلم) (من متوجه شدم که کسی با » قد عرفت أّن رجالً خالجنيها«فرمود:    سلم
  ن در خواندن قرائت، کشمکش دارد).م

کانوا يقرؤون خلف النّبی (فيجهرون به) فقال : «همچنين در روايتی ديگر آمده است: 
(روايت بخارى و احمد)(اصحاب، پشت سر رسول هللا صلی هللا عليه » خلطتم علی القرآن

اب به آنها خط  با صدای بلند قرائت ميخواندند، رسول هللا صلی هللا عليه و سلم  و سلم
  فرمود: شما قرائت را بر من، درهم و برهم نموديد).

إّن المصلّی يناجی ربّه، فلينظر بما يناجيه به و اليجهر :«و در جايی ديگری می فرمايد 
(روايت مالك و بخارى) (نمازگزار با خدای خويش پنهانی » بعضکم علی بعٍض بالقرآن

  مناجات کند و نبايد بعضی از شما با تالوت سخن ميگويد، پس بايد بداند که چگونه با هللا
  قرآن، با صدای بلند، برای برخی ديگر ايجاد مزاحمت کند).

من قرأ حرفاً من کتاب هللا فله به حسنة و الحسنة بعشر أمثالها، الأقول «همچنين فرمودند:
(روايت ترمذى و حاكم). (هر » حرف؛ (الف) حرف و (الم) حرف و (ميم) حرف» الم«

که يک حرف از کتاب خدا بخواند به وی در ازای آن، ده نيکی داده ميشود (سپس  کس
يک حرف است بلکه هر » الم«فرمود: ) من نميگويم   رسول هللا صلی هللا عليه و سلم

  حرف جداگانهای محسوب ميشود.» ميم«و » الم«، »الف«يک از 
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  يادداشت قاعدوی:
يه (ظهر و عصر) هم امام و هم مامومين هر قاعده کلی همين است که :  در نمازهای خف

  دو بصورت خفی (آهسته) فاتحه و سوره بعد از آنرا می خوانند. 
اما در نمازهای جهريه (صبح و مغرب و عشاء) فقط در رکعت اول و دوم، ابتدا امام 
فاتحه را با صدای بلند می خواند و مامومين بايد گوش دهند و ساکت شوند، بعد همه 

ام آمين گويند و آنگاه ، وقتی که امام سوره می خواند ، مامومين ميتوانند هم همراه ام
بصورت خفی فاتحه خود را بخوانند و بعد که تمام کردند باز ساکت شوند و نبايد سوره 

را بخوانند، نه در رکعت اول و نه در رکعت دوم و نه سوم يا چهارم، يعنی در نماز 
ومين واجب است، ولی امام در رکعت اول و دوم، جماعت فقط خواندن فاتحه بر مام

  عالوه بر فاتحه، سوره هم می خواند و در دو رکعت آخر او نيز فقط فاتحه را می خواند.
سنت نيست، ولی خواندن  و خواندن سوره بعد از فاتحه در رکعت رکعت سوم و چهارم 

لی هللا عليه وسلم عمل آن ايرادی ندارد اما بهتر است خوانده نشود تا بر سنت پيامبر ص
  شده باشد.

توجه بايد کرد : در خواندن سوره فاتحه طوری صورت گيرد که به قرائت امام مزاحمت 
  خلق نکند.

  آيااشتباه در قرائت سوره درنماز
  موجب سجده سهو ميگردد؟

قانون کلی در نماز همين است ، اگرنماز گزار در نماز خويش  يکی از سنن قولی يا 
ر صلی هللا  عليه وسلم را، عمدا يا سهوا فراموش  نمايد ، در اينصورت  فعلی پيامب

مطابق رای اکثريت علماء   ، بر نمازگزار است  تا  سجده ی سهو  رابدليل ترک عمل 
  سنت  انجام دهد .

بنابراين اگر سجده ی سهو نيز بخواند هيچ خللی به نماز وارد نمی شود؛ مانند ترک باال  
ام گفتن تکبيرة االحرام در اول  نماز، يا ترک قرائت سوره ی بعد از بردن دستها هنگ

فاتحه ؛ اما اگر نمازگزار در قرائت آن دچار اشتباهی شد و سپس متوجه شد ويا توسط 
مقتدی به اشتباه قرائت متوجه شد و اشتباهش را اصالح کرد، ضرورتی  به سجده سهوهم 

 ديده نميشود .
  يادداشت قاعدوی:

ر فوق بدان اشاره نموديم :در اشتباه قرائت در نماز ضرورتی  به سجده سهو طوريکه د
ديده نميشود . هر لحظه که متوجه اشتباه اش در قرائت گردد ، بايد آنرا اصالح نمايد . 
ولی اين مساله در قرائـت سوره فاتحه فرق ميکند :اگر در قرائت سوره فاتحه : اشتباه  

لحظه تصحيح نمايد ، زيرا قرائت سوره فاتحه از جمله  رخ دهد ، بايد آنرا در همان
  ارکان نماز بشمار ميرود .در صورت تصحيح نيازی به سجده سهو ديده نميشود.

  حکم تسلسل درخواندن سوره ها در نماز
  خواننده محترم !

آنچه که بر يک نماز گزار واجب است، عبارت از اين است که بايد  در هر رکعت سوره 
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ا بخواند ، در ضمن مستحب است که :که در دو رکعت اول تمامی نمازها، بعد فاتحه را ر
  از فاتحه سوره ای ديگر ويا آياتی را خواند.

در اين مورد غرض روشن شدن بهتر موضوع توجه شما را به حديثی که از ابوقتاده 
ين يقرأ فی الرکعت کان النبی صلی هللا عليه وسلم:«روايت گرديده است جلب مينمايم 

األولين من صالة الظهر بفاتحة الکاب و سورتين، يطول فی األولی و يقصر فی الثانية، و 
يسمع اآلية أحيانا، و کان يقرأ فی العصر بفاتحة الکتاب و سورتين، و کان يطول فی 

  (مسلم) » الرکعة األولی من صالة الصبح و يقصر فی الثانية
خواند که  ل نماز ظهر فاتحه و دو سوره میدر دو رکعت او (پيامبر صلی هللا عليه وسلم

خواند که  کرد، و گاهی آيه را طوری می رکعت اول را طوالنی و دومی را کوتاهتر می
کرد، و رکعت اول  شنيديم. و در نماز عصر فاتحه و دو سوره را قرائت می ما آن را می

  ».خواند نماز صبح را طوالنی و رکعت دوم را کوتاه تر می
کان النبی صلی هللا عليه وسلم «  حديثی ديگر ی حضرت ابوقتاده ميفرمايد :همچنان در 

يقرأ فی الرکعتين األوليين من الظهر و العصر بفاتحة الکتاب و سورة، و يسمعنا اآلية 
پيامبر صلی هللا عليه وسلم «مسلم) » ( أحيانا، و يقرأ فی الرکعتين األخريين بفاتحة الکتاب

خواند و گاهی آيه را طوری  ای را می هر وعصر فاتحه و سورهدر دو رکعت اول نماز ظ
  ».خواند شنيديم، و در دو رکعت آخر (فقط) فاتحه را می کرد که آن را می تالوت می

قابل تذکر است که بر نماز گزار الزم نيست که : حتمآ سوره ها رابصورت سلسله وار  
در در رکعت اول بعد ازسوره  و پشت سرهم در نماز قرائت نمايد .از جمله ميتواند 

فاتحه آياتی از سوره آل عمران را قرائت نمايد  و بعد در رکعت دوم آياتی از سوره بقره 
  يا يک سوره کامل را بخواند.

  قرائت  به آواز بلند در نماز انفرادی حکم خواندن 
ز های اگر شخص به تنهايی ويا انفرادی نماز ميخواند آيا بر او واجب است که  در نما

جهری از جمله در نماز های ( فجر ، مغرب ويا عشا ء ) سوره فاتحه وسوره های 
  ديگری را به آواز بلند بخواند؟ 

ه نميشود ، که منفرد قرائت را با دنيازی وضرورتی دي در جواب بايد گفت که در شرع 
كار آواز بلند بخواند، زيرا مقصد اين است كه شخص قرائت خود را بشنود و با اين 

 .شود، فرق نمی کند که در روز نماز بخواند يا در شب مقصود حاصل می
جهر خواندن برای امام از آن جهت مشروع شده است که مقتديان قرائت آنرا بشنوند و از 
آيات قرآن استفاده ببرند، چه بسا در ميان آنان افرادی بيسواد وجود دارند که با تکرار و 

فهمند و اگر برای شان مقدر باشد آن را حفظ  الهی را می جهر خواندن امام مفهوم کالم
   .کنند می

شب از آن جهت برای جهر و بلند خواندن خاص شده است که وقت فراغت و بی کاری و 
 .آرامش و توجه دل است

ولی موضوع آذان بالجهر واقامه در نمازگزار منفرد ، برای اينست که : آذان واقامه 
 ص صرف صدای خودش را خودش بشنود ، زير آذان طوری صورت گيرد که : شخ

صرف برای  مساجد عمومی که امام و مؤذن معيّن دارند مشروع نگرديده است . بلکه 
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آذان برای نماز گزار که در حال مسافر باشد ، يا مقيم وياهم چوپان که در قعله های کوه 
  گوسفند ميجراند ، نيز مشروع  است .  

داخل شهر بعلت معذوريت، يا از دست دادن جماعت در خانه ولی افراد معذور که در 
خوانند نيازی نيست که بصورت حتمی برای اقامه نماز آذان بدهند، چون  نماز می

احتمال دارد از دادن آذان توسط افراد  ای برای آن ديده نميشود،واز جانب ديگر  انگيزه
 د درجامعه فتنه ای بروز کند ، که جلو گيری از اين فتنه کاری  دشوار خواهد بود .متعد 

اما در مورد اقامه بايد گفت که حکم اسالم همين است  که اقامه درهمه نماز ها فرق 
  نميکند ، نماز با جماعت  باشد ويا هم  بصورت انفرادی  به اواز بلند ،اجر ميگردد.

   ف قرائت کرد :درنماز ميتوان ازروی مصح
در مورد خواندن سوره های قرآن در نماز از روی مصحف  وبخصوص در نماز های 

  در اين مسئله با هم اختالف نظر دارند:وشارعين اسالم علماء فرض 
آن را مكروه دانسته اند، ولی جمهور علماء  آن را جايز دانسته برخی از علماء   

ُ َعْنُها به  ام مينمايند :واستدالل  خويش را به اين حديث مستند  المؤمنين عائشه َرِضی �َّ
اش (ذكوان) دستور داد تا او را در قيام رمضان امامت دهد و ذكوان در  ی آزاد شده برده

بخاری. كتاب الجماعة و االمامة ،  باب امامة ( خواند. نماز از روی مصحف قرآن می
  العبد و المولی. )

ماء ، قرائت قرآن از روی مصحف در نماز سنت يا بنابراين برطبق رای جمهور عل
  .داده اندان جواز به وحکم  ندارد مشکلی نوافل، نماز شب و تراويح 

زيرا نيازی به ميدانند ، مکروه را  از روی مصحف در نماز فرض سوره  خواندن  اما
اين  ولی اگر ديده  شود همچو نيازی هم در نماز های فرضی ديده شود ،آن وجود ندارد، 

در نماز فرض هم ازروی علماء بر جايز بودن آن حکم صاد ر نموده ، وفرموده اند که 
  .ه ميتوانند مصحف قرائت نمود

امام احمد گفته است : ايرادی وجود  « ی ميفرمايد :در  روايتاز جمله ابن قدامه رحمه هللا 
  می کند. ندارد که امام برای مردم نماز بخواند درحاليکه از روی مصحف قرائت

  »به وی گفته شد: در نماز فرض چطور؟ گفت: خير، چيزی در اين مورد نشنيدم.  
  و قاضی عياض دربابت قرائت از روی مصحف در نماز ميفرمايد :

قرائت از روی مصحف  در نماز فرض مکروه است ولی در نماز سنت به شرطيکه 
حافظ قرآن باشد  پس  نمازگزارحافظ نباشد ايرادی بر وی نيست، ولی اگرنمازگزار

  تالوت از روی مصحف در نماز سنت نيز مکروه است.
محدثين می افزايند که : ازامام احمد در مورد قرائت از روی مصحف در ( تراويح) 

  رمضان پرسيده شد؟ فرمود: اگر ضروری باشد جايز است.
ايز و از ابن حامد حکايت شده است که قرائت از روی مصحف در نماز فرض و سنت ج

  . )1/335المغنی (( ندارند... است و تفاوتی
  ابن وهب وتالوت از روی مصحف در نماز :

 اگر در بين مردمان  يک قريه  مالك (رحمه هللا) سؤال شد، کهامام مينويسد :از  محدثين 
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اجازه دارند كه امامشان از روی مصحف  نماز گزاران  آيا موجود نباشد ،حافظ قرآن 
  : اشكالی ندارد.تالوت كند؟ گفتند

  وتالوت از روی مصحف در نماز:شيخ ابن باز  
در قيام رمضان خواندن قرآن از روی مصحف « شيخ ابن باز طی فتوای ميفرمايد : 

شنوند و داليل شرعی كتاب  بدون اشكال است چون از اين طريق مقتديان تمام قرآن را می
از حكايت دارند و اين داليل عام هللا از مشروعيت قرائت قرآن در نم هللا و سنت رسول

  شود. است و قرائت قرآن را در نماز چه از حفظ و چه از روی مصحف شامل می
) 309ها و نصائح. صفحه ( كتاب فتاوا، يادآوری(( تفصيل موضوع را ميتوان در : 

  مطالعه فرمايد . )
جگانه (فرض) آيا برای امام جايز است که در نمازهای پن  همچنين از ايشان می پرسند:

از روی مصحف قرائت کند، اللخصوص نماز صبح، زيرا طوالنی کردن قرائت در آن 
  مطلب است؟

اگر نيازی باشد، جايز است. همانطور که قرائت از روی مصحف :«  جواب فرمودند 
(مجموع فتاوى ابن » برای نماز تراويح برای کسی که قرآن را حفظ ندارد جايز است.

   ) .11/117باز ) (
  خالصه بحث ونتيجه گيری نهايی :

بطور خالصه بايد گفت اگر :نيازی برای اين عمل باشد، مثال امام يا نمازگزار حافظ 
قرآن يا قسمتی از آن نباشد، ميتواند تالوت قرآن را در نماز از روی مصحف بجاء ارد ، 

شد . همچنين فرق نميکند نماز تراويح باشد ، يا نماز های نفل وساير نماز های سنت  با
  اگر نياز ضروری حکم نمايد، برای نماز فرض نيز جايز است. 

و فرق ندارد که نمازگزار امام باشد يا به تنهايی نماز می خواند. اما برای مامومين جايز 
نيست، زيرا آنها بايد شنونده ی قرائت امام باشند و نيازی به قرائت ندارند بجز سوره ی 

   فاتحه. 
م در قرائت خود فراموش کرد که قسمتی را بخواند، مامومين می توانند با همچنين اگر اما

  قرائت آن قسمت فراموش شده آنرا برای امام اصالح کنند تا امام متوجه شود. 
ولی اگر اشتباه تجويدی مرتکب شد، بهتر است مامومين چيزی نگويند و ساکت بمانند، 

ضرری به اصل نماز نمی رساند ولی تذکر زيرا اشتباه تجويدی در سوره ی بعد از فاتحه 
  مامومين به اشتباه تجويدی امام در اين مواقع منجر به تشويش امام و بقيه خواهد شد.

  با سرعت درنماز: کريم تالوت قرآن
در مورد اينکه در نماز سوره های قرآنی با سرعت  ويا آهسته خوانده شود ، علماء  سه 

  که مختصر آن عبارت است از :قولی را در اين باب نگاشته اند 
  » :تحقيق« مرتبه   - 1

اينست : » تحقيق « ، و بطور خالصه معنی » تأكد كردن« يعنى »  تحقيق« كلمه 
قرائتى  که در نماز تالوت ميگردد ، بايد آهسته خوانده شود با مراعات احكام تجويد بدون 

  هيچگونه  زياده روى.
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  » :َحْدر«  مرتبه   - 2
به قراءتى گفته ميشود » حذر « ، و بطور خالصه  » سرعت«  يعنى »  رَحدْ « كلمه  

  كه سريع خوانده ميشود ولى احكام تجويد كامال در آن مراعات ميشود بدون هيچ  کمبود .
  » :تدوير« مرتبه   - 3

، و بطور خالصه به قراءتى گفته » حلقه و يا دايره قرار دادن«  يعنى »  تدوير«  كلمه  
باشد، يعنى ما بين قراءت »  َحْدر«  و قراءت   »  تحقيق«  ا بين قراءت ميشود كه م

  سريع و قراءت بطيیء (كند) باشد. يعنی نه چندان سريع ونه چندان بطی وآهسته .
  حکم خواند ن سوره های قرآن با ترتيل  در نماز:

ترتيل َحْدر  اما در مورد اينكه چه قرائتى بهتر است يعنى قراءت ترتيل آهسته و يا قراءت
و سريعتر، علماء  اختالف نظر دارند، بعضى از آنها نظرشان بر اينست كه خواندن قرآن 

بيشتر با قراءت سريعتر بهتر ميباشد، از آنجاييكه از عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنه 
ِ « روايت شده است كه پيامبر صلى هللا عليه و سلم فرمودند:   مْن قرأَ حْرفاً ِمْن كتاب �َّ

فَلهُ حسَنة، والحسَنةُ ِبعشِر أَمثَاِلَها ال أَقول: الم َحرف، َولِكن: أَِلٌف حْرٌف، والٌم حْرف، وِميٌم 
(روايت ترمذى)، يعنى: ( کسيکه يک حرف از کتاب خدا را بخواند، بر او »  حْرٌف  

يک نيکی است و نيکی به ده چند آن، نمی گويم که الم يک حرف است، بلکه الف يک 
  حرف است و الم يک حرف و ميم يک حرف) .

بنابراين هر چه سريعتر بخواند قراءت بيشترى را ميكند و نتيجتا ثواب بيشترى را کمايی  
  ميکنند.

ولى اکثريت از علماء  قدما ء ( پيشين )  و معاصر اينست كه قراءت که با ترتيل آهسته 
  م  بخواند .و با تدبرخوانده شود ، بهتر ميباشد، حتى اگر كمتر ه

  » أََفَال يتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَى قُلُوٍب أَْقَفالَُها « اين علماءبه اين آيه قرآنی استدالل مينمايند : 
  ) (مگر قرآن را تدبر نميكنند يا بر دلهايشان قفل نهاده شده است؟)24(سورة محمد : آيه 

قول احسن ودرست در اين « يسد:شيخ ابن قيم جوزيه در كتابش  ( زاد المعاد)  مينو
مسئله اينست كه پاداش قرائت ترتيل با تدبر بزرگتر و باالتر و با ارزشمندتر است در 
حاليكه پاداش قرائت سريعتر بيشتر است، ولى قرائت اولى (ترتيل آهسته با تدبر) مانند 

د را آزاد كسى است كه يك عدد گوهر گرانبها را صدقه داده باشد، و يا يك برده ارزشمن
كرده باشد، و قرائت دومى (سريعتر و بيشتر) مانند كسى است كه مقدار زيادى پول را 

   .»صدقه داده باشد و يا برده هاى ارزان قيمت زيادى را آزاد كرده باشد
در نهايت بايد گفت که : پاداش ترتيل با تدبر بيشتر است از قرائت سريعتر و بيشتر ولى  

  بدون تدبر.
از شعبه چنين روايت شده است كه ابو جمرة به ابن عباس گفت : من كسى درروايتی 

ميكنم و گاهگاهى قرآن را در يك شب يك و يا دوبار ختم  ئتهستم كه قرآن را سريع قرا
ميكنم ! ابن عباس به او گفت: اگر يك سوره را بخوانم براى من پسنديده تر است تا اينكه 

خواستى سريعتر بخوانى پس با قرائتى بخوان كه  مثل تو انجام دهم، ولى اگر ناچارا
  گوشهايت آنرا بشنود و قلبت آنرا درك كند.

لذا بعضى از علماء  سلف حتى يك آيه در نماز شب تا صبح تكرار ميكردند، مثال عمر 
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بن عبدالعزيز در نمازشب گاهگاهى فقط يك آيه راميخواند وتكرارميكرد وآن عبارت بود 
،  يعنى: (  و آنها را بازداريد تا پرسان شوند)  ، زيرا او » سئولونو قفوهم انهم م« از

خليفه بود و از حال و احوال روز قيامت كه از رعيتش ازاوسؤال کرده ميشود ميترسيد، 
  لذا فقط اين آيه را تالوت ميكرد وازشب تا صبح ميگريست.

  خالصه بحث:
هر يك از مراتب سه گانه  که  بطور خالصه بايد به عرض برسانم که: قرائت  با ترتيل

در فوق تذکر يافت  يعنى (تحقيق، َحْدر، تدوير) در نماز جائز است ولى ثواب آنها 
مختلف هست، ولى قرائتى كه بصورت زمزمه و بسرعت خوانده شوند بصورتيكه معلوم 

نشود كه آن قارئ چه ميخواند، اين نوع قرائت جائز بصورت مطلق جايز نمی باشد 
ف  قراءت قرآن تدبر و فهم معانى آن ميباشد نه اينكه يك مسئوليتى را از گردن ،زيرا هد

خود بياندازد و آنرا رها سازد.مثليکه در کشورما در برخی از مساجد ،در ماه مبارک 
رمضان در نماز تروايح ، ختم های قرآن عظيم الشان ، صورت ميگرد که نه قاری ونه 

  نه  از فيض قرآن عظيم الشان مستفيد ميشوند.مقتديان به مفهوم آن پی ميبرند و
  خواندن نماز پشت امامی که قرائتش خوب نيست؟

در اين مورد حکم شرع همين است که مسلمان کوشش کند که  پشت امامی نماز بخواند 
کامل وصحيح  باشد ، ولی اگر نمازگزار  معلوماتی داشته باشد که قرائت   آنکه قرائت 

نيست ، پس بهتر است ، پشت آن  امام  نماز نخواند ، وحکم شرعی فالن مال امام خوب  
  نيز همين است که  خواندن نماز پشت  آن  درست نيست  .
ی فاتحه اشتباهاتی   از امام   بطور مثال اگر نمازگزار تثبيت   نمود که  در قرائت سوره

بصورت مطلقی (انعمَت) (انعمُت) ميخواند وبه اين قرائت معنی  رخ ميدهد  كه بجای
  .عوض ميشود، در اين صورت،     اساسآ خواندن نماز  پشت همچو امام  جايز نيست

در قدم اول سعی وکوشش بعمل ايد تا اشتباه امام اصالح گردد ، در صورتيکه امام به 
قرائت خويش  را اصالح كرد پس چه بهتر و اگر نه،  اشتباه قرائت خويش قناعت نمود و

شش بعمل ايد تا امام  بهتری در قرائت جاگيزين اين امام گردد . در صورت امکان کو
  (غرض تفصيل موضوع مراجعه شود به :فتاوای انجمن دايمی مباحث علمی و افتا ء)

 حکم  رفتن به مساجدکه امام اش  خوش آواز است
در بسياری از اوقات ديده شده که در برخی از مناطق  مسلمانان ونماز گزاران ميگوشند 

طی کردن فاصله های زياد خود را به مساجدی برسانند که امام  آن مسجد دارايی  با
قرائت  خوش اوازی باشد ، وميخواهند به رسم ثواب خود را در وقت نماز به اين مساجد 

  برسانند .
همه علماء در اين مورد هم نظر اند که اين سعی نماز گزارا ن قابل  قدر بوده . و در 

ممانعتی در آن ديده نميشود  ، ولی علماء  بدين عقيده اند ، که  بهتر شرع اسالم کدام  
ی نماز جماعت اين  است ، مسلمانان  در مسجدهای قريه خودش نماز بخواند، زيرا فلسفه

است كه مردم در كنار خود ومسجد خودشان  جمع شوند ، تا مساجد از مردم خالی نشوند 
آواز است زياد مورد بير وبار قرار نگيرد ،  واز طرف ديگر  مسجدی كه امام آن خوش
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  زيرا ازدحام در يك مسجد ممكن است ايجاد پرابلم های متعددی گردد .
ی  بنابراين از نظر علماء  اسالم همين بهتر وثوابتر است ،که  هر كس در مسجد محله 

جا  خودش باقی بماند، و بدين صورت از مسجد خويش حمايت نموده و جماعت را در آن
( تفصيل موضوع : کتاب   .اقامه كند ووحدت مسلمان را در محله خويش تقويه بدارد 

  .شيخ ابن عثيمين ) (2/200)   الدعوة
    وعصردليل خفيه خواندن نماز ظهر

  برای يک فرد مسلمان در بجاء اوردن نماز قاعده کلی حد يثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
(نماز بخوانيد همانگونه که می بينيد من » مونی أصلیصلوا كما رأيت:« است که ميفرمايد 
  نماز می خوانم.)

طبق سنت نبوی نمازهای قرائتدر نماز های  ( ظهر و عصر) بطوری سری يعنی  بنآ 
خفيه بجا ء ميگردد ودر  نمازهای ( صبح و مغرب و عشاء ) قرائت بصورت  جهريه 

لی هللا عليه وسلم در دو رکعت نماز هللا ص بعمل ميايد . اين بدين معنا است که : رسول
خواند. و  صبح و دو رکعت اول نماز مغرب و عشاء قرائت قران  را با صدای بلند می

درنمازهای ظهر و عصر و رکعت سوم نماز مغرب و دو رکعت آخر نماز عشاء قرائت 
  خواند.  را آهسته می

بجاء می اوردند ، قرائت  صحابه ونماز گزاران که با پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز 
پيامبر اسالم را در  نمازهای سری (آهسته) با حرکت فک مبارک ايشان و گاهی با 

  کردند.( بخاری و مسلم). ای، درک می شنيدن آيه
و اين امر جزو مستحبات است و ما بايد در خفيه يا جهريه خواندن نمازها تابع روش 

  نماز  پيامبر صلی هللا عليه وسلم باشيم.
(اين مورد از جمله مواردی است که همه  شيخ البانی در ارواء الغليل می فرمايد: 

   ).345مسلمانان به آن اتفاق نظر دارند (االرواء، 
همچنين در نمازهای جمعه و عيدين ( عيد رمضان و قربان)و نمازطلب  باران(بخاری و 

يه وسلم  قرائت را با ابوداود) و آفتاب گرفتگی(بخاری و مسلم)، پيامبر صلی هللا عل
  .خواند.( بخاری ومسلم) صدای بلند،  می

  اما قرائت بلند و آهسته خواندن درنماز شب:
هللا صلی هللا عليه وسلم نمازهای شب را گاهی با صدای بلند و زمانی آهسته  رسول

  شنيدند. خواند، اهل خانه، صدايش را می خواند. و هنگامی که در خانه نماز می می
  ود و ترمذی (در الشمائل) با سند حسن).( ابودا

  شد. افتاد که صدای مبارکش هنگام قرائت، بيرون از خانه نيز شنيده می و گاهی اتفاق می
پيامبر صلی هللا عليه وسلم  به ابوبکر و عمرت نيز توصيه نمود که چنين کنند، و اين 

ماز را با صدای آهسته ها گذرش به ابوبکر افتاد، ديد که ن زمانی بود که در يکی از شب
خواند، روز بعد که آنها به محضر  خواند و عمر را ديد که با صدای بلند نماز می می

هللا صلی هللا عليه وسلم شرفياب شدند، رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم فرمود:ای  رسول
 خواندی؟ ابوبکر گفت: چون ابوبکر! تو را در حالی ديدم که نماز را با صدای آهسته می
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  خواستم صدايم را فقط خدا بشنود.  می
خدا!   به عمر نيز فرمود: تو را در حالی ديم که صدايت را بلند بود؟ گفت: ای رسول

  خواستم افراد خوابيده را بيدار کنم و شيطان را طرد نمايم. می
هللا صلی هللا عليه وسلم به آنها فرمود:   ای ابوبکر! تو کمی صدايت را بلند کن و  رسول 

ای عمر! تو اندکی صدايت را پايين بياور(ابوداود با تصحيح حاکم و موافقت ذهبی.) و 
فرمود:کسی که قرآن را با صدای بلند تالوت کند، مانند کسی است که آشکارا صدقه  می

  دهد و کسی که آن را با صدای آهسته بخواند، مانند کسی است که پنهانی صدقه دهد.
در نماز جماعت است ولی جزو رکن نيست بلکه بايد به و جهر خواندن نمازهای مذکور

  تبعيت از پيامبر صلی هللا عليه وسلم بصورت جهر خوانده شوند و لذا سنت هستند.
زيرا هميشه ايشان در جماعت نمازهای مذکور را بصورت جهر خوانده اند و پيامبر 

نماز خواندم، نماز گونه که من  همان:«صلی هللا عليه وسلم برای اصحاب خويش ميفرمود 
  ».بخوانيد

و اگر کسی « ما نيز بايد جهری بخوانيم تا نمازی کامل داشته و ثواب آن بيشتر گردد.  لذا
آنرا ترک کند و نمازهای جهری را بصورت سری بخواند ترک سنت نموده ولی نمازش 

لجنة فتاوى ال« باطل نمی شود.  ( در اين مورد غرض معلومات مزيد مراجعه فرمايد به 
  .) 6/392الدائمة والبحوث 

  نماز دررعايت وترتيب قرائت سوره ها 
  رعايت ترتيب سور ه ها  در نماز  طوريکه درفوق ياد اور شديم  ، يک  امری

(  توفيقی)  ؛ علمای که به رعايت تر تيب  ها سوره در نماز حکم  (  اجتهادی) است  نه 
مصاحفی كه در دست صحاب کرام قرار   مينمايد ، بدين علت است که در زمان  صحابه 

:« ها متفاوت بوده و در حديث صحيح نيز آمده است که  ها در آن داشت ، ترتيب سوره
ِ َعلَيِه ِ َوَسلََّم در نماز تهجد سوره ی نساء و سپس  ی بقره، سپس سوره پيامبر َصلَّى �َّ

  ). 772(مسلم » خواند ی آل عمران را می سوره
خواند ايراد گرفت،  ای مقدم می ای را بر سوره توان بر كسی كه سوره نمی بنا بر اين قول

با اين وجود  .اين تقديم و تأخير چه در يك ركعت انجام بگيرد و چه در دو ركعت
مسلمانان بعد از دوران صحابه بر همگام شدن با ترتيب موجود در قرآن و ناپسند بودن 

  .اند عدم رعايت آن اجماع كرده
د علمای اسالم که استدالل مياورند که اگر کسی در نماز ترتيب سوره در ولی هستن

با ترتيب مصاحف قراِئت  خويش مراعت نکند اين گناهکار ميشود .چرا که اين شخص 
  مسلمين و قاريان و تمام نمازگزاران ممالك اسالمی مخالفت كرده است.

نيت بيان جواز، يا از روی ولی با آنهم  اگر نمازگزار اين  عمل را به ندرت، يا به 
ی بعد  خواند از سوره ای كه در ركعت اول می فراموشی و يا ندانستن انجام دهد و يا سوره

در اين صورت شخص  ی بينه)  ی قدر بعد از سوره تر است( مانند خواندن سوره طوالنی
توای ( برای تفصيل موضوع  مراجعه شود به ف   .رود با اين اجتهاد معذور به شمار می

  .با امضای شيخ ابن جبرين )
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  در مورد خواندن  (رح) فتوای امام ابوحنيفه
  سورۀ فاتحه در نماز

قبل از همه بايد گفت  که امامان ثالثه  هريک ( امام مالک ، امام  شافعی ، وامام احمد ) 
در اين مورد متفق القول اند که : قرائت فاتحه در تمامی رکعت های نماز، فرض و رکن 

باشد ، واگر  نمازگزار عمدا در يکی از رکعتهای نماز خود قرائت فاتحه را ترک می 
  کند نمازش باطل می شود.

اما اگر سهوا خواندن فاتحه را در يکی از رکعت ها فراموش کرد، او بايستی رکعت  
ديگری را بجای آن رکعت ناقص بخواند و در انتها بعد از سالم دو سجده ی سهو بجای 

و باز سالم دهد. و در اين حکم هيچ تفاوتی بين نمازهای فرض و نوافل  بعمل ارد 
(سنت) وجود ندارد. و دليل آنها بر اين حکم، اين فرموده   پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

کسی که سوره فاتحه را (در « ».الصالة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب«است که می فرمايد: 
  متفق عليه».نمازش) نخواند، نمازش قبول نيست

واين حکم (حديث) عام می باشد، يعنی شامل هر نماز فرض يا سنت و شامل تمامی 
رکعت های نماز می گردد، يعنی قرائت فاتحه در تمامی رکعت های نماز فرض و سنت، 

  واجب (رکن) می باشد.
اما امام ابوحنيفه در اين مورد ميفرمايد: قرائت سوره فاتحه در نماز، فرض و رکن 

ت، بلکه واجب است.  طوريکه اگر  نماز گزار قرائت سوره فاتحه را در نماز عمدا نيس
  يا سهوا دريکی ازرکعت های نمازش ترک کند، نماز وی باطل نميگردد .

  يادداشت:
(فرض وواجب در نزد احناف دوحکم متفاوت ميباشد  که در اخير اين بحث توضيح 

  )  گرديده است :
  ر امام ابوحنيفه را در اين خصوص بيان کنيم، بايد گفت که:اگر بخواهيم کمی بيشتر نظ

امام صاحب  ابوحنيفه در استدالل خويش می افزيد :  قرائت سوره فاتحه در دو رکعت 
اول نمازهای فرض، واجب است ولی در دو رکعت آخر نمازهای فرض، قرائت فاتحه 

وافل) قرائت سوره مستحب است نه واجب، ولی در تمامی رکعت های نماز سنت (يا ن
  فاتحه واجب ميباشد ، حتی اگر نماز سنت چهار رکعتی باشد.

و منظور امام ابوحنيفه از واجب بودن قرائت فاتحه در دو رکعت اول نمازهای فرض، 
اين نيست که اگر کسی در اين دو رکعت فاتحه نخواند نمازش باطل می شود بلکه در 

نخواند گناهکار خواهد بود با اين وجود نظر وی اگر کسی در اين دو رکعت فاتحه 
  نمازش صحيح است. 

ولی در نظر ائمه ی سه گانه، قرائت فاتحه رکن است، يعنی اگر کسی عمداً فاتحه را 
  نخواند نمازش باطل است.

در نظر امام ابو  حنفيه، مطلق قرائت قرآن (هر سوره يا آيه ای که باشد) رکن است، نه 
قرائت شود، زيرا خداوند متعال در مورد نماز شب می فرمايد:  اينکه حتما سوره ی فاتحه
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ای که برای شما ممکن  پس به اندازه ). يعنی:20(سوره مزمل » َفاْقَرُؤوا َما تََيسََّر ِمْنهُ «
  است از آن تالوت کنيد.

آنچه که در اينجا واجب شده است قرائت قرآن در نماز است و اين چيزی است که  
مکلف شده است، همانطور که پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايد: نمازگزار به آن 

إَِذا قُْمَت إلَی الصَّالةِ فَأَْسِبغِ اْلوضوء ثُمَّ اْستَقِبِل اْلِقْبَلةَ فََکبَّْر ثُمَّ اْقَرأْ َما تََيّسَر َمَعَک ِمَن «
سپس رو به  يعنی: هر گاه خواستی نماز بخوانی به نحوه احسن وضوء بگير ،» اْلقُُرآنَ 

  بگو و سپس هر چه از قرآنی برايت مقدور است بخوان. ( روايت بخاری. ). قبله تکبير 
پس قرائت قرآن در نماز فرض است ولی قرائت فاتحه مفروض نشده است. اما با اين 

وجود خواندن فاتحه در دو رکعت اول نمازهای فرض واجب است ولی فرض نيست، و 
  ب است. در مابقی رکعات ديگر مستح

يعنی اگر کسی در دو رکعت اول نماز فرض بجای فاتحه سوره ی ديگری را بخواند 
نمازش صحيح است، ولی چون واجبی را (خواندن فاتحه) ترک کرده است چنانچه عمدی 

باشد بر او الزمست تا نمازش را تکرار کند هرچند که اگر چنين نکند (يعنی نمازش را 
  است ولی گناهکار خواهد شد.  تکرار نکند) باز نمازش صحيح

و چنانچه سهوا خواندن فاتحه را در آن دو رکعت اول فراموش کند براو واجب است تا 
در انتهای نمازش سجده ی سهو بجای آورد و اگر چنين نکند (يعنی سجده ی سهو نبرد) 

بر او واجب است تا نمازش را تکرار کند، و اگر نمازش را تکرار نکند باز نماز وی 
  صحيح است.

و اين حکم برای نمازهای فرض بود، اما امام ابوحنفيه در مورد حکم خواندن فاتحه در 
خواندن فاتحه در تمامی رکعت های نمازهای سنت  نمازهای سنت (نوافل) می گويند که:

چهار رکعت بخواند، مثال چهار   (نوافل)، واجب است، حتی اگر کسی نماز سنت را
نماز ظهر را با يک سالم بخواند، در اين حالت بر او واجب  رکعت نماز سنت قبل از

است تا در هر چهار رکعت فاتحه را بخواند، زيرا هر دو رکعت از نماز سنت، خود نماز 
مستقلی است و اگر کسی دو نماز سنت را به هم وصل نمايد و بصورت چهار رکعتی با 

، خود نماز مستقلی محسوب می يک سالم بخواند، در اينحالت هر دو رکعت از اين نماز
شود، و از آنجايی که خواندن فاتحه در دو رکعت اول هر نمازی واجب است پس او 

بايستی در هر چهار رکعت اين نماز سنت، فاتحه را بخواند چون دو رکعت آخر آن نيز 
  خود نماز مستقلی است که بايستی در آن نيز فاتحه خواند به مانند دو رکعت اول.

نماز وتر نيز اين حکم را دارد و قرائت فاتحه در تمامی رکعات آن واجب است، همچنين 
زيرا نماز وتر نيز جزوی از نوافل می باشد پس حکم آن نيز به مانند حکم ديگر نوافل 

  خواهد بود.
ابوحنفيه و دليل آنها برای اين حکم بود. اما حقيقت آنست که رأی جمهور م و اين نظر اما
لک و شافعی و احمد) راجح و صحيح می باشد، زيرا پيامبر صلی هللا عليه علماء (امام ما

کسی که سوره فاتحه را (در «»الصالة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب«وسلم فرمودند: 
  ». نمازش) نخواند، نمازش قبول نيست

من صلی صالة لم يقرأ فيها بفاتحة الکتاب فهی خداج، هی خداج، هی «و می فرمايند: 
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نماز    نخواند،  فاتحه را  سوره  که نماز بخواند و در آن يعنی: کسی» ير تمامخداج غ
) آنرا روايت  بخاری   و مسلم (  شيخين  . احمد و است  باطل  و  فاسد  ناقص و  او

  اند. و نماز ناقص بعنوان نماز حقيقی شمرده نمی شود. کرده 
آمده است که پيامبر صلی  »مسیء صالة«و در روايت رفاعه بن رافع در حديث مشهور 

کسی که نمازش را بد خوانده بود دستور داد که سوره فاتحه را بخواند و  هللا عليه وسلم
و اين عمل (خواندن فاتحه) را در تمام » «ثم افعل ذلک فی صالتک کلها«فرمود : 

  متفق عليه».رکعات نمازت انجام بده
ِ « يت است که گفت: همچنين از ابو قتاده ی انصاری رضی هللا عنه روا َکاَن َرُسوُل �َّ

ْکَعتَْيِن األُولَيَْيِن ِمْن َصالةِ الظُّْهِر ِبَفاتَِحِة اْلِکتَاِب َوُسوَرتَْيِن ,   صلی هللا عليه وسلم َيْقَرأُ فِی الرَّ
ُر فِی الثَّانَِيِة , َويُْسِمُع اآلَيةَ أَْحَياناً ، َوَکا ُل فِی األُولَی , َويَُقِصّ َن َيْقَرأُ فِی اْلَعْصِر ِبَفاتَِحِة يَُطِوّ

ْکَعتَْيِن األُْخَرَيْيِن ِبأُمِّ  ُر ِفی الثَّانَِيِة , َوفِی الرَّ ُل فِی األُولَی , َويَُقِصّ  اْلِکتَاِب َوُسوَرتَْيِن يَُطِوّ
ُر ِف  ْبحِ , َويَُقِصّ ْکَعِة األُولَی فِی َصالةِ الصُّ ُل ِفی الرَّ (بخاری  ».ی الثَّانَِيِة اْلِکتَاِب , َوَکاَن يَُطِوّ

يعنی: رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم در دو رکعت اول نماز ظهر و عصر سوره  . )776
ی فاتحه و دو سوره ديگر می خواند ، به گونه ای که در رکعت اول ، نماز را طوالنی و 

بشنويم ، در رکعت دوم کوتاه می خواند ، و گاه گاهی بعضی از آيات را بلند می خواند تا 
و در دو رکعت بعدی از اين دو نماز فقط سوره فاتحه می خواند ، همچنين رکعت اول 

     نماز صبح را طوالنی و رکعت دوم را کوتاه می خواند.
از طرفی پيامبر صلی هللا عليه وسلم خود همواره در نماز فاتحه را خوانده و می فرمايد: 

با توجه به اين احاديث در می يابيم که قرائت فاتحه در ».َصلُّوا َکَما َرأَْيتُُموِنی أَُصِلّی«
مسیء «تمامی رکعات نماز رکنی از ارکان آن می باشد و اين احاديث، از جمله حديث 

آيات مورد استناد حنفيه را مقيد می کنند، واز طرفی حفظ و خواندن فاتحه برای » صالة
  مسلمين ميسر و ممکن می باشد.

در مکه نازل شده و در مورد نماز » َفاْقَرُؤوا َما تََيسََّر ِمْنهُ «يه ی و بعضی گفته اند که آ
  شب بوده، ولی بعدا حکم آن نسخ شده و قرائت فاتحه فرض شده است.  

  قرائت سورۀ فاتحه برای امام ومآموم  در نماز:
ر البته در پايان متذکر می شويم که اين مباحث مربوط به مطلق قرائت فاتحه يا عدم آن د
نماز بود، اما علماء  در مورد حکم قرائت نظريات کلی علماء در مورد خواندن سوره 
فاتحه برای مأموم درنماز های جهريه و سريه  متفاوت بوده وبصورت ذيل جمعبند ی 

  وخالصه گرديد ه است .
امام شافعی  ميفرمايد : قرائت سوره فاتحه برای مأموم در هر چهار رکعت واجب  - 1

  است.
امام احمد ميفرمايد :قرائت سوره فاتحه  برای مأموم در دو رکعت نماز جهری خوانده  - 2

  نشود.
امام ابو حنيفه ميفرمايد : قرائت  سوره فاتحه برای مأموم در هر چهار رکعت واجب - 3

  نيست و حتی گفته اند که مکروه نيز ميباشد .
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طابق احاديث وارده در اين با درنظرداشت  نظريات علماء  که فوق بدان اشاره  شد ، م
  مورد نظر  امام صاحب  شافعی صحيح بنظر ميرسد . 

  يادداشت فقهی:
  تقسيمبندی  احکام نزد  امام ابوحنيفه قرار ذيل ميباشد :

قبل از همه بايد گفت که در شرع احکام تکليفی بدونوع  تقسيمبندی گرديده است که 
  تفاوت چندان با هم  ندارد .

  ی .تقسيمبندی حنف -
  تقسيمبندی جمهورعلماء  . -

  احکام تکليفی نزد علمای حنفی  بصورت  ذيل  است:
  ،فرض    -1
  واجب، - 2
  مندوب( يا همان مستحب و يا سنت)، - 3
  حرام، - 4
  کراهت تحريمی ، - 5
  کراهت تنزيهی، - 6
  ،يا حالل مباح - 7

  اما احکام تکليفی نزد جمهور فقهای اسالم بصورت ذيل  است:
  ،واجب     -1
  مندوب( يا همان مستحب و يا سنت)،  - 2
  حرام، - 3
  کراهت،  - 4
  ،يا حالل مباح - 5

  اما سبب اختالف اين تقسيم بندی در نحوه نگرش دو طرف به ادله احکام است:
هر امری که از قرآن اثبات شود آنرا فرض می نامند وهر   (رح)از نظر  امام ابو حنيفه 

  د آنر واجب مسمی مينمايند.امری که از احاديث نبوی  اثبات شو
ولی جمهور علماء  هر امری را چه از قرآن و چه از احاديث ثابت شوند بدان واجب 

گويند و لذا فرض و واجب نزد جمهور علماء  به يک معنی است و هيچ تفاوتی برای آن 
  قائل نيستند.

ات شود آنرا همچنين در مورد حرام و کراهت؛ حنفی ها  هر گونه نهی را که از قرآن اثب
حرام گويند ولی اگر نهی از احاديث ثابت شوند آنرا کراهت تحريمی می نامند که البته 

  هر دو نوع يعنی هم حرام و هم کراهت تحريمی نزد حنفيه مشمول عقاب و عذاب هستند.
ولی جمهور علماء  مجددا در اين حکم نيز تفاوتی بين قرآن و احاديث در اثبات امر يا 

  داده اند و هرگونه نهی را چه از قرآن و چه از احاديث حرام می دانند.نهی قرار ن
کراهت تنزيهی نزد  امام ابو حنيفه  به اموراتی گويند که شارع از مخاطب خود می 

خواهد که از آن عمل مکروه دست بردارد ولی با انجام آن عمل توسط فرد عقابی مشمول 
اين کراهت تنزيهی نزد امام ابو حنيفه  همان هرچند لومه خواهد شد و بنابر وی نمی شود
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کراهت نزد جمهور علماء ست و کراهت تحريمی نزد حنفی  همان حرام نزد جمهور 
  است.

  حال با توجه به مطالب فوق:
بحث نماييم، می توان امورات مطلوب را » امر شارع به مخاطب«  اگر در محدوده 

  بصورت زير درجه بندی کرد:
که مکلفين موظف به انجام واجبات هستند و اگر انجام دهند پاداش واجب يا فرض،   -1

می گيرند و اگر ترک نمايند خود را مشمول عذاب می کنند، مانند روزه ماه رمضان( 
البته روزه ماه رمضان نزد امام ابو حنفيه فرض است زيرا روزه رمضان امری است که 

  در قرآن است)
واهد آنرا انجام دهند چنانکه با انجام آن امر مستحب، که شارع از مکلفين می خ  -2

مستحب خود را مشمول پاداش نموده ولی با ترک آن عذاب داده نمی شوند. مانند روزه 
  سنت ماه شوال،البته مستحب خود به چنيدين درجه تقسيم می شود:

  سنت مؤکده:   -
مانند نماز سنت قبل از  آن سنتهايی که پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر آنها تداوم داشته اند

  نماز صبح.
  سنت غير مؤکده:     -

آن سنتهايی که پيامبر صلی هللا عليه وسلم هميشه بر آنها دوام نداشته اند مانند چهار 
رکعت نماز سنت قبل يا بعد از نماز ظهر ( البته دو رکعت بعد يا قبل جزو سنت مؤکده 

  هستند)
ردن از روش خوردن و نوشيدن پيامبر صلی هللا فضيلت يا سنن زايده ، مانند پيروی ک  -

مانند آداب غذا خوردن و آشاميدن و پوشيدن و  عليه وسلم و بطور کلی برخی از آداب
  غيره

موارد فوق از جمله امورات مطلوب شارع از مکلف است و بعد از آنها موارد زير 
  مطرح هستند:

حرام دوری نمايد و چنانکه آن  حرام، که شارع از مکلف می خواهد از انجام امورات  -3
اعمال حرام را انجام دهد خود را مشمول عقاب و عذاب قرار داده است و اگر از آن 

  کناره گرفت ماجور خواهد بود. مانند نهی شارع از خوردن ربا.
مکروه، که عبارتست از اموراتی که شارع از مکلف می خواهد آنرا انجام ندهد      -4

ا انجام آن اعمال مکروه عذاب نمی بيند هرچند مورد سرزنش ولی الزامی نيست و ب
  شارع است مانند خوردن و نوشيدن با دست چپ.

مباح يا حالل، اموراتی که شارع مکلف را بر انجام يا ترک آنها مخير گردانيده      -5
  است مانند خوردن ميوه جات.

موضوع در اينجا گذشته البته واجب نيز به اقسام مختلفی تقسيم می شود که از تفصيل 
وبر همين مختصر اکتفا ء مينمايم ، غرض توضيح بيشتر خوانند گان محترم ميتوانند به  

  کتابهای اصول فقه مراجعه نماييد.
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  قرائت در نماز بزبان مادری:
اين مفهوم  برغير عربی وردن نماز  بزبان  مادری آ ءقبل از همه بايد گفت که : عدم بجا

  است.شرعی آن بزبان  غير عربی  فاقد  اهميت  یوادا است که هدف نماز 
ويا هم نماز  به  زبان عربی  را نماز لفظ ومحتوی قرآنکريم مقدس است و مسلمان  بايد 

  بجاء آورد آنطوريکه پيامبر اسالم  بجاء آورده است. همان  الفاظ و کلماتیبه  خويش را 
از خويش را بزبان  غيرآنچه به آن قرآن برخی از علل وداليلی که  چرا  ما نميتوانيم  نم

  کريم نازل شده، بجاء  آوريم ذيآل  تذکر خواهم داد:
   ّول:تعبدی  وتو قيفی بودن عبادت نماز:ا

 تعبدى و توقيفى بودن عبادت نماز  به زبان بدين  معنا است که:  شريعت اسالم هدايت 
 . وريم آ ءفرموده است   که نماز را  بايد به بزبان عربى بجااکيد 

. ستستوار افلسفه  و روح عبادت بر تسليم و تعبد ا، از جانب ديگر بايد گفت که حکمت
آورد بايد آنرا بترتيب انجام دهد ،   ءعبادت پروردگار  را بجا انسانيکه می خواهد

  .توقع دارد نطوريکه پروردگار با عظمت ما  از ماآ
و تاريخی در اسالم است که آيا متن و يا اولتر همه و محتوی کالم درين بحث بسيار کهنه 

  هم معنای قرآن کريم مقدس است؟
  آيا کسيکه قرآن کريم يا حتی بدون فهم معنای آن ميخواند ٍثواب دارد يا معنای آنرا؟ 
جواب کامالً واضح است که متن و معنای قرآن کريم هر دو مقدس است.  تالوت 

  ن و قرائت آن ثواب دارد.نصوص شرعی به شکل که نازل شده مقدس، خوندا
  نماز: قرائت در و اما مسأله 

اصل کلی وقاعد ه ای اساسی حکم پروردگار با عظمت  نمازقرائت در مسأله مورد  در
همانگونه »(صلوا کما رايتمونی آصلی « وپيامبر صلی هللا عليه وسلم است ،که ميفرمايد :

  .)  .که می بينيد من نماز می خوانم ، نماز ّخوانيد
بنآ مطابق حکم شرعيت  نماز بايد هما ن طوری  خوانده شود  ، طوريکه  آنرا پيامپر 

ترتيبی خوانده شود ، که از طرف  شارع  هم به ورده وياآمی   ءصلی هللا عليه وسلم  بجا
در اين هيچگونه شکی نيست که : يک نفر مسلمان  باالی ما واجب گرديده است .ولی

عبادت کند  از، با هرشکل وبه هر زبانی که دلش  ميخواهدخارج   ازوقت نمميتواند در
 وبا پروردگار خويش مصروف  راز  ونياز گردد.

طبيعی است که عدم توجه به خواست الهی و عمل کردن هر شخص بنا بر خواست خود، 
  .با روح تعبد و تسليم سازگار نيست
  ين مسلمانان است:ـدوم: نماز رمز ايجاد  وحدت ب

، طريقه ،و يا دقيق تر بگويم به همان طريق که فرض گرديده بزبان  عربیخواندن نماز 
صلی هللا عليه وسلم زمينه را برای، وحدت  جهانی بين مسلمانان محمد راه ورسم  پيامبر 

عربی بمثابه  و رسم که فرض شده يعنی به زبان  وردن  نماز بزبانآ ءبجا ايجاد مينمايد. 
دينى جهانی وحدت و پيوند  امرپيروان اسالم  ودر نهايت ايجاد زبانى مشترک ميان همه 
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تالش برای ازبين بردن چنين وحدت همان چيزی است که شمار ميرود. ه بين  مسلمين  ب
   د.ـنــآنرا ميخواهند وبه  آن دامن  ميزندشمنان اسالم 

ی از جانب ديگر ،زبان عربی زبان يك قوم نيست ، بلكه زبان عربی  به مثابه زبان وح
  بر تمام  مسلمانان  داراِی مقام واهميت  خاصی ميباشد.

آوردن  نماز بزبان  قرآن عظيم الشان   ءت بزبان عربی، وبجاائاشنای  وتکلم  وقر 
صلی هللا عليه وسلم بزبان عربی برای مسلمان امکان آنرا   اسالم محمد پيامبر  ۀــوطريق

 ۀـمبر صلی هللا عليه وسلم ( سنت )  رابطميدهد که با کالم  هللا ( قرآن )  هدايات  پيا
  مستقيم   ، بهتر ودايمی  داشته باشد.

آوردن  نماز  بزبان عربی سبب آن ميشود که مسلمان نه تنها  با  ءوبجا  ، سخن زدنملتک
کتاب هللا وسنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم آشنايی مستقيم  پيدا کند،  بلکه به فهم  زبان 

  معارف دينی  هر چه  بيشتر دسترسی  پيدا کند.  عربی ميتواند  با
، بليغ  وغنی ودر نهايت  ترف اند که: زبان عربی زبانی جامع عزبا ن شناسان  بدين م  -

از اين مروج انسانی  لطايف و ظرايف بيانی می باشد که کمتر زبانی ۀ در برگيرند امر 
  گستردگی و جامعيت برخوردار است.

مسلمانان و پيروان هر دينی گسترش زبان آن دين می باشد تا يکی از لوازم زندگی  
  راحت تر با متون مورد عالقه خود آشنا شوند.

نوی واصطالحات آن، واز لحاظ عظ غنای م را از لحا همچنان بايد گفت که: زبان عر بی 
های  بخصوص در عرصه  معارف دينی، نميتوان  با ديگر زبان مفاهيم وساختار معنايی،

  دنيا  در مقايسه قرار داد.مروج 
ازطرف ديگر بخش مهمی ازنماز به قرائت سوره هايی ازقرآن اختصاص دارد. در اين  

سوره ها اعجاز  وجود دارد  که بشر توانمندی آنرا  ندارد كه با دقت و صحت كافی كالم 
وحيانی را  به زبان ديگر ترجمه وآن کلمات را  جايگزين متن اصلی   وعربی  الهی

  ايد .نم
به همين علت هم است که  ترجمه قرآن کريم عمآل به نحوی تفسير صورت گرفته ميتواند 

واطالق کلمه تر جمه به کتب مندرج معانی قرآن کريم ونصوص شريف افاده دقيق 
  ودرست نيست .

بهتر وبجا ء است تا عوض جمله وکلمه ء ( ترجمه قرآن کريم وحديث وعلم تفسير ) 
  فسير قرآن کريم وحديث وعلم تفسير )  بکار برده شود .کليمه وجمله ء ( ت

قابل به تذکر جدی ميبينم که درک اين مسآله اهميت بسزای دارد که دانست، در آنچيزيکه 
  خواهد بود. وضيايی  وقت که  شرع صراحت دارد جستجوی داليل عقالنی اضافی 

های  قرآن نظير جنبههای اعجازی  قرآنی و خاصيت با تمام صراحت بايد گفت : لطايف
   .شود عرب هم در ترجمه پشتو ودری  قرآن گنجانده نمی نحوی و بالغی و لطايف كالم

قَْوِمِه فِی   َعلَی َفَخَرجَ «فرمايد  می 79بطور مثال پروردگار ما در  در سوره قصص آيه 
پس » َحّظٍ َعِظيمٍ  ثَْل َما أُوتَِی َقاُروُن إِنَّهُ َلذُوالدُّْنَيا َيالَْيَت لََنا مِ  ِزيَنِتِه َقاَل الَِّذيَن يُِريُدوَن اْلَحَياةَ 

خواستار زندگى دنيا بودند گفتند، اى  قارون با كوكبه خود بر قومش نمايان شد، كسانى كه
شد، واقعا او بهره بزرگى از ثروت  هم داده مى كاش مثل آنچه به قارون داده شده به ما
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، منتهی در »از«آورند به معنای  می» عن« يا» من«   را با» خرج«، معموال »دارد
خواهد  در اين سوره می» فی«به » من«و » عن«و با تبديل  آمده است» فی«اين آيه با 

ای از زيور فرو رفته بود زمانی كه ما بخواهيم ترجمه كنيم،  هاله بگويد قارون در
   .به زيبايی زبان قرآن تضمين را در اين آيه به كار ببريم توانيم نمی

قرآن كتابی است بی همتا كه زيبايی ظاهری و عظمت معنوی آن برابر است. استحكام  -
الفاظ و انسجام كلمات و تازگی افكار درسبك نوظهور آن چنان متجلی است كه پيش از آن 

عقول تسخير معانی آن گردند، دلها تسليم آن می شوند. در ميان پيامبران هيچ كس  كه
  انسته است اين همه نفوذ كالم داشته باشد.مانند پيامبر اسالم نتو

قرآن با سبك خاص خود، هم سرود مذهبی است و هم نيايش الهی و هم شريعت و  -
قوانين سياسی و حقوقی و هم نويد بخش و هشدار دهنده و هم پندآموز و هم راهنما و 

 هدايت كننده به راه راست و هم بيان كننده قصه و داستان و ِحَكم و امثال.
قرآن زيباترين اثر به زبان عربی است كه در ميان كتابهای مذاهب جهان نظير ندارد.  - 

مسيحيان عرب زبان معترفند كه اين كتاب شريف چه تأثير شگرفی دردل و جان 
 شنوندگان دارد.

مارگريت ماركوس(مريم جميله) دختر جوان  يهودی االصل امريکايی در مورد زندگی 
  به دين اسالم مشرف شد مينويسد : خويش واين که چگونه  

وی با شنيدن آياتی از قرآن مجيد چنان شيفته و دلباخته شد كه اين مسأله او را به انس  
دائمی با قرآن ومطالعه و بررسی پيرامون اسالم فراخواند و در نهايت هدايت او به اين 

 .دين مبين و نگارش ده ها كتاب و مقاله در دفاع از اسالم را سبب شد
بنابراين قرائت آيات الهی در نماز ، بخصوص اگر همراه با نغمه دل انگيز قرآن، و 
  توجه و تدبر در معانی آيات آن باشد، چنان تأثيری دارد كه ترجمه را بدان راه نيست.

کالم الهی است، زبان قرآن  زبان عربی است و اين زبان از تنوع   قرآن عظيم الشان  - 
  .ايی آن بی نهايت زبان  غنی استو رسلغات واصطالحات 

  خوانندۀ محترم! 
اگرتوجه فرموده باشيد که اگر انسان بخواهد به ترجمه هرزبان اقدام کند ولو دقيق وبا 

رود و اين  های متن اصلی ان به هدر می و ظرافت ها دقت هم باشد ،  مقداری از زيبايی
رصد وفادار به متن از هيچ يك از د يك ترجمه صد بلكه نه  قرآن  تر جمه  تنها مختص به

با تمام و  .ناپذير است پس به اين معنا هم قرآن ترجمه شاهكارهای ادبی ممكن نيست،
قرآن را بدست هيچ وخت بشريت توانمندی  تر جمه کما حقه مسوليت بايد گفت که 

  نخواهد اورد .
ی وبخصوص های بسياری عالی در زبان عرب که با موجوديت ظرفيت اعتراف بايد کرد

يابی زبان  مواجه ميگردند.  مفسرين ومترجمان  ما با مشكل معادل   ،درزبان وحى
وزياتر از اوقات مالحظه شده است که برای  توضيح يک اصطالح چندين چندين سطر 

  توضيحات آرائه ميدارند.
ين را مطالعه نمايم در خواهيم که اين مفسر ومفسرين اگر تفاسير بسياری از دانشمندان  

ومترجمين در بسياری از موارد  بحث ترجمه خارج شده اند و وارد تفسير ميشوند  ،  



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

376 

بنابر همين استدالل  ومنطق است که برخی  از دانشمندان دليل مياورند  که : قرآن 
  ترجمه پذير نمی باشد .

دوگانگی در دو  زبان ترجمه برای بيان معارف و حقايق قرآنی قاصر است، چون نوعی
الهی و يك ظرف  ظرف و مظروف وجود دارد؛ يعنی يك حقيقت برتر در عالم  عرصه

  .حقيقت الهی قرآن را بازتاب كنند تواند محدود به نام لفظ و معنا در عالم انسانی، كه نمی
معلوم  اند و اين الفاظ قدر بايد که الفاظ درقرآن بر اساس حكمت خداوند انتخاب شده

جمه با برگردان كردن اين الفاظ به حقيقتی كه هللا  در نظر حقيقت الهی است و در تر
   .رسيم دارد نمی

دور نه ميرويم  : صرف يک سوره از قرآن عظيم ، آنهم سوره حمد را مثال مياوريم ، 
تا هنوز  در جهان علم ، مترجم ، لغت شناس ، مفسری را سراغ نداريم که : ترجمه ای 

حمد كه همه روزه مسلمانان آنرا در نمازها پنچگانه   ۀدقيق ، جامع و معتبری را از سور
  خويش تكرار می نمايند اورده باشد .

  آن بز بان  دری :  ۀــوترجم»  بسم هللا الرحمن الرحيم«ترجمه: 
 »مهربان و شروع ميکنم به نام خداوند بخشنده«

يست. آما  مشکلی  ن  در اين مورد شود» بنام  »  «بسم « ۀ مفسرين مينويسند اگر ترجم
( = خاص ) است  برای  خدا  واسم  اسم  علم» هللا « قابل ترجمه نيست  زيرا » هللا « 

  علم  را نميتوان  ترجمه کرد.
اورا ( آفتاب الدين ) صدا کنيد. با  حق نداريد » شمس الدين « بطور مثال اگر نام  کسی 

   پيچيده خواهد شد.ين هم آنهم  اگر دين را هم ترجمه کنيد که فارسی/دری شود. مشکل از
گونه كه  كنند، همان مى كلمه هللا اسم خاص است كه مسلمانان بر ذات هللا متعال اطالق

توان  گويند. بنابراين نمى مى» اهورا مزدا«و زردشتيان » يهوه«يهود خداى متعال را 
  جالله را به كار برد. را ترجمه كرد، بلكه بايد همان لفظ» هللا«
ً بن يق تر خواهد بود که منحيث يک مسلمان وعاشق قرآن در مکالمات روزه مره بهتر ودق ا

خويش از تراجم  نام هللا تعالی زبان های مختلف خود داری کرد، وعوض آن تا حد توان  
  نام اصلی ( هللا تعالی ) را بکار برد.

    :در بسم هللا الرحمن الرحيم»  الرحمن«کلمۀ  ۀ ترجم
ن است:  ( بخشاينده ) باصراحت وحکم قطی بايد گفت که  اين ترجمه دری اين کلمه  چني

يكى از »   رحمن  «  ترجمه صد در  صد مفهوم  (  الرحمن )  را  نمی رساند، زيرا 
رساند و اين شمول در كلمه  و بخشندگى او را مى صفات هللا است كه شمول رحمت

در اين دنيا هم بر مؤمن و هم يعنى هللا  كه »   رحمن  «   بخشنده نيست، يعنى در حقيقت
دهد از جمله آن  را در مورد لطف و بخشندگى خود قرار مى كند و همه بر كافر رحم مى

   فرمايد. جسم و امثال آن عطا مى كه نعمت رزق و سالمت
   ی:( الرحيم )  در بسم هللا الرحمن الرحيم   بزبان  در ۀ ــترجم

اى از قرآنى و نام   ربان ) ( رحيم )  كلمهآن ميشود: ( مه ی( الرحيم )  تر جمۀ  در
ترجمه شود  » بخشاينده«پروردگار است نبايد  آن را غلط معنی كنيم.  اگر (  رحيم )   

يعنى خدايى كه در آن دنيا گناهان »   رحيم «  معنی  تقريبآ  خوبی خواهد بود،  زيرا 
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رساند. بنابر  ى را مىتا حدودى اين معن» بخشايندگى«و صفت  كند مؤمنان را عفو مى
ايد بد نيست ولى كامل نيست  آورده» هللا بسم « معلوم شد كه آنچه در ترجمه  آنچه گفته شد

  دقت ها و به توجيه باال اشتباهاتى هست .  از جهتى نيز در آن عدم و
جريان الهی است و چون اين جريان در قالب بيان نازل  قرآن يك حقيقت آسمانی و يك

نزول آن الفاظ و مفاهيم است و الفاظ و معانی توان صيد  ت كه ظرفشده طبيعی اس
ندارد. لفظ و معنا در حد ظرفيت خود، حيثيت انعكاسی و بازتابی يك  حقايق الهی را

  دارند. حقيقت را
معرفی شده و در » الوثقی عروة«و » متين حبل«عنوان  از سوی ديگر چون قرآن به

ها و طرفی از  ازاين ريسمان بدست و طرف انسانروايات اسالمی  آمده است كه سمت 
كه كسانی را كه از الفاظ، عبارات، معانی  آن به دست خداوند است اقتضای اين را دارد

عبارت ديگر  تری از قرآن را برساند، به حقيقت و فهم درست اند، به ه و مفاهيم عبور كرد
الهی را برساند، اما وقتی كه حقيقت  مرحله اول قاصر است، از اين لفظ و عبارات در

 كند، ولی اگر كسی اين حقيقت انس بگيرد از لفظ به معنا و حقايق عبور می انسان با
را درك كند  تواند قدرت بازتابی قرآن بخواهد در حد لفظ و معنا بماند طبيعی است كه نمی

  و از لفظ و معنا انتظار حقيقت را داشته باشد.
حی در آن وجود ندارد و در نتيجه الفاظی كه در قرآن كلمات مترادف به مفهوم اصطال -

كه ترداف را از  ندمتمايز از يكديگر مترادف به نظر می رسند هريك حامل خصوصياتی 
  آن ها سلب می كند.

به عبارت ديگر به  اعجاز توأم است، ۀـبا خصيص کريم انتخاب کلمات  عربی در قرآن 
لغت ديگر به نظر می رسد، محال است لغت رادف با تجای لغتی كه در قرآن كريم، م

  ديگری را به كار برد. 
کريم در سوره  های مختلفی از قرآن » فاطر«، »بارئ«، »خالقۀ  «ـبطور مثال کلم

القاء كرد. از آن » آفريدگار«بکار رفته است، نمی توان خصوصيات آن ها را با تعبير 
ه كامل دارد بهترين آن ها را در جا كه  خداوندمتعال بر همه لغات ازنظرآگاهی احاط

 جای مناسب آورده است كه اين كار از عهده وتوانايی بشر بيرون است .
به همين علت هم عده از مفسرين چنانچه در باال هم آورديم، حين ترجمه قرآن کريم کليمه 

 می نمايند. بخاطر اينکه آنچه تحت نام تراجم قرآن کريم تارا اضافه تفسير را استفاده 
  حال پيشکش شده در واقعيت تفاسير قرآن کريم اند نه صرف ترجمه.

آن  برخى ازعالمان علم بالغت اعتقاد دارند كه راز اعجاز قرآن در بالغت و فصاحت
قرآن مثل و  پايان باعث شده است كه كسى نتواند براى است، اين نظم بديع و بالغت بى

ای  است، دسته دليلى ديگر بر اعجاز آنمانندى بياورد، نظم و اسلوب خاص تأليف قرآن، 
است كه اين كتاب آسمانى  از انديشمندان اعتقاد دارند كه ّسر معجزه بودن قرآن در اين

توان هيچ بشرى نيست،  داراى معارف عالی است  كه عرضه اين معارف عالی ، در
هاست  رهنگها و ف قرآن به همه ملت بنابراين ترجمه قرآن نيز كه به نوعی رسانيدن پيام

  .طور كه حق مطلب است ادا كند آن تواند همه معانی و مفاهيم قرآن را نمی
با توجه به آنچه گذشت گفته  ميتوانيم که:تصادفی نيست که عدۀ از محققين به اين باورند  



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

378 

که عوض ترجمۀ قرآن کريم بايد بخاطر دقت واحتياط تفسير قرآن کريم بکار برده 
دادن مطالف و مفاهيم دقيق وکامل قرآنی صرف با ترجمۀ  شود.بعلت اينکه اگرمادر

بپردازيم به اشکاالت و عدم دقت های مواجه شده و يگانه راه همان نزديک لغات عربی 
  تشريح تفسيری لغات بيشتر مارا دردقت مساعدت خواهد کرد.

خود قرآن  صلی هللا عليه وسلم مسلم اين است که يک از معجزه حضرت محمد همچنان 
اعجاز آن است که کلمات برمعانی هماهنگی و صدای هماهنگ و ترنم بخش موافق به  و

معنا خويش را  دارد که درزبان عربی به صورت احسن اجراء شده و در زبانهای ديگر 
به ندرت ممکن خواهد بود وديده نه شده است. اين لذت و حالت را با دخل شدن درين 

به صورت بهتر وخوبتر هر مسلمان دانا برعلوم معانی و مفاهيم قرآنی و تفاسير آن 
  قرآنی وحتی با شنيدن آيات قرآنی  به صورت طبعی لمس وحس کرده ميتواند. 

بودن نماز اين است:  كه با  و به زبان قرآن  عربیبه زبان  يكی از حكمت های مهم 
رون و وحيانی در طول ق بجاء آوردن  نماز بزبان  عربی فرهنگ قرآنی بزبان  عربی و
  در ميان نسل های پی درپی به خوبی انجام پذيرد وانتقال  يابد. 

مسلمانان بايد  در هر زمان و در هر مكان ازطريق نمازهای پنجگانه ارتباط دائمی خود  
را با زبان دين حفظ نموده و به وسيله اين اصل  عناصر فرهنگ دينی را در ميان خود  

 د. ـمنتقل  سازنآنرا  به نسلهای بعدی  حفظ نموده.
ازطرف ديگر  بوجود آمدن  فرهنگ مشترک  دينی وزبان  مشترک دينی ، دائمی  در 

بين مسلمانان   زمينه  را برای اين امر  مهم وسترگ  مساعد می سازد تا مسلمانان 
وجوامع اسالمی  در حد  اعالی  امادگی  دربرابر تهاجمات فرهنگی بيگانه  قرار داشته 

وردن   نماز بزبان آ  ءگفته ميتوانيم که  بجا صوص ارايه شده ون ساسباشند. بدين ا
عربی  درفرهنگ پذيری و انتقال فرهنگی مسلمانان نقش به سزايی دارد و هم در پايايی 

  و پايداری فرهنگ و هويت دينی آنان کمک ومساعدت مينمايد.
دين مقدس اسالم و نام  فرمود ه است که: بايد  تذکر دهم که پروردگار  ما همينطور اراده

پيامبرصلی هللا عليه وسلم تا که  بشريت  زنده  است، زنده بماند، اين هدف عظيم وسترگ 
به صورت احسن، افضل و مطابق  صرف وصرف  از طريق نماز که بزبان عر بی 

است وبس.  عالوه بر آن که نماز به  امکان پذير ،آورده شود  ءبجا سنت پيامبراسالم 
 .طراوت مکتب و احيای دين  نيز ميباشد عبادت پروردگار است، موجب همين شکل،

نماز بعد  شايد يکی از رموز خواندن نماز به زبان عربی و با ديگر شرايط و آداب، حفظ
که مسلمانان با  در اديان ديگر ، ارتباط دائمی و هميشگی کهها است، در حالي از قرن

 .بسيار موثر است له در افزايش ايمانخدای خويش دارند، وجود ندارد و اين مسئ
شود، اما اين  که ذکر کرديم نماز بايد به زبان عربی خوانده   يلاگر چه با توجه به دال

راز ونياز  متعال عبادت، خداوند بدان معنی نيست که انسان نتواند به هيچ زبان ديگری با
  نمايد .

پروردگار خويش مصروف  باانسان می تواند با هر زبانی که خواست در غير نماز  
 ميان گذارد. های خود را با او در ها و نياز شود  و درد وعبادت راز و نياز مناجات، 

ترجمه ها معموال بيانگر تمام مقاصد و معانی الفاظ چنانچه گفته آمديم تأکيد ميدارم که  -
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دو زبان و تطبيق تمام عيار بين  ترجمه شده و متونی که ترجمه شده نيستند. و معموالً 
بودن اصطالحات کامال معادل مشکل است و اختالف در ترجمه ها خصوصا درمتون 

 دينی بسيار شايع و متناسب با اختالف برداشتها از يک متن دينی است. 
از سوی ديگر ترجمه حد دقيق و محدودی ندارد و همه لهجه ها و زبانها را در بر می 

  گيرد.
ارد و بسيار مشکل است ابعاد معانی تمام لغات و هر لغت از خود تاريخ و تذکره د

اصطالحات در همه زبانها عين پروسه را پيموده باشد. مثال در حال حاضر حتی در بين 
خود يک زبان هم چنين مشکل وجود دارد. مثال زبان انگليسی انگلستان، زبان انگليسی 

در امال و انشاء و مفاهيم افريقای جنوبی، زبان انگليسی امريکا شمالی و .... در موارد 
يک زبان به زبان ديگر و آن ۀ لغات و اصطالحات از هم فرق دارد. چه رسد به ترجمــ

هم بدون تفسير بعضی مفاهيم و معانی بعضی لغات و اصطالحات. تصور کنيد خواندن 
نماز به زبان غير از زبان  اصلی که قرآن به آن نازل شده و مراعات باريکی ها،  

 و تفاسير که ضرورت باشد، به کجا خواهد انجاميد؟ ملحقات 
آوردن  آن  برای خود احکامی  وهداياتی  دارند که  ءعبادات  الهی  برای  انجام  وبجا-

نه ميشود آنرا به اساس مصالح بشری  ومصالح  زبانی  مطابق به عقل  بشری خويش 
وش  پيغمبر صلی هللا تعديل  وتغير  دهيم وعقل خويش را  بر وحی آسمانی  وراه ور

  عليه وسلم مالک  قرار دهيم .
د  که عقل  قاصر ندر قرآن عظيم الشان  وعبادت اسالمی  معجزه  های  وجود  دار

بشری  تا هنوز  توانمدی درک کلی   آنرا نيافته است . در هر چيز   وبه خصوص به 
ميرساند  ، نبه  هدف  فرايض  عبادتی  الهی به  عقل  مراجعه  کردن  انسان  را نه تنها

  بلکه موجب  فساد  هم ميگردد.
در خاتمه بحث با صراحت تام بايد گفت:  اوال ما علت اصلی احکام را نمی دانيم و ثانيا 

ردد به گآنکه اگر ترجمه نماز بز بان  مادری  واز جمله بزبان ( پشتو ودری )  معمول 
مسلمانان  افغانستان  بلکه  در  يقين کامل پراکندگی و چند  دستگی نه تنها  در بين

  که فرموده: صلی هللا عليه وسلم امر محمدی  مسلماتان  جهان  ايجاد خواهد نمود.
آوردن  نماز بز بان های   ءبجا د شدو هملی نه خواع»  صلوا کمارآيتمونی اصلی« 

مادری  موجب آن خواهد شد. که نوع از  سر درگمی ، آشفتگی ودر نهايت امر را به 
ی خواهد رسانيد که معانی اصيل و دقيق قرآنی در خطر تحريف و گم شدن قرار حد

مسلمين به معرض خطر  ءوحدت رويه و عامل وحدت در جامعههمچنان د گرفت. ـنخواه
   مواجه خواهد شد.

به فهم و درک من عده ای بادرک اين تأثير منفی و غير مطلوب به صورت آگاهانه و 
  کب ومدافع امرنادرست و غير شرعی ميگردند. عده ای هم نا آگاهانه مرت

کارهای مختلف  های انسانی در ها و سليقه در ضمن تجربه زندگی نشان داده آنجا که دست
های مختلف در آورده واصل خويش انحراف  نموده  دخالت کرده است ، آن را به صورت

 است.
يگر بخوبی  مشاهده نمود . اين تجربه  را ميتوان در مورد احکام و تکاليف دينی آديان د
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که همين انسان  بنام  نو آوری در دين چه بالی را در  شرايع آسمانی بميان  آورد ، 
جوهر  وحقيقت آنرا مسخ  نموده  وبحيث  يک  دين  بی مفهوم  برای  جامعه بشری 

مروج در بعضی از  نماز  روز يکشنبه   زپيشکش نموده است .بطور مثال ميتوان  ا
 کليسا  نام برد . ی دين مسيحی درفرقه ها

فيها بأم القرآن فهی  من صلّى صالة لم يقرأ«فرمايد:   می ـ رسول هللا صلی هللا عليه وسلم
 )..١/٢٩۶، ٣٩۵(مسلم ». خداج، ثالثاً، غير تام

نماز ناقص و  فاتحه را نخواند (اين را بداند) كه آن ء هركس نماز بخواند و در آن سوره
 .د، و اين مطلب را سه بار تكرار فرمودندباش ناتمام می 

صلی هللا   كند كه رسول هللا رضی هللا عنه  روايت می  در حديثی قدسی ابوهريره   -
الصالة بينی وبين عبدی  قسمت« دارد: بيان می   عزوجل  عليه وسلم  فرمود: خداوند 

ْحمـنِ  : حمدنی عبدی، وإذا قال: )اْلَعالَِميَن( قال هللا نصفين، فإذا قال: اْلَحْمُد ّ�ِ َربِّ   الرَّ
ِحيِم(، قال هللا: أثنى علی عبدی، فإذا قال: ) َماِلِك يْومِ  يِن(، قال هللا: مجدنی عبدی،  الرَّ الّدِ

إِياَك نَْعبُُد وإِياَك َنْستَِعيُن(، قال: هذا بينی وبين ( :وقال مرة: فوض إلی عبدی، فإذا قال
َراَط الُمستَِقيمَ ولعبدی ما سأل، فإذا قال عبدی، ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهْم  *  : )اهِدَنــــا الّصِ

الِّيَن(، قال هللا: هذا لعبدی، ولعبدی ما سأل َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهْم َوالَ  ، ٣٩۵(مسلم ». الضَّ
بگويد:  ام به دو بخش تقسيم كرده ام، پس هرگاه او نماز را بين خود و بنده«  .)١/٢٩۶
ام مرا حمد و ستايش كرده است، و   بنده  :فرمايد  ، خداوند می »اْلَحْمُد ّ�ِ َرّبِ اْلَعالَِمينَ «

ْحمـنِ «اگر بگويد:  ِحيمِ  الرَّ ام مرا ثنا كرده و بزرگ داشته  فرمايد: بنده  ، خداوند می »الرَّ
بگويد:  كه ام امورش را به من واگذار كرده است، و آنگاه و يك بار فرمود: بنده  است،

رمز و پيمانی است) بين من و بنده ) فرمايد: اين خداوند می » إِياَك َنْعبُُد وِإياَك َنْستَِعينُ «
باشد، و آنگاه كه بگويد:  برايش مهيا شده و فراهم می  ام بخواهد ام، و هر آنچه كه بنده  

َراَط الُمستَِقيمَ  اهِدَنــــا« الَمغُضوِب َعلَيِهْم َوالَ  َعلَيِهْم َغيرِ  * ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمتَ   الّصِ
الِّينَ  ام بخواهد  ام است، و هر آنچه را كه بنده  بنده  فرمايد: اين از آنِ  ، خداوند می »الضَّ

 .گردد فراهم می 
آمده است  های دانشمندان و فقها  بر اساس آنچه گفته شد در صحيح ترين نظريات وگفته

نمازهای جهريه  از واجب است، حال تفاوتی ندارد كه دركه: خواندن سوره فاتحه در نم
 .باشد نيز بر همين حكم می  و سايرين -رحمه هللا –باشد يا سريه. البته مذهب امام شافعی 

بگويد، كه  (  آمين )  خواند در پايان آن مستحب است برای كسيكه سوره فاتحه را می
فاتحه خواندم بپذير  ی را كه در سورهمعنای آن چنين است: خداوندا! اين دعا و درخواست
إذا أّمن اإلمام «فرمايد:  باره می  و اجابت كن. رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در اين

(متفق عليه، ». المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه فأمنّوا فإنَّه من وافق تأمينه تأمين
 ).١/٣٠٧، ۴١٠الباری، ومسلم  فتح ٢/٢۶٢، ٧٨٠البخاری

آمين گفتنش با آمين  ه امام بگويد: آمين، شما نيز آمين بگوئيد، زيرا چنانچه كسیآنگاه ك«
انجام داده است بخشيده خواهد  فرشتگان هماهنگ و همراه گردد، هر چه گناه در گذشته

 .شد
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 دين در نماز خالصه شده است و در حقيقت نماز تجلی واقعی دين است و به همين همه
كه قائم  جهت گفته شد كه هر كس اهل نماز نباشد اهل دينداری نيست و ديندار كسی است

  .به نماز باشد
 مقاصد نماز است ا ز مهمترين  خواندن فاتحه ودرک معانی آن و تفکر در مضمون آن 

و بهتر است آخر هر آيه وقف کردن امام مسلم از ابو هريره رضی هللا تعالی عنه روايت  
ت فاتحه يميکند که شنيدم از پيغمبر صلی علی و عليه وسلم که خدای عزوجل فرمود :قرا

به دو قسمت تقسيم کردم و برای بنده امآنچه بخواهد پس   در نماز بين خودم و بنده ام را
ِ َرّبِ الَعالَِمين خداوند می فرمايد :بنده من شکر وسپاس من به جا  هر گاه بنده گفت اَلَحمُدِ�َّ

ِحيم خداوند می فرمايد : بنده ام ثنای من گفت ومرا  حَمِن الرَّ آورد و هر گاه که گفت اَلرَّ
ستود وهر گاه گفت َماِلَک يوِم الدَّيِن خداوند می فرمايد بنده ام مرا بزرگ دانست و خود 

ه من سپرد و هر گاه گفت إِياَک َنعبُُد و إِياَک َنستَِعين خداوند می فرمايد اينست بين من را ب
راَط الُمستَِقيم . ِصراَط  و بنده ام و برای اوست هر چه بخواهد و هر گاه گفت: إِهِدَنا الّصِ

اِلين.خدا می فر مايد اين برای اوست الَِّذيَن أنعَمَت َعَليِهم َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهم َو الَ الضَّ
 آنچه می خواهد.

بنآ هدف که در بجاء آوردن عبادت  نماز وجود  دارد بجز بزبان عربی وبجز بطريقه 
 پيامبر بزگوار اسال م به هيچ زبان ديگری  تحقق  نمی  يابد .

کرام که اکثرآ  از کشور های مختلف   بسوی  اسالم  رو  ۀ  در صدر اسالم صحابــ
ان عربی به هيچ زبان ديگری بجاء  نه آورده اند. يعنی آن حالت و آوردند بجزء بزب

مطلب که  در عصر محمد صلی هللا عليه وسلم موجود بود و در آن عصر با وجود عين 
حالت روش ديگر استفاده نه شده پس دليل دينی و منطقی ندارد که آنرا به زعم و استدالل 

 تغيير داد. -يماينکه گويا آنچه را که ميخوانيم بايد بدان
بلی تعلم و فهم آيات قرآنی و نصوص شرعی و فهم مفاهيم  آن هدايات دينی بوده بر   

 ماست تا از دين خويش معرفت داشته باشيم و تعاليم دينی داشته باشيم.  
بلی بهتر و درست است تا آنچه را در نمازميخوانيم به مفاهيم آن خود را آشناء ساخته و 

خوانيم و عمالً با درک مفاهيم آن از ادای نماز لذت ببريم. اين امر و بدانيم که چه ميي
ضرورت و حکم دين  دليل برای تغيير و نوآوری غير شرعی در اسالم شده نميتواند و 

  نيست. 
  فاتحه درنماز: ۀسورنخواندن 

قبل از همه بايد گفت اگر شخصی بر نوشتن زبان عربی وخواندن  زبان عربی بلديت 
اشد، بر وی واجب است آنچه در نماز گفته می شود و انجام داده می شود، يعنی نداشته ب

اقوال و افعال نماز و خالصه کيفيت خواندن نماز را بصورت حتمی بايد   يادگيرد ، و 
  عدم توانايی بر خواندن و نوشتن مانع آموختن کيفيت نماز نميگردد .

صحابه رضی هللا عنهم سواد نوشتن و  زيرا الحمد � يادگيری نماز آسان است، بيشتر 
خواندن نداشتند، با اين وجود بنحو احسن هم نماز می خواندند و هم قرآن را حفظ می 

 کردند.
اما اگر کسی بگويد : ممکن است انسانی بتازگی اسالم آورده باشد، او اگر بخواهد نماز 
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د اذکار رکوع و برخواستن بياموزد مانند حفظ کردن سوره فاتحه و تشهد و بقيه اذکار مانن
از آن و اذکار سجده و غيره، نيازمند وقت است، در آنصورت در اين مدت نماز خويش 

 را چگونه بجاء ارد ؟
در جواب بايد گفت:اين شخص  نماز را  بخواند، هرگاه موقع خواندن فاتحه و يا سوره 

: (سبحان هللا، والحمد  تکبير و تهليل گويد، يعنی بگويد ، تحميد، رسيد، بجای آن تسبيح 
 �، وهللا أکبر وال إله إال هللا).

 دليل آن حديث صحيحی که از رفاعه بن رافع روايت گرديده است :
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َبْينََما ُهَو َجاِلٌس فِی اْلَمْسِجِد َيْوًما َقاَل ِرَفاَعةُ َوَنحْ «  ِ َصلَّی �َّ ُن َمَعهُ أَنَّ َرُسوَل �َّ
ُ َعلَْيهِ  إِذْ   َجاَءهُ َرُجٌل َکاْلَبَدِوِیّ َفَصلَّی َفأََخفَّ َصَالتَهُ ثُمَّ اْنَصَرَف َفَسلََّم َعلَی النَّبِِیّ َصلَّی �َّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَْيَک َفاْرِجْع َفَصِلّ َفإِنََّک َلْم تَُصِلّ َفَرَجَع َف  لَّی ثُمَّ صَ َوَسلََّم َفَقاَل النَّبِیُّ َصلَّی �َّ
تَْيِن أَْو ثََالثً  ا ُکلُّ َجاَء َفَسلََّم َعلَْيِه َفَقاَل َوَعَلْيَک َفاْرِجْع َفَصِلّ َفإِنََّک َلْم تَُصِلّ َفَفَعَل َذِلَک َمرَّ

ُ َعلَْيهِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَيَُسِلُّم َعلَی النَّبِِیّ َصلَّی �َّ َوَسلََّم فََيقُوُل النَِّبیُّ  َذِلَک َيأْتِی النَّبِیَّ َصلَّی �َّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعَلْيَک َفاْرِجْع َفَصِلّ َفإِنََّک َلْم تَُصِلّ فََخاَف النَّاُس َوَکبَُر َعَلْيِهْم أَ  ْن َصلَّی �َّ

ُجُل فِی آِخِر َذِلَک َفأَِرنِی َوَعِلّ  ْمِنی َفإِنََّما أََنا َبَشٌر َيُکوَن َمْن أََخفَّ َصَالتَهُ َلْم يَُصِلّ َفَقاَل الرَّ
ْد َوأَِقْم َف  ُ ثُمَّ تََشهَّ أْ َکَما أََمَرَک �َّ َالةِ فَتََوضَّ إِْن َکاَن أُِصيُب َوأُْخِطُئ َفَقاَل أََجْل إَِذا قُْمَت إِلَی الصَّ

َ َوَکِبّْرهُ َوَهِلّْلهُ ثُمَّ اْرَکْع َف  اْطَمِئنَّ َراِکعًا ثُمَّ اْعتَِدْل َقاِئًما ثُمَّ َمعََک قرآن َفاْقَرأْ َوإِالَّ َفاْحَمْد �َّ
ْت َصَالتَُک  َوإِْن اْسُجْد َفاْعتَِدْل َساِجًدا ثُمَّ اْجِلْس َفاْطَمِئنَّ َجاِلًسا ثُمَّ قُْم َفإَِذا فََعْلَت َذِلَک َفَقْد تَمَّ

صلی هللا عليه وسلم هللا روزی رسول « يعنی : »اْنتََقْصَت ِمْنهُ َشْيئًا اْنتََقْصَت ِمْن َصَالِتکَ 
مانند به مسجد آمد و نماز  (صحرايی) بدوی  (در مسجد) نزد ما نشسته بود، مردی

گزارد، نمازش را کوتاه و تمام کرد، و سپس به حضور پيامبر صلی هللا عليه و سلم آمد و 
برگرد و «کرد، پيامبر صلی هللا عليه وسلم، سالم وی را جواب داد و فرمود:  سالم 

. آن مرد برگشت و نمازش را دوباره  »ای ازت را بگذار، زيرا تو نمازت را نخواندهنم
خواند، و نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم آمد و سالم کرد، پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيز 

برگرد و نمازت را بگذار، زيرا تو نمازت را «جواب او را داد و دوباره فرمود : 
بار چنين کرد و هربار نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم می آمد و  دو يا سه». ای نخوانده

برگرد و نمازت را بگذار، زيرا تو نمازت «سالم می داد و ايشان هم به وی می فرمود : 
اين امر بر مردم گران آمد مبادا کسی که نمازش کوتاه است نماز نخوانده ». ای را نخوانده

: من بشر هستم و خطا و  شد)؟! آنوقت آن مرد گفتباشد (يعنی نماز چنين کسی درست نبا
صواب می کنم، می خواهم که به من ياد دهيد. پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: بسيار 

، ابتدا وضوء بگير و در آخر شهادتين بگو (يا بعد  هرگاه خواستی به نماز بايستی«خوب؛ 
اقامه بگو)، اگر از قرآن چيزی حفظ از وضوء آذان بگو)، به نماز بايست (يا بعد از آذان 

داری بخوان و گرنه الحمد �، هللا اکبر و ال اله اال هللا بگو، سپس به رکوع برو تا اينکه 
ايستی،  ، سپس از رکوع برخيز تا اينکه بحالت اعتدال می يابی در حال رکوع آرامش می

برو تا اينکه در سجده  سپس به سجده برو و بعد از آن برخيز و بنشين و دوباره به سجده
، سپس برخيز، اگر چنين کردی نمازت درست است، و اگر از آن کم  يابی آرامش می

، رفاعه گفت : اين فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر »کردی نمازت ناقص شده است
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صحابه سهل تر آمد مبنی بر اينکه هرکس چيزی از نماز کم کند نمازش ناقص شده ولی 
دست نرفته است (مطمئن شدند که کوتاه خواندن نماز دليل بر نادرستی آن کل آن از 

  ).٣٠٢ترمذی (». نيست)
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفَقاَل   «همچنين ابوداود روايت فرموده است :  َجاَء َرُجٌل إِلَی النَِّبِیّ َصلَّی �َّ

ِ إِنِّی َال أَْستَِطيُع أَْن آُخَذ ِمْن اْلقرآن َشْيئًا فََعِلّ  ِ َواْلَحْمُد ِ�َّ ْمنِی َما يُْجِزئُنِی ِمْنهُ َقاَل قُْل ُسْبَحاَن �َّ
ِ اْلَعِلِیّ اْلعَِظيمِ  ةَ إِالَّ ِبا�َّ ُ أَْکَبُر َوَال َحْوَل َوَال قُوَّ ُ َو�َّ صحيح أبی داود )  » (َوَال إَِلهَ إِالَّ �َّ

آمد و گفت : من (فعال) نمی توانم صلی هللا عليه وسلم  هللامردی نزد رسول ).«٧٨۵(
چيزی از قرآن حفظ کنم؛ به من ياد دهيد که بجای آن چه بخوانم؟ پيامبر صلی هللا عليه 

ُ أَْکَبُر َوَال َحْولَ  ُ َو�َّ ِ َوَال إَِلهَ إِالَّ �َّ ِ َواْلَحْمُد ِ�َّ َوَال  وسلم فرمود  (بجای آن) بگو : ُسْبَحاَن �َّ
ةَ إِالَّ  ِ اْلَعِلِیّ اْلعَِظيمِ قُوَّ   ». ِبا�َّ

چنين شخصی می بايست کيفيت نماز از جمله قرائت فاتحه و تشهد و خالصه اينکه : 
 ،ِ ِ، َواْلَحْمُد ِ�َّ اذکار نماز را بياموزد، و تا آنزمان می تواند بجای خواندن فاتحه (ُسْبَحاَن �َّ

ُ أَْکَبرُ  ُ، َوَ�َّ ِ) بگويد. (نگاه کنيد به : سبل السالم َوال إَلهَ إال �َّ ةَ إال ِباَ�َّ ، َوال َحْوَل َوال قُوَّ
کريم موزش وحفظ قرآن آا وتوان الهی ما را به راه راست هدايت فرم . ) ٢۵۶-١/٢۵۵

 . آمين يارب العالمينا نمام نصيب را 
 ری در نماز های سنت ونوافلـقرائت جه

عبادی  و اجرای احکام الهی برخی از اوقات  هدف قبل از همه بايد گفت که در احکام  
و اطاعت محض  متعال تسليم و پذيرش دستور و تمرين برای جلب رضايت خداوند

ومتکی به نقل ونصوص شرعی و سنت پيامبر اسالم محمد  ازپروردگار با عظمت است
ن برای در برخی از اوقات  تمريميباشد. برای رسيدن به اين هدف  صلی هللا عليه وسلم 

 ر و اخفات در نمازـمتابعت از سنت و روش پيامبر صلی هللا عليه وسلم از آن جمله  جه
رائت به جهر در ـقمطالب اعمال عبادتی اند که مطابق شرع بايد عمل صورت گيرد. 
  نماز از احاديث وروايات اسالمی بطور واضح معلوم گرديده است.

يک حکمت خاصی وضع گرديده است ،  احکام الهی بر اساس درضمن بايد گفت : که 
تر از اوقات فهم ودرک دکه در برخی از اوقات به جوهر اين حکمت پی می بريم وزيا

غير ممکن  حواس پنج گانهء ما انسانهای به صورت صريح  فهم قاصر از حکمت آن 
  ميباشد.

چرا نماز ه اينکگاهی ما اين مصالح را می دانيم و گاهی نمی دانيم و نمی توانيم بدانيم. 
ها را ميتوان مطرح کرد که چرا اين ودهها صبح، دو رکعت و ظهر، چهار رکعت است؟

قاعده واساس همان هدايت نصوص شرعی و سنت رسول هللا تشريح کننده و تفصيل 
را به  وحيانی  عقل ما نمی تواند مالکاتدهندۀ عملی اين عبادات و امور دينی است. 

، ضد عقل نيستند؛ بلکه فوق عقل هستند. در نتيجه، چرا دست آورد؛ البته اين مالکات
رب، ـنماز را عربی می خوانيم و يا نماز ظهر و عصر را چرا آهسته و نماز های مغ

عشاء و صبح رابه جهر  می خوانيم، را ما نمی توانيم، بفهميم؛ اما مطمئن هستيم که اين 
ف و بيهوده اين حکم صادر نشده سّر و رازی دارد که فعالً از ما پوشيده است و به گزا

  است.
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   :در نماز ی نآقرآيات رائت ـشيوه ق
در مورد شيوه تالوت آيات قرانی ، هدايت قرآنی  داريم که اين رهنمود قرآنی ، در سوره 

َوالَ تَْجَهْر ِبَصالَتَِک َوالَ تَُخاِفْت «( اسراء)     با زيبا ی خاصی چنين بيان گرديده است : 
بلند   با صدای  ونماز را نه«).  يعنی :  110(اسراء آيه  » غِ بَْيَن َذِلَک َسبِيالً بَِها َواْبتَ 
  ». بجوی  راهی  و آن  اين و ميان  آهسته  با صدای  و نه  بخوان
صلی هللا  َنَزَلْت َوَرُسوُل �َِّ «بخاری از ابن عباس رضی هللا عنه روايت مينمايد: امام 

َة، َکاَن إَِذا َصلَّی ِبأَْصَحاِبِه َرَفَع َصْوتَهُ ِباْلقُْرآِن، َفإَِذا َسِمَعهُ اْلُمْشِرُکوَن ُمْختٍَف ِبَمکَّ  عليه وسلم
ُ تََعالَی ِلَنِبِيّهِ  َوال « :صلی هللا عليه وسلم َسبُّوا اْلقُْرآَن، َوَمْن أَْنَزَلهُ، َوَمْن َجاَء ِبِه، َفَقاَل �َّ

َعْن  »َوال تَُخاِفْت بَِها« َءتَِک فََيْسَمَع اْلُمْشِرُکوَن فََيُسبُّوا اْلقُْرآنَ أَْی: ِبِقَرا »تَْجَهْر ِبَصالِتکَ 
َوال تَْجَهْر « ) يعنی: آية:4722(بخاری:». َواْبتَغِ َبْيَن َذِلَک َسِبيالً «  أَْصَحابَِک َفالَ تُْسِمعُُهمْ 

آهسته، بخوان،  ه با صدایيعنی نمازت را نه با صدای بلند و ن »ِبَصالتَِک َوال تَُخاِفْت بَِها
در مکه پنهان بود و هنگامی که با  صلی هللا عليه وسلم زمانی نازل شد که رسول هللا

کرد و مشرکين با شنيدن  خواند، قرآن را با صدای بلند، تالوت می يارانش، نماز می
اش را بد و وتمسخر ميگردند . پس پروردگار با  نازل کننده و آورنده صدايش، قرآن، 

َوال تَْجَهْر ِبَصالتَِک َوال تَُخاِفْت ِبَها َواْبتَغِ بَْيَن َذِلَک « ظمت ما  به رسولش فرمود:ع
شنوند و به قرآن بد و  يعنی با صدای بلند، تالوت مکن. زيرا مشرکين آنرا می »َسبِيالً 

وآنرا مورد تمسخر قرار ميدهند . همچنين آنقدر آهسته نخوان که به گوش يارانت نرسد. 
  لکه راه ميانه رادر اين ميان  انتخاب کن.ب

أُْنِزَل َذِلَک «ودر حديثی  بخاری از حضرت بی بی عايشه رضی هللا عنها روايت کرده: 
صحيح است، بخاری ». اين آيه در باره دعا نازل شده است«يعنی : » فِی الدَُّعاءِ 

  ).146)، مسلم (4723(
ند اين روايت کرده، و روايت اول را که ابن جرير طبری با سند ضعيف از ابن عباس مان

سند آن صحيحتر است ترجيح داده است. امام نووی و غيره نيز روايت اولی را ترجيح 
  داده اند.

احتمال دارد هردو روايت درست باشد به اين شکل که «اما حافظ ابن حجر گفته است: 
  ».زل شده باشدآيه در باره دعای رسول هللا صلی هللا عليه وسلم هنگام نماز نا

باز ابن جرير طبری و حاکم در حديثی از حضرت بی بی عايشه رضی هللا عنه روايت 
يعنی : اين ». نزلت هذه اآلية فی التشهد (َوال تَْجَهْر ِبَصالِتَک َوال تَُخاِفْت ِبَها)«کرده اند: 

حيح ) از عايشه به سند ص22839آيه در مورد تشهد در نماز نازل گرديده است. طبری (
  روايت کرده است.

اين روايت منظور ام المؤمنين را در روايت «گفته : »  اسباب النزول « امام سيوطی در 
  چرا که تشهد محل دعای داخل نماز است.». کند قبلی بيان می

رسول هللا  هر وقت «و ابن مردويه از حديث ابوهريره رضی هللا عنه روايت کرده است:
».  « کرد، آنگاه اين آيه نازل گرديد ند با صدای بلند دعا میخوا در کنار کعبه نماز می
  ».اسباب النزول سيوطی

مسلمانان «خود از ابن عباس رضی هللا عنه روايت کرده است: » مسند«و ابن منيع در 
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کردند: خدايا! رحمت بفرما و ما را ببخش. آنگاه اين آيه  همواره به صدای بلند دعا می
تور داده شد که صدای خود را نه بسيار آهسته نمايند و نه بسيار نازل و به مسلمانان دس

) به احمد بن منيع نسبت داده است، 3671» (مطالب العاليه«حافظ ابن حجر در ». بلند
  گويد: اسنادش حسن است. می 173/  2بوصيری 

از لحاظ لغوی به معنای دعا می باشد، پس معنی »  صالة « اما از آنجائيکه کلمه عربی 
، لذا می توان گفت که »دعايت را با صدای بلند مخوان« يعنی: »َوال تَْجَهْر ِبَصالِتکَ «

آيه در « رأی حافظ ابن حجر رحمه هللا صحيح باشد که با جمع بين روايات فرمودند : 
 ».باره دعای رسول هللا صلی هللا عليه وسلم هنگام نماز نازل شده باشد

اين آيه ميفرمايد : حکم اين آيه شامل قرائت در  و ابن جرير طبری در مورد شانزول
َ أَِو اْدُعوا «نماز و دعا هر دو می شود، از آنجائيکه در ابتدای آيه آمده:  قُِل اْدُعوا �َّ

ْحَمَن أَي¤ا َما تَْدُعوا َفَلهُ األْسَماُء اْلُحْسنَی ).يعنی : بگو: ّ� را بخوانيد يا 110(اسراء » الرَّ
  هر کدام را بخوانيد، (ذات پاکش يکی است؛ و) برای او بهترين نامهاست.را، » رحمان«

ای محمد قرائتت «نزديکترين قول آنست که معنای آيه اينست:  امام  طبری می افزايد :
را در نماز و نيز دعای داخل نماز و مسئلتت را با صدای بلند مخوان که بخاطر آن 

م صدايت را پايين نياور که يارانت صدايت را مشرکان مکه تو را اذيت کنند، و آنقدر ه
، که هم يارانت قرائت و دعای تو را بشنوند و هم راه ميانه را انتخاب کن نشنوند، پس

  ».تفسير طبری بخش سوره اسراء».  « مشرکان قصد آزار تو را نکنند
  خالصه بحث:

سنديم يا هم رای در خالصه بحث بايد گفت که فرق نميکند که  رأی حافظ ابن حجر را بپ 
ابن جرير طبری را، در هر دو حالت اين آيه مخالفتی با روايات وارده ندارد که بيان می 
کنند پيامبر صلی هللا عليه وسلم دو رکعت نخست نمازهای صبح و مغرب و عشاء را در 

جماعت طوری  قرائت می کردند که اصحابش قرائت ايشان را می شنيدند و گوش می 
ا رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم بيشتر از امتش به قرآن و مراد آن آگاه دادند، و قطع

است، زيرا با وحی در ارتباط است و نحوه نماز خواندن در قرآن نيامده، تنها امر به نماز 
شده، و اين جبرئيل عليه السالم بود که ترتيب  نماز را به پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

ای ايشان امامت کرد تا بياموزد، پس اگر در دو رکعت نخست آموخت، و حتی چند بار بر
نماز صبح و مغرب و عشاء بايد قرائت امام بلند باشد، بخاطر آموزش جبرئيل عليه 

السالم است و پيامبرصلی هللا عليه وسلم  آنرا به امتش بيان نمود، پس عملکرد ايشان هم 
يم الشان اينست که می فرمايد: ناشی از وحی الهی است، ودر اين بابت حکم قرآن عظ

ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُکْم َعْنهُ َفانتَُهوا« ).يعنی: و آنچه را 7(سوره حشر آيه: » َوَما آتَاُکُم الرَّ
که رسول هللا  برای شما آورده بگيريد (و اجرا کنيد)، و از آنچه نهی کرده خودداری 

  نماييد.
 ن!ـخواهران وبرادران  متدي

وقآ بدان اشاره بعمل  آمد : نمازهای جهری، عبارت از نمازهايی هستند که طوريکه ف
پيامبر صلی هللا عليه وسلم آنها را بصورت جهر (بلند کردن صدا در قرائت) خوانده اند، 

و نمازهای سری عبارت ا ز نماز های هستند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  آنها را 
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  خوانده اند.بصورت ِسر(آهسته خواندن قرائت) 
بنآ مطابق سنت رسو ل هللا صلی هللا عليه وسلم  نمازهای ظهر و عصر  بطور خفيه 

وسريه خوانده ميشود ، و نماز های  صبح و مغرب و عشاء بطور  جهر بجا ء اورده 
  ميشود. 

يعنی در سنت عملی پيامبر صلی هللا عليه وسلم امده است که :  قرائت دو رکعت نماز 
  خواند.  ت اول نماز مغرب و دورکعت نمازعشاء با صدای بلند وجهر میصبح و دو رکع

و قرائت در  نمازهای ظهر و عصر و رکعت سوم نماز مغرب و در دو رکعت آخر نماز 
خواند. و نمازگزاران، قرائت ايشان را در نمازهای سری  عشاء ، آهسته وخفيه می

کردند.( بخاری و  ای، درک می آيه(آهسته) با حرکت فک مبارک ايشان و گاهی با شنيدن 
مسلم).ناگفته نبايد گذاشت که اين طريقه  جزو مستحبات است و ما بايد در خفيه يا جهريه 

  خواندن نمازها تابع پيامبر صلی هللا عليه وسلم باشيم.
يعنی: نماز » صلوا كما رأيتمونی أصلی «پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند:  چنانکه

  گونه که می بينيد من نماز می خوانم.بخوانيد همان
(اين مورد از جمله مواردی است که همه  شيخ البانی در ارواء الغليل می فرمايد:

  ).345مسلمانان به آن اتفاق نظر دارند (االرواء، 
همچنين در نمازهای جمعه و عيدين (عيد فطر و قربان) و نماز باران و ؟آفتاب گرفتگی، 

  بخاری و مسلم و ابوداود)»  ( يخواند.با صدای بلند، قرائت م
همچنين سنت است که نماز تراويح (که جزوی از نماز شب است) را به همراه وتر بعد 

  آن بصورت جهری خواند.
بغير از اين موارد؛ بقيه نمازها بصورت سری و آهسته خوانده می شوند؛ بجز نماز شب 

صورت آهسته و گاهی بصورت بلند (تهجد) که پيامبر صلی هللا عليه وسلم گاهی آنرا ب
  و مسلم). »افعال العباد«می خواندند .( امام بخاری در 

هنگامی که پيامبر صلی « مينويسد:» صفة الصالة«شيخ ناصرالدين البانی در کتاب خود 
هللا عليه وسلم در خانه نماز ميخواند، اهل خانه، صدايش را ميشنيدند. و گاهی اتفاق 

رکش هنگام قرائت، بيرون از خانه نيز شنيده ميشود. به ابوبکر و ميافتاد که صدای مبا
عمر رضی هللا عنهما نيز توصيه نمود که چنين کنند، و اين زمانی بود که در يکی از 

شبها گذرش به ابوبکر افتاد، ديد که نماز را با صدای آهسته ميخواند و عمر را ديد که با 
نها به محضر رسوال� صلی هللا عليه وسلم صدای بلند نماز ميخواند، روز بعد که آ

شرفياب شدند، رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم فرمود:ای ابوبکر! تو را در حالی ديدم 
که نماز را با صدای آهسته ميخواندی؟ ابوبکر گفت: چون ميخواستم صدايم را فقط خدا 

ود؟ گفت:ای رسول هللا بشنود. به عمر نيز فرمود: تو را در حالی ديم که صدايت را بلند ب
صلی هللا عليه وسلم! ميخواستم افراد خوابيده را بيدار کنم و شيطان را طرد نمايم. 

رسوال� صلی هللا عليه وسلم به آنها فرمود: ای ابوبکر! تو کمی صدايت را بلند کن و ای 
  عمر! تو اندکی صدايت را پايين بياور. 

د تالوت کند، مانند کسی است که آشکارا صدقه و ميفرمود: کسی که قرآن را با صدای بلن
  »دهد و کسی که آن را با صدای آهسته بخواند، مانند کسی است که پنهانی صدقه دهد.
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جهری و سری خواندن نمازها، از جمله ی سنتهای نماز هستند و واجب نيستند، ولی 
پيروی کند و افضل آنست که فرد نمازگزار از هدايت و سنت نبوی صلی هللا عليه وسلم 

  بمانند او نمازهای جهری خود را جهری، و سری را سری بخواند.
جهر در قرائت در نماز جهری بر «شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه هللا می گويد:

سبيل وجوب نيست، بلکه بر سبيل افضليت می باشد، پس اگر کسی نماز جهری را سری 
ال صالة لمن «ر صلی هللا عليه وسلم فرموده: بخواند، نمازش باطل نخواهد شد؛ زيرا پيامب

؛ کسی که ام القرآن (فاتحه) را نخواند، نمازش صحيح نيست.(متفق »لم يقرأ بأِمّ القرآن
عليه) و در اين فرموده ی خويش جهری يا سری خواندن اين قرائت را مقيد نکرده 

ت همانند نماز است.. اما افضل جهری خواندن نمازهايی است که جهر در آنها سنت اس
  صبح و جمعه.

اگر امام عمدا نماز جهری خويش را بصورت جهر نخواند، باز نمازش صحيح است ولی 
  با اين حال نماز او ناقص است.

اما فرد منفرد هرگاه نماز جهری خواند، او بين جهر يا سری خواندن نمازش مخير  
خشوع نزديکتر است، همان است، و ببيند که با کدام حالت نشاط بيشتری می يابد و به 

  )  .13/73» (مجموع فتاوی ابن عثيمين» ( حالت را انتخاب نمايد.
اما شايد در اينجا سوالی مطرح شود که؛ حکمت از جهری خواندن برخی نمازها و سری 

  خواندن بعضی ديگر چيست؟
ی داشته البته شايسته ی يک مسلمان اينست که قبل از هرچيز التزام کامل به شرع هللا تعال

باشد، حال چه حکمت آنها را بداند يا خير، زيرا برای يک مسلمان، بزرگترين دليل برای 
انجام هر عبادتی، اوال؛ دستور و امر پروردگارش و پيامبر صلی هللا عليه وسلم است، لذا 

بدون چون و چرا ماداميکه امر هللا و رسولش را ديد و شنيد، آنرا اطاعت و انجام می 
ِ َوَرُسوِلِه ِلَيْحُکَم « نکه قرآن می فرمايد:  دهد؛ چنا إِنََّما َکاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِنيَن إَِذا ُدُعوا إِلَی �َّ

) يعنی: سخن 51سوره نورآيه : »(َبْينَُهْم أَن َيقُولُوا َسِمْعَنا َوأََطْعَنا َوأُْوَلِئَک ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
وت شوند تا ميان آنان داوری کند، تنها اين مؤمنان، هنگامی که بسوی خدا و رسولش دع

  و اينها همان رستگاران واقعی هستند.» شنيديم و اطاعت کرديم!«است که ميگويند: 
هنگامی که (مومنان) به «شيخ عبدالرحمن سعدی رحمه هللا در تفسير اين آيه می نويسد:

ه قضاوت شان  با سوی خدا و پيامبرش فرا خوانده شوند تا ميان آنان قضاوت کنند، خوا
خواسته هايشان موافق باشد يا مخالف، سخنشان تنها اين است، أَن َيقُولُوا َسِمْعَنا َوأََطْعَنا که 

  » .ميگويند: شنيديم و فرمان برديم
يعنی حکم هللا و پيامبرش را شنيديم و ندای کسی که ما را به سوی آن فرا خواند اجابت 

َوأُْوَلِئَک ُهُم «  يم، و هيچ مشکل و ناراحتی نداريم.نموديم، و به طور کامل اطاعت ميکن
  و تنها ايشان رستگارانند. » اْلُمْفِلُحونَ 

فالح و رستگاری را در اين گروه منحصر نمود، چون رستگاری يعنی دست يافتن به 
و  هللاآنچه که مطلوب است، و نجات يافتن از آنچه که ناخوشايند است و جز کسی که 

ور قرار دهد و از خدا و پيامبرش اطاعت نمايد هيچ کسی رستگار نخواهد پيامبرش را دا
  »شد.
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ثانيآ ؛ به خاطر اينکه هللا تعالی به وی نعمت حيات داده است، لذا عبادت خداوند را 
بعنوان سپاسگذاری و شکرگزاری او بابت اين نعمت می نگرد و لذا از انجام عبادات 

دانسته و بابت نعمت حيات و زندگی بدينوسيله از هللا  کوتاهی نمی کند و بلکه آنرا وظيفه
  تعالی تشکر و قدردانی می کند.

بنابراين چه بسا بسياری از احکام شريعت را که شارع وضع نموده تا مکلفين آنها را به 
نحو شايسته ای انجام دهند، علت و حکمت آن احکام بر بندگان نامعلوم و پنهان باشد و 

رای يافتن آن حکمتها فراهم نيايد، ولی آنچه که مهم است؛ انجام اوامر شايد هرگز مجالی ب
هللا و رسول صلی هللا عليه وسلم برطبق فرمايش آنها و بدون چون و چرا است، و 

« مومنان و مسلمانان واقعی کسانی هستند که در برابر اوامر هللا و فرستاده اش بگويند: 
  و اطاعت کرديم. يعنی: شنيديم» َسِمْعَنا َوأََطْعَنا

بعبارتی، پس از آنکه دستور خدا و پيامبرش را شنيدند، بالفاصله و بدون کنجکاوی يا 
اعتراض يا هر مسئله ی ديگر، آن دستور را اطاعت می کنند حال چه حکمت آنرا بدانند 

و چه ندانند، زيرا ايمان جازم و قطعی دارند که هيچکدام از اعمال و دستورات خداوند 
کمت و از روی عبث نبوده است و همين ايمان راسخ آنهاست که باعث می شود بدون ح

همينکه دستور را شنيدند، بالفاصله اجرا کنند و از حکمت و علت و چون و چرا نمی 
  گردند.

چرا که اگر خصوصيات و ويژگيهای مسلمان اينگونه نباشد که در برابر اوامر خدا گردن 
آنصورت يا ايمان در قلبش رسوخ نکرده و يا نشانه ای از کجی و انقياد نداشته باشد، در 

  ضعف ايمان است که بايد اصالح و تقويت گردد.
َفالَ َوَرِبَّک الَ يُْؤِمنُوَن َحتََّی يَُحِکُّموَک ِفيَما َشَجَر « خداوند تبارک و تعالی می فرمايد: 

مَّ  ) يعنی: به 65(نساء » ا َقَضْيَت َويَُسِلُّمواْ تَْسِليًماَبْينَُهْم ثُمَّ الَ َيِجُدواْ فِی أَنفُِسِهْم َحَرًجا ِمّ
پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اينکه در اختالفات خود، تو را به 

قضاوت طلبند؛ و سپس از قضاوت  تو، در دل خود احساس ناراحتی نکنند؛ و کامال 
  تسليم باشند.

 قسمخداوند به ذات بزرگوارش  «ه می نويسد: عالمه عبدالرحمن سعدی در تفسير اين آي
ياد نمود که آنها مومن به حساب نمی آيند تا پيامبر خدا را در همه اختالفات خود قاضی  
و حاکم قرار ندهند.. اما فقط داوروقاضی  قرار دادن کافی نيست تا وقتی که ماللت و دل 

قط به ظاهر و از روی چشم تنگی از قضاوت پيامبر از دلهايشان دور نشود. و نبايد ف
پوشی به قضاوت وفيصله  پيامبر راضی باشند، بلکه بايد قلبا از آن راضی باشند، و با 
اطمينان خاطر و در ظاهر و باطن تسليم فيصله  پيامبر گردند. پس داور قرار دادن در 

م مقام اسالم، و منتفی بودن رنج و کدورت قلبی در مقام ايمان، و تسليم شدن در مقا
احسان قرار دارد. پس هرکس اين مراحل را تکميل نمايد همه مراحل دين را تکميل کرده 

است، و هرکس پيامبر را به حيث قاضی خويش  قرار ندهد وبه حکم وی پايبند نباشد 
کافر است. و هرکس پيامبر را داور قرار ندهد اما به داوری او پايبند و معتقد باشد، حکم 

  »ان است.او چون ديگر گناهکار
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اما اگر بخواهيم در مورد علت جهری خواندن بعضی از نمازها و سری خواندن بعضی 
ديگر گفته باشيم؛ بايد گفت که بعضی از علماء  که رحمت خدا بر آنها باد، حکمت از 

جهر به قرائت در نمازهای شبانه (مغرب و عشاء و فجر) و اسرار در نمازهای روزانه 
ده اند و حاصل اين تالش چنين بوده؛برخالف روز، شب وقت (ظهر و عصر) را جويا ش

خلوت و آرامش بيشتر قلب و آسايش بدن است، پس جهر به قرائت در نمازهای شبانه 
تشريع شده تا عبد لذت مناجات خويش برای پروردگارش را ظاهر گرداند، و همچنين 

  قرائت زبان با قلب و آذان هماهنگ و موافق شوند.
إِنَّ َناِشئَةَ اللَّْيِل ِهَی أََشدُّ َوْطئًا َوأَْقَوُم قِيال ، إِنَّ «ه ی مبارکه زير می فرمايد: چنانکه در آي

) (يعنی: مسلّماً نماز و عبادت شبانه 7-6سوره مزمل »(لََک فِی اَلنََّهاِر َسْبًحا َطِويال
  ! )پابرجاتر و با استقامتتر است!و تو در روز تالش مستمر و طوالنی خواهی داشت

بعبارتی بيدار شدن از خواب در شب برای خواندن نماز و به منظور به دست آوردن 
مقصود قرآن راهی نزديک تر است: زبان و قلب هماهنگ می گردند و کارها در شب 

کم می شوند و هرچه که خواننده بگويد می فهمد و کارش درست انجام می گيرد. به 
  می آيند. خالف روز که اين مقاصد درآن به دست ن

در روز به دنبال نيازها و زندگی خود » إِنَّ َلَک فِی اَلنََّهاِر َسْبًحا َطِويًال «بنابراين فرمود:
  هستی که اين باعث می شود تا دل به اين چيزها مشغول گردد.

پس خواندن قرآن در شب استوارتر و تلفظ آن درستتر است از آن جهت که حضور قلب 
  در آن خاموش و دنيا در آن آرام و ساکت ميباشد.در آن فراهم، سروصداها 

معنی آيه اينست که، موافقت بين قلب و «امام قرطبی رحمه هللا در تفسير خود می نويسد: 
ديده و گوش و زبان (در شب) شديدتر و بيشتر (از روز) است؛ زيرا در شب صداها و 

  ).19/40قرطبی ( (تفسير» حرکات تمام می شوند. 
روز محل کسب و اشتغال و اختالط مردم با « می گويد:» تحفة المحتاج« مولف کتاب 

همديگر است، بنابراين (اين وضعيت، مطالبه ی) سری (خواندن نمازها) را در اين 
اوقات می کند، زيرا صالحيت الزم را برای فراغت جهت مناجات (با هللا تعالی) ندارد، 

زهای شبانه ملحق می گردد، زيرا وقت و نماز صبح (نيز بمانند عشاء و مغرب) به نما
آن محل کسب و اشتغال نيست، همانند روز جمعه (که تعطيل بوده و وقت اشتغال و کسب 

  نيست).  (نماز جمعه هم بصورت جهری خوانده می شود)
تفاوت نماز شب با نماز روز در جهر يا سری خواندن «امام ابن قيم رحمه هللا می گويد: 

ت و مناسبت قرار دارد؛ چرا که شب وقت فروکش کردن اصوات و آنها، در نهايت حکم
شب   سکون حرکات و فراغ قلب هاست، ولی روز محل اشتغال زياد با قلب و بدن است،

محل هماهنگی و موافقت کردن قلب با زبان، و نيز هماهنگی زبان با آذان است، و بر 
مازها سنت است، و رسول همين اساس طوالنی کردن قرائت نماز صبح نسبت به ديگر ن

هللا صلی هللا عليه وسلم در نماز صبح شصت تا يکصد آيه قرائت می کرد، و ابوبکر 
صديق در آن بقره می خواند، و عمر سوره ی نحل و هود و بنی اسرائيل و يونس و 

همانند آن از سوره های (طويل) را قرائت می نمود؛ زيرا قلب از مشغله فارغ می شد.. 
ز، با توجه به اينکه ضد اين امر (که در شب موجود است) صورت می گيرد، اما در رو
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پس نماز آن نيز سری است مگر آنکه عارضه ای روی دهد که در آن راجحی نهفته 
باشد، مانند خواندن نمازها در مساجد جامع (مصلی) در نماز دو عيد(فطر و قربان) و 

(تنها) در اين حالت است که جهر  جمعه و استسقاء (طلب باران) و کسوف (و خسوف)؛
و نزديکتر به بدست آوردن مقصود است،  (خواندن قرائت در نماز روز) احسن و بهتر 

و برای جمع نافع تر است، و در آن نمازها، کالم هللا برای نمازگزاران قرائت می شود 
جد جامع و (و آنها قرائت را شنيده و نفع می برند) و تبليغ و رساندن کالم هللا در مسا

   . )2/91» (إعالم الموقعين« مصلی ها از بزرگترين مقاصد رسالت (اسالم) است. 
اين گوشه ای از گفتار علماء  پيرامون حکمت جهری و سری خواندن نمازها بود؛ اما 

حکمت آن هرچه باشد (که خدا بدان آگاهتر است)؛ نمازهای جهری را بصورت جهر (و 
امبر صلی هللا عليه وسلم چنين نماز خوانده اند، و ايشان می يا سری) می خوانيم، چون پي

؛ همانگونه نماز بخوانيد که می بينيد من نماز می »صلوا كما رأيتمونی أصلی «فرمايند:
پس ما نيز به تبعيت از اين فرموده و سنت ايشان، نمازهای جهری و  خوانم. (بخاری)

سنت شب بصورت جهری، و  اصل بر آنست که نمازهای سری خود را می خوانيم
نمازهای سنت روز بصورت سری خوانده شوند، مگر در حالتهايی که از اين اصل 

  مستثناء هستند که ذکر خواهند شد.
نماز عيد و استسقاء (باران) و تراويح و خسوف ماه، سنت است «د: ـامام نووی می گوي

  که بصورت جهريه باشند، و خالفی در آن نيست.
  ز، سنت است بصورت سريه باشند، و خالفی در اين هم نيست.و اما نوافل رو

در مورد آن گفته : بصورت جهريه » التتمة« و اما نوافل شب   بجز تراويح   صاحب 
  گفتند : وسط بين جهر و سر هستند.» التهذيب« هستند، و قاضی حسين و صاحب 

سريه خوانده می  قابل تذکر که در مذهب  امام شافعی  نمازهای سنت راتبه؛  بصورت
از بعضی از سلف، جهری خواندن سنت »  شرح مسلم« شوند، و قاضی عياض در 

  ).3/357» (المجموع». «صبح و از جمهور سريه خواندن را نقل کرده است
  از کتب حنابله آمده:» ناع ـکشاف الق« و در 

قرائت جهری در نمازهای سنت روز بجز کسوف و استسقاء مکروه است، و اما « 
قرائت نماز سنت شب بستگی به مصلحت دارد؛ اگر در اطراف يا نزديکی او کسانی 

باشند که جهری خواندنش موجب اذيت آنها شود، بصورت سريه بخواند، و اگر هم از 
  جهری خواندن او منتفع شوند، جهری بخواند.

تاب  و محب الکتانی ميفرمايد : ظاهرتر آنست که منظور از روز در اينجا از طلوع آف
»  کشاف القناع ».  « است نه طلوع فجر، و شب از غروب آفتاب  تا طلوع آن است

  ) با اختصار.1/441(
هيچ خالفی مابين فقهاء در استحباب «آمده : »  دائرة المعارف فقهی «  و در کتاب 

  ).16/189»  (الموسوعة الفقهية ».  « سری خواندن نوافل مطلق روز نيست
ز سنت روز را برای کسب خشوع بيشتر بصورت جهری بخواند، و اگر نمازگزار نما

  ايرادی ندارد، ولی افضل آنست سری بخواند، چون مطابق سنت است.
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آيا جايز است در قرائت نماز اندکی صدا را باالبرد عبد العزيز ابن باز سوال شد: شيخاز 
  ن می شود؟طوريکه  فقط خودم آنرا بشنوم؛ زيرا اينکار باعث خشوع بيشتری نزد م

اگر کسی نماز سنت شب را می خواند برای وی مشروع است که «جواب فرمودند : 
هرگونه برای قلبش بهتر است بصورت جهری يا سريه بخواند، البته مادام که جهری 

خواندنش کسی را اذيت نکند، اگر در اطراف او کسانی باشند مانند کسی که در خواب 
الوت کنندگان قرآن، و جهری خواندن او آنها را اذيت است و يا ديگر نمازگزاران يا ت

  کند، صدايش را پايين آورد.
و اما در نماز روز مانند نماز ضحی و رواتب و نماز فرض ظهر و عصر، سنت آنست 
بصورت سری خوانده شوند، و برای امام مشروع است که بعضی اوقات بعضی آيات را 

کان النبی صلی  «وقتاده رضی هللا عنه که گفت : با صدای بلند بخواند، به دليل روايت اب
 ً متفق عليه، يعنی : پيامبر صلی هللا عليه وسلم گاهی » هللا عليه وسلم يسمعنا اآلية أحيانا

برخی آيات را به گونه ای می خواند که ما می شنيديم، يعنی در نماز ظهر و عصر، وهللا 
  ) .11/126مجموع فتاوی الشيخ ابن باز (». ( ولی التوفيق

  :خواندان دعاء واذکار بزبان غيرعربی در نماز
در مورد دعاء و اذکار نماز، نظر جمهور علماء  بر اينست که اگر يک شخص توان 

صحبت کردن را به زبان را داشته باشد ،  بر وی جائز نيست که بغير زبان عربی اوراد 
ربی است وسنت عملی پيامبر و اذکار نماز را بخواند، زيرا اساسآ اذکاردر نماز بزبان ع

صلی هللا عليه وسلم بر اين است که ،پيامبر صلی هللا عليه و سلم هميشه  اين دعا ء ها 
واذکار را بزبان عربی ميخواندند ، ولی اگر کسی زبان عربی  را ياد نداشته باشد ،  و 

ن خودش نتواند به زبان عربی صحبت  کند، در اينصورت ميتواند اذکار نماز را به زبا
در نماز بيان کند، هر زبانی که باشد، زيرا ذکر خداوند به هر زبانی ميتواند انجام بگيرد، 

و کسی که زبان عربی را نميتواند نطق کند زبان خودش بديل آن خواهد بود، لذا بايد 
اذکار نماز را به زبان خودش ياد بگيرد، و اين مسئله منطبق ميشود بر تمام اذکار نماز 

إنَّا «  ائت قرآن که بغير زبان عربی جائز نيست، زيرا خداوند در قرآن ميفرمايد: بجز قر
   عربی)  زبان  (يعنی به»  عربی  قرآنی«را)   (يعنی قرآن» را  ما آن» «أَْنَزْلَناهُ قُْرآنًا َعَربِي¤ا

، وخدمت خواننده محترم بايد بعرض برسانم که قرآن عظيم الشان هم  »کرديم  نازل«
ظش و هم معنايش معجزه هست، و اگر اين الفاظ  قرآنی به زبان ديگر تغيير داده شود لف

از نظمش خارج ميشود و ديگر نميتوان به آن قرآن خطاب کرد ، بلکه به بايد تفسير 
گفت، و اگر نتواند قرآن را به عربی بخواند بر او واجب هست که ياد بگيرد تا در نماز 

و اگر انسان استطاعت وقدرت آنرا داشته  باشد که زبان عربی قرآن را به عربی بخواند، 
را ياد بگيرد ولی با آنهم  اقدام  به اموزش آن نميکند ،  در اينصورت نمازش صحيح 

نيست، و اگر چيزی از قرآن بلد نباشد و ترس از خروج وقت نماز داشته باشد، بايد هر 
آيه باشد، زيرا پيامبر صلی هللا عليه و آيه ای که بلد باشد در نماز بخواند حتی اگر يک 
إَذا قُْمت إلَی الصَّالةِ ، َفإِْن َکاَن َمَعک «  سلم به کسی که چيزی از قرآن بلد نبود فرمودند: 

َ، َوَهِلّْلهُ، َوَکِبّْرهُ  (روايت ابوداود)، يعنی: ( اگر خواستی » قُْرآٌن َفاْقَرأْ ِبِه، َوإِال َفاْحَمْد �َّ
ی، چنانچه چيزی از قرآن را يادداشته  باشی آنرا بخوان، و گرنه تحميد و نماز بخوان
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تهليل و تکبير بگو (يعنی : الحمد�، ال اله اال هللا، هللا اکبر...)  و آن آيه را بجای سوره 
فاتحه هفت بار تکرار ميکند، ولی اگر هيچ آيه ای بلد نباشد و يا پاره ای از آيه باشد مانند 

، ديگر نيازی به تکرار آن نيست بلکه بجای قرائت قرآن (که بلد نيست) »  الحمد�«  
َجاَء َرُجٌل إلَی النَِّبِیّ « بايد تکبير و تحميد و تهليل بگويد، زيرا در روايت آمده است که: 

يُْجِزئُنِی ِمْنهُ .  ی َما صلی هللا عليه وسلم َفَقاَل :إنِّی ال أَْستَِطيُع أَْن آُخَذ َشْيئًا ِمْن اْلقُْرآِن، فََعِلّْمِن 
ُ أَْکَبُر ، َوال َحْوَل َوال قُ  ُ ، َوَ�َّ ِ ، َوال إَلهَ إال �َّ ِ ، َواْلَحْمُد ِ�َّ ِ َفَقاَل : قُْل : ُسْبَحاَن �َّ ةَ إال ِباَ�َّ وَّ

 ... ) (روايت ابو داود)، يعنی: (  مردی نزد پيامبر صلی هللا عليه و سلم آمد و گفت: من
نميتوانم چيزی از قرآن را ياد بگيرم، پس چيز ديگری را بجای آن به من بياموز، پيامبر 

ُ أَْکَبُر ، « صلی هللا عليه و سلم فرمود:   ُ ، َوَ�َّ ِ ، َوال إَلَه إال �َّ ِ ، َواْلَحْمُد ِ�َّ بگو: ُسْبَحاَن �َّ
 .(.. ِ ةَ إال ِباَ�َّ   َوال َحْوَل َوال قُوَّ

بطور خالصه، اگر نمازگذار دعاهای عربی را خوب تلفظ کند و بفهمد برای او  پس 
جائز نيست به زبان ديگری در نماز نطق کند، چه در نماز فرض و چه سنت، ولی اگر 
جديدآ بدين اسالم مشرف شده باشد  و يا برای او نطق زبان عربی مشکالتی داشته باشد 

بان خودش در نماز دعاء کند ولی بايد در عين حال ويا بلد نباشد، مشکلی نيست ، که به ز
سعی کند اوراد نماز را به زبان عربی هر چه زودتر ياد بگيرد تا بتواند نمازش را 

صحيح ادا کند، و اگر قرآن اصال بلد نباشد، بجای قرائت سوره فاتحه بايد تحميد و تهليل 
ن ديگری آنرا بخواند وداليل آن و تسبيح و تکبير بگويد و نبايد بجای قرائت قرآن به زبا

  در فوق تذکر رفت .    
  ؟يگرددنمموجب بطالن نماز  قرآنی  آيات عدم فهم معانی

نماز فقط ذکر زبانی نيست، بلکه حقيقت آن است نبايد فراموش کرد که : خواننده محترم !
ر است  که انسان  را از خواب غفلت بيدار می سازد ،و د موثرترين ذکری نماز  که 

نمايد، و او را آماده اطاعت از می  احساس محبت و شکر را  تحريک  وجود او 
 پروردگار ميسازد.

بايد  فهم نماز را در حرکات  ظاهری نماز نه بيند، وچنين فکر نکند که اول  گزار نماز
داراى افعال واقوال و اذكار و قيام و قعود  به اصطالح آخرش تسليم و نماز تکبير است و

توحيد عملى  نمازتوحيد و اخالص در عبوديت است، نماز برای مفهوم واقعی لکه .ب است
  تعالى است . هللا هللا و وابستگى به  و توحيد اعتقادى به انقطاع از ماسوى

  ميکند ، به منتهای تکامل دست می يابد. ، منتهاى عبوديت را طى نمازگزار در نماز 
از وسيله ای است  برای تکامل  بشر، که به نمبراى عروج بشر،  اى است وسيله نماز 

 تـأسف ما انسانها از اين وسيله مفيد و با عظمت استفاده الزم ومؤثری نمی بريم . 
هللا است . اگر  تعالى و انقطاع از ماسوىهللا   توحيد، عبوديت نماز همانطوريکه گفتيم ، 

حله  انتهای تکامل  دست  انسان توانمندی رسيدن به  اين مرحله را بد ست ارد  به مر 
قرآت ايات  قرآنی است که در معانی يافته است . دست يافتن  به رمز عالی نماز فهم 

 . قرائت مينمايد  نمازگزار  آنرا  ، نماز 
 در نماز ميگردد ، فهميدن معنی آيات و اذکار داخل نماز باعث افزايش خشوع و خضوع 

چنين نمازی دارای ثواب  کامل ادا گردد،اگر عبادت نماز به خشوع وخضوع  و مسلما
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ثواب نماز نيز کمتر  در نماز تقليل  يابــد، اين امروبه هر اندازيکه  بيشتری خواهد بود.
کم  ،نمايد درست و کامل ادا را ماداميکه ارکان نماز  گزاراگر نمازبا آنهم  ميشود. ولی 

باطل   گزارت ميکند ، نماز نمافهميدن آيات قرآنی ويا نه فهميدن آيات که در نماز تالو
 نمی شود.

از عمار بن ياسر رضی هللا عنه روايت است که می گويد: من از  در حديث مبارکی 
همانا فردی که نماز می خواند « می فرمودند:   رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شنيدم که

، يک هشتم  يک دهم ، يک نهمای در حالی که نمازش برای وی چيزی ، مگر به اندازه 
، ويا نصف آن نوشته نمی   ، يک هفتم ، يک ششم ، يک پنجم ، يک چهارم ، يک سوم

) از 4/319،321) و احمد (2/281) و بيهقی (1/127اين حديث را ابو داود ( » شود
دو روايت که يکی از آنها را عراقی صحيح دانسته است. و ابن حبان در کتاب صحيح 

  )روايت کرده است .1/184خودش چنانکه در الترغيب (
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  باب هژدهم
  تکبيرات انتقال ازرکن به رکن ديگر

  قبل از همه بايد گفت که : 
و عدم وجودش باعث  ،شود آن، شی که در آن است کامل می  رکن در نماز چيزی است که : بوسيله

و  ،نماز است مانند رکوع در نماز که رکن ،شود که جزء رکن آن است چيزی می» و عدم«بطالن 
 عدم رکن در نماز باعث باطل شدن نماز است.

  در حديث از  ابوهريره روايت است: 
إذا قام إلی الصالة يکبر حين يقوم، ثم يکبر حين يرکع، ثم  ان رسول هللا صلی هللا عليه وسلم « 

د، ثم يکبر يقول: سمع هللا لمن حمده، حين يرفع صلبه من الرکعة، ثم يقولو هوقائم : ربنا لک الحم
حين يهوی، ثم يکبر حين يرفع رأسه، تم يکبر حين يسجد، ثم يکبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلک 

متفق عليه : صحيح (   .»فی الصالة کلها حتی يقضيها، و يکبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس 
، سنن نسايی )293/1/-28-392)، صحيح امام مسلم  (289/272/2امام بخاری ( فتح الباری )  (

)233/2(. 
 : فرمود ايستاد می عليه وسلم زمانيکه ميخواست نماز بخواند،هنگامی که می پيامبرصلی هللا«
فرمود  گفت و هنگام بلند شدن از رکوع می می»  هللا أکبر«رفت،  هللا اکبر، سپس وقتی به رکوع می 

  فرمود : ايستاد می و وقتی راست می»  سمع هللا لمن حمده : « 
، و وقتی سرش » هللا اکبر «  فرمود آمد می سپس وقتی برای سجده فرود می» . ربنا لک الحمد   «

» هللا اکبر « فرمود :   رفت می ووقتی به سجده می» هللا اکبر«  فرمود  کرد و می را از سجده بلند می
يان نمازش انجام سپس اين کار را تا پا»  هللا اکبر  «  فرمود  کرد و می و وقتی سرش را بلند می

  گفت. می» هللا اکبر« داد و پس از تشهد اول، هنگام بلند شدن به رکعت سوم  می
نماز بخوانيد «هدايت پيامبر صلی هللا عليه وسلم بطور متداوم برای اصحاب اش همين بود که 

فی إرواء الغليل صحيح : (  » صلوا کما رأيتمونی أصلی«»خوانم همانطور که مرا ديديد نماز می
  .) .)631/111/2( .صحيح امام بخاری (فتح الباری)) ، (262 تخريج احاديث منار السبيل

و به کسی که نمازش را بد خوانده بود دستور داد که در بين ارکان نماز هللا اکبر بگويد و فرمود : 
هللا  ثم يکبر و يحمد ،يعنی مواضعه  ،(إنه التتم صالة ألحد من الناس حتی يتوضا فيضع الوضوء 

عزوجل ويثنی عليه، و يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول : هللا اکبر، ثم يسجد حتی تطمئن مفاصله، ثم 
يقول : هللا أکبر، و يرفع رأسه حتی يستوی قاعدا، ثم يقول : هللا أکبر، ثم يسجد حتی تطمئن مفاصله 

  ... ثم يرفع رأسه فيکبر، فإذا فعل ذلک فقد تمت صالته)
 .) 100/3و  842/99) ، ( سنن ابوداود) ( عون المعبود ) (763بو داود  صحيح سنن ا( 
شود مگر اينکه به خوبی وضوء بگيرد (يعنی به خوبی اعضای  نماز هيچ يک از مردم کامل نمی«  

وضوءيش را بشويد) سپس هللا اکبر بگويد و حمد و ثنای خدا را به جای آورد و هر اندازه که 
س هللا أکبر گفته، به رکوع رود بطوريکه مفاصلش آرام گيرند، سپس سمع خواست قرآن بخواند، سپ

هللا لمن حمده بگويد بطوريکه راست بايستد، سپس هللا أکبر گفته و به سجده برود بطوريکه 
مفاصلش آرام گيرند، سپس هللا أکبر بگويد و سرش را (از سجده) بلند کند بطوريکه راست بنشيند 

( دوباره ) سجده کند بطوريکه مفاصلش آرام گيرند سپس سرش را بلند کند  سپس هللا أکبر بگويد و
 .»و هللا أکبر بگويد و وقتی که اين کارها را انجام داد نمازش کامل شده است

إذا قعدتم فی کل « :فرمود روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  از ابن مسعود( رض ) 
و الصلوات و الطيبات، السالم عليک أيها النبی و رحمة هللا و برکاته،  التحيات �،:«  رکعتين فقولوا 

السالم علينا و علی عباده هللا الصالحين، أشهد أن ال إله إال هللا، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، ثم 
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ليتخير أحدکم من الدعاء أعجبه إليه، فليدع به ربه عزوجل)( صحيح : ( اإلرواء  الغليل  فی تخريج 
 .)238/2، (سنن نسايی  (»336احاديث منار السبيل 

در هر دو رکعت که نشستيد بگوييد : سالم، دعا و هر کالم پاکی به خداوند متعال اختصاص دارد، «
دهم که هيچ  سالم خدا بر شما باد ای پيامبر خدا، سالم بر ما و بر بندگان صالح خدا، شهادت می

دهم که محمد بنده و فرستاده اوست. سپس هر دعايی  ادت میمعبود بر حقی غير از هللا نيست و شه
 .»را که دوست دارد انتخاب کند و با آن پروردگارش را بخواند

به کسی که نمازش را به صورت ناصحيح خوانده بود دستور داد که  و پيامبرصلی هللا عليه وسلم 
ن و افترش فخذک اليسری ثم فإذا جلست فی وسط الصالة فاطمئ« تشهد اول را بخواند و فرمود : 

) .)845/102/3)، سنن ابو داود (عون المعبود ) (766(صحيح : (صحيح سنن ابوداود  »  تشهد
وقتی که در وسط نماز نشستی آرام بگير و پای چپت را پهن کن (و روی آن بنشين) سپس تشهد «

  .»بخوان

 يادداشت:
مرکب از دو کلمه است؛ »  هللا اکبر« که د متذکر شبايد » هللا اکبر «توضيح مختصر درمورد کلمه 

  است.» اکبر« و ديگری »   هللا«   يکی لفظ جالله 
است و معنای »  أفعل«  هللا؛ اسم َعلَمی است بر ذات باری تعالی، و کلمه ی اکبر؛ بر صيغه ی 

ند سبحان يعنی خداو چنين است:»  هللا اکبر  «  تفضيل را می رساند، بنابراين روی هم رفته معنای 
بزرگتر از هر چيزی است در اين وجود، و باالتر و عزيزتر از هرآنچه است که ما انسانها در خيال  

 خود آنرا تصور ميکنيم .
يا به معنای هللا  سبحان بزرگتر از هر چيزی (در پادشاهی، و در خالقيتش، و استحقاقش بر عبادت، 

ش، در زنده گرداندن و ميراندنش، رزق دادن) و توصيف وی به صفات کمال، در اطاعت کردن اوامر
 است . و خالصه آنکه هللا تعالی بزرگتر از هر چيزی در (ربوبيت و الوهيت و صفات کمال) است.

  امام محمد غزالی در کتاب کيميای سعادت در تفسير اين کلمه  می گويد:
اين آن باشد که هللا بزرگتر از آن است که گويی که  هللا  بزرگتر است. و حقيقت » معنی هللا اکبر « 

آن است که خلق وی را به قياس خويش بتوانند شناخت، نه معنی آن است که وی از آن بزرگتر 
.                     » باشد. هللا اکبر يعنی که خداوند بزرگتر از آن است که به قياس عقل، انسان  وی را بتواند شناخت

بزرگترين سه حالت را افاده ميکنيم. مثال ً کالن   ،بزرگتر  ،زمانيکه ميگويم: بزرگ  به فهم ما
 کالنتر و کالنترين. در حق هللا تعالی بزرگترين وکالنترين  مناسب است. 

دوچيز که مقايسه شود يکی از ديگر بزرگترويا کالنتر باشد اين کلمه می آيد اما ذات باری تعالی هللا 
ست. پس مناسب است برای ذات هللا تعالی همان  موجود غير قابل مقايسه  با چيزی وشی ا

  .بزرگترين بکار برده شود
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  باب نزدهم
  رفع اليدين در نماز

  در دين مقدس اسالم برای  قبول گرديدن اعمال درپيشگاه هللا متعال دو شرط وجود دارد.
سی شريک باری يعنی اينکه آن عمل فقط برای هللا انجام بگيرد ودرآن عمل کاخالص:  اول : 

    تعالی قرار داده نشود .
: يعنی اينکه آن عمل مطابق روش عمل رسول هللا اتباع رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  دوم: 

انجام بگيرد ، واگر چنانچه عملی اين دوخصوصيات  رانداشته باشد مورد قبول هللا متعال قرار نمی 
داشته باشد بصورت حتمی م بايد اين دوشرط راگيرد ونماز به عنوان يکی ازعبادات بی نهايت مه

  ودر غير اينصورت نماز صحيح نيست.
برابر دوشانه يا برابر دو گوش قرار بگيرند وكف   رفع اليدين يعني بلند كردن دودست به نحوي كه 

   دو دست رو به قبله وانگشتان راست وطبق عادت گشاده باشند . اين عمل درآغاز نمازو هنگام
   .براي ركعت سوم انجام مي گيرد   كوع وبلند شدن ازآن وهنگام بلند شدن از تشهدرفتن به ر

می باشد وعمل به آن    رفع اليدين در نماز ازسنت های ثابت شده رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم
   موجب اجر وثواب الهی می شود تاجائيکه  برخی از علماءحتی قائل به وجوب رفع اليدين ميباشند .

اسالمی قابل بحث  در نماز يکی از موضعاتی است که در بين مجتهدين  فقهی  ،ليدينرفع ا
اراء جوانب محتلف را غرض  موضوعقرارگرفته، ما بمنظور روشن  شدن بهتر وبيشتر اين 

 معلومات مزيد  خوانندگان  تقديم ميدارم. 

  : نـدياليـع ـم رفـکـح

مان باال بردن دستها در چهار مکان در داخل نماز به ن در نماز  يا هـمطابق احاديث نبوی رفع يدي
ثبوت  رسيده  وعمل  مستحب است و جزو سنت نبوی صلی هللا عليه وسلم بشمار ميرود ، اگرچه 

  تعداد از علماء  بر وجوب بودن آن حکم  ميفرمايند : 
  ن:ـديـوضع  رفع اليـم

  مستحب ميباشد : عموقهمانطوريکه ياد اور شديم رفع اليدين در نماز در چهار
  هنگام تکبيرة االحرام:رفع اليدين اول:

، يا قبل از آن، و يا بعد از آن، نماز گزار يعنې همزمان به اولين تکبير نماز همزمان با تکبيرتحريمه 
  دستهايش را بلند نمايد، همه اين حاالت در سنت  پيامبر صلی هللا عليه وسلم به ثبوت  رسيده است. 

هللا صلی هللا عليه  کان رسول« ابن عمر رضی هللا عنه روايت شده آمده است که :   درحديثی  که از
فإذا أراد أن يرکع فعل مثل ذلک، وإذا   وسلم إذا قام للصالة رفع يديه حتی تکونا حذو منکبيه ثم کبر،

  .(روايت مسلم)»    يرفع رأسه من السجود.  رفع من الرکوع فعل مثل ذلک، وال يفعله حين
(هنگامی که پيامبر صلی هللا عليه و سلم برای نماز برميخواست دو دستانش را تا نزديکی دو يعنی: 

فت، و هنگام رکوع نيز همين کار را ميکرد، و هنگام بلند شدن ـر ميگـيـفش باال ميبرد سپس تکبـکت
  ن کار را نميکرد).ـز همينطور، و هنگامی که سرش را از سجود بلند ميکرد ايـاز رکوع ني

    : المنذر گفته است  بنا
   دستهای  نماز   افتتاح   بوقت  ندارند در اينکه پيامبر صلی هللا عليه و سلم   اختالف   علـم   اهل 

      کرد. می   بلند  را   خود
   اصحاب  از   نفر   پنجاه  : است   ) گفتهأحمد بن حجر بن أحمد العسقالني الكناني حافظ ابن حجر ( 

پيامبر صلی هللا    کردن دستهای  بلند   »   مبشره   عشره «        جمله   از   لمپيامبر صلی هللا عليه و س
    اند. کرده روايت    را   نماز  اول   در  عليه و سلم

پيامبر صلی هللا عليه و    سنتهای  سنتی از  هيچ : «   است گفته که  کرده   از حاکم روايت  و بيهقی
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  درشهرهای  اصحاب   ديگر   و«    مبشره  عشره  «  و  چهارگانه   خلفای   ، که نداريـم  سلم راسراغ
بلند کردن  (   سنت   اين   از  غير  باشند،   داشته  اتفاق   آن  در روايت   ، دور دست  و   مختلف
  .گفته است  چنين   نيز   ابو عبدهللا   ما  استاد   : است   گفته بيهقی   . ) االحرام   تکبيره  بوقت   دستها
  ام رکوع رفتن:هنگرفع اليدين  دوم:

ای که به نفسش بر گردد، سکوت نمايد.  هنگامی که نماز گزار  از قرائت فارغ شود، به اندازه 
  همچنانکه در تکبيرة اإلحرام ذکر شد دستهايش را بلند کند و به رکوع برود.

صلی هللا پيامبر   «  نموده اند آمده است که    روايت   اصحاب  از   نفر   دو  و   درحديثی که آنرا بيست
  پيامبر صلی هللا عليه و سلم     : که است    شده  نقل  عمر  ابن  از   .  کرد می   چنين  عليه و سلم

تکبير    سپس  کرد، می   بلند  هايش شانه   محاذی   تا   دستها را  ايستاد، می  نماز  به   هرگاه
  از رکوع   را  سرش  هو هرگا   کرد می   نيز چنين   برود  به رکوع   خواست هر وقت می   ، گفت می

   بخاری و»  سمع هللا لمن حمده ربنا ولک الحمد.:«  گفت و می   کرد می   چنان   نيز  داشت برمی
  سجده  به  که وقتی        : که است    افزوده   بخاری  و   اند. کرده روايت    را  آن   بيهقی  و   مسلم

  را انجام اين عمل  » :  است   افزوده   نيز  و مسلم  . « کرد نمی  چنين   خاست از آن برمی  و   رفت می
  .» سجدتين  نـبي   در  همچنين   و  خاست برمی   سجده  از   که وقتی   داد نمی

  هنگام برگشتن از رکوع: رفع اليدين سوم: 
هايی که  فوق بدان اشاره   بگويد و به کيفيت». سمع هللا لمن حمده«در اثنای اعتدال (راست شدن) 

  در اعتدال بلند نمايد.دستهايش را  ،شد

  چهارم: 
  هنگام برخواستن از تشهد  البته در نماز  های چهار رکعتی:رفع اليدين  

   سـوم  رکعت  برای   وقت  هر  او     : که   است   کرده   روايت  ابن عمر   از  او   و  نافع  زادر حديثی 
  پيامبر صلی هللا عليه و سلم  به  را   عمل  اين  و   کرد، می  بلند   را   خود  دستهای  خاست برمی
   طالب ابی   بن   علی   از  و   اند. کرده  روايت   را  آن   نسائی  و   ابوداود  و   بخاری  .   داد می  نسبت

  از   وقت   رـه   او  «  : که   است   شده   نقل   پيامبر صلی هللا عليه و سلم   نماز   چگونگی   در بيان
   تکبير   و  برد می  باال   ها، شانه  محاذی   تا   را  خود   دستهای  خاست سجدتين برمی

«     را  آن   ترمذی   و  اند کرده  روايت   را   آن  ترمذی   و  احمد   و  (اين حديث را  ابوداود  . « گفت می
    . است  دانسته   « صحيح 

  . است   رکعت اول  دو   از   برخاستن   ، نـسجدتي  از   برخاستن   از  هدف
   :  است  گفته  شوکانی. هستند   ی مساو   مرد ، زن   دستها  کردنبلند   سنتهای   اين   در  

  ليقا  تفاوت   آنها   بين  چيزيکه   ، و است   ومردان مشترک  زنان   بين  سنت  اين  که بدان «  
   زن  و   مرد   برای   دست  کردن بلند   اندازه   باره در  همچنين   و  . است  نيامده  اخبار   در  باشد،

  . »  نيست  قیفر  هيچ   نيز
بشرح ذيل را رفع اليدين بعد از تشهد اول  موضوع)  خويش 739امام بخاری در حديث  شماره (

باب رفع اليدين إذا قام من الرکعتين : باب رفع يدين هرگاه از تشهد اول  «عنوان بندی نموده است: 
  ».برخيزد

ماز پيامبر صلی هللا عليه وسلم و از أبی حميد رضی هللا عنه روايت شده که او درباره چگونگی ن
ْکَعتَْيِن َکبََّر َوَرفََع يََدْيِه َحتَّی يَُحاِذَی بِِهَما َمْنِکبَْيِه ، َکَما َکبََّر «...چنين توضيح می داد:  ثُمَّ إَِذا قَاَم ِمَن الرَّ

  ».ودصحيح أبی دا«) و ألبانی در 304) وترمذی (730أبو داود (» ( ِعْنَد اْفتِتَاحِ الصَّالَةِ 
رمی خواست، تکبير (هللا اکبر) می گفت و دستش را ـسپس که از خواندن دو رکعت اول ب«..يعنی: 

تا برابر شانه هايش بلند می کرد، همانگونه که در هنگام شروع نماز تکبير می گفت (و دستش را 
  ».بلند می نمود)
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خواستن از تشهد اول باشد، از ظاهر اين احاديث چنين برمی آيد که رفع يدين می بايست پس از بر
ْکَعتَْينِ « يعنی بعد از قيام برای رکعت سوم، چنانکه در متن احاديث آمده :  يعنی : » إَِذا قَاَم ِمَن الرَّ

  ».هرگاه از خواندن دو رکعت اول برمی خواست، (يعنی قيام می کرد)«
؛ مواضع یو بر اين مبن« شيخ  ابن عثيمين رحمه هللا نيز همين را ترجيح داده، چنانکه می گويد :

دروقت رفع يدين چنين است : در وقت تکبيرة االحرام آغازين نماز، و در وقت رفتن به رکوع، و 
از رکوع، و هرگاه از تشهد اول برخواست، و رفع يدين بايد زمانی باشد که بصورت قائم برخواستن  

ْکَعتَْيِن َرَفَع يََدْيِه َوإَِذا َق « ايستاده باشد؛ زيرا لفظ حديث ابن عمر چنين است :  ، و اين جز »اَم ِمْن الرَّ
م نايستد صدق نمی کند، و بر اين اساس : نبايد درحالتی که نشسته و می يدرحالتی که بصورت قا

خواهد برمی خيزد رفع يدين کند، چنانکه بعضی چنين باوری دارند، و معلوم است که کلمه (َوإَِذا 
  ).3/214الشرح الممتع) (». ( نيست؛ و بين اين دو فرق است قَاَم) به معنی وقت برخواستن

اين چهار مورد رفع اليدين از پيامبر صلی هللا عليه و سلم در احاديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم  
  وارد شده است و سنت است . 

قابل تذکر است که در اين چهار موضع رفع يدين در نماز مستحب هست ولی واجب نمی باشد ، 
رچه برخی علماء  بر واجب بودن آن تاکيد مينمايد ، حکم شرعی در مورد رفع اليدن همين است اگ

که ، با ترک رفع يدين نماز باطل نميشود، ولی کسی که آنرا ترک کند سنت پيامبر صلی هللا عليه و 
  سلم را ترک کرده هست.

  دستها: بلند کردن   چگونگی
   . شده   روايت  متعدد ومختلف  نقل  اليدين در احاديث در موردشکل  بلند کردن دستها  در رفع 

  موازات   تا   را  خود   دستهای  نمازگزار   : که  آنست  اند برگزيده  فقهاء  جمهور  که آنچه
   در   شستهايش   و  گوشها باالی   با  موازی   سر انگشتانش  که  ای بگونه   کند،   بلند  ، هايش شانه
   که   است   مستحب   و  قرار گيرد.  ها شانه  مقابل   در  دستانش   و کف   گوشها  نرمه   مقابل

    باشند.   کشيده   بلند کردن  بوقت   دست  انگشتان
پيامبر صلی هللا عليه و    هرگاه  : که است     شده  ( رض ) روايت  ابوهريرهحضرت در حديثی  از

   ، ماجه   . (بجز از ابن کرد می  دبلن   کشيده بحالت    را،  خود   دستهای   ، خاست بر می   نماز  به  سلم
  .. )اند کرده  روايت   را   آن  بزرگ   محدثين   از  نفر   پنج

  يادداشت ضروری:
در رفع يدين نماز گزار در حاليکه  انگشتان کشيده شده، دستهايش را بلند کند و دو کف دستش را 

ودن دستها ی خويش کمی برابر شانه هايش قرار دهد، وگاهی هم نماز گزار ميتواند  در بلند نم
مبالغه نمايد ، يعنی ميتواند دست های خويش را  نزديک گوش های خويش نيز برساند ، اما  با 

انگشتان ابهام نرمه گوش را دست زدن و گرفتن وقرار دادن وصل شده انگشت ابهام به نرمی ويا 
   هم عقب گوش در سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم هيچ  هيچ اصلی ندارد.

   ؟ بايد دستها را باال برد  چه وقت
از    پيش   يا   االحرام  تکبيره   با   مقارن   بايد   دستها  بردن  طوريکه قبآل ياد اور شديم که :  باال

   وقت   هر   عمر  ابن  که  است  شده   نقل   از نافع  باشد،در اين مورد در حديثی و يا بعد از آن،   آن
پيامبر صلی هللا عليه و    به   را  آن   و  برد می   باال  را و دستها   تگف می تکبير  ايستاد نماز می  به

  نموده اند ).  روايت  را   آن   ابوداود  و   نسائی   و  ( امام بخاری   .  داد می  نسبت  سلم
  بوقت   پيامبر صلی هللا عليه و سلم »     : که  است  شده  همچنان در حديثی ديگری ازنافع  روايت

   و  (احمد   . »کرد می  بلند   بدانها  نزديک   يا  ها شانه   محاذی   تا   را   خود  ایدسته   تکبير
  اند.) کرده  روايت   را   حديث   اين   ديگران
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  :احاديثی وارده در مسأله رفع اليدين
حذو    كان يرفع يديه«    عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما ان رسول هللا صلي هللا عليه وسلم -1

(ازعبدهللا بن » افتتح الصلواة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك  منكبيه اذا 
دستهايش را   آغاز نماز  هنگام  عمر رضي هللا عنه روايت است كه رسول هللا صلي هللا وعليه وسلم

ي كه ركوع تكبير مي گفت وهنگام  براي    كه   هنگامي  مي كرد و همچنين   بلند   برابر شانه هايش
    سررا ازركوع بلند مي كرد دستها رابرابر شانه ها بلند مي كرد )

هذا الحديث عندي حجة علي الخلق كل من « استاد امام بخاري مي گويد :    امام علي بن مديني
(نزدمن اين حديث بر همه مخلوقات حجت     »النه ليس في اسناده شي    سمعه فعليه ان يعمل به

ين (حديث ) رابشنود براو الزم است كه رفع اليدين بكند ، زيرا سند اين است پس هر مسلمانيكه ا
  .) حديث كامالً صحيح مي باشد

صليت خلف رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم فكان يرفع يديه إذا  «عن ابی بكر الصديق قال:  -2
  .رواته ثقات) 2/73الكبری رواه البيهقی فی سنن » (افتتح الصالة و إذا ركع و إذا رفع رأسه من الركوع 

از ابوبكر صديق رضی هللا عنه روايت است كه گفت من پشت سر رسول هللا صلی هللا عليه وآله  
وسلم نماز خواندم، رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم وقتی كه نماز را شروع كرد رفع اليدين كرد 

  .رفع اليدين كرد و همچنين وقتی كه ركوع كرد و از ركوع سر خود را بلند كرد
  قام إلی الصالة  إذا « عن علی رضی هللا عنه قال كان رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم «  -3

المكتوبة كبرو رفع يديه حذو منكبيه و يصنع مثل ذلك إذا قضی قراءته و إذا اراد أن يركع، و يصنعه 
يديه   لس فاذا قام من السجدتين رفعرفع من الركوع و ال يرفع يديه فی شیء من صالته و هو جا   إذا

  .) 107رواه الدار قطنی  » (كذلك و كبر   
( از علی رضی هللا عنه روايت است كه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم وقتی كه برای نماز فرض 

بلند می شد، هللا اكبر می گفت، و دستها را تا برابر شانه ها بلند می كرد و وقتی كه قراءت را تمام 
ی كرد و می خواست ركوع كند رفع اليدين می كرد، و وقتی كه سر از ركوع بلند می كرد هم رفع م

اليدين می كرد، و در هيچ جای ديگر نماز كه نشسته بود رفع اليدين نمی كرد، وقتی كه بعد از اتمام 
  .دو ركعت برای ركعت سوم بلند می شد، رفع اليدين می كرد و هللا اكبر می گفت)

راي مالك بن الحويرث رضي هللا عنه إذا صلي كبر ورفع يديه وإذا أراد أن « أبي قالبة أنه عن  -4
  »يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول هللا صنع هكذا 

   را شروع   كه نماز  هنگامي   ديد  از ابو قالبه روايت است كه مالك بن حويرث رضي هللا عنه را
ركوع وبلند كردن سر از    گفته ودستهايش رابلند مي كرد وهمچنين هنگام رفتن به   تكبير   مي كرد

  .ركوع دستها را بلند مي كرد ومي فرمود رسول هللا صلي هللا عليه وسلم چنين نماز مي خواند
  بن حجر رضي هللا عنه انه راي النبي صلي هللا عليه وسلم رفع يد يه حين دخل في   عن وائل-5

ة كبر ثم التحف بثوبه ثم رفعهما وكبر فركع فلما قال سمع هللا لمن حمده رفع يديه فلما سجد الصال
او رسول هللا صلي هللا وعليه وسلم را ديدند  «وائل بن حجررضی هللا عنه مي گويد :  سجد بين كفيه.

كرد وسپس را در چادرش   ودستهايش   گفت  كه هنگام آغاز نماز دو دستش را بلند كرد وهللا اكبر
دستهايش رابلند برد وتكبير گفت وبه ركوع رفت وسپس در هنگام بلند كردن سر از ركوع سمع هللا 

  .»لمن حمده گفته ودستها را بلند كرد وميان دو كف دستانش سجده نمود
سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلي هللا « عن أبي حميد الساعدي رضي هللا عنه قال: -6

ابو قتاده بن ربعي يقول انا اعلمكم بصالة رسول هللا صلي هللا وعليه وسلم قالوا    دهمعليه وسلم أح
ماكنت اقدمنا صحبة وال اكثرنا اتيانا قال بلي قالوا فاعرض فقال كان رسو ل هللا صلي هللا عليه وسلم 

يركع رفع يديه حتي اذا قام الي الصلوة اعتدل قائماً ورفع يديه حتي يحاذي بهما منكبيه ثم فاذا اراد ان 
يحاذي بهما منكبيه ثم قال هللا اكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب ولم يقتنع ووضع يديه علي ركبتيه ثم 

( از ابو حميد ساعدي رضي هللا   »قال سمع هللا لمن حمده ورفع يديه واعتدل صدقت هكذا كان يصلي 
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از آنها ابو قتاده بود ابو حميد گفت عنه روايت است كه در ميان ده تن از صحابه نشسته بود كه يكي 
من از همه شما روش نماز رسول هللا صلی هللا عليه وسلم را بهتر مي دانم آنها گفتند رفت وآمد وهم 
صحبتي تو با رسول هللا بيشتر از ما نبوده است وي در جواب آنها گفت آري پس آنها گفتند بيان كن 

نماز بلند مي شد، راست مي ايستاد ودو دستش را تا ايشان فرمودند رسول هللا هنگامي كه براي 
برابر شانه ها بلند مي كرد وهنگامي كه به ركوع مي رفت دستها را تا برابر دوشانه اش بلند مي 

كرد وهللا اكبر مي گفت وبه ركوع مي رفت وهنگام ركوع كمرش را راست مي كرد طوريكه سرش نه 
حمده گفته ودستها را تا برابر شانه ها بلند مي كرد  پايين ونه باال مي شد سپس سمع هللا لمن

وراست مي ايستاد ...الخ بعد از اينكه ده صحابي اين راشنيدند گفتند راست گفتي رسول هللا اين چنين 
  نماز مي خواندند).

 اثبات رفع اليدين از عمل اصحاب رسول هللا 
  حضرت ابوبكر صديق:

خلف ابي بكر فكان يرفع يديه اذا افتتح الصالة واذاركع اذا صليت « مي فرمايد:    عبدهللا بن زبير 
( من   »رواته ثقات «   قال البيهقي   »رفع راسه من الركوع وقال صليت خلف رسول هللا فذكر مثله 

پشت سر ابوبكر نماز خواندم ايشان هنگام شروع نماز وهنگام به ركوع رفتن وهنگام بلند شدن از 
« فرمودند من پشت سر رسول هللا اينچنين نماز خواندم(وبيهقي فرمودند: آن رفع اليدين مي كردند و
  .» راويان اين روايت ثقه اند

أنه «در روايت ديگری  محدثين مينويسند که :حضرت ابو بکرصديق رضی هللا عنه در وقت نماز   -
خلف رسول هللا  كان يرفع يديه إذا افتتح الصالة و إذا ركع و إذا رفع رأسه من الركوع و قال صليت

»  صلی هللا عليه وآله وسلم فكان يرفع يديه إذا افتتح الصالة و إذا ركع و إذا رفع رأسه من الركوع  
  .) 82و التلخيص الحبير  2/73(سنن بيهقی 

(وقتيکه از ابوبكر صديق رضی هللا عنه  نماز را شروع می كرد رفع يدين می كرد ، و همچنين  
وقتی كه سر از ركوع بلند می كرد. و گفت من پشت سر رسول هللا صلی  وقتی كه ركوع می كرد، و

وسلم وقتی كه نماز را شروع می كردند،  هللا عليه وآله وسلم نماز خواندم، رسول هللا صلی هللا عليه
 رفع اليدين می كردند وهمچنين وقتی كه ركوع می كردند و از ركوع سر را بلند می كردند رفع اليدين

  ميکردند.)
  حضرت عمر فاروق رضي هللا عنه:

عمر « عبدهللا بن عمر مي گويد  «  عن بن عمر ان عمر كان يرفع يديه في الركوع وعند الرفع منه 
  » هنگام رفتن به ركوع وبلند شدن از آن رفع اليدين مي كرد

يصلون فی بينما الناس « همچنان در حديثی که : عبدهللا بن القاسم  روايت نموده است آمده است  
إذ خرج عليهم عمربن الخطاب فقال اقبلوا علی بوجوهكم    مسجد رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم

اصلی بكم صالة رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم التی يصلی و يأمر بها فقام مستقبل القبلة و رفع 
قال للقوم هكذا كان رسول هللا يديه حتی حاذی بهما منكبيه ثم كبر ثم رفع و ركع و كذلك حين رفع، ف

  .»صلی هللا عليه وآله وسلم يصلی بنا 
/ . وقال االمام تقی الدين فی كتابه االمام: رجال اسناد هذا الحديث 2رواه البيهقی فی الخالفيات (

 .) 86و دراية  416/ 1معروفون نصب الراية 
ل هللا صلی هللا عليه وآله وسلم (از عبدهللا بن قاسم روايت است كه يك مرتبه مردم در مسجد رسو

نماز می خواندند ( يا آماده نماز خواندن بودند) كه ناگهان عمر از در رسيد و فرمود، به طرف من 
متوجه شويد كه با شما نماز رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم را بخوانم، آن نمازی كه خود می 

تاد و دستها را تا برابری شانه ها بلند كرد و هللا خواند و به آن امر می فرمود، پس رو به قبله ايس
اكبرگفت، و دوباره رفع اليدين كرد و ركوع كرد، و همچنين وقتی كه از ركوع بلند شد رفع اليدين 
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كرد، ( و در آخر) گفت: رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم همين طور با ما نماز می خواند  كه من 
  برای شما خواندم)

حديث معلوم شد كه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم برای رفع اليدين كردن دستور هم می از اين   
 .بر اين داللت می كند» و يأمر بها «   دادند، چنانكه لفظ

همين طور بصورت کل از هر چهار خليفه راشد روايت سنت بودن رفع اليدين و ثبوت آن را امام 
هـ ) و حافظ زيلعی حنفی و محدث امام  756( متوفی بيهقی و قاضی القضاة شيخ تقی الدين سبكی

و جزء رفع  1/416و نصب الراية  2/81حاكم نقل كرده اند . (مراجعه شود به :  سنن بيهقی 
 111و تعليق المغنی علی الدار قطنی  1/93و تعليق الممجد شرح موطا امام محمد  9اليدين للسبكی 

 .و جزء رفع اليدين گرجاکی)
و لم يثبت عن أحد من اصحاب النبی صلی هللا عليه «  ی در حديث متبرکه ميفرمايد : و امام بخار 

(از هيچ يك از اصحاب  .دهلی)   ط 12جزء رفع اليدين امام بخاری »  ( يديه   وآله وسلم أنه ال يرفع
ز اين رسول هللا صلی هللا عليه   وسلم ثابت نيست كه رفع اليدين نكرده باشد. ) (هدف  امام بخاری ا

 .قول اين است كه رواياتی كه درباره عدم رفع اليدين آمده اند صحت ندارند)

  عبدهللا بن عباس :
در بين امت اسالمی بنام (  حبر االمة )  (دانشمند وعبدهللا بن عباس که  ملقب به ابوالعباس،ميباشد 

ترين محققان نسل اول امت) يا بحر (اشاره به علم زيادش از حديث) شهرت دارد . وی يکی  از بزرگ
  امت اسالمی است.

عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم از جمله صحابی جليل القدری درتاريخ  اسالم است که 
بحيث پدر علم تفسير قرآنی    ويکی از مهمترين  و متخصص ترين کاتبان قرآن عظيم الشان شهرت 

  جهانی دارد . 
رايت بن عباس يرفع يديه حيث كبر « رديده است ميگويد  : در حديثی که از : ابو حمزة روايت گ
عبدهللا بن عباس را ديدم كه هنگام « ابو حمزه مي گويد :    »واذا ركع واذارفع راسه من الركوع 

  » تكبير تحريمه ورفتن به ركوع وبلند شدن ازآن رفع اليدين مي كردند
عن عطاء قال « يد وجابر رضي هللا عنهم ، هکذا در روايت ديگری : ابن عباس ،ابن زبير ، ابو سع

 »ابن الزبيرو ابوسعيد وجابر رضي هللا عنهم يرفعون ايديهم اذا افتتحوا واذا ركعوا رايت ابن عباس و
ابن عباس ، ابن زبير ، ابو سعيد وجابر راديدم كه هنگام آغاز نماز وهنگام به «  ( عطاء مي گويد:

   »رفتن رفع اليدين مي كردند   ركوع
مينويسند : عبدهللا بن عمر هركس را که مي ديد كه در نماز رفع اليدين نمي كرداورا با  مؤرخين

   . سنگريزه مي زدند
امام بخاري درکتاب خويش در بخش  رفع اليدين از شانزده صحابي كه رفع اليدين مي كردند نام مي 

   برد وي مي گويد:
 -7  سهل بن سعد   -6محمد بن مسلمه  -5اسيد ابو  - 4ابوقتاده  -3علي  - 2عمر فاروق  -1( 

 -12   عبدهللا بن عمرو -11ابو هريره  -10انس بن مالك  -9   عبدهللا بن عباس -8عبدهللا بن عمر 
ابو حميد  -16      ابو موسي اشعري -15مالك بن حويرث  -14وائل بن حجر   -13عبدهللا بن زبير 

همه اينها ( اصحابي كه    »يهم عندالركوع وعند الرفع منهام درداء انهم كانوا يرفعون ايد -7ساعدي 
  .مي كردند  نامشان در باال ذكر شد ) هنگام به ركوع رفتن وبلند شدن از آن رفع اليدين

  :تابعينی كه رفع اليدين مي كردند
  همچنان امام بخاري در كتاب خويش در بخش  رفع اليدين مي نويسد : 

ئف ،عراق ، شام ، يمن ، بصره ، خراسان وشهرهاي ديگر اسالمي رفع (از تابعين مكه ،مدينه ،طا
  سعيدبن جبير -1كه از جمله آنها افرادي هستند كه در زير نام برده مي شوند. (  اليدين ثابت است
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  عمربن عبدالعزيز -6    سالم بن عبدهللا -5قاسم بن محمد  -4مجاهد  -3عطاء بن ابي رباح   -2 
عبدهللا  -12مكحول  -11طاوس  - 10محمدبن سيرين  - 9حسن بصري  -8باس نعمان بن ابي ع -7 

 ) قيس بن سعد -15حسن بن مسلم  -14نافع مولي عبدهللا  - 13بن دينار 
   رفع اليدين زينت نماز است :

محدثين ميفرمايند :  از سعيد بن جبير رضی هللا عنه در مورد  رفع اليدين در نماز سوال بعمل آمد 
فقال هو شی ء يزين به الرجل صالته، كان اصحاب رسول هللا صلی هللا عليه « مودند: در جواب فر

  .) 2/75سنن بيهقی »( وآله وسلم يرفعون ايديهم فی اإلفتتاح و عند الركوع و إذا رفعوا رؤسهم 
رفع اليدين چيزی است كه مرد به وسيله آن نماز خود را مزين می كند، و اصحاب رسول « (گفت:  

صلی هللا عليه وآله وسلم هم در شروع نماز و وقت ركوع كردن و بلند شدن از ركوع رفع اليدين هللا 
 .» .می كردند

از اين روايات و آثارصحابه جليل القدری که برخی آن در فوق تذکر رفت ،  ثابت گرديده است  كه نه 
  تنها خلفای راشدين بلكه تمام صحابه رفع اليدين می كردند.

روايات را که  علمای احناف  در تأليفات خويش  مورد ترک  رفع اليدين توسط صحابه  ولی برخی از
ذکر کرده اند بايد گفت که :  أوالً  سنداً اکثر اين روايات صحيح نيست، ثانياً اکثر اين استدالت در 

مقابل احاديث صحيح و مرفوع قابل حجت نيستند، چنانكه حافظ ابن حجر شارح بخاری در فتح 
ال يكون كافياً فی الحكم بنسخ مرويه،   و أن الصحابی إذا عمل بخالف مارواه«  اری نوشته اند: الب

إن الحكم إذا ثبت ال يزيله إال بشیء مقطوع به وأن األصل اتباع النبی صلی هللا عليه وآله وسلم فی 
   .)1/142فتح الباری  » (افعاله 

ن روايتش كافی نيست، چون روايت مرفوع و مخالف بودن عمل صحابی با روايتش در منسوخ كرد
چيزی از اعتبار ساقط نمی كند مگر دليل قطعی ديگر،    حكمی كه با دليل قطعی ثابت است، او را هيچ

  و اصل اتباع كردن رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم است، در افعالش (نه افعال صحابی.)
لمای حنفی در باره ترک رفع الدين بدان استدالل قويترين ، بزرکترين ومشهورترين  روايت را که ع

  مينمايند ، روايت عبدهللا بن مسعود است :
هـ محدث و فقيه چنين  342که جواب آنرا  عالمه زيلعی حنفی از امام ابوبكر أحمد بن اسحق متوفی 

راشدين، ثم إن رفع اليدين قد صح عن النبی صلی هللا عليه وآله وسلم ثم عن الخلفاء ال«  مينويسد : 
رفع اليدين ما يوجب أن هوالء الصحابة « عن الصحابة و التابعين، و ليس فی نسيان ابن مسعود 
)   2/81سنن كبری للبيهقی »( رفع يديه    رضی هللا عنهم لم يروا النبی صلی هللا عليه وآله وسلم

هی المعوذتان، و نسی ما يستغرب قد نسی ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف المسلمون فيه بعد و  
ما اتفق العلماء  علی نسخه كالتطبيق و نسی كيف قيام اإلثنين خلف اإلمام و نسی ما لم يختلف 

العلماء  فيه أن النبی صلی هللا عليه وآله وسلم صلی الصبح يوم النحر فی وقتها و نسی كيفية جمع 
ماء  فيه من وضع المرفق و الساعد النبی صلی هللا عليه وآله وسلم بعرفة و نسی ما لم يختلف العل

و ما خلق الذكرو  «علی األرض فی السجود و نسی كيف كان يقرأ النبی صلی هللا عليه وآله وسلم 
كيف ال يجوزمثله فی رفع اليدين    و إ ذا جاز علی ابن مسعود أن ينسی مثل هذا فی الصالة »األنثی 

 .للزيلعی الحنفی) 1/209(نصب الراية » 
ين از رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم و خلفای راشدين و صحابه و تابعين ثابت است و (رفع اليد

فراموشی ابن مسعود جای تعجب نيست چون ابن مسعود از قرآن معوذتين را فراموش كرده بود كه 
هيچ يك از مسلمين در آنها اختالف ندارند، و فراموش كردن آنچه كه علماء  بر منسوخيت اش اتفاق 

دارند مانند تطبيق (قرار دادن دو كف دست ميان زانوها در ركوع )، و فراموش کرده بود که دو 
مقتدی پشت سر امام چطور اقتدا کنند (وبايستند)، و فراموش کرده بود آنچه علماء  در آن اختالف 

ش أدا کرد و ندارند، و آن اينکه رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم نماز صبح را يوم النحر در وقت
فراموش کرده بود کيفيت جمع بين الصالتين رسول هللا صلی هللا عليه وسلم را در عرفه، و فراموش 



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

403 

کرده بود آنچه علماء  درآن متفق اند از گذاشتن آرنج و ساق دست بر زمين در حال سجده و 
ذََّكَر َواْألُْنثى) را قرائت فراموش کرده بود که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم چطور آيه (َو ما َخلََق ال

می کرد، و وقتی که امکان دارد که ابن مسعود اين همه مسائل را فراموش کند چطور امکان ندارد 
  .) .که امثال رفع اليدين را نيز فراموش کرده باشد

  :ومساله رفع اليدين  ائمه ومجتهدين
رايت القاسم ، مكحول وعبدهللا بن :« مكحول استاد امام ابوحنيفه عكرمه بن عمار مي فرمايد  -1

قاسم ، مكحول (استاد    »دينار وسالم يرفعون ايديهم اذااستقبل احدهم الصالة وعند الركوع والسجود 
امام ابوحنيفه ) . عبدهللا بن دينار وسالم را ديدم كه هنگام شروع نماز ورفتن به ركوع وسجده رفع 

  اليدين مي كردند .
ان    فهذا نقول فنامر كل مصل اماماً وماموماً او منفرداً ، رجالً او امرأ ةً : « امام شافعي مي گويد -2 

مذهب ما اين است ، ما   » (يرفع يديه اذا افتتح الصالة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع
نگام در ه  مرد باشد يا زن،  مقتدي، تنها باشد (يا با جماعت )  نماز گذار ، امام باشد يا   به هر

  .شروع نماز وهنگام رفتن به ركوع وبلند شدن ازآن، اورا به انجام دادن رفع اليدين امر مي كنيم
است كه اهل حرمين رفع   مثل روز روشن وواضح   ايشان   مذهب   امام احمد رحمةهللا عليه ، -3

  .اليدين مي كردند
رفتن وبلند شدن از ركوع رفع امام مالك ، امام مالك هم هنگام شروع نماز وهنگام به ركوع  -4

  اليدين مي كردند.
اذا كبر احدكم للصالة فليرفع يديه حين يكبر «   امام زهري وحسن بصري رحمهما هللا مي فرمايند :-5

هنگامي كه يكي از شما براي  »(للركوع وحين يرفع راسه من الركوع واليفعل ذلك في السجود
گام به ركوع رفتن وبلند شدن از آن بلند كند ولي هنگام بلند شد بايد دستهايش را هن  خواندن نماز

  ) سجده اين كار را نكند
از علماء ي تارك رفع اليدين درنماز، زنهاي بعضي از صحابه داناترند زيرا آنها در نماز رفع  -6

  . اليدين مي كردند
(دستها    »والرفع منه والركوع   رفع اليدين عند االفتتاح«    شيخ عبدالقادر گيالني مي فرمايد : -7

 هنگام شروع نماز وبه ركوع رفتن و بلند شدن از آن بلند کرده شوند.)
  شيخ احمد بن عبدهللا ايشان هم در هنگام نماز رفع اليدين مي كردند.   ،   مجدد الف ثاني -8

 :علمای أحناف و مسأله رفع اليدين
ع اليدين عند الركوع والرفع منه عن عبد الحی لکهنوی می فرمايند: و الحق أنه الشك فی ثبوت رف

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم وكثير من أصحابه بالطرق القوية و األخبار الصحيحة و ثبوت تركه 
حقيقت اين است كه      ) 2/213ايضاً منهم فاألمر سهل )  (  السعاية فی کشف ما فی شرح الوقاية

وع از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم و بسياری از در ثبوت رفع اليدين وقت رکوع و بلند شدن از رک
صحابه به طريق قوی و احاديث صحيح هيچ شکی نيست، و ترک هم از بعضی صحابه ثابت است، 

 .پس مسأله آسان است
عالمه ابوالحسن محمد بن عبدالهادی سندهی محدث حنفی در شرح ابن ماجه می فرمايد: و اما قول  

أنه كان يرفع فی أول الصالة ثم اليعود) ناسخ رفع غير تكبيرة اإلفتتاح  من قال إن ذلك الحديث (أی
فهو قول بال دليل بل لو فرض فی الباب نسخ فيكون األمر بعكس ما قالوا اولى مما قالوا, فان مالك بن 

الحويرث و وائل بن حجر من رواة الرفع ممن صلى مع النبی صلی هللا عليه وآله وسلم آخر عمره 
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ا الرفع عند الركوع و الرفع منه دليل علی تأخر الرفع و بطالن دعوى نسخه فإن كان هناك فروايتهم
نسخ فينبغی أن يكون المنسوخ ترك الرفع, كيف وقد روى مالك هكذا جلسة اإلستراحة فحملوها على 

صدا أنها كانت فی آخر عمره فی السنن الكبرى فهی ليس مما فعلها النبی صلی هللا عليه وآله وسلم ق
الذی رواه ثانيا منسوخا لكونه آخر عمره عندهم   فال تكون سنة و هذا يقتضی أن ال يكون الرفع

فالقول بأنه منسوخ قريب من التناقض, وقد قال صلی هللا عليه وآله وسلم لمالك و اصحابه صلوا كما 
حاشيه ابن ماجه    رأيتمونی اصلی و بالجمله فاألقرب القول باستنان األمرين و الرفع أقوى و اكثر(

 )  859شرح حديث رقم  1/282للسندی 
كسانی كه می گويند حديث (رفع اليدين فقط در تکبير تحريمه ) ناسخ رفع اليدين غير از تکبير 

تحريمه است، اين قول بدون دليل است، بلکه بالفرض اگر در مسأله رفع اليدين نسخی در کار باشد، 
می گويند می شود، چون مالک بن الحويرث و وائل بن حجر  آن وقت معامله برعکس آنچه أحناف

از راويانی هستند که در آخر عمر رسول هللا صلی هللا عليه وسلم به همراه رسول هللا صلی هللا عليه 
وسلم نماز خواندند، (چون در أواخر عمر رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ايمان آورده بودند) پس 

ين قبل از رکوع و بعد از رکوع دليلی است بر آخر بودن رفع اليدين و بطالن روايت اينها در رفع اليد
ادعای منسوخ بودنش، پس اگر در اين مسأله نسخی است مناسب است که ترک رفع اليدين منسوخ 

أحناف) علمای باشد، چون حديث مالک بن الحويرث که در باره جلسه استراحت است، در جوابش (
صلی هللا عليه وسلم در آخر عمر بخاطر پيری خود چنين می کرد و اين عمل  می گويند که رسول هللا

 .قصدی نبود و سنت نيست
پس اين تقاضا می کند که حديث دوم که اين راوی درباره رفع اليدين روايت می کند منسوخ نباشد، 

 چون بقول و اعتراف خودشان در آخر عمرش بود، پس قول منسوخ بودنش با تناقض نزديک تر
است. و رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم به مالک و يارانش گفت نماز بخوانيد همانطور که مرا 
ديديد نماز می خواندم، و بالجمله اقرب ترين قول اين است که هر دو امر مسنون هستند ولی رفع 

 .اليدين قوی تر و بيشتر، پس در آخر عالمه سندهی رفع اليدين را ترجيح دادند
و اما دعوی نسخه کما صدر « لحی لکهنوی در رّد قائلين به منسوخيت رفع اليدين می گويند:وعبدا 

عن الطحاوی مغتّرا بحسن الظن بالصحابة التارکين، و ابن الهمام، و العينی، و غيرهم من اصحابنا 
  ) 1/89 (التعليق الممجد شرح موطأ امام محمد»فليست بُمبَرهن عليها بما يشفی العليل ويروی الغليل

به اصحابی    بخاطر حسن ظن   ادعای منسوخ بودن (رفع اليدين) همان طور که از طحاوی   يعنی اما 
که تارکين رفع هستند و از ابن همام و عينی و علمای ديگر احناف صادر شده است، دليل و برهانی 

 .ندارد که سائل را قانع کند
و الذی يرفع أحب إلی ممن ال « نفی می فرمايند: و استاذ الهند عالمه شاه ولی هللا محدث دهلوی ح 

 .) 2/10حجة هللا البالغه» (  يرفع فإن أحاديث الرفع اکثر و أثبت
يعنی کسی که رفع اليدين می کند نزد من پسنديده تر است از کسی که رفع اليدين نمی کند زيرا  

 .أحاديث رفع بيشتر و ثابت تر هستند
ارسی می فرمايند: شيخ کمال الدين ابن همام گفته اند: و قدر محقق عالمه عبدالحق دهلوی بزبان ف 

بعد از ثبوت همه آن ثبوت هر يکی از اين دو امر است از وی صلی هللا عليه وآله وسلّم رفع و عدم 
 .)16( شرح سفر السعادة  . رفع

  :می گويدرشيد أحمد گنگوهی در جواب سوالی که درباره آمين بالجهر و رفع اليدين کرده شده 
سؤال: آيا اگر در نماز کنار ما غير مقلدی بايستد که آمين و رفع اليدين کند در نماز ما خلل و خرابی 

 می آيد يا نه؟
جواب: هيچ خلل و خرابی نمی آيد، و چنين تعصب داشتن درست نيست آنها ( در اين مسأله) عامل  

ر حد ذات خود درست است ( فتاوی بحديث هستند، واگر بخواهش نفس هم بکنند، چون اين عمل د
 .)  1/6رشيديه 
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خالی از مصلحت نيست، چون » اگر به خواهش نفس هم بکنند« بايد دانست که گفتن ايشان   
بعضی از متعصبين کسانی را که بر احاديث رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم عمل می کنند، به 

خواهش نفس و هوای خود اين عمل را انجام می دهند، الفاظی ياد می کنند. و می گويند که اينها به 
به همين خاطر ايشان در جواب بصراحت گفت که اين عمل سنت نبوی است، و اگر کسی به خواهش 

نفس خود انجام دهد باز هم هيچ کسی حق ندارد که او را منع کند(و يا با حقارت نگاه کند) عالمه 
فی الرفع « هللا دهلوی رحمهم هللا می فرمايد: محدث محمدفيض الدين سندی شاگرد شاه ولی 

المذکور أربع مئة خبر بين مرفوع و اثر علی ما قاله مجدالدين الفيروزآبادی فی السفر(يعنی سفر 
السعادة) فالحديث متواتر معناً رواه خمسون من الصحابه فيهم العشرة المبشرة علی ما قاله العراقی 

جملة األحاديث المتواترة فی کتابه المسمی باألزهار المتناثرة  فی شرح التقريب و عده السيوطی من
ط 169دراسات اللبيب » ( فی األخبار المتواترة و نسبه الی رواية ثالثة و عشرين من الصحابة 

 .)الهور
در اثبات رفع اليدين چهارصد حديث ( که بعضشان مرفوع و بعضشان اثر باشد) هست، چنانکه 

ر کتاب سفر السعادة گفته، پس حديث از روی معنی متواتر است، و از پنجاه مجدالدين فيروزآبادی د
صحابی مروی است که در بين آنها عشره مبشره هم موجودند، چنانکه عالمه عراقی در شرح 

التقريب ذکر کرده اند و سيوطی در کتاب االزهار المتناثرة فی األخبار المتواترة رفع اليدين را 
 ر ذکرکرده و به بيست وسه صحابی نسبت داده.درزمره احاديث متوات

  محمد اسماعيل شهيد دهلوی می فرمايند: 
اعلم أنه لما ثبت رفع اليدين فی المواضع األربعة المذکورة بروايات صحيحه ثابتة وآثار مرضية « 

راجحة و مذاهب حقة صادقة عن النبی صلی هللا عليه وآله وسلم و عن کبراء الصحابة و عظماء 
ماء  والمجتهدين بحيث ال يشوبها نسخ وال تعارض حتی ادعی بعضهم التواتر و ال أقل من أن العل

يکون مشهورة ( إلی أن قال) فوضح بما ذکرنا أن ما قالوا ليس بصواب و ال ينبغی ألحد أن يصغی 
   .) 41تا  39(  تنوير العينين  »اليه و ال يصلح إلمرٍئ من المؤمنين أن يعملوا و يعولوا عليه

بدان وقتی که رفع اليدين در چهار جای مذکور (تکبير تحريمه، رفتن به رکوع، برخاستن از رکوع،  
بلند شدن برای رکعت سوم) بروايات صحيح و آثار رضايت بخش و مذاهب صادقه و حق از رسول 

ری که هللا صلی هللا عليه وآله وسلم و کبار صحابه و علمای بزرگ و فقهای مجتهدين ثابت است، طو
هيچ نسخی و تعارضی هم وجود ندارد، حتی که بعضی (از محدثين) ادعای تواتر کرده اند و علی 

األقل از مشهور کمتر نيست (تا اينکه گفت) پس واضح شد که قول آنها (که می گويند منسوخ است) 
درست نيست و برای هيچ کس مناسب نيست که به اين قول متوجه شود، و برای هيچ يک از 

  منين الئق نيست که بر اين قول عمل و اعتماد کند.مؤ
و قد ثبت الرفع و الترك تواتراً ال يمكن «  انور شاه کشميری معروف به ابوحنيفه دّوم می فرمايد: 

  .) 124(العرف الشذی حاشيۀ ترمذی » ألحد انكار احدهما لكن تواترالعمل ال تواتر اإلسناد
بتواتر ثابت اند که امکان ندارد کسی اين دو را انکار کند، البته هر دو   رفع اليدين کردن و نه کردن 

  .تواتر، تواتر عمل است، نه تواتر اسنادی
مؤلف می گويد، اين ادعای تواتر در ترک رفع اليدين جذبه مذهبی ايشان است، و گرنه از صحابه و 

واتر است، بازهم همين تابعين ترک رفع اليدين بسند صحيح ثابت نيست، بله ! نزد أحناف عمالً مت
قدر غنيمت است که صدر مدرسين مدرسه دارالعلوم ديوبند تواتر عملی رفع اليدين را اعتراف می 

احناف را (آنانی » ال يمکن ألحد انکار احدهما«کند، و فتوی بر منسوخ بودنش نمی دهد، و با لفظ 
ترک السنة بقدر زائد « می گويد: را که قائل بمنسوخيت رفع اليدين هستند) مالمت می کند تا جائيکه

  .)12(العرف الشذی » علی ما ترکه النبی صلی هللا عليه وآله وسلم ال يخلوا عن اثٍم 
يعنی ترک سنت زياده تر از آن قدر که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ترک کرده خالی از گناه  

    ت.نيس



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

406 

اف می کنند و در تمام عمر حتی يک بار هم پس کجا هستند آنعده از  أحناف که رفع اليدين را اعتر 
 . آيا اينها بقول شيخ الحديث از گناه بری می شوند، فإلی هللا المشتکی رفع اليدين نمی کنند( 

قاضی ثناء هللا پانی پتی حنفی می گويند: وقت رفتن برکوع و سربرداشتن از آن رفع اليدين نزد ابی 
 .)28ن آن را اثبات می کنند(ماال بد منه فارسی حنيفه سنت نيست ليکن اکثر فقها و محدثي

در پايان اين بحث فتوای يک بزرگواری که مورد احترام تمام مسلمانان است را به طور سند پايانی 
  :نقل می کنم

اما الهيئة فخمس و عشرون هيئة، رفع اليدين عند «شيخ سيد عبدالقادر گيالنی بغدادی می فرمايند: 
الرفع منه و هو أن يکون کفاه مع منکبيه و إبهاماه عند شحمتی أذنيه و أطراف اإلفتتاح و الرکوع و 

 .)1/10غنية الطالبين» (  أصابعه مع فروع أذنيه  
هيئت (وسنتهای نماز ) بيست و پنج هستند، ابتدای نماز رفع اليدين کردن و وقتی که رکوع می کند 

ه دو کف دستش تا شانه هايش باشند و و وقتی که از رکوع بلند می شود، وآن به اين طريق ک
 .انگشتهای ابهامش نزد نرمه گوشها باشد

و ايشان در نماز رفع اليدين می کردند، چون حنبلی المذهب بودند، اگر رفع اليدين منسوخ و ممنوع 
 .می بود نه خود به اين عمل می کرد نه به ديگران فتوای می داد

گيالنی محبت وعقيدت دارند، بر اين فتوی شيخ عمل کنند. پس اميد است که آن دوستانی که با شيخ 
مترجم: ابراهيم  (منبع: کتاب خاتمه اختالف نوشته عبدالجبار کانديلوی .و هللا المّوفق و الهادی

  .حسين)
 نــع اليديـــمخالفين رف
  (رح) در مورد رفع الـيـديـن: حنيفه ابوامام نظر مذهب 

عليه وسلم در مورد  رفع اليدين  روايت  ر از پيامبر صلی هللادر افغانستان  به حديث که ابن عم
 . ابن عمر بعدا از قول خود منصرف شدهفرموده است عمل نميکنند واستدالل مياورند که 

  مه مذهب حنفی ميگويند اين عمل جايز نميباشد به احاديث ذيل استناد ميكنند:ئا
صلی هللا عليه و سلم انه كان يرفع يديه فی اول روی الطحاوی عن عبد هللا بن مسعود عن النبی  -1 

تكبيره ثم اليعود و اخرج ابوداود و الترمذی عن وكيع بسنده الی عبد هللا بن مسعود قال: اال اصلی 
بكم صاله رسول هللا صلی هللا عليه و سلم؟ فصلی، و لم يرفع يده اال اول مره. و ما رواه عن البراء 

هللا عليه و سلم اذا كبر الفتتاح الصاله رفع يديه حتی يكون ابهاماه  بن عازب قال: كان النبی صلی
قريبا من شحمتی اذنيه، ثم اليعود. و ما رواه الطحاوی ثم البيهقی من حديث الحسن بن عياش بسنده 

الی االسود قال: رايت عمر بن الخطاب يرفع يديه فی اول تكبيره ثم اليعود و قال و رايت ابراهيم و 
فعالن ذلك. و ما رواه ايضا عن ابی بكر النهشلی: حدثنا عاصم بن كليب عن ابيه: ان عليا الشعبی ي

رضی هللا عنه كان يرفع يده فی اول تكبيره ثم اليرفع بعده، و هو اثر صحيح. فتركه الرفع فيما روی 
م يكن هؤالء يدل علی انتساخه. و ما رواه عن مجاهد: قال: صليت خلف ابن عمر رضی هللا عنهما فل

يرفع يديه اال فی تكبيره االولی من الصاله فتركه بعد روايه: ان النبی صلی هللا عليه و سلم يفعله، 
  اليكون اال بعد ما ثبت عنده انتساخ ما رأی ان النبی صلی هللا عليه و سلم يفعله.

ر صلی هللا با احاديثی كه از اصحاب شافعی و حنفی روايت شده ثابت ميشود كه هر دو امر از پيامب 
عليه و سلم صادر شده ليكن پس از آن اصحاب كرام در بقا و عدم بقا اختالف يافتند. فآثرنا قول ابن 

مسعود رضی هللا عنه و من وافقه لما قد علم انه كان فی الصاله اقوال مباحه و افعال جايزه من جنس 
ی ما يدل عليه. كيف ال و قد ثبت هذا الرفع، و قد علم نسخها. فالبد ان يكون هو مشموال به، كما رو

ما يعارضه ثبوتا ال مرد له بخالف عدمه، فانه اليتطرق اليه احتمال عدم الشرعيه، النه ليس من جنس 
  ما عهد فيه ذلك، بل من جنس السكوت الذی هو طريق ما اجمع علی طلبه فی الصاله اعنی الخشوع.
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يه و سلم روايت كرده و ميفرمايد: قال: الترفع امام طبرانی نيز حديثی را از پيامبر صلی هللا عل 
االيدی اال فی سبع مواطن: حين يفتتح الصاله، و حين يدخل المسجد الحرام فينظر الی البيت، و حين 

يقوم الی الصفا، و حين يقوم علی المروه، و حين يقوم مع الناش عشيه عرفه، و بجمع و المقامين و 
ر صحه اختيار ائمه حنفی به اين حديث جابر بن َسُمره استدالل حين يرمی الجمره. و نيز ميتوان ب

خرج علينا رسول هللا صلی هللا عليه و سلم فقال: ما لی اراكم رافعی ايديكم كانها   كرد، او ميفرمايد:
اذناب خيل ُشمس؟ اسكنوا فی الصاله. رواه مسلم و يفيد النسخ. جهت كسب اطالعات بيشتر ميتوانيد 

 مراجعه نماييد. 248،  251صفحه  1اب العنايه جلد به كتاب فتح ب
اما خود ابن عمر روايت را از پيامبر صلی هللا عليه وسلم نقل می کند، بنابراين رفع يدين سنت نبوی 

است نه فعل ابن عمر رضی هللا عنه ! و بعد از وفات پيامبر صلی هللا عليه وسلم ديگر هيچ يک از 
د شد که ادعا کنيم ابن عمر از انجام آن سنت منصرف شده باشد! احکام نماز و دين نسخ نخواهن

 زيرا با وفات پيامبر صلی هللا عليه وسلم وحی نيز قطع می شود.
از طرفی مهم نيست که کسانی که ادعا دارند نبايد رفع يدين کرد چه مدرکی يا درجه ای دارند، بلکه 

 ند معتبر نه با حرف و ادعا!مهم آنست برای ادعای خود دليل بياورند با مدرک و س
و ما تابع اشخاص نيستيم بلکه تابع کتاب و سنت به فهم سلف صالح هستيم و بر اين اساس هرکس 

 ادعايی کرد بايد دليل محکم و صحيح با سن ارائه نمايد.
و جالب اينست که بسياری از فقها و مجتهدان عصر همچون شيخ محمد ناصرالدين البانی محدث 

معاصر و شيخ عبدالعزيز ابن باز و شيخ ابن عثيمين از مجتهدان قرن حاضر هيچکدام مشهور قرن 
نفرموده اند که نبايد رفع يدين شود در حاليکه آنها استاد و متخصص هستند و ما در دنيای معاصر 

 کسانی را باالتر از آنها در درجه ی علمی سراغ نداريم.
جزء «ليه کتاب منفردی را درباره ی اين مسئله با عنوانحتی امام المحدثين امام بخاری رحمة هللا ع

تصنيف نموده اند، و در آن کسانی را که مخالف رفع يدين هستند را به شدت انکار » فی رفع اليدين
  فرموده اند. و در آن از امام حسن بصری رحمه هللا از تابعين بزرگوار روايت کرده است که گفت:

»  عليه وسلم يرفعون أيديهم فی الصالة إذا ركعوا وإذا رفعواكان أصحاب رسول هللا صلى هللا«  
يعنی: اصحاب رسول خدا صلی هللا عليه وسلم در نماز هرگاه به رکوع می رفتند و هرگاه از آن 

برمی خواستند دستهايشان را باال می بردند. سپس امام بخاری می فرمايد: حسن بصری هيچيک از 
ليه وسلم را مستثنی نکرد که در نمازشان رفع يدين نکرده باشد. (نگاه اصحاب رسول هللا صلی هللا ع

  .)406-3/399کنيد به: المجموع امام نووی (
اما معلوم نيست که آيا احاديث رفع يدين به امام ابوحنيفه رحمه هللا رسيده اند يا خير؟ اما آنچه که 

رسيده اند ولی بدان عمل نمی کنند،  واضح است اينست که اين احاديث به اتباع و علمای تابع ايشان
زيرا آنها به احاديث ديگری استناد می کنند که با حديث ابن عمر رضی هللا عنه در تعارض است ولی 
اين احاديث مورد استناد حنفيه که در تعارض با حديث ابن عمر هستند همگی ضعيف بوده و لذا غير 

ی است که ابوداود از براء بن عازب روايت کرده قابل استدالل هستند و حجت نيستند:از جمله حديث
که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم هرگاه شروع به نماز می کرد دستهايش را تا نزديک گوشهايش 

 . )749أبو داود ( باال می برد و سپس (تا انتهای نماز) چنين نمی کردند.
أَال أَُصِلّی بُِكْم َصالةَ َرُسوِل « گفت:  و همچنين به حديث ابن مسعود رضی هللا عنه استناد کرده اند که

ةً  ُ َعَليِه َوَسلََّم ؟ فََصلَّى فَلَْم يْرَفْع يَديِه إِال َمرَّ َّo َصلَّى ِ َّo «) و 407-1/393نصب الراية للزيلعی .(
امبر پي   نماز  بمانند  را   نمازی   آيا من   )يعنی: ابن مسعود رضی هللا عنه گفت:748رواه أبو داود (

  .بلند کرد  را   يکبار دستها  تنها   و   خواند   را   نماز   بخوانم؟سپس  برايتان   صلی هللا عليه و سلم
اما اين احاديث همگی ضعيف هستند، چنانکه حديث براء بن عازب را افراد زير ضعيف دانسته 

عين ودارمی و اند:سفيان بن عيينة وشافعی وحميدی استاد امام بخاری وأحمد بن حنبل ويحيى بن م
  خود امام بخاری امام محدثين.



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

408 

  وحديث ابن مسعود را افراد زير ضعيف دانسته اند:
عبد هللا بن مبارك وأحمد بن حنبل و امام بخاری وبيهقی ودارقطنی و غير آنها نيز حديث را تضعيف 

رند هنگی کرده اند.و همچنين تمامی آثار وارده از صحابه که داللت بر ترک رفع يدين در نماز دا
 ضعيف هستند.

بنابراين چون اين احاديث که داللت بر عدم رفع يدين می کنند، همگی ضعيف هستند، پس احاديث 
صحيح در اين زمينه خودنمايی می کنند. بنابراين نمازگزار نبايد در نماز خويش ترک رفع يدين نمايد 

ز بخواند چنانکه می فرمايند: (َصلُّوا بلکه بايد تالش کند بمانند رسول هللا صلی هللا عليه وسلم نما
 ) يعنی نمازبخوانيد همانگونه که ديديد من نماز می خوانم.631َكَما َرأَيتُُمونِی أَُصِلّی) رواه البخاری (

و اهل سنت پيرو دليل صحيح است نه احاديث ضعيف يا آرای علمای متعصب مذهبی که حاضر 
صب در مسائل فقهی جائی ندارد و علماء  آنرا مورد نيستند از رای خود بازگردند و بدون شک تع

نکوهش قرار داده اند. و هرگز امام ابوحنيفه رحمه هللا نفرموده اند که اگر حديث صحيح پيامبر 
  صلی هللا عليه وسلم در دست بود باز رای مرا يا اتباع مرا بر آن حديث ترجيح دهيد؟!

  ص رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ؟آيا تقليد از علمای متعصب درست است يا از شخ
   آيا دليلی بر جواز تقليد از علماء  و فقها وجود دارد؟  بدون شک جواب منفی است.

  ه: ـنکـالصه ايـخ
برای مسلمانان جايز نيست تا پس از اينکه اين امر يعنی رفع يدين در نماز از طريق سنت نبوی 

ء يی تقليد کند که مذهبشان در اين مورد اشتباه اثبات شد، رای ديگری را انتخاب کند و از علما
  است.

علماء  اجماع دارند بر اينکه هرکس سنت پيامبر صلی هللا «امام شافعی رحمه هللا می فرمايد: 
عليه وسلم بر وی روشن شد، برای او جايز و حالل نيست که به خاطر قول ديگری آن سنت را رها 

   ) .2/335مدارج السالكين ( ».کند 
ا احاديثی كه از اصحاب شافعی و حنفی روايت شده ثابت ميشود كه هر دو امر از پيامبر صلی هللا ب 

عليه و سلم صادر شده ليكن پس از آن اصحاب كرام در بقا و عدم بقا اختالف يافتند. فآثرنا قول ابن 
ال جايزه من جنس مسعود رضی هللا عنه و من وافقه لما قد علم انه كان فی الصاله اقوال مباحه و افع

هذا الرفع، و قد علم نسخها. فالبد ان يكون هو مشموال به، كما روی ما يدل عليه. كيف ال و قد ثبت 
ما يعارضه ثبوتا ال مرد له بخالف عدمه، فانه اليتطرق اليه احتمال عدم الشرعيه، النه ليس من جنس 

 ی طلبه فی الصاله اعنی الخشوع.ما عهد فيه ذلك، بل من جنس السكوت الذی هو طريق ما اجمع عل
امام طبرانی نيز حديثی را از پيامبر صلی هللا عليه و سلم روايت كرده و ميفرمايد: قال: الترفع  

االيدی اال فی سبع مواطن: حين يفتتح الصاله، و حين يدخل المسجد الحرام فينظر الی البيت، و حين 
يقوم مع الناش عشيه عرفه، و بجمع و المقامين و  يقوم الی الصفا، و حين يقوم علی المروه، و حين

حين يرمی الجمره. و نيز ميتوان بر صحه اختيار ائمه حنفی به اين حديث جابر بن َسُمره استدالل 
كرد، او ميفرمايد: خرج علينا رسول هللا صلی هللا عليه و سلم فقال: ما لی اراكم رافعی ايديكم كانها 

الصاله. رواه مسلم و يفيد النسخ. جهت كسب اطالعات بيشتر ميتوانيد اذناب خيل ُشمس؟ اسكنوا فی 
 مراجعه نماييد. 248،  251صفحه  1به كتاب فتح باب العنايه جلد 

   :تــيادداش
در » مومنين قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن ُهْم ِفی َصَالتِِهْم َخاِشعُوَن «جواب به نظريات علمای که  آيه 

  اليدين منحيث سنت مورد استفاده قرارميدهند . نفی  رفع
  آنعده از علمای که اين آيه در نفی رفع اليدن مورد استناد قرار ميدهند بايد گفت که :

عبادات در دين مقدس اسالم  توقيفی هستند، يعنی ما در عبادات و نحوه ی انجام عبادات می بايست 
  ما باشد يا خير؟! تابع سنت نبوی باشيم حال آن عبادت موافق رای
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در مساله  رفع يدين در نماز نيز بمانند ديگر ارکان و مستحبات نماز الزمست که به روش پيامبر 
  صلی هللا عليه وسلم بنگريم و از ايشان تقليد نماييم.

اگر در مورد رفع يدين و درستی و نادرستی اين امر به سنت نبوی بنگريم، متوجه خواهيم شد که 
   بلند کند.   نماز   در   را  خود    دستهای   حالت   چهار   در    گزاراست نماز سنت 

اما آيه که جهت منع رفع يدين در نماز بدان استدالل می شود، الزمست که دليلی وجود داشته باشد 
ولی که پيامبر صلی هللا عليه وسلم با استدالل به اين آيه مسلمانان را از رفع يدين نهی کرده باشد،

ه تنها ايشان اين امررا نهی نکردند بلکه رفع يدين در نمازجزو روش نماز که نمتوجه شديم 
   ن بود.خواندنشا

اما حقيقت آنست که رفع يدين در نماز مانع خشوع نيست زيرا رفع يدين جزو واجبات يا مستحبات  
 نماز است و اگر قرار باشد رفع يدين باعث کم شدن خشوع گردد با اين حساب می بايست خود رکوع

و سجود نيز از خشوع نماز کم می کرد!! چون هر دوی آنها دارای حرکاتی هستند، لذا هر حرکتی 
مانع خشوع در نماز نيست بلکه حرکتهای زائد و اضافی که نمازگزار هنگام اقامه انجام می دهد 
ها باعث کم شدن خشوع می گردد نه حرکاتی که جزوی ازنماز هستند مانند همين رفع يدين که نه تن
حرکت زائد نيست بلکه با انجام آن ثواب نماز بيشتر خواهد شد زيرا تبعيت ازسنت نبوی موجب 

  ثواب بيشتر است.
)  از صحابه در کوفه رفع  1500(  مخالفين رفع اليدين استدالل مينمايند که::يادداشت 

آنان بمعنی  يدين نکرده اند عدم رفع اليدين  يکهزار وپنجصد صحابه بدين  عنوان است که ترک
  ترک سنت نيست وهمچنان ترک رفع اليدين کدام مشکلی در نماز ايجاد نمی کند .

تن از صحابه رفع اليدين در کوفه رفع اليدين  1500در جواب بايد گفت  آنعده از علمای که ميگويند 
يا نه نموده ، ضرورت است که در مورد اين همين قول خويش سند دقيقی  ارائيه نمايند .   ثان

صحابی هم رفع يدين نکنند  1500باشد، حتی اگر   بفرض که اين ادعا صحيح ودرست هم 
ماداميکه شخص رسول هللا صلی هللا عليه وسلم رفع اليدين کرده باشد ، ضرورت نيست که اعمال 
ديگر صحابه را بعنوان حجت پيش کش نمايم ، در نزد ما حجت فقط عمل رسول هللا صلی هللا عليه 

  ست که اين امر يعنی رفع يدين از ايشان ثابت شده است.وسلم ا
إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذی اختلف فيه، وأنت ترى « امام سفيان ثورى رحمة هللا عليه گفت: 

يعنى: ( اگر كسى را ديدى كه به چيزى عمل .)6/368(روايت أبو نعيم در الحلية » تنهه   غيره، فال
  و نظر تو چيز ديگرى هست او را نهى نكن). ميكند كه در آن اختالف باشد،

عليهم   ال ينبغی للفقيه أن يحمل الناس على مذهب وال يشدد« و احمد بن حنبل رحمة هللا عليه گفت: 
براى يك فقيه شايسته نيست كه مردم را بر « يعنى: .)1/186(ابن مفلح در كتاب اآلداب الشرعية » 

 ».يك مذهب وادارد و بر آنها سختگيرى كند
ثم إن العلماء  إنما ينكرون ما أجمع على إنكاره، « و امام نووى رحمة هللا عليه گفت: 

الخالف   المختلف فيه فال إنكار فيه، ألن كل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد وال نعلمه، ولم يزل أما
أو إجماعاً أو خالف نصاً   بين الصحابة والتابعين فی الفروع وال ينكر أحد على غيره، وإنما ينكرون ما

 .)101الغافلين، النحاس، صفحه   (الروضة ( تنبيه» قياساً جلياً 
يعنى: ( همچنين علماء  بر مسائلى انكار ميكردند كه بر آن متفق بودند، ولى مسائل خالفى را انكار 
نميكردند، زيرا هر مجتهدى ماجور هست، يا يك مجتهد بر حق باشد ولى آنرا ندانيم، و خالف بين 

به و تابعين درفروع تا بحال وجود داشته ولى هيچكس بر ديگرى انكار نميكرد، بلكه انكارآنها صحا
  درمسائلى بود كه مخالف متن صريح ويا اجماع و يا قياس واضح باشد).

و از شيخ السالم ابن تيمية در مورد كسى كه در مسائل اجتهادى به يكى از علماء  تقليد ميكند سؤال 
آيا بر او انكار ميشود « يعنى: »  ؟ وكذلك من يعمل بأحد القولين ؟ كر عليه أم يهجرفهل ين «شد كه: 

 ؟»و از او دورى شود؟ و همچنين كسى كه به يكى از دو قول عمل ميكند
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االجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء  لم ينكر عليه ولم   الحمد �، مسائل«  جواب گفت: در
لم ينكر عليه، وإذا كان فی المسألة قوالن: فإن كان اإلنسان يظهر له  القولين  يهجر، ومن عمل بأحد

أحد القولين عمل به وإال قلد بعض العلماء  الذين يعتمد عليهم فی بيان أرجح    رجحان
در مسائل اجتهادى اگر كسى به قول يكى از علماء  عمل كند  ().20/207(مجموع الفتاوى »القولين

لت آن) از او هجر (دورى) نميشود، و هر كسى كه به يكى از دو قول عمل بر او انكار نميشود و (بع
كند انكار نميشود، و اگر در يك مسئله دو قول باشد، چنانچه بر شخصى يكى از دو قول راجحتر و 

پسنديده تر ثابت شود به آن عمل ميكند، و گرنه به برخى از علماء  معتبر تقليد ميكند در اينكه كدام 
  هست.  قول راجحتر

  يادداشت فقهی:
بنابر بر داليل فوق  بوضاحت  تام معلوم گرديد که در چهار  موضع ومکان رفع يدين  در نماز وجود 

  دارد  که مستحب است ما آنرا مراعات نمايم :
بر مسلمان است که  سعی کند تمامی سنتها را رعايت کند و در انجام آن سنت ها از لومه و  

باشد، و اگر انجام اين اعمال مستحب  برای کسی غريب  بود با شد ، بهتر  سرزنش کسی بيم نداشته
است دليل استحباب و سنت بودن آنرا برايش توضيح داد، و نبايد به بهانه ی اختالف، از انجام اين 
امورصرفنظر نمود چرا که براستی پرهيز از اين امورات سنت به دليل آنکه بقيه آنها را سنت نمی 

  خالف مذهبشان است، نوعی جفا در حق خويش است.دانند يا م
از طرفی  ديگر وظيفه ما است تا در نشر وبخش سنت  پيامبر صلی هللا عليه وسلم در جامعه  نقش  

  اسالمی خويش را بجاء اوريم. 
اگر حيانا افرادی متعصب با آن مخالفت کردند، نبايد به گفته ی آنها توجه و اهميت داد و انجام سنت 

  نودی هللا ورسول باالتر از ناخشنودی اهل بدعت و جهال بداند .و خش
 )31 آل عمران»(قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن oَّ فَاتَّبِعُونِی يْحبِْبُكُم oُّ  «هللا تعالی می فرمايد: 

 داريد، از من پيروى کنيد! تا خدا (نيز) شما را دوست اگر خدا را دوست مى«يعنی: بگو (ای محمد): 
بدارد؛پس يک مسلمان متقی انجام امورات واجب و مستحب خود را بدون توجه به نظر مخالفين و 

 سرزنش کنندگان انجام داده و از فضل آنها بهره مند می شود.
پس شايسته است شما نيز کسب اين فضيلت را به دليل مخالفت برخی از افراد يا ناخشنودی آنها 

حکمت و درايت و با بيان داليل از کتاب و سنت برای آنها شرح  ترک نکنيد و در عوض مسئله را با
دهيد چه بسا مسئله را پذيرفتند و آنها نيز اين سنت ها را انجام دادند و اگر نپذيرفتند يا شما را 
سرزنش کردند، شما همچنان بر انجام سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم استقامت داشته باشيد و 

خصوص با کسی اختالف کنيد، چرا که حتی اصحاب پيامبر صلی هللا عليه  نيازی نيست تا در اين
وسلم و ائمه اربعه که استاد و شاگرد هم بودند در مسائل فقهی اختالف داشتند ولی هرگز آرای 

مختلف آنها باعث بروز اختالف و کشمکش بين آنها نگرديد بلکه به آرای صحيح هم احترام می 
 گذاشتند.

إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذی اختلف فيه، وأنت تری «  ی رحمة هللا عليه گفت: امام سفيان ثور
 .)6/368(روايت أبو نعيم در الحلية » تنهه   غيره، فال

اگر کسی را ديدی که به چيزی عمل ميکند که در آن اختالف باشد، و نظر تو چيز ديگری «  يعنی: 
  ».هست او را نهی نکن

ال ينبغی للفقيه أن يحمل الناس علی مذهب وال «   عليه گفت:و احمد بن حنبل رحمة هللا
)  يعنی: ( برای يک فقيه شايسته نيست 1/186(ابن مفلح در کتاب اآلداب الشرعية » عليهم   يشدد

  که مردم را بر يک مذهب وادارد و بر آنها سختگيری کند).
ن ما أجمع علی إنکاره، ثم إن العلماء  إنما ينکرو« وامام نووی رحمة هللا عليه گفت: 
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الخالف   المختلف فيه فال إنکار فيه، ألن کل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد وال نعلمه، ولم يزل  أما
خالف نصاً أو إجماعاً   بين الصحابة والتابعين فی الفروع وال ينکر أحد علی غيره، وإنما ينکرون ما

  )101، صفحه الغافلين، النحاس (الروضة ( تنبيه»  أو قياساً جلياً 
يعنی: (  همچنين علماء  بر مسائلی انکار ميکردند که بر آن متفق بودند، ولی مسائل خالفی را 

انکار نميکردند، زيرا هر مجتهدی ماجور هست، يا يک مجتهد بر حق باشد ولی آنرا ندانيم، و خالف 
ار نميکرد، بلکه بين صحابه و تابعين در فروع تا بحال وجود داشته ولی هيچکس بر ديگری انک

  انکار آنها در مسائلی بود که مخالف متن صريح و يا اجماع و يا قياس واضح باشد ).
و از شيخ السالم ابن تيمية رحمة هللا عليه در مورد کسی که درمسائل اجتهادی به يکی از علماء  

يعنی: (  آيا »  ؟ فهل ينکرعليه أم يهجر؟ وکذلک من يعمل بأحد القولين«  تقليد ميکند سؤال شد که:
  بر او انکار ميشود و از او دوری شود؟ و همچنين کسی که به يکی از دو قول عمل ميکند؟ )

االجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء  لم ينکر عليه ولم  الحمد �، مسائل« گفت: جواب در
له ن کان اإلنسان يظهر القولين لم ينکر عليه، وإذا کان فی المسألة قوالن: فإ  يهجر، ومن عمل بأحد

وهللا   أحد القولين عمل به وإال قلد بعض العلماء  الذين يعتمد عليهم فی بيان أرجح القولين،   رجحان 
الحمد�، در مسائل اجتهادی اگر کسی به قول يکی از « ).يعنی: 20/207(مجموع الفتاوی » أعلم 

هجر (دوری) نميشود، و هر کسی که به علماء  عمل کند بر او انکار نميشود و (بعلت آن) از او 
يکی از دو قول عمل کند انکار نميشود، و اگر در يک مسئله دو قول باشد، چنانچه بر شخصی يکی 

از دو قول راجحتر و پسنديده تر ثابت شود به آن عمل ميکند، و گرنه به برخی از علماء  معتبر 
  تقليد ميکند در اينکه کدام قول راجحتر هست.

  ن:ـع اليديـثواب رفر و ـاج
قابل تذکر است که در ترک رفع الدين  نماز درست بوده ، ولی  از اجر و ثواب عمل به اين سنت 

  زيبا که برخی علماء  آن را زينت نماز محسوب نمودند محروم گشته است .
فی  يکتب« :که از :عقبة بن عامر روايات گرديده است داريم حديثی  در مورد اجر وثواب رفع اليدن

عقبه بن عامر رضی  »( کل إشارة يشير الرجل ( بيده ) فی صالته عشر حسنات ؛ کل إصبع حسنة
هللا عنه می فرمايند : رسول هللا صلی هللا عليه و آله وسلم فرمودند: برای هر رفع اليدينی که فرد در 

 ) .می شودنمازش انجام می دهد ده نيکی نوشته می شود يعنی برای هر انگشت يک نيکی نوشته 
اين حديث از جمله احاديث صحيحه بوده وشيخ آلبانی رحمه هللا  آنرا درسلسله احاديث صحيحه 

 . ) تحقيق و بررسی نموده و سپس فرموده که سند اين حديث صحيح است3286شماره (
  شيخ البانی  رحمه هللا در تفسير اين حديث نگاشته است:

چار اشتباه شده اند و فکر نمودند که مراد از اشاره در بعضی از بزرگواران در فهم اين حديث د« 
اين حديث اشاره و حرکت دادن انگشت سبابه در تشهد نماز است و برای هر حرکتش ده نيکی 

نوشته می شود ، اين يک وهم محض است زيرا در اين حديث آمده (بيده) يعنی بادست و نيامده 
امام بيهقی اين حديث را در باب رفع اليدين فی  (باصبعه) يعنی با انگشت، بهمين خاطر است که

 . الصالة اين روايت را آورده است
همچنان نکته ديگری که داللت بر اين داردکه مراد از اين حديث (رفع اليدين) در نماز است و نه 
اشاره با سبابه در تشهد اين است که رسول هللا صلی هللا عليه و آله وسلم در آخر حديث فرمودند 

ای هر انگشت يک نيکی ،اگر مراد اشاره در تشهد می بود بايد می گفتند برای هر بار اشاره يک بر
ناگفته نماند حديث رفع اليدين در نماز متواتر است و از خلفاء راشيدين و .نيکی نوشته می شود

  .عشره مبشره و ساير صحابه بثبوت رسيده است

  :تاييد رفع الـيـديـن در احاديثوساير 
ُكوعِ  باب           َرْفعِ اْليَديِن إَِذا َرَكَع َوإَِذا َرفََع َرأَْسهُ ِمَن الرُّ
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ثَنَا ُسْفياُن ْبُن ُعييَنةَ   -  ِريُر قَالُوا َحدَّ اٍر، َوأَبُو ُعَمَر الضَّ ٍد، َوِهَشاُم ْبُن َعمَّ ثَنَا َعِلی ْبُن ُمَحمَّ ، َعِن َحدَّ
ْهِری، َعْن َساِلٍم، َعِن اْبِن ُعمَ  ِ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ إَِذا اْفتَتََح الصَّالَةَ َرفََع الزُّ َّo َر، قَاَل َرأَيُت َرُسوَل

ُكوعِ َوالَ يْرفَُع بَيَن السَّْجدَ  ( حديث   . تَيِن يَديِه َحتَّى يَحاِذی بِِهَما َمْنِكبَيِه َوإَِذا َرَكَع َوإَِذا َرفََع َرأَْسهُ ِمَن الرُّ
 ) 907شمار ه 

ثَنَا يِزيُد ْبُن ُزَريعٍ، َحدَّثَنَا ِهَشاٌم، َعْن َقتَاَدةَ، َعْن نَْصِر ْبِن َعاِصٍم، َحدَّ  -   َعْن ثَنَا ُحَميُد ْبُن َمْسعََدةَ، َحدَّ
ِ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ َكاَن إَِذا َكبََّر َرفََع يَديِه َحتَّى يْجعَلَُهَما َّo قَِريبًا ِمْن  َماِلِك ْبِن اْلُحَويِرِث، أَنَّ َرُسوَل

ُكوعِ َصنََع ِمثَْل َذِلَك     . أُذَُنيِه َوإَِذا َرَكَع َصَنَع ِمثَْل ذَِلَك َوإَِذا َرفََع َرأَْسهُ ِمَن الرُّ
 ) 908( حديث شماره 

ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن َعياٍش،  - اٍر، قَاالَ َحدَّ ثَنَا ُعثَْماُن ْبُن أَبِی َشيبَةَ، َوِهَشاُم ْبُن َعمَّ َعْن َصاِلحِ ْبِن َكيَساَن،  َحدَّ
ِ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يْرفَُع يَديهِ  َّo ْحَمِن األَْعَرجِ، َعْن أَِبی ُهَريَرةَ، قَاَل َرأَيُت َرُسوَل فِی  َعْن َعْبِد الرَّ

 )  909ث شماره (حدي  . الصَّالَِة َحْذَو َمْنِكبَيِه ِحيَن يْفتَتُِح الصَّالَةَ َوِحيَن يْرَكُع َوِحيَن يْسُجُد 
-   َِّo ثَنَا األَْوَزاِعی، َعْن َعْبِد ثَنَا ِرْفَدةُ ْبُن قَُضاَعةَ اْلغَسَّانِی، َحدَّ اٍر، َحدَّ ثَنَا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ  ْبِن ُعَبيِد ْبِن َحدَّ

ِ ـ صلى  َّo ِه، ُعَميِر ْبِن َحِبيٍب قَاَل َكاَن َرُسوُل هللا عليه وسلم ـ يْرفَُع يَديِه َمَع ُعَميٍر، َعْن أَبِيِه، َعْن َجّدِ
 )  910حديث شماره (  . ُكّلِ تَْكِبيَرٍة فِی الصَّالَِة اْلَمْكتُوبَِة 

ثَنَا َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن َجْعفٍَر، َحدَّثَنَا ُمحَ   - ثَنَا يْحيى ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ ُد ْبُن بَشَّاٍر، َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ ُد ْبُن َعْمِرو َحدَّ ْبِن مَّ
ِ ـ صلى هللا عليه َّo َعَطاٍء، َعْن أَِبی ُحَميٍد السَّاِعِدی، قَاَل َسِمْعتُهُ َوُهَو، فِی َعَشَرٍة ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل 

ِ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ َكانَ  َّo إَِذا قَاَم وسلم ـ أََحُدُهْم أَبُو َقتَاَدةَ ْبُن ِرْبِعی قَاَل أَنَا أَْعَلُمُكْم بَِصالَِة َرُسوِل 
ُ أَْكبَُر   " ِفی الصَّالَِة اْعتََدَل قَائًِما َوَرفََع يَديِه َحتَّى يَحاِذی بِِهَما َمْنِكَبيِه ثُمَّ قَاَل  َّo "   .   َوإَِذا أََراَد أَْن يْرَكَع

ُ ِلَمنْ   " َرفََع يَديِه َحتَّى يَحاِذی بِِهَما َمْنِكبَيِه فَِإَذا قَاَل  َّo َرفََع يَديِه فَاْعتََدَل فَِإَذا قَاَم ِمَن   .   " َحِمَدهُ  َسِمَع
 )  911( حديث شماره    . الثِّْنتَيِن َكبََّر َوَرفََع يَديِه َحتَّى يَحاِذی بِِهَما َمْنِكَبيِه َكَما َصَنَع ِحيَن اْفتَتََح الصَّالَةَ 

ثَنَا أَبُو  - ُد ْبُن بَشَّاٍر، َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ ثَنَا فَُليُح ْبُن ُسَليَماَن، َحدَّثَنَا َعبَّاُس ْبُن َسْهٍل السَّاِعِدی،  َحدَّ َعاِمٍر، َحدَّ
ُد ْبُن َمْسلََمةَ فََذَكُروا َصالَةَ  ِ ـ  قَاَل اْجتََمَع أَبُو ُحَميٍد َوأَبُو أَُسيٍد السَّاِعِدی َوَسْهُل ْبُن َسْعٍد َوُمَحمَّ َّo َرُسوِل

ِ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ إِنَّ َرُسوَل صلى هللا عليه وسلم ـ  َّo َفقَاَل أَبُو ُحَميٍد أَنَا أَْعَلُمُكْم بَِصالَِة َرُسوِل
ُكوعِ ثُمَّ قَاَم فََرفََع يدَ  ِ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قَاَم فََكبََّر َوَرفََع يَديِه ثُمَّ َرفََع ِحيَن َكبََّر ِللرُّ َّo يِه َواْستََوى

  )   912. حديث شماره  َع ُكلُّ َعْظٍم إَِلى َمْوِضِعِه َحتَّى َرجَ 
ثَنَا اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلعَِظيِم اْلَعْنَبِری، َحدَّثَنَا ُسلَيَماُن ْبُن َداُوَد أَبُو أَيوَب اْلَهاِشِمی، َحدَّ   - ثَنَا َعْبُد َحدَّ

نَاِد، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقبَ  ْحَمِن ْبُن أَبِی الّزِ ْحَمِن األَْعَرجِ، َعْن الرَّ ِ ْبِن اْلفَْضِل، َعْن َعْبِد الرَّ َّo ةَ، َعْن َعْبِد
ِ ْبِن أَبِی َراِفعٍ، َعْن َعِلی ْبِن أَبِی َطاِلٍب، قَاَل َكاَن النَّبِی ـ صلى هللا عليه وسلم ـ إَِذا قَاَم إِ  َّo َلى ُعَبيِد

يِه َحتَّى يُكونَا َحْذَو َمْنِكبَيِه َوإَِذا أََراَد أَْن يْرَكَع فَعََل ِمثَْل َذِلَك َوإَِذا َرفََع َرأَْسهُ الصَّالَِة اْلَمْكتُوبَِة َكبََّر َوَرَفَع يدَ 
ُكوعِ فَعََل ِمثَْل َذِلَك َوإَِذا قَاَم ِمَن السَّْجَدتَيِن فَعََل ِمثَْل َذِلَك   )  913حديث شماره   . ِمَن الرُّ

ثَنَا أَيوُب ْبُن ُمحَ   - ِ ْبِن َطاُوٍس، َعْن أَِبيِه، َعِن اْبِن َحدَّ َّo ٍد اْلَهاِشِمی، َحدَّثَنَا ُعَمُر ْبُن ِرياحٍ، َعْن َعْبِد مَّ
ِ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ َكاَن يْرفَُع يَديِه ِعْنَد ُكّلِ تَْكبِيَرٍة  َّo 914حديث شماره   . َعبَّاٍس، أَنَّ َرُسوَل ( 

ُد بْ   - ثَنَا ُمَحمَّ ِ ـ صلى هللا عليه َحدَّ َّo ثَنَا َعْبُد اْلَوهَّاِب، َحدَّثَنَا ُحَميٌد، َعْن أَنٍَس، أَنَّ َرُسوَل ُن بَشَّاٍر، َحدَّ
 )  915حديث شماره   . وسلم ـ َكاَن يْرفَُع يَديِه إَِذا َدَخَل فِی الصَّالَِة َوإَِذا َرَكَع 

ِريُر،   -  ثَنَا بِْشُر ْبُن ُمعَاٍذ الضَّ ثَنَا َعاِصُم ْبُن ُكَليٍب، َعْن أَِبيِه، َعْن َوائِِل ْبِن َحدَّ ِل، َحدَّ ثَنَا بِْشُر ْبُن اْلُمفَضَّ َحدَّ
ِ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ َكيَف يَصلِّی َفقَاَم فَاْستَْقبََل اْلِقْبَلةَ  َّo فََرفََع ُحْجٍر، قَاَل قُْلُت ألَْنُظَرنَّ إِلَى َرُسوِل 

ُكوعِ َرفَعَُهَما ِمثَْل َذِلَك يَديِه َحتَّى َحاذَ  ا َرَفَع َرأَْسهُ ِمَن الرُّ ا َرَكَع َرفَعَُهَما ِمثَْل َذِلَك فََلمَّ ( حديث   . تَا أُذُنَيِه فََلمَّ
 )   916شماره 

ثَنَا أَبُو ُحَذيفَةَ، َحدَّثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َطْهَماَن، َعنْ   - ُد ْبُن يْحيى، َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ بَيِر، أَنَّ َجابَِر ْبَن َعْبِد  َحدَّ أَبِی الزُّ
ُكوعِ فََعَل ِمثَْل  ِ، َكاَن إَِذا اْفتَتََح الصَّالَةَ َرَفَع يَديِه َوإَِذا َرَكَع َوإَِذا َرفََع َرأَْسهُ ِمَن الرُّ َّo َذِلَك َويقُوُل َرأَيُت
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ِ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ فَعََل ِمثَْل َذِلَك  َّo حديث   . َوَرفََع إِْبَراِهيُم ْبُن َطْهَماَن يَديِه إَِلى أُذُنَيِه   . َرُسوَل )
   .) 917شماره 

 رفع اليدين منسوخ شده اند؟ یآيااحاديث
  خواننده محترم !

وقابل تذکر است طوريکه مالحظه فرموديد احاديثی متعددی در مورد رفع اليدين در فوق بيان گرديد ،
عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما   سوخ نگرديده اند ، از جمله حديثی ازاين تعداد از احاديث منکه 

حذو منكبيه اذا افتتح الصلواة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه    كان يرفع يديه:« است که ميفرمايد 
(ازعبدهللا بن عمر رضي هللا عنه روايت است كه رسول هللا صلي هللا » من الركوع رفعهما كذلك

  هنگامي   مي كرد و همچنين   بلند   دستهايش را برابر شانه هايش   آغاز نماز  هنگام   وعليه وسلم
ركوع تكبير مي گفت وهنگامي كه سررا ازركوع بلند مي كرد دستها رابرابر شانه ها بلند   براي    كه

     مي كرد )
  ست با لفظ طوريکه مالحظه ميفرمايد در حديث که جمله معتبر ترين حديثی در باره رفع اليدين ا

شروع می شد واز اين  حديث معلوم ميشود که : رسول هللا صلی هللا عليه » كان يرفع يديه   « 
ماضي استمراري » كان يرفع « زيرا :    مي كردند    رفع اليدين  وسلم تا آخر عمردر همه نمازها

   مي كند   تبديل آنرا به ماضي استمراري  است واز لحاظ صرفي هرگاه كان بر سر فعل مضارع بيايد
استمراري بر انجام دادن كاري براي هميشه در زمان گذشته داللت دارد وآنچه قابل توجه    وماضي

می باشد كه عبدهللا بن عمر اين روايت را بعد از وفات رسول هللا روايت نمود ه  موضوعاست اين 
  .است ، پس ثابت می شود كه رسول هللا همه عمرشان رفع اليدين می كردند

بيهقي حديث رفع اليدين بن عمر را روايت نمودند ودر آخر روايت اين الفاظ وجود دارد(فمازالت تلك 
صالته حتي لقي هللا تعالي) يعني رسول هللا هميشه درنمازهايش رفع اليدين مي كردندتااينكه دنيا 

  . راوداع گفتند
و اذا قام من الركعتين رفع يديه ورافع  «امام بخاري روايت عبدهللا بن عمر را مرفوعاً روايت كرد ند 

عبدهللا بن عمر هنگامي كه دو ركعت نماز می خواند وبراي ركعت سوم »( ذالك بن عمر الي النبي 
 می كرد واين عمل را به رسول هللا نسبت مي دادند)  بلند می شد رفع اليدين

ز مالك بن حويرث بيان شد در يکی ديگری از  احاديثي كه درمورد رفع اليدين بيان شدند روايتي ا
  .اين روايت موارد ي وجود دارد كه نيازمند تامل وتفكر می باشند

راي مالك بن الحويرث رضي هللا عنه إذا صلي كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع « عن أبي قالبة أنه 
  »رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول هللا صنع هكذا 

   را شروع   كه نماز  هنگامي   ديد  قالبه روايت است كه مالك بن حويرث رضي هللا عنه را از ابو
ركوع وبلند كردن سر از    گفته ودستهايش رابلند مي كرد وهمچنين هنگام رفتن به   تكبير   مي كرد

    ركوع دستها را بلند مي كرد ومي فرمود رسول هللا صلي هللا عليه وسلم چنين نماز مي خواند .
ي قابل دقت که توجه خوانندگان را به آن جلب مينمايم تاريخ اسالم اوردن صحابی جليل موضوع

  مالک بن الحواريت ) است :« القدر 
عالمه سندي در زير نويس نسائي وابن ماجه مي نويسد ، زماني كه رسول هللا براي غزوه تبوك 

وهمراهانش در مدينه منوره به دين آماده مي شدند يعني در سال نهم هجري قمري مالك بن حويرث 
خواندم   اسالم مشرف شدند ود ر هنگام وداع با ايشان تاكيد نمودند همانطوري كه مرا ديدي كه نماز

    نماز بخوان .
  »نهم هجري رفع اليدين مي كرد  در سال  ديدم كه  من نبي اكرم را« مي گويد:   مالك بن حويرث 
مالك بن الحويرث ووائل بن حجر ممن صلي مع النبي في » ي قال عالمه سندي في حاشية النسائ «

     »آخر عمره فروايتهما الرفع عند الركوع والرفع منه دليل علي بقاءه وبطالن دعوي نسخه 
مالك بن حويرث ووائل بن حجر در آخر عمر رسول «   نسائي مي گويد :  در حاشيه  (عالمه سندي
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در هنگام به ركوع  به رفع اليدين هستند وانجام رفع اليدينهللا با وي نماز خواندند وهردو قائل 
بر بطالن ادعاي منسوخ شدن رفع اليدين  دن ازآن توسط آنها دليل روشن وواضحيوبلند ش   رفتن

 ميباشد ) 
كه چگونه نماز مي خوانند ، ايشان روي به    خواستم رسول هللا را ببينم«    وائل بن حجر مي گويد :

تكبير گفته ودستها رابرابر گوشها بلند مي كردند وسپس دستهايش را بستند  قبله مي ايستادند
وهمچنين هنگام بلند    كرد وبر زانوها گذاشت   بلند   دستها را  برود   به ركوع  وهنگاميكه خواست

 » دستها را بلند مي كردند   سر از ركوع   كردن
ووي از    شد  هجري مسلمان   نهم در سال   وائل بن حجر« عالمه عيني در شرح بخاري مي گويد : 

ثم اتيت النبي من قابل « رسول هللا حديث رفع اليدين را روايت مي كند ودر روايت نسائي آمده 
مي گويد من سال بعدي (يعني يك سال بعد)    حجر   (وائل بن  » فرايتهم يرفعون ايديهم في برانس 

  مدم ديدم كه رسول هللا وياران ايشان درمدينه آ   يعني سال دهم هجري قبل از وفات رسول هللا به
دوباره    حجر  اينكه وائل بن:«   حاليكه كت پوشيدند رفع اليدين مي كردند . امام طحاوي مي گويد

را به عام قابل يعني سال آينده ترجمه كردند ومي گويد شايد آمدن » من قابل «به مدينه آمدندوكلمه 
باشد زيرا درآن وقت هوا خيلي سرد    شوال سال دهم هجري ايشان به مدينه براي دفعه دوم در ماه

پوشيدند واز زير آنها رفع اليدين مي كردند    كه كت   بود كه وائل بن حجر اصحاب رسول هللا را ديدند
مي باشد كه رفع  موضوعاين    بيانگر  اين  بوده ،پس   دهم هجري   واين در ماههاي آخر سال

بن حجر رسول هللا را   وائل   به نام   نومسلمان  صحابه   بود ، كه اليدين تا اين زمان منسوخ نشده
وفات مينمايند واگر رفع    يازدهم هجري رسول هللا   يعني سال   ديدند كه رفع اليدين كردند وسال بعدي

اليدين منسوخ شده بود الزم بود كه هنگاميكه وائل بن حجر براي دفعه دوم كه به مدينه آمدند انجام 
رفع   ومنسوخ شدن  كه درمورد رفع اليدين آمدند ،آن راثابت مي كنند   بنابر احاديثي مي گرفت .

اليدين را برخی از علماء  بدان استدالل  مينمايند رد مي كنندوادعای نسخ آن يك ادعاي واهي وبي 
  .اساس مي باشد

  :رفع اليدين منسوخ نيست زيرا: خالصه كالم
  .شره مبشره صحابه روايت گرديدندچون احاديث رفع اليدين توسط ع -1
پنج روايت ازروايات رفع اليدين در صحيح ترين كتاب بعداز قرآن نزد اهل سنت (صحيح امام   -2

  بخاري ) آمدند
اصحابي كه احاديث رفع اليدين را از رسول هللا روايت نمودند از هيچكدام از آنهاروايتي مبني  -3

  ن را ترك نمودندروايت نشده استبراينكه رسول هللا بعداً رفع اليدي
صحيح ترين روايت در مورد رفع اليدين توسط عبدهللا بن عمر روايت گرديده كه ايشان بعد از  -4

  .  وفات رسول هللا رفع اليدين مي كردند
  . عبدهللا بن عمر كساني را كه رفع اليدين نمي كردند با سنگ ريزه مي زدند  -5
روی  ده تن از صحابه کرام روش نماز رسول هللا را به ايشان نشان داد ابو حميد ساعدي در پيش -6

واين واقعه بعد از وفات رسول    ودر آن رفع اليدين نمود وآن ده تن از صحابه وي را تصديق نمودند
  . هللا اتفاق افتاد

ه ابوبكر عبد هللا بن زبير روايت مي كند كه پشت سر ابوبكر صديق نماز خواندند وي مي گويد :ك -7
هنگام به ركوع رفتن وهنگام بلند شدن از آن رفع اليدين نمودند وفرمودند رسول هللا اينچنين نماز 

  . مي خواندند
به مدينه منوره آمدند وديدند كه رسول هللا رفع اليدين مي    نهم هجري  حجر در سال   وائل بن -8

  كردند .
(صحابه   »كان اصحاب النبي يرفعون : «    ندامام حميد بن هالل مي گوي   بصري ،   امام حسن -9

  ) رفع اليدين مي كردند
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  .  سعيدبن جبيررحمه هللا عليه از بزرگان تابعي هستند كه رفع اليدين مي كردند -10
  استنتاج نهی در مورد رفع اليدين :

اليل با اين همه داليل روشن وواضح معلوم مي شود كه رفع اليدين منسوخ نيست وبنا برهمين د
(منسوخ شدن رفع اليدين به جاي خود » لم ينسخ حرف منه :« است كه انورشاه كشميري مي گويد 

خيلي زيادند وازنظر سند صحيح ترند   رفع اليدين  بلكه حرفي از آنهم منسوخ نشده است ) احاديث
   .واحاديث عدم رفع اليدين از لحاظ معني وسند ثابت نيستند

  » زد اهل علم ازهيچ يك از صحابه ثابت نيست كه رفع اليدين نكرده باشدن« امام بخاري مي گويد : 
پس رفع اليدين سنت مستقل رسول هللا صلی هللا عليه وسلم است ومنسوخ نيست وكسانيكه رفع 

اليدين نمي كنند ومدعي منسوخ شدن رفع اليدين هستند،نمي توانند يك حديث صحيح، صريح 
  برای ثوبت مدعی خويش پيشکش نمايند. مجروح وضعيف نباشد   ومرفوع كه

  خواهران وبرادران !
بزنيم وبا اخالص ومحبت در روشنی   بيايد به  سنت صحيح رسول هللا صلی هللا عليه وسلم چنگ

احاديثی نبوی  نماز خويش را مثل نماز رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بجاء اريم .واين فرموده 
نماز بخوانيد » صلوا كما رايتموني اصلي :« يش تطبيق نمايم وهدايت پيامبر اسالم در نماز خو

  »   نماز خواندم   همانگونه كه ديديد من
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  باب بيستم
 درنمازرکوع مقام ومنزلت 

 رکوع در نماز:ۀ ـفـسلف
در   ، خم شدناشدر برابرپروردگار مسلمان  نسانی يک ااولين و زيباترين نشانه تواضع و فروتن

 .ر او (رکوع) و تعظيم کردن به او استبراب
ۀ  از سور پسنمازگزار ركوع در نماز عبارت ازآن است كه علماء در تعريف، رکوع ميفرمايند که: 

و عظمت الهی به نيت تعظيم و فروتنى در برابر فرمان بعد ازآن،  ۀقرائت يک سور فاتحه و
برسد، كمر صاف باشد، گردن كشيده ها به زانوها  كه دست د، تا حدى خم شوبا عظمت پروردگار

 باشد. 
همتايی تو، سرو  دارد و در برابر بزرگی و بی ، يعنی کبريايی تو ما را به تعظيم وا میدشو خم می

 .شکند قامتمان می
مديم: رکوع نشانة خضوع و خشوع است و از صفات مؤمنان شمرده شده آهمان طوری که گفته 

 فرمايد: مؤمنان می ، چنان که قرآن کريم در توصيف است
سوره ( »   ءاَمنوا ارَکعوا واسُجدوا واعبُدوا َربَُّکم وافعَلوا الَخيَر لَعَلَُّکم تُفِلحون َيـَاَيَُّها الَّذين « 

ايد رکوع کنيد و سجود بجا آوريد و پروردگارتان را عبادت  ای کسانی که ايمان آورده(. )٧٧: حج
 ).شويد کنيد و کار نيک انجام دهيد تا رستگار

نمازگزار وقت  به ركوع خم مى گردد در حقيقت با عمل خود به ذلّت و خواريش و با ذكر ركوع به 
اعتراف و اقرار مى كند. طوريکه گفتيم ، اين بهترين نوع بزرگ اش عظمت و كبريائى خداوند 

ا به عظمت و ر هللا است. به همين خاطر كه او  با عظمت پروردگاراش  در مقابل مقام  بنده تواضع 
   د.نيز او را در نزد بندگان عزت و بزرگى مى بخش پروردگار با عظمت بزرگى ياد كرد 

هر چند كه قرب كامل در سجده حاصل مى شود ولی تا موقعی كه ادب خضوع علماء  ميگويند که: 
در ركوع كامل نگردد، قرب مطلق بدست نمی آيد چون نقص در هر جزئى به كل سرايت مى كند. 

هركس كه وضوء و ركوع و خشوعش در نماز «انچه از پيامبرصلى هللا عليه وسلم نقل شده كه: چن
 .»كامل نباشد نمازش ناقص است

ركوع مرحله اّول است وسجود مرحله دّوم، هركس كه معنى و حقيقت اّولى را به جاى آورد 
تا سجده به تَبَع آن كامل شايستگى  دّومى را يافته. پس بايد كه ركوع با خضوع و خشوع كامل باشد 

 .گردد
 هيئت وشکل رکوع:

رسول به حديثی که از ابو داوود  روايت گرديده است مراجعه مينمايم :   درمورد هيئت وشکل رکوع
آنگاه دستهايش را به همان  ، بعد از اتمام قرائت، اندکی سکوت مينمود   هللا صلی هللا عليه و سلم

  برد سپس تکبير ميگفت و به رکوع ميرفت.ـ، باال ميردباال ميگکه در تکبير اولی ترتيب 
نماز هيچ  برايش گفت:نماز را درست نميخواند يعنی شخصيکه   (مسيیء الصالة)آن شخصی و به 

که خداوند فرموده، وضوءی کامل بگيرد، سپس ييک از شما درست نخواهد بود، مگر آن طور 
ر از قرآن که برايش ميسر باشد تالوت نمايد، تکبير بگويد و خدا را سپاس و ستايش کند و آن قد

سپس تکبير بگويد و به رکوع برود و دستهايش را بر روی زانوهايش بگذارد طوری که هر يک از 
   مفاصل بدنش آرام گيرد (روايت ابوداود و نسائی).

  کيفيت رکوع کردن:
رسول هللا صلی هللا عليه و محدثين در مورد کيفيت رکوع پيامبر صلی هللا عليه وسلم مينويسند که : 

  هنگام رکوع، دو کف دست خود را بر روی زانوهايش قرار ميداد (روايت بخاری).   سلم
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نيز دستور ميداد که چنين کنند (متفق عليه) همانطور که شرح آن در کرام خويش و به اصحاب 
  .به تفصيل  بيان گرديده است » مسيیء الصالة«حديث 

آنها را در  طوريکه دستهايش را محکم بر روی زانوها قرار ميداد، لم ، پيامبر صلی هللا عليه وس
  پنجه گرفته بود (روايت بخاری).

إذا رکعت فضع راحتيک علی «و درعين حال، انگشتانش را باز ميگذاشت (روايت ابوداود).  
ه و ابن (روايت ابن خزيم» رکبتيک،  ثّم فّرج بين أصابعک، ثّم امکث حتّی يأخذ کّل عضٍو مأخذه

حبان) (هر گاه رکوع نمودی، دو کف دستهايش را بر روی زانوهايت قرار بده، و انگشتانت را باز 
  بگذار و به مقداری که اعضاء و مفاصل بدنت از حرکت باز ايستد، در رکوع بمان).

حتی الوسع کوشش پيامبر اسالم هنگام رکوع، آرنج دستهايش را از پهلوهايش دور نگاه ميداشت و
ثم رکع فوضع يديه علی رکبتيه کانه قابض عليهما « نچسبند   گرد که آرنج هايش به پهلويش مي

آنحضرت رکوع کرد پس نهاد دستهای خود را بر زانو ها گويا » ( ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه  
زانو ها راقبض کرده بود  وهردو دست را از هردو پهلوی خود دور گذاشت  ) ( ترمذی جلد اول 

  ).  ٧۶باب افتتاح الصلوه ، مشکوه صفحه   ١١۴، ابو داود جلد اول صفحه   ٣۵ه صفح
  حالت کمر در رکوع:

به هنگام رکوع، کمرش را پهن و هموار    محدثين مينويسند که : رسول هللا صلی هللا عليه و سلم
  »الرکوع قال رسول هللا صلی هللا عليه وسلم التجزی صاله الرجل حتی يقيم ظهره فی .«  ميساخت

( رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده است : کافی نمی شود نماز شخص تا آنکه برابر نکند پشت 
، نسائی ، ابن  ٣۶صفحه  ٢،ترمذی جلد  ١٣١وسر خود را در رکوع ) (ابوداود جلد اول صفحه 

  . )٨٢ماجه ، مشکوه صفحه 
حتی  اگر در همان  رکوع به حدی بود ، محديثين می افزايند : اندازه وبرابری کمر رسول هللا در

شد، همانجا ميماند و به زمين نميريخت (روايت  حال، مقداری آب، بر روی کمرش ريخته می
  طبرانی).

نماز را درست ( شخصيکه  (مسيیء الصالة) شخصی به  طوريکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
(روايت احمد و ابوداود) (کمرت را » عکو امدد ظهرک و مّکن لرکو«... گفته است :  )  نميخواند

  هموار کن و رکوعت را محکم و استوار به جای آر).
  وضعيت سر در وقت رکوع:

پيامبر صلی « محدثين در مورد وضعيت وحالت سر پيامبر صلی هللا عليه وسلم در رکوع مينگارند : 
(روايت ابوداود و  »  فتنه پايين ميکرد و نه باال ميگر هللا عليه وسلم در رکوع سر خويش را 

  بخاری) بلکه بين اين دو حالت قرار ميداد (روايت مسلم).
  حفظ آرامش در رکوع:

در مورد شيوه حفظ آرامش در رکوع که زيبای خاصی برای مقام رکوع می بخشد ، حکم شرع 
ورده مطابق به رهنمود های پيامبر صلی هللا عليه وسلم همين است که آرامش خاصی بايد در رکوع ا

  شود.
  .در رکوع ارامش خاصی را بخود  ميگرفت    رسول هللا صلی هللا عليه و سلمطوريکه  شخص  

در رکوع  آرامش را  (مسيیء الصالة) پيامبر صلی هللا عليه وسلم برای آن شخصيکه ودرحديث 
من بعد ظهری  أتّمو الّرکوع و الّسجود، فو الّذی نفسی بيده، إنّی ألراکم« حفظ نمی کرد هدايت فرمود:
(متفق عليه) (رکوع و سجده خود را به صورت کامل ادا کنيد: سوگند » إذا ما رکعتم و إذا ما سجدتم

  به ذاتی که جانم در دست اوست، من از پشت سر، ميبينم که شما چگونه رکوع و سجده ميکنيد).
  در حديثی ديگری آمده است: همچنان 
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متوجه نماز مردی شد که رکوع و سجده را     عليه و سلمرسول هللا صلی هللا که در يکی از روز ها 
نمرده است، زيرا  به طور کامل ادا نميکرد، فرمود: اگر اين شخص با اين حال بميرد، بر دين محمد

در خون، نوک ميزند (و افزود) کسی که رکوع نمازش را کامل  زاغ  در نماز، بسان نوک زدن 
ص گرسنهای ميماند که با خوردن يک يا دو عدد خرما نسازد و در سجده، نوک بزند، به شخ

  ميخواهد سير شود که يقيناً سير نميشود (روايت حديثی از بيهقی و طبرانی).
  تکميل نکردن رکوع بدترين دزدی است:

صلی هللا عليه و سلم ) از سه عمل در    ابوهريره ميگويد مرا خليلم ( پيامبرمحدثين مينويسند که : 
  ود: نماز، نهی فرم

  وراس خمانند از نوک زدن  -1
  اباءورزيد.  از نگريستن به اين طرف و آن طرف مانند روباه -2
  احمد). راوی حديث (شادی  ( ميمون ) جلوگيری نمايد  .  و از نشستن مانند  -3

(بدترين دزد آنست که از نمازش » أسوء النّاس سرقة الّذی يسرق من صالته«همچنين فرمودند: 
حابه عرض کردند: ای رسول هللا  صلی هللا عليه   و سلم ! چگونه از نماز دزدی ميشود؟ بدزدد)، ص

  طبرانی) (رکوع و سجده آن را کامل نه کند). حديث  (روای» اليتّم رکوعها و سجودها«فرمود: 
محدثين مينويسند : روزی پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در حال نماز،  چشمش به مردی افتاد که 

يا معشر المسلمين الصالة لمن «را در رکوع و سجده، هموار نميکرد، پس از سالم، فرمود: کمرش 
(روايت ابن ماجة و احمد) (ای مسلمانان! بدانيد کسی که » ال يقيم صلبه فی الرکوع و الّسجود

کمرش را در رکوع و سجده، هموار نميکند، نمازش درست نيست و در حديثی ديگر فرمود: 
(روايت ابوداود) (نمازش کامل » ة الّرجل حتّی يقيم ظهره فی الّرکوع و الّسجودالتجزیء صال«

  نيست).
  :وعــرك اذکار

اذکار و دعاهای زير را، انتخاب ميکرد و  اکثرآ در رکوع خويش    رسول هللا صلی هللا عليه و سلم
 در رکوع ميخواند:آنرا 

صحيح الترمذی  م پاك و منّزه است)،( سه بار ).پروردگار بزرگ( »ُسْبَحاَن َربِّی اْلعَِظيِم  «  -1
1/83.  
(پروردگارا! تو پاك و منّزهى، خدايا تو را ستايش » ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َربَّنَا َوبَِحْمِدَك اللَُّهمَّ اْغِفْرِلی«  -2

 ) 1/350، ومسلم 1/99البخاری  مى نمايم، الهى، مرا ببخشاى) . ( 
ْوحِ  ُسبُّوٌح، قُدُّْوسٌ «  -3 (بسيار پاك و منّزه است پروردگار فرشتگان و » ، َربُّ اْلَمالَئَِكِة َوالرَّ

 ) 1/230، وأبو داود 1/353مسلم (  .جبرئيل)
ی، َوَعْظِمی، َوَعَصِبی، «  -4 اللَُّهمَّ لََك َرَكْعُت، َوبَِك آَمْنُت، َولََك أَْسَلْمُت َخَشَع لََك َسْمِعی َوبََصِری، َوُمّخِ

پروردگارا! براى تو ركوع كردم، به تو ايمان آوردم، و به تو تسليم شدم. »  ( ْستَقَلَّ بِِه قََدِمی  َوَما ا
مسلم  .گوش، چشم، مخ، استخوان، پى و رگم و تمام اعضاى بدنم براى تو خشوع و فروتنى نمودند)

  .، وأهل سنن أربعه بجز ابن ماجه روايت كرده اند1/534
پاك است پروردگارى كه مالك »  ( َجبَُرْوِت، َواْلَملَُكْوِت، َواْلِكْبِرياِء، َواْلعََظَمِة ُسْبَحاَن ِذی الْ «  -5

، والنسائی وأحمد، و سند آن حسن 1/230قدرت، فرمانروايى، بزرگى و عظمت است).أبو داود 
  .است

  :دعای هنگام بر خاستن از ركوع
    ).و قبول كرد ستايش كسى را كه او را ستايش نمود هللا شنيد» (َسِمَع هللاُ ِلَمْن َحِمَدهُ «   -1
 ) .2/282البخاری مع الفتح (
پروردگارا! حمد و ستايش هاى زياد، خوب و  » (  َربَّنَا َولََك اْلَحْمُد، َحْمداً َكِثيراً َطيباً ُمبَاَركاً فِيه«  -2
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  .)2/284البخاری مع الفتح ت ) .(مبارك از آِن تو اس
السََّمَواِت، َوِمْلَء األَْرِض َوَما بَينَُهَما، َوِمْلَء َما ِشئَْت ِمْن َشیٍء بَْعُد، أَْهَل الثَّنَاِء َواْلَمْجِد، ِمْلَء «   -3

َذا اْلَجّدِ ِمْنَك  يْنفَُع أََحقُّ َما قَاَل اْلَعْبُد، َوُكلُّنَا لََك َعْبٌد اللَُّهمَّ الَ َمانَِع ِلَما أَْعَطيَت، َوالَ ُمْعِطی ِلَما َمنَْعَت، َوالَ 
  »اْلَجدُّ 

  ها و هر چه تو بخواهى را پر كند، از آِن تو است. ها و زمين و ميان آن الهى! حمدى كه آسمان( 
ى ستايش بندگان هستى. همگى ما بندگانت  الهى! تو اهل ستايش و عظمت هستى. الهّى تو شايسته  

، و آنچه جلوى آن را بگيرى كسى قدرت گيرد هستيم، آن چه تو بفرمائى هيچ كس جلوى آن را نمی
دهد  ندارد آن را عطا نمايد. الهى! صاحب ثروت، او را ثروتش از عذاب تو نجات نمی

 ) 1/346مسلم ) . ( و ثروت از آِن تو است»  شكوه تمامی«و
 طوالنی کردن رکوع:

ه : رکوع و قومه محدثين در مورد مقدار وطول زمانی رکوع پيامبر صلی هللا عليه وسلم مينويسند ک
(ايستادن بعد از رکوع)، سجده و جلسه (نشستن ميان دو سجده) رسول هللا صلی هللا عليه و سلم ، 

 تقريباً يکسان بود (متفق عليه).

   :فراموشی اذکار دررکوع
ويا ساير » سبحان ربی العظيم«اگر احيانآ برای نمازگزار حالتی پيش آيد ، که اذکار نماز از جمله  

را در رکوع فراموش نمايد ، ونماز گزار ازرکوع به حالت قيام بر گشته باشد ، ولی کامآل تا  اذکار 
بر او الزمست تا دوباره بررکوع  بازگردد (و ذکررکوع را  هنوز راست ايستاده نشده باشد، 

باشد ؛ در آنصورت   هبخواند)، ولی اگر (بطور کامل ايستاده شده باشد و کمرش) هم  راست شد
ً ، پس راسجواز ندارد يش اگشت برای رکوع برباز ، در اخير  سجده سهوه را بايد رفته به سجده   ا

را در نماز ترک کرده، و به دليل نقص در ( نماز ) بايد  قبل از  رکن قبل از سالم بعمل آورد، زيرا 
  سالم  سجده سهوه صورت گيرد.

  تسميع وتحميد گفتن بعد از رکوع:
سمع هللا لمن « سر خويش را از رکوع بلند مينمايد و وع خويش کامل ساخت ،رک زمانيکه نمازگزار 

 در اين حالت دستها را رها  درا به زبان مياورد مستقيماَ با سکون و آرامش ايستاده می شو» حمده 
ــنَا َلَک الَح«    گذاشته وميگويد : ای پروردگارم همه وصفها و تعريف ها زيبنده شان » ( دُ مَربـَّ

  ت)  اين در حالتی است که شما بحيث امام باشيد .توس
  گفت شما صرف بگوئيد » َسِمَع هللاُ ِلَمن َحِمَدهُ « ولی اگر شما بحيث مقتدی باشيد ، زمانيکه  امام 

ـنَا لََک الَحمدُ «   َسِمَع هللاُ ِلَمن َحِمَدهُ «  )  تسميع و تحميد را ( و اگر تنها بوديد، هر دوی آن » . َربـَّ
ـنَا لََک الَحمدُ «  و»    رابخواند.را انهر دوی »  َربـَّ

آن رسول هللا (ص) قال اذا قال االمام سمع هللا «در حديثی حضرت ابو هريره ( رض ) فرموده است: 
) ( هما نا رسول هللا صلی هللا  176صفحه  1مسلم جلد » ( لمن حمده فقولو ا اللهم ربنا لک الحمد 

  کوئيد .» اللهم ربنا لک الحمد « گويد شما  » سمع هللا لمن حمده  « عليه وسلم فرمود: چون امام 
» واذا قال سمع هللا لمن حمده فقولو ا ربنا ولک الحمد « همچنان در حديث ديگری آمده است : 

» سمع هللا لمن حمده « ) ( چون امام   176، مسلم جلد اول صفحه  111(بخاری جلد اول  صفحه 
  گوئيد .» الحمد ربنا ولک « شما گويد 

  يادداشت توضيحی :
پس از خواندن يک سوره، با گفتن درفقه حنفی گفته شده که نماز گزار بعد از خواندن سوره فاتحه و

تنه باال را خم کند، طوري كه سر و گردن با سرين برابر گردد. البته  هللا اكبر، به رکوع رود و نيم
ه و كافي است كه اندكي خم شوند. در همان حال، سه چنين ركوع كردن الزم نبود ها اين براي خانم

    ».ُسْبـحاَن َربِّــَي اْلعَِظْيم:«بار آرام و شمرده بگويد 
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  طول قيام بعد ازرکوع :يادداشت درمورد
طول قيام بعد از رکوع يکی از نقاط مهمی است که به تاسف ، زياتر از نمازگزاران توجه واهتمام 

وقت ديده شده که نمازگزاربعد از اينکه رکوع خويش را به اتمام  الزم به آن نمی ورزند.زياتر
  ميرساند ، بدون قيام  يکسره به سجده ميروند .

پيامبر صلی هللا عليه وسلم به شخصيکه  نماز را درست نميخواند (مسيیء الصالة) هدايت فرمود که  
حتّی تعتدل قائماً؛ (فياخذ کّل  ثّم ارفع رأسک«آرامش خود را در رکوع حفظ نمايد. به ايشان فرمود: 

» و اذا رفعت فأقم صلبک و ارفع رأسک حتّی ترجع العظام إلی مفاصلها«عظٍم مأخذ) و فی رواية : 
(متفق عليه) (سپس سر از رکوع بردار و کمرت راست کن و با اعتدال ايستاده شوتا هر يک از 

  کند، نمازش تمام و کامل نخواهد بود.استخوانها سرجای خود برگردد) و نيز فرمود: کسی که چنين ن
(روايت احمد و » الينظر هللا إلی صالة عبٍد اليقيم صلبه بين رکوعها و سجودها«همچنين ميفرمود: 

 طبرانی) (خداوند، به نماز بندهای که بين رکوع و سجده، کمرش را راست نميکند، توجه نمی
  فرمايد).

  ن به سجده بايد کامال ايستاده شود.بنآ نماز گزار بايد بعد از رکوع قبل از فت
موضوع دوم که نماز گزار بايد به آن توجه نمايد حالت ايستادن بعد از رکوع است : اين بدين معنی 

در برايش جايز نمی باشد ، نمازگزار بعد از اينکه سرخويش را از رکوع بر ميدارد ، است زمانيکه 
نهى  اين عمل نماز گزاران رارصلى هللا عليه و سلم اززيرا پيامب کند،آسمان نگاه سوی اين هنگام به 
لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدُّعاء فی الصالة إلی السماء أو لتخطفن  .«فرموده است 

آنانی که در هنگام دعا در نماز چشمانشان را به «  )429/321/1(روايت مسلم : »  أبصارهم
  ».شود شان گرفته می شان دست بکشند، وگرنه به شدت بينايیکنند، بايد از اين عمل آسمان بلند می

  قـومـه:
نماز گزار در حالت قومه هردو دست خويش را بحالت آزاد ،باز وپائين می گزارد ، وبر نمازگزار 

نگاه كند، و هنگام ركوع بين دو پايش، گاه خويش هنگام قيام در نماز به محل سجود سنت است که :
  انگشت راستش كه حرکت ميدهد نگاه كند.و در هنگام تشهد به 

  يـادداشت قاعــدوی:
صحيح است ، ولی بايد  ، نمازش  رکوع آرام گيردنمازگزار  به علل مريضی نتواند در حالت اگر 

وعين قاعده در » سبحان ربی العظيم « پيش از آنکه از حال رکوع خارج شود، ذکر واجب يعنی 
 .رابگويد» سبحان هللا «  ه ميباشد که : يا سه مرتب  حال سجده

هرگاه نتواند به اندازه رکوع خم شود بايد به چيزی تکيه دهد ورکوع کندو اگر موقعی هم که تکيه 
داده نتواند به طور معمول رکوع کند بايد به هر اندازه می تواند خم شود و اگر هيچ نتواندخم شود 

مستحب آن است که نماز ديگری هم بخواند و بايد موقع رکوع بنشيند و نشسته رکوع کند، و احتياط 
 .برای رکوع آن باسراشاره نمايد

ه نماز بخواند اگر در حال ايستاده يانشسته نتواند رکوع کند بايد ايستاده دکسی که می تواند ايستا
نماز بخواند و برای رکوع با سر اشاره کند، و اگرنتواند اشاره کند بايد به نيت رکوع چشمها را هم 

ارد و ذکر آن را بگويد وبه نيت برخاستن از رکوع چشمها را باز کند. و اگر از اين هم عاجز بگذ
 .است بايددر قلب نيت رکوع کند و ذکر آن را بگويد

می تواند در حالی که نشسته است  کسی که نمی تواند ايستاده يا نشسته رکوع کند و برای رکوع فقط
رکوع با  ت با سراشاره کند بايد ايستاده نماز بخواند و برایکمی خم شود يا در حالی که ايستاده اس

مستحب آن است که نمازديگری هم بخواند و موقع رکوع آن بنشيند و هر  سر اشاره نمايد و احتياط
 .رکوع خم شود قدر می تواندبرای

ازه اگر بعد از رسيدن به حد رکوع و آرام گرفتن بدن سربردارد و دومرتبه به قصد رکوع به اند
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رکوع خم شود نمازش باطل است ، و نيز اگر بعداز آنکه به اندازه رکوع خم شدو بدنش آرام گرفت 
به قصد رکوع به قدری خم شود که از اندازه رکوع بگذرد و دوباره به رکوع برگردد بنابر احتياط 

 .نمازش باطل است و بهتر آن است که نماز را تمام کند و از سر بخواند  واجب
ومستقيم  بعد از تمام شدن ذکر رکوع بايد راسته در فوق بدان اشاره نموديم: نمازگزار وطوريک

آرام گرفت به سجده رود، و اگر عمدا پيش از ايستادن يا پيش اش و بعد از آنکه بدن  ايستاده شود 
  . از آرام گرفتن بدن به سجده رود نمازش باطل است

سجده برسد يادش بيايد بايد بايستد بعد به رکوع رود و  اگر رکوع را فراموش کند و پيش از آنکه به
 . چنانچه به حالت خميد گی به رکوع برگردد نمازش باطل است

واجب بايد بايستد  اگر بعد از آنکه پيشانی به زمين برسد يادش بيايد که رکوع نکرده ، بنابر احتياط
 .و رکوع را بجا آورد، و نماز را تمام کند و دوباره بخواند

مستحب است پيش از رفتن به رکوع در حالی که راست ايستاده تکبير بگويدو در رکوع زانوها را 
به عقب دهد و پشت را صاف نگه دارد و گردن را بکشد و مساوی پشت نگه دارد و بين دو قدم 

قيام ووقتيکه دوباره در جال ، شود  راست ايستاد اذکار رکوع  را خواند ، و بعداز آنکه .رانگاه کند 
  ».سمع هللا لمن حمده «بگويد:  ارام گرفت 
  يحات در رکوع:ـتعداد تسب

زياد از سه بار، پنج بار، هفت بار، نه  سه است ودر رکوع حد اقل تسبيح   علماء  مينويسند که :
( دليل آن حديث است که هللا  بار و زياده از آن نيز خوانده ميشود، بشرطيکه شمار تسبيح طاق باشد.

  ت وعدد  طاق را خوش دارد .)طاق اس
اين نقطه قابل دقت واهتمام اينست که : سه بار گفتن اذکار در رکوع مستحب بوده ، وديگراينکه 

اذکار وادعيه ها بايد حتمآ بايد بزبان عربی  باشد ،زيرا نماز عبادت  توقيفی است ، بايد اذکار 
  ام دهيم .وادعيه آن را مطابق روش پيامبر صلی هللا عليه وسلم انج

گفتن ذکر رکوع و سجده به تعداد يکبار صحيح می باشد يا حتما بايد سه بار تکرار  در مورد اينکه :
ست که اذکار و ادعيه رکوع و نمستحب ا  بايد گفت که از فحوای احاديث معلوم ميشود که : شود ؟

کان رسول «يشود:سجده سه بار باشند زيرا اين حکم درحديثی ازعتبه بن عامر  بوضحات معلوم م
هللا صلی هللا عليه وسلم إذا رکع قال : سبحان ربی العظيم و بحمده، ثالثا، و إذا سجد قال : سبحان 

فرمود :  رفت سه بار می پيامبر صلی هللا عليه وسلم وقتی به رکوع می» «ربی األعلی و بحمده ثالثا
فرمود : سبحان ربی األعلی و  میرفت سه بار  سبحان ربی العظيم و بحمده و وقتی که به سجده می

  ) ترمذی( حديث  ».بحمده
قابل تذکر است که برخی از علماء فرموده اند که اگر نماز گزار در رکوع يکبار اذکار را بزبان اورد 

 نماز اونيز صحيح است ولی افضل آنست که در اين بابت از سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
 .شود  هشود و سه بار خواند متابعت 

  يادداشت :
، دعا طوالت  بعمل  ارد  نمسؤليت عظيمی امامت  را داشته باشد نبايد در خواند زمانيکه شخص 

بلکه حال مصلين ( حال  مريضان  ، زنان ، مردان ومردان پير وکهنسال واطفال )  ، را در نظر 
  ).( موضوع در باب امامت ووظايف امام به تفصيل بيان می يابد داشته باشد 

   ده ـدست ها در قع دوباره بستنحکم 
تعداد از نمازگزاران بعد از بلند شدن از رکوع  يکبار ديگر دستهای خويش را دوباره بسته  

  مينمايند، 
اين عمل در سنت  نبوی اساسی نداشته، واين عمل  ناشی از اجتهاد نادرست است و عملی صحيح 

نت می دانند ، وبه فهم خويش اين عده  به عموميت در نماز نمی باشد . کسانيکه  چنين عملی را س
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 حديث که در ذيل  بدان اشاره خواهيم کرد عمل مينمايند.
َكاَن النَّاُس يْؤَمُروَن أَْن يَضَع :«روايت گرديده  آمده است   رضی هللا عنه  َسْهِل ْبِن َسْعدٍ  در حديث از ْ 

ُجُل اْليَد اْليْمنَى َعَلى ِذَراِعِه اْليْسرَ  رضی هللا   سهل بن سعد(   )740(بخارى:». ى فِی الصَّالةِ الرَّ
مردم دستور داده می شدند كه در نماز، دست راست خود را روی ساعد چپشان «گويد:  می عنه

  ».بگذارند
بايد در جواب  اين عده از افراد گفت که در اين حديث  اصآل اشاره بعمل نيامده  که،  هنگام 

 ورت حتمی دست های خويش را  بمانند حالت قيام برای فاتحه ببندد .برخواستن  از رکوع بايد بص
رای صواب آنست که :« ولی شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه هللا  در مقابل  اين علماء ميگويد 

بعد از برخواستن از رکوع، قرار دادن دست راست بر دست چپ سنت است، و دليل آن هم حديثی 
مردم دستور داده می شدند  «ن سعد رضی هللا عنه ثابت شده که گفت: است که از بخاری از سهل ب

و وجه داللت از اين حديث؛ استقراء .»كه در نماز، دست راست خود را روی ساعد چپشان بگذارند
 و تتبع است؛ زيرا ما می گوييم: در حالت سجده دستها کجا قرار می گيرند؟

 جواب آنست که بايد بر زمين قرار گيرند.
 می پرسيم در حالت رکوع دستها کجا قرار می گيرند؟جواب آنست که بايد بر روی زانوها باشند. حال

باز می پرسيم در حالت نشستن برای تشهد دستها يا استراحت بين دو سجده دستها کجا قرار می 
 گيرند: جواب ايسنت که روی رانها قرار می گيرند.

رکوع می ماند که دستها کجا قرار گيرند و آنهم داخل در بنابراين تنها در حالت قيام قبل و بعد از 
مردم دستور داده می شدند كه در نماز، دست راست خود را روی ساعد چپشان «معنای حديث 

است، يعنی اين حديث داللت دارد بر اينکه دست راست بر روی دست چپ در حالت قيام » بگذارند
يرند، و اين حق است که سنت پيامبر اسالم  بر آن چه قبل از رکوع و چه بعد از رکوع قرار می گ

صفة الركوع.)اما شيخ البانی رحمه هللا  -مجموع فتاوى العثيمين المجلد الثالث عشر   داللت دارد. (
) شيخ 138(صفحه   نگاشته بدعت می داند.»  صفة الصالة« اين عمل را در حاشيه ای که بر کتاب 

ود در مورد برخواستن از رکوع به حديث مسيیءالصالة خ» صفة الصالة « البانی  در کتاب  
خواند  (پيامبر صلی هللا عليه وسلم ) به کسی که نماز را درست نمی استدالل کرده و می گويد:

(مسيیء الصالة) نيز چنين دستور داد که آرامش خود را در رکوع حفظ نمايد، چنانکه به ايشان 
و اذا رفعت فأقم «اً؛ (فياخذ کّل عظٍم مأخذ) و فی رواية : ثّم ارفع رأسک حتّی تعتدل قائم«فرمود: 

(سپس سر از رکوع بردار و کمرت راست » صلبک و ارفع رأسک حتّی ترجع العظام إلی مفاصلها
  بخاری و مسلم.)    -ها سرجای خود برگردد  کن و با اعتدال بايست تا هر يک از استخوان
  ام و کامل نخواهد بود. سپس در پاورقی می نويسد: و نيز فرمود: کسی که چنين نکند، نمازش تم

يادداشت :  به وضوءح معلوم است که اين حديث، به حفظ آرامش پس از رکوع، تأکيد دارد، 
ها بعد از  بنابراين استدالل بعضی از دوستان حجازی ما از اين حديث بر مشروعيت بستن دست

چنين مطلبی نيامده است. » مسيیء الصالة«ات مورد. زيرا در مجموع رواي رکوع، استداللی است بی
ها در قيام اصلی (قبل  و اصالً چنين برداشتی باطل است به خاطر اينکه در اين حديث از بستن دست

ها  از رکوع) بحثی نشده تا چه رسد به قيام بعد از رکوع. و اينکه فرموده است هر يک از استخوان
  کمر است چنانکه قبالً گذشت.های  سر جای خويش برگردد؛ هدف، استخوان

ها پس از رکوع، بدعت ترديدی ندارم زيرا چنين مطلبی در هيچ يک از  من در اينکه بستن دست
  روايات نماز نيامده. 

نمود يا يکی از ائمه و سلف به آن عمل  داشت، البد کسی آن را نقل می و اگر چنين چيزی وجود می
اش به نقل از امام احمد آورده که ايشان  رساله 19-18 کرد. و اما آنچه شيخ تويجری در صفحه می

حديث » هايش را باز بگذارد يا ببندد اشکالی ندارد هر کس خواست بعد از رکوع دست«اند:  فرموده
شود، که اجتهاد  مرفوعی نيست، به فرض صحت نسبت آن به امام احمد، اجتهاد ايشان محسوب می
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ی را از بين ببرد. و برداشت من از اين سخن امام احمد اين تواند بدعت بودن امر ثابت امامی نمی
داند، بنابراين آن را به اختياز نمازگزار  ها را بعد از رکوع سنت، نمی است که ايشان بستن دست

ها در قيام قبل  توانست در بستن دست گذاشته است، و اگر نه آيا به نظر شيخ تويجری، امام احمد می
 ختيار بدهند؟! از رکوع به نمازگزار ا

بنابراين بنظر می رسد بستن دستها بعد از برخواستن از رکوع جزو سنت نباشد و کسانی که چنين 
چنين برداشتی داشته اند ولی اگر چنين امری سنت می بود » سهل «  رای داده اند بنا به حديث 

  حتما از طرق ديگری يا از عمل صحابه برای ما مشخص می شد.
 :رکوع و سجود رکمشتو حکمت   راز

تفاوت رکوع و در برابر پروردگار با عظمت است ،  راز مشترک رکوع و سجود تسليم و فروتن 
 سجود نماينگر وضع است که اين حالت  سجود  در اين است که سجود، چون فروتراز رکوع است،

رسيدنش به  به هللا سبحان نزديک تر است، چون بنده هر اندازه به تواضع نزديک تر شود، احتمال
بنابر اهميت مقام سجده است که از آن در تعداد زيادی نصوص اسالمی  پرودگار  بيشتر می شود، 

 ». اقرب ما يکون العبد من هللا عز وجل و هو ساجد«  تذکر  يافته است .
زيباترين خضوع و فروتنی  علماء  درمورد حکمت رکوع ميفرمايند  که بجاء اوردن رکوع : ازجمله 

ترين و زيباترين حالت تواضع   ؛ رکوع و خم شدن در برابر آفريدگار هستی، با شکوهميرود  بشمار
 .و خضوع انسان است

دوری از ، رکوع، سراسر تواضع، تذلل، فروتنی، خاکساری، سرسپاری، فرمانبرداری،شکستگی 
  است . تکبر، منيت و خود خواهی 

  .است  نماز نهفته  دای رکوع و خم شدن درعبادت ادر همين ها ؛  وجه تمايز مسلمانان از ساير ملت
 وع:ــد رکـوايـف

علماء  ميفرمايند که  نماز خواندن تنها غذای روح انسان نيست ، بلکه جسم انسانها را نيز تقويت 
ز در وقتی چشمها در حالت نما رساند .می کند وانسان را  در مبارزه با مشکالت روزمره ياری مي

ی در هم خود به خود آرام شده و در نتيجه تمرکز فکرنمازگزار ماند جريان فکر ثابت می  سجده گاه 
  افزايش می يابد. انسان 

ثابت ماندن چشم باعث بهبود ضعف و نواقصی مانندنزديک بينی می شود و به لحاظ روانی اين 
، نسان و افکار ناآرام را از احتی بيخوابی شده و  نمازگزار حالت باعث افزايش مقاومت عصبی 

  د.دور می کنتقليل و 
در نماز، باعث تحرک و عدم سکون آن و خم شدن  نماز گزار در رکوع  فعاليت و تحرک بدنی

  از خمودگی و سستی نجات ميدهد .درميگردد ونمازگزار را 
شده و قسمت مرکزی مخچه که محل  جسم در حالت نماز باعث تقويت حالت تعادلی وقيام ايستادن 

با صرف که انسان و حرکات ارادی است را تقويت می کند و اين عمل باعث می شودکنترل اعمال 
  کمترين نيرو و انرژی به انجام صحيح حرکات بعدی بپردازد.

را تقويت کرده و آن را در  ی ستون فقرات نماز قسمت فوقانی بدن را پرورش داده و مهره ها 
  نگاه می دارد. حالت مستقيم

و رفع  سوءهاضمه و بی اشتهايی  هاضمههای شکم , حفظ سالمت دستگاه تقويت احشاء و ماهيچه 
 .از ديگر خواص  رکوع در نماز است

می گويند در حالت رکوع ماهيچه های اطراف ستون مهره ها منبسط می شود که در متعادل  اطبا ء 
 .و آرام کردن سمپاتيک موثر است

صورت و گردن ساق پا و رانها می شودو مدت زمان خواندن ذکر رکوع نيز باعث تقويت عضالت 
 .به اين ترتيب به جريان خون در قسمتهای مختلف بدن سرعت می بخشد
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فراهم ،  متابوليسم يعنی تجزيه غذائی که می خوريد و تبديل آن به انرژی مورد نياز بدنتنظيم 
استحکام مغز و , کمک به افزايش حالت استواری و از امراض جسم نمودن زمينه از بين رفتن اکثر 

  بشمار ميرود .بهبود ناراحتی های تناسلی و نارسايی های تخمدان از ديگر خواص رکوع 

 ؟مدرک رکوع مدرک رکعت استآيا
مقتدی امام را در حال ركوع در  اگراحيانآ حالت پيش آيد که :بلی مدرک رکوع مدرک رکعت است، 

الفاصله به ركوع برود و در چنين حالتی تكبير گفته و ب » هللا اکبر «   يابد بايد تكبير تحريمه می
شود نه واجب، ليكن افضل اين است كه برای ركوع نيز تكبير بگويد و در  ركوع برايش سنت می

اين شخص در چنين حالتی دارای يكی از  .شود صورت ترك آنهم کدام مشکلی  در نمازش پيدا نمی
 :شود حاالت ذيل می
  حالت اول:

ه قبل از برخاستن امام از ركوع به ركوع رسيده است، در چنين صورتی به آن يقين داشته باشد ك 
  .گردد فاتحه از او ساقط میۀ ركعت رسيده و خواندن سور

  حالت دوم:
در چنين صورتی  .يقين داشته باشد كه قبل از آن كه او به ركوع برسد امام از ركوع برخاسته است 

  .شود بر او الزم می آن ركوع از او فوت شده و قضای(اتمام ) 
  حالت سوم:

كه قبل از رفتن به ركوع امام  دچار ترديد و شك باشد كه آيا امام را در حال ركوع يافته است  يا اينـ 
  سرش را از ركوع برداشته است؟

در چنين حالتی غالب گمانش را معيار قرار دهد، چنانچه غالب گمانش اين باشد كه امام را در حال  
شود، ولی اگر بيشترين گمانش اين باشد كه  ده، پس ركعت مذكور برايش محسوب میركوع درك نمو

   .به ركوع نرسيده است، پس اين ركعت از او فوت شده و قضای آن بر او الزم است
سهو بعد از سالم الزم است و اگر چيزی از ۀ  در اين حالت اگر چيزی از نماز فوت شده است سجد

الزم نيست، به اين صورت كه ركعت مشكوك ركعت اول باشد و به ی سهو  نماز فوت نشده سجده
چون نمازش  :گردد ی سهو از او ساقط می ظن غالب، او به ركوع رسيده است، در اين حالت سجده

ی سهو او  با نماز امام مرتبط است و زمانی كه چيزی از نماز مقتدی فوت نشود امام ضامن سجده
 .شود می

(   ی نيز وجود دارد و آن حالت مساوی بود گمان بين رسيدن و نرسيدندر اينجا نيز حالت ديگر
حالت پنجاه پنجاه ) است؛ در اين حالت بر جانب يقين يعنی نرسيدن بنا كند؛ زيرا اصل نرسيدن است 

 .ی سهو كند شود و قبل از سالم سجده و اين ركعت از او فوت شده محسوب می
كه  كه دوست دارم در اين مناسبت به آن بپردازم، و آن اينای ديگری وجود دارد   در اينجا مسئله

بينند شروع به  شوند و امام را در حال ركوع می بسياری از مردم هنگامی كه به مسجد داخل می
زمين  شانرا به آورند و پاهای زبان می»ان هللا مع الصابرين« كنند و يا جمالتی مانند سرفه كردن می

ی اين كارها  امام را متوجه ساخته و امام را در حال ركوع نگه دارند، همه تا از اين طريق  كوبند می
  . .ها است خالف سنت است و ايجاد تشويش بر امام و مقتدی

بينند  ای از مسلمانان مقتدی که امام را در حال ركوع می دهعهکذا در بسياری از اوقات ديده شده که :
  كه پيامبراسالم از اين عمل نهی كرده و فرموده است: رسانند، حال آن شتابان خود را به ركوع می

َصلُّوا، اذا َسِمْعتُْم اإلقَاَمةَ فَاْمُشْوا إلی الصَّالَِة وَعَليُكُم الّسِكينَةُ َواْلَوقَاُر، َوالَ تُْسِرُعوا، َفَما أدرْكتُْم َف «  
وا ی نماز را شنيديد با آرامش و متانت به سوی نماز حركت كنيد و با  هرگاه اقامه« »َوَما فَاتَُكْم فَأِتمُّ

حالت شتاب به سوی آن نرويد، هر مقدار كه با امام رسيديد، آن مقدار را با امام بخوانيد و بعد از 
  ). ۶٠٢)، مسلم (۶٣۶،٩٠٨بخاری ((   .»ی نماز را تكميل كنيد سالم امام، باقی مانده
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  ه محترم !خوانند
كنند به  در بين بسياری از  اقشار جامعه چنين رايج است كه وقتي چيزي را در زندگی خويش  گم مي

آن را دوباره بدست ارند ، در واقع نماز بهترين فرصت است که انسان ميتواند به  ايستند تا نماز مي
دان با خشوع تمركز حواس بخصوص از طريق ايستادن به سوي قبله ، رکوع وسجود اخالصمن

  وخضوع ،بسوی خالق ، بدان دست يابد .
يا عشق پنج نوع است و يكي از انواع اين محبت وعشق به  يكي از روانشناسان ميگويد : محبت

  پرودگار  با عظمت  ميباشد .
روانشناسان در تحقيقات خويش می افزايند که : اين عشق براي زندگي انسان بی نهايت ضروري 

هميشه در فکر كمال خويش بوده ، و آرزوي وصول به آن را بايد  هميشه  بايداست، زيرا انسان 
  مشكالت در زندگی  نايل آيد.  درسرخويش   بپروراند تا به پيشرفت و حل

يگانه راه وصول به اين هدف نماز واداء حرکات آن از جمله قيام رکوع وسجود آن مطابق به سنت 
  پيامبر صلی هللا عليه وسلم ميباشد .

بخواهيم براي نماز روح و جسم قايل شويم و حركات فيزيكي ( قيام ، رکوع وسجده ) را جسم  اگر
برد. از  آن را روح نماز نام گذاريم به فوايد و آثار نماز بيشتر پي خواهيم مي نماز و حاالت روحاني

  فرمايد .پروردگار با عظمت استدعا دار م که نماز اخالصمندانه مارا  به در بار خويش قبول 
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 باب بيست ويکم
  مقام ومنزلت سجده در نماز

 مـقـدمـه:
ســجــده ُكـن و تَــقَـرب به »(و اسجد و اقــتـرب«پروردگار با عظمت در  قرآن عظيم الشان ميفرمايد :  

  ). حاصل نماسوى  هللا 
اقرب ما يكون : «نماز ميفرمايد  در مورد مقام ومنزلت سجده  در صلى هللا عليه   وسلم پيامبر اكرم 

 ترين حالت بنده به خداوند زمانى است كه درسجده  باشد. ) (نزديك» العبد من oَّ اذا كان ساجداً 
كنند و آن را مايه تقرب  فرمايد: مؤمنين افرادى هستند كه انفاق در راه خدا مى قرآن عظيم الشان مى
كند و  ت كه اين طرز تفكر مؤمنين را تصديق مىدانند و جالب اين اس خود نزد پروردگار مى

  .فرمايد: آرى اين انفاق مايه تقرب به خداوند است مى
 مقام وحقيقت ســجـده:

سجده در معنای لغوی به حالتی از حالتهای انسانی اطالق می شود كه در جوارح و بدن ظاهر می 
 گردد. 

رنش در برابر ديگری با ماليدن پيشانی به خاك در كتاب لغت ســـجـــده  را به معنای خم شدن و ُكــ 
  تعبير وتفسير نموده اند.

اما در حقيقت اين حالت ُكـرنش ظاهری و پيشانی بر خاك گـذاشتن در برابر كسی و يا چيزی،  ظاهر 
 معنا و نمادی از حقيقت ديگری است كه در باطن ســـجـــده  كننده وجود دارد. 

بايد در فروتنی، تواضع، تذلل و خواری نسبت به مسجود له دانست. از حقيقت معنای ســـجـــده  را 
 اين رو ســـجـــده  را به معنای تذ لل و عبوديت و پذيرش بندگی دانسته اند.

قابل پرستش و معبود واقعی و حقيقی،   گارپروردتنها ذات  فهم قرآن عظيم الشان ،از آنجائيکه در
بی چون و چرا می باشد، ســـجـــده  معنای خاصی می يابد. است و تنها اوست كه سزاوار اطاعت 

. هللا است بنابراين ســـجـــده  در فرهنگ قرآنی وتعريف قرانی ،عبارت از تذلل و عبادت برای 
                                                                                                                                                                  زير عنوان اصطالح ســـجـــده ) ٣٩۶(مفردات الفاظ قرآن كريم؛راغــب اصفهانی، صفحه

  سـجـده:ۀ فـلسفـ
 ، نشان تذلّل و خاكسارى در برابرعبارت از ســـجـــده  در فوق بدان اشاره نموديم ، همانطوريکه 

ه حالتی است که : انسان به ترين درجه عبوديت و بهترين حالتی است. سجد و عالى پروردگار است ،
  خدا نزديك می شود.

و xّ يسجد ما فى السموات و « كند  من با ســـجـــده ، خود را همرنگ با هستى ميـؤانسان م
  .)۴٩نحل، آيه سوره ، (»االرض

 فـضيلت سجده  در حديث نبوی:
من در روز قيامت،  :پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم در مورد فضيلت ســـجـــده  ميفرمايد

تک تک افراد اُمت خود را ميشناسم، گفتند: يا رسول هللا! در ميان آن همه مخلوق، چگونه آنها را 
ميشناسی؟!  فرمود اگر شما وارد طويلهای شويد که پر از اسبان سياه و خاکستری باشد و فقط يک 

ا شما آن را تشخيص نخواهيد اسب در ميان آنها وجود داشته باشد که دست و پايش سفيد باشد، آي
  . داد؟ گفتند: بلی

رسول هللا صلی هللا عليه و سلم فرمود: در آن روز، چهرههای امت من در اثر ســـجـــده  ميدرخشد 
 .و دست و پايشان به برکت وضوء، سفيد و درخشان خواهد بود (روايت احمد)

شفقتی در حق بعضی از گناهکاران زمانی که خداوند ميخواهد  همچنان در حديث ديگری آمده است:
مسلمان که در دوزخ به سر ميبرند، بنمايد، به فرشتگانش دستور ميدهد، که آنها را از دوزخ بيرون 
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بياوريد، فرشتگان از آثار ســـجـــده ، آنها را تشخيص ميدهند، زيرا آتش دوزخ همه جسم انسان  را 
   .د (متفق عليه)نابود ميکند جز آثار سـجـده  را که سالم ميمان

 :رفتن به سـجده طريقه
ن علماء  وجود دارد که ـزار چگونه بطرف ســجـده  رود، دوقول مشهوری بيگدر مورد اينکه نماز

  عمل کردن به هر دو قول  درست است  : که ما مختصرا به  توضيح هر دو قول می پردازيم :

  نظـريه اول:
  نهادن زانو ها قبل ازدست ها:

تکبير (اَ�ُ اکَبُر) گفته به » قومه«اء بدين عقيده اند، که نماز گزار  در سـجـده   بعد از تعداد از علم
  سـجـده ميرود ، مطابق سنت عملی پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، سـجـده  را طوری ادا مينمايد که : 

گزارد ، بعد  ، بعد دو کف دست خود را بر زمين میداوالَ دو زانو های خويش  را بر زمين می نه 
بينی و سپس پيشانی خو را بر زمين می نهد، طوريکه روی ميان دو کف دست قرار گيرد، و 

انگشت بزرگ مقابل گوش بزرگ مقابل گوش واقع شود و ُرخ همه انگشتان بطرف قبله بوده ساعد 
ها از شکم و آرنج از زمين باال می باشد، ساعد و آرنج از پهلوها و شکم دور گرفته شوند و نيز ران

جدا (دور) بوده و آنقدر ميان شکم و زمين فاصله موجود باشد که چوچه بزغاله از ميان آن گذشته 
 بتواند.

انگشتان هر دو پای بر زمين چسپيده و ُرخ آنها بطرف قبله می  باشد. در ســـجـــده  کم از کم بايد 
پاک و برتر است پروردکار ( »َی االَ علیُسبَحاَن َربِّ « کامل   قو تعمتفکر با ،سه بار با تأمل، سکون 

  گفته شود. ) بلند مرتبت 
حديث صحيحی از وائل بن حجر که  از پدرش خويش روايت نموده مينمايند  اين گروه از علماء  به 

إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل   رأيت رسول هللا «. استدالل مينمايند:
  »  ركبتيه

ن حديث متبرکه آمده است که : هر وقت رسول اکرم صلی هللا عليه و سلم ســـجـــده  در اي« 
ميکردند، زانوی گرامی خويش را قبل از دو کف بر زمين مينهادند. وزمانيکه بر ميخاست دست های 

  خويش را قبل از زانو های خويش بر ميداشت .
طنی ،بيهقی ، ومستدرک وحاکم وهمچنان به حديث مرفوع که از حضرت انس (رض ) در دار ق

وحديث موقوف صحيح از حضرت عمر ( رض ) در مسند عبد الرزاق ، ابن المنذر ، طحاوی   336
  ). ٣٣صفحه  ٣نيز روايت گرديده است ( مراجعه شود : معارف السنن شرح ترمذی، ج 

مد و اسحاق و اهل امام ابوحنيفه ،  امام نخعی ، مسلم بن يسار ، سفيان الثوری ، امام شافعی ، اح
کوفه، همگی قائل به اين روش وآنرا  عمل مينمايند ، يعنی زمانيکه  به ســـجـــده  ميروند ، اول  

زانو  های خويش را به زمين می نهند وبعد  دست های خويش را. ووقتيکه از ســـجـــده  بر 
  ميخيزند اول دستها خويش را قبل  از زانو ها بر ميدارند .

  دوم:ۀ نـظـريـ
  ده  با دسـتهـا:ـرفتن به سـج

  به هنگام ســـجـــده ، دستها را قبل    در حديث متبرکه  آمده است که: رسول هللا صلی هللا عليه و سلم
إذا سجد أحدکم؛ «از زانوها به زمين گذاشت (روايت ابن خزيمه) و به آن، امر ميکرد و ميفرمود: 

(روايت ابوداود) (هر گاه يکی از شما به » ل رکبتيهفاليبرک کما يبرک البعير، و ليضع يديه قب
ســـجـــده  رفت، مانند شتر، زانو نزند بلکه دستها را قبل از زانوهايش بر زمين بگذارد). ( 

ومخالفت باشتر زمانی تحقق می يابد که دست ها را قبل از زانو به زمين بگذاريم ، زير شتر زانو ها 
» لسان العرب «ی شتر در د ستانش قرار دارد ، چنان که در نخست به زمين ميگذارد وزانو ها

  وديگر کتب لغت آمده است .)
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و ميفرمود: دستهايتان مانند چهرههايتان، ســـجـــده  ميکنند، پس همراه چهره، دستهايتان را نيز بر 
  زمين بگذاريد و هنگام برداشتن چهره، دستهايتان را نيز برداريد (روايت ابن خزيمه).

  يب سجده پيامبر اسالم: ترت
به ســـجـــده  ميرفت (متفق » هللا اکبر«با گفتن   محدثين مينويسند که : پيامبرصلی هللا عليه وسلم 

التتّم صالة ألحٍد ... حتّی «عليه) و به کسی که نماز را درست نميخواند (مسيیء الصالة) نيز فرمود:
 ً » ثّم يقول : هللا اکبر، ثّم يسجد حتّی تطمئّن مفاصله ... يقول : سمع هللا لمن حمده، حتّی يستوی قائما

(روايت ابوداود).(... سپس هللا اکبر بگويد و به سـجـــده  برود و آنقدر در ســـجـــده  بماند که 
  مفاصل بدنش از حرکت باز ايستد).

، بازوهايش در حال ســـجـــده ، بر کف دستهای خود قرار ميگرفت   رسول هللا صلی هللا عليه و سلم
را باز نگه ميداشت (بروايت ابوداود) و انگشتانش را به هم ميچسبانيد (بروايت ابن خزيمه) و سر 

  انگشتانش را به سوی قبله مينمود (بروايت بيهقی).
کف دستهايش را در ســـجـــده ، برابر با شانه ها (بروايت ابوداود و ترمذی) و احياناً برابر 

روايت ابوداود و نسائی) بينی و پيشانيش را، محکم و استوار بر زمين گوشهايش قرار ميداد (ب
  مينهاد (بروايت ابوداود و ترمذی).

إذا «وطوريکه در فوق ياد اور شديم ، به کسی که نماز را درست نميخواند (مسيیء الصالة) فرمود: 
ــجـــده ات را محکم (بروايت ابوداود و احمد) (وقتی ســـجـــده  کردی، سـ» سجدت؛ فمّکن لسجودک

  و استوار ادا کن).
در ســـجـــده ، دستها و چهره ات را محکم و استوار بر زمين بگذار تا  و در روايتی فرمود:

  استخوانهای بدنت سر جايشان آرام بگيرند (بروايت ابن خزيمه) 
روايت (ب» الصالة لمن اليصيب أنفه من األرض ما يصيب الجبين«و در روايتی فرموده است: 

دارقطنی) (تا زمانی که بينی شخص، همان طور که پيشانياش بر زمين نهاده ميشود، بر زمين 
  گذاشته نشود، نمازش درست نخواهد بود).

در ســـجـــده ، زانوها و نوک پاهايش را محکم و استوار بر زمين    رسول هللا صلی هللا عليه و سلم
  قرار ميداد (روايت بيهقی)

اهايش را به سوی قبله مينمود (روايت بخاری) و  پای خويش  را به يکديگر و سر انگشتان پ
  ميچسباند (روايت ابن خزيمه) و پاها را نصب ميکرد (روايت بيهقی). 

و بدان امر مينمود (روايت ترمذی) و انگشتان پا را دوال ميکرد (روايت ابوداود و ترمذی) بدين 
بر هفت عضو، ســـجـــده  ميکرد که عبارتند از : دو کف    صورت، رسول هللا صلی هللا عليه و سلم
  دست، دو زانو، قدمها، پيشانی و بينی.

پيشانی و بينی را در ســـجـــده ، يک عضو به حساب ميآورد،    رسول هللا صلی هللا عليه و سلم
: بر  چنانکه فرموده است:  به من دستور داده شده که بر هفت عضو و استخوان، ســـجـــده  کنم

به بينی خود اشاره نمود)، دستها، زانوها و  پيشانی (و در اينجا رسول هللا صلی هللا عليه و سلم
نوک پاها، و نيز به من دستور داده شده است که (به هنگام رکوع و ســـجـــده ) لباسها و موهايمان 

  را جمع نکنيم (متفق عليه)
(روايت مسلم) » اٍب : وجهه، و کفّاه رکبتاه و قدماهإذا سجد العبد؛ سجد معه سبعة آر«و ميفرمود:  

  (به هنگام سجده ، هفت عضو بدن به سجـده  ميافتند: چهره، دو کف دست، زانوها و قدمها).
و در مورد مردی که موهايش را پشت سرش بسته بود و نماز ميخواند، فرمود مثال اين مرد مانند 

  باشد (روايت مسلم). کسی است که نماز دستهايش به پشت بسته شده
همچنين در اين مورد فرموده است: اين (بستن موها به پشت) نشستگاه شيطان است (روايت 

  ابوداود و ترمذی) يعنی کرسی و چوکی  شيطان.
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در ســـجـــده ، آرنج دستها را بر زمين نمی نهاد (روايت بخاری)    رسول هللا صلی هللا عليه و سلم
از پهلوها نگه ميداشت. طوری که سفيدش زير بغل هايش از پشت به چشم  بلکه آنها را بلند و دور

ميخورد (متفق عليه) و ممکن بود که چوچه گوسفندی يابزغاله بتواند از زير بغل ايشان، عبور کند 
(روايت مسلم) و در آن (دور داشتن دستها) طوری مبالغه مينمود که بعضی از اصحاب، ميگفتند: از 

ــده ، بازوهايش را از پهلوهايش دور نگه ميداشت دلمان به حالش ميسوخت بس که در ســـجـ
  (روايت ابوداود).

إذا سجدت؛ فضع کفّيک و «و ديگران را نيز به رعايت آن، دستور ميداد. چنانکه فرموده است: 
(روايت مسلم).(هنگام سجده ، کف دستهايت را بر زمين بگذار و آرنجها را بلند » ارفع مرفقيک

  دار).نگه
همچنين فرموده است: در ســـجـــده ، اعتدال و آرامش خود را حفظ کنيد و دستها را بسان سگ، 

  »اعتدلوا فی السجودوال يبسط احدکم ذراعيه انبساط الکب« پهن نکنيد (متفق عليه). 
) (در ســـجـــده  خود را راست کنيد  ١٩٣، مسلم جلد اول صفحه  ١١٣( بخاری جلد اول ، صفحه 

  هيچ يکی از شما دوبازوی خود را مانند سگ گسترده ننمايد ) و
و نيز فرموده است: دستها را بسان حيوانات درنده پهن نکنيد، اگر چنين کردی، در واقع همه 

  اعضای جسمت با تو ســـجـــده  کرده اند (روايت ابن خزيمه).
  وجـوب آرامش، در سـجـده:

همواره به کامل کردن رکوع و ســجـده ،    هللا عليه و سلممحدثين مينويسند که : رسول هللا صلی 
تأکيد داشت و کسانی را که در اين امر سهالنگاری ميورزند، به گرسنگانی تشبيه ميکرد که 

ميخواهند با خوردن يک يا دو عدد خرما، سير شوند که نميشوند، و اينگونه افراد را، بدترين دزد 
  لقب داد.

 در رکوع و ســـجـــده ، کمرش را راست نميکرد، باطل ميدانست.نماز کسی را که  حتی و 
  وضعيت پا ها در سـجـده:

 علماء  وفقها در مورد وضعيت پا ها در ســجـده  ،ميگويند  که فاصله بين دو پاها در حين
 ســجــده  بايد اندازه ی چهار انگشت در حالت قيام، که همان  حفظ تعادل به هنگام ايستادن است.

 ده ، باز بودن بين دو پا و يا چسبيده بودن آنها، هيچگونه مشکلی ايجاد نميکند. ـا در حال سـجلذ
ولی نقطه اساسی درحالت سـجـده  همين است که :بايد  انگشتان هر دو پا به هنگام ســـجـــده ، به 

  زمين متصل باشند.
  حکمت واسرار سجده بر هفت عضو بدن :

ارائه داشته اند را سجده بر هفت عضو بدن نظرياتی متعدد ومختلفی  علماء در مورد حکمت واسرار
، تعدادی از علما ء ميفرمايند که سجده کردن به هفت   عضو عمده بدن ، بمعنی  عبوديت وبندگی 

  در پيش خالق نشان ميدهد .را کامل  انسان 
بدن بهترين حالت  ولی تعداد ی ديگر از علماء بدين عقيده اند که :  سجده کردن به هفت عضو

  خضوع وخشوع وبهترين حالت ، تواضع و فروتني و تسليم و انقياد جسم در برابر خالق است . 
ترين كرنش جسماني انسان در برابر خداوند  گر كامل قرار گرفتن جسم در حال سجده بمعنی  نمايان

  ر فراهم  می سازد .سبحان است و با اين حالت قرار گرفتن بدن زمينه حضور قلب را در نماز بهت
ترين شکل تواضع انسان را در  علماء می افزايند :که قرار گرفتن هفت عضو بدن در سجده كامل

دهد و حضور قلب كه روح نماز است با تواضع كامل  برابر قدرت مطلقه خالق و معبود را نشان مي
روح عبادت را تشکيل   گردد. لذا براي تأمين کامل حضور قلب و خشوع جسم که بدن، بهتر فراهم مي

  ميدهد بايد سجده بر هفت عضو بدن صورت گيرد .
  خواننده محترم ! 
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طوريکه قبآل ياد آور شديم بر نمازگزار واجب است که  سجده خويش را بر هفت عضو بدن بعمل ارد  
  وبه اصطالح هر هفت عضو بدن نماز گزار  بايد بر زمين تماس وچسپيده باشد .

ميفرمايد :در مورد چسپاند ن هفت عضو بدن بر زمين در »  ح صحيح مسلم شر«  امام نووی در
 ».اگر يکی از اين اعضاء را بر زمين نصب نکند، نمازش صحيح نيست«وقت سجده ميفرمايد :  

  شيخ ابن عثيمين ميفرمايد : 
لی هللا عليه برای ســـجـــده  گذار جايز نيست يکی از اعضای هفتگانه را باال ببرد، زيرا پيامبر ص« 

  وسلم فرمود :
ْکَب «  بخاری ». تَْينِ أُِمْرُت أَْن أَْسُجَد َعَلی َسْبَعِة أَْعُظٍم: َعَلی اْلَجْبَهِة َوأََشاَر بِيَِدِه َعلَی أَْنِفِه َواْليََدْيِن، َوالرُّ
به من دستور داده شده است که با هفت استخوان بدن (هفت «  ).  يعنی:۴٩٠) ومسلم (٨١٢(

با دستش به بينی خود اشاره کرد (يعنی پيشانی و بينی با هم)ـ   ــجـــده  نمايم: پيشانی ـ وعضو) سـ
 ».دو (کف) دست، دو زانو و سر انگشتان پا

اگر پاهايش يا يکی از آنها را باال ببرد، و يا (کف) دستش و يا يکی از آنها را باال ببرد، و يا پيشانی 
ه محل ســـجـــده  برخورد نکنند)، در آنصورت ســـجـــده  اش باطل يا بينی يا هر دو را باال ببرد (ب

می شود و بحيث  ســـجـــده  محسوب نخواهد شد، و اگر ســـجـــده  اش باطل شود، نمازش باطل 
  ) .٢/٩٩لقاءات الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين (».(  خواهد شد

  :اعضای هفتگانهاحاديثی وارده درمورد سجده به 
  بصورت واضح واشکار معلوم ميگردد که پيامبر اسالم بر تکيه  سنت عملی پيامبر صلی هللا عليهاز 

  بر هفت عضو بدن سجده نماز را  انجام ميدادنند. 
  ث اول:ـديـح
أمرت أن «ابن عباس رضی هللا عنهما روايت است که : پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است :  -

 »  الجبهة و أشار بيده علی أنفه، و اليدين، والرکبتين و أطراف القدمين أسجد علی سبعةأعظم : علی
به من امر شده است تا بر هفت عضو ســـجـــده  برم، بر «).يعنی:۴٩٠)، مسلم (٨١٢بخاری ( ( 

 ».های پاها اش اشاره کرد، دو دست، دو زانو و سرپنجه پيشانی و با دستش به بينی
 ث دوم:ـديـح
الصالة «ابن عباس روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است :   باز هم ازحضرت -

صفة الصالة صفحه «البانی در اين حديث را شيخ  »لمن اليصيب أنفه من األرض ما يصيب جبينه
اش همراه با پيشانيش بر زمين قرار  کسی که بينی«)  خويش متذکر گرديده است : يعنی: 123(

 ».تندهد نمازش صحيح نيس
 روری:ـت ضـيادداش

  چسپانيدن  پيشانی برسجدگاه گاه شرط نيست، اين بدن معنی است که  علما ء ميفرمايند که :
، وپيشانی يده  باشد شوپ ويا غيره ...  )، (کاله ، دستمال ، چادر توسط پيشانی نماگزار   احيانآ اگر

 ودرست ميباشد . صحيحگاه وصل وتماس گيرد ، سجده نماز گزار  وبينی اش به سجده
ولی در آن سجده که بينی وپيشانی  نماز گزار در محل سجده نه  چسپد حکم علماء همين است که  

  سجده نمازگزار درست نمی باشد .
الصالة لمن اليصيب « ابن عباس( رض )  ميباشد : حضرت حديث همان دليل شرعی در اين مورد 

اش همراه با پيشانيش بر زمين قرار ندهد نمازش  کسی که بينی» «أنفه من األرض ما يصيب جبينه
) ١٢٣(در صفحه  صفه الصاله) «  شيخ البانی حديث متذکره در کتاب خويش بنام   ».(صحيح نيست
 آورده است.

  حالت بازوها دست در ســـجـــده:
در مورد وضع وحالت بازوها نماز گزار در حال ســـجـــده   به حديثی مراجعه ميکنيم که : 
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روايت گرديده ودرآن حالت بازو ها پيامبر صلی   ) رضی الـله عـنه  (     بدالـله بن مالک بن بُـَحيـنهازع
هللا عليه وسلم در نماز دقيق ترسيم وتوضيح گرديده است : عبدالـله بن مالک بن بُـَحيـنه ميفرمايد  : 

را  پيامبر صلی هللا عليه وسلم دروقت نماز ، خواندن آن چنان دستهای شان«  
  )٣٩٠(رواءالبخاری    »ازيکديگردورنگهـمـيداشـتـند ، که سفيدی زير بغل شان معلوم ميـشد . 

 سکون درســـجـــده: ۀجلسـ
سر خويش را ازسجده باال مينمايم ،توجه بايد کرد که :  » هللا اکبر« در جلسه سکون با گفتن تکبير 

  ود را و با اطمينان  می نشينيم .اول پيشانی خويش را ازمين بلند نمايم ، بعد دو دست خ
طريقهء نشستن در جلسه طوريست که پای راست خود را همانطور ايستاده نگهداشته که ُرخ  

انگشتان پايش به طرف قبله باشد و پای چپ خود را بر زمين خوابانيده بر آن بنشيند و دو دست 
 قرار گيرند.خود را طوری بر زانو هايش بنهد که انگشتان دست ها بر زانوها 

  حفظ آرامش در ميان دوسجده :
نمازگزار بايد حفظ آرامش در ميان دوسجده را نبايد  فراموش کرد ، طوريکه که در فوق ياد اور 

در ميان دو ســـجـــده ، طوری آرام مينشست که اعضاء    شديم  ، رسول هللا صلی هللا عليه و سلم
وانها سر جايشان برميگشتند (روايت ابوداود و بدنش از حرکت باز ميايستاد و هر يک از استخ

 بيهقى).
التتّم صالة «نيز فرمود است : » مسيیء الصالة«و به کسيکه نماز خويش را با آرامش نمی خواند  

 (روايت ابوداود) (نماز هيچ يک از شما تا چنين نکنيد، کامل نخواهد بود).» أحدکم حتّی يفعل ذلک
در ســـجـــده  را ،تقريباً به مقدار واندازه ســـجـــده ، طوالنی ميکرد روايان ميگويند : حفظ ارامش 

(متفق عليه). و گاهی به قدری مکث مينمود که بيينده فکر ميکرد: فراموش کرده است (که به 
  ســـجـــده  برود) (متفق عليه).

  سربلند کردن پيامبر (ص)ازسجده :ۀ طريـقـ
، سر خويش »هللا اکبر«با گفتن    ول هللا صلی هللا عليه و سلمطوريکه قبآل  هم ياد آور شديم  :رس

التتّم صالة ألحد من النّاس حتّی ... ثّم «رااز ســـجـــده  برميداشت (متفق عليه)  وفرموده است :  
(روايت ابوداود) (نماز هيچ کس درست نخواهد » و يرفع رأسه حتّی يستوی قاعداً » هللا اکبر«يقول 

... به ســـجـــده  رود و در آن، آرام گيرد سپس (هللا اکبر) بگويد و سر از ســـجـــده  بود مگر اينکه 
  بردارد و راست بنشيند).

محدثين مينويسند که در برخی از اوقات زمانيکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم سر خويش را از 
هم : ميکرد (روايت احمد و دستهای خويش را بلند مينمود؛ يعنی رفع يدين  سـجـده  باال مينمود ، 

  ابوداود).
  آنگاه پای چپ خويش را پهن ميکرد و راحت، روی آن مينشست (روايت مسلم).

فإذا رفعت فاقعد علی «...و به کسی که نماز را درست نميخواند (مسيیء الصالة) امر کرد و فرمود: 
شتی، بر روی نشيمنگاه چپ (روايت احمد ز ابوداود) (وقتی سر از ســـجـــده  بردا» فخذک اليسری

پای راست خود را نصب ميکرد (روايت    بنشين) همچنين رسول خدا صلی هللا عليه و آله و سلم
بخارى) و انگشتانش را به سوی قبله مينمود (روايت نسائى) گاهی نيز روی انگشتان و نوک پا 

ا دچار اشتباه گرديده، قرار ميگرفت و بر پاشنها مينشست (روايت مسلم). امام ابن قيم در اينج
در اين مقام از رسوال� صلی هللا عليه وسلم «چنانکه بعد از ذکر صورت نخست، گفته است: 

در صورتی که نصب پاها و نشستن بر روی پاشنهآنها » نشستن به صورت ديگری ثابت نشده است!
عمر با سند حسن  از حديث ابن عباس در مسلم، ابوداود، ترمذی وغيره (الصحيحة) واز حديث ابن

در بيهقی، ثابت است . همچنين طاووس با سند صحيح آورده است که : ابن عمر و ابن عباس نيز 
  در ميان ســـجـــده  به همين صورت مينشستند.
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سخن هر کس از ما، قابل پذيرفتن و رد کردن است مگر سخنان صاحب «امام مالک که ميفرمود: 
از اين رو ثابت شد که اين نوع نشستن، سنت ميباشد و » ليه وسلم اين قبر (يعنی پيامبرصلی هللا  ع

نهی » اقعاء«گروهی از صحابه، تابعين و ديگران بر آن عمل نموده اند. ناگفته نماند که اين غير از 
  شده در باب تشهد ميباشد.

  توقف پيامبر (ص) درسجده :ۀ انداز
عليه وسلم در سجده  مينويسند که رسول هللا سيرت نويسان در مورد اندازه توقف پيامبر صلی هللا 

ســـجـــده  خويش را تقريباً به اندازه رکوع، طوالنی ميکرد، و گاهی هم حا     صلی هللا عليه و سلم
التی  پيش ميآمد که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در طوالنی نمودن ســـجـــده   مبالغه مينمود؛ بنابر 

  منقول است ميگويند: برخی از ر وايت که توسط صحابه
در حالی که يکی از نواسه های شان ، حسن بود يا،     يک مرتبه رسول هللا صلی هللا عليه و سلم 

حسين را  برشانه خويش حمل ميکرد برای نماز ظهر يا عصر تشريف ميآورد، رسول هللا صلی هللا 
اشت و به نماز ايستاد در در جايگاه قرار گرفت، کودک را سمت راست خود بر زمين گذ   عليه و سلم

ميان ســـجـــده های نماز، يکی را خيلی بيشتر از ديگر سجده ها، طوالنی کرد (راوی ميگويد) سر 
  ميباشد.    برآوردم، ديدم که کودک، سوار بر پشت رسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم

عرض کردند: ای رسول هللا صلی  من به ســـجـــده  برگشتم بعد از اينکه نماز به پايان رسيد، مردم
هللا عليه   و سلم ! شما يکی از ســـجـــده ها را بيش از حد معمول، طوالنی نموديد، گمان کرديم 

  اتفاقی برای شما پيش آمده باشد ،و يا اينکه دستور جديدی از جانب پروردگار رسيده است؟
نبود، بلکه فرزندم بر پشتم سوار شده  فرمود: هيچ يک از اينها   رسول هللا صلی هللا عليه و سلم 

  بود، دلم نمی خواست  که او را پايين بياورم (روايت نسائى).
در حال خواندن نماز بود،    همچنين در روايتی آمده است که: رسول هللا صلی هللا عليه و سلم  

شود، هنگامی که به ســـجـــده  رفت حسن وا حسين بر پشت ايشان پريدند، کسی خواست مانع 
اشاره نمود که با آنها کار نداشته باش، پس از اتمام نماز، آنها را    رسول هللا صلی هللا عليه و سلم

در بغل گرفت و فرمود: هر کس مرا دوست دارد اينها را نيز دوست داشته باشد (روايت ابن 
  خزيمه).

  اذکار و اوراد در بين  دو ســـجـــده :
را با » رب اغفرلی«  است که نماز گذار در بين سجدتين  دو بار سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم

(روايت نسائى و ابن ماجة) » لی ، رب اغفر لی   رب اغفر« استناد حديث نسائی وابن ماجه بگويـد: 
با استناد حديث متبرکه  »  اللهم اغفر لی ، وارحمنی ، واهدنی ، وعافنی ، وارزقنی« ويا بگويد 

  .اجه)و ابن م  أبو داود   (
علماء  ميفرمايند که اين از سنت های پيامبر صلی هللا عليه وسلم است که نمازگذار  يكى از اذكار 

  متذکره را در بين سجدتين بخواند.
ميفر مايند که  واجب است كه حد اقل يكبار خوانده شود ، با » رب اغفر لی« علماء  در مورد گفتن 

  كرار كند.آنهم علماء ميگويند : بهتر است بيشتر ت
درسجدتين  برای منفرد  مستحب ميد اند ولی »  رب اغفرلی رب اغفر لی « علماء  در مورد ذکر  

تاکيد ميدارند که : اگر نماز گزار در جمع  ودر متابعت از امام  باشد گفتن رب اغفر لی  رب اغفرلی 
  گفتن واجب ميباشد  علت ان متابعت  از امام  است.

  محدثين مينويسند که:
  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در بين دو سـجـــده  اين اذکار واوراد ودعا ها را ميخواند :

رّب  اغفرلی، و ارحمنی (واجبرنی)، (و ارفعنی) و اهدنی (و « (و طبق روايتی  »  اللّهم « -1
  (راوی حديث: ابوداود و ترمذى).» عافنی) و ارزقنی
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صيراتم را جبران بفرما، و درجاتم را باال ببر، هدايتم کن و (بار الها! مرا ببخش و بر من رحم کن، تق
  عافيت و روزی، نصيبم گردان).

  (بروايت ابن ماجة) معموالً اين را در نماز شب، ميخواند. » رّب! اغفرلی، اغفرلی« -2
  بعد از اينکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم يکی از اين دوعا  را ميخوانـد: 

ه ســـجـــده  دوم  می پرداخت . ( روايت حديث متفق عليه) است .  و به ميگفت و ب» هللا اکبر«
  در اين مورد فرمود:»  مسيیء الصالة « کسی که نماز را درست نميخواند 

(روايت » ثّم تسجد حتّی تطمئن مفاصلک (ثّم افعل ذلک فی صالتک کلّها)» هللا اکبر«ثّم تقول : «
رای بار دوم) ســـجـــده  کن طوری که مفاصل بدنت هنگام بگو و (ب» هللا اکبر«ابوداود) (سپس 

  ســـجـــده ، از حرکت باز ايستند، و اين عمل را تا آخر نماز انجام بده).
ســـجـــده  دوم را با همان کيفيت    احياناً با اين تکبير نيز دستها را باال ميبرد (روايت ابوداود)و

سر از ســـجـــده  برميداشت (متفق عليه) و به » هللا اکبر«تن ســـجـــده  اول ادا مينمود، سپس با گف
کسی که نماز را درست نميخواند (مسيیء الصالة) در اين مورد فرمود، سر از ســـجـــده  بردار و 

  بگو (روايت ابوداود).» هللا اکبر«
تک و إن أنقصت ثّم افعل ذلک فی کّل رکعة و سجدة)، فإذا فعلت ذلک؛ فقد تّمت صال«و نيز فرمود: 

  (روايت احمد و ترمذى).» منه شيئاً؛ أنقصت من صالتک
  (همين روش را در هر رکعت و ســـجـــده ، انجام بده، هر گاه چنين کردی نمازت کامل ميگردد).

  و با اين تکبير نيز گاهی، رفع يدين مينمود (روايت ابوداود).
  يادداشت توضيحی: 

نی خواندن همه درودهای وارده، و همچنين تمامی صيغه های قبل از همه بايد گفت که تلفيق يع
تشهد در يک نشست، ناجايز و بدعت است و روش مسنون اينست که هر بار يکی از آنها خوانده 

) شيخ االسالم ابن 69/253/1، (»مجموع الفتاوی«  شود:(تفصيل مفيد در اين بابت را ميتوان  
شيخ البانی  از»  صفت نماز پيامبر  «رساله شهير  وهمچنان» تکبير عيدين «تيميه در مبحث 

  در يافت نمايد .) رحمه هللا

 دعا در بـيـن دو سجده  در نـزد احـنـاف:
در مذهب امام ابوحنيفه ، در جلسة (نشستنی که بين دو ســـجـــده  واقع ميشود) خواندن هيچگونه 

مانينه در بين دو ســـجـــده ، تاکيد ذکر و دعاء جائز نميباشد اما در مورد آرامش و نشستن با ط
مزيدی بعمل آمده است ، حتی اگر کسی سرش را از ســـجـــده  اول بلند کرده اما کامال بلند نشده و 

از وسط راه برگردد و اقدام به ســـجـــده  دوم نمايد، ســـجـــده  ی دوم وی تحقق نمييابد زيرا 
کامال بلند نشود، ساجد محسوب ميشود. جهت کسب  مادامی که به ســـجـــده  نزديک باشد و

  مراجعه فرمائيد.»  ١١٠صفحه  ١الهداية فی شرح البداية جلد «اطالعات بيشتر ميتوانيد به کتاب 
 دعــای ُســجـده:

  دعای  سـجـده   به اتفاق همه علماء  وفقها عبارت است از:
نّزه است پروردگار بزرگ و برتر من) (صحيح (م» ُسْبَحاَن َربِّی األَْعلَى « سه مرتبه خواندن  - ١

  .١/٨٣الترمذی 
بار الها! تو پاك و منّزه ى و تو را ستايش » ( ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َربَّنَا َوبَِحْمِدَك اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلی «  - ٢

) ٣۴ى ( البخاری ومسلم وتخريج سندش با شماره ( .كنم ) مىنمايم. الهى! از تو طلب مغفرت می
  )  .ارائه شد

ْوحِ « -٣   .(پاك و منّزه است پروردگار فرشتگان و جبرائيل)» ُسبُّْوٌح، قُدُّوٌس، َربُّ اْلَمالَئَِكِة َوالرُّ
  .) ارائه شد٣۵ى (  وتخريج آن در شماره ۵٣٣/ ١مسلم (
َرهُ َوَشقَّ َسْمعَهُ اللَُّهمَّ لََك َسَجْدُت، َوبَِك آَمْنُت، َولََك أَْسَلْمُت، َسَجَد َوْجِهی ِللَّ «  - ۴ ِذی َخَلَقهُ، َوَصوَّ
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(الهى! براى تو ســـجـــده  كردم، و به تو ايمان آوردم، و در » َوبََصَرهُ، تَبَاَرَك هللاُ أَْحَسُن اْلَخاِلِقيَن 
ام براى پروردگارى كه آن را خلق نمود، و صورت بخشيد، و آن  مقابل فرمان تو تسليم شدم، چهره 

يد، و عضو شنوايى و بينائى در آن قرار داد، ســـجـــده  كرد. با بركت است پروردگارى را زيبا آفر
 )  .وغيره ۵٣۴/ ١مسلم .(كه بهترين سازندگان است

پاك است پروردگارى كه مالك قدرت،  »(ُسْبَحاَن ِذی اْلَجَبُرْوِت، َواْلَملَُكْوِت، َواْلِكْبِرياِء، َواْلعََظَمةِ «  - ۵
وأحمد والنسائی وألبانی در صحيح أبی داود  ١/٢٣٠أبوداود  .(زرگى و عظمت استفرمانروايى، ب

  .آنرا صحيح دانسته است ١/١۶۶
هُ «  - ۶ لَهُ َوآِخَرهُ َوَعالَنِيتَهُ َوِسرَّ ى گناهان  (بار الها! همه» اللَُّهمَّ اْغِفْرِلی َذْنبِی ُكلَّهُ، ِدقَّهُ َوِجلَّهُ، َوأَوَّ

 بزرگ، اول و آخر، آشكار و نهان، ببخشاى.)مرا، اعم از كوچك و 
نَاًء َعَليَك اللَُّهمَّ إِنِّی أَُعْوذُ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوبُِمعَافَاتَِك ِمْن ُعقُْوبَتَِك َوأَُعْوذُ بَِك ِمْنَك، الَ أُْحِصی ثَ «  - ٧

تو پناه مىبرم. الهى! از عذابت به  بار الها! من از خشمت به خشنودى» ( أَْنَت َكَما أَثْنَيَت َعلَى َنْفِسَك 
تو، به تو پناه مىبرم. پروردگارا! آنچنان كه حق ستايش » عذاب خشم«عفو تو پناه مىبرم. الهى! از 

  ) ١مسلم   .(تو است، نمىتوانم آنرا بجاى آورم، بدون ترديد تو آنچنانى كه خود فرموده اى

                             جـلـسه (نشست):
 فتن تکبير ( هللا اکبر ) از ســـجـــده  برخاسته، قسميکه اول پـيـشانی خود را از زمين بلند کند.با گ

بعد دو دست خود را و با اطمينان بنشيند، طريقهء نشستن در جلسه طوريکه  قبآل  ياد اور شديم 
رف قبله باشد اينست که : پای راست خود را همانطور ايستاده نگهداشته که ُرخ انگشتان پايش به ط

و پای چپ خود را بر زمين خوابانيده بر آن بنشيند و دو دست خود را طوری بر زانو هايش بنهد که 
 انگشتان دست ها بر زانوها قرار گيرند.

بعد از سکون در جلسه تکبير گفته مانند سجده  اول سجده  دوم را ادا نمايد. بعد از ادای سجده دوم 
فاتحه را بخواند، بعد قسمتی از قرآن ۀ  دوم ايستاده شود، آنگاه  سور تکبير گفته برای ادای رکعت

را قرائت کند و با گفتن تکبير و رکوع برود، بعد آ ادای قومه نموده ( ايستاده ميشود ) ، سپس با 
گفتن تکبير به ســـجـــده  برود بعد از ادای ســـجـــده  اول، جلسه و ســـجـــده  دوم در قعده اول 

   ند.بنشي
  قـعــده:

در قعده، نماز گزار مانند جلسه پای راست را در حاليکه انگشتانش بطرف قبله باشد، ايستاده 
نگهداشته بر پشت پای چپ را بر زمين نهاده باالی آن بنشيند و دست های خود را بر زانو طوری 

 بنهد که انگشتانش روی زانو قرار گيرد، و چشمهايش زانو هايش را نگاه کند.
 ر حالت قعده با اطمينان و سکون تشهد را بخواند.د

َلوُت َوالطَّيِّبَاُت السَّالَُم َعَليَک اَيَُّها النَّبِیُّ َوَرحَمةَّ هللا َو َبَرَکاتُهُ اَلسَّ  ِ َوالصَّ ّxِ الَُم َعَلينَا َوَعلَی ِعبَاُد اَلتَِّحيَّاُت
داًَعبُدهُ َوَرُسولُهُ.ِهللا الَصِلِحيَن اَشَهُد اَن الَّاِلهَ اِالَّهللاُ   َواَشَهُد اَنَّ ُمَحمَّ

همه ستايش ها، همه عبادات و همه سخنان پاکيزه و نيکو فقط برای هللا (جل جالله) است. سالمتی «
باد بر تو بر تو ای نبی (ص) و رحمت خدا باد برتو(ص) و برکت خدا باد برتو (ص) و سالمتی باد 

داوند. من گواهی (شهادت) ميدهم که نيست معبودی جز هللا و برتو و بر همه بنده های نيکو کار خ
 »گواهی ميدهم که محمد (ص) بنده و فرستاده خداوند (جل جالله) است

در نماز چهار رکعتی با گفتن ( هللا اکبر ) از قعده اولی برخاسته ايستاده شود سوره فاتحه را  
  بخواند. 

از خواندن سوره فاتحه قرائت نکند، بلکه بعد از  در رکعت های سوم و چهارم نماز های فرض بعد 
 خواندن سوره فاتحه تکبير گفته به رکوع برود.

به همين ترتيب بعد از تکميل رکعت چهارم و ادای سجده دومی آن تکبير گفته بخاطر ادای قعده 
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 آخری مانند قعده اولی بنشيند، نخست التحيات را و بعد از آن درود شريف را بخواند.

  شـريـف: درود
ٍد َکَما َصلَّيَت َعلَی اِبَراِهيَم َوَعلَی اِل اِبَراِهيَم اِنََّک َحم ٍد وَّ َعلَی اِل ُمَحمَّ ِجيٌد.اَللُّهمَّ َصلَّ َعلَی ُمَحمَّ  يٌد مَّ

ٍد َکَما بَارکَت َعلَی اِبَراِهيَم َوَعلَی اِل اِبَرا ٍد وَّ َعلَی اِل ُمَحمَّ ِجيٌد.اَللُّهمَّ بَاِرک َعلَی ُمَحمَّ  ِهيَم اِنََّک َحميٌد مَّ
الهی! سالم و رحمت بفرست بر محمد (ص) و بر ال محمد صلی هللا عليه وسم  همانطوريکه «

 »رحمت نازل فرمودی بر ابراهيم و اَل ابراهيم بدون شک ذات ستوده شده و با عظمتی هستی
رمودی بر ابراهيم و اَل الهی! برکت نازل فرما بر محمد و اَل محمد، همانطوريکه برکت نازل ف«

  .»ابراهيم بدون شک ذات ستوده شده و با عظمتی هستی
  دعای بعد از درود:

الهی، ای پروردگار ما! برای ما «اَلُّهمَّ َربَّنَا اِتنَا فِی الدُّنيَا َحَسنَةَّ وَّ ِفی االِخَرِة َحَسنهَّ وَّ قِنَا َعَذاَب النَّار
    »آخرت نيز، و از عذاب دوزخ مارا نگهداردر دينا خير و سعادت عطا فرما و در 

  بين دو ســـجـــده: پيامبر اسالم  جلسه نشستن
پيامبر صلی هللا عليه  (نشستن بين دو ســـجـــده ) کيفيت جلسه استراحت ويا  محدثين در مورد 

ده  بعد از جلسه استراحت (يعنى بعد از ســـجـــ    محمد صلی هللا عليه وسلم  مينويسند :کهوسلم 
ركعت اول و يا سوم)، برپای چپ راحت مينشست تا اعضای بدنش از حرکت باز ايستد و هر يک از 

  استخوانها سرجايش برگردد (روايت بخارى).
  :دیـبرای ر کعت بعپيامبر اسالم ترتيب بر خاستن 

جـــده  ســـگزار  زمانيکه ميخواهد بعد از تکميل نمازسيرت نويسان  در روايات اسالمی مينويسند: 
  به رکعت دوم بر خيزد ، مطابق سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم بايد به کمک دست ها ، بر خيزد.

پيامبر صلی هللا عليه وسلم  :«ودر احاديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم بو ضاحت  تام آمده است که 
  برای رکعت دوم، با تکيه بر دستها برميخاست (روايت بخارى).   
(روايت ابو اسحاق حربی) (دستهايش را گره » فی الصالة: يعتمد علی يديه إذا قاموکان يعجن «

  ميکرد و بر زمين ميگذاشت و به کمک آنها بلند ميشد).
آغاز مينمود (روايت مسلم). در ...» الحمدهللا «در رکعت دوم بدون اينکه ساکت بماند قرائت را با و

ميگرفت، با اين تفاوت که آن را اندکی از رکعت  اين رکعت نيز همان روش رکعت اول را در پيش
  اول کوتاه تر ميگرفت.

  سجده کردن به زمين بدون جانماز:
رسول هللا صلی هللا عليه و سلم ، بيشتر بر روی خاک، اکثريت سيرت نويسان  مينويسند که :

ميخواندند و اگر ســـجـــده  ميکرد و يارانش نيز در گرمای شديد با ايشان بر روی زمين خالی نماز 
کسی نميتوانست پيشانياش را بر زمين، استوار نگه دارد، لباسش را پهن مينمود و بر آن، 

 .)ســـجـــده  ميکرد (روايت مسلم
رسول هللا صلی هللا عليه و سلم ميفرمود: تمام زمين، برای من و امتم، جای ســـجـــده  و طهارت 

مان، مسجد و طهارت را دم دست خويش خواهد يافت، است، پس هر جا که وقت نماز فرارسد، مسل
حال آنکه قبل از من، مردم در اين مورد دچار مشکل بودند، آنها فقط در کنيسه و عبادتگاههای 

 .)خويش نماز ميگزاردند (روايت احمد
رسول هللا صلی هللا عليه و سلم حتی در  همچنان درسيرت پيامبر صلی هللا عليه وسلم  آمده که :

بيست و يکم رمضان چنين اتفاقی افتاد، باران  صبحن آب و ِگل هم سجده کرده است ، چنانکه در ميا
باريدن گرفت و از سقف مسجد پيامبر صلی هللا عليه و سلم که از شاخه های خرما تنيده شده بود، 

  ـده  کرد. آب به داخل مسجد سرازير شد، رسول هللا صلی هللا عليه و سلم در ميان آب و ِگل، ســـجــ
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طوريکه  ابوسعيد ميگويد: من با چشمان خود اثر آب و ِگل را بر پيشانی رسول هللا صلی هللا عليه و 
  سلم مشاهده کردم (متفق عليه)

ودر روايت اسالمی هم آمده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  احياناً گاهی روی قطعه بافتنی (متفق 
 .)ر بوريه ، سجده  مينمود (متفق عليهعليه) (به اندازه سجده ) و گاهی هم ب

  .)چنانکه يک مرتبه، بوريه اش به خاطر اينکه خيلی از آن استفاده کرده بود، سياه شده بود (مسلم
  ومبحث سجده : لبانی شيخ ا

شيخ البان در کتاب صفات نماز پيامبر صلی هللا عليه وسلم نگاشته است :سجده  کردن بر زمين 
  بگويد و اين واجب است ، واحيانا درسجده  رفع  اليدن  بايد کرد. » هللا اکبر«است سپس 

شيخ البانی می افزايد : بعد از اينکه نماز گزار  هللا اکبر گفت  به ســـجـــده  پايان ميرود نمازگزار 
چون  ،و دست ها  را قبل از زانوهايش بر زمين بگذارد ،برای سجده بر دستهايش به زمين رود

باشد، و ايشان  نين امر نموده، و همچنين از عمل پيامبر صلی هللا  ثابت میرسول هللا ص چ
نمازگزاران را از زانو زدن مانند شتر نهی کرده است، و شتر بر دو زانوئی که در دستهايش است، 

  زند. زانو می
نمايد شيخ البانی می افزايد ،سجده رکن از ارکان نماز ميباشد ، نماز گزار ، بر دو کف دستش تکيه 

و آنها را باز کند. در اين حالت ، انگشتانش را به هم بچسباند، و آنها را به سوی قبله بگذارد. و دو 
  هايش بگذارد. هايش قرار دهد. و گاهی برابر گوش کفهايش را برابر شانه

گذارد بر زمين  واجب است که ساعدش را از زمين بلند کند، و آنطور که سگ دستهايش بر زمين می
  ارد.نگذ

بينی و پيشانيش را محکم روی زمين بگذارد، و اين هم از ارکان نماز است.و همچنين زانوهايش را 
و پاهايش را و همچنين سر انگشتان پاهايش را محکم بر زمين بگذارد.محکم روی زمين بگذارد.

دهد.  راست و ايستاده بگيرد، همه اينها واجب است.و سر انگشتان پاهايش را به سمت قبله قرار
  وعقب  (پاشنه)  پاهايش را به هم نزديک کند و بچسباند.

  اعتدال(آرام گرفتن) در سـجـده:
اش اعتدال داشته باشد، به بدين  معنا است  که بر تمام  بر نمازگزار واجب است که در سجده 

  اعضای سجده اش بطور مساوی و يکسان تکيه کند .
ينی، و دو کف دست، ودو زانو، و سر انگشتان دو پا.  پيشانی و ب«   و اعضای سجده عبارتند از: 

همانا بطور يقين اطمينان و آرام  ،اش اعتدال را رعايت نمود و اگر کسی به اين کيفيت درسجده » 
  گرفته است، و همچنين اطمينان و آرام گرفتن درسجده  نيز ز ارکان نماز است.

  بگويد.   »سبحان ربی األعلی«و درسجده اش سه بار يا بيشتر: 
  و مستحب است که در سجده بسيار دعا کند، زيرا که اميد اجابت آن بيشتر است.

  و اندازه سجده نمازگزار ، باندازة رکوعش طوالنی نمايد.
سجده بر زمين، و همچنين بر چيزهايی مانند: لباس، فرش، حصير، و مانند اينها، که بين زمين و 

  پيشانی، مانع باشند جايز است. 
  خواندن قرآن جايز نيست. ده در سج

  افتراش ونشستن ميان دو سجده :
و اين واجب است.در بعضی اوقات دستهايش را هم   ،سرش را بلند کند» هللا أکبر«سپس با گفتن 

  بلند نمايد.
آنگاه مطمئن و آرام بنشيند تا اينکه هر استخوانی در جای خودش قرار گيرد، و اين از ارکان نماز 

  است.
  ش را بگستراند (پهن کند) سپس بر آن بنشيند، و اين واجب است.و پای چپ
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  و پای راستش را ايستاده نگه دارد. و انگشتانش را بسوی قبله نگه دارد.
و گاهی نشستن به صورت اقعاء جايز است، و اقعاء بمعنای اين است که بر پاشنه و سينه قدمهايش 

  بنشيند.
  اقــعــــاء:

  را بر زمين نهاده بطورى كه بدن او روى كف پاهاى او قرار گيرد. پاى خويش اين است كه دو 
  بگويد.». ی، وارزقنی، وعافنی، واجبرنی، وارفعنی، وارحمنیاللهم اغفر ل«و در اين جلسه: 
  بگويد.» ی، رب اغفر لیرب اغفر ل«و اگر خواست: 

  اش طوالنی نمايد. و اين جلسه را تقريبا به اندازه ســـجـــده 
  م:دوۀ سجد

  بگويد، و اين واجب است. و بعضی اوقات با اين تکبير دستهايش را بلند نمايد.» هللا أکبر«سپس 
  و سجدة دوم را انجام دهد، و اين ســـجـــده  نيز از ارکان نماز است.

  و کارهايی را که در سجدة اول انجام داد، در اين ســـجـــده  نيز انجام دهد.
  جلسهء استراحت:

سرش را از سجدة دوم بلند نمود، و خواست برای رکعت دوم بلند شود، تکبير  سپس وقتی که
  بگويد، و اين تکبير واجب است.

و گاهی دستهايش را بلند کند. و چند لحظه معتدل و آرام بر پای چپش بنشيند، تا اينکه هر 
وسلم نوشته  استخوانی به جای خودش برگردد. ( ماخذ از  کتاب صفات نماز پيامبر صلی هللا عليه

  شيخ البانی )

  تورک در سجده :
  ت:ـسـيـورک چـت

يعنی پای راست خود را تا كرده، وكف انگشتان  :اينست که نمازگزارتورک در نماز عبارت است از 
پای راست را بر زمين می گذارد، وقدم چپش را از زير ساق پای راست گذرانيده، ونشيمنگاه خود 

ودر اين حالت .تشهد اول دستهای خود را بر رانهايش می گذارد را بر زمين می گذارد، وهمانند
 .نشستن تشهد را به صورت كامل قرائت ميكند

، وسپس به همين )السالم عليكم ورحمة هللا(  :آنگاه بطرف راستش سالم می فرستد و می گويد
  .صورت به طرف چپ خود سالم می فرستد

  ورک:ــت تـالـح
رک در بين نماز های سه رکعتی وچهار رکعتی ميباشد ، ودر نماز دو قابل تذکر است که  اسا سآ تو

  رکعتی اصآل تورک  وجود  ندار .
تورک بعد از اينکه نماز گزار از ســـجـــده  اخير البته  در نماز ( سه رکعتی وچهار رکعتی ) خالص 

  ) می نشيند. تورك( بحالت  شد ،
  :تــورک

ين دو ســـجـــده  تورک کند. به اين صورت، روی ران چپ برای مردان  عمل مستحب است که در ب 
خود بنشيند در حالی که هر دو پا را از زير خود بيرون آورد و پای چپ خود را روی زمين گذاشته 

  و روی پای راست خود را بر کف پای چپ خود بگذارد و نشيمنگاه خود را بر زمين بنهد.
  هللا عليه وسلم در مورد تورک مينويسد:درکتاب صفت نماز پيامبر صلی  شيخ البانی

  ک:نشستن به حالت تََورُّ 
معنى است که نمازگزار : طورى به دو زانو بنشيند كه پشت پاى چپ، روى كف  به اين (متورک ) 

  ).پاى راست قرار بگيرد.
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نجام شيخ البانی می افزايد :  هردو تشهد واجب است ،  نماز گزار  اعمالی را که در  در تشهد اول ا
داد در اين تشهد نيز بايد  انجام دهد.  بجز اينکه در اين تشهد بحالت تورک بنشيند، به اين کيفيت که 

و پای چپ را زير  ،و هر دو قدمش را از يک سمت بيرون بياورد ،سرين چپش را بر زمين گذاشته
يز است. و با ساق پای راستش قرار دهد.و قدم راستش را نصب کند. و گاهی پهن کردن آن نيز جا

  کف دست چپش زانويش را بگيرد و بر آن تکيه زند.

 جلسه ای استراحت در مقام سجده :
ی دوم ركعت اول و ركعت سوم و قبل از برخاستن برای ركعت  نشستن بعد از برخاستن از ســـجـــده 
  .های مؤكده نيست دوم و چهارم از واجبات نماز و سنت

كه  باشد يا خير؟ ويا اين ند كه آيا جلسه استراحت در نماز  سنت میعلماء  در اين مورد اختالف دار
اين عمل را تنها كسانی انجام دهند كه به علت پيری ، ويا هم امرض کمر وپا وياه هم چاغی مبتال 

  باشند به اين استراحت  نيازمند باشند؟
ســـجـــده  ، سنت امام شافعی رحمه هللا و جمعی از علمای اهل حديث استراحت را در مقام  -

اند و يكی از فتواهای امام احمد نيز همين است، به دليل حديثی كه بخاری و اصحاب سنن از  دانسته
ُ َعْنهُ  مالك بن حويرث َّo َعلَيِه َوآِلِه َوَسلََّم ؛ فَِإَذا َكاَن « اند: روايت كرده َرِضی ِ َّo إنَّهُ َرأَى النَّبِی َصلَّى
ِ َعلَيِه ِ َوَسلََّم را ديدم كه در » ( التِِه، لَْم يْنَهْض َحتَّى يْستَِوی قَاِعًداِفی ِوتٍْر ِمْن صَ  َّo پيامبر َصلَّى

  )  ٨٢٣بخاری (  نشست)   كه كامالً می بلند نمی شد تا اين فرد های ركعت
تراحت را سنت اما امام ابو حنيفه رحمه هللا ، امام مالک رحمه هللا وتعداد کثير از علماء جلسه اس  -

نمی دانند . وميفر مايند که نماز گزار بعد از فارغ شدن از ســـجـــده  دوم بدون توقف ونشستن ، 
فورآ  به رکعت دوم بلند شود ، همچنان بعد از رکعت سوم هم ، فورآ به رکعت چهارم بلنده شده 

ه که جلسه استراحت سنت نمی وتوقف ننمايد ، همچنان در فتاوی امام رحمه هللا هم  با تاکيد گفته شد
  باشد .

  اين تعداد از علماء  ميفرمايند که : در حديث مرفوع حضرت ابو حميده آمده است :
) ( آنحضرت صلی هللا  ١١۴ابو داود جلد اول صفحه    ٣۵١» ( فسجد ثم کبر فقام ولم يتورک «

نی بعد از ســـجـــده  دوم نه عليه وسلم ســـجـــده  کرد ، پس تکبير گفت وايستاد وتورک نکرد ، يع
  نشست.

واسناد حسن )   ٣۴٣صفحه  5مسند امام احمد جلد »  ( حديث  فسجد ثم کبر فل نتهض قا ئم «  -
  (پس ســـجـــده  کرد وتکبير گفت وراستآ ايستاد شد).

حت همچنان احاديثی ديگری هم در اين بابت وجود دارد که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  جلسه استرا
  بعمل  نياورده است .

ی نماز رسول هللا َصلَّى  احاديثی كه درباره  همچنان اين تعداد علماء   استدالل  مياورند که آنعده از
ِ َعلَيِه َوآِلِه َوَسلََّم بيان گرديده است ،  در آنها ذكری از جلسه استراحت و نشستن بعد از ســـجـــده  َّo

    .ی دوم به ميان نيامده است 
ُ َعْنهُ  اين تعداد علماء  حديث مالك بن حويرث َّo كنند كه احتمال دارد پيامبر  را چنين تاويل می َرِضی

ِ َعَليِه ِ َوَسلََّم اين عمل را در آخر حيات و زمانی َّo كه مسن گرديده بود ، انجام داده است . َصلَّى  
  توافق بين هردو نظريه :

ادرنظرداشت  : نظريه گروه اول که بر سنت بودن  جلسه استراحت گروه سوم از علماء  وفقها ب -
در نماز ونظريه گروه دوم که بر عدم سنت بودن جلسه استراحت حکم مينمايند برای توافق هردو 

عمل مذكور بهنگام ضرورت مشروع و در غير آن « نظريه در مورد جلسه استراحت ميفرمايند : 
 » .مشروع نيست
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آيد اين است كه اين عمل مستحب است و ذكر نشدن آن در  اهر احاديث برمیچه كه از ظ ولی آن
 .كند بلكه بر عدم وجوب آن داللت دارد احاديث داللت بر عدم استجاب آن نمی

 :دو چيز بر مستحب بودن عمل مذكور داللت مـيکند
 .ع بشوددهند تا برای امتش مشرو اصل در فعل پيامبر اينست كه ايشان فعلی را انجام می - ١
ُ َعْنهُ  ثبوت اين جلسه در حديث ابوحميد ساعدی - ٢ َّo أنّه َوَصَف َصالَةَ «بشرح ذيل آمده است : َرِضی

ِ َعَليِه َوآِلِه َوَسلََّم فِی َعْشَرة ِمَن الّصحاَبةِ  َّo فََصدَّ قُْوهُ فی ذلك) (عنهم هللا رضی) النبی َصلَّى  
ِ َعلَيِه ِ َوَسلََّم را در ميان ده صحابهص ((ابوحميد ساعدی َّo َعْنُهم فت نماز پيامبر َصلَّى ُ َّo بيان  َرِضی

)، ترمذی ٩۶٣،٧٣٠) و أبوداود (۵/۴٢۴مسند احمد (.ی آنها تصديقش نمودند) كرد كه همه
را در صحيح  ) آلبانی آن١٨٧۴-١٨۶٧- ١٨۶۵)، ابن حبان (١٠۶١ابن ماجه ( .(٣٠۴،٣٠۵(

   .د صحيح دانسته استابوداو
 دعاهای بعد از صلوات در تـشـهد:

َد هللاَ َو َحِمَده، َو َصلَّی َعَلی النَّبِی«    َفقَاَل َرُسوُل ِهللا : أُدُع تَُجْب َو    َسِمَع َرُسوُل ِهللا َرُجالً يَصلِّی فََمجَّ
ز خواندن بود و (در شخصی را ديد كه در حال نما   رسول هللا)/صحيح1281(نسائی »  َسْل تُْعَط.  

درود می فرستاد سپس   بر رسول هللا  تشهد) خدا را مورد ثنا و تعريف و شكر و سپاس قرار داده و
  .فرمودند: دعا كن كه اجابت و قبول شده و بخواه، به تو داده می شود

نَّاُن بَِديُع السََّماَواِت َواألَرِض يا َذاْلَجالَِل َواِإلكَراِم يا أَللَُّهمَّ إِنِّی أَسأَلَُك بِأَنَّ لََك اْلَحمُد الَ إَِلهَ إِالَّ أَنَت اْلمَ   - ١
خداوندا (خواسته هايم را) از تو می خواهم چرا كه همانا  )١۴٩۵َحی يا قَيوُم. (ابوداود/صحيح/

سپاس برای تو است، معبودی به حق جز تو نيست، منت گزارنده بوجود آورنده آسمانها و زمين ای 
 .) ارجمندی ای زنده و برپا دارنده (روز قيامت صاحب شكوه و

نَِة اْلَمحيا أَللَُّهمَّ إِنِّی أَُعوذُ بَِك ِمن َعَذاِب الَقبِر َو أَُعوذُ بَِك ِمن ِفتنَِة اْلَمِسيحِ الدََّجاِل َو أَُعوذُ بَِك ِمن فِت - ٢
خداوندا از عذاب قبر و فتنه  ) ٧٩٨َواْلَمغَرِم. (بخاری َو فِتنَِة اْلَمَماِت أَللَُّهمَّ إِنِّی أَُعوذُ بَِك ِمَن اْلَمأثَمِ 

 .دجال مسيح و فتنه زندگانی و فتنه وفات و آنچه باعث گناه و قرض و َدين شود به تو پناه می برم
ِمن ِعنِدَك َوارَحمنِی  أَللَُّهمَّ إِنِّی َظلَمُت َنفِسی ُظلماً َكثِيراً َو الَ يغِفُر الذُّنُوَب إِالَّ أَنَت فَاغِفرِلی َمغِفَرةً    - ٣

ِحيُم. (مسلم/ خداوندا من ظلم زيادی به خويش نموده ام و كسی جز تو  )٢٧٠٧إِنََّك أَنَت الَغفُوُر الرَّ
گناهان را نمی آمرزد پس با بخششی از نزد خودت مرا ببخشای و بر من رحم بكن همانا تو بسيار 

 .بخشنده و مهربان هستی
َمُد الَِّذی لَم يِلد َو َلم يولَد َو لَم يُكن لَهأَللَُّهمَّ إِنِّی أَ   - ۴ ُكفُواً أََحٌد أَن تَغِفَرِلی ذُنُوبِی ‚ سأَلَُك يا هللاُ األََحُد الصَّ

ِحيُم. (ابوداود/صحيح/ خداوندا ای خدای يكتای بی نيازی كه نه می زايد و  )٩٨۵إِنََّك أَنَت الَغفُوُر الرَّ
نيست از تو می خواهم گناهان مرا بيامرزی همانا تو بسيار نه زاده شده و هيچ شريكی برای او 

 .بخشنده و مهربان هستی
) خداوندا محاسبه مرا محاسبه ای آسان ١٩٠أَللَُّهمَّ َحاِسبِنی ِحَساباً يِسيراً. (حاكم/صحيح/ -۵

  .بگردان
خداوندا همانا از تو بهشت را )٧٩٢وداود/صحيح/أَللَُّهمَّ إِنِّی أَسأَلَُك اْلَجنَّةَ َو أَُعوذُ بَِك ِمَن النَّاِر. (اب  - ۶

 .خواسته و به تو از آتش پناه می برم
رُت َو َما أَعَلنُت َو َما أَسَرفُت َو َما أَنَت أَعلَُم بِِه ِمنِّی أَنَت الْ  - ٧ ُم َو أَللَُّهمَّ اْغِفرِلی َما قَدَّمُت َو َما أَخَّ ُمقَّدِ

ُر الَ إِلَهَ إِالَّ  بين تشهد و سالم دادن می خواندند اين دعا    أَنَت. آخرين دعايی كه رسول هللا أَْنَت اْلُمَؤّخِ
خداوندا گناهان گذشته و آينده و آشكارم و اصرافم و آنچه تو به آن از من )٧٧١بود. (مسلم/

  .آگاهتری را ببخشای تو جلو برنده و عقب اندازنده ای معبودی جز تو وجود ندارد

 فوايد صيحی سجده :
ترين متخصصان واطبا ء جهان بر اين باورند که حرکات های متوازن نماز وبخصوص مشهور 



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

440 

حرکت  نماز خم و راست شدن ماليم  وبا اصول که در حالت ســـجـــده  وروکوع وجود دارد ،ميتواند  
 .يکى از راه هاى مهم  تداوی ومعالجه مريضی ديسکوپاتى يا مريضی ديسک ناحيه کمر باشد

ر نماز در تقويت عضالت پشت و معده اثر بسزايى داشته و آنچه از مواد چربى و پيه رکوع و قيام د
که در جدار معده باقى مانده بطور کلى بر طرف مى سازد... و مهمترين فايده سجود نيز اين است که 

هم عضالت ران و ساق پا را تقويت مى نمايد و هم در وصول خون به اعضاء و نواحى بدن کمک 
  يروى جدار معده را نيز افزايش مى دهد و فعاليت و حرکات امعاء نيز تقويت مى گردد .کرده و ن

علماء  در مورد  فوايد سجود می افزايند که : اگر ســـجـــده  در نماز  بطور صحيح صورت گيرد 
اين حرکت از بزرگ شدن شکم و ورم معده که بر اثر فشرده شدن عضالت آن بوده ويک از مريضی 

 .مار ميرود ، جلوگيرى خواهد کردمهم بش
دکتر مصطفى حفار متخصص امراض دستگاه هضم و عضو تحقيقات علمى مجلس شوراى ملى 

طب فرانسه ، راجع به فوايد ضمنى رکوع و سجود در نماز مينويسد :رکوع  وپوهنªی لبنان و استاد 
کند و آن را در کار  در تقويت عضالت ديوار شکم بسيار مفيد است و به جمع شدن معده کمک مى

هضم يارى مى رساند. همچنين روده ها برايشان دفع فضوالت هضمى به صورت طبيعى آسان مى 
 .شود

هوا از ميان معده به دهان مى شود و دشوارى هاى هضم و انعکاسات قلبى  تخليه اما سجود باعث 
  را برطرف مى سازد.

راى درمان جمع شدن خون در پايين شکم خانم اطباء  ، نشستن به صورت ســـجـــده  در نماز را ب
 .های  که ناشى از پشت درد در رحم است ، توصيه مى کنند

 :دکتر فارس عازورى متخصص  امراض اعصاب و مفصل از پوهنتون های آمريکا مىنويسد 
نماز مسلمانان و رکوع و سجودش عضالت پشت را تقويت و حرکات ستون فقرات پشت را نرم مى 

مى بخشد. بخصوص اگر نماز را از سن نوجوانى بپا   مراض عصبى و عضالنى را آرامش سازد و ا
دارند، نيرو واستحکامى در برابر مريضی  های  مى يابند که در نتيجه ضعف عضالت مجاور ستون 
فقرات عارض مى شود، آنچه باعث اين ضعف مى شود، انواع مريض هاى عصبى است که موجب 

  عضالنى است .دردهاى شديد و تشنج 
اخيراً برخی از دانشمندان براى تقويت عضالت حرکت ها وتمرين هايى معين سپورتی را برای 
 . مريضی ها ی خويش پيشنهاد  نموده اند ،که تعاد کثير اين تمرينات  شبيه به حرکات نماز است

واد چربى و پيه رکوع و قيام در نماز در تقويت عضالت پشت و معده اثر بسزايى داشته و آنچه از م
 .که در جدار معده باقى مانده بطور کلى بر طرف مى سازد

پايين آمدن سر به هنگام سجود :دکتر دياب و دکتر قرقوز درباره فوايد طبى سجود چنين مى گويند
منجر به احتقان خون در رگهاى خونى مغز مى شود و هنگامى که سر به صورت ناگهانى به طرف 

خل رگها کاهش مى يابد و اين حرکت در هر رکعت نماز شش بار در خالل باال مى رود، فشار دا
بار در شبانه روز و اين در حالى است که انسان فقط  ١٠٢رکوع و سجود تکرار مى شود، يعنى 

 .نمازهاى واجب را به جا آورد
بار  ٢١۶ولى اگر عالوه بر نمازهاى واجب ، نمازهاى مستحب نوافل را نيز به جا آورد، اين رقم به 

بار در ماه بالغ مى شود که در هر حرکتى رگهاى خونى منقبض و منبسط  ۶۴٨٠در شبانه روز و 
 .شده و بر نرمى و قدرت جداره و عضالت آن افزوده مى شود

البته نبايد آرامش روحى و صفاى ذهنى حاصل از نماز را ناديده گرفت . تکرار اين حاالت چند بار 
به شکل مطلوبتر و بهترى به فعاليت خود ادامه داده و به تفکر به نحو در روز موجب مى شود مغز 

  .احسن صورت پذيرد
درحقيقت نماز هم عبادت است و هم ورزش بدنى و روحى ... و دو کتوران نامبرده می افزايند:

مى توان ادعا کرد که قرآن در تطبيق ورزش هاى سبک که امروزه به ورزش هاى سوئدى مشهور 
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آنچه ورزش  نماز را از ساير ورزش ها ممتاز مى نمايد، توزيع مناسب آن  از بوده استاند ، پيشت
  ». ان الصلوة کانت على المومنين کتابا موقوتا.«  در طول بيست وچهار  ساعت در روز است 

دانشمندان نيز ثابت کرده اند که بهترين نوع ورزش ، ورزشى است که تکرار شود و در طول روز 
ختلف توزيع گردد و خسته کننده نباشد و انجام آن براى هر کس امکان پذير باشد، که در اوقات م

 ... تمام اين خصوصيات  در حرکات نماز فراهم است
فوايد ورزشى حاصله از نماز را مى توان به شرح زير خالصه نمود: در هر رکعت . با علم به اينکه 

 .ز به آن اضافه مى گرددرکعت بوده و نوافل ني 17، نمازهاى فرضی يوميه 
 . نشاط بخشيدن به کار قلب و دستگاههاى گردش خون
 . بهبود فعاليتهاى مغزى به دليل کمک به تغذيه بهتر آن

تقويت جداره شريان هاى مغزى و حفظ حالت ارتجاعى آنها که در نتيجه آن ، در مقابل پاره شدن و 
 .خونريزى مقاوم خواهند شد

ابله با پيشامد حالت هاى ناگهانى که ممکن است بسيارى از مردم دچار آن آماده کردن بدن براى مق
 آرامش روحى و اعتماد به نفس..شوند؛ مثل سرگيجه و سياهى رفتن چشم و بيهوشى هاى زود گذر

 سجده در فهم اطبا ء:
 پروفسور محمد ضياءالدين حامد از استادان  علوم بيولوژيک و از مسووالن مرکز تکنولوژی قاهره

ها  با اعالم اين خبر اظهار داشت: در قرن حاضر که انسان از هر جهت در معرض الکترومغناطيس
ها  های زائد وجود دارد، دريافتيم که تخليه اين اشعه چنين نياز انسان به تخليه اشعه قرار دارد و هم

 .گيرد از طريق ســـجـــده  کردن صورت می
هر اندازه که محور طولی انسان کاهش يابد، ميزان در  وی می افزيد : بر اساس تحقيقات اطباء،

 .شود های الکترومغناطيسی قرار گرفتن او نيز کم می معرض اشعه
ها  در زمان ســـجـــده  کردن هم محور طولی انسان و هم به دنبال آن ميزان تاثيرگذاری الکتريسيته

گيرد، البته در زمان  رت میشود و سپس عمل تخليه از طريق تماس پيشانی با زمين صو کم می
يابند، عمل تخليه آسان تر انجام  ســـجـــده  به دليل آنکه ديگر نقاط بدن هم با زمين ارتباط می

 .ماند شود و انسان از امراض  روحی، جسمی و حتی سرطان در امان می می
زمان نماز  ای است که انسان در ی بدن به همان شيوه وی افزود: شيوه درست تخليه الکتريسيته

خواند، چرا که اين حالت بهترين حالت است و شخص احساس  گزاردن دارد و به سوی مکه نماز می
 .آرامش و راحتی بيشتری خواهد داشت

ترين تحقيقات  علمی،که صورت گرفته است ، ســـجـــده  کردن  ودر اخير بايد گفت : بر اساس تازه
                                           سرطان حفظ ميکند. چنين انسان را ازامراض  روحی، جسمی و هم 

  متن کامل حديث مسی الصاله:
حدثنا مسدد قال أخبرنی يحيى بن سعيد باب أمر النبی صلى هللا عليه وسلم الذی ال يتم ركوعه باإلعادة

أَن رجال دخل : « عن عبيد هللا قال حدثنا سعيد المقبری عن أبيه َعن أبی ُهَريَرة، َرِضی هللا َعنهُ 
اْلَمْسِجد، َوَرُسول هللا (صلى هللا َعَليِه َوسلم) َجالس فِی نَاحية اْلَمْسِجد فصلى، ثمَّ َجاَء َفسلم َعَليِه، َفقَاَل 

َلهُ َرُسول هللا ( صلى هللا َعلَيِه َوسلم)  : َوَعَليك السََّالم، اْرجع فصل، فَإنَّك لم تصل، فصلى ثمَّ َجاَء 
اَل: َوَعَليك السََّالم، فَاْرِجع فصل فَإنَّك لم تصل فصلى، ثمَّ َجاَء فَسلم، َفقَاَل: َوَعَليك السََّالم، فَسلم، َفَق 

لَى فَاْرِجع فصل فَإنَّك لم تصل، َفقَاَل فِی الثَّاِنية، أَو فِی الَّتِی تَِليَها: َعلمنِی يا َرُسول هللا. َفقَاَل: إِذا قُْمت إِ 
َالة فأسبغ اْلو ضوء، ثمَّ اْستْقبل اْلقْبلَة، فَكبر، ثمَّ اْقَرأ َما تيّسر َمعَك من اْلقُْرآن، ثمَّ اركع َحتَّى تطمئِن الصَّ

َراِكعا، ثمَّ اْرفَْع َحتَّى تستوی قَائِما؛ ثمَّ اسجد َحتَّى تطمئِن َساِجدا، ثمَّ اْرفَْع َحتَّى تطمئِن َجاِلسا ثمَّ اسجد 
فَْع َحتَّى تطمئِن َجاِلسا، ثمَّ اْفَعل َذِلك فِی َصَالتك كلَها " أخرجه البخاری فی َحتَّى تطمئِن َساِجدا، ثمَّ ارْ 

)، ومسلم فی كتاب الصالة، ٧۵٧كتاب اآلذان، باب: وجوب القراءة لإلمام والمأموم فی الصلوات (
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  ).٣٩٧باب: وجوب قراءة الفاتحة فی كل ركعة (
اَل َرُسول هللا ( صلى هللا َعلَيِه َوسلم )  : أَْسَوأ النَّاس َسرقَة الَِّذی َعن أبی َقتَاَدة، َرِضی هللا َعنهُ قَاَل: َق 

يسرق من صَالته، قَالُوا: يا َرُسول هللا، َكيَف يسرق من صَالته؟ قَاَل: َال يتم ركوعها َوَال سجودها. أَو 
ُكوع َوالسُُّجود ( َرَواهُ أَْحمد.)   قَاَل: َال يقيم صلبه فِی الرُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بَْيَنَما ُهَو «رفاعه بن رافع روايت شده که گفت :  که از وحديثی  :  َّo َصلَّی ِ َّo أَنَّ َرُسوَل
هُ ثُمَّ اْنَصَرَف َجاِلٌس ِفی اْلَمْسِجِد يَْوًما قَاَل ِرفَاَعةُ َونَْحُن َمعَهُ إِْذ َجاَءهُ َرُجٌل َکاْلبََدِوِیّ فََصلَّی فَأََخفَّ َصَالتَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعَلْيَک  َّo َعَلْيِه َوَسلََّم َفقَاَل النَّبِیُّ َصلَّی ُ َّo فَاْرِجْع فََصِلّ فَِإنََّک لَْم فََسلََّم َعَلی النَّبِِیّ َصلَّی
تَْيِن أَْو تَُصِلّ َفَرَجَع فََصلَّی ثُمَّ َجاَء فََسلََّم َعَلْيِه َفقَاَل َوَعَلْيَک فَاْرِجْع فََصِلّ فَإِ  نََّک لَْم تَُصِلّ َففَعََل َذِلَک َمرَّ

ُ َعَليْ  َّo َعَلْيِه َوَسلََّم َفيَُسِلُّم َعلَی النَّبِِیّ َصلَّی ُ َّo ِه َوَسلََّم َفيَقُوُل النَّبِیُّ َصلَّی ثََالثًا ُکلُّ َذِلَک يَأْتِی النَّبِیَّ َصلَّی
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعَلْيَک  َّo َّفَاْرِجْع فََصِلّ فَِإنََّک لَْم تَُصِلّ فََخاَف النَّاُس َوَکبَُر َعَلْيِهْم أَْن يَُکوَن َمْن أََخف

ُجُل ِفی آِخِر َذِلَک فَأَِرنِی َوَعِلّْمنِی فَِإنََّما أَنَا بََشٌر أُِصيُب َوأُْخِطُئ َف  قَاَل أََجْل إَِذا قُْمَت َصَالتَهُ لَْم يَُصِلّ َفقَاَل الرَّ
ْد َوأَقِْم فَِإْن َکاَن َمعََک قُْرآٌن فَاْقَرأْ َوإِالَّ َف  ُ ثُمَّ تََشهَّ َّo أْ َکَما أََمَرَک َالِة َفتََوضَّ َ َوَکِبّْرهُ َوَهِلّْلهُ إَِلی الصَّ َّo اْحَمْد

ِجًدا ثُمَّ اْجِلْس فَاْطَمئِنَّ َجاِلًسا ثُمَّ قُْم فَِإَذا فَعَْلَت ثُمَّ اْرَکْع فَاْطَمئِنَّ َراِکعًا ثُمَّ اْعتَِدْل قَاِئًما ثُمَّ اْسُجْد فَاْعتَِدْل َسا
ْت َصَالتَُک َوإِْن اْنتَقَْصَت ِمْنهُ َشْيئًا اْنتَقَْصَت ِمْن َصَالِتکَ    »َذِلَک َفقَْد تَمَّ

( روزی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم (در مسجد) نزد ما نشسته بود، مردی بدوی مانند به مسجد 
و نماز گزارد، نمازش را کوتاه و تمام کرد، و سپس به حضور پيامبر صلی هللا عليه و سلم آمد آمد 

برگرد و نمازت را «کرد، پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، سالم وی را جواب داد و فرمود:  و سالم 
پيامبر . آن مرد برگشت و نمازش را دوباره خواند، و نزد  »ای بگذار، زيرا تو نمازت را نخوانده

صلی هللا عليه وسلم آمد و سالم کرد، پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيز جواب او را داد و دوباره 
  ». ای برگرد و نمازت را بگذار، زيرا تو نمازت را نخوانده«فرمود : 

دو يا سه بار چنين کرد و هربار نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم می آمد و سالم می داد و ايشان هم 
  ».ای برگرد و نمازت را بگذار، زيرا تو نمازت را نخوانده«ی می فرمود : به و

اين امر بر مردم  گران آمد مبادا کسی که نمازش کوتاه است نماز نخوانده باشد (يعنی نماز چنين  
: من بشر هستم و خطا و صواب می کنم، می خواهم که به  کسی درست نباشد)؟! آنوقت آن مرد گفت

،  هرگاه خواستی به نماز بايستی«پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: بسيار خوب؛ من ياد دهيد. 
ابتدا وضوء بگير و در آخر شهادتين بگو (يا بعد از وضوء آذان بگو)، به نماز بايست (يا بعد از 

 آذان اقامه بگو)، اگر از قرآن چيزی حفظ داری بخوان و گرنه الحمد �، هللا اکبر و ال اله اال هللا
، سپس از رکوع برخيز تا اينکه  يابی بگو، سپس به رکوع برو تا اينکه در حال رکوع آرامش می

ايستی، سپس به ســـجـــده  برو و بعد از آن برخيز و بنشين و دوباره به ســـجـــده   بحالت اعتدال می
ازت درست است، و ، سپس برخيز، اگر چنين کردی نم يابی برو تا اينکه در ســـجـــده  آرامش می

، رفاعه گفت : اين فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم »اگر از آن کم کردی نمازت ناقص شده است
بر صحابه سهل تر آمد مبنی بر اينکه هرکس چيزی از نماز کم کند نمازش ناقص شده ولی کل آن از 

ترمذی ».  نيست) دست نرفته است (مطمئن شدند که کوتاه خواندن نماز دليل بر نادرستی آن
)٣٠٢  .(  

  خواننده محترم !
سجده در نماز بخصوص که با خشوع وخضوع  کامل بجاء کردد ، کمال بندگی انسان را در برابر 

خالق اش نشان ميدهد ،نمازگزار در سجده خود را نمی بيند  ولی تمام عظمت و بزرگی را از ان هللا  
ای نمازگزارميباشد  ،مخصوصآ که سجده اش در وقت می داند، لذا سجده يکی از بهترين لحظات  بر

 ساجدين دربار خويش نماز  توأم با ذکر و شکرگزاری لفظی و قلبی انجام يابد . الهی مارا از بهترين 
  بگردانی . امين  يا رب العالمين .
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  باب بيست ودوم 

  سبابه انگشتحکم حرکت دادن 
  در تشهد )ت(انگشت شهاد

محمد صلی هللا  پيامبری رسالت و هللا تعالی  بر يکتا بودن وشهادت دادن  معنی گواهی تََشُهد به 
  عليه وسلم است. 
که  شود. البته اشتباه نشود سجده انجام می دوهای زوج و در رکعت پايانی، بعد از اين کار در رکعت

وركعت سوم نماز مغرب وركعت چهارم نماز ظهر  در ركعت دوم تمام نمازهاتشهد 
 که اعضای بدن اش  بعد از سجده دوم بنشيند ودر حالنماز گزار بايد ، وعصر وعشا 

   .خواندرا مي تشهد مييابد  آرام

  تشهد در نماز:
  بعد از تشهد درود بر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ٍد، َكَما َصلَّيَت َعَلى إِْبَراِهيَم وَ «  -1 ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ َعلى آِل إِْبَراِهيَم، إِنََّك َحِميٌد اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى ُمَحمَّ
ٍد، َكَما بَاَرْكَت َعَلى إِْبَراِهيَم َوَعلَى آِل إِْبَراِهيمَ  ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ ، إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد، اللَُّهمَّ بَاِرْك َعلَى ُمَحمَّ

 )  .6/408البخاری مع الفتح  » (  َمِجيدٌ 
و آل ابراهيم درود   ؛ ود بفرست همچنان كه بر ابراهيمو آل محمد در  ص (بار إلها! بر محمد

فرستادى، همانا تو ستوده و باعظمت هستى. بار الها! بر محمد و آل محمد بركت نازل فرما همچنان 
  و آل ابراهيم بركت نازل كردى، همانا تو ستوده و باعظمت هستى). ؛  كه بر ابراهيم

ٍد وَ «    -2 يتِِه َكَما َصلَّيَت َعَلى آِل إِْبَراِهيَم، َوَباِرْك اللَُّهمَّ َصّلِ َعَلى ُمَحمَّ َعَلى أَْزَواِجِه َوذُّرِ
يتِِه، َكَما بَاَرْكَت َعَلى آِل إِْبَراِهيَم، إِنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ  ٍد َوَعَلى أَْزَواِجِه َوذُّرِ البخاری (»   َعَلى ُمَحمَّ

    ) ولفظ حديث از مسلماست. 1/306ومسلم 6/407مع الفتح 

و همسران و فرزندانش درود فرست همچنان كه بر صلی هللا عليه وسلم  (بار إلها! بر محمد
درود فرستادى، و بر محمد و همسران و فرزندانش بركت نازل گردان همچنان كه بر آل   ؛ ابراهيم
  بركت نازل فرمودى، همانا تو ستوده و باعظمت هستى).  ؛ ابراهيم

 در تشهد: شهاده)(انگشت حركت انگشت سبابهکم ح
مسئله اشاره با انگشت سبابه در تشهد ، يکی از مسايل است که دربين فقها مورد بحث قرار گرفته 

است ، اشاره به انگشت سبابه در تشهد  در منابع فقهی  بحيث ، نفی و اثبات عملی اعضاء و 
همه حال نفی شريک منين هميشه و در ؤجوارح  بيان گرديده است . يعنی همچنانکه در قلوب همه م

بوده و اثبات وحدانيت ذات اقدس الهی وجود دارد، و همچنانکه اين اعتقاد قلبی در  پروردگار برای 
  ظهور ميرسد. ـۀقرائت تشهد به صورت قولی بيان ميشود، با اعضاء و جوارح نيز به منص

  :(حکمت اشاره با انگشت سبابه) اشار بأصبعة السبّابة حکمت

 واشاره با  باالکردنحكمت وفلسفه در مورد   حضرت ابن عباس (رض)  د که ازمفسرين ميفرماين
» تشّهد « حكمت بلند نمودن انگشت سبابه در ، سوالی بعمل آمد که :در تشهد  سبابه انگشت

  چيست؟ 
  حضرت ابن عباس  در جواب فرمودند: 

 وقت شهادت به توحيد خداوند متعال، اقرار سه چيز الزامی است:
 ان گفتن، با زب -
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  ،بلند كردن انگشت» تشّهد « مالً و نگاه انداختن به انگشت كه همان اقرار توحيد است در وقت - 
  .اقرار عملی به توحيد او تعالی است-  

  محترم! ۀخوانند
  قبل از همه بايد گفت تقليد در  شرع  اسالم  يا در مسايل  عقيدتی است يا هم در مسائل فقهی؟

مسائل عقيده مطلقا بصورت مطلق ممنوع بوده ،و کسی نمی تواند از احدی در  تقليد در بايد گفت 
  مسائل اصلی دين مانند ايمان و ارکان آن از کسی  ديگری تقليد نمايد.

  در مسائل فقهی ميباشد .  بخش دوم تقليد 
  .کسانيکه در مسايل فقهی  تقليد ميکنند ، ميتوان اين عده افراد را به سه دسته تقسيم نمود

  اول :  يا مجتهد هستند.
  دوم: يا در حد طلبه علوم شرعی هستند يا اينکه به درجه ای اجتهاد و فتوا نرسيده اند.

  سوم : يا اينکه شخصی عامی است که در مسائل دينی خود  معلومات اندک وناچيز دارند .
ه اول بايد با تالش در فهم اسالمی تقليد کردن برای دسته ی اول و دوم جايز نمی باشد ، بلکه دست

ودرايد خويش  راه صواب را بيابند و به اصطالح اجتهاد کنند و دسته ی دوم نيز بايد با کوشش در 
آرای علماء  و سبک و سنگين کردن آنها با توجه به علمی که نزد خود دارند، آن رای فقهی که 

م به اجتهاد نمايند و سعی کنند اگر دليل بهتری دارد را انتخاب نمايند ولی نبايد عجله کنند و خود اقدا
توانايی ندارند از اهل علم سوال بپرسند، و دسته سوم نيز که عوام هستند الزم نيست که فقط از يک 
نفر تقليد نمايند بلکه وظيفه ی گروه سوم آنست که از اهل علم سوال کند و مجبور نيستند که فقط از 

را از آن شخص اخذ و يا تقليد کنند و خود را مقلد آن  يک نفر سوال کنند و تمامی احکام فقهی خود
عالم دينی نمايد، بلکه او می تواند در مسائل فقهی هر عالم با تقوايی که سراغ داشت سوال بپرسد و 

  الزم نيست خود را مقلد يک نفر بداند، چنانکه روافض خود را مقلد مرجع تقليدشان می دانند!
  مه هللا تعالی در اين خصوص ميفرمايد :شيخ محمد بن صالح العثيمين رح

  مردم در اين مورد به سه گروه تقسيم می شوند:« 
  عالمی که خداوند علم و فهم را به او آرزانی داشته است.    -1
  که علم و فهم دارد ولی به آن درجه از علم که قادر به اجتهاد باشد نرسيده است. محصل     -2
  .عامی، کسی که چيزی نمی داند   -3

در مورد اولی بايد گفت: او حق دارد اجتهاد نمايد و بر او واجب است آنچه را مقتضی دليل شرعی 
لَعَِلَمهُ الَِّذيَن «است اگر چه مخالف نظر ديگران باشد، اظهار نمايد و به انجام اين کار مکلف است: 

تنباط و درک آن مسئله بودند آن هر آينه کسانی که قادر به اس) «83نساءسوره » (يَْستَنبُِطونَهُ ِمْنُهمْ 
اينها اهل استنباط هستند. کسانی که به آنچه کالم خدا و رسولش بر آن داللت می کند » را می فهمند.
  آگاهی دارند.

اما دسته دوم: کسانی هستند که خداوند به آنها علمی ارزانی داشته ولی به درجه گروه اول نرسيده 
ات و مطلقات و به هر آنچه به او رسيده و ابالغ شده عمل نمايد اند آنان مکلف نيستند که به عموم

و آن داليل را به دست گيرد ولی بر او واجب است احتياط نمايد و در مورد سؤال کردن از افراد 
عالمتر از خود کوتاهی نکند چون چه بسا مرتکب خطا شود و علمش به آن درجه نرسيده باشد و 

مقيد گرداند و يا چيزی را که محکم است نسخ کند در حاليکه  عامی را تخصيص و يا مطلقی را
  نسبت به آن بی اطالع است.

در مورد دسته ی سوم بايد گفت: او اهل علم نيست و فاقد آن می باشد بنابراين بر او واجب است که 
اگر نمی دانيد از اهل )«7انبياء (سوره » فَاْسأَلُواْ أَْهَل الِذّْکِر إِن ُکنتُْم الَ تَْعلَُمونَ «از اهل آن سؤال کند.

بُر*إِن ُکنتُْم الَ تَْعلَُمونَ «و در آيه ديگری می فرمايد:» علم بپرسيد. -43سوره نحل »(   بِاْلَبِيّنَاِت َوالزُّ
پس وظيفه آن اينست که سؤال کند ولی از چه کسی؟ در » اگر عالم به بينات و زبور نيستيد.)«44
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ای اهل علم بودن را دارند و يا حداقل مردم همه آنها را عالم می منطقه علماء  بسيارند و همه ادع
  دانند. پس از چه کسی بايد سؤال کرد؟

به او می گوييم: يا واجب است در مورد کسی که به صواب و درستی نزديکتر است تحقيق کند 
بسا سپس گفته اش را به دست گيرد يا می گوييم هرکس را عالم می داند از او سؤال کند. چه 

مفضول در علم يک مسئله معين به نسبت کسی که فاضل تر و عالمتر است موفق تر باشد. در مورد 
اين مسئله بعضی معتقدند بر کسی که عالم نيست واجب است از کسی در منطقه خويش سؤال کند که 

وع در آنجا معروف به اهل علم و مورد اعتماد علماء  است همانگونه که انسان وقتی دچار يک ن
مريضی می شود برای مداوای خويش در بين متخصصين در طب به کسی مراجعه می کند که از 

همه قوی تر درآن رشته علمی باشد چون علم دوای قلوب است بنابراين در اين مورد نيز بايد قوی 
ترين فرد در علم دين را جهت سؤال کردن انتخاب نمود. ولی بعضی معتقدند اينکار واجب نيست 

کسی که در بين علماء  به عنوان فرد دانا و عالم شهرت يافته اينگونه نيست که در تمام چون 
مسائل به صورت معين و جزئی از همه عالم تر باشد چنانکه در دوران صحابه علی رغم وجود 

فضال و دانشمندان از افرادی که به کرات دارای درجه علمی کمتر بوده سؤال شده است. نظر من در 
ئله اين است که کسی که در علم و دينش به نسبت ديگران افضل است بايد در مسائل دين اين مس

مورد سؤال قرار گيرد اما آن را واجب نمی دانم چون کسی که افضل و عالمتر است گاهاً در يک 
مسئله معين دچار اشتباه می شود و کسی که به مراتب دارای علم کمتری است در آن مسئله رأی او 

وده است. پس سؤال کردن از فرد عالمتر را در اولويت قرار دهيم و آنچه که راجح می باشد درست ب
  همين است که از کسی سؤال شود که در علم، تقوا و دينداری از ديگران برتر است.

و در پايان خود و برادران مسلمانم مخصوصاً طالبان علم را نصيحت می کنم هنگامی که يک مسئله 
ضه شد از عجله بپرهيزد و تا زمانيکه مسئله برايش ثابت و محقق نگردد چيزی را علمی بر او عر

(منبع: الخالف بين العلماء ،اسبابه و   نگويد تا بدون علم چيزی را به خداوند متعال نسبت ندهد. 
  تاليف:عالمه ابن عثيمين رحمه هللا تعالی) -موقفنا منه

  يادداشت:
ر فوق ارايه گرديد طوری نتيجه ميگيريم که : در حقيقت امر ، خواننده محترم  ! در توضحيات که د

بايد همه مسلمانان پيرو قرآن عظيم الشان  و سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم باشند، زيرا حتی خود 
بودند ،حتی  آنها مردم را از تقليد به  صلی هللا عليه وسلم ائمه اربعه تابع قرآن وسنت رسول هللا 

ميداشتند و ميگفتند که هر کجا حق روشن شود بايد انرا بگيرند و دست از تقليد  مذهبشان بر حذر
    بکشند.

ولی بطور خالصه خدمت خوانندگان عزيز بعرض ميرسانم که : برای عموم مردم بهتر است تابع 
يکی از مذاهب شوند، تا در مسائل فقهی سرگردان نشوند، ولی برای آنهايی که اهل علم و اجتهاد 

طوريکه در فوق ياد اور شديم ، ميتوانند مستقيما از قرآن و سنت نبوی احکام فقهی خويش  هستند
را استنباط کنند، ولی برای عوام الناس از آنجاييکه چنين چيزی امکان پذير نيست، بهتر است تابع 

يکی از مذاهب بشوند، ولی در ضمن ميخواهم تذکر دهم که شرع اتباع از هيچ مذهبی واجب نمی 
  اشد.ب

  حرکت دادن انگشت، و نگاه بسوی آن:
  گاهی همة انگشتان دست راستش را مشت کند، و انگشت ابهام را بر انگشت وسطی بگذارد.

  و گاهی انگشت ابهام را با وسطی حلقه نمايد.
  و با انگشت سبّابه (شهاده) بسوی قبله اشاره کند.

  و به انگشتش نگاه کند.
  کت دهيد و با آن دعا نمايد.و از اول تشهد تا آخرش آنرا حر
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  و با انگشت دست چپش اشاره نکند.
  :نزد امامان مذاهب حکم تکان دادن انگشت سبابه  درتشهد

تکان دادن در مورد اينکه حکم شرعی وسنت فعلی وعملی پيامبر صلی هللا عليه وسلم در مورد 
مذاهب چهارگانه را  ای علمبطور دقيق توضيح گردد ، در ابتدا بحث اراءانگشت سبابه در تشهد 

  خواهيم کرد.بيان ميدارم وبعد از آن قول راجح در مورد خدمت خوانند گان پيشکش 
  مذهب حنفی :رای علمای 

  بـالسبابه   اشـاره که  بدين نظر انددر تکان دادن انگشت سبابه در تشهد ، حنفی مذهب علمای 
  ارد .د   هم اين باره  وجود  زيـادی   احـاديث  و  است   سـنت

هنگام تشهد ابتدا بايد دست خود را بدون اينكه انگشت سبابه به دركه  علمای فقه حنفی می افزايند :
حالت اشاره در بيايد بر روی ران خود گذاشت سپس موقعی در اخر تشهد ، كه به لفظ ( ال اله ) 

و بدون اشاره  -قبلی رسيد بايد انگشت سبابه را به حالت اشاره درآورد و بعد دوباره به همان حالت 
  دست را بر روی ران گذاشت . -دادن انگشت سبابه

نفی » ال إله«نمازگزار به وسيله زبان، با گفتن : علمای حنفی در مورد حکمت آن ميفرمايند  که 
الوهيت از غيرخدا ميکند و با اشاره به وسيله انگشت نيز نفی الوهيت از غير خدا ميکند و با گفتن 

» َّo ّاثبات الوهيت برای خدا ميکند.  ( باال بردن، اشاره به نفی است و پايين آوردن اشاره به  »إال
  . )224  اثبات. هماهنگ کردن قول و فعل و اعتقاد).  ( صالة المؤمن القحطانی، صفحه 

امام محمد رحمه هللا تعالی شاگرد امام صاحب ابوحنيفه رحمه هللا تعالی و مدون مذهب حنفی در 
پس از ذکر حديثی از حضرت رسول اکرم صلی هللا عليه و سلم در مورد » الموطأ«ود با نام کتاب خ

استادم امام اعظم ابوحنيفه نيز اين کار را انجام ميدادند لذا برای ما گفتار «اشاره، اينچنين ميفرمايد: 
نی که قائل به پيامبر اکرم صلی هللا و عمل امام اعظم رحمه هللا تعالی کفايت ميکند و گفتار کسا

  ».کراهت اشاره در تشهد هستند برای ما هيچگونه ارزشی ندارد
 اين مهمترين سند و دليل شرعی احناف درمورد جواز اشاره با سبابه در تشهد است. و طبق قاعده 
هرگاه دليل و مدرک شرعی که دال بر جواز يک عمل از طبقه اول يافت شود، نظر و فتاوای علماء  «

  .»بی اعتبار است طبقات پايين
امام محمد رحمه هللا تعالی نيزاز طبقه اول مجتهدين بوده و کسانی که قائل به کراهت ويا بعضا 

  اشاره هستند همگی از طبقات پايين تر از امام محمد رحمه هللا قرار دارند. حرمت 
بوحنيفه و لذا نظرات و آراء آنان در مقابل رای و نظر رئيس مذهب و مجتهد مطلق امام اعظم ا

   سپس شاگرد ايشان امام محمد رحمه هللا، بی ارزش و بی اعتبار ميباشد.
  فرمايد: می   لکهنوی  عبدالحی  عالمه

شده    ثابت   صحيح  وحکم آن ازاحاديث   است   در نماز سنت  سبابه  رفع   که  اينست   صحيح   قول
  .  است

  . است   هللا  ابوحنيفه رحمه   امام   و  من   قول  اين  فرمايد که می   مؤطا  در   محمد رحمه هللا   امام 
لم يعلم من الصحابة و ال من علماء «فرمايد:  می   قاری رحمه هللا   علی   مال  نويسد: می   سپس

السلف خالف فی هذه المسئلة و ال فی جواز هذه االشارة بل قال به امامنا االعظم و صاحباه و کذا 
حمه هللا و احمد رحمه هللا و سائر علماء االمصار و االعصار االمام مالک رحمه هللا و الشافعی ر

أجمعين علی ما ورد به صحاح االخبار و اآلثار و قد نص عليه مشايخنا المتقدمون و المتأخرون فال 
اعتداد لما عليه المخالفون و العبرة لما ترک هذه السنة األکثرون منمکان ماوراء النهر و اهل 

  وم و بالد الهند. انتهی.خراسان و العراق و الر
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کما قال محمد فالقول بعدمها مخالف للرواية و الدراية و رواها فی صحيح مسلم من فعله صلی هللا 
عليه و سلم و فی المجتبی اذا اتفقت و علم من اصحابنا جميعاً کونها سنة و کذا عن الکوفيين و 

  )١/١٩٣(مجموعة الفتاوی: ». المدينيين و کثرت االخبار و اآلثار کان العمل بها اولی
   باين  کرد  می   اشارت   صلی هللا عليه و سلم  آنحضرت  پس «فرمايد: می   اللمعات  اشعة   در کتاب
  )١/۴٢٨باب التشهد:    اللمعات،  (اشعة .  » تعالی   حق   وحدانيت   به   انگشت
  رفع   و : « حديث  اين  ذبل  در   تـرمذی   درس   در  هللا   حـفظه   عـثمانی   تقی   محمد  عـالمه
  فرمايد: می  . » بها  يدعو  م االبها   تـی  التی  اصبعه
   اند که نموده   اتـفاق   و خلف  سلف   جمهور   ، عمر رضی هللا عنه   بن  عبدهللا  حضرت  حديث   بنابر

   چون   البته   دارد،   وجود  متعددی  روايات  آن   بودن  سنت  بر  و   است  مسنون  بالسبابه  اشاره
ً    نه   اشاره  ذکر   حنفيه  معتبرة  متون  و   الرواية   ظاهر  در ً    نه   و  آمده  نفيا    اين   بنابر  ، اثباتا

»  کيدانی  خالصه  «   در   بلکه   ، داده   قرار  مسنون   غير   را  بالسبابه   اشاره   متاخرين   از  بعضی
   اين   در   و   کار گرفته  غلو  و   تشدد  انتهای   از   ديگر   بعضی   و   است   داده   قرار   بدعت   را   آن 

هللا  رسول    قول   و  بايد،   ابوحنيفه  قول   را  ما«اند:  گفته حد که   اين   تا   اند نموده  بحث   مسئله
  با�   . العياذ » نيست   کافی

  ندارد،   وجود   شکـی  کـوچکترين بـالسبابه   اشـاره  بودن  مسنون  در   حقيقت   در  ليکه حا  در
  اند. رسيده   شهرت  حد  به  مورد  اين  در   روايات   زيرا

  توانيم نمی   وجه   هيچ  به  حنفيه   الرواية   ظاهر   در کتب  بالسبابه   اشاره   نبودن   ثابت   بخاطر
  بالسبابه   ذکر اشاره   عدم   که گفت  توان  می   زيرا فوقش  کنيم  ترک  را   احاديث صحيحه  بر  عمل
   بالسبابه   اشاره   محمد رحمه هللا حديث   امام   نيز   نيست.   ثبوت   عدم   مستلزم   کرذ   عدم   و   است

   و   خـذ نأ   رضی هللا عنه  هللا  رسـول   بصنيع   و  مــحمد:   قال« : است   فرموده  و   نموده  ذکر   را
  ».ابی حنيفه رحمه هللا   هـو قـول

  ماند. نمی  باقی   ای شبهه   هيچگونه  تصريح  اين  از   بعد
   عالمه  ، است   غير معروف   مصنفش   نيز   نيست  معتبر فقهی   از کتابهای   کيدانی خالصه   کتاب

  که کتابی  چنين   اين  کردن  مطالعه   تنها   نويسد: می  المفتی  رسم   عقود   شرح   شامی رحمه هللا در
  . جايز نيست   آن   از  دادن   فـتوی   و  نيست  درست  نباشد،  مشخص  مولفش

الف ثانی رحمه هللا    مـجدد  حـضرت  فتوای  از   اشاره   منکرين   به  زيادی   تقويت  حقيقت  در
  مفصال   اين  بر   حاصل شده است. ايشان در مکتوبات خويش اشاره بالسبابة را انکار نموده و

   هستند   المتن   مضطرب  بالسبابه   اشاره  احاديث  : که  اينست   اش خالصه  که   اند کرده   بحث
  ، اضطراب  بنابر  اگر   و   خورد؛ می   بچشم   شـديدی   اختالف   اشـاره  روشـهای   بيان  در   زيـرا
رد    توانيم می   نيز  را   بالسبابه  اشاره  احاديث  پس   رد کنند   توانند مـی   را  قـلتين   حديث   حنفيه
  . کنيم

ثانی رحمه    الف   مجدد  حضرت  شان   علو   و   جاللت   وجود   با    اينست که   انصاف  حرف  ليکن
  المسئله.   هذه   فی   معه   ليس  الحق  ، أن الحق  الن   شود. نمی   تاييد   او   موضع   مسئله  در اين  � ا

رحمه   ثانی   الف   مجدد   حضرت   استدالل   جواب   در   ، � کشميری رحمه ا  عالمه   حضرت  چنانکه
  فرمايند:  می   چنين  هللا

  ، گفت توان  نمی   اضطراب   آنرا   است   تشهد   در  اشاره  چگونگی  مورد  در   که  واياتیر   اختالف
    چنان   ، آن   الفاظ   ميان  در   و  باشد   يکی   حديث  شود که می   گفته  وقتی   اضطراب   زيرا که

   در   ختالفا  اين  که   زيرا  نيست  چنين   جا   و در اين   ندارد  را   تطبيق  امکان   اختالف باشد که
  با  و   مرويست   متعدد   صحابه  از   کـه  است  رواياتی   اخـتالف  بـلکه  نيست  حديث   يک   الفاظ
  است  مسنون   التشهد   فی  اشاره   که  اند مشترک   روايات   تمام  مطلب   اين   در   اختالف  وجود
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   اشاره   بودن   سنت   بر   اين   از  عالوه  کند. می  نيز داللت  آن  بودن   مشهور   آن  ثبوت   بر   و
  . است   اجماع   التشهد  فی

  گاهی   که  است  مـختلف  زمانهای  و   حاالت   باعتبار   آمده   روايات  در  که   گوناگونی  روشهای
  بشکل ديگری .   و گـاهی  فرمودند می  اشاره   روشی  يک  به  آنحضرت صلی هللا عليه و سلم

  روشهائی که   تـمام   بر   عمل   و  نامند نمی  اضطراب  محدثين   در اصطالح   را   اختالف   اين   و
  را   وسطی   و   ابهام   انگشت   که  است  اين  ما   نزد   راجح   اما   ، است   جايز   آمده  احاديث  در

  نمايد.  اشاره  سبابه  با   و   در آورده   حلقه   بصورت
  )٢/۶۴(درس ترمذی ». اال هللا  ای «  ت ثبااال   عند   يضعه   و   » ال اله  أی «   النفی  عند   فيرفعه«
  : است   شده  بحث   مورد   اين   در   ذيل   صفحات   در  ديوبند  دار العلوم   فتاوی  در

  ١٧١/١٧٢/١٧٣/١٨٠/١٨٨/١٨٩/١٩١/١٩٢/١٩۴/٢٠١/٢٠٢/٢٠۴/٢٠۶٫صفحه / ٢جلد 

  اشاره :  روش
  و يضعها عند عند النفی    يرفعها   وحدها  يشير بمسبحة  انه  الصحيح « الدر :   فی   ل قا

  .(الدر المختار، باب صفة الصلوة) » ت االثبا
.(رد  » غيره  و   فی الفتح  کما يشير بمسبحتين    ان   فيکره   وحدها)  بمسبحة   : قوله «( و فی الرد:

  المحتار، باب صفة الصلوة)
  يحلق الوسطی   و   الخنضر و البنصر   يعقد  فان أشار  المصلی  المنية  فی  قال« الرد:  و فی

  .اشاره  رد المحتار، باب صفة الصلوة)وقت…»( الخ  باالبهام
   قاری رحمه هللا   علی   مال  فرمايد، می   الفتاوی  مجموعه  در  رحمه هللا  لکهنوی  عبدالحی  عالمه

  الرفع   سبة مناهللا ل   اال عند قوله   و يضعه   اله   ال قولـه    عند  المسبحة  يرفع  قالوا : « است   فرموده
(مجموعة ». القـول الفعل فی التوحيد و التفريد   يطابق   حتی   ت لالثبا   الوضع  ماليمة  و   للنفی

  )١/١٩۴الفتاوی: 
  زبير رضی هللا عنه  بن   عبدهللا   از  ابوداود  در  سبابه  انگشت  ندادن  حرکـت   و   دادن  حرکت
  که روايتهايی   و   داد نمی  حرکت  را   سبابه   ه و سلماکـرم صلی هللا علي   پيامبر   که   است   مروی
  جايـش  از   انگشت  نمودن   بلند  آن  از   مراد   است   شده  وارد   سبابه  دادن   حرکت   در آن

  )١/١٩۴باشد. (مجموعة الفتاوی:  می

  کند؟ نگاه   کجا  اشاره  هنگام  نمازگذار
   صلی هللا عليه و سلم  النبی  ن کا :« که  است  مروی   عنهزبير رضی هللا    بن   عبدهللا   از  در ابوداود

 ١/١٩۴٫وی. الفتا  (مجموعه«.   اشارته   بصره   وز و اليجا  يحـرکها   وال  دعا   اذا  صبعه يشير با
که   عبدالخالـق  موالنا  الحديث  از شـيخ  محمود رحمه هللا   مفتی  عالمه   کـه است   دآوری يا  قابل

نی  ثا   الف مجدد   د فرمو  درجواب  وی   ؟ کنی نمی ره  شا چرا ا   پرسيد.   کرد نمی  به سبابال  ره اشا 
  ؟ نيست   بت ثا  فرمودند: آيا در احاديث   حب رحمه هللا صا   مفتی  حضرت   ، نکرده  اشاره  رحمه هللا

   حضرت  قول   حديث   بل حب رحمه هللا فرمودند: در مقا صا   مفتی  ز حضرت با   بلـه!!   گفت:  وی
   حوزه   ء لصواب ( داراالفتا با   اعلم  کرد).وهللا  سکوت  لق عبدالخا   موالنا  دارد؟  ری اعتبا  مجدد
  هـ.ق ) ٢٠/٧/١۴١٩زاهدان    دارالـعلـوم   علميه

  فقهاء :  عبارات
اُح َوَال لَِکنَّ اْلُمْعتََمَد مَ « فرمايد: می  مخالفين   اقوال   ذکر  از  بعد   المختار  الدر  صاحب َحهُ الشُّرَّ ا َصحَّ

ْسَالِم اْلَجّدِ َوَغيْ  ُروَن َکاْلَکَماِل َواْلَحَلِبّیِ َواْلَبْهنَِسّیِ َواْلبَاقَانِّیِ َوَشْيخِ اْإلِ ِرِهْم أَنَّهُ يُِشيُر ِلِفْعِلِه ِسيََّما اْلُمتَأَّخِ
ٍد َواإلِْ  َالةُ َوالسََّالُم ، َونََسبُوهُ ِلُمَحمَّ   )١/٣٧۵(الدر المختار مع الرد: ». َمامِ َعَلْيِه الصَّ

  فرمايد: عالمه شامی رحمه هللا در رد المحتار چنين می
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ثْبَاِت ، َوُهَو َقْوُل أَبِی َحِن «  ٍد ، َوِفی اْلُمِحيِط أَنََّها ُسنَّةٌ ، َيْرفَعَُها ِعْنَد النَّْفِی ، َويََضعَُها ِعْنَد اْإلِ يفَةَ َوُمَحمَّ
َشاَرةُ بِاْلُمَسبِّ َوَکثَُرْت بِِه اْآل  َحِة ثَاُر َواْألَْخبَاُر فَاْلَعَمُل بِِه أَْولَى. ا هـ . فَُهَو َصِريٌح فِی أَنَّ اْلُمْفتَى بِِه ُهَو اْإلِ

َشاَرِة ُهَو  و بعد از چند سطر می…».الخ فرمايد: َوقَاَل فِی الشَّْرحِ اْلَکبِيِر : قَْبُض اْألََصابِعِ ِعْنَد اْإلِ
َشاَرةِ  اْلَمْرِویُّ  َشاَرِة َوَکذَا َعْن أَبِی يُوُسَف فِی اْألََماِلّیِ َوَهَذا َفْرُع تَْصِحيحِ اْإلِ ٍد فِی َکْيِفيَِّة اْإلِ  . َعْن ُمَحمَّ

َوايَِة ، الخ  َرايَِة َوالّرِ فه و فی العينی عن التح… َوَعْن َکثِيٍر ِمْن اْلَمَشايِخِ َال يُِشيُر أَْصًال ، َوُهَو ِخَالُف الّدِ
 ».االصح أنها مستحبة و فی المحيط أنها سنة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِاْألََحاِديِث «و فی آخر المبحث قال:  َّo ُروَن ِلثُبُوتِِه َعْن النَِّبّیِ َصلَّى َوَهَذا َما اْعتََمَدهُ اْلُمتَأَّخِ
ِتنَا الثََّالثَةِ  ِة َنْقِلِه َعْن أَئِمَّ ِحيَحِة َوِلِصحَّ   )١/٣٧۶المحتار:  (رد». الصَّ

  علمای مذهب شافعی:رای 
موقع تشهد بايد انگشت سبابه ( اشاره) را به حالت اشاره  در كه بدين نظر اند  علمای شافعی

است در اين زمان  ، درآورد و آنرا به حالت سكون نگه داشت تا زمانی كه به لفظ ( اال هللا ) رسيد
به سمت باال و به حالت خود برگردد و تا آخر تشهد  ، و اديكبار تكان د را بايد  بايد انگشت سبابهکه 

االشارة باإلصبع «، 1الفقه علی المذاهب االربعة، جلد ( بماند.باقی  بی حركت انگشت سبابه  بايد 
  ). .265صفحه  » السبابة فی التشهد

  علمای مذهب ما لکی:رای 
ه بايد به حالت اشاره باشد و مداوم كه هنگام تشهد انگشت سباب مالکی بدين نظر اند مذهب علمای 

  تا آخر تشهد انگشت سبابه به طرف راست و چپ ( نه باال و پايين ) حركت كند.
  بله:اعلمای مذهب حنرای 

  انگشت سبابه به حالت اشاره باشد تا اينكه هر موقع در تشهد به لفظ علمای حنبلی بدين نظر اند که 
در غير الفاظ  حرکت کند ،به سمت باال و پايين  -ابه حركت كند( هللا يا الهم) رسيد، بايد انگشت سب

  هللا بايد به حالت سكون در بيايد.
  خواننده محترم !

بيان گرديد ،ميخواهم برای  علمای مذهب ائمه اربعه رحمهم هللا تعالی در فوق نظريات  وارا ء 
ء ونظريات  اهل حديث وبه توضيح بيشتر وفهم بيشتر ، اين سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم ارا

بيان بدارم  ودر نهايت مبحث  بحيث  نيستند، را نيز  صطالح علمای که تابع  هيچکدام از مذاهب ا
  خدمت شما تقديم نمايم . رانيز شيخ ناصرالدين البانی رحمه هللا نتيجه گيری نهايی نظر 

  رای تابعان اهل حديث :
در تشهد به استناد  دستها و وضعيت انگشت سبابه  نحوه گذاشتنودر كيفيت علماء يی اهل حديث 

  چهار نظريه را  در مورد  ارائه داشته اند : ، علمای اهل حديثاحاديث 
  نظـريه اول:

به حديث روايت شده از امام مسلم  استناد   نظريات خويش را  کهاند  علماء يی  گروه اول عبارت از
  .متن حديث عبارت است از :مينمايد 

أن النبی صلى هللا عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى   عمر رضی هللا عنهما  عن ابن« 
على ركبته اليسرى ، واليمنى على اليمنى وعقد ثالثا وخمسين وأشاربأصبعه السبابة . وفی رواية : 

  » .وقبض أصابعه كلها . وأشار بالتی تلی االبهام . رواه مسلم . 
موقعی كه برای تشهد می نشست دست چپش را بر  صلی اله عليه وسلم برابن عمر می فرمايد پيام

زانوی چپش و دست راست خود را بر زانوی راستش می گذاشت و انگشتان دست راستش را به 
(انگشت سبابه به حالت اشاره و سه انگشت آخر به حالتی نا كامل خميده می كرد و  53حالت 
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نگشت وسطی قرار می داد ) و انگشت سبابه اش را به انگشت شست را بر روی استخوان وسطی ا
  حالت اشاره در می آوردند.

  نظريه دوم :
 وائل بن حجر رضی هللا عنه استناد نظريه دوم  مربوط به علمای ميشود که  به حديث  روايت شده  

  :مينمايند 
ضع كفه اليسى وعن وائل بن حجر أن النبی صلى هللا عليه وسلم و«   متن حديث عبارت است از :

على فخذه ، وركبته اليسرى ، وجعل حد مرفقه االيمن على فخذه االيمن ، ثم قبض بين أصابعه فحلق 
حلقة . وفی رواية : حلق بالوسطى واالبهام وأشار بالسبابة ، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها 

  »   ، رواه أحمد
لم كف دست چپش را بر ران و زانوی چپش قرار وائل بن حجر می فرمايد پيامبر صلی هللا عليه وس

می داد و آرنج دست راستش را بر ران راستش می گذاشت و سپس انگشتان دست راستش را جمع 
می كرد و با آن حلقه ای می ساخت ( و در روايتی ديگر به وسيله انگشت ابهام و وسطی حلقه ای 

د و سپس انگشتش را بلند می كرد من او می ساخت) و انگشت سبابه را به حالت اشاره در می آور
تكان می داد و همراه با آن دعا (الفاظی كه در تشهد دعا  ) مداوم ( را ديدم كه انگشت سبابه اش را 

  محسوب می شوند مانند الهم صل علی محمد ...) می كرد .
موقع دعا   كه به حركت دادن انگشت سبابه    اين حديث صحيح است و علماء يی همچون شيخ البانی 

آنرا تاويل نموده و   تشهد رای داده اند به آن استناد می كنند ولی علماء يی كه بعدا ذكر خواهيم كرد 
  با حديثی ديگر جمع داده اند و رای به بی حركتی انگشت سبابه داده اند.

  سوم:ۀ نظريــ
  ناد ميفرمايند .استزبير حضرت مربوط به علمای ميشود که به حديث  روايت شده از سومۀ نظريـ 
  : متن حديث عبارت است   
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا جلس فی التشهد ، وضع    وعن الزبير رضی هللا عنه قال«  

يده اليمنى على فخذه اليمنى ، ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، وأشار بالسبابة ، ولم يجاوز بصره 
   »إشارته . رواه أحمد ومسلم والنسائی . 

برای تشهد می نشستند دست راستش را بر ران راست و دست صلی هللا عليه وسلم پيامبر  زمانيکه 
چپش را بر ران چپ می گذاشتند و انگشت سبابه به حالت اشاره در می آوردند و هرگز چشمانشان 

  را از انگشت سبابه بر نمی داشتند. كه اين روايت را مسلم و نسائی و احمد نقل كرده اند .
  :نظريه چهارم

تناد اس از نمير خزاعی رضی هللانظريه چهارم  مربوط به علمای ميشود که  به حديث  روايت شده   
  متن حديث:: می فر مايد  كرده اند كه

رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو قاعد فی الصالة قد وضع ذراعه   عن نمير الخزاعی قال«   
عا إصبعه السبابة ، وقد حناها شيئا وهو يدعو . رواه أحمد وأبو داود اليمنى على فخذه اليمنى ، راف

پيامبر را ديدم كه نشسته بود و دست راست تا » والنسائی وابن ماجه وابن خزيمة بإسناد جيد 
آرنجش را بر ران راستش گذاشته بود و انگشت سبابه را بلند كرده بود به حالتی كمی خميده به آن 

  دعا می كردند.انحنا داده بود و 
  علماء در اين بابت : ارایجمع بندی 

  خواننده محترم ! 
 مورد احاديث دراينجا غرض توضح ونتيجه گيری نهايی به جمع بندی اراء ونظريات علماء در 

  رای شيخ البانی می پردازيم : وفوق گانه چهار
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دوم) كه می شماره حديث  علماء  از جمله امام بيهقی و امام نووی حديث وائل بن حجر (تعدادی از 
تكان می داد و دعا می خواند،  )  مداوم(فرمايد پيامبر را ديدم انگشت سبابه را بلند كرده بود و آنرا 

را تاويل نموده اند و گفته اند احتمال دارد منظور از تكان دادن در اين حديث ،همان اشاره كردن و 
ث وائل با حديثی ديگر كه معروف است به بدون حركت باشد و علت اين رای را بخاطر جمع حدي

در  سنن ابوداوود است و چنين  حديث ابن زبير ( نه حديث زبير كه درحديث سوم ذكر كرديم) كه 
ابن   » عن ابن الزبير أن النبی صلى هللا عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ال يحركها « می باشد: 

را به حالت اشاره در آورده بودند و  (انگشت شهاده)سبابهزبير می فرمايد كه پيامبر را ديدم انگشت 
  دعا می خواندند در حاليكه انگشتش را تكان نمی دادند كه امام نووی آنرا صحيح دانسته اند.

شيخ البانی در توضيح می آورد ؛ من می گويم اين روايت صحيح نيست بلكه ضعيف است و غير  
و جمع حديث وائل با اين روايت ضعيف ،درست نيست و اين  قابل استناد و لذا تاويل بيهقی و نووی

رای غير قابل قبول است و قول ارجح تكان دادن انگشت سبابه در تشهد و آنهم موقع خواندن دعا 
های داخل تشهد است كه از السالم علينا شروع می شود تا انتهای تشهد.و هيچكدام از سه روايت ( 

ن دادن انگشت در حديث وائل بن حجر تضاد ندارد چون حديث اول و سوم و چهارم ) فوق با تكا
وائل جامعتر از سه روايت ديگر آمده است و قاعده چنين است كه به هنگام جمع بين احاديث ،به آن 

حديثی عمل می شود كه جامعتر از بقيه باشد كه حديث وائل از همه جامعتر است و تكان دادن 
  شهد ، اشاره را هم می رساند.انگشت سبابه موقع خواندن دعا ی ت

  شيخ البانی و تکان دادن انگشت سبابه:
در مورد تکان دادن انگشت سبابه هنگام » صفت نماز پيامبر« شيخ البانی رحمه هللا در کتاب خود 

بيانگر اين مطلب است که اين کار (حرکت دادن » يدعو بها«گويد:  امام طحاوی می  دعا مينويسد : 
گويم: اين خود دليل اين امر است  آخر نماز صورت گرفته است. بنده (آلبانی) میانگشت سبابه) در 

باشد و اين  قبل از سالم می  محل دعا که روش مسنون اشاره، استمرار آن تا وقت سالم است  ، زيرا
  »مذهب مالک و ديگران است. 

کدام محل وموقع باشد شيخ البانی درمورد حرکت وبلند کردن انگشت سبابه که بايد  از چه وخت واز
 ابتدای آن از (السَّالَُم َعَلْيَک أَيَُّها النَّبِیُّ َوَرْحَمةُ ِهللا َوبََرکاَتُهُ، السَّالَُم َعَلْينَا َوَعَلی ِعبَاِد هللاِ «   ميفرمايد :

اِلِحْيَن) سپس هنگامی که برسد به  دٍ «الصَّ ٍد َوَعَلی آِل ُمَحمَّ ، َکَما َصلَّْيَت َعَلی اللَُّهمَّ َصِلّ َعلَی ُمَحمَّ
سپس دعاهای آخر تشهد به هر ميزان که نمازگزار خواند بايد انگشت » إِْبَراِهْيَم...تا پايان صلوات

اللَُّهمَّ إِنِّْی أَُعْوذُ بَِک ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، َوِمْن َعَذاِب اْلقَْبِر، «سبابه را به آرامی حرکت دهد.( مانند دعای 
الِ  َوِمْن ِفتْنَةِ    يا باقی دعاهای ديگر...)» اْلَمْحيَا َواْلَمَماِت، َوِمْن ِفتْنَِة اْلَمِسْيحِ الدَّجَّ

منظور اينست که حرکت دادن انگشت سبابه در تشهد دقيقا هنگام خواندن دعا در تشهد است و فرد 
  بايد تشخيص دهد که آنچه می خواند دعاست يا غير آن؟!

  )؛3/202الشرح الممتع مراجعه شود به نيز بر همين است ( رای شيخ  ابن عثيمين رحمه هللا
لفظ حديث وائل برای دوام و استمرار است و تكان دادن   اما شيخ البانی رحمه هللا می فرمايند كه

  .ادامه يا بد    تا آخر تشهدآغازو » الهم صل علی محمد ...  « از    بصورتی آرام   بايد
اين موضوع را به تفصيل نگاشته »  صفت نماز پيامبر« بنام شيخ البانی رحمه هللا در کتاب خود

بيانگر اين مطلب است » يدعو بها«گويد:  امام طحاوی می :« وجمعبندی آنرا چنين بيان داشته است 
  گويم: که اين کار (حرکت دادن انگشت سبابه) در آخر نماز صورت گرفته است. بنده (آلبانی) می

محل  ه روش مسنون اشاره، استمرار آن تا وقت سالم است زيرااين خود دليل اين امر است ک 
  ».باشد و اين مذهب مالک و ديگران است.  قبل از سالم می دعا

(و منظور شيخ البانی از اينکه در تشهد باشد، اين بوده که حرکت دادن در تشهد است  زيرا در 
اختالف است و برخی گفته اند که   اينکه کجای نماز بايد انگشت سبابه را حرکت داد نيز بين علماء

حين برخواستن از سجده اول است يعنی بين دو سجده! و برخی گفته اند که مکان معلوم نيست و 
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مکان مطلق است و اين رای ابن قدامه است! ولی بنا به رای صحيح مکان حرکت دادن انگشت 
وانيد از کالم ايشان بيابيد (برای سبابه در تشهد است و اما دقيقا کجای تشهد را در همان کتاب می ت

نوشته ی شيخ البانی »   تمام المنة فی التعليق على فقه السنة  «  تفصيل اين موضوع به کتاب
 )مراجعه کنيد. 

   شيخ ابن عثمين و تکان دادن انگشت سبابه :
  بصورت زير مشخص کرده است:مواضع حرکت دادن انگشت سبابه يا همان اشاره در تشهد را 

  لسالم عليک أيها النبی ورحمة هللا وبرکاته.ا -
  السالم علينا وعلی عباد هللا الصالحين -
  اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد -
  اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد -
  أعوذ با� من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. -

  .صفة الجلوس للتشهد.) -رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث عشر (مجموع فتاوی و 
   شيخ ابن بازو تکان دادن انگشت سبابه:

سنت آنست که هنگامی که « شيخ ابن باز رحمه هللا در مجموع الفتاوای خويش چنين می گويد: 
ی انحنا باالببرد به نشانه شخص برای تشهد اول يا دوم می نشيند انگشت اشاره خود را با مقدار کم

اشاره توحيد، و يا به هنگام دعا آنرا حرکت دهد و هم اين سنت است و هم مورد قبلی و هم در تشهد 
اول و هم در تشهد دوم سنت است، پس می توان انگشت سبابه را به نشانه (کلمه)توحيد باالبرد و 

  » هنگام دعا آنرا حرکت داد
يند که بايستی هنگام دعا کردن در تشهد انگشت سبابه را حرکت ايشان در جای ديگری می فرما 

  مجموع فتاوی ومقاالت متنوعة المجلد التاسع والعشرون)برای مزيد معلومات مراجعه شود به داد.(
وتعدادی از علمای  شهير جهان   علمای مذهب ائمه اربعه رحمهم هللا تعالی در فوق نظريات  وارا ء 

  بيان گرديد. اهل حديث وبه صطالح علمای که تابع  هيچکدام از مذاهب  بخصوص علمای  ،اسالم 

  يادداشت توضيحی:
نظريه واجتهاد امام ابو حنيفه (رح ) در تکان دادن انگشت سبا به در  طوريکه مالحظه فرموديد 

  د.در قعده و به هنگام قرائت تشهد، سنت ميباش تشهد به استناد حديث  پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
» الصالحين«هنگاميکه نمازگزار  بيان داشته است که : بدينگونهآن  را  وتکان دادن  کيفيت اشاره 

را در تشهد قرائت کرد، بايد انگشت ابهام و وسطی را حلقه کرده و باقی انگشتان خود را ببندد، 
اِال «به هنگام قرائت  انگشت سبابه ی خود را باال برده و» اَشَهُد اَن ال اَِلهَ «سپس به هنگام قرائت 

آنرا پايين آورد. اين، سنتی است که از حضرت رسول اکرم صلی هللا عليه و سلم برای اين امت » هللا
  .به يادگار مانده است

  کلی :يادداشت ونتجيه گيری 
طوريکه در احاديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم ونظريات واجتهاد علمای کرام مالحظه فرموديد سنت 

  سبابه در تشهد چنين است که : انگشتحرکت دادن  صلی هللا عليه وسلم در مورد پيامبر 
    صورت گيرد .به آن اشاره  سبابه  انگشت بايد توسط  در هرجای تشهد که ذکر هللا شود 

هللا صلی  عليه  سنت رسول وهمچنان از احاديث ورای علمای شهير اسالم چنين معلوم ميشود که :
اّول تشهد انگشت شهادت به حالت دايره کوچک گردانيده می شود و وقتی به که از  وسلم است ،

اشهد ان ال اله اال هللا و اشهد ان محمد    «داشته ميشود . نگه به حالت مستقيم  ذکر هللا ميرسد
درست ترين  لی ائمه مذاهب در اين قضيه اختالف نظر دارند , وبادر نظرداشت اينکه  » رسول 

.   که از ابتدای تشهد تا آخر انگشت را باال نگه داشته بدون آنکه آن را تکان بدهدنظريه اين است 
( همچنان تعدادی علماء  بدين نظر اند که اگر بعضی اوقات انگشت سبابه  در حاليکه باال باشد  
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حرکت داده شود ، عمل به همه احاديث بعمل خواهد امد )ولی بايد فرموش نگردد  که حرکت دادن 
  سبابه در تشهد ، سنت  ميباشد وبه ترک آن  نماز هم باطل نميگردد .  انگشت

  منابع استفاده شده دراين مبحث  :مصادرو
، باب صفة الجلوس فی الصالة و کيفية وضع اليدين 266صحيح مسلم: کتاب المساجد، صفحه  -1

  ). 580و  579علی الفخذين، حديثی شماره  
  الفقه السنة شيخ البانی.،تمام المنة فی تخريج احاديث  -2
  الفقه السنة سيد سابق. -3
 السبل السالم شيخ الصنعانی. -4
  سايت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت. -5
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  باب بيست وسوم  
 نماز ۀـوخاتم سالم گردانيدن

  
.  می بخشداختتام  با ادای سالم را  خويش  بعد از تَـَشُهـد ودعا ، نمازنمازگزار

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آنقدر صورتش  نماز گزار  » السالم عليکم ورحمة هللا«بطرف راست  سالم گفتن   اول:
  . را بچرخاند تا اينکه سفيدی رخسارش ديده شود

تا اينکه سفيدی رخسار   » السالم عليکم ورحمة هللا«  بطرف چپ گفتن سالم   دوم :
كنت  «.كما جاء فی صحيح مسلم من حديث عامر بن سعد عن أبيه قال :  چپش ديده شود

   » يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خدهأرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
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 يادداشت:
  . کند صدای خودش را بلند بايد  امام برای سالم دادن که اينست قابل توجه ۀ نقطـ

  بشرح ذيل معرفی داشته اند : ن در نماز رافقها شکل سالم دادبرخی از علماء  و
  اول:شکل 

  .» السالم عليکم ورحمة هللا« سالم بطرف راست وگفتن : 
  ، بگويد.»السالم عليکم رحمة هللا«: وگفتن   بطرف چپوبازگفتن سالم 

  امده است : بن سمرة رضی هللا عنه طوريکه در حديث صحيح مسلم در حديث جابر 
كنا إذا صلينا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلنا : السالم عليكم ورحمة هللا ، السالم  «

عالم تؤمون بأيديكم كأنها « ول هللا صلى هللا عليه وسلم : عليكم ورحمة هللا ، فقال رس
أذناب خيل شمس ، إنما يكفی أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه ، من على 

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

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

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

» السالم عليکم«، وبطرف چپ: »السالم عليکم ورحمة هللا«راستش:  بطرفسوم: شکل 
  بگويد.

أنه كان  «كما جاء عند النسائی وأحمد بسند صحيح قال عنه األلبانی رحمه هللا مرفوعا 
  .» يسلم عن يمينه السالم عليكم ورحمة هللا وعن يساره يقتصر على السالم عليكم

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

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

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

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

   ســالم: ترجمه
دارای معانی  ت ودر اصل کلمه عربی است برگرفته از زبان ( نياسامی ) اس سالم 

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

سوره ط  ) آمده  20(  در آيه  طوريکه تحيت است  گفتيم  يکی از معانی سالم بمعنی
اسماء هللا  وگفتيم يکی ديگر از معانی سالم » ی هدوالسالم علی من اتبع ال«  است : 

( المنجد لويس معلوف ) وهکذا  سالم است زيرا سالم از هرگونه نقص و عيب و فناست
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  د ( فرهنگ معين ) باش به زبان آوردن هم می هنيتبه معنای درود گفتن و  سالم 
در بين مردم تحيت و درود از اموری نيستند كه بعد از ظهور اسالم قابل تذکر است که 
رواج  بلكه مصاديق مختلف آن در ميان اقوام و ملل پيش از اسالم نيز رواج يافته باشد ، 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  اين نيست که سالم اول سری گفته شود.
سالم  در ختم نماز به هردو طرف پيامبر صلی هللا عليه وسلم واستدالل می اورند که :

أن النبی صلی هللا عليه وسلم کان « آمده است :ابن مسعود  حديثی ازطوريکه در داد :  می
م عليکم و رحمة هللا، حتی يسلم عن يمينه و عن يساره السالم عليکم و رحمة هللا، و السال

پيامبر صلی هللا عليه وسلم به طرف «يعنی:  .) نسايی –صحيح  »( يری بياض خده
فرمود : السالم عيکم و رحمة هللا، السالم عليکم و رحمة  داد و می راست و چپش سالم می

  ».شد مینمايان  چهره مبارکش  هللا بطوريکه سفيدی
اوقات به يک  يامبر صلی هللا عليوه وسلم در برخی ازهمچنان روايات هم وجود دارد که پ

  نيز اکتفا ء ميگرد.سالم 
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أن النبی صلی هللا « گرديده آمده است : عايشه روايت  بی بیازحضرت در حديثی که 
»  عليه وسلم کان يسلم فی الصالة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلی الشق األيمن شيئا

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

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

  بسنده   اولی  دادن  سالم  به   که  نماز کسی  ، علماء   باجماع  : است  المنذر گفته  ابن 
  احمد  امام  سخن  نص «   : است  گفته  »  المغنی «  در  قدامه  ابن  و  . است  جايز  کند،

  دو  هر  : است  گفته بلکه   ، »باشند  واجب  سالم  دو  هر  اينکه  در  نيست  صريح
توان  می  و  است  شده  پيامبر صلی هللا عليه و سلم روايت  از  صحيح  بطور  سالم

  همچنانکه  آنها،  دوی  هر  وجوب  نه  است  سالم  دو  هر  مشروعيت  مراد  گفت 
  من «   : است  فرموده  ديگری  روايت  در  اينکه  بدليل  اند. گفته چنين   نيز  ديگران

  . »  دارم  دوست  بيشتر  را  دادن  مسال  بار  دو
  روايت  سعد  بن   سهل  و  االکوع  ابن  سلمه  و  عايشه  حضرت  اينکه  وبدليل 

  هـم  مهاجرين  و  داد می  سالم  يکبار  پيامبر صلی هللا عليه و سلم «   : اند که کرده
   . »     دادند می  سالم  يکبار

  و  قرار گرفته  توجه  مورد  اصحاب  اقوال  و  اخبار  ، ذکر کرديم  ما  که آنچه   در 
  دادن  سالم  يکبار  و  است  دادن  بار سالم  دو  سنت  و  مشروع  آنها   بموجب
  داللت  آن  صحت  بر است  ذکرکرده  المنذر  ابن  را که   اجماعی  و  . است  واجب
  .کرد عدول  آن  از  توان نمی  و  دارد،

  :دادن آنمسبوق وسالم 
 ايا چند رکعت از نمازش باقی مانده، مسبوق عبارت از شخصی است که تاهنوز 

  ؟بالفاصله با سالم امام بلند شود يا پس از سالم دوم امام
  بدين  رای اند که: امام شافعی ، امام مالک جمهور علمای مذاهب از جمله 

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

گفته اند: سالم اول بعنوان رکن نماز است و سالم دوم مستحب است، بر اين مبنا افضل 
برای مسبوق آنست که پس از اتمام سالم دوم بلند شود، ولی اگر سالم اول را تمام کرد 

 باز جايز است که فرد مسبوق بلند شده و نمازش را کامل کنيد. (برای مزيد معلومات  به:
  ). مراجعه شود.3/462»  (المجموع «

اما بر طبق مذهب حنابله ، و روايتی از امام احمد ، هر دو سالم در نماز واجب و رکن 
نيز می باشد، بر مبنای اين  علماء ماليکه است، و اين رأی امام ابن حزم و بعضی از 

بلند شود، رای شخص  مسبوق بايد پس از سالم دوم امام  ، برای تکميل کردن نمازش 
را بطور کامل خواند، بلند » السالم عليکم ورحمةهللا«يعنی هرگاه امام برای بار دوم لفظ 

شود، اما اگر مسبوق قبل از سالم دوم امام بلند شود بايستی زود برگشته و بنشيند و پس 
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از پايان سالم دوم امام بلند شود، اگر بازنگردد نماز او صحيح نيست و آن نماز بعنوان 
  ).1/119» (منار السبيل«ماز نافله برايش محسوب خواهد شد! ( توضيح بيشتر در ن

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

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

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

ره چنين نظر دارند که يک بار سالم کافی است، زيرا در بعضی از احاديث که در اين با
وارد شده چنين برداشت می شود، و بعضی از اهل علم گفته اند که هر دو سالم الزم 

است، بخاطر احاديثی که در اين مورد از پيامبر صلی هللا عليه وسلم ثابت شده است، و 
همانگونه نماز بخوانی که من نماز «يعنی: » صلوا كما رأيتمونی أصلی«چون فرمودند: 

  ن قول صواب است.بخاری. و اي». می خوانم
اما قول (جمهور) که يک بار سالم را کافی می داند ضعيف است، زيرا احاديث وارده 
در اين باره ضعف دارند، و نيز آن احاديث بصراحت اين مطلب را بيان نکرده اند (که 
يک سالم کافی باشد)، و اگر (احاديث) صحيح هم باشند باز شاذ هستند زيرا با احاديث 

خود مخالفت می کنند، اما هرکس چنين کند  يعنی تنها يک سالم دهد حال  صحيح تر از
از روی جهل باشد و يا آن رای را بخاطر صحت احاديث مربوطه صحيح تر بداند، 

  .. )112( كتاب تحفة اإلخوان( صفحه :  نمازش صحيح است.
  :یايـاستنتاج نه

س از پايان سالم دوم امام بهتر آنست که جهت خروج از اختالف علماء ؛ فرد مسبوق پ 
  بلند شود، اما اگر پس از پايان سالم اول بلند شود، انشاءهللا نمازش صحيح است.

اما قول امام صاحب امام ابوحنفيه در اين باره صحيح نيست، زيرا احاديث وارده 
بصراحت سالم دادن را جزوی از نماز پيامبر صلی هللا عليه وسلم برشمرده اند، چنانکه 

مفتاح الصالة الطهور و تحريمها التکبير و تحليلها «بر صلی هللا عليه وسلم فرمودند: پيام
کليد نماز، وضوء، تحريم آن تکبير و پايان آن سالم «).يعنی: 275ابن ماجه (». التسليم

  .»دادن است
  از سالم:بعد هللا استغفر

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

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

فرمود : (اللهم أنت السالم و منک السالم تبارکت  کرد و می داد سه بار استغفار می را می
ستی و سالمتی از طرف توست. خيرهايت خداوندا! تو سالم ه«يا ذا الجالل و اإلکرام) 
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وليد (راوی حديث) گفت: به اوزاعی گفتم ». فراوانند ای صاحب شکوه و بزرگواری
  گويی : أستغفر هللا، أستغفرهللا. استغفار چگونه است؟ گفت : می

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

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

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

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

  .)    هللا اکبر (  مستحب است گفته شود:
در مقابل بعضی ديگر (و بلکه اکثر) علماء  فرمودند: مراد از گفتن تکبير بعد از انتهای 

نماز در روايت ابن عباس؛ گفتن (هللا اکبر) نيست، بلکه منظور همان اذکار بعد نماز 
پيامبر صلی هللا عليه وسلم اذکار بعد نماز را با  است، يعنی راوی خواسته بگويد که

  ).126/ 6( »  عمدة القاری«   صدای بلند (جهری) می گفتند. مراجعه کنيد به : 
آنها برای گفته خود به لفظ ديگری ازحديث ابن عباس استناد کرده اند که درآن بجای کلمه 

أنَّ َرْفَع  « عنه گفته : آمده است، چنانکه ابن عباس رضی هللا »ذکر« ،  »  تکبير« 
ِ صلی هللا عليه  ْوِت ِبالِذّْکِر ِحيَن يْنَصِرُف النَّاُس ِمْن اْلَمْکتُوَبِة َکاَن َعلَی َعْهِد َرُسوِل �َّ الصَّ

باال بردن صدا هنگام خواندن اذکار وقتی که مردم نماز فرض را به پايان «يعنی: ».وسلم
». ول خدا صلی هللا عليه وسلم وجود داشتمی رساندند چيزی بود که در زمان رس

  بخاری و مسلم
سوالی از هيئت دائمی افتاء پرسيده شد: آيا برای نمازگزار مشروع است که بعد از سالم 

دادن بگويد : (هللا اکبر)، يعنی قبل از سه بار استغفر هللا گفتن با استناد به حديث ابن 
از سالم دادن جايز نيست پس مراد از آن در  عباس ابتدا تکبير گويد؟ اگر تکبير گفتن بعد

  حديث مذکور چيست؟
پيامبر صلی هللا عليه وسلم بعد از سالم دادن از نماز ابتدا سه بار استغفر «دادند : جواب 

هللا می گفتند، سپس می گفت : (اللهم أنت السالم ومنک السالم تبارکت يا ذا الجالل 
رده را می خواندند، اما منظور از تکبير مذکور در واإلکرام) و بعد از آن بقيه اذکار وا

حديث يعنی گفتن سی و سه بار سبحان هللا، و الحمد�، و هللا اکبر است، و اين (برداشت 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ». بخاطر) جمع بين احاديث وارده در اين باره هست

  ). 18147واإلفتاء؛ الفتوی رقم ( 
 بن باز، بکر أبو زيد، صالح الفوزان، عبد هللا بن غديان،بنظر  می عبد العزيز بن عبد هللا

رسد  امر در باره واسع باشد و کسانی که بعد از سالم تکبير نمی گويند و يا کسانی که 
بعد از سالم هللا اکبر گويند را نبايد انکار نمود، چرا که به ظاهر حديث استناد کردند، اما 

ر نماز بصورت جهری باشد يا خفيه، بر سر اين مسئله مابين علماء  آيا اين تکبير و يا اذکا
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  .اختالف رای 
   :خواندن اذکار بعد از سالم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  مداومت داشته اند يا خير؟
آيا اين عمل (يعنی مداومت بر جهری خواندن اذکار) در تعارض با اين فرموده ی هللا  - 2

ًعا َوِخيَفةً َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل  اْذُکرْ « َتعالی نيست که می فرمايد:  َربََّک ِفی َنْفِسَک تََضرُّ
را در   پروردگارت )  205سوره األعراف/» ( ِباْلغُُدِوّ َواآلَصاِل َوال تَُکْن ِمَن اْلَغاِفِليَن 

ياد   و شام  آنکه صدای خود بلند کنی، هر صبح  و ترس ، بی  تضرع   خود به  دل
  .) مباش.  فالنو از غا  کن

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

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

عليم اصحاب بوده است (و بر آن تداوم نداشته بنابراين جهری خواندن اذکار بعد از جهت ت
  نماز مکروه است).
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امام شافعی رحمه هللا می فرمايد: پيامبر صلی هللا عليه وسلم مدت کوتاهی برای اينکه به 
اصحابش چگونگی اوراد را بياموزد با صدای بلند ذکر می کرده اند، و منظور اين نيست 

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

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

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

يث عبدهللا ابن عباس رضی هللا عنه بر آن داللت دارد سنت است، و روايت بخاری از حد
باال بردن صدا هنگام خواندن اذکار وقتی که مردم نماز فرض را به پايان  چنانکه آمده:

می رساندند چيزی بود که در زمان رسول خدا صلی هللا عليه وسلم وجود داشت، و گفت: 
ه نماز به پايان رسيده است. همچنين من با شنيدن خواندن اذکار با صدای بلند می دانستم ک

در صحيحين از حديث مغيره بن شعبه رضی هللا عنه آمده که گفت: سمعت النبی صلی هللا 
عليه وسلم يقول إذا قضی الصالة : ( ال إله إال هللا وحده ال شريک له ..) الحديث. يعنی: 

می گفت: ( ال إله إال هللا هرگاه نماز تمام می شد از پيامبر صلی هللا عليه وسلم شنيدم که 
..)، در حاليکه (می دانيم ) شنيدن جز با باالبردن و جهر گوينده .وحده ال شريک له 
  حاصل نمی شود.

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

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

  و تهليل و تسبيح وجود ندارد رد می شود.
دعت است)، او مرتکب خطا شده است! صورت ب اما آنکسی که می گويد: (جهر بدين

چطور ممکن است چيزی در دوران پيامبر صلی هللا عليه وسلم معهود باشد ولی بدعت 
  قلمداد شود؟..

و اما احتجاج منکرين به آيه ی (واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخيفة ودون الجهر من 
وردگارش را در نفس القول بالغدو واآلصال) به او می گوييم: آنکسی که امر نموده تا پر

خود بصورت تضرع و پنهانی بخواند، همانکسی است که خود بعد از نماز اذکار را 
(همواره) جهری می خواند، آيا آنکسی که به اين آيه (در انکار جهر به ذکر) احتجاج می 

کند از رسولش به مراد هللا تعالی آگاهتر است؟ يا معتقد است که رسول صلی هللا عليه 
اد پروردگارش (از اين آيه) را می دانست ولی با آن مخالفت می کرد؟! از وسلم مر

طرفی اين آيه درباره ی ذکر اول و آخر روز است نه در مورد ذکر مشروع بعد از 
  .نمازها، ..

  اماکسی که می گويد: جهری خواندن اذکار بعد از نماز موجب تشويش بقيه می شود.



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

462 

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

ز سالم نمازگزاران می شود، پس (بدان ) اگر کسی از نمازگزاران مسبوق نبود تا پس ا
امام برخيزد و ادامه ی نمازش را بخواند در اينصورت موجب تشويش کسی نخواهد شد 
زيرا همگی در آن (خواندن اذکار بصورت جهر) مشترک هستند، و اگر احيانا افرادی 
مسبوق بودند، پس اگر نمازگزار نزديک (شخص ذکر خوان) بود بگونه ای که جهری 

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

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

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

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

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

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

شيخ ابن باز در جواب سوالی :حکم ذکر جمعی بعد از نماز چيست؟ و آيا جهر به ذکر 
سنت اينست که اذکار بعد نماز «  سنت است يا سری خواندن آن؟جواب فرموده است : 

های پنچگانه و نماز جمعه بعد از سالم بصورت جهر خوانده شوند،چنانکه در صحيحين 
باال بردن صدا هنگام خواندن اذکار وقتی که  «عباس رضی هللا عنه ثابت است که  از ابن

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

  .»ه استمی دانستم که نماز به پايان رسيد
اما جمعی خواندن اذکار بگونه ايکه هرکدام با ديگری از اول تا آخر اذکار را (جمعی) 
بخوانند، اين امر اصلی ندارد و بلکه آن بدعت است، آنچه که مشروع است اينست که 

«     .»همگی ذکر خداوند کنند بدون آنکه صوت آنها از ابتدا و انتها تالقی داشته باشند.
   ) .11/191( »  ابن باز فتاوی الشيخ

اين امر (جمعی خواندن اذکار  «  همچنين عالمه ابن باز رحمه هللا در اين باره می گويد: 
بعد از نماز) بدعت است، و از پيامبر صلی هللا عليه وسلم وارد نشده است، و آنچه که 

ت است تا وارد شده اينست که هر انسانی استغفار کند و در نفس خود ذکر نمايد، اما سن
 » مجموع فتاوی ابن عثيمين» « اين ذکر را بصورت جهری بعد از نماز بخواند.

)13/261 -262. (  
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بنابراين سنت اينست که هرکس بعد از انتهای نماز خود اذکار مشروع و ماثور را خود 
بتنهايی و بدون هماهنگی با ديگران بخواند، حال يا بصورت خفی و سری بخواند و يا 

ت جهری بخواند بدون آنکه ديگران را با صوت خود آزار دهد و باعث آنکه بصور
 تشويش مسبوقين شود.
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  ست وچهارمـيـباب ب
  مازـاذکار بعد از ن

  ر:ـــکذِ 
يا ايها الذين آمنوا ذکروهللا ذکرا  « ) ميفرمايد : 42ءاحزاب، آيهء  در(سورهقرآن عظيم الشان 

  »کثيرا
  .) .ايد، هللا  را بسيار ياد كنيد ( اى كسانى كه ايمان آورده
فاذا اقضيتم الصلوة فذکروا هللا « )ميفرمايد :103نساء، آيه  ءسوره(در  همچنان قرآن عظيم الشان
)  چه ايستاده  ( و چون نماز را به جاى آورديد، هللا را ( در همه حال  »کمقياماً و قعوداً و علی جنوبِ 

  .نشسته و يا بر پهلو آرميده، ياد كنيد. )  باشيد ويا
در آن وجود …ذکر، يگانه عبادتی است که  قيدهای، زمانی، مکانی، حالت، کميت(مقدار)، کيفيت و

  ندارد. 
بطور مثال بجا ء نمودن فريضه حج هم مکان و هم زمان مشخص دارد . عبادت نماز هم وقت 

جهر و اخفاء ) در ساير عبادات از جمله درزکات مشخصی دارد و هم مقدار آن مشخص، کيفيت   ( 
  معلوم است .

اما عبادت ذکر  از تمام  اين قيود تعين شده  خارج است که به اين ترتيب ميتوان عبادت ذکر را به 
  هر  مقدارکه مسلمان خواسته باشد ، به صورت  آشکارا و يا  پنهانی  انجام دهد .

 :تـغـکر در لذِ 
  کر مينويسد:ی از جمله كهنترين فرهنگنامه ادب زبان عرب  ميباشد در مورد ذِ که يک دركتاب العين،

ذكرنگاه داشتن چيزی وازآن يادكردن  » ( كرالذّكر: الحفظ للشیء وتذكره وهو منّی علی ذِ «  
  است،چنانچه گفته می شود من به ياد او هستم.

جاری شدن چيزی بر زبان  والذّكر: جری الشیءعلی لسانك تقول جری منه ذكر،ذكرعبارتست از
  انسان چنانچه گفته می شود يادی از او به ميان آمد.

منظور از ذکر حمد خدا و پاک دانستن او و منزه کردن او از :«لسان العرب درمورد ذکر مينويسد 
  »هر عيبی و يگانه دانستن او و سپاس بر او با تمام حمدهايش می باشد.

  دن، به خاطر آوردن و بياد آوردن نيز می آيد.همچنين ذکر به معنای؛ به خاطر سپر
کلمه ذکر و مشتقات آن در قرآن عظيم الشان به معانی متفاوتی بکار گرفته شده است ، از جمله: به 

  …ياد آوردن، ياد کردن، حفظ کردن، پند گرفتن، قرآن، نماز و
 :كر در اصطالحاما ذِ 

گاهی در برابر غفلت وگاهی در برابر نسيان  معنای جامع ذكر همان يادآوری به قلب وزبان است كه
  به كار می رود.

  :رــکواع ذِ ـان
، اين ذکر اماکان دارد گويندمي» ذکر زبانی« گاهی اوقات ذکر فقط بر زبان جاری می گردد که به آن

در بعضی مواقع نيز ذکر عالوه بر  آهسته يعنی خفی وامکان دارد بلند يعنی جهری صورت گيرد.
گويند، سومين مرحله از ذکر موقعی است » ذکر قلبی« ص در نيت همراه است که به آنزبان با اخال

که ذکر در رفتار و گفتار و کردار فرد تأثير گذار باشد و او را از گناه بازدارد که اين واالترين عمل 
  از جهت ارزش و تأثيرگذاری است و باالترين سعادت و کليد تمام امور است.
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  ذکروجود  دارد !آيا نيازی برای 
پاسخگوی ندای فطرت است، چرا که فطرت انسان با عشق به خداوند سرشته شده  هللا ذکر و ياد 

است. انسان  به دنبال علم قدرت، حيات و کمال مطلق است، اما در مصداق گاهی دچار اشتباه می 
ی يافتن حقيقت شود و ديگری را موقتاً محبوب خويش قرار می دهد، ليکن همه اين تالش ها برا

وجود خويش و شناخت منبع هستی است تا هم شکر او را بجای آورده باشد و منعم واقعی را 
  بشناسد و هم با ذکر و ياد او خود را در جريان فيض او قرار دهد و خويشتن را از نقايص برهاند.

آب و انسان  ون بدانسان می داند که بدون ذکر و ياد خداوند حيات معنوی ندارد، همچنانکه ماهی 
بدون اکسيژن حيات جسمانی ندارد. انسان بدون حيات معنوی و ذکر، همچون مرده متحرک است، 

  لذا حيات خويش را در ارتباط با خداوند جستجو می کند.
  خواننده محترم  !

 :بگويـد» استغفر هللا  «سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم است که :  بعد از نماز سـه بار
 .ُرهللاَ استَغِفُرهللاَ استَغِفُرهللاَ اَللَُّهَم اَنَت السَّالَُم َوِمنََّک السَّالَُم تَبَارکَت يَا َذالَجالِل َواَالِکراَمِ استَغفِ  

من از خداوند (جل جالله) آمرزش می طلبم، من از خداوند (جل جالله) آموزش می طلبم، من از «
 خداوند (جل جالله) آموزش می طلبم.

سالمتی و نيکويی هستی، و همه نيکويی ها و سالمتی ها از جانب تو ميباشد، بسيار  الهی! سراسر
 »بابرکت هستی، ای بلند مرتبت احسان کننده و نوازش دهنده

اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا الجالل واإلكرام، ال إله إالَّ هللا « و عالوه بر آن مى گويد:  
كل شیء قديـر، اللهم ال مانع لما أعطيت، وال    لك وله الحمد، وهو علىوحده ال شريك له، له الم

  .» معطی لما منعت، وال ينفع ذا الجد منك الجد
هللا أكبر مى گويد كه  بار  )33الحمد � و(بار ) 33) سبحان هللا و(33(بعد از آن نماز گزار 

 إله إالَّ هللا وحـده ال شريك له، ال« ) مى گويد: 100) بار مى شود، و برای تكميل عدد(99مجموعاً(
  . »له الملك وله الحمد، وهـو علی كل شیء قديـر

قل (. و)185البقرة ( . )….هللا ال إله إالَّ هو الحی القيوم ال تأخذه سنة وال نوم( سپس آيـة الكرسی:
 )الناس( . )سقل أعـوذ برب النا( . و)  الفلق( . )قل أعوذ برب الفلق(. و)  اخالص(. )هو هللا أحـد

گذشته را بعد از نمازهای صبـح و مغرب سـه بار  ء.را مى خواند. و مستحب است كه سه سـوره
  تكرار كنـد.

) 10(»ال إله إالَّ هللا وحـده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهـو علی كل شیء قدير«  و همچنين:  
  مرتبه بگويد.

  : يادداشت
  واجب نيست.وسنت بوده  البته تمام اين أذكار و أوراد 

   :احاديث وارده درمورد أذكار بعد از نماز
  گفت : داد می بعد از هر نمازی که سالم می در روايت از ابن زبير روايت است -1
ال إله إال هللا وحده ال شريک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شيی قدير الحول و ال قوة إال «   

النعبد إال إياه له النعمة وله الفضل و له الثناء الحسن، ال إله إال هللا مخلصين له با� ال إله إال هللا، و
هيچ معبود بر حقی غيراز خدا نيست، يکتای بدون شريک است، ملک و «  »الدين ولو کره الکافرون

ستايش برای اوست و او بر هر چيزی توانا است. هيچ حرکت و قوتی نيست مگر به مشيت هللا، 
کنيم، نعمت و فضل و ستايش نيکو برای  د بر حقی غير از هللا نيست، تنها او را عبادت میهيچ معبو

اوست، هيچ معبود بر حقی غير از هللا نيست، عبادتمان خالصانه برای اوست گرچه کافران دوست 
اين ادعيه را بعد از هر نمازی  صلی هللا عليه وسلم و (ابن زبير) گفت : پيامبر» نداشته باشند



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

466 

  خواند. یم
از وراد موالی مغيره بن شعبه روايت است : مغيره بن شعبه به معاويه نوشت که: هرگاه نماز  -2

(ال إله إال هللا وحده ال شريک له، له الملک و   فرمود : داد و می شد و سالم می پيامبرصلی هللا تمام می
لما منعت و الينفع ذالجد منک له الحمد و هو علی کل شیء قدير اللهم المانع لما أعطيت و المعطی 

کنی هيچ مانعی برای آن نيست و آنچه را تو منع  الجد) هرچيزی توانا است خداوندا آنچه تو عطا می
  ».رساند تويی رساند آنکه نفع می ای برای آن نيست و مال و دارايی نفعی نمی کنی هيچ عطاکننده می
أو ،معقبات اليخيب قائلهن «  فرمود : ليه وسلمصلی هللا عاز کعب بن عجره روايت است که پيامبر -3

فاعلهن  : ثالث و ثالثون تسبيحة، و ثالث و ثالثون تحميدة، و أربع و ثالثون تکبيرة، فی دبر کل 
پس از هر نمازی اذکاری وجود دارند که گوينده يا انجام دهنده آنها هيچ وقت ناکام «  »صالة
سی و سه بار الحمد� گفتن و سی و چهار بار هللا أکبر ماند، سی و سه بار سبحان هللا گفتن،  نمی
  ».گفتن

    از ابوهريره روايت است : پيامبرصلی هللا عليه وسلم  فرمود :
(من سبح هللا فی دبر کل صالة ثالثا و ثالثين و حمدهللا ثالثا و ثالثين، و کبر هللا ثالثاً و ثالثين، فتلک 

إله إال هللا وحده ال شريک له، له الملک و له الحمد، و هو علی تسعه و تسعون، و قال تمام المئة : ال 
کسی که بعد از هر نماز سی و سه بار «  کل شيی قدير غفرت خطاياه و إن کانت مثل زبدالبحر)

و صدا را با ال  –اين نود و نه  –سبحان هللا، سی و سه بار الحمد� و سی و سه بار هللا أکبر بگويد 
ال شريک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شيی قدير کامل کند گناهانش إله إال هللا وحده 

  ».شود اگرچه مانند کف دريا (زياد) باشد بخشوده می
    از معاذ بن جبل روايت است : روزی پيامبرصلی هللا عليه وسلم دستم را گرفت و به من فرمود : -4
وهللا إنی ألحبک. قال : يا معاذ إنی أوصيک يا معاذ وهللا إنی ألحبک، فقلت : بأبی أنت و أمی، «

  »دبر کل صالة : اللهم أعنی علی ذکرک وشکرک و حسن عبادتک  التدعن أن تقول
(ای معاذ به خدا قسم من ترا دوست دارم؛ گفتم : پدرم و مادرم فدايت به خدا قسم من هم تو را  -5

هر نمازی اين دعا را ترک نکن : کنم که بعد از  دوست دارم، فرمود : ای معاذ! به تو وصيت می
اللهم أعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، خداوندا! مرا بر ذکر و شکر نعمتها و خوب انجام 

  ».دادن عبادتت ياری فرما
من قرأ آية الکرسی دبر کل « از ابو أمامه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود : -6

هرکس بعد از هر نماز فرضی آية الکرسی را »«ل الجنة إال أن يموتمن دخو صالة مکتوبة لم يمنعه
و محمد ». رود) شود (پس از مرگ به بهشت می بخواند تنها زنده بودنش مانع رفتن او به بهشت می

  بن ابراهيم در روايتش (قل هو هللا أحد) را هم اضافه کرده است.
» أن أقرأ بالمعوذات دبر کل صالة  صأمرنی رسول هللا «   از عقبه بن عامر روايت است : -7
(سوره ناس و فلق) را » معوذتين«پيامبرصلی هللا عليه وسلم  به من امر کرد که بعد از هر نمازی «

  ».بخوانم
   فرمود : از ام سلمه روايت است : پيامبرصلی هللا عليه وسلم  بعد از سالم دادن نماز صبح می -8

خدايا از تو علمی نافع و رزقی پاک و «ا طيبا و عمال متقبال) (اللهم إنی أسألک علماء نافعا و رزق
  »کنم عملی قبول شده را طلب می

 شيوۀ شماريدن تسبيحات پيامبرصلی هللا عليه وسلم:

پيامبر صلی هللا عليه وسلم عادت داشت که تسبيحات را به بند های انگشتان  راست خويش می 
  ذکر گرديده است : بن عمرو عبدهللا در حديثی تفصيل آن شماريد، طوريکه 

،  5/521، والترمذی 2/81أبوداود با لفظ همين لفظ ». ( َرأَيُت النَّبِی ص يْعِقُد التَّْسٍبيَح بِيِمينِهِ  « 
) (پيامبر صلى هللا عليه و سلم را ديدم كه تسبيحات خود را  .4865   شماره 4/271صحيح الجامع 

  . شمرد) يـبا دست راستش م
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  وپنجم  اب بيستب
  سالم دادن بر نماز گزاران

دين مقدس اسالم  دينی است که جهت حاكم ساختن صلح وآرامش در جامعه انسانى ونفى دشمنی ها 
ها شعار ی را برای پيروان خويش پيش  سازى محيط زندگى انسان ها و سالم توزی ها و كينه ،  كدورت

قوی اخوت وبرادری ودر مجموع روابط کشيد ه، که  با عام ساختن اين شعار  ميخواهد  روحيه 
  دوگانه و چندگانه  را بين انسانها تامين نمايند.

  است.» سالم « از جمله  اين شعار ، يکی هم  
وجود دارد اينست که با ذکر اين کلميه  ميخواهد پيام رابرای » سالم «مفهوم عام وکلی که در کلمه  

  از دست من در امان هستيد . جامعه  بشری تقديم که فهم آن اينست که : شما
در انديشه دينى  مقدس سالم به مفهوم ارسال پيام صلح و آرامش است كه افراد را   اين پيام عالی 

  سازد تا به يكديگر ضرر و زيانى از بعد جانی، مالى و زبانى و غيره نرسانند. به هم مطمئن می
تعريف فرد مسلمان پرداخته  وفرموده   پيامبر  صلی هللا عليه وسلم در يک طرح علمی وانسانی به 

(مسلمان كسى است كه مردم از دست و زبان او  »المسلم من سلم الناس من يده و لسانه«است که 
  .)  در امان باشند.

   :سالم پيش از اسالم
ومفاهيم سالم بايد  بعرض برسانم که : قبل از اسالم اصطالح پر مفهوم  مانند  » سالم «در مورد 

استفاده » تحيت « وجود نداشت.  عربها  قبل  از اسال م برای احولپرسی از : اصطالح  »  سالم«
ميبردند، طوريکه  درقرآن عظيم الشان نيز به عنوان مفهوم ارتباط جمعی به آن اين اصطالح  اشاره 

 بعمل آمده است . ناگفته نبايد گذاشت که جنب  اين  اصطالح تعدادی ديگری  از اصطالحات  هم در
» صباح الخير» «اهال و سهال» «حياك«بين مردم مروج بود که ازانجمله از عبارتی  مانند :  

براى برقرارى روابط روزمره در بين  عرب ها مورد استفاده  قرار » نعيمه» «مساءالخير«
  ميگرفت.

  هاين کلم   که ريشه آن سلم است. ای عربی است کلمهاصال »  سالم«طوريکه که گفته شد  : ولی 
احترام و آشنايی   استفاده قرار ميگرد که انسانها به يک ديگر با هم ميرسند وبخاطر  مورد    زمانی

   د.کنن به هم سالم می  با يک ديگر
کند در واقع برای  سالم اصآل کلمه دعايی است، وقتی کسی به ديگری سالم میگفته ميتوانيم که 

  .کند سالمتی آرزو می او
السَّالَُم « مده است که مستحب است کسيکه به سالم آغاز می کند بايد  بگويد: در دين مقدس اسالم آ

يعنی سالم کننده بايد ضمير جمع را استعمال نمايد، بادرنظراشت اينکه » َعَليُكْم َوَرْحَمةُ ِهللا َوَبَرَكاتُهُ 
َوَعَليُكْم :«د باالی  کسيکه بر وی سالم داده می شود، يکنفر باشد . در جواب سالم بايد گفته شو

  السَّالَُم َوَرْحَمةُ هللا َوبََرَكاتُهُ، پس واو عطف را بياورد در گفته اش: و عليکم.
هر گاه يکی از شما  داخل مسجد گرديد وديديد که مردم مصروف در حديث متبرکه آمده است:

ين که به سالم دادن برای مصل ضرورت نماز جماعت  هستند  ، فقط ذکر و دعا را بخوانيد و 
مصروف  نماز جماعت اند نيست ،  زيرا ممکن است گفتن سالم شما که به آواز نسبتآ بلندی صورت 

ميگيرد ، نبايد  باعث تشويش نمازگزاران شود . ولی  با آنهم که اگر سالم داد ممانعتی در آن ديده 
  نميشود .

ندن هستند چگونه به اينست :کسانيکه  مصروف  نماز خوادر اين بابت بحث هدف مان از ولی  
  جواب  سالم  بپردازند .

از احاديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم  طوری معلوم ميشود که مکلفيت  مصلين که در حال نماز  
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هستند جواب  سالم را  شفاهی نه بلکه : نمازگزاران می توانند کف دست راست خود را کمی از 
  پشت دست چپ جدا نمايند.

خرج رسول هللا صلی هللا عليه «بن عمر ، رضی هللا عنهما، روايت است :  در حديثی از عبدهللا 
وسلم إلی قباء يصلی فيه. فجاءته األنصار فسلموا عليه و هو يصلی، قال : فقلت لبالل : کيف رأيت 
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم يرد عليهم حين کانوا يسلمون عليه و هو يصلی؟ قال : يقول هکذا، 

 « رواه ابوداود )» ( بسط جعفر بن عون کفه، وجعل بطنه أسفل، و جعل ظهره إلی فوقوبسط کفه و
پيامبر صلی هللا عليه وسلم به قبا رفت تا در آنجا نماز بخواند، انصار نزد او آمدند و در حالی که 

مبر صلی پيامبر صلی هللا عليه وسلم درنماز بود بر او سالم کردند (ابن عمر) گويد : به بالل گفتم پيا
هللا عليه وسلم درحالی که در نماز بود و آنان (انصار) بر او سالم کردند چگونه جواب سالم آن را 

  داد؟
گفت به اين صورت : کف دستش را باز کرد، جعفربن عون ، راوی  هم کف دستش را باز کرد و  

  ».   کف دستش رو به پايين و پشت دستش را رو به باال کرد
ويند   : سالم دادن بر نمازگزاران که در حال نماز اند ، جايز است، بشرط آنکه جمهور علماء  ميگ

موجب تشويش واخاللی برای نمازگزاران نشود، و يا باعث عارضه ای در نماز شخص  نا آگاه 
نشود که منجر به باطل شدن نمازش شود، زيرا ممکن است کسی معتقد باشد که جواب سالم واجب 

  ازش جواب سالم را بدهد واين موجب باطل شدن نمازش گردد.است و بخواهد در نم
از کتب »  تبيين الحقائق « امام ابو حنفيه گفتند : سالم دادن بر نمازگزار مکروه است.مولف کتاب 

سالم دادن بر نمازگزار و قاری و کسی که در «مذهب حنفی بوضاحت تام تذکر داده است که : 
قضای حاجت است، مکروه می باشد، و جواب سالم وی واجب  مجلس قضاء يا درس فقه است يا در

  ».نيست، زيرا در غير محل (مطلوب) سالم داده است
)  مذهب مالکی  آمده است  : 1/325»  (شرح الخرشی علی مختصر خليل« همچنان در کتاب 

  ».سالم دادن بر نمازگزار چه در فرض يا نافله مکروه نيست«
بلندی » نوی « ه . در قريه ۶٣١سال  د وشهير جهان  اسالم (متولد ولی  امام نووی عالم دانشمن

سالم دادن بر « ) مينويسد : 4/105»  (المجموع «های  جوالن کشور امروزی سوريه ) در کتاب 
  ».نمازگزار مکروه نيست، و اين چيزی است که احاديث صحيحه بر آن داللت دارند

نمازگزار جايز است، زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم سالم دادن بر «شيخ  ابن عثيمين می گويد: 
عمل کسانی را که بر ايشان سالم می کردند انکار نکردند، مگر آنکه بترسد که موجب تشويش 

نمازگزار شود که در چنين حالتی بر او سالم ندهد، و يا بترسد که نمازگزار جواب سالمش را بدهد، 
ت اگر شما بر آنها سالم دهيد، (آنها نيز در وقت نمازشان) يعنی اکثر عوام نمی دانند و ممکن اس

  ! و با اين کار نمازش باطل شود. بگويند : وعليک السالم
به همه حال سالم دادن بر نماز گزار منکر نيست، زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر آن اقرار کرده 

د که در آنصورت بر وی سالم نمی اند، مگر آنکه موجب تشويش يا باطل شدن نماز سالم شونده شو
  شود.

که   ولی نقطه قابل توجه ودقت برای يک نماز گزار  ، کيفيت جواب  دادن سالم در داخل نماز است ،
، بلکه نماز گزار » عليک السالم « نبايد  جواب سالم بوسيله کالم  صورت گيرد ، يعنی نگويد : 

دستش را (اندکی) باال ببرد تا بداند که جواب وی را   جواب سالم را با اشاره دست انجام  دهد ، يعنی
داده، سپس اگرشخص متذکره تا هنوز در مسجد  است، ميتواند  بعد   از ختم نماز به آن شخص 

جواب سالم آنرا ادا نمايد وبه اصطالح  با کالم جوابش را بدهد، ولی  اگر شخص متذکره تا اخر نماز 
که : بر نمازگزار بيشتر از اشاره دست که در فوق متذکر شديم ،  باقی نه مانده بود حکم همين است

  چيزی بيشتر واجب نمی باشد.
و از ظاهر نصوص اينگونه برمی آيد که : جواب سالم واجب است، اما بوسيله کالم معذور است، 
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» لقاء الباب المفتوح« را ميتوان در   موضوعتفصيل ». ( چرا که کالم باطل کننده نماز است
  ). مطالعه فرمايد.24/31(

  وحکم کلی: ۀــنتيج
سالم  دادن در شرع اسالمی بر نمازگزار ممانعتی نداشته ، بشرط  آنکه موجب تشويش واخالل در 

نشود، مثال امام درحال قرائت باشد و کسی داخل مسجد  (نماز گزاران)خشوع  وخضوع نمازگزار
   اقعی نبايد سالم داده شود.شود و سالم دهد، اين موجب تشويش است و در چنين مو
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  باب بيست وششم
  حکم مصافحه بعد از نماز

يکی از آداب معاشرت درزندگی  ، سالم ، مصافحه ، احوالپرسی  ميباشد ، تعليمات دين مقدس اسالم  
  مصافحه وسالم دادن را  يکی از نشانه دوستی و صميميت ميشمارد .

ما من مسلَمين يلتقيان فيتصافحان إال غفر لهما « ميفرمايد :     ی هللا عليه وسلمپيامبر اسالم محمد صل
دو مسلمان با هم روبرو نمی شوند که مصافحه نمايند، مگر قبل «يعنی:    ابوداود)» ( قبل أن يفترقا

  . ميشود  اينکه از هم جدا شوند، گناه شان آمرزيده از
 ِ ديد با آنها مصافحه   َعَليِه َوَسلََّم  زمانيکه  اصحابش را میقابل تذکر است که رسول هللا َصلَّى �َّ

ُ َعْنُهم می  .نمودند كردند مصافحه می نيز هنگامی كه با هم مالقات می كرد و صحابه َرِضی �َّ
ِ « انس وامام  شعبی روايت گرديده آمده است : در حديثی که از حضرت   كان أَْصحاُب النَّبی َصلَّى �َّ

ِ َعَليِه َوَسلََّم »  ( َليِه   َوَسلََّم إذا تَالَقُْوا تََصافَُحْوا، و إذا قَِدُمْوا ِمْن َسفٍَر تََعانَقُْواعَ  اصحاب پيامبر َصلَّى �َّ
گشتند يكديگر را به  نمودند و هرگاه از سفر برمی كردند مصافحه می وقتی كه همديگر را مالقات می

  گشيدند). آغوش می
ُ َعْنهُ  دهللاطلحة بن عبي ِ َعَليِه َوَسلََّم  َرِضی �َّ كه يكی از ده يار بهشتی است؛ در مسجد پيامبر َصلَّى �َّ

ِ َعلَيِه َوَسلََّم بلند شد و به سوی كعب بن مالك ُ َعْنهُ  از ميان مجلس پيامبر َصلَّى �َّ اش را  توبه َرِضی �َّ
اين عمل در ميان مسلمانان   .اش را به اوتبريك گفت توبه پذيرفته بود شتاب وبا اومصافحه كردوقبولی

ِ َعَليِه ِ َوَسلََّم و بعد از ايشان امری مشهور است   .از زمان رسول هللا َصلَّى �َّ
ِ َعلَيِه ِ َوَسلََّم در حديثی فرموده  ُهماً َما من ُمْسلَميَن يْلتََقياِن فيتصافحاِن اال تحاتَّْت َعنْ « پيامبر َصلَّى �َّ

بينند و با هم مصافحه  (هر گاه دو مسلمان كه يكديگر را می»  ذُبونُُهَما َكَما يتََحاتُّ َعِن الشََّجَرةِ َوَرقَُها  
  .ريزد)  ريزد همان گونه كه برگ درختان می كنند، گناهانشان می می

ز با هم اگردو نفر قبل از نما .مصافحه به هنگام مالقات درمسجد يا در صف نيز مستحب است
ها  كه اين سنت بزرگ محقق شده، دوستی مصافحه  نكرده باشند، بعد از آن با هم مصافحه بكنند، تا اين

  .ها زدوده شود تثبيت شود و دشمنی
  خوانندۀ محترم! 

در تعدادی از کشور های اسالمی بخصوص در برخی از مناطق افغانستان طوری معمول است که 
نماز با همجوار کسيکه در صف با او نماز جماعت را بجا اورده ،  نمازگزاران محترم بعد از ختم

  مصافحه نموده وبه اصطالح اين مصافحه را از امور اسالمی قرار ميد هد .
  همانطوريکه قبآل متذکر شدم که :

مصافحه نكرده باشد در اين شکی نيست که   جماعت  اگر كسی با نمازگزار ديگر  قبل از ادای  
  از دعا و اذكار مشروع وبه اصطالح ختم نماز ،  با وی مصافحه تکراری نيست .ميتواند  بعد 

  طوريکه در مجلس دو بار مصافحه هيچ  ثبوتی در شرع ندارد .

مصافحه نمودن بعد از ادای نمازها در شرع هيچ اصل و اساسی ندارد. در تبيين  طوريکه 
ادای نمازها را به دو علت  المحارم از ملتقط نقل شده است که مصافحه نمودن بعد از

 مکروه دانسته است.
  اند، بعد از ادای نمازها مصافحه نکرده چون صحابه  -1
از ابن حجر شافعی رحمه هللا نقل شده است که مصافحه بعد از نمازها بدعت و مکروه است و در  -2

  شرع اسالمی اصل واساسی ندارد.
مصافحه نمودن بعد از نمازها بدعت است و موضع و ابن الحاج مالکی رحمه هللا نيز می فرمايد:  

   مصافحه در شرع هنگام مالقات برادر مسلمان است نه بعد از ادای نمازها.
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هل کان رسول هللا صلى هللا عليه :« عن أيوب بن بشير عن رجل من عنزة أنه قال : قلت ألبی ذر 
عث إلی ذات يوم ولم أکن فی أهلی فلما وسلم يصافحکم إذا لقيتموه ؟ قال : ما لقيته قط إال صافحنی وب

(مشکاة »  جئت أخبرت فأتيته وهو على سرير فالتزمنی فکانت تلک أجود وأجود . رواه أبو داود 
  ).۴۶٨٣، رقم الحديث:١٣/ ٣المصابيح:

  أنس  (رض )  روايت است :همچنان در حديثی ديگری حضرت 
قال : أفيلتزمه » . ال « صديقه أينحنی له ؟ قال : قال رجل : يا رسول هللا  الرجل منا يلقى أخاه أو « 

رواه الترمذی(مشکاة المصابيح » . نعم « قال : أفيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال : » . ال « ويقبله ؟ قال : 
  ).۴۶٨٠، رقم الحديث:١٣/ ٣:

کل لقاء ، وفی ردالمحتار: (قوله کما أفاده النووی  فی أذکاره) حيث قال اعلم أن المصافحة مستحبة عند 
وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صالة الصبح والعصر ، فال أصل له فی الشرع على هذا الوجه 

ونقل فی تبيين المحارم عن الملتقط أنه تکره المصافحة … ولکن ال بأس به فإن أصل المصافحة سنة 
ا بعد أداء الصالة ، وألنها بعد أداء الصالة بکل حال ، ألن الصحابة رضی هللا تعالى عنهم ما صافحو

من سنن الروافض ا هـ ثم نقل عن ابن حجر عن الشافعية أنها بدعة مکروهة ال أصل لها فی الشرع ، 
وأنه ينبه فاعلها أوال ويعزر ثانيا ثم قال : وقال ابن الحاج من المالکية فی المدخل إنها من البدع ، 

لمسلم ألخيه ال فی أدبار الصلوات فحيث وضعها وموضع المصافحة فی الشرع ، إنما هو عند لقاء ا
(ردالمحتار علی » الشرع يضعها فينهى عن ذلک ويزجر فاعله لما أتى به من خالف السنة 

  ، کتاب الحظرو االباحه،باب االستبراء).۶٢٩ـ ٩/۶٢٨الدرالمختار:
وات مع أن وفی ردالمحتار: قد صرح بعض علمائنا وغيرهم بکراهة المصافحة المعتادة عقب الصل

المصافحة سنة ، وما ذاک إال لکونها لم تؤثر فی خصوص هذا الموضع ، فالمواظبة عليها فيه توهم 
  / …………). ٣العوام بأنها سنة فيه.(رد المحتار :

و فی اعالء السنن: وهذه االثار تدل علی مشروعية المصافحة عند اللقاء وبه قال ابوحنيفة و الجمهور. 
  ، باب المصافحه).١۶/٨٢١٢(اعالء السنن:

، باب ٨/۴٩۴وفی مرقاة المفاتيح: فاّن محل المصافحة المشروعة اّول المالقاة.(مرقاة المفاتيح:
المصافحة والمعانقه). وفی عمدة القاری: قال النووی : المصافحة سنة مجمع عليها عند التالقی.(عمدة 

  ، باب المصافحه).٢٢/٣٩٢القاری:
  خواننده محترم !

ر شديم  اين نوع از مصافحه واحولپرسی در دين مقدس اسالم دارايی هيچگونه اصل طوريکه متذک
چون دليلی برگردن آن در سنت  پيامبر صلی هللا  .واساس نبوده  ، بلكه ظاهراً اين عمل مكروه است

عليه وسلم  ديده نشده  است . وبالعکس برای    نمازگزار مستحب است، زمانيکه نمازاش  به اتمام 
، با ارمش وبا  تفکر وتعمق ،به خواندن اذكار شرعی مباردت ورزد،بخصوص انعده از  اذكاری رسد 

 ِ كه در سنت پيغمبر  صلی عليه وسلم دراحايث  تذکر يافته وبخصوص  اذاکار که رسول هللا َصلَّى �َّ
  .خواند َعَليِه   َوَسلََّم انرا  بعد از نماز فريضه می

) 97الطبرانی فی األوسط ( -.(13/348) ای شيخ ابن باز در بخش نماز :تفصيل معلومات در :( فتاو
» شرح معانی األثار«الطحاوی فی  - .»رجاله رجال الصحيح) : «8/36» (مجمع«قال فی 

، (5212،5211()، ابوداود 303، 4/289احمد ( -.)2769) و مسلم (4418بخاری (  -).4/281(
ما ِمْن «) از حديث براء بن عازب: 3703ابن ماجه (» حسن غريب«) ترمذی گفته 2727ترمذی (

قا   .»مسَلمين يلتقياِن فيتَصافحاِن إال غفَر لهما قبَل ان يتفرَّ
  يادداشت :

امام بخاری در االدب و ابن منبه در جامع خويش از حضرت انس مرفوعا نقل كرده اند كه اهل يمن 
  )   74/9جمله اولين کسانی بودند  كه مصافحه را اظهار نمودند(  همان از
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 باب بيست وهفتم

  !خشوع روح نماز است
) ( بتحقيق نجات 1  (سوره المؤمنون:آيه »  قد أفلح المؤمنون الذين هم فی صالتهم خاشعون « 

اين آيت  فحوایند ) از يافتند مؤمنان ، آنانى كه در نماز هايشان فروتنى كنند وبه اصطالح خاشع باش
نماز خوان   كريمه  به وضاحت تام برای ما مسلمانان  اين مفهوم را ميرساند که : آن مؤمنان

كامياب وپيروز ميگردند واز شر تمام مصائيب نجات مى يابند كه نماز هاى خودرا با هوش يعنى با 
  فروتنى و گريه و زارى خاص از براى هللا تعالى مى خوانند.

 قلبی حضور با نماز خواندن با دارد، که جاليی و صفا دليل به  مؤمن قلب که ميگويند  علماء
 به را  پروردگار تجليات و انوار تواند می شفاف و صاف ينهئآ يک  مانند نماز، در خشوع ورعايت

  . کند جذب خود سوی
 زارگ نماز که است حدی به ،قلب در الهی انوار پذيرش استعداد که اند معتقد امر بدين  اسالم  علماء
 از بسياری به  آن درنتيجهء که ، يابد دست ومقام منزله  به الهی انوار تابش دراثر تواند می واقعی
  . رددگ مکشوف برايش  گیزند  اسرار

افلح) از ماده (فلح و فالح) در اصل به معنی شكافتن و بريدن است سپس   » (قد افلح المؤمنون « 
 رسيدن به مقصد و خوشبختی اطالق شده است. بر هر نوع پيروزی و 

  مفسرين مينويسند :
دربر ميگيرد وهم دست اورد  های مادی را  فالح و رستگاری معنی وسيعی دارد كه هم پيروزی  

معنوی را، و در آيه متذکره هر دو بعد پيرزوی ها  برای مومنان مسلمان در نظر گرفته شده های 
  است .

مسلمان مومن در  دنيا  اينست که :ا نسان آزاد و سر بلند، عزيز و پيروزی و رستگاری  يک 
پذير نيست و رستگاری آخرت  برای يک  نياز زندگی كند و اين امور جز در سايه ايمان امكان بی

های جاويدان با  كمال  مومن مسلمان  ، در اين است كه در سايه رحمت پروردگار در ميان نعمت
  ابدی خويش ادامه دهد. عزت و سربلندی  به زندگی

  (مفردات) خويش مينويسد :  راغب در 
بقاء و غنا و عزت )و فالح اخروی در چهار چيز:خالصه  (شود: فالح دنيوی در سه چيز خالصه می

نيازی بدون  (بقای بدون فنا، بی  :ميشود :  بقاء بال فنا، و غنا بالفقر، و عز بالذل و علم بالجهل
   .لم خالی از جهل)فقر، عزت بدون ذلت، و ع

ـ كلمه خشوع به معنای تأثر خاصی است . خشوع حالت خاص وفوق العاده اطاعت ميباشد ، 
د . اگر مال نر پادشاه تحت يک حالت خاصی از اطاعت قرار ميگيربطوريکه برخی از افراد در برا

ی ديگر حظه فرموده باشيد حتی چشمش رپ هم  نمی زند وروابط  ذهنی وجسمی خويش، از هر جا
  نموده وبا تمام حواس منتظر اوامر وهدايات پادشاه ميگردد.قطع 

خشوع هم در نماز در برابر پروردگار  به حالتی می ماند که  جسم ، روح وروان يک شخص  مومن 
  مسلمان در برابر خالق خويش  در حالت نماز با تمام قوت در حا ل تسلمی کامل  قرار داشته باشد.

  وع:ـشــی خـنـعـم
برخی از معنی آن را ميتوان اند که  وردهآبعمل » خشوع « علماء  معنی متعددی را درمورد مفهوم 

  بشرح ذيل چنين فورمولبندی وخالصه  نمود :
  .حركت شدن اعضاء از ترس است ـ خشوع به معنای ترس و بی

  .ها و خفض جناح و تواضع است اند: افتادن پلك ـ و يا گفته
  .ر به زير انداختن استاند: س ـ و يا گفته
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  .اند: خشوع آن است كه به اين سو و آن سو ننگری ـ و يا گفته
اند: خشوع آنست كه مقام ومنزلت طرف مقابل را  بزرگ بشماری  و همه اهتمام خود را  ـ و يا گفته

  .در بزرگداشت او جمع وجور كنی
  اند: خشوع عبارت از تذلل است. ـ و يا گفته

تفسير  عبارت است از آرامش، طمأنينه و وقار و تواضع، و ترس از هللا  و توجه به وی(همچنان خشوع   - 
  )6/414ابن کثير ط. دارالشعب (

  ).1/502خشوع، يعنی در کمال ذلت و با فروتنی تمام در مقابل خداوند ايستادن( المدارج ( -
ِ قَاِنِتينَ « و از مجاهد روايت شده است که گفت:  َّxِ قنوت عبارت است از ايستادن، »َوقُوُموا :

  ).1/188(تعظيم قدر الصالة (» پوشی و تواضع از ترس خداوند  فروتنی، چشم
  محل خشوع :

محل خشوع  ، به اتفاق همه مفسرين وهمه علمای ودانشمندان اسالم   قلب معرفی شده است  ، و 
د، وقتی که فروتنی قلب ثمرات خشوع  در اعضای بدن ظاهر ميگردد، و اعضای بدن تابع قلب هستن

رود، زيرا قلب  ، به سبب غفلت و وسوسه ، از بين رفت، فروتنی ديگر اعضای بدن هم از بين می
کنند.  مانند  قومندان  اعلی ، و اعضای بدن  مانند سر بازان  اوست و از وی پيروی واطاعت می

س خشوعِ اعضای بدن متعلق روند، پ وقتی که فرمانده عزل يا نابود شود سربازانش هم از بين می
  به خشوع قلب است.

اما تظاهر به فروتنی و خشوع مذموم است زيرا از نشانيهای اخالص پنهان کردِن خشوع و فروتنی 
  است.

) يکی از علمای شهير جهان اسالم   187 – 105يا  101فضيل بن عياض مشهور به الخراسانی ( 
  وع وحکمت خشوع مينويسند :و ازعارفان نامدار قرن دوم هجری در مورد خش

مکروه است که اعضای بدن بيش از قلب خاشع باشند. يعنی الزم است( اين دو ) مساوی و 
  برابرباشند.

ميگويند روزی امير المومنين حضرت عمر يکی از مسلمانان را ديد که درحين نماز ، گردن خويش را 
اش خويش اشاره کرد  اينجاست ، به سينه پايان انداخته است.  به او گفت: خشوع و فروتنی ازحد پيش

 ).1/521( المدارج ( کردن نه در خود خم ،
ابن قيم الجوزی دريک مبحث دينی در مورد  فرق ميان خشوع ايمانی و تظاهر به خشوع استدالل زيبا 

  نموده  مينويسد :
، فينكسر القلب � خشوع اإليمان هو خشوع القلب � بالتعظيم واإلجالل والوقار والمهابة والحياء«

كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعم هللا وجناياته هو، فيخشع القلب ال محالة 
  ». فيتبعه خشوع الجوارح 

خشوع ايمان همان خشوع و تواضع قلب همراه با تعظيم و اجالل و وقار  و مهابت و حياء، پس قلبها 
حياء و حضور ذهن نعمتهای بی منتهای خداوندی بر او و  فروتن  ميشوند همراه با ترس و حب و

کوتاهی او در برآورده کردن شکر اين نعمتها، پس در اين هنگام است که قلب بدون اختيار خاشع و 
  فروتن می شود.

اما تظاهر به خشوع عبارت است از اين که انسان جوارح خود را به حالت تصنعی و ظاهری فروتن 
أعوذ با� من «گفتند:  هللا صلی هللا عليه وسلم  می باشد، و بعضی از اصحاب رسولکند اما قلبش غافل 

  گفته شد: خشوع نفاق چيست؟ گفتند: آن است که جسم فروتن و دل غافل باشد.» خشوع النفاق 
بندة فروتن خدا کسی است که آتش شهوات خود را خاموش کرده و دود آن شهوات از دلش خارج 

درخشد و به  شود و نور عظمت و بزرگی خداوند در آن می تابد و صاف می میشده است، پس دلش 
کنند، دل  ميرند، اعضای بدن احساس آرامش می سبب ترس از خدا و خشوع در مقابل وی شهوات می

شود و فرمانبردار و مطيع خواهد شد و همانند زمينی که آب در آن نفوذ  مملو از آرامش و طمأنينه می
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شود. و نشانة آرامش اين است که به خاطر عظمت خدا، در کمال ذلت و خواری  ليم میکند کامالً تس
کند . اين  ،  تا به مالقات خداوند نرود سر را بلند نمی کند کند که سرش را بلند نمی ای می چنان سجده

  است معنای خشوع و فروتنی.
، اندام بدن خود را به ظاهر اما تظاهر به خشوع و خود را به چشم مردم زدن  حالتی است که شخص

گونه افراد ظاهری زيبا و آراسته و فروتن، اما باطن  کند. اين دهد و رياکاری پيشه می فروتن نشان می
شهوات است. چنين انسانی به ظاهر فروتن است اما در درون وی عقربها و  آنها ويران و زنده به

 ( برای تفصيل موضوع مراجعه شود به  کنند و در پی فرصت مناسب هستند مارهای سمی زندگی می
 . )314کتاب الروح صفحه 

شود که انسان دل خود را بدان مشغول کند و آن را بر چيزهای ديگر  فروتنی در نماز وقتی حاصل می
شوند.  کند و چشمانش روشن می ترجيح دهد، در چنين حالتی است که احساس راحتی و آرامش می

 »وجلعت قرة عينی فی الصالة«ا محمد صلی هللا عليه وسلم  فرمودند: همانطور که پيامبر بزرگوار م
  ».نور چشمان من در نماز است« ).3/128) والحديث فی مسند احمد (6/456(تفسير ابن کثير (

خداوند در قرآن کريم مردان و زنان فروتن و خاشع را ستوده و فروتنی را از صفات نيکوکاران 
) الهی تو ما 35( سوره احزاب آيه   اجر بس بزرگی را مهيا ديده استشمرده و برای آنها آمرزش و 

  بندگان خويش  را از خشوع حقيقی بر خورد دار نمايی .
  راه های وصول  به خشوع:

  اسباب خشوع و فروتنی در نماز را بر دو قسم تقسيم نموده اند : علماء 
  کند. چه که خشوع را ايجاد و تقويت می  اول : آن
  کند. شود و آن را تضعيف می چه که مانع خشوع می بين بردن آن دوم : از

کند و  شود تعبير می چه که سبب تقويت خشوع می هللا   آن را بر آن االسالم، ابن تيميه   رحمه شيخ
  رساند دو چيز است: چه انسان را بر انجام خشوع ياری می فرمايد: آن می
  قدرت متقاضی. -1
  ا.ه از بين بردن مشغوليت -2

گويد و  چه را که می ای کوشش کند هر آن اما اولی يعنی تقويِت نيروی متقاضی، اين است که بنده
دهد بفهمد و در قرائت و ذکر و دعا تدبر نمايد و با تمام وجود ـ آن گونه که گويی او را  انجام می

  کند. بيند ـ با خدايش مناجات کند، زيرا نمازگزار با خداوند مناجات می می
أن تعبدهللا کأنک تراه، فإن لم تکن تراه فإنه «گرامی فرمودند:  حسان هم اين است که رسولو ا

بينی خداوند تو را  بينی و اگر تو وی را نمی آن چنان خداوند را پرستش کن گويا او را می» «يراک
  ». بيند می

شود و اين امر  میای حالوت و شيرينی نماز را بچشد بيشتر به سوی آن کشيده  هر اندازه که بنده
  متناسب با قوت ايمان اوست.

گرامی ما محمد صلی هللا عليه  اسباب تقويت ايمان بسيار زيادند و به همين خاطر است که رسول
  ».سه چيز نزد من محبوب است؛ زن، عطر، و نور چشم من در نماز است«وسلم  فرمودند: 

يعنی آذان بگو ». ا را به نماز خوشحال کنبالل م» «  أرحنا بالصالة«و در حديث ديگر فرمودند:  
  تا نماز بخوانيم و از شر دنيا راحت شويم.

  اما دومی:
های قلبی که  ها، بدين صورت است که انسان کوشش کند خود را از مشغوليت از بين بردن مشغوليت 

ی نماز افکار و خياالت پوچ و بيهوده است رها سازد و از هر آن چه که سبب دور شدن از هدف اصل
براى تحصيل خشوع و حضور قلب در نماز و ساير عبادات ، است بينديشد و آنها را از خود براند

  موارد ذيل مورد توصيه قرار گرفته است :
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بدست آوردن آنچنان معرفتى که دنيا را در نظر انسان کوچک و هللا  را در نظر انسان بزرگ کند،  -1
ز و نياز با معبود نظر او را به خود جلب و ازهللا تعالی  تا هيچ کار دنيوى نتواند به هنگام را

 .منصرف سازد
توجه به کارهاى پراکنده و مختلف ، معموال مانع تمرکز حواس است و هر قدر انسان ، توفيق  -2

 . عبادات خود کمک کرده استقلب درپيدا کند که مشغله هاى مشوش و پراکنده را کم کند به حضور 
مکان نماز و ساير عبادات نيز در اين امر، اثر دارد، به همين دليل، نماز خواندن انتخاب محل و  -3

در برابر اشياء و چيزهائى که ذهن انسان را به خود مشغول مى دارد مکروه است ، و همچنين در 
برابر درهاى باز و محل عبور و مرور مردم، در مقابل آئينه و عکس و مانند اينها، به همين دليل 

مسلمين هر قدر ساده تر و خالى از زرق و برق و تشريفات باشد بهتر است چرا که به حضور  معابد
 .قلب کمک مى کند

پرهيز از گناه نيز عامل مؤ ثرى است، زيرا گناه قلب را از خدا دور مى سازد، و از حضور قلب  -4
 .مى کاهد

 . ديگرى استآشنائى به معنى نماز و فلسفه افعال و اذکار آن، عامل مؤ ثر  -5
انجام مستحبات نماز و آداب مخصوص آن چه در مقدمات و چه در اصل نماز نيز کمک مؤ ثرى  -6

 .به اين امر مى کند
اين کار، مانند هر کار ديگر نياز به مراقبت و تمرين و استمرار و پيگيرى  از همه اين ها گذشته -7

ک لحظه کوتاه قدرت تمرکز فکر پيدا مى کند، دارد، بسيار مى شود که در آغاز انسان در تمام نماز ي
اما با ادامه اين کار و پيگيرى و تداوم آنچنان قدرت نفس پيدا مى کند که مى تواند به هنگام نماز 

  دريچه هاى فکر خود را بر غير معبود مطلقا ببندد! 

  :حضور قلبی در نماز
کامل و حقيقی نمازی است که با از آيات قرانی واحاديث نبوی چنان  استفاده می شود که نماز 

  حضور قلب و خلوص نيت و همراه با يقين باشد ادا گردد .
نماز کامل بايد با طهارت کامل ،وضوءی کامل ، واز همه مهمتر با حضور قلب و خلوص يقين و 

  خالی بودن فکر و ذهن و قلب از توجه و مصروفيت های دنيوی بر پا گردد. 
» فرغب  فإذا فرغت فانصب وإلى ربك« ر صلی هللا عليه وسلم است : همانطوريکه خطاب  به پيامب

 .(هنگامی که فارغ شدی، به نماز بايست و به سوی پروردگارت بشتاب)
اما اين بدان معنا نيست که اگر احيانا نماز با اين خصوصيت نبود آن  نماز باطل است ، بلکه می 

رد. مسلماٌ هر چه درجه و مرتبة کمال معنوی توان مراتب متعددی برای نماز و نمازگزار تصور ک
  باالتر باشد، نماز بهتر و از درجه ای باال برخوردار خواهد بود. 

  رجال ال تلهيهم تجارة و ال بيع عن ذکر هللا؛ « قرآن عظيم الشان از برخی انسان ها چنين ياد می کند 
 ) . 37( سوره نور آيه   

ان را از ذکر هللا  باز نمی دارد ) . اينان در عين حاليکه در  ( اشخاصيکه  تجارت و خريد و فروش آن
بين مردم هستند و به کار و تالش  زندگی روزمره مشغولند، ولی همه ای اين مصروفيت ها  آنان را 

 .از نماز و ياد پروردگار  باز نمی دارد
 برای تحصيل حضور قلب در نماز، مراعت کردن نکات ذيل مفيد وموثر است :

نماز گزار  بايد بداند که در نماز با پروردگار خويش مالقی است وبا هللا خود  سخن می گويد و  -1
 .حمد و ثنای او را بجا ء می اورد ،اگرچه  به  معنای الفاظ توجه هم  نمی کند

نماگزار بر عالوه حضور قلب ، بايد ، به معانی کلمات و اذکار که به زبان مياورد ، بايد توجه  -2
  داشته باشد و بداند که چه می گويد.جدی 
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بر نماز گزار است تا ،  اسرار عبادت و حقيقت اذکار و تسبيح و تحميد موجود در نمازرا بفهمد .  -3
  .واين اسرار وحقايق بايد به  باطن  نماز گزار نفوذ کند

  آمادگی قبلی برای  نماز: 
اشد، الزم است به مقدمات نماز توجه کسی که می خواهد در نماز حضور قلب  قوی وبهتری داشته ب

داشته باشدطوريکه قبآل يا د اور شديم  وضوء را بايد به صورت کامل وبهتر مطابق سنت پيامبر 
صلی هللا عليه وسلم ، انجام دهد و حتی علماء  ميگويند که نماز گزار قبل از ادا نماز لحظاتی را در 

  خلوت با پروردگار خويش سپری نمايد.

  جبات ،و مستحبات نماز:عايت وار
يکی ديگراز اسباب حضور قلب در نماز رعايت ، فرايض ، واجبات ومستحبات  نماز ودر مجموع 

آداب واحکام نماز است، مانند نگاه کردن به محل سجده در حال قيام، نگاه کردن بين دو پا در حال 
يت امر ادا کردن نماز به رکوع، نگاه کردن به انگشت سبابه در تشهد وغيره وغيره ... ودر نها

  طريقه پيامبر صلی هللا عليه وسلم .
نماز گزار از هنگام وضوء وتا ختم  نماز بايد در راز ونياز  حقيقی  با پروردگار خويش باشد نماز 

گزار با گفتن هللا اکبر بايد قلب وروح خويش را  بايد  خط نورى ملکوتى اتصال دهد و از کعبه تا 
حقيقت اسما و صفات و از آن فراتر تا ذات پروردگار امتداد اتصال دهد  وبايد با عرش واز آن جا تا 

  )  79سوره انعام :  آيه » ( اّن صلوتى و نسکى و محياى و مماتى xَّ رّب العالمين « خود بگويد : 
  )  .نماز و تمام عبادات من، و زندگى و مرگ من، همه براى  پروردگار جهانيان است« ( بگو:

  اندان نماز با خشوع :خو 
 ميرود، بشمار نماز جسم ۀـــمنزل به که ظاهری بُعد است: بُعد دو دارای حقيقی نماز ميگويند  علماء
  ميرود. بشمار نماز واقعی  حقيقت و روح  ۀبمثابـــ که نماز باطنی  وبُعد

 به  نمازگزار ، زنما آن رعايت با که ، دارند را خود بخصوصی آداب و احکام بُعد دو اين از هريک
  يابد. می دست ، است داشته پا بر نماز ، نمازگزار آن منظور به که وهدف کمال

 بدون ونماز  است. باطل ظاهری، شرايط و احکام رعايت بدون نماز که گفت بايد  نماز مورد در
 به انسان لاتصا که نماز واقعی وهدف ، نبوده مقبول  هللا نزد نيز یقلب و باطنی آداب نکردن مراعات
  .  گردد ینم حاصل ، است  العزت رب  گارپرورد
 آن، نتايج و آثار و اسرار به رسيدن راه تنها بلکه و نماز، باطنی آداب ترين مهم از شک  بدون
   .ميباشد نماز در قلب حضور همانا

  نماز قيقد اجرای در  اش یقلب حضور اندازه به ازنماز، کس هر بهره  که ميتوانم گفته قوت تمام با
   ميباشد. وسلم عليه هللا صلی پيامبر نماز مطابق

 شرعيت در دين ستون که نماز در وبخصوص عبادت ای همه در قلب حضور، اسالم مقدس دين در
  . ميباشد  واساسی عمده نهايت بی، است گرديده معرفی اسالمی
 با جدی مبارزه همانا ،  وخضوع خشوع .ايجاد شيطان وسواس  ودفع قلب حضور ايجاد راه بهترين
  . ميباشد ، ساخته مصروف دنيوی امور در انسان فکر که پراکنده افکار هجوم

 نيست، آنها های انگيزه دفع ءجز راهی اوهام، و افکار اين  به ومبارزه شيطان وسواس  دفع برای 
 را آن اسباب و علل بايد لذا شود، می قلب توجه مانع و آورد می فشار انسان به پراکنده افکار زيرا
 .برد بين از و يافت

  مينمايد وجمعبندی خالصه نقطه يک در فقط را  اوهام تهاجم و افکار تشتت اين همه سبب  علماء
  است. »دنيا ُحب«  همان که
 به محبت ، دنيا مال با محبت دنيا محبت  بلی  » خطيئه کل سأر الدنيا ُحب«  اسالمی درروايات 

  . ميگردد محسوب  گناهان و ها خطاء همه لسلهس سر ، دنيا ومنصب مقام
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علماء  بدين باور اند که اساس عدم خشوع در نماز عالقه، مزيد دلبستن  نمازگزار به دنيا همچنان 
( مال ومقام دنيا ) از  زمانيکه  ريشه محبت به دنياطوريکه که گفته شد تا واموری دنياوی است ، و

  نماز کاری دشواری خواهد بود .امکان بر پاء داشت نشود ، دل كنده 
  نبايد فراموش کند که : نمازگزار

هر  لحاظه در کمين انسان نشسته است ، او ومن مسلمان  است ؤشيطان  دشمن قسم خورده  م 
قسم ياد نموده است که به هر وسيله که باشد آنسان را گمراه بسازد ، بخصوص شخص مؤمن 

شيطان هم سعی وتالش خويش را براه می اندازد ، که  ومسلمان که مصروف نماز خواندان باشد .
اتصال به هللا  به ازدر روح وروان  نمازگزار به هر وسيله ممکن  نفوذ  پيدا کند وقلب نمازکزاررا 

 ،وی منحرف نمايد ، وبدين صورت از اجر و پاداشش که اجرای نماز با خشوع بدست ارديامور دن
  محروم ميسازد. 

آنرا عبادت  ناقص  ، شرع اسالمی  و حضور قلب در آن وجود  نداشته باشد در  نمازى كه خشوع
االجر  ميداند ، و اجر و پاداش نماز بر اساس مقدار خشوع نمازگذار است، و كسانى كه بدون 

كنند شايد كارشان بجايى برسد كه فقط فرضيت آن نماز نزد  ءخشوع و حضور قلبى نماز را ادا  چهي
    نگيرد.ديگری افتد ولى هيچ پاداشى خداوند از گردنش بي

إن الرجل « در حديثی از عمار بن ياسر روايت شده است كه پيامبر صلى هللا عليه و سلم فرمودند: 
لينصرف وما كتب له إال عشر صالته ، تسعها ، ثمنها ، سبعها ، سدسها ، خمسها ، ربعها ، ثبيرها ، 

  .روايت ابو داود و نسائى) -(صحيح » نصفها
ك شخص از نمازش منصرف ميشود در حاليكه برايش فقط يك دهم، يك نهم، يك هشتم، يك هفتم، (ي

    ».يك ششم، يك پنجم، يك چهارم، يك سوم، و يا نصف (اجر و پاداش) برايش نوشته ميشود
كاملتر بدست خواهد  يعنى هر چه خشوع وحضور قلب درنماز بيشترباشد اجر و پاداش بيشترو

    اورد.
راه حلهاى مبارزه با وسواس شيطان خناس ويکی از راه های حل ،اين مشكل روشى است و يكى از 

الشيطان قد حال  يا رسول هللا، إن«  كه در روايت عثمان بن ابی العاص وارد شده است كه گفت: 
ذاك شيطان يقال له « وسلم :   بيی وبين صالتی يلبسها علی ، فقال رسول هللا صلى هللا تعالى عليه

»   ثالثا ، ففعلت ذلك ، فاذهبه هللا تعالى عنی  ، فإذا أحسسته فتعوذ با� منه ، واتفل عن يسارك خنزب
.(روايت مسلم)( اى رسول هللا، شيطان بين من و نمازم فاصله انداخته و هواسم را پرت وپريشان 

گويند، پس اگر ميكند، پيامبر صلى هللا عليه و سلم فرمودند: اين شيطانى است كه به او ُخْنُزب مي
) و به طرف چپ خود اعوذ با� من الشيطان الرجيمآنرا احساس كردى به هللا بناه بِبَر (بگو: 

، (عثمان با ابی العاص) گفت: »(در حال قيام و در نماز) سه بار تف بيانداز (البته بدون آب دهان)
  آنرا انجام دادم و اين مشكل رفع شد.

يد و سه بار از طرف چپ تف ئوسواس  شيطان اعوذ با� بگوپس شما نيز ميتوانيد براى دفع 
    (بدون آب دهان) بياندازى تا اين وسواس رفع ودفع شود.

و سبب ديگر براى ايجاد خشوع، از بين بردن موانع و مشغوليتهائی دنياوی  است که باعث از بين 
  رفتن خشوع يا کمتر شدن آن می شود .

  خواهر وبرادر مسلمان!
« فرمانبردار بوده ، » برده«ته آمديم نمازگزار بايد در حين نماز  ماننده يک بنده وطوريکه گف

  باشد ودر حضور پروردگار  بايد با آداب  وفروتنی  ايستاده شود .» وقوموا � قانتين 
نماز گزار  بايد  در حين  ادای نماز چنان با عجز وفروتنی در پيشگاه  پروردگار خويش ايستاده 

از ياد عظمت وجاللی ذات باری تعالی ، قلبش بلرزد ،  واين حالت نه تنها  بر قلبش بلکه شود  که 
  برساير   اعضای  بدنش مستولی  گردد . 
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قد أفلح المؤمنون الذين هم فی صالتهم «  يکی از صفات برجسته مومنان که در سوره مومنون
  به آن اشاره شده خشيت در نماز است.  »  خاشعون 

از ماده خشوع به معنی حالت تواضع و ادب جسمی و روحی آمده است . خاشعون »  خاشعون « 
حالتی که در برابر شخص بزرگ يا حقيقت مهمی در انسان پيدا می شود و آثارش در بدن ظاهر می 

  گردد.
در اينجا قرآن عظيم الشان صرف  بجاء  اوردن نماز را ، نشانه مومنان  نمی داند ، بلکه خشوع  

  ز را از ويژگی آنان می شمرد.در نما
اشاره به اينکه نماز آنها الفاظ و حرکاتی بی روح و فاقد معنی نيست بلکه در حال نماز آن چنان  

حالت توجه به پروردگار در آنها پيدا می شود که از غير او جدا می گردد و به او می پيوندند، چنان 
يش می شوند که اين حالت بر تمام ذات غرق حالت تفکر و حضور و راز نياز با پروردگار خو

وجودشان اثر می گذارد. خود را ذره ای می بينند در برابر وجودی بی پايان و قطره ای در برابر 
اقيانوسی بيکران. لحظات اين نماز هر کدام برای او درسی است از خودسازی و تربيت انسان و 

  وسيله ای برای تهذيب روح و جان. 
الَِّذيَن ُهْم فِی  « ومی فرمايد  خشوع در نماز را يکی از نشانه های مؤمنان ميداند قرآن عظيم الشان 
 ».آنان ، که در نمازشان خشوع می ورزند  » َصَالِتِهْم َخاِشعُونَ 

» اقامه صلوة « اگر به فهم آيه متبرکه دقت نمايم بوضاحت تام در خواهيم که : قرآن عظيم الشان   
  مؤ منان نمى شمارد بلکه خشوع در نماز را از ويژگی هاى آنان مى شمرد. (خواندن نماز) را نشانه

   :زمينه سازی برای روحيه خشوع
قبل از اينکه در مورد ايجاد وزمينه سازی برای  روحيه خشوع در نماز بحث بعمل نمايم  ، علماء  

ن تشبه نموده از جسم وروح ميدانند  وبه اصطالح نماز را به مانند جسم انسا نماز راترکيبی
وميفرمايند که  اگر جسم انسان ضعيف باشد ، روح انسان  از قوت وصالبت  الزمی برخوردار 

  . نميباشد 
جسم نماز به فهم علمای دين ، خواندن وبجا ء اوردن نماز مطابق دستورپيامبر صلی هللا عليه است  

  که ديدی نماز ميخوانم.)نماز بخوانيد مثل مرا » ( صلوا کما رايتمونی اصلی«که ميفرمايد:
ما پيامبر صلی هللا عليه  را نه ديديم  ، ولی ما بايد  نماز خويش را طوری انجام  دهيم  طوريکه 

  .احکام آن در احاديث نبوی در دسترس ما قرار گرفته است 

 است: خشوع روح نماز
بدانيم ، حضور گفتيم خشوع ، روح نماز است اگر رکوع و سجود و قرائت و تسبيح را جسم نماز 

  . قلب و توجه درونى به حقيقت نماز و کسى که با کسی که راز و نياز مى کنيم روح نماز است
خشوع در واقع چيزى جز حضور قلب توأم با تواضع و ادب و احترام چيزی ديگری  نيست و به اين 

ند بلکه تمامى ترتيب روشن مى شود که مؤمنان تنها به نماز به عنوان يک کالبد بى روح نمى نگر
 . توجه آنها به باطن و حقيقت نماز است

بسياری از نمازگزان  هستند که : اشتياق فراوان به حضور قلب و خشوع و خضوع در نمازها دارند 
 .اما هر چه مى کوشند توفيق آن را نمى يابند

  توفيق رسيدن به خشوع:
ايجاد ه خشوع  حقيقی در نماز ورسيدن بمورد درعلماء ومفسران وفقها برخی از پيشنهادات را 

بعد ازتحقيق ،در روشنی هدايت اسالمی واحاديثی نبوی بعمل اورده اند که  فضای خشوع در نماز 
  برخی از اين راه ها  عبارتند از :

  معرفت وآماده گی برای نماز:
  خضوع در برابر خداوند، مخصوصاً در حالت نماز، ريشه قوی  در مفسرين  ميگويند خشوع و 
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من مسلمان در جنب اينکه معرفتی نسبت بخود داشته ؤمعرفت انسان از فهم واقعی نماز است . م
باشد ، حد اعظمی کوشش بعمل ارد تا شناخت کاملی  از خالق خويش را نيز حاصل نمايد . وتحصيل 
 معرفت  خالق نه تنها در خواندن نماز به خشوع حاصل ميگردد . بلکه مومن مسلمان اين معرفت را

 قبل از نماز نيز حاصل  نموده بوده باشد .
آمادگی برای نماز يکی از عوامل عمده در ايجاد روحيه خشوع در نماز ميباشد . بنا يکی از عوامل  
اساسی که از لحاظ روانی بر حضور قلب ، وايجاد خشوع در نماز ، ذی تاثير ميباشد ، نوع بينش و 

  نگرش نمازگزار نسبت به نماز است . 
فرد از نمازگزار تعريفی خاصی از فهم نماز در فکر خويش بعمل مياورد ، وهرشخص با ديد هر 

  بخصوص خويش به فهم  عبادت می نگرد . اين نوع ديدگاهها در حضور قلب تاثير زيادی دارد  .
خواندن  خوب وکامل وضوء گرفتن وموضوع آمادگی برای نماز طوريکه قبال ياد اور شديم :  بمعنی 

قبل و بعد از وضوء ، اهميت به نظافت  واز جمله  به استعمال  مسواک ، پوشيدن لباس مطهر  اذکار
و زيبا ، زود و آرام  وبا تمکين  رفتن غرض اشتراک در نماز جماعت بسوی  مسجد و  وپاک 

بودن صف نماز همه اينها  منتظر اقامه نماز شدن ، وسعی وتالش الزم خرچ دادن در منظم و راست
  . ای برای نماز باخشوع می باشد مقدمه

دعای ثابت شده بعد از آذان و دعا در بين آذان و  و اين امر با تکرار آذان همراه مؤذن و خواندن
  ادامه می يابد . اقامه ،

نماز به وجود انسان می ماند که مرکب از جسم و روح است . هر يک از اعضای  طوريکه گفتيم   -
  وحياتی در زندگی انسان دارد . و برخی در درون هستند نقش خاصی که برخی در ظاهر جسم انسان

برخی از اعضای جسم انسان مانند قلب نقش کليدی در حيات انسان داشته و با نبود آن نقصان  
جدی در تماميت وجود انسان ايجاد می شود و برخی ديگر مانند  چشم ، بينی ، گوش ،  مو و ...  

ند . اگر قرار باشد ،به نماز از همين ديد بنگريم ، حضور قلب را روح به کالبد انسان جلوه می ده
نماز خواهيم ديد و ارکان نماز را اعضای حياتی نماز ، ديگر واجبات مثل قرائت و تشهد و سالم را 

  . به منزله دست و پا و مستحباتی همچون قنوت را زينت و جلوه نماز خواهيم ديد
 :اوقات آنشتافتن به سوی نماز در اولين 

يابد که قلب انسان آمادگی وقوف (ايستادگی) در مقابل خداوند را پيدا  اين امر با اين وسيله تحقق می
کرده باشد.بر مسلمان الزم است که در اول وقت به نماز روی آورد و با خشوع و تدبر هر آنچه را 

 .افزايد زگزار میکه خداوند برايش ميسر کند از قرآن بخواند زيرا اين امر بر خشوع نما
اند  رسول  هللا صلی هللا عليه وسلم در حديثی که بخاری و مسلم آنرا از ابو هريره (رح) روايت کرده

ِل ثُمَّ لَْم يَِجُدوا إِالَّ أَْن يَْستَِهُموا َعَلْيِه الَْستَهَ «فرمايد:  می ّفِ األَوَّ ُموا لَْو يَْعلَُم النَّاُس َما فِى النَِّداِء َوالصَّ
 ».ْيِه َولَْو يَْعلَُموَن َما ِفى التَّْهِجيِر الَْستََبقُوا إِلَْيهِ َعَل 

دانستند  که در آذان گفتن و در صف اول جماعت حضور پيدا کردن چه اجر و ثوابی   اگر مردم می
گرفتند، و  يافتند، بر آن قرعه می کشی راه ديگری نمی نهفته است سپس برای رسيدن به آن جز قرعه

 .کردند ستند در تهجير چه خيری هست برای رسيدن به آن با هم مسابقه میدان اگر می
گويی و سخن از دنيا  آيد که سراسر آن لغو و بيهوده فرق است ميان کسی که از مجلسی به نماز می

است، و کسی که درحالی برای نماز برخاسته که قبالً آمادگی کامل برای آن پيدا کرده است و دلش 
  و شور وقوف در برابر پروردگار و راز و نياز با او است. ماالمال از شوق

سازی کافی نموده است و  چرا که اين فرد قبل از ورود به نماز از طريق قرائت قرآن برای آن زمينه
  .با خدايش به مراتب بهتر از حال فرد اول است حال فرد دومی 

  رای نماز:کافی ب دادن وقت
  ماز وبخصوص عامل که برای ايجاد  خشوع وخضوع کمک يکی ديگراز عوامل حضور قلب در ن
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  ومساعدت بسزای ميکند دادن وقت وفرصت   کافی برای نماز است . 
بر مسلمان است تا برای اجرای وانجام عبادت خويش زمانی ووقت را  اختصاص دهد تا نماز خويش 

  را بدون عجله وشتاب و اضطراب انجام دهد .
يمات شر عی آمده است  ، نماز را بايد در وقت فضيلت ، يعنی همان اول البته همان گونه که در تعل

  وقت برپا نمايد .
اين که برخی از اشخاص برای نماز وقت معينی ندارند و فرصت نماز را تلف ميکند ،  دليل  

عاملی است که خارج از پروگرام  زندگی    آشکاری بر بی توجهی آنها نسبت به نماز است ،گويا نماز
قرار دارد و چون از کارهای ديگر فارغ می شوند ، ابتدا با کراهت به سوی آن می روند و سپس او

  . شتاب زده آن را ادا می کنند
روشن است که چنين نمازی با افکار پريشان ، خاطری آشفته وبدون حضور قلب تنها در خم و 

ا وقت نماز در تعليمات نشان می دهد که چر  راست شدن خالصه می شود. اين تجربه ها به خوبی
  اسالمی بسيار مهم معرفی گرديده است .

  برای ادای نماز:  فراغت قلب
همانطوريکه ما برای نماز وقت کافی  را در نظر ميگيريم ، در جنب آن بايد جای ومقام مهمی را 

برای نمازدرقلب خويش ايجاد نمايم چون که محل خشوع در قلب بوده وخشوع حقيقی درقلب حاصل 
  يشود.م

  عزم و اراده و مجاهدت برای نماز:
تا اراده و عزم بر فعل و ترک عملی تعلق نگيرد حرکتی انجام نمی شود. برای حضور قلب در نماز 

الزم است عزم و تصميم جدی اتخاذ شود، سپس بايد بر اين خواستن، مداومت و مراقبت اصرار 
  .ورزيد

  احساس نيازبرای نماز:

  ه : نماز، يک نياز انسانی است :قبل از همه بايد گفت ک
  هر وقت که  انسان احساس احتياج و نياز به عبادت پيدا کند با کمال اشتياق به طرف آن می رود.

هايی به او بخشيد و به حکم مخلوق بودنش در کنار  خداوند متعال انسان را آفريد و نيروها و توانايی
آن نيروها بتواند نيازهايش را برطرف کرده،    وسيلهاين نيروها، نيازهايی برای او قرار داد تا به 

های انسان به دو  خود را پيدا کند و مسير رشد و تعالی خويش را بپيمايد. نيازها و توانايی
   شوند، که به کارگرفتن صحيح نيروها و تأمين نيازها به شيوه تقسيم می  روحی و جسمی  بخش

  رساند. به درک حقيقت خويش و احساس آرامش میدرست و سالم، وی را به مسير رشد و رسيدن 
ی او برای  و عالقه»  خداگرايی« هايی که در درون انسان قرار دارد،  يکی از نيروها و توانايی

بنابراين يکی از نيازهای اصلی و اساسی انسان در  .ارتباط با اصل و مبدأ و آفريدگار خويش است
يکتا است، طوريکه  در اين ارتباط، او را تسبيح و  بخش روحی و درونی، ارتباط داشتن با خالق

 مهم اصلی و کرده تأکيد آن بر الهی شريعت که هايی روش و کارها راه از يکی  تقديس و تمجيد گويد.
  . است نماز باشد، می جهانيان پروردگار و آفريدگار با ارتباط برقراری و انسانها درونی تعالی در

 وصل زمين و ها آسمان خالق به را بنده و درنورديده را ها آسمان و نزمي که است ارتباطی راه نماز
که بر فطرت الهی آفريده شده و سرشت او با سرشت خدايی عجين  انسان به مقتضای آن. «کند می

جو و خداخواه است و همواره به دنبال يافتن کمال مطلوبی برای  شده است، دارای فطرتی کمال
  باشد. زهای خود میکرنش و نيايش و ابراز نيا

در حقيقت  .»نياز است ی بيان نياز به درگاه ايزد بی ترين شيوه ترين شکل نيايش و کامل نماز متعالی 
آن با خالق اش ارتباط برقرار نموده و نيازش به خداگرايی و    نماز راهی است که انسان به وسيله

  ارتباط با خالق را به اين شيوه پاسخ دهد.
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که حقيقت وجود نمازگزار به افسردگی گرايد و رکود و سکون و سکوت بپذيرد. نماز گذرد  نماز نمی
انسان، زير روزگار  زندگی دفن و خفه شود. نماز فطرت را بيدار » فطرت خدايی«گزارد آن  نمی
  . کند می

توجه بوده و از  کند در حقيقت نسبت به روح و روان خويش بی بنابراين کسی که از نماز دوری می
أمين نياز ارتباط با آفريدگار، ناتوان است و در اين صورت است که استرس و اضطراب و نگرانی ت

ها را به مبدأ  کند. نماز روح انسان دواند و آرامش واقعی را احساس نمی در زندگی او ريشه می
م کند و با اين ارتباط، روح و جان انسان را زنده، بانشاط و آرا بخش مرتبط و متصل می هستی

  .کند سازد و او را برای انجام ساير تکاليف و وظايف فردی و اجتماعی آماده می می

  تلقين مهم شمردن نماز در قلب :
اگر بخواهيم در نماز حضور قلب کامل پيدا کنيم بايد اهميت عبادت را به قلب تفهيم و تلقين کنيم. فهم 

همان تناسب توجه و حضور قلب در نماز به هر اندازه که در نظر نمازگزار مهم جلوه کند به 
 .نمازبيشتر به وجود می آيد، و اين يکی از امور فطری است

قابل تذکر است که برخی علماء فراغت قلب رامهمتر از فراغت وقت دراوردن خشوع بشمار 
مياورند. فراغت قلب برای ادای نماز بدين معنی است که : نماز گزار درحين عبادت ، ذهن و قلب 

از همه مشاغله ها و هّم و غم های دنيايی فارغ کند و توجه کامل  قلب را از امور پراکنده و خود را 
پريشانی خاطر منصرف نمايد و تماميت دل را معطوف به عبادت حق تعالی و مناجات با او منعطف 

 . کند

  آرام خواندن نماز :
پيامبر اسالم در نماز  از حرکتی در احاديثی متعددی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم روايت است که 

 . مگر اينکه تمام استخوانهايش به جای خودش بر می گشت به حرکت ديگر ی منتقل نمی شدند
  وزمانيکه نماز با اين شيوه خوانده شود ، تاثير بسزای در ايجاد خشوع وخضوع بعمل مياورد .

 : رعايت آداب نماز
نكردن اذكار و معانی نماز است. برای  ندادن و درك شمردن و بها غفلت نسبت به نماز به معنی سبك

رسيدن به قرب الهی و حضور قلب در نماز طوريکه در فوق بدان اشاره نموديم ، در درجه اول بايد 
 .داشته و تعظيم شود نماز بزرگ

تعظيم نماز دارای سه مرحله است، مرحله اول آداب نماز، مرحله دوم اسرار نماز و مرحله سوم آثار 
 .ماز است. تا انسان نسبت به آداب نماز شناخت کامل پيدا نكند قادر به فهم اسرار و آثار نماز نيستن

بنآ برای رسيدن به معنای حقيقی نماز وخشوع کامل رعايت آداب نماز الزم است . آداب نماز برخی 
جب زينت می کند و مو    ظاهری و برخی باطنی است . آداب ظاهری که شکل اعمال نماز را مشخص

طمائينه ، صوت و لحن ، مسواک زدن ، استعمال عطر ، پوشيدن مطهر  «نماز می شود عبارتند از : 
  ... » و و پاکيزه

آداب باطنی ، مربوط به معانی و مفاهيم و اسرار نماز است . نمازگزار بايد عالوه بر رعايت آداب 
در اثر توجه به اين آداب است .  ظاهری به آداب باطنی نمازنيز توجه کند که حضور قلب واقعی

رعايت آداب ظاهری نيز مقدمه ای برای رسيدن به اين مرحله است . آداب باطنی نماز عبارتند از : 
  .نشاط ، اخالص ، گريه از خوف خدا و خشوع

  ياد مرگ  در نماز:
وه خاص ياد مرگ به اين معنا نيست که انسان در زندگی صرفا مرده زياد ببيند بلکه ياد مرگ شي

  خود را دارد .
راه درست ياد مرگ در اين است که انسان در روز چند دقيقه مرگ خود را برابر چشمان خويش  



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

482 

  مجسم کند.
نبايد فراموش کرد که  برای صيقل دادن قلب مرگ را يادآوری کنيم اگر بتوانيم دقايقی با خود خلوت 

  شود. کنيم قلبمان نورانی می کسی و تنهايی خود بعد از مرگ را تصور کرده و حاالت بی

 بياد آوردن مرگ در نماز از جمله عامل است  که به حضور بيشتر قلب در نماز تاثير بسزايی دارد .
در نماز مرگ را بياد آوريد سزاوار :«  در حديثی از  رسول هللا صلی هللا عليه و سلم روايت است 

ند که بعد از اين نمی تواند نماز ديگری را انسان طوری نماز بخوا تر است که نمازش بهتر باشد و
« باورکند که هر لحظه امکان وقوع مرگ  ممکن وميسر وغير ممکن نيست و شايد هم »بخواند 

  نماز اخر ونماز وداع شما  باشد .» اين نماز 
   تدبر وتفکر در اوراد واذکار نماز:

ی ديگر از اسباب ايجاد خشوع تدبر وتفکرورزيدن در اذکار و اوراد نماز و فهم درست آنها يک
  وحضور قلب در نماز است .

پروردگار با عظمت ما  در جمله ساير  عبادت ، نماز را از بهترين ، مقبولترين عبادت معرفی داشته 
است ، وباز در نماز بهترين حالت  بنده  خويش زمانی معرفی داشته است که بنده در حال سجده به 

  در بار الهی قرار گيرد .
  ده با تمکين  عامل بی نهايت عمده در خشوع نماز بشمار ميرود .سج

پيامبرصلی هللا عليه وسلم  زمانی که  ام المومنين حضرت بی بی عايشه رضی هللا عنها می گويند
زمين نگاه می نمودند و زمانی که  نماز می خواندند سرشان بطور خاشعانه پايين می آوردند و به

حال حرکت دادن بود نگاه می کردند چنانچه که اين  انگشتشان که دربرای تشهد می نشستند به 
  . مسئله از پيامبر صلی هللا عليه وسلم به احاديثی متواتری به اثبات رسيده است

  امام ابن القيم درکتاب الفوائد خويش  مينويسد :
ر برابر او در روز بنده را دو بار ايستادن در برابر خدا هست، يکی هنگام نماز و ديگری ايستادن د«

قيامت برای محاسبه و بازخواست.کسی که در ايستگاه اول به خوبی ظاهر شود و موجبات رضای 
هللا را فراهم سازد بصورت قطع  در ايستگاه دوم نيز سربلند خواهد ايستاد و حساب بر وی آسان 

  خواهد گشت.
وبی ادا ننمايد بی شک در اما آنعده اشخاصيکه در ايستگاه اول سستی ورزد و حق آنرا به خ

 ».ايستگاه دوم بروی سخت گرفته خواهد شد
)   27و 26سوره المزمل آيات » ( ومن الليل فاسجد له وسبحه ليالً طويالً «فرمايد:  خداوند متعال می

 ).(در شب هنگام برای او سجده ببر و در شب طوالنی او را تسبيح و ثنا گو
ق اين موقف به خوبی ادا شود و خضوع و فروتنی الزم از باب بنا براين بر نماز گزار الزم است ح

کند  ی خدا اقامه می اجالل و تعظيم خداوند (عز وجل) از خود نشان داده شود و در هر نمازی که بنده
آورد هرگاه چنين شعور  چنين احساس کند که اين آ خرين نمازش خواهد بود ، که برای خدا بجا می

قرار گرفت قطعاً نمازی پر از خشوع و تواضع برای خدا اقامه خواهد و احساسی در دل مسلمان 
 .کرد

  کند که:  امام احمد از ابو ايوب انصاری روايت می
ی  مردی نزد رسول هللا صلی هللا صلی هللا عليه وسلم  آمد و عرض کرد، ای رسول خدا مرا موعظه

  کوتاه و مفيد بده. 
قمت فی صالتک فصل صالة مودع والتکلم بکالم تعذر منه  اذا«رسول صلی هللا عليه وسلم  فرمود: 
ی نمازت برخاستی آنرا چنين اقامه کن گويی  هرگاه به اقامه»( غدا واجمع اليأس مما فی ايدی الناس

گويی و هرگز سخنی بر زبان نياور که بعداً از  آخرين نماز است و داری برای هميشه با آن وداع می
و اين تفکر  ).هر آنچه که در اختيار ديگران است نااميد و مأيوس باشخواهی کنی و از  آن معذرت
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  آيد مگر با پی بردن به معانی قرآن و احياناً باعث جاری شدن اشک می شود. بوجود نمی
ُروا بِآياتِ «  سوره فرقان آمده  73در آيه  وا َعَليَها ُصّماً َوُعْميا َوالَِّذيَن إَِذا ذُّكِ   »  ناً َربِِّهْم لَْم يِخرُّ

پردازند و  هنگامی که بوسيله قرآن پند داده شدند همانند کران و نابينايان بدان نمی ( و کسانيند که
  گوش نمی دهند)

هنگام قرائت آيات رحمت از هللا طلب رحمت کنيم و هنگام آيات عذاب به هللا پناه ببريم که اين خود 
 . موجب تقويت خشوع در نماز می شود

مين گفتن در ختم  سوره فاتحه که در آن اجر بزرگی وجود دارد عامل خشوع همچنان علماء آ
  وحضور قلب در نماز معرفی داشته اند ، طوريکه رسول هللا صلی هللا عليه و سلم می فرمايند : 

شما هم آمين بگوئيد ، هرکس آمين او با آمين مالئکه همراه شود گناهان  ( هنگاميکه امام آمين گفت
لمن حمده ، در  ه آمرزيده می شود ) بروايت امام بخاری . و همچنين بعد از سمع هللاکه داشت قبل

اجر زيادی دارد . عوامل در ايجاد  خشوع وحضور قلب » ربنا و لک الحمد« جواب امام بگوئيم : 
  در نماز بحساب اورده اند .

  قرائت در نماز:
  يل وشمرده شمرده  قرائت گردد:فاتحه  بايد به ترت  ۀقرائت در نماز  بخصوص قرائت سور

و رسول هللا »  و رتل القرآن ترتيال«  فرمايند  سورۀ مزمل ) می 4پروردگارباعظمت ما در (آيۀ  
 فرمايند : ( قرآن را با صدای خود زينت دهيد همانا صدای زيبا به زيبايی صلی هللا عليه و سلم می

  قرآن می افزايد).
سوره فاتحه ، باعث می شود تا معنی  آيات را  بهتر  بفهميم  خواندن  سوره ها وبخصوص  خواندن

ودر معنی آن تدبر وتفکر نمايم ، اين امر مارا در ايجاد خشوع در نماز کمک ميکند واين روش ، 
  (بروايت حاکم) روش نماز پيامبر اسال م نيز ميباشد .

  حديث قدسی می فرمايند  دربدانيم که هللا تعالی در نماز به ما جواب می دهد : همانطور که هللا
  برای بنده ام است آنچه که بخواهد هرگاه گفت :  ( نماز را بين خود و بنده ام تقسيم نموده ام و

الرحمن « هللا می فرمايد : بنده ام مرا ستايش نمود . هرگاه گفت :  ،» الحمد � رب العالمين  « 
هللا می  ،»  مالک يوم االدين « ت . و هرگاه گفت : هللا می فرمايد : بنده ام ثنای مرا گف ،» الرحيم 

  فرمايد : بنده ام مرا تمجيد نمود .
، هللا می فرمايد : اين بين من و بنده ام است و برای »اياک نستعين  اياک نعبد و:« و هرگاه گفت  

مت عليهم انع اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين« است هر چه بخواهد . و هرگاه گفت :  بنده ام
  . )بنده ام است هر چه طلب نموده ، هللا می فرمايد : اين برای»  و الضالينعليهم غير المغضوب 

  : دعا و توسل
يکی از راههای ايجاد حضور قلب، وخشوع در نماز دعا و درخواست حضور قلب از حق تعالی است  

فيق حضور قلب در عبادت  را بخواهد که به او تو پروردگار نمازگزار پيش از نماز می بايست از 
اعطا فرمايد .  اين دعا عالوه بر آماده کردن روح نمازگزار برای حضور قلب سبب جبران کاستی 

 .هايی می شود که در طول شبانه روز از او سرزده است
  گذاشتن ستره در نماز:

يجاد خشوع گذاشتن ستره وبخصوص ، نزديک خواندن نماز  به ستره از جمله عاملی  مفيد برای ا
 در نماز بشمار ميرود . 

علماء  ميگويند که فوايد نزديک بودن به ستره : حواس انسان به چيزهای پشت ستره جلب نمی 
شود و  و مانعی برای عبور شيطان از جلوی نماز است و راه برای عبور مردم آزاد می شود سد

برابر ستره نماز می خواند به  شما در رسول هللا صلی هللا عليه و سلم می فرمايند:  ( هرگاه يکی از
  نکند ) ( بروايت ابو داود ) ستره اش نزديک شود تا شيطان نماز او را قطع
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  اشاره به انگشت سبابه در تشهد:
اين « پيامبر صلی هللا عليه وسلم   در مورد حکمت  اشاره به انگشت  سبابه در تشهد فرموده اند:  

  و به انگشت سبابه خود اشاره نمودند .»  سنگين تر از آهن است برای شيطان
است که  انگشت سبابه انسان را به وحدانيت هللا يادآور می شود و اين بزرگترين چيزی اشاره با 

  شيطان از آن بدش می آيد . از شر شيطان به هللا پناه می بريم.

  تنوع قرائت آيات و اذکار در نماز : 
جنب اينکه از عادت وسنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در نماز نمازگزار با استفاده از اين روش در 

متابعت بعمل مياورد ، از جانب ديگر تنوع قرائت در حرکت واذکار عامل خوبی  برای خشوع 
  وحضور قلب  در نماز بحساب می ايد .

  ..»عاً َوُخْفيةً تََضرُّ  اْدُعواْ َربَُّكمْ « می فرمايند:) سوره اعراف  55پروردگار با عظمت ما ( در آيه 
بخوانيد ) و رسول هللا صلی هللا عليه وسلم می  ( پروردگار خود را فروتنانه و پنهانی به کمک

بنده با پروردگارش سجده است پس در آنجا زياد دعا کنيد ) ( رواه  فرمايند : ( نزديکترين مکان
  .). مسلم

  ليه وسلم بعد از نماز :پايبند بودن به اذکارصحيح وارد شده از پيامبرصلی هللا ع
که باعث از بين  بقای برکت نماز می شودوتمام موانع  در قلب و اين اذکار باعث تثبيت اثر خشوع 

  رفتن خشوع يا کمرنگ شدن آن ميگردد ، از بين ميبرد.
  نخواندن نماز در لباس که تصوير دارد:

رسامی وتصوير وجود داشته مسلمان  بايد حد اعظمی کوشش بعمل ارد   تا در لباسی که در آن 
رضی هللا عنه روايت است که پيامبرصلی هللا  باشد نبايد نماز خواند . در حديثی از بی بی  عائشه

نماز خواندند ، نوشته ها و طرح لباس  عليه وسلم  در لباسی که دارای طرح و نوشته هايی بود
زد ابی جهم بن حذيفه ببريد و در عوض گفتند اين لباسها را به ن ايشان را مشغول کرد و بعد از نماز

 و بدون نقش بياوريد چون اين لباس مرا در نماز مشغول ساخت ) .( بروايت امام آن لباس ساده
 مسلم ).

از غذا در  همچنان زمانيکه غذا آماده است و يا اشتهاء خوردن غذا داشته باشيم نماز را بعد 
زيم . در حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده صورتيکه وقت نماز سپری نگردد  به تعويق آندا

 ). بروايت امام مسلم رحمه هللا » (با حاضر شدن غذا نمازی وجود ندارد « اند : 
همچنان دستور دين مقدس اسالم همين  است اگر انسان در حالی باشد که : ادرار يا مدفوع داشته 

هرگاه غذا آماده باشد و يا دو « ليه وسلم ميفرمايند : باشد نبايد نماز بخواند زير ا پيامبر صلی هللا ع
  وجود ندارد .)( بروايت امام مسلم رحمه هللا) .  چيز نجس فشار آورده باشد ، نمازی

   خوانندۀ محترم!
  در همه ای از حاالت  که در فوق تذکر رفت از جمله حالتی ميباشد که خشوع نماز را ازبين می برد 

  .سازد  ويا خشوع را گمرنگ می
 : ذکر دائم هللا

  يکی از راههای حضور قلب وايجاد فضای خشوع ، ذکر هميشگی هللا  است ، يعنی نمازگزار در طول 
روز در خارج از نماز نيز به ياد خدا باشد و اين ممکن نخواهد بود مگر آنکه نمازگزار با ياد خدا، 

که در طول شبانه روز از ياد خدا  اعمال صالح را فراروی خود قرار دهد. چطور ممکن است قلبی
غافل بوده به يکباره در هنگام نماز تغيير جهت داده و از گرايش های دنيوی خارج شود . چنين 

قلبی هرگز به مرحله حضور کامل نخواهد رسيد و مصداق نمازگزاری می شود که با غفلت از روح 
  واهد داشت .را بجا می آورد و از ستم ابايی نخ» صلوه ساهون « نماز ، 

   . ولی قلبی که همواره به ياد خداست ، با تمام وجود در هنگام نماز محضر خداوند را درک می کند 
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و نبايد انتظار داشت که خشوع در مدت يک شبانه روز در قلب به وجود   جايگاه خشوع، قلب است -
    آيد، بلکه پيدايش آن نياز به تمرين و ممارست پيوسته دارد.

، چون کسی  گر چه در يک دقيقه باشد، خدای عز و جل را ذکر کنيم  روز و در هر ساعتدر طول  -
، مشکل است که به يک بار در نماز به خشوع بگرايد.  که قلبش در طول روز از ذکر خدا غافل بوده

  باشد. ، ذکر خدا در طول روز، از مقدمات پيدايش خشوع در قلب می بنابر اين
وضوءی مجدد بگيريم و از خدا بخواهيم که قلبمان را پاک و پيراسته سازد،  برای گزاردن هر نماز -

  همان طور که بدنمان را پاک ساخت و از او در خواست کنيم تا قلبی خاشع به ما عنايت فرمايد.
  سجده کردن در سجده تالوت:

» ( يدهم خشوعاو يخرون لالذقان يبکون و يز« اسراء ) می فرمايند  سورۀ  ١٠٩آيه هللا تعالی در (
مريم  58سجده می کنند و می گريند و بر تواضع آنان می افزايد ) و همچنين در آيه  و برچهره ها
هر زمان که آيات هللا مهربان  اذا تتلی عليهم آيات الرحمن خروا سجدا و بکيا)، (« ... می فرمايند 

  .)خاک می افتادند بر آنان تالوت می شد سجده کنان و گريان به
بخواند و سجده نمايد  ول هللا صلی هللا عليه وسلم می فرمايند : ( زمانيکه ابن آدم آيه سجدهرس

برمن ، فرزند آدم به سجده امر شد و  شيطان خود را دور می گيرد و گريه ميکند و می گويد وای
سجده امر شدم و خودداری کردم و آتش برای من است )  سجده نمود و بهشت برای اوست ، من به

هللا) بنآ رعايت سجده تالوت در داخل نماز عامل قوی در ايجاد خشوع  ( بروايت امام مسلم رحمه
  بشمار می ايد 

  :اعوذ با� گفتن درنماز
  اعوذ با� گفتن و از شر شيطان به هللا پناه بردن عامل بهتر وموثرتری در ايجاد روحيه خشوع در 

  نماز است .
نموده است که از دشمنی خود با ما دست بر ندارد ، دشمنی   شيطان دشمن ماست ، شيطانی قسم 

  شيطان زمانی به اوج خود ميرسد زمانيکه انسان ميخواهد که به نماز ايستاده شود .
با آغاز بنده به نماز فعاليت های شيطان تشديد می  يابد ،وهمه تالش وسعی خود را بخرچ ميدهد که 

ما بگيرد ، شيطان به منزله راهزنی است که می خواهد  روحيه  ، خشوع و خضوع در نماز را از
مسير شود اما بنده عبادتکار با استفاده از صبر و اذکار وارد شده از پيامبر  مانع و قطع کننده اين

  صلی هللا عليه وسلم از کيد و مکر شيطان در امان می ماند.

  :دفع وسواس شيطان

وشد  کسم خورده انسان است ، وهميشه ميور شديم که شيطان دشمن قآ طوريکه در فوق ياد
تاانسان را در تشويش ، اضطراب ووسواس نگاه دارد  . فعاليت جد وجهد شيطان هميشه در فريب  
انسان بوده ، ولی زمانی اين کوشش ها به اوج خود ميرسد که مومن مسلمان به دربارپروردگار به 

  نماز ايستاده  ميشود .
نابر قوت که هللا نصيب اش گردانيده ، توجه اساسی خويش رابه نماز پس  برنمازگزار واجب است  ب

ومقام با عظمتش گردنيده وتشويش واضطراب را از خود دور نگاه داشته وبا اطمينان وآرامش 
  .وبصيرت کامل نماز خويش را به خشوع کامل وحضور قلب بجا  اورد 

 ِ َّo َعلَيِه َوآِلِه َوَسلََّم شخصی را ديد كه نمازش را در حديثی آمده است زمانيکه  رسول هللا َصلَّى
  خواند دستور داد تا نمازش را تكرار نمايد و به او گفت: نادرست و بدون طمأنينه می

اْلقُْرآِن، ثُمَّ  إَِذا قُْمَت إَِلى الصَّالِة فَأْسبِغ اْلوضوء، ثُّم اْستَْقبِِل اْلِقْبلَةَ فََكبِّْر، ثُمَّ اْقَرأْ َما تَيسََّر َمعََك ِمنَ « 
اْرفَْع َحتَّى تَْطَمئِنَّ  اْرَكْع َحتَّى تَْطَمئِنَّ َراِكعًا، ثُمَّ اْرفَْع َحتَّى تَْعِدَل قَائًِما، ثُمَّ اْسُجْد َحتَّى تَْطَمئِنَّ َساِجًدا، ثُمَّ 

كامل بگير، سپس رو به  هر گاه به نماز بلند شدی وضوءی«.» َجاِلًسا، ثُمَّ اْفَعْل َذِلَك فِی َصالتَِك ُكلَِّها
كه  گاه به ركوع برو تا اين قبله كن و تكبير بگو، سپس آنچه از قرآن كه برايت ممكن باشد بخوان، آن
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كه در حالت ايستادن  حركت و آرام گردد، سپس از ركوع بلند شو تا اين در حالت ركوع بدنت بی
حركت شوی،  ر حالت سجده آرام و بیكه د گاه سجده را به جا آور تا اين حركت شوی، آن راست و بی

كه به حالت نشسته آرام بگيری، سپس اين عمل را در تمام  سپس سرت را از سجده بردار تا اين
 .»های نمازت انجام بده ركعت

اگر نماز گزار در نماز  احساس كند كه در برابر  هللا تعالی ايستاده و با او مشغول مناجات هست، 
شود كه شيطان ازاوا فاصله  دارد و باعث می وع و خضوع در نماز وا میاين احساس  اورا  به خش

 گرفته و از وسوسه های او در امان بماند .
هرگاه وسوسه های شيطانی در نماز بر نماز گزار غالب گردد، بر نماز  گزار بطرف دست چپ 

سه بار اعوذ با�  «خويش  بدون لعب دهن تف کند . و سه بار از شيطان ملعون به هللا پناه ببرد 
ِ َعلَيِه   »من الشيطان الرجيم بگو َّo َوَسلََّم به برخی صحابه كه زمانيکه به چنين    رسول هللا َصلَّى

 مشكل ووسواس مواجه ميشودند برايشان  همين  راهنمايی  مينمودند .
راه ميانه ناگفته نبايد گذاشت دين اسالم دين اسانی است ودر همه امور بخصوص در عبادات 

واعتدال را در پيش گرفته ، برای پيروان خويش امر فرموده اند ، که اگر باز هم نماز دچار وسواس 
ی سهو  گردد ، ودر نماز شک واقع شود نبايد به اعاده نماز مبادرت کند  بلکه  اگر موجبات سجده

  را به انجام برساند. پيش بيايد الزم است كه آن
  يزه ها :صاف کردن سجدگاه ازسنگ ر

رضی هللا عنه روايت نموده ،آمده است که پيامبر صلی  در حديثی از امام بخاری رحمه هللا از معيقب
اگر اينکار می کنی « خاک را صاف می نمود گفتند :  هللا عليه وسلم مردی که موقع سجده نمودن

حرکات موجب  اينجا بخاطر محافظت بر خشوع نماز است چون زيادی علت نهی در» يکبار کافيست
 ، اگر محل سجده نياز به صاف و درست شدن دارد قبل ازگردد . و بهتر است  کم شدن خشوع می

  . نماز آنرا صاف و پاک وهموار نمايد
  عدم قرائت تالوت به آوازبلند:

قرآئت تالوت قرآن عظيم الشان  به آواز بلند در نماز موجب ايجاد مزاحمت وتشويش برای ديگران 
که در حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم مسلمانان را از اين عمل در حذرداشته است ميشود طوري
است ، مزاحم همديگر نشويد و در  همانا هر کدام از شما با پروردگارش در مناجات«ميفرمايد : 

  بروايت ابوداود رحمه هللا)»  ( گفتند در نماز .  قرائت صدای خود را بر همديگر باال نبريد يا
  چرخ دادن روی به اينطرف وآنطرف:عدم 

 هللا عنه روايت گرديده است آمده است : ( در نماز به استمرار هللا مقابل در حديثی که ابوذر رضی
چرخ داد هللا از او  بنده است تا زمانی که بنده روی خود را چرخ ندهد پس زمانی که روی خود را

مورد گرداندن صورت در نماز سئوال شد  م درروی می گرداند ) از رسول هللا صلی هللا عليه وسل
  نماز بنده اختالس می کند .) بروايت امام بخاری رحمه هللا. فرمودند : ( اختالسی است که شيطان از

  نگاه کردن  به آسمان در وقت نماز:
نمازگزار در نماز حداعظمی کوشش بعمل اورد  تا در نماز آرامش الزمی را داشته باشد واز حرکت 

که از جنس نماز نيست جدآ خود داری نمايد . واز گردانيدن  روی خويش در وقت نماز  اين های 
  طرف وآنطرف پر هيز نمايد .

همچنان نماز گزار در وقت نماز وبخصوص بعد از باالشدن از رکوع به طرف اسمان نگاه ننمايد . 
زمانی که در :«  ميفرمايد پيامبر صلی هللا عليه وسلم از اين عمل شديدآ نهی فرموده ، طوريکه 

 )  بروايت امام احمد رحمه هللا» ( نماز هستيد روی خود را به آسمان نکنيد
يا اينکه بيناييتان را  تا جايی که به شدت نهی می کنند و می گويند : ( از اين کار دست برمی داريد

  ). از دست بدهيد .)  (بروايت امام بخاری رحمه هللا
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  ن:ــانداختن لعب ده
خشوع سخت در تناقض بوده واين   انداختن لعب دهن  در وقت نماز درپيش روی با روحيه وآداب 

  عمل  در برابر هللا از ادب بدور می باشد .
شما نماز می خوانديد در پيش روی  خود لعب دهن خود نياندازيد  هر گاه«پيامبر می فرمايند :  

 ). وايت امام بخاری رحمه هللابر» ( برابر شما است  چون در حال نماز هللا در
همچنان پيامبر صلی هللا عليه وسلم مسلمانان را در وقت نماز از کشيدن فاژه منع نموده طوريکه 

 از  در صورت که ممکن باشد از کشيدن فاژه جلو گيری کنيد  چون شيطان هرگاه يکی « ميفرمايد :
  ) . داخل  دهن تان می شود ) (بروايت امام مسلم رحمه هللا

 پيامبر اسالم نمازگزاران را از خواندن نماز  به دهان پوشانده منع  فرموده است :( ابو داود ).
همچنان پيامبر صلی هللا عليه وسلم نمازگزاران را از تشبيه نمودن به حيوانات بخصوص از سه چيز 

  ، وان درندهاز نوک زدن مانند زاغ (سريع نماز خواندن)، شکل خوابيدن حي :«منع  فرموده است 
در مسجد که  در سجده دو ساعد بر روی زمين پهن کردن ) ، و عادت کردن به يک جای خاص ( 

خاص عادت می کند و جای  فضيلتی در آن نباشد مثل شتر که برای خوابيدن ، هميشه به يک جای
  خود را تغيير نمی دهد.

  درک وفهم فوايد خشوع در نماز: 
ميباشد . از » خشوع  « ی نهايت مفيد وموثردرک وفهم مفهوم يکی از عوامل که ايجاد خشوع ب

جمله  راه درست درک کردن   فوايد خشوع در نماز ميتوان به اين حديثی پيامبر صلی هللا عليه 
نماز  شخص مسلمانی که هنگام نمازهای واجب خوب وضوء بگيرد و در« وسلم  اشاره نمود : 

کبيره او می گردد و در  شيده شدن گناهانش بجز گناهانخشوع و رکوع خوبی داشته باشد موجب بخ
  .بروايت امام مسلم)» ( تمام عصور چنين است 

 نماز در فضای بندگی:
بندگی رکن اصلی و گوهر تمامی عبادت است و هدف از خلقت انسان چنين تعيين می شود . بندگی 

ير می دهد . بندگی يعنی رنگ ديگری به عبادت می بخشد و بينش انسان را نسبت به عبادت تغي
احساس و اظهار بندگی ، خدا را مالک همه چيز دانستن ، راضی به رضای خدا بودن ، خدا محوری 

، خود فراموشی و پسنديدن آنچه خدا می پسندد . قرار گرفتن در فضای بندگی موجب می شود 
  عبادت انسان در سمت واقعی اش صورت گيرد.

  نماز:مل وتفکر درروش گذشتگان در أت
احوال ياران گرامی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم و سلف تامل وتفکر در زندگی گذشتگان نيک 

ما که در برابر نماز چه حالتی داشته اند به ماکمک ميکند تا ما با استفاده از روش  صالح در نماز
  آنان در نماز خويش حالت خشوع وخضوع را ايجاد نمايم .

  در روايت آمده است: 
رنگ  انيکه حضرت علی بن ابی طالب رضی هللا عنه  وقت نماز فرا ميرسيد ، می لرزيدند وزم 

به هللا قسم وقت نماز  : رخسارشان تغيير می کرد ، به ايشان گفته شد شما را چه شده است ؟ گفتند
 مل کنندکوهها عرضه نمود اما آنها نتوانستند آن را ح رسيده و قت ادای امانتی است که هللا تعالی به

  ابن تيميه (رح) در اين زمينه گويد:
ای از مسجد فرو ريخت مردم از جای  خواند، در همان حال گوشه مسلم بن يسار در مسجد نماز می« 

  خود برخاستند و فرار کردند او که در نماز بود اصالً متوجه قضيه نشد!؟
اهن وی را سوزاند ولی او از جای ای از پير عبد هللا بن زبير (رض) در سجده بود که منجنيقی گوشه

 .خود تکان نخورد وسر بلند نکرد
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کنی؟ گفت آيا چيزی  خطاب به عامر بن قيس گفتند: آيا به هنگام نماز چيزی با نفس خود زمزمه می
محبوبتر از نماز در نزد من وجود دارد تا نفس خود را بدان مشغول گردانم و آنرا با نفس خود 

ی خانواده و اوالد ما را به خود مشغول  ليکن بعضی اوقات تفکر در بارهزمزمه کنم؟ گفتند نه، 
 .کند می

ها را در بدنم فرو ببرند نزد من محبوبتر است از اينکه دل خود را در هنگام نماز  گفت: اگر سر نيزه
  .به همچون چيزهای مشغول بدارم

  سعد بن معاذ   گفت: سه خصلت دارم، اما کاش هميشه داشتم:
اگر حديثی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم  بشنوم، در درستی آن : انديشم ز به چيزی نمیدر نما

  دهم. نمی  ای به خود راه شک و شبهه
خوانم و دعاهايی که ديگران به زبان می  چه که خود می ای هستم چيزی به جز آن وقتی همراه جنازه

 22/605اشتند الفتاوی البن تيمية (کند؛ يعنی کامالً حضور قلب د آورند، به ذهنم خطور نمی 
شتابم و با نيتی پاک  خيزم و با خشيت به سوی نماز می هللا  گفت: در اوقات نماز برمی و حاتم   رحمه

گويم و با ترتيل تأمل و تفکر قرآن  را در کمال عظمت و بزرگی می» اکبر هللا«خوانم و  نماز می
رسانم و با نيت خارج  و تشهد را با خضوع به اتمام میروم  خوانم و در کمال فروتنی به رکوع می می

ترسم  گردم و می کنم، و باز به خود برمی دهم و با کمال اخالص آن را تمام می شدن از نماز سالم می
کنم و آن را پاس  ام بر نماز محافظت می که از من پذيرفته نشود و مقبول خداوند نباشد و تا زنده

  .)28-27ة دارم (کتاب خشوع فی صال می
دو امام، يعنی ابوحاتم رازی و محمد بن نصرالمروزی را ديدم  هللا   گفت: ابوبکرالصبغی  رحمه

کسی را همانند آنها نديدم و صدايی مثل صدای آنها را  و از شنيدن صدای آنها لذت بردم و هيچ
بر پيشانی وی کسی را نديدم که زيباتر از محمد بن نصر نماز بخواند؛ زنبور  ام. هيچ نشنيده

  کرد. محمد بن يعقوب اخرم گفت:  کرد اما کوچکترين حرکتی نمی نشست و پيشانی او را زخمی می می
شدند ولی آنها را از  ها بر گوش وی جمع می هيچ نمازی از نماز محمد بن نصر زيباتر نبود، پشه

نهاد و  ش را بر سينه میا آور بود؛ چانه کرد و زيبايی نماز، خشوع و فروتنی او شگفت خود دور نمی
  ايستاد  ( کتاب تعظيم قدرالصالة  ) همانند چوبی خشک می

لرزيد که گاه به راست  ايستاد بدنش چنان می هللا ـ وقتی به نماز می االسالم ابن تيميه ـ رحمه شيخ
شد. يا چپ متمايل می  

   :حکم خشوع در نماز
ست يا مستحب ) نظريات مختلفی در نزد در مورد اينکه خشوع در نماز ( واجب است ، يا سنت ا

علمای اسالم وجود دارد، تعدادی از علمای بزرگوار اسالم  از جمله  امام نووی و حافظ ابن حجر   
بدين  باور اند که خشوع در نماز  از جمله ی مستحبات و سنت است،ولی تعداد از علماء از جمله 

ام احمد و امام ابن تيميه گفته اند که خشوع در و ابن حامد از اصحاب ام» احياء«امام غزالی در 
  نماز واجب است.

  داليل علماء  که قايل بروجوب خشوع در نماز اند:
أَفَالَ «سوره نسا ء ) استدالل مينمايند :  82علمای که قايل بروجوب خشوع در نماز اند به ( آيه : 

د؟) و می گويند که انديشيدن و تدبر در قرآن بدون انديشن نمی  قرآن  (آيا در آيات» َيتََدبَُّروَن اْلقُْرآنَ 
  تمرکز بر معنای آن متصور نخواهد بود.

َالةَ ِلِذْکِری«و می فرمايد:  و غفلت ». نماز را برای ياد و ذکر من بپادار). «14(سوره طه » أَقِِم الصَّ
(سوره » َن اْلغَافِِلينَ َوالَ تَُکن مِّ «و عدم خشوع با ذکر و ياد خدا در تضاد است، و لذا می فرمايد: 

و از   عزوجل  ذکر و ياد خدای  : از غافالن ). و از جمله ی غافالن مباش. يعنی205اعراف آيه  
  . در نماز نباش قرائت   غافالن
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از طرفی مقصود اصلی نماز تلفظ آيات و اذکار و ادعيه ی داخل آن نيست، بلکه مقصوِد حقيقی 
زار معانی الفاظی را که بر زبان می آورد، درک نکند و در آنها فرو معانی آنها هستند، و اگر نمازگ

  نرود، مقصود اصلی نماز را ترک گفته است.
إن العبد ليصلی الصالة ال يکتب له « و از پيامبر صلی هللا عليه وسلم روايت شده که ايشان فرمودند: 

   ».عقل منها سدسها وال عشرها، وإنما يکتب للعبد من صالته ما 
عنی: هرگاه بنده نماز می خواند برای او نه يک ششم آن و نه يک دهم آن نوشته نمی شود، و بلکه ي

برای بنده آن مقدار از نمازش نوشته می شود که به آن توجه کرده است. روايت ابوداود ونسائی 
  وابن حبان از حديث عمار بن ياسر.

من عرف من علی يمينه وشماله متعمداً «ت: و نيز از معاذ ابن جبل رضی هللا عنه روايت است که گف
هر کس در نماز از روی عمد بفهمد چه کسی در طرف راست و چپش ».وهو فی الصالة فال صالة له

  قرار گرفته نماز او نماز نيست. إحياء علوم الدين؛ کتاب أسرار الصالة ومهماتها.
هر ». ب فهی إلی العقوبة أسرعکل صالة ال يحضر فيها القل«و حسن بصری رحمه هللا می فرمايد: 

نمازی که در آن حضور قلب وجود نداشته باشد، پس بزودی عقوبت خواهد ديد. مرجع سابق، و 
  ».بداية الهداية« در

علماء  اجماع کرده اند بر اينکه چيزی نصيب بنده ی نمازگزار «و عبد الواحد بن زيد می گويد: 
  ).1/161إحياء علوم الدين (». ته استنخواهد شد بجز آن مقدار که در آن توجه داش

خداوند در قرآن «چنين می گويد: » مجموع فتاوای«االسالم ابن تيميه رحمه هللا در   و شيخ
ْبِر َوالصَّالِة َوإِنََّها لََکِبيَرةٌ إِالَّ َعلَی اْلَخاِشِعينَ «فرمايد:  می و . «45سوره بقرةآيه  » ( َواْستَِعينُوا بِالصَّ

، و اين »نماز جز برای خاشعان، گران و دشوار است  جوييد و براستی که  ماز ياریاز صبر و از ن
کنندگان است، از سويی سرزنش جز به سبب ترک  فرمودی هللا تعالی مقتضای سرزنش غيرخشوع

واجب يا انجام عمل حرامی نخواهد بود، پس از آنجاييکه غير خاشعين مورد سرزنش واقع شده اند 
داللت بر وجوب خشوع در عبادت است، و همچنين اين فرموده ی هللا تعالی دليل بر  نتيجتاً اين امر

 - تا جاييکه می فرمايد: –قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن * الَِّذيَن ُهْم فِی َصَالِتِهْم َخاِشعُوَن «وجوب خشوع است: 
  براستی که. «11 -10مؤمنون: » ِفيَها َخاِلُدونَ  أُوَلِئَک ُهُم اْلَواِرثُوَن * الَِّذيَن يَِرثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهمْ 

خاشعند..آنان وارثان هستند، همان کسانی که جنت  را   در نمازشان  که  رستگار شدند کسانی  مؤمنان
خداوند متعال خبر داده که آنها (خاشعان) جنت را به ». برند و جاودانه در آن ماندگارند به ارث می

ی اين حقيقت است که غير آنها فردوس را به ارث نخواهند برد، و اين برند و اين مقتضا ارث می
فردوس بدون آن به ارث می  داللت بر وجوب اين خصلت دارد، و اگر مستحب می بود می بايست 

بدست می آيد نه مستحبات، و به همين خاطر چيزی  رسيد، زيرا جنت بوسيله ی انجام عمل واجبات 
   شود مگر آنکه واجب باشد.. نمی در مورد اين خصلت ذکر 

بنابراين خشوع در نماز واجب است و اين متضمن سکون، آرامش و تواضع است، و کسی که در 
زند (يعنی کسی که به سجده می رود و بدون سکون از آن بر می گردد و  سجده بمانند زاغ منقار می

سجده و جلوس بين آنها باز با سرعت به سجده ی دوم می رود، بدون آنکه آرامش و سکونی در 
رود خاشع نيست، و در نمازش  داشته باشد) و نيز کسی که هنوز از رکوع بلند نشده به سجود می

آرامش و سکون نگرفته، زيرا سکون يعنی طمأنينه و کسی که طمأنينه نداشته باشد سکون و 
و کسی که  آرامش ندارد و کسی که سکون نداشته باشد در رکوع و سجودش خشوع نخواهد داشت

خاشع نباشد گناهکار و عاصی است.. و دليل (ديگر) بر واجب بودن خشوع در نماز اينست که 
کرد و از خود حرکات اضافی انجام  پيامبر صلی هللا عليه وسلم کسی را که در نماز به آسمان می

جموع م». دهد هشدار و سرزنش کرده است، زيرا اين اعمال با خشوع در نماز منافات دارند می
  ).558-22/553الفتاوی (
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  داليل علماء  که قايل برسنت بودن خشوع در نماز اند:
إن العبد لينصرف من الصالة ولم يکتب له إال «هر چند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده اند: 

همانا بنده از نماز فارغ می شود در حاليکه برايش جز » «نصفها، ثبيرها، ربعها، حتی بلغ عشرها
، ولی با اين »نصف، يا يک سوم، يا يک چهارم و يا تا آنکه به يک دهم برسد، نوشته نمی شود

وجود ايشان به کسی که در نمازش دچار سهوی می شود امر نموده تا سجده ی سهو ببرد ولی وی 
  را به تکرار نماز امر نکرده است.

إذا أذن المؤذن بالصالة « فرمودند: و نيز از پيامبر صلی هللا عليه وسلم ثابت شده است که ايشان 
التأذين، فإذا قضی التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصالة أدبر، فإذا    أدبر الشيطان وله ضراط، حتی ال يسمع

حتی يخطر بين المرء ونفسه، يقول: أذکر کذا .. أذکر کذا، ما لم يکن يذکر، حتی  قضی التثويب أقبل، 
) و مسلم 573بخاری (  ».کم ذلک فليسجد سجدتين وهو جالسفإذا وجد أحد يظل ال يدری کم صلی، 

)582.(  
کند  کند و از عقب خود، هوا خارج می می شود، شيطان فرار می هرگاه برای نماز، آذان داده «يعنی: 

کند، و  گردد، و اگر اقامه گفته شد باز فرار می تا صدای آذان را نشنود. و هرگاه آذان تمام شد، برمی
گويد: فالن مسئله و  نمازگزاران را دچار وسوسه کند و می گردد تا  ز اتمام آن، بر میدوباره پس ا

همه ی آنچه را که فراموش کرده است به يادش می آورد و  فالن مسئله و... را به خاطر بياور، و 
چند رکعت خوانده است، پس هرگاه يکی از شما دچار چنين  او را چنان سرگرم می کند که نداند 

   ».تی شد در آخر دو سجده ی سهو ببردحال
می بينيم که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در چنين نمازی که شيطان نمازگزار را در آن به غفلت می 
اندازد تا جاييکه نمی داند چند رکعت خوانده است، امر می کند تا دو سجده ی سهو بجای آورد ولی 

عا ، چنانکه شما می گوييد ،نماز به سبب غفلت و عدم وی را به تکرار نماز امر نمی کند، و اگر واق
خشوع باطل شود، پس می بايست پيامبر صلی هللا عليه وسلم نمازگزار را به تکرار نمازش امر می 

  .)530-528و112/ 1کردند. (نگاه کنيد به: مدارج السالکين 
نووی رحمه هللا نيز همچنين فقها اجماع کرده اند که خشوع جزو شروط صحت نماز نيست. و امام 

صفحه:  2اجماع علماء  را مبنی بر اينکه خشوع واجب نيست نقل کرده است.( فتح الباری جلد: 
و لذا نتيجه می گيريم که خشوع واجب نيست، بلکه سنت و فضيلت است، چنانکه امام نووی   .)226

و اذکار آن و آنچه خشوع و خضوع در نماز و تدبر و توجه در قرائت «آورده است: » المجموع«در 
که متعلق به نماز است و نيز دوری از افکاری که متعلق به آن نيست، (همگی) مستحب هستند، و 

اگر در چيزی غير از نماز به تفکر بپردازد و اين افکار زياد شوند، نمازش باطل نمی شود اما 
وشيدن شراب و .. (و مکروه است، و تفاوتی ندارد که در امورات مباح فکر کند يا حرام مانند ن

قولی که می گويد:) هرگاه تفکر کردن در سخن نفس زياد شود، نماز باطل خواهد شد، قول مردود و 
شاذی است، چرا که اجماع نقل شده است که اين امر نماز را باطل نمی کند، اما بر کراهت آن اتفاق 

  . . ) 114صفحه:  4المجموع جلد : ». ( نظر وجود دارد

 ترم !خواننده مح
و واى بر آنعده اسنانهای که از  پروردگار با عظمت است ترين رشته الفت بين بندگان و  نماز ، محكم

 . بهره بماند پيوند با صفاى الهى جدا باشد و حيات و زندگيش از نور اين عبادت ، بى
در  ترين عمل نماز ، واقعيتى است كه هللا  مهربان عشق و محبت از انسان خواسته و نورانى

 . شبستان حيات بشر است
نماز ، ريسمان اتصالى است كه همه هستى و موجوديت انسان  را ، به ملكوت پيوند داده و مانند 

 . توان يافت اى بهتر براى ايجاد ارتباط بين بشر و حق مطلق نمى اين منبع فيض ، برنامه
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بركات و كليد گشاينده مشكالت و  ها ، منبع نماز ، برتر از همه عبادات ، منعكس كننده تمام واقعيت
 . شستشو دهنده خطرات از قلب و نور و روح عارفان و خالصان است

كس  نماز ، مايه قرب الهى است كه بدون آن ، جلب فيض خاص از پيشگاه با عزت ربوبى براى هيچ
 . امكان ندارد

خردانند و  ماز بىخبران از ن سود است ، بى نماز ، حقيقتى است كه كيمياى حيات بدون آن بى
نماز ، تهيدستند و فقيران با نماز ،  محرومان از اين مقام اسير دست شيطانند ، ثروتمندان بى

 . ثروتمندان بزم وجودند
چون جوهر و در  نماز ، راهبر است كه انجام آن وسيله قرب به داور و نسبت به عبادات ديگر هم

 . صدر و واجب بر جمله افراد بشر استدنيا و آخرت ناصر و ياور و بر تمام خوبى ها م
  ای خواهر وبرادر !

الهی بما بيايد نماز خويش را با تمام خشوع وخضوع بجاء اريم  واز خداوند بزرگ تمنا ء نمايم که : 
  نـيـالعالم بآمين  يار   .لب نصيب فرماـتوفيق خواندن نماز با خشوع ، وخضوع وحضور ق
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  م  باب بيست وهشت
  ؟کافراستواقعآ نماز   تارکآيا 

  خواننده محترم !
و دانسته نماز را ترک  یدمْ عَ  قبل از همه مبحث خويش را  به طرح اين سوال که آيا کسيکه :بطور

  ميکند حکم اش در دين مقدس اسالم چيست ؟ آغاز ميدارم .
کفار  ۀــج ميگرديده ودر جملآيا واقعآ انسانيکه دارايی چنين عقيده وفعلی باشد از دايره اسالم خار

  جواز دارد ويا خير؟ اخوت اسالمی له رحمی محسوب ميشود ؟ در اين صورت آيا با او ارتباط وِص 
فويل للمصلين الذين هم عن صالتهم « رمايد: ـپروردگار با عظمت ما در سورۀ ( الماعون )  مى ف

  ستى مى نمايند.)يدن نمازهايشان سُ يعنی : ( واى بر حال آن نماز گذارانى، كه در گذار»  ساهون 
كه به نماز خواندن پابند نيستند  ،ده اشخاصيکهـدر اين آيت كريمه پروردگار با عظمت ما حتی به آنع

  و آن را به طور درست نمى خوانند، آنان را تهديد به عذاب دوزخ  نموده اند.
ماسلككم فی سقرقالوا لم نكن من «ر از احوال دوزخيان چنين خبر مى دهد : ـهمچنان در سورۀ المدِث 

ورد ؟ آنان در جواب مى گويند آيعنى : ازدوزخيان مى پرسند: چه چيز شمارا به دوزخ در» المصلين
  :  ما ازجملة نماز گذاران نبوديم.

ِ َعلَيِه َوَسلََّم فرموده است  در حديثی َّo ّصالَةُ، و رأس اْألمِر اِإلْسالُم، و َعُموُدهُ ال«  :رسول هللا َصلَّى
 .(رأس دين، اسالم است و ستون آن نماز و قله ی رفيعش جهاد است)»  ِذْرَوة َسنَاِمِه اْلجهادُ 

رِک َو الُکفِر :« ودر حديثی ديگری پيامبر صلی  هللا عليه وسلم  ميفرمايد   إّن َبيَن الّرُجِل و بين الّشِ
  .از است)(حد فاصل بين انسان و شرک و کفر ترک نم» تَرُک الصَّالَة

(مشخصه ی » اَلَعهد الِّذی بَيَننَا و بَيَنُهم الصَّالَةُ؛ فََمن تََرَکَها َفقَد َکَفرَ « ودر حديثی ديگری آمده است: 
  .شود) هر کس آن را ترک کند کافر می .نماز است کفار و مشرکين) ) ما و آنها

  رواه مسلم ) » ( لكفر ترك الصالةبين العبد وبين ا«  رسول اكرم صلى هللا عليه وسلم  مى فرمايند: 
( يعنى : در بين بنده وبين كفر امر فرق گذارنده ترك نماز است )از اين حديث دانسته مى شود : كه 

از كافر فرق   رفتار بى نماز به رفتار كافر مانند مى باشد: اين نماز است كه در ظاهر مسلمان را
  ومتمايز می سازد .

رسول اكرم صلی هللا عليه وسلم در حديث ديگرى چنين بيان كرده است: اين معنا ومفهوم عالی را  
يعنى : هركه  رواه شيخان و غيرهما.)» ( من استقبل قبلتنا وصلى صالتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم«

هنگام نماز رو به قبلة ما بگرداند ومثل ما نماز بخواند و از گوشت (ذبيحه) ما بخورد پس وى 
  مسلمان مى باشد.

مثل    شناختن مسلمان   هکذا در حديثی ديگری رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  يكى از عالمت هاى
  را نماز معرفی داشته است.ما 

  خواهر وبرادر مسلمان !
  م:ـدرآيات متبرکه واحاديث نبوی که در فوق ذکر از آن بعمل آمد  ميتوان دونتيجه ذيل را بدست اري

  اول:
، کارت شناسی وتذکره شناخت ويا به  ا نماز خواندن شناخته مى شوداينکه يک شخص مسلمانان ب

  اصطالح تذکره هويت  يک شخص  مسلمان  در جامعه همين نماز است.  
  دوم:

اينکه  جزای بى نماز دوزخى است. اين مفهوم عالی پيامبر اسالم محمد  صلی هللا عليه وسلم  در 
  حديثی چنين بيان كرده است:
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كانت له نورآ و برهانآ ونجاة يوم القيامة و من لم يحفظ عليها لم تكن له نورآ وال  من حافظ عليها« 
رواه أحمد والدارمی والبيهقی » ( برهانا والنجاة و كان يوم القيامة مع قارون وهامان و أبی بن خلف

  والطبرانی وابن حبان وقال المنذری إسناد أحمد جيد كما فی المرقاة.)
  ج وقت نماز پابندى نمايد برايش فرداى قيامت نور و برهان و نجات خواهد بود.يعنى هركه به اين پن

وشخصيکه به نماز  پابند نباشد برايش نه نور است و نه برهان ونه نجات . او همراه قارون، 
  فرعون ، هامان و ابى پسر خلف در دوزخ خواهد بود. 

ردد ، كه بى نمازهمراه اين بد بخت از حکم اين حديث با صراحت ووضحات  بطور واضح معلوم ميگ
  خواهد بود.   سوخت و گداز بى نمازى  ترين كافران در

پس كسيکه ايمان به هللا تعالى و به روز قيامت داشته باشد ،بايد  هرگز نماز خويش  را ترك نكند. 
هللا كان أصحاب رسول :« از همين جهت امام ترمذى از عبد هللا ابن شكيك روايت مى كند كه گفت 

رواه الترمذی ). ( اصحاب » ( صلى هللا عليه وسلم اليرون شيئا من األعمال تركه كفر غير الصالة
  .پيامبر صلی هللا عليه وسلم ترک هيچ عملی را جز ترک نماز کفر نمی دانستند )

  تارک نمازدراسالم:حکم 

فی سقر؟ قالو لم  ما سلککم« سوره مدثر ) ميفرمايد :  43و 42 ۀــقرآن عظيم الشان در ( آي
( وقتی که مومنان از گناهکاران می پرسند چه چيزی باعث شد که به دوزخ » من المصلين نک

داخل شويد؟ می گويند از نمازگزاران نبوديم و ( يعنی تارک الصالة بودنمان ما را به اين روز سياه 
ه نماز و ترک ان به کلی کشانده ) و دچار آتش دوزخ کرد ) بلی واقعآ چنين است . عقيده نداشتن ب

  .آنان را مستحق عذاب دوزخ ساخت
رض بودن نماز معتقد باشند و در عمل نماز نخوانند خداوند متعال در قرآن کريم ـاما آنان که به ف
  .تهديد می کند و غی بيابانی در دوزخ می باشد  »غی «   انان را به عذاب

فسوف   اضاعوا الصالة و اتبعوا الشهوات فخلف من بعدهم خلف : « آنجا که خداوند می فرمايد 
( بعد از آن مردمی که هرگاه آيات رحمن بر آنان خوانده می شد به سجود می افتادند و  »يلقون غيا 

بر خود می گريستند بعد از آن مردم ديندار مردمی ناخلف روی کار آمدند که نماز را ضايع کردند و 
ی راه افتادند آنان به قعرغی انداخته خواهند شد ) (مريم آنرا ترک نمودند وبه دنبال شهوات و معاص

  .) ۵٩آيه 
ولی آنان که به فرض بودن نماز عقيده دارند و نماز می خوانند اما در انجام آن سهل انگاری می 

کنند و از اينکه نمازشان به تاخير افتد يا وقت آن بگذرد پروايی ندارند قرآن در مورد اين افراد می 
ويل و عذاب خدا بر نمازگزارانی  (  » فويل للمصاين الذين هم عن صالتهم ساهون« :   رمايدـف

که در انجام نماز خود غفلت می کنند و از تاخير آن پروايی ندارند و نماز خود را به دست فراموشی 
  .) ۵و  ۴سوره ماعون آيه  می سپارند ) (

صلی هللا  عليه  هللا ن ايه از رسولدر روايتی از سعدبن ابی وقاص آمده است که :  در خصوص اي
( آنان مردمی هستند   » هم الذين يوخرون الصالة عن وقتها«  پرسيدم ايشان فرمودند :وسلم 

  .که نماز را به تاخير می اندازند تا از وقت آن می گذرد )
ود فرمصلی هللا عليه وسلم   هللا همچنان طوريکه در فوق گفتيم در حديث صحيح آمده است که رسول

حد فاصل ايمان با کفر ترک نماز است ) يعنی اگر کسی  ( »الصالة   بين الکفر و االيمان ترک«  : 
  نماز فرض نخواند از دايره ايمان خارج است و به کفر رسيده است .

من حافظ علی الصلوت «   فرمودند : صلی هللا عليه وسلم  هللا  در حديث مسند آمده است که رسول
برهانا و نجاة يوم القيامة و من لم يحافظ عليها لم يکن له نورا يوم القيامة مع کانت  له نورا و   

کسی که بر انجام نماز فرض مواظبت نمايد و ارکان و  (  »القارون و فرعون و هامان و ابی بن خلف 
شروط آن را درست بجا آوردن و با جماعت بخواند در روز قيامت نماز نور و روشنايی او خواهد 
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دليل و برهان ايمان داری و وسيله نجات و رهايی او از عذاب الهی خواهد بود . و کسی که بود و 
بر انجام نمازهای فرض مواظبت ننمايد و نماز نخوانده باشد او هيچ نوری ندارد و بی نصيب از هر 

  .فرعون هامان و ابی بن خلف خواهد بود ) نور و وسيله نجاتی از همراهان قارون
  روايت می کند: هللا صلی هللا عليه وسلم  سولابونعيم از ر

کتب � اسمه علی باب النار ممن يدخلها و من ترک صالة متعمدا احبط هللا  من ترک الصالة متعمدا« 
( کسی که نماز فرض را بعمد ترک نمايد  »هللا تعالی حتی يرجع � توبة   عمله و برئت منه ذمه

نويسد و از جمله داخل شوندگان به دوزخ است و کسی که  می خدای متعال نام او را بر در دوزخ
يک نماز فرض را بعمد ترک کرد خدای متعال اعمال او را نابود می کند و از ذمه خدا يعنی در سايه 

حفظ و مراقبت خدا قرار ندارد مگر توبه کند و به سوی خدا باز گزدد و بر انجام نمازهای فرض 
  .).مواظبت و مداومت داشته باشد

بر مردمی گذشت که سرشان را می  صلی هللا عيه وسلم   هللا  در حديث اسرا و معراج آمده که رسول
از جبرئيل پرسيد : اينان چه  صلی هللا عليه وسلم  هللا کوفتند و باز به حال اول بر می گشتند. رسول

نگين می شد کسانی هستند ؟ جبرئيل گفت : اينان مردمی هستند که از خواندن نماز فرض سرشان س
  و نماز را به وقت نمی خواندند .

بنآ حکم اسالمی واجماع علماء  بر اين است : شخصيکه واجب بودن نمازهای پنجگانه را انکار 
  نمايد کافر و مرتد است و حتی علماء حکم ميکنند که قتل شخصی متذکره واجب ميباشد .

  حكم تارک نمازنزد امامان اهل سنت و جماعت
ن عقيده اند که اولين وظيفه يک فرد مسلمان ودر نهايت امر از هر انسان است که در علماء  بر اي

عنوان کوتاهی   زندگی خويش پابند عبادت  و پرستش پروردگار با عظمت باشد ،و ترک  عبادت  به
  آيد. شمار می در عمل ذاتی و اساسی فرد مسلمان به

يکه در فوق ياد اور شديم ، ترک عمدی آن نماز يکی از عبادت در دين مقدس  اسالم است، وطور
موجب  کفر ميگردد ، واستدالل بر کافربودن تارک نماز (بطور عمد)  حديثی پيامبر صلی هللا عليه 

  وسلم است که ميفرمايد:
ُجِل َو َبْيَن اْلُکْفِر تَْرُک الصَّالةِ  « اين حنبل  و احمدبن  ماجه (مسلم و ابوداود و ترمذی و ابن» َبْيَن الرَّ

  ) (تفاوت ميان مرد با کفر، ترک نماز است ) . .اند حديث را روايت کرده
احمد و صاحبان سنن » ( اَْلَعْهُد الَّذی َبْيَننا َو َبْينَُهْم الصَّالةُ فََمْن تََرَکها َفقَْد َکفََر « وهمچنان حديثی : 

سازد نماز است، هر کس  جدا میما را از کافران   عهد و پيمانی که« .) .اند اين حديث راروايت کرده
 .».است  نماز را ترک کند، کافر شده

ولی در مورد مفهوم وتعريف وتفصيل  اين موضوع که ترک نماز بصورت قصدی صورت گيرد 
وياغير قصدی ، آيا اينکه در جنب اينکه شخص  تارک نماز از فرضيت آن هم منکر است  موضوع 

  است .است که در بين علماء  دارايی اختالف 
شود و  عده ای از علماء  ميگويند  تا زمانی که شخص  وجوب  نماز را  انکار نکند کافر نمی

ُجِل َو بَْيَن اْلُکْفِر تَْرُک الصَّالةِ    «احاديث     به کفر اصغر تأويل  وتعبير ميکنند . را »  بَْيَن الرَّ
ده است  ، ميگويند  ، ترک ولی طبق صحيح ترين فتوا، که توسط برخی ديگری علماء صادر گردي 

  شود هر چند که وجوب آن را هم انکار نکند. عمدی نماز موجب کفر (اکبر) می
ولی هستند علماء  اسالم که در اصدار حکم  تارکين نماز از احتياط  استفاده نموده وتارکين نماز را 

  د.ـبدو دسته تقسيم نموده ان
  اول:  ۀـــتـدس
تنبلى و سستى نماز     ز :  بى نمازان و فاسقانى  ميشود که  از جهتاول شامل حال  آنعده ا ۀـدست
  را  
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  ترك ميکنند.
پيروان امام صاحب ابو حنيفه ( رح ) ميفرمايند : اگر شخص  تا زمانى كه فرضيت نماز را انكار 

  نكند يا آنرا ناچيز نداند حكم به كفر كرده نمى شود و بقتل هم نمی رسد.

  شافعی درمورد تارک نماز:امام مالک و امام حکم 
 امام مالک وامام شافعی در مورد تارک نماز ميفرمايند : شخص متذکره  فاسق ومرتد است  و کافر

تا سه روز برايش مهلت داده مى شود. اگر در اين مدت توبه كند و نماز بخواند رها  ، باشد نمی
  .شود  عنوان حّد شرعی کشته  بهكردد، واگر توبه نكند 

  ميفرمايد:(11/54) من طی  فتوای خويش در مجموع فتوای ورسائلشيخ عثي
شود که بطور  ر میـآنچه که برای من ثابت شده است اين است که شخص بی نماز زمانی کاف« 

مطلق تارک نماز باشد، به اين معنی که اصالً نماز نخواند و بعنوان شخص نمازگزار شناخته 
ند و گاهی اوقات نخواند، از نظر من نمی توان فتوای کفرش ولی اگر گاهی اوقات  نماز بخوا .نشود

ِ َعلَيِه ِ َوَسلََّم فرموده است َّo َبيَن الَّرُجل َو َبيَن الَّشرِک والُکفِر «  :را صادر کنيم، چون پيامبر َصلَّى
(فاصله بين انسان و شرک و کفر ترک نماز است) پس شخصی که گاهی اوقات، ».   تَرُک الصالَة 

  »ماز می خواند نمی توان گفت که وی بطور کلی تارک نماز است. ن
  حکم شيخ عثيمين درمورد تارک نماز:

شيخ عثيمن استدال ل حکم فتوای خويش را به اين حديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم  چنين مستند 
کفار و ) ( وجه تمايز ما و آنان .»َر العهد الذی بَينَنَا َو بينَُهم الصَّالةُ َفَمن تََرَکَها َفقَد َکَف «می سازد : 

 .گردد) نماز است، پس هر کسی که آن را ترک کند کافر می (مشرکين
شيخ عثيمن ميفرمايد : اگر در الفاظ حديث دقت بعمل ايد ، مالحظه ميشود که پيامبر صلی هللا عليه 

  :شود، و نگفت وسلم نه گفته است که :هر کسی يک نماز را ترک دهد کافر می
يعنی ترک دادن  «تَرُک الصالَة« حد فاصل بين انسان و شرک و کفر يک نماز است؛ بلکه فرمود :  

 » .نماز به طور مطلق
شود مگر آن که به  از ظاهر اين احاديث چنين بر می آيد که شخص با ترک يکی دو نماز کافر نمی

  ليکن طوريکه قبآل ياد اور شديم : .کلی تارک آن بشود
شود و مرتکب  ی اوقات نماز می خواند و گاهی اوقات آن را ترک می دهد فاسق میکسيکه  در بعض

   .جرم بزرگی شده است و در واقع بر وجود خود جنايت نموده

ولی به علت ترک بعضی از نمازها  .شود اين شخص مادامی که وجوب نماز را انکار نکند کافر نمی
   .شود عاصی و نافرمان محسوب می

ولو اين که آن را از   طور کلی تارک نماز باشد کافر و از دين اسالم خارج استولی کسی که به 
کما اين که نصوص قرآن، سنت و اقوال صحابه همين مطلب  روی تنبلی و سهل انگاری ترک کند،

را تأييد می کنند، تا جايی که عبدهللا بن شقيق رضی هللا عنه اجماع صحابه را در مورد کافر بودن 
(مجموع  .ة نقل کرده و اسحاق بن راهويه اجماع امت را در اين مورد حکايت کرده استتارک الصال

  (11/54) فتوای ورسائل شيخ عثيمن  )  

  دوم: ۀـتـدس
دۀ ازافرادی  بی نمازان ميگردد :که نه تنها نماز نمی خواننند بلکه بر  ــدوم شامل حال آنع  ۀــدست

ن نماز را ضرور نمى دانند. حتی بر واجب بودن نماز  در فرضيت نماز نيزاعتراف  ندارند ونخواندا
  بين مردم استهزا وتمسخر  اشکار ميکنند.

  دوم: ۀـاحکام صادره در مورد طايف
علماء  ميگويند : در مورد منکرين  نماز  يعنى كسانى كه از فرضيت نماز   نه تنها  انکار ميکنند ، 

د وآنر بباد تمسخر قرار ميدهند ، اين عده افراد به و منزلت  نماز ضرر ی ميرسانن  بلکه بر مقام
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را  دين ضرر ميرسانند  بنآ حکم  امامان چهارگانه درمور د منکرين وجوب نماز ويا کسانيکه آنرا 
خوار و سبک بشمارد، وبدين وسيله امر پروردگار را وپيامبر صلی هللا عليه وسلم  را  تکذيب نمايند 

ی خردلی ايمان وجود نداشته باشد ،پس او  مانند کافرانی است  ی دانه دازهان  و در قلب او حتّی به  ،
   :نمايند توصيف می  خداوند متعال آنان را اينگونه  که
ن آنا  ) (  58(سوره مائده/» َوإَِذا نَاَديتُْم إِلَى الصَّالَِة اتََّخذُوَها ُهُزواً َولَِعباً ذِلَک بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ يْعِقلُونَ « 

گيرند و  خوانيد، نماز را به باد استهزاء می گوييد و مردمان را) به نماز می که (آذان می هنگامی
  .کنند) خندند و تمسخرش می دهند (و بدان می اش قرار می بازيچه

شعوری هستند (و ضاللت را از هدايت باز  اين کارشان بدان خاطر است که ايشان کساِن نفهم و بی
   کنند).  و حکمت نماز را درک نمی شناسند و هدف نمی

ماندگی و  نماز و عبادت را از مظاهر عقب  شويم که می  کسانی آگاه  بدين ترتيب، از منزلت و جايگاه
  .کنند می  دانند، و برپادارندگان نماز را مسخره ارتجاع می

  در مورد تارک نماز:  حکم امام ابوحنيفه
شخاص تارک نماز ميفرمايند : اگر شخص  از جهت تنبلى و پيروان امام صاحب ابو حنيفه در مورد ا
او   شود، و واجب است که چنين کسی، با ترک نماز فاسق می سستى نماز را ترك مى كنند فاسق بوده

  به  که حّدی زد، تا خون از اندام او جاری گردد و تا هنگامی  را تأديب و تعزير کرد و بايد او را به
  .همين منوال است  نيز به  زندان باقی بماند، و حکم تارک روزهادای نماز نپردازد در 

  زيند:ـمی اف (رح) پيروان امام ابو حنيفه
ولی  اگر شخص  تا زمانى كه فرضيت نماز را انكار نكند يا آنرا ناچيز نداند حكم به كفر كرده نمى 

  شود و بقتل هم نمی رسد.
  حکم امام احمد در مورد تارک نماز :

گويد: شخص نماز نخوان کافر است، و خارج از  ، در مشهورترين روايات خود، می(رح) امام احمد
  توبه  از او بخواهند که  گردد، و مجازاتی جز قتل ندارد. و واجب است که تلقی می» مارق«دين و 

ردن او اسالم برگردانند، اگر پذيرفت، او را رها کنند و اگر نپذيرفت گ  نمايد، و با ادای نماز وی را به
  .را بزنند

  حکم امام شعرانی در مورد تارک نماز :
 مينويسد که :امام شعرانی از جمله اساتيذ جيد جهان اسالم در کتاب خود العهود المواثيق المحمديه 

از همه ما مسلمانان تعهد عام گرفته اند که هرکسی که تارک الصالة  صلی هللا عليه وسلم   هللا  رسول
عالم عامی و يا مقلد باشد بايد برای او بيان نماييم که فضيلت نمازهای فرض است از هرطبقه باشد 

چه می باشد و اين مطلب را با تاکيد کامل به او ياد آوری کنيم و به همه نزديکان و آشنايان خود 
بگوييم که گناه تارک الصالة تا چه اندازه مذموم است و مرتکب چه گناهی می شود و با اينکار دين 

  .ا به باد می دهدخود ر
  حکم شيخ حبيب ابن عبد هللا در مورد تارک نماز :

بن علوی الحداد در نصايح خود آورده است:همانگونه که محافظت و مداومت   هللاشيخ حبيب ابن عبد
نماز بر خودت واجب است و ضائع ساختن آن بر خودت حرام است همانگونه بر تو واجب است که 

بجا آوردن نماز سختگيری نمايی و همانطور هر کس که زير دست بر اهل و اوالدت در خصوص 
توست بايد او را به اقامه نماز واداری و هيچ عذری در نماز نکردن از او نپذيری و هرکدام از آنان 

که سخنت را نشنيدند بر تو واجب است که بر آنان خشم بگيری و آنان را تهديد نمايی و عقوبت 
دی خودت هم از جمله کسانی خواهی بود که به نماز و حقوق خداوندی و دهی . اگر اينکار را نکر

دين خدا بی اعتنايی می کند .اگر آنان را عقوبت دادی و تهديد نمودی و بر آنان خشم گرفتی سودی 
نداد واجب است که آنان را از خود برانی زيرا شيطانی بی خير و برکت هستند که نه دوستی با آنان 
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گی با آنان جايز است دشمنی با آنان بريدن از آنان و دوری گرفتن از آنان واجب رواست و نه زند
ال تجد قوما : «   است برای اينکه آنان دشمنان خدا و رسول هستند و چنانچه خدای متعال فرموده

با� و اليوم االخر و يوآدون من حاد هللا و رسوله و کانوا ءابائهم او ابناء هم او اخوانهم او 
( مردمانی را نخواهی يافت که به خدا   »تهم اولئک کتب فی قلوبهم االيمان و ايدهم بروح منه عشير

و روز قيامت ايمان داشته باشند ولی کسانی را به دوستی بگيرند که به خدا و پيغمبرش دشمنی 
که  ورزيده باشند هرچند که آنان پدران يا پسران يا برادران و يا قوم وقبيله ايشان باشند. چرا

مومنان را خدا بر دلهايشان رقم ايمان زده است و با نفخه ربانی خود ياريشان داده است و تقويتشان 
  .) 22کرده است .( سوره مجادله آيه 

 خوانندگان محترم!
  آنجا که  قرآن عظيم الشان ، نماز نخواندن را از خصوصيات کفّار دانسته واقعيت امر اينست که:

(چنان از باده غرور سرمست  ) «.48سوره مرسالت/»( ِقيَل َلُهُم اْرَکعُواْ الَ يْرَکعُونَ  َوإَذا «  :فرمايد می
شود: (در برابر اوامر و نواهی الهی) خضوع کنيد و کرنش ببريد  هستند که) وقتی بدانان گفته می

 .» برند!  کنند و کرنش نمی خضوع نمی
يْوَم يْکَشُف َعن َساٍق َويْدَعْوَن إَِلى ٱلسُُّجوِد فَالَ  «  :کند و در روز قيامت آنان را اينگونه توصيف می

 .»يْستَِطيعُوَن، َخاِشعَةً أَْبَصاُرُهْم تَْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ َوقَْد َکانُواْ يْدَعْوَن إَِلى ٱلسُُّجوِد َوُهْم َساِلُمونَ 
از کافران و شود. بدين هنگام  رسد، و کار سخت دشوار می روزی، هول و هراس به اوج خود می (

توانند چنين کنند. اين در حالی  شود که سجده کنند و کرنش ببرند، اّما ايشان نمی مشرکان خواسته می
است که چشمانشان (از خوف و وحشت و شرمندگی و شرمساری) به زير افتاده است، و خواری و 

سالم و تندرست بودند  پستی وجود ايشان را فرا گرفته است. پيش از اين نيز (در دنيا) بدان گاه که
شدند (و ايشان با وجود توانايی، سجده و کرنش  به سجده بردن و کرنش کردن خوانده می

 .» کردند).  نمی
نيت جان خويش برخوردار خواهد بود، و تحت لوای اخّوت ؤاز نظر قرآن زمانی انسان از مص

زکات را بپردازد. خداوند اسالمی درخواهد آمد، که از شرک توبه کند و نمازرا برپای دارد و 
َکاةَ فََخلُّواْ َسِبيَلُهْم «  :فرمايد ی مشرکان  و کافران حربی می درباره فَِإن تَابُواْ َوأَقَاُمواْ الصَّالَةَ َوآتَُواْ الزَّ

ِحيمٌ   .»إِنَّ oَّ َغفُوٌر رَّ
نماز خواندند و  اگر توبه کردند و (از کفر برگشتند و به اسالم گرويدند و برای نشان دادن آن)«

زکات دادند، (ديگر از زمره شمايند و ايشان را رها سازيد و) راه را بر آنان باز گذاريد. بيگمان 
کنندگان از گناهان،) و رحمت گسترده (برای همه بندگان)  خداوند دارای مغفرت فراوان (برای توبه

 . » است. 
ُل اآلياِت فَِإن تَابُواْ َوأَقَامُ   « :فرمايد و بعد از آن می يِن َونُفَّصِ َکاةَ فَِإْخَوانُُکْم فِی الّدِ واْ الصَّالَةَ َوآتَُواْ الزَّ

اگر آنان (از کفر) توبه کردند و (احکام اسالم را مراعات داشتند، و از جمله) نماز را   »( ِلَقْوٍم يْعلَُمونَ 
ران دينی شما هستند (و خواندند و زکات دادند (دست از آنان بداريد، چرا که) در اين صورت براد

سزاوار همان چيزهائی بوده که شما سزاواريد، و همان چيزهائی که بر شما واجب است، بر آنان هم 
 .) .دهيم کنيم و شرح می واجب است). ما آيات خود را برای اهل دانش و معرفت بيان می

اند، و  ان در دوزخکند که کافران و ستمگر قرآن تصويری از سيمای آخرت را برای ما ترسيم می
 :پرسند اليمين از آنان می مؤمنان اصحاب

َما َسلََکُکْم فِی َسقََر ؟ قَالُواْ لَْم نَُک ِمَن ٱْلُمَصلِّيَن، َولَْم َنُک نُْطِعُم ٱْلِمْسِکيَن، َوُکنَّا نَُخوُض َمَع «
ينِ  ُب ِبيْوِم ٱلّدِ دوزخ درآورد؟ گويند: از نمازگزاران (چه چيزی شما را در آتش  »ٱلَُخآئِِضيَن، َوُکنَّا نَُکذِّ

کرديم و روز جزا را دروغ  درايی می درايان هرزه داديم، با هرزه نبوديم و بينوايان را غذا نمی
 ).شمرديم می

نخستين نموِد ُجرم و کفر آنان اين بود که از نمازگزاران نبودند. هرگاه به سنّت نبوی مراجعه نماييم، 
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 .کند بيم که کافرشدن نماز نخوان را تأييد میيا احاديث صحيح نبوی را می
  در حديثی از معاذ بن جبل روايت شده که پيامبرصلی هللا عليه وسلم  خطاب به وی فرمود :

ةُ ِهللا «  داّ َفقَْد بَِرئَْت ِمْنهُ ِذمَّ (نماز را عمداً ترک مکن که » التَتُْرِک الصَّالةَ فَإنَّ َمْن تََرَک الصَّالةَ ُمتََعّمِ
)  طبرانی به .رکس به طور عمد نماز را ترک کند، خداوند متعال تعّهدی در قبال او نخواهد داشته

 .سند خود در معجم أوسط اين حديث راروايت  کرده و منذری در متابعات گفته است: قابل قبول است
هرکس «ود: ی نماز فرم از عبدهللا بن عمر روايت شده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  روزی درباره

بر نماز محافظت کند نماز برای او نور و برهان و نجات در روز قيامت خواهد شد، و هر کس بر آن 
فرعون و هامان و   محافظت ننمايد هيچ نور و برهان و نجاتی برای او نيست و در روز قيامت همراه

فته است: رجال آن احمد بن حنبل اين حديث را روايت کرده و هيثمی گ» خلف خواهد بود. بن ابیّ 
  .باشند موثّق می

   حکم ابن قيّم (رح) در مورد تارک نماز:
هرکس «) هجری  در دمشق  در مورد تارک نماز ميفرمايد :  691شيخ ابن قيم دمشقی از مواليد (

  سياست و امارت نماز را ترک کند، با فرعون محشور خواهد شد، و هرکس به  سبب سرگرمی به  به
پست و   مال و دارايی نماز را ترک کند، با قارون محشور خواهد شد، و هرکس که  سبب سرگرمی به

تجارت   سبب سرگرمی به  مقام او را از نماز باز دارد، با هامان محشور خواهد شد، و هرکس به
  » .خلف محشور خواهد شد بن نماز را ترک کند با اُبیّ 

عذاب   ن کافران ستمگر محشور شوند، در حالی کهنمايند، با اي بر نماز محافظت می  وقتی کسانی که
طور کامل نماز را ترک کنند، و يک عمر رکوع  به  آنان در دوزخ بسيار شديد است، پاداش کسانی که

 است؟  باشند، چگونه  خداوند نبرده  درگاه  يا سجودی به
(احمد و بخاری و  « بَِط َعَملُهُ َمْن تََرَک َصالةَ اْلعَْصِر حَ «فرمايد:  و پيامبرصلی هللا عليه وسلم می

هرکس نماز عصر را ترک کند باعث از ميان رفتن و َحبط اعمال « .اند روايت کرده  نسايی از بريده
 ».گردد او می

ی نمازها را ترک  همه  گردد، کسی که وقتی که ترک يک نماز باعث از ميان رفتن و حبط اعمال می
 است؟  کند مجازات او چگونه

ايستند با تنبلی و کسالت  وقتی آنان برای نماز می  کند که قان را برای ما چنين معرفی میقرآن مناف
 خواهد بود؟  ايستند، چگونه نماز می  با تنبلی به  با نشاط و نه  نه  ايستند. حال کسان که می

ين قلمداد نماز را عمداً ترک کند و يا خارج از د  تکفير کسی که  راجع به  همچنان هيچ يک از صحابه
  .است  کردن چنين کسی مخالفت ننموده

  است:  او گفته  نمايد که سند صحيح روايت می  شقيق(رض) به بن  ترمذی از عبدهللا
دانستند. عبارت  جز نماز کفر نمی  ياران رسول  هللا صلی هللا عليه وسلم  ترک هيچ عملی را به 

همين خاطر   اتفاق نظر داشتند، به  ين مسئله(رض) همگی در ا  صحابه  که  راوی بيانگر اين است 
 .است  طور مشخص و معيّن نسبت نداده  يکی از اصحاب به  نظر را به  اين نقطه 

  همچنين، علمای دين و اصحاب حديث نظر اصحاب کرام ، تابعين و فقها را بشرح بيان داشته است :
  حضرت علی (رض) فرموده است :

 .هر کس نماز نخواند کافر است 
  عباس روايت  فرموده اند که: ابن 

  .هرکس نماز را ترک کند کافر است 
 .دين است هرکس نماز را ترک کند بی  است که  مسعود روايت شده همچنان  از ابن

  حکم جابر بن عبد هللا (رض) درمورد تارک نماز :
 .افر استهر کس نماز نخواند کباتمام صراحت حکم نموده است که جابر بن عبد هللا (رض)  

  ابودرداء ميفرمايد:
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 .وضوء ندارد  است کسی که  کسيکه نماز نخواند ايمان ندارد، و نيز نماز را ادانکرده
 .تارک نماز کافر است اختالفی نيست  گويد: در اينکه می  است که  از ايوب سختيانی روايت شده

  گويد:  یهای پيشينيان م حافظ منذری پس از ايراد و بيان اين روايات و شيوه
جبل،  عباس، معاذ بن بن  مسعود، عبدهللا بن  خطاب، عبدهللا عمربن  جماعتی از اصحاب از جمله

،  راهويه حنبل، اسحاق بن و از غير اصحاب، احمد بن -عنهم  هللا رضی -و ابودرداء  عبدهللا جابربن
، زهير  شيبه ، ابوبکر بن ابی، ايوب سختيانی، ابوداود طيالسی عتيبه مبارک، نخعی، حکم بن بن  عبدهللا

  اند:  گفته -تعالی  رحمهم هللا -بن حرب و ديگران
، 1الترغيب والترهيب، جلد  - هر کس عمداً نماز را ترک کند تا وقت آن سپری گردد، کافر است. (

  .کتاب الصالة، فصل الترهيب، (من ترک الصالة تعّمداً)

  درمورد تارک نماز :  تيميه حکم امام ابن
 ابن تيميه (رح ) ميفرمايد :  نبايد بر تارک نماز سالم کرد ونبايد مهمانی او را قبول کرد ...  شيخ

نماز  نماز درآورد؛ زيرا شخص بی همسری شخص بی  پدر، دختر خود را به  همچنين، جايز نيست که
ی و تواند نگهدار در حققت مسلمان نيست و شايستگی ازدواج با دختر مسلمان را ندارد و نمی

 .سرپرستی او و فرزندان او امين باشد
کارمندی   نماز را بحيث  ها، اشخاص بی ها و کارخانه صاحبان مؤسسه  و نيز جايز نيست که

حقوق پروردگاری   گردد، و کسی که معصيت تلقی می  به  عنوان اعانه  مقررنمايد، زيرچنين عملی به
 .مراتب بيشتر اهمال و تضييع خواهد کرد  دگان را بهگرداند، حقوق بن  خالق و رازق اوست تباه  را که

ی دين  عنوان ستون و پايه  به  ی الهی که در مقابل اين فريضه  با اين ترتيب، مسؤوليت جامعه
ترک آن برای هيچ کس جايز   ای است که آيد، واضح و روشن خواهد شد، نماز فريضه شمار می به

فاقد هوش و اختيار گردد، و درک فرمان   بتال شود کهچنان مريضی سختی م  به  نيست مگر آنکه
قطع اندامهای   الهی برای او دشوار گردد؛ در غير اين صورت امراض ديگر حتّی اگر منجر به

  .گير يا فلج گردانند، نماز از او ساقط نخواهد شد شخص گردند يا او را زمين
  گويد: مريض می  شريعت خطاب به

در توان داری نماز بگزار و نماز را   که  ير کن و وضوء بگير، آن اندازهبه هرطوريکه ميتوانی  تطه
نماز را ادا کن   ترک نکن، با آب وضوء بگير، اگر آب نيافتی با خاک پاک تيمم کن. ايستاده  هيچگاه

 ی سر يا ، با اشاره پشت خوابيده  پهلو يا به  ، و اگر باز نتوانستی به صورت نشسته و اگر نتوانستی به
 .ابرو، نماز را بخوان

َ َما اْستََطْعتُمْ «  :فرمايد خداوند متعال می  همچنانکه َّo ْآنجا که تآ) (  16سوره تغابن/  »  فَاتَّقُوا  
  .توانيد از خدا پروا بداريد) می

رعيت و   حاکم مسؤولی نسبت به  ، مسؤوليت دارد، بخصوص  در برابر انجام اين فريضه  جامعه
  همسر، مسؤوليت دارد.  فرزندان کوچک يا شوهر نسبت به  مچون پدر نسبت بهزيردستان ه

َوأُْمْر أَْهَلَک بِالصَّالَِة َواْصَطبِْر َعلَيَها الَ نَْسأَلَُک ِرْزقاً «:فرمايد می  پروردگار با عظمت ما در اين باره
خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن  )(و کسان .132طه/سوره »( نَّْحُن نَْرُزقَُک َواْلعَاِقبَةُ ِللتَّْقَوى

دهيم و فرجام نيک برای پرهيزگاری  شکيبا باش، ما از تو جويای روزی نيستيم ما به تو روزی می
 است).

  همچنان خداوند متعال ميفرمايد : 
) .6تحريم/  - سوره » ( َجاَرةُ   ياايَها الَِّذيَن آَمنُواْ قُواْ أَنفَُسُکْم َوأَْهِليُکْم نَاراً َوقُوُدَها النَّاُس َواْلحِ « 

  ) .اهل تانرا از آتشی که سوخت آن مردم وسنگهاست حفظ کنيد  وايد، خود (ای کسانی که ايمان آورده
نسبت   همسر خود دارد و دوستدار اوست، همچنين پدر که  خاصی به  شوهر اهتمام و توجه  وقتی که

بکوشد تا آنان را از آتش   کند، بايد همواره وزی میورزد و برای آنان دلس فرزندان خود عشق می  به
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ی آن  مهمترين زمينه  اطاعت و عبادت پروردگار که  دارد، و آنان را نسبت به  دوزخ مصون نگاه
  .ی نماز است، دستور دهد اقامه

  حکم شيخ ابن باز رحمه هللا درموردتارک نماز:
ند و حتی ايشان کسی را که عمدا يکی از شيخ ابن باز  طی فتوای  : تارک نماز را کافر می دا

  نمازهايش را به تاخير بياندازد را نيز کافر می داند.( برای معلومات مزيد مراجعه شود : به 
  ) .6/40،50»  (فتاوی اللجنة «
که چنانکه کسی مدا و بدون وجود عذر شرعی   چنانکه برخی ديگر از اهل علم بر اين رای هستند 

بگونه ايکه وقت آن نماز گذشته و به نماز بعدی برسد، پس او کافر شده  نمازی را فوت نمايد
است.و گذشت وقت نماز يعنی اينکه نماز ظهر را تا وقت غروب، و نماز مغرب را تا بياندازد.( و اين 

حکم به دليل وجود احتمال جهت جمع کردن نماز است) و از جمله علمای سلف که بر اين رای 
المروزی و عبدهللا ابن مبارک رحمهما هللا هستند. لذا بر اساس اين قول کسی  هستند: محمد بن نصر

که مثال فقط نماز جمعه می خواند يا فقط ماه رمضان نماز می خواند يا اينکه روزی نماز می خواند 
  و روزی ديگر نماز نمی خواند ( حتی اگر منکر وجوب نماز نيز نباشد) کافر است.

  العثيمين  درموردتارک نماز:حکم شيخ محمد بن صالح 
شيخ عثيمين با تائيد فتوای حکمی که در فوق از آن ياداوری نموديم در جای ديگری : تارک نماز 
دائمی را کافر می داند، بدين معنی که اگر کسی هميشه و دائم تارک نماز باشد کافر است و اين بر 

  ور مطلق تارک نماز باشد. خالف رای فوق است، بر اساس اين رای کسی کافر است که بط
و اين رای شيخ االسالم ابن تيميه رحمه هللا نيز است و ايشان گفته اند که اگر کسی نمازی را می 
خواند و نمازی را ترک می کند، چنانکه در قلب خود چنين نيت داشته باشد که بطور کلی نماز را 

تعالی بدان خبر دارد و بين او بين هللا  ترک خواهد کرد، او باطنا کافر شده است يعنی کفری که هللا
  ). 2/94» (شرح العمدة« ) ، و7/615) ، (22/49تعالی است.( مجموع الفتاوى  (

آنچه که از ادله اين امر ظاهر می « و شيخ ابن عثيمين نيز بر همين رای هستند چنانکه می گويند:
ئمی ترک کند، بدين معنی که او نفس شود اينست که: تارک نماز کافر نيست مگر اينکه او نماز را دا

خود را بر ترک نماز قرار دهد، و او نماز ظهر نمی خواند و نيز نماز عصر و مغرب و عشا و صبح 
نمی خواند، در اين وضعيت شخص کافر است. ولی اگر او در شبانه روز يکی يا دو فرض نماز را 

قصد ترک نماز را داشته باشد در حاليکه  بخواند کافر نمی شود، زيرا نسبت به او گمان نمی رود که
مابين شخص » بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة   «پيامبر صلی اله عليه وسلم می فرمايند:

(ترك صالة)   يعنی نفرمودند ترک هر  مسلمان و شرک و کفر ، ترک نماز است. و ايشان نفرمودند
  ) ).2/26»  (الشرح الممتع«  نتهى من ا   نکره است).(» صالة «نمازی باعث کفر است.( 

البته بطور شفاهی از جناب شيخ ابن عثيمين در مورد حکم کسی که در هفته فقط نماز جمعه می   
خواند می پرسند و ايشان جواب می دهند که؛ ظاهر اين اشخاص کافر می شود زيرا او از سی و پنج 

از خوانده و اين در برابر نمازهای يک هفته نماز که در هفته بعنوان واجب وجود دارد، فقط يک نم
قليل و اندک است، و به کسی که فقط يک نماز در طول هفته می خواند نمازخوان گفته نمی شود 

   بلکه او تارک نماز است.

  حکم شيخ ناصرالدين البانی در مورد تارک نماز:
در صورتيکه منکر وجوب نماز  شيخ ناصرالدين  االلبانی با تايد نظريات ساير علماء  تارک نماز را

باشد کافر می داند و ايشان بر اين رای هستند که در تمامی عبادات واجب ماداميکه شخصی منکر 
وجوب آنها باشد کافر می شود و فرقی نمی کند که آن عبادت واجب نماز باشد يا روزه يا زکات و يا 

ز است ولی به گناه خود اقرار دارد ، و ايشان کسی که از روی سستی تارک نماعبادت واجب ديگری
را تکفير نمی کنند.و ايشان می گويند به کسی که تارک نماز است می گوييم: آيا از نظر تو نماز 



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

501 

واجب است يا خير؟ اگر گفت آری واجب است پس او را نمی توانيم تکفير نماييم زيرا او به نماز 
آن خود را مشمول عذاب سختی کرده است  اعتقاد و ايمان دارد هرچند تارک نماز است و به سبب

  ولی او کسی است که شهادتين را برزبان جاری ساخته و به شرائع اسالم ايمان دارد.
حكم تارك   ولی اگر گفت که نماز را  واجب نمی دانم قطعا او کلمه کفری  گفته و او کافر است.(

  .الصالة للشيخ االلبانی رحمه هللا)

    نماز:نتيجه کلی در مورد تارک 
می دانند. و برخی ديگر از تارک  برخی از علماء  حتی ترک يک نماز را از روی عمد باعث کفر

 ً دانند ولی برخی ديگر  یاست را کافر م یمينماز نمی خواند و تارک نماز دا علماء  کسی را که مطلقا
ز باشد. و البته از علماء  کسی را که منکر وجوب نماز باشد را کافر دانسته ولو اينکه تارک نما

  ( ابن عثيمين) به ثواب نزديکتر باشد.  بنظر می رسد رای دوم
اما از شخاصيکه  منکر وجوب نماز نباشد يا نماز را خوار و سبک نداند، در اين صورت با ترک 

ظاهر احاديث و ظاهر فتوای اصحاب و ديگران بيانگر آن است،   که  نماز يا کافر مرتّد است همانگونه
 .گردد ق و دور از خدا محسوب میيا فاس

  هر لحظه  ای که گونه  حساب آوردن اوست به  نماز فاسق به ی شخص بی باالترين حّد تخفيف درباره
بعضی از گناهان ديگر   بعضی از گناهان منجر به  رود و شکی نيست در اينکه بيم کفر از او می

 .گردند کفر می  ، و کبائر منجر به بيرهگناهان ک  منجر به  گناهان صغيره  شوند، همچنانکه می
  پروردگار توبه  نمايد و در پيشگاه  درون خود مراجعه  به  بنابراين بر انسان مسلمان واجب است که

بر دينداران واجب   ی نماز تصميم بگيرد. همانطور که تصحيح دين خود بپردازد و بر اقامه  کند و به
معروف و نهی از منکر،   ر بهــترک نماز، پس از نصيحت و امنماز مصّر بر  با اشخاص بی  است که

  و ترک معاشرت متداول نمايند.  قطع رابطه
  يادداشت ضروری:

ر حال بر مسئولين امر واجب است که  شخص  بی نماز را وادار به توبه نمايند،وبا حکمت ـبه ه
برايش توضيح وتشريح  نمايد ، حکم پرودگار وسنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم وفوايد  نماز را 

اگر شخص متذکره  توبه کرد کاری به او نداشته باشند . ولی اگر با  آنهم لجاجت وبر انکار  نماز 
  تاکيد بدارد مطابق حکم اسالمی توسط محکمه اسالمی آنرا بقتل  برسانند.

ويا آن  هم  قطع  در مورد اينکه  با شخاصيکه   تارک نماز هستند  ، روابط صله رحمی قايم گردد
گردد ، علماء  ميفر مايند  که با ايشان  نبايد روابط صلحه رحمی قطع گردد ، بايد با روابط با ايشان 

  ادامه داد وبا استفاده از موعظه حسنه ، ايشان  را به ادای  نماز دعوت  نمود.
وبتهای حکم شرعی است که بايد به همچو اشخاص دعوت ونصحيت  صورت گيرد وايشان از عق

  اخروی ترسانيده شوند ، شايد که توبه کنند ودوباره  به راه مستقيم  هديت گردند.

  خواندن نماز جنازه  جايز است؟ آيا بر تارک نماز
قبل از همه بايد گفت ، شخصيکه تارک نماز وتارک روزه باشد ، ودر همين حالت از اين دنيا رحلت 

ساب نمی آيد، زيرا کسی که به طور عمد نماز را ترک  مسلمان به ح  ۀــدر جملنمايد ، بحکم شرع 
إنَّ َبيَن :«شود، زير ا حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم در اين مورد صراحت دارد  کند کافر می

َالة رِک والُکفِر تَرُک الصَّ ُجِل َو َبيَن الّشِ .(حد فاصل بين انسان و بين شرک و کفر ترک نماز » الرَّ
  .است)

بر چنين حالتی که بدون  عذر تارک نماز باشد وبدون  عذر روزه نگيرد  و بدون پس شخصی که 
توبه بميرد ، استغفار و دعا برای او جايز نيست و نبايد  نماز جنازه ، بر جنازه اش  ادا گردد . چرا 

  که او هيچ سودی  از اين  نماز نمی برد . 
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ميتی که گمان اغلب بر اين است که گويا  او از شيخ ابن عثيمين در موردخواندن نماز جنازه باالی 
  تارک نماز است فرمودند :  

اين امر موجب امتناع از خواندن نماز بر او نخواهد شد، هرچند گمان غالب داشته باشد که او « 
نماز نمی خوانده، مادام که يقين ندارد او نماز خوان نبوده (می تواند بر او نماز بخواند)، اما اگر 

ب او به دليل وجود قرائن قوی شکل گرفته باشد، در آنصورت هرگاه برای وی دعا کرد، گمان غال
  ».اللهم إن کان مؤمناً اللهم فاغفر له وارحمه .. تا آخر دعاء« آنرا مقيد کند، مثال بگويد : 

دعای شرطی در کتاب و سنت آمده است، هللا متعال در آيه لعان در باره شهادت مرد بر زنش که  
اِدِقيَن * « ا متهم به زنا می کند، فرمود : وی ر ِ إِنَّهُ لَِمْن الصَّ َّxفََشَهاَدةُ أََحِدِهْم أَْربَُع َشَهاَداٍت بِا

ِ َعَلْيِه إِْن َکاَن ِمْن اْلَکاِذِبيَن * َويَْدَرأُ َعْنَها اْلعََذاَب أَْن تَْشَهَد أَ  َّo َإِنَّهُ  ْرَبَع ََهاَداتٍ َواْلَخاِمَسةُ أَنَّ لَْعنَة ِ َّxبِا
اِدِقينَ  ِ َعلَْيَها إِْن َکاَن ِمْن الصَّ َّo هر «).يعنی : 9-6(سوره نور » َلِمْن اْلَکاِذِبيَن * َواْلَخاِمَسةَ أَنَّ َغَضَب

و در پنجمين بار بگويد  يک از آنها بايد چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد که از راستگويان است؛
تواند کيفر (زنا) را از خود دور کند،  آن زن نيز می اد اگر از دروغگويان باشد.که لعنت خدا بر او ب

دهد) از  به اين طريق که چهار بار هللا را به شهادت طلبد که آن مرد (در اين نسبتی که به او می
اين ».  و بار پنجم بگويد که غضب هللا بر او باد اگر آن مرد از راستگويان باشد دروغگويان است.

  عا با شرط است...د
ولی اگر يقينی مطلق حاصل شود که او از جمله نماز خوانان نيست ،  در آنصورت برای شما حالل 

َوال تَُصِلّ « نيست بر او نماز بخوانيد، نه شما و نه ديگران؛ به دليل فرموده هللا تبارک و تعالی : 
هرگز بر مرده هيچ يک از ). « 84سوره توبه: آيه : » ( ِرهِ َعَلی أََحٍد ِمْنُهْم َماَت أَبَداً َوال تَقُْم َعَلی َقبْ 

  ».آنان، نماز نخوان! و بر کنار قبرش، (برای دعا و طلب آمرزش) نيست
هللا متعال نهی کردند که بر منافقينی که اظهار اسالم می کنند و کفر خود را پنهان می دارند، نماز  

  .فتاوی نور علی الدرب)». ( خوانده شود
  د شوهر با زن بی نمازش:برخور

در تا به موعظه حسنه از زن دعوت بعمل ارد ، تا ادای نماز پابندی نمايد ، بر شوهر واجب است 
كه ترك  صورتيکه زنش از خواندن نماز سر باز ميزند ، شوهر حق دارد  از او جدا شود، بدليل اين

ت ترك نماز كافر است و زن نماز موجب كفر و خروج از دين اسالم است، پس همسر اين شخص بعل
كافر برای مرد مؤمن حالل نمی باشد . زيرا حکم پرودگار با عظمت ما در مورد با صراحت خاصی 

فَِإْن َعِلْمتُُموُهنَّ ُمْؤِمنَاٍت فَال تَْرِجعُوُهنَّ إَِلى اْلُكفَّاِر ال ُهنَّ ِحلٌّ َلُهْم َوال ُهْم يِحلُّوَن «  بيان يافته است .  
( هرگاه آن (زنان) را مؤمن يافتيد آنها را به سوی كفار باز  ) 10(سوره ممتحنه: آيه » َلُهنَّ  

  .مگردانيد. اين زنان برای آن مردان و آن مردان برای اين زنان حالل نيستند)
ولی هستند زنان که صرف روزه ميگيرند ونماز نمی خوانند وبه اصطالح ( تارک نماز ) برای آنان 

كه هيچ عمل  ت قابل قبول نيست و حاصلی جز رنج و خستگی ندارد، برای اينا ميگويم : روزه
 .شود صالحی از كفار پذيرفته نمی

)   23فرقان آيه » ( َوقَِدْمنَا إَِلى َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجعَْلنَاهُ َهبَاًء َمْنثُوًرا :«  خداوند متعال ميفرمايد 
رويم و همه را همچون ذرات  اند) می ند (و به ظاهر نيك بودها (و ما به سراغ اعمالی كه انجام داده

َوَلْو أَْشَرُكوا لََحبَِط َعْنُهْم «سوره آنعام ) ميفرمايد : 88سازيم ) وباز در ( آيه  غبار در هوا پراكنده می
، هر ورزيدند (اگر  اين شايستگان ،پيامبران  چه رسد به ديگران) شرك می» َما َكانُوا يْعَملُوَن أنعام

ِ َوبَِرُسوِلِه « رفت)  كردند هدرمی آنچه می  َّxتوبه » ( َوَما َمنَعَُهْم أَْن تُْقبََل ِمْنُهْم َنَفقَاتُُهْم إِالأَنَُّهْم َكفَُروا بِا
كه اينها به هللا و پيامبرش  شود جز اين ) (چه چيزی مانع قبول شدن نفقات و صدقات آنان می 54آيه 

  .اند) كفر ورزيده
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رسد قابل قبول نيست پس عبادت كه نفع آنها  قتی كه نفقات كفار كه نفع آنها به ديگران میپس و
  شود؟ منحصر به خود شخص است چگونه پذيرفته می

خالصه اينکه زن نماز نخواند ، نکاح اش  فسخ  و باطل است؛ ولی اگر زن متوجه به اشتباه اش 
ز گردد واقدام به نماز خواندن کند ، ميتواند درعقد گردد و به سوی هللا توبه كند و به دين اسالم با

ازدوج باقی بماند ، در غير آن نکاح اش باطل است .  ( مزيد معلومات  در مجموع فتاوا ورسايل  
  .) شيخ ابن عثيمين ) 12/90(

  : ليت زن در مقابل شوهر بی نمازشؤمس
ه در فوق متذکر شديم بر جانب اگر يکی از زوجين تارک نماز باشند، طوريک علماء  ميفرمايند:

مقابل  واجب است که او رادر قدم نخست  به موعظه حسنه وحکمت منطقی ومستدل به خواندن نماز 
دعوت کند و لی اگر با آنهم از خواندن نمازابا ورزد ، بايد بستر خود را ازاو جدا سازد تا زمانيکه از 

  د.اين عمل خويش توبه کند  و به نماز خواندن روی آور
اما اگر بادرنظرداشت همه سعی وکوشش ،همچنان به نماز نخواندن ادامه داد، می تواند يکطرفه 

  نکاح خود را فسخ کند و با ديگری ازدواج کند.
اکثريت مطلق علماء  در فتاوی دينی خويش حکم فرموده اند که :هرگاه زنی در نکاح مردی 

خواند نکاحشان صحيح نيست، زيرا  قت نماز نمیدرآورده شود که نه با جماعت و نه در خانه هيچ و
  گونه که از قرآن، سنت و اقوال صحابه ثابت است کافر و مرتد است. تارک نماز همان

ُ َعْنهُ گفته است:  َّo َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ال يَرون « عبدهللا بن شقيق َرِضَی ِ َّo َکاَن أصحاُب النَّبِیّ َصلَّی
ِ َعلَْيِه َوَسلََّم هيچ گناهی جز » «عماَل ترَکهُ ُکفراً غير الّصالةِ شيئاً ِمَن األ َّo اصحاب رسول هللا َصلَّی

  ».دانستند ترک نماز را کفر نمی
  بنابراين حالل نيست که زن مسلمان به عقد کافر درآورده شود؛ چون هللا تعالی فرموده است:

(سوره  » تَْرِجعُوُهنَّ إِلَی اْلُکفَّاِر ال ُهنَّ ِحلٌّ َلُهْم َوال ُهْم يَِحلُّوَن َلُهنَّ فَِإْن َعِلْمتُُموُهنَّ ُمْؤِمنَاٍت فَال «  
  ) 10ممتحنه: 

هر گاه (آن زنان) را مؤمن يافتيد، آنها را به سوی کفار بازمگردانيد، اين زنان برای آن مردان و «
  ».آن مردان برای اين زنان حالل نيستند

شود؛ مگر آن که  نمازی را اختيار کند، نکاحش خود به خود فسخ می اح، بیاگر کسی بعد از عقد نک
  بالفاصله توبه کرده و به اسالم برگردد. 

شود، اگر پس از انقضای آن مسلمان  اند تا انقضای عدت به شوهر مهلت داده می برخی علماء  گفته
جديد، بر زن الزم است که از  شود؛ مگر با عقد شد (نماز را اختيار نمود) اين زن برايش حالل نمی

نماز جدا شده و به او تمکين ندهد، گرچه از آن شوهر فرزندانی نيز داشته باشد، چون پدر  شوهر بی
  در اين حالت حق حضانت فرزندان را ندارد.

بنابراين نصيحت وپيشنهاد برادرانه من به شما برادران مسلمان ، اينست که فرزندان خويش را اعم 
خود ويا  دخترانی که تحت سرپرستی شما قرار داشته باشد ، نبايد به اشخاصيکه بی از دختران 

نمازدر عقد نکاح در اوريد ،  چون اين مسئله بی نهايت ً خطرناک است. پدران و اولياء در امر 
ی  ی خويشاوندی و دوستی را در نظر بگيرند (بلکه جنبه نمازان نبايد جنبه تزويج دخترانشان با بی

کنم. (  ی مسلمانان هدايت را طلب می را بايد جدآ مراعات کنند).ازپروردگار با عظمت  برای همهدين 
) شيخ ابن عثيمين مالحظه 11/56تفصيل موضع در اين بابت  را ميتوان درمجموع فتاوا و رسايل (

  .فرمايد )

  !برخورد با خانواده بی نماز خويش
ند  حکم اسالم  همين است که اعضای اين خانواده اگر اعضای يک فاميل هيچ وقت نماز نمی خوان

کافر و مرتد هستند ، بنآ  برای اين شخص جايز نيست که در برار آنان سکوت اختيار نمايد ، 
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بالعکس همه  سعی وتالش خويش را بخرچ دهد تا آنان را برای خواندن نماز دعوت نمايند .شايد 
  پروردگار با عظمت  هدايتشان کند.

م کتاب  هللا ،  واحاديث نبوی  (سنت ) ، و اقول صحابه و رأی صحيح،  آنان کافر بر اساس حک
  است.

  دليل ازاول  کتاب هللا:
َکاةَ فَِإْخَوانُُکْم «  قرآن عظيم الشان  در مورد مشرکين ميفرمايد :  فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّالةَ َوآتَُوا الزَّ

ُل اآليَاِت  اگر آنان (از کفر) توبه کردند (و احکام اسالم را مراعات »«ِلقَْوٍم يَْعَلُموَن  ِفی الِدّيِن َونُفَِصّ
کردند) و نماز را خواندند و زکات دادند (کاری با آنان نداشته باشيد چون) در اين صورت برادران 

  )11(سوره توبه: آيه  ». دينی شما هستند. ما آيات خود را برای اهل دانش و معرفت بيان می کنيم
مفهوم آيه  متبرکه اينست که :اگر آنان نماز نخواندند و زکات ندادند، پس برادران دينی شما نيستند 

شود؛ بلکه اين امر تنها با خروج از دين  و مسلم است که اخوت دينی با معاصی و گناه منتفی نمی
  گردد. اسالم منتفی می

  دليل دوم از سنت رسول هللا :
بی گمان فرق بين انسان و ». «الّرُجَل َو َبيَن الَّشرِک َو الُکفِر تَرُک الّصالَة إّن بَينَ «در حديث متبرکه  

  ».بين شرک و کفر ترک نماز است
ُ َعْنهُ در سنن چنين آمده است:  َّo اَلَعهُد الّذی بيننا َوبينَُهم «همچنين حديثی به روايت بريده َرِضَی

(وجه تمايز ما و آنان در نماز است، پس هر کس که نماز را ترک کند   ». الصَّالَة َفَمن تََرَکَها َفقَد َکفَرَ 
  گردد). کافر می

همچنان در حديث ديگری آمده است هر شخصيکه بطور قصدی نماز را ترک کند از حفظ و مراقبت 
به هللا  :«الهی محروم خواهد شد؟ رسول هللا  صلی هللا عليه   وسلم در اين مورد فرموده است 

حتی اگر شکنجه شوی و سوزانده شوی، از پدر و مادرت اطاعت کن حتی اگر تو را از  شرک مورز
محروم سازند، و نماز را عمدا ترک مکن که هرکس نماز را عمدا  و از هر آنچه از آن توست اموالت

طبرانی اين حديث را روايت فرموده وشيخ  »(ترک گويد از حفظ و مراقبت هللا محروم خواهد شد
   را حسن لغيره دانسته است ) آلبانی آن

  دليل سوم ازاقوال صحابه:
ُ َعْنهُ گفته است:   َّo موطاً ».«ال َحظَّ ِفی اَإلسالَِم َلِمن تََرَک الصَّالَة«امير المؤمنين حضرت عمر َرِضَی

  ».تارک نماز در اسالم هيچ بهره و نصيبی ندارد« )82( 1/39» مالک
ر اين جا به صورت نکره در سياق نفی آمده و در حکم عام می کلمه (حظ) به معنی نصيب است که د

  ای در اسالم ندارد، نه کم و نه زياد. باشد: يعنی هيچ بهره
ُ َعْنهُ گفته است َّo َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ال يَرون « :عبدهللا بن شقيق َرِضَی ِ َّo َکاَن أصحاُب النَّبِیّ َصلَّی

  ).2757ترمذی ((  ».َکهُ ُکفراً غير الّصالةِ شيئاً ِمَن األعماَل تر
ِ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم هيچ گناهی جز ترک نماز را کفر نمی َّo دانستند) (اصحاب رسول هللا َصلَّی  

ای ايمان  شود: آيا عاقالنه است مردی که در قلبش ذره اما از جهت رأی و نظر صحيح: گفته می
بخصوص هللا تعالی نسبت به  را شناخته و از يادآوری ها و توجه وجود داشته باشد و عظمت نماز

  آنان آگاه باشد باز هم به ترک آن اصرار می ورزد؟ هرگز نه!
داليل آنعده از علمای را که  به تکفير تارک نماز قايل نيستند بررسی شيخ عثيمين مينويسد: 

  کردم، داليل آنها از پنج حالت خالی نيست:
  توان از آن برای عدم تکفير تارک الصالة استدالل نمود. داليلی که نمی  -1
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  داليلی که مقيد به حالت و وضعيتی هستند که ترک نماز در آن حالت و وضعيت ممتنع است.   -2
  گيرد. يا مقيد به حالتی هستند که تارک نماز در آن معذور قرار می   -3
  اند. فر تارک الصالة خاص شدهيا اين که آن داليل عام هستند و به وسيله ی احاديث ک  -4
  يا به علت ضعف نمی توان از آنها استدالل نمود.   -5

شود.  پس از آن که ثابت شد که تارک نماز کافر است، بايد بدانيم که بر او احکام مرتدين مترتب می
در هيچ نصی از نصوص به اثبات نرسيده است که تارک نماز مؤمن است، يا به جنت می رود و يا 

تش جهنم رهايی می يابد و... از اين رهگذر است که ضرورنمی بينيم که کفر تارک نماز را به از آ
  کفر نعمت يا به کفر اصغر تأويل کنيم.

  به داليل ديگری از اين قبيل اشاره می کنيم:
نماز در آورد و اگر برايش عقد  جايز نيست که مسلمانی دختر نمازخوان را در نکاح شخص  بی  -1

شود، چون هللا تعالی در مورد زنان  ه شود، اين نکاح باطل و زن برای اين مرد حالل نمینکاح بست
  مهاجرگفته است:

(سوره »  فَِإْن َعِلْمتُُموُهنَّ ُمْؤِمنَاٍت فَال تَْرِجعُوُهنَّ إَِلی اْلُکفَّاِر ال ُهنَّ ِحلٌّ َلُهْم َوال ُهْم يَِحلُّوَن لَُهنَّ « 
نان (مهاجر) را مؤمن يافتيد، آنان را به سوی کافران برنگردانيد، اين و اگر اين ز«.) 10ممتحنه:

  ».زنان برای آن مردان و آن مردان برای اين زنان حالل نيستند
ای  شود، نکاحش فسخ شده است و بدليل آيه شخصی که بعد از عقد نکاح به کلی تارک نماز می -2

برحسب تفصيالتی که اهل علم در اين مورد بيان  شود، که سابقاً ذکر کرديم، اين زن برايش حالل نمی
  نموده اند؛ که قبل از دخول و آميزش تارک نماز باشد يا بعد از آن.

آن که  اش حرام است، و حال که ذبيحه نماز غيرقابل خوردن است. چرا؟ چون ی شخص بی ذبيحه -3
ی  پليدتر از ذبيحهنماز  ی شخص بی ی يهودی و نصرانی برای ما حالل است، پس ذبيحه ذبيحه

  يهودی و نصرانی است.
يَا أَيَُّها « که هللا تعالی فرموده است: نماز اجازه ندارد به مکه و حدود حرم داخل شود، چون بی -4

ْم َعْيلَةً فََسْوَف الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرُکوَن نََجٌس فَال يَْقَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بَْعَد َعاِمِهْم َهَذا َوإِْن ِخْفتُ 
َ َعِليٌم َحِکيٌم  َّo َِّمْن فَْضِلِه إِْن َشاَء إِن ُ َّo گمان مشرکان  ايد، بی ای کسانی که ايمان آورده«.»يُْغِنيُکُم

(بسبب عقيده و کفرشان) پليدند، لذا، نبايد پس از امسال (نهم هجری) به مسجدالحرام وارد شوند. 
ترسيد، (نترسيد) هللا تعالی شما را به فضل و  ری آنان با شما) از فقر میاگر (بعلت قطع روابط تجا

  .) 28سوره توبه:  آيه : ». ( گرداند، زيرا هللا آگاه و دارای حکمت است نياز می رحمت خود بی
برد؛ بدين ترتيب اگر فرد   نماز از او ارث نمی در صورت فوت يکی از اقارب(خويشاوندان)، بی -5

نماز و پسر کاکايش (عصبه) اهل نماز برجای بگذارد چه  ل نماز فوت کند و پسری بیمسلمان و اه
گزار؟جواب همه اين پرسش ها همين است  نماز يا پسر کا کای  نماز برد؟ پسر بی کسی از او ارث می

  رسد. برد؛ بلکه ارث به پسر کاکايش می نماز از او ارث نمی که : پسر بی
 ُ َّo َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم روايت کرده است:اُسامه بن زيد َرِضَی ِ َّo َاليَِرُث «  َعْنُهما از رسول هللا َصلَّی

مسلمان از کافر و کافر از ).«1614) و مسلم (6764بخاری (  »اْلُمْسِلُم الَکاِفر و ال الکافر و اْلُمْسِلَم 
  ».برد مسلمان ارث نمی

) و مسلم 6732بخاری (»ئَض بِأَْهِلَها، َفَما َبِقَی َفُهَو ألَْولَی َرُجٍل ذََکرٍ أَْلِحقُوا اْلَفَرا«فرمايد:  همچنين می
ی ارث را به صاحبان آنها بدهيد و باقيمانده آن را به نزديکترين  های معين شده سهميه).  «1615(

  ».خويشاوند مرد ميت بدهيد
نماز جنازه خواند و همچنين که بميرد نبايد غسل و تکفين شود و نبايد بر او  نماز وقتی بی -6

مسلمانان اجازه ندارند او را در گورستان مسلمانان دفن کنند؛ پس چه کارش کنيم؟ جسدش را به 
کنيم، زيرا او در اسالم از  بيابان برده و در آنجا گودالی حفر نموده و با همان لباس در آنجا دفنش می

  هيچ حرمت و کرامتی برخوردار نيست. 
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نماز نزدش، بميرد و او را به مسلمانان عرضه کند  هيچ کسی جايز نيست که فردی بیبنابراين برای 
  تا بر او نماز جنازه بخوانند.

نماز در روز رستاخيز با فرعون، هامان، قارون، ابّی ابن خلف و ساير پيشوايان کفر محشور  بی -7
ز نيست که برايش دعای اش جاي رود و برای هيچ يکی از اعضای خانواده شود و به بهشت نمی می

  -پناه بر خدا - باشد رحمت و مغفرت بخوانند، زيرا او کافر است و مستحق دعا و استغفار نمی
َما َکاَن ِللنَِّبِیّ َوالَِّذيَن آَمنُوا أَْن يَْستَْغِفُروا ِلْلُمْشِرِکيَن َولَْو َکانُوا أُوِلی قُْربَی ِمْن «  فرمايد:  هللا تعالی می

  .) 133سوره توبه آيه »( بَيََّن َلُهْم أَنَُّهْم أَْصَحاُب اْلَجِحيِم بَْعِد َما تَ 
برای پيامبر و مؤمنان مناسب نيست که برای مشرکان طلب آمرزش کنند، هر چند که خويشاوند «

اند و) مشرکان اهل  باشند، هنگامی که برای آنان روشن شود که (با کفر و شرک از دنيا رفته
) و مجموعه 30-29صالة النبی صفحه ( –وضوع : را ميتوان در  رسالة صفةتفصيل م».( اند دوزخ

  .) شيخ ابن عثيمن  مطالعه فرمايد )50-12فتاوا و رسايل (

  سهل انگاری در امر نماز:
از منکرات در دين مقدس اسالم موضوع سهل انگاری در امر نماز و بخصوص در نماز جماعت 

َ َوُهَو َخاِدُعُهْم  «عالی فرموده  است : بزرگ و از صفات منافقين است؛ هللا ت َّo إِنَّ اْلُمنَاِفِقيَن يَخاِدُعوَن
َ إِال قَِليال  َّo 142سوره نسا ء آيه » ( َوإَِذا قَاُموا إَِلى الصَّالِة قَاُموا ُكَساَلى يَراُءوَن النَّاَس َوال يْذُكُروَن 

گول می زنند! در حالی که هللا آنها را گول می زند.  ( بی گمان منافقان (به خيال خام خود) هللا را ) 
منافقان هنگامی که برای نماز برمی خيزند، سست و بی حال به نماز می ايستند و با مردم ريا می 

  .کنند (نمازشان به خاطر مردم است) و هللا را کم ياد می کنند)
َوَما َمنَعَُهْم أَْن تُْقَبَل ِمْنُهْم «  همچنان پروردگار با عظمت ما  در مورد صفت منافقان ميفر مايد :

ِ َوِبَرُسوِلِه َوال يأْتُوَن الصَّالةَ إِال َوُهْم ُكَسالَى َوال يْنِفقُوَن إِ  َّxال َوُهْم َكاِرُهوَن  َنَفقَاتُُهْم إِال أَنَُّهْم َكفَُروا بِا «
ا نشده است جز اين که ) (و هيچ چيز مانع قبول شدن نفقات و صدقات آنه  54( سوره توبه آيه 

آنان به هللا و پيامبرش ايمان ندارند و جز با ناراحتی و بی حالی به نماز نمی ايستند و جز از روی 
 .ناچاری بخشش نمی کنند)

ِ َعلَيِه َوآِلِه َوَسلَّمَ  پيامبر اکرم َّo يَن َليَس َصالةٌ أَثَقَل َعلَى اْلُمنَاِفقِ «در مورد منافقان گفته است:  َصلَّى
(هيچ نمازی بر انسان های منافق ». ِمَن اْلفَْجر َواْلِعَشاِء، َولَْو يْعلَُموَن َما ِفيِهَما ألَتَْوُهَما َوَلْو َحْبًوا

سخت تر و سنگين تر از نمازهای صبح و عشا نيست. ولی اگر می دانستند که فضيلت و ثواب اين 
 .مسجد) می رساندند) نماز چقدر است با سينه خيز هم که می بود خود را (به

پس بر هر مسلمانی واجب است که بر نمازهای پنج گانه در اوقات معين، مواظبت نموده و با 
  طمأنينه و آرامش با خشوع و حضور قلب نمازها را ادا كند؛ زيرا هللا تعالی می فرمايد:

به راستى مؤمنان  ) (2-1مؤمنون:)» (  ٢( )الَِّذيَن ُهْم فِی َصالتِِهْم َخاِشعُونَ ١قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن (« 
ِ  )  و به اين دليل که رسول هللا 2)همان كسانى كه در نمازشان فروتنند (1رستگار شوند ( َّo َصلَّى

َعَليِه َوآِلِه َوَسلََّم شخصی را که نماز خواندن بلد نبود و اعتدال و اطمينان را رعايت نمی کرد؛ امر 
 .ره بخواندنمود تا نمازش را دوبا

همراه با مسلمانان با جماعت و در مساجد ادا نمايند، چون رسول  مردان موظفند نمارهايشان را
ِ َعلَيِه َوَسلَّمَ  هللا َّo هر کس »(َمن َسِمَع النَّداَء فلم يأته فَالَ َصالَةَ لَهُ إالّ ِمن ُعذرٍ «فرموده است:   َصلَّى

 .نرود، نماز او قبول نيست؛ مگر آن که عذری داشته باشد )آذان را بشنود و برای نماز (به مسجد) 
ُ َعْنُهما از ابن عباس َّo سؤال شد: عذری که جماعت را ساقط می کند، چيست؟ حضرت ابن  َرِضی

 .عباس در جواب فرمود : ترس يا مريضی 
ُ َعْنهُ  در صحيح مسلم از ابوهريره َّo د رسول هللاروايت شده است که مردی نابينا نز َرِضی  ِ َّo َصلَّى

آمد و گفت: ای پيامبر! نابينا هستم و راهنمايی ندارم، آيا اجازه دارم در خانه نماز  َعَليِه َوَسلَّمَ 
ِ َعلَيِه ِ َوَسلََّم در اول به او اجازه داد و سپس صدايش کرد و فرمود: َّo َهْل « بخوانم، پيامبر َصلَّى
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شنوی)  گفت: بلی ! پيامبر َصلَّى  (آيا آذان نماز را می» َالِة؟ قَاَل: نَعَْم. قَاَل: فَأَِجْب تَْسَمُع النَِّداَء بِالصَّ 
ِ َعلَيِه ِ َوَسلََّم فرمود:  َّo»(پس به نماز بيا.  

ُ َعْنهُ  در صحيحين از ابوهريره َّo َعَليِه َوَسلَّمَ  رسول هللا نقل شده که ايشان از َرِضی ِ َّo نقل می  َصلَّى
َلقَد َهَمْمُت أن آُمَر بِالصَّالِة َفتُقَاَم، ثُمَّ آُمَر َرُجالً فيصلّی بالنّاس، ثُمَّ أنطلق َمعِی بِرَجاٍل َمَعُهم ُحَزٌم «کند: 

َق َعليِهم بُيوتَهُ  (خواستم دستور دهم برای نماز    .»م بالنَّارِ ِمن َحَطٍب إلَی قَوٍم الَ يشَهُدوَن الصَّالَةَ فَأَُحّرِ
اقامه گفته شود، آنگاه دستور دهم کسی به جای من امامت نماز را برای مردم به عهده بگيرد و 

همراهشان است به سوی کسانی بروم که در نماز جماعت شرکت  های هيزم خودم با مردانی که بسته
 .هايشان به آتش بکشم) نمی کنند و آنها را با خانه

اين احاديث  بيانکر يک امر که : نماز جماعت برای مردان از مهمترين واجبات است و کسانی  همه
 .ها می باشند از آن باز می مانند مستحق شديدترين عقوبت که

لی مسئلت داريم که احوال و اوضاع تمام مسلمين را اصالح کرده و آنها را به کارهايی از هللا تعا
 .توفيق دهد که رضا و خشنودی او در آنهاست

طبق صحيح ترين قول از اقوال علماء ،که تفصيل آن در فوق گذشت همين است که :  ترک عمدی 
ا ترک دهد و يا منکر وجوب آن هم ای اوقات آن ر نماز کفر اکبر است: گر چه شخص تنها در پاره

ِ  نشود (باز هم کفر اکبر است)، ترک کننده چه مرد باشد و چه زن، به دليل سخن رسول هللا َّo َصلَّى
رِک والُّکفِر تَرُک الصَّالَةِ «   :َعَليِه   َوَسلَّمَ  حد فاصل بين انسان و شرک (  .»إنَّ َبيَن الّرُجِل و َبيَن الّشِ

(وجه تمايز ما و ». العهد الِّذی َبيَننَا َو بَيَنُهم الّصالَةُ َفَمن تََرَکَها فَقَد َکفَرَ ».  «و کفر ترک نماز است
 .شود) آنها (کفر و مشرکين) نماز است، پس هر کس که آن را ترک کند کافر می

  خوانندۀ محترم!
واجب است اين است که همديگر را نصيحت نموده و به حق سفارش  آنچه که بر همه مسلمانان

نموده و به کارهای نيک و تقوا ياری کنند. از جمله اين امور نصيحت کردن به افرادی است که در 
نماز جماعت شرکت نمی کنند و يا احياناً نماز را به کلی ترک می دهند. اينها را بايد از خشم و گرفت 

پدران و مادران اين افراد واجب است که اينها را به طور مداوم نصيحت کنند، الهی ترسانيد. بر 
 .باشد که هللا تعالی آنها را به صراط مستقيم هدايت کند

همچنين زنانی را که تارک نماز هستند يا در آن سهل انگاری می کنند بايد نصيحت کرد و از خشم و 
َواْلُمْؤِمنُوَن «  :ب نمود، زيرا هللا تعالی فرموده استغضب هللا تعالی ترسانيد و با روشی مناسب تأدي

يْؤتُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْوِلياُء بَْعٍض يأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويِقيُموَن الصَّالةَ وَ 
َ َوَرُسولَهُ أُوَلئَِك َسيْرَحُمُهُم  َّo َكاةَ َويِطيعُوَن َ َعِزيٌز َحِكيٌم الزَّ َّo َّإِن ُ َّo )« 71سوره توبه آيه  ) «

مردان و زنان مؤمن برخی دوستان برخی ديگرند. همديگر را به کارهای نيک دعوت داده و از 
کارهای بد باز می دارند و نماز را برپا داشته و زکات را می پردازند و از هللا و رسولش فرمان می 

زودی اينها را مشمول رحمت خود قرار می دهد. بی گمان که هللا توانا و حکيم برند. هللا تعالی به 
 .است)

ِ َعَليِه َوَسلَّمَ  به دليل اين که رسول هللا َّo مُروا أوال َدُکم بالصَّالِة َوُهم أبنَاُء َسبعِ «گفته است:  َصلَّى
(در سن هفت سالگی   .»بَينَُهم فِی الَمَضاِجعِ  َعشٍر، وفَّرِ قُوا ِسنيَن، َو اضِربُوهم َعَليَها َوُهم أبنَاءُ 

فرزندانتان را به نماز خواندن دستور دهيد و به سن ده سالگی که رسيدند (و نماز نخواندند) آنها را 
 .دا کنيد)بزنيد و خوابگاهشان را ج

شوند و در سن  وقتی قضيه، چنين است که پسران و دختران در سن هفت سالگی به نماز مأمور می
شوند و البته نبايد از نصيحت مداوم و تمسک به حق و  ده سالگی به خاطر ترک آن تنبيه بدنی می

 .صبر بر آن گذشت
)إِال الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا ٢اَن َلِفی ُخْسٍر ()إِنَّ اإلْنسَ ١َواْلعَْصِر (« پروردگار با عظمت ما ميفرمايد: 

ْبِر   اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحِقّ َوتََواَصْوا بِالصَّ   . ) 3-1) ( سوره العصر آيات ٣»  (الصَّ
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مگر کسانی که ايمان می آورند و همديگر را به تمسک  .انسانها همه در زيان اند .(سوگند به زمان
 .».نمايند کنند و يکديگر را به شکيبايی توصيه میبه حق سفارش می 

بايد اين موضوع را به  نماز را ترک کند و نصيحت کردن کارساز نشود، هر کسی که بعد از بلوغ،
از هللا تعالی  .محاکم شرعی ارجاع داد تا وی را به توبه وادار کنند و اگر توبه نکرد بايد کشته شود

اصالح نموده و به آنان فقه و علم دين نصيب بفرمايد و به همياری می خواهيم که احوال مسلمين را 
بر نيکی و تقوا و امر به معروف و نهی از منکر توفيقشان دهد، بی گمان که او بخشنده و کريم 

 .است
  .شيخ ابن باز ) (27-21) تتعلق بالصالة   فتاوای مهمة (غرض معلومات مزيد مراجعه شود :  

  از در اسالم:حکم دوستی با تارک نم
  خواننده محترم !

دهـخـدا بـه نقل از محققان مختلف می نويسد: دوست، يعنی محب، يک دل، يـک رنـگ، خـيرخواه، 
يار، رفيق، مانوس،هم دل، مقابل دشـمـن،آن که نيک انديشد و نيک خواهد، مقابل دشمن که 

  بدانديشد و بـد خـواهـد. 
نزديکی، هم دلی و هم دمی بين دو نفر بدون وجود  دوستی، يعنی ياری، رفاقت، محبت و عشق،

  .رابطه خويشاوندی سببی يا نسبی
دوسـتی (حالت و صفت، و عمل دوست، محبت، يگانگی، صداقت و مودت و خـيـرخـواهـی، رفـاقت و 

  ياری و مهر، خالف خصومت و مقابل دشمنی و عداوت و بغض است.)
عاشرت ساده و هم زيستی مـعـمـولـی. يک شخص دوستی، رابطه ای است کامل تر و برتر از م

ممکن است در محيط زندگی،   محل کار، يادر مکتب ويا پوهنتون بـا افـراد مختلف سروکار داشته 
باشد ، بدون اينکه  که بين او و آنـان صـمـيميت و هم دلی و همراهی وجود داشته باشد; چنين 

است گران سنگ و وديعه ای اسـت الـهـی، رابـطـه  رابطه ای را دوسـتـانه نخوانند. دوستی گوهری
ای است از عمق دل و جان و وحدت آفرين، که انـسـان هـا را بـه هـم پـيوند داده، دل سوز يک ديگر 

  .و هم دم و همراه می سازد و در غم و شادی ها شريک و دم ساز می کند
ه است ، احساس نياز به ديگر افراد يکی از نعمت های الهی که در سرشت انسان به وديعه نهاده شد

جامعه و برقراری ارتباط دوستانه با برخی از آنها است . چنانچه انسان بتواند دوستان نيکويی برای 
خود برگزيند و از اين موهبت الهی به صورت صحيح و منطقی استفاده کند زندگی فردی و اجتماعی 

  سالمتری خواهد داشت . 
ارزش وااليی دارد به گونه ای که حتی در سرنوشت انسان تاثير گذار » دوست « از منظر اسالم ، 

»  انتخاب دوست«است . از اين رو پيامبرصلی هللا عليه وسلم دساتير ورهنمود های مشخصی را  در
  بيان فرموده اند .

به سبب محبتی که «  انتخاب دوست بايد   دقت وتعمق زياد صورت گيرد ،نبايد صرفا بدين اساس در
در قلب خود از کسی می يابيم با او دوستی کنيم؛ بلکه قبل از همه بايد منشأ محبت را جستجو کرد و 

   صالحيت فرد را مورد بررسی قرار داد .
تاثير کردار و رفتار و گفتار هيچ کسی مؤثر تر بر يک شخص از دوست :نبايد فراموش کرد که 

ا بحيث دوست خويش انتخاب نمايد ، زيرا نميباشد، لذا بسيار مهم است که يک شخص چه کسی ر
  بيشتر اوقات مسير زندگيش دنيوی و اخروی او بر آن اساس بنا ميشود.
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حکم اسالمی همين است که دوستی  بايد بر اصولی استوار باشد که : دوست بتواند  انسان را  در 
عظمت ما در  قرآن امور آخرت کمک کند و از اهل فسق و فجور و بدعت نباشد، زيرا پروردگار با 
  عظيم الشان وسنت نبوی از اختيار کردن دوست بد  ما را بر حذر داشته است .

َويَْوَم يَعَضُّ الظَّاِلُم َعَلی يََدْيِه يَقُوُل يَا َلْيتَنِی اتََّخْذُت « پروردگار با عظمت ما  در قرآن کريم ميفرمايد: 
ُسوِل َسِبيًال ( َِّخْذ فَُالنًا َخِليًال () يَا َوْيَلتَی َليْ 27َمَع الرَّ ) َلقَْد أََضلَّنِی َعِن الِذّْکِر بَْعَد إِْذ َجاَءنِی 28تَنِی لَْم أَت

  .)27-29الفرقان : »(َوَکاَن الشَّْيَطاُن ِلْإلِْنَساِن َخذُوًال 
  یخدا راه  رسول  همراه  هم  من  کاش  گويد: ای گزد می خود را می  دستهای  ظالم  يعنی: ( و روزی که

گمراهی   مرا در دنيا به  بودم که  نگرفته  را دوست  فالنی  کاش  ! ای بر من  گرفتم، وای می  در پيش
  گمراهی  آمد به  من  سوی به که  از آن  او مرا از ذکر پس  راستی باد، به   بر سرم  هالک  خاک  کشاند، ای 

  ).  است  انسان  خوارسازنده  همواره  کشاند و شيطان
اِدِقينَ   «تعالی می فرمايند: هللا ) 119سوره توبه »(يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اتَّقُواْ oَّ َوُکونُواْ َمَع الصَّ

  ايد! از (مخالفت فرمان) هللا بپرهيزيد، و با صادقان باشيد. ای کسانی که ايمان آورده  يعنی:
الصالح والجليس السوء کحامل المسک  مثل الجليس«  و پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده است: 

ونافخ الکير فحامل المسک إما أن يحذيک، وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ 
  (متفق عليه)»  الکير إما أن يحرق ثيابک وإما أن تجد منه ريحا خبيثة

  آهنگری  در کوره  يعنی: ( مثال همنشين نيکوکار و همنشين بد، همانند حامل عطر مسک و دمنده
ميماند، پس حامل عطر مسک يا به تو ميدهد و يا از آو ميخری و يا از ان بويی خوش ميبابی، اما 

  دهد). را آزار می  مشامت  پليد آن  بوی  که سوزاند، يا اين را می  ، يا لباست در کوره  دمنده
با افراد موحد و صاق رفاقت پس فرد مسلمان و مقيد به احکام دينی بايد سعی وتالش نمايد تا  

ودوستی  نمايد و مطمئنا از اين رفاقت هر دو بهره خواهند برد،ولی دوستی با افراد بی بندو بار و يا 
فاسق  مضر است و ممکن است باعث سرايت به شخص شود،البته الزمست که گاهی جهت دعوت و 

  تار کرد و حتی اين امر واجب است.امربه معروف با آنها همنشين بود و با اخالق نيکو با آنها رف
ولی نبايستی هميشه و همه جا با او همنشين و همصحبت بود و بعبارتی بايستی گاها با همنشين شد 

  و او را به سوی خدا دعوت نمود.
اما اگر شخص که  منکر واجبيت  حکم نماز باشد ،بدون شک و به اجماع همه ای علماء   کافر 

سوی دين و رفع شبهاتش، چنانکه بر راه خود اصرار ورزيد نبايد با  است و بعد از دعوت وی به
وی رفاقت و دوستی نمود وبرای يک مؤمن مسلمان  جايز نيست که با مرتدين ارتباط دوستانه و 

   رفاقت  دايمی برقرار نمايد .

  عار شيطان  از دوستی با تارک نماز :
ح اين شخص نماز نخواند، در وقت پيشين ميگويند شيطان باشخصی همسفرشد ، در وقت نماز صب

وعصر هم نماز نخواند زمانيکه وقت نماز شام وخفتن رسيد ، با زهم اين شخص نماز نخواند ، 
خالصه اينکه در بيست وچهار ساعت پنج وخت نماز راقصدآ ترک کرد ، وقتی شب شد ، 

باتو زيِر يک چت  وميخواستن به بستر خواب روند ، شيطان روی به اين شخص کرده وگفت من
خواب نمی کنم ، چون پنج وقت موقع نماز شد وتويک نماز را نخواندی و   قصدآ همه نماز های 

 امروز را ترک کردی ،



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

510 

 ؟ اين شخص گفت چرا
شيطان گفت : ميترسم غضبی از آسمان بر سقف اين خانه نازل شود که من هم باتو شامل اين 

استی ومن بندهء خدا ، چطور غضِب خداوندبرمن غضب شوم ،شخصی بی نماز گفت : توشيطان 
 نازل ميشود ؟

شيطان درجواب گفت : من فقط يکبار نافرمانی هللا راکردم و سجدهء شکر که برای حضرت آدم عليه 
والسالم بود نکردم ازبهشت رانده شدم وتاروز قيامت موردلعنت پروردگار با عظمت قرار گرفتم ،در 

سجده به خداوند ميکردی ولی نکردی ،وای به حال تو ، که از من  ايدچندحاليکه تو از صبح تاحاال ب
       .بمراتب بد بدتر ميباشی
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 مـيست ونهـباب ب
    نماز برایآذان واقامه 
                                       

خبر به «و » هانيدنآگا«، »آگاهی دادن«از نظر لغوی به معنی  آذانميگويند : در تعريف آذان علماء                                                                      
وقت نماز   رسيدن  اعالن كردن  عبارت است از  اسالمی آذان دراصطالح شرع است. » گوش رساندن

   تعريف وتفسير گرديده است. با الفاظ مخصوص
رستگارى   انسان   نجات ودعوت كردن  مسلمانان  است  به حضور در نماز،  نمازى كه سبب  آذان

خواند.در شروع اسالم برای  می مناره مسجد در جايی بلند مانندرا مؤذن  نآذا     .ميشوددر دنيا وآخرت 
 خوانده شود.  اقامه هر نماز، ابتدا آذان و سپس

مسلمانان از آذان غرض دعوت مسلمانان به يک امر مهم نيز   ،صدر اسالم در  مينويسند که مؤرخين
  نمودند.جنگ خيبر از آذان استفاده  به بعمل اورده اند ،بطور مثال مسلمانان در دعوت  استفاده 

  » ن  وال إنس والشى ء  إال شهد له يوم القيامه ـاليسمع ندا ء  المؤذن ج:« در حديث شريف آمده است 
هرجن  ويا هر انسانى  يا هر چيز ديگرى  كه صداى  مؤذن  را مى شنود ، در روز قيامت  براى  او  (

  .)شهادت ميدهد .
ومن احسن قوآل ممن دعا إلى  هللا  «      ميفرمايد : )  ٣٣ آيه فصلت : (در سوره همچنين خداوند پاك      

 قول  چه كسى  زيباتر  وبهتر  از قول كسى است  كه مردم را به سوى   پروردگار » ( ؤعمل صالحٱ 
  ) .مى كند وعمل  نيك  انجام ميدهد    بسوی هللا دعوت

مؤذن اين آيه  در باره مؤذن  نازل شده است  چون  که :علماء  ومفسران  در تفسير اين آيه ميفرمايد 
      دعوت  مى كند  و هم نماز  ميخواند.   پروردگاروذكر    برای ادای نماز را  مسلمانان 

 .شعار توحيدی مسلمانان است» آذان «     

 .شهادت بريگانگی خداوند و رسالت پيامبر صلی هللا عليه وسلم  است» آذان « 

  بيدار باش برای عبادت پروردگارعالميان است. اواز صدا و»  آذان «  
  .اعالم  رسيدن وقت نماز است»  آذان «  

  آذان عبادتى است  قبل از نماز ويكى از بزرگترين شعاير اسالم ومشهورترين نشانه هاى برجسته  آن.
براى دعوت   ،  ىمه آديان ابراهيمه بوضاحت تام در خواهيم  يافت كهمرور نمايم ،گر تاريخ  آديان را ا

جمله پيروان دين مسيحيت ورده اند كه از آاز وسايل متعددی استفاده بعمل  عبادتبه پيروا ن خويش 
      از پيروان خويش غرض اجراى عبادت  به كليسا  دعوت ميكنند. و ( جرس )  )  ناقوس( بانواختن 

  آديان        از آذان  درهيچ يکیه است دين مقدس  اسالم  نهفت  »آذان  «عظمت  كه در   ناگفته  نماند  ولى
كه حتى  قوتی برخوردار است  چنان  از  عظمت مفهوم ودعوت   آذان اسالمىآسمانی ديده نميشود .

  .غير مسلمين  را هم  زير تاثير خويش  قرار ميدهد
از  آذان دعوت به کسانی است که ، سوی پروردگار است ذن داعی مردم بؤمدر آذان  مسلمانان ، 

 انسان  از بين رفته و با صدای آذان نسيان  باشند، را فراموش کرده پروردگار  خويش  نسيان روی 
  روح به سوی خالق خود می کنند.

آذان دعوت  زنده است. زمانيكه  انسان  صداى مبارك وبا عظمت   آذان را ميشنود  در همان  لحظه  
يوند  ميدهد وتــواضع  مخلوق را  با ـا هم پدرفكر نماز مى افتد .  صداى  آذان  زمين وآسمان  را ب

          در  هم مى آميزد.   پروردگار عظمت  
در آذان تبليغ است، در آذان تكبير است ،  در آذان توحيد است ، در آذان  شهادت ويكانگى  است ،  در 

به  است. در آذان توصيه صلی هللا عليه وسلم آذان عظمت  پروردگار  است وشهادت بررسالت محمد 
  استگارى ، صداقت وپاك دلى است.  ر آذان دعوت مسلمانان  به      است . نماز
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شيطان  صداى آذان را  مى   هر زمانيکه  » ان الشيطان اذ سمع  الند هرب « در حديثی آمده است :
بر شيطان  خـو  وهيبت  طارى گرديده  با حواس پريشان فرار مـى   آذاندر وقت      شنود فرار ميكند.

  . )رواى حديث  بخارى ومسلم است  (     شنيده شود  هر گز نمى ايستد . آذان ــد، وتا جائيكه  صداىنماي
تمام با  عالم ومخلوقات   موجودات همه  به خويش   » هللا اکبر «صدای  با عظمت  مؤذن با  در آذان         

   .مگر هللاهستيد و زوال محکوم به فنا شما  همه  صراحت اعالم ميدارد که: 
  آذان: ۀـاريخچت

د، زمانيكه  مسلمانان ـدر سال  اول هجرت  آغاز ش  آذانمشروعيت در تاريخ اسالم آمده است که 
پيش از خالص شدند ، ) مسجد نبوى ( اولين مسجد واعمار وارد مدنيه  منوره شدند واز كار بنأ 

ز داخل وقت نماز مشرعيت آذان ، چون وقت نماز داخل می شد ، شخصی به راه ها می گشت ومردم ا
  » .الصلوة » « الصلوة « خبر کرده ومی گفت : 

واينکه مسلمان چطور اطالع بيابند تا  منظور  مطلع گردانيدن مسلمانان بحث به ولی همه روزه 
  جريان داشت . غرض ادای نماز به جماعت بياييند

می اوريم ، استفاده بعمل   »الصلوة جامعه  « كلمه برخی از صحابه عرض داشتند که از در اين ميان 
صلی هللا عليه  در يكى از روز  ها  حضرت محمد وبرخی پيشنهادت ديگری ارائه نمودند ، بالاخره 

كه چگونه ميتوانيم  وقت نماز   مورد بحث قرار داد ،را  آذانله أبا ياران خويش  نشست  ومسوسلم 
بوسيله   بايد ت نماز را ـتند مانند نصارا  وقبالغ  بداريم. بعضى از صحابه  كرام  گفا    را به مسلمانان 

ناقوس  اعالم بداريم،  بعضى گفتند مانند  يهود بوق را استعمال  كنيم، وديگران گفتند ما نند مجوسيان  
   .فرا  رسيده است  وبه مسجد  بيايند ز ا مردم  بدانند كه وقت نماــت    ، آتش مى افروزيم

پيامبر اسالم حضرت محمد صلی هللا عليه وسلم  شده  مورد قبول پيشنهادات  طرح اين هيچ كدام  از 
      قرار  نگرفت.

خواب ده  وجريان ــدر شب همان  روز خواب دي  )ابن اسحاق عبد هللا بن زيد بن شعلبه  ( بنابر روايت
من  شب خواب  بودم   : «  وچنين فرمودعرض  كرد  محمد صلی هللا عليه وسلم   را حضور خويش 

ازوى پرسيدم  : ناقوست رانمى  فروشى؟       سبز  پوش  نزدم  آمد  وناقوس  بدست  داشت .  كه شخص
ن  چه ميكنى ؟ گفتم  : بوسيله  آن مردم  را براى  نماز دعوت  ميكنيم . گفت:  بهتر  از اين  اگفت : بد

: وكلمات آذان را دا  مردم را  دعوت  كنيد ــيست ؟ گفت با اين نـرا برايت  نشان  بدهم  گفتم: آن چ
صلی  نحضرت آخبر ساخت   بارا از خواب   صلی هللا عليه وسلم چون رسول هللا     برايش  بيان داشت.

  فرمود :هللا عليه وسلم 
انشا�  اين خواب  حق است  بر خيز  وبالل را با خود ببر  واين كلمات  را برايش  ياد بده  كه با  «

  .».واز  توستآز  او رساتر  از  واآبگويد زيرا    آذاناين كلمات  
  اسالم  زد پيامبرـداد . حضرت عمر  فـاروق آنرا شنيد  واز خانه  بر آمد  ون   آذانهنگاميكه بالل       
  »قسم  بذاتيست  كه ترا بحق فرستاده ، من  هم  مانند او اين كلمات  را بخواب  ديده ام  :«گفت  و مـدآ
بين مسلما نان   آذانين ترتيب دو ب » اين جاى  شكر است : «  گفت محمد صلی عليه وسلم  حضرت    

      ج  يافت.ـتروي
می گويد که در مسند حارث بن آبی آسامه آمده است که : اولين کسی که آذان  امام عينی رحمه هللا

داد ، جبرئيل عليه السالم بود که در آسمان دنيا آذان داد ، وآذانش رابالل وعمر رضی هللا عنهما 
ند ، بالل شتابان نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم آمد وآنچه را که شنيده بود قصه کرد ، پيامبر شنيد

 صلی هللا عليه وسلم برايش گفتندکه : عمر از تو سبقت جست.
رسول هللا صلى هللا  عليه وسلم  شب وروز، درسفر وحضر برآن  مداومت    آذانبعد از مشروعيت  

نحضرت  صلى هللا  عليه وسلم  يا اجازه تركش  تا رحلت  سرور كاينات  نمودند كه  ترك  آن  از آ
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آنرا  ادامه  دادند، زيرا  بخاطر  امر  اسالم پس از آن  ياران  بر گزيده پيامبر  . شنيده نشده  است
  واجب گرديده بود. آذانعليه وسلم  در چند  حديث      رسول هللا صلى  هللا 

  آذان:صفت     
وبا وحدانيت  هللا    »هللا اكبر   «احاديث صحيحه  وارد  شده است،  با نام هللا  آذان طوريكه  در     

  ورسالت پيغمبر صلى هللا عليه وسلم، و دعوت  به رستگارى به اوج خود ميرسد.
     :الفاظ آذان

    هللا اکبر، هللا اکبر. - 
                                    هللا اکبر، هللا اکبر. -  
   ، أشهد أن ال اله االهللا.  د أن ال اله االهللاأشه -  
   أشهد أن محمدا رسول هللا ، أشهد أن محمدا رسول هللا. -  
    حّی علی الصالة ، حّی علی الصالة . -  
   حّی علی الفالح ، حّی علی الفالح. -  
   هللا اکبر ، هللا اکبر. -  
      ال اله اال هللا. -  

اخير  دو بار   »هللا اكبر  « وقبل  از  » حى على الفالح « د از گفتن ولى در نماز صبح مؤذن بع
سپس ميگويد  :  هللا اكبر ، هللا اكبر ، ال اله       » الصالة خير من النوم ، الصالة  خير من النوم «:ميگويد 
  )        اال هللا .

     :آذان ۀترجم
   معبود به حق بزرگترين است، معبود به بزرگترين است. -  

    عبود به حق بزرگترين است، معبود به بزرگترين است.م - 

    گواهی می دهم که بجز هللا ديگر معبود به حقی نيست ، - 

   شهادت ميدهم  که بجز هللا ديگر معبود به حقی نيست. - 

    که محّمد فرستاده هللا است.  شهادت  می دهم که محّمد فرستاده هللا است، گواهی می دهم  -

    به سوی نماز، بشتابيد به سوی نماز.بشتابيد  - 

    بشتابيد به سوی کاميابی، بشتابيد به سوی کاميابی. -  

    معبود به حق بزرگترين است، معبود به بزرگترين است. -  

      بجز هللا ديگر معبود به حقی نيست. -  
  ندۀ محترم !ـخوان

ش نداى آزادى  ونسيم  حيات بخش  طوريکه گفتيم : آذان  صداى مقدس است   كه براى  سامع خوي
يچد، با قلب  خود  ـى آسمانى  در  فضا می پزمانيكه  شنيدن ندا    استقالل وعظمت را  مى آموزاند . 

وعظمت  آن ذات  جليل  را كه اين ندا  بخاطر  اوست  احساس  كن وآنچه  را كه   ءبزرگى  اين ندا
بياور  وبدن  هر بزرگى  جز خدا حقير است  وهر گاه  خير  ورستگارى تر  بدان فرا مى خواند ، به ياد 

      پس  بدان  كه خدا  بزرگتر است ، خدا  بزرگتر است .    تصور نمودى در جهان  چيزى  بزرگ  است ، 
همان  طوريكه كه گفتيم ،   آذان  به معنى خبر كردن ،   اطالع دادن  واعالن  نمودن     است  ،  پس     

داى  با عظمت ملكوتى را ميشنود  بايد به آن گوش فرا  دهد وآنچه را  كه  هر زمانيكه  انسان اين ن
  مؤذن  مى گويد  از طى و  ژرفاى قلب مؤذ ن  را همراهى  كند.

      ميگويد  بر  سامع است تا :   » حى علـى الفالح  «  و  »  حـى علـى  الصالة  «     مؤذن  : يكهزمان 
  بگويد.  » ول  وال قــوة  اال با � الحول وال قـوۀ اال بـا � ، ال ح « 
  فرموده است: پيامبر صلی هللا عليه وسلم ه در حديث  صحيح از امام بخارى   روايت است  ك     
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وقتيكه مؤذن  مى گويد ، هللا الكبر  ، هللا اكبر  ، پس يكى از شما  هم گويد ،  هللا اكبر ، هللا اكبر ،  « 
أشهد أن  ال اله اال  « وكسى كه ميشنود گويد : » أن  ال اله  اال هللا أشهد   « ويد : گزمانيكه مؤذن مي

أشهد  أن محمد ٱ   « سامع هم گويد :   »أشهد  أن محمد ٱ  رسول هللا  «چون مؤذن  گويد :» هللا 
 » الحـول وال قــوۀ اال با �«  :حى على الصالة  ،  سامع هم  گويد  «سپس مؤذن  گويد :  »رسول هللا  

  بگويد.     »ال حـول  وال قــوة  اال با �  « سامع گويد » حى على الفالح  «زمانيكه مؤذن ميگويد
زمانيكه مؤذن   » هللا اكبر ، هللا اكبر   « هللا اكبر ، هللا اكبر ، سامع گويد :  « زمانيكه مؤذن  گويد : 

كه به اداى اين كلمات در  قلب  خود    » ال اله اال هللا « شخص سامع  گويد   »ال اله اال هللا  «گويد : 
شنونده  بعد از اينكه  اجابت  مؤذن  را پايان  داد  بر پيامبر صلى هللا  درود      داخل شود در جنت. 

  بفرسته  و از خدا وند  عفو  گناهان  گذشته  وآينده طلب  دعا  نمايد. 
  :فضيلت آذان

   گرديده آمده است :معاويه ( رض ) روايت  ازدر مورد فضليت آذان  در حديثی که از حضرت 
، صحيح امام مسلم )6645(صحيح جامع الصغير (  »  إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة« 
  ».ی مردم بلندتر است نان در روز قيامت از همه همانا گردن مؤذ). «387/290/1(

مازنی از پدرش نقل کرده که ابوسعيد عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن بن أبی صعصعه انصاری 
إنی أراک تحب الغنمو البادية، فإذا کنت فی غنمک أو باديتک فأذنت بالصالة « خدری به او گفت: 

فارفع صوتک بالنداء، فإنه اليسمع مدی صوت المؤذن جن و الإنس وال شی إال شهد له يوم اليقامة قال 
گوسفند و صحرا را دوست داری پس هر وقت با بينم که  می( » أبوسعيد: سمعته من رسول هللا

گوسفندانت يا در صحرا بودی و برای نماز آذان گفتی، صدايت را بلند کن، زيرا که جن، انسان و هر 
دهند، ابوسعيد گفت اين  شنود، در روز قيامت برای او گواهی می چيز ديگری که صدای مؤذن را می

، صحيح امام )625صحيح سنن نسائی (. (  صحيح : )دمسخن را از پيامبرصلی هللا عليه وسلم  شني
  ). 12/2)، سنن نسائی (609/87/2بخاری (فتح الباری) (

  :حکم آذان
  ). و حکم آن واجب است.94/1اعالم فرا رسيدن وقت نماز با الفاظی مخصوص است فقه السنه ( آذان

إذا حضرت الصالة « فرمود:  از مالک بن حويرث روايت است: پيامبرصلی هللا عليه وسلم در حديثی 
هنگامی که وقت نماز فرا رسيد يکی از شما آذان بگويد و »(فليؤذن لکم أحدکم و ليؤمکم أکبرکم

پيامبرصلی اله عليه وسلم به گفتن آذان دستور داده است و امر همچنانکه ». بزرگترين شما امامت کند
  )، 631/11/2(  بخاری (فتح الباری)صحيح امام متفق عليه :  (  .) معلوم است برای وجوب است

  ). 674/465/1( صحيح امام مسلم
أن النبی کان إذا غزا بنا قوما لم يکن يغزو بنا « روايت است: (رض) از انس هکذا در حديثی ديگری 

متفق عليه : صحيح » حتی يصبح و ينظشر، فإن سمع آذانا کف عنهم، و إن لم يسمع آذانا أغار عليهم
) مسلم 382/288/1)، اين لفظ بخاری است، صحيح امام مسلم (610/89/2ح الباری) (امام بخاری (فت

جنگيد و نگاه  رفت تا فرا رسيدن صبح نمی هرگاه پيامبرصلی هللا عليه وسلم  با ما به جنگ قومی می«
  ».زد شنيد بر آنها شبيخون می داشت و اگر آذانی نمی  شنيد دست نگه می کرد اگر آذانی می می

  ذان قبل از نماز چيست؟حكم آ
وآذان طوريکه قبالً يادآور شديم، عبارت است از اعالم و فرارسيدن وقت نماز وسيله الفاظ  بانگ

  وکلمات مخصوص آذان هم دعوت مردم برای ادای نماز جماعت وهم يک از شعائر اسالمی است.
ت که حداقل يک نفر يا فرض کفايی است، يعنی الزمسويک قريه روستا  ،آذان برای ساکنان يک شهر 

يک مسجد آذان دهد. البته برخی از علماء  آنرا واجب نمی دانند و بر اين اساس خواندن آذان قبل از 
  نماز الزم نيست.
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إذا حضرت الصالة فليؤذن « فرمود :   صلی هللا عليه وسلم از مالک بن حويرث روايت است: پيامبر
قت نماز فرا رسيد يکی از شما آذان بگويد و بزرگترين هنگامی که و» (لکم أحدکم و ليؤمکم أکبرکم

به آن به گفتن آذان دستور داده است و  صلی هللا عليه وسلم پيامبر  .متفق عليه ) .()شما امامت کند
اما اگر در منطقه ای کسی آذان گفت ديگران امر فرموده است ، ومتابعت از اين امر واجب ميباشد .

 الزم نيست که آذان گويند.

  : د از آذانـبعی اـدع
ِ َعَليِه ِ  سامعين  آذان هم برای مؤذن و هم برای   جايز است که پس از اتمام آذان، بر پيامبر َصلَّى �َّ

داً «  َوَسلََّم درود فرستاده و دعای الَّلُهمَّ َربَّ َهِذه الدَّْعَوة التّاّمِة و الصَّالِة اْلقَائمِة، آِت ُمحمَّ
 .را بخوانند »  لََفضيَلةَ، َواَْبْعثهُ َمَقاماَ َمْحُموداً الَِّذی َوعدتَّهُ اْلَوِسيَلَة َواْ 

معنی اين دعا اين است که : الهی ! تو پروردگار اين دعای کامل ، وپروردگار نماز ی که بر پا گرديده 
است می باشی ، از تو مسئلت می نمايم تا برای محمد منزلت عالی وفضيلت بر همگان ،ومقام 

  ودی را که برايش وعده داده ای عنايت فرمائی .محم
ِ َعَليِه ِ َوَسلََّم روايت شده استدر حديثی  َن فُقْو لُوا ِمثَْل َماَ «  :از رسول هللا َصلَّى �َّ إذَا َسِمعتُُم الُمَؤذِّ

َعليِه بها َعْشراً، ثُمَّ َسلُوا هللاُ ِلَی اْلَوِسيَلةَ يقُْوُل، ثُمَّ َصلُّوا َعَلیَّ فِإنَّهُ َمْن َصلَّی َعَلّی َصالةً َواِحدةً َصلَّی هللاُ 
ِلَی اْلَِوْسيَلة َحلَّْت لَهُ  فِإنَِّها َمْنزِلَةٌ فی اْلََجنَِّة ال تَْنبَِغْی إالّ لََعْبٍد ِمْن ِعبَاِد هللاِ َوأَرُجوأْن أُکْوَن أنَا ُهَو، َفَمْن َسأل

فَاَعةُ  ن را از مؤذن  شنيديد ، پس  بگوئيد  مثل  آنچه   كه ميگويد ، وقتيكه آذا) (     رواه مسلم .( .»الّشِ
دى مى فرستد  خداوند بوسيله  آن  ده وسپس برمن  درود  بفرستيد ، زيرا  كسيكه  برمن  يكبار  در

 عاليترين را بخواهيد   وسيله   )  وسيله  (  بار  بر او رحمت  مى كند ، سپس  براى  من از خداوند 
جنت  كه تنها  بنده اى از بند گان  خدا  شايسته  آن مقام  است،  ومن  آرزومندم  كه  مقامى است در 

     را بخواهد از شفاعت من  بهره  خواهد برد.» وسيله  « آن بنده  من باشم  وكسيكه  براى  من  
ِ َعَليِه َوآِلِه َوَسلََّم که فرموده است    » :همچنين حديث رسول هللا َصلَّى �َّ

داً الَوسيلة   : قاَل حين يسمع النَّداءَ َمن «  اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه اَلّدعَوِة الـتّاّمِة والّصالة القَاِئَمِة آِت ُمَحمَّ
هر کس پس از شنيدن  .»َحلَّت لَهُ َشفَاَعِتی يوَم الِقياََمةِ  ، والَفضيَلةَ، َوابَعثهُ َمقاماً َمحموداً الِّذَی َوَعدتَّهُ 

داً الَوسيلة والَفضيَلةَ، َوابَعثهُ َمقاماً «:آذان بگويد اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه اَلّدعَوِة الـتّاّمِة والّصالة الَقاِئَمِة آِت ُمَحمَّ
  »َمحموداً الِّذَی َوَعدتَّهُ 

  وسيلت و فضيلت را عطا بفرما گار اين دعوت کامل و نماز برپا شده، به محمد دای پرور !الهی :يعنی
شفاعت من در  ، ای مبعوث کن ای که به او وعده داده و در روز قيامت او را به مقام محمود و ستوده

 ».گردد روز قيامت شامل حال او می
 .را در آخر دعا ذکر کرده است »   انََّک ال تُخِلُف الِميعاد«   امام بيهقی با اسناد صحيح جمله 

شنوند اين دعا را به آواز آهسته بخوانند و نبايد صدای خود را بلند  که آذان را می مؤذن و کسانی
  . بکنند چون دليلی برای بلند خواندن آن به اثبات نرسيده است

  برخی از احکام آذان:

    آذان برای اهل هر شهر وقريه وروستا  فرض کفايه است. - 1 

نمازمی خوانند سنّت  قريجات و    و برون شهرها انها بيا بآذان برای افرادی که به تنهائی در  - 2 
   است.

    تنها گذار نيز سنّت است . آذان برای نماز است نه برای جماعت تنها؛ لذا آذان برای - 3 

ازدخول وقت صبح برای نماز صبح   صبح دو آذان دارد اوّلی قبل از وقت برای تهّجد ودوّمی بعد -  4
    می باشد.
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 »الصالة خير من النّوم«دوبار   » الفالح  حّی علی« ل صبح که برای تهّجد است بعد از در آذان اوّ  -  5
   بهتر است، گفته شود.  يعنی : نماز از خواب

   صبح است بدعت است.   در آذان دّوم صبح که برای نماز »الصالة خير من النّوم« گفتن -  6
  ترجيح در آذان سنّت است .  -  7

ال    أشهد أن ال اله االهللا، أشهد أن« چهار بار هللا اکبر گفتن بار اّول   بعد از ترجيح يعنی اينکه مؤذن
را بطور آهسته گفته وسپس دوباره   »اله االهللا.أشهد أن محمدا رسول هللا ، أشهد أن محمدا رسول هللا

أشهد   مدا رسول هللا ،أشهد أن مح أن ال اله االهللا، أشهد أن ال اله االهللا.  أشهد«با صدای بلند بگويد : 
    . وبعدا کلمات باقی مانده آذان را بگويد.»أن محمدا رسول هللا

    برای نمازهای قضائی آذان داده شود. -  8

    داده نشود.  بجزنمازهای پنجگانه و نماز جمعه برای ديگر نمازها آذان -  9

سبابه (اشاره) را بوسيدن و بر   در آذان ؛ انگشتان »أشهد أّن مّحمدا رسول هللا«زمان شنيدن  - 10
    چشمان ماليدن بدعت است.

علی الصالة و «را تکرارکنند بجز  آذان   برای شنودگان آذان ؛ سنّت است که همانند مؤذن کلمات - 11
    بگويند. » الحول والقوة اال با�«  شنودگان به جای آنها    که»  علی علی الفالح

بر رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  همان درودهای که در نماز خوانده سنّت است که بعد از آذان  - 12
    می شود، فرستاده شود.

الصالة القائمة، آت محّمدا   التامة  اللهم رّب هذه الدعوة«   سنّت است که بعد از آذان دعای  - 13
ن دعا چنين است: بار معنای اي  خوانده شود. » محمودا الذی وعدتّه    الوسيلة و الفضيلة و ابعثه مقاما

واين نماز برپا به محّمد وسيله (مکان مخصوصی است در جنت )     الهی پروردگاراين درخواست کامل
    و فضيلت عنايت فرما و اورا به جايگاه ستوده ای که به او وعده دادی بر انگيز.

    ثابت نيست. »و.... الميعاد  انّک ال تخلف«   اضافه نمودن بردعای باال با کلماتی از قبيل  - 14

ازهللا مهربان بخواهد زيرا يکی  داشته باشد بعد از اين دعا، هر نيازی که  مسلمان بهتر است که  - 15
   در ميان آذان واقامه است.  از جاهای که دعا قبول می شود

  :مؤذنخصوصيات 
      ذيل را  رعايت کند: خصوصيات مستحب است مؤذن 

از عثمان بن در خديثی بگويد و در قبال آن اجرت  نگيرد،  هللا ب رضای آذان را تنها بمنظور کس -1
! مرا امام (جماعت) قومم قرار بده. پيامبرصلی هللا عليه هللا ابی العاص روايت است: گفتم: ای رسول 

صحيح (صحيح :  »أنت إمامهم، و اقتد بأضعفهم، و اتخذ مؤذنا اليأخذ علی آذانه أجرا«وسلم  فرمود: 
)، سنن ابن 23/2)، سنن نسايی (527/234/2، سنن ابوداود (عون المعبود)  ()497بوداود  سنن ا

تو امام آنان هستی و در امامت حال « )، جمله آخر را ابن ماجه روايت کرده است.714/236ماجه  (
ش ضعفا را رعايت کن (نمازت را بر حسب توانايی ضعفا بخوان) و مؤذنی انتخاب کن که در مقابل آذان

  ».دريافت نکند اجرت  
  .وضوءيی و جنابت) پاک باشد از حدث اصغر و اکبر (بی -2
گويد: اجماع بر اين است که به حالت ايستاده   به حالت ايستاده و رو به قبله آذان گويد. ابن منذر می -3

  آذان گفتن سنت است؛ چون برای شنيدن بهتر و رساتر است.
همواره رسول هللا صلی هللا عليه وسلم له بايستد، چرا که مؤذنان همچنين سنت است که مؤذن رو به قب

  گفتند. رو به قبله آذان می
 »حی علی الفالح«سر وگردنش را به طرف راست و هنگام گفتن »  ةحّی علی الصال« هنگام گفتن  -4

   .به طرف چپ بچرخاند
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» لت أتتبع فاه ههنا و ههنا باآلذانأنه رأی بالال يؤذن، قال: فجع« از ابوجحيفه روايت است: در حديثی 
چرخاند  گفت، (ابوجحيفه) گويد: من دهان بالل که به سمت راست و چپ می بالل را ديدم که آذان می«

)، صحيح امام مسلم  634/114/2صحيح امام بخاری (فتح الباری) () متفق عليه  ( ».کردم نگاه می
)، سنن 197/126)، سنن الترمذی (516/219/2)، سنن ابوداود (عون المعبود)  (503/36/1(

  .)12/2نسايی(
  يادداشت ضروری :

باره چرخاندن رچرخاندن سينه هيچ اصلی در سنت ندارد و در احاديث وارد شده د قابل تذکر است که :
  ).150ای به آن نشده است از تمام المنة ( گردن هچ اشاره

ابوجحيفه: (رأيت بالال يؤذن و يدور، و يتبع دو انگشتش را در گوشهايش قرار دهد: به دليل گفته  -5
، سنن الترمذی )164صحيح سنن الترمذی  (فاه هاهنا وهاهنا، و أصبعاه فی أذنيه) صحيح : 

کنند و  )، ترمذی گفته است؛ اين حديث حسن و صحيح است، اهل علم به آن عمل می197/126/1(
  و گوشش قرار دهد.  دانند  که مؤذن هنگام آذان دو انگشتن را درد مستحب می

به  »به حی علی الصالة و حی علی الفالح« چرخيد و دهانش را  گفت می بالل را ديدم که آذان می « 
  ».داد چرخاند و دو انگشتش را در گوشهايش قرار می اينجا و آنجا (راست و چپ) می

فإنه اليسمع مدی « : م صلی هللا عليه وسل هنگام آذان صدايش را بلند کند، به دليل فرموده پيامبر -6
، )625صحيح سنن نسائی  (صحيح :  »صوت المؤذن جن و ال إنس و ال شیء إال شهد له يوم القيامة

هر جن و إنسان و چيز ). «12/2)، سنن نسايی (609/87/2صحيح امام بخاری (فتح الباری)  (
  .»دهند شنوند، در روز قيامت برای او شهادت می ديگری که صدای مؤذن را می

  اقامه (تکبير)
از احاديث صحيح ثابت است که در   قبل از شروع نماز فرض ، گفتن اقامه سنّت است و به دو روش 

   شد:خواهد ذيل بيان 

  ت اقامت: ـيــفـيـك
      كلمات  اقامت  به دو طريقه  روايت شده  است  وهر دو طريقه آن  صحيح  است.    

  :روش اّول اقامه
       هللا اکبر، هللا اکبر. -1

                                        هللا اکبر، هللا اکبر. -  2

    أشهد أن ال اله االهللا، أشهد أن ال اله االهللا. -  3

    أشهد أن محّمدا رسول هللا، أشهد أن محّمدا رسول هللا. -  4

    حّی علی الصالة ، حّی علی الصالة. -  5

    حّی علی الفالح ، حّی علی الفالح. -  6

    قد قامت الصالة ، قد قامت الصالة. -  7

    هللا اکبر، هللا اکبر. -  8

    ال اله اال هللا. -  9
      :اقامه ۀــترجم

     معبود به حق بزرگترين است، معبود به بزرگترين است. -  1

    معبود به حق بزرگترين است، معبود به بزرگترين است. -  2

گواهی می دهم که بجز هللا ديگر معبود به  ود به حقی نيست ،گواهی می دهم که بجز هللا ديگر معب -  3
    حقی نيست.

    که محّمد فرستاده هللا است.  گواهی می دهم که محّمد فرستاده هللا است، گواهی می دهم -  4
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    بشتابيد به سوی نماز، بشتابيد به سوی نماز.  -  5

    بشتابيد به سوی کاميابی، بشتابيد به سوی کاميابی. -  6

    قطعا نماز برپاشد، قطعا نماز برپا شد. -  7

    بزرگترين است. معبود به حق بزرگترين است، معبود به -  8

     بجز هللا ديگر معبود به حقی نيست. -  9

      :روش دّوم اقامه

       هللا اکبر، هللا اکبر. - 1

    .  أشهد أن ال اله االهللا -  2

    أشهد أن محّمدا رسول هللا. -  3

    علی الصالة. حیّ  -  4

    حّی علی الفالح. -  5

    قد قامت الصالة ، قد قامت الصالة . -  6

    هللا اکبر ، هللا اکبر. -  7

      ال اله اال هللا. -  8

      :اقامه ۀـترجم
    معبود به حق بزرگترين است، معبود به بزرگترين است. -  1

    گواهی می دهم که بجز هللا ديگر معبود به حقی نيست. -  2

    گواهی می دهم که محّمد فرستاده هللا است. -  3

    بشتابيد به سوی نماز. -  4

    بشتابيد به سوی کاميابی. -  5

    قطعا نماز برپاشد، قطعا نماز برپا شد. -  6

    معبود به حق بزرگترين است، معبود به بزرگترين است. -  7

   بجز هللا ديگر معبود به حقی نيست. -  8

     :اقامه ۀچند نکته در بار    
  شوند ويا انفرادی وخواه ادائی باشند   اقامه گفتن برای نمازهای فرض ؛ خواه با جماعت خوانده -  1

    ويا قضائی سنّت است.
     زنان نيز همانند مردان اقامه بگويند. -  2
    انجام دهد.هم اين کاررا   مه بگويد کسی ديگر نيز می توانداضروری نيست که مؤذن اق -  3
    درست نيست.  گفتن »  اقامها هللا وادامها« در اقامه  »  قد قامت الصالة« مان ز -  4
    اقامه سريع و بدون مکث گفته شود بهتر است. -  5
   گفتن نيز ثابت است.  به روش دّوم اقامه گفتن بهتر است گرچه به روش اّول اقامه -  6

  :وضروری درمورد آذان نقاط قابل توجه
   ظ آذان  يعنى تمهل  وجدائى آوردن ميان  هر دو كلمه وچابكى  در الفاظ اقامت  سنت ترسيل  در الفا -

      ف نزند.راست وبايست  در خالل  آن ح   
  اگر چه  هم در         ىش را بلند كند ، يشود  وصدا ادهستيدر وقت  آذان گفتن   بايد مؤذن  روبه  قبله  ا -

      صحرا وتنها  باشد.   
  فراموشى نمازت  فوت شد ، وقتيكه آنرا  تنها  ادا  مى كردى ، بايد  آذان  بگوئى اگر بخاطر خواب يا  -

  واگر  چند نماز  از تو فوت  شده بود ،  مستحب  همين است  كه به نماز اول  آذان   واقامت  بگوئى    
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      وديگر نماز ها را با اقامت  مستقل  بر پا دارى.   
  ت  واگر  آذان  واقامت  گفتند  باكى ندارد ، از امام  احمد رحمة هللا بر زنان  نه آذان است  ونه  اقام -

  ه  روايت است  كه گفت : اگر زنان  آذان  دادند باكى  ندارد  واگر  نكردند جايز است.يعل   
  روايت است  كه او  آذان  ميداد واقامت ميگفت  وامامت  مى كرد  ودر  ميان   ) رض( از عايشه        

  )  هقىيرواه الب(  مى ايستاد . زنان     
  براى آنكه  اقامت را مى شنود  بايد اقامت  گوينده را اجابت  كند ما نند  يكه  مؤذن  را اجابت  مى  -

  حـــى  (  كند ، پس  بايد آنچه را اقامت گوينده ميگويد ، شنونده  نيز همانطور بگويد . مگروقتيكه   
   »ال حول  وال قوة اال با �  «ميگويد ، شنونده  بايد  بگويد :  »الح حى على  الف «و  ) على الصالة    
  اقا مها   «بگويد ، شنونده  گويد :  »قد قامت الصالة  ، قد قامت  الصالة   «وو قتيكه  اقامت  گوينده   
     .ا  وهميشه داردــخداوند آنرا  بر پ  »هللا  وادامها   

  دو هللا اکبرگفتن  با يک نفس:
از عمر بن  با يک نفس بگويد . در حديثی در اين مورد  رامؤذن دو دو هللا اکبرگفتن   مستحب است که

 خطاب( رض )  روايت است که پيامبرصلی هللا عليه وسلم  فرمود: 
إذا قال المؤذن هللا أکبر هللا أکبر، فقال أحدکم: هللا أکبر هللا أکبر، ثم قال أشهد أن ال إله إال «  

، صحيح امام )5274صحيح سنن ابوداود (صحيح :  » ... الحديثال أشهد أن ال إله إال هللا هللا، ق
 ). 523/228/2)، سنن ابوداود (عون المعبود) (385/289/1مسلم (

هرگاه مؤذن گفت هللا أکبر هللا أکبر و يکی از شما گفت هللا أکبر هللا أکبر (جواب او را داد) سپس «
اين حديث به طور » إله إال هللا و (يکی از شما گفت: أشهد أن ال إله إال هللا...(مؤذن) گفت أشهد أن ال 

ی آذان هم به همان  ند بر اين که مؤذن دو تکبير را با يک نفس بخواند و شنوده آشکار داللت ميک
 ).79/3صورت پاسخ بدهد. شرح النووی لمسلم (

  :مستحب بودن ترجيح
شهادتين با صدای بلند پس از دوبار گفتن آن با صدای آهسته  عبارت است از دو بار تکرار: حترجي

). از ابومحذوره ( رض )  روايت است که پيامبرصلی هللا عليه وسلم  اين آذان را به 81/3منبع قبل (
، او ياد داد: (هللا أکبر، هللا أکبر، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن محمدا رسول هللا
أشهد أن محمدا رسول هللا سپس دوباره بگويد: أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن 
محمداً رسول هللا، أشهد أن محمداً رسول هللا، حی علی الصالة دوبار، حی علی الفالح دوبار، هللا أکبر، 

  ).379/287/1) ، صحيح امام مسلم ( 191هللا أکبر، ال ذله إال هللا). صحيح : ( مختصر صحيح مسلم 
  :خير من النوم) در اولين آذان صبح ةتثويب (گفتن الصال

  از ابومحذوره روايت است که پيامبرصلی هللا عليه وسلم  آذان رابه او آموزش داد و در آن آمده: 
 در آذان اول ، (اين جمله)حی علی الفالح، حی علی الفالح، الصالة خير من النوم،الصالة خير من النوم

، سنان نسايی )628صحيح سنن نسائی  (صحيح :  ).هللا أکبر، هللا أکبر، ال إله إال هللاصبح (گفته شود)، 
)7/2.(  

مشروعيت تثويب فقط در  ) از ابن رسالن نقل کرده است: 120/1» (سبل السالم«امير صنعانی در 
اند اما آذان برای اعالم دخول وقت  يدهآذان اول صبح است چون برای بيدار کردن کسانی است که خواب

  و فراخواندن مردم به نماز است. 
  مستحب است که آذان در اول وقت گفته شود و قبل از وقت آذان گفتن مخصوص نماز صبح است: 

کان بالل يؤذن إذا زالت الشمس اليخرم، ثم اليقيم حتی يخرج إليه «از جابرن سمره روايت است: 
)، اين 283/35/3، احمد (فتح الربانی) ()503( صحيح سنن ابوداود   »م حين يراهالنبی، فإذا خرج أقا

  ).533/241/2)، سنن ابوداود (عون المعبود) (606/423/1لفظ امام احمد است، صحيح امام مسلم (
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گفت که پيامبرصلی  گفت: سپس اقامه را زمانی می بالل به هنگان زوال آفتاب  به طور کامل آذان می«
  ».ديد برای نماز خارج شده است ليه وسلم  را میهللا ع

از ابن عمر(رض) روايت است که پيامبرصلی هللا عليه وسلم  فرمود: (إن بالال يؤذن بليل، فکلوا و 
)، 622/104/2اشربوا حتی يؤذن ابن أم مکتوم) متفق عليه : صحيح امام بخاری (فتح الباری)  (

  ).768/2 – 38 – 1092صحيح امام مسلم  (
  ».گويد، بخوريد و بياشاميد تا وقتی که ابن ام مکتوم آذان گويد همانا بالل در شب، آذان (صبح) می«

اليمنعن « پيامبرصلی هللا عليه وسلم  حکمت تقديم آذان را دخول فجر بيان کرده و فرموده است: 
متفق عليه :  »ه نائمکمأحدکم آذان بالل من سحوره، فإنه يؤذن، أو قال ينادی بليل ليرجع قائمکم و لينب

)، سنن ابوداود 1093/768/2)، صحيح امام مسلم (621/103/1صحيح امام بخاری (فتح الباری) (
  ).2330/472/6(عون المعبود) (

گويد يا گفت در شب ندا  آذان بالل هيچ يک از شما را از خوردن سحری باز ندارد؛ چون او آذان می« 
  ».ديگر نماز نخواند و کسی که خواب است بيدار شود دهد تا کسی مشغول تهجد بوده سر می

   :شود آنچه هنگام شنيدن آذان و اقامه گفته می
 گويد تکرار کند، از ابوسعيد شنود آنچه را که مؤذن می مستحب است کسی که آذان و اقامه را می

  تفق عليه :م »إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن« روايت است که پيامبرصلی فرمود: 
)، سنن ابوداود 383/288/1)، صحيح امام مسلم (611/90/2صحيح امام بخاری (فتح الباری) ( 

)، سنن 238/720/1)،   سنن ابن ماجه (208/134/1)، سنن الترمذی (518/224/2(عون المعبود) (
  ».گويد، بگوييد هرگاه آذان راشنيديد مثل آنچه که مؤذن می).«23/2نسايی  (

هرگاه يکی از شما با «خطاب (رض )  روايت است که پيامبرصلی هللا عليه وسلم  فرمود:  از عمر بن
بگويد هللا أکبر هللا أکبر و با أشهد أن ال إله إال هللا مؤذن بگويد: أشهد أن ال إله  هللا أکبر هللا أکبر مؤذن

 هللا، و با أشهد أن محمداً رسول محمداً رسول هللا مؤذن بگويد: أشهد أن ال إله إال إال هللا، و با أشهد أن
أشهد أن محمداً رسول هللا، و با حی علی الصالة مؤذن بگويد: الحول و ال قوة إال  هللا مؤذن بگويد:

الفالح مؤذن بگويد: الحول و ال قوه إال با�، و با هللا أکبر مؤذن بگويد هللا أکبر، و  با�، و با حی علی
  ).88( فحهتخريج در ص». شود قلب بگويد: ال اله اال هللا وارد بهشت می ته با ال إله إال هللا او از

 حیَّ علی الصالة و حی علی الفالحگويد تکرار کند يا هنگام گفتن  پس کسی که آنچه را مؤذن می
را با  حی علی الصالة و حی علی الفالح و الحول و ال قوة اال با�، يا ال حول و ال قوة إال با�بگويد: 

  بگويد طبق سنت عمل کرده است. هم
های او،آنچه   هرگاه مؤذن از گفتن آذان يا اقامه فارغ شد (مستحب است که) شنونده بعد از تکرار گفته

  آيد بگويد:  که در دو حديث زير می
إذا سمعتم «  فرمود:  از عبدهللا بن عمر روايت است: از پيامبرصلی هللا عليه وسلم  شنيدم که می

لوا مثل ما يقول، ثم صلوا علی، فإنه من صلی علی صالة صلی هللا بها عليه عشرا، ثم سلوا المؤذن فقو
هللا لی الوسيلة، فإنها منزلة فی الجنة ال تنبغی إال لعبد من عباد هللا، و أرجو أن أکون أنا هو، فمن سأل 

  امام مسلم صحيح، )198 صحيح امام مسلممختصر ( صحيح :  »هللا لی الوسيلة حلت له الشفاعة

)، سنن 369/247/5)، سنن الترمذی (519/225/2(  سنن ابوداود (عون المعبود)، )384/288/1(
گويد تکرار کنيد سپس بر من صلوات  هرگاه (ندای) مؤذن را شنيديد، آنچه را می). «25/2نسائی  (

فرستد  می بفرستيد چون هر کس بر من يک صلوات بفرستد، خداوند در برابر آن ده صلوات بر او
سپس از خدا برايم طلب وسيله کنيد که وسيله مقامی است در جنت  که تنها به يکی از بندگان خدا داده 

شود و اميدوارم که آن بنده من باشم، پس کسی که از خداوند برای من طلب وسيله کند، شفاعت  می
  ».گردد شامل حالش می

من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه « فرمود:  از جابر روايت است که پيامبرصلی هللا عليه وسلم 
الدعوة التامة والصالة القائمة آت محمدا الوسيله و الفضيلة و ابعثه مقاما محمودا الذی وعدته حلت له 
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  )، 614/94/2( صحيح امام بخاری (فتح الباری) ، )243اإلرواء (صحيح :  »شفاعتی يوم القيامة
)، سنن 27/2)، سنن نسايی  (211/136/1( سنن الترمذی)، 525/231/2( (عون المعبود)  سنن ابوداود
   ).722239/1ابن ماجه  (

اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصالة القائمة، آت محمداً : «هر کس پس از شنيدن آذان بگويد «
دعوت کامل يعنی: خداوندا! ای پروردگار اين  » الوسيلة و الفضيلة و ابعثه مقاماً محموداً الذی وعدته

و نماز برپا شده، وسيله و فضيلت را به محمد عطا فرما و در روز قيامت او را به مقام محمود و 
  ».گردد شفاعت من در روز قيامت شامل حال او می ،ای مبعوث فرما   ای که به او وعده داده ستوده

  :يادداشت
بعمل آذان و اقامه بسيار دعا  مستحب است بينبرادران وخو هران محترم   نبايد فراموش کرد که : 

  شود:  در اين هنگام دعا اجابت می اريد ،زيرا 
الدعاء «   ( رض )  روايت است که پيامبرصلی هللا عليه وسلم  فرمود: از انسطوريکه در حديثی 

سنن )، 212/137/1( سنن الترمذی ، )489  صحيح سنن ابوداود( صحيح :  » اليرد بين اآلذان و اإلقامة
  ».شود دعا در بين آذان و اقامه رد نمی«. )517/224/2( اود (عون المعبود) ابود

  يادداشت ضروری:
در وقت  آذان اگروضعيت طوری پيش ايد که ضرورت رفتن انسان غرض قضای حاجت باشد اين امر 

هيچ منع شرعی برای رفتن به قضای در شرع اسالمی کدام ممانعتی ندارد ، چراکه در شرع اسالمی ، 
يک نقطه را اجت در وقت آذان وارد نشده، بنابراين می توان در وقت آذان به دستشويی رفت، ولی ح

ه : جايز نيست که در آن مکان کلمات مؤذن را تکرار نمود و يا دعای آخر آذان را نبايد فراموش کرد 
  خواند.

  :فاصله بين آذان و اقامه
بتواند خود را برای نماز و حضور در آن آماده کند ای که شخص  الزم است بين آذان و اقامه به اندازه

از گفتن آذان که همان آماده شدن  هدف ومقصودچراکه در غير اينصورت ايجاد شود ،  بايدفاصله 
  رود. برای نماز است از بين می

ان بين آذ   ی معينی برای اين فاصله تعيين نشده لذا فاصله هيچ حد و اندازه :« ميفرمايد ابن بطال شيخ 
حافظ ابن حجر  (اين روايت را »  ای باشد که نمازگزاران بتوانند به جماعت برسند. و اقامه به اندازه

  ذکر نموده است .)) 106/2» (فتح الباری«در 
  :نهی بيرون رفتن از مسجد بعد از آذان

  ن المسجدکنا قعودا فی المسجد مع أبی هريرة، فأذن المؤذن، فقام رجل م« از ابوشعثاء روايت است: 
  »يمشی فأتبعه أبوهريرة بصره حتی خرج من المسجد فقال أبوهريرة، أما هذا فقد عصی أبا القاسم

  )،  سنن ابوداود 29/2)، سنن نسايی  (655/453/1، صحيح امام مسلم  ()249مختصر م (صحيح : 
  مذی آمده که ) و در روايت ابوداود و تر204/131/1)، سنن الترمذی  (532/240/2(عون المعبود)  (

  آن وقت، وقت نماز عصر بود.
با ابوهريره در مسجد نشسته بوديم که مؤذن آذان گفت، مردی برخاست و از مسجد بيرون رفت. «

صلی د به سوی او بود گفت: اين شخص با سنت پيامبرجابوهريره که نگاهش تا بيرون شدن او از مس
  ».نافرمانی کرد هللا عليه  وسلم 

  قضايی :ی نماز آذان واقامه برا
توان¡د هنگ¡ام  فراموش¡ی، نم¡ازش را (در وق¡ت خ¡ود) نخوان¡د، ش¡رعاً می هم اگر کسی ب¡ه عل¡ت خ¡واب ي¡ا

ص¡لی هللا علي¡ه آن آذان و اقامه بگويد؛ بدليل آنچه که ابوداود در ماجرای به خواب مان¡دن پيامبر قضای
 ص¡لی هللا علي¡ه وس¡لم پيامبر و اصحابش درسفر و نخواندن نماز صبح (در وقت) روايت ک¡رده ک¡ه وسلم
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س¡¡نن (، )420  ص¡¡حيح س¡¡نن اب¡¡وداود( آذان و اقام¡¡ه بگوي¡¡د  دس¡¡تور داد ت¡¡ا ب¡¡رای (قض¡¡ای) آن ب¡¡ه ب¡¡الل
  ).432/106/2( ابوداود(عون المعبود) 

چند نماز را از دست داده بود کافی اس¡ت ک¡ه ي¡ک آذان بگوي¡د ول¡ی ب¡رای ه¡ر نم¡از اقام¡ه لی اگر کسی و
ع¡¡ن أرب¡¡ع ص¡¡لوات ي¡¡وم   إن المش¡¡رکين ش¡¡غلوا رس¡¡ول هللا«ب¡¡ن مس¡¡عود ک¡¡ه گف¡¡ت: دلي¡¡ل ح¡¡ديث ا ب¡¡ه ،کن¡¡د

ذهب من الليل ما شاء هللا، فأمر بالال فأذن، ثم أقام فصلی الظهر، ثم أقام فصلی العصر، ث¡م  الخندق، حتی
، س¡¡نن الترم¡¡ذی  )638ص¡¡حيح س¡¡نن نس¡¡ائی  (ص¡¡حيح : » المغ¡¡رب ث¡¡م أق¡¡ام فص¡¡لی العش¡¡اء أق¡¡ام فص¡¡لی

  ).279/1سنن نسايی  ( )،179/115/1(
روز جنگ خندق، مشرکين، پيامبرصلی هللا عليه وسلم  را از چهار نماز مشغول داشتند تا آنچه « 

خداخواست از شب سپری شد. آنگاه پيامبرصلی هللا عليه وسلم  به بالل دستور داد که آذان بگويد، 
از ظهر را خواند، سپس بالل برای بالل آذان گفت و سپس اقامه کرد، پيامبرصلی هللا عليه وسلم  نم
  ».خواندن نمازهای عصر، مغرب و عشاء هم اقامه را تکرار کرد

  :آذانحکم جماعت بدون 
يا در يک شهر و منطقه ای که مسلمانان در آنجا  قريه و ، آذان در يک مطابق صحيحـتريـن روايــت

قل يک آذان گفته شود تا مردم از ند، فرض کفايی است. يعنی کافيست تا برای هر نماز حداـساکن هست
يا شهر آذان ندهند، همه آنها  قريه رسيدن وقت نماز مطلع شوند، ولی اگر هيچيک از مسلمانان آن 

گناهکارند. اما اگر بدون آذان نماز خواندند، به شرطيکه وقت نماز فرا رسيده باشد، نمازشان باطل 
  نخواهد شد.

تند، آذان يکی از آنها کفايت می کند ولی بهتر است هر همچنين اگر چند مسجد در يک منطقه هس
  حاضر شوند.جماعت به مسجد   مسجد جهت اقامه   مسجد آذان خود را بگويد تا مردم تابعه 

  آيا اقامه برای شروع نماز واجب است؟
  است؟  يا نمازش باطلآاگر کسی بدون اقامه نماز بخواند

، مذهب امام حنبل و ابن تيمية و از علماء  معاصر مانند فقهاء در مورد حكم آذان اختالف نظر دارند
است، و بعضى ديگر نظرشان بر اينست  يی شيخ بن عثيمين رحمة هللا عليهم اينست كه آذان فرض كفا

   كه آذان سنت مؤكده ميباشد.

است و اگر بعضىها آنرا بر پا كنند حكمش از ديگران  يیولى قول صحيحتر اينست كه آذان فرض كفا
كه گفت: ما همراه تعدادى از جوانان هم سن و سال  » مالك بن الُحَويرث« اقط ميشود بدليل روايت س

روز اقامت كرديم و پيامبر صلى هللا عليه و سلم  20نزد پيامبر صلى هللا عليه و سلم آمديم و نزديك به 
مان كرد كه دل ما براى همراه ما بسيار مهربان و خوشرفتار بود، سپس پيامبر صلى هللا عليه و سلم گ

خانواده مان تنگ شده، پس ما را از خانواده مان سراغ ميگرفت و به او احوال آنها را بازگو ميكرديم 
به خانواده تان برگرديد و آنجا ُسكنت گزينيد و آنها را تعليم دهيد و چنانچه وقت نماز « سپس گفت: 

  (روايت بخاری  »مامت نماز را به عهده بگيردآيد يكى از شما آذان را سر دهد و سالمندترين شما ا
و اين حديث دليل بر اينست كه بر پا كردن آذان فرض كفايت ميباشد زيرا  .) 674(  ) ومسلم  602( 

   پيامبر صلى هللا عليه و سلم امر فرمود كه از آن گروه فقط يكى آذان را بر پا كند و نه همه آنها.

آذان فرض و اقامت فرض كفايت ميباشد و اگر «  ر اينست كه: فتواى علماء  انجمن دائم سعودى ب
كسى نماز را بدون آذان و اقامة شروع كند، چه از روى فراموشى و يا جهل و يا اسباب ديگر، نمازش 

    ) .6/54(فتاوى اللجنة الدائمة ( » صحيح ميباشد

ه صداى آنرا بشنوند، در در نتيجه اگر در يك منطقه آذان و اقامة گفته شده باشد و اهل آن منطق
گفتن آذان و اقامة واجب نيست، هر چند براى نماز منفرد اگر آذان و  نمازگزاراناينصورت براى بقيه 

  اقامة بگويد بهتر ميباشد، ولى واجب نيست.
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  :  فاصله بين اقامت وتکبير تحريمه  
هتر خواهد بود در اين مورد در مورد اينکه فاصله بين اقامت وتکبير تحريمه به چه مقداری  باشد ، ب

  به حديثی که توسط ابو قتاده رضی هللا عنه روايت گرديده  مراجعه نمايم : 
وقتی که » ( اذا اقيمت الصاله فال تقوموا حتی ترونی :« پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است 

  ) 637اقامت گفته شود ، تا مرا نمی بينيد بر نخزيد ) ( بخاری حديثی شماره : 
  در فيض الباری در تفسير اين حديث می نويسد :

چون پيامبر صلی هللا عليه وسلم در برخی از اوقات به سبب انجام دادن کار ضروری بعد از اقامت 
گفتن در آمدن جهت امامت تا خير می کردند ، وبرای آنکه قيام مردم طوالنی نشود ، فرمودند تا وقتی 

  يزيد .که مرا نبينيد از جای خود بر نخ
ولی اگر امام در هنگام اقامت گفتن در مسجد تشريف داشته باشد ، مصلين چه وقت برای نماز خواندن 

  بر خيزد ؟
  جمهور علماء می گويند : وقت بر خاستن برای نماز هنگام به نهايت رسيدن اقامت است .

  امام مالک ميگويد : وقت بر خواستن در اول اقامت گفتن است .
گفته شد ، بايد مصلين در صف  نماز قرار » حی علی  الصاله « يگويند : هنگامی که علمای احناف م

گفته شد ، امام بايد تکبير گفته ونماز را شروع نمايد ، » قد قامت الصاله « داشته باشند ، ووقتی که 
ل شده ومتصل به آن مقتديان به وی اقتدا ء  نمايند ، تا به محتوای الفاظ اقامت به طور حقيقی  عم

  باشد .
همچنان علمای احناف وتعدادی از ديگری از علماء  بدين عقيده اند که : فاصله بين اقامت وتکبير 

تحريمه روی ضرورت جواز دارد ، زيرا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در يکی از رورز ها با يکی 
پی رئيس قبيله رسول روسای قبائل صحبت داشت ووی را به دين  اسالم دعوت ميگرد ، بخاطر دلچس

هللا صلی هللا عليه وسلم صحبت خويش را با وی طوالنی ساخت در حاليکه اقامه برای نماز گفته شده 
  بود .

در حديثی از حضرت انس رضی هللا عنه آمده است : ( دريکی از نماز ها برای نماز ، اقامت گفته شد 
شه از مسجد ، مشغول صحبت  بودند ، ودر اين وقت پيامبر صلی هللا عليه وسلم با شخصی در گو

  )  642ووقتی برای نماز خواندن آمدند که مردم را خواب برده بودند . )  ( بخاری حديث شماره 
بنآ اين  تاخير به اساس ضرورت مهمه برای رسول هللا صلی هللا عليه وسلم پيش آمد . ولی اگر 

وه است ، حتی بعضی از علمای احناف بدين ضرورتی نباشد ، تاخير تکبير تحريمه بعد از اقامت مکر
  گفته شد ، واجب است که امام تکبير تحريمه بگويد .» قد قامت الصاله « عقيده اند   : وقتی که 

ولی طوريکه در فوق ياد اور شديم اگر ضرورتی در ميان نباشد ، سخن زدن ويا هم تاخير بعد از 
  اقامت گفتن عمل مناسب  در دين  نيست . 

 :برای نماز در مسافرتآذان 
  نماز بدون آذان جايز نيست؛ زيرا آذان در هر شهری بر مسلمانان فرض كفايه است. همچنين بر گفتيم 

ِ  آذان بدهند، چنان كه رسول هللا های که بجا مياورند  الزم است كه برای نماز هم  مسافران َصلَّى �َّ
ِ َعَليِه َوَسلََّم ثابت است كه ايشان به كرد. ا َوَسلََّم در سفرهايش چنين می  َعَليِه  ز رسول هللا َصلَّى �َّ

ُ َعْنهُ كه می إذَا «همراه دوستانش به شهر خود برگردند گفت:  خواست به مالك بن حويرث َرِضی �َّ
ُكْم أْكَبُرُكمْ  هرگاه، وقت نماز «).674) و مسلم (628بخاری (  »َحَضرِت الصَّالةُ فَْليؤِذّن لَُكْم أَحُدُكْم وَْليؤُمُّ

  ».فرا رسيد، يكی از شما آذان بگويد و كسی كه از لحاظ سنی از ديگران، بزرگتر است امامت كند
ِ َعَليِه َوَسلََّم هر  بنابراين اگر ساكنان شهری آذان را ترك دهند گناهكار می شوند. رسول هللا َصلَّى �َّ

شنيد از  ماند، اگر صدای آذان را در محل می یخواست بر قومی حمله كند تا صبح منتظر م وقت می
  كرد. كرد و اگرنه بر آنان حمله می جنگ خودداری می
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نماز  آذانبدون  جماعتی نيست و چنانچه نماز  شرط صحت  آذان قابل تذکر است که يادداشت: 
  نمازشان صحيح است (ولی گناهكارند). بخوانند ،

  آذان واقامه برای زنان
زنان  يکی از موضعات قابل اختالف بين علماء وفقهای اسالم بشمار ميرود ، در  آذان واقامه برای

  اين مورد فقهای اسالم نظريات متعددی ارائيه داشتند ، که برخی از نظريات عباتند از:
نزد بيشتر ی علمای سلف و خلف از جمله ائمه اربعه (امام ابوحنيفه ، امام  مالک ،امام  شافعی  اول:

د) و ظاهريه، آذان و اقامه بر زنان واجب نيست، که البته بيهقی حديثی از اسماء بصورت و امام احم
آذان و «).  يعنی: 1/408بيهقی (» ليس للنساء أذن و ال إقامة وال جمعة..«مرفوع روايت کرده که: 

  ».اقامه و نماز جمعه برای زنان الزم نيست..
ی که داللت بر وجوب و لزوم آذان و اقامه برای ولی حديث مذکور ضعيف است، با اين وجود هيچ نص

  زنان داشته باشد وارد نشده است.
آذان و  امام مالک ، امام شافعی ،وامام حنبل ) برخالف امام ابوحنفيه، نزد جمهور علماء  (دوم: 

اقامه زنان در جمع مردان جايز نيست و اگر آذان يا اقامه بگويند جايگزين آذان و اقامه اصلی نمی 
شود، زيرا آذان به معنای اعالم وقت نماز است حال آنکه برای زنان مشروعيت ندارد که صدای خود 

را باال ببرند، و هيچگاه در زمان پيامبر صلی هللا عليه وسلم و حتی بعد از وی در عهد صحابه و 
  تابعين صدای آذان که بيانگر فرا رسيدن نماز باشد، از زنان شنيده نشده است.

مبر صلی هللا عليه وسلم به زنان می فرمود که در نماز صدای خود را بلند نکنند و با بهم زدن حتی پيا
وسلم   کف دستهايشان اطالع بدهند، از ابوهريره رضی هللا عنه روايت است رسول هللا صلی هللا عليه 

  ».فی الصَّالةِ :«  ُمتّفٌق عليِه زاَد ُمْسلمٌ ». التّْسبيُح للرجاِل والتّْصفيُق للنِّساِء «فرمود: 
يعنی: سبحان هللا گفتن (برای اين که امام متوجه سهو خود شود) مخصوص مردان است، کف زدن 

  ».در نماز« متفق عليه، و مسلم افزوده:   ».برای زنان است
». ِه، َوإِنََّما التَّْصِفيُق ِللنَِّساءِ َمْن َراَبهُ َشْیٌء فِی َصالِتِه فَْليَُسبِّْح، فَِإنَّهُ إِذَا َسبََّح اْلتُِفَت إِلَيْ «و فرمود: 
بگوييد. آنگاه، امام » سبحان هللا«يعنی: هرگاه در اثناء نماز، مشکلی پيش آمد،  .)684(بخاری:

  ».متوجه می شود. کف زدن، مخصوص زنان است
اما امام ابو حنفيه گفتند: ذکوريت شرط مؤذن و صحت آذان نيست بلکه شرط کمال است، از اين رو 

آذان زن صحيح است، حتی آذان کافر و مجنون و انسان مست را هم صحيح ، ولی مکروه ،می دانند. 
  حال آنکه نزد جمهور علماء ، ذکوريت و اسالم شرط مؤذن و شرط صحت آذان است.

گفتند: زمانی که آذان زن موجب برانگيخته شدن شهوت (قلوب مريض) گردد،   فقط امام ابوحنيفه  
  ن گفتن منع کنند.وی را از آذا

  و باز امام ابو حنفيه گفتند: اقامه زن با حضور نمازگزاران مرد صحيح اما مکروه است.
آذان و اقامه زنان در بين خودشان، يعنی هنگامی که مردان حضور نداشته باشند؛ بعضی  سوم:

ت، و بعضی گفتند: مکروه است، و بعضی ديگر گفتند: جايز و مباح است، و بعضی گفتند: مستحب اس
  گفتند: فقط گفتن اقامه توسط يکی از آن زنان مستحب است اما گفتن آذان توسط آنان مستحب نيست.

:  آذان برای برپايی نماز جماعت زنان اگر توسط مؤذن مرد گفته ميگويند شافعیپيروان فقه امام 
انچه قصد زن از آذان شود، کراهيتی ندارد، اما اگر زنی در بين خودشان آذان دهد، باطل است، و چن

گفتنش تشبه به مردان باشد عمل وی حرام و گناه است، ولی اگر چنين قصدی نداشته باشد در 
  آنصورت (آذان وی) در حکم ذکر و ياد خداست و بشرطيکه صدايش را باال نبرد کراهيتی ندارد.

  ه است.ولی سه امام (ابوحنيفه و مالک و احمد) گفتند: آذان زن در بين خودشان مکرو
بنظر می رسد که رای صحيح تر آن باشد: هرگاه زنان تنها باشند و مردی حضور نداشته باشد، در 
اينحالت آذان و اقامه توسط خود آنها امری نيکو باشد، زيرا آذان و اقامه جزو ذکر و ياد هللا متعال 
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ده، و لذا هنگامی که از بشمار می آيد و دليلی بر منع آذان و اقامه (زنان در بين خودشان) وارد نش
آيا آنها را از «ابن عمر رضی هللا عنه سوال شد: آيا آذان بر زنان جايز است؟ عصبانی شد و گفت: 

  ).1/223ابن ابی شيبة (». ذکر خدا نهی می کنيد؟
و اين رأی امام شافعی و روايتی از احمد بود، و ابن حزم نيز همين رأی را دارد، شافعی رحمه هللا 

زن نبايد صدايش را زياد بلند کند، بلکه در حدی آذان دهد که دوستانش بشنوند، و همينطور «گفته: 
  ».بنقل از: صحيح فقه السنة». « اقامه را..

  يادداشت :
در مذهب امام شافعی وامام مالک : ذکوريت شرط صحت اقامه نيست بشرطيکه فقط زنان حضور  

خودشان) صحيح است، اما در حضور نمازگزاران مرد داشته باشند، بنابراين اقامه زنان (در بين 
  صحيح نيست. اما در مذهب حنابله ذکوريت شرط صحت اقامه است حتی در بين زنان..

  چهارم:
نزد بيشتر علمای سلف و خلف؛ امامت زنان برای مردان جايز و صحيح نيست، به دليل عموم  

  ).4425(بخاری:». يُْفِلَح َقْوٌم وَلَّْوا أَْمَرُهُم اْمَرأَةً لَْن «صلی هللا عليه وسلم که فرمود:  پيامبر فرموده 
  ».قومی که زمام امورش را به دست زنی بسپارد، هرگز رستگار نخواهد شد«يعنی: 

عالوه بر آن ثابت نشده که در زمان نبوی و صحابه و تابعين امر امامت نماز مردان به زنی سپرده 
شد، حتی پيامبر صلی هللا عليه وسلم صف نماز زنان را در پشت شده باشد يا چنين چيزی روی داده با

َها أَوَّلَُها « صفوف مردان قرار می داد و می فرمود:    َرَواهُ ُمْسِلٌم.». َخْيُر ُصفوِف الِنّساء آِخُرها َوَشرُّ
  ». بهترين صفهای زنان صف آخر و بدترين صف هايشان صف اول است« يعنی: 

مذهب ابوحنيفه ،و مذهب شافعی ، و ( در نزد مذاهب سه گانه هريک :مذهب مالکی اما برخالف 
) امامت زن برای ديگر زنان جايز و صحيح است، به دليل آنکه امامت بعضی از زنان مذهب حنبلی 

صحابی (مانند أم سلمه و عايشه) برای ديگر زنان ثابت شده، چنانکه از ريطة حنفية روايت است: 
عايشه برای زنان در نماز فرض امامت و ». «بينهن فی صالة المکتوبة أن عايشة أمتهن و قامت«

  ) و با وجود شواهدی که دارد در کل صحيح است.3/131) و بيهقی (3/141عبدالرزاق (». اقامه کرد
امامت زنان بطور مطلق جايز نيست، چه برای مردان يا زنان، زيرا ها بدين عقيده اند که : مالکی

  امامت دانسته اند.ذکوريت را شرط صحت 
  دراذان : »  الصالة خير من النوم  «عبارت 

قبل از همه بايد گفت که الفاظ آذان اساسآ در قرآن عظيم الشان ذکر نيافته است ، بلکه الفاظ وکلمات 
  در احاديثی صحيح به تفصيل بيان گرديده است .»  الصالة خير من النوم «آذان واز جمله 

الصالة  « الفاظ  گفتن : ذان مرور نمايم بوضاحت تام در خواهيم يافت کهاگر کتب حديث را در مورد آ
در اذان صبح در زمان پيامبر صلی هللا عليه وسلم وجود داشته است، زيرا از  » خير من النوم

ابومحذوره رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم أذان رابه او آموزش داد و در آن 
ی علی الفالح، حی علی الفالح، الصالة خير من النوم،الصالة خير من النوم، (اين جمله) ح«.. آمده :

  ).628در اذان اول صبح (گفته شود)، هللا أکبر، هللا أکبر، ال إله إال هللا). (صحيح نسائی: 
  من  را به  سنت اذان  ،هللا  رسول  ای   : گفت ابو محذوره رضی هللا عنه  و در روايت ديگری آمده: 

فإن کان صالة الصبح قلت: الصالة خير من النوم، «فرمود:   پيامبر صلی هللا عليه و سلم  بياموز،
  اند. گفتن کرده  روايت  را  آن  ابوداود  و  احمد  »الصالة خير من النوم، هللا أکبر هللا أکبر، ال إله إال هللا

  است.   سنت  ، صبح   اذان   در  تنها  آن
می گويند در » تثويب«که به آن » الصالة خير من النوم « ی شويم که گفتن عبارت بنابراين متوجه م

  زمان رسول هللا صلی هللا عليه وسلم وجود داشته است.
در اذان حکم ميکنند با تمام » الصالة خير من النوم« عبارت  از اينکه برخی از مردم بر بدعت بودن 
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زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم وغير منصفانه ميباشد ،صراحت بايد گفت که اين استدالل  شان باطل 
گفتن آنرا در حديث صحيحی به يکی از اصحابش رضی هللا عنه آموزش داده است که هرگاه اذان 

  صبح داد آنرا بخواند، پس گفتن آن فقط در اذان صبح سنت است.
مبر صلی هللا عليه وسلم به گفتن اين عبارت در اذان ظهر و مغرب و عشاء بدعت است، زيرا پيا ولی 

اصحابش فرمود که فقط در اذان صبح آنرا بخواند نه در همه ی اذانها، بنابراين بر طبق دستور 
  پيامبرمان صلی هللا عليه وسلم ما نيز فقط در اذان صبح آنرا می خوانيم..

مردم تا اينکه در ضمن سنت اينست که برای نماز صبح دو بار اذان گفت، اذان اول برای بيدار شدن 
نماز نمايند، و اذان دوم نيز برای اعالم فرا رسيدن وقت نماز صبح است. حال   آنها خود را آماده 

فقط در نماز اول صبح سنت است نه در اذان دوم که برای » الصالة خير من النوم « گفتن عبارت 
  اعالم وقت نماز صبح خوانده می شود.

اذان  در) از ابن رسالن نقل کرده است :مشروعيت تثويب فقط 120/1» (سبل السالم«امام صنعانی در 
اند اما اذان برای اعالم دخول وقت و  صبح است چون برای بيدار کردن کسانی است که خوابيده اول

فراخواندن مردم به نماز است. و مستحب است که أذان در اول وقت گفته شود و قبل از وقت اذان 
  گفتن مخصوص نماز صبح است.

» حی علی خير العمل«و يا » اشهد ان عليا ولی هللا «گفتن عبارت ولی با تمام صراحت بايد گفت که :
  ميباشد .بدعت 

ذکر صحيح (و حتی ضعيف) نبوی صلی هللا عليه وسلم زيرا اين دو عبارت در هيچ يک از احاديث 
د يا به يکی از اصحابش در هيچ جايی نمی بينيم که پيامبر صلی هللا عليه وسلم خو نيافته است ،

  فرموده باشد که آن دو عبارت را در اذان بخوانند.
گفتن اين دو عبارت در زمان خلفای راشدين نيز وجود نداشته است، نه در زمان ابوبکر و  همچنان 

نه در زمان عمر و نه در زمان عثمان و نه در زمان علی ابن ابطالب رضی هللا عنهم اجمعين گفتن اين 
  در اذان وجود نداشته است.عبارات 

  يک امر بدعت در دين ميباشد .گفتن اين دو عبارت در داخل اذان مخالف با شريعت است و 
بعد از قرنها از صدر اسالم، فرقه های منحرفی ظهور می قابل تذکر است که :اين دوعبارت در اذان 

فتند که به او صفات خدايی دادند کنند که در حق علی رضی هللا عنه غلو و زيادروی کردند و تا جايی ر
و حتی وی را از انبيای الهی باالتر می دانند! همانها در زمان حکومت صفوی رافضی گفتن اين دو 

عبارت را در اذان مرسوم کردند و بدين ترتيب خود را در مقام شارع قرار داده و اقدام به تشريع 
لی هللا عليه وسلم واجب است از اين بدعت و نمودند. بر هر مسلمان موحد و تابع سنت رسول هللا ص

  زيرا هر بدعتی گمراهی در پی دارد. هر بدعت ديگری پرهيز کند

  تلويزون وکمپيوتر،مورد آذان راديو حکم شرعی در
، تلويزون ، راديو تاء علماء  اسالمی در کشور عربستان سعودی در مورد آذان از طريق ـدار االف
آذان فرض کفايه است، مضافاً بر اينکه وسيله ای برای :«مينويسند  طی فتوای شرعیوکست کمپيوتر

اعالم فرا رسيدن وقت نماز و دعوت برای آنست، و پخش آذان از طريق (دستگاه پخش صوت) که از 
قبل ضبط شده برای اعالن وقت نماز کافی نيست، و بلکه بر مسلمانان الزمست که در وقت دخول نماز 

  ».می تواند آذان را به نيکوئی اداء کند انتخاب کرده تا آذان دهد کسی را از بين خود که
دار االفتاء می افزيد : ولوکه اين آذان از جمله  آذان های حرمين شريفين باشد ، طوريکه در برخی از 
کشور ها در وقت نماز از طريق لودسپيکر از نوار ثبت شده بنشر ميرسد .آذان های ثبت شده به هيچ 

ن آذان مؤذن مسجد در وقت نماز شده نميتواند . بلکه واجب است مؤذن شخصا برای صورت جانشي
نماز آذان دهد، به دليل آنکه ثابت شده که پيامبراسالم برای آذان امر فرمودند، و اصل در امر بر 

  ) .67، 66/  6( »فتاوی اللجنة الدائمة « برای معلومات مزيد مراجعه شود به ». ( وجوب است
اکتفاء :«هـ   فتوای ذيل را  صادر نموده اند 1406مکه بتاريخ  »  رابطة العالم اإلسالمی «  همچنين 
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کردن به آذان راديو در مساجد در وقت فرارسيدن نماز و پخش آن از طريق دستگاه و مشابه آن؛ 
حاصل صحيح نيست، و استفاده از آن برای ادای اين عبادت (آذان) جايز نيست، و آذان مشروع با آن 

نمی يابد، و بر مسلمانان واجب است در هريک از اوقات نمازهای فرض مستقيما آذان دهند، در هر 
  ». مسجدی که باشد، آنگونه که مسلمانان از زمان پيامبرمان صلی هللا عليه وسلم تابحال بر آن بودند

  جواب دادن وتکرار عبارت مؤذن کامپيوتری
طريق لوديسپيگر  از طريق  کامپيوتر يا موبايل يا راديو پخش  شده باشد و از، ثبت آذانی که ضبط 

شود، بعنوان آذان حقيقی محسوب نمی شود، زيرا مؤذن آنرا در وقت نماز سر نمی دهد، و لذا جواب 
  دادن به آن و تکرار عبارات مؤذن مشروع نيست.

تلويزيون پخش می شود بايد از شيخ  ابن عثيمين رحمه هللا سوال شد: آيا آذانی که از طريق راديو و 
  اجابت شود؟

  آذان از دو حالت خارج نيست:«جواب فرمودند : 
حالت اول: آذان بر روی هوا باشد، يعنی مؤذن آذان را در وقت نماز سر می دهد، در اينحالت اجابت 

ا مثل إذا سمعتم النداء فقولو«می شود به دليل عموميت امر پيامبر صلی هللا عليه وسلم که فرمودند: 
  (متفق عليه.)» گويد، بگوييد هرگاه آذان راشنيديد مثل آنچه که مؤذن می« »ما يقول المؤذن

فقط علماء  ، که رحمت خدا بر آنها باد   فرموده اند: اگر نمازی که برای آن آذان داده می شود اداء 
  شده باشد (آذان) پاسخ داده نشود.

آذان در وقت نماز نباشد، در اينحالت اجابت نمی شود، حالت دوم: هرگاه آذان ضبط شده باشد، و آن 
زيرا اين آذان حقيقی نيست، يعنی کسی که آنرا می شنود با شنيدن آن برای ادای نماز برنمی خيزد، 

مجموع فتاوی «  ».بلکه آن آذان تنها صدای ضبط شده ای از آذان سابق است (که وقتش گذشته)
  ) .196/ 12» (الشيخ ابن عثيمن

اگر آن آذان (که از «ين شيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه هللا درجواب  به سوالی مشابه می فرمايد: همچن
بعد از آن  ،راديو پخش می شود) در وقت نماز سر داده می شود در اينحالت اجابت آن مشروع است 

» مجموع فتاوی ابن باز».«احاديث مربوط به اجابت مؤذن و دعای مقام محمد را ذکر می کنند
)10/363. (  

  خلص حکم :
اجابت آذانی که از کامپيوتر يا موبايل و يا تلويزيون و راديو پخش می شوند، چنانکه در وقت نماز 
سر داده شوند، و شخص با شنيدن آن برای ادای نماز برمی خيزد، در آنصورت اجابت کلمات آذان 

 اداء شده باشد. اما اگر آذان پخش مشروع است، مگر آنکه نمازی که آذان برای آن داده می شود قبال
  شده در وقت نماز نباشد، اجابت آن مشروع نيست.

  يادداشت:
عقيدتی وعملی (از قبيل توحيد،  ابحاث  آذان از آنجائی که اعالنی برای شعائر اسالمی است ودر آن

هرمندساخته ب  اسالم بدان اهميت داده و مؤذنين را از اجر و ثواب خاصی رسالت و نماز) نهفته است
   است.

  چرخانيدن روی مؤذن در وقت آذان 
سنت » حی علی الصاله و حی علی الفالح « در مورد اينکه آيا چرخاندن روی مؤذن در وقت گفتن 

  است يا خير بايد گفت ؟
ابو جحيفه روايت گرديده  طوريکه در فوق هم ياد اور شديم  : در حديثی که در بخاری ومسلم از 

 ذََّن بِالٌل، قَاَل: فََجعَْلُت أَتَتَبَُّع فَاهُ َهُهنَا َوَهُهنَا، َيقُوُل يَِميناً َوِشَماالً: َحیَّ َعَلی الصَّالِة ؛ َحیَّ َوأَ «.. آمده: 
ديدم که او سر خود را به اين سمت و  .. بالل آذان گفت، و می متفق عليه) ( زمانيکه » ( َعَلی اْلفَالحِ.. 
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صدای آذانش به همه طرف برسد، و در سمت راست و چپ خود  دهد تا اينکه آن سمت حرکت می
  ..».َحیَّ َعَلی الصَّالِة ؛ َحیَّ َعَلی اْلفَالحِ «گفت:  می

  جمهور علماء  ميگويند :
رويش را به طرف راست و به » حی علی الصالة «سنّت است که شخصی مؤذن  به هنگام گفتن  

  رف چپ برگرداند.رويش را به ط» حی علی الفالح « هنگام گفتن 
ولی امام مالک اين سنت را انکار کرده است، و امام احمد و اسحاق بن راهويه گفتند : اين برای 

مؤذنی است که بر باالی مناره آذان می دهد و قصد دارد با اين چرخش صدايش را به مردم برساند 
  (نه کسی که در داخل مسجد با ميکروفون آذان می دهد) .

چرخاندن سينه برای مؤذن هيچ اصلی در سنت ندارد و در «ی در اين بابت ميفرمايد : اما شيخ  البان
  ).150تمام المنة (» ( ای به آن نشده است احاديث وارد شده درباره چرخاندن گردن هچ اشاره

  سمت روی مؤذن در وقت آذان:
بله بگرداند و آذان سنت اينست زمانيکه مؤذن در اجرای آذان باشد ، روی خويش را بايد به سوی  ق

روی موذن بايد در وقت آذان بگويد، ناگفته نماند که علمای تمام مذاهب بر اين مسئله اجماع دارند،
  بايد بسوی قبله باشد .

: اجماع بر آنست  ابن المنذر گفته است« مينويسد:» فقه السنة« استاد سيد سابق رحمه هللا در کتاب  
. و  . زيرا در آن حالت صدای مؤذن رساتر است تن آذان سنت استگف که ايستادن رو به قبله برای  

   گفتند. اگر مؤذن رو به قبله آذان نگويد، مؤذنان پيامبر صلی هللا عليه و سلم رو به قبله آذان می
  » .   ، ليکن آذانش درست است مکروه است

  وضوء: آذان و
ذن بدون وضؤ را جواز نمی دانند در کشور عزيز ما افغانستان عادت مردم طوری است که گفتن آ

گفتن آذان بدون وضوء جايز است ، بلکه وضؤ را برای موذن واجب می شمارند ، در حاليکه 
چرا که دليلی برای وجوب وضوء گرفتن برای ووضوء گرفتن برای آذان مستحب بوده  نه واجب ، 

  وارد نشده است.در شرع آذان 
مورد وجوب وضوء گرفتن برای آذان روايت نموده اند ، ولی  اگر چه برخی از علماء   حديثی  را در 

يعنی: کسی نبايد آذان بگويد مگر وضوء » ال يؤذن إال متوضیء«سند اين حديث  صحيح نيست: 
  گرفته باشد.

أنه سلم علی النبی صلی « مهاجر بن قنفذ است که گفته:  اما دليل استحباب وضوء برای آذان حديث
يتوضافلم يرد عليه حتی توضأ، فرد عليه و قال : إنه لم يمنعنی أن أرد عليک إال هللا عليه وسلم و هو 

(گويد : در حالی که پيامبر صلی هللا عليه وسلم وضوء » أنی کرهت أن إذکر هللا إال علی طهارة
گرفت بر او سالم کردم، پيامبر صلی هللا عليه وسلم جواب نداد تا اينکه وضوءيش تمام شد، سپس  می

سالمم را داد و فرمود: به اين دليل جواب سالمت را ندادم که دوست نداشتم بدون وضوء ذکر  جواب
اند، ابن  )، آن را روايت کرده350(  ) و نسائی و ابن ماجه17خدا را بر زبان آورم).( احمد و ابوداود (

ی است لذا و آذان هم نوعی از ذکر باری تعال . دانسته است» صحيح«را، روايت اين حديث  خزيمه
  شايسته است که برای آن بدن طاهر باشد.

  يادداشت:
دانند، ولی امام احمد وامام صاحب ابو حنيفه   گفتن آذان را بدون طهارت مکروه می امام شافعی 

  د.دانن وساير علماء آنرا  مکروه نمی
ما کسی کسی که بی وضوء باشد (حدث اصغر) بر طبق رأی تمامی فقها آذان گفتن او درست است، ا

که جنب باشد (حدث اکبر) بعضی از فقها مانند امام احمد و اسحاق آذان گفتن وی را منع کرده اند، اما 
  به دليل نداشتن دليل بر منع آن صحيح آنست که آذان گفتن شخص جنب هم صحيح باشد.
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بعد از  معموآلو در مورد اقامه هم بايد گفت که حکم آن هم شبيه آذان است، اما بايد در نظر داشت که 
اقامه بالفاصله نماز خوانده می شود، و الزمه اين آنست که شخصی که اقامه می گويد حتمآ بايد 

  وضوء داشته باشد تا به نماز برسد!
  بالل مؤذن رسول هللا:

بالل بن رباح، يکی از اصحاب پيامبر صلی هللا عليه وسلم و از سابقين در پذيرفتن اسالم است. اصل 
ميالدی در مّکه متولّد شد. او برده  582تا  578های  در بين سال ( تيوپی امروز) است.او حبشی (ا

و شکنجه قرار داد ؛ تا ، اذيت وبعد  از اين که اسالم آورد اميه او را مورد آزار   )اميه پسر خلف بود
  سرانجام، حضرت ابوبکر رضی هللا عنه او را خريد و آزاد کرد.

در سفر و حضر بود. در بيشترين جنگ های پيامبر صلی هللا    عليه وسلمصلی هللا  او مؤذن پيامبر 
همان » اميه بن خلف«و در جنگ بدر، هنگامی که چشم بالل به  ورزيده است .عليه وسلم شرکت 

کافری که به دست او بارها در مکه شکنجه شده بود افتاد، با فرياد، توجه مسلمانان را به او جلب 
  تل رساندند.نمود و او را به ق

بالل بعد از رحلت پيامبر حاضر نشد ديگر آذان بگويد، و ميگفت به هرجايی که مينگرم پيامبر صلی 
هللا عليه و سلم را بياد مياورم که برايش بسيار سخت ميگذشت، لذا بعد از وفات رسول هللا صلی هللا 

بالل  بود  رها  وبه  رخت سفر بست ، شهر مدينه که شهر پر خاطره برای حضرتعليه وسلم  ، 
مهاجر شد  و در سن شصت و سه سالگی در ( دمشق پايتخت امروزی کشور سوريه ) شام  سرزمين 

  .)290، صفحه 4 جلد اثر مريضی  وبا، در سال بيستم هجری در گذشت. ( تهذيب الکمال، 
  موقعيت دارد . کشور سوريه  شهر دمشق در  » باب الصغير«مدفن او، در قبرستان 

  نويسند زمانى كه لحظات مرگ  حضرت بالل  حبشى  فرا رسيد ،  رخين میؤم
واى  برمـن        :می گفت داد و ريخت به فرياد صدا می از چشمش میکه  اشک  زنش فرياد زد در حالی

  شدکه بر سر من آمد . چی بال، اين وای بر من 
  در همين لحظه حضرت بالل  گفت :

 :ست ، خوشحال در اين هستم که :  فردا صبح به ديدار عزيزانماوه چه خوشحالی وچه روز خوشی ا 
  کنم . محمد وساير يارانم وصلت می

  مؤرخين مينويسند :
آذان گفته است، آنهم پس از اينکه از   صلی عليه و سلم حضرت بالل فقط دو بار پس از وفات پيامبر

يامبر صلی هللا عليه و سلم را گفت، و آذانش سبب شد مردم دوران پ  آذان سفرش به مدينه بازگشت و
  بياد بياورند و گريان کنان به خارج از خانه شان و کوچه ها سرازير شدند  !

  حضرت بالل مردبهشتی است:

بالل بن ابی رباح ميباشد . يکی هم حضرت  دريافت کردند جنت رادر دنيا مژده  از جمله اشخاصيکه 
پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود:   کنندکه وايت میطبرانی و ابن عدی با سند صحيح از ابی امامه ر

  ».دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدی، قلت: ما هده الخشفة؟ فقيل: هذا بالل يمشی امامک«
(وارد بهشت شدم، پيشاپيش صدای راه رفتن پاهای کسی را شنيدم. گفتم: اين صدا چيست؟ به من 

  ).3364رود). (صحيح الجامع الصغير :( می گفته شد: اين بالل است که در پيشروی شما  راه
دخلت الجنة ليلة اسری بی «هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند:  رسول  که  از ابن عباس روايت شده

شبی که به بيت المقدس برده ».(فسمعت من جانبها وجساً. ففلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: بالل المؤذن
آوازی شنيدم. گفتم: ای جبرئيل! اين چيست؟ گفت: او  شدم وارد بهشت شدم، از طرف بيت المقدس

  بالل مؤذن است).

مينويسند: برای پيامبر صلی هللا عليه وسلم سه مؤذن بود ، يکی حضرت بالل  مؤرخين يادداشت:
  ، ديگری ابو محذوره وسومی عمروابن ام مکتوم رضی االه عنهم جميعآ.
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نام دارد. همچنين  »عبدهللا بن قيس قرشی عامری« ،معبدهللا بن قيس العامری معروف به ابن ام مکتو
نام عمرو نيز برای وی گفته شده است. وی از جمله اولين  کسانی بود که به دين اسالم مشرف شد ، 
وبعد از مصعب بن عمير (رضی هللا عنه ) و پيش از رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم به مدينه هجرت 

  رآن عظيم الشان به مردم مشغول شد .کرد . وی در مدينه به تعليم  ق
ابن ام مکتوم شخصی نابينا بود و به همراه بالل و سعد و القرظ و ابومحذورة (که مؤذن مکه بود) به 

  گفت. آذان می دستور رسول هللا  صلی هللا عليه و سلم ـ 
يا در حالتيکه به غزوات ميرفت و مورخين مينويسند : زمانيکه  رسول هللا  صلی هللا عليه   وسلم ،

کرد تا برای مردمی که در  شخصآ  از شهر مدينه بيرون ميرفت ،وی را به جانشينی خود انتخاب می
وی را سيزده بار به جای خود   مدينه بودند امامت کند. گفته شده است پيامبر صلی هللا عليه   وسلم 

  امير مدينه قرار داده است.
با تعدادی از مردان قريش نشسته بود که در    عليه وسلم  گويد: روزی رسول هللا   صلی هللا عروة می

ميانشان عتبة بن ربيعه نيز وجود داشت پس ابن ام مکتوم آمد در حالی که سوالی داشت. در همين اثنا 
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ـ (به دليل مشغول بودن به سران قريش) توجه اش به آن نشد ، در 

(چهره درهم کشيد و روی گرداند آنگاه ». عبس وتولى . أن جاءه األعمى«  ديد:همين اين آيه  نازل گر
  نابينا به نزد وی آمد)

نشين با مجاهدانی كه با مال و  (مومنان خانه ی از براء رضی هللا عنه روايت است که گفت: وقتی آيه
زيد  صلی هللا عليه وسلم ـ نازل گرديد، رسول هللا  باشند) كنند يكسان نمى جان خود در راه خدا جهاد مى

را صدا زد و او را دستور داد که آن را بنويسد. زيد استخوان کتف شتری را آورد و آن را نوشت. پس 
غير « در اين هنگام ابن ام مکتوم آمد و از نابيايی خود شکايت برد پس اين بخش از آيه نازل شد:

  ديده نيستند).   (آنانی كه زيان »أولي الضرر
ليلی روايت است که ابن ام مکتوم گفت: ای پروردگارم! عذر من را نازل کن. پس اين آيه نازل از ابو 
گفت: بيرق را بدست  من بدهيد که  رفت و می اما وی بعدها نيز به جهاد می»غير أولي الضرر«  شد که:

  توانم فرار کنم! و مرا ميان دو صف قرار دهيد. من کورم و نمی
عمر بن خطاب به همراه سعد بن ابی وقاص در جنگ قادسيه شرکت وی درزمان خالفت  حضرت 

داشت  و گفته شده است در همان جنگ به شهادت رسيده است وبرخی مؤرخين گفته اند که : پس از 
 بازگشت ازجنگ قادسيه  در مدينه وفات يافته است. 

  صدای اذان از روی کره زمين قطع نميشود :
نميشود ،هر زمانيکه صدای اذان وقطع ساعت هيچ وخت ختم  42طول صدای اذان درکره زمين در 

  پايان برسدبالفاصله درجای ديگری آغازميشود . جهان به  منطقهدريک 
و زمين را در بر ميگيرد ، دقيقه    4مجموعا  گفتن اذان بصورت عموم اگر توجه فرموده باشيد  ، 

هنگامی که ؛ درجه ميباشد 360ل خط فرضی ازقطب شمال به قطب جنوب است که معاد 360دارای 
شروع  2دقيقه طول ميکشدتا ظهرشرعی درخط  4، شروع ميشود 1برای مثال ظهرشرعی درخط

  واين مدت معادل زمانيست که در خط يک اذان گفته ميشود .،شود
  .....ساعت است 24دقيقه که معادل 1440ميشود  4  ب درضر 360به اين ترتيب  

  اينجاست که خدای متعال خطاب به پيامبرش صلی هللا عليه وسلم  ميفرمايد:  � الحمد...الله اكبر و
يعنی ذکر و ياد تو را بلند کرديم... يعنی حداقل در هر اذان که يادی از »  و رفعنا لک ذکرک « 

پيامبر ميشود و اسم مبارکش ذکر ميگردد. پس هيچ دقيقه ای روی کره ی زمين نيست مگر آنکه 
  William Ewart« تعجب اور نيست که ويليام اوارت  گلدستون   .ورده شوداسم رسول خدا آ

Gladstone    «  : تا « صدراعظم  انگلستان در بيانيه خويش در برابر پارلمان  انگستان  گفت
هنگامی که نام محّمد در مأذنه ها بلند است و کعبه پا برجاست و قرآن راهنما و پيشوای مسلمان 

 »د پايه های سياست ما در سرزمين های اسالمی استوار و برقرار گردداست، امکان ندار
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  باب سی وم 
  امام ونقش آن در جامعه

 تعريف امام :                                

عربی و به معنای پيشوا و رهبر آمده است . پيشوا به معنای پيشرو ميباشد  . امام  کلمه  امام
وگمره باشد .طوريکه قرآن عظيم ميتواند شخصی غير عادل  هکذا ميتواند شخصی عادل باشد و

  الشان هر دو مفهوم را در آيات متبرکه  بيان نموده است:
ما )  (   73انبياء آيه : سوره :» ( و جعلنا هم ائمة يهدون بامرنا « قرآن عظيم الشان ميفرمايد : 

 آنها را پيشوايان هادی به امر خودمان قرار داديم ) 
 )  41قصص آيه  سوره » ( ائمة يدعون الی النار «  همچنان در  جای ديگر ميفرمايد : 

  پيشوايانی که مردم را به سوی آتش می خوانند)( 
االمامة رئاسة عاّمة :« سعدالدين تفتازانی و مير سيد شريف جرجانی و سيف الدين آمدی گفته اند 

، (شرح المقاصد » لشخص من االشخاص ــ امامت رياست عمومی است برای شخصی از اشخاص
، صفحه   3ـــ ابکاراالفکار ، جلد  345، صفحه   8ــ شرح مواقف ، جلد  234، صفحه  5 جلد

416.(  
  قاضی عضدالدين ايجی گفته است: 

امامت خالفت »( االمامة خالفة الّرسول فی اقامة الدين بحيث يجب اتّباعه علی کافّة االّمة «
ه واجب است تبعيّت از او برای همه ی (جانشينی) رسول است در اقامه ی دين ، به گونه ای ک

  )345، صفحه 8(شرح مواقف ، جلد » اّمت
  سيف الدين آمدی در تعريف ديگری گفته است: 

اّن االمامة عبارة عن خالفة شخص من االشخاص للّرسول فی اقامة الّشرع و حفظ حوزة الملّة علی «
ست از خالفت شخصی از اشخاص برای وجه يجب اتّباعه علی کافّة االّمة ــ همانا امامت عبارت ا

رسول در اقامه شرع و حفظ حوزه ملّة (دين) به نحوی که تبعيّت از او واجب می شود بر همه ی 
  )416، صفحه  3ابکاراالفکار ، جلد »(اّمت.

  ابن خلدون در تعريف امام ميفرمايد:
مت خالفت (جانشينی ) اما» االمامة خالفة عن صاحب الّشرع فی حراسة الدين و سياسة الّدنيا.«

  مقّدمه ابن خلدون  )»(صاحب شريعت است در حراست از دين و سياست و مديريّت دنيا.
در بدو اسالم بعد از اينکه اساس  حکومت اسالمی  بناء يافت کسيکه بحيث امام مسلمين تعين 

مسجد ) ميگردد همين شخص هم بحيث اميرمحسوب ميشود وهم  بحيث امام نماز( مال امام وخطيب 
  وهم مسؤل امور قضايی وبه اصطالح قاضی که امور قضايی را در زياتری از موارد پيش می برد.

از هم جدا ،  تدريج با وسعت گرفتن امور اسالمی و جامعهء اسالمی اين وظايف ه مرور زمان واما ب
  تعين وتو ظيف ميگردد . ميشود و برای هريک ازين بخش ها شخص مستقل 

برکسې اطالق ميشود که همان مفهوم اولی مسأله را دربر ميگيرد. درين ميان  اكبر اصطال ح امام 
  بحث قاضی نيز مطرح است. 

است که آن سه  نفر عبارتند از ( حضرت ابراهيم  درقرآن عظيم الشان  سه نفر با عنوان امام ياد شده
ُهنَّ ۖ قَاَل إِنِّي َجاِعلَُك ِللنَّاِس  ﴿َوإِِذ اْبتَلَٰى إِْبَراِهيَم َربُّهُ ، حضرت اسحاق  وحضرت يعقوب ) بَِكِلَماٍت فَأَتَمَّ

يَّتِي ۖ قَاَل َال َينَاُل َعْهِدي الظَّاِلِمينَ﴾(سورٔه بقره   )١٢۴آئه -إَِماًما ۖ قَاَل َوِمْن ذُِرّ
ةً يَْهُدوَن بِأَْمِرنَا َوأَْوَحْينَا إَِلْيِهْم فِْعَل اْلَخْيَراتِ   َكاِة ۖ َوَكانُوا َلنَا  ﴿َوَجعَْلنَاُهْم أَِئمَّ َالِة َوإِيتَاَء الزَّ َوإِقَاَم الصَّ

  ) ٧٣آيهٔ -َعابِِدينَ﴾(سورٔه انبياء
دوازده بار در قرآن عظيم الشان مورد استفاده قرار گرفته است که » ً امام«ولی بصورت کل كلمه 
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مده است که از مفسرين مينويسند که هفت بار آن به صورت مفرد آمده و پنج بار به شكل جمع آ
  جمله بشرح ذيل است :

) (سوره .اي روشن برشمرديم و هر چيزي را در كارنامه ( »ٍء أَْحَصْيناهُ فِي إِماٍم ُمِبينٍ  َو ُكلَّ َشيْ « -
  ) 12يس :

  ) 79) (سوره حجر .و آن دو (شهر، اكنون) بر سر راهي آشكار است (»َو إِنَُّهما َلبِِإماٍم ُمِبيٍن «  -
پيش از وي (نيز) كتاب موسي راهبر و مايه رحمت  (» َقْبِلِه ِكتاُب ُموسي إِماماً َو َرْحَمةً  َو ِمنْ «  -

  )   17) و( سوره هود  12) ( سوره احقاف : .بوده است
  )  124) (سوره بقره .فرمود: من تو را پيشواي مردم قرار دادم» (قاَل إِنِّي جاِعلَُك ِللنَّاِس إِماماً « -
ةً يَْهُدوَن بِأَْمِرنا َو َجعَْلن« - و آنان را پيشواياني قرار داديم كه به فرمان ما هدايت  » (اُهْم أَئِمَّ

  ) .  24وسوره سجده  50، سوره قصص :   74، سوره فرقان :  73) ( سوره انبياء :.كردند مي
ةَ اْلُكْفرِ «  -   ). 41وسوره قصص :  12) ( سوره توبه .پس با پيشوايان كفر بجنگيد (» َفقاتِلُوا أَئِمَّ
  ياد كن روزي را كه هر گروهي را با پيشوايان فرا ميخوانيم ) (»  يَْوَم نَْدُعوا ُكلَّ أُناٍس بِِإماِمِهْم « -
 )  71( سوره اسراء :  

  خواننده محترم !
کوشش خواهيم کرد که بحث   امامت نماز است کهمسايل مربوط به  بحث ما درين تحقيق و تتبع 

    ش را به اين مفاهيم  متمرکز سازيم .اساسی خوي

  :انتخاب امام
امامت  در نماز در دين مقدس اسالم ومجتمع     انتخاب  ا مـام      امامت بصورت عموم وبخصوص 

اسالمی يکی از مقام بس بزرگی وپر مسؤوليت وسترگی بشمار ميرود ، وبه اصطالح امام جانشين  
  باشد .وقايمقام  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  مي

امامت مسجد وامامت نماز به شخصى  بايد تفويض گردد  كه  از هر نگاه نسبت به همهء  نماز 
گزاران  شخص بر تر  ، بهتر ، عالم ، با تقوا ، ايثار گر  ، فداكار ومحبوتر   بوده بينش ، حكمت  

د  نماز وبصريت اش  در مسايل  دينى وشرعی  نسبت به  ساير نماز گزار انی كه  در آن مسج
       ميخوانند بيشتر باشد.

اگر چند نفر با هم بودند و مسجد از آنها دور بود، بايد با هم نماز خود را بصورت جماعت بخوانند، 
ما «  فرمود: می  که شنيدم    پيامبر صلی هللا عليه و سلم   از   : گفت که    است  روايت   ابوالدرداء  از  

هم الصالة إال قد استحوذ عليهم الشيطان فعليکم بالجماعة فإنما من ثالثة فی قرية وال بدو ال تقام في
گروهی  ،  بيابان   و  دريک قريه ويا هم دسفر ، صحرا  (هرگاه» يأکل الذئب من الغنم القاصية

   بر آنها، شيطان   گمان نکردند بی  برقرار را،  جماعت   و نماز   رسيدند   نفر   سه به  (مذکر)
  جماعت   و به   کنيد مواظبت   آن  و بر ادای   داريد   بپای   ماعت رانماز ج  پس   شود. می چيره

   جدا و  از گله   خورد که گوسفندی را می آن    گرگ گمان  بی  چه   نکنيد،   روی   تک  و   بپيونديد
  . است   کرده روايت   را   آن   « حسن « اسناد    با   . (ابوداود باشد)    مانده دور

پيامبر صلی هللا عليه وسلم اگر حداقل سه نفر باهم يکجا جمع بودند،  بنابراين بر طبق امروهدايت 
الزمست نماز خود را بصورت جماعت اداء نمايند  نه آنکه هرکس خود به تنهايی نمازش را بخواند 

  و برود ،  تا شيطان بر آنها چيره نشود و مشمول اين حديث نگردند.
  اوصاف الزمه امام :

ابومسعود انصاری روايت گرديده  ی چه اوصافی باشد ،بهتر حديثی که ازدر مورد اينکه امام داري
يؤم القوم أقروهم لکتاب هللا، فإن کانوا فی القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن « است استناد نمايم :

کانوا فی السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن کانوا فی الهجرة سواء فأقدمهم سلما و اليؤمن الرجل 
  » لطانه، واليقعد فی بيته علی تکرمته إال بإذنهالرجل فی س
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ترينشان به کتاب هللا  امامت کند، اگر در قرائت مساوی بودند آگاهترين آنها به سنت،  (مردم را قاری 
اگر درسنت مساوی بودند کسی که در هجرت مقدم است، اگر در هجرت مساوی بودند کسی که 

ی صاحب خانه (يا امام مسجد) امامت نکند و در جای زودتر اسالم آورده است، و هيچ کس به جا
  )673مسلم ((   ی او). مخصوص او ننشيند مگر به اجازه

و اين ». ترين آنها امامت کند اگر در هجرت با هم مساوی بودند مسن«در روايت ديگری آمده: 
  روايت مسلم است.

مام دائم و مانند اينها از از فحوای اين حديث بوضحات تام معلوم ميگردد که : صاحب خانه و ا
تراند،  مگر اينکه خودشان (صاحب خانه و امام دائم) اجازه دهند به دليل   ديگران به امامت شايسته

  فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم : (واليؤمن الرجل الرجل فی سلطانه...).
  ن يک نفر امام دارايی اوصاف وفضيلت های ذيل باشد :ـرايـابـنـب
که قرائتش از بقيه بهتر بود و بخصوص توانايی بهتری در قرائت فاتحه داشت، او امامت  هرکس -1

  کند.
اگر دو يا چند نفر بودند که قرائتشان خوب بود، پس در بين آنها کسی امامت کند که علم شرعی  -2

  بيشتری داشته باشد .
م دينيشان مساوی بود، کسی اگر دو يا چند نفر وجود داشتند که هم قرائتشان و هم آگاهی وفه -3

برای امامت پيش کشيده شود که  اهل تقوا  بيشتر است، و الزمست بقيه به او پيشنهاد امامت دهند 
  زيرا کسی که اهل تقوا باشد، ادعای تقوا نمی کند.

  اگر همه افراد اين خصوصيات فوق الذکر را داشتند، کسی که از همه مسن تر است امامت نمايد. -4
فرادی در منزل کسی مهمان بودند،طوريکه فوقآ در حديث بيان گرديد ،  اولويت در امامت به و اگر ا

  صاحب خانه يا ميزبان داده شود ، مگر آنکه او به بقيه اجازه ی امامت دهد.
اگر هيچکدام از افراد قرائت خوبی نداشتند، پس به ترتيب بقيه موارد ديگر اولويت را تعيين می کند، 

  ه آگاهی شرعی بيشتری دارد او امام شود.مثال کسی ک
اگر هيچکس از بين آنها نه قرائت خوب و نه علم شرعی داشت، پس آنکسی که اهل تقواست امامت 

  نمايد.
اگر هيچکدام نه قرائت خوب و نه علم شرعی و نه تقوای زيادی نداشتند، پس مسن ترين آنها امامت 

  نمايد.
هيچ عنوان وبه   هيچ بهانه ای ترک گردد ، ونبايد در اقامه  مهم اينست که نماز جماعت نبايد به

  نماز جماعت استدالل اضافی را بوجود اورد .
  خواننده محترم ! 

طوريکه می فهميد :  برای امامت کدام تدبير واجراات فوق العاده واضافی بکار نيست ، وترتيب 
صيکه مسؤليت امامت را بدوش نماز جماعت ، بمانند بجا ء اوردن نماز عادی است، منتها شخ

ميگيرد در قلب نيت امامت را بعمل می آورد و تکبيرات انتقال را با صدای بلند می خواند و اگر نماز 
جهری بود، فاتحه و سوره ی بعد آنرا در دو رکعت اول با صدای بلند وجهر می خواند تا بقيه 

را با صدای بلند می خواند، »  ه سمع هللا لمن حمد« بشنوند و هنگامی که از رکوع برخواست 
ومقتديان ( ربنالک الحمد ، را خفيه ميگويند ) وبرای امامت همين قدر کافيست تا امامت او مفيد 

  واقع شود.

  شرايط امامت:

  ت مينويسند:ـت جماعـفقهاء در مورد شرايط امام
د ، نمازش  باطل  بوده امام بايد مسلمان باشد  اين بدين معنی است اگرامام جماعت   مسلمان  نباش

  و باالى مقتدى  است تا نماز اش را اعاده کند.



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

534 

  :امام بايد عاقل و بالغ باشد
        امام بايد عاقل  باشد اين بدين معنی است  امامت  ديوانه  درست نيست.

مرد (برای اقامت  مرد ها  )  وهکذا امام از هرگونه عذر شرعی سالم و مبرا باشد. همچنين بدن 
نجاسات پاک بوده و زبان وی نيز از هرگونه عيوبی سالم باشد. همچنان امام  ازاعذار مثل  وی از 

  سلسل البول ، خون بينى ،  اسهال  دائمى وامثال  آن سالم باشد.

  تبــصـره حکمی:    
طوريکه که قبآل تذکر داديم که امامت در شرع اسالمی ،مقامی بس سترگ وعظيمی است ، بنآ در 

ی وظايف امام توضيح وتشريح گرديده است که از جمله ميتوان به حديثی ذيل اشاره احاديثی متعدد
  نمود.   

شخصی ميتواند وظايف امام را عهده دار گردد که : نسبت بـــه سايرين بـــه كتاب  هللا  قارى تر « 
پيامبر   باشد، اگر  در قرائت  مساوى بـودنداگاهترين  وعالم ترين آنها در احكام  شرعى وبه سنت

اگر درسنت  مساوی بودند كسى كه در هجرت  مقدم است ،  اگر در  ،صلى هللا عليه وسلم باشد
هجرت  مساوی بودند كسى كه زودتر  اسالم آورده  است ،  وهيچ  كس  به جای صاحب خانه (  

  امام مسجد )  امامت  نكند  ودر  جاى مخصوص  او ننشيند  مگر به اجازه ی او.
ين حديث معلوم  ميشود  كه صاحب خانه در امامت  شايسته تر  است ، مگر اينكه خود  ازفحوای  ا

 صاحب خانه  ويا امام دائم  براى كسى ديگری .  به دليل  فرموده  پيامبر صلى هللا عليه وسلم 
  اجازه دهند.»  وال يؤمن الرجل  الرجل  فى سلطانه ...  «  

، ( سنن ابو داود )عون المعبود )   ١/  ۴۶۵/ ۶٧٣م ،(صحيح مسل)  ٣١۶( مختصر صحيح مسلم  
  )  ١/  ١۴٠/ ٢٣۵،  (  سنن نسائى )      ٢/ ٢٨٩/ ۵٧٨

  امامت كودك:     
های بالغ درست وصحيح است وياخير  ومقتدی برای مامؤم در مورد اينکه امامت شخصی کودک 

  قرار ذيل تذکر می يابد .موضوع است که قابل اختالف در بين علما ء بوده که نظريات آن مختصرآ 
  امام صاحب شافعی ميفرمايد:

امامت کودک را که حتی در سنين شش وهفت هم قرار داشته باشد ، وتوانمندی وشرايط وفهم  
وظايف امامت را داشته باشد، ميتواند مسؤليت امامت نماز مسملين را بدوش گيرد ، واستدالل 

  مه بشرح ذيل مورد استناد قرار داده است :خويش را به حديثی  روايت شده از عمرو بن سل
وقتی که واقعه فتح مكه روی داد هر قومی در مسلمان شدن عجله مى :« عمروبن سلمه می افزايد 

كردند ، پدرم قبل از قـومش اسالم آورد ، وقتی بر گشت گفت : به خدا قسم از نزد كسی آمده ام كه 
ا در فالن وقت وفالن نماز را در فالن وقت بخوانيد وهر حقيقتٱ پيامبر است وگفته است : فالن نماز ر

گاه وقت نماز فرا رسيد يكى از شما آذان بگويد وكسى كه بيشتر قرآن را مى داند برای شما امامت 
كند ، نگاه كردن كسى غير از من نيافتند كه بيشتر قـرآن بداند ، چون قرآن رااز كاروانيان ياد گرفته 

ود شان قرار دادند در حاليكه در آن هنگام سن من شش ساله يا هفت ساله بودم ، پس مرا امام خ
/  ۵٨١) ،( سنن ابو داود  ٨/ ٢٢/  ۴٣٠٢) ، ( فتح الباری  ٧۶١صحيح سنن نسائى .» ( بود 

٢/  ٢٩٣ .(  
ْکبَاُن َفنَْسأَلُُهْم: َما قَاَل: ُکنَّا ِبَماٍء َمَمِرّ النَّاِس، َوَکاَن يَُمرُّ   رضی هللا عنه  َعْن َعْمِرو ْبِن َسلََمةَ « ِبنَا الرُّ

ا قَِدَم، قَاَل:  ُجُل؟ َفيَقُولُوَن... َوبََدَر أَبِی قَْوِمی بِِإْسالِمِهْم، فَلَمَّ ِ ِمْن ِللنَّاِس َما ِللنَّاِس؟ َما َهذَا الرَّ َّoِجئْتُُکْم َو
َکَذا فِی ِحيِن َکَذا، َوَصلُّوا َصالةَ َکَذا فِی ِحيِن َکَذا،  صلی هللا عليه وسلمَحق�ا، َفقَاَل: َصلُّوا َصالةَ   ِعْنِد النَّبِیِّ 

ُکْم أَْکثَُرُکْم قُْرآنًا، َفنََظُروا فَلَْم يَُکْن أََحٌد أَ  ْکثََر قُْرآنًا ِمِنّی، ِلَما فَِإَذا َحَضَرِت الصَّالةُ فَْليَُؤِذّْن أََحُدُکْم، َوْليَُؤمَّ
ْکبَانِ    )4302(بخاری:» ، فَقَدَُّمونِی َبْيَن أَْيِديِهْم َوأَنَا اْبُن ِسٍتّ أَْو َسْبعِ ِسِنيَن، ...الخ.ُکْنُت أَتََلقَّی ِمَن الرُّ

امامت کودک نابالغ را برای  ولی امام صاحب ابو حنيفه ، امام صاحب مالک وامام صاحب حنبل 
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نبوده و نماز  مامؤم های بالغ صحيح نميدانند واستدالل مياورند که نماز برای کودک  اصآل واجب
(فرض) برايش حکم نماز نافله (سنتها) دارد درحاليکه بر مامؤم فرض است واستدالل خويش را به 

  حديثی زير مستند نموده وميفرمايند  :
الحديث..يعنی: (بر سه دسته تکليف نيست: بر » رفع القلم عن ثالثة: عن الصبی حتی يبلغ...«

  حديث.)کودکی تا بالغ می شود و... تا انتهای 
  امامت کودک در نماز های نفلی :

همچنان علماء در مورد اينکه کودک ميتواند در نماز های نفلی ، امامت مامؤم بالغ را بدوش بگيرد 
  نيز با هم اختالف دارند : 

  امام احمد وامام شافعی وامام مالک  امامت کودک را در نماز های نفلی  صحيح می دانند .
فه به نظريه قبلی خويش ايستاد شده وامامت کودک را حتی در نماز های ولی امام صاحب ابو حني

  نفلی نيز  برای ماموم های بالغ  جايز نمی دانند.
کتاب  1008شيخ ابن عثيمين رحمه هللا :شيخ ابن عثيمين رحمه هللا در مجموع الفتاوی خود (سوال 

فرائض و نوافل صحيح می دانند و الصالة) با استناد به حديث عمرو بن سلمة امامت کودک را  در 
گفته که اين عمل عمرو در زمان حيات پيامبر صلی هللا عليه وسلم به وقوع پيوسته وممکن نيست 

  که در زمان وحی امری مقرر شود که آن جايز نباشد.

   امامت زن :
يح  امامت زن  كه نماز ميدهد ونماز زنان  مقتدى صح    امام صاحب ابو حنيفه(رحمة ) ميفرمايد:

      ميشود  اما اينكار  مكروه  تحر يمى ميباشد.
زن  در  نماز ها چه فرضى  باشد ويا هم نفلى  نميتواند  براى مردن يا زنان      رحمة:امام مالک 
  امامت  كند.

از اختالف  نظرعلماء واضح ميشود كه امامت  زن براى زنان  جايز بوده اما امامت زن براى  
  مردان  جايز نمى باشد.

      بصره:ت        
 درجواب بايد گفت :    آيا امامت مرد تنها  براى  زنان بدون از موجودت مرد ديگر جواز دارد  يا خير ؟

بشرط آنكه امن از فتنه در ميان نباشد  جايز  بوده ، ولى طوريکه در فوق بدان اشاره نموديم  بهتر 
هل  خانواده  خود را نماز  دهد است كه امام  از محارم زنان باشد.، مثآل اگر مردى  زنان خانواده وا

  جايز بوده ودر آن هيچگونه ممانعت  شرعى  ديده نميشود.

  روزى أبى بن كعب (  رض )  نزد پيامبرصلی هللا عليه وسلم  امد گفت:  در حديثی آمده است که :    
بنا فصليت عملت اليله عمآل ، قال : ما هو ؟ قال : نسوة معى فى الدار  فلن إنك تقرٱ وال نقرٱ فصل « 

   .»ثمانيٱ  والوتر  ، فسكت النى ( عليه السالم  ) فر أ ينا سكوته رضا 
  يا رسول هللا من امشب عملى را انجام داده ام ، آنحضرت  صلی هللا عليه وسلم فرمود:  

چيست ؟ گفتم امشب زنان در خانه بمن گفتند  كه من برايشان قرأ ئت ونماز جماعت را بجا ء اورم ، 
برايشان نماز  جماعت هشت ركعتى  ووتر  را  انجام  دادم . بعد از شنيدن  ايـن داستان  پس من  

  سكوت را   طوارى   وانمود  ساخت  كه از  كار من راضى بود )    پيامبر اسالم  سكوت كـرد ، واين  
 .( ابو يعلى وطبرانى در وسط به سند حسن )

  ل  زنـانـه:ـقـت مستـاعـمـج
 جماعت مستقل زنان  ، كه امام   در شرع اسالمی بر پای      صيل بيان داشتيم که :طوريکه قبآل به تف
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ز دانسه و مكروه  نمى باشد ) ( علم الفقه جلد ـومقتدى ها  همه زن باشند ، ممانعت نداشته آنرا جأي
  .) ٩٢دوم صفحه   
ليه وسلم  بخاطر  روزی   پيامبر صلی هللا عحضرت  ام ورقه  بن  نوفل  آمده است:    در روايتی از 

به منزل وى تشريف  آورده  بود ، پيامبر صلی هللا عليه وسلم  برايش  مؤذنى  » ام ورقه «  عيادت 
را مقرر فرمود تا در اوقات  نماز برايش آذان بگويد . وام ورقه  براى  اعضاى  خانواده   خود 

  امامت  مى نمود.
، مشروط  بر اينکه  در جماعت  يك مرد ديگر  نيز امامت مرد براى  نماز  جماعت زنان  جايز است     

حضور داشته باشد ،  ويا هم  در ميان  زنانى  كه نماز  ميخوانند ، يكتن  آنها  محرمش باشد ، مثآل  
  مادرش ،  خواهرش ،  يا خانمش  در ميان  آنها  موجود باشد.   

،در آنصورت  براى مرد ، امامت  امادر صورتيكه مرد ديگرى  ويا يكى ازمحرماتش  موجود  نباشد 
  براى جماعت  زنان مكروه  تحريمى  است. 

اگر مقتدى  يكنفر  زن باشد ، خوا ه  بالغ  باشد  يا نابالغ ، بايد در عقب  امام  بايستد  در  كنار 
      راست امام  مانند مرد ايستاده  نشود.

شرع دين مقدس  اسالم  بدين  باور همه مفسرين ،  فقها وشارعين      امامت زن در اسالم ، درمورد 
  وعقيده اند  كه امامت زن براى  مردان بصورت مطلق  جايز  نمى باشد.

طوريكه بى بى      ولى   امامت  زن براى زنان  درست بــــوده ودر آن هيچگون ممانعت  نمى بينند. 
اه  ايشان در صف عائشه (  رض )   وبى بى ام سلمه  (  رض )  براى زنان  امامت  ميكردند وهمر

      مى ايستادند.
همچنان  پيامبرصلی هللا عليه وسلم  براى أم ورقه  مؤذنى  تعين نموده  وامـــر  كرده بود كه براى 

اهل  خانه  خود  در نماز  هـاى فرض مشروط بر اينكه  زنى كه امامت  مى كند از آنها  جلو  نه  
      مت  كند.ايستاد  بلكه  در صف با ايشان  بايستد ،   اما

  وظايف امام:
امام جماعت از آن رو که در برپايی نماز جماعت و ايجاد روحيه  وحدت، در بين مصلين  نقش  

اساسی را ايفا می کند، به يقين از ثواب بهره می برد، و چه بسا بيشتر از مأمومين دارای پاداش و 
  ثواب باشد .

ماعت انجام دهد ، اينست که از منظم وراست يکی از وظايف ومکلفيت که امام قبل از ادای نماز ج
  بودن صفوف مصلين اطمينان  حاصل وغرض منظم بودن صفوف نمازگزار ها را دعوت فرمايند .
سنت است که امام بعد از اينکه اقامه نماز  توسط يکی  از نماز گزاران به پايا ن رسيد  به طرف 

ين را ترتيب وبه برابری صفوف مصلين  راست و چپ صفوف نماز گزاران  نگاه کند و صف مامؤم
  مطابق به حديث که نعمان بن بشير روايت نموده است ، اقدام نمايند:

(روايت » كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسوی صفوفنا إذا قمنا إلى الصالة، فإذا استوينا كبر  «
براى اداى نماز (جماعت)  پيامبر صلى هللا عليه و سلم صفهاى ما را هنگام برخاستن(  أبو داود)

 .آراسته ميكرد، و هنگامى كه آراسته ميشديم تكبيرة االحرام ميگفت)
سووا «  :رمودــمده است  كه پيامبر صلى هللا عليه و سلم بعد از اقامه نماز ميفآ و همچنين در حديث

تان را (روايت بخاری و مسلم و غيره) ( صفهاي» صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصالة  
 آراسته كنيد، زيرا آراسته وبرابر كردن صفها از كامل كردن نماز است)

منظم نمودن و برابر كردن صفوف نماز گزار ان  سنت است؛ حتی برخی از علماء  آن را واجب 
ِ َعَليِه َوآِلِه َوَسلََّم هنگام برپ دانسته َّo ايی اند؛ زيرا در حديث آمده است كه روزی رسول هللا َصلَّى

  اش از صف بيرون آمده بود، فرمود: نماز، شخصی را ديد كه سينه
ُ َبيَن ُوُجوِهُكمْ «   َّo َّنَّ ُصفُوفَُكْم أَْو َليَخاِلفَن های نمازتان را  ) (صف436مسلم  717بخاری (  » َلتَُسوُّ
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  هايتان را دگرگون سازد) راست و برابر كنيد و اگر نه، ممكن است هللا چهره
كنند آمده است حال آن كه  های نماز را برابر نمی يث وعيد سختی برای كسانی كه صفدر اين حد

  آيد. وعيد از طرف شرع جز بر كار حرام و ترك واجب نمی
باشد امام بخاری رحمة هللا عليه در صحيح بخاری  ها، قولی قوی می قول و فتوای برابر كردن صف

بخاری (در آذان باب  يتم الصفوف) آورده است. در اين موضوع بابی تحت عنوان (باب إثم من لم
  .)724  ، قبل از شماره75

  طريقه سنت در راست کردن صفوف:
  چسپاندن بجلک پا ها وراست کردن صفوف:

علماء  کرام در اين مورد متفق القول اند که مصلين بايد درصف نماز جوخت  ، جوخت ايستاده 
  ن يک با ديگر  چسپيده  باشد .شوند وشانه های شان يکجا با بجلک  پاها شا

در سنت نبوی  بر اين امر تاکيد بعمل  آمده است که : نمازگزاران بايد طوری در صف کنار هم 
با هم وبجلک  پاهايشان به هم بچسبد و نبايد فاصله ای بين پاهای دو    قرارگيرند که شانه هايشان

ود را به اندازه عرض شانه هايش باز نفر بغل هم باشد. و البته هر شخص بايد سعی کند پاهای خ
  کند.

ِ َصلّى هللاُ َعلَيِه وَسلَّم « در حديثی از  َّo عْنُهَما، قَال: َخرَج َعلَينَا َرُسوُل َّo َعن جابِِر ْبِن سُمرة، رضی
 َوَكيَف تَُصفُّ المالئِكةُ ِعند فَقُْلنَا: يا رُسوَل oَِّ » أَال تَُصفُّوَن كما تُُصفُّ المالئَِكةُ ِعْنَد َرِبَّها؟ « َفقَال: 

وَن الصُّفوَف األُول، ويتَراصُّوَن فی الصفِّ « رِبّها؟ قال:  از جابر رضی هللا عنه رواه مسلم.)(» ( يتِمُّ
روايت شده که: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بر ما برآمد و فرمود: چرا مثليکه فرشتگان در برابر 

  نمی بنديد؟هللا  شان صف می بندند، صف 
گفتيم: يا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم! فرشتگان در برابر پروردگار شان چگونه صف می 

بندند؟فرمود: صفهای اول را کامل نموده و با نظم در صف ايستاده می شوند. (يعنی جای خالی در 
  ميان شان باقی نمی ماند).

ِ َصلّى هللاُ َعَليِه وَسلَّم وعن أَبی مسعوٍد رضی oَّ عنْ   « همچنان در حديثی از  َّo ه، قال: كاَن رسوُل
اْستُووا وال تَختِلفوا فتَْختَِلَف قُلُوبُُكم، ِليِلينی ِمْنُكم أُولُوا األَْحالِم « يْمسُح َمناِكَبنَا فی الصَّالة، ويقُول: 

ز ابو مسعود رضی هللا عنه روايت رواه مسلم. )(ا» ( والنَُّهى ، ثمَّ الذيَن يلُونَهم، ثُمَّ الِذين يلُونَهْم 
است که:  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شانه های ما را در نماز دست کشيده و می فرمود: برابر 
ايستاده شده و اختالف نکنيد (که شانه های بعضی جلوتر از شانه های گروه ديگر باشد) تا دلهای 

اند، نزديک ايستاده شوند و باز کسانی که به  شما با هم اختالف نکند و بايد کسانيکه عاقل و بالغ
  و باز کسانی که به آنها نزديک اند. (مثل مخنث ها يا زنان).» مانند اطفال« آنها نزديک اند 

يعنی آرزوها و ارادهء آن مختلف شود، در اينجاست که فتنه ها برانگيخته شده »  فتختلف قلوبکم« 
ن ضربه ديده دشمن چيره شده و عبادت کم و کارهای وحدت کلمه بهم خورده شوکت اسالم ومسلمي

  زشت وفساد ترويج می يابد.
  خوانندگان محترم!

ۀ تسويه و برابر ساختن صفوف بايد گفت: با توجه به اخطارهاوانظار های  شديدی که درين ردر با
تا  مورد آمده الزم است، ائمهء مساجد در عملی ساختن آن قبل از شروع در نماز اهتمام ورزند

  رحمت حق شامل حال همه شده و نماز شان کامل شود.
قال: أُِقيَمِت الصَّالة، فأَقبَل  وَعْنهُ «   در حديثی از : از انس رضی هللا عنه روايت است که گفت: 

ِ َصلّى هللاُ َعَليِه وَسلَّم ِبَوْجِهِه فقَال:  َّo وا، فَإنِّ «َعلينَا رُسوُل ی أَراُكْم ِمْن َوَراِء أَقِيُموا ُصفُوفَُكْم وتَراصُّ
رواهُ البَُخاری بَِلْفِظه، وُمْسِلٌم بمْعنَاه.  وفی ِرَوايٍة للبَُخاِری: وَكاَن أَحُدنَا يْلَزُق َمنِكبَهُ بِمْنِكِب » َظْهِری 

  » .صاِحِبِه وقََدِمه ِبقَدِمِه 
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روی آورده و فرمود:  نماز اقامه شد (پس از اقامت نماز) و رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بطرف ما
  صفهای خود را برابر نموده و بهم پيوسته بايستيد، زيرا من شما را از پشت سرم می بينم.

و در روايتی از بخاری آمده که: و يکی از ما شانهء خد را به شانهء رفيقش و پايش را به پای 
  رفيقش می چسباند.

ما، روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده در حديثی از ِ النُّْعَماِن بِن بشير، رضی oَّ عنه
نَّ ُصفُوفَُكم، أَْو ليَخاِلفَنَّ oَّ َبيَن وُجوِهُكْم « است :     متفٌق عليه.» َلتُسوُّ

ی ُصفُوَفنَا، حتَّى كأَنَّما يَسّوی بَها  وفی روايٍة لمسلم: أَنَّ رسوَل oَّ َصلّى هللاُ َعَليِه وَسلَّم كاَن يَسِوّ
ُرهُ ِمَن الِقَداح، َحتَّى َرأَى أنَّا قَد َعقَْلنَا َعْنه. ثُمَّ َخَرج يْوماً َفقَاَم َحتَّى َكاَد يَكبِّر، فََرأَى رُجال بَاِدياً صدْ 

ِفّ فقال:  نَّ ُصفُوفَُكم، أَْو َليَخاِلفَنَّ oَّ بيَن وُجوهُكمْ « الصَّ ، لَتَُسوُّ َّo ِعبَاَد. «  
  ی هللا عنهما روايت شده که گفت:از نعمان بن بشير رض

از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شنيدم که می فرمود: هر آئينه يا شما صفهای خود را برابر 
  خواهيد کرد، يا اينکه خداوند در ميان شما حتماً اختالف خواهد انداخت.

ابر می نمود، حتی که و در روايتی از مسلم آمده که: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم صفهای ما را بر
گويی بوسيلهء آن قداح (چوبهای تير) را برابر می کند، تا اينکه ديد که مقصودش را فهميده ايم. 
سپس روزی بر آمد و استاد تا اينکه نزديک بود تکبير گويد و مردی را ديد که سينه اش از صف 

بر خواهيد کرد و يا اينکه آشکار بود. پس فرمود: ای بنده ای خدا! يا حتماً صفهای خود را برا
  خداوند حتماً در بين شما اختالف خواهد انداخت.

وعِن البَراِء بِن عازب،رضی oَّ عنهما، قال: كاَن رسوُل oَّ َصلّى هللاُ َعلَيِه وَسلَّم، يتخلَُّل الصَّفَّ ِمْن 
وَكاَن يقُول: إن oَّ » تَِلفُوا َفتَْختَِلَف قُلُوبُُكْم نَاِحيٍة إِلى نَاِحية، يمَسُح ُصُدوَرنَا، َوَمناِكَبنَا، ويقول: ال تَخْ 

فُوِف األَُوِل    رواه أبو داود بِإسناد َحَسن.» َوَمالئَِكتَهُ يَصلُّوَن على الصُّ
  از براء بن عازب رضی هللا عنه روايت شده که گفت:

سينه ها و شانه  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم به صف از يک گوشه تا گوشهء ديگر داخل شده
و می فرمود: اختالف نکنيد (در صف) تا دلهای شما با هم اختالف نکند و   های مان را دست کشيده

  می فرمود که: همانا خداوند جل جالله و فرشتگانش بر صفهای اول درود می فرستد.
ِ َصلّى هللاُ َعلَيِه وَسلَّ  َّo عنهما، أَنَّ رسوَل َّo فُوَف َوَحاذُوا «م قال: وَعن ابن ُعمَر رضی أَقِيُموا الصُّ

َلهُ َبيَن المنَاِكب، وُسدُّوا الَخَلَل، َوِلينُوا بِأَيِدی إِْخَوانُِكم، َوال تََذُروا َفُرَجاٍت للشيطاِن، وَمْن وَصَل َصف�ا َوصَ 
 َّo َُوَمْن قََطَع َصف�ا قََطعه ، َّo «.ٍرواه أبو داود بِإسناد صحيح  

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود: صفها را درست شده که:    رضی هللا عنهما روايتاز ابن عمر 
نموده و شانه ها را بهم برابر کرده و خاليگاه ها را ببنديد و برادرهای خود را با دست خود راست 

و گشادگی هايی برای شيطان مگذاريد و کسيکه صفی را پيوسته و وصل نمايد خداوند او را  کنيد
وسته می دارد (يعنی رحمتش را بر او نازل می کند) و کسيکه صفی را قطع کند، خداوند او را پي

  قطع می کند (يعنی از رحمتش او را دور می کند).
ِ َصلّى هللاُ َعلَيِه وَسلَّم قال:  َّo َعْنهُ أَنَّ رسوَل َّo وا ُصفُوفَُكم، َوقَاربُوا َبينَها، « وَعْن أَنٍس رضی ُرصُّ

حديث » اذُوا باألَْعناق، َفَوالَِّذی نَْفِسی بيِدِه إِنَّی ألََرى الشَّيَطاَن يْدُخُل مْن َخَلِل الصَّف، كأنَّها الَحَذُف وح
  صحيح رواه أبو داود بِإسناد على شرط مسلم.

از انس رضی هللا عنه روايت است که:رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود: صفهای خود را محکم 
گز باشد) و گردنهای خود را بهم برابر نمائيد،  3آنها را بهم نزديک بگيريد (بين هر دو صف  کنيد و

زيرا سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست که هر آئينه من شيطان را می بينم که از خاليگاههای 
  صفها مانند َحذَف (گوسفند سياه کوچکی که در يمن است) داخل می گردد.

ِ َصلّى هللاُ َعلَيِه وَسلَّم قال:  وعنهُ أَنَّ رسولَ  َّo » وا الصَّفَّ المقدَّم، ثُمَّ الَّذی يِليِه، فََما َكاَن َمْن نْقٍص أَتمُّ
ِر  ِفّ الُمَؤخَّ   رواه أبو داود بِإسناد حسن.» فَْليُكْن فی الصَّ
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يد صف پيش از انس رضی هللا عنه روايت است که: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود: تمام کن
  را، بعد صفی را که نزديک آن است و آنچه نقص است، بايد در صف آخر باشد.

ِ َصلّى هللاُ َعَليِه وَسلَّم:  َّo عْنه، قال: قاَل رسوُل َّo وِسُّطوا اِإلمام، َوُسدُّوا «وَعْن أَبی ُهريرةَ رِضی
رسول هللا صلی هللا عليه «است که:ز ابو هريره رضی هللا عنه روايت رواه أبو داود. (ا» الَخَلَل 

 وسلم فرمود: امام را در وسط قرار داده و فاصله ها را بند کنيد.
  يادداشت فقهی :

در مورد اينکه تنظيم وراست کردن صف های نماز جماعت واجب است  يا سنت علماء  در مورد 
ر نماز جماعت سنت  مختلف الری اند . تعدادی از علماء ميفرمايد که تنظيم وراست نمودن صف د

است . ولی تعدادی از علماء حتی برواجب بودن راست کردن وتنظيم صفوف نماز جماعت حکم 
صادر نموده اند ،  ومن فکر ميکنم که واجب درتنظيم وراست بودن صفوف مصلين ، حکم دقيق ،  

  درست ونزديک به ثواب ميباشد .
) ، عون المعبود (  57-2ف عبد الرزاق () ،مصن 379- 1تفصيل موضوع را ميتوان در المحلی ( 

)،التحقيقات فی رد  167-2) ، فتح الباری (  32رقم 38-1) ، سلسله االحاديث الصحيحه ( 1-250
  225،226-4) المجموع شرح المهذب (  249-5) فتاوی الدين الخالص (  294الهفوات صفحه ( 
  ) مطالعه  فرمايد . 382-1) ، الدر المختار (

)   نگاشته است :  146-1جهان  اسالم عالمه ابن حجر مکی در کتاب خويش الزواجر (  علم شهير
عدم برابری صفوف ووعدم راست کردن صفوف  از جمله گناهان کبيره ميباشد . زير وعيد های 

متعددی در شرع اسالمی در اين مورد بيان گرديده  است . بنآ بر تمام مسلمانان  است که در تنظيم 
  دن صفوف  در جماعت سعی ، وکوشش واز حوصليه وبردباری خاصی کار گيرد .وراست کر

   فضيلت صفوف  أول  وصفوف  سمت  راست:
قبل از همه بايد بعرض برسانم که: اگر نماز جماعت دونفری باشد  ، مقتدی ، بايد در سمت راست 

  امام و شانه به شانه امام  ايستاده شود .
بت فی بيت خالتی ميمونة « هللا عنه) روايت  شده ، آمده است : در حديث که از ابن عباس(رضی 

فصلی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلی أربع رکعات، ثم نام، ثم قام فجئت فقمت 
ام ميمونه ماندم، پيامبر صلی هللا عليه وسلم بعد از  (شبی در خانه خاله» عن يساره فعلنی عن يمينه

شاء (به خانه) آمد و چهار رکعت نماز خواند؛ و خوابيد سپس نيمه شب بلند شد و به خواندن نماز ع
نماز ايستاد، من آمدم و سمت چپش ايستادم، پيامبر مرا در سمت راست خود قرار داد ) ( بخاری 

)697.(  
اما در مورد سمت راست صفوف نص مرفوعی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم به اثبات نرسيده است 

خوانديم،  براء بن عازب روايت است : وقتی که پشت سر پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز می از
کرد، (براء) گويد : ازاو  دوست داشتيم در سمت راست او بايستيم؛ چون بعد از سالم رو به ما می

نده (پروردگارا، روزی که بندگانت را ز» رب قنی عذابک يوم تبعث عبادک«  فرمود :  شنيدم که می
  )709مسلم (  کنی مرا از عذابت محفوظ بفرما ) ( می

و فقها گفته اند که سمت راست امام افضلتر از سمت چپ اوست. البته اگر سمت راست دورتر از 
  امام باشد در آنصورت سمت چپ اگر به امام نزديکتر باشد افضلتر است.

فضل است چه در قرار گرفتن در به عباره ديگر  نزديک ايستاده شدن به امام در نماز جماعت  ا
  صفوف اول باشد و چه در سمت راست يا چپ.

اگر مامومين بيشتر از يک نفر بودند، در آنصورت سمت راست «   شيخ ابن عثيمين می گويد:
صف از سمت چپ افضلتر است و اين زمانيست که (سمت راست و چپ) متقارن باشند در غير 
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مام نسبت به ماموم شود پس سمت چپ که به امام نزديکتر اينصورت اگر سمت راست دور تر از ا
  است افضلتر خواهد بود...

خالصه سمت راست افضل است به شرطيکه آندو متساوی يا متقارن باشند وگرنه اگر سمت راست  
دور باشد پس افضل چپ خواهد بود، زيرا در اينحالت سمت چپ به امام نزديکتر است. (تفصيل 

  ). 12/184ابن عثيمين ( مجموع فتاوى الشيخ
همچنان در احاديث آمده است که صف اول در نماز جماعت نسبت به صف اخر  افضلتر است ،زيرا 

إن هللا و مالئکته « فرمود :  صلی هللا عليه وسلم در حديثی از براء بن عازب روايت است که پيامبر
». ( فرستند ز، صلوات میی او بر صفهای او نما خدا و مالئکه» «يصلون علی الصفوف األول

  ).650ابوداود (
هدف اساسی در همه احاديثی  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  همين است که ، نمازگزا در صورتيکه 

ممکن باشد کوشش کند که  به امام نزديک باشد و کسی که هم در صف اول و هم در سمت راستی 
  که نزديک امام است، فضل بيشتری کسب می کند.

  يادداشت:
فقها وعلماء  مشرعين در مورد اشتراک  زنان  در نماز  جماعت  ميگويند که : برای زنان عکس 

  مردان است؛ يعنی صفوف آخردر نماز جماعت بهتر وافضلتر  است  نسبت  به صفوف  اول .
خير « فرمود :  صلی هللا عليه وسلم  در حديث که از ابوهريره روايت شده است ،آمده است که پيامبر

  » وف الرجال أولها، و شرها آخرها و خير صفوف النساء آخرها و شرها أولها صف
ترين) صفوف آنها صف  ترين) صفوف مردان صف أول و بدترين (کم فضيلت ( بهترين (با فضيلت

  ).440آخر است، و بهترين صفوف زنان صف آخر و بدترين صفوف آنها صف اول است). ( مسلم (

  ستاد شود :پشت سرامام بايد چه کس اي
قبل از همه بايد گفت ، که صف اول مصلين در نماز جماعت بايد از پشت سر امام آغاز وتشکيل 

  به طرف راست و چپ امتداد يابد .گرديد وصفوف بايد 
از ابو مسعود انصاری  در حديثی     چه كسی پشت سرامام بايد ايستاد ، رهنمود آن     در مورد اينکه 

  خاض  آن بيان گرديده است : بشرح ذيل با حکمت و زيبای
كسانی از شما پشت  سر من بايستند ،كه داراى عقل وعلم « پيامبر صلی  هللا عليه وسلم ميفرمايد :

) ( سنن  2- 371-  660) ( عون المعبود   1- 323- 432صحيح امام مسلم  »(بيشترى هستند 
  )   1-  312 – 976ابن ماجه 

را بدوش گيرد که  اورا دوست  ندارند. اگر در بين جماعت  ، امام نبايد ، امامت جماعتی کسانی 
اختالف  وجود داشته  باشد ( بدين معنی که  عده اى  اورا  دوست  داشته  باشند  وعده اى  ديگر 

هر گاه  شخصى  ميان انجام  امـامت  نماز وگفتن      از او نارضى  باشند ) مالك ، نظر اكثريت است.
        امامت  را  انتخاب كند.        ر است  آذان  مخير  گرديد بهت

بر  امام  الزم است  كه اوقات  نماز را رعايت كند ، نماز هــا  رادر اول وقت آنها  بــر گزار  نمايد ،   
        وحق ندارد  به بهانه  جمع شدن  افراد بيشتر  نمازجماعت  را به تأ خير بياندازد. 

امامت  را انجام  دهد وامانت  خداوند متعال را  در امام بايد محض بخاطر رضاى  خداوند عزوجل ، 
      طهارت  وتمام  شروط  به جاى اورد. 

امـام نبايــد قبل از تنظيم  وراست  نمودن  صفــــوف  جمــاعت  ، تكبير  احرام  بگويد. امام وظيفه 
كند .  دارد وبر وی الزم است که به طرف راست  وچپ  صفوف  نگاه  كند،وصفوف مصلين را منظم

سووا صفوفكم  :«  حکم اين در حديثی از پيامبر صلى هللا عليه وسلم چنين فورمولبندی گرديده است 
صف هايتان را  راست  كنيد ؛ چون راست  كردن  صفوف  » ( فإن تسويه الصف  من تمام الصال ة 

  . )٢/  ٢٠٩/  ٧٢٣صحيح امام بخاری  ) ١/  ٣٢۴/  ۴٣٣از كمال نماز است ) ( صحيح امام مسلم 
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از ابو مسعود  روايت است  كه پيامبر صلى هللا عليه وسلم  قبل از نماز به شانه  نمازگزاران   دست  
صف ها يتان  را  راست  » ( استووا وال تختلفوا فتختلف قلوبكم  ... «   مى كشيد  ومى فرمود : 

   .مى شود ) كنيد  واختالف نكنيد كه )  با اختالف (  قلب هايتان  از هم  دور 
      ) . ٢/ ٣۶٣/  ۶۴٩، (  سنن ابو داود )    ١/  ٣٢۴/ ١٢٨ - ۴٣۶( صحيح مسلم  

از نعمان بن بشير  روايت است  : كه پيامبر  صلى هللا عليه وسلم  چنان صف  هاى ما را  راست   
      را راست  مى كند.   )تير  قدح(مى كرد كه گويا  

در برا بر  هم قرار گرفت  وپا هاى  آنان  به هم  متصل  شد و    امام بعد از اينكه  شانه  نماز گزاران
  مؤذن  از گفتن  اقامه فارغ  شود  ، تكبير  احرام  را بجا اورد. 

همچنان   مؤذن يامصلى ديگر    اقامه  را به  فاصله اى  كه  مردم  خود را براى  نماز  آماده  مى  
  كنند به تأخير مى اندازد. 

امام به تخفيف  نماز          كبير  احرام  وساير  تكبير هاى   ديگر را  با صداى  بلند بگويد .امام  بايد  ت 
إذا صلى «  ازابو هريرة  روايت  است  كه پيامبر صلى هللا  عليه وسلم  فرمود:    امر شده  است 

» (   أحدكم للناس فليخفف فإن  فيهم  الضعيف  والسقيم والكبير  فإذا صلی لنفسه فليطول ما شا ء
هر گاه يكى از شما  براى  مردم  امامت  كرد نمازش را سبك  بخواند چون در ميان آنها ضعيف ، 

مريض   ومسن  وجود  دارد واگرخودش به تنهايى نماز  خواند  هر اندازه  كه دل اش خواست نماز 
  خويش را طوالنی سازد). 

  ،)  ١/ ٣۴١/   ۴۶٧يح امام مسلم  ، (  صح)  ٢/ ١٩٩/ ٧٠٣( صحيح  امام بخارى ، فتح الباری 
  ). ٢/  ٩۴،  ( سنن نسائى   )  ٢٣۶/  ١۵٠/  ١(  سنن الترمذى  

  صفوف مردان  وزنان  در نماز جماعت:
اسالم جاى زن را در مسجد  هنگام  اداى نماز جماعت  به اساس هديت پيامبر صلی هللا عليه وسلم      

وده است که :نبايد  از مردان در نماز مقدمتر معين ومشخص نموده است ، وبرای زن هدايت فرم
      وجلوتر ايستاده شود ويا هم  در نزديكى  ايشان  نماز  بخواند.

    سخن ما متوجه  آنعده از مساجد است كه محل مستقلی و جداگانى براى زنان نداشته باشد .
 :وضع که گفت دباي است مردان عقب در جماعت نماز در زنان ومحل جای چرا اينکه وحکمت فلسفه
 ، فلسفه دارای حکمی هر و است؛ مفاسد و مصالح اساس بر  اسالم مقدس دين در  شرعی احکام
 عقل برای مشکلی بسيار کار احکام، جزئيات تمام علت کشف و بيان ولی است؛ علتی و حکمت
  . است انسانها ما قاصر
 به اسالم مقدس دين در عبادات مامت کمال و روح  : که وميگويم نموده ء اکتفا اختصار اين با ولی

 قلبی، توجه بدون عبادتی، هيچ طوريکه باشد، می تعالی حق ذات درگاه به آن، توجه و قلب حضور
 .است ساقط هم اعتبار از  بلکه شود نمی واقع تعالی حق ذات رحمت و قبول مورد تنها نه
 واقعی وايجاد قلبی توجه افظتمح غرض وسلم عليه هللا صلی پيامبر وهدايت اساس،دستور همين بر

  . است گرديده تعيين ها مرد عقب در جماعت نماز در زنان وجای محل ، نماز در وخشوع خضوع
 برای زن جذابيت به توجه با نماز، حال در مکان، يک در مرد و زن بودن  نزديک ديگر جانب از

 .دباش می نماز در قلبی توجه به مضر و مّخل موارد)، بعض (حداقل مرد
از ابو هريرة (رض)  روايت  است  كه در مورد صفوف مردان وزنان در نماز جماعت در حديثی  

خير  صفوف  الرجال  او لها ، وشر ها آخر ها  وخير  :« پيامبر صلى هللا عليه وسلم  فرموده است  
ن  صف  بهترين  با فضيلت ترين  ( صفوف  مردا» ( صفوف  النسا ء  آخر ها  وشر ها  او لها   

اول  وبدترين  ) كم  فضيلت ترين  (  صفوف  صف  آخر  است ،  وبهترين  صفوف  زنان  صف  
  . »آخر  وبدترين  صفوف  آنها  صف  اول است 
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،  ( سنن ابن )   ٢/ ٣١٨/  ۵٩۵،  ( سنن ابو داود )  ١/ ۴۵٨ - ٢۶٩ - ۶۶٠( صحيح امام مسلم 
     ) ١/  ٣١٢/  ٩٧۵ماجه 

تصريح به «  ده   پيامبر اسالم  : كه بهترين  صفوف مردان صف  اول  آنست اين هدايت وفرمو    
  »افضل بودن  صف اول  براى مردان  ميباشد . 

» زيرا در آن  تر ك فضيلتى ميباشد كه صف اول دارد « بدترين  صف  هاى  مردان آخر  آنها ست  
دور است بر خالف صف  اول  زيرا از خلط شدن  با مردان « آخرين صفوف زنان بهترين آنهاست 

زنان كه  گمان خلط شدن  با مردان  بوده وهمچنان  قلب به سبب ديدن  وشنيدن  سخنان  آنها  به 
  ايشان  تعلقى پيدا مى كند لذا صف اول زنان  بدترين  صفوف آنها  ميباشد.

اه در نماز  از اين  حديث مبارك طورى  معلوم ميشود كه نماز  زنان  بصورت  صف جايز است خو    
      جماعت  با مردان بوده يا تنها جماعت زنان باشد.

اگر تعداد      اگر مقتدی يك نفر باشد بايد  بطرف  راست امام  وشانه به شانه  او   ايستا ده  شود:  
      مقتدى ها  بيشتر بودند به صف  اول مردان ، سپس  بچه ها  در اخير زن ها  ايستاده  شوند . 

  زن باشد ،بايد در پشت  سر امام ايستاده شود .ولى اگر مقتدى يك 
در اين مورد هدايت پيامبر صلی هللا عليه وسلم را در حديثی که : از انس  بن مالك  روايت شده 

أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  به  وبإ مه أوخالته،  قال : فاقامنی  عن « بشکل ذيل ميخوانيم : 
پيامبر صلى هللا عليه وسلم  براى  او  ومادر  يا خاله اش  » ( ا   يمينه ،  وأ قام  المرأة  خلفن

امامت  كرد ، اورا  در سمت  راست  خود  وزن  را پشت  سر ما  قرار  داد ). (صحيح امام بخارى  
 ) .   ٣/  ۴/  ٧٧۶، ( سنن ابو  داود  ) ١/   ٣٣٩/  ۴۶۵، ( صحيح امام مسلم )  ٢/ ١٩٢/  ٧٠٠

      قرائت: وظايف امام مربوط
خواندن قرائت قرآن عظيم الشان ، بخش مهمی در وظايف  امامت است : امام بايد  دعاى افتتاح  

وتعوذ (  اعوذ با � ... )   را مانند نماز  انفرادى  به حالت  آهسته (  خفيه )  بخواند  ولى قرائت 
ول نماز  مغرب  ودو رکعت سوره فاتحه وسوره بعد از آنرا  را دو رکعت نماز صبح ودر دو ركعت  ا

  اول نماز عشا ء  با صداى  بلند قرائت  كند . 
  امام  در حاليكه  براى اداى  نماز  به پا ايستاده  بايد در سه  مورد سكوت  را  رعايت كند . 

بعد از آنكه  تكبير  تحريمه  را  اعالم كرد ، طوريکه قبال ياد اور شديم ،بايد دعاى افتتاح را  الف :    
آهستگى بخواند وسپس به اندازه قرائت  فاتحه سكوت كند. تا مقتديا ن فرصت به گوش دادن  به

امام زمانيكه  از قرا ئت  فاتحه  به صورت  جهرى  فارغ مى شود     قرائت امام را  از دست ندهد. 
      لحظه مختصرى مختصری  سكوت كند.

ت  كوتاه وبی نهايت مختصری بعمل همچنان امام بعد از قرائت سوره قبل از رفتن  به ركوع  سكو
  آرد.

امام کوشش کند نظمی را در ادای نماز جماعت رعايت وايجاد کند که نماز پنچگانه را بوقت معينه 
اش ادانمايد .بخصوص وجيبه امام است  تا نماز  صبح را در اول وقت  كه هوا هنوز تاريك  است 

  بجأ  اورد وقرائت را آن کمی  طويل انجام  دهند.
  مکث در قيام نماز:

از پيامبر صلی هللا عليه و سلم دو بار مکث در قيام نماز وارد شده است، يکی مستقيما بعد از 
  تکبيرة االحرام، و ديگری درست قبل از رکوع.

  سکوت بعد از تکبيرة االحرام بخاطر قرائت دعاء استفتاح ميباشد که  البته سنت است.
قرائت قرآن،طوريکه که گفتيم ، سکوتش کوتاهتر است و چيزی ولی سکوت  قبل از رکوع و بعد از 

خوانده نميشود، و شايد علت مکث قبل از رکوع آنست که پايان قرائت قرآن به هللا اکبر رکوع وصل 
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نشود، لذا سنت است که پس از پايان قرائت کمی مکث کرد، و سپس هللا اکبر رکوع گفت و به رکوع  
  رفت .

  مقام استفتاح:دعا های وارد شده در
  (روايت مسلم )» الحمد � حمداً کثيراً طيباً مبارکاً فيه  «  -1
  (روايت مسلم)» هللا أکبر کبيراً، والحمد � کثيراً، وُسبحان هللا بکرة وأصيالً  « -2
اللهمَّ باعد بينی وبين خطايای کما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقِّنی من خطايای کما  « -3

(روايت بخاری » ی الثوُب األبيُض من الدنس، اللهم اغسلنی من خطايای بالثلج والماء والبرد يُنقَّ 
  ومسلم)

وجهت وجهی للذی فطر السموات واألرض حنيفاً وما أنا من المشرکين، إن صالتی ونسکی  « -4
  لم)(روايت مس» ومحيای ومماتی � رب العالمين ال شريک له وبذلک أمرت وأنا من المسلمين 

اللهمَّ رَب جبرائيَل وميکائيَل وإسرافيَل ، فاطَر السموات واألرض، عالَم الغيب والشهادة ، أنت «  -5
تحکم بين عبادک فيما کانوا فيه يختلفون .اهدنی لما اختُِلف فيه من الحق بإذنک إنَّک تهدی من تشاء 

ليه و سلم در نماز قيام الليل اين دعاء را پيامبر صلی هللا ع –(روايت مسلم) » إلی صراط مستقيم
  .ميخواندند

 يادداشت:

و اگر کسی پشت سر امام نماز بخواند، چنانچه امام مکث کند و دعاء استفتاح بخواند، ماموم نيز 
  .ميتواند دعاء استفتاح رابخواند، و اگر بلد نباشد بايد سکوت کند تا امام قرائت را شروع کند

  وظايف امام بعد ختم نما ز:    
ام بايد  بعد از سالم موقعيت  نشستن خود را  تغير دهد، چراكه پيامبرصلی هللا عليه وسلم ، ام 

  ابوبكر صديق و  حضرت عمر (  رضى اله عنهما )  اين كا  ر  را انجام  مى دادند.   حضرت 
            بايد  نماز سنت را در  صورت امكان  با  تغير محل در غير جاى فرض  بخواند.

از قبله  بر مى گردد بايد روى خويش را  به سوى  مقتديان  بعمل آرد. بر مقتديان  امام وقتيكه  
  مكروه است  قبل از اينكه امام  به سوى آنان  روى آورد از جاى خود بر خيزند.

در حديث  متبركه كه از امير المومنين      امام  در هر  حالتى كه بود  بايد  مقتدى به او اقتدا كند:
هرگاه يكی از شما  براى نماز  « بى طالب  ومعاذ بن  جبل  روايت  است كه گفتند: حضرت على بن ا

الصالة واالمام على حال » « به مسجد آمديد ،  امــام را در هر حالتى ديد يد ،  به او اقتدا  كنيد 
  ، )  ٢۶١،( صحيح سنن ابن ماجه )  ١٨۴صحيح سنن الترمذی ». ( فليصنع  كما يصنع اإل امام         

      ). ٢/ ۵١/  ۵٨٨( سنن الترمذى  

  ت:ــادداشـي    
امام حد اعظمی کوشش کند که امامت کسانی را بدوش گيرد ، که مردم اورادوست داشته باشند ،  

ولی اگر  در بين جماعت  ، اختالف  وجود داشته  باشد ( عده اى  اورا  دوست  داشته  باشند  
  ، نظر اكثريت است.وعده اى  ديگر از او نارضى  باشند )  مالك 

امامت  را  انتخاب         هر گاه  شخصى  ميان انجام  امــامت  نماز وگفتن  آذان  مخير  گرديد بهتر است      
        كند.

بر  امام  الزم است  كه اوقات  نماز را رعايت كند ، نماز هــا  رادر اول وقت آنها  بــر گزار  نمايد ،   
      د بيشتر  نماز را به تأ خير بياندازد. وحق ندارد  به  خاطر  جمع شدن  افرا

امام بايد محض بخاطر رضاى  خداوند عزوجل ، امامت  را انجام  دهد وامانت  خداوند متعال را  در 
      طهارت  وتمام  شروط  به جاى اورد. 

وطوريکه درفوق بدان اشاره نموديم ،امـام نبايــد قبل از تنظيم  وراست نمودن صفــــوف جمــاعت ، 
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  تكبير  احرام  بگويد.
در حديثی که از ابو مسعود  روايت است که: پيامبر صلى هللا عليه وسلم  قبل از نماز به شانه  

صف ها » ( استووا وال تختلفوا فتختلف قلوبكم  ... «  نمازگزاران دست  مى كشيد  ومى فرمود : 
  »هايتان  از هم  دور  مى شود  يتان  را  راست  كنيد  واختالف نكنيد كه  ( با اختالف )   قلب

      ). ٢/ ٣۶٣/  ۶۴٩، ( سنن ابو داود )  ١/  ٣٢۴/ ١٢٨ - ۴٣۶( صحيح مسلم  
از نعمان بن بشير  روايت است  : كه پيامبر  صلى هللا عليه وسلم  چنان صف  هاى ما را  راست   

      مى كرد كه گويا  تير  ( قدح)  را راست  مى كند.  
انه  نماز گزاران  در برا بر  هم قرار گرفت  وپا هاى  آنان  به هم  متصل  شد و  امام بعد از اينكه  ش

  مؤذن  از گفتن  اقامه فارغ  شود  ، تكبير  احرام  را بجا اورد.  
همچنان   مؤذن (  يا مصلى ديگر )  اقامه  را به  فاصله اى  كه  مردم  خود را براى  نماز  آماده  

  ازد. مى كنند به تأخير مى اند
امام به تخفيف  نماز          امام  بايد  تكبير  احرام  وساير  تكبير هاى   ديگر را  با صداى  بلند بگويد .

  ازابو هريرة  روايت  است  كه پيامبر صلى هللا  عليه وسلم  فرمود :    امر شده  است 
ی لنفسه فليطول ما إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن  فيهم  الضعيف  والسقيم والكبير  فإذا صل«   

هر گاه يكى از شما  براى  مردم  امامت  كرد نمازش را سبك  بخواند چون در ميان آنها » ( شا ء 
ضعيف ، مريض   ومسن  وجود  داردواگرخودش به تنهايى نماز  خواند  هر اندازه  كه مى خواند  

، ( صحيح امام مسلم  )   ٢/ ١٩٩/ ٧٠٣( صحيح  امام بخارى ، فتح الباری .نمازش را طوالنی كند)
 .) ٢/  ٩۴، ( سنن نسائى   )   ٢٣۶/  ١۵٠/  ١، ( سنن الترمذى  )  ١/ ٣۴١/   ۴۶٧

      حكم قرائت درعقب امام:
نبوده وبرخی براى مقتدى  ايكه   در عقب  امام  براى  اداى  نماز ايستاده  است ، قرائت  صحيح  

م را مكروه  تحريمى دانسته اند ،زيرا  اگر  مقتديان   به  ،قرائت  به آواز بلند  در عقب  امااز علماء 
آواز بلند قرائت كنند ، در  قرائت امام خلل وارد  ميشود ، وحضرت  پيامبر اكرم صلی اله عليه وسلم   

  از قرائت  در عقب  امام منع  فرموده است.
ه وسلم بعد  از اينکه از محدثين در روايت اسالمی خويش مينويسند :  روزى  پيامبر صلی هللا علي

آيا كسى :« نماز صبح فارغ شد ونماز را به اتمام رسانيد ، روی بطرف صحابه کرام  نموده پرسيد 
بلى ! من قرائت  مى نمودم  «صحابى يى  جواب داد : «از شما   در عقب  من  قرائت  مى نمود ؟ 

شما در خواندن قــرآن  بـا من  مناقشه من ميپرسم : آيا  « پيامبرصلی هللا عليه وسلم فرمود : .»   
  ».مــــى نمائيد ؟   

  حکم سبقت گرفتن از امام در نماز جماعت؟
علماء وفقها بدين نظر اند که در نماز جماعت مقتدی : بعد از امام تکبير بگوييد ، وبعد از  امام به 

  رکوع و سجده برود ، وبعد از امام  سر از رکوع و سجده بردارد .
مين نبايد از امام خود سبقت گيرند و حتی نبايد هماهنگ و همزمان با او انتقال يابند ، در ؤمما بنآ

  بهترين رهنمود ما ميباشد : رضی هللا عنه حديثی از حضرت ابوهريره اين مورد 
أما يخشی أحدکم إذا رفع رأسه قبل اإلمام أن يجعل هللا رأسه رأس حمار، أو يجعل هللا صورته « 

گيرد)  کند (از او پيشی می آيا وقتی يکی از شما سرش را قبل از امام بلند می» «صورة حمار
متفق (».ترسد از اينکه خداوند سرش را مانند سر خر يا صورتش را مانند صورت خر بگرداند نمی
  و اين لفظ بخاری است. ) عليه

  خواننده محترم !
ميباشد ،  در نماز جماعت حـرام   وی  از   گرفتن پيشی   است  و واجب   ازامـام   پيروی  و   متابعت
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إنما جعل االمام ليؤتم به، « در حديثی فرموده است :  رضی هللا عنه  در اين مورد حضرت ابوهريره
فال تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع هللا لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا 

  ».ا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعونلك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذ
   اقتدا گردد،   وی   به   و  شود   پيروی  از وی  تا  اند، داده  قرار   امام  علت   بدين   را  امام   يعنی:

   به  ، رفت  رکوع   به   هر وقت   تکبيـر گوئيد،   ، هر وقت تکـبير گفت   نکنيد،   تخلف  از وی   پس
  شما   رفت   سجده   به  و هر وقت   اللهم. ..   بگوئيد:   شما  سمع هللا   : گفت و چـون    برويد،  رکوع
   به   .. بخوانيد   نماز   نشسته  همگی  نيز   شما   نماز خواند،   چون نشسته   و   برويد  سجده  نيز به
إنما االمام ليؤتم به  «   : است   چنين  حديث  متن   ابوداود  و   احمد  روايت  در  و   . شيخين   روايت

فكبروا، وال تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، وال تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، فإذا كبر 
  .»وال تسجدوا حتى يسجد.

أيها الناس، «فرمود:  پيامبر صلی هللا عليه و سلم   که   است   روايت   ودر حديثيی از حضرت انس
  .»القعود وال باالنصرافإنی إمامكم فال تسبقونی بالركوع وال بالسجود وال بالقيام وال ب

   سجود   و   رکوع  در   بنابراين   ، هستم  پيشوای شما و   جماعت   امام  من   گمان بی   يعنی:ای مردم
  و   احمد  روايت  به  . مگيريد  پيشی   من  از   دادن  سالم  و   نشستن   و  برخاستن   و   ايستادن   و

  . مسلم
  چون   ، خوانـديـم می   پيامبر صلی هللا عليه و سلم نماز  با   ما :  که است    روايت   عازب  بن   براء   از

   اينکه   تا   برود)  سجده  به  که (  شد نمی  خم  از ما   کس هيچ » سمع هللا لمن حمده« : گفت می
   . ) رفتيم می   سجده  به  ما   آنوقت (   می نهاد   زمين  بر  را   پيشانيش   پيامبر صلی هللا عليه و سلم

  . محدثين   جماعتروايت   به
    ، دادن   سالم   و   االحرام تکبيره    در   در اين مورد متفق القول اند که اگر : مامؤم  همه ای علماء 

  گفته   احمد   امام  است  اختالف   انها  غير   در  و   . است   باطل   نمازش   گيرد   پيشی   امام   از
امام   با  مساوات و همزمان بودن   . است   باطل   نمازش  گيرد،   پيشی  امام  از   که  کسی   : است

  است.  نيز مکروه  
 حکم  نماز پشت امامی كه قرائتش خوب نيست:

پشت امامی نماز بخواند که سعی وتالش خويش را بخرچ دهد تا قبل از همه بايد گفت که نمازگزار 
ن مال امام خوب  قرائت آن  کامل وصحيح  باشد ، ولی اگر انسان معلوماتی داشته باشد که قرائت فال

نيست ، پس بهتر است ، پشت ان امام اصآل نماز نخواند ، وحکم شرعی نيز همين  اينست که  
  خواندن نماز پشت  آن  درست نميباشد .

(  انعمَت)  ی فاتحه چنان اشتباهاتی  از آن  رخ ميدهد  كه بجای بطوری مثال در قرائت سوره
ی تغيير می يابد ، طوريکه که گفته شد ، اساسآ خواندن (انعمُت) ميخواند  كه معنی بصورت مطلق

در صورت مالحظه همچو وضع ،در ابتدا کوشش بعمل ايد  که با  .نماز  پشت سر او جايز نيست
او را به اشتباهش آگاه ساخت، اگر  حکمت وبدون اينکه که به شخصيت امامتی اش صدمه برسد ،

بهتر و اگر نه، پس الزم است برای امامی بهتر قناعت کرد ، و قرائتش را اصالح كرد پس چه 
  .اقتدانمای ، تا جايگزين اين امام شود

  ديدگاه شيخ ابن عثيمين در اين بابت :
اگر اشتباه خواندن «طی فتوای ميفرمايد :  (15/159)شيخ ابن عثيمين  در مجموع فتاوی ورسايل 

است، ولی بايد روش صحيح خواندن نماز خواندن پشت سر او جايز  امام موجب تغيير معنی نشود،
شود نماز خواندن پشت سر او  چنانچه اشتباهش باعث ايجاد تغيير در معنی می .را به او آموزش داد

 ». .جايز نيست و نبايد به عنوان امام مسجد مقرر شود
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  در اين بابت : ديدگاه شيخ ابن جبرين

  نصيحت من برای نمازگزاران اينست: شيخ ابن جبرين در اين مورد طی فتوای شرعی ميفرمايد :
كسانی كه پشت سر امام قرار دارند بايد آرامش، وقار و حضور قلب خويش را در نماز حفظ كنند و 

شود يا  ای از زبان امام ساقط می برامام در اين گونه موارد سخت گيری نكنند؛ مثالً در جايی كلمه
آيد. در صورتی كه كار را عمداً انجام  ود نمیخواند كه در معنی اخالل به وج چيزی را اشتباه می

رود و چه بسا  دهد، نبايد بر او سخت گيری كنند، چون در اين صورت تمركز امام از بين می نمی
هاست كه سكوت وگوش دادن را بر  ماند و بر مقتدی ی قرائت باز می شود و از ادامه سرگردان می

مايند و در اشتباهات ناچيز، امام را معذور بدانند، زيرا خود الزم بگيرند و از قرائت امام استفاده ن
تواند در جهت تقويت قرائت و تصيح حروف قرآن  چنين اشتباهاتی طبيعی است و امام نيز تا می

  (از گفتار و امالی شيخ ابن جبرين ) ) .تالش و كوشش كند
  :خواندن  نماز پشت اماميکه معنی آيات را تغيير دهد

  ری قرائت  مينمايد  که معنی آيات را تغيير دهد (مثال بجای تلفظ ط آنرا شبيه ت اگر امام مسجد طو
يا اينکه گاهی اوقات فتحه را با کسره اشتباهی بخواند، در اينصورت نمازخواندن پشت سر   بخواند)

  چنين امامی جايز نيست. 
ز صحيح نيست که پشت همچنين اگر کسی به شرک قبور و استغاثه از اموات اعتقاد داشته باشد  ني

  سر وی نماز خوانده شود. 
حاال بنا بر اين شرايط چنانکه امام مسجدی دارای چنين وضعيتی بود بايد در مسجد ديگری نماز 

بخوانيد يا اينکه اگر اين امکان وجود دارد امام مسجد را تغيير دهيد و فرد ديگری را که تابع کتاب 
عنوان امام تعيين نماييد، در غير اينصورت بهتر است به و سنت است و مرتکب شرک نمی شود را ب

مسجد ديگری رجوع فرماييد، ولی طوريکه در فوق ياد اور شديم : اگر مسجد ديگر از محل سکونت 
وشهر  شما بسيار دور است که رفتن بدانجا برای تمامی نمازها خيلی سخت باشد می توانيد در خانه 

  عت نماز بخوانيد.با اعضای خانواده خود بصورت جما
  مراعت کردن حال مقتديان در نماز جماعت:

مراعت کردن حال مقتديان در نماز جماعت از موضوعاتی است که امام جماعت بايد جدآ به آن توجه 
  واهتمام فرمايد .

امام بايد بادرنظرداشت وضع مقتديان خويش ( پيران ، مريضان ،  اطفال وزنان ) کوشش کند که 
که ركوع وسجود را طوالنی  ،طمأنينه وارامش خاص نماز را انجام دهد هد وبا عجله بخرچ ند

  امام اندكی درنگ بكند تا مقتديان  به ركوع يا سجود و يا تشهد برسند. نسازد، 
هيچ نماز ى را مانند نماز رسول  صلی هللا عليه «  حضرت از انس ( رض)  در حديثی ميفرمايد :  

  »ل كامل  نديده ام.وسلم  كوتاه  ودر عين  حا
شوند واجب  ولی به همه حال بر امام و همچنين بر تمام كسانی كه برامانت بزرگ امامت گمارده می

البته هرگاه ضرورت و .ی سنت را در آن مراعات كنند و پيرامون آن تسليم كسی نشوند است كه جنبه
ِ َعَليِه ِ َوَسلََّم نياز ايجاد كند اشكالی ندارد كه امام نمازش را مختصر كند، آن گو َّo نه كه پيامبر َصلَّى

  ولی در احوال عمومی التزام به سنت مقتضی امامت است. كرد هم اين كار را می
كنند ثواب صابران را  بنابراين بر انجام سنت متعهد باش و به مردم بگو، اگر بر اين عمل صبر

ا به ساليق  افراد واگذار كند قطعاً امت ولی چنانچه امام تخفيف و تطويل ر  .احراز خواهند نمود
ز ـشود و نبايد ناديده گرفت كه حتی حدود وسط ني ها و گروههای مختلف تقسيم می اسالمی به فرقه

پس روش سنت را بر خود الزم بگير و آن روش معروف و   .شود ها طويل محسوب می نزد بعضی
 .شناخته شده است



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

547 

راين به تمام كسانی كه امامت مسلمين را در مساجد به عهده مينويسد که:  بناب  شيخ ابن عثيمين
اند  كنم كه به خواندن آنچه كه علماء  در مورد روش نماز پيامبر اسالم  نوشته دارند نصيحت می

( الّصالة ) وکتاب ( زاد المعاد فی هدی خير العباد ) از ابن قيم،  كه از  حريص باشند؛ از جمله  كتاب
  .) (91 ،2/90) (5) كتاب الدعوة – مطالعه فرمايند . (شيخ ابن عثيمين  كتابی مشهوری  اند
  متابعت از امام:

طوريکه قبآل ياد اور شديم بر مقتديان است که :  نبايد قبل از امام  سر خويش را از سجده باال نمايد 
ليؤتم به . فال إنما جعل اإلمام «  رضی هللا عنه خوانديم :  -طوريکه در حديثی ازحضرت  أبی هريرة 

تختلفوا عليه . فإذا كبر فكبروا , وإذا ركع فاركعوا . وإذا قال : سمع هللا لمن حمده , فقولوا : ربنا 
 » ولك الحمد . وإذا سجد فاسجدوا . وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون

 عليه صلى هللا -صلى رسول هللا :« عائشة رضی هللا عنها  در حديثی فرمود هکذا حضرت بی بی 
وسلم   فی بيته وهو شاك , صلى جالسا , وصلى وراءه قوم قياما , فأشار إليهم : أن اجلسوا لما 

انصرف قال إنما جعل اإلمام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا قال : سمع هللا لمن 
  . » نحمده فقولوا : ربنا لك الحمد ،وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعو

  همچنان در حديثی از  عبد هللا بن يزيد الخطمی األنصاری   رضی هللا عنه  روايت شده که فرمود :
إذا قال : سمع  -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا : قال - قال : حدثنی البراء ، وهو غير كذوب « 

ساجدا , ثم نقع  -ليه وسلم صلى هللا ع -هللا لمن حمده : لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول هللا 
  . » سجودا بعده

إذا أمن اإلمام فأمنوا , « قال :  - صلى هللا عليه وسلم  -عن أبی هريرة ،رضی هللا عنه ، أن رسول هللا 
  .» فإنه من وافق تأمينه تأمين المالئكة : غفر له ما تقدم من ذنبه

إذا صلى أحدكم «قال :  -عليه وسلم صلى هللا  -عن أبی هريرة  رضی هللا عنه  : أن رسول هللا  
  . » للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة , وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء

  اشکال مطابعت از امام در نماز :
  متابعت از امام در نماز اساسآ  بردو شکل بايد صورت بپذيرد.

  متابعت در  افعال      - 1
  متابعت  در گفتار   -2

درشرع اسالمی تاکيد بعمل آمده که مقتدی نبايد در افعال نماز از امام پيشی گيرد. طوريکه موضوع 
درروشنی احاديث بتفصيل بيان گرديد ، مقتدی نبايد قبل از امام به رکوع رود ، نبايد قبل از امام  به 

  از امام صورت گيرد .   سجده رود ويا قبل از اما م سالم بگردان بهتر واحسن انست که اين اعمال بعد
ولی مقتدی در شرع  اسالمی مکلف  نيست که  در امور ويا بخش گفتار از امام  متابعت کند  بطور 
  مثال در خواندن  سوره  فاتحه ، تزيد در اذکار  رکوع  وتزيد  در اذکار  سجده  ودعای های تشهد . 

  :    اقتدا به امام  نشسته        
ا مريضی ) در حال نشسته نماز خواند بر مقتدی ها است که : بايد  پشت  اگر امام ( به دليل ناتوانى ي

  آن اقتدا كند وبا او بنشيند ونماز را نشسته بجاء ارد .
ازحضرت  انس (  رض ) آمده است که : پيامبر صلى هللا عليه وسلم از اسب  افتاد      در حديثی 

اش  رفتيم  كه وقت نماز  فرا رسيد . وطرف  راست  بدنش  زخمی شده ، براى عيادت او  به خانه 
نشسته پشست  سر او              پيامبر صلى هللا عليه وسلم  در حا ل نشسته  براى ما  امامت  كرد ، مـا هم  

إنما  جعل اإل مام ليؤتم به ، فاذا كبر ، فكبروا ، وإذا «  نماز خوانديم ، وقتی  نماز تمام شد فرمود : 
ارفعوا  وإذا قال  سمع هللا  لمن  حمده  فقولوا  ربنا و لــــك الحمد  سجد  فاسجدوا ،  وإذا رفع ، ف

امام برای  اين است  كه به او اقتداء  شود ،  پس هر » ( وإذا  صلى  قا عدا فصلوا  قعودا أجمعون 
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وقت هللا اكبر  گفت ،  هللا اكبر  بگوييد ،  وهروقت  به سجده  رفت  سجده  كنيد ، واگر  بلند شد ،  
لند شويد ، ووقتی گفت  سمع هللا لمن  حمده ، بگويد  ربنا  ولك  الحمد  واگر نشسته  نماز خواند ،  ب

، (صحيح امام )  ١/  ٣٠٨/  ۴١١( صحيح امام مسلم ،  شما  همگى نشسته  نماز  بخوانيد  )
  .)٢/  ٣١٠/  ۵٨٧، ( سنن ابو  داود )  ٢/ ١٧٣/  ۶٨٩بخاری  فتح الباری  

  وی :يادداشت قاعد
  قاعده ای کلی در امر نماز جماعت همين است که اگر :

      مقتدی يك نفر باشد بايد  بطرف  راست امام  وشانه به شانه  او   ايستا ده  شود. -
اگر تعدادی مقتدى ها  بيشتر بودند  در صف  اول مردان ، سپس  بچه ها  در اخير زن ها  ايستاده  -

      شوند . 
  اشد ، پشت  سر امام ايستاده شود .ولى اگر مقتدى يك زن ب -

أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  به  وبإ مه « در حديثی  از حضرت انس  بن مالك  آمده است : 
پيامبر صلى هللا عليه وسلم  براى  او  » ( أوخالته،  قال : فاقامنی  عن يمينه ،  وأ قام  المرأة  خلفنا 

رادر سمت  راست خود  وزن را پشت سرما قرار داد) ( صحيح ومادر  ياخاله اش  امامت  كرد ، او
 ٧٧۶( سنن ابو  داود       ، )    ١/ ٣٣٩/  ۴۶۵،( صحيح امام مسلم )  ٢/ ١٩٢/  ٧٠٠امام بخارى  

 /۴  /٣ .(   

  :    اقتدى مقيم به مسافر  وبرعكس    
دهد وبگويد که  امام مسافر در نماز های چهار رکعتی دو رکعت نماز تقصير خويش را خوانده وسالم

  من مسافر هستم ، سايرين نماز خويش را به تنهای ادامه وتکميل نمايند .
صلى  عمر  بأ هل  مكة الظهر فسلم فى ركعتين  « در حديثی از ابن  عمر (رض ) روايت  است که : 

را  امامت  عمر براى  اهل  مكه  نماز  ظهر  » ( ثم قا ل : أتموا صالتكم  يا أهل  مكة  فإنا قوم سفر  
  كرد بعد از دو ركعت  سالم داد  وگفت : ای اهل  مكه  نماز تان  را تمام  كنيد ، ما مسافريم ) 

  )   ۴٣۶٩، مصنف  عبد الرزاق   ٧٠٨/  ۵( صحيح  ، االرناؤط فى تحقيق  جامع االصول 
  اقتدای مسافر به مقيم:

در حديث  شريف  از ابو مجلز  ل  بخواند :هر گاه  مسافر  به مقيم  اقتدا كند ،  نمازش را  بايد كام
المسافر يدرك  ركعتين  من صالة القوم  يعنى  المقيمين «      روايت است  كه گفت : به ابن عمر  گفتم:

( مسافر بـه دو  ركعت  .»أتجزيه  الركعتان  أو يصلی  بصالتهم ؟ فضحك  وقال : يصلی بصالتهم
رايش  كافى  است ، يا همانند آنان  كامل  بخواند ؟ ) ابن نماز مقيم  مى رسد  آيا  اين دو ركعت  ب

  ).  ٣/  ١۵٧، بيهقی  ٢٢اإل روا ء ». (  عمر ( خنديد  وگفت : همانند  آنان  كامل  بخواند 

   رهنمود برای قرائت امام درنماز:
د : قرائت توسط امام در نماز جماعت  يکی از موضعات اساسی است که بايد توسط امام مراعات گرد

  قرائت امام درنماز جماعت  قــــرار ذيل ميباشد :  رهنمود شرعی برای 
قرائت قران مجيد  در نماز به  شكل صحيح واجب  ميباشد ، وهدف از قرائت  صحيح اينست كه   -1    

ض ، ظ  وغيره فرق موجود باشد ولى ناگفته نبايد  گذاشت    و  ه ، ذ  و   ميان همزه وعين ، ح
ر ادا ى آن  حرف ها  مشكل  داشته باشد سعى  وتالش نمائيد تا خود را به دقت بودن اگر انسان  د

      واداء دقيق  آن خود را وارد سازد.
دردو ركعت اول نماز  هاى فرض ، بعد از خواندن  سوره فاتحه ، خواندن  يك سوره ،  سه آيه  -2

وتر ، سنت  ونوافل  خواندن  يك سوره ،     كوتاه  يـا يك آيه  دراز  واجب   ميباشد.  اما در نماز هاى  
ركعت ها  واجب است .  اما  در نماز هاى    ۀــسه آيه  كوتاه  يا يك آيه   دراز  بعد از فاتحه  در هم

فرض  در  دو ركعت  اخير  يا ركعت  سوم  بايد  تنها  سورۀ فاتحه  يا ركعت سوم  بايد  تنها  سورۀ 



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

549 

      د از ختم  سورۀ فاتحه  متصآل  ركوع ادا ء شود.فاتحه  خوانده  شود وبس  . و بع
خواندن  سوره فاتحه  بر عالوه ء ركعت  هاى سوم  وچهارم  نماز هاى  فرض،   در تمام    -3

ركعت ها ى   همه نماز ها  واجــب  ميباشد ، خواه نماز  فرض  باشد يا واجب ،  نماز سنت  باشد  
  يا  نفل .

ره ء فاتحه  وبعدٱ خواندن يك سوره  سه آيه   كوتاه  يا يك  آيه  دراز  در نماز اوآل خواندن سو -4    
واجب است . اگر شخصى  اوآل  سوره يى  رابخواند وبعدٱ سوره ء  فاتحه  را ،  واجب  اداء 

      نميگردد.
چون نماز هاى فجر ، شام ، خفتن  جمعه  وعيدين  نماز هاى جهرى  مى باشند،  يعنى  در نماز   -5

ام  وخفتن  در  دو  ركعت  اولــــى  آن  ودر بقيه ء نماز هاى  متذكره  در هر  ركعت  آن  هاى  ش
به آواز بلند قرائت كردن واجب  است ، ودر ماه  رمضان  در نماز هاى  تراويح و وتر  نيز  قرائت  

بلند را امام  گاهى  در ين نمازها  سهوٱ  قرائت  بــه آواز         به آواز بلند واجب  ميباشد ، اگـــر 
أخير  نماز  سجده  سهو را بجا آورد ولى  اگر  در نماز هاى يادشده      فراموش كرد  الزم  است  در 

      قصدٱ به آواز بلند  قرائت نكرد ، بايد  نمازش  را اعاده  نمايد.
چون  نماز هاى  ظهر  وعصر نماز هاى  سرى ميباشند ، از ينرو  بر  تنها گزار  وامام  واجب  -6

است  كه آهسته  وخفيه  قرائت  نمايند ،  در نماز هاى  وتر  نيز بر  تنها گزار  واجب است  كه 
  سرى  وخفيه  قرائت  نمايد.

اگر شخصى  نماز قضا ئى ( صبح ، شام  وخفتن  )  را بجا  مى آورد ، بهتر است تا  به آواز  -7    
  بلند قرائت كند.

از سوره ء فاتحه ميخوانيم ، در   ركعت  دوم  خواندن آن  سوره يى را كه  در ركعت  اول  بعد  -8    
      جايز بوده اما بهتر  نميباشد.

در نماز هاى  سرى ( خفيه )   نيز به صداى آهسته (  خفيه )   (  به زبان ) قرائت  را خواندن    -9
كافى   ضرورى  والزمى ميباشد . (قابل تذکر است که :صر فٱ خواندن قرائت در دل  وياهم حافظه

  )    نبوده ، وبه أن نماز  ادا ء  نمى گردد.
قبل از اتما م قرائت، به ركوع  رفتن ودر ركوع  قرائت  را تكميل كردن ، مكروه تحريمى   -10

      ميباشد.
در نماز هاى  فرض ، حين قرائت  بعد از فاتحه ، قصدٱ قرآن را بى ترتيب  خواندن  مكروه   -11

ودر     »  الـــكافرون « ز نماز هـا  در ركعت  اول خـواندن  سوره ء  تحريمى است . مثآل در يكى  ا
  مكــــــروه  تحريمى ميباشد. » الفيل  « ركعت  دوم خــــواندن سوره 

امـا اگر سهوٱ چنين  شد ، مكروه  تحريمى نيست .ولى  در نوافل  اگر قصدٱ نيز  غير مرتب  قرائت  
  گردد ، مكروه  تحريمى نميباشد.

گر  در ركعت  اول قسمتى از سوره يى خوانده شود ، آنگاه  كمتر  از  دو  آيه   آنرا  بجا  ا -12
  گذاشته  آيه  بعدى  آنرا  در ركعت  دوم  خواندن  مكروه مى باشد.

سه آيه مى     همچنان  خواندن  يك سوره  در ركعت  اول  وبعدٱ  سوره كوتاهى را كه به اندازه ء         
مثآل  در ركعت  اول      است.     عت دوم سوره ء مــابعد ش را خواندن نيز مكروه باشد گذاشته ،  در رك

را در جايش  گذاشته ء »   اخالص «  ودر ركعت  دوم  سوره  »  لهب  «    ءخواندن  سوره
مكروه  ميباشد.   بايد  دانست  كه مراعات ترتيب  در قرائت  صرفٱ  »سوره الفلق« خواندن   

      ض  ميباشد،   در نماز هاى  نفل  كراهيتى  در عدم  ترتيب  در قرائت  نيست.مربوط  نماز هاى  فر
خواندن  دو سوره  در يك ركعت  به ترتيبى  كه اوآليك سوره  را خوانده  بعد به  اندازه  يك  -13

سوره  يا بيشتر  از آنرا  در ميان  گذاشته  وسوره ء  ديگرى  را بخواند،  نيز  در نماز هاى  فرض  



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

550 

  كروه  ميباشد ، نه در نوافل .م
اگر شخصى  به اندازهء يك آيه  قرآن كريم  را نيز  ياد نداشته  باشد ، مثآل  تازه  به دين   -14

اسالم مشرف  گرديده  باشد ياجديدٱ نماز  را  مى آموزد ، اوآل  بايد سعى نمايد تا قرآن را بياموزد ، 
»  الحمد �  «  الزم است در هنگام نماز بعوض قرائت  ودر اين ميان  تا زمان ياد گرفتن سوره يى،

  وامثالهم را تكرار نمايد.»  سبحان هللا   «  و 

  امام دائيم وامام صاحب خانه در امامت نماز پيشقدم آند:
اگر احيانآ حالتی پيش که در يک محل تعدادی از علماء ودانشمندانی کثيری حضور داشته باشد ، 

در حديثی صحيح   از پيامبر امام مسلم  ويا صاحب خانه بدوش گيرد . دائيمام حق امامت را بايد ام
ِ َعَليِه  َوَسلََّم مينويسد ،که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است :   َّo نَّ الّرُجُل « اكرم َصلَّى ال يُؤمَّ

ی او  مخصوص ديگری جز با اجازه(هيچ كس حق ندارد در جای » إالّ بِِإْذِنِه   ...الّرُجَل فِی ُسلَطانِهِ 
 ) 673مسلم (( .امامت كند)

ُهْم َرُجٌل ِمْنُهمْ :« و در حديث ديگری  ابوداود نيز فرموده است  هم َوْليُؤمُّ هر »(َمْن َزاَر قَْوَماً فَالَ يُؤمَّ
 رود نبايد در نماز، آنها را امامت بدهد، بلكه فردی از خود آنها كس به زيارت و مالقات قومی می
)، ترمذی 596)، ابوداود (5/53)، (3/436مسند احمد (( .مسوليت امامت  را بدوش گيرد )

  .اين حديث حسن صحيح است)«)، ترمذی گفته است: 356(
سوال در اين جا است که آيا حكم اين مسئله به طور مطلق است ؟ ويا اينکه در صورت موجود بودن 

است ويا نسبت به صاحب خانه عالمتر است ، آيا  تر شخصی كه قرائتش از قرائت صاحب خانه خوب
كه بر او الزم است كه امامت را به فرد  باز هم صاحب خانه مسوليت امامت را بدوش گيرد ؟ يا اين

 تروعالمتر  بسپارد؟ قاری
منظور از ( سلطان  ) جای مخصوص فرد است؛ مانند امام دايم و صاحب  در جواب  بايد گفت که 

ی خود امامت كنند؛ ليكن اگر خودشان به  ا حق دارتر هستند كه در مسجد و خانهپس اينه  . خانه
ی امامت دهند جايز است و اگر نه؛ نبايد كسی ديگر در جای او امامت بدهد، ولی اگر  مهمان اجازه

شخصی كه قرائتش از قرائت او بهتر است موجود باشد بهتر است كه او را امام كند، به دليل عام 
ِ َعلَيِه   َوَسلََّم كه میبودن حدي َّo برای » يُؤمُّ اَلقْوَم أْقَرأُهْم ِلَكتِاِب هللا «     :فرمايد ث پيامبر َصلَّى)

  ).  673مسلم (  ( .مردم كسی امامت كند كه قرائت قرآن وی از همه بهتر است)

  راديو وتلويزيون  امام  قبخواندن نماز ع
    د کثيری از علماء  اسالمی اقامه ی نماز فرض را درمسجدمتذکر شد که تعدا  بايد همه قبل از

بصورت جماعت فرض عين می دانند ، بنآ ادای نماز بايد در مسجد وآنهم بايد بصورت  جماعت 
  برگزار گردد.

  در حديثی از أبى هـريره رضی هللا عنه روايت است كه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده اند :
لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب ثم آمر بالصالة فيؤذّن لها ثم آمر رجالً فيؤم  والذی نفسی بيده«

  متفق عليه .  »الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم
بخدائيكه جان من در دست اوست تصميم گرفتم هيزم جمع كرده، سپس دستور دهم تا اينكه آذان 

ردانى روم كه به جماعت حاضر نشده اند، و بگويند، سپس مردى را به إمامت واگذارم و بطرف م
  خانه هايشان را بر آنان آتش زنم .

أتى النبی صلی هللا عليه وسلم «همچنان در حديثی  از أبى هريره (رضی هللا عنه ) روايت است : 
فقال: يا رسـول هللا ليس لی قائد يقودنی إلى المسجد، فسأل رسول هللا صلی هللا عليه   رجل أعمى

أن يرِخّص له فی بيته، فرخَّص له، فلّما ولّى دعاه فقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال:    وسلم
  متفق عليه .  »فأجب
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آمد و گفت: كسى ندارم كه مرا به    ميگويند روزی مرد نابينائى نزد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم
اند، آنحضرت به او إجازه داد و مسجد برساند و از آنحضرت إجازه خواست تا در خانه اش نماز بخو

وقتى آن مرد از آنجا دور شد و رفت او را صدا كرد و فرمود: آيا آذان را مى شنوى؟ جواب داد بلى، 
  فـرمود: پس جواب آذان را بده، يعنى نماز را با جماعت أدا كن .

فلم يأته، من سمع النداء « از ابن عباس روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود : 
نرود، نمازش »  کسی که آذان را بشنود و به سوی آن (يعنی به مسجد«فالصالة له، إال من عذر) 

  صحيح نيست مگر اينکه عذری داشته باشد ) ( حکم ) 
بنآ مالحظه مينمايم که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم چقدر به حضور مسلمانان در ادای نماز با 

  ده است .جماعت تاکيد واهتمام ورزي
فال أرخص لمن قدر على صالة الجماعة فی ترك إتيانها :« إمام شافعى رحمة هللا عليه ميفرمايد 

) (كسيكه مى تواند به نماز جماعت حاضر شود إجازه  1/154كتاب األم للشافعی   » .(إالَّ من عذر
  تخلف از نماز جماعت به او نمى دهم، مگر اينكه عذر داشته باشد. )

حضور نماز جماعت در مساجد واجب است، زيرا اگر سنت :«رحمة هللا ميفرمايد  إمام خطابى
بود عبدهللا بن أم مكتوم كه نابينا بود أولى تر بود كه از آن تخلف كند، و همچنين براى كسانيكه 

  » .ضعيف و نابينا هستند مانند او واجب است
ت که نماز های خويش را در مسجد پس بر اساس اين رای بر تمامی مسلمانان بالغ مذکر واجب اس

  و بصورت جماعت بخوانند مگر اينکه عذری موجه داشته باشند .
مسلمان بالغ بدون عذر شرعی در خانه شود ،که يک فرد حال چگونه وبا کدم حکم ومنطق رای داد 

،  خويش بنشيند واز طريق کانال های تلويزيو ن وراديو نماز جماعت را در خانه خويش بر پا دارد
  اصدار جواز فتوای در اين مساله بجز فتنه وجهل چيزی ديگری  شده نميتواند .

از جانب ديگر  يکی از فضايل رفتن به مسجد و نماز خواندن در آنجا اينست که شخص اگر وضوء 
داشته باشد با هر قدمی که به سوی مسجد بر ميدارد ، گناهان صغيره ی او پاک می گردد، در 

اين فضيلت وجود ندارد و در حقيقت ماندن در منزل جز جفا در حق خود چيز حاليکه در منزل 
صلی هللا عليه  از ابوهريره روايت است که پيامبرديگری شده نميتواند .طوريکه در حديثی 

صالة الرجل فی الجماعة تضعف علی صالته فی بيته و فی سوقه خمسا و عشرين « فرمود :  وسلم
فأحسن الوضوء، ثم خرج إلی المسجد اليخرجه إال الصالة، لم يخط خطوة  ضعفا، و ذلک أنه إذا توضأ

إال رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلی لم تزل المالئکة تصلی عليه مادام فی مصاله، 
  )   .متفق عليه( » اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، و اليزال أحدکم فی صالة ما انتظر الصالة

شود، ثواب دارد، بدان جهت  ت و پنج برابر نمازی که در خانه و بازار خوانده مینماز جماعت بيس«
رود، با هر قدمی که  گيرد و تنها برای خواندن نماز به مسجد  که وقتی شخص به خوبی وضوء می

شود، پس هنگامی که نماز خواند تا  برود و گناهی از او بخشوده می ای باال می دارد، درجه برمی
گويند) خداوندا! بر او صلوات  فرستند (و می در محل نمازش است، مالئکه بر او درود میزمانی که 

بفرست، خداوندا! به او رحم کن، و تا زمانی که هر کدام از شما در انتظار نماز باشد گويا در نماز 
  ».است

جد من غدا إلی المس:«در حديثی ديگری که حضرت  ابوهريره  ( رض ) روايت  شده امده است 
(هر کس به مسجد رفت و آمد کند، در هر رفت و » وراح أعد هللا له نزله من الجنة کلما غدا أو راح 

  متفق عليه) کند). ( ای برايش در بهشت آماده می آمدی، هللا (وسايل) پذيرايی
إن :«پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموداست    : نموده است که  روايت   ابوموسی  از   همچنان مسلم

   بر   دورتر   خواندن  نماز   برای   اندازه  (هر». أعظم الناس فی الصالة أجرا أبعدهم إليها ممشى
    . )  است  بيشتر  آن   ثواب  و   پاداش   وی
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   مسجد  پيرامون  فضای  روايت گرديده ميگويند :  جابر   که از  محدثين در حديثی  از امام مسلم
   دهند،  انتقال   مسجد  نزديک   به  را   خود   منازل   خواستند   بنو سلمه   بود،  شده   خالی  ) النبی (

إنه بلغنی أنكم تريدون أن تنتقلوا « موضوع مطلع شد وفرمود:  اين  پيامبر صلی هللا عليه و سلم از
  انتقال   مسجد   نزديک   به   را  منازلتان   می خواهيد  که  رسيده  اطالع   من   (به» قرب المسجد

  پيامبر صلی هللا عليه و سلم   . کنيم  چنان   خواهيـم می  هللا ،  يا رسول بلی   گفتند:  ). دهيد؟
   پاداش   بمانيد،   خود  در سرزمين   سلمه   بنی  ای ( »يا بنی سلمة دياركم تكتب آثاركم«فرموده:

  . شود)  می  نوشته  برايتان  می پيمائيد  که  راهی
دس اسالم ، به  حضور مسلمانان در نماز های از جانب ديگر يکی از حکمت های را که دين مق

پنچگانه در مسجد بدان تاکيد ميورزد  اينست که:روحيه  تضامن، و پيوستگى، و تآلف، و محبت، و 
  ترابط، و أخوت و برادرى ، در بين مسلمانان تقويه گردد . 

نماز را در يک روحيه عبادت  بنابر همين است که پروردگار با عظمت ما ، براى زنده كردن چنين 
روز پنج بار باالی مسلمانان فرض گردانيد ، ومطابق شرع اسالمی خواستار اقامه آن با شبانه 

  جماعت در مساجد  ميباشد .
مسلمانان در نماز جماعت دربرابر هللا با خشوع و خضوع كامل ايستاده و با او مناجات مى كنند،ودر 

أمير و مأمور، سياه وسفيد ،  ،ين فقيروثروتمند حکمت نماز جماعت ديده ميشود که :هيچ فرقى ب
  ديده نميشود و همگى در يك صف ايستاده ميشوند.

اشتراک در نماز جماعت در مسجد ،طوريکه ياد اورشديم ،باعث آن ميشود كه برادران مسلمان با 
از هم ألفت و مودت بگيرند و از حال مادى و معنوى همديگر با خبر شوند، و باعث رفع بسيارى 

  مشكالت ميگردد ، و اين اجتماع است كه باعث سربلندى و عزت إسالم در جامعه بشرى خواهد بود.
همچنين اجتماع مسلمانان در مسجد براى نماز جماعت باعث مى شود خداوند بركات و رحمات خود 

باشد را بر آنان نازل فرمايد. و بدون شک نمازی که در منزل اقامه شود ولو اينکه بصورت جماعت 
  اين ثمرات را در پی نخواهد داشت.

ما عدا از حکمت های نماز جماعت در مساجد که مختصرآ در فوق بدان اشاره شد ، بايد گفت که 
يکی از شرايط درستی جماعت اينست که ماموم خارج از صف نمازگزاران قرار نداشته نباشد يعنی 

) ، در غير اينصورت اقتدای 23/407ای داشته باشد (مجموع الفتاو» اتصال« با صف نمازگزاران 
او به نمازگزاران بيهوده است و نماز او باطل خواهد بود و لذا اگر در مسجد نماز جماعت برگزار 
شود و شخص در منزل خويش بدانها اقتدا نمايد، بدليل گسستگی که بين اوو جماعت نمازگزاران 

  حساب نمی گردد و نمازش باطل است. وجود دارد نمازش بعنوان جماعت و حتی نماز فرادی هم
نماز مامومی که خارج از « شيخ االسالم ابن تيميه رحمه هللا در مجموع الفتاوای خويش مينويسد : 

مسجد به امام اقتدا کرده يا اينکه در مسجد است ولی بين او و امام حائلی وجود دارد بشرطی درست 
و اين امر به اتفاق ائمه ی اربعه جايز است ولی است که با صفوف نمازگزاران اتصال داشته باشد 

اگر بين صفی با صف ديگر دريا ، يا جاده ای وجود داشت در اينصورت ( چون بين صفوف فاصله 
  ای اندک افتاده) علماء  در اين مورد اختالف دارند:

  امام صاحب ابو حنيفه ودر يک  روايتی از امام احمد آنرا جايز و صحيح نمی داند. -
  امام شافعی و امام مالک آنرا صحيح می دانند.  -
و لذا کسی که در منزل خويش به جماعت نمازگزاران از طريق تلويزيون اقتدا می کند(!!) بدليل   

نبود اتصال با صفوف نمازگزاران، جماعت و نمازش باطل است و اصال عملی عبث و بيهوده انجام 
  داده است!

شدن صفوف نمازگزاران به سبب وجود مانعی از جمله دريا ويا پس برخی از علماء  در مورد جدا 
هم سرک ويا هم  محل عبور ومرور ، حکم نموده اند که : نماز کسانی که در آنطرف دريا ويا  جاده 

بجاء اورده اند از اينکه ( امام و مامومين با هم  دورند) صحيح نمی باشد ، و اين فتوا وحکم امام 
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از روايتهای نقل شده از امام احمد رحمهما ميباشد ، ولی فتوا وحکم  امام صاحب ابوحنيفه و يکی 
و المغنی  23/407شافعی و امام مالک  بر اين است که نماز شان درست است .(مجموع الفتاوای 

   ابن قدامه رحمه هللا)
 هکذا امام حسن بصری رحمه هللا نيز طی فتوای گفته است که اگر بين صفی با صف ديگر نهری

  )2/149جاری بود ايرادی بر نمازگزاران نيست.(ابن ابی شيبه 
و البته علماء  فرموده اند که اين احکام ( يعنی جواز گسستگی صفوف بدليل وجود دريا  و جاده 

وسرک ) برای حالتی است که ممکن است باعث مشقت شود وگرنه اصل آنست که تمامی صفوف به 
ی مانند نهر  يا رهگذر عبور و مرور مردم نباشد.( صحيح الفقه هم نزديک باشند و مابين آنها مانع

  السنة ابو مالک بن السيد سالم)
  خواننده محترم !

حال اين حکم علماء  در مورد وجود مانعی همانند دريا  يا جاده ای که موجب گسستگی صفوف می 
با صفوف نمازگزاران را شود، بود و لذا چون اقتدای به نماز جماعت از طريق تلويزيون قطع اتصال 

  در پی خواهد داشت، پس اين نماز باطل است.
بنابراين اقتدا به جماعت در منزل به صفوف نمازگزارانی که از طريق تلويزيون يا راديو صورت می 
گيرد صحيح نيست هرچند که صدای امام را هم بشنود يا اينکه او و نمازگزاران را ببيند زيرا شرط 

  رعايت نکرده است و اين باعث باطل شدن نماز او می گردد. اتصال به صفوف را
شيخ ابن عثيمين رحمه هللا ميفرمايد :برای مصلين که  در خارج از مسجد به جماعت اقتدا می کند، 

بايد با صفوف نمازگزاران اتصال داشته باشد، و اگر اين اتصال وجود نداشته باشد در اينصورت 
  نماز صحيح نيست...

امه می افزايد : نماز در اين حالت صحيح نيست زيرا اتصال وجود ندارد و اين همان قول و ی در اد
جايز دانسته » راديو «صحيح است، و لذا فتوای بعضی از معاصرين که اقتدا به جماعت را از طريق

ما اند ( و رساالتی برای اثبات ادعای خود نوشته اند) رد می شود، زيرا الزمه ی اين فتوا آنست که 
به امام » راديو «در مساجد خويش نماز و جمعه نخوانيم! بلکه در منزل يا هر جای ديگری از طريق

مسجدالحرام اقتدا نماييم، زيرا جماعت مسجدالحرام افضلتر از هر مسجد ديگری است، با وجود 
رای) اينکه در نماز پشت راديو نه امام ديده می شود و نه مامومين، حال ( اگر اين فتوا را ب

تلويزيون ها ( صادر می کردند که) وارد زندگی مردم شده اند و نماز جماعت مساجد را مستقيما 
پخش می کنند دليل بهتری بود! اما اين ادعا (نيز) باطل است و باعث باطل شدن نماز جماعت و يا 

انجام  جمعه می شود، چرا که در آن اتصال صفوف وجود ندارد و اين امر مخالف هدف شارع برای
و در ضمن  نماز جمعه و جماعت است.( يعنی ديدار نمازگزاران و ايجاد تعاون و الفت بين همديگر)

کسی که از طريق راديو ( يا تلويزيون) به امام و جماعت اقتدا می کند، در حقيقت بين او و جماعت 
هد شد، زيرا با فاصله ی بسيار زيادی وجود دارد، و اصال اين امر باعث باز شدن درهای شر خوا

ماداميکه نماز از طريق « اين حساب کسانی که برای نماز جماعت تنبلی می کنند ادعا می کنند: 
راديو يا تلويزيون صحيح است پس من نماز خود را در خانه ی خود با فرزندان و يا خواهران و 

  »برادران خود می خوانم يا از اين نوع بهانه ها
دای به امام و جماعت در خارج از مسجد صحيح نيست مگر اينکه دو بنابراين راجح آنست که اقت

  شرط زير را داشته باشد:
  نماز گزار بايد صدای تکبير امام را بشنود. - 
  صفهای جماعت بايد با هم اتصال داشته باشند. -

  اما در مورد شرط ديدن امام يا مامومين:
بشنود و صفوف به هم متصل باشند، در  اين شرط محل نظر است؛ اگر نمازگزار صدای تکبير را 
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  اينصورت اگر ديدن امام يا مامومين (داخل مسجد) برايش ميسر نبود  نمازش صحيح است.
بطور مثال اگر تعداد مصلين نسبت به گنجايش مسجد زياد گردد وجای برای ادای نماز برای همه 

در خارج از مسجد در کوچه  مصلين در داخل مسجد باقی نماند ، مصلين ميتوانند در اين صورت
وخيابان متصل به امام اقتدا کنند ، البته بايد صفوف اتصال  يابد وصدای تکبير بايد شنيده شود که 
 در اين صورت هيچگونه ايرادی برای نماز مصلين که خارج از مسجد نماز ميخوانند ،نمی باشد .

  ) . 300 – 297/  4(الشرح الممتع )( 
راديوهمين است که خواندن نماز  وتلويزيون  امام  قبخواندن نماز عرد ولی حکم علماء در مو

 –( صحيح الفقه السنة ابو مالک بن السيد سالم پشت امام  راديو وتلويزيون نادرست وباطل ميباشد .
  )533صفحه  –جلد اول 

نبايد عالوه بر اينکه اين امر از نظر فقهی و شرعی صحيح نيست، بايد توجه داشت که مسلمانان 
نسبت به انجام نماز جماعت در مساجد از خود تنبلی نشان دهد ،واگر عمآل دست به همچو عادت 

  بزند مطمينآ در حق خود جفای بزرگی را مرتکب شده است .
از جانب ديگر اگر قرار باشد  ، اين امر جايز گردد ،بدون شک فتنه ای بزرگی در جامعه اسالمی 

به مرور زمان مساجد مقام ومنزلت خويش را اهسته اهسته از دست  بوقوع می پيوندد و آن اينکه 
  خواهد  داد ومانند کليسا های مسيحيان خالی از عبادتگران خواهد شد .

از جانب ديگر اگر قرار باشد که خواندن نماز عقب امام راديو وتلويزيون جايز گردد ، افراد تنبل و 
ورده و از رفتن به مسجد وادای نماز در نهايت سر سست بهانه خوبی را  برای خود بدست خواهد آ

  باز خواهد زد ، وشر بزرگی در جامعه بر پا خواهد شد .
بنآ حکم کلی علما همين است که خواندن نماز عقب امام راديو وتلويزيون شر عآ جواز نداشته ، 

  واين عمل مخالف عقل سليم وشرعيت غرای محمدی ميباشد . 

      حکم امــامت ماشينی :
امامت ماشينی طوری است که صداى امام  را در آله يى  مانند ، تيلفون موبايل ، ضبط صوت  ويا 

ضبط وثبت مينمايند  وبعدٱ بدنبال  همان صدا  بخاطر اداى      هم تيپ ريكارتروگـرامافون  وامثالهم  
ه وخواندن نمازجماعت اقتداءصورت ميگيرد ، اين امامت را فقها بنام امامت  ماشينی مسمی نمود

  نماز را برپشت آن جواز نميدانند . 
علما ميفرمايند :باشنيدن آواز  امامى ازطريق امواج  راديو، تلويزيون، تيلفون وامثال  آن از 

 دور  ودرازى  وبدنبال  آن اقتدا ء  بخاطرى اداى  نماز  جماعت  جايز نيست. ۀــفاصل
 حكم متابعت از امام در ساختمانی منفصل 

د ظرفيت مصلين را در نماز جماعت  نداشته باشد ، مصلين ميتوانند  در بيرون مسجد اگر مسج
وبطرف راست وچپ مسجد در اطاق های مجاور  پشت سر  امام نماز بخوانند ، بشرطيکه مصلين  

اگر چه قادر به  در سمت جلوی امام قرار نگيرند بلكه در جانب راست يا چپ يا پشت سر او بايستند،
ی امام به علت وجود موانعی چون ديوار مسجد، ويا هم پرده  م نباشند؛ بنابراين عدم مشاهدهديدن اما

 ،ويا هم تقسيم مسجد در چند طبقه ويا هم  وساير موانع که در ساختمان مسجد وجود داشته باشد ،
  .بشنود تواند مانع صحت نماز آنها بشود به شرط آن كه صدايش را ( اگر چه با بلندگو  )  می

  حکم مخالفت با امام در رفع اشتباه :
موضوع رفع اشتباه امام درحين نماز يکی از موضوعات است که بايد در آن دقت وتوجه خاصی 

بايد با گفتن  ومصلين ينؤبعمل ايد ، اگر امام احيانا مرتکب اشتباهی در نماز شود در آنصورت مام
 وجه سازند. و زنان بايد دست بزنند.بگونه ای که امام آنرا بشنود وی را مت» سبحان هللا«

اگر باز احيانا امام متوجه اشتباه خود نشد، در آنصورت اگر مثال در رکعت سوم بود و برای رکعت 
چهارم برنخواست، شما بعد از اينکه وی را متوجه می کنيد منتظر خواهيد بود تا شايد امام پس از 
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و سالم داد ، در اين صورت بايد مقتدی ها سالم تشهد برای رکعت چهارم برخيزد اگر او برنخواست 
ندهند و بلکه از امام جدا شوند و خود برای رکعت چهارم برخيزند و نماز خود را کامل نمايند، و 
همينطور اگر امام در رکعت چهارم بود ولی برای رکعت اضافی برخواست مقتدی ها بعد از اينکه 

چنانکه برنگشت و برای رکعت پنجم برخواست مقتدی نبايد وی را با گفتن سبحان هللا متوجه می کند 
  با وی برخيز د بلکه از امام جدا می شو د و خود تشهد می خواند و سالم می دهيد.

       :زنان واشتراک آنان در نماز جماعت
افضل و سنت برای زنان آنست که نمازهای پنجگانه خويش را در منزل شان بتنهايی بخوانند، يعنی  

  ماز آنها در منزل از نماز خواندنشان در مسجد بيشتروبهتر است .فضيلت ن
ازام حميد ساعديه روايت است که او نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم آمد و گفت : ای رسول هللا من 

قد علمت أنک تحبين الصالة «نماز پشت سر تو را دوست دارم پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود: 
ک خير لک من صالتک فی حجرتک، وصالتک فی حجرتک خير لک من معی و صالتک فی بيت

صالتک فی دارک. و صالتک فی دارک خير لک من صالتک فی مسجد قومک، و صالتک فی مسجد 
  ).1689ابن خزيمه (». قومک خير لک من صالتک فی مسجدی

از نمازت در  دانستم که تو دوست داری با من نماز بخوانی، اما نمازت در اتاقت بهتر می«يعنی: 
ات بهتر از  ات است و نمازت در خانه ات بهتر از نمازت در خانه ات است و نمازت در حجره حجره

    ».نمازت در مسجد قومت است و نمازت در مسجد قومت بهتر از نمازت در مسجد من است
ند به ولی با آنهم براى  زنان  جايز است كه به مساجد  بروند ودر نماز  جماعت  اشتراك  ورز

شرطى كه از چيز هايى  كه شهوت بر انگيز  است وموجب  فتنه مى شود  از جمله  آرايش  وبوى 
        .) ١/  ١٩٣خوش ، بپر هيزند .( فقه السنه 

ال تمنعوا نسا ءكم المسجد  :« از ابن عمر  روايت  است كه پيامبر  صلى هللا عليه وسلم  فرمود 
رفتن  به مساجد  منع نكنيد  ولى  خانه هايشان  برای آنان  زنانتان  را از » ( وبيو تهن خير لهن

، )   ٢/ ٢٧۴/ ۵۶٣،  (سنن ابو داود  )عون المعبود   )  ۵٣٠بهتر است ) ( صحيح سنن ابو داود  
        .) ۵/  ١٩۵/  ١٣٣٣(أحمد  فتح الربانى 

  مود :همچنان درحديثی از ابو هريرة  روايت است  كه پيامبر صلی هللا عليه وسلم  فر
زنان  را از رفتن  به مساجد  » ( ال تمنعوا إما ء   هللا  مساجد هللا ، لكن وليخرجن وهن تفالت  « 

منع نكنيد ليكن آنان ، بدون استعمال  خوش بوی  ميتوانند  بيرون شوند ) . ( صحيح سنن ابو داود 
) ولی ۵/  ١٩٣/   ۴١٣٢٨، ( أحمد  فتح الربانی  )  ٢/  ٢٧٣/  ۵۶١١، ( عون المعون  )  ۵٢٩

  خانه هايشان  برای  آنان بهتر است.

  جماعت مستقل زنان 
  جماعت مستقل زنان  ، كه امام  ومقتدى ها  همه  زن باشند ، جأيز  بوده  مكروه  نمى باشد     

حضرت  ام ورقه  بن  نوفل  بيان ميدارد ، كه  پيامبر صلی هللا     )  ٩٢( علم الفقه جلد دوم صفحه ء 
به منزل وى تشريف  آورده  بود ، پيامبر صلی هللا عليه » ام ورقه «  م  بخاطر  عيادت عليه وسل

  وسلم   برايش  مؤذنى  را مقرر فرمود تا در اوقات  نماز برايش آذان بگويد . 
امامت مرد براى  نماز  جماعت زنان      خود امامت  مى نمود.    وام ورقـه  براى  اعضاى  خانواده   

روط  بدانكه در جماعت  يك مرد ديگر  نيز موجود باشد ،  ويا هم  در ميان  زنانى  جأيز است ، مش
كه نماز  ميخوانند ، يكتن  آنها  محرمش باشد ، مثآل  مادرش ،  خواهرش ،  يا خانمش  در ميان  

  آنها  موجود باشد.    
ت  براى مرد ، امادر صورتيكه  مرد ديگرى  ويا يكى از محرماتش  موجود  نباشد ،در آنصور

امامت براى جماعت  زنان مكروه  تحريمى است. اگر مقتدى  يكنفر  زن باشد ، خوا ه  بالغ  باشد  يا 
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جاى زنان در نماز     نابالغ ، بايد در عقب  امام  بايستد  در  كنار راست امام  مانند مرد ايستاده  نشود.
از جماعت در صف  اول قرار مى  حكمت در چه  است كه  مرد ها نسبت به زنان در نم    جماعت 

به استناد  به روايات اسالمى  وآداب  نماز ،  دو نقطه  در نماز بى نهايت  عمده  توجه     گيرند ؟         
  انسان را بخود جلب ميكند.

      د.ـاجتناب  از هر نوع اعماليكه   توجه انسان را  به غير هللا جلب  نماي -1    
      رعايت حيا  ووقار خاص در نماز.  -2

زن جنس لطيفى است  اگر بخواهيم ويا نه خواهيم  ، لطافت زن  چشم انسان ر ابخود  جلب ميكند ، 
بدين اساس  شارعين دين   برخى  از  سنت ها  ومستحبات را  در نماز وضع نموده اند،  از جمله  

تن  آرنج ها  قرار دادن پاها  هنگام قيام  ورفتن به سجد ه ،  ابتد گذاشتن  زانو  بر زمين ،  گذاش
وشكم  بر زمين ،  چسباندن  اعضاى  بدن  به يگديگر  در هنگام سجده و...  همه اين  دساتير   

مانع  از درمعرض  ديد  قرار گرفتن  بر جستگى  هاى بدن زن ،  به خصوص در نماز  است كه با 
،  بخصوص در  نشستن ،  بر خاستن  ، قيام وقعود  ، ركوع وسجده  همراه است  وتصور اين امر

      زنانى  كه به طور كامل پوشيده نيستند به اسانى قابل احساس است. 
همچنان اين  ادب ، از نوع حركت  وبرخورد حضرت موسى  عليه السالم   ودختر  حضرت شعيب 

  عليه السالم  به خوبى  واضح ميگردد.
پدرش  از حضرت  موسى  رت  شعيب  عليه السالم  به  خواهش  ــزمانيكه  دختر  حض  ميگويند:    

عليه  السالم  اورا  به خانه خويش  دعوت كرد ، بر اساس  برخى از روايات  دختر  براى رهنمائى،  
  در پيشا پيش  موسى عليه اسالم   در حركت بود.

زمانيكه باد بر لباس  دختر مى وزيد ، حضرت  موسى  عليه السالم به دختر  گفت :  من پيش رو  
      ر عقب من  در حركت  باشيد ، صرف در سر دوراهى ها  مرا رهنمايى  كنيد.ميروم  وشما د

از جانب ديگر نقطه ذوقيمت  وپر مفهوم  كه در نماز  بايد  بدان  اهتمام  صورت  گيرد ، آن  توجه  
حواس انسان  در نماز  بغير         انسان در نماز به ذات پروردگار است  ، وهر حركت  كه موجب جلب 

  د  ،  مفهومى واقعى  نماز را متزلزل مى سازد .هللا  گرد
  بدين اساس   پيامبر  صلى هللا عليه وسلم در مورد  اهميت صفوف  در نماز   جماعت فرموده  اند : 

خير  صفوف  الرجال  او لها ، وشر ها آخر ها  وخير  صفوف  النسا ء  آخر ها  وشر ها  او لها « 
مردان  صف  اول  وبدترين ) كم  فضيلت ترين ( صفوف    بهترين) با فضيلت ترين  ( صفوف» 

(     « .صف  آخر است ، وبهترين  صفوف  زنان  صف  آخر  وبدترين  صفوف  آنها  صف  اول است 
( سنن ابن ماجه      ،)  ٢/ ٣١٨/  ۵٩۵، (سنن ابو داود )  ١/ ۴۵٨ - ٢۶٩ - ۶۶٠صحيح امام مسلم 

٩٧۵  /١/  ٣١٢ .(  
 اعت:در نماز جم صفوف زنان

 قبل از همه بايد گفت : اگر زنان به مساوات و هم رديف با مردها نماز بخوانند، و ما بين آنها حائلی 
از جمله در مذهب امام  –همانند ديوار يا شکافی وجود داشته باشد، در اينحالت همه ی مذاهب 

  اتفاق نظر دارند که نماز آنها صحيح است. -ابوحنفيه
ب مورد اختالف واقع شده است، اينست که زنان بدون وجود حائل در کنار و اما آنچه که مابين مذاه

  پهلوی مردان نماز بخوانند:
  باطل می شود:  مرد  نماز سه -امام ابو حنيفه ميگويد : در حالت  بنا به شروطی 

  اولی: مردی که در طرف  راست زن قرار گرفته باشد.
  .دوم : مردی که در طرف  چپ زن قرار گرفته باشد

  سوم : مرد ی که در  پشت سر زن قرار گرفته باشد.
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بجز از اين سه نفر، نماز بقيه مردها باطل نمی شود، زيرا اين سه نفر در حکم حائلی برای بقيه 
  مردها هستند.

  در فقه حنفی شروط ابطال نماز اين سه  نفر  عبارت است از :
ز هفت سالگی است و يا آنکه توانايی زن بالغ باشد، يعنی به سن بلوغ رسيده و سن بلوغ ني -1

ازدواج کردن را داشته باشد. (در مورد سن بلوغ بين علماء  خالف هست، ولی به هر حال مهم 
  آنست که زن بالغ شده باشد).

  نماز بايد دارای رکوع و سجود باشد. (يعنی نماز جنازه نباشد). -2
ن در نمازی واحد داخل شده باشند، مثال نماز جماعت آنها مشترک باشد. (يعنی هر دو مرد و ز -3

  هر دو در نماز ظهر و با امامت يک امام واحد داخل شده باشند).
يعنی  –بر اين اساس اگر زن و مرد بدون حائلی در کنار هم باشند، ولی جماعت آنها مشترک نباشد 

  نماز هيچيک از زن و مرد باطل نمی شود. -هرکدام در نماز جماعت جدايی باشند
امام نيت امامت زنان را بصورت عام کرده باشد. (اين شرط هم به شرط سوم مربوط می شود،  -4

زيرا اگر امام نيت امامت زنان را کرده باشد، چنانکه مردی به نماز آنها ملحق شود نمازش باطل 
 است، زيرا او در اينحالت با جماعت آنها مشارکت جسته است). برای تفصيالت بيشتر به کتابهای

) مراجعه 139 -1/136» (تبيين الحقائق« )، 1/239» (بدائع الصنائع« )، 1/183» (المبسوط« 
  کنيد.

امام شافعی  امام مالک  و جمهور علماء  گفته اند که:اگر مردی نماز بخواند و در کنارش زنی 
  . )3/331المجموع (  بايستد،  نماز هيچکدام از زن و مرد باطل نمی شود.

اگر مردی «هللا خالصه ی اختالف مذاهب را در اين خصوص چنين ذکر کرده است:  امام نووی رحمه
نماز بخواند و درکنارش زنی نماز بخواند، نماز مرد و زن باطل نمی شود، حال تفاوتی ندارد آن مرد 
  خود امام باشد يا مأموم، و اين مذهب  شافعی است و امام مالک و بيشتر علماء  بر اين رای هستند. 

امام ابوحنيفه می گويد: اگر زن در نماز نباشد، و يا اگر در نمازی باشد که در آن با مرد مشارکت و 
نداشته باشد، در اين (دو) حالت نماز مرد و زن صحيح است. اما اگر زن در نمازی باشد که مرد با 

که امام نيت مشارکت در نزد ابوحنيفه زمانی بوجود می آيد  –وی در آن نماز مشارکت داشته باشد 
چنانچه زن در کنار مرد (بدون حائل) بايستد، در اينحالت نماز مردی که  –امامت زنان را کرده باشد 

در دو طرف زن قرار گرفته اند باطل است ولی نماز زن و نماز مردی که بعد از آن مرد (يعنی مردی 
زن حائلی وجود دارد (يعنی که نزد زن است) قرار گرفته باطل نمی شود، زيرا بين اين مرد و بين 

مرد پهلوی زن، حائلی بين زن و مرد پهلوی خود خواهد بود). و اگر زن در صفی باشد که جلوی 
مرد قرار بگيرد، در اينحالت نماز مردی که همرديف با زن ولی پشت سر وی قرار گرفته باطل 

ا بين اين مرد و زن است، ولی نماز مردی که پشت سر آن مرد قرار گرفته باطل نمی شود، زير
حائلی وجود دارد (و حائل در اينجا همان مردی است که همرديف با زن و پشت سرش قرار گرفته)، 
پس اگر صف زنان پشت امام باشد و پشت صف زنان نيز صف مردها تشکيل شده باشد، در اينحالت 

است، و با قياس (بر نماز تمامی مردهايی که (در آن صف) پشت سر صف زنان قرار گرفته اند باطل 
حالت سابق) نماز مردهايی که پشت سر صف اول مردها قرار گرفته اند باطل نمی شود، زيرا صف 
اول بمانند حائلی بين آنها با صف زنان عمل می کند. ولی من (نووی) می گويم: از باب استحسان 

باطل شود، حتی  می بايست نماز تمامی (صفوف) مردهايی که پشت سر صف زنان تشکيل شده اند
اگر صد صف هم باشند، و اگر زن در پهلوی امام بايستد، نماز امام باطل خواهد شد، زيرا زن (بدون 

حائل) در کنار امام قرار گرفته و بر اساس مذهب ابوحنيفه اگر نماز امام باطل شود، نماز نمامی 
می شود، زيرا زنان هم  مأمومين نيز باطل خواهد شد، و با اين حساب نماز خود زنان هم باطل

  جزوی از مأمومين هستند.
ولی حجت اين مذهب ضعيف است، و اصل بر اينست که نماز صحيح است مگر آنکه دليل شرعی بر 
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بطالن آن وارد شود، و آنها (احناف) چنين دليلی ندارند و اصحاب ما (شافعيه) اين مسئله (يعنی 
س کرده اند که در آن نماز هيچيک از زن و مرد باطل ايستادن مرد پهلوی زن) را به نماز جنازه قيا

نمی شود، و خداوند متعال به صواب آگاهتر است وله الحمد والنعمة والمنة , وبه التوفيق والهداية 
   باختصار يسير. ) 3/331انتهی من المجموع (» والعصمة

باشند؛ يعنی آن نماز در خالصه اينکه در مذهب حنفيه: اگر مرد و زن بالغ در نمازی اشتراک داشته 
يک وقت واحد و يک امام واحد داشته باشد و امام نيت امامت زن را کرده باشد، در اينحالت اگر زن 

بدون وجود حائل يا شکافی همرديف با مرد يا جلوتر از وی باشد، نماز مرد فاسد (باطل) است. 
ر تمامی منابعی که ما بررسی )). در ضمن د452صفحه 1(المبسوط لمحمد بن الحسن الشيبانی (جلد

  کرديم، همگی به اين مسئله اشاره کرده بودند که نماز مرد باطل می شود نه نماز زن.
ولی رای راجح، همان رأی جمهور علماء ست که بر طبق نظر آنها نماز مرد و زنی که در پهلوی 

ن يا پهلوی وی بايستد هم و يا زن مقدم بر مرد باشد باطل نمی شود، ولی اگر مرد عمدا در پشت ز
خواهد بود، و احناف برای گفته ی خود هيچ دليل شرعی از کتاب و سنت  - عمل او مکروه ، تنزيهی

  ندارند، و تا زمانی که دليل شرعی موجود نباشد نمی توان حکم بر باطل شدن نماز کسی داد. 
صفوف زنان در پشت جدای از اين قضيه، آنچه که مسلّم است اينست که افضل و بهتر آنست که 

  صف مردها تشکيل شود، چنانکه در زمان پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيز چنين بوده است.
تَهُ ُمَلْيَکةَ َدَعْت   «امام بخاری و مسلم از انس بن مالک رضی هللا عنه روايت کرده اند که   أَنَّ َجدَّ

قَاَل أَنٌَس: » قُوُموا فَألَصِلّی لَُکمْ «، فَأََکَل ِمْنهُ، ثُمَّ قَاَل: لِلَطعَاٍم َصنََعتْهُ لَهُ  صلی هللا عليه وسلم  َرُسوَل هللا
َفقُْمُت إَِلی َحِصيٍر َلنَا، قَِد اْسَودَّ ِمْن ُطوِل َما لُبَِس، َفنََضْحتُهُ ِبَماٍء، َفقَاَم َرُسوُل اللهصلی هللا عليه 

َرْکَعتَْيِن،   صلی هللا عليه وسلم  َرائِنَا، فََصلَّی َلنَا َرُسوُل هللاَوَصَفْفُت َواْليَتِيَم َوَراَءهُ، َواْلعَُجوُز ِمْن وَ   وسلم
  . )658) ومسلم (380( ». ثُمَّ اْنَصَرفَ 

را به   صلی هللا عليه وسلم  هللا ميگويد: مادر بزرگم؛مليکه؛ رسول  رضی هللا عنه انس بن مالک
صلی هللا   هللا دعوت نمود. رسول تهيه کرده بود،   صلی هللا عليه وسلم صرف غذايی که برای ايشان

رضی هللا   انس». بلند شويد تا برای شما نماز بخوانم«پس از صرف غذا، فرمود:   عليه وسلم
گويد: بلند شدم و بسوی يکی از حصيرهايمان که از کثرت استعمال، سياه شده بود، رفتم و  می عنه

روی آن ايستاد. من و کودکی يتيم،  صلی هللا عليه وسلم هللا مقداری آب روی آن، پاشيدم. رسول 
دو   صلی هللا عليه وسلم  صف بستيم. و پير زن، پشت سر ما ايستاد. رسول اکرم پشت سر ايشان

  رکعت نماز، برای ما خواند و تشريف برد.
اين حديث نکات زيادی دارد... و تشکيل « حافظ ابن حجر رحمه هللا در مورد اين حديث می گويد: 

مردها، و نيز ايستادن زن به تنهايی (پشت سر مردها) اگر زن ديگری همراه صف زنان پشت صف 
  ».وی نباشد

خير صفوف الرجال أولها، و « فرمود :  صلی هللا عليه وسلم واز ابوهريره روايت است که پيامبر
ترين) صفوف مردان  بهترين (با فضيلت» «شرها آخرها و خير صفوف النساء آخرها و شرها أولها

ترين) صفوف آنها صف آخر است، و بهترين صفوف زنان صف آخر  و بدترين (کم فضيلت صف أول
  مسلم)».( و بدترين صفوف آنها صف اول است

  خواند ن نماز زن به مطابعت از صدای امام:    
زنی که خانه  اش نزديک مسجد است وتوسط لودسپيکر صدای امام مسجد را در وقت نماز ميشنو د 

  يا خير؟م  اقتدا  نمايد ميتواند در پشت اما
در شرع اسالمی آمده است که :  اگر زن تنها  صدای  امام را در خانه خويش از طريق لودسپيگر 

پيچد و  های دور می ، زيرا صدای لودسپيگرتا مسافتميشنود ، خواندن نماز برايش صحيح نيست 
وسرگ ها حايل باشد ، در  چه بسا خانه اگر از مسجد دور باشد ، ودر بين خانه ومسجد کوچه ها 

چنين حالتی برای زن جايز نيست كه به امام مسجد اقتدا كند بلكه خودش به صورت انفرادی نماز 
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 بخواند ، واين برايش بهتر است .
ناگفته نبايد گذاشت که اگر خانه نزديک ومتصل مسجد باشد وصدای امام را ميشنود ، ميتواند وجايز 

 به امام  مسجد اقتدا كند؟است   که زن در داخل خانه 
تواند ببنيد ، نميتواند به  ها را نبيند نمی اگر خانه بيرون از مسجد است و زن، امام و مقتدی ولی 

 پشت امام اقتدا کند.
نماز خواندن پشت امام در بيرون از مسجد تنها در وقت ضرورت جايز است؛ مانند تنگ بودن مسجد 

توانند در  ر اين صورت اگر مردم صدای امام را بشنوند میو عدم گنجايش آن در روز جمعه كه د
  ). (347  ،1/346) مجموع فتاوا ( (مراجعه شود به: .پارک ويا سرک به او اقتدا كنند

 ايستاد شدن مأموم  قبل از امام:
صحيح آنست که تقدم (جلوتر بودن) امام (در نماز جماعت) واجب است، و برای ماموم جايز نيست «

يعنی جلو باشد،  و مکان او بايد جلوتر از » امام« امامش بايستد، زيرا معنی کلمه  جلوتر از
مامومين و پيشگام آنها باشد، پس جايز نيست که ماموم جلوتر از امامش نماز بخواند، و پيامبر 

صلی هللا عليه وسلم در جلوتر از صحابه رضی هللا عنه نماز می خواند، و بر اين مبنا آنکسانی که 
لوتر از امام (در صف می ايستند) و نماز می گزارند، نمازشان صحيح نيست، و بايد آنرا تکرار ج

استثناء قائل شدند، مثال  -کنند، ولی برخی  از اهل علم فرموده اند ، چنانچه ضرورتی پيش آيد 
ی مجموع فتاو».(مسجد تنگ باشد و مردم مجبور شوند از راست و چپ و جلو و عقب نماز بخوانند

  ) .13/44ابن عثيمين (
خوددر مورد حکم نماز مامومی که جلوتر امام » الفتاوی الکبری « اما شيخ االسالم ابن تيميه در 

  قرار گرفته، سه قول از علماء  نقل قول نموده است:
اول :مطلقا صحيح است، هرچند گفته شده مکروه است، و اين رأی مشهور در مذهب امام مالک، و 

  عی است.قول قديم شاف
  ابوحنيفه وامام  شافعی و مشهور در مذهب احمد است.امام دوم: مطلقا صحيح نيست، که مذهب 

سوم:اگر عذری درکار باشد صحيح است وگرنه صحيح نيست، مثال کثرت مصلين باشد و امکان نماز 
هتر از است از جمعه يا جنازه نباشد جز اينکه (ماموم) جلوتر از امام قرارگيرد، نماز او در اينحالت ب

  اينکه نمازش را ترک کند.
و (اين قول سوم) رای گروهی از علماء  و در مذهب احمد و غيره است، و متعادلترين اقوال و 

راجح بين آنهاست، زيرا جلو قرار نگرفتن از امام نهايتا واجبی از واجبات نماز جماعت است، و 
در اصل نماز باشد، پس واجب جماعت (با  همه واجبات با وجود عذر ساقط می شوند هرچند واجبی

وجود عذر) اوالتر است به ساقط شدن، و برای همين اگر نمازگزار از قيام و قرائت و پوشش و 
  طهارت و غيره عاجز بماند، وجوب آن از دوش وی ساقط می شود.

  و همچنين در نماز خوف که استقبال قبله واجب نيست.
کان انجام می شود، اگر برای ماموم ممکن نباشد جز اينکه منظور اينست که: جماعت بر حسب ام

جلوتر از امام قرار گيرد، نهايت آن اينست که به دليل جماعت ناچار شده موقف (صحيح خود نسبت 
به امام) را ترک کند، و اين بهتر از ترک (جماعت) است، و شبيه اين حالت، در مورد نهی از تنها 

ام) است، که در آنصورت اگر کسی نباشد که با او صف تشکيل دهد قرار گرفتن در پشت صف (يا ام
يا کسی را به سمت خود جذب نکند که با او تشکيل صف دهد، خودش تنهايی پشت صف بايستد و 
نماز بخواند و جماعت را ترک نکند، همانطور اگر زن، زن ديگری را نيابد که با او صف تشکيل 

و اين به اتفاق ائمه جايز است، و او تنها به اين امر شده که دهد، خودش تنهايی پشت صف بايستد، 
الفتاوی » ( در صورت امکان در صف بايستد نه در وقت عجز و ناتوانی از قرار گرفتن در صف

  ) .  333 - 331/  2الکبری ) (
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  محل ايستاده شدن اطفال در نماز جماعت :
رد اشتراک اطفال در نماز جماعت وايستاده عالم شهير جهان اسالم شيخ عبد العزيز ابن باز در مو

الزمست اطفال را بر ادای نماز تشويق کرد نه اينکه وی :«شدن آنها در صفوف جماعت ميفرمايد 
را از نماز متنفر ساخت، پس هرگاه در صف اول يا دوم جا گرفتند ، شايسته نيست (بيرونشان کرد) 

اين کار موجب تنفر آنها از آمدن به نماز می  و يا هم در مکان واحدی جمعشان نمود، زيرا اوال
شود، و ثانيا موجب بازی کردن و مشغول کردن ساير نمازگزاران به خودشان می شود، لذا برای 

اهل مسجد شايسته نيست چنين کاری کنند؛ بلکه شايسته است آنها را در صفهای جداگانه قرار دهند 
و نمازگزاران را اذيت کنند، و اگر يکی از آنها (زودتر از  تا از يکديگر دور باشند تا مبادا بازی کنند

بقيه) وارد صف اول شد نبايد وی را بيرون کرد، زيرا او از ديگران سبقت جسته و لذا به آن 
»  تفصيل موضوع را ميتوان در :فتاوی نور علی الدرب». ( شايسته تر است، وهللا المستعان

  ). مطالعه فرمايد ) .2/921(

  اعت واجب است يا سنت :نماز جم
  در مورد اينکه نماز جماعت واجب است يا سنت  بين علمای اسالم در اين مورد  اختالف نظر دارند:

بعضی از علماء  گفته اند که نماز جماعت بر مردها فرض عين است و هرکس صدای آذان را  -1
حتما به جماعت برود  بشنود ،بشرطيکه فاصله مسجد خيلی دور نباشد ، بر او فرض و واجب است

وگرنه بشدت گناهکار خواهد شد. و اين رأی ابن مسعود و ابوموسی اشعری رضی هللا عنهما و نيز 
  نظر عطاء و اوزاعی و ابوثور و احمد و ابن حزم و شيخ االسالم رحمهم هللا نيز است.

وهی از مسلمانان اما بعضی ديگر علماء  گفته اند که نمازجماعت فرض کفايی است، يعنی اگر گر -2
جماعت برگزار نمايند، فرضيت جماعت از دوش ديگر مسلمانان ساقط می شود، و اين رأی امام 

  صاحب شافعی رحمه هللا است.
و بعضی ديگر از علماء  از جمله ( امام صاحب ابوحنيفه  وامام مالک )نيز فرموده اند که نماز  -3

ه پيامبر اسالم صلی هللا عليه وسلم تاکيد زيادی جماعت سنت مؤکده است، يعنی از سنتهايی است ک
َوالَِّذی نَْفِسی بِيِدِه َلقَْد َهَمْمت «بر انجام آن داشتند و هرگز آنرا ترک نکردند، تاجائيکه می فرمودند: 
اَس ثُمَّ أَُخاِلَف إِلی ِرَجاٍل أَن آُمَر بَحَطٍب فَيُْحتََطب،ثُمَّ آُمَر بالصَّالِة فَيُؤذََّن َلَها، ثُمَّ آُمَر َرُجالً فَيُؤمَّ النَّ 

َق َعَلْيِهْم بيوتهم (متفٌق عليه)يعنی: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، قصد کردم که امر » فأَُحِرّ
کنم هيزم جمع نمايند و سپس به برپا شدن نماز دستور دهم که برای آن آذان گفته شود و بعد کسی 

و سپس از آنها تخلف ورزم و به خانهء کسانی روم که به را مأمور سازم که به مردم امامت دهد 
  نماز بيرون نشده اند و خانه های شان را بر سرشان بسوزانم.

اما چه نماز جماعت فرض عين باشد يا فرض کفايی يا سنت مؤکده، يک مرد مسلمان بايد برای 
  انجام جماعت ترغيب باشد، به چند دليل:

  اول اينکه:
ارد، و کسی که اين اجر را از دست بدهد او در خسران و زيان است، پيامبر اجر زياد و بزرگی د 

صالة الرجل فی الجماعة تضعف علی صالته فی بيته و فی سوقه «صلی هللا عليه وسلم فرمودند: 
خمسا و عشرين ضعفا، و ذلک أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلی المسجد اليخرجه إال 

 رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلی لم تزل المالئکة تصلی الصالة، لم يخط خطوة إال
». عليه مادام فی مصاله، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، و اليزال أحدکم فی صالة ما انتظر الصالة

  متفق عليه
دان شود، ثواب دارد؛ ب نماز جماعت بيست و پنج برابر نمازی که در خانه و بازار خوانده می«يعنی: 

رود، با هر قدمی  گيرد و تنها برای خواندن نماز به مسجد  وقتی شخص به خوبی وضوء می جهت که
شود، پس هنگامی که نماز خواند تا  برود و گناهی از او بخشوده می ای باال می دارد، درجه که برمی
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! بر او صلوات گويند) خداوندا فرستند (و می زمانی که در محل نمازش است، مالئکه بر او درود می
بفرست، خداوندا! به او رحم کن، و تا زمانی که هر کدام از شما در انتظار نماز باشد گويا در نماز 

  ».است
  دوم اينکه:

سنت پيامبرمان صلی هللا عليه وسلم اين بوده که هميشه نماز جماعت خوانده، پس کسی که بر  
ال وی را دوست داشته و نور ايمان و سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم حريص باشد، خدای متع

ُ فی ِظِلِّه يَْوَم الَ « هدايت در قلبش می اندازد، و پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند:  َّo سْبعَةٌ يُِظلُُّهم
   عليه. متفٌق ..» ِظلَّ إِالَّ ِظلُّهُ.. َوَرُجٌل قَْلبُهُ َمعلٌَّق بِاْلَمَساِجِد 

ی  ای نيست، ايشان را در سايه ی او سايه داوند در روزی که جز سايههستند که خ هفت نفر «يعنی: 
  ».مردی است که دلش به مسجد وابسته است. -دهد . که يکی از آن هفت مورد  خود پناه می 

 إّن َرُسول ِهللا َصلَّی هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعلََّمنَا ُسنَنَ «و از ابن مسعود رضی هللا عنه روايت است که گفت: 
   .  مسلم »اْلُهَدی الصَّالَةَ فی اْلَمْسِجِد الَِّذی يَُؤذَُّن فِيهِ  اْلُهَدی؛ وإنَّ ِمْن ُسنَِن 

های هدايت،  های هدايت را به ما تعليم فرمود و از جمله راه يعنی: پيامبر صلی هللا عليه وسلم راه
   جماعت در مسجدی است که در آن آذان گفته شود. نماز 

  سوم اينکه:
از اهداف برگزاری جماعت اين است تا مسلمانان با همديگر جمع شده و روحيه برادری و  يکی 

اتحاد در بين آنها تقويت شود، تا همياری و نوع دوستی در بينشان رشد کند و مشکالت جامعه کم و 
ل کمتر شود، پس اگر قرار باشد هرکس در منزل بتنهايی نماز بخواند، يکی از شعائر دين اسالم تعطي

  خواهد شد.
ِ َصلَّی هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم «روايت شده است که فرمود:    از ابودرداء رضی هللا عنه َّo َسِمْعُت َرُسوَل

ْم ما ِمن ثَالثٍَة فی قَْريٍَة وال بَْدٍو ال تُقَاُم ِفيِهُم الصَّالةُ إِالَّ قَِد اْستَْحَوذَ َعَلْيِهُم الشَّْيَطاُن. فَعََليکُ «َيقُوُل: 
  رواه أبو داود بِإسناد حسن.» بِاْلَجَماَعِة، فَِإنََّما يَأُْکُل الِذّئُْب ِمَن الَغنَمِ◌ القَاِصيَةَ 

هر سه نفری که در روستا يا بيابانی «فرمودند:  يعنی: از پيامبر صلی هللا عليه وسلم شنيدم که می
ن بر آنها غلبه و قدرت پيدا (باديه) باشند و در ميان آنان نماز جماعت اقامه نشود، حتماً شيطا

خواهد کرد، پس بر شماست که جماعت را رعايت کنيد! زيرا گرگ، تنها گوسفند دور از گله را 
  ».خورد می

  يادداشت :
افضل و سنت برای زنان آنست که نمازهای فرض را در منزل بتنهايی بخوانند، يعنی فضيلت نماز  

  يشتر است.آنها در منزل از نماز خواندنشان در مسجد ب
ازام حميد ساعديه روايت است که او نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم آمد و گفت : ای رسول خدا من 

قد علمت أنک تحبين الصالة «نماز پشت سر تو را دوست دارم پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود: 
من معی و صالتک فی بيتک خير لک من صالتک فی حجرتک، وصالتک فی حجرتک خير لک 

صالتک فی دارک. و صالتک فی دارک خير لک من صالتک فی مسجد قومک، و صالتک فی مسجد 
  ).1689ابن خزيمه (». قومک خير لک من صالتک فی مسجدی

دانستم که تو دوست داری با من نماز بخوانی، اما نمازت در اتاقت بهتر از نمازت در  می«يعنی: 
ات بهتر از  ات است و نمازت در خانه نمازت در خانه ات بهتر از ات است و نمازت در حجره حجره

  ».نمازت در مسجد قومت است و نمازت در مسجد قومت بهتر از نمازت در مسجد من است
نکته: نماز جمعه بر تک تک مردهای بالغ فرض عين است، و اختالفی ما بين علمای مذاهب در 

 به اجماع امت او گناهکار است. فرض بودن آن بر مردها وجود ندارد، پس هرکس تخلف ورزد
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  فوايد ومصالح نماز جماعت 

 آشنايی اهل مسجد و مسلمانان با همديگر.          -
 تعاون و همياری با يکديگر.          -
 سفارش نمودن همديگر به حق و صبر نمودن بر آن.          -
 تشويق افراد متخلف از جماعت به شرکت در نماز.          -
 زش کسانی که نماز خواندن بلد نيستند.آمو          -
 خشمگين ساختن منافقان (تا نفاق خود را بروز دهند) و مسلمانان از مسير آنان دوری جويند.          -
 اظهار شعاير دين هللا در ميان بندگانش.          -
 دعوت به سوی دين هللا با گفتار و عمل و...          -

  د؟ـسجفضيلت نماز جماعت در خانه يا م
در اينکه آيا جماعت کردن در خانه مانند جماعت کردن در مسجد است ، بين علماء اختالف است ، 

وقول صحيحتر آن است که گرچه جماعت در خانه مانند جماعت در مسجد ، جماعت گفته می شود ، 
ولی اشتراک نمودن به جماعت مسجد فضائل بيشتری دارد . چون به طور عموم جماعت درمسجد 

  زرگتر است ، لذا ثوابش نيز از جماعتی که در غير مسجد خوانده می شود بيشتر است .ب
  افضلتر و بهتر است، زيرا: با ساير مسلمانان با داليل متعددی شرکت وخواندن نماز در  جماعت  

اوال: بسياری از علماء  گفته اند که بر مرد مسلمان واجب است که در مسجد همراه با امام نماز 
  اند، ترک اين واجب حرام است و او مرتکب  گناه می شود.بخو

  دوما: نماز جماعت برای زنان واجب و حتی مستحب هم نيست.
  سوما: امامت کردن برای زنان يا حتی مردان فضيلت خاصی ندارد.

چهارم: قدم برداشتن به سوی مسجد به قصد ادای نماز جماعت، موجب کفاره گناهان صغيره است، 
إذا توضأ «.. حديثی  از ابوهريره روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود :  چنانکه در

فأحسن الوضوء، ثم خرج إلی المسجد اليخرجه إال الصالة، لم يخط خطوة إال رفعت له بها درجة، 
 وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلی لم تزل المالئکة تصلی عليه مادام فی مصاله، اللهم صل عليه، اللهم

گيرد  وقتی شخص به خوبی وضوء می«.. يعنی: ».ارحمه، و اليزال أحدکم فی صالة ما انتظر الصالة
برود و گناهی از  ای باال می دارد، درجه رود، با هر قدمی که برمی و تنها برای خواندن نماز به مسجد 

الئکه بر او شود، پس هنگامی که نماز خواند تا زمانی که در محل نمازش است، م او بخشوده می
گويند) خداوندا! بر او صلوات بفرست، خداوندا! به او رحم کن، و تا زمانی  فرستند (و می درود می

  ».که هر کدام از شما در انتظار نماز باشد گويا در نماز است
بادرنظرداشت شرايط موجود ومساعد در اقامه نماز جماعت در مسجد باز هم واضح ومعلومدار است 

  اين فضيلت ها محروم ميگردد.جماعت را در خانه بر پا نمايد بطور يقين از ميخواهد نماز
بشنود وشرايط برايش مساعد باشد ،وعذر در بنابراين بهتر است که هرگاه مومن صدای آذان را 

وهمراه ای ساير مامومين نماز جماعت را اداء نمايد برساند ،خود را به مسجد  ميان نباشد ، بايد 
  در منزل بجاء ارند .را انند نماز خويش زنان ميتولی و

  حکم اقامه در نماز جماعت: 

  خواننده محترم ! 
مستحب است بعد از اينکه  آذان به اتمام رسيد ، و قبل از وارد شدن به نمازهای فرض، اقامه 

حمدا هللا أکبر هللا أکبر، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن م« خوانده شود و اقامه بصورت زير است:
رسول هللا، حی علی الصالة حی علی الفالح، قد قامت الصالة قد قامت الصالة، هللا أکبر هللا أکبر، ال 

گويد تکرار کند. البته در  شنود آنچه را که مؤذن می مستحب است کسی که اقامه را می و »إله إال هللا
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» ال حول وال قوة إال با�   « بايد گفت: » حی علی الفالح « و »  حی علی الصالة « هنگام شنيدن  
يا شخصی ديگری بخواند ولی    و  اقامه را ميتواند در قدم نخست مؤذن  ) فقهاء (   علماء   باتفاق  و

ولی حکم همين است که     بگويد.  را   اقامه   خود   ، مؤذن   همين است که :  علم   بهترنزد  اکثر اهل
ض کفايه است، يعنی از ميان جماعت نمازگزار بايد اقامه همانند آذان، برای ادای نماز جماعت فر

يک نفر قبل از شروع نماز اقامه بخواند، اما برای نماز تنهايی، خواندن اقامه واجب نيست بلکه 
  مستحب است که اقامه شود پس اگر احيانا انجام نشد، ايرادی بر نماز فرد وجود نخواهد داشت.

منطقه فرض کفايه است، اما اگر کسی از روی فراموشی يا آذان و اقامه در يک « علماء ميفرمايند:
فتاوی الجنة  » داخل نماز شد، نمازش صحيح است.  جهل (نسبت به حکم آنها) يا هر دليل ديگری

  ) .6/54الدائمة (
دليل بر فرض بودن آنها (آذان و اقامه): امر پيامبر صلی هللا عليه « شيخ ابن عثيمين می گويد: 

اقامه در چندين حديث است، و ايشان در حضر و سفر آنرا ترک نکردند، و از طرفی وسلم به آذان و 
علم به وقت نماز غالبا جز از طريق آنها حاصل نخواهد شد، و آنها جزئی از شعائر ظاهری اسالم 

  ) . 38/  2هستند. ( الشرح الممتع  ( 
ه باشد، اگر به هر دليلی ترک بنابراين هرچند که اقامه برای نماز جماعت در منطقه ای فرض کفاي

شود، خود نماز صحيح است زيرا اقامه برای صحت نماز شرط نيست، ولی چون ترک فرض شده 
است همگی گناهکار خواهند شد. اما در نماز تنهايی اگر عمدا هم ترک شود، مانعی ندارد زيرا اقامه 

  و آذان برای کسی که تنها نماز می خواند سنت است نه واجب.
  اشت :يادد

تواند هنگام قضای  اگر کسی به علت خواب يا فراموشی، نمازش را (در وقت خود) نخواند، شرعاً می
آن آذان و اقامه بگويد؛ بدليل آنچه که ابوداود در ماجرای به خواب ماندن پيامبر صلی هللا عليه 

ی هللا عليه وسلم و اصحابش در سفر و نخواندن نماز صبح (در وقت) روايت کرده که پيامبر صل
  ).432/106/2(ابوداود  ».وسلم به بالل دستور داد تا برای (قضای) آن آذان و اقامه بگويد

و اگر چند نماز را از دست داده بود کافی است که يک آذان بگويد ولی برای هر نماز اقامه کند؛ به   
ه وسلم عن أربع إن المشرکين شغلوا رسول هللا صلی هللا علي«دليل حديث ابن مسعود که گفت : 

صلوات يوم الخندق، حتی ذهب من الليل ما شاء هللا، فأمر بالال فأذن، ثم أقام فصلی الظهر، ثم أقام 
روز جنگ خندق، مشرکين، پيامبر « »فصلی العصر، ثم أقام فصلی المغرب ثم أقام فصلی العشاء 

از شب سپری شد. آنگاه  صلی هللا عليه وسلم را از چهار نماز مشغول داشتند تا آنچه خداخواست
پيامبر صلی هللا عليه وسلم به بالل دستور داد که آذان بگويد، بالل آذان گفت و سپس اقامه کرد، 

پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز ظهر را خواند، سپس بالل برای خواندن نمازهای عصر، مغرب و 
  )179/115/1ترمذی (  ».عشاء هم اقامه را تکرار کرد

  به نماز جماعت:دير رسيدن 
هرگاه شخصی دير به نماز جماعت برسد ،حکم شرع همين است که :بايد در هر حالتی که 

نمازگزاران قرار داشتند، او نيز قرار بگيرد.مثال اگر در سجده بودند او نيز پس از اينکه نيت نماز 
بودند او نيز به جماعت مينمايد بدون تاخير به سجده برود يا اگر نمازگزاران در رکوع يا تشهد 

رکوع يا تشهد رفته وخود را به نماز جماعت شريک سازد.زيرا دستور پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
  همين ميباشد.

طالب و معاذبن جبل روايت است که گفتند : پيامبرصلی هللا عليه  در حديثی از حضرت  علی بن ابی
(ترمذی ) » ليصنع کما يصنع اإلمام إذا أتی أحدکم الصالة واإلمام علی حال ف«وسلم فرمود : 

  ».هرگاه يکی از شما برای نماز (به مسجد) آمد، امام را در هر حالتی ديد، به او اقتدا کند«  
بعد به هر تعداد رکعت که باقی مانده بود، با جماعت نماز خوانده و آن مقدار رکعت نيز برای وی 
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را تمام کرد، او نبايد سالم دهد بلکه بايستی محسوب می شود و پس از آنکه امام سالم داد و نماز 
  بلند شود و تعداد رکعات باقی مانده را خود به تنهايی ادامه و ادا کند.

اگر هنگاميکه به جماعت رسيد و ديد که بقيه در رکوع هستند، و او نيز موفق شد که در رکوع با 
ورت آن رکعت برای وی محسوب جماعت همگام شود(يعنی رکوع را نيز با جماعت ادا کند) در اينص

  شده هر چند که فاتحه را نخوانده است.
ران برسد(يا در حالت قيام بعد از رکوع) رکعتی برايش محسوب نمی اولی اگر در سجده به نمازگز

  شود و بايد پس از سالم دادن امام آن رکعت را نيز بخواند.
لصالة ونحن سجود فاسجدوا وال تعدوها إذا جئتم إلی ا:«  آمده است   زيردر حديثی حضرت ابوهريره

   يافتيد،   سجده   در   را   ما  و   نماز آمديد   به   هرگاه» (   ومن أدرک الرکعة فقد أدرک الصالة    شيئا
   به   و  دريابد  در رکوع   را   امام   که  و کسی   نياوريد  رکعت بحساب   يک   را   آن  و   کنيد  سجده
   آيد). می   ساببح  رکعت   يک   برايش  برود،  رکوع

مثال فرض نماييد شخصی زمانی وارد مسجد می شود که نمازگزاران يک رکعت نماز (ظهر) را 
خوانده اند و حال در رکعت دوم به حالت رکوع می روند، اگر آن شخص موفق شود پس از نيت قلبی 

رکعت (يعنی  در رکوع (رکعت دوم) به نمازگزاران بپيوندد و رکوع با آنها باشد، در اينصورت آن
رکعت دوم نمازگزاران) برای وی بعنوان رکعت اول است.بعد امام به سجده رفته و تشهد اول نماز را 

می خواند ، شخص نيز بايد تشهد را بخواند (هر چند او در رکعت اول است) بعد امام بلند شده و 
برخيزد و رکعتی ديگر رکعت سوم و چهارم را خوانده و سالم می دهد، او نبايد سالم دهد و بايد 

بخواند زيرا تا االن او فقط سه رکعت نماز خوانده و الزمست رکعت چهارم را خود به تنهايی ادا 
نمايد، بعد که برای رکعت چهرم خود بلند شد و به سجده رفت ، تشهد می خواند و او نيز سالم داده 

  تا نمازش تمام می شود.
يد که موفق نمی شد به فاتحه (مثال رکعت دوم) يا رکوع ولی اگر او زمانی به نمازگزاران می رس

نمی رسيد بلکه هنگام سجده بدانها ملحق شده، در اينصورت او می بايست پس از سالم امام در 
  پايان نماز جماعت، برخيزد و دو رکعت نماز بخواند.

  يادداشت حکمی :
ميشود و اشتباها با امام سالم  زاری در نماز چهار رکعتی در رکعت دوم به جماعت ملحقگاگر نماز

ميدهد، آيا شخص بايد  نمازش را بطور کامل از نو بخواند يا اينکه بلند شود و باقيمانده نمازش را 
  تکميل کند؟

اگر شخصی  به رکعت اول و يا دوم و يا سوم نماز جماعت نرسد و اشتباها با امام سالم دهد، اگر 
د شود و بقيه نمازها را بخواند، و سپس بعد از اينکه نمازش چه حتی صحبت نيز کرده باشد، بايد بلن

  :رضی هللا عنه که گفت ابوهريره  را تمام کرد و سالم داد بايد دو سجده سهو را ادا کند، بدليل روايت
انصرف من اثنتين، فقال له ذواليدين : أقصرت الصالة أم نسيت  صلی هللا عليه و سلم  أن رسول هللا« 

: أصدق ذواليدين؟ فقال الناس : نعم فقام رسول صلی هللا عليه و سلم قال رسول هللايا رسول هللا؟ 
» فصلی اثنتين أخريين ثم سلم، ثم کبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع صلی هللا عليه و سلم هللا

فت : بعد از خواندن دو رکعت سالم داد. ذواليدين به اوگ صلی هللا عليه و سلم  پيامبر«(متفق عليه)، 
فرمود : آيا  صلی هللا عليه وسلم ای رسول هللا آيا نمازرا کوتاه کردی يا فراموش کردی؟ پيامبر

بلند شد و دو رکعت ديگر   صلی هللا عليه و سلم  گويد؟  مردم گفتند : بله، پيامبر ذواليدين راست می
تر از آنها سجده  نیهای ديگرش يا طوال نماز خواند و سالم داد، سپس أ� اکبر گفت و مانند سجده

  ».برد سپس سرش را بلند کرد

   :ترتيب جماعت دونفری
که حد اقل جماعت دونفر است ، که يکی امام وديگری مقتدی باشد ، که در اين در اين شک نيست 
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صورت گفته ميتوانيم که آنها نماز خود را به جماعت خوانده اند، گرچه کلمه جمع به کمتر از( سه ) 
   . اطالق نمی شود

اگر دو نفر مرد بودند بايد يکی از آنها  امام شود  و ديگری بعنوان ماموم در طوريکه که گفتيم 
سمت راست وی و برابر وی بايستد و اگر زن ماموم بود بايد پشت سر مرد بايستد و اگر يک نفر 

رد اضافه ديگر به آنها اضافه شد بايد آن دو نفر به عقب بروند ولی اگر يک نفر زن به دونفر م
  شدند،مرد در سمت راست امام و زن در پشت سر آنها بايد قرار گيرد.

   می شود،   تشکيل  جماعت   باشد   امام   همراه   اگر يکنفر  «در فقه السنه سيد سابق آمده است: 
    باشد.  زن  يا  يکنفر طفل جوان   آن   اگر چه

  ، ماندم   »   ميمونه  «   ام خاله   منزل   در   شبی »    :  که  است  روايت  عباس  ابن   در حديثی  از
   با  که  نيز برخاستم  من   بخواند،  را   نماز شب  که  برخاست  پيامبر صلی هللا عليه و سلم   شب
   طرف   در   مرا  و   مرا گرفت  سر  که ،  ايستادم   ايشان   چپ   طرف  در   و  نماز بخوانم   وی

  .) محدثين   جماعت  روايت   به» )   داد   قرار   خود   راست
من «  پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:  ، که   اند گفته  ابوهريره  و   ابوسعيد همچنان در حديثی 

   هر کس »  ( استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا رکعتين جميعا کتبا من الذاکرين هللا کثيرا والذاکرات 
   از جمله  نماز خواندند،   رکعت  دو   جماعت  هب   و  نيز بيدار کرد  زنش را   و  بيدار شد   شب  در

   حساب   به   ، است  رفته  سخن  از آنها   آيه   آن   در   و  هستند  بياد خدا  که زنانی    و  مردان
 ) ابوداود.   روايت  به  آيند) ( می

  اب  پيامبر صلی هللا عليه و سلم   چون  آمد،   مسجد   به   مردی « : که  است  روايت  از ابوسعيد
  اين  بر  که کيست  » (   من يتصدق علی ذا فيصلی معه؟« فرمود:   بود،   خوانده  نماز  خود   ياران
   به   . “ خواند  نماز   وی   با  و   برخاست   يکی   ، ) بخواند؟   نماز جماعت   وی  با  و   کند  صدقه   مرد

  گفته ابی شيبه   ابن   و  . است   دانسته   «  حسن  «     را  آن   که ترمذی   و  ابوداود   و  احمد   روايت
  بر  کرده   استدالل  حديث   بدين   ترمذی  خواند.   نماز  وی  با   بود که   صديق   ابوبکر   :  که است 
  جماعت   نيز  ديگری   گروهی بود،    شده   خوانده   جماعت  نماز  قبال   ، مسجدی  در   اگر  اينکه

  که  است  گفته   او  دارند.   بر پا    جماعت   نماز   مـسجد  آن   در  توانند می   اند، نرسيده  را   اول
و    سفيان  جمله  از   علم  اهل   از  ديگر  و گروهی   . است  چنين   نيز   اسحاق   و   احمد   رای

  گروهی ،  مسجدی   در  جماعت   نماز   از اقامه   بعد  گويند: می   شافعی   و  المبارک   و ابن   مالک
  -   بخوانند.  را   خود  نماز   انفرادی  بطور  بلکه   دارند،   بپای   را  جماعت   زنما   توانند نمی  ديگر

   فلسفه  با  و   است  حرام  اختالف   بـدون   واحد   مکان   و  زمان واحد   در  ، جماعت  تعدد   اما (
 »   دارد)   منافات   نماز جماعت

   اگر  و   امام   راست  طرف  در   باشد  يکنفر   اگر  ماموم   که است    مستحب  «و نيز آورده است:
پيامبر  «    : که  است  روايت   جابر  از   چون   بايستند.  او   سر  پشت  باشند   بيشتر  يا  نفر   دو

  او  و   ايستادم   ايشان  چپ   طرف   در   من   و   بخواند  نماز   که  برخاست   صلی هللا عليه و سلم
جابر بن   سپس   قرار داد،  خود   راست  طرف   در   اينکه  تا   چرخاند   مرا   و   مرا گرفت   دست

هر   دست   پيامبر صلی هللا عليه و سلم  آنگاه  ايستاد،  ايشان  چپ  طرف   در  او   و  صخر آمد
  روايت   به   . « داد   جای  سر خود   پشت   اينکه   تا  کشاند  عقب   به   را   و ما  را گرفت  ما   دوی
     ابوداود.  و   مسلم

قرار    مردان  بايستد و در صف سر مردان   پشت  او تنها   بايد  آمد،  جماعت   نماز اگر زنی به
   صحيح  نمازش   جمهور علماء    به رای   گرفت جای    مردان   در صف   آمد   زن  نگيرد، اگرآن

   . است
پيامبر صلی هللا » مليکة « در حديثی ديگر از انس ابن مالک روايت شده است که مادر بزرگش  

و سلم را به خوراکی که اماده کرده بود دعوت کرد و از آن خورد و سپس گفت: بلند شويد تا  عليه
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نماز را بر پا داريم. انس گفت: من حصير خود را که بعلت کهنگی سياه شده بود آب بر آن پاشيدم و 
سپس پيامبر صلی هللا عليه و سلم روی آن (برای نماز) ايستاد و من و يتيم (ضمير بن سعد 

الحميری) پشت سر پيامبر صلی هللا عليه و سلم ايستاديم و پيرزن (مادر ُسَليم) پشت سر ما ايستاد، 
  و سپس پيامبر صلی هللا عليه و سلم دو رکعت نماز خواند و رفت.

  يادداشت :
در روايات اسالمی آمده است :عروس وداماد هنگام شب عروسی خويش  ميتوانند دو رکعت نماز  

  بر پادارند،  ولی عروس بايد  پشت سر داماد ايستاده شود  نه همرديف با او.با جماعت را 
 چيست؟ تفاوت  زنان و مردان در نماز جماعت

) گفته است: تفاوت زنان و مردان در نماز جماعت 3/455رحمه هللا دركتاب (المجموع    امام نووی
   در موارد زير است:

  أكيد شده است برای زنان تأكيد نشده است.اول: آن گونه كه نماز جماعت برای مردان ت
  ايستد. امام جماعت زنان برای زنان در وسط صف می  دوم :

تْنَا َعائَِشةُ فَقَاَمْت بَْيَنُهنَّ فِى الصَّالَِة اْلَمْکتُوبَةِ « درحديثی آمده است :  » َعْن َرْيَطةَ اْلَحنَِفيَِّة قَاَلْت أَمَّ
).از ريطه حنفية روايت است که عائشة باب َصالَِة ال   (سنن الدارقطنی ، نَِّساِء َجَماَعةً َوَمْوقِِف إَِماِمِهنَّ

رضی هللا عنها ما را در نمازفرض امامت کرد و در ميان زنان ايستاد . (امام نووی در الخالصة 
و حديث قبلی که آنحضرت ) ٢۴۴،  ۴فرموده: اسناد اين حديث صحيح است ، إعالء السنن ، جلد 

و هنگام نماز جماعت هيچ زنی جلوی زنان » وال تقدمهن امرأة ولکن تقوم فی وسطهن« فرمود: 
  ديگر نه ايستد بلکه وسط آنها در ميان صف بايستد .

ايستد، به  سوم : هرگاه يك زن خواست پشت سر مردان نماز جماعت بخواند، پشت سر مردان می
  خالف مرد كه بايد در كنار مردان بايستد.

  های آخر است.    های آنان، صف در نماز جماعت با مردان شركت كردند، بهترين صفچهارم: هرگاه 
داليل که درفوق بدان اشاره شده از آن بوضاحت تام  حرام بودن اختالط مردان و زنان كامالً دانسته 

 شود. می
  خواندن نماز وتر با جماعت :

نماز تراويح باشد که مستقيما بعد درماه مبارک  رمضان خواندن نماز شب با جماعت سنت است، چه 
از نماز عشاء خوانده ميشود و چه نمازی که در آخر شب در ده شب اخير رمضان خوانده ميشود، 
زيرا پيامبر صلی هللا عليه و سلم هنگامی که نماز شب را در مسجد ميخواند، بصورت فرادی بود، 

ی تشکيل شد، ولی سپس پيامبر صلی هللا ولی کم کم اصحاب به او اقتدا کردند تا اينکه جماعت بزرگ
عليه و سلم از ترس اينکه نماز قيام الليل بر امتش فرض شود آنرا بصورت جماعت ترک کرد و 

دوباره خودش آن نماز را بتنهايی ميخواند، بنابراين عمر رضی هللا عنه اين اصل را هنگام خالفتش 
و يا گروه گروه نمازهای شبشان را بر پا ميدارند  برگرداند و احياء کرد، و مردم را که ميديد متفرقه

به تشکيل يک جماعت فراخواند، و تشکيل اين نماز جماعت در قيام الليل در شب رمضان بود، که 
همان نماز تراويح باشد، بنابراين خواندن نماز تراويح در شبهای رمضان با جماعت سنت است و 

ماعتی در رمضان تشويق کرده است بصورتيکه پيامبر صلی هللا عليه و سلم به نماز شب ج
(روايت ائمة ستة)، يعنی:  کسی که » من قام مع امامه حتی ينصرف کتب له قيام ليلة« ميفرمايد: 

همراه امامش نماز (جماعت قيام الليل) را بر پا کند تا اينکه امام از نماز فارغ شود، پاداش خواندن 
  نماز تمامی شب را خواهد داشت.

غير رمضان خواندن نماز شب صورت جماعت سنت نيست، ولی اگر گاهگاهی بصورت  ولی در
جماعت بخواند ممانعتی  ندارد، مثال کسی در خانه مهمانی داشته باشد و با او نماز شب را بصورت 
جماعت بخواند، زيرا از پيامبر صلی هللا عليه و سلم وارد نشده است که بصورت مستمر نماز شب 
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بخواند، لذا برخی از علماء  از قبيل ابن تيمية رحمة هللا عليه نماز شب را با جماعت را با جماعت 
نماز سنت بصورت جماعت دو نوع هستند: يکی از آنها  « :بصورت مستمر بدعت ميداند و ميگويد

که نماز جماعتش سنت است از قبيل نماز کسوف و استستقاء (طلب باران) و قيام الليل رمضان، و 
زها بهتر است بصورت جماعت خوانده شوند، همانطور که در سنت پيامبر صلی هللا عليه و اين نما

سلم وارد شده است، و دوم، نمازهايی هستند که بصورت جماعت خواندن سنت نيست مانند نماز 
شب و سنتهای رواتب و نماز ضحی و تحية مسجد و مانند اينها، و اين نمازها را اگر بعضی اوقات 

بخواند جائز است، ولی اگر بصورت مستمر با جماعت خوانده شوند مشروع نيست و  با جماعت
بدعت ناپسندی است، زيرا پيامبر صلی هللا عليه و سلم و صحابه و تابعين برای نمازهای رواتب با 

يکديکر بصورت جماعت نميخوانده اند، و پيامبر صلی هللا عليه و سلم در برخی اوقات اين نمازهای 
با گروه اندکی از صحابه بصورت جماعت ميخواند و نماز شب را به تنهايی ميخواند، ولی  سنت را

هنگامی که ابن عباس شب هنگام نزد پيامبر صلی هللا عليه و سلم بود با ايشان نماز شب را با 
جماعت خواند، و يک شب با حذيفه نماز جماعت خواند، و شب ديگری با ابن مسعود نماز جماعت 

و همچنين شبی با عتبان بن مالک انصاری نماز را بصورت جماعت خواند و همچنين با انس خواند، 
و مادرش و يک يتيم نماز جماعت خواندند، و عموم نمازهای سنتش بصورت فرادی ميخواند  

 (الفتاوی الکبری)
ش و بنابراين اگر گاهگاهی نماز شب را در غير رمضان با دوستان و يا اشخاص ديگر مانند همسر

يا ديگران بصورت جماعت بخواند اشکالی ندارد، ولی بصورت مستمر چنين کاری را انجام ندهد 
زيرا استمرار در خواندن نماز سنت بصورت جماعت از سنت پيامبر صلی هللا عليه و سلم نيست و 

  صحابه و تابعين نيز چنين کاری را انجام نميداه اند.

  فضيلت تکبير االحرام امام :
وضعاتی مهمی که در اخير اين باب  ميخواهم خدمت خوانندگان محترم تقديم بدارم  ،فضليت يکی ازم

  تکبير االحرام امام ميباشد .
از جمله امور مستحب و سنت، همين است که شخص مسلمان برای ادای  نماز جماعت بايدخود را 

لت اين موضوع روايت به هنگام تکبيرة االحرام امام برساند . طوريکه در شرع اسالمی در فضي
متعددی از علماء اسالمی وارد گرديده است که ازجمله  امام ترمذي از انس بن مالک رضي هللا عنه 

  در اين مورد  چنين روايت فرموده است :
ِ أَْربَِعيَن يَْوًما فِي َجَماَعٍة يُْدِرُك التَّْكِبيرَ «رسول هللا صلي هللا عليه وسلم فرمود:  َّxِ ةَ اْألُولَى ، َمْن َصلَّى

هرشخصيکه  چهل «)يعني: 241ترمذي (» ُكِتَبْت لَهُ َبَراَءتَاِن : َبَراَءةٌ ِمْن النَّاِر ، َوَبَراَءةٌ ِمْن النِّفَاقِ 
شود: نجات از آتش  روز نمازش را در جماعت با تکبيره اإلحرام بخواند، برايش دو برائت نوشته مي

رت موقوف ازحضرت  انس بن مالک رضي هللا عنه روايت اين حديث بصو.»جهنم و برائت از نفاق 
شده وبرخی از علماء اين حديث را مرفوع دانسته اند ، ولي امام ترمذي و دارقطني گفته اند که 

 موقوف بودن حديث راجح است، وشيخ الباني حديث را حسن و مرفوع دانسته است.  
  خواننده محترم !

در مورد تکبيرة االحرام امام درنماز جماعت روايت گرديده ف سلف صالح ربرخی از فضايل که از ط
  است  بشرح ذيل ميباشد. 

مجاهد گفته است :شنيدم مردي از اصحاب پيامبر صلي هللا عليه وسلم ، و او کسي بود که در  -1
 غزوه ي بدر اشتراک داشت، به پسرش مي گفت: آيا به نماز جماعت ما رسيدي؟

 .فرزندش گفت: بلی
 به تکبيرة االحرام آغازين هم رسيدي؟ مرد گفت:

 .پسر گفت: خير
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پدرش گفت: اگر آنرا از دست نمي دادي، براستي که از صد شتر سياه چشم برايت بهتر بود.(مصنف 
 .)2021عبد الرزاق  (

سعيد بن مسيب رحمه هللا که از کبار تابعين بشمار ميرود ميفرمايد: به مدت پنجاه سال تکبيرة  -2
 . )163/ 2ازين جماعت را از دست ندادم. (حلية األولياء  (االحرام آغ

وکيع  استاد امام شافعي ميفرمايد :کاکاش نزديک به هفتاد سال تکبيرة االحرام اول (نماز  -3
جماعت) را از دست نداد، و من نزديک به دوسال کمتر از او بودم و نديدم که او رکعتي را از دست 

  . )755(  داده باشد. (مسند ابن الجعد
و از إبراهيم نخعي روايت است که گفت: هرگاه کسي را ديدي که نسبت به دريافتن تکبيرة  -4

االحرام آغاز جماعت سستي مي کند، دستت را از او بشور (يعني خيري در او نيست). (حلية 
 . )215/ 4األولياء  (

حرام اول را درنيابد پس انتظار يحيي بن معين گفت: شنيدم که وکيع مي گفت: کسي که تکبيرة اال -5
 . )2652خير آنرا نداشته باشد ( شعب اإليمان  للبيهقي (

  ابن حجر رحمه هللا گويد:
التلخيص الحبير  ».(آثار منقول زيادي از سلف در مورد فضيلت دريافتن تکبيرة االحرام وارد است«  
 .امام در نماز جماعت حريص بود بنابراين بايد نسبت به رسيدن تکبيرة الحرام آغازين. )131/ 2(

  طريقه در يافت فضيلت تکبير االحرم  امام :
در مورد اينکه ماموم چگونه ميتواند فضيلت تکبيرة االحرام را بدست ارد علماء در 

 مورد ميفرمايند :
اول: ماموم با حضورش در وقت گفتن تکبيرة االحرام امام، فضيلت آنرا دريافته است و بايد تکبير 

 .وم بدون تاخير بعد از تکبير امام باشدمام
 .دوم: ماموم فضيلت آنرا تا زمانيکه هنوز امام شروع به فاتحه نکرده دريافته است

سوم: هرگاه ماموم قبل از اينکه امام قرائت فاتحه را بپايان برساند به وي برسد، او فضيلت تکبيرة 
هنگامي که از او در مورد حدود تکبيرة االحرام را دريافته است. و اين قول وکيع است چنانکه 

تا زمانيکه هنوز امام قرائت فاتحه را تمام نکرده «االولي مي پرسند او جواب مي دهد: 
 . )3/219لألصبهاني (»( طبقات المحدثين».«است

چهارم: هرگاه ماموم در هنگام قيام رکعت اول به امام برسد، او فضيلت تکبيرة الحرام را دريافته 
 .ا محل و وقت تکبيرة االحرام، قيام رکعت اول استاست زير

پنجم: امام صاحب ابو حنيفه (رح ) ميفرمايد که : ماموم فضيلت تکبيرة االحرام را تا زمانيکه امام 
 3)،   الفتاوى الهندية  (4/131به رکوع رکعت اول ميرسد ،بدست اورده ميتواند .(رد المختار (

   .)206/ 4)،   المجموع  (11/
مجموع نظريات پنچگانه فوق ، بنظر مي رسد که قول  صحيح دراين مورد قول اول است ، که :  از

(ماموم با حضورش در وقت گفتن تکبيرة االحرام امام، فضيلت آنرا دريافته است و بايد تکبير ماموم 
امام  ) واين  قول جمهور علما از جمله امام صاحب شافعی ،.بدون تاخير بعد از تکبير امام باشد

 .صاحب حنبل نيز مي باشد
  امام نووي ميفرمايد :

مستحب آنست که ماموم بر رسيدن به تکبيرة االحرام آغازين امام محافظت و تداوم داشته باشد، و «
چندين قول در مورد وقت دريافتن آن وارد شد است که صحيح ترين آنها آنست که ماموم شاهد و 

غاز نماز باشد و او نيز بعد از وي تکبير بگويد، چنانکه بعد از شنونده ي تکبيرة االحرام امام در آ
 1(روضة الطالبين وعمدة المفتين  (» . آنزمان برسد ديگر فضيلت آنرا از دست داده است...

/446(. 
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  و امام ابن رجب گويد: 
و نباشد ابراهيم بن حارث از امام احمد ذکر کرده؛ کسيکه  در لحظه ي تکبيرة االحرام امام همراه ا«

 .»پس او فضيلت آنرا درنيافته است
وکيع گفته است: کسي که با امام خود آمين (بعد از فاتحه) را دريابد، پس او فضيلت « ومی افزايد : 

تکبيرة االحرام با امام را دريافته است. ولي امام احمد اين گفته را رد کرده و مي گويد: فضيلت 
  .رة االحرام امام حاصل نمي شودتکبيرة االحرام جز با رسيدن به تکبي
  و ابن مفلح رحمه هللا مي گويد: 

جماعتي گفته اند: فضيلت تکبيرة االحرام اول جز با حضور در لحظه گفتن تکبير امام حاصل نمي «
 . )1/521(الفروع  البن مفلح (». شود.

ور ماموم در هنگام رسيدن به تکبيرة االحرام امام فضيلت است، و اين امر با حض« و حجاوي گفته: 
 » .تکبير امام و گفتن تکبير توسط او بعد از تکبير امام حاصل مي شود

  شيخ صالح فوزان مي گويد:
الملخص »(فضيلت تکبيرة االحرام جز با حضور ماموم در هنگام تکبير امام حاصل نمي شود.« 

 )1/140الفقهي  (
  و شيخ ابن عثيمين ميفرمايد :

تکبير گفت تو نيز بعد از وي تکبير بگويي تا فضيلت تکبيرة االحرام را  سنت آنست که هرگاه امام«
يعني: » إذا كبر فكبروا«بدست آوري، چنانکه از پيامبر صلي هللا عليه وسلم ثابت شده که فرمود:

بر ترتيب و تعقيب » فکبروا«هرگاه امام تکبير گفت پس شما نيز تکبير بگوييد، حرف (فاء) در 
از لحظه اي که امام تکبير مي گويد و صوت او با (راء) در (هللا اکبر) قطع مي  داللت دارد، يعني

شود، تو نيز تکبير بگو و نبايد در آن لحظه به چيز ديگري مشغول باشي، نه دعا و نه سخن گفتن 
با پهلوي خود، زيرا اشتغال به اين موارد در آن لحظه باعث خواهد شد تا فضيلت تکبيرة االحرام را 

  .)2/192لقاء الباب المفتوح  (».(ست بدهياز د
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  با ب سی ويکم  
 زايده در نماز هایحركت 

که از جمله اعمال  نماز ويا به اصطالح از اند  ت اضافی يا زايد در نماز عبارت از حرکاتیاحرک
که از عمليرکت وـهر  ح جنس نماز نباشند، در اين مورد علمای تمام مذاهب متفق  القول اند که :

جنس نماز نباشد، چنانکه زياد و پی درپی صورت گيرد، موجب باطل شدن نماز خواهد شد، زيرا 
  ر واقعی نماز را بهم می زند.ـنظم وجوه ، عمل کثير و زياد

عمل اندک اگر غرض مصلحت باشد ، سبب فساد ويا کراهت نماز نمی گردد ، از اين جهت همچنا ن 
کسی به مسجد آمد ودر صف جايی برايش پيدا نشد ، صف ديگری را علماء گفته اند که : اگر 

را که در پيش رويش در صف جلوتر قرار دارند ، به عقب کشيده ودر  مصلين تشکيل داده ويکی از 
  پهلوی خود ايستاده کند ، زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم از تنها ايستادن در صف منع کرده اند .

  خواننده محترم !
فرمايد که پس از  زکريا عليهماالسالم توضيحاتی می بن هللا در شرح وصيت حضرت يحيی قيم رحمه ابن  

  ذکر وصيت، مينويسد :
 »يلتفت  هللا ينصب وجهه لوجه عبده فی صالته ما لم  و آمرکم بالصالة، فإذا صلّيتم فال تلتفتوا فإنّ  « 

ه که به نماز ايستاديد به اين سو و آن سو کنم پس هر گا (رواه البخاری)( و شما را به نماز امر می
کند ماداميکه توجهش از خدا  اش می توجه نکنيد، چرا که خدای متعال در نماز رو به سوی بنده

  برنگردد.
  :توجه نهی شده در نماز دو گونه است

  ـ توجه قلب نمازگزار از خدا به غير خدا؛1
  ـ نظر اندختن به اين سو و آن سو.2

وجهات نهی شده است و همانطور که حضرت يحيی فرموده خداوند در نماز همواره از هر دوی اين ت
هللا عليه  اکرم صلی کند ماداميکه وی قلب يا نگاهش را از او برنگرداند. از رسول اش توجه می به بنده

إختالس يختلسه «وسلم در مورد اينگونه توجه قلب يا نگاه سؤال شد. ايشان در پاسخ فرمود:
  کند. رواه البخاری)؛ (اين توجه) سرقتی است که شيطان از نماز بنده می» (ن صالة العبدالشيطان م

إلی «در آثار گذشتگان از قول خداوند (به هنگام توجه بنده به غير او در نماز) چنين آمده است: 
  !کنی؟ ؛ يعنی آيا به سوی بهتر از من رو می»خير منی؟ إلی خير منی؟
ی مؤمن بسيار سنگين و گران باشد زيرا خالق آسمانها و زمين به او اين هاين جمالت بايد برای بند
  طور خطاب کرده است.

بنآ برای نماز گزار الزم که در حين بر پا داشتن نماز در پهلوی اينکه حضور ذهنی وفکری کاملی 
   باشددر نماز داشته باشد ، در جنب آن  برای اقامه نماز هم بايد محل و مکان نمازگزار آرام 

، وهم خود نماز گزار بايد بدنش،آرام و ( وضعيت اضطراری را بايد در اين مورد مستثنی ساخت ) 
برخی از حرکتهای جزئی سر و دست که عرفاً اين آرامش را بر هم نمی زند، ممانعتی   ، ساکن باشد

( چرخش به ندارد. البته بايد توجه داشت که اگرحرکت عمدی يا سهوی سر، موجب روی برگرداندن 
  سمت راست ويا هم بطرف  چپ) از سمت قبله شود نماز را باطل می کند.

 وبخش جسم  از دو بخش اساسی  ترکيب يافته است، بخش نماز  از جانب ديگربايد گفت که : اساسآ 
آنها موجب  ميگردد که نماز مفهوم کلی خود را از دست دهد، ونماز،  فقدان يکی ازبا که ، روح

  واقعی نرسد.  ه کمالبنمازگزار 
وردن هدف آسنت است كه مؤمن در نماز توجه کا مل خويش را به نماز مشغول كند وغرض بدست 

. درين تمزکر، خضوع و وبه ثمر رساندن نماز بايد ، در آن خشوع قلبی و بدنی کامل بوجود ايد
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پروردگار  با عظمت  كند كه نماز فرضی باشد و يا نماز نفلی، چون حکم فرقی نمی خشوع قلبی وبدنی
   من مسلمان مديون خاشع بودن متناسب وداخل شرع  در نمازش ميباشد.ؤاست که راستگاری م

گمان  )( بی 2-1سوره مؤمنون آيات :» ( )الَِّذيَن ُهْم فِی َصالتِِهْم َخاِشعُوَن ١قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن («  
   تند  )رستگاراند مؤمنان، آنان كه در نمازشان خاشع هس

همچنين بر نمازگزار الزم است كه با طمأنينه و آرامش كامل نمازش را ادا كند و اين از مهمترين 
اركان  نماز است؛ پيامبر اسالم  به مسئ الصالة به شخصيکه  نمازش را نادرست و بدون آرامش 

   .وان چون تو نماز نخواندی.)( برگرد نمازت را بخ .»إْرِجْع فََصّلِ فَإنَّك لَْم تَُصّلِ   : « خواند گفت
اين شخص بعد از اينکه حتی تا سه بار نمازخويش  را تكرار كرد و پس از آن محديثين مينويسند :

ِ َعلَيِه   َوَسلَّمَ  َّo قسم به كسی كه شما را به حق فرستاده است بهتر از اين  !گفت : ( ای پيامبر َصلَّى
   .من بياموز! )ياد ندارم ( نمی فهمم ) ، نماز را به 

ِ َعَليِه َوَسلََّم فرمود  :   َّo إَِذا قُْمَت إَِلى الصَّالِة فَأْسِبغ اْلوضوء، ثُّم اْستَْقِبِل اْلِقْبلَةَ فََكبِّْر، « پيامبر َصلَّى
فَْع َحتَّى تَْعِدَل قَاِئًما، ثُمَّ اْسُجْد َحتَّى ثُمَّ اْقَرأْ َما تَيسََّر َمعََك ِمَن اْلقُْرآِن، ثُمَّ اْرَكْع َحتَّى تَْطَمئِنَّ َراِكعًا، ثُمَّ ارْ 

( هرگاه برای نماز بلند .»تَْطَمئِنَّ َساِجًدا، ثُمَّ اْرفَْع َحتَّى تَْطَمئِنَّ َجاِلًسا، ثُمَّ اْفعَْل َذِلَك فِی َصالتَِك ُكلَِّها 
ز قرآن كه ای ا شدی به طور كامل وضوء بگير، سپس رو به قبله كن و تكبير بگو، سپس حصه

حركت و آرام  كه در هنگام ركوع بدنت بی برايت ممكن است بخوان، آنگاه ركوع را بجای آور تا اين
حركت شوی، آنگاه به سجده  كه در حالت ايستايی راست و بی گردد، سپس از ركوع بلند شو تا اين

كه به حالت  تا اينحركت شوی، سپس سرت را از سجده بردار كه در حالت سجده آرام و بی برو تا اين
 های نمازت انجام بده. ) نشسته آرام بگيری، سپس اين اعمال را در تمام ركعت

ی فاتحه و آنچه  (سپس سوره»  ثُّم اقَراْ بِأّمِ اْلقُْرآِن َو بَِما َشاَء هللا«  در روايت ابوداود آمده است  : 
  ».از قرآن كه هللا بخواهد و توفيق دهد بخوان.

  خواننده محترم!
حکم حديث صحيح فوق برای ما  بوضاحت می اموزاند  که : طمأنينه و آرامش در نماز ركن و 

پس كسی كه درنمازش مانند پرنده فقط نوك  شود. فرض است، طوريکه نمازبدون آن صحيح نمی
 .صحيح نيست نمازش بزند 

و بر رعايت آن  گفتيم خشوع اصل نماز و روح آن است، بنابراين مؤمن بايد به آن اهتمام بورزد
  .حريص باشد

مؤمن مسلمان وظيفه دارد تا به حکم پيامبر صلی هللا عليه وسلم تمام موانعی را که خشوع وخضوع 
نمازگزار را مختل می سازد آنرا از بين ببرد ، از جمله اگر شخصی با عبور ومرور  نمازش 

وساير حشرات مضره که  مزاحمت  خلق ميکند بايد  مانع آن گردد.ويا در صورت موجوديت مار
حريم نماز گزار را مختل سازد ، حتی به گشتن آن  اقدام نمايد  از جمله پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

  به نمازگزار امر  نموده تا مواجه شدن  به خطر  به کشتن مار و کژدم نيز در نماز اقدام نمايد.
نماز ، عبدهللا بن عباس را از طرف چپ طوريکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم با دست مبارک شان در 

رضی هللا عنها را   به طرف راست منتقل کرد و او را چرخانيد، و در سجده نماز پای بی بی عايشه 
نيز درنماز اشاره کرد، و همه اين   رضی هللا عنه از محل سجده دور کرد و تکان داد، و به جابر

  ست .افعال در احاديث  صحيحه به تفصيل بيان گرديده ا
رکت ها که موجب عدم بطالن نماز نميگردد  اينست که اين حرکت بايد زياد ـولی شرط اساسی اين ح

نباشد ، و اگر فراوان باشد مانند يک جهش بزرگ و بلند، نماز را باطل می کند چون با نظم نماز 
    .منافات دارد

خاراندن محلی اگرچه زياد و بايد دانست که حرکات اندک و خفيف مانند حرکت دادن انگشتان برای   
متوالی هم باشد برای نماز زيانی ندارد، چون اخالل به هيأت و شکل و بزرگداشت نماز نمی رساند و 
مانع خشوع و حضور قلب نيست، اما اگر سه بار کف دست خود را بر بدن بمالد و آن را خارش دهد 
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ته باشد که نتواند از آن نمازش باطل می شود، مگر اينکه مريضی مخصوص وامثال آن داش
  ».خودداری  کند که در آن صورت معذور است 

ولی نبايد فراموش کرد که در برخی از کتب فقهی  تعداد از فقها با استدالل فقهی خويش مينويسند ،  
وتعداد حرکت  ها را به عدد سه منحصر می سازند ، وميگويند که اگر نماز گزار در نماز سه حرکت 

ل ارد ، اين عملش  منافی با خشوع و آرامش در نماز بحساب می ايد ، ولی ميخواهم  پی در پی بعم
خدمت تمام خوانندگان  بعرض برسانم که حرکت های اضافی را در نماز منحصر کردن به عدد سه با 

ِ َعلَيِه  َوَسلََّم ثابت نشده؛ بلكه نظريات برخی از فقها است  واجتهاد َّo اين  تعداد  حديث پيامبر َصلَّى
 از علماء بشمار رفته که هر کدام قابل قدر است ولی از ديد شرعی ، قابل  اعتماد نمی باشد.

های بيهوده در نمازمانند بازی كردن بی ضرورت با بينی، ريش ، گوش ، موی و روی ،   ليكن حركت
اد و متوالی باشد لباس وغيره ... مكروه است؛ وبايد دقت بعمل اورد که اگر احيانآ اين حركات زي

  گرد.  نماز باطل می
اگر مطابق عرف اندك باشد و يا زياد باشد؛ ولی به صورت پی در پی نباشد موجب بطالن نماز 

ی اينها مؤمن بايد در نماز خشوع و خضوع را رعايت كند و كارهای بيهوده  شود،  ليكن با همه نمی
با تمام و كمال ادا كند، ومجال ندهد تا رابطه  چه كم  باشد و چه زياد آنرا  ترك نمايد و نمازش را

  .روحانی اش با پروردگار با عظمتش مختل گردد
ولی بصورت کل بايد گفت که برخی از حرکت های خورد ويا هم حرکت های زياد وغير متولی که 

  موجب فساد نماز  نبوده ودر اين مورد  ميتوان  مفاد حکم حديث ذيل را مورد استناد قرار داد. 
در يکی از روزها ی که  پيامبراسالم  مصروف  نماز خواند ن بود ، :« محديثين مينويسند که 

ُ َعْنُها عائشه بی بی ودروازه ای را به روی  َّo باز كرد.) َرِضی.   
َت يْوِم بالنّاِس َو ُهَو َحامٌل أَماَمة بنت ابِْنته أنّه َصلَّی َذا«همچنين از حديث ابوقتاده ثابت شده است : 

ُ َعْنُها َزينَبَ  َّo َعَليِه ِ َوَسلََّم روزی  .»َفكاََن إَِذا َسَجَد َوَضَعَها َوإَِذا قَاَم َحَمَلَها َرِضی ِ َّo پيامبر َصلَّى   )
كرد، و هرگاه  را حمل می (  زينب)   كه أمامه فرزند دخترش امامت كرد، در حالینماز را برای مردم 

داشت) ( تفصيل اين  خاست او را بر می گذاشت و هرگاه برمی رفت او را به زمين می می  به سجده
  شيخ ابن باز) مطالعه فرمود .(87-86) موضوع را ميتوان در کتاب الدعوة جلد اول صفحه 

  خواننده محترم!
دراين بخش غرض توضيح بيشتر موضوع در مورد اينکه عمل اندک وعمل فروان در نماز چيست  

»  فقه السنة «  نظريات علماء نه استاد بزرگوار شيخ  سيد سابق رحمه هللا  را که در  کتاب خويش 
  بيان داشته اند خدمت شما تقديم  بدارم :

ن ضابطه قلت و کثرت و اينکه چه عملی اندک و علماء  در بيا «رمايد:ـشيخ سابق رحمه هللا   ميف
اند: عمل کثير آنست که اگر کسی او  گفته اند. بعضی  گردد، اختالف کرده چه عملی فراوان محسوب می

، و غير از آن عمل اندک  کند که او در نماز نيست را از دور در حال انجام آن عمل ديد، يقين حاصل 
کند انجام دهنده آن در نماز   ، گمان کثير آنست که بيننده  عملاند:  گفته شود. وبرخی  محسوب می

  . نيست
  امام نووی در اين مورد ميفرمايد :

که از جنس اعمال نماز نيست اگر فراوان باشد بدون خالف موجب بطالن نماز است و اگر  کاری   
  . کند و اينست ضابطه اندک باشد بدون خالف نماز را باطل نمی

که او نظر گروه چهارم  اند و چهار نظر اظهار شده  کرده ابطه قليل و کثير اختالف سپس در بيان ض
  صحيح مشهور آنست و مصنف و جمهور فقهاء نيز آن را قبول  : کرده و گفته است را انتخاب 

  .  اند که ضابطه عرف و عادت مردم است کرده
شتن عمامه و نهادن آن و پوشيدن لباس بنابراين اعمال اندک مانند جواب دادن سالم با اشاره ، بردا

که از جلو تو   کسی ، و از خود راندن  کوچک و نهادن آن سبک و در آوردن آن و برداشتن اطفال  
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  ، ممانعتی  ندارد. کردن آب دهن وبينی با جامه و امثال آن  کند و پاک عبور می
نند گامهای پشت سر هم و کارهای پی آورند، ما که مردم آن را کثير و فراوان بحساب می و اما آنچه  

  کند.  ، نماز را باطل می در پی
کثير هم وقتی  : اصحاب اتفاق نظر دارند، بر اينکه اعمال  سپس امام نووی ادامه داده و گفته است

موجب ابطال نماز است که متوالی و پشت سر هـم باشند. ولی اگر متوالی نباشد بدون خالف برای 
  . نماز زيانی ندارند

دارد، يا اول  گام ديگر برمی  کند، سپس دارد، سپس مدتی سکوت می گام برمی  مانند کسی که ابتدا يک
که دو گام زيان  دارد، چون گفتيم  کند آنگاه دو گام ديگر برمی دارد، سپس مدتی توقف می دو گام برمی

يا بيشتر هم برسد، بدون  ندارد، اگر اين عمل چند بار پيش آيد، زيان ندارد، حتی اگر به يکصد بار
: حرکات خفيف مانند حرکت انگشتان در تسبيح يا خاراندن اندام يا  خالف زيان ندارد و گفته است

گردند، حتی اگر هم  ، بنا بقول صحيح مشهور موجب بطالن نماز نمی ، يا باز کردن آن گرهی  بستن
  . متوالی باشند، ولی اين عمل مکروه است

شود  اگر نمازگزار آيات را با بند انگشتانش بشمارد نمازش باطل نمی« است امام شافعی فرموده 
همانگونه که در اين متن به نقل از امام نووی رحمه هللا ذکر شد، نمی . » ولی ترک آن بهتر است

توان عدد مشخصی را برای حرکات زياد مشخص نمود، زيرا دراين باره چيزی در سنت نبوی وارد 
؛ يعنی اگر مثال کسی  ی توان چنين گفت: ضابطه عرف و عادت مردم استنشده است، بلکه م

نمازگزاری را درحال نماز ببيند که ازنظروی که گويا درنماز نيست،آنگاه ميتوان گفت که حرکات وی 
موجب باطل شدن نمازش شده استشيخ ابن عثيمين رحمه هللا مطلب مفيدی درباره انواع حرکات در 

بطور اختصار  و بعنوان رای راجح، خدمت خوانندگان محترم بشرح ذيل بيان  نمازنگاشته است :که
  ميدارم :

اصل آنست که هر نوع حرکتی (اضافه بر اعمال نماز) مکروه است مگر آنکه «ايشان می گويند: 
  نيازی وضرورتی برای آن باشد، با اين وجود حرکت در نماز به پنج قسم تقسيم می شود:

  واجب است.قسم اول: حرکتی که 
  قسم دوم: حرکتی که حرام است.

  قسم سوم: حرکتی که مکروه است.
  قسم چهارم: حرکتی که مستحب است.

  قسم پنجم: حرکتی که مباح و جايز است (يعنی حرمت و کراهت ندارد).
  و اما حرکت واجب عبارتست از: 

نجاستی بر عمامه  حرکاتی که صحت نماز به انجام آن موقوف است، مثل کسی که در اثنای نمازش
اش می بيند و سپس آنرا می زدايد، که بر وی واجب است حرکت کند تا آن نجاست را بزدايد و 

عمامه اش را از سر بيرون آورد. زيرا در حديث آمده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم با مردم نماز 
ت و ايشان کفش خود را می خواند که جبرئيل عليه السالم به او خبر می دهد نجاستی زير کفشش اس

  ). 650در هنگام نماز درآوردند و نمازشان را ادامه دادند. (أبو داود 
و يا مثال (در مکانی غريب نماز بخواند) و شخصی در اثنای نمازش به او خبر دهد که برخالف 

  سمت قبله ايستاده، در اينحالت بر او واجب است به سمت قبله تغير جهت دهد.
   عبارتست از: و اما حرکت حرام

حرکت زياد پی درپی و متوالی بدون آنکه ضرورتی باشد، زيرا اين نوع حرکات نماز را باطل می 
  کند، و هرآنچه موجب باطل شدن نماز باشد انجامش حرام است.
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     و اما حرکت مستحب عبارتست از:

صف نماز راست  حرکت برای انجام فعلی مستحب در نماز، مثال اگر (در حين نماز) حرکت کنی تا
شود، و يا به صف جلويی قدم بگذاری تا فاصله ای که در صف هست ،آنرا  پر کنی.. و يا مشابه 

اين حرکات که توسط آن فعل مستحبی در نماز حاصل می شود، زيرا اين کار باعث اکمال نماز است، 
وسلم نماز می خواند  برای همين هنگامی که ابن عباس رضی هللا عنهما همراه پيامبر صلی هللا عليه

که او در سمت چپ ايشان ايستاده بود، رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم با دست اش را گرفت و وی 
  را به سمت راست خود هدايت نمود. (متفق عليه).

    و اما حرکت مباح و جايز عبارتست از: 
  حرکت اندکی بخاطر نياز، و يا حرکت زياد بخاطر ضرورتی که هست.

ک بخاطر نياز، مثال زمانی پيامبر صلی هللا عليه وسلم در نماز بود و امامة دختر زينب حرکت اند
دختر رسول خدا صلی هللا عليه وسلم را با خود حمل کرده بود که هرگاه بلند می شد وی را بر دوش 

  بخاری ) 516گذاشت.( حديث شماره : می گرفت و هنگاميکه به سجده ميرفت، او را بر زمين 
  زياد به دليل ضرورت:  وحرکت

  در اين مورد  نماز درهنگام جنگ،را ميتوان بطور مثال ذکر کرد :
ِ قَانِِتينَ «پروردگار با عظمت ما ميفرمايد : ّxِ َْلَواِت والصَّالَِة اْلُوْسَطی َوقُوُموا فَإْن  * َحافُِظواْ َعَلی الصَّ

ا لَْم تَُکونُواْ تَْعلَُمونَ  ِخْفتُْم فَِرَجاالً أَْو ُرْکبَانًا فَِإَذا أَِمنتُمْ  - 238(سوره بقره »  فَاْذُکُرواْ oَّ َکَما َعلََّمُکم مَّ
). يعنی: در انجام همه نمازها، (به خصوص) نماز وسطی (نماز عصر) کوشا باشيد! و از روی 239

) در و اگر (به خاطر جنگ، يا خطر ديگری) بترسيد، (نماز را خضوع و اطاعت، برای خدا بپاخيزيد!
حال پياده يا سواره انجام دهيد! اما هنگامی که امنيت خود را بازيافتيد، هللا  را ياد کنيد!  ( نماز را 

  دانستيد، به شما تعليم داد. گونه که خداوند، چيزهايی را که نمی به صورت معمولی بخوانيد! )  همان
ت، اما چون بخاطر ضرورت پس کسی که درحال پياده رفتن نماز بخواند قطعا حرکاتش زياد اس 

  است آن حرکات برايش مباح است و نماز باطل نمی شود.
  وحرکت مکروه عبارتست از: 

غير از اين حرکات باشد که مکروه است و اين اصل در حرکت در نماز است، و بر اين  هرآنچه که
تان را می اساس به کسی که در نماز حرکت می کند می گوئيم: عمل شما مکروه است، و اجر نماز

بينيش و  تمامی اشخاصی ميگردد که با ساعت خود نگاه ميکند ، ويا به کاهد، و اين مسئله مشمول 
يا ريشش ويا هم بالباس خويش  بازی می کند، و تمام اين موارد جزو حرکات مکروه بحساب می 

  د بود.آيند مگر آنکه زياد و متوالی گردند که در آنصورت حرام و باطل کننده نماز خواهن
حرکتی که موجب باطل شدن نماز می شود عدد  :ابن عثيمين در توضيح اين مساله می افزايند 

معينی ندارد، بلکه حرکتی است که با نماز منافات داشته باشد، بگونه ايکه اگر شخص نمازگزار ديده 
و لذا علماء   شود که (بخاطر حرکات زيادش) گويا در نماز نايستاده، اينجاست که نمازش باطل است،

هرگاه حرکات زياد و متوالی باشند، نماز « تعداد آنرا با عرف (منطقه) مشخص کرده اند، و گفته اند:
بدون آنکه عدد مشخصی را ذکر کرده باشند، بادرنظرداشت اينکه برخی  از علماء  »   باطل است

که ندارند)، زيرا هرکس چيزی آنرا با سه حرکت بيان کرده اند، ولی (سخن آنها) نياز به دليل دارد (
را با عدد يا کيفيت مشخصی معين کند بر او دليل الزم است، وگرنه بعنوان شريعت گذار در شريعت 

-13/309(برکسب معلومات بيشترمراجعه شود :به  مجموع فتاوی الشيخ ». الهی تبديل می شود
311 .(  

و روح آن است، بنابراين مؤمن بايد به خشوع اصل نماز «همچنين شيخ ابن باز رحمه هللا می گويند:
اما محدود کردن حرکات منافی با خشوع و آرامش .  آن اهتمام بورزد و بر رعايت آن حريص باشد
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ِ َعلَْيِه ِ َوَسلََّم ثابت نشده ،بلکه ازاستدالل برخی از علماء اين عدد  َّo به عدد سه با حديث پيامبر َصلَّی  
( مراجعه شود کتاب الدعوة جلد اول صفحه  قابل اعتمادی نمی باشد . بدست امده که به هيچ  دليل

  ) شيخ ابن باز.)87- 86(
  موضوع باز کردن دروازه در وقت نماز: 

طوريکه در فوق تذکر يافت : آنعده از علمای که بر  عدم بطالن نماز در اثر حركات كم و حركات 
ِ زياد و غير متوالی استدالل  مينمايند ، حديثی است  َّo که : در يکی از روز ها ی که  پيامبر َصلَّى

ُ  َعَليِه ِ َوَسلََّم  مصروف نماز خواندن بود ، ودروازه ای را برای حضرت بی بی  عائشه َّo َرِضی
باز كرد. در اين مورد علماء ميگويند که :اگر نماز گزار در نماز باشد ودروازه خانه زنگ زده  َعْنُها

كسی  نباشد ، در صورتيکه  اگر نمازگزار در ادای ، نماز نفل باشد ،  گنجايش ان  شود  و در خانه 
وجود دارد، که در خانه را باز کند ونماز نفل خويش را قطع نمايد . ولی اگر نماز گزار در حالی ادای 

دن  نماز فرض باشد ، نبايد عجله کند ، بهتر است نماز خويش را تمام نموده وبعد از آن به باز کر
  دروازه اقدام نمايد .

ولی اگر باز هم احساس کند که حادثه ای مهمی به وقوع پيوسته  نماز گزار( مرد )  ميتواند  شخص  
شخص را متوجه ويا با خبر  »    يا كف زدن  «  ويا ( زن » هللا   سبحان« متذکره را با گفتن  

  ن دروازه اقدام کند .سازد که مصروف نماز خواندن است ، ونميتواند  به باز کرد
ِ َعَليِه  َوَسلََّم فرمودند : «  طوريکه :  َّo أنّما التّصفيُق للنَِّساِء؛ َمْن نَابَهُ شٌئ فی «رسول هللا َصلَّى

مخصوص زنان است؛ و اگر كسی از مردان در  (در نماز) (دست زدن» ُسْبَحاَن هللاِ  :َصالَِتِه فَْليقُلْ 
 )   421) و مسلم  ( 1218بگويد . ( بخاری (» سبحان هللا  « ، بايد نماز چيزی برايش پيش بيايد

واقع ولی با آنهم اگر مساله  با  تسبيح يا دست زدن بعلت دوری و عدم شنيدن كارساز گار وموثر 
، شرع در اين مورد طوريکه قبآل به عمل پيامبر  باشد ، وضرورت به جواب دادن  ويا عمل  نگردد 

لم اشاره نموديم  کدام   ممانعت نمی بيند . نمازگزار ميتواند نماز خويش را قطع صلی هللا عليه وس
بخصوص اگر نماز گزار در حا ل نماز نفلی باشد ، واگر در حال خواندن  نماز فرضی است ومالحظه 
فرمود که به سبحان هللا ودست  زدن  فايده ای بدست نمايايد ، نماز فرض را خويش هم ميتواند قطع 

صفحه  .يد .وباز نماز فرض خويش را از سر بخواند . ( کتاب  فتوای شيخ ابن باز،فتاوی المرأةنما
(59-60) 

  حکم عبور کردن از جلو نماز گزار:
در بسياری از اوقات ديد ه  شده است که شخصی مصروف نماز است ، واشخاص ديگری از 

از بيشروی نماز گزار ميگزرد ، قبل از  بيشروی آن بدون اينکه رعايت احترام نماز گزار را بنمايد ،
همه بايد گفت که برای يک مسلمان  جايز نيست که از جلوی او ( تا نزديکتر از سه زراع) عبور 
کند و البته اگر شخص نمازگزار برای خود ستره ای قرار داده بود در اينصورت عبور از جلوی 

ره ای نگذاشته بود در اينصورت تا سه ستره او جايز است اما اگر شخص نمازگزار جلوی خود ست
  ذراع جلوی نمازگزار جايز نيست که عبور و مرور کرد ولی بعد از آن جايز است.

به تاسف بايد گفت که زياتر وقت ديديده شده است که برخی از نمازگزان بعد از سالم  گشتاندن از 
ن پاهايشان تماس ميکند. طوريکه جلو نماز گذاران ديگر عبور ميکنند و حتی با شانه های نماز گذار

  گفته شد  اين عمل در شرع اسالم جايز نمی باشد.
همچنان در روز های جمعه بخصوص  هنگام خطبه جمعه زياتر او قات نماز گزاران  از ميان 

صفوف عبورميکنند طوريکه ازسر شانه های مصلين عبور ميکنند ، که اين عمل شان جايز نمی 
  باشد .

   ، زدن  پس   را   مردم   و گردن   صفوف  شکافتن که   است   کرده حکايت    علم  اهل   زا  امام ترمذی
   بسر   بن  عبدهللا   از  اند. گرفته  سخت   بسيار   باره  در اين   و  . است  مکروه   جمعه   روز  در
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  بهخط  ايراد   پيامبر صلی هللا عليه و سلم مشغول   که هنگامی   در   بار   يک  : که است    روايت
   را کنار   مردم  گردن  دست  با   و  زد می  بهم  را   صفوف   و  آمد   مردی   بود؛   جمعه   نماز
مردم را    گمان بی   (بنشين »اجلس فقد آذيت وآنيت« پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:   زد، می

    .نسائی)  و   . ( ابوداود  ) کردی  و سستی   نمودی   و تاخير   آزردی
  بدانجا  ، مردم   گردن زدن   پس   بدون   و  دارد   سراغ  خالی  جای   که   کسی امام و   برای
   مقدور   برايش   عمل  اين  بدون  و   برگردد   خود  بجای   خواهد می  که  کسی برای   يا  رسد، نمی

از   بر آنکه   مشروط   ، نيست   مکروه   آنان  صفوف   شکافتن   و   مردم  گردن زدن    پس  ، نيست
    پرهيز کند.  مردم  مزاحمت

   در  هللا  صلی هللا عليه و سلم   رسول  سر   پشت   من  : که است    روايت   حارث   ابن   از عقبه 
و   برخاست   بسرعت از جايش  پيامبر صلی هللا عليه و سلم   سپس  ، خواندم عصر می   نماز  مدينه

  . رفت  از زنانش   يکی   جرهح  به  و   گذشت صفوف    از ميان  و   زد  پس را   مردم   گردنهای
   تعجب   که متوجه   پيامبر صلی هللا عليه و سلم  کردند، رفتن او احساس نگرانی    سرعت   از   مردم
  بيادم »(   كان عندنا فكرهت أن يحبسنی فأمرت بقسمته   ذكرت شيئا من تبر« فرمود:    شد،   مردم

  لذا   دارد  مشغول   بخود   مرا   که  نداشتم  دوست   باشد، می  من   پيش   شمش  طالی   مقدار  آمد که
  اند. ) کرده  روايت   را  آن   نسائی  و   بخاری» ( کنند   تقسيم  را   آن   دادم   دستور

 مسؤليت نماز گزار در برابر اطفال:
قبل از همه بايد گفت که واجب شرعی است که نمازگزار در وقت  ادای نماز در پيشروی سجدگاه 

  ر دهد ، تا مانع عبور ومرور ديگران در پيشروی نماز گزار گردد .خويش ستره  را قرا
با آنهم اگر احيانا برای نماز گزار  حالتی پيش ايد که طفلی از پيشروی نماز گزار بگذارد ، بايد ازآن 

  ممانعت وجلوگيری کند .
وليدن  إذا صلی أحدکم فليصل إلی سترة،« در حديثی از سهل بن ابی حثمه روايت  گرديده است:

هرگاه يکی از شما خواست نماز بخواند، رو به ستره نماز »(منها، اليقطع الشيطان عليه صالته 
  بخواند و به آن نزديک شود تا شيطان نمازش را قطع نکند ).

پاه وستره بنآ با موجوديت  ستره برای  مسلمانان جايز نيست ،که در فاصله ای که درمابين  
  ت وامد ميگردند . ولو که  اوالد کوچک هم باشند.نمازگزار  وجود دارد ، رف

در شرع اسالمی برای نماز گزار اجازه است ، با دست خويش مانع رفت وامد افراد ی گردد  که در 
  مايبن فاصله  پای ها نمازگزار وستره، در حال رفت وامد باشند .

  سترهاش عبور کند.به هيچ وجه اجازه نميداد (کسی يا) چيزی از ميان او و پيامبراسالم 
محدثين مينويسند : در يکی از روز ها ،که پيامبر صلی هللا عليه وسلم مصروف خواندن نماز بود ،  

(در حال نماز) خودش    گوسفندی خواست از مقابل ايشان عبور کند، رسول هللا صلی هللا عليه و سلم
وسفند از پشت سر ايشان عبور را آنقدر به ديوار نزديک کرد که شکم مبارکش به ديوار چسبيد و گ

  کرد (روايت ابن خزيمه و طبرانى و حاكم).
در اين مورد فرموده است: هر گاه يکی از شما برای ادای    هللا صلی هللا عليه وسلم همچنين رسول

ای بگذارد تا مردم نتوانند از مقابل او عبور کنند، با وجود اين اگر کسی خواست از ميان  نماز، ستره
اش، او را باز دارد. (و در روايتی چنين آمده است:  اش عبور کند، با زدن دست بر سينه رهاو و ست

که تا دو بار او را از اين کار منع کند) اگر باز نايستاد، اين بار به شدت او را از مقابل خود دور کند 
نداده بود، (بخاری و مسلم) اما اگر نمازگزاربرای خود ستره قرار  زيرا او شيطانی بيش نيست.

درآنصورت  تا فاصله سه ذراع بين پاهای او و محل سجده رفت و آمد از جلوی او جايز نيست و 
نمازگزارميتواند مانع رفت و آمد افراد از جلوی خويش شود، ولی بيشتر از سه ذراع ( يک و نيم 

  متر) اگر کسی از جلوی نمازگزار رد شد مانعی ندارد.
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) می فرمايد که جلوگيری از رد شدن افراد  29/327(مجموع فتاوى (شيخ ابن باز رحمه هللا در 
جلوی نماز گزار واجب است.و نصوص وارده در ممناعت از عبور افراد از جلوی نمازگزار عام 

  بوده و مخصوص بزرگساالن نيست بلکه کودکان را نيز شامل می شود.
سر امام نماز می خواند، در  اما اگر شخص نمازگزار ماموم بود، يعنی در نماز جماعت پشت

آنصورت عبور از جلوی نمازگزاران (مامومين) جايز است، زيرا ستره ی امام حکم ستره ی ماموم 
  را نيز دارد.

أَْقبَْلُت َراِكبًا َعَلى ِحَماٍر أَتَاٍن، َوأَنَا يْوَمئٍِذ قَْد : «   از ابن عباس رضی هللا عنه روايت شده است که
يَصِلّی بِِمنًى إَِلى َغيِر ِجَداٍر، فََمَرْرُت بَيَن يَدی بَْعِض   صلی هللا عليه وسلم الَم، َوَرُسوُل oَِّ نَاَهْزُت اِإلْحِت 

، فَلَْم يْنَكْر َذِلَك َعَلی. ِفّ ، َوأَْرَسْلُت األَتَاَن تَْرتَُع، فََدَخْلُت فِی الصَّ ِفّ ).(روزی، در 76(بخارى » الصَّ
می رفتم. رسول هللا صلی هللا » منا«سرزمين   االغی بودم و بسویدوران نوجوانی، سوار بر ماده 

ای گذاشته باشد، مشغول نماز بود. االغم را برای چرا رها  بدون اينكه ستره» منا«عليه وسلم در 
كرده، از جلوی بعضی ازنماز گزاران عبور كردم و خود را به صف نمازرساندم. كسی مرا بر اين 

  كار، سرزنش نکرد. 
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  باب سی ودوم 
  و وحکم آنـده سهـجـس

  مقدمه :
سف ــأدر بخش نماز بحساب می ايد که  به ت ات عمده ،مهم واساسی يکی از موضوع  سجدۀ سهو

دچار ،  هوردن سجدۀ سهوآ ءبجا وقت  در مورد ومصليان بايد گفت که تعداد زيادی از مسلمانان
ه سجده سهو در کدام حالت  صورت گيرد، سجده سهو قبل از سالم در کدام اشتباه ميشوند ، اول اينک

  وقت بعمل می وسجده سهو بعد از سالم درکدام وقت بايد صورت گيرد .
  سجده سهو باعث خواری وخشم  شيطان ونوعی از مخالفت ودشمنی با شيطان است .

بنده به ذات پروردگار بوده ، نزديک ترين وبهترين حالت تواضع  طوريکه سجده در نماز از جمله 
وزمانيکه بنده بسوی خالق خويش به سجده ميرود  اين حالت را شيطان تحمل کرده نميتواند ، 

وحالت  بی نهايت سخت ودشوار برای شيطان تمام ميشود ، وشيطان خوش ندارد که انسان  را در 
  حال سجده برای پروردگار خويش  در يابد .

  : ی سهو تعريف سجده
که نماز گزار جهت جبران خللی که در نمازش وارد است عبارتست از دو سجده   سهوای  هسجد

  شده و بدليل سهوه رخ داده شده در نماز، آنرا بجای می آورد.
  : اسباب سجده سهو

علماء کرام اسباب سجده ای سهوه را درسه مورد خالصه نموده اند  (زيادت، نقصان، 
  و شک.)

  :سجده سهوپيامبر اسالم و
نيز صلی هللا عليه و سلم  اسالم محمد  پيامبر برای روايت محدثين  قبل از همه بايد گفت  که مطابق 

  طوريکه شخص پيامبر صلی هللا عليه  وسلم در مورد ميفرمايد : رخ داده ، در نمازسهو و اشتباه
،  شر هستمگمان منهم چون شما ب بی » (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرونی «

  ، پس هرگاه چيزی را فراموش كنم كنيد، من نيز فراموش میـ كه شما چيزی را فراموش مي همانگونه 
  ، بيادم بياوريد ) . كردم

که در   رموده استـسجده سهوه را برای امتش بيان ف م بدينوسيله پيامبر صلی هللا عليه و سلم احكا 
ه معلوماتی الزم وضروری خدمت خوانندگان محترم کوشش بعمل آمده تا در مورد سجد اين نوشته

  تقديم گردد .
  : كيفيت و چگونگی سجده سهو 

،  د از سالم ـ، يا بع كه نمازگزار، پيش از سالم دادن  دو تا است  سجده سهو ور شديم ،آطوريکه ياد
هللا عليه از طريق روايات صحيح از پيامبر صلی  ههر دو صورت سجده سهو.  دهدـ آنها را انجام مي

  . و سلم روايت گرديده  است
  كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: در حديث صحيح از ابوسعيد خدری آمده است 

إذا شك أحدكم فی صالته فلم يدركم صلى، ثالثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم « 
به شك افتاد و ندانست چند ركعت هرگاه يكی از شما در نمازش  ( »يسجد سجدتين قبل أن يسلم 

را دور اندازد و بنای كار  ؟ او بايد مورد شك ، آيا سه ركعت يا چهار ركعت خوانده است خوانده است
چهارم مورد شك است بنابر اين فرض   در ركعت سوم يقين دارد و در ركعت را بر يقين بگذارد (

م بدهد، به نيت سجده سهو دو سجده را ) سپس پيش از اينكه سال كند كه سه ركعت خوانده است می
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: پيامبر  كه  گويد، آمده است سخن می»    ذواليدين «    ادا مينمايد ). در صيحين آنجا كه از داستان 
  . صلی هللا عليه و سلم بعد از سالم سجده سهو را انجام داده است

  : سجدۀ سهو حکم  
علماء  بر  ماء  وجود دارد ، يک تعداد از در نماز دو نظريه  بين عل  در مورد حکم سجدۀ سهو

واجب بودن سجده سهوه حکم  ميکنند وبرخی ديگری از علماء  بر سنت بودن سجده سهوه حکم 
  نموده اند که درذيل  غرض روشن شدن موضوع داليل هردو دسته از علماء  رابيان خواهيم داشت :

  واجب است:  اول: سجده ی سهو
ح )  بر واجب بودن  سجده سهوه حکم مينمايند ، ودر اين حکم تعدادی از امام صاحب ابو حنيفه ( ر

علماء  مالکيه و حنابله و ظاهريه نيز  مؤيد حکم امام صاحب ابو حنيفه ميباشند . اين تعداد علماء  
  حکم خويش را با داليل ذيل مستند می سازند .

عليه وسلم به ادای سجده سهوه حکم  از احاديثی متعدادی  معلوم ميشود که :پيامبر صلی هللا  -1
  نموده است .

  مداومت پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر سجده ی سهو و عدم ترک. -2
  مستحب است:   دوم: سجده ی سهو

حکم ميکنند ،علمای مذهب ماليکه ، علمای شافعی و   علمای که به مستحب بودن سجده ی سهو
  روايتی از علمای حنابله ميباشند .

  اد علماء  حکم خويش را با داليل ذيل مستند می سازند ازجمله :اين تعد
اذا شک :«حديث ابوسعيد خدری رضی هللا عنه که از پيامبر صلی هللا عليه وسلم روايت فرموده 

احدکم فی صالته فليلق الشک و ليبن علی اليقين، فاذا استيقن التمام سجد سجدتين، فان کانت صالته 
ة والسجدتان، و ان کانت ناقصة کانت الرکعة تماما لصالته، و کانت السجدتان تامة کانت الرکعة نافل

هرگاه يکی از شما در نمازش دچار شک شد، شک را از   ) (1024ابوداود (»(مرغمتی الشيطان
خود دور کند و بر يقين بنا کند، واز آنجا بقيه نمازش را بخواند سپس دو سجده ببرد، اگر نمازش را 

اشد آن رکعت و دو سجده برايش نافله خواهد بود، و اگر نمازش ناقص بوده آن رکعت کامل خوانده ب
  نمازش را کامل می کند و آن دو سجده باعث خواری شيطان می شود. ) 

ناگفته نبايد گذاشت که : اين تعداد از علماء بر سنت بودن سجده سهوه حکم نمودند نه بر واجب 
  بودن آن .

  شيخ االسالم از حديث: استنباط ونظريه استدالل
اوال ) لفظ (کانت الرکعة والسجدتان نافلة) در حديث مذکور در صحيح وارد نشده است بلکه لفظ « ( 

فليطرح الشک و ليبن علی ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن «صحيح اينگونه است: 
مسلم (   ».ترغيما للشيطانکان صلی خمسا شفعن له صالته، و إن کان صلی إتماما ألربع کانتا 

سه يا چهار  –) يعنی: (هرگاه يکی از شما در نمازش دچار شک شد و ندانست چند رکعت 571(
رکعت خوانده است) بايد شک را از خود دور کند و بر يقين بنا کند، واز آنجا بقيه نمازش را بخواند 

نده باشد با انجام اين دو سجده سپس قبل از آنکه سالم بدهد دو سجده ببرد، پس اگر پنج رکعت خوا
شود و اگر نمازش را چهار رکعت تمام خوانده باشد اين دو سجده سبب خواری و  نمازش زوج می

  زبونی شيطان است.
به فرض محال که پيامبر صلی هللا عليه وسلم چنين فرموده باشد، معنی  و در ادامه می افزايد :

ر به انجام سجده ی سهو است، و اگر فرض کنيم آن اين است که نمازگزار در هنگام شک مأمو
نمازش کامل بوده باشد چيزی را از دست نداده و اگر زيادتی انجام داده باشد آن عمل اضافی مانند 

(صحيح فقه السنة ابو مالک انس بن السيد سالم) بر اين » نماز نافله برای او اجر و صواب دارد.
  است.اساس می توان گفت که سجده ی سهو واجب 
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رخ داده شده در نماز مربوط به يکی از اقوال يا افعال مستحب و سنت باشد، در آن  هاما اگر سهو
  صورت سجده ی سهو نيز مستحب خواهد بود.

اگر نمازگزار در رکعت اول فاتحه را قرائت نمود ولی «شيخ ابن عثيمين رحمه هللا می گويد:
واند و به رکوع رفت، الزم نيست بازگردد و سوره بعد از فاتحه سوره ای ديگر بخ   فراموش کرد که

بر او مستحب  هنيز بر او واجب نيست، ولی در اين حالت سجده ی سهو هرا بخواند و سجده ی سهو
خواهد بود، زيرا سجده ی سهو برای واجبات نماز واجب است و برای سنت های آن مستحب است. 

  ).201ة للنساء  : صفحه فقه السن» . «(هم در نماز فرض هم در نماز سنت)

   : كيفيت و چگونگی سجده سهو
درمورد کيفت وچگونگی سجده سهوه علماء اسالم نظريات مختلفی را ارايه داشته اند ، ولی در 
ميان اين نظريات فتوای  دانشمند شهير جهان اسالم شيخ عثمين را در مورد سجده سهوه نسبتآ 

  آنرا با شما شريک می سازم .مشرحتر ومفصلتر يافتم که در ذيل مطالعه 
سجده سهوه عبارتست از دو سجده که « شيخ عثيمين در بدو در تعريف سجده سهوه مينويسد : 

نماز گزار جهت جبران خللی که در نمازش وارد شده و بدليل سهو رخ داده شده در نماز، آنرا بجای 
  »می آورد. و اسباب آن سه مورد هستند:

  ادتــزي -
  نقصان  -
  ک.ـوش -

  اول : زيادت:
بدين معنی است که : هرگاه نمازگزار در نماز خويش رکعت يا رکوع يا سجده ای را (زياده) زيادت 

  اضافه کند، نمازش باطل است. عمداً 
اما اگر اين زيادت از روی عمدی وقصدی نباشد ،بلکه از روی فراموشی بود و تا پس از فارغ  

ی سهو بجای آورده و  نشد، در آنصورت کافيست تا دو سجدهشدن از آن به انجام عمل اضافی آگاه 
دهد ، بر  نمازش صحيح خواهد بود، اما اگر در اثناء انجام عمل متوجه شد که آنرا اضافی انجام می

وی الزم است تا  از انجام آن عمل منصرف  و بدان ادامه ندهد و در پايان نماز (بعد از سالم) دو 
  ازش صحيح است. ی سهو بعمل ارد و نم سجده

خواند و او به اين رکعت اضافی آگاه ـ مثال شخصی را در نظر بگيريد که نماز ظهر را پنج رکعت مي
نيست تا اينکه در تشهد ميرسد وميفهمد که يک رکعت را اضافه خوانده است  ، دراينصورت  

م دهد و سپس دو نمازگزار بايد تشهد خود را بطورکامل بخواند وبعد از کامل خواندن تشهد  سال
ی سهو بجای آورد و باز سالم دهد، اما اگر تا بعد از سالم دادن و خارج شدن از نماز متوجه  سجده

  رکعت اضافی نشد، باز هم کافيست تا دو سجده سهو برده و بعد سالم دهد.
مد ولی چنانچه در حين انجام رکعت پنجم متوجه اين رکعت اضافی شد، بايد همان لحظه که بيادش آ 

بنشيند و تشهد خويش تکميل نموده  و سالم دهد و سپس به دليل اين سهوی که انجام داده دو سجده 
  انجام داده و باز سالم دهد.

أن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم صلى «دليل آن حديث عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنه است که: 
ک؟ قال : صليَت خمساً، فسجد سجدتين بعد ما الظهر خمساً، فقيل له: أزيد فی الصالة؟ فقال: وما ذا

  پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز ظهر را پنج رکعت خواند سپس به ايشان گفتند:». سلم
آيا به نماز اضافه شده؟ پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود: مگر چه اتفاقی روی داد؟ گفتند: شما  

سلم نيز (هنگامی متوجه سهو در نماز خود گشت با پنج رکعت نماز خوانديد، پيامبر صلی هللا عليه و
  وجود اينکه قبال سالم داده بودند) دو سجده بجای آوردند و باز سالم دادند. 

و در روايتی ديگر آمده که ايشان رو به قبله کردند بعد دو سجده بردند بعد سالم دادند. (جماعت 
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)، 1006)، ابوداود (572)، مسلم (1226(متفق عليه : بخاری (محدثين حديث را روايت کرده اند)
  ).31/1)، نسائی (1205)، ابن ماجه (390ترمذی (

  سالم دادن قبل از اتمام نماز:
باشد، هرگاه نمازگزار قبل از اينکه نمازش بپايان  سالم دادن قبل از پايان نماز جزو زياده در نماز می

فراموشی بود؛ چنانچه تا بعد از مدت  برسد عمدا سالم داد نماز او باطل می شود. و اگر از روی
طوالنی بدان آگاه نگشت، بايد از نو نمازش را تکرار کند، اما اگر بعد از مدت زمان کمی متوجه 

اشتباه خويش شد مثال دو يا سه دقيقه بعد، بايد بازگردد و نمازش را کامل نمايد (بقيه نماز خود را 
  د و سالم دهد.ی سهو ببر بخواند) و سالم دهد بعد دو سجده

أن النبی صلى هللا عليه وسلم صلى بهم الظهر «دليل آن حديث ابوهريره رضی هللا عنه است که گفت:
أو العصر فسلم من ركعتين فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون: قصرت الصالة، وقام النبی 

فقال: يا رسول هللا! صلى هللا عليه وسلم إلى خشبة المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، فقام رجل 
، فقال رجل: بلى، قد »لم أنس ولم تقصر«أنسيت أم قصرت الصالة؟ فقال النبی صلى هللا عليه وسلم: 

قالوا: نعم ، فتقدم النبی صلى هللا » أحق ما يقول؟«نسيت. فقال النبی صلى هللا عليه وسلم للصحابة: 
  متفق عليه.». ثم سلمعليه وسلم فصلى ما بقی من صالته ثم سلم ثم سجد سجدتين 

محدثين مينويسند  در يکی از روز ها :  پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز ظهر يا عصر را با ما 
خواند سپس بعد از دو رکعت سالم دادند، بعد با سرعت از در مسجد خارج شد، صحابه رضی هللا 

ی مسجد تکيه زد  سجد) به کندهعنهم گفتند: نماز کوتاه شد، پيامبر صلی هللا عليه وسلم (بيرون از م
گويی که خشمگين است، مردی برخواست و گفت ای رسول هللا! آيا فراموش کردی يا نماز کوتاه 

شده؟ پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند: نه فراموش کردم و نه نماز کوتاه شده، آن مرد گفت: بلی 
گويد درست  ش فرمود: آيا آنچه که میپس فراموش کرده ای، پيامبر صلی هللا عليه وسلم به اصحاب

است؟ جواب دادند: بلی  يا رسول هللا ، پس مامومين که دير به جماعت رسيده بودند و جهت ادامه   
نماز خود بلند شده بودند، مختار هستند يا تنهايی نماز باقی مانده ی خود را ادامه دهند که البته 

آنکه دوباره به امام اقتدا کنند و با او بقيه نماز خود را ی سهو ببرند، يا  بايستی بعد از سالم سجده
ادامه دهند و هرگاه امام سالم داد بلند شوند و مابقی نماز خود را بخوانند و بعد از سالم دادن دو 

  سجده ببرند و سالم دهند که اين حالت برای آنها بهتر است.

  دوم :نقصان:
پيامبر  ی هللا عنه روايت گرديده در يافتيم که :ابوهريره رض خواننده محترم در حديثی که از

صلی هللا عليه وسلم بازگشتند و مابقی نمازش را خواند بعد سالم داد سپس دو سجده بردند و بعد 
أن النبی صلى هللا عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين فخرج «سالم دادند . 

الصالة، وقام النبی صلى هللا عليه وسلم إلى خشبة السرعان من أبواب المسجد يقولون: قصرت 
المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، فقام رجل فقال: يا رسول هللا! أنسيت أم قصرت الصالة؟ فقال النبی 

، فقال رجل: بلى، قد نسيت. فقال النبی صلى هللا عليه »لم أنس ولم تقصر«صلى هللا عليه وسلم: 
قالوا: نعم ، فتقدم النبی صلى هللا عليه وسلم فصلى ما بقی من  »أحق ما يقول؟«وسلم للصحابة: 

  متفق عليه.». صالته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم
معلوم ميشود که   حديث   اين   از در باره حکم اين حديث مينويسد که : در فقه السنة سيد سابق 

   داده   سالم   رکعت  از دو   اهخو   سر گرفت،   از ترک شده است  همانجا که از  نماز را  بقيه   بايد
  (فقه السنة سيد سابق). يا کمتر.  از بيشتر   يا   باشد

ولی هرگاه امام قبل از پايان نمازش سالم داد، و در همان حال برخی از مامومين که دير به جماعت 
د را رسيده بودند و قسمتی از نمازشان باقی مانده، (با سالم امام) بلند می شوند تا بقيه نماز خو

بخوانند، بعد امام متوجه می شود که مرتکب سهوی در نمازش شده لذا بلند می شود تا نماز خود را 
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البته ديگر مامومين نيز که در ابتدای نماز با امام بودند نيز بايد با امام برخيزند و نماز کامل کند .  (
  خود را کامل نمايند. ).

  نقص در ارکان نماز:
  نگفتن هللا اکبر از نمازش را ترک کرد، اگر آن رکن ترک شده تکبيرة االحرام (هرگاه نمازگزار رکنی 

باشد،طوريکه در فوق متذکر شديم ، نمازش باطل است حال چه از روی عمد باشد يا  آغازين نماز. )
  سهوا روی داده باشد، زيرا نماز وی با ترک تکبيرة االحرام منعقد نمی شود. 

از تکبيرة االحرام بود؛ حال چنانکه ترک آن عمدی بوده باشد نمازش اما اگر رکن ترک شده غير 
  باطل است.

اما اگر ترک آن سهوی باشد در اينصورت؛ اگر اين نقص را بياد نياورد تا به مکان همان رکن ترک  
شده در رکعت بعدی رسيد، بايد آن رکعتی را که رکن در آن ترک شده بود حساب نکند بلکه رکعت 

  نوان جايگزين رکعت ناقص محسوب نمايد. اخير را بع
ولی اگر هنوز به مکان رکن ترک شده در رکعت بعدی نرسيده بود و بياد آورد که رکنی را ترک 

کرده، در اينصورت بر او واجب است که (بالفاصله) به مکان رکن ترک شده بازگردد و آن رکن را 
. و در هر دو حالت فوق بايد (واجب است) به بجای آورد و بعد (از همانجا) به نماز خود ادامه دهد

  ی سهو ببرد. سبب سهوی که در نمازش مرتکب شده بعد از سالم سجده
کند بعد در رکعت دوم  ی دوم را فراموش می مثال فرض کنيد شخصی در رکعت اول است و سجده

حال او بايد  هنگامی که بين دو سجده نشسته بياد می آورد که در رکعت اول يک سجده برده است ،
رکعت اول خود را حساب نکند بلکه رکعت دوم را بجای آن محسوب نمايد، بعبارتی رکعت دوم را 

ی دوم باطل است) بعد به  بعنوان رکعت اول نمازش حساب کند (زيرا رکعت اول به سبب ترک سجده
  .دهد دهد و سپس سالم داده بعد دو سجده می برد و باز سالم می نماز خود ادامه می

  مثالی ديگر:
کند، بعد  ی دوم را فراموش می فرض کنيد شخصی در رکعت اول، جلوس بين دو سجده و نيز سجده 

در رکعت دوم در هنگام رکوع آنرا بياد می آورد، در اين حالت بايستی به مکان رکن ترک شده 
اينکه به انتها رسيده بعد از همانجا به نماز خود ادامه دهد تا  بازگردد يعنی بنشيند و سجده ای ببرد

  دهد. دهد بعد به سبب سهوی که مرتکب شده دو سجده می برد و باز سالم می و سالم می
برای اين بايد بنشيند چون در رکعت قبلی جلوس بين دو سجده را ترک گفته بود، و يک سجده هم (

  نجام ) ی دوم رکعت اول است، در ضمن آن مقدار اضافی که در رکعت دوم ا برای ترک سجده
  نقص در واجبات نماز:

  هرگاه نمازگزار يکی از واجبات نماز را عمدا انجام نداد نمازش باطل می شود.
اما اگر عمدی نبوده بلکه از روی فراموشی بود، و قبل از اينکه محل آن واجب را در نمازش ترک 

يگر چيزی بر وی نيست و کند بياد آورد، بايد بالفاصله آن عمل واجب را انجام دهد و در اين حالت د
ی سهو در پايان نمازش ندارد، ولی چنانچه بعد از ترک محل واجب و قبل از رسيدن  نيازی به سجده

به رکن ما بعد آن بيادش آمد، بايستی بازگردد و واجب را انجام دهد ولی بعد از اينکه نمازش را 
  و سالم دهد.کامل کرد و سالم داد بايد دو سجده بابت اين سهو انجام داده 

و اگر پس از رسيدن به رکن بعد از آن بيادش آمد، الزم نيست که به محل عمل واجبی که ترک کرده 
ی ديگر بعنوان  بازگردد بلکه نمازش را ادامه دهد و در عوض قبل از آنکه سالم دهد دو سجده

اگر سهوا روی  بعبارت ديگر در صورت  ترک واجبات در نماز (.ی سهو ببرد و بعد سالم دهد سجده
  ی سهو که قبل از سالم نماز صورت می گيرد جبران می شود. ) دهد، با سجده

ی دوم بر می خيزد ولی فراموش  مثال شخصی را در نظر بگيريد که در رکعت دوم است و از سجده
کند که تشهد بخواند و به رکعت سوم می رود، حال در هنگامی که قصد برخواستن داشت (و  می
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د نشده) بياد می آورد، در اينصورت او بايد زود حالت نشسته به خود بگيرد و تشهد خود هنوز بلن
  ی سهو ببرد.  را بخواند و بعد به نمازش ادامه دهد اما او الزم نيست که در پايان نمازش سجده

اما چنانچه بعد از اينکه برخواست ولی هنوز تماما کمر خود را راست نکرده بود و به اصطالح 
ت ايستاده کامل به خود نگرفته بود، بايد بازگردد و بنشيند وتشهد خود رابخواند و سپس نمازش حال

راادامه  دهد و بعد از آنکه سالم داد دو سجده ديگر بابت سهوی که مرتکب شد انجام دهد و بعد 
  سالم دهد.

ر الزم نيست ولی در صورتيکه نماز گزار  برخواست و به حالت ايستاده درآمد، بيادش آمد ديگ
ی  بنشيند و تشهد بخواند بلکه تشهد از او ساقط می شود در عوض قبل از سالم دادن بايد دو سجده

  سهو برده بعد سالم دهد.
دليل آن روايتی است که امام بخاری و غير او نيز از عبد هللا بن بحينة رضی هللا عنه آورده اند که 

آنها خواند و در دو رکعت اول برخواست بدون اينکه  پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز ظهر را با
تشهد بخواند، صحابه نيز با وی برخواستند تا اينکه به آخر نماز رسيدند و آنها منتظر شدند تا 

پيامبر صلی هللا عليه وسلم سالم دهد، ولی پيامبر صلی هللا عليه وسلم هللا اکبر گفت و قبل از اينکه 
) ابو 19/3نسايی(  570، مسلم  1224بعد سالم دادند.(  بخاری (  سالم دهند دو سجده بردند و

 ).  1206ابن ماجه   389ترمذی    1021داود 
  : نقص در سنتهای نماز

 اگر نماز گزار يکی از سنن قولی يا فعلی نماز را که معموال در نماز خويش انجام می داد، عمدا يا 
ی سهو بدليل ترک عمل سنت  اند که انجام سجدهفرموده  سهوا فراموش کرد، در اينصورت علماء 

ی سهو نيز برده نشود هيچ خللی به نماز وارد  مستحب است ولی واجب نيست. بنابراين اگر سجده
نمی شود.(مانند ترک باال بردن دستها هنگام گفتن تکبيرة االحرام آغازين نماز، يا ترک قرائت 

  ی بعد از فاتحه ). سوره
  سوم :شک:

  ی ترديد بين دو امر است که کداميک روی داده است. شک به معنا
  در عبادات در سه حالت توجه و اعتنايی به شک نمی شود:

  اول: 
  چنانچه شک فقط در حد وهم باشد و حقيقت نداشته باشد مانند وسواس.

  دوم: 
دهد مگر  هرگاه بيشتر اوقات شخص در شک بسر می برد بگونه ای که هيچ عبادتی را انجام نمی

  کند. اينکه در آن شک می
  سوم: 

هرگاه شک بعد از فارغ شدن از عبادات حاصل شود که در اينصورت به آن اعتنايی نمی شود البته 
  به شرطيکه بر آن شک يقين وجود نداشت، که در آنصورت به مقتضای يقين عمل می شود. 

می افتند که آيا سه رکعت خواند و بعد از اينکه از آن فارغ گشت در شک  مثال شخصی نماز ظهر می
خوانده يا چهار رکعت، در اين حالت اعتنايی به اين شک داده نمی شود مگر اينکه مطمئن باشد که 
سه رکعت نماز خوانده در اينصورت چنانچه زمان زيادی از پايان نماز نگذشته بود بايد بازگردد و 

سالم دهد و سپس به سبب اين سهو دو  نمازش را کامل گرداند (يک رکعت باقی مانده را بخواند) بعد
سجده ببرد و بعد سالم دهد، اما چنانچه تا بعد از مدت زمان طوالنی بيادش نيامد در اين حالت 

  بايستی نمازش را از نو تکرار کند.
  اما شک در غير سه حالت فوق الذکر معتبر است.



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

584 

  شک در نماز خارج از دو حالت نيست:
  حالت اول : 

دهد، در اينصورت  ين دو امری که در آن دچار ترديد شده است يکی را ترجيح میشخص نمازگزار ب
دهد،  کند و نمازش را بر اساس آن کامل نموده و سالم می به مقتضای امری که ترجيح داده عمل می

  دهد. برد و سالم می بعد (به سبب اين شک) دو سجده می
که آيا در رکعت دوم است يا سوم، اما راجح  خواند و بعد در شک می افتد مثال شخصی نماز ظهر می

نزد وی اينست که در رکعت سوم قرار دارد بنابراين او آن رکعت را بعنوان رکعت سوم خود در نظر 
دهد بعد به سبب شکی که بر او وارد شده دو  می گيرد و بعد از آن رکعت ديگری خوانده و سالم می

  دهد. سجده می برد و باز سالم می
حديثی است که در صحيحن و غير آن دو از عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنه ثابت شده است دليل آن 

إذا شك أحدكم فی صالته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم «که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود: 
لفظ متعلق به بخاری است. يعنی: هرگاه يکی از شما در نماز خويش در شک » ثم يسجد سجدتين

)، سعی كند كه صحيح ترين آن رابياد آورد و نمازش را  است خوانده  چند رکعت  فتاد (و ندانستا
  ). 401ی  سهو، بجای آورد( بخاری  براساس آن كامل كرده، بعد سالم گويد سپس دو سجده

  :  حالت دوم
کند و يقين  می اينكه نمازگزار نمی تواند يکی از دو امر مورد ترديد را ترجيح دهد و لذا به يقين عمل

در اينجا در نظر گرفتن کمترين است و بر اساس آن نماز خويش را به اتمام می رساند و قبل از 
  دهد. ی سهو بجای آورده و بعد سالم می آنکه سالم دهد دو سجده

خواند و بعد در رکعتی به شک می افتد که آيا رکعت دوم است يا سوم، و  مثال شخصی نماز عصر می
يکی را ترجيح دهد در اين حالت او به يقين عمل کرده يعنی آن رکعت را بعنوان رکعت نمی تواند 

خواند و بعد از آن دو رکعت ديگر  دوم خود محسوب می نمايد و لذا تشهد اول را در آن رکعت می
  دهد. ی سهو رفته بعد سالم می خوانده و قبل از آنکه سالم دهد به سجده

ز ابو سعيد خدری رضی هللا عنه روايت کرده که پيامبر صلی هللا عليه دليل آن حديثی است که مسلم ا
إذا شك أحدكم فی صالته فلم يدر كم صلى ثالثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن على ما «وسلم فرمود: 

استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمساً شفعن له صالته وإن كان صلى إتماما 
.يعنی: هرگاه يکی ازشما در ) 1011)، ابوداود (571مسلم (».  ( غيما للشيطانألربع كانتا تر

؟ بايد  است  رکعت خوانده  يا چهار  رکعت  سه  نمازش دچار شک شد و ندانست چند رکعت خوانده آيا
بگذارد، واز آنجا بقيه نمازش را بخواند سپس قبل از   بر يقين کار را  بنای  شک را از خود دور کند و

م بدهد دو سجده ببرد، حال اگر پنج رکعت خوانده باشد با انجام اين دو سجده نمازش زوج آنکه سال
شود و اگر نمازش را چهار رکعت تمام خوانده باشد اين دو سجده باعث خواری شيطان است.  می
بنا را بر يقين می گذارد و  است بنابر اين  شک مورد  چهارم  رکعت  يقين دارد اما  سوم  رکعت  در (

     . )بدين ترتيب شک را از خود دور می کند  است  خوانده  سه رکعت کند که یم  فرض
  فورمل شک در نماز :

اگر کسی که در اثناء  نماز خويش از جمله در تعداد رکعتهای آن شک  کند ، و اين شک برای بار 
اده اول برايش پيش آمده باشد ،پس نماز اش  باطل شده است، او بايد نماز خويش را دوباره اع

  نمايد .
  کسی که در تعداد رکعتهای نماز بعد از سالم دادن شک کرد،نماز وی باطل نمی شود.

کسی که بعد از سالم دادن يقين حاصل کرد که بعضی از رکعتهای نماز را ترک کرده است ، پس اگر 
جام که عملی منافی با نمازرا انجام نداده بود،آنچه را که ترک کرده است بخواند واگرعملی را ان

  منافی با نماز بود ، مانند اينکه سخن گفت ، مثال  پس نمازش را اعاده نمايد.
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اما کسيکه بروی در غالب اوقات شک پيش می آيد،وشک؛عادتی برای وی گرديده است،پس به آن 
چيزی عمل نمايد که برگمانش غالب است؛و اگر چيزی بر گمان وی غالب نگرديد جانب اقّل را 

    از هررکعتی که آن را آخر نماز خويش گمان می کند بنشيند و برای سهو سجده کند.بگيرد، و بعد 

  : وـمحل انجام سجدۀ سه
قبل از سالم در نماز باشد ويا بعد از سالم  باشد  با هم   هدر مورد اينکه محل سجده ی سهو علماء 

مبر صلی هللا عليه وسلم در اختالف نظر دارند، و اختالف آنها ناشی از احاديث مختلفی است که از پيا
  مورد محل سجده وارد گرديده است .

  بعضی از علماء  گفته اند که محل آن هميشه قبل از سالم است. -1
  بعضی ديگر از علماء   گفته اند که محل آن هميشه بعد از سالم است. -2
  و بعضی ديگری از علماء  محل سجده ی سهو را در سه مکان می دانند: -3

  گر بدليل زيادتی در نماز بود، محل سجده ی سهو بعد از سالم است.الف : ا
  ب:  اگر بدليل نقصی در نماز بود، محل آن قبل از سالم است.

فوق گذشت که : که در آن پيامبر صلی هللا عليه وسلم هنگامی که  طوريکه تفصيل آن در حديثی
جده ی سهو بعمل اوردند . که لفظ تشهد اول را فراموش کرد در پايان نماز و قبل از سالم دو س

   حديث در فوق گذشت .
  ج:  اگر بدليل ايجاد شک در نماز بود؛ دو حالت دارد:

  اگر نمازگزار يکی از دو امر مورد شک را ترجيح داد، محل سجده ی سهو بعد از سالم است. -1
حالت) قرار داد، محل  اگر نمازگزار نتوانست يکی را ترجيح دهد و مبنا را بر يقين (يعنی کمترين -2

ده است که : پيامبر صلی هللا عليه وسلم هنگامی که مطوريکه در حديثی آ سجده قبل از سالم است.
تشهد اول را فراموش کرد در پايان نماز و قبل از سالم دو سجده ی سهو بردند. که در سابق لفظ 

  حديث ذکر شد.
  اده می شود.و در ميان اقوال سه گانه ی فوق، قول اخير ترجيح د

ی سهو بر حسب اينکه علت آن اضافه کردن  ترين اقوال بيانگر اين است که محل سجده ولی واضح
چيزی در نماز يا وجود نقصی در آن، و يا شک و تالش برای حصول اطمينان يا شک و مبنا قرار 

  کند: دادن يقين باشد، فرق می
نقص آن بايد جبران شود، و آن بوسيلة دو  اگر نقصی در نماز روی دهد مانند ترک تشهد اول،   -

شود، چون سالم، پايان نماز است، و اگر چيزی به نماز مانند يک  سجده سهو قبل از سالم جبران می
رکعت اضافه شد، سجده سهو بايد بعد از سالم ادا شود؛ چراکه در يک نماز دو افزوده (رکعت 

جده سهو برای خوار کردن شيطان است، و شوند، و چون س اضافی و سجده سهو) با هم جمع نمی
کند، و پيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم دو  بمنزله نمازی مستقل است که نقض نماز را جبران می
  سجده سهو را بمنزله يک رکعت به حساب آورده است.

همچنين اگر در نماز شک کرد و برای رسيدن به صواب تالش کرد، در اينصورت نمازش را کامل    -
رده است و دو سجده برای خوار کردن شيطان است، لذا بايد بعد از سالم باشد و اگر سالم داد در ک

حالی که قسمتی از نمازش را نخوانده بود سپس آنرا کامل کرد نمازش کامل و سالم اول اضافی به 
تنها آيد و در اين حالت سجده سهو بايد بعد از سالم باشد؛ چراکه سجده در اين صورت  حساب می

  برای خوار کردن شيطان است.
آيد، يا چهار رکعت  اما هرگاه شک کرد ولی نتوانست صواب راتشخيص دهد، دو حالت پيش می  -

کند تا مانند حالتی  خوانده يا پنج رکعت، اگر پنج رکعت خوانده باشد دو سجده نمازش را زوج می
  هو قبل از سالم است.باشد که شش رکعت خوانده نه پنج رکعت و در اين حالت سجده س

ولی بايد توجه کرد که سجده جزو ارکان نماز است و نماز بدون دو سجده در هر رکعت باطل است 
آيا دو سجده برده يا يک سجده، بهتر است برای زدودن شک سجده    لذا اگر کسی شک کرد که
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    ديگری نيز ببرد، و در آخر نماز و بعد از سالم دادن سجده سهو نمايد.
  شت:ياددا

ورده اند به اين نتيجه رسيده اند که بهتر آنست آمطابق تحقيق  که علماء  در انجام سجده سهو بعمل 
که در مورد محل سجده با  احاديث وارده مراجعه کرد . بنابر اين آنجا كه از سجده سهوه  پيش از 

آنجا كه ازسجده سهو  ، ذکری بعمل آمده باشد  سجده سهوبايد پيش از سالم  ادا گردد ودر سالم دادن
بعد از سالم دادن سخن بعمل آمده است ، بايد  سجده سهو بعد از سالم  صورت گيرد ، و در غير آن 

  .  نمازگزار خود مخير است

كه بايد به مقتضای اقوال و  ، آنست  نيكوترين سخن در اين بارهد: ـامام شوكانی ( رح ) ميفرماي
  ، عمل نمود. درباره سجده پيش از يا بعد از سالمافعال پيامبر صلی هللا عليه و سلم 

آنجا كه سبب سجده مقيد به پيش از سالم دادن است بايد پيش از سالم برای آن سجده برد و آنجا  
  ، بايد بعد از سالم سجده برد.  كه سبب مقيد به بعد از سالم دادن است

بعد از  به اينكه پيش از سالم يا و آنجا كه سبب مقيد به هيچكدام نيست نمازگزار خود مخير است
چيزی را كاهش داده باشد.   كرده يا كند. بدون اينكه فرقی باشد بين اينكه چيزی را اضافه  سالم سجده 

إذا  « : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: زيرا مسلم در صحيح خود از ابن مسعود تخرج نموده كه
  ه كسی در نماز چيزی را بر آن افزود و يا از آن(هرگا» زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين  

  . ، برای جبران آن دو سجده ببرد) كاست
  بعد از سالم :  سجده ی سهو
  در دو حالت الزم می شود: سجده ی سهوه بعد از سالم قابل تذکر است که 

  اگر زيادتی در نماز صورت گيرد: اول:
ز صورت گيرد ، بايد بعد از سالم دو سجده بعمل اگر احيانآ زيادتی در نمااين بدين معنی است که :

ارد به دليل حديث عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنه که در آن پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز ظهر را 
پنج رکعت خواند و بعد از آنکه بيادش آوردند ايشان بعد از سالم دو سجده ی سهو بردند و بعد سالم 

که سجده ی سهو ايشان بعد از سالم بدليل آن بود که تا بعد از پايان دادند و ( چون ) بيان نکرده 
نماز به آن زياده در نماز خود مطلع نشد، بنابراين حديث بر عموم حکم داللت می کند؛ يعنی (بر 

اساس اين حديث) هرگاه زيادتی در نماز صورت گرفت سجده ی سهو بايد بعد از سالم باشد، حال چه 
بيادش آمد و چه در اثناء نماز و قبل از سالم، و همچنين کسی که از روی  بعد از پايان نماز

فراموشی قبل از پايان نماز سالم داد بعد بيادش آمد و ادامه ی نمازش را خواند، چون او سالمی را 
در اثناء نمازش اضافه کرده پس بعد از سالم دو سجده ی سهو می برد؛ بدليل حديث ابوهريره رضی 

ه در آن پيامبر صلی هللا عليه وسلم در رکعت دوم نماز ظهر يا عصر سالم دادند بعد بيادش هللا عنه ک
آوردند و ايشان نمازش را ادامه داده و تمام نمودند و بعد از سالم دو سجده ی سهو بردند و سالم 

  داد چنانکه سابقا در لفظ حديث ذکر شد.
يکی را ترجيح داد، بدليل حديث ابن مسعود  هرگاه نماز گزار بين دو امر در شک افتاد ولیدوم:

رضی هللا عنه که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در شک افتاد بعد امر صواب را تشخيص داد و نماز 
خود را بر اساس آن تمام نمود بعد سالم می دهد و دو سجده ی سهو می برند که سابقا با لفظ حديث 

  ذکر شد.
بار دچار سهو شد و الزم شود تا برای يکی قبل از سالم و  و هرگاه نمازگزار در نماز خويش دو

برای ديگری بعد از سالم سجده ی سهو برد، در اين حالت علماء  فرموده اند که قبل از سالم بر بعد 
  از سالم غلبه می کند و لذا بايستی فقط سجده ی سهو قبل از سالم را بجای آورد.

دوم فراموش می کند که تشهد بخواند و برای رکعت  مثال شخصی نماز ظهر می خواند و در رکعت
سوم بلند می شود و بعد در رکعت سوم به گمان اينکه در رکعت دوم است نشسته و تشهد می 
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خواند، بعد بياد می آورد که او در رکعت سوم است نه دوم، لذا بلند شده و يک رکعت ديگر خوانده و 
  سالم می دهد.قبل از سالم دو سجده ی سهو می برد و سپس 

اين شخص تشهد اول را ترک کرد لذا سجده ی سهو آن قبل از سالم است و همچنين نشتنی اضافی 
  در رکعت سوم داشته که سجده ی سهو آن بعد از سالم است اما قبل از سالم غالب شد. 

  و جلوس بين آنها چيست؟  اذکار سجده ی سهو
ه سهو ماننده  سجده ی نماز صورت می گيرد در مورد شکل جلوس سجده ی سهو بايد گفت که سجد

  و هيچ فرقی  با آن  ندارند و لذا بايستی بر هفت عضو بدن تکيه داده شود.
أمرت «دليل آن حديث ابن عباس رضی هللا عنهما است که گفت پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود: 

دين، والرکبتين و أطراف أن أسجد علی سبعةأعظم : علی الجبهة و أشار بيده علی أنفه، و الي
به من امر شده است تا بر هفت عضو سجده برم، بر «)يعنی:490)، مسلم (812بخاری (  » القدمين

  ».های پاها اش اشاره کرد، دو دست، دو زانو و سرپنجه پيشانی و با دستش به بينی
ن اليصيب أنفه الصالة لم«و نيز از ابن عباس روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود: 

کسی که «) آورده است.يعنی: 123صفة الصالة ص(«البانی در »من األرض ما يصيب جبينه
  ».اش همراه با پيشانيش بر زمين قرار ندهد نمازش صحيح نيست بينی

و اذکار سجده نيز بمانند ذکر سجده در نماز است، يعنی ذکر (سبحان ربی األعلی) و در بين دو 
اغفر لی)، بنابراين همانطور که اهل علم گفته اند ذکر خاصی برای سجده ی  سجده (رب اغفر لی رب

  سهو در سنت نبوی وارد نشده است.
سجده ی سهو دو بار است که بين آنها نشستنی وجود دارد، و «امام نووی رحمه هللا می گويد: 

  )4/72( المجموع  (».اذکار و اعضای سجده در آن بمانند سجده ی نماز است.
ُسْبَحاَن َمْن ال يَنَاُم َوال « ه برخی از علما گفته اند که مستحب است در سجده ی سهو گفته شود: البت

  اما هيچ دليلی برای اثبات اين ذکر وجود ندارد چنانکه حافظ ابن حجر رحمه هللا می گويد: ». يَْسُهو
  )  2/12(التلخيص (». اصلی برای آن نيافتم« 

  : امام نووی ومبحث سجده سهو
سجده ی سهو دو بار است که بين آنها نشستنی وجود دارد، و اذکار و اعضای سجده در آن بمانند «

  )4/72( المجموع (».سجده ی نماز است
ُسْبَحاَن َمْن ال ينَاُم « البته برخی از علماء  گفته اند که مستحب است در سجده ی سهو گفته شود: 

اين ذکر وجود ندارد چنانکه حافظ ابن حجر رحمه هللا می اما هيچ دليلی برای اثبات » . َوال يْسُهو
  )2/12.(التلخيص  (» اصلی برای آن نيافتم«  گويد: 

  : جمعبندی کلی نظريات شيخ عثيمين درمبحث سجده سهو
ودر اخير اين بحث غرض روشن شدن بهتر موضوع سجده سهوه در نماز موجز نظر شيخ محمد بن 

؛ مجموع فتاوی و رسائل عالمه محمد بن »ائد عن سجود السهورسالة فو«صالح العثيمين که در
 ذکر گرديده است خدمت خوانندگان تقديم ميدارم : .صالح العثيمين، جلد چهاردهم، باب سجود السهو

هرگاه نمازگزار قبل از اتمام نماز سالم داد، چنانکه تا مدت زمان طوالنی به ياد نياورد (که  -1
بايد از نو نماز بخواند، ولی چنانچه بعد از زمان کوتاهی مثال پنج دقيقه به نمازش را کامل نخوانده) 

ياد آورد؛ بازگردد و نمازش را (از جايی که مانده ادامه داده) و کامل کند و سالم دهد، و بعد از سالم 
 .به دليل سهو دو سجده ببرد (و دوباره) سالم می دهد

نشستن، يا رکوع، يا سجده ای (را سهوا) اضافه کرد، هرگاه نمازگزار در نماز خود قيام، يا  -2
چنانچه بعد از فارغ شدن (از آن عمل اضافه) به ياد آورد؛ الزم به چيزی جز دو سجده سهو (بعد از 
سالم) نيست، اما اگر در اثنای انجام آن عمل اضافی، به ياد آورد (که عملی اضافه انجام می دهد) بر 

ن عمل بازگردد، و بعد از سالم (پايانی نماز) دو سجده سهو برده و او واجب است تا از انجام آ
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 .دوباره سالم می دهد
اگر رکنی از ارکان نماز ،به جز تکبيرة االحرام ، را به دليل فراموشی انجام نداد و آن را ترک  -3

کرد؛ چنانچه به مکان آن رکن در رکعت بعدی رسيد، پس رکعت قبل را (که در آن رکن را ترک 
نموده بود) حساب نکند و رکعت بعد از آن را جايگزين آن نمايد، اما اگر هنوز به مکان آن عمل 

(ترک شده) در رکعت بعدی نرسيده بود، بر او واجب است تا به محل رکن ترک شده بازگردد و آن 
تا  را به نحو صحيح انجام دهد و نمازش را از آنجا ادامه دهد، و در هر دوحالت بر او واجب است

بعد از سالم سجده سهو ببرد. (اگر تکبيرة الحرام را فراموش کرد، در هر حالتی الزمست تا نمازش 
 ).را قطع کند و از نو بخواند

هرگاه در تعداد رکعتهای (انجام داده خود) شک کرد که مثال آيا دو رکعت نماز خوانده يا سه  -4
 :رکعت؟ خارج از دو حالت زير نيست

ی از دو امر (دو يا سه رکعت) را ترجيح می دهد و سپس بر اساس آن نمازش را حالت اول: او يک
 .تمام کرده و سالم می دهد

حالت دوم: نمی تواند يکی از دو امر را ترجيح دهد، در اين حالت بنا را بر يقين می گذارد که (يقين 
 .ام می کنددر اينجا يعنی درنظر گرفتن) کمترين (رکعت)، سپس نمازش را بر اساس آن تم

 .در حالت اول بعد از سالم سجده سهو می برد (و باز سالم می دهد)
 .در حالت دوم قبل از سالم سجده سهو می برد

حکم مابقی واجبات نماز به مانند حکم تشهد  -هرگاه از روی فراموشی تشهد اول را ترک نمود -5
 :   اول است

به ياد نياورد، در اين حالت نمازش را ادامه می دهد  اگر تا بعد از بلند شدن کامل (قائم ايستادن) -1
و الزم به بازگشتن برای خواندن تشهد نيست، ولی بعد از اتمام نمازش و قبل از سالم دو سجده 

 .سهو می برد
اگر بعد از برخواستن و قبل از آنکه به طور کامل راست بايستد، (يعنی هنوز کمر وی راست  -2

ت.) به ياد آورد، در اين حالت بايستی بازگردد و تشهد خود را بخواند و نشده و در حالت خميده اس
سپس نمازش را ادامه داده و کامل می کند و سالم می دهد سپس سجده سهو می برد و باز سالم می 

 .دهد
اگر قبل از آنکه برخيزد و رانش از ساق پايش جدا شود، (بالفاصله) به ياد آورد، در اين حالت  -3

د) بنشيند سپس نمازش را ادامه و کامل کند ولی نيازی به سجده سهو نيست، زيرا او بايد (زو
 .مرتکب اضافه يا نقصی در نمازش نشده است

همانطور که شيخ عثيمين  اشاره کردند؛ حکم بقيه واجبات در نماز نيز بدين گونه است؛ يعنی  (
وارد رکن بعد از عمل واجب شود، بياد  هرگاه يکی از واجبات نماز را فراموش کرد؛ اگر قبل از آنکه

آورد، بايستی بازگردد و آن عمل واجب را انجام داده و در آخر سر هم بعد از سالم دو سجده سهو 
می برد، زيرا او در اين حالت عملی اضافه در نمازش انجام داده است، ولی اگر وارد رکن بعد از آن 

ت نيازی به بازگشت به محل عمل واجب نيست، ولی عمل واجب شد و بعد به ياد آورد، در اين حال
در عوض در انتهای نمازش و قبل از آنکه سالم دهد ابتدا دو سجده سهو می برد بعد سالم پايانی 

نمازش را می دهد، زيرا در اين حالت نقصی در نمازش رخ داده است و اگر بالفاصله بياد آورد پس 
م داده و نيازی هم به سجده سهو نيست، زيرا مرتکب در اين حالت آن عمل را در جای خود انجا
 اضافه يا نقصی در نمازش نشده است. ).

 .اگر نمازگزار قبل از آنکه نمازش را تمام کند، عمداً سالم داد، پس نمازش باطل است -6
هرگاه نمازگزار در نماز خود قيام يا نشستن يا رکوع يا سجده ای را عمداً اضافه انجام داد، -7

 .زش باطل استنما
هرگاه رکنی از ارکان نماز را ترک کرد: اگر (آن رکن ترک شده) تکبيرة االحرام بود؛ پس نمازی -8
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برای او محسوب نمی شود، حال چه عمدی بوده باشد و چه سهواً فراموش کرده باشد، زيرا نمازش 
الحرام باشد؛ اگراز (با ترک تکبيرة الحرام) منعقد نمی شود،و اگر رکن ترک شده غير از تکبيرة 

  روی عمد بوده باشد نمازش باطل است
 .هرگاه يکی از واجبات نماز (مانند تشهد اول) را عمدا ترک نمود، نمازش باطل است -9

اگر سجده سهو بعد از سالم پايانی نماز بود، الزمست تا بعد از انجام دو سجده سهو دوباره  -10
يازی به خواندن تشهد نيست، بلکه بالفاصله سالم دهد، و سالم دهد.( بعد از انجام دو سجده سهو ن

   اذکار سجده سهو بمانند اذکار سجده معمولی داخل نماز است.
  از ديد امام ابوحنيفه :  احکام سجده سهو 

اگر کسی همه واجبات نماز يا يکی را سهوا ترک نمودسجده سهو بر او واجب ميگردد و بوسيله اين 
  .واگر سجده سهو بجا نياورد بايد نماز را مجددا بخواندسجده نماز کامل ميشود 

اگر به فراموشی فرضی از فرائض نماز ترک شد نماز جائز نيست وبايد دوباره نماز خويش را  
  تجديد نمايد .

  :از ديد امام ابوحنيفه  طريقه سجده سهو
شهد (التحيات ) را ترتيب است :  زمانيکه برای اخرين رکعت نشستی ،تايت طريقه سجده سهو به 

تا (عبدو ورسوله ) بخواند وبه طرف راست سالم دهد ، بعد سالم دادن بطرف راست متصال دو 
سجده بعمل  اورده ، باز التحيات ، درود شريف وساير دعا ها را خوانده بعد ازآن به دو طرف سالم 

 گردانيده ونماز خويش را ختم نمايد .
وحنيفه آمده است که :اگر نماز گزار خواندن الحمد را در نماز همچنان در مذهب  امام صاحب اب  -

  .فراموش کرد يا سوره را پيش از حمد خواند سجده سهو واجب ميشود
اگر الحمد را خوانده فکر کرد که کدام سوره را بخواندو فکر آن اينقدر طوالنی شد که از آن مدت  -

  .هو واجب ميشودگنجايش سه مرتبه سبحان هللا گفتن را داشت سجده س
اگر در رکعت آخر بعد از التحيات مشتبه شد که سه رکعت خوانده است يا چهار رکعت و در همين  -

فکر به اندازه سه مرتبه سبحان هللا گفتن خواموش نشت بعد يادش اومد که چهار رکعت خوانده در 
  .اين صورت نيز سجده سهو الزم است

ی اگر در قعده اول دو مرتبه التحيات يا درود شريف را بعد از در نمازهای سه رکعتی يا چهر رکعت -
التحيات تا علی محمد به فراموشی خواند آن وقت يادش آمد که بايد برخيزد و برخاست بايد در آخر 

  .سجده سهو بجا آورد
در نمازهای نفل يا سنت اگر در قعده اول با التحيات درودها را خواند سجده سهو واجب نميشود  -
  .لبته تکرار التحيات موجب سجده سهو استا
  .اگر بجای التحيات به فراموشی در قعده دعای ديگر يا حمد خواند سجده سهو الزم ميشود -
اگر بجای سبحانک اللهم دعای قنوت را خواند يا در دو رکعت اخر بجای الحمد دعای قنوت را  -

  .خواند سجده سهو واجب نميشود
کعتی در قعده اول نشست وبسوی قيام حرکت کرد بعد يادش آمد اگر به نشستن اگر در نماز چهار ر -

نزديکتر است بنشيند وسجده سهو هم الزم نميشود واگر بطرف قيام نزديکتر بود ننشيند بلکه ادامه 
  .دهد وبعد سجده بجا آورد

قعی که برای شخص نماز خواننده قعد اخير يا اخری را فراموش کرد وبسوی قيام حرکت کردتا مو -
برای رکعت پنجم سجده نکرده هرگاه يادش امد، برگشته بشيند وسجده سهو بجا آورد،اگر برای 

رکعت پنجم سجده کرد يادش آمد يک رکعت ديگر بخواند وسجده سهو بجا آورد،هر شش رکعت نفل 
ست بلند حساب ميشود فرض را دوباره بخواند،واگر در قعده آخر نشسته به خيال اينکه قعده اول ا

شود تا مادامی که برای رکعت پنجم سجده نکرده هر گاه يادشآمد، بشيند وسجده سهو بجا آورد.واگر 
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برای رکعت پنجم سجده کرد ويادش آمد،يک رکعت ديگر بخواندو در اخر سجده سهو بجا آورد چهار 
  .رکعت فرض ودو رکعت نفل محسوب ميشود

نماز «تا مادامی که برای رکعت سوم سجده نکرده برگردد در نماز نفل اگر قعده اول را فراموش کرد
واگر سجده کرد برای رکعت سوم رکعت چهارم را بخواند ودر هر دو صورت » نفل دو رکعتی است

  .سجده سهو واجب است
  .اگر در نماز چند سهو کرد که هر يک از آنها موجب سهو بود يک سجده برای همه کافی است

ملی کرد که بواسطه آن سجده سهو الزم ميشد همان سجده اولی کافی اگر بعد از سجده سهو ع
  .است

اگر سجده سهو را فراموش کرد وبه هر دو طرف سالم داد لکن هنوز همانجا نشسته است و سينه 
اش را از طرف قبله نگردانيده وبا کسی هم صحبت ننموده حاليه سجده سهو را بجا آورد اگر چه 

  .ستذکر يا درود راخوانده ا
اگر کسی در نماز سه يا چهار رکعتی به فراموشی در قعده اولی به يک طرف سالم داد بعد معلوم 

  .کرد که قعده اولی است برخيزد نماز را تمام کند وسجده سهو بجا آورد
اگر کسی در رکعت اول يا دوم نماز وتر واجب دعای قنوت را خواند اين خواندن معتبر نيست ودر 

  .قنوت را بخواند وسجده سهو در آخر بجا آورد رکعت سوم دعای
در بعد از دودکعت اول فرض بعد از حمد سوره خواند »در نماز چها رکعتی يا سه رکعتی فرض«اگر 

  .سجده سهو واجب است
اگر در دو رکعت آخر فرض سوره حمد را نخواند ولی به اندازه ان بايستد سجده سهو واجب 

  .نميشود
موشی کردنش سجده سهو واجب ميشود اگر قصدا ترک شود سجده سهو واجب هر چيزی که به فرا

 .نميشود بلکه نماز را ناقص ميکند ودو مرتبه خواندنش الزم است

   :مبحث سجده سهو در نماز های سنت ونوافل
در مورد اينکه سجده سهوه تنها در نماز فرض الزم است ويا اينکه اگر برای نمازگزار در نماز های 

وافل  اشتباه  وخطا ء واقع گردد  هم سجده سهوضروری ميباشد وياخير  علماء  دراين بابت  سنت ون
  بين خود اختالف نظر دارند :

جمهور علمای قديم و جديد بر آن هستند، که در صورت اشتباه بايد در نماز سنت ونوافل نيز بايد 
هللا عليه وسلم است که فرمود: سجده سهو بعمل ايد و دليل  شان  عموميت فرموده ی پيامبر صلی 

هرگاه يکی از شما فراموش کرد پس دو سجده ی سهو ببرد. » إذا نسی أحدكم فليسجد سجدتين«
  )402مسلم (

وهمچنين برای آنکه نماز جبران شود و شيطان خوار گردد بدان نياز است همانطور که در نماز 
  فرض به آن نياز است.

ن سيرين و قتاده و عطاء و برخی از علمای شافعی بر آن هستند اما جماعتی از علماء  از جمله اب
  که درصورتيکه در نماز های سنت ونوافل اشتباه واقع گردد ،ضرورت به سجده سهو ديده نميشود .

  اما قول راجح، رای جمهورعلماء  است.
آورده » تسهو در نماز فرض و سن«چنانکه امام بخاری رحمه هللا در صحيح خود بابی را با عنوان 

  است. و ابن عباس رضی هللا عنهما بعد از نماز وتر خود دو سجده ی سهو بردند. 
حافظ ابن حجر رحمه هللا در فتح الباری در مورد اين اثر ابن عباس می گويد: ابن ابی شيبه آنرا با 

  اسناد صحيح روايت کرده است.
تر خود سجده ی سهو برده دليلی است و می دانيم که نماز وتر واجب نبوده و اينکه ابن عباس در و
  بر اينکه سجده ی سهو هم در فرائض است و هم در نوافل.
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سجده ی سهو دو سجده است که هم در نماز فرض و هم در « و شيخ ابن عثيمين می گويد: 
  )14/68مجموع فتاوى ابن عثيمين (»( سنت ماداميکه سهوی صورت گيرد مشروع است.

زی مشروع است که دارای رکوع و سجود باشد، بر اين اساس نماز البته سجده ی سهو در نما
جنازه سجده ی سهو ندارد زيرا نمازی است که ذاتا دارای رکوع و سجده نيست. (شرح الممتع 

سجود السهو فی ضوء الكتاب والسنة المطّهرة « ) ( تفصيل موضوع را ميتواند در کتاب: 3/338(
   .طالعه فرمايد )ليف: شيخ عبد هللا الطيار، مأت»  

  خواننده محترم ! 
 بيان بدارم به صورت مشخص ارکان ، واجبات و سنتهای نماز  را  تا در اخير اين بحث  الزم ميدانم 
  برسيم که  درچه وقت سجدهء سهوه الزم  ومطرح ميگردد.  نتيجه تا با شناخت دقيق آن به اين 

  ارکان نماز:
الی که حقيقت و ماهيت نماز بر آنها استوار است، و چنانچه از ارکان نماز عبارتند از؛ اقوال و افع

يکی از ارکان تخلف شود نماز محقق نخواهد شد و شرعا نماز محسوب نمی شود و فرد بریء الذمه 
  نخواهد شد و نماز اش با سجده ی سهو نيز جبران نمی شود.

  هر کس رکنی از نماز خود را ترک کند، خالی از دو حالت زير نيست:
  يا رکن را عمدا ترک کرده که به اتفاق همه علماء  نماز اش  باطل است.الف: 

يا رکن را سهوا و يا از روی جهل ترک گفته؛ که در اينصورت اگر ممکن بود که رکن ترک شده ب: 
بر وی واجب می شود، و اگر جبران آن ممکن نبود در سجده سهو را جبران نمايد پس به اتفاق

ذهب امام ابو حنفيه نمازش فاسد می شود، ولی بر طبق رای جمهور که راجح آنصورت بر اساس م
نيز است فقط رکعتی که در آن رکن ترک شده ملغی می شود، مگر اينکه آن رکن ترک شده گفتن 

تکبيرة االحرام آغازين نماز باشد زيرا ترک آن چه سهوا و چه عمدا باعث ابطال نماز است و بايد از 
  اند.نو نمازش را بخو
  واجبات نماز:

واجبات نماز عبارتند از؛ آنچه که انجام يا گفتن آن در نماز واجب باشد. و اگر سهوا ترک شود با 
نماز باطل می گردد. و اين تعريف نزد ، سجده ی سهو جبران می شود اما اگر عمدی ترک شود

باعث باطل شدن نماز حنفيه و حنابله است بجز اينکه حنفيه معتقد نيستند که ترک عمدی واجبات 
باشد بلکه ترک عمدی آنها موجب عقاب و فسق نمازگزار می شود. اما نزد مالکيه و شافعيه چيزی 

  بنام واجبات نماز تعريف نشده است بلکه آنها معتقد به وجود ارکان و سنن نماز هستند.
   اما فرق بين رکن و واجب:

ترک شود در غير اينصورت نماز  سهواً هم و نه  ؛ رکن نبايد عمداً متذکر شديمهمانطور که در فوق 
باطل است و با سجده ی سهو هم جبران نمی شوند؛ اما ترک واجبات از روی فراموشی باعث ابطال 

  و جبران می شود.ـنماز نيست و با سجده ی سه
  سنت های نماز:

و انجام دهنده ی  سنتهای نماز عبارتند از؛ اقوال و افعالی که بجا آوردن آنها در نماز مستحب است
آنها پاداش می گيرد و با ترک آنها نماز باطل نمی شوند چه عمدی باشد و چه سهوا ترک شوند. و 

  برخی گفته اند که مراد از سنتهای نماز عبارتند از هر آنچه که جزو ارکان يا واجبات نماز نباشند.
د، برخی از فقها سنتهای قولی سنتهای نماز بسيارند؛ برخی از آنها قولی و برخی ديگر فعلی هستن

را نزديک به هفده سنت و سنتهای فعلی را تا پنجاه و پنج سنت شمرده اند. و اگر کسی يکی از اين 
سنتها را ترک کند نمازش باطل نخواهد شد هرچند که عمدی باشد بر خالف ارکان و واجبات نماز که 

  اگر عمدا ترک شوند نماز باطل می شود.
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  فی ارکان و واجبات و برخی از سنتهای نماز می پردازيم:در اينجا به معر
  اول: ارکان نماز که چهارده رکن هستند:

  قيام برای نمازهای فرض برای کسی که بر انجام آن توانا باشد. -1
  تكبيرة اإلحرام، يعنی: گفتن هللا أكبر در آغاز نماز. -2
  قرآئت فاتحه. -3
ندازه ای است که شخص بتواند با کف دستهايش زانوی ركوع، که حداقل آن انحنای پشت به ا -4

خود رابگيرد، و اکمال آن حالتيست که کمر تماما کشيده شده و سرش را در راستای پشتش قرار 
  دهد.

  برخواستن از رکوع. -5
  ايستاده درآمدن بعد از رکوع. -6
  سجده، که کاملترين حالت آن قرار دادن کامل اعضای وضوء يعنی؛ -7
  ،پيشانی 
  بينی،  
  دو کف دست،  
  زانوهايش،  
انگشتان پا در محل سجده است، و حداقل آن قرار گرفتن جزئی اعضای وضوء بر محل سجده  و 

  است.
  بر خواستن از سجده . -8
  نشستن بين دو سجده، و سنت آنست که به حالت افتراش در بين دو سجده بنشيند. -9

  ماز.آرامش و سکون در تمامی ارکان فعلی ن -10
  تشهد آخر . -11
  نشستن برای تشهد و سالم دادن. -12
که در نماز سنت و جنازه گفتن » السالم عليكم ورحمة هللا« دو بار سالم دادن و گفتن:  -13

  کافيست. يکبار آن 
ترتيب اركان به صورت فوق، يعنی اگر کسی عمدا قبل از رکوع سجده ببرد نمازش باطل است  -14

  ايد به محل رکوع بازگردد و رکوع نمايد و از آنجا نمازش را ادامه دهد.و اگر سهوا باشد ب

  دوم: واجبات نماز که هشت مورد هستند:
  تمامی تكبير گفتن ها در منتقل شدن بين ارکان. -1
  برای امام و منفرد.» سمع هللا لمن حمده« گفتن :  -2
  گفتن : ربنا ولك الحمد . -3
  حداقل يکبار در ركوع .» سبحان ربی العظيم« گفتن :   -4
  حداقل يکبار در سجده.» سبحان ربی األعلى« گفتن :   -5
  بين دو سجده .»رب اغفر لی «  گفتن دعای :    -6
  تشهد اول . -7
  نشستن برای خواندن تشهد اول. -8

  سوم: سنتهای قولی نماز که يازده مورد هستند:
  دعای استفتاح. -1
  قبل قرائت فاتحه و سوره در »  السميع العليم من الشيطان الرجيمأعوذ با�« استعاذه، يعنی:  -2

  تمامی رکعتها.
  بسمله. -3
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  گفتن آمين بعد از انتهای قرائت فاتحه. -4
  خواندن سوره ی بعد از فاتحه در رکعت اول و دوم . -5
  جهری خواندن قرائت فاتحه و سوره در دو رکعت اول نماز های صبح و مغرب و عشاء  -6

  ط امام.توس
  بعد از (ربنا و لک الحمد).» ملء السماوات، وملء األرض، وملء ما شئت من شیء بعد «گفتن  -7
  سه بار خواندن تسبيح در رکوع. -8
  سه بار خواندن تسبح در سجده. -9

  در جلوس بين دو سجده.» رب اغفر لی«اضافه خواندن بر  -10
   عليه وسلم و دعای بعد از آن.صلوات در تشهد آخر بر آل بيت پيامبر صلی هللا -11

  چهارم: سنتهای فعلی يا هيئات نماز:
  باال بردن دستها در هنگام تکبيرة االحرام آغازين نماز. -1
  باال بردن دستها در هنگام رفتن به ركوع . -2
  باال بردن دستها در هنگام برخواستن از رکوع. -3
  قرار دادن دست راست بر روی دست چپ. -4
  ردن به محل سجده.نگاه ک -5
  فاصله انداختن بين دو پا هنگام قيام. -6
  گرفتن زانوها با کف دستها هنگام رکوع. -7
  تمكين أعضای سجود بر زمين. -8
نوک انگشتان دست و پا   فاصله انداختن بازوها از پهلو، و شکم ازرانها، و رانها از ساق پا، و -9

لند کردن آرنجها اززمين، و قرار دادن سر بين دو کف ، وچسپاندن پاشنه پاها به هم و ببه قبله رو
  دست. 

  افتراش در جلوس بين دو سجده ، و در تشهد أول ، وتورک در تشهد دوم. -10
گذاشتن دستها بر روی رانها در جلوس بين دو سجده، و در تشهد عالوه بر آن بايد تمام  -11

  می کند.دست راست را ببندد فقط انگشت اشاره را باز  انگشتان 
  رو کردن به طرف راست و چپ هنگام سالم دادن. -12

البته در برخی از موارد ذکر شده ی فوق مابين علماء  اختالف وجود دارد، چنانکه فعلی نزد برخی 
  واجب ولی نزد ديگری سنت است و بلعکس،که اين فرق ها در کتابهای فقهی بطور مفصلی بيان 

  غرض طوالت کالم خوداری ميکنم .  گريده که ما در اينجا  از ذکر آن

  سجده سهو: بارهدر ضميمه  توضيحی 
  قاعده کلی برای سجده سهو:

سجده سهو عبارت از دو سجده بوده ، ودر مورد محل سجده قاعده اساسی همين است :که محل 
  سجده سهو هم قبل از سالم وهم بعد از سالم بجاء می ايد .

ماز واجبی ترک شده باشد سجده سهو را بايد قبل از سالم اين بدين معنی است که :اگر در يک ن
انجام داد، و در صورتيکه در نماز از روی اشتباه چيزی به آن اضافه شده باشد، بايد سجده سهو را 

  بعد از سالم نماز انجام داد .
    موارد که ضرورت به انجام سجده سهو ميگردد :

  زيادت در کعت ها :
گر  نمازگزار در نماز خود قيام يا نشستن يا رکوع يا سجده ای را عمداً قبل از همه بايد گفت که ا

  اضافه انجام داد، نمازش باطل است.
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أن رسول «ابن مسعود رضی هللا عنه که گفت:  عبدهللا  پنج رکعت بخواند، بدليل روايت  اگر     -
ل : و ما ذاک؟ قال : صلی الظهر خمسا، فقيل له : أزيد فی الصالة؟ فقا صلی هللا عليه و سلم هللا

نماز  صلی هللا عليه و سلم  پيامبر«(متفق عليه)، يعنی: » صليت خمسا، فسجد سجدتين بعد ماسلم
ظهر را پنج رکعت خواند، به او گفته شد آيا به نماز اضافه شده است؟ فرمود : چی شده؟ گفتند پنج 

  ».داده بود دو سجده برد بعد از آنکه سالمصلی هللا عليه و سلم  رکعت خواندی؛ سپس پيامبر

  نقص در رکعت ها :
رضی هللا عنه که   ابوهريرههرگاه تعداد رکعات نمازی را کمتر خواند و سالم داد، بدليل روايت      -

انصرف من اثنتين، فقال له ذواليدين : أقصرت الصالة أم صلی هللا عليه و سلم  أن رسول هللا: « گفت
: أصدق ذواليدين؟ فقال الناس : نعم فقام صلی هللا عليه و سلم  نسيت يا رسول هللا؟ قال رسول هللا

فصلی اثنتين أخريين ثم سلم، ثم کبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم   صلی هللا عليه و سلم  رسول هللا
بعد از خواندن دو رکعت سالم داد. ذواليدين  صلی هللا عليه و سلم پيامبر«(متفق عليه)، يعنی: » رفع

صلی هللا عليه و  رسول خدا آيا نماز را کوتاه کردی يا فراموش کردی؟ پيامبر به اوگفت : ای
بلند شد و   صلی هللا عليه و سلم  گويد؟ مردم گفتند : بله، پيامبر فرمود : آيا ذواليدين راست می سلم

تر  های ديگرش يا طوالنی دو رکعت ديگر نماز خواند و سالم داد، سپس أ� اکبر گفت و مانند سجده
  ».از آنها سجده برد سپس سرش را بلند کرد

  شک در تعداد رکعت ها :
هرگاه نماز گزار نداند که چند رکعت نماز خوانده است،کم خوانده ويا هم زياد ، حکم اين مساله را 

  ابراهيم از علقمه از عبدهللا در يافت نمود :شده ای از   ميتوان در حديثی  روايت
نماز خواند. (ابراهيم گويد : اضافه يا کم خواند) وقتی سالم داد به او  مصلی هللا عليه و سل  پيامبر«  

گفتند ای رسول خدا آيا در نماز چيزی تازه اضافه شده است؟ فرمود : چه شده؟ گفتند : نماز را 
دو زانو و رو به قبله نشست و  صلی هللا عليه و سلم چنين و چنان خواندی، (عبدهللا) گفت : پيامبر

إنه لوحدث فی الصالة شيی أنباتکم به « رد، سپس سالم داد، و رو به ما کرد و فرمود : دو سجده ب
أنسی کما تنسون، فإذا نسيت فذکرونی و إذا شک أحدکم فی صالته فليتحر  ولکن إنما أنا بشر 

آمد، به  اگر درنماز امری پيش می« (متفق عليه)، يعنی:»  الصواب، فليتم علی ثم ليسجد سجدتين
کنم پس اگر چيزی را فراموش کردم،  دادم. ولی من هم بشرم، و مانند شما فراموش می بر میشما خ

به يادم بياوريد. و اگر کسی از شما در نمازش شک کرد برای از بين بردن شک تالش کند، سپس 
   ».نمازش را براساس آن تمام کند؛ بعد از آن دو سجده ببرد

  شيوه تالش برای اطمينان :
هايی را خوانده است؛  برای اطمينان به ترتيب ذيل است :  فکر کند که در نماز چه سورهشيوه تالش 

داند که دو رکعت خوانده نه يک رکعت، و گاهی به ياد  اگر به يادش آمد که دوسوره خوانده است می
داند که دو رکعت خوانده نه يک رکعت و سه رکعت خوانده  آورد که تشهد اول را خوانده پس می می

آورد که تنها فاتحه را در يک رکعت و بعد در يک رکعت ديگر  نه دو رکعت، گاهی هم به ياد می
داند که چهار رکعت خوانده نه سه رکعت و در موارد ديگر نيز به همين گونه  خوانده بنابراين می

شود  است، پس وقتی که برای رسيدن به آنچه نزديکتر به صواب است، تالش کرد شک برطرف می
(مجموعه فتاوای احمد عبدالحليم الحرانی » در اين مورد هيچ فرقی بين امام و منفرد نيستو 

13/23(  

اگرشخص سعی وتالش خويش را بخرچ داد ولی  نتوانست به يقين برسد ، خواننده محترم ! 
ويکی از طرف ها (زيادت ، يا نقصان ) را ترجيح دهد در اين صورت برر نماز گزار است که : همانا 

  حداقل نمازرا معيار قرار خويش قرار دهد : 
صلی هللا  در اين مورد به فحوای حکم حديثی روايت شده ای از ابوسعيد خدری عمل نمايم :  پيامبر
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إذا شک أحدکم فی صالته فلم يدرکم صلی؟ ثالثا أم أربعا؟ فليطرح الشک و «عليه و سلم می فرمايد : 
بل أن يسلم. فإن کان صلی خمسا شفعن له صالته، و إن کان ليبن علی ما استيقن ثم يجسد سجدتين ق
هرگاه يکی از شما در «)، يعنی: 571/400/1(مسلم : »  صلی إتماما ألربع کانتا ترغيما للشيطان 

خوانده است بايد شک را از خود  –نمازش دچار شک شد و ندانست چند رکعت : سه يا چهار رکعت 
نجا بقيه نمازش را بخواند سپس قبل از آنکه سالم بدهد دو سجده دور کند و بر يقين بنا کد، واز آ

شود و اگر نمازش را  ببرد، پس اگر پنج رکعت خوانده باشد با انجام اين دو سجده نمازش زوج می
 ».چهار رکعت تمام خوانده  باشد اين دو سجده سب خواری و زبونی شيطان است

  يادداشت توضيحی :
رخ دهد ، بايد ديده شود که اين اشتباه اگر در  ارکان نماز باشد (مانند ترک  اگر احيانآ درنماز اشتباه

کردن رکوع و يا فراموش کردن سوره فاتحه)، حکم شرعی همين است که اين رکعت بحساب نيم ايد 
بنآ نماز گزار رکعت ديگری را بجای رکعتی که در رکنش خلل ايجاد شده انجام داد و سپس قبل از 

از آن دو بار سجده سهو خواند، ولی اگر خلل در سنت نماز (مانند دست باال بردن  سالم و يا پس
پس از رکعت دوم) باشد اشکالی ندارد و نماز صحيح ميباشد و نيازی به سجده سهو هم ديده 

  نميشود .

  عدم قرائت  فاتحه درنماز سری  توسط امام 
  خواننده محترم !

ز بوده وشخصيکه در نمازسوره  فاتحه را در تمام رکعات طوريکه ميدانيد که فاتحه رکن از  نما
های نخواند ، به حکم شرع نماز آن درست نيست ،بطور مثال  اگر امام (مثال در نماز سريه) در 

رکعت اول خواندن فاتحه را فراموش نمايد، و تا آغاز رکعت دوم متوجه اين سهو خود نشود ،در اين 
او محسوب می شود، و بر اين مبنا الزمست تا (در آخر نماز)،  صورت  رکعت دوم بعنوان رکعت اول

  رکعت ديگری را نيز بجای رکعت ناقص که در آن فاتحه را ترک کرده بود بخواند. 
و مأموم در اين حالت نبايد (در رکعتی که امام در انتهای نماز بعنوان جايگزين رکعت ناقص می 

بلکه در همان حالت تشهد بنشيند وانتظار امام را بکشد ،  خواند) از او پيروی کند (و با او برخيزد)
  ودر اخير يکجا با امام سالم دهد .

  عدم قرائت  فاتحه توسط مقتدی :
اگرمأموم( مقتدی )  خواندن فاتحه  را در رکعتی ترک کرد، چنانکه معتقد است که قرائت فاتحه بر 

  . مأموم واجب نيست، پس امر واضح است و چيزی بر او نيست
اما اگر معتقد باشد که قرائت فاتحه رکنی در حق اوست، پس او بمانند امام هرگاه خواندن فاتحه را 
ترک کرد بعد از سالم امامش بلند شود و رکعتی بخواند، مگر آنکه او زمانی به جماعت ملحق شود 

ولی قبل از آنکه  که امام در حالت رکوع باشد و يا آنکه امام (هنوز به رکوع نرفته) و در قيام است
(مأموم) فاتحه را تمام کند امام به رکوع برود، در اين حالت (خواندن فاتحه يا ادامه ی فاتحه) در 

  رکعت اول از او ساقط می شود.
  اشتباه در قرائت قرآن بعد ازسوره فاتحه :

گر آنکه قبل از همه بايد گفت که :خطا و اشتباه در قرائت نماز موجب باطل شدن نماز نميشود ،م
اين اشتباه در قرائت سوره فاتحه رخ دهد ، واين اشتباه هم طوری باشد که معنای آنرا تغيير دهد؛ 
زيرا قرائت سوره (بعد از فاتحه) يا قرائت اضافی بر فاتحه (در نماز) سنت است (نه واجب)، حتی 

طاء (در اگر کسی اضافه بر فاتحه سوره ی ديگری را نخواند باز نمازش صحيح است، پس خ
قرائت) سوره ی بعد از فاتحه تاثيری (بر صحت نماز) ندارد، اما بدون ترديد خطاء در قرائت اگر 

سهوی باشد ضرری ندارد، و اميد است که ثواب قرائت وی کاهش نيابد، و اگر (اين اشتباه) بخاطر 
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دهد، لذا بر کوتاهی (از سوی نمازگزار باشد) در اينحالت قسمتی از اجر قرائت را از دست می 
مسلمان الزمست که در حفظ قرآن تالش کند خصوصا حفظ سوره هايی که در قرائتش در نماز به آن 
نيازمند است، ازجمله  سوره های مفصل و کوتاه مفصل، چرا که (خواندن آن در نماز) موجب کمال 

وی از سايت ايشان (فتوای عالمه عبدالرحمن بن ناصر البراک؛ شماره فت». آن خواهد شد، وهللا اعلم
)10835.(  

بايد توجه داشت که هر اشتباه و خطايی موجب تغيير معنای سوره فاتحه نخواهد شد،  يادداشت:
يعنی بعضی از خطاها تنها موجب کاهش اجر و ثواب قرائت فاتحه هستند، چون هرچه قرائت صحيح 

جب تغيير معنای سوره تر و زيباتر باشد، اجر آن بيشتر است. و بعضی از خطاهای قرائتی مو
» أنعمُت عليهم«بگويد: » أنعمَت عليهم«خواهند شد، مانند کسی که ضماير را تغيير دهد، مثال بجای 

إهدنا الصراط «بگويد: » إهدنا الصراط المستقيم«که در اينجا فاعل عوض شده.. و يا بجای خواندن 
ط « يا » ض« باطل نمی شود.مثال  اما اگر اشتباه وی موجب تغيير معنا نشود، نمازش». المستقين

  را درست تلفظ نکند.» 

  اضافه کردن درنماز : 
هرگاه نمازگزار در نماز خود قيام، يا نشستن، يا رکوع، يا سجده ای (را سهوا) اضافه کرد،  -

چنانچه که بعد از فارغ شدن از (آن عمل) اضافه اگاه شد ، الزم به چيزی جز دو سجده ی سهو (بعد 
نيست، اما اگر در اثنای انجام آن عمل اضافی پی بر د (که عملی اضافه انجام می دهد) بر  از سالم)

او واجب است تا از انجام آن عمل خود داری نمايد ، و بعد از سالم (پايانی نماز) دو سجده ی سهو 
  برده و دوباره سالم می دهد.

  تنقيض در نماز :
تکبيرة االحرام را بدليل فراموشی انجام نداد و آنرا ترک  اگر نمازگزار ، رکنی از ارکان نماز  بجز -

کرد؛ چنانچه به مکان آن رکن در رکعت بعدی رسيد، پس رکعت قبل را که در آن رکن را ترک نموده 
بود حساب نکند و بلکه رکعت بعد از آنرا جايگزين آن نمايد، اما اگر هنوز به مکان آن عمل (ترک 

بود، بر او واجب است تا به محل رکن ترک شده بازگردد و آنرا بنحو شده) در رکعت بعدی نرسيده 
صحيح انجام دهد و نمازش را از آنجا ادامه دهد، و در هر دوحالت بر او واجب است تا بعد از سالم 

سجده ی سهو ببرد. (اگر تکبيرة الحرام را فراموش کرد، در هر حالتی الزمست تا نمازش را قطع 
 .  ) کند و از نو بخواند

  فراموشی خواندن تشهد :
هرگاه نماز گزار در نماز هائيکه دارايی  دو تشهد اند ، تشهد اول را فراموش نمايد وبه اصطالح      -

  در تشهد ( التحيات ) نه نشيند ، در اين صورت به فحوای احاديثی ذيل عمل نمايد :
صلی لنا رسول :« آمده است  روايت است رضی هللا عنه در حديثی که از : عبدهللا بن بحينه -

رکعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه. فلما قضی  صلی هللا عليه و سلم هللا
(متفق » صالته و نظرنا تسليمه کبر قبل التسليم فسجد سجدتين و هو جالس، ثم سلم

کعت نماز خواند و برای در يکی از نمازها (نماز ظهر) دو ر صلی هللا عليه و سلم  عليه)،(پيامبر
تشهد اول ننشست و بلند شد، مردم هم با او بلند شدند، وقتی که نمازش را تمام کرد و منتظر 
  سالمش بوديم، قبل از آنکه سالم دهد، هللا أکبر گفت و نشسته دو سجده برد، سپس سالم داد).

صلی  است آمده که : پيامبر همچنان در حديثی ديگر که از :  مغيره بن شعبه رضی هللا عنه روايت -
إذا قام أحدکم من الرکعتين فلم يستقم قائما فليجلس، فإذا استتمًم قائما « فرمود:  هللا عليه و سلم

(هرگاه يکی از شما تشهد  )، يعنی:1023/350/3(ابو داوود » فاليجلس و يسجد سجدتی السهو
، بايد بنيشيند و اگر کامال بلند شده بود، اول را ترک کرد و بلند شد، اگر به طور کامل بلند نشده بود

  ننشيند و دو سجده سهو را بجای بياورد).
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همچنان علماء ميفرمايند که اگر نماز گزار  از روی فراموشی تشهد اول را ترک نمود : بايد  -
  حاالت ذيل را  در نظر گرفت :

ين حالت نمازش را ادامه می دهد و اگر تا بعد از بلند شدن کامل (قائم ايستادن) بياد نياورد، در ا -1
الزم به بازگشتن برای خواندن تشهد نيست، ولی بعد از اتمام نمازش و قبل از سالم دو سجده ی 

  سهو می برد.
اگر بعد از برخواستن و قبل از آنکه بطور کامل راست بايستد، (يعنی هنوز کمر وی راست نشده  -2

حالت بايستی بازگردد و تشهد خود را بخواند و سپس  و در حالت خميده است. بياد آورد، در اين
نمازش را ادامه داده و کامل می کند و سالم می دهد سپس سجده ی سهو می برد و باز سالم می 

  دهد.
اگر قبل از آنکه برخيزد و رانش از ساق پايش جدا شود، (بالفاصله) بياد آورد، در اين حالت بايد  -3

ادامه و کامل کند ولی نيازی به سجده ی سهو نيست، زيرا او مرتکب (زود) بنشيند سپس نمازش را 
  اضافه يا نقصی در نمازش نشده است.

(همانطور که مؤلف گرامی اشاره کردند؛ حکم بقيه ی واجبات در نماز نيز بدينگونه است؛ يعنی 
اجب شود، بياد هرگاه يکی از واجبات نماز را فراموش کرد؛ اگر قبل از آنکه وارد رکن بعد از عمل و

آورد، بايستی بازگردد و آن عمل واجب را انجام داده و در آخر سر هم بعد از سالم دو سجده ی 
سهو می برد، زيرا او در اين حالت عملی اضافه در نمازش انجام داده است، ولی اگر وارد رکن بعد 

ل عمل واجب نيست، ولی از آن عمل واجب شد و بعد بياد آورد، در اينحالت نيازی به بازگشت به مح
در عوض در انتهای نمازش و قبل از آنکه سالم دهد ابتدا دو سجده ی سهو می برد بعد سالم پايانی 
نمازش را می دهد، زيرا در اينحالت نقصی در نمازش رخ داده است. و اگر بالفاصله بياد آورد پس 

جده ی سهو نيست، زيرا مرتکب در اينحالت آن عمل را در جای خود انجام داده و نيازی هم به س
  اضافه يا نقصی در نمازش نشده است. )

  سجده سهو قبل از سالم است  ويا بعد از سالم :

در مورد اينکه سجده ی سهو قبل از سالم است ويا هم بعد از سالم بستگی دارد ،به نوع سهو 
از سالم صورت گيرد  نمازگزار اين بدين معنی است که مواردی سهوی است که سجده سهو بايد  قبل
  ، هکذا است موارد سهوی ، که سجده سهو بايد بعد از سالم  صورت بپذيرد .

  سجده ی سهو قبل از سالم در دو حالت ذيل ميباشد :
اگر در نماز نقصی صورت گيرد،يعنی زمانيکه کمبودی ونقصی در نماز بميان ايد ، سجده   اول:

  سهو بايد قبل از سالم صورت گيرد :
ل حديث عبدهللا بن بحينة رضی هللا عنه که در آن پيامبر صلی هللا عليه وسلم هنگامی که تشهد بدلي 

اول را فراموش کرد در پايان نماز و قبل از سالم دو سجده ی سهوبعمل اوردند.که متن وحکم حديث 
  در فوق تذکر يافته است .

و نتواند هيچکدام آنرا ترجيح  د ،وترديد قرار گيردوم: هرگاه نمازگزار در بين دو امر دچار شک 
دهد، بدليل حديث ابو سعيد خدری رضی هللا عنه در مورد کسی که در نمازش دچار شک شد و 

ندانست چند رکعت ، سه يا چهار رکعت ، خوانده است، که پيامبر صلی هللا عليه وسلم برايش امر 
  هم  در فوق تذکر يافته است . ديثلفظ اين ح نمود تا قبل ازآنکه سالم دهد دوسجده بجای آورد که

  سجده ی سهو بعد از سالم در دو حالت الزم می شود:
  همچنان سجده سهو بعد از سالم هم دارايی دو حالت ميباشد .

 اول: اگر زيادتی در نماز صورت گيرد
 (داليل وتفصيل آن در فوق دوم: هرگاه نماز گزار بين دو امر در شک افتاد ولی يکی را ترجيح داد

  گذشت )
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  نيت کردن جديد برای تکميل رکعت فراموش شده :
روی سهو بطور مثال شخصی قصد خواندن نماز چهار رکعتی را داشت ، ولی بعد ار رکعت سوم از 

سالم داده است بعد از خارج شدن از نماز متوجه شده است که سه رکعت خوانده است زمانی که 
ه بدهد تا چهار رکعت را کامل کند بايد از اول نيت بياورد دوباره برميگردد تا اين که نمازش را ادام

  و يا اينکه فقط هللا اکبر بايد بگوييد؟ وبه نماز خويش ادامه دهد :
هللا اکبر بگويد و رکعت باقی مانده اش را کامل بخواند. و ضرورتی  به در جواب بايد گفت :  فقط 

  خبر است که چرا بازگشته و چه قصدی دارد.نيت دوباره نيست، زيرا خداوند متعال از نيت او با
هرگاه نمازگزار قبل از آنکه نمازش بپايان ولی يک نقطه را ميخواهم خدمت دوستان تذکر دهم که : 

  برسد عمداً سالم دهد نماز او باطل می شود. و اگر از روی فراموشی و سهو بود؛ در اينصورت:
ش آگاه نگشت، بايد بازگردد و از نو نمازش را تکرار اگر تا بعد از مدت زمان طوالنی بدان اشتباه -

  کند.
اما اگر بعد از مدت زمان کمی متوجه اشتباه خويش شد (مثال دو يا سه يا پنج دقيقه بعد) بايد  -

بازگردد و نمازش را ازجايی که مانده کامل نمايد (بقيه نماز خود را بخواند) و سالم دهد بعد دو 
  الم دهد.سجده ی سهو ببرد و باز س

أن النبی صلی هللا عليه وسلم صلی بهم «دليل آن حديث ابوهريره رضی هللا عنه است که گفت: 
الظهر أو العصر فسلم من رکعتين فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون: قصرت الصالة، وقام 

يا رسول هللا: النبی صلی هللا عليه وسلم إلی خشبة المسجد فاتکأ علها کأنه غضبان، فقام رجل فقال 
، فقال رجل: بلی قد »لم أنس ولم تقصر« أنسيت أم قصرت الصالة؟ فقال النبی صلی هللا عليه وسلم: 

قالوا : نعم، فتقدم النبی صلی هللا » أحق ما يقول؟«نسيت، فقال النبی صلی هللا عليه وسلم للصحابة: 
  متفق عليه.». عليه وسلم فصلی ما بقی من صالته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم

پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز ظهر يا عصر را با ما خواند سپس بعد از دو رکعت سالم «يعنی: 
دادند، بعد با سرعت از دِر مسجد خارج شد، صحابه رضی هللا عنهم گفتند: نماز کوتاه شده!؟ پيامبر 

که خشمگين است، مردی  صلی هللا عليه وسلم (بيرون از مسجد) به ُکنده ی مسجد تکيه زد گويی
برخواست و گفت ای رسول خدا! آيا فراموش کردی يا نماز کوتاه شده؟ پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
فرمودند: نه فراموش کردم و نه نماز کوتاه شده، آن مرد گفت: آری! پس فراموش کرده ايد، پيامبر 

ست است؟ جواب دادند: آری، صلی هللا عليه وسلم به اصحابش فرمود: آيا آنچه که می گويد در
پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيز بازگشتند و مابقی نمازش را خواند بعد سالم داد سپس دو سجده 

  ».بردند و بعد سالم دادند
از  خواه  سر گرفت،  از همانجا که ترک شده است از بايد بقيه نماز را آيد که حديث برمی اين  از 

  و يا کمتر..  و رکعت بيشترسالم داده باشد يا از د رکعت  دو
  زيادت ونقصان در سجده : 

يا سه سجده بعمل ارد باالی    يک سجده   اگر نماز گزار در يک رکعت به عوض دو سجده اشتباها
  شخص متذکره سجده سهو است واجب ميگردد .رعايت نقاط ذيل مهم است :

رع همين است که : نمازش باطل اگر نماز گزار تزيد سجده سوم را عمدآ انجام داده باشد ، حکم ش -
  است بايد نماز خويش را از سر  تکرار نمايد ،  در غير آن  بریءالذمه نخواهد شد.

اگر نماز گزار اشتباها يک سجده بيشتر انجام دهد ، الزم به چيزی نيست فقط بايد بعد از اتمام نماز  -
  يازی به اعاده نماز نيست.و سالم دادن، دو سجده سهو برده و بعد دوباره سالم دهيد، و ن

اگر انجام يک سجده فراموش شود، بايد حتما هرگاه بياد آورديد زود به محل سجده برگرديد و  -
بنشينيد و سجده ی دوم را نيز بجا آوريد و از همانجا نمازخويش  را ادامه دهيد و بايد در انتهای 

ببريد و بعد سالم دهيد، و اعاده نماز براو نماز بعد از تشهد و قبل از سالم دادن ابتدا دو سجده سهو 
  الزم نيست.
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اگر شک نماز گزار در شک افتاد که ايا يک سجده انجام داده ويا دوسجده ، در اين مورد بايد گفت  -
: اگر شک وکمان نماز گزار کم باشد ، نبايد به آن اهميت دهد  و الزم به چيزی نيست، اما اگر شک 

شد ، بهتر است مبنا را بر يقين (کمترين تعداد سجده) قرار دهيد و يک وکمان نماز گزار زياد با
سجده ديگر انجام دهيد تا مطمئن شويد، و در انتهای نماز بعد از سالم دادن دو سجده سهو برده و 

  باز سالم دهد و ضرورت به اعاده نماز نمی باشد .
دقيقه و بيشتر) بياد آورديد که يک  5 اگر نماز گزار از نماز فارغ شد  و بعد از مدت زمانی (مثال -

سجده انجام نداده است ، بايد از نو نماز را اعاده کند، اما اگر مدت زمان کوتاهی از سالم دادن 
گذشته بود ، ميتواند از رکعتی که سجده ناقص انجام داده ايد شروع کرده و يک سجده ديگر بجای 

از اش کامل شود و در انتها بعد از سالم دو سجده سهو آورده  و از همانجا نماز را ادامه دهد تا نم
  ببريد.

  متابعت از امام در رکعت اضافی :
مثآل اگر امام در تشهد آخر باشد و سپس بعد از خواندن کامل تشهد بجای آنکه سالم دهد، اشتباها 

(سبحان هللا)  بلند شد به گمان اينکه تشهد اول را خوانده، در اينحالت بايد مامومين وی را با گفتن
آگاه کنند و امام نيز پس از آنکه متوجه اشتباهش شد بايد فورا بنشيند و سالم دهد، ولی نيازی به 

خواندن دوباره تشهد نيست بلکه پس از نشستن بالفاصله سالم دهد، و چون مرتکب يک عمل 
هم با او به سجده اضافه در نمازش شده است بايد بعد از سالم نماز دو سجده سهو ببرد و مامومين 

و  - مگر کسی که مسبوق باشد که بايد با سالم امام بلند شود و نمازش را ادامه دهد  - سهو بروند 
  بعد دوباره سالم دهد و مامومين نيز سالم دهند.

  اما حال که اين امام سجده ی سهو را انجام نداده نمازش باطل است يا خير؟
سجده سهو واجب است يا مستحب؟ اگر سجده سهو واجب جواب: نخست بايد بدانيم که آيا انجام 

باشد و نمازگزار عمدا سجده سهو را انجام ندهد نمازش باطل است، و اگر فراموش کند بايد بازگردد 
و سجده سهو را بجای آورد مگر آنکه مدت زمان زيادی از پايان نمازش گذشته باشد که در اينحالت 

   چيزی بر وی نيست و نماز صحيح است.
  اما اگر سجده سهو مستحب باشد، در اينصورت ترک عمدی يا غير عمدی آن نماز را باطل نمی کند.

بر طبق قول راجح، و بنا به اينکه تشهد جزو اعمال واجب در نماز است (و حتی تشهد آخر رکن 
نماز است) لذا اگر کسی مرتکب سهوی در آن شد بايد سجده سهو بجای آورد و اگر عمدا سجده 

و را ترک کند نمازش باطل خواهد شد، اما اگر به اين حکم جهل داشته باشد ان شاءهللا نمازش سه
  صحيح است.

ولی اگر امام نسبت به حکم سجده سهو مطلع نبوده و يا چنين پنداشته که سجده سهو مستحب است، 
  در اينصورت نماز او باطل نيست.

آنصورت مأموم نبايستی خود تنهايی به سجده و اگر امام سجده ی سهو خويش را فراموش کرد، در 
ی سهو برود، بلکه با سالم امام او نيز سالم می دهد و سپس به امام تذکر می دهد و امام به سجده 

  ی سهو رفته و او نيز همراه وی سجده می برد.

  زيادت در رکعت های نماز :
از تشهد اخيرش  برای ادای رکعت  اگر نماز گزاری در نماز دورکعتی  ، بعد از ختم رکعت دوم  وبعد

سوم بلند شد ، بعد از بلند شدن به رکعت سوم متوجه شد که دارد رکعت اضافی ميخواند ، حکم 
شرعی  همين است ، همينکه متوجه اشتبا ه که دارد رکعت اضافی است  بايد فورآ وبال فاصله 

مه دهد  ، نماز اش باطل است بنشيند وسالم دهد   ولی اگر شخص نه نشيند وبه رکعت اضافی ادا
عمداً وقصدآ  يک رکعت به نماز اضافه نموده است .ولی اگر نماز گزار متوجه نشود در اين زير 

  صورت دو حالت دارد :



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

600 

طوريکه در فوق متذکر شديم که اگر نمازگزار بعد از برخواستن از رکعت دوم متوجه اشتباه خود  -1
و به تشهد رسيد  و در اين حالت بياد آورد ، بنآ نماز اش باطل  نشود  تا آنکه رکعت را کامال خواند 

  نميگردد ،و کافيست بعد از سالم دادن دو سجده سهو بجا آورده و باز سالم دهيد.
ولی اگر بعد از برخواستن بالفاصله بياد آورديد و يا در قيام يا رکوع يا سجده اول و دوم رکعت  -2

اگر در رکعت دوم تشهد نخوانده بوديد، تشهد  –اصله نشسته و اضافه بياد آورديد، الزمست بالف
  بخوانيد و سالم دهيد و بعد از سالم با دو سجده سهو بجا آورده و باز سالم دهيد.

بطور کلی کسی که عمدا رکعتی يا قيامی يا رکوعی يا سجده ای را به نمازش بيافزايد، نماز او باطل 
د و بايستی نمازش را از نو تکرار کند. همچنين کسی که است و با سجده سهو هم جبران نمی شو

در ابتدا بر اثر اشتباه چيزی را اضافه انجام دهد ولی بعد از متوجه شدن آنرا ترک و رها نکند، مانند 
آنست که عمدا چيزی را به نماز افزوده باشد و لذا نمازش باطل است و بايد از نو نمازش را تکرار 

  کند.
قسمتی را به نمازش اضافه کند، و تا پايان نمازش متوجه آن اضافه نشد، نمازش  و اگر کسی سهواً 

باطل نيست و نيازی به تکرار ندارد، و همچنين هرگاه در اثنای نمازش بياد آورد که قسمتی اضافه 
می خواند ولی زود آنرا رها کرد در آنصورت چيزی بر وی نيست جز اينکه بعد از سالم دادن دو 

  برده و باز سالم دهد.سجده سهو 

  شک در تعداد  رکعت ها :
اگر نماز گزار در تعداد رکعت ها ی انجام داده خود  در شک افتاد مثال : آيا دو رکعت نماز خوانده يا 

سه رکعت؟ ويا هم در نماز  (چهار رکعتی ) که آيا سه رکعت نماز خوانده است و يا چهار رکعت؟ 
ميدهد که  ( درنماز دو رکعتی  ،دورکعت را خوانده ويا هم در  ولی نماز گزار در ذهن خويش ترجيح

نماز چهار رکعتی، چهار رکعت را خوانده )  حکم شرعی همين است ، که نماز گزار به کمان غالب 
خويش فيصله نموده وبه آن ترجيح دهد ، ولی اگر کمان غالب نداشت به تکميل رکعت با قيمانده  

نظرداشت کمان غالب باز هم به رکعت اضافی ادامه دهيد ، نماز باطل خويش اقدام نمايد .ولی بادر
زيرا او زيادتی را عمدا انجام می دهد.در هر دو حالت سجده سهو را بعمل ارد ( در صورت است ، 

کمبود ونقضان قبل از سالم ودر صورت زيادت بعد از سالم ) و دليل آن حديث ابن مسعود رضی هللا 
امبر صلی هللا عليه وسلم به کسيکه شک کرده بود که آيا سه رکعت خوانده يا عنه است که در آن پي
فليتحر الصواب ثم ليتم عليه  يبنی علی التحری  ثم ليسلم ، ثم ليسجد سجدتين «چهار رکعت؟ فرمود: 

چند   . يعنی: هرگاه يکی از شما در نماز خويش در شک افتاد (و ندانست»بعد أن يسلم
سعی کند که صحيح ترين آن را بياد آورد و نمازش را بر اساس آن کامل کرده، )،  است خوانده رکعت

  ).401بخاری ( بعد سالم گويد سپس دو سجده ی سهو، بجای آورد.
  زيادت در رکعت های نماز  توسط شخصی مسافر :

نماز گزار مسافری که مصروف خواندن قصر ميباشد ، اما بعد از اينکه  دو رکعت راخواند فراموش 
و برای رکعت سوم بلند می شود، بعد از بلند شدن  که مصروف خواندن نماز قصری است می کند 

  به رکعت متوجه ميشود که مسافر است . 
افضل آنست که بازگردد، زيرا او قصد دارد تا :«شيخ ابن عثمين در فتوای شرعی خويش مينويسد 

نيفزايد، و پس از آنکه بازگشت و سالم دو رکعت نماز بخواند، پس بايد دو رکعت خوانده و بر آن 
داد دو سجده ی سهو ببرد، اما اگر احيانا بازنگشت و خواست تا نماز خود را کامل (چهار رکعت) 

    )14/32مجموع فتاوی الشيخ ابن عثيمين  (»(بخواند اشکالی ندارد.

  فراموشی اذکاردر رکوع وسجود: 
واندن حداقل يکبار اذکار دررکوع و سجود در نماز قبل از همه بايد گفت که  رأی صحيح اينست که خ

جزو واجبات نماز است، و ترک عمل واجب اگر بطور عمدی باشد نماز باطل خواهد شد و با سجده 
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  سهو هم جبران نمی شود.
  ولی اگر بطور سهوی باشد با سجده سهو (قبل از سالم اصلی نماز) جبران می شود. 

ُسبحان  «و همچنين ذکر سجده » ُسبحان َربَّی العظيم وبحمده « ولی در فقه امام شافعی ذکر رکوع
جزو هيئات نماز است، يعنی جزو امورات مستحب است که اگر نمازگزار بطور » َربِّی األعلی وبحمده

عمدی يا سهواً آنرا ترک کند و نخواند نمازش باطل نخواهد شد و بلکه نماز او صحيح است و نيازی 
  .هم به سجده سهو نيست

  سجده سهوشخص مسبوق :
اگر شخصی زمانی به نماز جماعت ملحق شد که امام يک يا چند رکعت نماز را خوانده بود، و امام 

خويش مرتکب سهوی گشت که مجبور شود بخاطر آن در انتهای نماز دو سجده سهو بجای  در نماز 
   آورد، در اينحالت: 
مسبوق)  رود، در اينصورت همگی مأمومين (و حتی اگر امام قبل از سالم نماز به سجده ی سهو ب - 

فرد مسبوق  بايد همراه امام به سجده ی سهو بروند، اما بعد از سجده ی سهو که امام سالم می دهد، 
بلند شود و  (يعنی کسی که از رکعت دوم يا سوم يا آخر) به امام ملحق شده بايد پس از سالم امام 

مسبوق در سهو امام  آنکه مسبوق نمازش را تکميل کرد: چنانچه  ادامه ی نمازش را بخواند. بعد از
سالم دهد، در غير  همراه او بوده، او نيز بايد (دوباره) قبل از سالم ابتدا سجده سهو ببرد بعد 

   اينصورت نيازی نيست.
بايد  اگر امام بعد از سالم نماز به سجده ی سهو برود، در اينحالت تمامی مامومين ، بجز مسبوق،  - 

سالم  همراه امام سالم دهند و بعدا با او به سجده ی سهو بروند و باز سالم دهند، اما فرد مسبوق با 
ی  امام بايد بلند شود و نمازش را ادامه دهد، و نبايد همراه امام به سجده سهو برود زيرا سجده 

و به  وظف است بلند شود سهو در اينحالت بعد از سالم نماز است و بعد از سالم نماز فرد مسبوق م
همراه او  نمازش ادامه دهد. ولی بعد از آنکه نمازش را تکميل کرد: چنانچه مسبوق در سهو امام 

غير اينصورت  بوده، او نيز بايد بعد از سالم نمازش ابتدا سجده سهو ببرد بعد دوباره سالم دهد، در 
   نيازی نيست.

امام  وقين نبايد در سجده ی سهو بعد از سالم (نماز) از مسب« شيخ ابن عثيمين رحمه هللا می گويد: 
(در اين   پيروی کنند، چونکه پيروی کردن (در اينحالت) مقدور نيست، زيرا پيروی کردن از امام 
اين به  حالت) بايستی با سالم باشد که همراه آن، سالم اول قبل از سجده ی سهو خواهد بود، و 

بر اين     ازش باقی مانده مقدور نيست (که با امام سالم دهد)،نسبت کسی که هنوز قسمتی از نم
را کامل  اساس بايستی بلند شوند بدون آنکه از امام پيروی کنند، سپس که برخواستند و نمازشان 

بودند؛  کردند؛ چنانچه سهو امام در قسمتی از نماز باشد که مسبوقين در آن قسمت همراه وی 
بوده باشد که  د سجده ی سهو ببرند، و اگر سهو امام در قسمتی از نماز بايستی بعد از سالم نماز خو

سجده  -نمازشان در پيايان  –آنها در آن قسمت همراه امام نبودند؛ در اين حالت بر آنها الزم نيست تا 
از امام و سجده ی  ی سهو بجای آورند، و اين رأی، قول راجح نزد من است، زيرا پيروی کردن 

مجموع فتاوی ابن عثيمين؛  ». سالم در اين حالت امری غير مقدور (برای مسبوق) استسهو بعد از 
   .741جلد چهاردهم، شماره سؤال: 

  آياقرائت قران در رکوع ، سجده سهو دارد :
اوالً قرائت قرآن در سجده نامشروع است، و بلکه از آن نهی شده است، و همينطور در رکوع؛ به 

أال وإنی نهيت أن أقرأ القرآن راکعاً أو ساجداً، أما «ر صلی هللا عليه وسلم: دليل اين فرموده ی پيامب
يعنی: هان ».الرکوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأکثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لکم

بدانيد! که من از قرائت قرآن در حالت رکوع و سجود نهی شده ام، پس در رکوع عظمت خداوند را 



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

602 

 207روايت مسلم  دعا کنيد؛ چرا که اميد است که برای شما اجابت شود.  سجود بسيار  در وبگوئيد، 
  و البته بر اساس قول راجح نماز او صحيح است.  ).479(

دوما: اگر کسی (در نماز) سخن مشروعی را در غير محل خود بگويد ولی همراه آن، ذکر مشروعی 
مثال در محل سجده (قرآن) قرائت کند و عالوه بر آن،  را که می بايست در آنجا خوانده شود، بخواند؛

را نيز بخواند؛ در اين حالت سجده ی سهو بر او واجب نيست ولی » سبحان ربی األعلی«ذکر 
برايش جايز است، اما اگر سخن مشروعی را در غير محل خود بگويد ولی ذکر مشروعی را که 

سبحان ربی   «در محل سجده قرائت کند ولی ذکر معموال در آن محل خوانده می شود، نخواند، مثال 
را در آن نخواند، در اين حالت سجده ی سهو بر او واجب می شود، زيرا ترک واجبی (از » األعلی

  واجبات نماز) کرده است و محل سجده ی سهو نيز قبل از سالم (پايانی) نماز است.

  اشتباه مقتدی :
ميباشد (از اغاز نماز تا انجام نماز ) ، مقتدی در يکی از اگرمامون (  مقتدی ) مصروف نماز با امام 

را سهوآ فراموش کند ،در اين صورت سجده سهو  بعمل ارد » سبحان ربی األعلی«سجد ها ذکر   
  ويا خير !

زيرا در همچو موارد جواب شرع همين است که بر مقتدی در اين حالت سجده سهو الزم نمی باشد ،
مل ايد ،  و واضح است که اگر (مأموم) قبل از سالم سجده ی سهو ببرد سجده سهو قبل از سالم بع

با امام مخالفت کرده (و از متابعت امام  خارج می شود)، درحاليکه قاعده چنين است که عمل واجب 
با پيروی کردن مأموم از امام، از وی (مأموم) ساقط می شود، و سجده ی سهو (نيز در اين حالت) 

ن عمل واجب) به دليل متابعت مأموم از امام ساقط می شود (نيازی به سجده ی واجب است، پس (اي
  سهو نيست).

  تکرارچندين اشتباه در يک نماز : 
را » سبحان ربی العظيم«مکرراً مرتکب سهو شود، مثال ذکر  اگر شخصی نماز گزار در داخل نماز 

را در سجده » سبحان ربی األعلی«در رکوع ترک کند، و خواندن تشهد اول را ترک کند، و نيز ذکر 
  فراموش ، او بايد چند بار سجده ی سهو انجام دهد؟

  هرگاه شخصی چند بار سهوی مرتکب شد، به او می گوييم که انجام دو سجده در جواب بايد گفت :
سهو برايش کافيست، زيرا (اعمال) واجب از يک جنس هستند و بعضی در ديگری داخل می شوند، 

کسی به دليل ادرار يا قضای حاجت يا خارج شدن ريح و خوردن گوشت شتر بی وضو همانطور که 
می شود و يک وضو برای او کافيست، و بر او الزم نيست تا برای هر يک از (آن) اسباب وضويی 

  جداگانه بگيرد.

  شک در قرائت سوره فاتحه :
ره فاتحه را قرائت کرده است اگر نمازگزار درمورد خواندن سوره فاتحه به شک افتاد ،که آيا  سو

  ويا خير ! و ترجيح هم داده نميتواند که  آيا سوره فاتحه را خوانده است ويا خير ؟
تازمانيکه  او شک دارد (و نتواند ترجيح دهد که سوره فاتحه در اين مورد حکم شرعی همين است :

انسان شکاک (و  :بشرطيکه فاتحه را بخواند، اما بهرا خوانده يا خير) بر او واجب است تا سوره 
وسواسی) نباشد، زيرا اگر زياد شکاک بود و يا شک او فقط وهمی بيش نبود، در اينحالت به اين 

شک توجهی نمی شود و اعتباری ندارد، زيرا بعضی از مردم هر وقت نماز می خوانند در زيادت يا 
چنانکه شخص چنين حالتی را در نقصی و يا در نيت و يا در تکبير و همانند آنها شک می کنند، پس 

تمامی نمازهايش داشت او نبايد به اين شک توجهی کند، زيرا اين شک از وسواس است، و چه بسا 
  گاهی وسواس اگر مداوم همراه انسان باشد موجب فاسد شدن عبادتش می شود.
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  اشتباه امام در ادای سجده سهو:
امام  در تشهد اول دچار سهو گشت (فراموش کرد که تشهد را بطور مثال :اگر امام مصروف  نماز مغرب باشد ، و 

بخواند و بلند شد اما قبل از آنکه راست ايستاده شود ،و وارد قيام شود بياد آورد و زود نشست و تشهد را خواند) 
بايد  ولی امام در انتهای نماز فقط يک سجده ی سهو راانجام داد! حال چه چيزی بر مقتتدی الزم ميگردد ؟در جواب

اوال: بر امام واجب است  تا دو سجده ی سهو بجای آورد نه يک سجده، زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم می گفت :
َواَب فَْليُِتمَّ َعَلْيِه ثُمَّ ِليَُسِلّْم ثُمَّ َيْسُجُد َسْجَدتَيْ «فرمايند:  رگاه يکی از يعنی: ه  ».نِ إِذَا َشکَّ أََحُدُکْم فِی َصَالِتِه فَْليَتََحرَّ الصَّ

شما در نماز خويش در شک افتاد، سعی کند که صحيح ترين آن را بياد آورد و نمازش را بر اساس آن کامل کرده، 
  ).572) ومسلم (401بخاری (بعد سالم گويد سپس دو سجده ی سهو بجای آورد.(

  بر طبق اين فرموده درمی يابيم که سجده ی سهو دو سجده است نه يک سجده.
نمازگزار از روی جهل و نا آگاهی يک سجده ی سهو ببرد چيزی بر وی نيست، و نماز او و نماز کسانی  اگردوما: 

که به وی اقتدا کرده اند صحيح است، و حکم او بمانند حکم آنکسی است که اصال انجام سجده ی سهو را فراموش 
اگر ترک سجده ی سهو «می گويند:  می کند (که موجب باطل شدن نماز نيست). چنانکه علمای هيئت دائمی افتاء

عمدی باشد نمازش باطل است و بايد نمازش را تکرار کند، و اگر ترک آن به سبب فراموشی يا عدم آگاهی و جهل 
).پس الزمست 6/10اللجنة الدائمة لإلفتاء ( ».(باشد، پس نمازش صحيح است و الزم نيست تا نمازش را تکرار کند

  از، امام را متوجه خطايش کرد تا بار ديگر آن خطا را انجام ندهد.تا در اين مواقع بعد از نم
در اين مواقع بر مأمومين الزم است تا سجده ی دوم (سهو) را خود انجام دهند، هر چند که امام آنها سجده  سوماً: 

ی رحمه هللا در ی دوم را انجام نداده؛ زيرا به دليل سهو در تشهد اول نقصی بر نمازشان وارد شده است. امام نوو
و اگر امام جز يکبار سجده ی سهو انجام نداد، مأموم (خود) سجده ی دوم را انجام دهد و «می گويد: » المجموع«

آن (يعنی ترک سجده ی دوم توسط امام) را حمل بر اين بگذارد که وی آنرا فراموش کرده است، و اگر امام عمدا يا 
داد پس مأموم خود سجده ی سهو را انجام دهد و اين همان قول صحيح سهواً سجده ی سهو را ترک کرد و انجام ن

منصوص است، زيرا هنگامی که امام سهوی مرتکب شود بر نماز مأموم نيز بدليل آن سهو نقص وارد می شود، و 
) با اختصار و 4/65» (المجموع« ».اگر امام (سهو) نمازش را جبران نکرد مأموم (خود) نمازش را جبران نمايد

اگر امام سهوی انجام داد ولی سجده ی سهو نبرد، پس همانطور که ذکر کرديم رأی «و باز می گويد:  تصريف اندک.
صحيح در مذهب ما اينست که مأموم خود سجده می کند، و اين رأی امام مالک و اوزاعی و ليث و ابو ثور، و 

ن نقل کرده، و عطاء و حسن (بصری) و نخعی و قاسم روايتی از امام احمد نيز است و ابن منذر نيز آنرا از ابن سيري
و حماد بن ابی سليمان و ثوری و ابوحنيفه و مزنی و روايت ديگری از امام احمد گفته اند که: سجده 

  ).4/66» (المجموع».«نبرد
البته بايد توجه کرد که اين امر (سجده بردن توسط مأموم) برای زمانی است که امام مرتکب سهوی 

و يعنی امام سجده ی سهو را بجای نياورد و يا بصورت ناقص انجام دهد، اما اگر امام شود و ا
سهوی انجام نداد و بلکه خود مأموم دچار سهو شد، نيازی نيست تا در انتها سجده ی سهو بجای 

آورد، زيرا امام سهو وی را متحمل شده و برايش جبران می کند. مگر آنکه سهوی که مأموم انجام 
ترک رکنی در نماز باشد که در اينحالت بايد بعد از سالم امام بلند شده و آن رکن را جبران کند داده؛ 

  و بعد از سالم دو سجده ی سهو بجای آورد.
  حکم خواندن دوباره تشهد بعد از انجام سجده سهو :

وسلم  بعد از انجام سجده ی سهو دوباره تشهد خوانده نمی شود، زيرا رسول هللا  صلی هللا عليه
چنين نکرده اند چنانکه احاديث صحيح بر اين امر داللت می کنند، و اگر انجام می دادند ، حتمآ  آنرا 

». َصلُّوا َکَما َرأَْيتُُمونِی أَُصِلّی«به اصحابش رضی هللا عنه بيان می کردند، درحاليکه می فرمايند: 
  بخاری و مسلم. ».انيدهمانگونه که می بينيد من نماز می خوانم، شما نيز نماز بخو«
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  با ب سی وسوم 
  نماز شکرانهده شکر ويا ـسج

  

درکشور عزيز ما  افغانستان تعدادی  از مسلمانان  زمانيکه  به يک خوشحالی ويا نعمتی الهی دست 
می يابند  به فهم دينی خودشان غرض ادای شکر به اصطالح  ميخواهند دو رکعت نماز نفلی را بنام 

قبل از همه بايد گفت که در شرع اسالمی نماز بنام نماز شکرانه وجود   مياورند. بجا  نماز  شکرانه
  ندارد.

  واساسآ دين مقدس اسالم چنين  نماز را وضع نه نموده است.
ولی آنچه در شرع اسالمی مشروع است  سجده شکر ميباشد، وسجده شکر را يک مسلمان  زمانی 

  الی برای شخصی نعمتی يا دفع ضرری وارد شود.انجام می د هد  که  از جانب هللا تع
مستحب است که انسان هنگام برخورداری از نعمت يا دفع بال و مصيبت و يا دريافت خبری مسرت 

  به سجده افتد. صلی هللا عليه وسلم  بخش به تبعيت از پيامبر اکرم
خر    يسره أو يسر بهکان إذا أتاه أمر  صلی هللا عليه وسلم أن النبی«از ابوبکره روايت است : 

  .)2774ابوداود(»  (  ساجدا شکر هللا تبارک و تعالی
داد به شکرگزاری خدای تبارک و  روی می صلی هللا عليه وسلم  هرگاه امری خوشايند برای پيامبر«

  )  (اين سجده، حکمش همان حکم سجده تالوت است.». برد تعالی سجده می
  :  كه است  بيهقی با اسناد و بشرط بخاری روايت كرده

را، برای پيامبر صلی هللا عليه و   »  همدان   «   طالب از يمن خبر مسلمان شدن قبيله  علی بن ابی
، چون پيامبرصلی هللا عليه و سلم آن را شنيد، فورا به سجده افتاد، سپس سر از سجده  سلم نوشت

  .   ، السالم علی همدان : السالم علی همدان برداشت و گفت
، من او را دنبال  : پيامبر صلی هللا عليه و سلم بيرون رفت كه رحمن بن عوف روايت است از عبدال

،  كه من نگران شدم كشيد،  كردم تا اينكه داخل نخلستانی شد و به سجده افتاد و آنقدر سجده او طول 
رمود: ما لك كه سر از سجده برداشت و ف  ، كردم كرده باشد، لذا پيش رفتم و نگاه می مبادا كه وفات 

« ، او فرمود:  كردم  ، من نگرانی خود را به وی عرض ) ؟ چيت شده ای عبدالرحمن ( يا عبد الرحمن؟ 
إن جبريل عليه السالم قال لی: أال أبشرك؟ إن هللا عزوجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن 

: به تو  گفت وی باد به من جبريل درود خدا بر  سلم عليك سلمت عليه، فسجدت � عز وجل شكرا (
گويد: هر كس بر تو درود و سالم بفرستد، من بروی درود  ؟ همانا خدای بزرگ به تو می مژده ندهم
كه او آن را  . به روايت احمد و حاكم  ) فرستم لذا برای خدای بزرگ سجده شكر گزاردم و سالم می

شكر حديثی صحيحتر از اين حديث را دانسته و گفته است درباره سجده »   صحيح »  بشرط شيخين 
 .  سراغ ندارم

اش را از جانب خداوند، به وی دادند،  كه كعب بن مالك چون خبر پذيرفتن توبه كرده  بخاری روايت 
 د.  سجده شكر بر

را در ميان كشتگان خوارج يافت «  ذوالثديه »   طالب چون جسد  : علی بن ابی كه و احمد گفته است 
: چون ابوبكر خبر قتل مسيلمه كذاب را شنيد سجده  و سعيد بن منصور گفته است سجده شكر برد،

  شكربرد.
اند  گفته شود و بعضی  سجده شكر مستلزم سجده نماز است يعنی در ضمن نماز قصد سجده شكرمی

فتح  »   . در  ، پس سجده نماز شرط آن نيست نيازی به سجده نماز نيست چه سجده شكر نماز نيست
  : گفته است  . شوكانی : اين سخن قريب به ثواب است گفته است »    العالم
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،  آيد كه برای آن وضوء و پاكی جامه و پاكی محل سجده از احاديث مربوط به سجده شكر، بر نمی
بن زيد) و ابوطالب نيز چنين رای دارند و همچنين در آن احاديث اشاره به  شرط باشد. امام يحيی (

  .  كه تكبير الزم است آمده است «  البحر « . و در  تكبير هم نشده است
گيرد، چه سجده شكر، از توابع  : باتفاق آراء در نماز سجده شكر صورت نمی گفته است امام يحيی 

شود. (برای مزيد معلومات مراجعه شود به :فقه  نماز نيست يعنی سجده شكر بدون نمازگزارده می
  .. )1387ساالری، دوم  مود ابراهيمی، تهران، ناشر مردمالسنه ، تأليف سيد سابق، مترجم مح

  خواننده محترم!
برای انجام سجده شکر نيازی به طهارت و رو به قبله ايستاد شدن  شرط نيست، زيرا ، نماز نيست 

  ورد.آو حتی در اوقاتی که نماز خواندن در آن مکروه است نيز می توان سجده شکر را بجاء 
وضوء   آن  برای   که  آيد بر نمی   شکر، سجده    به   مربوط  احاديث  ازد:ميفرماي  امام شوکانی

  چنين رای  نيز   و ابوطالب   زيد)   بن يحيی  (   باشد.امام  ، شرط پاکی جامه و پاکی محل سجده   و
  . دارند

اما بايد توجه داشت که جايز نيست که درداخل  نماز سجده شکر  بجاءاورده ، زيرا محل سجده شکر 
ر خارج از نماز است و هرگاه شخص خواست می تواند بالفاصله و بدون مقدمه  بعد از خدمت د

نماز به سجده برود.و اگر کسی در نماز سجده شکر ببرد، نمازش باطل می شود مگر اينکه به حکم 
  آن جاهل بوده باشد.(اين حکم را شافعيه و حنابله آورده اند)

   در   آراء   باتفاق  : است  گفته يحيی   امام   . است  الزم  تکبير   که است   آمده  « البحر «    و در
   سجده   يعنی   نيست  نماز  توابع   از   شکر،   سجده   چه   گيرد، نمی   شکر صورت   سجده   نماز
  .شود می   نمازگزارده   بدون   شکر

ٍص َرِضی oَّ عْنهُ َعْن َسْعِد بِن أَبی َوقَّا «در حديثی از  سعد بن ابی وقاص (رض ) روايت است  : 
ا ُكنَّا قَِريبًا ِمن ِ َصلّى هللاُ َعَليِه وَسلَّم ِمن َمكَّةَ نُِريُد الَمِديَنة، فََلمَّ َّo َعْزَوراَء نََزَل  قَال: َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل

 فََرَفَع يَديه، ساَعةًرد، ثُمَّ َخرَّ ساِجًدا  ثُمَّ َرفََع يَديه، فدَعا oَّ َساَعة، ثُمَّ َخرَّ َساِجًدا، فََمَكَث َطِويال، ثُمَّ قامَ 
 ً تی، فََخررُت ساجًدا ِلَربِّی ُشكًرا، ثُمَّ   فَعََلهُ ثَالثا ِتی، فَأَْعَطانی ثُلَُث أُمَّ َوقَاَل: إِنِّی َسأَْلُت َربِّی، َوَشفَْعُت ألُمَّ

تی، فَأَْعَطاِنی ثُلَث أُ  تی، فَخرْرُت ساجداً لربِّی ُشكرا، ثمَّ َرفْعت َرأِسی َرفْعُت َرأِْسی، فََسأَْلُت َربِّی ألُمَّ مَّ
تی، فَأعطانی الثُّلَُث اآلَخر، فََخَررُت ساِجدا ِلَربِّی   .» .رواه أبو داود» فََسألُت َربِّی ألُمَّ

از مکه با رسول هللا صلی هللا عليه  :از سعد بن ابی وقاص رضی هللا عنه روايت شده که گفت (
در حاليکه قصد مدينه را داشتيم و چون به عزوراء رسيديم، آنحضرت صلی هللا  وسلم بيرون آمديم

عليه وسلم فرود آمده دستهايش را بلند کرده و ساعتی دعا نموده و بعد به سجده افتاد و مدتی دراز 
درنگ کرد و بعد برخاسته و دستهای خود را برای ساعتی بلند نموده و باز به سجده افتاد و سه بار 

کار را نموده و فرمود: من از پروردگارم درخواست شفاعت امتم را کردم، او تعالی يک سوم اين 
امتم را به من داد و برای شکر پروردگارم به سجده افتادم، و باز سرم را برداشته از پروردگارم 
م، برای امتم درخواست عفو نمودم و به من يک سوم ديگر را داد و برای پروردگارم به سجده افتاد

و باز سرم را بلند نموده و از پروردگارم شفاعت امتم را طلب کردم که يک سوم ديگر را هم به من 
  داد و من برای شکر پروردگارم به سجده افتادم )

  يادداشت:
  ناگفته نبايد گذاشت که گرفتن  وضوء در اين سجود شرط نمی باشد .

  تعريف شکر:
بر زبان آوردن الفاظ نيست که بر سبيل تکرار و به  ثناگويی و سپاسگزاری«شکر عبارت است  از 

  منظور ساقط شدن بار تکليف ادا گردد.
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بلکه شکر گويی وشکر گزاری مرحله ای باالتر و رتبه ای ژرف تر دارد. انسان شاکر در فيض  
هستی و سرچشمه رحمت و نعمت الهی تفکر می کند و از رهگذر اين انديشه به باوری می رسد که 

ستی او را به طور عملی و عينی به بارگاه پروردگار ربط می دهد چنين تفکر و باوری رشته ه
موجب می شود که انسان حتی لحظه ای از عمر خود را تباه نسازد و اوقات گرانبهای خويش را به 

عبث نگزارند و از تالش در جهت تزکيه و سبقت در تحصيل خيرات و کماالت دست بر ندارد و برای 
  مکارم و فضايل اهتمام ورزد.نيل به 

شکر به هنگام برخورداری از نعمت ها و يادآوری عظمت وارزش آنها اعم ازمادی و معنوی 
موجبات تقرب به درگاه الهی و قرار گرفتن در بستر پرستش حق است که نهايت هدف جهان خلقت 

  می باشد.
  کريم:  شکر گزاری در قرآن

  أکيد کرده و در قرآن و روايات اسالمی  به عنوان خصلتی لی که فرهنگ اسالمی بر آن تياز مسا
  ارزنده و نيک برای انسانها بيان شده شکرگزاری و سپاس از بابت نعمتهای الهی است. 

اسالم می خواهد افراد به درجه ای از يقين برسند که در هر حالی اعم از آرامش و يا روی آوردن مصائب شکر خدا 
  را بجای آورند.

رسد که انسانها پس از دريافت نعمت، شکر بجای آورند اّما عارفان و اهل معرفت معتقدند که حتی باليی  بنظر می 
که انسان بدان گرفتار می شود جای سپاس دارد و شخصی که به ناراحتی مبتال شده خداوند را حمد گويد که از ميان 

شکر را از صبر برتر دانسته و گفته اند شکر از  بالهای گوناگون به يکی از آنها گرفتار آمده است. علماء  درجه
  رضا برخيزد و ريشه صبر در ناپسندی نهفته است.

همانطوريکه در فوق اشاره نموديم  شکر عبارت ازثناگويی در برابر نعمت و بخشش را شکر گويند. چنانچه قرآن 
؛چون حضرت ابراهيم نسبت به نعمت شاکراً النعمه و هداه الی صراط مستقيم«درباره حضرت ابراهيم می فرمايد: 

های الهی شکرگزار بود و در اين راه ايستادگی کرد و از مشرکان اعراض نمود، خداوند وی را به عنوان رسول 
  .»خويش برگزيد و به راه راست هدايت کرد.

وند راز و نياز هم چنين وقتی که حضرت ابراهيم هاجر و اسماعيل را در سرزمين بی آب و علف مکه قرار داد با خدا
  کرد که ای پروردگار ما:

برخی از فرزندانم را به وادی بی آب و علف نزديک خانه گرامی تو جای دادم تا نماز بگذارند پس ای خداوند متعال  
دلهای مردمان را چنان کن که بسوی آنها ميل کنند و از هر ثمره ای روزيشان ده باشند که سپاس گذارند. در اين آيه 

گذشت حضرت ابراهيم در دعای خويش بر شکر و سپاسگزاری بر نعمتهای الهی تأکيد می در فوق ه آن که ترجم
فراموش نمودن نعمت و غفلت از آن و تفکر نکردن   ورزد. همانگونه که يادآوری نعمت و اظهار آن را شکر گويند.

  درخصوص منعم، خود کتمان حقيقتی است که معادل کفر محسوب می شود.
تب و درجاتی دارد، تشکر به قلب و اعماق روح و روان و تذکر به آنچه اعطاء شده است، جاری ساختن بر شکر مرا

زبان و ثناگويی منعم، بروز شکر بر جوارح و اعضاء به نحوی که انسان در حد توان بتواند از قوای خود در جهت 
 مصالح و اموری که رضايت الهی در آن نهفته است اقدام نمايد.

  :شکرگزاری ثمرات
از » لئن شکرتم الزيدنّکم ولئن کفرتم اّن عذابی لشديد«آورده است عظيم الشان خداوند در قرآن 

  نعمت است و از اثرات کفر نعمت، عذاب پروردگار می باشد.اثرات قابل توجه شکر فزونی 
ر برابر نعمت با توجه با آيات که در فوق تذکر يافت بوضحات در يافتيم که پروردگار با عظمت ما  د

هايش نيازی به شکر ما ندارد گرچه دستور به شکرگزاری داده و اينکار موجب نعمت ديگری بر ما 
می شود، مهم اين است که ببينيم حقيقت شکر چيست و بخشنده نعمت کيست؟ که اين توجه و آگاهی 

  است.قدم اول شکر و ثنا با زبان مرحله بعدی و از هر دو باالتر اقدام و شکر عملی 
افزايش نعمتهای خداوند که به شکرگزاران وعده داده شده تنها وتنها به نعمتهای مادی  منحصر 
نمی باشد. بلکه نفس شکرگزاری توأم با توجه خاص به خداوند و عشق به ساحت مقدس ربوبی 

است خود نعمتی بزرگ می باشد که موجب تربيت نفس و هدايت به مسير حق می گردد. الهی ما را 
  ز شکر گزاران واقعی بگرداند.ا
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  با ب سی وچهارم 
  تفاوت نماز زنان با مردان !

  ه:ـدمـقـم
در ن است که احکام نماز ـاصل در ايبدين عقيده اند که:  ومفسران  ، یقهاـ،فعلماء  اکثريت مطلق 

هيچگونه  تفاوت وفرقی بين  برای زن و مرد يکسان  وضع گرديده است ، ودر اساس ومبداءشرع 
  وجود داشته باشد. از زن و مرد وجود ندارد مگر اينکه دليلی بر تفاوت  آن در شرع نم

بنابراين چون هيچ دليلی در شرع  دين مقدس اسالم ، ديده نميشود که در بين  نماز مرد و زن 
واجبات و سنن نماز بطور کل در شرع اسالمی برای  ،ارکان ،تفاوت گذاشته باشد. لذا تمامی احکام

 سلمان  و مردان مسلمان يکسان وضع گرديده است .زنان م
، هيچگونه استثنايی در اين مورد برای زنان ديده نميشود، بلکه اين فرموده نبوی در سنت صحيح
که ميفرمايد : هردو ميباشد ،  شامل  زنان ومردان   صلی هللا عليه و سلم   پيامبر  ودستور العمل 

نيد همانطور که ديديد من نماز خواندم) شامل حال زنان نيز (نماز بخوا» صلوا کما رأيتمونی أصلی«
  ميباشد. 
  ) استاذ استاذ امام ابوحنيفه ميفرمايد :   م691ق/72  ْبِن ماِلِک اَْشتَِر نََخعی، ابوالنعمان (مق اِبراهيمِ 

جام زن، همان عملی را در نماز انجام دهد که مرد ان» ( تقعد المرآة فی الصالة کما يقعد الرجل « 
  ).1/75/2، (»ابن ابی شيبه  « ميدهد. ) 

حديثی که در آن، به زن دستور داده شده که در سجده، خود را جمع کند و بچسباند و اينکه نماز زن 
، »المراسيل « با نماز مرد تفاوت دارد، مرسل و غير قابل استدالل ميباشد، چنانکه ابوداود در 

  ايت نموده است. ) از يزيدبن ابی حبيب آن را رو117/78(
از ابن عمر رضی هللا عنه نقل کرده که ايشان به ...» مسائل ابنه « همچنين روايتی که امام احمد در 

زنان امر مينمود که در نماز، چهار زانو بنشينند، اَسنادش صحيح نيست زيرا در آن راوی بنام 
  وجود دارد که ضعيف ميباشد.» عبدهللا بن العمری«

که يکی از زنان فقهی مشهور در » ام الدرداء«) با سند صحيح از 95» (يخ الکبيرالتار«بخاری در 
  زمان پيامبر صلی هللا عليه وسلم  بود، نقل کرده که ايشان در نماز، مانند مردان مينشست.

  » عن مکحول قال : وکانت ام الدردا ء تجلس فی صالتها جلسه الرجل وکانت فقيهه « 
از سه شکل تشبيه  نمودن  عليه وسلم امت خويش را ( اعم از زن ومرد )  صلی هللاـ همچنان پيامبر

وهدايت داده است که در نماز از تشبيه نمودن به  :فرموده اند  با حيوانات دروقت نماز خواندن  نهی
  حيوانات خوداری نمايد :

ر از سريع (اين بدين معنی است که نماز گزا» نقره الغراب « زدن مانند زاغ  از جمله از نوک
خواندن نماز منع وهدايت داده شده است که سجده در نماز بايد با تمکين ووقاری خاصی بجاء اورده 

  شود  ) .
بنآ برنماز گزاراست  زمانيکه به سجده ميرويد ( دو بازوی دست های خويش را بر روی زمين پهن 

  ير حيوانات وحشی .نه نمايد)  مانند  که حيوانات درنده می خوابند از جمله :  سک وسا
در مسجد که فضيلتی در آن نباشد مثل شتر که برای خوابيدن ،  و عادت کردن به يک جای خاص

  . خاص عادت می کند و جای خود را تغيير نمی دهد هميشه به يک جای
در احاديثی نبوی داليل متعددی در اين مورد وجود دارد که در بين نماز زن با مرد در شرع اسالمی 

  نه تفاوتی وجود ندارد.هيچگو
قبل از آغاز بحث درمورد تفاوت نماز زنان با مردان بطور مقدمه بايد بعرض برسانيم که فرق 

  وتفاوت ها دربين نماز زن ونماز مرد  بدونوع  است:
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  فرق های داخلی نماز . -1
  فرق های بيرونی نماز.  -2

ق  القول اند که بلی تفاوت های ـمتفدر مورد فرق های بيرونی  نماز همه علماء وفقها بين خود 
  وجود دارد .در بين نماز زن ومرد معينی 

اما در مورد  فرق های داخلی  نماز  زن ومرد علماء در بين خود بنابرفهم واستنباط که از احاديثی 
  نبوی صلی هللا عليه وسلم  دارند با هم اختالف اراء دارند .

  رق های بيرونی:ـف
  ونی نماز زن ومرد ميتوان به نکات عمده ذيل اشاره نمود:در مورد فرق های بير

  اول : آذان واقامه :
در مورد شروط مؤذن  امده است  :   مؤذن  بايد مسلمان » فقه على المذاهب  ا الربعه « در كتاب 

  .پس آذن  غير مسلمان  صحيح نيست ، باشد
  غير مميز در ست  نيست .   مؤذن بايد  عاقل  باشد پس آذان  ديوانه ، مست ، مدهوش وطفل

  مؤذن بايد  مرد  باشد پس آذان زن  ومخنث صحيح نيست.
دو  در ضمن بايد به يک نقطه  اشاره نمود که : آذان و اقامه با مسئله نماز متفاوت است زيرا آن

  خارج از خود نماز هستند.
ه اذان می دهند و نه اقامه مردان برای نماز جماعت اذان می دهند و اقامه نيز می کنند اما ، زنان ن

و اقامه ندارد زير برای آذان بايد صدا را بلند كرد  آذاناين بدين معنی است که : نماز زن  می کنند،
  در صورتی كه برای زن جايز نيست صدايش را بلند كند.

عن أسماء قالت قال «توضيح ودستور اين حکم در حديثی بشکل ذيل فورمولبندی گرديده است : 
هللا صلى هللا عليه وسلم ليس على النساء آذان وال اقامة وال جمعة وال اغتسال جمعة وال رسول 

(السنن الکبرى للبيهقی ، باب ليس على النساء آذان وال  »تقدمهن امرأة ولکن تقوم فی وسطهن.
زنان ( از أسمآء رضی هللا عنها روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه و سلم فرمود: بر   )اقامة 

در آذان ، إقامة ، جمعه و غسل برای روز جمعه الزم نيست و در وقت  نماز جماعت هيچ زنی 
  زنان ديگر ايستاده نميشود  بلکه وسط آنها در ميان صف بايد ايستاد شود .)پيشروی 

کتاب  68در جلد دو صفحه  و اقامه برای زن مشروعيت ندارد. آذانبنابر حکم اين حديث ، 
    اين مورد گفته شده است که : در اين مورد هيچ اختالفی  بين علماء  سراغ نداريم.در » المغنی«

  يــادداشـت:

(البته منظور آنست که اگر برای دسته ای از زنان، زنی امامت نمود، او بايد در دو رکعت اول 
 نمازهای مذکور فاتحه را بصورت جهر بخواند و زنی از ميان آنها می تواند اقامه کند)

ی نبايد فراموش کرد که مسئله جهر در رکعتهای اول و دوم نمازهای صبح و مغرب و عشاء حکم ول
.در اين مورد تفاوت بين  طوری است که  زنانها ميتواند  بمانند مردها   (فاتحه را) با جهر بخوانند

  زنان ومردان ديده نميشود .
  دوم :عورت:

لی در مورد دو كف دست و دو قدم پا علماء  ز روی در نماز عورت است وـهمه اعضای بدن زن ج
  با هم  اختالف است.

رمی او را نگاه كند بر ـرمی وی را نبيند. اما اگر مرد نامحـالبته اينها هنگامی است كه مرد نامح 
همانگونه كه در خارج از نماز بر وی   وی واجب است كه كف دستها و پاهايش را هم بپوشاند،

  نامحرم خود را بپوشاند.  واجب است در حضور مردان
دمهای پايش را كامالً ـر اعضای بدن حتی پشت قـبدون شك زن بايد در هنگام نماز سر، گردن و ساي

  بپوشاند. 
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ال يقبل هللا صالة حائض ـ يعنی: من بلغت الحيض «فرمودند:   چنانچه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 
رواه   ».كند جز با چادر ن حيض رسيده است قبول نمیخداوند نماز زنی را به س». «، إالَّ بخمار

  الخمسه.
  يادداشت:

پوشاند. (در اصطالح دری خمار همان مقنعه  تکه  است كه سر و گردن را می  خمار عبارت از پارچه
    باشد كه خواهران محجبه دارند). می

پرسيدم: آيا زن    از ام سلمه رضی هللا عنها روايت است كه: از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم
    فرمودند:  تواند  با پيراهن و مقنعه بدون چادر نماز بخواند؟ آن حضرت صلی هللا عليه وسلم  می
ای دراز باشد كه  ن به اندازهـابو داود )(اگر پيراه(  ».إذا كان الدرع سابغاً يغطی ظهور قدميها  « 

  پشت پاها را بپوشاند (مشکلی وجود ندارد).
ديث فوق بوضحات تام معلوم گرديد که زنان بايد در وقت نماز  سر و گردنش خويش از فحوی دو ح

  رساند. را بپوشاند. طوريکه فحوی حديث حضرت بی بی عايشه رضی هللا عنها همين مطلب را می
در حديث ام سلمه همين موضوع را نشان » پوشاندن بقيه بدنش و پشت پاهايش«همچنين جمله 

مباح بوده و   علماء  لوچ کردن روی برای زن در جايی كه نامحرم نيست، دهد. بنا به اجماع می
    اشكالی ندارد.

هرگاه زن به تنهايی و در   ) ميفرمايد :114، 113/ 22شيخ االسالم ابن تيميه در مجموع الفتاوی (
ر خلوت به نماز ايستاد ميشود وظيفه دارد چادر بسر كند. در خارج از نماز برای وی جايز است د

  منزلش سرش باز باشد. 
اش است. همانگونه كه جايز نيست طواف  بنابراين آراستن ظاهری در سر نماز حق خداوند بر بنده

خانه خدا را لوچ  و عريان  انجام دهد ، گرچه هم در شب باشد، و همچنين هيچ فردی حق ندارد 
  .لوچ  و عريان نماز بگزراند ولو اين كه شخص تنها در يک اطاق  باشد

شيخ االسالم ابن تيميه در ادامه مطلب می افزايد : مسئله ستر عورت در نماز ربطی به نگاه كردن و 
    يا نگاه نكردن ندارد.

)  آمده  است: ساير اعضای بدن زن آزاده در نماز واجب است پوشيده 2/328در كتاب (المغنی 
ست، جز اين كه قسمت اندكی باشد. اگر قسمتی از بدنش در سر نماز باز باشد، نمازش صحيح ني

  اند. باشد، عين اين سخن را امام مالك و امام اوزاعى وامام  شافعی نيز طی فتوای جداگانی گفته
  سوم : رکوع وسجده :

  کتاب المغنی) آمده است:   258در مورد چگونکی رکوع وسجده  در ( جلد دوم صفحه 
كند (بر  كند و خودش را جمع می می زن در هنگام ركوع و سجود اعضای بدنش را به هم نزديك

نشيند يا دو پايش را در  خالف مرد كه بايد آرنج دست و شكمش از رانش دور باشد.) چهار زانو می
دهد، به جای اين كه همانند مردها به صورت تورك و يا افتراش (گذاشتن  سمت راست بدنش قرار می

نند حالت سجده و گذاشتن پای چپ به كف دو پا روی هم زير باسن و يا نهادن پای راست هما
    صورت فرش كرده زير باسن) بنشيند؛ زيرا اين گونه نشستن برای پوشش وی بهتر است.

مينويسد که :  امام شافعی در كتاب    جلد سوم  کتاب المجموع) 455امام نووی در ( در صفحه 
مردان وجود ندارد جز اين كه چندان تفاوتی در كار نماز ميان زنان و « فرموده است : » المختصر«

برای زن مستحب است بدنش را جمع كند و برای اين كار بايد حجاب وپوشش بهتری داشته باشد، 
شايسته است هنگام سجده كردن شكم خود را به رانهايش بچسباند. همچنين من دوست دارم كه زن 

ين مسئله بين علماء  اختالف البته ا»(در تمام نماز و در ركوع شكمش را به رانهايش نزديك كند. 
است و برخی علماء  گفته اند چون دليلی بر آن نيست مگر حديث ضعيفی،لذا سجده زنان با مردان 
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هيچ تفاوتی ندارد ( تفصيل معلومات را در اين مورد ميتوانيد در فقه السنه سيد السالم مورد مطالعه  
    .قرار دهيد)

  چهارم : امامت زنان :
زنان به صورت جماعت با امامت يكی از آنها، در ميان علماء  اختالف است، تعدادی ـ در مورد نماز 
اند. ولی اكثراً بر اين رای اند که نماز جماعت زنان با  اند و تعدادی هم اجازه داده آن را منع كرده

ه در به ام ورقه دستور داد ك  امامت زن کدام مانعی ندارد ، زيرا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 
  .)  ابوداود و صححه ابن خزيمه.(   اش برای اهل خانه امامت كند. خانه

دانند، و بلكه تعدادی هم قائل به كراهت هستند. برخی از علماء امامت  بعضی هم اين مستحب را نمی
دارند. به احتمال  زن برای زنان را  در نمازهای نافله و مستحبی جايز، و در نمازهای فرض روا نمی

  ول راجح همان قول استحباب است.زياد ق
) و كتاب (المجموع نووی 202جهت استفاده بيشتر در اين مورد به كتاب (المغنی جلد دو صفحه /

   ) مراجعه شود.85و  84صفحات  4جلد  
  پنجم : اشتراک در نماز جماعت در مساجد :

ت در نماز جماعت ـ در اين هيچ جای شکی نيست که : بيرون رفتن از منزل برای زنان جهت شرك
مساجد به همراه مردان جايز است. ولی فهم شرعيت همين است که نماز زنها  در منزلهايشان بهتر 

  است.
   روايت كرده است كه فرمودند:  امام مسلم در صحيح خود از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

  ».ن به مساجد الهی باز نداريدكنيزهاى خدا (زنان) را از رفت». «هللا مساجد هللا  ال تمنعوا إماء«
    فرمودند:  و همچنين آن حضرت صلی هللا عليه وسلم 

زنان را از رفتن به مساجد باز ». «ال تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن«
(تفصيل موضوع را ميتوان   ».نداريد و حال آنكه نمازشان در منزل برايشان بهتر است

احمد و شيخ دكتر صالح بن فوزان مطالعه فرمايد . ) ( ،على أحكام تختص بالمؤمناتتنبيهات  درکتاب
   ابو داود)

  ششم :فتحه ويا رفع اشتباه امام :
زمانيکه در نماز جماعت امام بکدام اشتباه مواجه شود مردان با گفتن سبحان هللا امام خود را متوجه 

بر پشت دست چپ اين عمليه را انجام ميدهد  اشتباهش می سازد اما ، زنان با زدن کف دست راست
ُ  َرِضیَ  ُهَرْيَرهَ  أَبِی َعنْ «نبايد در ميان مردان صدا بلند کند   علل آن عورت بودن صدای زن که ،  َّo 

ُ  َصلَّى النَّبِیِّ  َعنْ  َعْنهُ  َّo  َِجالِ  التَّْسِبيحُ  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيه   »ِللنَِّساءِ  َوالتَّْصِفيقُ  ِللِرّ
( ابوهريره رضی هللا عنه از پيغمبر صلی هللا عليه و سلم روايت است که فرمود: سبحان هللا گفتن 

(در ابتدای اسالم زنان برای نماز    برای مردان است و دست را بر دست ديگر زدن برای زنان است.
ما بعدا حکم شدند به مسجد می رفتند و پشت صفهای مردان می ايستادند ، چون نياز به تعليم بود ، ا

صحيح مسلم ، بَاب تَْسِبيحِ  –(صحيح البخاری، بَاب التَّْصِفيُق ِللنَِّساِء   که در خانه نماز بخوانند) .
َالِه) .  ُجِل َوتَْصِفيِق اْلَمْرأَِه إَِذا نَاَبُهَما َشْیٌء فِی الصَّ  الرَّ

  فرق های داخلی:
دخلی نماز قايل اند : اين شش موارد عمده   در شش مورد ذيل در فرق های  برخی ازعلماء  وفقها

  عبارت است از:
دست هايى خويش    )یزن  در همه  فصل های سال  ( فرق نميکند موسم   گرمى باشد ويا سرد -1

  را زير چادر  داشته باشد. ودست خويش را در تكبير  تحريمه فقط  تا شانه  هاى خويش   بلند  كند.

  بستن دستها :  - 2

ف دست راست  شانرا  بر پشت  كف دست چپ  شان  روى سينه  بگذارند . يعنى مانند زنان  صر    
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مردان  انگشت  كوچك دست راست را باشصت  حلقه  نبندند.  ونيز دستها را مانند  مردان  زير 
      سينه   وروى ناف  نگذارند.

   :رکوع - 3
زانو  هاى شان  برسد .اما  در ركوع نيز براى زنان  همينقدر  كافى است  كه دستهاى شان  به 

      مــانند مردها با انگشتهاى  گشاده  زانو  ها  را محكم  نگيرند.
  سجــد ه: -4

  شکمش را از دو ران خود و دو بازويش را از دو پهلويش دور نگه می دارد.» سجده « مرد در 
ميفرمايند که ولی وضعيت زن را برخی از علماء طوری ديگری تشريح ميکنند ، اين عده از علماء 

  زن بايد در سجده : 
  شكم شان با پا ها يشان  چسپيده  باشد. - ١
  بازو ها يشان در  دو  بغل  شان چسپيده باشد ، - ٢
  ساعد وآرنج  شان  روى زمين  گذارده شـــود    .   - ٣

 ديزي عن«  خود را جمع می کند وشکم را با رانها می چسباند و مانند مردان سجده نمی کند .يعنی 
 فضما سجدتما إذا فقال تصليان امرأتين على مر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ان حبيب ابى بن

(السنن الکبرى للبيهقی ، باب ما يستحب   کالرجل ذلک فی ليست المرأه فان االرض إلى اللحم بعض
، رقم  ١/١١٧للمرأه من ترک التجافی فی الرکوع والسجود) وأخرجه أيًضا : أبو داود فى المراسيل (

٨٧. (  
جمع الجوامع أو الجامع الکبير للسيوطی) . يزيد بن ابی حبيب روايت می کند که رسول هللا صلی ( 

هللا عليه و سلم از کنار دو زن که نماز می خواندند رد شد ، آنگاه فرمود: هرگاه سجده کرديد بعضی 
  دن مانند مرد نيست .از گوشت بدن خود را به زمين بچسبانيد ، زيرا که زن در سجده کر

  نسشتن در سجده :
نشستن مرد در سجده طوری است ، زمانيکه به سجده ميرود وبه اصطالح مرد در سجده مرد می 
نشيند ، پای چپ خويش را پهن نموده و روی آن می نشيند و قدم پای راست را ، راست نگه می 

   را نزديک هم قرار می دهد .دارد اما ، زن يک پا را روی پای ديگر قرار داده و رانهايش 
  پاهاى شان  مانند  مر دها  ايستاده  نبوده  بايد  هر دو  پاى  شان خوابيده   باشد . -يعنی 

 وضعت الصلوه فی المرأه جلست إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن هللا عبد عن«
 تعالى هللا وان لها يکون ما کأستر افخذيه فی بطنها الصقت سجدت وإذا االخرى فخذها على فخذها
(السنن الکبرى للبيهقی ، باب ما يستحب »  لها غفرت قد انى اشهدکم مالئکتى يا ويقول إليها ينظر

از عبد هللا بن عمر روايت است که رسول هللا صلی » .( للمرأه من ترک التجافی فی الرکوع والسجود
بنشيند پايش را روی پای ديگر قرار دهد . و هرگاه  هللا عليه و سلم فرمودند: هرگاه زن در نماز

سجده کند شکمش را بر پاهايش بچسباند به حالتی که برايش به ستر و پوشش نزديکتر باشد و 
يقينا خداوند به سويش می نگرد و می فرمايد: ای فرشتگان من ، شما را گواه می گيرم که من اين 

  زن را بخشيدم 
  جـــلسه وقعـــد ه:  -5
ر جلسه  وقعــده ، زنان بايد  هر دو  پاى شان را بطرف  راست  بخوابانند ودر نشستن  بايد   ران د

  راست  شان را باالى ران  چپ  وساق راست خويش را باالى ساق چپ  بگذارند يعنی تورک نمايند.

  قــــرائت: - 6
قرائت كنند. زيرا  در هيچ    زنان  بايد در همه ء نماز ها   ( در نماز های جهری ) آهسته ( خفيه )
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  .قرائت  به  آواز بلند  يعنى جهر  داده نشده  است    نماز براى  زنان  اجازه ء 
  جواب علماء  به فرق ها ی داخلی درنماز:

تعداد کثيری ازعلماء  بدين عقيده که در داخل نماز هيچگونه تفاوتی  بين نماز زن ومرد وجود ندارد 
  ابن باز رحمه هللا  عالم شهير جهان اسالم  در اين مورد  ميفرمايد : شيخ عبد العزيز، از جمله 

  ده:ـجــدر بخش س
اينکه برخی از علماء  ميفرمايند که : زنان در سجده بايستی خود را بيشتر از مردها جمع نمايند، 

 صحيح نيست! زيرا دليلی بر اين ادعا در شرع وارد نشده است و حتی زنان نيز مانند مردها می
توانند که در تشهد اول بصورت افتراش و در تشهد دوم بصورت تورک بنشينند و دليلی وجود ندارد 

  که در اين موارد با مردها متفاوت باشند.
فرقی بين نماز زنان و مردها وجود ندارد، و آنچه برخی از فقها گفته  «شيخ عبدالعزيز می افزايد : 

د، دليلی بر آن ادعا موجود نيست، و حديث پيامبر صلی هللا اند که بين نماز زن و مرد فرق وجود دار
نماز بخوانيد چنانکه می بينيد من  «يعنی:» َصلُّوا َكَما َرأَيتُُمونِی أَُصِلّی   «عليه وسلم که می فرمايند:

، برای تمامی مکلفين از زن و مرد عام است، و همچنين مابقی تشريعات و احکام  »نماز می خوانم
برای زنان و مردان عام است ( و فرقی برای زن و مرد وجود ندارد) مگر اينکه بر فرق  اسالمی نيز

بين آندو دليل صحيحی وجود داشته باشد که (آن حکم را ) تخصيص کرده باشد؛ پس سنت است که 
زن همانند مرد در رکوع و سجود و قرائت و قرار دادن دستها بر روی سينه نماز بخواند، و همچنين 

رکوع دستهايش را بر روی زانوهايش بگذارد و در سجده نيز همانند مردها کف دو دست  هنگام
خود را روبری دو گوش يا شانه هايشان بر زمين می گذارند ، و همانند مردها از رکوع بلند شود و 

 رکوع و سجود را بگويد، و همه ی   مانند آنها اذکار رکوع و سجود و نيز اذکار بعد از بلند شدن از
  آنها همانند مردان است . 

  خالصه بحث:
  خواننده محترم !

داليل که در فوق تذکر رفت همه آن مبين اين واقعيت که در داخل نماز ،هيچگونه تفاوتی دربين نماز 
زن ومرد ،وجود ندارد . برای تائيد اين حکم توجه شما را به حديثی که از  مالک بن الحويرث 

  م .روايت گرديده است ،جلب ميدار
أتيت النبي صلى هللا عليه وسلم، ونحن « عن مالك بن الحويرث ( رضي هللا تعالى عنه)  أنه قال: «

شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  رحيًما رفيقًا، فلما 
ناه، فقال ارجعوا إلى أهليكم ظن أنا قد اشتهينا أهلنا، أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبر

فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو ال أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا 
)از مالک بن حويرث روايت  .أخرجه البخاري»( الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم حضرت 

نزد  پيامبر صلی هللا عليه وسلم امديم ،  است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است : که ما
  همه ما تقريبآ جوانان هم سن وسالی بوديم ، تقريبآ در حدود بيست روز  نزد انحضرت باقی مانديم .
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم انسان مهربان ونرم دلی بود ، زمانيکه آنحضرت احساس  کرد که ما 

خلق  ، از نزد ما در مورد  اهيم به خانه های خويش برگرديممشتاق فاميل های خويش ميباشيم ، وميخو
يم سوال نمود ، ( ما آنرا خدمت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ) بيان تش های که از خود بجا ء گذا

  داشتيم .
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم برای ما فرمود : به فاميل  های خويش برگرديد ودر ميان اهل خود 

  وبرای آنان به تعليم واموزش دين بپردازيد وآنان را به دين امر نمايد .  زندگی نمايد
راوی ميگويد : رسول هللا صلی هللا عليه وسلم موضوعات متعددی برای ما بيان داشت که برخی از 

آن را به ياد دارم وبرخی از آن از نزدم  فراموش شده است ولی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 
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  ، » نماز بخوانيد چنانکه می بينيد من نماز می خوانم«  برای ما گفت:
بنا در می يابيم که مطابق به احاديث وسيرت پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، هيچگونه فرق و تفاوتی 
بين نماز مردها با زنان وجود ندارد وهر آن کسيکه  چنين ادعايی داشته باشد که گويا در بين نماز 

آنا ن الزمست برای تثبيت ادعای خويش دليل صحيح وقانع کننده  از کتاب زن ومرد فرقی وجود ، بر
هللا و سنت رسول هللا  پيش نمايد ، در غير آن  هرچند شخصی متذکره که از بزرگترين مجتهدين 

اسالم باشد حکم وفيصله  آن قابل پذيرش نيست زيرا ما مامور به تبعيت از کتاب هللا  و سنت رسول 
  عليه وسلم ميباشيم ، ونه روايت فالن فالن فقهی وفالن عالم !هللا صلی هللا 

ولی هر آن فرق های خارجی که در بين نماز زنان ومردان وجود دارد ، اين فرق ها از احاديثی 
ی بودن ميباشد . ولی در فرق های دخلی هيچگونه سند لصحيح به اثبات رسيده است وقابل عم
از زنانه  با مردانه شده باشد . که زن دست های خود را در  صحيح وجود ندارد که بيان طريقه نم

تکبير تحريمه تا کجا بلند کند ومرد ها تا کجاءويا هم در آن حالت رکوع ونشستن در سجده مرد با 
  زن چگونه  افتراش کند ،توضيح وبيان گرديده باشد .

  يادداشت تکميلی:
  الزم وضروری ميدانم . انندگان عزيزبرای خوبرای تکميل ورفع سؤ تفاهم ذکر نقاط آتی را

  ندارند.ء هم زنان در هنگام حيض و نفاس نماز نمی خوانند و نيازی هم به قضا  -
 زنان در نماز ،: اين بدين معنی است که تفاوت دارد  در نمازبا مردان حدود پوشش عورت زنان  -

بايد بپوشانند ( البته بر خی را  ، از صورت و دو کف دست بدن خويش را به استثاء تمامی اعضای 
از علماء  فرموده اند که زن هنگام نماز نزد نامحرم بايد صورت و دو کف دست خود را نيز 

  بپوشاند)
پيامبر صلی هللا    از   گرديده است استناد ميفرمايند :  روايت   سلمه حديثی از ام  ودراين مورد به 

وخمار بغير إزار؟ قال: (إذا كان الدرع سابغا يغطی  أتصلی المرأة فی درع : «  پرسيدم  عليه و سلم
   و  بلند   پيراهن  در  تواند می   زن   آيا (رواه أبو داود و صحح االئمة وقفه )»  ( ظهور قدميها

   پشت  و   باشد   بلند   پيراهنش  اگر   فرمود:   آورد؟   بجای  نماز   زيرپوش   داشتن   بدون   سرپوش
  .) ابوداود(روای حديث :   ..)ندارد   اشكال  بپوشاند  را   پاهايش

از ناف تا زانوهايش است همچنانکه در اين باره حديثی مرفوع از عمرو بن  اما حد عورت مردها
عورت (مرد) بين ناف و » «مابين السرة والرکبة عورة  :«  شعيب از پدرش از جدش آمده که 

از   صلی هللا عليه وسلم  پيامبراز جرهد أسلمی روايت است : ) 271( اإلرواء  ».زانوهايش است
  ای بر تن داشتم که رانم ظاهر شده بود.  کنار من عبور کرد در حالی که جامه

رانت را بپوشان چون ران « فرمود : (غط فخذک فإن الفخذ عورة)   صلی هللا عليه وسلم پيامبر
  )269( اإلرواء   ».عورت است

  حضورزن در نماز جماعت
براى  زنان  جايز است كه به مساجد  بروند ودر نماز  جماعت  اشتراك  قبل از همه بايد گفت که : 

ورزند در اين مورد هيچگونه ممانعتی  در شرع اسالمی وجود ندارد ،  به شرطى آنکه زنان از چيز 
  هايى كه شهوت بر انگيز است وموجب  فتنه  مى شود  از جمله  آرايش  وبوى خوش ، بپر هيزند .

ال تمنعوا نسا ءكم « عمرروايت است كه پيامبر صلى هللا عليه وسلم  فرمود : از ابن     در حديثی 
زنانتان  را از رفتن  به مساجد  منع نكنيد  ولى  خانه هايشان  » ( المسجد  وبيو تهن خير لهن  

 ۵۶٣، (سنن ابو داود : عون المعبود   )  ۵٣٠برای آنان  بهتر است ) . ( صحيح سنن ابو داود  
   . ۵/  ١٩۵/  ١٣٣٣، ( أحمد  فتح الربانى )   ٢/ ٢٧۴/

  از ابو هريرة  روايت است كه پيامبرصلی هللا عليه وسلم فرموده است :    همچنان درحديثی ديگری 
زنان  را از رفتن  به مساجد  » ( ال تمنعوا إما ء  هللا  مساجد هللا ، لكن وليخرجن وهن تفالت  « 
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ل خوش بوی  ميتوانند  بيرون شوند ).( صحيح سنن ابو داود منع نكنيد ليكن آنان ، بدون استعما
   .)۵/  ١٩٣/   ۴١٣٢٨، ( أحمد  فتح الربانی  )  ٢/  ٢٧٣/  ۵۶١١، ( عون المعون  )  ۵٢٩

اگر چه به زن  اجازه رفتن  به مسجد داده  شده است ولی      خانه هايشان  برای  آنان بهتر است:     ( 
  بهتر است.اگر نمازش را در خانه  بخواند 

در حديثی از ام  حميده  سا عديه  روايت است  كه او نزد پيامبر صلى هللا عليه وسلم  آمد  وگفت :  
  ای رسول  خدا  من نماز  پشت سر تو را  دوست  دارم  پيامبر  صلى هللا عليه وسلم فرمود :

ك  فى حجرتك ، قد علمت  أنك تحبين الصالة  معی وصالتك  فی  بيتك  خير  لك  من صالت«   
وصالتك  فى حجرتك خير لك  من صالتك  فى دارك .  وصالتك  فى دارك  خير لك  من صالتك فى  

( مى  دانستم  كه   .»مسجد قومك ، وصالتك  فى  مسجد  قومك خير لك  من  صالتك  فى مسجدی
ر حجره ات است   تو  دوست  داری  با من  نماز بخوانی ، اما نمازت  د ر اتاقت بهتر  از نمازت  د

ونمازت در حجره ات بهتر از نمازت در خانه ات است  ونمازت  در خانه ات  بهتر  از نمازت  در 
  مسجد  قومت  است  ونمازت  در مسجد قومت بهتر  از نمازت  در مسجد من است ) . 

      ).    ۵/  ١٩٨/  ١٣٣٧أحمد فتح  الربانی   )،( ٣/  ٩۵/ ١۶٨٩( صحيح  ابن خزيمه  
آ  برای مردها مستحب و بنا به رای برخی از علماء واجب است تا نمازهای فرض خود را در بن

مسجد و جماعت برگزار نمايند ولی برای زنان افضل آنست که در منازل خويش نماز خود را بجا ء 
  ارند .

  درنمازجماعت زنان  در مسجد:نظريات فقها    
كتاب ( الفقه  على مذا هب  اال ربعه  ) چنين  درنماز جماعت زنان در مساجد درنظريات فقهاء    

  فورمولبندی وبيان گرديده  است :

      امام ابو حنيفه(رحمة) ميفرمايد :    

نماز جماعت  براى  زنان  مشروع نيست واگر زنى ايشان را نماز دهدمكروه تحريمى ميباشد هر 
  چند  امامت  او  ونماز سائرين صحيح  ميشود. 

د به ايشان  نماز دهد كراهيت ندارد هر چند رفتن  ايشان  به مسجد از خوف اما اگر مردى  در مسج 
فتنه  مكروه ميباشد. در خانه  نماز  زنان  عقب  مرد  در صورتيكه  مرد  مذكور شوهر  ومحرم  

      نبوده  وغير  از  او مرد ديگرى  در منزل  نباشد مكروه  است.
ه مسجد در حاليكه  نماز  زن در خانه نسبت به نماز رفتن  زن بامام صاحب  ابوحنفيه می افزيد : 

ممانعت  ندارد. ونبايد  مردان زنان خود را از رفتن  به مساجد  در     اش  در مسجد   افضل است ، 
  صورتيكه خوف از فتنه  نباشد ممانعت نمايند. 

      امام مالك ( رحمة ) ميفرمايد : 
سجد  بوده وجماعت  براى آنها  مستحب است نماز زنان  در خانه  بهتر از نماز ايشان  در م

  مشروط بر اينكه  امام ايشان مرد  باشد.
  امام حنبل  (رحمة ) ميفرمايد:    
نماز جماعت  براى زنان  در صورت  كه از مردان  دور  باشد  سنت است وتفاوت  نمى كند كه      

نماز جماعت  مكروه  وبراى   امام ايشان  مر د باشد  يا زن  وبراى زن زيبا  كه  با مردان  باشد 
      زنى  كه زيبا  نيست   مباح ميباشد.

  امام شافعى ( رحمه) ميفرمايد:
نماز جماعت  براى زنان  ، سنت  مؤكد  است اما  جماعت  زنان  در خانه  بهتر از جماعت  در     

      مسجد ميباشد.
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  يادداشت توضيحی در مورد مکروه واقسام آن:
که ترک آن رفته شده است وبه معنای امر ناپسند،وغيرمقبول  ميباشد مکروه: از کراهيت گاصطالح 

  بهتر است و انجام دادن آن مواخذه شرعی  دارد و بر دو قسم است :
  مکروه تحريمی ، -1
  مکروه تنزيهی، -2

و  مکروه تحريمی عبارت از مکروه است که  از انجام امرناپسندی که نزديک به حرام ميرسد، 
  .زديک به حالل و جايز است را مکروه تنزيهی می گويندامرناپسندی که ن

  صدای زن عورت نيست:        
تواند  در اين هيچ جای شک نيست که : صداي زن براي مردان جذابيت و زيبايي خاصی دارد؛ و مي

همين صدا موجب بروز فتنه های متعددی گردد، بنابر همين حکمت است که پروردگار با عظمت ما 
يعني خضوع در قول »(   فََال تَْخَضْعَن بِاْلَقْوِل َفيَْطَمَع الَِّذي فِي قَْلبِِه َمَرضٌ   :«فرمايد با زيبای خاصی مي

    نداشته باشيد زيرا كسي كه در قلبش مريضی  است؛ بر شما طمع خواهد كرد.)
دهد؛ كه  را مورد خطاب قرار مي  صلي هللا عليه و سلم  زنان پيامبردر قدم نخست البته اين آيه 

ترين زنان امت اسالم بوده و اسوه طهارت و عفاف و كمال براي همه زنان جهان هستند؛  پاكيزه
است كه در هنگامي كه با برگزيدگان امت و  بنابراين در اين آيه به زنان پيامبر دستور داده شده

  گويند؛ از نرمی در كالم بپرهيزند. صحابه پيامبر سخن مي
هنگام »فال تخضعن بالقول:« قول پروردگار با عظمت آمده است که در معارف القران در ترجمه اين 

گفت و گو با مرد نامحرم وقتی که به آن نياز باشد نرمی اختيار نکنيد. هدف اينست که قصدآ 
  آگاهانه نرمی به خرج ندهيد که خرابی آن بديهی است. و

، بلکه منظور اين است که به ثانياً در آيه متبرکه مخاطب،يعنی: ازواج مطهرات آن محتمل هم نيست
باشد نيز نرمی به خرج  ميزان صحبت معمولی زنان که کالمشان متضمن نرمی و نزاکت طبعی می

آيد، بلکه  ندهيد که از آن در ذهن فاسد چنين شخصی که در قلبش خرابی و بدی است خيالی پديد می
بگوييد و طبق قانون عفت صحبت  در چنين مواردی با تکلف و اهتمام آن اندازه را تبديل کرده سخن

کنيد، يعنی با چنين روشی که در آن تندی و خشونت باشد که حافظ عفت است ، وفکر نکنيد که در 
پيش گرفتن همچو روش بد اخالقی ويا هم خالف نزاکت باشد ، خالف نزاکت وبداخالقی آنست که از 

معارف    آيد. (ترجمه الزم نمیآن اذيتی برای انسان برسد و در جلوگيری از طمع فاسد آزار 
عند مخاطبة الناس ای فال تجبن بقولکّن خاضعاً ليناً مثل قول » فال تخضعن بالقول). «١١/۶٢القرآن:

فالمرأة مندوبة الی الغلظة فی المقالة اذا خاطبت األجانب لقطع اإلطماع. (روح … المطعمات 
  )٧/١۶٩٫البيان:

آواز زن عورت نيست ، « در مورد صدای زن آمده است: » ه فقه على المذاهب  ا الربع«  در كتاب 
زيرا  زنان  پيامبرصلی هللا عليه وسلم  با صحابه سخن گفته وصحابه  احكام دين را  از ايشان  مـــى 

شنيدند ، ولی ناگفته نبايد گذاشت ، اگر  خوف و فتنه ای  در ميان باشد  آواز  زن هم  حرام  است 
  رآن عظيم الشان هم  باشد.هر چند که  تالوت  ق

در روايت  اسالمى  مينويسند که : روزى امير  المؤمنين عمر بن الخطاب  (  رض )  در محدثيين     
جماعت مسلمين  زمانيكه ميخواست  حـد مهر  را تعين كند ، زنى  به جواب  او پرداخت  واين آيت  

ن  زوج  وآتيتم احداهن  قنطارٱ فال تاخذوا وإن أردتم  استبدال  زوج  مكا«  قرآنى را  تالوت  نمود: 
» ( واگر خواهيد بدل كردن زن بجاى  زنى را وداده باشيد  يكى  از ايشان  را  قنتطار  » منه  شيٱ  

  )   ٢٠مال  فروان ( پس باز مگيريد  از آن مال چيزى را ) (  سوره نسا ء آيت 
حاال اگر آواز زن عورت  ميبود  زن صحيح گفت وعمر خطا كرد، حضرت عمر ( رض ) فرمود :

  ( رض) اعتراض ميكرد.     حضرت عمر
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ولى حضرت عمر ( رض ) چنين اعتراضى را بعمل  نياورد وحتى حكم اورا  درمـــــورد حكم خود 
پس آواز  زن  عورت  نيست  مگر  آنكه  در نر مى  وماليمت  آن كوشيده     نيز  قبول داشت .

  ميفرمــايد  :)    ٣٢خداوند  متعال در ( سوره ء احزاب آيت  وبخواهد  مردم را مفتون  سازد ،
پس ماليمت مكنيد  در سخن  گفتن پس طمع » ( فال تخضعن با لقول فيطمع الذى فى قلبه مرض «   

  كند كسى كه در  دل  اومريضی است ).

  صفوف مردان  وزنان  در نماز جماعت:     
ز جماعت  به اساس هديت پيامبر صلی هللا عليه وسلم اسالم جاى زن را در مسجد  هنگام  اداى نما     

معين ومشخص نموده است ، وبرای زن هدايت فرموده است که :نبايد  از مردان در نماز مقدمتر 
      وجلوتر ايستاده شود ويا هم  در نزديكى  ايشان  نماز  بخواند.

  ان نداشته باشد .  سخن ما متوجه  آنعده از مساجد است كه محل مستقلی و جداگانى براى زن
 :وضع که گفت بايد است مردان عقب در جماعت نماز در زنان ومحل جای چرا اينکه وحکمت فلسفه
 ، فلسفه دارای حکمی هر و است؛ مفاسد و مصالح اساس بر  اسالم مقدس دين در  شرعی احکام
 عقل برای مشکلی بسيار کار احکام، جزئيات تمام علت کشف و بيان ولی است؛ علتی و حکمت
  . است انسانها ما قاصر
 به اسالم مقدس دين در عبادات تمام کمال و روح  : که وميگويم نموده ء اکتفا اختصار اين با ولی

 قلبی، توجه بدون عبادتی، هيچ طوريکه باشد، می تعالی حق ذات درگاه به آن، توجه و قلب حضور
 .است ساقط هم اعتبار از  بلکه دشو نمی واقع تعالی حق ذات رحمت و قبول مورد تنها نه
 واقعی وايجاد قلبی توجه محافظت غرض وسلم عليه هللا صلی پيامبر وهدايت اساس،دستور همين بر

  . است گرديده تعيين ها مرد عقب در جماعت نماز در زنان وجای محل ، نماز در وخشوع خضوع
 برای زن جذابيت به توجه با ،نماز حال در مکان، يک در مرد و زن بودن  نزديک ديگر جانب از

 .باشد می نماز در قلبی توجه به مضر و مّخل موارد)، بعض (حداقل مرد
از ابو هريرة (رض)  روايت  است  كه در مورد صفوف مردان وزنان در نماز جماعت در حديثی  

وخير  او لها ، وشر ها آخر ها  الرجال خير صفوف:« پيامبر صلى هللا عليه وسلم  فرموده است  
بهترين  با فضيلت ترين  ( صفوف  مردان  صف  اول  » ( صفوف النسا ء  آخر ها  وشر ها  او لها 

وبدترين  ) كم  فضيلت ترين  (  صفوف  صف  آخر است ، وبهترين  صفوف  زنان  صف  آخر  
،  ( سنن )  ١/ ۴۵٨ - ٢۶٩ - ۶۶٠( صحيح امام مسلم ).وبدترين  صفوف  آنها  صف  اول است 

     ) ١/  ٣١٢/  ٩٧۵،  ( سنن ابن ماجه )   ٢/ ٣١٨/  ۵٩۵ابو داود 
تصريح به «  اين هدايت وفرموده   پيامبر اسالم  : كه بهترين  صفوف مردان صف  اول  آنست     

  »افضل بودن  صف اول  براى مردان  ميباشد . 
» شد كه صف اول دارد زيرا در آن  تر ك فضيلتى ميبا« بدترين  صف  هاى  مردان آخر  آنها ست  

زيرا از خلط شدن  با مردان دور است بر خالف صف  اول  « آخرين صفوف زنان بهترين آنهاست 
زنان كه  گمان خلط شدن  با مردان  بوده وهمچنان  قلب به سبب ديدن  وشنيدن  سخنان  آنها  به 

  شد.ايشان  تعلقى پيدا مى كند لذا صف اول زنان  بدترين  صفوف آنها  ميبا
از اين  حديث مبارك طورى  معلوم ميشود كه نماز  زنان  بصورت  صف جايز است خواه در نماز      

      جماعت  با مردان بوده يا تنها جماعت زنان باشد.
اگر تعداد      اگر مقتدی يك نفر باشد بايد  بطرف  راست امام  وشانه به شانه  او   ايستا ده  شود:

      اول مردان ، سپس  بچه ها  در اخير زن ها  ايستاده  شوند .  مقتدى ها  بيشتر بودند به صف 
  ولى اگر مقتدى يك زن باشد ،بايد در پشت  سر امام ايستاده شود .

در اين مورد هدايت پيامبر صلی هللا عليه وسلم را در حديثی که : از انس  بن مالك  روايت بشکل 
لم  به  وبإ مه أوخالته،  قال : فاقامنی  عن يمينه أن رسول هللا  صلى هللا عليه وس« ذيل ميخوانيم : 
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پيامبر صلى هللا عليه وسلم  براى  او  ومادر  يا خاله اش  امامت  كرد » ( ،  وأ قام  المرأة  خلفنا   
/  ٧٠٠، اورا  در سمت  راست  خود  وزن  را پشت  سر ما  قرار  داد ). (صحيح امام بخارى  

 ) .   ٣/  ۴/  ٧٧۶، ( سنن ابو  داود  )   ١/   ٣٣٩/  ۴۶۵سلم ، ( صحيح امام م)   ٢/ ١٩٢

  ل  زنـانـه:ـقـت مستـاعـمـج    
جماعت مستقل زنان  ، كه امام   در شرع اسالمی بر پای      طوريکه قبآل به تفصيل بيان داشتيم که :

علم الفقه جلد ز دانسه و مكروه  نمى باشد ) ( ـومقتدى ها  همه زن باشند ، ممانعت نداشته آنرا جأي
  .) ٩٢دوم صفحه   
روزی   پيامبر صلی هللا عليه وسلم  بخاطر   حضرت  ام ورقه  بن  نوفل  آمده است:    در روايتی از 

به منزل وى تشريف  آورده  بود ، پيامبر صلی هللا عليه وسلم  برايش  مؤذنى  » ام ورقه «  عيادت 
گويد . وام ورقه  براى  اعضاى  خانواده   خود را مقرر فرمود تا در اوقات  نماز برايش آذان ب

  امامت  مى نمود.
امامت مرد براى  نماز  جماعت زنان  جايز است ، مشروط  بر اينکه  در جماعت  يك مرد ديگر  نيز     

حضور داشته باشد ،  ويا هم  در ميان  زنانى  كه نماز  ميخوانند ، يكتن  آنها  محرمش باشد ، مثآل  
  هرش ،  يا خانمش  در ميان  آنها  موجود باشد.   مادرش ،  خوا

امادر صورتيكه مرد ديگرى  ويا يكى ازمحرماتش  موجود  نباشد ،در آنصورت  براى مرد ، امامت  
  براى جماعت  زنان مكروه  تحريمى  است. 

در  كنار   اگر مقتدى  يكنفر  زن باشد ، خوا ه  بالغ  باشد  يا نابالغ ، بايد در عقب  امام  بايستد
      راست امام  مانند مرد ايستاده  نشود.

همه مفسرين ،  فقها وشارعين  شرع دين مقدس  اسالم  بدين  باور     امامت زن در اسالم ، درمورد 
  وعقيده اند  كه امامت زن براى  مردان بصورت مطلق  جايز  نمى باشد.

طوريكه بى بى      مانعت  نمى بينند. ولى   امامت  زن براى زنان  درست بــــوده ودر آن هيچگون م
عائشه (  رض )   وبى بى ام سلمه  (  رض )  براى زنان  امامت  ميكردند وهمراه  ايشان در صف 

      مى ايستادند.
همچنان  پيامبرصلی هللا عليه وسلم  براى أم ورقه  مؤذنى  تعين نموده  وامـــر  كرده بود كه براى 

فرض مشروط بر اينكه  زنى كه امامت  مى كند از آنها  جلو  نه   اهل  خانه  خود  در نماز  هـاى
      ايستاد  بلكه  در صف با ايشان  بايستد ،   امامت  كند.

  آراى ونظريات فقها در مورد امامت زن:
  امام ابو حنيفه(رحمة ) ميفرمايد:    
      تحر يمى ميباشد.  امامت زن  كه نماز ميدهد ونماز زنان  مقتدى صحيح  ميشود  اما اينكار  مكروه    

  رحمة:امام مالک 
  زن  در  نماز ها چه فرضى  باشد ويا هم نفلى  نميتواند  براى مردن يا زنان  امامت  كند.    

از اختالف  نظرعلماء واضح ميشود كه امامت  زن براى زنان  جايز بوده اما امامت زن براى  
 مردان  جايز نمى باشد.

      تبصره:        
درجواب بايد گفت     براى  زنان بدون از موجودت  مرد  ديگر جواز دارد  يا خير ؟آيا امامت مرد تنها  

بشرط آنكه امن از فتنه در ميان نباشد  جايز  بوده ، ولى طوريکه در فوق بدان اشاره نموديم   :
 بهتر است كه امام  از محارم زنان باشد.، مثآل اگر مردى  زنان خانواده واهل  خانواده  خود را نماز 

  دهد جايز بوده ودر آن هيچگونه ممانعت  شرعى  ديده نميشود.
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روزى أبى بن كعب (  رض )  نزد پيامبرصلی هللا عليه وسلم    در حديث مباركه آمده است كه:     
عملت اليله عمآل ، قال : ما هو ؟ قال : نسوة معى فى الدار  فلن إنك تقرٱ وال نقرٱ فصل « امد گفت:

   .»لوتر  ، فسكت النى ( عليه السالم  ) فر أ ينا سكوته رضا بنا فصليت ثمانيٱ  وا
  يا رسول هللا من امشب عملى را انجام داده ام ، آنحضرت  صلی هللا عليه وسلم فرمود:  

چيست ؟ گفتم امشب زنان در خانه بمن گفتند  كه من برايشان قرأ ئت ونماز جماعت را بجا ء اورم ، 
هشت ركعتى  ووتر  را  انجام  دادم . بعد از شنيدن  ايـن داستان  پس من  برايشان نماز  جماعت 

  سكوت را   طوارى   وانمود  ساخت  كه از  كار من راضى بود )    پيامبر اسالم  سكوت كـرد ، واين  
 .( ابو يعلى وطبرانى در وسط به سند حسن )

 چيست؟ تفاوت  زنان و مردان در نماز جماعت
) گفته است: تفاوت زنان و مردان در نماز جماعت 3/455تاب (المجموع رحمه هللا درك   امام نووی

   در موارد زير است:
  اول: آن گونه كه نماز جماعت برای مردان تأكيد شده است برای زنان تأكيد نشده است.

  ايستد. امام جماعت زنان برای زنان در وسط صف می  دوم :
تْنَا َعائَِشةُ فَقَاَمْت بَْيَنُهنَّ فِى الصَّالَِة اْلَمْکتُوبَةِ َعْن َرْيَطةَ اْلَحنَفِ « درحديثی آمده است :  » يَِّة قَاَلْت أَمَّ

).از ريطه حنفية روايت است که عائشة    (سنن الدارقطنی ، باب َصالَِة النَِّساِء َجَماَعةً َوَمْوقِِف إَِماِمِهنَّ
ستاد . (امام نووی در الخالصة رضی هللا عنها ما را در نمازفرض امامت کرد و در ميان زنان اي

و حديث قبلی که آنحضرت ) ٢۴۴،  ۴فرموده: اسناد اين حديث صحيح است ، إعالء السنن ، جلد 
و هنگام نماز جماعت هيچ زنی جلوی زنان » وال تقدمهن امرأة ولکن تقوم فی وسطهن« فرمود: 

  ديگر نه ايستد بلکه وسط آنها در ميان صف بايستد .
ايستد، به  ك زن خواست پشت سر مردان نماز جماعت بخواند، پشت سر مردان میسوم : هرگاه ي

  خالف مرد كه بايد در كنار مردان بايستد.
  های آخر است.    های آنان، صف چهارم: هرگاه در نماز جماعت با مردان شركت كردند، بهترين صف
الط مردان و زنان كامالً دانسته داليل که درفوق بدان اشاره شده از آن بوضاحت تام  حرام بودن اخت

 شود. می

  اشتراک زنان درنماز جمعه :    
نماز جمعه بر هر مسلمان با جماعت واجب است اما ، بر برده مملوک ، زن ، کودک و مريض 

 « : قال ، وسلم عليه هللا صلى النبی عن ، موسى أبی عن ، شهاب بن طارق عن« واجب نيست .
 مريض أو ، صبی أو ، امرأه أو ، مملوک عبد : أربعه إال جماعه فی مسلم کل على واجب حق الجمعه

 ولم سفيان بن بهريم االحتجاج على جميعا اتفقا فقد الشيخين شرط على صحيح حديث هذا « »
 ، إسناده فی موسى أبا يذکر ولم « المنتشر بن محمد بن إبراهيم عن ، عيينه ابن ورواه  » يخرجاه
المستدرک على الصحيحين للحاکم ، تعليق الحافظ الذهبی ( » الصحابه فی يعد ممن شهاب بن وطارق

فی التلخيص : صحيح) از طارق بن شهاب از ابی موسی از پيغمبر صلی هللا عليه وسلم روايت است 
  که فرمود: جمعه بر هر مسلمان حق و واجب است که آنرا با جماعت ادا کند مگر بر چهار گروه:

  برده مملوک -1
  زن -2
  کودک -3
  مريض . (حافظ ذهبی اين حديث را صحيح قرار داده است) . -4

  خواننده محترم !
همانطوريکه در شرع اسالمی برای مردان حکم  واجبی است که در نماز جماعت و نماز جمعه 
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اشتراک نمايند ، هکذا برای  زنان جايز است که به مساجد بروند و در نماز جماعت و جمعه شرکت 
شود از جمله آرايش و بوی  که از چيزهايی که شهوت برانگيز است و موجب فتنه می کنند به شرطی

  خوش، بپرهيزند.
ال تمنعوا نساءکم المسجد و « فرمود :    از ابن عمر روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم

ان بهتر هايشان برای آن زنانتان را از رفتن به مساجد منع نکنيد ولی خانه»  «بيوتهن خير لهن 
  ابوداود».است

أيما امرأة أصابت بخورا « فرمود :    از ابوهريره روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم
هرزنی که خوشبويی استعمال کند، نبايد با ما در نماز (جماعت) »  «فالتشهدن معنا العشاء اآلخرة

  مسلم». عشا حاضر شود
التمنعوا إماء هللا مساجد هللا، لکن «فرمود :    عليه وسلماز ابوهريره روايت است که پيامبر صلی هللا 

زنان را از رفتن به مساجد منع نکنيد ليکن آنان، بدون استعمال بوی » «و ليخرجن و هن تفالت
  ابوداود».خوش بيرون شوند

و اين باعث فضيلت بيشتر است:اگرچه به زن  هايشان برای آنان بهتر است اما با اين وجود خانه  
رفتن به مسجد داده شده است ولی اگر نمازش را در خانه بخواند بهتر است،  طوريکه فوقآ  اجازه

در حديثی از ام حميد ساعديه موضوع به تفصيل بيان شد که پيامبر صلی هللا عليه وسلم برايش گفت 
ات  هميدانستم که تو دوست داری با من نماز بخوانی، اما نمازت در اتاقت بهتر از نمازت در حجر:«

ات بهتر از نمازت در  ات است و نمازت در خانه ات بهتر از نمازت در خانه است و نمازت در حجره
   .مسجد قومت است و نمازت در مسجد قومت بهتر از نمازت در مسجد من است) . (ابن خزيمه )

  ت:ــــادداشــي
خطبا ء بايد در نماز  برخی علماء استدالل مياورند که زنان بايد بخاطر خطبه وموعظه های علمی

  روز جمعه اشتراک نمايد .
در مورد بايد گفت : اگر زنان در روز جمعه به قصد شنيدن موعظه به مسجد که جايگاه مخصوصی 

در آن برای زنان در نظر گرفته شود بطوری که راه رفتن و آمدن آنان کال از راه مردان جداگانه 
در چنين صورتی با توجه به فوائد بی شمار تعليمی و  باشد و زنان حجاب کامل را رعايت نمايند ،

تربيتی رفتن زنان به مساجد در روز جمعه جايز  بوده ودر شرع اسالمی کدام ممانعتی در مورد نمی 
  بيند .   ولی بسياری از علماء  تاکيد بر افضليت نماز زنان در خانه دارند .

فعلم ان المراد «  چنين می نويسد:  » وقرن فی بيوتکن«در تفسير روح المعانی تحت آيه 
باالستقرار الذی يحصل به وقارهن و اميتازهن علی سائر االنساء بان يالزمن البيوت فی اغلب 

اوقاتهن و ال يکن خراجات و الجات طوافات فی الطرق و االسواق و بيوت الناس و هذا ال ينا فی 
 )9/11(تفسير روح المعانی » االبتذال خروجهن للحج او لما فيه مصلحة دينية مع التستر و عدم

  عالمه ابن کثير در تفسير معروفش می فرمايد: 
الزمن بيوتکن فال تخرجن لغير حاجة و من الحوائج الشرعية الصلوة فی المسجد بشرطه کما قال «

  ). 464(جلد سوم صفحه  » رسول هللا (ص) ال تمنعوا اماء هللا مساجد هللا و ليخرجن وهن تفالت

  در نماز عيد زنان راک اشت 
در مورد اينکه زنان ميتوانند در نماز عيد اشتراک نمايند  يا خير ؟ بهتر در اين مورد به نظريه شيخ 

  ) تذکر رفته است مراجعه نمايم :459و  458/ 6ابن تيميه که در (مجموع الفتاوی 
در منازلشان بهتر است شيخ ابن تيميه ميفرمايد :اين خبر به زنان مؤمن رسيده است كه نمازشان 

از شركت كردن در نماز جمعه و جماعت جز نماز عيد زيرا در مورد نماز عيد به آنان دستور شركت 
   داده شده است. خداوند داناتر است شايد علت شركت موارد زير باشد:

   اول:
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قبول از آنجايی كه عيد در يك سال فقط دوتاست؛ برخالف جمعه و جماعت كه هميشه است، مورد  
  قرار گرفته است.

  دوم:

برخالف جمعه و جماعت، حضور در عيد و نماز عيد هيچ عوضی ندارد در صورتی كه نماز زن در  
  منزلش جايگزين نماز جمعه و جماعت است.

    سوم:

مراسم عيد در واقع رفتن به صحرا برای ذكر هللا است. اين مراسم تا حدی شبيه به مراسم حج است. 
  راسم عيد اكبر در موسم حج برابر با رفتن حجاج است.به همين خاطر م

اند كه به زر و  فقهای شافعيه بيرون رفتن زنان را برای شركت در مراسم عيد مقيد به كسانی كرده
  زيور و شكل و هيأت خاصی بيرون نيامده باشند مانند زنان امرا و تاجران.

اند:  هللا گفته افعی و ديگر اصحاب وی رحمهامام ش  ) گفته است:5/13امام نووی در كتاب (المجموع 
حضور در نماز عيد برای آن زنانی مستحب است كه از زنان امراء و تاجران نيستند كه دارای شكل 
و هيأت فريبنده باشند، شركت برای چنين دختران و زنان كراهت دارد. در ادامه مطلب گفته است: 

های معمولی و  م شركت نمايند، بهتر است با لباسهرگاه چنين زنان و دخترانی خواستند در مراس
بدون زر و زيور باشند و از پوشيدن لباسهای پر زرق و برق دوری كنند؛ همچنين مستحب است 

اين دستورات همه برای آن زنانی   خودشان را با آب پاك نمايند، استعمال عطر برايشان كراهت دارد،
و طمع ندارد. ولی آن دختران جوانی كه زيبا هستند  است كه مسن بوده و كسی به سوی آنان توجه

چون خوف فتنه در شركت آنها وجود دارد پس شركت آنها در   شود، ها جلب می و توجه ديگران بدان
  مراسم عيد كراهت دارد. اگر گفته شد كه اين سخن مخالف با حديث مذكور ام عطيه است.

ز عايشه رضی هللا عنها روايت شده است كه: گوييم: در صحيح بخاری و مسلم ا ما در جواب می
ديد به طور حتمی  دهند، می آنچه را كه زنان اين دوره انجام می  اگر رسول هللا صلی هللا عليه وسلم «

بدون شك در اين عصر برخالف ». اسرائيل منع شدند نمود همانگونه كه زنان بنی آنان را منع می
  د شده است.ها و اسباب شر بسيار يا عصر اول فتنه

  گويم: در عصر و زمانه ما از همه بيشتر شده است. بنده می
ما گفتيم كه بيرون رفتن زنان   گفته است: 38صفحه   ( احكام النساء) امام ابن الجوزی در كتاب

(برای شركت در عيد) جايز است ولی اگر ترس از فتنه و فساد باشد عدم خروج آنان از بيرون 
ا زنان عصر اول اسالمی خيلی خيلی بهتر از زنان اين عصر و زمانه تربيت رفتنشان بهتر است. زير

يافته بودند و همچنين مردان آن عصر از مردان اين عصر به مراتب بهتر بودند. يعنی آنان با ورع 
  و تقوا بودند.

از اين مطالب مشخص شد، ای خواهر مسلمان بيرون رفتن شما برای حضور در مراسم عيد به 
زم بودن و به قصد شركت در جمع مسلمانان و به نيت تقرب به خدا و اجابت دعوت شرط ملت

ها خود نشان دادن و فتنه  مسلمانان و اظهار شعار اسالم جايز است و هدف از شركت در اين مراسم
  .بازی و فساد انگيزی نيست، بنابراين به اين امر واقف باش

  ؟نماز تراويح واشتراک زنان در آن
چ جای شک نيست که : در شرع اسالمی خواندن نماز تروايح  در ماه مبارک رمضان در اين هي

برای زن ومرد، يکسان  است  بدين معنا هردومی توانند نماز تراويح را، هم در منزل بخوانند و هم 
  د ر مسجد با جماعت بجاء ارند .

ً  « در حديث متبرکه آمده است :  »(  َغفَر هللاُ له ما تَقََّدَم ِمن ذنبهِ  َمن قاَم رمضاَن ايماناً و اِحِتسابا
کسی که شبهای ماه رمضان را از روی ايمان و اخالص به نماز بگذارند ، گناهان گذشته اش همه 

    .آمرزيده می شود . )
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کسی که نماز تراويح را با خشوع و آرامش ، و از روی ايمان و اخالص بخواند ، و نماز صبح را 
ايد ، انگار شبهای ماه رمضان را به نماز و عبادت گذرانيده است ، و اجر نيز در وقت خودش ادا نم

  و ثواب قائمين ( شب زنده داران ) را دارا می باشد.
اين حکم شامل تمامی مردان و زنان می شود ؛ جز اينکه نماز خواندن زنان در منزل بهتر از نماز 

  خواندن آنان در مسجد است.
جد عالوه بر ادای نماز ، فوايد ديگری از جمله شنيدن موعظه ، يا مگر اينکه رفتن آنان به مس 

يادگيری علم و دانش و دين يا شنيدن قرآن از قاری خاشع و با اخالص ، و ... داشته باشد ، که در 
اين صورت ، رفتن آنان به مسجد بهتر و سزاوار تر است . بخصوص در اين عصر حاضر که بيشتر 

نی را آموزش نمی دهند ، و اگر در بعضی موارد بخواهند آنان را آموزش مردان به زنان مسائل دي
دهند ، توانايی الزم را برای تفهيم مسائل دينی و موعظه آنان را در خود سراغ ندارند ، و چون 

برای وعظ نصايح دينی جز مسجد مکان ديگری باقی نمانده بنابر اين ، شايسته است ، اجازه داده 
صت استفاده نمايند ، و ميان آنان و خانه خدا حائل و مانعی ايجاد نشود ؛ شود که از اين فر

بخصوص بسياری از زنان مسلمان هر گاه در خانه هايشان بمانند ، شوق و رغبتی برای خواندن 
نماز تراويح ، بصورت تنهايی ، نشان نمی دهند برخالف زمانی که حاضر به جماعت و در مسجد 

    باشند . 
ج شدن زن از خانه ، حتی اگر به سوی مسجد هم باشد بايد با اجازه شوهرش باشد ؛ البته ، خار

زيرا که مرد سرپرست خانه و مسئول خانواده می باشد ، و تا زمانی که دستور به ترک واجبی يا 
ارتکاب معصيتی نداده باشد ، فرمان برداری از او واجب است ، در غير اين صورت دستورات او نه 

  ت و نه شايسته فرمان برداری .شنيدنی اس
زنی که به رفتن مسجد رغبت و تمايل داشته باشد ، شوهرش نمی تواند مانع او بشود مگر به  

  خاطر يک مانع و عذر معتبر شرعی . 
  »ال تَمنَعوا اِما ءهللا َمساِجَد هللا « می فرمايد :   مسلم روايت می کند که پيامبر صلی هللا عليه  و سلم 

مانع معتبر شرعی عبارت است از اين که ، به   ا از رفتن به مساجد خدا منع نکنيد . )( زنان ر
عنوان مثال  شوهر مريض  باشد و نياز به مراقبت و پرستاری داشته باشد يا اينکه زن دارای 

کودکانی خرد سال باشد که تنها گذاشتن آنان در خانه مشکالت و خطراتی برای آنان به وجود آورد ، 
ی نباشد که از آنان مراقبت نمايد ، و مانند اين از موانع و عذر های معقول و قابل قبول و کس

ديگری . از سوی ديگر ، اگر کودکان در مسجد داد و فرياد کنند ، و موجب اختالل ومزاحمت برای  
گر نماز گزاران می شوند در آن صورت بايد زنان از آوردن کودکان به مسجد اجتناب ورزند زيرا، ا
اين کاردر نمازهای واجب روزانه به خاطرکوتاهی مدت زمان آنها جايز و روا باشد ،  در نماز 

تراويح به دليل طوالنی بودن زمان ادای آنها و بی صبری کودکان در طول نماز که گاه ساعتها طول 
  می کشد از اين کار ممانعت به عمل آمده است .

ند سخن گفتن مردان است . و جايز نيست در مسجد در اما مسئله سخن گفتن زنان در مسجد همان
مواقع غير ضروری صدا خويش را بخصوص در باره امور دنيوی بلند گردد ؛ زيرا ، مساجد برای 

  اين کار بنا نشده اند ، بلکه برای عبادت يا تعليم و تعلم بنا شده اند .
سکوت را رعايت کنند ، مبادا باعث بنابر اين ، الزم است که زنان مسلمان و متّدين در خانه خدا 

مزاحمت برای  نماز گزاران يا بهم خوردن نظم درس و بحث علمی گردد . و هر گاه زنی ناچار به 
سخن گفتن شد ، بايد با صدای آهسته و آرام به اندازه ضرورت سخن بگويد ، در سخن گفتن و 

  را از دست بدهد .لباس پوشيدن و راه رفتن ، نبايد هيچ گاه وقار و متانت خود 
و ياران شان با بسيار تمکين وآرامش به مساجد   زنان در عصر پيامبر صلی هللا عليه و سلم 

  ميرفتند.
اگر در ماه مبارک  رمضان، زنان بتوانند از دروس و طوريکه قبآل ياد اور شديم  :يادداشت
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به مسجد بروند؛ در غير  های دينی و اخالقی علماء در مساجد  بهرمند گردند؛ بهتر است کهموعظه
خواندنشان در منزل بهتر است، ولی اگرزن مشتاق     آن نظر تعداد کثير ی از علماء  است که ، نماز

و عالقمند بود که د ر نماز جماعت درمسجدبه همرای شوهر ويا محرم خويش اشتراک نمايد ، نبايد 
  شوهرش مانع او گردد.

در لباس پوشيدن، راه رفتن و رعايت حجاب و آداب و البته رفتن زن به مساجد مشروط است به 
احکام اسالمی را کامال  مراعات نمايد، و با آرايش جذاب و با ناز و کرشمه بيرون نرود، به طوری 
که انگار خود را به نمايش گذاشته است؛ بلکه بايد رفت و آمد زن به مساجد، بی پيرايه و خالصانه 

مايی و تکبر و فخر فروشی در او مشاهده نگردد؛ و اينها مواردی و قربة الی هللا باشد، و خود ن
  است که شايسته است يک زن مسلمان نسبت به رعايت آنها اهتمام ورزد.

  :خواندن نماز زن در حضور نامحرم
در قدم اول زن مسلمان بايد تمام سعی وتالش خويش را بخرچ دهد ، تا نماز خويش را در محل که 

باشد ادا نمايد ، ولی بادر نظرداشت همه اين تالش ها نتوانست چنين مکانی را  دور از چشم نامحرم
برای اجرای نماز برايش ميسر گردد ، او می تواند برای آنکه نمازش فوت نشود، با رعايت کامل 

حجاب نمازش را بخواند. که در اينگونه مواقع علماء  فرموده اند بر زن الزمست که دست و 
تمام بدنش را بپوشاند بجز صورت و     پوشاند و گفته اند که در غياب نامحرمصورتش  را نيز ب

  دستها؛ چون همه بدن زن عورت است. با رعايت اين موارد نمازش ان شاءهللا صحيح است.
   بحث اختاميه درمورد حضور زنان در مسجد:

از مقام مسجد   در اين هيچ جای شک نيست که دين مقدس اسالم بر حضور زنان در مسجد واستفاده
ممانعت نداشته ، ولی با تمام توان  کوشش ميکند تا اختالط  زن ومرد وحفظ   حجاب وعفت زنان 

  مورد مخاطره قرار نگيرد .
نبايد فراموش کرد که رسالت پيامبر صلی هللا عليه وسلم  برای همه بشريت  شامل مرد وزن است : 

  ». خالقانی بعثت التمم مكارم اال«طوريکه ميفرمايد : 
حضور زنان در معابد در اديان ابراهيمی ممنوع نبوده بلکه در اديان قبل از اسالم  حضور زنان در 

 آلمعابد امری مشروع و عادی بشمار ميرفت .طوريکه داستان حضورهمسرعمران در سوره (
  . است گرديده بيان بتفصيل ) 41-37: آيه ، عمران

راً فَتََقبَّْل ِمنيِإنَّك أَنت السِميُع اْلعَِليمُ  اْذ قَاَلِت اْمَرأَت ِعْمَرَن َرب« ) 35( إِنی نََذْرت لَك َما فی بَطنی ُمَحرَّ
يتهَ  ُ أَْعلَُم بَِما َوضَعت َو َليس الذََّكُر كاألُنثيَو إِنی سمَّ َّo ا َوضعَتَها قَاَلت َرب إِنی َوضْعتَها أُنثی َو ا فََلمَّ

ِجيمِ  َمْريَم َو إِنی أُِعيذَُها بِك وَ  يتََها ِمَن الشيطِن الرَّ ) فَتََقبََّلَها َربَُّها بِقَبُوٍل َحسٍن َو أَنَبتََها َنبَاتاً َحسناً 36( ذُّرِ
ت ُهَو ِمْن ِعنِد َو َكفََّلَها َزَكِرياكلََّما َدَخَل َعَليَها َزَكِريا اْلِمْحَراب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزقاًقَاَل يَمْريُم أَنی لَِك َهَذاقَاَل 

َ يْرُزُق َمن يشاُء بَِغيِر ِحسابٍ ا َّo َّيةً 37( للَِّهِإن ) ُهنَاِلك َدَعا َزكِريا َربَُّهقَاَل َرب َهب لی ِمن لَُّدنك ذُّرِ
َ يبَشُرك بِيْحيی ُمصدِّ 38طيَبةًإِنَّك سِميُع الدَُّعاِء( َّo َّقَا ) َفنَاَدتْهُ اْلَمَلئَكةُ َو ُهَو قَائٌم يصلی فی اْلِمْحَراِب أَن

َن الصِلِحينَ  ِ َو سيداً َو َحصوراً َو نَِبيا ّمِ َّo َن ) قَاَل َرب أَنی يُكوُن لی ُغلٌَم َو قَْد بَلَغَنی اْلكبَُر 39( ِبكِلَمٍة ّمِ
ُ يْفعَُل َما يشاُء( َّo النَّاس ثََلثَةَ  ) قَاَل َرب اْجَعل لی َءايةًقَاَل َءايتُك أَال تُكلِّمَ 40َو اْمَرأَتی َعاقٌِرقَاَل َكَذِلك

بَّك كثِيراً َو سبِّْح بِاْلعَشی (بياد آر زمانی را كه همسر عمران  )»41َو االْبكِر(   أَياٍم إِال َرْمزاًَو اْذُكر رَّ
ام كه آنچه در رحم دارم محرر يعنی خالص خدمتكار تو باشد از من قبول  گفت پروردگارا من نذر كرده

همين كه وضع حمل كرد گفت پروردگارا من او  )35نوای دانائی ( كن كه تو ، بلی  تنها توئی كه ش
دانست كه چه زاييده ) و معلوم است كه برای  را دختر زاييدم ( و خدا از خود او بهتر می

خدمتگذاری معبد تو پسر چون دختر نيست و من او را مريم نام نهادم و من او و نسل او را از 
  .) 36شيطان رجيم به تو پناه دادم ( 

پروردگارش دختر را قبول كرد آنهم به بهترين قبول و او را پرورش داد آنهم بهترين پرورش و 
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ديد  شد رزقی مخصوص نزد او می زكريا را كفيل او كرد كه هر وقت در محراب او بر او وارد می
از ناحيه گفت اين رزق  اند ؟ می پرسيد : ای مريم اين رزق كذائی از ناحيه چه كسی برايت آورده می

 .) 37دهد (  حساب رزق می خدا است آری خدا به هر كس كه بخواهد بی
اينجا بود كه طمع زكريا وادارش كرد و دست به دعا برداشته بپروردگار خود گفت پروردگارا مرا از 

  .)38ناحيه خود فرزندی و نسلی پاك ببخش كه تو شنوای دعائی ( 
گفتند ) خطابش كردند و در حالی كه او در محراب نماز  مالئكه ( كه گوئی از راهی دور سخن می

ای از خدا است  دهد فرزندی كه تصديق كننده كلمه خواند گفتند خدای تعالی تو را به يحيی مژده می می
  . )  39گيرد ، و پيامبری است از صالحان (  ( يعنی عيسی ) و سيدی است كه زن نمی
با اينكه عمرم به نهايت رسيده و همچنين عمر همسرم زكريا گفت چگونه مرا فرزندی خواهد شد 

  . )40كند (  عالوه بر اينكه او در جوانی هم نازا بود فرمود : اين چنين خدا هر چه بخواهد می
  عرضه داشت پروردگارا برايم عالمتی قرار ده فرمود عالمت فرزنددار شدنت اين است كه سه روز 

  پروردگارت را بسيار يادآور و صبح و شام به تسبيح بپرداز  با مردم سخن نتوانی گفت مگر باشاره
مادر حضرت مريم  نذر كرده بود تا فرزند خود »( رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا« . ) 41( 

  را خادم معبد كند. 
خداوند » رب انی وضعتها انثی«او بعد از اينکه  طفلش به  دنيا ء آمد به پيشگاه هللا عرض داشت 

  »ان هللا اصطفاك و طهرك و اصطفاك علی نساء العالمين« فرمود: به او 
بنی لها محرابا فی « است محرابی اختصاصی برای حضرت مريم در معبد ساخته شد  در روايت آمده 

يا مريم « خداوند به حضرت مريم دستور داد همراه مردان به عبادت پروردگار بپردازد: » المسجد
« پرداخت: حضرت مريم در محراب به عبادت خداوند می »مع الراكعين اقنتی لربك واسجدی واركعی

حضرت مريم هنگام وضع حمل از معبد خارج شد: » كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا
   .»فأجاءهاالمخاض الی جزع النخله« 

  حضورزنان درمعابد بعد از ظهوراسالم:
جامعه پيدا كردند. اسالم بسياری از آداب، رسوم و پس از ظهور اسالم، زنان جايگاه ممتازی در 

  ی زنان را رد و ابطال نمود.  باورهای غلط درباره
پيامبر اسالم صلی هللا عليه وسلم  در مسجد با زنان بيعت می گرفت . آن حضرت نماز صبح را  -

  خواندند، تا زنان در تاريكی به خانه های خويش  برگردند.  زودتر می
  وش کرد که  زنان هنگام تغيير قبله در مسجد ذوقبلتين حضور داشتند. نبايد فرام -
در زمان پيامبر اسالم صلی هللا عليه وسلم  يكی از درواز های  مسجدالنبی مخصوص رفت و آمد  -

زنان  اختصاص  يافت ( باب النساء )  اين امر بيانگر آنست  که تعداد کثيری از  زنان رغبت داشتند 
  صلی  هللا عليه وسلم مشترک  در مسجد نبوی نماز بخوانند.  تا با پيامبر 

ها با آوردن سنگ، در اعمار  اولين مسجد در شهر مدينه (مسجد  مينويسند که زنان شب مؤرخين -
  النبوی )  سهم گرفتند.

) دليل جواز  187سوره  بقره  آيه » ( و ال تباشروهن و انتم عاكفون فی المساجد« آيه شريفه  -
  اف زنان در مسجد است.اعتك

، كنار نبوی پيامبر اسالم صلی هللا عليه وسلم  پس از اطالع از به خاك سپرده شدن زن خادم مسجد -
    قبر وی رفتند و در آنجا نماز خواندند. 

زنان برای حل مشكالت خود، در داخل مسجد بحضور پيامبراسالم  تشريف می بردند ،  ومشکالت  -
  خويش در ميان می گذاشتند .خويش را  با پيامبر 

اطفال ، نماز جماعت را به سرعت   رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  پس از شنيدن صدای گريه -
  پايان بخشيد.

در غزوات  که درصدر اسالم بوقوع پيوست ، مجروحان جنگی در مسجد توسط زنی بنام رفيده  -
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يقال لها رفيده و كانت توادی الجرحی) (  شدند.( انه كانت توجد بالمسجد خيمه المرئه  مداوا می
  .) 121، صفحه4البدايه و النهايه، جلد

هنگامی كه زنان برای مالقات با پيامبر صلی هللا عليه وسلم  وقت خصوصی خواستند ، آنحضرت  -
فعل  لقد غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوماً و قد« صلی هللا عليه وسلم با درخواست آنان موافقت كرد.

  .)195، صفحه 1فتح الباری، جلد »  ( رسول هللا ذلك
اين وده ها مثالی در اين بابت وجود دارد که دين مقدس اسالم بحضور زنان در مساجد  ممانعت  

   .وضع نه نموده است ، بلکه  هدف دين مقدس  اسالم حفظ عفت ومصؤن بودن  آنان ميباشد
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  باب سی وپنجم 
  لت نماز جمعهمقام ومنز

 :جمعه
 جنتریجمعه (با ضم جيم و ضم ميم يا با ضم جيم و سکون ميم) نام روز هفتم از ايام هفته در 

  مسلمانان بشمار ميرود .
  جمعه در لغت:

  گويند. را به هفته و جمع شدن  
جمعه وخود نماز نيز جمعه  به اجتماع مردم در روز جمعه برای انجام نماز  در اصطالح شرعی :و

  گويند .
 .قبل از  آمدن دين مقدس اسالم به روز جمعه روز عروبه يعنی روز رحمت می گفتند

، معنا سپری کرديم  كاملة فی القرية جمعة قضينا«  جمع ُجْمعات وُجَمعات وُجُمعات وُجَمع : أسبوع 
  » .جمعه کامل را در قريه  

  : الُجُمَعة 
 ليه السبت ، وهو يوم يجمع المسلمين فی الجوامعآخر أيام األسبوع ، يأتی بعد الخميس ، وي1-

إَِذا نُوِدی ِللصَّالَِة ِمْن يْوِم اْلُجُمعَِة « حديث ) ، » ( َخيُر يْوٍم َطلََعْت َعلَيِه الشَّْمُس يْوُم اْلُجُمعَِة  « 
  .»فَاْسَعْوا إَِلى ِذْكِر هللا

)   Theانگليسی مساوی به کلمه ء (الجمعه که درين جا با پيشوند الف وال تعريفه ( ال )  که در 
است در واقعيت نام روز مشخص ومعين است در هفته که بعد از روز پنج شنبه يعنی ( خميس ) وبه 

  تعقيب آن روز شنبه يعنی ( سبت ) است .
و پروردگار  با عظمت وتوانا ما برای ما مسلمانان  امری ميکند که وقتی به نماز جمعه خوانده 

  تعالی سعی کند وامور دنيوی ، خريد وفروش  را کنار بگذارد .شديد به ذکر هللا
  نام های روز های هفته در نزد اعراب :

  اعراب اصلی روز های هفته را به نام های ذيل ياد ميگردند:
که رايکشنبه که ( االحد) باشد ، ( آول ) ، روز دو شنبه  زروز شنبه که سبت باشد ، ( شبار ) ، رو

که را که ( الثالثاء) باشد ( جبار ) ، روز چهار شنبه رااشد ، (آهون)، روز سه شنبه ب» االثينين « 
که ( الخميس ) باشد ، (مونس ) ، وروز جمعه که ( را ( اآلربعاء ) باشد ، ( دبار ) ، روز پنچ شنبه 

  الجمعه ) باشد (عروبه ) 
ش که : روز جمع شده در آن ، ه ) اگر به سکون ميم باشد ، به معنی مفعول است ، ومعنايُجُمَع (

  ه) به فتح ميم باشد ، به معنی فاعل  ومعنايش : روز جمع کننده مردمان .ُجُمَع واگر (
  الة ) الُجُمعَة: ــنماز (ص

يها المسلمون بدل الّظهر جماعة يوم الجمعة نماز يکه مسلمان آنرا در بدل نماز  الصَّالة التی يؤّدِ
 جماعت ظهر بجاء می آورند .

فی ترتيب المصحف ، مدنية ، عدد  62سم سورة من سور القرآن الكريم ، وهی السُّورة رقم ا2-
  از سور های قرآن کريم است که يازده آيه دارد . 62نام سوره شماره   .آياتها إحدى عشرة آية

 رت داشت واينـالعروبه) شه روايتی تاريخی آمده است که اين روز در نزد اعراب،اصآل بنام ( يومدر
  روز در بين شان از  اهميت و اعتبارخاصی برخورد دار بود. 

رد هم جمع ميشدند. ودر ن  روز در محلی بنام  دارالندوة، گِ ــميگويند سران ورهبران اعراب در اي
فرهنگی  وسياسی به بحث ، مناقشه وتبادل نظر می ، مورد مسايل مهم حياتی قوم ، مسايل اجتماعی

  پرداختند.
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ند که دارالندوه، محل مجلس شورای اهل مکه بود ،  اين شورای  اسا سآ توسط جد مؤرخين مينويس
چهارم پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، قصی بن كالب  بنا نهاده شده بود، ميگويند  وی در زمان مرگ 

خويش ، هدايت داد  تا اوالده  عبدالدار امور رهبريت اين شورا  را بدوش گيرند . مورخين 
ه : در اين مجلس  تقريبآ  بتعداد چهل نفر  از بزرگان قوم که  اکثريت  شان دارايی  چهل  مينويسند ک

  سال عمر  داشتند  ، عضو اين شورای بودند .
مشهور ترين افراد  سال عمر  داشت. 40جوانترين عضو اين شورا تنها عتبة بن ربيعه که كمتر از 

بن هشام، نضر بن حارث، شيبة بن ربيعه، عتبة  اين شورا عبارت بودند : ( امية بن خلف، ابوجهل
  بن ربيعه و ابوسفيان حرب).

مينويسد  خانه که » دار الندوه « رخ شهيرجهان اسالم بنام (جوهری ) در توضيح کلمه ؤم 
  جزو تعمير  مسجد الحرام   ساخته شد . افت  بعد ها ي اجتماعات  دار الندوه در آن تدوير می

بعد از اينکه  تعداد نسبتآ قابل مالحظه اصحاب پيامبر صلی هللا عليه وسلم   رخين می افزايند : ؤم
خطر كردند و برای جلوگيری از   احساس  گرديدند، قريشيان رهسپارهجرت به يثرپ ( مدينه منوره )

بنآ غرض اتخاذ  سياست واحد وجلوگيری از د.  اين  عمل به  هر طرف وهر وسيله دست می زدن
رد هم آمدند و به ـــماه صفر سال چهاردهم بعثت در دارالندوه سران اقوام گِ  اين خطر در آخر
  .مشورت پرداختند

به گمان اغلب وقريب به اتفاق ، تعيين روز جمعه ، بحيث روز مهم ومقدس برای مسلمانان از  
  همين فهم گرفته شده باشد.

ردند وآهسته آهسته کــبه هجرت  رخين مينويسند:بعد از اينکه مسلمانان به  مدينه منوره  آغازؤم
دور هم جمع شدند ، وطی   در شهر مدينه تقرر حاصل نمودند ،  در يکی از روز ها در مدينه، 

اجتماع در اين مورد به بحث  ومشورت پرداختند که : پيروان هر دينی، روزی را به عنوان عبادت 
امت هستيم و بايد روز خاصی را در  پس چون ما مسلمين هم يک اند. هفتگی  و اجتماع انتخاب کرده

  نظر تعيين کنيم. هفته برای اجتماع، عبادت، رسيدگی به حال يکديگر و تبادل
را بحيث  روز عبادت و نيايش و مسيحيان روز  يو م السبت ) –از اينکه ، يهود روز شنبه ( سبت 

بودند، مسلمانان مدينه که  زيدهـبحيث  روز ميعاد با مسيح برگ  را بهيوم االحد)  –(احد شنبه   يک
عنوان روز جمعه،  روبه را بهـتعداد شان در آن زمان تقريبآ  بيش از چهل فاميل ميرسيد، روز ع

رپا ــشدند و نماز ظهر را به جماعت ب رگزيدند و در آن روز دور هم جمع میــيعنی روز اجتماع، ب
  داشتند.  می

رت و با اقامۀ نماز جماعت، اين اقدام ايشان را تثبيت پيامبر صلی هللا عليه وسلم در روزهای اول هج
 الجمعه تغيير نام داد.  العروبه را به يوم کرد و يوم 

   :آداب روز جمعه
روزه جمعه در تعليمات اسالمی دارايی ادابی ميباشد که ما در اينجاء مختصرآ ببرخی از اين آداب  

  اشاره مينومايم :
اليغتسل رجل « است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود :  از سلمان فارسی روايتدر حديثی  

يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر، و يدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج 
فاليفرق بين اثنين، ثم يصلی ما کتب له، ثم ينصت أذا تکلم اإلمام، إال غفرله ما بينه و بين الجمعة 

اش  جمعه غسل و در حد توان نظافت و از روغن و بوی خوش خانههر کس در روز » ( األخری
استفاده کند؛ سپس به مسجد برود و بين هيچ دونفری فاصله نياندازد و آنچه برای او مقدر شده 

نماز بخواند، سپس وقتی امام شروع به خطبه کرد ساکت شود، گناهان (صغيره) اواز اين جمعه تا 
  » جمعه بعدی بخشيده ميشود

من اغتسل يوم الجمعة، و لبس من أحسن ثيابه، و مس :« ا در حديثی از ابوسعيد روايت است هکذ
من طيب إن کان عنده ثم أتی الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلی ما کتب هللا له، ثم أنصت إذا 
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ز هرکس در رو»(خرج إمامه حتی يفرغ من صالته کانت کفارة لما بينها و بين الجمعة التی قبله 
جمعه غسل کند و از بهترين لباسهايش بپوشد و اگر بوی خوش نزد او بود، استفاده کند، سپس به 

نماز جمعه برود و از روی گردن مردم قدم برندارد، سپس آنچه خداوند برای او مقدر کرده نماز 
، شود تا موقع تمام شدن نماز ساکت شود بخواند؛ سپس از هنگامی که امام برای خطبه خارج می

  ».شود که بين اين جمعه و جمعه قبل انجام داده است (جمعه او) کفاره گناهانی می
 از ابوهريره رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود : 

إذا کان يوم الجمعة کان علی کل باب من أبواب المسجد مالئکة يکتبون الناس علی قدر منازلهم « 
ا جلس اإلمام طووا الصحف و جاءوا يستمعون الذکر، و مثل المهجر کمثل الذی األول فاألول، فإذ

يهدی بدنة ثم کالذی يهدی بقرة، ثم کالذی يهدی الکبش، ثم کالذی يهدی الدجاجة ثم کالذی يهدی 
  » البيضة

گيرد و  ای قرار می رسد؛ در کنار هر يک از درهای مسجد فرشته ( وقتی که روز جمعه فرا می
نويسند، و وقتی که امام  ردم را به ترتيب بر حسب وارد شدنشان، يکی پس از ديگری میدرجات م

دهند. و ثواب کسی  پيچند و به خطبه گوش می شروع به خواندن خطبه کند دفترهايشان را درهم می
آيد، مانند کسی است شتری را قربانی کرده، و سپس مانند کسی که گاوی را  که زود به مسجد می

کرده، و سپس مانند کسی که قوچی را قربانی کرده، سپس مانند کسی که مرغی را قربانی قربانی 
  کرده، سپس مانند کسی که تخم مرغی را قربانی کرده است).

کنند، واجب است، زيرا پيامبرصلی هللا عليه  شرکت می  در نماز جمعه  ی کسانی که غسل برای همه-1
بر هر مرد بالغ   (غسل روز جمعه(متفق عليه. )» ى كّلِ ُمْحتَِلمٍ ُغْسُل الجمعة واجٌب عل«وسلم فرمود: 

  و عاقلی واجب است).
باشد، زيرا پيامبرصلی  دارای بوی خوش می  چه از عطر و هر آن  پوشيدن لباس پاک و استفاده -2

يب على كل مسلٍم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له ط«هللا عليه وسلم  فرمود: 
در روز   (بر هر مسلمانی واجب است که(رواه أحمد وأبو داود وأصله فی الصحيحين. ) ». مس منه

  باشد بايد خود را خوشبو کند).  هايش را بپوشد و اگر عطر داشته غسل نمايد و بهترين لباس  جمعه
لی هللا عليه وسلم  مصلی برساند، زيرا پيامبرص  فرا رسد بايد خود را به  وقت جمعه  که قبل از اين -3

من اغتسل يوم الجمعة ُغسل الجنابة، ثم راح فی الساعة األولى، فكأنما قرب بدنة، ومن راح «فرمود:
فی الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح فی الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح 

الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج  فی الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح فی الساعة
  اند) مالک و بخاری آن را روايت کرده» (اإلمام حضرت المالئكة يستمعون الذكر

  غسلی مانند غسل جنابت و با همان صفات و شرايط انجام دهد، سپس به  در روز جمعه  (کسی که
در ساعت   باشد، کسی که  يک شتر را در راه خدا قربانی کرده  سوی مسجد برود مثل اين است که

  در ساعت سوم به  باشد، کسی که  کرده  يک گاو را صدقه  مسجد برود، مثل اين است که  دوم به
در ساعت   باشد و کسی که  يک قوچ شاخدار را قربانی نموده  مسجد برود ثوابش مثل اين است که

در ساعت   باشد، کسی که  هداد  يک مرغ را صدقه  مسجد برود ثوابش مثل اين است که  چهارم به
امام در مسجد ظاهر گرديد،   که باشد، همين  داده  يک تخم مرغ را صدقه  پنجم برود مانند اين است که

  دهند). گوش فرا می  ذکر و دعا و مطالب خطبه  شوند و به فرشتگان حاضر می
 ماء وجود دارد ،در مورد اينکه وقت غسل جمعه چه وقت است ، نظرياتی مختلفی بين در بين عل
  .برخی از علماء بدين نظر اند که وقت غسل روز جمعه در وقت طلوع فجر است 

امام شافعی رحمه هللا می گويد که وقت غسل روز جمعه بعد از فجر است . وامام وردی رحمه هللا   
 علماء وقت غسل را وقتی معرفی نمودهبعد از طلوع فجر می داند ، وعده ديگری  وقت غسل را 

قول   می گيرد ، فکر می کنم همين  رفتن به نماز جمعه است که مسلمانان امادگی خويش را برای 
لفظ حديث نبوی شريف که  فحوی اين چيز را از ونزديک به ثواب باشد ،طوريکه می توان  راجح تر
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نيز  گويد : کسی که روز جمعه مانند غسل جنابت غسل نمايد ، وبعد از آن به طرف مسجد برود ...
  دانست زيرا غسل کردن ورفتن به طرف مسجد پی هم ذکر گرديده است . وهللا تعالی آعلم .

  می گويد : در تفسير اين حديثی شيخ شرقاوی رحمه هللا 
دارد ، که بايد اين روز از جنابت را اين حديثی نبوی شريف اشاره به جماع کردن در روز جمعه 

  وشی اش از حرام ، وآرامش نفسی برايش گردد.غسل نمايد ، تا اين کار ، سبب چشم پ
اگر در تفسير شيخ شرقاوی که در مورد اين تفسير اين حديث بعمل اورده است دقت نمايم در می 

بدان اشاره شده  شامل حال آنعده  از مسلمانانی می ثوابی که در اين حديث نبوی شريف  يابيم که :
نماز فجر  روز جمعه جماع کرده باشند ، واز  همسران خويش شب جمعه ويا بعد از گردد که :

  رفته باشند . دجنابت غسل وبه طرف مسج
زيرا در اين صورت ثوابی که در اين حديث فکر می کنيم هدف اساسی اين حديث اينطور نباشد ،ولی 

شامل بسياری از اشخاص ديگری را که به نماز جمعه می روند مدنظر گرفته شده است نبوی شريف 
همسر دارند ، وبه سببی از اسباب با همسر خود هم مسر ندارند، ويا ه، مانند کسانی که  نمی شود

جماع نکرده اند ، وهمچنين پيرمردان که از جماع کردن عاجز می باشند ، ونيز کسانی که از خانه 
  وهمسران خود دور هستند وبا الخره اشخاص ديگری  همانند اينها . وهللا تعالی آعلم .

خواند، زيرا  باشد نماز سنت را می  در توان داشته  که  شود، هر اندازه وارد مسجد می  که ز اينبعد ا -4
ال يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر بما استطاع من ُطْهٍر، ويّدهُن «پيامبرصلی هللا عليه وسلم  فرمود:

ثم يصلی ما ُكتَِب له، ثم  من ُدْهنِه أو يَمسُّ من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد ال يفرق بين اثنين،
را  آن(بخاری »  ينصت لإلمام إذا تكلم إال ُغِفَر له من الجمعة إلى الجمعة األخرى ما لم يغش الكبائر

غسل نمايد و در حد توان نظافت را رعايت کند و   (هر کس در روز جمعهاست.)  روايت کرده
خالی باشد   که  برود و در هر نقطه مسجد  زند و خود را معطر نمايد، سپس به موهايش را روغن 

سخنان امام گوش فرا بدهد، حتما خداوند از تمامی   و به  نمازش را بخواند، سپس ساکت نشسته
  نشده  مرتکب گناه کبيره  که شرط اين  گزرد، اما به ی ديگر درمی تا هفته  گناهان او در طول اين هفته

  باشد).
چيزی مشغول نمايد، زيرا   خود را به  که و پرهيز از اين هنگام آمدن امام  رعايت سکوت به -5

» إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة واإلمام يخطب: أنصت فقد لغوت «پيامبرصلی هللا عليه وسلم  فرمود:
رفيقت بگوييد ساکت باش، شما   خواند شما اگر به ی نماز را می خطبه  امام در روز جمعه  (وقتی که

  است. )  را روايت کرده  آن مسلمشود). ( ات کم می ايد و از ثواب جمعه م دادههم کار عبث و لغوی انجا
َمْن مسَّ الحصى فقد لغى، ومن لغى «پيامبرصلی هللا عليه وسلم  فرمود:     که  و در روايت ديگری آمده

و  است  چيزی مشگول نمايد، پس کار عبث و لغوی را انجام داده  (هر  کس خود را به. »فال جمعة له
   است.  را روايت کرده ابو داود آنشود). می  بهره بی  هر کس کار لغوی را انجام دهد، از پاداش جمعه

طور   خواند، دو رکعت نماز تحية المسجد را به می  امام خطبه  اگر در هنگامی وارد مسجد شد که -6
م يوم الجمعة واإلمام إذا دخل أحدك«خواند، زيرا پيامبرصلی هللا عليه وسلم فرمود:   می  خالصه

خواند بايد دو  را می  (وقتی وارد مسجد شديد و امام خطبه.  »يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما
  .است. )  را روايت کرده آن مسلمبخوانيد). (  طور خالصه  رکعت نماز را به

صلی هللا عليه وسلم  گام برداشتن بر نماز گزاران و از هم جدا کردن آنان کراهت دارد، زيرا پيامبر -7
اجلس فقد «وی فرمود:   دارد، خطاب به بر نمازگزاران قدم برمی  نمود که  وقتی فردی را مشاهده

  است. )  را روايت کرده ابو داود آنی اذيت و آزار ديگران شديد). (   مايه  (بنشين، براستی که .»آذيت
من هرگز ميان دو شخص ؤ.  (انسان م»ينو ال يفرق بين اثن«فرمود:   که  و در روايت ديگری آمده

  سازد). کند و آنان را از هم جدا نمی ايجاد نمی  فاصله
ای «فرمايد:  باشد، زيرا خداوندمتعال  می خريد و فروش بعد از آذان دوم حرام و غير مشروع می -8

ا بشتابيد مؤمنان ! هنگامی كه روز آدينه برای نماز جمعه آذان گفته شد، به سوی ذكر و عبادت خد
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شويد) برای شما بهتر و سودمندتر  و داد و ستد را رها سازيد. اين (چيزی كه بدان دستور داده می
 است اگر متوجه باشيد).

از پيامبرصلی هللا   که اين  به  باشد، با توجه مستحب می  کهف در شب و روز جمعه   خواندن سوره -9
رة الكهف فی يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين من قرأ سو«فرمود:  که  عليه وسلم  روايت شده

روشنايی را   ی دو جمعه فاصله  ی کهف را بخواند، خداوند به سوره  (هر کس در روز آدينه»الجمعتين
خواندند. (حاکم  را می  اين سوره  روز جمعه  گرداند).  و سلف صالح نيز در شبانه برای او مهيا می

  .باشد )  صحيح می  که  اشتهو بيان د  را گزارش داده آن
أكثروا علی من الصالة يوم «فرمايد: صلوات فرستادن بر پيامبرصلی هللا عليه وسلم ، زيرا می -10

  (در شب و روز جمعه »الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك ُكنُت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة
عنوان شاهد   م دهد، در روز قيامت مرا بهصلوات زيادی را بر من بفرستيد؛ هر کس اين کار را انجا

  .است )  را با سندی حسن نقل کرده بيهقی آنيابد). (  و شفيع خود می
خداوندمتعال  در   حاوی ساعت و زمانی است که  ؛ زيرا روز جمعه دعای فراوان در روز جمعه -11

پيامبرصلی هللا عليه وسلم  نمايد،  ی بندگانش را استجابت می پذيرد و خواسته آن ساعت دعاها را می
فيها خيراً، إال  إن فی الُجُمعة ساعة، ال يوافقها عبٌد مسلٌم، يسأل هللا«فرمايد: در اين خصوص می

ی مسلمانی در آن ساعت هر  وجود دارد، هر بنده  (يک زمان و ساعتی در روز جمعه» أعطاه إياه 
  نمايد). جابت میاش را است چيز خيری را از خدا بخواهد ، خداوند خواسته

مسجد تا برگشتن ايشان است و برخی   ی آمدن امام به فاصله  اند که آن ساعت و زمان گفته  راجع به
عنوان حديث   را به و عراقی نيز آن  را روايت کرده اند بعد از نماز عصر است.  (امام احمد آن گفته

  است.  صحيح قلمداد نموده
  نبوی: برخی از فضائل روز جمعه در احاديث

َمْن «در حديثی از اوس بن اوس ثقفی روايت ميکند که از  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شنيدم : 
َماِم، فَاْستَ  َمَع َولَْم يَْلُغ، َکاَن َغسََّل يَْوَم اْلُجُمعَِة َواْغتََسَل، ثُمَّ بَکََّر َواْبتََکَر، َو َمَشى َولَْم َيْرَکْب، َوَدنَا ِمْن اْإلِ

  .»َوِقيَاِمَها ّلِ ُخْطَوٍة َعَمُل َسنٍَة أَْجُر ِصيَاِمَهاَلهُ بِکُ 
کسی که روز جمعه سرش را شسته و غسل نمايد  سپس زود به مسجد  خود را برساند  و به اول (

خطبه حاضر گردد ، و پياده رفته و از وسايل نقليه استفاده نکند و به امام نزديک شده و به خطبه 
دارد ثواب يک سال روزه و نماز به  ده انجام ندهد. برای هر قدمی که برمیگوش داده و کارهای بيهو

قال النووی فی المجموع هذا الحديث حسن و قال  ٣۴۵أبو داود فی السنن رقم شود. (  او داده می
  ) ۶٩٠الهيثمی فی مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح، صحيح الترغيب و الترهيب رقم 

ٍک اْألَْشَعِرّیِ رضی هللا عنه  روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده در حديثی از ْ أَبِی َمالِ 
َ :«است  َّo ََّعزَّ َوَجلَّ يَقُوُل اْلُجُمَعةُ َکفَّاَرةٌ لِما بَْيَنَها وَبْيَن اْلُجُمعَِة الَّتِی تَِليَها َوِزيَاَدِة ثََالثَِة أَيَّاٍم َوَذِلَک بِأَن 

  )۶٨۵(طبرانی فی الکبير، صحيح الترغيب و الترهيب رقم ». نَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَهاَمْن َجاَء بِاْلَحسَ 
گناهان همان جمعه تا جمعه   ( روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند: جمعه، کفاره

دهد ده  فرمايد: کسی که يک نيکی انجام بعدی به همراه سه روز ديگر است. زيراخداوند متعال می
  .از ابو مالک اشعری رضی هللا عنه )     آورد. برابر آن برای او به حساب می

 روز اول هفته جمعه است نه شنبه:
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  عن ابوهريره ، ِ َصلَّى �َّ ٍد َرُسوِل �َّ نَْحُن اآلِخُروَن السَّاِبقُوَن يَْوَم اْلِقيَاَمِة ، : «  َعْن ُمَحمَّ

ي فُِرَض َعلَْيِهْم فَاْختَلَفُوا َد أَنَُّهْم أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلنَا فَاْختَلَفُوا ِفيِه ، َوأُوِتينَاهُ ِمْن بَْعِدِهْم ، فََهذَا يَوُْمُهُم الَّذِ بَيْ 
ُ لَهُ , فَُهْم لَنَا ِفيِه تَبٌَع فَاْليَُهوُد َغًدا َوالنََّصاَرى بَ    ). 876رواه البخاری » .(  ْعَد َغدٍ ِفيِه ، فََهَدانَا �َّ

از حضرت ابو هريره رضی هللا عنه روايت است که از پيامبر صلی هللا عليه وسلم شنيده است که 
ما ( مسلمانان ) در آخر آمده ايم ، ودر روز قيامت از همه بيشتر هستيم ، با آنکه « می فرمودند : 

کتابی داده شده بود ، وتعظيم اين روز ( يعنی روز برای آنها ( يعنی برای اهل کتاب ) پيش از ما 
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وخداوند ما را در » جمعه ) بر آنها فرض گرديده بود ، ولی آنها در ( تعظيم اين روز اختالف نمودند 
(اختيار وتعظيم ) اين روز موفق نمود ، مردمان ديگر ( درتعظيم ) اين روز تابع ما هستند ، يهود ، 

روز شنبه ) را ، ونصاری پس فردا آن ( يعنی : روز يکشنبه را برای فردای روز جمعه ( يعنی : 
  تعظيم وعبادت اختيار نمودند .) 

بعد از اينکه حضرت موسی عليه السالم  به امر محدثين در تفسير وتوضيح اين حديث می فرمايد : 
به مجادله وجر  پروردگار ش قوم يهود را به تعظيم روز جمعه امر نمود ، آنها با موسی عليه السالم

وبحث بر خاسته وگفتند : روز شنبه به تعظيم مناسب تر است ، زيرا اين روز است که خداوند از افرينش 
عالم فارغ شده است ، موسی عليه السالم هر چه گفت ، قومش قبول نکرد ، تا اينکه برايش وحی آمد که 

تعظيم رور شنبه برای آنها فرض گرديد ، وبه مناقشه با اين قوم لجوج ثواب وفايده ندارد ، وهمان بود که 
  اين طريق از عبادت وثواب روزجمعه محروم ماندند .

يهودان به اين امر معتقد اند که پروردگار در اين روز از خلقت جهان فارغ گرديده است ، پس بهتر است 
  که ما نيز در اين روز  کار را کنار بگزاريم  وبه راحت وعبادت مشغول شويم .

ا نصار بدين سبب روز يکشنبه را عظيم ورزو عبادت خويش خويش اختيار نمودند که : پروردگار در ام
اين روز شروع به خلقت خلق نمود ، پس اين روز برای عبادت سزاور تر است ، زيرا خود خداوند متعال 

  به حکمت  بالغه خويش ، اين روز را برای تعظيم وعبادت تعيين نموده بود .
بايد گذاشت اين کمان زنی ها ورای آنها است که با عقل خود اوامر هللا را ترک کردند ، وتابع ناگفته ن 

  هوی وهوس وعقل ناقص خود شدند .
برداشت ابن حجر عسقالنی رحمه هللا در توضيح وتشريح ،اين حديث عالم شهير جهان اسالم 

  حکمی خويش را بشرح ذيل جمعبندی نموده است : ستنباط وا
، در اين باره به گفتار ابن حجر  روز (جمعه) از نظر شرعی روز اول هفته است  رمايد : وی می ف

ل اْألُْسبُوع َشْرًعا ، َويَُدّل َعَلى ذَِلَک « رحمه هللا توجه فرمايد که ايشان می فرمايند:  َوأَنَّ اْلُجُمَعة أَوَّ
از اين حديث استنباط می شود اين است) که  يعنی : و(مسأله ديگری که» تَْسِميَة اْألُْسبُوع ُکلّه ُجُمعَة.

روز جمعه از نظر شرعی روز اول هفته است، ودليل ديگر اين مطلب اين است که (صحابه رضی هللا 
  عنهم) به کل هفته (نيز) جمعه می گفتند.

  اغاز شب جمعه :
 .ميشود ( پنچشنبه ) اطالقاصطالحی است که در بين مسلمانان برای روز پيش از جمعه  شب جمعه

اين اصطالح بيشتر يک اصطالح دينی ميباشد چرا که روز جمعه از جمله يکی از روز های مقدس ، 
  مهم وبا فضيلتی در بين مسلمانان  بشمار ميرود .

  روز پايانی هفته، ومورد احترام مسلمانان و يکی از عيد های مهم است. »  جمعه« گفتيم  روزه 
  زکدم  لحظه اغاز می يابد، و در چه زمانی به پايان خود ميرسد؟ سوال در اينجا است که شب جمعه ا

بايد توجه داشت که ابتدا شب بر روز مقدم می شود، يعنی هر يک از ايام هفته ابتدا با شب شروع 
می شوند و سپس روز بر شب آن حاکم می شود، پس مثال در جمعه ابتدا شب می آيد سپس روز آن 

از بايد توجه نمود که شب از زمان غروب آفتاب است تا زمان طلوع بدنبال شب فرا می رسد، و ب
فجر صادق که با آن صبح می رسد، با اين حساب از زمان غروب آفتاب  در روز پنجشنبه تا غروب 
آفتاب  در روز جمعه، بعنوان روز جمعه تلقی می شود، و آنچه که معموال بين مردم رايج است که 

فردايش جمعه است) اين اشتباه است! زيرا شب جمعه را شب پنج شنبه  می گويند (پنج شنبه شب که
  می خوانند، بلکه بايد گفت که: (شب جمعه که فردايش صبح جمعه است..)

بعبارتی آغاز جمعه از غروب آفتاب  در روز پنج شنبه شروع می شود، و با غروب آفتاب  در روز 
  جمعه پايان می يابد، و شب شنبه فرا می رسد.

 :وصيات روز جمعهخص
بکر بن محمد  (عبدالرحمن بن الکمال ابیروز جمعه مزايای زيادی دارد چنان که امام سيوطی 
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الدين سيوطی از  ه.ق) مشهور به جالل ٩١١ –در قاهره  ٨۴٩الدين الخضيری األسيوطی ( سابق
روز   بارهدر» خصوصيات يوم الجمعه«در کتابی  خويش به نامدانشمندان شهير سرزمين مصر )

زيت  را بيان داشته است : از آنجمله  تجمع ارواح در روز جمعه، زيارت قبور در آن، ــجمعه صد م
امنيت مرده از عذاب قبر و کسی که در شب و روز جمعه بميرد درآن شب و روز عذاب داده نخواهد 

  شد و در روز جمعه اهل جنت به  مالقات پروردگار  با عظمت می روند وغيره ... .
 ضيلت روز جمعه:ف

محسوب   روزی بزرگ است و از بزرگترين روزهای دنيا و ارزشمندترين روزهای هفته  روز جمعه
عنوان روزی بزرگ از   به  ، الزم است که خداوند آن را بزرگ شمرده  که اين  به  گردد، پس با توجه می

از تمامی گناهان پرهيز نمود  آن استقبال  بعمل ايد ، و کارهای نيک و صالح را در آن انجام داد و
   .صلوات فراوانی بر پيامبر صلی هللا عليه وسلم در اين روز فرستادو

خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة، فيه «  درمقام ومنزلت روز جمعه در حديثی آمده است :
مسلم ، احمد و (»  ُخلق آدم، وفيه أُدخل الجنة، وفيه أُخرج منها، وال تقوم الساعة إال فی يوم الجمعة

است، در روز   روز جمعه  آفتاب  در آن طلوع کرده  (بهترين روزی کهاند. ) را روايت کرده ترمذی آن
بود ازکه از جنت    وارد جنت شد ، و در روز جمعه  ، و در روز جمعه آدمعليه السالم  خلق شده  جمعه

  شود). قيامت برپا می  بيرون شد، و در روز جمعه
سيد األيام يوم الجمعة، «پيامبرصلی هللا عليه وسلم فرمود:   که  بدری( رض )  روايت کرده  بهو ابولبا

نزد خداوند از بزرگترين   (روز جمعه»وأعظمها عند هللا تعالى، من يوم الفطر، ويوم األضحى...
را  نآ  احمد و ابن ماجهتر است).  گردد و از روز عيد فطر و قربان نيز بزرگ روزها محسوب می

  سندش حسن است.   که  اند، و عراقی در خصوص آن گفته روايت کرده
  پيامبرصلی هللا عليه وسلم فرمود:   که  ابوهرير( رض ) روايت شده ودر حديثی از

من اغتسل يوم الجمعة ُغسل الجنابة، ثم راح فی الساعة األولى، فكأنما قرب بدنة، ومن راح فی «
قرة، ومن راح فی الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح فی الساعة الثانية، فكأنما قرب ب

الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح فی الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج اإلمام 
  .»حضرت المالئكة يستمعون الذكر

  ام دهد، سپس بهغسلی مانند غسل جنابت و با همان صفات و شرايط انج  در روز جمعه  (کسی که
در ساعت   باشد، کسی که  يک شتر را در راه خدا قربانی کرده  سوی مسجد برود مثل اين است که

  در ساعت سوم به  باشد، کسی که  کرده  يک گاو را صدقه  مسجد برود، مثل اين است که  دوم به
در ساعت   و کسی که باشد  يک قوچ شاخدار را قربانی نموده  مسجد برود ثوابش مثل اين است که

در ساعت   باشد، کسی که  داده  يک مرغ را صدقه  مسجد برود ثوابش مثل اين است که  چهارم به
امام در مسجد ظاهر گرديد،   که باشد، همين  داده  يک تخم مرغ را صدقه  پنجم برود مانند اين است که

دهند). (مالک و بخاری آن را  ا میگوش فر  ذکر و دعا و مطالب خطبه  شوند و به فرشتگان حاضر می
 اند. ) روايت کرده

  کثرت صلوات در روز جمعه:
أَکِثُروا «در حديثی از  أبی أُمامةَ رضی هللا عنه  روايت است که پيامبر صلی هللا عليهوسلم فرموده : 

تی تُعَرُض َعلیَّ  فِی ُکِل يَوِم ُجُمعَِة فََمن َکاَن أکثَُرُهم َعلیَّ ِمَن الصَّالِة فِی ُکِل َيوِم الُجُمعَِة فَإنَّ َصالةَ أُمَّ
  )١۶٧٣(بيهقی باسناد حسن، صحيح الترغيب و الترهيب رقم » َعلیَّ َصالةً َکاَن أقَربُُهم ِمنِّی َمنِزَلةً 

(از ابو اُمامه رضی هللا عنه روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند: در روز جمعه 
شود پس کسی  بفرستيد زيرا درودهای امت من، هر جمعه بر من عرضه میصلوات بيشتری بر من 

  که صلوات او بر من بيشتر باشد منزلت و جايگاه او به من در روز قيامت نزديکتر خواهد بود.)
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  حکمت و فلسفه فرض شدن نماز جمعه :
فده رکعت می نمازهای پنجگانه ای که امروزه ما مسلمين هر روز بايد آنرا سر وقت بخوانيم و ه

باشند، در شب اسراء و معراج پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر مؤمنين فرض شد که هنوز پيامبر 
  صلی هللا عليه وسلم و يارانش در مکه زندگی ميگردند .

  االول ربيع  خدا صلی هللا عليه وسلم در ماه  رسول  از هجرت  قبل  سال اسراء يک «  گويد: می  زهری
، سند  داده  روی  رجب  و هفتم  بيست  اسراء در شب  که  باره در اين وارده   روايتاما  داد،  روی

  .(انوارالقرأن)». ندارد  صحيحی
در صحيح بخاری و مسلم از حديث انس بن مالک آمده است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

تِی َخْمِسينَ  «فرمود:   ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلی أُمَّ َّo َعَلی ُموَسی،  َصالةً، َفَرَجْعُت بَِذِلَک، َحتَّی َمَرْرُت  َففََرَض
ِتَک؟ قُْلُت: فََرَض َخْمِسيَن َصالةً،  ُ لََک َعَلی أُمَّ َّo تََک ال  َفقَاَل: َما َفَرَض قَاَل: فَاْرِجْع إَِلی َربَِّک فَِإنَّ أُمَّ

إِلَی ُموَسی، قُْلُت: َوَضَع َشْطَرَها، فَقَاَل: َراِجْع َربََّک فَِإنَّ  َفَرَجْعتُ  تُِطيُق َذِلَک، َفَراَجْعُت، َفَوَضَع َشْطَرَها، 
تََک ال تُِطيُق  تََک ال تُِطيُق  أُمَّ َذِلَک،  َفَراَجْعُت فََوَضَع َشْطَرَها فََرَجْعُت إَِلْيِه، فَقَاَل: اْرِجْع إَِلی َربَِّک فَِإنَّ أُمَّ

، َفَراَجْعتُهُ، َفقَاَل: ِهَی َخْمٌس، وَ  َفَرَجْعُت إِلَی ُموَسی، َفقَاَل: َراِجْع َربََّک،  ِهَی َخْمُسوَن، ال يُبَدَُّل اْلقَْوُل لََدیَّ
بِی َحتَّی اْنتََهی بِی إَِلی ِسْدَرِة اْلُمْنتََهی، َوَغِشيََها أَْلَواٌن ال أَْدِری َما  َفقُْلُت: اْستَْحَيْيُت ِمْن َربِّی، ثُمَّ اْنَطَلَق 

خداوند «  يعنی: )349(بخاری:».  أُْدِخْلُت اْلَجنَّةَ، فَِإَذا فِيَها َحبَايُِل اللُّْؤلُِؤ، َوإَِذا تَُرابَُها اْلِمْسکُ   ِهَی، ثُمَّ 
در سفر معراج، روزانه پنجاه نماز بر امتم فرض گردانيد. با آن پنجاه نماز، برگشتم تا اينکه به 

ر امتت چه چيزی فرض کرد؟ گفتم: روزانه پنجاه رسيدم. ايشان پرسيد: خداوند ب  عليه السالم  موسی
عليه السالمفرمود: دوباره نزد پروردگارت برو. زيرا امتت توانايی انجام اين کار را  موسی نماز. 

ندارد. نزد خداوند متعال برگشتم. حق تعالی بخشی از آن پنجاه نماز را کم کرد. وقتی نزد 
گفت: بازهم بسوی   ازها را معاف نمود. موسيعليه السالمآمدم، گفتم: بخشی از نم  عليه السالم  موسی

خدا برگرد زيرا امتت توانايی اين را هم نخواهد داشت. من بار ديگر نزد پروردگار رفتم. خداوند 
متعال اين بار نيز بخشی از نمازها را کم کرد. باز چون نزد موسی رفتم و گفتم که خداوند بخشی 

باز همان سخن قبلی خود را تکرار کرد. برای   عليه السالم ، موسیديگر از نمازها را بخشيده است
آخرين بار، نزد حق تعالی رفتم، خداوند فرمود: روزانه پنج بار نماز بخوانيد و ثواب پنجاه نماز را 

دريافت کنيد و من هيچگاه خالف وعده عمل نمی کنم. من بسوی موسی بازگشتم. گفت: بار ديگر به 
(اين بار نپذيرفتم) گفتم: از خداوند شرم می کنم. آنگاه، جبرئيل مرا با خود برد  خداوند مراجعه کن.

تا اينکه به سدرة المنتهی رسيديم. در آنجا، چيزهای گوناگونی ديدم که از آنها سر در نياوردم. 
سپس وارد بهشت شدم. و در آنجا با زنجيرهای ساخته شده از مرواريد و خاک بهشت که از مشک 

  ».بود، روبرو شدمو عنبر 
البته بعضی از اهل علم گفته اند که قبل از آنکه اين پنج نماز روزانه فرض شود، مسلمانان هر روز 

  صبح و شب دو رکعت نماز می خواندند. 
کان بدُء الصيام أِمروا بثالثة أيام من کل شهر ، ورکعتين غدوة ، « قتاده رحمه هللا می گويد: 

) .يعنی: در اوايل امر شده بود تا درهر ماه سه 501/  3»  (لطبریتفسير ا». « ورکعتين عشية
  روز روزه گرفته شود، و نيز دو رکعت صبح و دو رکعت شب نماز خوانده شود.

» َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّک قَْبَل ُطلُوعِ الشَّْمِس َوَقْبَل اْلغُُروبِ  «و امام ابن کثير رحمه هللا در تفسير آيه 
  با ستايش  را همراه  ، پروردگارت از غروب  آفتاب  و پيش  از طلوع  ). (و پيش39:  ق  آيه سوره (

و اين امر قبل از فرض شدن نمازهای پنجگانه در شب اسراء بود، زيرا «) می گويد:  گوی  تسبيح
) ، و نگاه کنيد به : (البحر الرائق)، ابن 538/  3تفسير ابن کثير  ( جلد ». ( اين آيه مکی است

  ) .257/  1نجيم (
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و گروهی از اهل علم گفته اند که   البته بعضی از علماء  اين اقوال قتاده و ابن کثير را قبول ندارند.
پيامبر صلی هللا عليه وسلم قبل از فرض شدن نماز در شب اسراء نمازی بجز نماز شب نمی خواندند 

  ).8/35: (التمهيد البن عبد البر) (بدون آنکه وقت آن يا تعداد رکعاتش مشخص باشد. نگاه کنيد به
مطابق روايات  تاريخی نماز جمعه در مکه مکرمه، و در شب معراج با بقيه نمازها فرض شده 
است. اگر چه روايتی هم هست که در مدينه منوره فرض شده است. اما صحيح ترين روايت اين 

  است که نماز جمعه، در مکه مکرمه فرض شده است.
  نکردند؟ ءادا در مکه نماز جمعه را پيامبراسالم چرا

مکرمه بجاء  ۀـــدليلش واضح ودقيقی که پيامبر صلی هللا عليه وسلم چرا نماز جمعه  را در مک
  ست  که:ــنـــنياورد اي

  رمه کم بود .ـمک ۀــوت به اسالم بود و در آن زمان  تعداد مسلمانان در مکـچون اوايل  دع -
در مکه مکرمه را ميتوان در ترس مسلمانان خالصه نمود ، طوريکه  دومين دليل عدم اقامه نماز -

 دترس  از آزار و اذيت مشرکين وجوعمالً فوقآ بدان اشاره نموديم ، تعداد مسلمانان بسيار کم بو د و
 داشت ودر بسياری حالت مسلمانان بطور مخفيانه زندگی می کردند. 

  الم  نماز جمعه را در مکه مکرمه اقامه نکردند. اين دو عامل باعث شده بود که پيامبراسعمدتاُ 
درشهر مدينه ،  ولی ناگفته نبايد گذاشت که : پيامبر صلی هللا عليه وسلم ،برای تنظيم امور مسلمين 

صحابی جليل  القدر مصعب بن عميررا به بحيث  معلم به مدينه منوره فرستادند . ،مصعب بن عمير 
وسلم بودکه درآن خطاب به مسلمانان در ضمن ساير دساتير هدايت  حامل پيام پيامبر صلی هللا عليه

  گرديده بود که مسلمانان  بايد در شهر مدينه  نماز جمعه را اقامه کنند.
اسعد بن زراره (رض) بعد از وصول هيات ،مسلمانان  را جمع کرد و مصعب بن عميرفرستاده  

  طيب، نماز جمعه را در مدينه منوره اداء کرد.رسول هللا صلی هللا عليه وسلم را به عنوان اولين خ
  اين اولين نماز جمعه بود که توسط مصعب بن عمير و اسعد بن زراره در مدينه برگزار شد. 

هنگامی که عازم  پيامبراسالم  هم پس از ورودشان به مدينه منوره بعد از چهار روز اقامت در قبا ء
فاصله داشت در قبيله بنی سالم بن عوف وقتی که ظهر مدينه شدند، چون در آن زمان قبا از مدينه 

فرا رسيد در آن جا توقف کردند و اعالم کردند. مردم جمع شدند و نماز جمعه را در آنجا اقامه 
    کردند.

پيامبراکرم صلی هللا عليه وسلم  هم بخاطر اهميت نماز جمعه، در لحظات ورودشان نماز جمعه را در 
  ن است.ــرض عيــاع امت هم همين طور است که نماز جمعه فقبا ء اقامه کردند و اجم

 اولين بار نمازجمعه چه وقت فرض شد؟
اشاره کرديم  مطابق نيزدر مورد اينکه اولين نماز جمعه چه وقت فرض شد طوريکه در فوق 

، پيش از آن که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  هجرت کند، با »مدينه«روايات اسالمی: مسلمانان 
درطول هفته روزی  خاصی برای اجتماع » يهود«فتند که : قوم ـيگر به مباحثه پرداختند و گيکد

نيز روزى معينی برای » نصارى«دينی خويش دارند که مصادف ميگردد به (روز شنبه) ،همچنان 
برگزاری مراسم دينی دارند که مصادف ميشود  به روز (يکشنبی ) ، بنآبهتر خواهد بود که 

م روزی داشته باشند که با دور هم جمع شوند ودر آن روز در جنبی  اينکه به بحث مسلمانان  ه
مسايل دينی واجتماعی می پردازند ، مصروف عبادت دستجمعی نيز خواهند شد ، آنها روز قبل از 

شد، براى اين هدف عالی خويش برگزيدند، بنآ   ناميده مى» وم العروبهـي «شنبه را که در آن زمان 
که يکى از بزرگان  اهل مدينه بود ، رفتند ،واو نماز  را به صورت جماعت » عد بن زرارهاس«نزد  

ناميده شد، زيرا روز اجتماع » روز جمعه«با آنها به جا آورد و به آنها اندرز داد، و آن روز، 
  .مسلمين بود

فتند ، گوسفندى را اسعد بن زراره  به مردم دستور داد  از اينکه مسلمانان  به اتفاق نيکی دست  يا
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ذبح  نمايند ، مسلمانان گوسفند  را حالل  وهمه مسلمانان  در نان چاشت وشب از گوشت  اين 
  گوسفند  غذا خوردند . ناگفته نماند تعداد مسلمانان در آن زمان در شهر مدينه   بسيار کم  بود .

  .اى بود که درتاريخ امت  اسالم تشکيل شد و اين نخستين نماز جمعه
اى که رسول هللا صلی عليه وسلم  با اصحابش بجاء اوردند ، هنگامى بود که  اما، اولين نماز جمعه

هجرت کرد، مطابق روايت تاريخی آن حضرت روز دوشنبه دوازدهم ربيع االّول هنگام » مدينه«به 
روز را بنيان نهادند، سپس » قبا«ماندند و مسجد » قُبا«شد، چهار روز در » مدينه«ظهر وارد 

بسيار کم است، وامروز » مدينه«و » ء قبا«حرکت کرد، (فاصله ميان » مدينه«به سوى » جمعه«
رسيد، » بنى سالم«است)، به هنگام نماز جمعه، به محله » مدينه«هاى داخل   يکى از محله» قباء«

لى هللا اى بودکه رسول هللا ص  و مراسم نماز جمعه را در آنجا برپا داشت، و اين اولين نماز جمعه
اى هم در اين نماز جمعه خواند که، اولين خطبه محمد صلی   عليه وسلم در اسالم به جا آورد، خطبه

  .بود» مدينه«هللا عليه وسلم  در 
شنيد،   نقل کرده: پدرم هر وقت صداى آذان جمعه را مى» عبد الرحمن بن کعب«يکى از محدثان از 

ى که دليل اين مطلب را جويا شدم، گفت: به خاطر فرستاد، هنگام رحمت مى» اسعد بن زرارة«بر 
  .آن است  که او اولين کسی است  که نماز جمعه را با ما به جا آورد

  گفتم: آن روز چند نفر بوديد؟ گفت: فقط چهل نفر!
  کمترين عدد  برای اقامت نماز جمعه:

در مورد با هم   ماءبرای اقامت نماز جمعه چند نفر باشند علمصلين درمورد اينکه کمترين عدد 
  اختالف نظر پرداختند :

نفر مرد  40مشهورترين اقوال در نزد علماء آنست که ميگويند برای انعقاد نماز جمعه نياز به 
ميباشد، و اين نظر امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل و تعداد ی ديگری از علماء ميباشد 

 40د که اولين نماز جمعه ای که در مدينه منعقد شد و دليلشان بر اينست طوريکه در فوق بيان ش
  نفر بودند.

نفر باشند و اين نظر ربيعة بن عبدالرحمن  12رأی ديگری از علماء اينست که : کمترين عدد بايد 
  استاذ امام مالک ميباشد.

ظر امام نفر ميدانند ،  و اين ن 4تعداد ی ديگری از علماء  کمترين عدد را برای انعقاد نماز جمعه  
  صاحب ابو حنيفه نيز ميباشد .

نفر ميدانند  و اين نظر  3همچنان تعداد ی از علماء  کمترين عدد را برای انعقاد نماز روزجمعه  
  امام اوزاعی و شيخ االسالم ابن تيمية ميباشد.

ر نف 3ولی بهترين قول آنست که ميگويد کمترين عدد برای انعقاد نماز جماعت در شهر و يا روستا 
نفر ميباشد و برای اعداد باالتر از آن  3ميباشند زيرا کمترين عددی که به آن جماعت گفته ميشود 

دليل واضحی نيست و اگر تعداد معينی برای انعقاد نماز جمعه شرط ميبود ، پيامبر صلی هللا عليه و 
  سلم حتمآ  آنرا برای امتش بيان ميداشت .

  حکمت و فلسفه نماز جمعه چيست؟ 
ن و احاديث نبوی آمده است ،  تاکيد فراوان شرع اسالم در وضع عبادات آطور که در آيات قر همان

  به اتحاد مسلمانان و انسجام اسالمی شده است. 
در حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم جامعه اسالمی را به يک جسم تشبيه کرده اند. که همه اعضای 

تحکام اتحاد و انسجام خداوند متعال هفته ای يک روز را يک جسم به هم پيوسته هستند. لذا برای اس
قرار داده تا مسلمانان از جاهای دور و نزديک در مصال و در ميعادگاه نماز جمعه حاضر شوند و در 

  کنار يکديگر وحدتشان را به نمايش بگذارند.
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  دومين حکمت نماز جمعه: 
در يک جا جمع می شوند و در کنار يکديگر  ايجاد الفت و محبت بين مسلمانان است. وقتی مسلمانان

نماز جمعه را اقامت می کنند. خود به خود الفت و محبت در دلهای آنها جا می گيرد و يکديگر را 
بهتر می شناسند و در مواقع مشکالت و مصيبتی که برای فردی از افراد جامعه اتفاق می افتد می 

  توانند به او کمک کنند.
ماز جمعه تعليم و تعلم است. بر هر مرد و زن مسلمان فرض است که دين و همچنين فلسفه ديگر ن

  مسايل شرعی اش را ياد بگيرد. 
لذا در روز جمعه که از سخنان از کتاب هللا وسنت  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  بيان می شود. 

  مسلمانان در ميعاد گاه جمعه حاضر می شوند و مسائل دين شان را ياد می گيرند.
ر واقع نماز جمعه مدرسه هفتگی است برای آموختن دين و پند و اندرزهای اسالمی. و الزم است د

  که هر فرد مسلمان در اين مکتب اشتراک نمايند .
نمازجمعه در واقع يکی از بزرگترين شعاعر اسالم است که عظمت دين اسالم را به نمايش می 

  گذارد.
  حکم نماز جمعه:

اسالم  بر واجب بودن نماز جمعه حکم مينمايند واستدالل  به فرموده تعداد کثيـری از علمای 
يا أيها الَِّذيَن آَمنُوا إذَا نُوِدی ِللصَّالَِة ِمن يوِم الُجُمعَِة فَاسَعوا إلَی ِذکِر :« پروردگار با عظمت  مينمايند 

 )  9ايه  معه :جسوره » (ِهللا َو ذَُروا البَيَع َذِلُکم َخيٌر لَُکم إن ُکنتُم تَعَلُمون 
ای مؤمنان هنگاميکه روز جمعه برای نماز ندا داده شد به سوی ذکر و عبادت خدا بشتابيد و خريد (

 .و فروش را رها سازيد اين برای شما بهتر و سودمندتر است اگر بدانيد)
 از طارق بن شهاب روايت است که پيامبر صلى هللا عليه و سلم فرمود : (الجمعة حق واجب علی کل

) 942مسلم فی جماعة إال أربعة، عبد مملوک أو امرأة أو صبی أو مريض) (صحيح ابو داوود 
ای  خواندن نماز جمعه همراه با جماعت بر هر فرد مسلمانی واجب است، مگر بر چهار گروه؛ برده«

 ).که در مالکيت سيدش است، زن، کودک، و انسان مريض
از رسول هللا صلى هللا عليه و سلم شنيدند که روی  از ابن عمر و ابوهريره روايت است که آنان

لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن هللا علی قلوبهم ثم ليکونن من «  :فرمود منبرش می
کنند بايد از اين عملشان  افرادی که جمعه را ترک می) «5480(صحيح ابن ماجة : »  الغافلين 

زند، سپس در زمره غافالن قرار  ها مهر (غفلت) میدست بکشند وگرنه خداوند بر قلبهای آن
 .»گيرند می

کردند  از عبدهللا روايت است که پيامبر صلى هللا عليه و سلم به گروهی که نماز جمعه را ترک می
لقد هممت أن آمر رجال يصلی بالناس، ثم أحرق علی رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم «  فرمود :  

تصميم داشتم که شخصی را مأمور کنم تا برای مردم نماز بخواند «)، 5142(صحيح ابن ماجة : »  
 .آيند بر سرشان آتش بزنم ) های مردانی را که به نماز جمعه نمی سپس بروم و خانه

از ابوجعد ضمری روايت است که پيامبر صلى هللا عليه و سلم فرمود : (من ترک ثالث جمع تهاونا 
توجهی، ترک  کسی که سه جمعه را از روی بی) «1039/377/3اوود بها طبع هللا علی قلبه) (ابو د
 .»زند کند خداوند بر قلبش مهر می

من ترک ثالث جمعات من «از اسامه بن زيد روايت است که پيامبر صلى هللا عليه و سلم فرمود : 
کسی که سه جمعه را بدون عذر ترک «)، 6144صحيح ابن ماجة : »(غير عذر کتب من المنافقين

 .»آيد کند، از منافقين به حساب می
پس طبق احاديث صحيح فوق الذكر، كسی كه به فرضيت نماز جمعه اعتقاد داشته باشد ولى سستى 

نماز  3كند و بدون عذر نماز جمعه را با جماعت نخواند و نماز جمعه عمدا ترك كند پس از ترك 
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منافقين نوشته خواهد شد، پس چه جمعه خداوند قلبش را مهر غفلت و گمراهى ميزند و از جمله 
برسد به كسى كه نه تنها نماز جمعه را نميخواند بلكه فرضيت نماز جمعه را هم انكار ميكند؟ اين 

 اشخاص نزد خداوند چه وضعيتى خواهند داشت؟
خير يوم طلعت «حضرت ابوهريره(رض) روايت می کند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  فرمودند: -1

وم الجمعه فيه خلق آدم و فيه دخل الجنه و فيه اخرج منها، و ال تقوم الساعه اال فی يوم فيه الشمس ي
(ترمذی:حسن صحيح) (بهترين روزی که آفتاب  در آن طلوع می کند روز جمعه است زيرا » الجمعه

درروز جمعه حضرت آدم عليه السالم خلق شدند از آن بيرون شدند و قيامت بر پا نخواهد شد مگر 
 ) .روز جمعهدر 
در روايات بطور مرفوع امده است که خداوند در هر روز جمعه ششصد هزار نفر را مورد عفو  -2

  .قرار می دهد و کسی که در روز جمعه بميرد در آن روز از عذاب قبر محفوظ می ماند
 حکمت نمازجمعه و فضيلت رفتن به آن:

سلمانان و شناخت پيداکردن آنها با حکمت تشريع جمعه برای جای دادن به فکر جمعی و تجمع م
همديگر و محبت و ألفت پيداکردن بين آنها و يادآوری نسبت به دستورات اسالم در رابطه با احکام 

و اخالق و اداب و امر به معروف و نهی از منکر و مسائل عمومی اعم از خارجی و داخلی می 
 .باشد

نماز گزار ر روايت آمده است هر قدمی که فضيلت رفتن به جمعه بدست آوردن ثواب، بطوری که د
سبب عفو گناهی می شود و در حديثی  برای رفتن به ادای نماز جمعه ، از آن ثواب کمايی ميکند ، و

  که ابوهريره(رض) نقل می کند آمده که حضرت محمد صلی هللا عليه وسلم فرمودند:
ه و من راح فی الساعه الثانيه، فکانما من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابه ثم راح فکانما قّرب بدن« 

قرب بقره و من راح فی الساعه الثابيره فکانما قرب کبشاً و من راح فی الساعه الرابعه فکانما قرب 
دجاجه و من راح فی الساعه الخامسه فکانما قرب بيضه فإذا خرج اإلماُم حضرت المالئکه يستمعون 

سل کند سپس بسوی محل جمعه حرکت کند ثوابش به متفق عليه)  (کسی در روز جمعه غ»( الذکر.
اندازه قربانی کردن يک شترمی باشد و کسی که در ساعت دوم حرکت کند به اندازه قربانی کردن 
يک گاو و کسی که در ساعت سوم حرکت کند به اندازه قربانی کردن يک قوچ و کسی در ساعت 

ی که در ساعت پنجم حرکت کند به اندازه چهارم حرکت کند به اندازه قربانی کردن يک مرغ و کس
کردن يک تخم مرغ به ثواب می رسد و وقتی امام جمعه بسوی مسجد حرکت کردند مالئکه برای 

  .گوش دادن به ميان جمعيت حاضر می شوند
 :دـفضايل رفتن به مسج

وسلّم ـ فرمود: آيا  هللا عليه  عنه ـ روايت شده است كه پيامبر ـ صلّی هللا ريره ـ رضیـدر حديثی از ابوه
برد  كند و درجات را نزد خود باال می خواهيد شما را به چيزی كه خداوند با آن گناهان را محو می می

راهنمايی كنم؟ صحابه گفتند : بلی يا رسول هللا آنحضرت صلی هللا عليه وسلم فرمود: وضوءی كامل 
سوی مساجد، و   اد گام برداشتن بهو صحيح گرفتن با تحّمل سختی و زحمت (در سرما و غيره)، زي

ها رباط است. (به مداومت در راه خدا و پاسداری  بعد از يك نماز به انتظار نماز ديگر نشستن، اين
 ).گويند از حدود و مرزهای اسالمی رباط می

حضرت فرمود: هرگاه ديديد مردی به (رفتن  عنه روايت شده است كه آن هللا  از ابوسعيد خدری رضی
فرمايد:  مساجد، انس و عادت دارد، به مؤمن بودن او گواهی دهيد؛ زيرا خداوند متعال میسوی) 

»( إنّما يعمر مساجد هللا من آمن با� و اليوم اآلخر و أقام الصلوة و آتی الزكاة و لم يخش إال هللا«
كنند كه به خدا   )(  فقط كسانی مساجد خدا را (از جهت معنوی و ماّدی) آباد می 18سوره توبه:  آيه 

  ترسند . پردازند و جز هللا از كسی نمی دارند و زكات می و روز قيامت ايمان دارند و نماز را برپا می
  در حديثی از اوس بن اوس ثقفی روايت ميکند که از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شنيدم : 
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َماِم، فَاْستََمَع َولَْم يَْلُغ، َمْن َغسََّل يَْوَم اْلُجُمعَِة َواْغتََسَل، ثُمَّ بَکََّر وَ « اْبتََکَر، َو َمَشى َولَْم َيْرَکْب، َوَدنَا ِمْن اْإلِ
کسی که روز جمعه سرش را شسته و غسل .(»َکاَن َلهُ بُِکّلِ ُخْطَوٍة َعَمُل َسنٍَة أَْجُر ِصيَاِمَهاَوقِيَاِمَها

ردد ، و پياده رفته و از وسايل نمايد  سپس زود به مسجد  خود را برساند  و به اول خطبه حاضر گ
نقليه استفاده نکند و به امام نزديک شده و به خطبه گوش داده و کارهای بيهوده انجام ندهد. برای 

أبو داود فی السنن رقم شود. (  دارد ثواب يک سال روزه و نماز به او داده می هر قدمی که برمی
الهيثمی فی مجمع الزوائد رجاله رجال قال النووی فی المجموع هذا الحديث حسن و قال  ٣۴۵

  .) ۶٩٠الصحيح، صحيح الترغيب و الترهيب رقم 
 زنان ونماز جمعه:

رفتن زنان به مسجد برای نماز جمعه واجب نميباشد، اما هنگامی که خوف فتنه  در شرع اسالمی
وجود نداشته باشد، حاضر شدن زنان در نماز جمعه جايز است و به خاطر آن پاداش هم داده 

  ميشوند زيرا که واجب نبودن نماز جمعه برای زنان به جهت تخفيف بر آنان بوده است.
 نماز جمعه : در فضيلت دعا

ل از همه بايد گفت که دعا کردن مغز عبادت است،وخود نماز .محتوی آيات قرآنی ونصوص قب
بعد از انتهای نماز مستحب است. از   دعا کردن متبرکه تالوت شده عمد تآ در واقعيت دعا ها آند و 

يل جوف ال« ايشان جواب دادند: صلی هللا عليه وسلم سوال کردند که کدام دعا مستجاب است؟ مبر پيا
) و البانی 3499يعنی: دعا در دل شب و بعد از نمازهای فرض.(ترمذی  »و دبر الصلوات المکتوبات

آنرا صحيح دانسته است. وقابل ذکر است که دعا  بعد از سالم دادن نماز از  نزد پيامبر صلی هللا 
ايی) اللهم أعنی علی ذکرک وشکرک و حسن عبادتک)(نس« عليه وسلم ثابت شده است از جمله: 

  ».يعنی:خداوندا! مرا بر ذکر و شکر نعمتها و خوب انجام دادن عبادتت ياری فرما
خدايا از تو علمی «ابن ماجه ) يعنی:» ( اللهم إنی أسألک علماء  نافعا و رزقا طيبا و عمال متقبال « 

  ».کنم نافع و رزقی پاک و عملی قبول شده را طلب می
بک من الجبن، وأعوذ بک أن أرد الی أرذل العمر، وأعوذ بک اللهم إنی أعوذ بک من البخل وأعوذ «

   و   ترسوئی   و   بخل   خداوندا از (   (بخاری) يعنی:» من فتنة الدنيا، وأعوذ بک من عذاب القبر
قبر    عذاب   و   دنيائی  و آشوب   و فتنه   ) از کار افتادگی   و  پيری   دوران (   زندگی   بدترين روزهای

  .).مآور پناه می  تو  به
اللهم أصلح لی دينی الذی هو عصمة أمری، وأصلح دنيای التی جعلت فيها معاشی: اللهم إنی أعوذ « 

برضاک من سخطک، وأعوذ بعفوک من نقمتک وأعوذ بک منک، ال مانع لما أعطيت، وال معطی لما 
من در    اکدامنیپ   و   پاکی   که کن   اصالح   را   دينم   (خداوندا»  منعت، وال ينفع ذا الجد، منک الجد

  . است   آن  در   زندگيم   که کن  اصالح  را  دنيايم    آن است . و
   واز خداوند از خشم تو غضب ، برم  می    پناه      تو   و رضای    خـرسندی   به   تو  از خشم   خداوندا  
عطا   تو   را که   چيزی   . برم می     پناه     تو    از تو به   و ،  برم می    پناه    تو     و گذشت   عفو    به   تو  

را     چيزی   و آن باشد        مانع   تواند نمی     ، کسی نمی تواند مانع  آن باشد وچيزی را  کسی کنی
   در پيشگاه   ثروتی   و و عظمت    بخت   هيـچ    عطا کند. را   آن   تواند   نمی  کسی  ،  کنی منع     تو   که
  . شود)  می   واقع   سودمند  برايشان    بکار نيايد ، بلکه تنها عمل صالح وکردار  شايسته  را  توبندگان  

و دعاهای ديگری که در کتب فقه وارد شده اند. و همانطور که گفته شد اين دعا ها مستحب هستند 
و ترک آنها موجب عقاب نيست هر چند شايسته است به تبعيت از پيامبر صلی هللا عليه وسلم انجام 

موجب لوم و عتاب تارک دعا کننده خواهد  شوند و اگر بکلی در زندگی ترک شوند جايز نيست و
  بود.

اما اين فضيلت دعا مخصوص بعد از نمازجمعه نيزمی باشد، ولی آنچه که دعا را در روز جمعه 
ساعت قبول دعا است:مطابق احاديثی نبوی در شب و روز جمعه ساعتی است که متمايز کرده است 
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فيه ساعه «) در حديثی ميفرمايد : در آن ساعت دعا مستجاب می شود چنانکه ابوهريره(رض
در روز جمعه  متفق عليه ) (» (  اليوافقها عبد مسلم و هو قائم يصلی يسال هللا شيئا اال اعطاه إياه 

ساعتی وجود دارد که هرکس در حال انتظار نماز و مالزمت آن، در آن لحظه از خدا هر چيزی 
ساعت علماء  اختالف نظر دارند ولی از ابی بخواهد خداوند آنرا به عطا می کند) و در مورد آن 

برده در صحيح مسلم ثابت است که آن ساعت، ساعتی است که امام برمنبر قرار می گيرد تا وقتی 
  .که نماز را اداء می نمايد

 ابُن ُعمرَ «ِ همچنان در حديثی از أَبی بُردةَ بِن أَبی ُموسـَی األَشعَِرِیّ َرِضَی oَّ َعْنه، روايت است: 
ِ َصلّی هللاُ َعَلْيِه وَسلَّم فی َشأِْن ساَعِة الُجُمعَةِ  َّo عْنُهَما: أََسِمْعت أَبَاَک يَُحِدُّث َعن َرُسول َّo ؟ قَال: رَضَی

ُم هی ما بْيَن أَْن يَجِلَس اِإلما« قلت: نعم، َسِمعتُهُ يقُول: سِمْعُت رُسوَل oَّ َصلّی هللاُ َعَلْيِه وَسلَّم يَقُوُل: 
رواه مسلم. ) يعنی: از ابو برده بن ابی موسی اشعری رضی هللا عنه » ( إِلی أَْن تُقَضی الصَّالةُ 

روايت شده که گفت:  ابن عمر رضی هللا عنهما گفت: آيا شنيدی که پدرت در مورد ساعت جمعه از 
که می گفت: از  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم چيزی را صحبت کند؟ گفت: گفتم: آری، از وی شنيدم

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شنيدم که می فرمود: آن ميان نشستن امام است تا آنکه نماز ادا 
 شود.  لذا برخی از علماء  گفته اند؛ اين ساعت مابين دو خطبه نماز جمعه هنگام جلوس امام است.

  جمعه کفارۀ گناهان:
اْلُجُمعَةُ َکفَّاَرةٌ لِما بَْيَنَها وَبْيَن اْلُجُمعَِة «هللا عنه  آمده است :  در حديثی از  أَبِی َماِلٍک اْألَْشَعِرّیِ رضی

َ َعزَّ َوَجلَّ يَقُوُل َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ  َّo ََّعْشُر أَْمثَاِلَهاالَِّتی تَِليَها َوِزيَاَدِة ثََالثَِة أَيَّاٍم َوَذِلَک بِأَن  .«
) روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه ۶٨۵ترغيب و الترهيب رقم (طبرانی فی الکبير، صحيح ال
گناهان همان جمعه تا جمعه بعدی به همراه سه روز ديگر است.   وسلم فرمودند: جمعه، کفاره

      آورد. فرمايد: کسی که يک نيکی انجام دهد ده برابر آن برای او به حساب می زيراخداوند متعال می
  :وقت نماز جمعه

ماز جمعه همان وقت نماز ظهر است و قبل از آن نيز جايز است:در اين مورد مراجعه مينمايم وقت ن
أن النبی صلی هللا عليه و سلم کان يصلی :« به حديثی از  انس بن مالک رضی هللا عنه که ميفرمايد 

 پيامبر صلی هللا عليه و سلم نماز جمعه را هنگام زوال آفتاب» ( الجمعة حين تميل الشمس 
  خواند). می

از جابر بن عبدهللا روايت است که : از او سؤال شد چه وقتی پيامبر صلی هللا عليه و سلم نماز جمعه 
(نماز جمعه را » کان يصلی ثم نذهب إلی جمالنا فنريحها حين تزول الشمس«خواند؟ گفت :  را می

 گردانديم). از میرفتيم و هنگام زوال آفتاب  آنها را ب خواند  سپس نزد شترانمان می می
  ؟نماز جمعه بر کی فرض است

  اسالم-1
  بلوغ -2
  عقل -3
    آزادی -4
  مردبودن -5
  سالمتی بدن -6
  در محل برگذاری جمعه مقيم بودن -7

نماز جمعه بر غير مسلمان و کودکان و ديوانه و کسی که اختيار خود را ندارد اعم از برده و اسير و 
استثنای مسافری که روز جمعه بعد از آذان صبح به سفر  کسی که مسافر است واجب نيست.(به

 .رفته باشد
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الجمعة حق « در حديثی از طارق بن شهاب روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود : 
خواندن نماز » «واجب علی کل مسلم فی جماعة إال أربعة، عبد مملوک أو امرأة أو صبی أو مريض

ای که در مالکيت  ر فرد مسلمانی واجب است، مگر بر چهار گروه؛ بردهجمعه همراه با جماعت بر ه
  ».سيدش است، زن، کودک، و وشخص مريض 

ليس علی المسافر جمعة)(جمعه «صلی هللا عليه و سلم فرمود :    از ابن عمر روايت است که پيامبر
  بر مسافر واجب نيست).

    تشويق بر خواندن نماز جمعه:
ومراسم اجتماعی هفتگي مسلمانان بشمار ميرود از مقام ومنزلت خاصی  نماز جمعه که بحيث عيد

نه تنها يك عبادت، بلكه مظهر وحدت »  نماز جمعه«در اسالم برخوردار ميباشد ، بخاطراينکه 
  مسلمين و شكوه و عظمت اسالم است ،ومسلمان به حضور در نماز جمعه تشويق گرديده است .

   عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود :رضی هللا   در حديثی از ابوهريره
من اغتسل ثم أتی الجمعة فصلی ما قدر له، ثم أنصت حتی يفرغ من خطبته، ثم يصلی معه غفرله «  

هرکس در روز جمعه غسل کند و به نماز جمعه »  ( ما بينه و بين الجمعة األخری و فضل ثالثة أيام
ده نماز بخواند؛   سپس تا فراغت (امام) از خطبه سکوت کند، سپس با برود و آنچه برای او مقدر ش

او نماز بخواند، گناهان (صغيره) بين اين جمعه و جمعه ديگرش و سه روز اضافه بر آن بخشوده 
  شود). می

همچنين در حديثی ديگری حضرت  ابوهريره روايت نموده که : پيامبر صلی هللا عليه و سلم 
وات الخمس، و الجمعة إلی الجمعة، و رمضان إلی رمضان مکفرات ما بينهن الصل« فرموداست  : 

گانه و جمعه تا جمعه و رمضان تا رمضان، گناهان بين خود را از  نمازهای پنج» «إذا اجتنبت الکبائر
  ».برند به شرطی که از گناهان کبيره دوری شود بين می

  :خواندن نماز جمعه در مسجد جامع
کان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم و « بی بی  عايشه روايت است : در حديثی از حضرت 

مردم گاه گاهی از منازلشان که در قريجات اطراف و حوالی (که در فاصلة چهار ...»  «العوالی و 
  ».آمدند مايلی و بيشتر از مدينه بودند) برای جمعه (به مدينه) می

ليفة کانوا يجتمعون مع النبی صلی هللا عليه و سلم و از زهری روايت است که : (أن أهل ذی الح
اهل ذوالحليفه با پيامبر صلی هللا عليه و سلم جمعه «ذلک علی مسيرة ستة أميال من المدينة) 

  ».کردند و ذوالحليفه در فاصله شش مايلی مدينه قرار داشت  می
اهل منی برای نماز »  «کةکان أهل منی يحضرون الجمعة بم« از عطاء بن ابی رباح روايت است : 

  ».آمدند جمعه به مکه می
نقل نشده که پيامبر صلی هللا عليه و سلم به کسی اجازه :«) گويد 55/2حافظ ابن حجر در تلخيص (

  ».داده باشد تا در يکی از مساجد مدينه يا روستايی از روستاهای نزديک آن نماز جمعه برگزار کند
   :دعا واذکارمستحب در روز جمعه

نچه که دعا را در روز جمعه متمايز کرده است حديث صحيحی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم است آ
ِ َصلّی هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم ذکر يَْوَم الُجُمَعة، َفقَال: « که:  َّo فِيها َساَعةٌ ال يَُوافِقها َعْبٌد ُمسِلم، « أَنَّ َرُسوَل

(متفٌق عليه).از ابو هريره » َوأََشاَر ِبيِدِه يُقَِلّلَُها،» ْيئا، إِالَّ أَْعَطاهُ إِيَّاه َوُهو قَائٌِم يَُصِلّی يسأَُل oَّ شَ 
رضی هللا عنه روايت است که:  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم روز جمعه را ياد کرده و فرمود: در 

ود در حاليکه از آن ساعتی که هيچ بندهء مسلمانی که ايستاده نماز می گزارد، با آن برابر نمی ش
خداوند چيزی را می طلبد، مگر اينکه آن را بوی می دهد و به دستش اشاره نمود که آن را کم می 

  شمرد.
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  همچنان در حديثی از  أَبی بُردةَ بِن أَبی ُموسـَی األَشعَِرِیّ َرِضَی oَّ َعْنه،روايت است : 
ِ َصلّ «  َّo ی هللاُ َعَلْيِه وَسلَّم فی َشأِْن ساَعِة الُجُمعَِة؟ قَال: قلت: نعم، أََسِمْعت أَبَاَک يَُحِدُّث َعن َرُسول

هی ما بْيَن أَْن يَجِلَس اِإلماُم إِلی أَْن « َسِمعتُهُ يقُول: سِمْعُت رُسوَل oَّ َصلّی هللاُ َعَلْيِه وَسلَّم يَقُوُل: 
ی اشعری رضی هللا عنه روايت شده رواه مسلم.) يعنی: از ابو برده بن ابی موس» (  تُقَضی الصَّالةُ 

که گفت: ابن عمر رضی هللا عنهما گفت: آيا شنيدی که پدرت در مورد ساعت جمعه از رسول هللا 
صلی هللا عليه وسلم چيزی را صحبت کند؟ گفت: گفتم: آری، از وی شنيدم که می گفت: از رسول هللا 

  صلی هللا عليه وسلم شنيدم که می فرمود:  
  تن امام است تا آنکه نماز ادا شود.آن ميان نشس

  لذا برخی از علماء  گفته اند؛ اين ساعت مابين دو خطبه نماز جمعه هنگام جلوس امام است.
  صلوات و سالم بسيار بر پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرستادن: -1

مکم يوم إن من أفضل أيا« از اوس بن اوس روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود : 
الجمعة، فيه خلق آدم، و فيه قبض، و فيه النفخة، و فيه الصعقة، فأکثروا علی من الصالة فيه فإن 

صالتکم معروضة علی، قالوا : يا رسول هللا، و کيف تعرض عليک صالتنا و قد أرمت؟ فقال : إن هللا 
ای شما روز جمعه به راستی از بهترين روزه» «عزوجل حرم علی األرض أن تأکل أجساد األنبياء

ميرند و ديگری زنده  است، که در آن آدم خلق شده، و در آن فوت کرده، و دو صور (که با يکی می
شود؛ پس در روز جمعه بسيار صلوات بر من بفرستيد که صلوات شما بر  شوند) در آن دميده می می

ود در حالی که ش شود، گفتند : ای رسول خدا! چگونه صلوات ما بر تو عرضه می من عرضه می
جسد تو پوسيده است؟ فرمود: خداوند بر زمين حرام کرده که اجساد پيامبران را بخورد (از بين 

  ».ببرد)
  خواندن سوره کهف: -2

من قرأ سورة الکهف فی « از ابوسعيد خدری روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود : 
کسی که در روز جمعه سوره کهف را بخواند در » «ينيوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعت
  ».شود فاصله بين دو جمعه نوری برايش روشن می

  دعای زياد به اميد مصادف شدن با ساعت اجابت دعا: -3
  فرمود : -صلی هللا عليه وسلم–در حديثی از جابر  رضی هللا عنه روايت است که پيامبر 

فيها عبد مسلم يسأل هللا عزوجل شيئا إال آتاه، فالتمسوها يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة، اليوجد « 
(روز جمعه دوازده ساعت است (در اين ميان ساعتی هست که) هر » آخر ساعة بعد صالة العصر

دهد، آن را در آخرين ساعت روز  بنده مسلمانی در آن ساعت از خداوند چيزی بخواهد حتما به او می
  ».جمعه بعد از نماز عصر جستجو کنيد

  :  آذان  درروزه جمعه
در روز جمعه  دو آذان گفته ميشود. آذان اول آن اعالم وقت نماز جمعه و آذان دوم آن وقتی که امام 
جمعه بر روی منبر قرار ميگيرد گفته ميشود. به هنگام ايراد خطبه از سوی امام جمعه، خواندن هر 

  نوع نماز و صحبت کردن حرام ميباشد.
لُهُ إَِذا َجلََس «  روايت است :   رضی هللا عنه  بن يزيددر حديثی از سائب  َکاَن النَِّداُء َيْوَم اْلُجُمعَِة أَوَّ

ا َکاَن   صلی هللا عليه وسلم   اِإلَماُم َعَلی اْلِمْنبَِر َعَلی َعْهِد النَّبِیِّ  َوأَِبی بَْکٍر َوُعَمَر َرِضی oَّ َعْنهَما، فََلمَّ
ْوَراءِ َوکَ  رضی هللا عنه ُعثَْماُن  )( در زمان رسول 912(بخاری:». ثَُر النَّاُس َزاَد النَِّداَء الثَّاِلَث َعَلی الزَّ

آذان جمعه همان آذان اّول بود   و عمررضی هللا عنه  رضی هللا عنه  ، ابوبکر  صلی هللا عليه وسلم هللا 
 رفت.  بر میکه در پيشروی  منبر گفته می شد آنهم وقتی که امام برای ايراد خطبه، باالی من

زوراِء گفته شد و     وقتی جمعيت زياد شد، آذان سّوم باالی  رضی هللا عنه  اّما در زمان خالفت عثمان
  اضافه گرديد.
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اصل در نماز جمعه و آذان آن، آذانی است که در مقابل امام گفته شده و باصطالح، آذان دوم جمعه 
هللا صلی هللا عليه و سلم گفته شده و بيع و است. زيرا آذان دوم، تنها آذانی است که در عهد رسول 

شراء را و ساير چيزهايی که مانع از سعی به نماز جمعه هستند، حرام ميگرداند. همچنين در عهد 
خالفت حضرت ابوبکر و عمر رضی هللا عنهما نيز فقط يک آذان گفته شده و آن نيز آذانی است که 

  در مقابل امام جمعه گفته ميشود.
ان خالفت حضرت عثمان رضی هللا عنه به علت کثرت مسلمين و اجتماع عظيم آنان برای اما در زم 

  اداء نماز جمعه، آذان اول که در مئذنه (مناره) گفته ميشود، مشروع گرديده است.
  آذان اول برای فرا خوانی عمومی مردم برای شرکت در نماز جمعه گفته ميشود. 
گرچه در عهد رسول هللا صلی هللا عليه و سلم و در زمان عثمان رضی هللا عنه احضرت اين عمل  

شيخين رضی هللا عنهما موجود نبوده است، اما هيچ يک از آحاد امت منکر آن نشده و آن عمل را 
  .رد ننموده اند. لذا به آن اجماع کرده و يکی از سنتهای ماندگار برای اين امت به يادگار مانده است

امبر صلی هللا عليه وسلم و خلفای راشدين هستيم، چرا که پيامبر صلی هللا و ما مسلمين تابع سنت پي
...فعليکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسکوا بها وعضوا « عليه وسلم می فرمايد: 

  صحيح ). -ابن ماجه - ترمذی-امام احمد–ابو داوود ».( عليها بالنواجذ..
از سنت من، و سنت خلفای راشدين که آنها هدايت کنندگان اند، يعنی: ...پس بر شما باد به پيروی 

  بر آن با دندانهای کرسی خويش گزيده و آنرا محکم گيريد.
  :سنت های روز جمعه

 سنت را که يک فرد مسلمان آنرا بايد رعايت کند عبارت است از :
  غسل کردن1-
    عطر زدن -2
   سفيد پوشيدن تازه ترين لباس و در صورت امکان لباس  -3
    در صورت ممکن رفتن به مسجد غرض ادای نماز جمعه بصورت پياده و آرام -4
  جای گرفتن ، نزديک امام   -5
   در طول راه به قرائت قرآن و ذکر مشغول بودن -6
   نظافت کلی بدن -7
 ناخن گرفتن -8
   کوتاه کردن سبيل -9

    خوانده سوره کهف -10
    دعاکردن -11
    صلوات فرستادن -12
  هفت بار خواندن سوره اخالص و معوذتين بعد از سالم دادن امام  -13

 :مکروهات جمعه
    خواندن نماز ظهر به جماعت -1
   شرکت در هر مجلسی در وقت جمعه -2
  حرف زدن در وقت خطبه ها -3
   بلندکردن کسی و نشستن در جای او -4
  از جمعه .قدم برداشتن برروی مردم برای رسيدن به صف های  اولی نم -5

 قضای نمازجمعه:
طبق رای و نظر همه علماء  ءبا رسيدن وقت نماز عصر فرصت ادای جمعه تمام شده و تنها فرضی 
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است که قضا نمی شود و قابل جبران نمی باشد و در صورت برگزار نشدن نماز جمعه در وقت آن 
  .بايد نيت نماز ظهر را آورده و چهار رکعت بخواند

 روز جمعه:ادای نماز ظهر در 
کسانی که نماز جمعه بر آنها واجب است ولی شرکت نمی کنند طبق قول اصح تا بعد از ادای مراسم 
جمعه حق ادای نماز ظهر را ندارند و اگر کسی در وقت ادای جمعه نماز ظهر خواند بعداً بايد آن را 

قت جمعه نماز ظهر را اعاده کند ولی کسانی که گفته شد جمعه بر آنها واجب نيست می توانند در و
ادا نمايند ولی برای آنها نيز مستحب است تا بعد از ادای جمعه صبر کرده آنگاه نماز ظهر را ادا 

   .)1333صفحه  2نمايند.(فقه اسالمی جلد 
 بدعت های شب و روز جمعه:

  گفتن الفاتحه بعد از آذان در طول شب وروز جمعه -1
  : قال رسول هللا(ص) الجمعه... قبل از آذان دومخواندن حديث عن ابی هريره(رض) قال -2
  گفتن(صلوسنه الجمعه) توسط مؤذن بعد از آذان اول. -3

 طبه جمعهـمقام ومنزلت خُ 

  :هـبـطـخُ 
خطبه  در روز جمعه واجب است؛ چون از يک طرف پيامبر صلی هللا عليه قبل از همه بايد گفت که 

  کرد . چوقت آنرا ترک نمیخواند و هي ها آنرا می و سلم در تمام جمعه
إن طول صالة «مطايق روايت محدثين  روش پيامبر صلی هللا عليه وسلم در خطبه اين  بود که : 

  »الرجل و قصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصالة و أقصروا الخطبة و إن من البيان لسحرا 
بودن او است؛ پس نماز را  ای از فقيه اش نشانه ( طوالنی بودن نماز خطيب و کوتاه بودن خطبه 

  طوالنی و خطبه را کوتاه کنيد و به راستی که برخی سخنان سحرآميزند).
کنت أصلی مع النبی صلی هللا عليه و سلم الصلوات، « در حديثی از جابربن سمره روايت است : 

دم، در نماز خوان نمازها را با پيامبر صلی هللا عليه و سلم می» ( فکانت صالته قصدا، و خطبته قصدا
  کرد). اش حد وسط را رعايت می و خطبه

کان رسول هللا صلی هللا عليه و سلم إذا خطب « همچنان در حديثی ازجابر بن عبدهللا روايت است :  
پيامبر صلی هللا »  «احمرت عيناه وعال صوته و اشتد غضبه کانه منذر جيش يقول صبحکم و مساکم

شد و عصبانيتش شدت پيدا  مانش سرخ و صدايش بلند میخواند چش عليه و سلم وقتی خطبه می
 ».کند گويد : دشمن صبح و شام به شما حمله می دهد و می کرد انگار از آمدن لشکری هشدار می می
 :طبه نماز جمعهخُ 

علماء  ميگويند که در ايراد خطبه نماز جمعه ، الزم نيست که امام از جمالت خاصی برای ايراد 
  ل ارد ،بلکه کافيست خطبه ی خود را با خطبه استفاده بعم

  شروع نمايد که بصورت زير است:»  خطبة الحاجه «  
 ت:ـخطبه حاج

ها و درسهايش را با اين خطبه که به خطبه حاجت  ها و موعظه پيامبر صلی هللا عليه و سلم خطبه
 کرد : معروف است شروع می

ذ با� من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا، من إن الحمد�، نحمده، و نستعينه، و نستغفره، و نعو« 
يهده هللا فال مضل له، و من يضلل فال هادی له، و أشهد أن ال إله إال هللا وحده الشريک له و أشهد أن 

 ».محمدا عبده و رسوله
  )102(آل عمران :  »   تُْم ُمْسِلُمونيأْ أيَهاْ الَِّذيَن آَمنُْواْ اتَّقُوا هللاَ َحقَّ تُقَاْتِِه َو الَتَُمْوتُنَّ إِالَّ َو أنْ  « 
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اِحَدٍة وَّ َخلََق ِمْنَهاْ َزْوَجَهاْ َوبَثَّ ِمنْ   « ُهَماْ ِرَجاالً َکثِيراً يأْ أيَها النَّاُس، اتَّقُْواْ َربَُّکُم الَِّذی َخَلقَُکم ِمْن نَّْفٍس وَّ
ً وَّ نَِساًء َو اتَّقُْواْ هللاَ الَِّذی تََساَءلُْوَن بِِه َواألرْ    )1(سوره نساء :   »   َحاَْم إِنَّ هللاَ َکاَْن َعَليُکْم َرِقيبَا

وبَُکم َو َمن يِطعِ يأْ أيَها الَِّذيَن آَمنُْواْ اتَّقُوا هللاَ َو قُْولُْواْ قَْوالً َسِديداً يْصِلح لَُکْم أَْعَماْلَُکْم َو يْغِفْرلَُکْم ذُنُ  « 
ً هللاَ َو َرسُولَهُ فَقَْد فَاَْز فَْوزاً عَ    )71و  70احزاب : سوره (  »  ِظيما

ا بَْعُد  فإن أصدق الحديث کتاب هللا، و خير الهدی، هدی محمد صلی هللا عليه و سلم و شر :«  أَمَّ
  » األمور محدثاتها، و کل محدثة بدعة، و کل بدعة ضاللة و کل ضاللة فی النار

جوييم و از او  از او ياری میگوييم و  سپاس و ستايش تنها اليق خداست، او را شکر می«ترجمه: 
بريم به خدا از شرارت نفسهايمان و از بديهای اعمالمان، هر کسی  کنيم، و پناه می طلب آمرزش می

ای برايش  ای برايش نيست،و کسی راکه گمراه کند،هدايت کننده که خدااوراهدايت کند گمراه کننده
  ».نيست

 نيست، يکتا است، شريکی ندارد و شهادت دهم که هيچ معبود بر حقی غير از هللا و شهادت می«
  ».دهم که محمد بنده و فرستاده او است می
  ».ايد آنچنانکه بايد از هللا بترسيد و نميريد مگر آنکه مسلمان باشيد ای کسانی که ايمان آورده«
ای مردمان از (خشم) پروردگارتان بپرهيزيد، پروردگاری که شما را از يک انسان بيافريد و «

پس) همسرش را از نوع او آفريد و از آن دو نفر مردان و زنان فراوانی منتشر ساخت، و از (س
دهيد و بپرهيزيد از اينکه پيوند خويشاوندی را  (خشم) خدايی بپرهيزيد که همديگر را بدو سوگند می

  ».گسيخته داريد، (وصله رحم را ناديده گيريد) زيرا بيگمان خداوند مراقب شما است
دهد و)  نان از خدا بترسيد و سخن حق و درست بگوييد، در نتيجه خدا (توفيق خيرتان میای مؤم«

بخشايد هر کس که ازهللا  و پيامبرش فرمانبرداری کند  کند و گناهانتان را می اعمالتان را اصالح می
  ».يابد قطعا به پيروزی و کاميابی بزرگی دست می

هترين روش و سنت، روش و سنت محمد صلی هللا اما بعد راستترين سخن، کتاب خدا است و ب«
ای (در دين) بدعت و هر  عليه و سلم است وبدترين امور چيزهای ساختگی است و هر ساخته شده

  ».بدعتی گمراهی و هر گمراهی در آتش است
  زبان خطبه :

مقيد به پس از خواندن خطبه حاجت امام هر دو خطبه را با زبان محلی خود ادامه دهند بدون اينکه   
  الفاظ و عبارات خاصی باشد .

اما برخی از علماء  واهل علم خطبه به زبان غير عربی را  منع کرده اند. به خاطر، ميل و   
رغبتشان به بقای زبان عربی ومحافظت آن، وبدليل حرکت بر مسير رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

،با زبان عربی ارائه می دادند و و اصحابش که خطابه هايشان را در سرزمين های غيرعربی 
  همچنين ترغيب نمودن مردم برای يادگيری زبان عربی و اهميت به آن.

ولی برخی از  اهل علم ايراد خطبه جمعه به زبان غير عربی را در بين کسانيکه اکثرا زبان عربی 
ريع کرده ونيز گناه بلد نيستند، جايز شمرده اند. تا به مردم آنچه که خداوند از احکام برای آنها تش

ومعصيت هايی که خداوند از ارتکاب آنها منعشان کرده تفهيم نمايند و آنها را به اخالق وصفات 
  پسنديده راهنمايی کرده و از اخالق وصفات خالف آن باز دارند.

شکی نيست که مراعات معانی الفاظ و رسوم، مخصوصا درجايی که مخاطبان يا اکثر آنها به زبان 
لط نيستند وخطبه عربی (به دليل آنکه آن را نمی فهمند) در آنها هيچ اثری نمی کند، دارای عربی مس

واجبتر است. چرا که    بوده و از تعليم عربی واشتياق به کارگيری ومحافظت بر آن مقدم و   اولويت
( اگر در آن شرايط خطبه به عربی خوانده شود) هدف، که آموزش مردم است ،محقق نشده. و 

نين هدف از بقا بر زبان عربی نيز محقق نمی شود.وبنابراين بر کسی که تامل کند، معلوم می همچ
شود که؛ رای مبنی برجواز ترجمه وارائه خطبه به زبان های غيرعربی که بين مخاطبين آن رايج 

  است وبه وسيله آن تفکر کرده ومراد ومفهوم خداوند را می فهمند، مستحق تر به تبعيت است .
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صا هنگامی که عدم ترجمه موجب نزاع وخصومت شود. پس شکی نيست که در چنين حالتی خصو
واز بين رفتن مفاسد؛ ترجمه الزم واجباری می شود واگر ميان    برای دست يابی به مصلحت

مخاطبان کسی باشد که زبان عربی را بداند برای خطيب مشروع است که با دوزبان خطبه بخواند 
بخواند و بعدا آن را به زبان ديگری که سايرين می فهمند نيز ايراد کند و بدين  يعنی با عربی  خطبه

وسيله بين دو مصلحت جمع می شود وتمام مضرات از بين رفته ونزاع بين مخاطبين نيز پايان می 
  .يابد. وبر اين ديدگاه ما، داليل زيادی از شرع وجود دارند

  يادداشت:
های  يابد که خطبه و اصحاب او دقت کند در می    عليه وسلمصلی هللا های پيامبر کسی که در خطبه

آنها دربرگيرنده مطالبی است از قبيل بيان هدايت، توحيد، ذکر صفات پروردگار، اصول کلی ايمان، 
دعوت به سوی خدا، ذکر نعمتهای الهی؛ نعمت هايی که باعث محبت هللا تعالی   در قلب بندگانش 

  ترساند. ها را از عذابش میشود، و روزهايی که آن  می
های خود مردم را به ذکر و  و اصحاب در خطبه   صلی هللا عليه وسلم يابد که پيامبر همچنين درمی
شد، و طوری  اند، ذکر و شکری که موجب پيدايش محبت خداوند در قلب آنها می شکر امر کرده

نمودند  شکر و ذکر دعوت میکردند و مردم را به طاعت و  عظمت و اسماء و صفات خدا را ذکر می
کردند در حالی که  شد به طوری ک شنوندگان جلسه را ترک می که قلب آنها مملواز محبت به خدا می

  خدا را دوست داشتند وخدا هم آنها را دوست داشت. 
زاد را (» ق«خواند خصوصاً سوره  هايش بسيار قران می در خطبه   صلی هللا عليه وسلم پيامبر

صلی   ما حفظت ق إال من فی رسول هللا« )، ام هشام بنت حرث بن نعمان گويد :  )116/1المعاد (
صلی هللا   سوره ق را حفظ نکردم مگر از زبان پيامبر» «مما يخطب بها علی المنبر   هللا عليه وسلم

  متفق عليه. ».کرد که هنگام خطبه بسيار آنرا بر منبر تکرار می   عليه وسلم
  ه:بن خطايجاد فضای آرامش در حي

  را   گفتن   سخن   و   واجب  را   خطبه   ايراد بهنگام    شدن   ساکت   مامومين   برای  علماء   جمهور
منکر    از  نهی  و   معروف  امر به   باره در  گفتن  سخن  اگر چه   دانند می  حتی حرام   هنگام   در آن
پيامبر صلی هللا عليه    که است   روايت   عباس   ابن   از  نشنود.  يا  بشنود   را  خطبه   خواه  باشد،

من تکلم يوم الجمعة واالمام يخطب فهو کالحمار يحمل أسفارا، والذی يقول له أنصت «و سلم فرمود: 
   گويد،  ، سخن است  خطبه  ايراد   مشغول   امام   که  حالی   در  جمعه  روز  هر کس » ( ال جمعة له

  وی   به   که  آنکس  و   باشند،   کرده  حمل   وی   بر   يکبار کتاب  که است   خری   همچون   او
  و   بزاز   و  ابوشيبه   پسر   و  احمد   ) ( نيست   کامل اش  جمعه   نماز   ، باش   ساکت   گويد، می

   . نيست آن اشکالی   : دراسناد گفته است  »المرام  بلوغ «   در   )( حافظ اند. کرده طبرانی آن را روايت 
  فرمود:  پيامبر صلی هللا عليه و سلم   که  است  يتروا   عمرو  پسر  عبدهللا  از  

يحضر لجمعة ثالثة نفر: فرجل حضرها يلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو، فهو رجل هللا « 
دعا إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسکوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ 

من جاء بالحسنة «و در آيه زير می فرمايد: » ثالثة أيام أحدا فهی کفارة إلی الجمعة الت تليها وزيادة
در   که کسانی  ، ( يعنی   اند. کرده را روايت   آن   جيد   اسناد   با   ابوداود  و   احمد     »فله عشر أمثالها 

   از   سهم شان   و  گويند می  سخن  گروهی هستند:   دسته   سه  شوند،  می  حاضر   جمعه   نماز
   و  کنند می   و دعا  شوند می   جمعه  نماز   به   حاضر  . گروهی است   پوچ  گفتن  سخن  همان   جمعه

و   نکند،   يا   کند اجابت   را   دعايشان  که   دارد،  خداوند   مشيت   به   بستگی   خوانند می  را   هللا 
   ا،ر  مردم  وصف   دهند نشينند وگوش می و آرام می   ساکت   که آيند،  می   نماز جمعه  به   گروهی

تا    اين هفته گناهان کفاره وتاوان ، گروه اين  جمـعه  نماز   شوند، نمی   مردم  مزاحم  و   زنند نمی  بهم
   عمل   يک   هرکس :«  است   قرآن آمده  چه در  باشد). می   ديگرشان  سه روز   بعالوه  بعدی   هفته
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  . « برابراست   ده   آن  پاداش  دهد   انجام  خوب
إذا قلت لصاحبک يوم الجمعة واالمام  «فرمود:   پيامبر صلی هللا عليه و سلم  گويد، می   ابوهريره

   و  بده   گوش : گفتی  دوستت   به   ، امام   خطبه  بهنگام   روزجمعه  (هرگاه   »يخطب أنصت فقد لغوت 
    . ماجه ابن   جز   محدثين   گروه روايت  به  . ) ای گفته پوچ   و   لغو  سخن   نيز  تو  ، باش  ساکت

   ضمن   در  و   نشست   منبر   بر   پيامبر صلی هللا عليه و سلم   : گفته که است   روايت  ابوالدرداء   از
    : گفتم وی  به  و   بود   پسرکعب   ابی   درکنارمن  کرد، قرائت   را  ای آيه  خطبه

  از   وبارهد   سپس  گويد، سخن  من   با  ورزيدکه   امتناع  او   ؟ است  شده  نازل  آيه   اين   کی ابی  ای
   پايين  منبر  پيامبرصلی هللا عليه و سلم از   اينکه   تا  نداد،  جواب   من   به   او   نمودم  سوال   او

  بود.   شما  زدن   حرف   همين   فقط   ، جمعه   ازاين  تو   سهم  : گفت  من  به  ابی   آنوقت  آمد،
   ميان  در   وی  با   را  مسئله   ينا   و  رفتم  او   پيش  ، پيامبر صلی هللا عليه و سلم برگشت   چون

   گفته راست   ابی » (  صدق أبی، إذا سمعت إمامک يتکلم فانصت حتی يفرغ« فرمود:   ، گذاشتم 
   پايان   سخنش  اينکه  تا  فرا ده   گوش وی  به  گويد، می   سخن   امام  که شنيدی   هرگاه  ، است
  . طبرانی  و   احمد   روايت  به  . پذيرد) می

  به:ـبين دوخط در ءدعا
در شرع اسالم در بين دو خطبه نماز جمعه دعای خاصی وجود ندارد، ولی نظر برخی از علماء بر 

اينست که در اين موقع دعاء مستجاب است، لذا ميتواند هر دعايی که بخواهد بين اين دو خطبه 
  بخواند.   

ه می خواندند که مابين آن دو ثابت شده است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در نماز جمعه دو خطب
  خطبه مدت زمان کمی بر روی منبر می نشستند. 

َکاَن النَّبِیُّ صلی هللا عليه وسلم يَْخُطُب « از عبدهللا ابن عمر رضی هللا عنهما روايت است که گفت: 
دو خطبه می خواند ). يعنی: پيامبر صلی هللا عليه وسلم 928رواه البخاری (» ُخْطَبتَْيِن َيْقعُُد َبْينَُهَما

  که بين آن دو می نشستند.
اما بايد متوجه بود که هيچ اثری از پيامبر صلی هللا عليه وسلم و يا اصحاب کرام رضی هللا عنهم 
  وارد نشده است که بيانگر آن باشد که آنها در اين فاصله ی کم، ذکر يا دعای خاصی کرده باشند.

ده اند دعا خواندن در آن فاصله مستحب است. و دليل آنها و اين علماء  رحمهم هللا هستند که فرمو
هم بر استحباب آن، ورود دعای خاصی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم يا توصيه ی رسول هللا صلی 

هللا عليه وسلم برای دعا کردن در آن وقت مشخص نبوده است، بلکه آنها با استناد به وجود (ساعت 
ند که دعا خواندن در آن وقت مستحب است چه بسا آن ساعتی که اجابت) در روز جمعه فرموده ا

  پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده که دعا در آن مستجاب است، همان لحظه باشد.
يوم «  روايت است که پيامبر  صلی هللا عليه وسلم، فرمود :   در حديثی  از جابر رضی هللا عنه

مسلم يسأل هللا عزوجل شيئا إال آتاه، فالتمسوها آخر  الجمعة اثنتا عشرة ساعة، اليوجد فيها عبد
روز جمعه دوازده ساعت است (در ).  «1389) و نسائی (1048ابوداود(» ساعة بعد صالة العصر

اين ميان ساعتی هست که) هر بنده مسلمانی در آن ساعت از خداوند چيزی بخواهد حتما به او 
ابوداود و نسائی و  ».از نماز عصر جستجو کنيد دهد، آن را در آخرين ساعت روز جمعه بعد می

  اند و لفظ حديث روايت نسائی است. حاکم آن را روايت کرده
اما برخی از علماء  با استناد به حديثی ديگر، گفته اند که آن ساعت اجابت بعد از نماز عصر نيست، 

کردن در آن لحظه کرده اند. بلکه احتماال در فاصله ی بين دو خطبه باشد و لذا حکم به استحباب دعا 
  دليل آنها حديث زير است:

يعنی فی  –سمعت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم يقول «ابوموسی اشعری رضی هللا عنه گفت: 
يعنی: از رسول خدا صلی هللا » (هَی َما َبْيَن أَْن يَْجِلَس اِإلَماُم إِلی أَْن تُْقَضی الصَّالَةُ : «ِ -ساعة الجمعة 

شنيدم که (درباره ی ساعت اجابت روز جمعه) می فرمود: آن ساعت مابين لحظه ايست  عليه وسلم
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که امام می نشيند تا آنکه نماز بپايان می رسد. (يعنی از لحظه ايکه امام بين دو خطبه می نشيند بعد 
  خطبه ی دوم را شروع کرده و بعد نماز را اقامه می کنند.)

حافظ ابن حجر، بيهقی وابن العربی، و  داده اند می توان به:و کسانی که اين رای اخير را ترجيح 
  قرطبی و نووی اشاره نمود.

اما کسانی که گفته اند آن ساعت اجابت از بعد از نماز عصر است، می توان به: أبو هريرة رضی هللا 
ز عنه ، وعبد هللا بن سالم رضی هللا عنهما، امام احمد، ابن عبدالبر، و اسحاق، و طرطوشی (ا

  علمای مالکی) و ابن زملکانی (از شافعی) و نصی از شافعی هم در اين مورد وجود دارد.
   پيامبر صلی هللا عليه و سلم  از ياران  گروهی  : که  است  روايت   عبدالرحمن  بن  ابوسلمه   از  و

   پراکنده   هـم  از   و  گفتند می  سخن  جمعه  روز  مبارک  لحظه   آن   درباره   و   بودند  آمده  فراهـم
   جمعه  روز   ساعت   در آخرين   لحظه  آن  در اينکه  نداشتند  اختالف  هم   که با  شدند در حالی

   . است
پس قائلين اين رای    . است  کرده  با سند صحيح روايت  خود   در سنن  را   بن منصور آن  سعيد 

  ) .421/  2» (فتح الباری «     (رجوع کنيد به: بيشتر هستند.
بعبارتی ديگر ما بين علماء  در تعيين آن ساعت اجابت اختالف نظر است و هرکدام داليل خاص   

خود را دارند: برخی از علماءفرموده اند که آن ساعت در فاصله ی بين آذان جمعه تا پايان نماز 
  است، و برخی ديگر فرموده اند که از وقت نماز عصر تا غروب  آفتاب  می باشد.

گری از علماء  منقول است که آن لحظه ی اجابت، آخرين ساعت روز جمعه و حتی قول دي
  . است   نيکو   نمودن   بسيار کوشش   دعا کردن   در  جمعه   روز   ساعات  آخرين  در است.

  بود،   نشسته  پيامبر صلی هللا عليه و سلم  که  : در مجلسی که  است   روايت   سالم   بن  عبدهللا  از
  آن   در  مومن   بنده   اگر  ، است   ساعتی  جمعه  روز   در   که  است   خداوند  ابکت   در  : گفتم من 

   را  نياز وی   خداوند  بخواهد،   را  چيزی   خداوند  از   ساعت   در آن  و   بگزارد   نماز  ساعت
     کند. برآورده می

از    بعضی  يا  ساعتی   فرمود:  و   کرد  اشاره   من  به  پيامبر صلی هللا عليه و سلم   : گفت عبدهللا 
پيامبر صلی هللا عليه و    ای   : گفتم  ساعت   از  بعضی   يا  فرمايی می  راست   : گفتم من    . ساعت

  فرمود:   ؟ است   ساعت   کدام  سلم
  توان نمی   در آنوقت   : گفتم   روز   ساعات  از  ساعت   آخرين»  النهار   ساعات  من   آخر ساعه « 

     . ) است   مکروه  ساعت  آن   در  نماز (   خواند   نماز
  بنده   گمان (بی   » إن العبد المؤمن إذا صلی ثم جلس ال يجلسه إال الصالة فهو فی صالة« فرمود: 

  نماز   بانتظار  او   نشستن  اين  و   ، نشست  نماز  آن   از   بعد  و   نماز گزارد  هرگاه   ، مومن
  .) ماجه   ابن  روايت   به   .( کند)  می  دعا   و  هنشست   او   چون  آيد. می   بحساب   نماز  باشد،

و اميد که همه ی آن اوقات لحظه ی اجابت دعا ءباشد و لذا برخی از علماء  چنين فتوا داده اند که 
  شخص مسلمان بايد در کل روز جمعه اللخصوص آن دو لحظه برای دعا کردن حريص باشد.

اميدوارم که ساعات اجابت در « مين هم می گويد: شيخ ابن باز بر اين رای هستند و شيخ ابن عثي
) و ( دروس وفتاوی الحرم  402،  401/  12فتاوی الشيخ ابن باز ) ( ». ( وقت نماز باشند.

  هـ )1416المدنی لشيخ عثيمين عام 
اما جدا از تعيين زمان اجابت دعا در روز جمعه، گفتيم که برخی از علماء  فرموده اند که دعا کردن 

حظه ی ما بين دو خطبه ی امام، يعنی آن زمانی که امام می نشيند، مستحب است. اما با اين در ل
  وجود هيچ حديثی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم وارد نشده که دعای ماثوری از ايشان را ثابت کند.

ی بنابراين نبايدآن لحظه را بعنوان سنتی مؤکده جهت خواندن دعا تعيين کرد. و چه بسا کسان
ازنمازگزاران دعا نخوانند وعمل آنها جايزاست وحتی سخن گفتن دراين لحظه در صورت نياز جايز 

  است.
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شيخ عثيمين رحمه هللا در مورد اينکه  درلحظه (بين دو خطبه) دعای معينی از سنت  پيامبر صلی 
د، اما انسان هللا عليه وسلم وجودارد  ؟ فرمودند :  در آن لحظه ذکر يا دعای مخصوصی وجود ندار

  می تواند هرآنچه که خواست دعا کند، و اين به خاطر آنست که آن وقت (جزو وقتهای) اجابت است.
دعا در آن لحظه نيک و مستحب است، زيرا آن وقت، لحظه ی ای است که اميد «  و باز می گويد: 

   که   است  لحظه  جمعه اجابت دعا می رود، زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم خبر داده اند که در روز
  وی   به   را  آن   خدا  کند،   طلب   ازخداوند،  نيکويی  چيز  لحظه  ، در آن مسلمانی  بنده  هر
  »دهد. می

  نماز جمعه ونه فهميدن خطبه امام :
يکی از حکمت های  بی نهايت عالی که در نماز جمعه وجود ، تدريس درسی امام وايراد خطبه 

  نمازجمعه است .
  ز روز جمعه نزد اکثريت مطلقی  از علماء اسالم  واجب ميباشد .خطبه نما

ولی ماا فغانها ی که در کشور های غربی  واروپای مهاجرو زندگی مينمايم ، زياتر ما در مناطق 
مسکن گزين شده ايم که از داشتن مسجد  خاصی افغانی محروم  ميباشيم  . بنآ غرض ادای نماز 

  ها، عرب ها ويا پاکستانی  ها  می رويم .جمعه اکثرآ  به مساجد  ترک 
  در اين مساجد خطبه روزه جمعه  به زبان امام مسجد صورت ميگيرد وما چيزی از ان نمی فهيميم . 

سوال در اينجا است که وظيفه ما مسلمانان  طوريکه در فوق تذکر  رفت ،صرف استماع خطبه  
فهميمم  فقط مطابق حکم سنت پيامبر صلی  است که  بر ما واجب است که معنی خطبه  را  هم نمی

هللا عليه  وسلم بايد  به ان  گوش دهيم   ؟  ويا اينکه ميشود  در حين خطبه امام ما مصروف تالوت 
قرآن ويا مصروف ذکر شويم ، بخاطر آنکه ما چيزی از خطبه چون لسان ما نيست ،  نمی فهميم ، 

  ست واسالم برای ما چه حکم ميکند  ؟وجيبه ما مسلمانان در مورد از لحاظ شرعی چي
در جواب علماء اسالم  ميفرمايند : اگر گوش فرا دهيد حتی اگر چيزی هم نفهمی ان شاء هللا بر خير 
هست، البته بعضی از اهل علم برای کسی که زبان خطبه را نمی فهمد رخصت می دانند که به ذکر يا 

ه خطبه امام  گوش می دهند تشويش  ومزاحمتی قرائت مشغول شود به اين شرط که بر کسانی که ب
ايجاد نکند، ولی احسن وافضل عمل برای يک مسلمان گوش فرا دادن به خطبه امام است ، تا اداب 

  خطبه واهل مسجد  رعايت گردد .

   سنت قبليه وبعديه در نماز جمعه
ه است که ايشان قبل از نماز جمعه، سنت قبليه ندارد زيرا از پيامبر صلی هللا عليه وسلم ثابت نشد

مستحب است  که شخص هنگام ورود برای نماز گزار ، نماز جمعه ، نماز سنت خوانده باشند. بلکه 
قبل از نشستن دو رکعت نماز  تحيت المسجد  بجاء بياورد و سپس    به مسجد جهت نماز جمعه

، بدون آنکه تا پايان  بنشيند و به خطبه نماز جمعه گوش فرا دهد ، طوريکه درفوق ياد اور شديم
  خطبه سخنی بر زبان بياورد.

اما اگر احيانا نمازگزار زود به مسجد آمد، مستحب است که تا جائيکه توانايی و طاقت دارد بصورت 
  دو رکعت دورکعت نماز بخواند.

من اغتسل يوم الجمعة « ازحضرت ابوهريره روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود :    
المسجد فصلی ما قدرله، ثم أنصت حتی يفرغ من خطبته، ثم يصلی معه، غفرله ما بينه و بين   أتیثم 

کسی که روز جمعه غسل کند سپس به نماز جمعه برود و آنچه » «الجمعة األخری و فضل ثالثة أيام
 برای او مقدر شده نماز بخواند سپس تا فارغ شدن (امام) از خطبه ساکت شود؛ سپس با او نماز

مسلم   ».شود ) بين اين جمعه و جمعه ديگرش و سه روز اضافه بخشوده می بخواند، گناهان (صغيره
)857(  
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آيد، هر آنچه را که  پس هر کس قبل از نماز جمعه به مسجد بيايد، تا زمانی که امام به مسجد می
ه باشد زيرا همانطور خواند بدون محدوديت نماز بخواند. و نيت اين نمازها نبايد، بعنوان نماز راتب می

آنچه امروزه به نام سنت قبل از   که گفته شد، قبل از نماز جمعه، نماز سنت رواتب وجود ندارد و
صلی هللا عليه   پيامبر«جمعه معروف ومشهور است اصلی در سنت صحيح ندارد و معلوم است که : 

شد تا  قطع هيچ کسی بلند نمیکرد و بطور  گفت شروع به خطبه می بعد از آنکه بالل آذان را می  وسلم
دو رکعت نماز سنت بخواند و آذان جمعه بيش از يکی نبوده، پس چه وقتی آنها سنت جمعه را 

  ».خواندند؟
اما بعد از نماز جمعه تا چهار رکعت نماز سنت راتبه وجود دارد که بصورت دو رکعتی خوانده می 

  شوند که دو رکعت آن سنت مؤکده است.
إذا صلی أحدکم الجمعة فليصل «ايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود : از ابوهريره رو

مسلم   ».هرگاه يکی از شما نماز جمعه را خواند، بعد از آن چهار رکعت بخواند» «بعدها أربعا
)882(  

أن النبی صلی هللا عليه وسلم کان اليصلی بعد الجمعة حتی ينصرف « از ابن عمر روايت است که : 
خواند تا بيرون  پيامبر صلی هللا عليه وسلم بعد از جمعه نماز نمی»   «ی رکعتين فی بيتهفيصل

  متفق عليه  ».خواند رفت سپس دو رکعت را در خانه می می
  خوانندۀ محترم  !

اما آنچه امروزه به نام سنت قبل از نمازجمعه مشهور  است اصلی در سنت صحيح ندارد وطوريکه 
گفت  :پيامبر صلی هللا عليه و سلم بعد از آنکه حضرت بالل آذان را می در فوق متذکر شديم که

  شد تا دو رکعت نماز سنت را بخواند. کرد و بطور قطع هيچ کسی بلند نمی شروع به خطبه می
ولی بعد از نماز جمعه مسلمانان ميتوانند  چهار رکعت يا دو رکعت نماز سنت را مطابق حکم حديثی 

  ذيل بجا ء ارند .
إذا صلی « حديثی از ابوهريره ( رض )  روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود :   در

هرگاه يکی از شما نماز جمعه را خواند، بعد از آن چهار رکعت » «أحدکم الجمعة فليصل بعدها أربعا
  ».بخواند

م کان اليصلی بعد أن النبی صلی هللا عليه و سل« همچنان در حديثی از ابن عمر روايت است که : 
پيامبر صلی هللا عليه و سلم بعد از جمعه نماز » «الجمعة حتی ينصرف فيصلی رکعتين فی بيته

  ».خواند رفت سپس دو رکعت را در خانه می خواند تا بيرون می نمی
چون نماز جمعه ، نماز سنت قبليه ندارد لذا کسی نبايد هنگام ورود به مسجد نماز سنت قبليه بخواند 

ا اين نماز قبل از جمعه وجود ندارد ، اما در عوض هنگام ورود می تواند دو رکعت نماز تحية زير
    المسجد بخواند بعد بنشيند و به خطبه ی امام گوش فرا دهد .

مشغول   پيامبر صلی هللا عليه و سلم  اينکه  حين  در   : روزی است   گفته که  است    روايت  جابر   از
  فرمود:     وی   به   پيامبر صلی هللا عليه و سلم  شد،  داخل مسجد   مردی  بود،   جمعه  خطبه  ايراد  

فصل « فرمود:    پيامبر صلی هللا عليه و سلم   نخير،   : . گفت » ( ؟ گزاردی   نماز  آيا « صليت؟ « 
    . محدثين   جماعت   روايت  به  . بگزار)   نماز   رکعت   ( دو   »ركعتين

إذا جاء أحدكم يوم الجمعة واالمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز :« است  آمده  ديگر  روايت   ودر  
رکعت    دو  آمد   مسجد   به   امام   خطبه   ايراد   بهنگام  در روز جمعه   شما  از   يکی  (هرگاه» فيهما

   ابوداود.   و  احمد   و  مسلم   روايت   به   . بخواند)    کوتاه 
  : آمده است  ديگری چنين   و درروايت  
نماز    برای  از شما   يکی  (هرگاه »إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج االمام فليصل ركعتين    «

   حديث  اين  بخواند).   سنت   نماز   رکعت   دو   بود،   شده   حاضر  امام  آنکه  حال  و   آمد   جمعه
  باشد. می   عليه  متفق
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ت بخواند (به دليل احاديث زير) :از تواند چهار رکعت يا دو رکعت نماز سن أما بعد از نماز جمعه می
ابوهريره روايت است که پيامبرصلی هللا عليه وسلم فرمود : (إذا صلی أحدکم الجمعة فليصل بعدها 

  )625(اإلرواء ».هرگاه يکی از شما نماز جمعه را خواند، بعد از آن چهار رکعت بخواند«أربعا) 
عليه وسلم کان اليصلی بعد الجمعة حتی ينصرف  أن النبی صلی هللا«از ابن عمر روايت است که :   

رفت  خواند تا بيرون می (پيامبر صلی هللا عليه وسلم بعد از جمعه نماز نمی» فيصلی رکعتين فی بيته
  .متفق عليه خواند). سپس دو رکعت را در خانه می

  تعدادرکعت های نماز جمعه:
ز سنت وارد شده است که برخی از اين در احاديث روايات متعدادی در مورد تعداد رکعت های نما

  روايات ذيآل بيان می يابد.
  :حديث اول: دو رکعت

ِ صلی هللا عليه وسلم َکاَن الَ  « از عبدهللا بن عمر رضی هللا عنه روايت است که :  َّo أَنَّ َرُسوَل
  ).882)، ومسلم (937( بخاری» يَُصِلّی بَْعَد اْلُجُمعَِة َحتَّی يَْنَصِرَف، َفيَُصِلّی َرْکعَتَْينِ 

يعنی : رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم بعد از نماز جمعه، نمازی نمی خواند مگر زمانی که به خانه 
  اش برمی گشت، آنگاه، در منزل دو رکعت نماز می گزارد.

  :حديث دوم: چهار رکعت
إَِذا َصلَّی أََحُدُکْم : «  از ابوهريره رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند

هرگاه يکی از شما نماز جمعه خواند، بعد از آن «).يعنی : 881مسلم (» اْلُجُمَعةَ فَْليَُصِلّ بَْعَدَها أَْربَعًا
  ».چهار رکعت (سنت) بخواند

و به علت اختالف در روايات، علماء  نيز درباره تعداد رکعات نماز سنت بعد ازنمازجمعه اقوال 
  را ارائيه نموده اند.مختلفی 

  قول اول: 
  سنت است که دو رکعت خوانده شود، و ابن عمر رضی هللا عنه چنين کرده است.

  قول دوم: 
اکثر فقهاء گفتند : مستحب است چهار رکعت بعد از جمعه خوانده شود، که از عبدهللا بن مسعود 

»  صنف ابن أبی شيبةم« رضی هللا عنه و شاگردانش اين قول روايت شده است، چنانکه در 
) ذکر شده، 13-2/12» (رد المحتار« ) آمده، و رأی احناف نيز همين است چنانکه در 2/40-41(

» األم » «  ولی ما می گئيم : چهار رکعت خوانده شود«امام شافعی نيز بر همين قول است و گفته : 
)7/176.(  

  قول سوم:
بعد از جمعه اگر خواست دو رکعت بخواند وگرنه  «تخيير بين دو يا چهار رکعت.امام احمد گفته :  

  ).2/109» (المغنی»  « چهار رکعت بخواند
  قول چهارم: 

هرکس سنت بعديه جمعه را در مسجد خواند چهار رکعت بخواند، و اگر در منزل خواند دو رکعت 
  بخواند.

د نماز خواند چهار استاد ما أبو العباس ابن تيمية گفته : اگر در مسج«امام ابن قيم می گويد : 
  بخواند و اگر در خانه اش خواند دو رکعت بخواند.

می گويم :  احاديث هم بر همين قول داللت دارند، و ابوداود از ابن عمر ذکر کرده که او هرگاه در 
»  « مسجد نماز می خواند چهار رکعت می خواند و اگر در خانه اش می خواند دو رکعت می خواند

فتاوی اللجنة « ) .علمای هيئت دائمی افتاء نيز همين قول را برگزيدند. 1/417» (زاد المعاد
  ) .6/131» (الدائمة
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  قول پنجم:
مستحب است شش رکعت خوانده شود، و اين قول از علی بن ابی طالب رضی هللا عنه و از جماعتی  

ن قول برگزيده ). و اي41- 2/40از سلف روايت شده است، نگاه کنيد به : ( مصنف ابن أبی شيبة) (
)، و 1/337ابويوسف (شاگرد امام ابوحنيفه) و طحاوی از احناف نيز هست : "شرح معانی اآلثار" (

  ) اين قول را غريب دانسته است.15(صفحه /»  القواعد« حافظ ابن رجب در 
  ازشيخ ابن عثيمين درباره چگونگی جمع بين احاديث وارده سوال شد، ايشان پاسخ دادند :

به دليل اين اختالف (روايت) آرای متفاوتی دارند :بعضی از آنها گفتند : شش رکعت  اهل علم«
خوانده می شود، دو رکعت بوسيله سنت فعليه ثابت است و چهار رکعت هم با سنت قوليه، اين يک 

  قول، 
  قول دوم: 

کعت معتبر (سنت قوليه) است، يعنی چهار رکعت نماز خوانده شود، پس سنت جمعه تنها چهار ر
  است.

  قول سوم :
تفصيل: اگر در مسجدئ نماز خواند چهار رکعت بخواند، و اگر در خانه اش خواند دو رکعت بخواند.  

  که اين رأی برگزيده شيخ االسالم ابن تيميه نيز هست.
و الحمد� امر واسع است، يعنی : اگر به خانه رفت و چهار رکعت را با دو سالم خواند (دوتا دو 

، 214(لقاء رقم/» لقاءات الباب المفتوح». « ند) نيک است و ضرری ندارد ان شاء هللارکعتی خوا
  ) .8سؤال رقم/

  خالصه اينکه :
خواننده محترم ! طوريکه در فوق ذکر شد  امر واسع است؛ نمازگزار  بين دو رکعت و چهار رکعت 

   .جد دو رکعتيکی را انتخاب کند، و ياهم  اگر خواست در خانه چهار بخواند و در مس
  :نماز جمعه در مسافرت

قبل از همه بايد گفت که :  يکی از شروط صحت نماز جمعه؛ استيطان است، يعنی بايد اهل آن 
شهری باشد که در آنجا نمازجمعه برپا می شود و لذا برشخص  مسافر نماز جمعه واجب نيست، 

امه نکردند، چنانکه در حجة الوداع زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم در سفرهای خود نماز جمعه اق
در روز عرفه که مصادف بود با روز جمعه، پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز جمعه نخواندند و بجای 

  آن نماز ظهر را به جماعت اداء کردند.
اما برای آنکه حکم نماز جمعه را برای شخص مسافر روشن تر بيان کنيم، توجه شما را به مقدم ای 

  ينمايم :ذيل جلب م
  يک انسان ممکن است يکی از سه احوال زير را داشته باشد:

(يعنی در شهر يا قريه وطن خود باشد و به جايی سفر نکرده باشد، و يا به   مستوطن باشد. -1
  شهری برود و در آنجا قصد اقامت دائم را داشته باشد).

گفته باشد و سفرش را برای (يعنی وطن خود را به مقصد شهر يا روستايی ترک   مسافر باشد. -2
مدتی قطع نکند، که علماء  در مورد آن مدت اختالف نظر دارند، ولی بر طبق رأی جمهور فقهای 

  مذاهب (امام مالک ، امام شافعی وامام حنبل ) حداکثر چهار روز است).
ر (منظور از مقيم يعنی کسی که مسافر است ولی قصد اقامت موقت را در آن شه  مقيم باشد. -3

  دارد، مانند کسی که برای تحصيالت به شهری ديگر رفته و پس از مدتی به وطنش باز می گردد).
در ضمن بر طبق رأی جمهور علماء  از جمله مذهب مالکيه و شافعيه و حنابله، هرکس به مکانی 

مسافرت کند و تصميم اقامت بيش از چهار روز را داشته باشد، او در حکم شخص مقيم است نه 
روز را داشته  15فر، و بر طبق مذهب امام صاحب ابو حنفيه، هر کس قصد اقامت بيشتر از مسا
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باشد، او بعنوان مقيم تلقی شده پس منظور از فرد مقيم در اينجا؛ يعنی مسافری که بيش از حد مجاز 
  در مقصد بماند.

  حال با توجه به اين مقدمه:
ر ساکنان (مردهای بالغ) يک شهر و قريه  نماز جمعه بر مستوطن فرض عين است، يعنی ب  الف:

  که عذر شرعی نداشته باشد ، واجب است که در نماز جمعه اشتراک نمايد .
البته  برای زنان نماز جمعه  واجب نيست ولی ميتوانند  به نماز جمعه بروند، و زنانی که به نماز 

  جمعه نمی روند بايد در منزل نماز ظهر بخوانند.
  مسافر (که قصد اقامت موقت ، بيش از چهار روز  را ندارد) واجب نيست.نماز جمعه بر   ب:

علماء  « ) مينويسد :.ه  560ه متوفی  499ابن هبيرة ( متولدسال   الوزيرعالم شهير جهان اسالم 
اتفاق نظر دارند بر اينکه نماز جمعه بر کودک و برده و مسافر و زن واجب نيست، بجز اينکه 

د نقل شده که وی نماز جمعه را برای حالتی خاص برای برده واجب دانسته روايتی از امام احم
  ).1/152(اختالف العلماء  ». است
 -241ابن المنذر نيشاپوری (حافظ  أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر بن الجارود النيشاپوریاما 

به آن استناد می شود؛ از جمله داليلی که بر واجب نبودن نماز جمعه بر مسافر « ) مينويسد : 318
اينست که پيامبر صلی هللا عليه وسلم قطعا در سفرهای خود روز جمعه وجود داشته، اما به ما 

نرسيده که ايشان مسافر بوده باشند و نماز جمعه خوانده باشند، بلکه ثابت شده که ايشان در روز 
داللت دارد بر اينکه نماز جمعه عرفه که مصادف بوده با جمعه نماز ظهر خواندند، و اين فعل ايشان 

بر مسافر الزم نيست، زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم مبين و روشن کننده کتاب هللا است، پس با 
استدالل به فعل پيامبر صلی هللا عليه وسلم نتيجه می گيريم نماز جمعه بر شخص مسافر ساقط می 

  ).4/20(األوسط ». شود
  خوانندۀ محترم!

مسافر در روز جمعه تصميم بر اقامه نماز جمعه بگيرند آيا خواندن نماز جمعه برايشان اگر چند نفر   
  جواز دارد يا خير ؟

ازفحوای  نظريات اکثر علماء اسالمی طوری استنباط ميشود که نماز جمعه آنها صحيح نيست ، 
بدعت است و اگر بالعکس آنها بايد نماز ظهر را بجاء ارند ،  زيرا خواندن نماز جمعه توسط مسافر 

مشروع می بود، پيامبر صلی هللا عليه وسلم در سفرهای خود نماز جمعه می خواندند، درحاليکه 
  ايشان فقط نماز ظهر راخوانده اند.

اگر جماعتی از مسلمانان به يک کشور کافر «.. محمد بن صالح العثيمين رحمه هللا ميفرمايد :  شيخ
د که جهت تحصيل و برای مدت پنج يا شش يا ده سال در آنجا مسافرت کنند، و مثال يکصد نفر باشن

ماندگار باشند، در اين حالت نماز جمعه بر آنها واجب نيست و حتی صحيح نيست که خودشان نماز 
جمعه برگزار کنند، زيرا برای نماز جمعه استيطان الزمست است اما آنها مستوطن (اهل آنجا) نيستند 

الشرح الممتع علی زاد ». « حيح نيست، و بر آنها واجب نمی باشد..پس نماز جمعه در حق آنها ص
  ».المجلد الخامس؛ باب صالة الجمعة -المستقنع 

  يادداشت:
اين حکم برای مسافرينی بود که قصد اقامت، ولو کوتاه مدت ،را در شهر مقصد نداشتند، و عالوه 

سافر به شهری برسد و در آن شهر بر اين در آن شهر نيز نماز جمعه برگزار نمی شد، اما اگر م
  آذان جمعه را بشنود، آيا حضور در نماز جمعه برای وی الزم است ياخير؟

در جواب بايد گفت : بيشتر اهل علم از پيروان مذاهب اربعه بر اين رأی هستند که نماز جمعه بر او 
  واجب نيست هرچند که صدای آذان را بشنود و در آن شهر جمعه برگزار شود.

  ).4/485المجموع   ،2/151(البحر الرائق   راجعه شود :(م
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اما بعضی از علماء  گفته اند: اگر مسافری به شهری برسد و قصد استراحت داشته باشد و بخواهد 
بعداز ظهر آنجا را ترک کند يا کمتر از چهار روز ديگر برود، چنانکه در آن شهر نماز جمعه برگزار 

عه شرکت کند. و علمای ظاهريه گفته اند: بر کسی که صدای آذان را می شود او نيز بايد در نماز جم
می شنود واجب است در نماز جمعه حاضر شود هرچند که مسافر باشد، و اين رأی از امام اوزاعی 

   ).3/252(المحلی  و زهری نيز نقل شده است. نگاه کنيد به: 
سافر در شهری باشد که در آنجا نماز اما م«و شيخ  محمد بن صالح العثيمين رحمه هللا می گويد: 

جمعه برگزار می شود، مثال شخصی در طی سفرش از شهری عبور کند، و داخل آن شهر شود تا 
استراحت کند و بعد ازظهر سفرش را ادامه دهد، در اينحالت بر او نماز جمعه الزم است؛ به دليل 

ِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ «عموميت فرموده هللا تعالی:  َّo َالِة ِمن َيْوِم اْلُجُمعَِة فَاْسَعْوا إَِلی ِذْکِر وا إَِذا نُوِدی ِللصَّ
  ).9(سوره جمعه » َوَذُروا اْلَبْيعَ 

ايد! هنگامی که برای نماز روز جمعه آذان گفته شود، به سوی ذکر  يعنی: ای کسانی که ايمان آورده
الشرح الممتع علی زاد ». ( ه عام است..خدا بشتابيد و خريد و فروش را رها کنيد. و اين آي

المجلد الخامس؛ باب صالة الجمعة).  و گفته اند: اين آيه عام است، يعنی همه را مورد  -المستقنع 
خطاب قرار می دهد، پس کسی که مسافر باشد و وارد شهر يا قريه  گردد که ساکنين آنجا نماز 

ولو کوتاه مدت در آنجا بماند، بايد در نماز جمعه جمعه برپا می کنند، چنانکه مسافر بخواهد مدتی 
  شرکت کند.

(بر طبق   حکم نماز جمعه بر فرد مقيم؛ يعنی مسافری که قصد اقامت بيش از چهار روز  در مورد 
وارد را داشته باشد همين است کسيکه :  روز (بر طبق رای احناف) 15مذهب جمهور) و بيش از 

مت دائم را ندارد، بلکه قصد دارد پس از مدتی به وطن خود شهر يا  قريه ای  شده ولی قصد اقا
بازگردد، مانند کسی که جهت سياحت به شهری رفته و مدتی را در آنجا ماندگار است و يا محصلی 
که  به قصد تحصيل به شهر يا کشوری رفته اند و قصد دارند پس از اتمام کارشان بازگردند، اين 

  وطن، بلکه مقيم ناميده می شوند.افراد نه مسافر هستند و نه مست
  اما آيا نماز جمعه بر اينگونه افراد واجب است ياخير ؟

  جواب در اين مورد : بستگی دارد:
  اگر در آن شهر نماز جمعه برگزار نمی گردد، در آنصورت خالفی بين علماء   -

  نيست که نماز جمعه بر اين افراد واجب نمی باشد.
ا قريه  نماز جمعه برگزار می کنند، در اين شرايط بعضی از اهل علم اگر خود ساکنين آن شهر ي -

گفته اند: نماز جمعه بر مقيم واجب نيست ولی افضل آنست شرکت کند، اما رأی مورد اعتماد در بين 
  مذاهب اربعه آنست که نماز جمعه بر فرد مقيم واجب است، چنانکه:

(يعنی فرد مقيم) نماز جمعه واجب است، و خود فرد گفته اند: بر وی  پيروان مذهب امام ابو حنفيه 
  مقيم می تواند عدد الزم برای صحت تشکيل جمعه را کامل کند. 

  ).2/162، الدر المختار 164-2/151( برای تفصيل موضوع مراجعه شود به : (البحر الرائق 
عه،بخاطر برپايی آن نماز جم اما پيروان امام مالک ، امام  شافعی وپيروان مذهب حنبلی ميگويند : 

توسط مستوطنين  بر وی نيز واجب است، پس اگر تعداد مسلمانان بالغ مذکر که برای برگزاری نماز 
جمعه در آن شهر يا قريه  الزم است (که چهل نفر می باشد) وجود داشته باشد، در آنصورت نماز 

ب نرسد ولی با وجود فرد جمعه بر مقيم نيز واجب می گردد. اما اگر تعداد مستوطنين به حد نصا
مقيم به نصاب برسد، باز نماز جمعه بر مقيم واجب نيست، بلکه بايد خود مستوطنين به نصاب الزم 

برسند آنگاه بر مقيم واجب می گردد که همراه آنها در نماز جمعه شرکت کند. ( برای تفصيل 
  ).2/23قناع ، کشاف ال4/503، المجموع 2/81موضوع مراجعه شود به : (شرح الخرشی 

از سوره جمعه است که ذکر  9از جمله داليل آنها برای واجب بودن نماز جمعه بر فرد مقيم، آيه 
  شد، و گفته اند: 
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اين آيه عام است و کل مؤمنان را خطاب قرار می دهد، پس بر تمام مؤمنان واجب است به اين آيه 
مبر صلی هللا عليه وسلم تنها پنج نفر را عمل کنند مگر کسانی را که شارع مستثنی کرده باشد، و پيا

از رفتن به نماز جمعه مستثنی کرده، اين پنج شخص در حديثی که از جابر رضی هللا عنه روايت 
َمن کان يُْؤمن با� واليوم اآلِخر، فعليه الُجمعة يوم الجمعة، إالَّ «گرديده بشرح ذيل بيان يافته است : 
) و 261/  3) و بيهقی (305/  2سنن دارقطنی (». ( أو مملوکمريض أو مسافر أو امرأة أو صبی 

کسی که به هللا و روز آخرت ايمان دارد بايد در روز «) و حديث حسن است.يعنی: 30/57االرواء (
  ».جمعه به نماز جمعه برود، مگر کسی که مريض يا مسافر يا زن يا کودک يا برده باشد

نها پنج گروه را از رفتن به نماز جمعه مستثنی گرديده طوريکه مالحظه ميفرمايد در اين حديث ت
اگر شخص «است ولی فرد مقيم در بين آن پنج نفر نيست، لذا امام ابن قدامه رحمه هللا می گويد: 

مسافر مقيم شود ديگر نمی تواند نمازش را قصر کند، و اگر قصد اقامت دائم را نداشته باشد؛ مانند 
که اقامت گزيده تا کااليش را بخرد، در (مورد حکم وجوب نماز جمعه  طالب علم يا مجاهد يا تاجری
  بر وی) دو قول وجود دارد:

سوره جمعه) و نيز داللت اخباری  9اول: نماز جمعه بر وی الزم است؛ دليل آن بخاطر عموميت آيه (
ه جز برای است که آنرا روايت کرديم؛ چرا که پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز جمعه را واجب کرد

  پنج نفر که آنها را مستثنی کرد، و فرد مقيم جزو آن پنج نفر نيست.
دوم: نماز جمعه بر وی واجب نيست، زيرا او مستوطن نمی باشد، درحاليکه استيطان شرط وجوب 

است، عالوه بر آن او نيت اقامت مداوم را در آن شهر ندارد، پس مشابه کوچی  هستند که در 
  ).2/252(المغنی  ».ساکن هستند و زمستان کوچ می کنند..تابستان در محلی  

قول راجح در اين مسئله همان رأی جمهور اهل علم از جمله بيشتر پيروان مذاهب اربعه است که 
نماز  اگر در شهری که اقامت دارد نماز جمعه توسط مستوطنين  آنجا اقامه می شود، پس می گويند:

قصد  و مقيم در مذهب (مالکيه و شافعيه و حنابله) يعنی کسی کهجمعه بر فرد مقيم نيز واجب است، 
اقامت بيش از چهار روز را داشته باشد و در مذهب احناف کسی است که قصد اقامت بيش از پانزده 

  روز را دارد.
  مردم سه دسته هستند:«..شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه هللا می گويد: 

  روستا). مستوطن (جزو اهالی آن شهر يا -1
  مسافر. -2
  مقيمی که نه مسافر است و نه مستوطن. -3

بطور مثال : مردی به يک شهر می رسد و قصد دارد که بيشتر از چهار روز در آنجا بماند، او 
مستوطن نيست زيرا آن شهر وطن او نيست، همچنين مسافر هم نيست، زيرا وی قصد اقامت موقت 

گشته، حال اگر در آن شهر مردمان آنجا نماز جمعه برگزار  را دارد و سفرش را قطع کرده و مقيم
کنند، بر وی الزمست که در نماز جمعه شرکت کند، اما اگر نماز جمعه برگزار نمی شود، نماز جمعه 

بر وی نيز الزم نيست. بر اين مبنا؛ اگر جماعتی از مسلمانان به يک کشور کافر مسافرت کنند، و 
ت تحصيل و برای مدت پنج يا شش يا ده سال در آنجا ماندگار باشند، در مثال يکصد نفر باشند که جه

اين حالت نماز جمعه بر آنها واجب نيست و حتی صحيح نيست که خودشان نماز جمعه برگزار کنند، 
زيرا برای نماز جمعه استيطان الزمست است اما آنها مستوطن (اهل آنجا) نيستند پس نماز جمعه در 

ت، و بر آنها واجب نمی باشد، اما اگر در آن شهر چهل نفر ساکن مستوطن حق آنها صحيح نيس
». « يافت شوند آنگاه نماز جمعه بر آن چهل نفر واجب است و بر آن مسافرين نيز الزم می شود..

  ».المجلد الخامس؛ باب صالة الجمعة -الشرح الممتع علی زاد المستقنع 
صيالت به يک شهر ديگر می رود و در آنجا موقتا با توجه به اين توضيحات: کسی که برای تح

ماندگار می شود، او در حکم مقيم است (نه مسافر يا مستوطن) و همانطور که گفته شد: اگر در آن 
شهر توسط ساکنين آنجا نماز جمعه برگزار نمی شود، پس نماز جمعه بر وی نيز واجب نيست، و در 
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اگر در آن شهر آذان نماز جمعه شنيده می شود و نماز  اين حکم اختالفی مابين علماء  نيست، اما
جمعه توسط ساکنين آن شهر برگزار می شود؛ در اينحالت بعضی از علماء  فرموده اند: چون 

مستوطن نيست پس نماز جمعه بر او واجب نيست. اما بر طبق رأی راجح که رأی بيشتر اهل علم 
يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا «دليل عموميت فرموده هللا تعالی: نيز می باشد؛ نماز جمعه بر وی الزم است، به 

ِ َوَذُروا اْلَبْيعَ  َّo َالِة ِمن يَْوِم اْلُجُمعَِة فَاْسَعْوا إِلَی ِذْکِر   ).9(سوره جمعه » إَِذا نُوِدی ِللصَّ
به سوی ذکر  ايد! هنگامی که برای نماز روز جمعه آذان گفته شود، يعنی: ای کسانی که ايمان آورده

  خدا بشتابيد و خريد و فروش را رها کنيد.
در هر حال حتی برای خروج از اختالف بين علماء  نيز باشد، بهتر است کسانی که موقتا مقيم شهر 
ديگری هستند، چنانکه در آنجا نماز جمعه اهل سنت برگزار می شود، به نماز جمعه رفته و در آن 

  شرکت نمايند.
    از جمعه:امامت مسافر در نم

  در مورد اينکه  مسافر می تواند امامت نماز جمعه مستوطنين شهری را بر عهده بگيرديا خير ؟
(رد المختار  امامت مسافر صحيح است. پيروان امام ابو حنيفه وامام  شافعی ميگويند : 

  ).4/250المجموع  ,2/155
    ای مستوطن  صحيح نيست. اما پيروان مالکی وحنابله بدين باور اند که : امامت مسافر بر

  ).2/253المغنی   ،1/377(حاشية الدسوقی 
   امامت مقيم برای ماسفر در نماز جمعه:

  در مورد اينکه  اينکه آيا  مقيم می تواند امامت نماز جمعه مستوطنين شهری را بر عهده بگيرد؟
 .را بر عهده بگيرد جمهور اهل علم  بدين باور  اندکه بلی : مقيم می تواند امامت  مستوطن شهری

  ).4/250، المجموع 1/377,حاشية الدسوقی 2/155(رد المحتار 
حنابله  ميگويند : چون مقيم جزو مستوطنين نيست، پس نميتواند ، امامت مستوطن را بر عهده 

  ).2/253المغنی  ,2/23(کشاف القناع بگيرد .
  جمع بندی نظريات فوق (بر طبق رای ارجح) :  
  يک شهر واجب است که در نماز جمعه شرکت کنند مگر پنج گروه از مردم : بر همه ساکنان -1
  مريضان ، زنان، کودکان، مسافران، برده گان.)(
 –بر طبق نظر جمهور علماء   –نماز جمعه بر مسافر واجب نيست، (و مسافر کسی است که  -2

کمتر از پانزده روز را  قصد اقامت کمتر از چهار روز را دارد، يا بر طبق رای احناف قصد اقامت
دارد) برای چنين شخصی نماز جمعه واجب نيست حتی اگر صدای آذان را هم بشنود و در آنجا نماز 

  جمعه توسط مستوطنين اقامه گردد، ولی افضل آنست که مسافر نيز در جمعه حاضر شود.
اقامت بيش از  کسانی که در شهر غريبی مقيم هستند (يعنی کسانی که بر طبق رأی جمهور قصد -3

چهار روز را در آن شهر دارند و يا بر طبق رأی احناف قصد اقامت بيش از پانزده روز را دارند) بر 
چنين کسانی واجب نيست که با هم جمع شوند و خودشان نماز جمعه برگزار کنند، اما اگر در آن 

در نماز جمعه همراه شهر توسط اهالی آنجا نماز جمعه برگزار می گردد واجب است که آنها نيز 
  اهالی شهر شرکت کنند.

 : زندان درنماز جمعه 
های  اشخاص از نظر فيزيکی، محدود و توقيف و معموالً از آزادی جای است که در اين محل  زندان

 شوند.  شخصی ودر برخی از اوقات از عبادت دينی ومذهبی نيز محروم می
يی است که متهمان و محکومان را در آن زندان جا فرهنگ دهخدا در مورد زندان مينويسد :

نگاهدارند. کلمه زندان در فرهنگ افغانی بنام زندان ، بندی خانه ويا هم محبس شهرت دارد ، کسانی 
  که در زندان هستند ، بنام زندانی ويا بندی ويا محبوس ياد ميگردد .
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عبد العزيز ابن باز طی   در مورد اينکه مسوليت ووجيبه زندانيان در مورد نماز جمعه چيست ؟ شيخ
اگر در داخل زندان مسجدی باشد، وامکان حضور برای زندانيان در آن ميسر :« فتوای مينويسد 

باشد ، زندانيان ميتوانند نماز جمعه را با جماعت همرای ساير زندانيان ادا نمايند،  در غير  آن نماز 
  ر را بجاء اورند . جمعه  باالی زندانيان ساقط  است ولی ميتوانند  نماز ظه

و اگر امکان جمع شدن آنها در مسجد يا مکان واحدی نباشد، پس هر مجموعه خودشان نمازهای  
(برای تفصيل موضوع مراجعه ». پنجگانه خويش  را داخل سلولهای خود بصورت جماعت بخوانند

  )345صفحه / 12شود به  فتاوی شيخ  عبد العزيز بن عبد هللا بن باز جلد/
  ن نماز جمعه به صدای لودسپيگر در زندان:خواندا

اگر زندانيان اجازه اقامه نماز جماعت را در محل واحدی برای نماز جمعه  نداشته باشند ،طوريکه 
مجلس «در فوق ياد اورشديم : حکم شرع همين است که  نماز جمعه ازنزد شان ساقط ميگردد :

بلندگو به امام در نماز جمعه و جماعت درحاليکه هيئت کبار علماء  درباره اقتدای زندانيان بواسطه 
داخل سلولهای خود هستند، رأی به عدم موافقت با آن داده است، زيرا در شرايطی که آنها قرار 

دارند نماز جمعه بر آنان واجب نيست، چرا که امکان رفتن به سوی جمعه را ندارند، وهکذا ساير 
  .»داليل در اين زمينه 

  دن نماز جمعه وعيد در يک روز:حکم تصادف واقع ش
اگر روزعيد به روز جمعه  در يک روز تصادف کند ، خواندن نماز عيد برايشان کفايت ميکند ونمی 
خواهند غرض انجام  نماز جمعه  دوباره به عيد گاه تشريف اورند ، در صورت تصادف شدن نماز 

ها نماز پيشين را در خانه خويش عيد وجمعه ، مردم تنها نماز عيد را بجا اورند ومسلمانان تن
بخوانند ، وميتوانند برای نماز جمعه نيايند  ولی از آنجائی که شايد برخی متمايل باشند که در اين 

روز نماز جمعه هم بخوانند بر امام جمعه واجب است که نماز جمعه را برگذار کند تا عالقه مندان به 
شان را برگذار و اداء نمايند در اين باره به روايت زير  نماز جمعه در اين روز هم بتوانند نماز جمعه

  :که صحيح است و در سنن ابی داود آمده است توجه فرماييد
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل قَْد اْجتََمَع فِی يَْوِمُکْم َهذَ «  َّo َصلَّى ِ َّo ا ِعيَداِن فََمْن َعْن أَبِی ُهَرْيَرةَ َعْن َرُسوِل

عُونَ  َشاءَ  از ابوهريره رضی هللا عنه روايت است که رسول هللا صلی »  . أَْجَزأَهُ ِمْن اْلُجُمعَِة َوإِنَّا ُمَجّمِ
هللا عليه  وسلم فرمودند: همانا در اين روزتان دو عيد جمع شده است (يعنی عيد و جمعه) هر کس 

نماز جمعه امروز بر او می خواهد (حضور او در نمازعيد ) بجای جمعه اش کافی است ( ديگر 
واجب نيست) ولی ما نماز جمعه را برگذار می کنيم (لذا اگر کسی دلش خواست می تواند در آن 

  .).شرکت کند
  نزد احناف : ترتيب خواندن نماز جمعه

ـ  خواندن دو رکعت نماز تحية المسجد. اين نماز در اول  زمانيکه  نماز گزار به مسجد داخل 1
  ميگردد 

شود ،و هيچگونه تفاوتی با ساير نمازهای نافله ی دو رکعتی ندارد. اين نماز را ميتوان با خوانده مي
نيت تحية المسجد شروع کرده و يا با نيت نماز نافله ی دو رکعتی اداء نمود. اين نماز هيچگونه 

از اختصاصی به نماز جمعه و روز جمعه نداشته بلکه برای هر دفعه ورود به مسجد، خواندن اين نم
 .سنت ميباشد

ـ چهار رکعت نماز همانند چهار رکعت سنت نماز ظهر بوده و هيچگونه تفاوتی با آن ندارد. فقط با 2
 خوانده ميشود .»  چهار رکعت سنت قبليه جمعه«نيت 

ـ آذان و خطبه.  بعد از اينکه  آذان توسط  مؤذن گفته شد ،  سپس امام، بر باالی منبر ميرود و 3
را ايراد ميکند . هنگامی که امام باالی منبر ميرود خواندن هيچ نمازی صحيح خطبه روز جمعه 

 .نبوده و سخن گفتن نيز جائز نميباشد و فقط الزم است به خطبه ی امام گوش فرا داده شود
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ـ  بعد از خطبه دو رکعت نماز فرض  روز جمعه خوانده ميشود . امام پيش روی جماعت ايستاده  4
از فرض جمعه ميکند. در اين هنگام الزم است نمازگزار وارد صف شده و به و شروع به اداء نم

امام اقتداء نمايد. خواندن قرائت بر عهده امام بوده و الزم است مقتدی با سکوت تمام به آن گوش 
 .فرا دهد

ـ چهار رکعت نماز سنت بعديه جمعه  بعد از ختم  نماز جمعه . اين نماز نيز همانند چهار رکعت 5
چهار رکعت سنت «ت قبليه بوده و هيچگونه تفاوتی با آن ندارد. فقط به هنگام نيت آن بايد سن

 .گفته شود» بعديه
ـ چهار رکعت نماز احتياط الظهر. سپس چهار رکعت نماز احتياط الظهر خوانده ميشود. اين نماز  6

 برای افراد مقيم چهار رکعت بوده و برای افراد مسافر دو رکعت ميباشد.
نيت کردم خواندن چهار رکعت فرضی که وقت آنرا درک کرده و «يت اين نماز اينچنين است: ن 

 ». نخوانده ام خالصاً � تعالی هللا اکبر
ـ دو رکعت سنت هذا الوقت. اين نماز نيز همانند دو رکعت سنت نماز ظهر بوده و هيچگونه تفاوتی 7

  .آنرا شروع نمود» و رکعت سنت هذا الوقتد«با آن ندارد. فقط الزم است در آغاز آن با نيت 
پس از اتمام اين نمازها، امام به اتفاق جماعت، تسبيحات پس از نماز را گفته و سپس برای شادی 

ارواح گذشتگان، از کالم هللا مجيد، آياتی چند قرائت ميشود. بدين ترتيب خواندن نماز جمعه به پايان 
  .ميرسد

  :از جمعه هفت شرط را ذکر کرده اند که به شرح ذيل استفقهاء احناف برای صحت اداء نم
  بودن   ـ مصريعنی شهر 1
  ـ حضور سلطان يا نائب سلطان وحاکم دست او ل مسلمانان 2
  ر يعنی وقت نماز ظهر ــ وقت ظه3
  ـ خطبه 4
  ـ خطبه بايد قبل از نماز جمعه گفته شود5
  ـ جماعت 6
   .ـ اذن عام7
  جد غير جامع :دان نماز جمعه در مساـوانـخ

علماء  در خصوص نماز جمعه فرموده اند که نماز جمعه بر تمامی ساکنان يک شهر يا قريه  منطقه 
مسکونی که حداقل سه نفر بالغ مذکر در آن وجود دارد واجب است حتی اگر شخصی صدای آذان را 

  نيز نشنود بر او واجب است که به نماز جمعه برود.
ست در مصالی شهر يا قريه  خود جمع شوند و در آنجا نماز جمعه برپا در ابتدا مسلمانان می باي

نمايند، اما اگردرشهر يا قريه خود  بنا به علتهايی در چندين مسجد جمعه برگذار شد، در آنصورت 
چنانکه در مسجد جامع شهر يا قريه امکان شرکت در نماز سخت بود، شخص ميتواند  در ساير 

  از جمعه برگزار می شود شرکت نمايد.مساجد شهر که در آنها نم
اگر در شهر فقط در يک مکان جمعه برگذار می شد بنابراين تمامی مسلمانان بالغ مذکر موظفند به 

آن مسجد بروند ولو اينکه برای تمامی نمازگزاران جا و مکان نباشد، زيرا آنها می توانند در 
لذا کسی به بهانه نبود مکان يا غيره حق محوطه مسجد نماز بخوانند و نماز جمعه فرض عين است 

تخلف از نماز جمعه را ندارد مگر اينکه بخواهد در مسجد ديگری که در آنجا هم نماز جمعه برگزار 
  می شود شرکت نمايد. 

طوريکه در فوق متذکر شديم : شرط برگذاری نماز جمعه اينست که در منطقه ای حداقل سه نفر 
   .ر اينصورت آنها می توانند نماز جمعه را خود برگذار کنندمذکر و بالغ موجود باشند، د

( به شرطيکه در محل سکونت آنها مکانی برای برگزاری نماز جمعه نباشد و در صورت وجود خود 
  .نمی توانند نماز جمعه برگزار کنند)
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البته در البته در اين شرايط می توانند به مساجد قريجات  نزديک شهر يا قريه  خود نيز بروند ( 
  .صورتی که امکان نماز خواندن در مسجد جامع محل خود برايشان سخت باشد)

اگر کسی در جايی بسر می برد که نماز جمعه برگزار نمی شد، در اينصورت علماء  برای شرکت 
  وی در مساجد شهر يا قريجات  نزديک وی دارای چند قول هستند:

در اين شرايط اگر شخص صدای آذان را نشنود، او می  برخی از فقهای شافعيه و حنفيه گفته اند که
  تواند به جمعه نرود.

و برخی ديگر گفته اند که اگر فاصله محل سکونت او با نزديکترين مسجدی که در آنجا جمعه 
برگزار می شود بيشتر از سه مايل بود، نماز جمعه بر او واجب نيست و اين رای ماليکه و حنابله 

  است.
ز فقها می گويند: اگر او به جمعه رود بگونه ايکه قبل از شب نزد خانواده خود و برخی ديگر ا

بازگردد، در اينصورت نماز جمعه بر او واجب است.( منظور قبل از شب؛ قبل از آذان مغرب است) 
و اين رای را ابن منذر از ابن عمر و انس و ابوهريره و معاويه و حسن بصری و نافع و عکرمه و 

   عی و ابوثور روايت کرده است.عطا و اوزا
« البته برخی از احاديث مخالف برخی از آرای فوق هستند: از عايشه رضی هللا عنها روايت است :  

مردم گاه گاهی از منازلشان که در ...»(کان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم و العوالی و 
يشتر از مدينه بودند) برای جمعه (به مدينه) قريجات  اطراف و حوالی (که در فاصلة چهار مايلی و ب

  .متفق عليه)(.آمدند می
أن أهل ذی الحليفة کانوا يجتمعون مع النبی صلی هللا عليه « از زهری روايت است که: در حديثی 

(اهل ذوالحليفه با پيامبر صلی هللا عليه » و ذلک علی مسيرة ستة أميال من المدينة   وسلم
  و ذوالحليفه در فاصله شش مايلی مدينه قرار داشت). (بيهقی )کردند   جمعه می   وسلم

(اهل منی برای نماز » کان أهل منی يحضرون الجمعة بمکة« از عطاء بن ابی رباح روايت است : 
    آمدند).( بيهقی ) جمعه به مکه می

کند،  شيخ ابن جبرين رحمه هللا در جواب سوال کسی که در خارج از منزل و در مزرعه خود کار می
اگر از محل کار ايشان تا مکانی که نماز جمعه «  در خصوص نماز جمعه برای او چنين می گويد:

اقامه می شود با پای پياده بيشتر از يک ساعت راه است، شرکت در نماز جمعه برايشان الزم 
ز نيست، مگر اين که وسيله ای باشد که ايشان را برساند، در اين صورت برايشان شرکت در نما

شيخ ابن جبرين    «جمعه الزامی است، در غير اين صورت در محل کارشان نماز ظهر را بخوانند.
) و توجه داشته باشيد اين فتوا برای کسی  32الدر الثمين فی فتاوی الکفالء والعاملين صفحه  (

  است که تنها در مزرعه کار می کند و او در خارج از مناطق مسکونی است.
  ز جمعه:شرط مصر برای نما

درمورد تعريف مصرکه بحيث شرط توسط علمای احناف برای اقامه  نماز جمعه معرفی گرديده است 
  ، فقهاء احناف دربين خود  اختالف نظر پيدا کرده اند.

ُکلُّ َموِضعٍ لَهُ ُمفٍت َو اَِميٍر َو قَاٍض يَُنفِّذُ االَحَکاَم َو «نظر حضرت امام اعظم ابوحنيفه اينچنين است: 
. يعنی هر شهر يا 126صفحه  2(حاشية الطحطاوی جلد »  ِقيُم الُحُدوَد َو بَلََغت اَبِنيَتُهُ اَبنِيَةَ ِمَنیيُ 

قريه  که در آن مفتی، امير و قاضی بوده و احکام شرعی و حدود اسالمی در آن به اجراء در آمده و 
، اين شهر يا قريه  مصر تعداد سکان آن به تعداد سکنه ی منی رسيده باشد. در اينگونه شرائط

  .محسوب شده و اقامه ی نماز جمعه در آن صحيح خواهد بود
  اما برخی ديگر از فقهاء احناف از جمله عالمه اين عابدين، مصر را اينگونه تعريف نموده اند: 

. يعنی 137صفحه  2جلد ردالمختار علی الدر المختار » َما ال يََسُع اَکبَُر َمَساِجِدِه اَهَلهُ الُمَکلَِّفيَن ِبَها«
هر شهر يا قريه  که بزرگترين مسجد آنجا، تمامی مکلفين آن شهر يا روستا را جا ندهد. بعبارتی 

ديگر همه ی مکلفين آن شهر يا قريه  در بزرگترين مسجد آنجا جا نگيرد و مسجد گنجايش همه ی 
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شده و خواندن نماز جمعه  آنها را نداشته باشد. در چنين شرايطی، آن شهر يا قريه  مصر محسوب
 .در آن صحيح خواهد بود

اگر چه تعريف اول از حضرت امام اعظم ابوحنيفه رحمة هللا عليه روايت شده و ظاهر مذهب ميباشد، 
اما اکثر فقهاء و بسياری از اصحاب متون و شرح از جمله ولوالجيه، وقايه، متن مختار و شرح آن، 

ظهور سستی و توانی در «ه و آنرا ترجيح داده اند و علت آنرا متن درر، تعريف دوم را اختيار کرد
 .ذکر کرده اند» امور شرعيه

حاال با توجه به تعريف اول مصر، در تمامی  قريجات  و در اکثر شهرهای ما بعلت فقدان مصريت، 
ی نميتوان نماز جمعه را اداء کرد و همه ی نمازهايی که به عنوان نماز جمعه اداء شده است، همگ

  نافله محسوب خواهند شد.
اما با توجه به تعريف دوم مصر، نه تنها در همه ی شهرهای  افغانستان ، بلکه در اکثر قريجات  

افغانستان شرائط برگزاری نماز جمعه مهيا بوده و همه نمازهايی که بعنوان نماز جمعه اداء شده 
 .اند، همگی از نماز جمعه ی آنان محسوب خواهند شد

که حقيقت امر برای ما مشخص نبوده و صحيح بودن هر يک از اين دو تعريف برای ما از آنجا 
مجهول است، فقهاء احناف دستور داده اند در جاهايی که وجوب نماز جمعه در آن مورد ترديد 

است، پس از اداء دو رکعت فرض جمعه و چهار رکعت سنت بعديه، چهار رکعت نماز را بعنوان 
روز، اداء شود تا هرگاه نماز جمعه در آن محل واجب نشده و شرائط اداء فرض نماز ظهر همان 

نماز جمعه در آن مهيا نبوده باشد، فرض نماز ظهر همان روز را اداء کرده باشند. اما هرگاه نماز 
جمعه بر آن محل واجب شده و شرائط اداء نماز جمعه را داشته باشند، دو رکعت فرض جمعه به 

 .حسوب شده و چهار رکعت فرض ظهر همان روز نيز، نافله محسوب شودعنوان نماز جمعه م
نام دارد فقط بخاطر وجود شک و ترديد در وجوب » احتياط ظهر«اين چهار رکعت نماز که اصطالحاً 

نماز جمعه بر آن محل (که بنا به تعريف اولی واجب نبوده و بنا به تعريف دومی واجب است) 
رت تعدد نماز جمعه در يک شهر يا قريه  نيز خواندن نماز احتياط خوانده ميشود. همچنين در صو

الظهر واجب ميگردد. اين نيز بخاطر خروج از اختالف فقهاء است که هر نمازگزاری بايد پس از 
اداء نماز جمعه، چهار رکعت احتياط الظهر را بخواند. زيرا در روايتی از حضرت امام اعظم ابوحنيفه 

  است که ايشان تعدد نماز جمعه را در يک شهر يا قريه  جائز نميدانسته اند.  رحمة هللا عليه آمده
امام طحاوی، تمرتاشی و صاحب مختار و عتابی اين نظريه را اختيار کرده و حضرت امام شافعی و 
روايت مشهور از امام مالک و يکی از دو روايت از حضرت امام احمد بن حنبل نيز بر اين نظريه 

 .ندصحه گذاشته ا
اما اکثر فقهاء احناف نيز تعدد نماز جمعه را در يک شهر يا قريه  جائز دانسته و بر صحت آن فتوا 

داده اند. حاال در چنين وضعيتی که حقيقت برای ما روشن نيست، فقهاء برای خروج از خالف 
شود تا مجتهدين، دستور داده اند تا چهار رکعت احتياط ظهر (فرض نماز ظهر همان روز) خوانده 

در صورت صحيح نبودن نماز جمعه آنان، نماز ظهر همان روز آن عده فوت نگردد و در صورتی هم 
  .که نماز جمعه ی آنان صحيح بوده باشد، چهار رکعت احتياط الظهر آنان تبديل به نافله ميگردد

ه عبارتند خالصه کالم  اينکه، احتياط الظهر دردوصورت خوانده شده واداء آن نيزواجب ميگردد ک
  از:
  ـ در صورت وجود شک و ترديد در مصر بودن آن محل .1
در صورت تعدد نماز جمعه و اداء آن در بيش از يک محل در يک شهر يا قريه  اين فتوايی است  -2

که فقهاء احناف صادر کرده و مشروعيت آنرا تبيين نموده اند و کسانی هم که اهل تحقيق و همچنين 
عاً ميدانند و مطالعه کرده اند که ابن عابدين رحمة هللا عليه در کتاب خود اهل بصيرت هستند قط

ُکلُّ َموِضعٍ َوقََع الشَّکُّ فِی َکونِِه ِمصَراً يَنبَِغی َلُهم اَن يَُصلُّوا بَعَد الُجُمعَِة اَربَعَاً بِِنيَِّة الظُّهِر « ميفرمايد:
َموقَِعَها يَخُرُجوَن َعن ُعهَدِة َفرِض الَوقِت بِاَداِء الظُّهِر َو فِی القُِنيَِة  اِحتياطاً َحتَّی اَنَّهُ لَو لَم تَقَع الُجُمَعةُ 
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تُُهم بِاالَ  ا اُبتُِلَی اَهُل َمرٍو بِِاقَاَمِة الُجُمَعتَيِن فِيَها َمَع اِختالِف العلماء  فِی َجَوازِهَما اََمَر اَئِمَّ ربَعِ بَعَدَها َلمَّ
  .) .146صفحه  2ابن عابدين علی الدر المختار جلد حاشية » ( َحتماً اِحِتيَاطاً.

 خواندن نماز جمعه در همه مساجد شهر:

نظر اکثر علماء  بر اين است اگر شهر کوچک بود و برگزاری جمعه برای مردم مشکالتی از قبيل 
کمبود جا و دوری راه به همراه نداشت بايد در يک محل مراسم جمعه برگزار شود و در صورتی که 

بزرگ باشد و به علت ضيقت مکانی و دوری راه تجمع مردم امکان پذير نبود بر حسب نياز  شهر
  .فتوا به تعدد جمعه داده اند

  :نه خواندن نماز  جمعه به بهانه نبودن حکومت اسالمی
تعداد ازمسلمانان در کشور های که اقليت مذهبی زندگی ميکنند  به بهانه اينکه در آن مناطق  شروط 

  ای اقامه جمعه به دليل نبود خليفه فراهم نيست. از خواندن نماز جمعه امتناع ميورزند ! کافی بر
اين افراد به دليل ترک جمعه و خواندن نماز ظهر بجای آن، «به اين عده از مسلمانان  بايد گفت :

از  مرتکب کاری بد (و گناه) شده اند، زيرا در نزد اهل سنت و جماعت؛ وجود خليفه يا اجازه وی،
برای مزيد معلومات  مراجعه شود به ». ( شروط واجب شدن نماز جمعه يا شرط صحت آن نيست

  ).8/187فتاوی اللجنة الدائمة واإلفتاء (
  :ترک وسهل انکاری در نماز جمعه

بر اساس حکم قرآنی وسنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم  و اجماع بر تک تک مسلمانان بالغ و مذکر 
است که نماز جماعت را بر پا دارند ، مگر بر کسی که مريض يا در سفر باشد و  و توانا فرض عين

 يا برای زنان و کودکان که باالی آنان  واجب نيست.
از ابن عمر و ابوهريره روايت است که آنان از رسول هللا صلی هللا عليه و سلم شنيدند که روی 

أو ليختمن هللا علی قلوبهم ثم ليکونن من  لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات« فرمود :  منبرش می
کنند بايد از اين عملشان دست بکشند وگرنه خداوند بر  افرادی که جمعه را ترک می» «الغافلين

  ».گيرند زند، سپس در زمره غافالن قرار می قلبهای آنها مهر (غفلت) می
کردند  ماز جمعه را ترک میاز عبدهللا روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم به گروهی که ن

» لقد هممت أن آمر رجال يصلی بالناس، ثم أحرق علی رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم« فرمود : 
های مردانی  تصميم داشتم که شخصی را مأمور کنم تا برای مردم نماز بخواند سپس بروم و خانه«

  ».آيند بر سرشان آتش بزنم را که به نماز جمعه نمی
من ترک ثالث جمع تهاونا « ضمری روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود : از ابوجعد 

توجهی، ترک کند خداوند بر قلبش مهر  کسی که سه جمعه را از روی بی» «بها طبع هللا علی قلبه
  ».زند می

من  من ترک ثالث جمعات« از اسامه بن زيد روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود : 
کسی که سه جمعه را بدون عذر ترک کند، از منافقين به حساب »  «غير عذر کتب من المنافقين

  ».آيد می
» (  من ترک ثالث جمع تهاونا بها،طبع علی قلبه« پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايند: 

زده می ) ( يعنی:هرکس که از روی تنبلی سه جمعه را ترک کند بر قلب او مهر 1052ابوداوود 
 شود. ) 

الجمعة حق واجب علی کل محتلم اال االربعة:عبدمملوک او امراة او صبی « وهمچنان  می فرمايند: 
حقی واجب است که بر هر بالغی واجب است مگر بر    .) ( نماز جمعه1067ابوداود » (  او مريض

 چهار دسته: بر برده و يا زن و يا کودک و يا مريض.)
من کان يومن با� واليوم اآلخر فعليه الجمعة يوم الجمعة،اال مريض « رمايند:و در حديثی ديگر می ف

. يعنی: هر کس که به خدا و روز قيامت ايمان 2/3دارقطنی » او مسافر او امراة او صبی او مملوک
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 دارد پس نماز جمعه روز جمعه بر وی واجب است اال بر مريض يا مسافر يا زن يا کودک يا برده.
 :ی و تخلف از شرکت در نماز جمعهسهل انگار

در مورد سهل انگاری وتخلف ازشرکت در نماز جمعه در حديثی ازعبدهللا بن مسعود روايت است که 
: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ، در باره گروهی که در اقامه نماز جمعه سهل انگاری ميکنند 

نگاه خودم نزد کسانی بروم که ازشرکت می خواهم مردی را برای نماز جلو کنم آ«  فرموده است : 
 در نماز جمعه تخلف می ورزند و آنها را در خانه هايشان بسوزانم. (مسلم  )

بايد دست « همچنين عبدهللا بن عمرو و ابوهريره ميگويند : رسول خدا از روی منبر فرمود: 
رود که خداوند بر  بردارند کسانی که نماز جمعه را ترک می کنند از اين کار وگرنه بيم آن می

 (مسلم  )». قلبهايشان مهر بزند سپس جزو غافالن بشمار روند 
هر کس سه جمعه :« همچنين ابوجعد ضمری ميگويد: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده است 

را از روی سهل انگاری ترک نمايد، خداوند مهری بر قلب او خواهد زد. (ابوداود و ترمذی) و در 
   .ده است که بر قلب او مهر منافقت زده می شودآم روايتی 

بنآ آنچه بيان گرديد بر مسلمانان بخصوص بر طبقه جوان  است که با اهميت و شوق و ذوق 
  بيشتری برای شرکت در نماز جمعه؛ اشتراک نمايند.

 :ی ترک نماز جمعه بدون عذر نتيجه
وايت که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در حديثی از محمد بن عبد الرحمن بن زرارة رضی هللا عنه ر

من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها ثم سمعه فلم يأتها ثم سمعه ولم يأتها طبع هللا :«فرموده است 
 ) ٧٣۵صحيح الترغيب و الترهيب رقم  -اخرجه البيهقی ) .«على قلبه وجعل قلبه قلب منافق

و دوباره شنيده و نيايد و باز شنيده و نيايد کسی که آذان روز جمعه را بشنود و به نماز نيايد  (
 ).کند زند و قلب او را به قلب منافق تبديل می خداوند بر قلب او مهر می

علماء  ميفرمايند بر کسيکه  نماز جمعه بر او واجب باشد ولی عمدا ،آنرا  ترک کند مستحق عقاب 
اگر در روز جمعه به «ده است سوره جمعه پروردگار با عظمت امر فرمو 9می باشد زيرا در آيه 

 نماز نداء داده شد به سوی ذکر خدا برويد و معامالت را ترک کنيد)
پس کسيکه  خالف امر خداوند عمل کند مستحق عذاب خواهد بود و در حديث ابن ماجه از جا برآمده 

  که حضرت محمد صلی هللا عليه وسلم ميفرمايد :
نيل االوطار ) (کسی که سه جمعه را  1179» (لی قلبه من ترک ثالث جمع تهاوناً، طبع هللا ع« 

 عمداً پشت سرهم ترک کند خداوند بر قلبش مهر می نهد)
ابن مسعود روايت کرده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  به کسانی که از نماز جمعه تخلف می کنند 

  »عن الجمعه بيوتهم لقد هممت ان آمر رجالً يصلی بالناس ثم اُحرق علی رجال يتخلفون « فرمود:
( احمد و مسلم حديث صحيح)(تصميم گرفتم کسی را انتخاب کنم که برای مردم امامت نماز 

کند(منظور نماز جمعه است) سپس کسانيکه از انجام جمعه تخلف کنند خانه هايشان را بر آنها 
ز آن تخلف بسوزانم) پس نماز جمعه در شريعت اسالم جايگاه مهمی دارد و هرکس از مسلمانان ا

  .نمايد مستحق عقاب خواهد شد
  :حکم شرعی تبريک گفتن روز جمعه

در اين هيچ جای شکی نيست که روز جمعه برای  مسلمانان  يکی از روزی ها ی بزرگ بوده 
وبمثابه روز عيد مسلمانان بشمار ميرود،وبسياری از مسلمانان عادت دارند که فرا رسيدن روز 

عرض ميدارند. عيد بودن اين روز در حديثی که از ابن عباس رضی جمعه را به يک ديگر تبريک 
ُ ِلْلُمْسِلِميَن، فََمْن َجاَء «هللا عنه روايت کرديده است بوضاحت معلوم ميگردد:  َّo ُإِنَّ َهَذا َيْوُم ِعيٍد َجعََله
) وحسَّنه 1098رواه ابن ماجه (» ْيُکْم بِالِسَّواکِ إَِلی اْلُجُمَعِة فَْليَْغتَِسْل، َوإِْن َکاَن ِطيٌب فَْلَيَمسَّ ِمْنهُ، َوَعَل 

يعنی : همانا روز جمعه عيدی است که پروردگار با عظمت ما ». ( صحيح ابن ماجه« األلبانی فی 
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آنرا برای مسلمانان قرار داده، پس هرکس برای نماز جمعه آمد ابتدا غسل کند، و اگر عطری دارد 
را فراوش نکنيد). در اين جای شکی نيست که دستو ر خود را خوش بو کند، و مسواک زدن 

وهدايت شرع اسالمی همين ميباشد تا مسلمانان به يک ديگر ايام عيد از جمله ( عيد فطر وعيد 
اضحی ) را تبريک گويند . بادرنظر داشت اينکه روز جمعه از جمله اعياد مسلمين ميباشد ، ولی با 

دين بشمار ميرود ، زيرا صحابه رضی هللا عنهم ، که نسبت آنهم تبريک گفتن آن از جمله بدعت در 
به ما در تعظيم و بزرگداشت اين روز حريص تر بودند هيچگونه روايت در تبريک گفتن اين روز از 

جانب آنان وارد نشده که آنها آمدن روز  جمعه را به هم ديگر تبريک گفته باشند ، و اگر اين امر 
عيد فطر و عيد اضحی را به هم تبريک می گفتند روز جمعه را به هم مشروع می بود، همانگونه که 

  تبريک می گفتند.
هکذا اگر تبريک گفتن روز جمعه به همديگر در دين مشروع می بود، سلف صالح نيز به همه 

تبريک می گفتند، همانطور که عيد فطر فطر وعيد قربان را به هم تبريک می گفتند. پس ما نيز تابع 
امت باشيم، صرف اعياد فطر و قربان را به هم تبريک گفته ولی از گفتن تبريک عرض سلف صالح 

  کردن بمناست روز جمعه احتراز نمايم . 
ازجناب شيخ صالح فوزان درباره ارسال پيام از طريق موبايل به ديگران و ذکر تبريک گفتن روز 

روز جمعه را به همديگر سلف صالح :« جمعه سوال بعمل آمد ، شيخ صالح در جواب فرمودند 
  »مجلة الدعوة اإلسالمية » « تبريک نمی گفتند، پس ما هم چيزی که آنها نکردند انجام نمی دهيم
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  اب سی وششم ب

 مسافر واحکام نماز مسافر
  

  نماز مسافر:احکام 
دين مقدس اسالم در همه ای ساحات وحاالت زندگی برای بشريت چنان شرايط عبادت 

طاعت را وضع نموده که مطابق به امکانات طبعی مسلمانان بوده وعمل وعبادت و
  مسلمانان امکانات عملی وشرعی خويش را داشته وسبب صالح وفالح دارين گردد.

شارع در دين مقدس اسالم تسهيالتی الزمی را پيروان خويش  فراهم نموده  که حتی  
ی  هم  در نظر گرفته ،  وتسهيالت حين سفر  بادر نظرداشت مشقت سفر ،واجبات شرع

  معين برای مسلمان داده شده که اينک به بحث روی آن می پردازيم .
کسانی اند که مسافرون  اسم فعل وسفر  . سفر جمع سافر و مسافرون جمع مسافر است

سفر يعنی خارج شدن انسان از خانه ، کاشانه خويش به قصد مکانی آنقدر سفر ميکنند. 
و يا هم جمع صالتين وجمع بعضی نماز های  قصر کردناظر شرعی از لحدور که 

  .)219آنجا درست باشد.(معجم لغه الفقهاء، دکترمحمدرواس ،صفحه در
  برقصر خواندن نماز در سفر : داليل ازقرآن

َو إَذا َضَربتُم فِی األرِض «  : فرمايد )   می 101نساء :ايه ( سوره خداوند متعال در 
هرگاه در  » (  ُجَناٌح أْن تَقُصُروا ِمَن الصَّالَةِ إْن ِخفتُم أْن َيفِتَنُکًم الَِّذيَن َکَفُروا َفلَيَس َعلَيُکم

زمين به مسافرت پرداختيد و نماز را کوتاه خوانديد گناهی بر شما نيست اگر ترسيديد که 
 .ای گرفتارتان گردانند  )   کافران باليی به شما برسانند و به فتنه

إْن  «از عمر بن خطاب درباره آيه : که ) روايت است : أمية بن أبی عبيدة يعلى بن آز(
سؤال کردم او در جوابم گفتم : با توجه به اين آيه قصر » ِخفتُم أْن َيفِتنَُکًم الَِّذيَن َکَفُروا 

نماز به وقتی اختصاص دارد که از کافران در امان نباشيم ولی االن مردم در امنيت 
اسالم پيامبر نزد تا اينکه  مجب بودــ: من هم مثل تو از اين امر در تعهستند، عمر گفت 

فرمود:  در اين باره سؤال کردم، پيامبر صلی هللا عليه وسلم صلی هللا عليه وسلم  رفتم و
ای است که خداوند به شما داده است،  صدقه«(صدقة تصدق هللا بها عليکم فاقبلوا صدقته) 

 صحيح امام مسلم، 3762 صحيح جامع الصغير(.»اش را قبول کنيد پس صدقه
)، 116/4( سنن نسائی)، 1187/64/4( سنن ابوداود (عون المعبود))، 686/478/1(

  .)5025/309/4( سنن الترمذی)، 1065/339/1( سنن ابن ماجه
  داليل ازسنت برقصر خواندن نماز در سفر :

صلی هللا عليه  سول هللاد که : رنايات متعددی در تاريخ اسالم وجود دارواحاديث ور
در سفرهايش از جمله درسفر  حج، عمره همچنان در  جهاد وساير سفر ها ،  وسلم

  کرده . يــنمازش را قصر م
صلی  در تمام مدتی که با رسول هللا « ميفرمايد :  رضی هللا عنهبن عمر عبدهللادر حديثی 

خواند، و ابوبکر و  تر نمیبودم، هيچگاه در سفر از دو رکعت نماز بيش هللا عليه وسلم
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)، مسلم 1102متفق عليه، بخاری ( ».(نيز چنين بودند رضی هللا عنهم عمر و عثمان
)689 .(  

ا روايت است که فرمود : رضی هللا عنه همچنان در حديثی از حضرت بی بی  عايشه
(خداوند ابتدا نمازهای واجب را چه در سفر و چه در غير سفر به صورت دو رکعتی 

نمود سپس تعداد رکعات نمازهای واجب در غير سفر افزايش يافتند ولی در سفر فرض 
  به حالت دو رکعتی باقی ماندند).
المؤمنين عايشه روايت کرده است، آمده : (نماز در اول  و باز در روايتی که بخاری از ام
هار به مدينه هجرت کرد، و نماز چ صلی هللا عليه وسلم دو رکعت فرض شد، سپس پيامبر

-350متفق عليه، بخاری ( اش باقی ماند). رکعت فرض شد، و نماز مسافر به حالت اوليه
امام احمد بر اين روايت اضافه کرده که (به غير از    ).1570)، مسلم (1090-3935

نماز مغرب، که آن نماز وتر روز است و به غير از صبح، چون در آن قرائت به درازا 
  ). 241صفحه  6( مسند احمد جلد  کشد). می

گويد : (خداوند نماز را بر زبان  ما روايت است که، میرضی هللا عنه از ابن عباس
در غير سفر چهار رکعت و در سفر دو و در هنگام ترس  صلی هللا عليه وسلم پيامبرتان

  ).  687يک رکعت فرض گرداند) ( مسلم 
چهار رکعتی را با روايت است که : (نماز   رضی هللا عنه  از عبدهللا بن مسعود

خواندم، و با ابوبکر و عمر نيز ، در  در منی دو رکعتی می   صلی هللا عليه وسلم پيامبر
خواندم، چقدر دوست  زمان خالفتشان ، در منی نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت می

  دارم به جای اين چهار رکعت، دو رکعت قبول شده بخوانم). 
دو   صلی هللا عليه وسلم(نماز چهار رکعتی را با پيامبر و در لفظی ديگر اين چنين آمده :

خواندم وبا ابوبکروعمر نيز، در زمان خالفتشان ، نمازهای چهار رکعتی را  رکعتی می
خواندم،  سپس اختالف در بين شما افتاد چقدر دوست دارم به جای اين  دو رکعت می

)، 1656)، (1084ی (متفق عليه، بخار چهار رکعت، دو رکعت قبول شده بخوانم).
  ).695مسلم (

فی  فرض هللا الصالة علی لسان نبيکم :«در حديثی ديگری از ابن عباس روايت است 
خداوند از زبان پيامبرصلی  هللا » «الحضر أربعا وفی السفر رکعتين و فی الخوف رکعة

نماز را بر شما؛ در حضر چهار رکعت، در سفر دو رکعت و هنگام ترس،  عليه وسلم ،
) ،  876  سنن ابن ماجهاز عمر روايت است : (  .» يک رکعت واجب کرده است

سنن )، 1234/124/4( سنن ابوداود (عون المعبود))، 687/479/1( صحيح امام مسلم
) در روايت ابن ماجه جمله آخر وجود 1068/339/1( سنن ابن ماجه)، 118/3( نسائی
  .ندارد

عتان و الفطر و األضحی رکعتان تمام غير (صالة السفر رکعتان، و صالة الجمعة رک
  قصر، علی لسان محمد  صلى هللا عليه وسلم ) 

نماز سفر دو رکعت و نماز جمعه دو رکعت و نماز  اززبان محمدصلی هللا عليه وسلم ،«
(موخذ :صحيح سنن ابن ماجه   .» اند، نه قصر عيد فطر و قربان دو رکعت است، کامل

  .)1063/338/1، سنن ابن ماجه  ()183/3)، سنن نسايی  (871
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الصالة أول مافرضت رکعتين، فأقرت صالة «درحديثی ازبی بی  عايشه روايت است: 
ابتدا که نماز فرض شد، دو رکعت، دو رکعت بود، نماز » «السفر، وأتمت صالة الحضر

( متفق .» سفر به حال خود (دو رکعتی) باقی ماند و نماز حضر کامل (چهار رکعتی) شد
)، سنن 685/478/1)، صحيح امام مسلم  (1090/569/2يه : صحيح امام بخاری  (عل

 .)225/1)، سنن نسايی  (1186/63/4ابو داود ( عون المعبود ) (
همچنان از ابن عمر روايت است : با پيامبرصلی هللا عليه وسلم ، ابوبکر، عمر و عثمان 

قتی که فوت کردند از دو رکعت بيشتر ام که هيچکدام از آنها تا و ام و نديده مسافرت کرده
سوره احزاب  (» َلَقد َکاَن لَُکم فِی َرُسوِل هللاِ أسوةٌ َحَسَنةٌ    «  فرمايد بخوانند. و خداوند می

 :21  ( 
متفق عليه : صحيح مسلم   (  ».به راستی رسول هللا برای شما الگوی خوبی است« 
)، صحيح امام بخاری  فتح 1211/90/4)، سنن ابوداود ( عون المعبود  (689/479/1(

  .) 123/3)، سنن نسايی (1102/577/2الباری  (
  اجماع علماء برقصر خواندن نماز در سفر :

اجماع علماء  بر اين است هر آنکسی که نيت سفر از خانه خويش خارج شود و به سفری 
رای مسافر تواند نماز را قصر نمايد ، ب رود که در آن مثل سفر حج، عمره، جهاد  می

)، 2/108مسند احمد ( جايز است که نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت بخواند. ) (
و اجماعشان بر اين  ) آن را صحيح دانسته است. )564شيخ البانی در ارواء الغليل (

) 46اإلجماع، ابن منذر، صفحه (   توان کوتاه کرد). است که نماز مغرب و صبح را نمی
  ).3/105(و المغنی، ابن قدامه 
   يادداشت فقهی:

نماز در سفر از  وتقصيرکردن در کوتاه کردنتعداد کثيری از علماء  بدين عقيده اند که : 
واجب می دانند.  قصر کردن را و حتی بعضی از علماء   تمام خواندن آن بهتر است

ه صلی هللا عليگويد، رسول  هللا  که می  رضی هللا عنه  بن عمر بخاطر روايت عبدهللا
هايش عمل شود، همچنان که  خداوند دوست دارد که به رخصت:«  فرمودند   وسلم

     » .دوست ندارد به نافرمانيش عمل شود 
هايش عمل شود،  خداوند دوست دارد که به رخصت«  و در روايتی ديگر آمده :  

(طبرانی در المعجم الکبير » . هايش نيز عمل شود  همچنان که دوست دارد به سختی
)، آن را صحيح دانسته 564) شماره (3/11) و شيخ البانی در ارواء الغليل (11880(

  است.)
علماء  در مورد قصر کردن نماز در سفر، :«شيخ اإلسالم ابن تيميه (رحمه هللا) ميفرمايد 

و آيا قصر کردن حرام يا مکروه است؟ يا ترکش بهتر است؟ يامستحب است؟ يا هر دو 
  اند : قول تقسيم شده 5اند، و بر  ف شدهيکسان است؟ دچار اختال

گويند : تمام خواندن نمازها بهتر است، مثل يکی از اقوال امام  قول کسانی که می  - 1
  شافعی.

اند، مثل : بعضی از  قول کسانی که بين قصر يا تمام خواندن را يکسان دانسته - 2
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  اصحاب امام مالک.
زها بهتر است، مثل قول صحيح امام گويند : قصر خواندن نما قول کسانی که می - 3

  شافعی و يکی از رواياتی که از امام احمد شده است.
گويند : قصر خواندن نمازها واجب است، مثل قول امام  ابوحنيفه،  قول کسانی که می - 4

  و امام مالک در يکی از رواياتی که از او شده است.
است و تمام خواندن آنها مکروه  گويند : قصر خواندن نمازها، سنت قول کسانی که می - 5

باشد، و به همين خاطر نيت آوردن برای نماز  ترين اقوال می است، که اين قول، صحيح
قصر نزد اکثر علماء  مثل، امام ابوحنيفه، امام مالک، امام  احمد در يکی از اقوالش، 

  ).22-21، 10، 9/ صفحه 24واجب نيست( مجموع الفتاوی (جلد 
چهار رکعتيش را به صورت تمام بخواند، نمازش درست است، ولی با اگر مسافر نماز 

رضی هللا  المؤمنين عايشه تردو رکعت خواندن نمازمخالفت کرده است، زيرا ام عمل افضل
در سفر نمازهايش را به صورت تمام  صلی  هللا عليه وسلم بعد از فوت پيامبر عنه
خواند  ی نمازهايش را به صورت تمام مینيز در من رضی هللا عنه خواند و امام عثمان می

در   صلی هللا عليه وسلم ولی آن عملی که پيامبر )1084)، بخاری (685مسلم ((
سفرهايش بر آن مداومت داشته ـ يعنی کوتاه کردن نمازها ـ بدون شک عملی بهتر و برتر 

  است.
  ر:ـفـس
بيرون آمدن از شهر سفر، در لغت به معناى   مينويسد :فرهنگ معين در باره سفر  در

خود و به محل ديگر رفتن است،هکذا سفر به معناى قطع مسافت و راهى كه از مكانى به 
  كند. مكان دور طى مى

اند،  معنا كرده»  كشف حجاب و كنار زدن پرده « زبان  عربى سفر را   فرهنگ
  هايى كه معموالَ از جنس اعيان و اشياى خارجى است. حجاب

يعنى عمامه » سفر العمامة عن الرأس، و الخمار عن الوجه«ويسد: ن مى  راغب اصفهانى
  .را از سر، و نقاب را از صورت، كنار زد

هاى مختلف  در شکلها و هيئت» سير«اصطالح   قرآن عظيم الشان با به کارگيرى
خلت من قبلکم  قد«وگوناگون، به انسان دستور به گردشگرى و سياحت نموده ميفرمايد : 

پيش از شما سنتهايى بوده است، پس بر روى ….» ( فى االرضسنن فسيروا 
  ….)بگرديد و بنگريد زمين

بگرديد و  پس در زمين» ( فسيروا فى األرض فانظروا کيف کان عاقبة المکذبين « 
  است.) دادند، چگونه بوده بنگريد که عاقبت کار آنان که پيامبر را به دروغ نسبت می

(بگو در زمين سير کنيد » يف کان عاقبة المجرمينقل سيروا فى األرض فانظروا ک«
  ).بنگريد که پايان کار مجرمان چگونه بوده است و

  :سفر يکی از ضروريات زندگی انسان است 
هدايت وسفارش قرآن عظيم الشان  به سير وسياحت در زمين و سفر به نواحی مختلف آن 

و عبرت گرفتن از زندگی حکمت های زياد ومتعددی  مانند مطالعه   زندگی گذشتگان 
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آنان، کسب تجارب  درآمد، معرفت و شناخت مواهب طبيعی و نعمتها و ... را به همراه 
  .دارد

در قرآن عظيم  الشان تعدادی زيادی از آياتی وجود دارد که به سير وسياحت  اشارات را 
را  آيه وجود دارد که انسان ۶بعمل اورده است ولی بصورت کل در قرآن در  بيش از 

مستقيمآ به سير ، سفر وسياحت ودر نهايت عبرت گرفتن از زندگی و سرنوشت گذشتگان 
  دعوت نموده اند.

أفلم يسيروا فی «سوره حج  ) می فرمايد:  ۴۶از جمله پروردگار با عظمت ما در (آيه 
آيا در زمين سفر نمی کنند تا » «االرض فتکون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها

  ».ب دل هايی گردند که با آن بينديشند و گوش هايی که با آن (حقيقت را)بشنوندصاح
از آنچه در آيات قرآن و روايات اسالمی استنباط ميگردد ، ميتوان  دريافت که از ديدگاه 
اسالم سفر بايد با جهت گيری و نگرش خاصی انجام شود که همان جهت گيری توحيدی 

  .و نگرش دينی است
به سفر در قرآن عظيم الشان به انسان تذکر ميدهد که در صورت ممکن آيات مربوط 

اقدام به سفر نمايند  تا نشانه های گذشتگان را ببينيد و از آن ها عبرت بگيريد ودر نهايت 
امر حال حال وزندگی آنعده از مکذبين راکه از خالق خويش انکار ورزيده اند ، از 

قل سيروافی االرض ثم انظروا کيف کان «يد : نزديک مشا هده نمايد .طوريکه ميفرما
ای پيامبر به مردم ) بگو در زمين سير کنيد و ) «(١١(سوره انعام /» عاقبة المکذبين

  »بنگريد سرانجام کار تکذيب کنندگان (حق) چگونه بوده است
عالوه بر آن قرآن عظيم الشان تاکيد می کند که در سفر انسان با راز آفرينش و خلقت و 

» ( قل سيروا فی االرض فانظروا کيف بدأ الخلق«تی های هستی آشنا می شود ، شگف
ای پيامبر به مردم) بگو در زمين سير کنيد و بنگريد چگونه ). « (٢٠سوره عنکبوت آيه 

  ».خداوند آفرينش را آغاز کرده است
اي بندگان من که ايمان   (» وِن يا ِعباِدَي الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ أَرِضي واِسَعةٌ َفإِيّاَي َفاعبُدُ  « -

ايد، زمين من وسيع است پس تنها مرا بپرستيد و در برابرفشارهاي دشمنان تسليم  آورده
  نشويد. )

آيا در زمين گردش نکرده » ( ... أََفَلْم َيِسيُروا فِی اْألَْرِض فَتَُکوَن لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُوَن بَِها«  -
  ) ۴۶( سوره الحج » ...ه با آن بينديشنداند تا دل هايى داشته باشند ک

پيش از شما   ( .) ١٣٧عمران  آل (...َقْد َخَلْت ِمْن قَْبِلُکْم ُسَنٌن َفسيُروا فِی اْألَْرِض   « -
  »...هايى بوده است، پس بر روى زمين بگرديد و بنگريد سنت

رين مردم کسی غافل ترين و جاهل ت«پيامبر اسالم صلی هللا عليه وسلم نيز می فرمايند: 
 ».است که از گذشت روزگار و تاريخ عبرت نگيرد

  ر:ـفـانواع س
قرآن عظيم الشان،  يکی از دساتير شرع اسالمی برای شخص مسافر بر اساس حکم 

سنت و اجماع علماء  مکلف ساختن مسافر به اداء نماز قصر است ، طوريکه قرآن عظيم 
األَْرِض َفَلْيَس َعلَْيُکْم ُجَناٌح أَن تَْقُصُرواْ ِمَن الصَّالَةِ  َوإَِذا َضَرْبتُْم فِی« الشان ميفرمايد : 
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اگر در زمين سفر کرديد گناهی بر شما نيست اگر نمازهايتان )«101(سوره نساء /  ».
  ».را کوتاه کنيد 

  خواننده محترم !
 قبل از اينکه در باره انواع سفر ، مسافت تقصير ونظر مذاهب اربعه را درمورد مقدار

فاصله برای نمازتقصير بيان گردد ، الزم ميدانم دراين  بخش مختصرآ به انواع سفرکه 
از ديد حکم فقهی بی نهايت مهم ميباشد خدمت خوانندگان محترم معلوماتی مختصر ی 

  ارائه  بدارم :
   اول : سفر حرام:

سفری حرام ازجمله سفری  است که شخص برای انجام کاری که خدا يا رسولش صلی 
کند، مثل : کسی که برای تجارت مشروب،  اند، سفر می  عليه وسلم آن را حرام کردههللا

کند، يا سفر کردن زن بدون  محرم با  و راهزنی سفر میدزدی کارهای حرام 
 ) 4/492) و الشرح الممتع، ابن عثيمين (رح) (3/115المغنی، ابن قدامه مقدسی ( او.(

  دوم : سفر واجب: 
سفری است که  برای انجام فريضة حج يا عمرة واجب يا جهاد  سفر واجب ازجمله 

  واجب، بعمل می ايد.
   سوم : سفر مستحب:

سفر مستحب ازجمله سفری های است که برای اداء عمرة غير واجب يا حج سنت يا 
  جهاد بعمل می ايد 

  باح:ـرمـفـچهارم : س
ح و کليه کارهای سفر مباح عبارت از سفری است که  سفر برای تجارت چيزهای مبا

  مباح صورت ميگيرد .
  پنجم: سفرمکروه:

سفر مکروه عبارت از سفر است که مسافر بدون همراه داشتن رفيق اقدام به سفر نمايد ( 
-3/114البته حالت نا چاری ازاين حکم مستثنی ميباشد :(المغنی، ابن قدامه مقدسی (

. چون پيامبر صلی هللا عليه ).)492- 4/491) و الشرح الممتع، ابن عثيمين (رح) (117
دانم بدانند، هيچ سواری در  اگر مردم در مورد تنهايی، آنچه را من می«وسلم فرموده : 

  ).2998صحيح بخاری (( ».شب تنها نخواهد رفت
علماء ميگويند که :بر مسلمان واجب است که نبايد به سفر حرام اقدام نمايد و شايسته 

کشند، و تمام سفرهايش را در سفر واجب، سفر است که از سفر مکروه نيز دست ب
  مستحب و مباح خالصه کند.

اند که قصر نمازها  امام ابوحنيفه، شيخ اإلسالم ابن تيميه و تعداد کثيری  از علماء  گفته
  حتی در سفر حرام نيز درست است. 

نند که ک فرمايد: (و داليل در اين باره قول کسی را تأييد می شيخ اإلسالم ابن تيميه می
گويد، قصر نمازها و شکستن روزه مربوط به مطلق سفر است و اختصاص به سفری  می
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خاصی ندارد، بلکه شامل تمام حاالت سفر است، و اين سخن صحيح و درستی است، 
  ).24/109چون در قرآن و سنت نيز مطلق سفر بيان شده است).( مجموع الفتاوی (

خويش ها و يارانش  اهل علم، همسايه مستحب است مسافر با خانواده، نزديکان،
  خداحافظی کند.

خواهد به سفر رود به کسی که  فرمايد : (کسی که می پيامبر صلی هللا عليه وسلم می 
شما را نزد هللا  » ( أستودعکم هللا الذی ال تضيع و دائعه« کند بگويد :  جانشين خودش می

  ) 2/403مسند احمد (( برد). میگذارم، خدايی که اماناتش را از بين ن به امانت می
قصر کردن يعنی کوتاه نمودن،و قصر نماز يعنی اينکه نمازهای چهار رکعتی را دو 

  رکعت خواند و قصر نمودن برای نماز صبح و مغرب جايز نيست.
  :مسافت قصر براى نماز

ن شيخ اإلسالم اب فقها ودانشمندان اسالمی  در تعيين مسافت قصر اختالف  رای  دارند، 
گويد : (در مورد حد سفری که خداوند، شکستن روزه و قصر کردن  تيميه (رحمه هللا) می

  اند، گفته شده : نماز را به آن مرتبط کرده مردم دچار اختالف شده
مدت زمان سه شبانه روزاست، برخی ديگر علماء  گفته مدت زمان دو شبانه روز است 

معرفی نموده اند ، حتی گفته شده : مدت ،وبرخی ديگری علماء  آنرا کمتر از دو روز 
اند  اند، بعضی گفته زمان يک مايل است، و کسانی که حد سفر را با مسافت مشخص کرده

 40مايل، گفته شده :  45اند :  مايل، بعضی ديگر گفته 46اند :  مايل، بعضی گفته 48: 
مسح مسافر بر گويند حد سفر، مدت زمان سه روز است، به روايت  مايل، کسانی که می

خفين به مدت سه روز و سفر نکردن زن مسافت سه روز را مگر همراه محرمی استفاده 
  اند. کرده

اند : حد سفر مدت زمان دو روز است، بر اقوال ابن عمر و ابن عباس  و کسانی که گفته 
) و ابن تيميه در ادامه 40-38/صفحه 24اند). مجموع الفتاوی (جلد   اعتماد کرده

ايد : (ابن حزم گفته : هيچ کسی را نديدم که در کمتر از يک مايل، نمازش را فرم می
  ).24/41قصر کند) مجموع الفتاوی (جلد 

جمهور اهل علم بر اين مسئله اتفاق نظر دارند، مسافت سفری که در آن نماز قصر 
فرسخ است و هر فرسخ  4برد است. و هر برد مسافت نصف روز و آن هم  4شود،  می
ميل باشد  48فرسخ يا  16است، پس نزد جمهورعلما ء اگر طول سفر انسان  ميل 3

  تواند نمازش را کوتاه (قصر ) کند. و اين برای انسان مسلمان بهتر است. می
نتيجه  ر) كيلومتر، د22.176تعداد ازعلماء ميگويند هر بُرد عربى برابر است با (

برابر اين  4تعلق ميگيرد برابر است با مينمايند : مسافتى كه احكام سفر به آن  استدالل
  ) كيلومتر88.704مقدار يعنى (

  نتيجه نهايی : 
) ميل شرعی  ٤٨گرداند نزد جمهور ائمه اربعه(  مسافت سفرکه قصر را واجب می -

  ).4/96: احسن الفتاوي .373: صفحه كذا في امداد الـمفتين. (  است
کيلومتر و  هشتاد و هفت ) (704/87دل(  ) ميل معا٤٨اّما نزد جمهور غير از حنفيه (  
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. فتاواي 2/321، 1/75: الفقه االسالميباشد. ( می km٨٨هفتصد و چهارمتر) تـقريباً 
باشد. که تا حال قول معتمد نزد  می 248/77]. و نـزد حنفيه 466/ 4دار العلوم ديو بند: 
  ).15: صفحهالقول االظهر ضميمه أحسن الفتاوي. ( احناف همين است

:  ای بنام که يکی از فقهای مشهور احناف بشمار ميرود )در رساله مفتی رشيد احمد   (
، و در آن  روی اين مسئله تحقيق نموده » فة السفر تحقيق مسا ضميمة القول االظهر في  « 

کيلومتر و دويست و چهل و  هفتاد و هفت ( 248/77قول مفتی به در مسافت سفر را 
ضميمه القول باشد. ( ) می248/77) ميل معادل (٤٨ اند، لذا ( هشت متر) تحرير نموده

الفقه «(با آنهم  برای معلومات مزيد مراجعه شود  به كتاب ).15: صفحه االظهر
  ).75-1/74» اإلسالمی وأدلته

   تقصير نماز  به حکم عرف :
ت تعدادی از علماء طی تحقيقات وفتاوی شرعی خويش گفته اند که : حداقل محدوده مساف

شود، آنچه از  شود و با کيلومترهای تقريبی امروزه معين نمی سفر با عرف مشخص می
لحاظ عرف به عنوان سفر محسوب شود به آن سفر گويندواگرازلحاظ عرف به عنوان 

گويند. که اين رای ارجح است وتقريبآ نزديک به  سفر محسوب نشود به آن سفر نمی
  صواب هم است .

  :اغاز سفر در وقت نماز 
اگر نمازگزار بعد از داخل شدن وقت نماز اقدام به سفر نمايد ، برايش جايز است نمازش 

  را قصر کند، چون او قبل از خارج شدن وقت نماز سفر کرده است.
گويد : (کليه  کسانی که از اهل علم به ياد دارم، بر اين مسئله ـ جملة قبلی  ابن المنذر می 

دة امام مالک، اوزاعی، شافعی، اهل رأی و يک از اقوال ـ اتفاق نظر دارند، و اين فرمو
  باشد،  مذهب حنبلی می

گويد : (اگر وقت نماز داخل شد و او در  اين قول را ابن عثيمين نيز برگزيده و می 
تواند نمازش را قصر کند، و اگر وقت نماز داخل شده  شهرش بود، سپس سفر کرد، او می

خواند بر مبنای  شد، نمازش را به صورت تمام می و او در سفر بود، سپس وارد شهرش
  ).4/523دهد). ( الشرح الممتع ( وضع و حالتی که در آن نماز را انجام می
  حکم قصر برای محصلين مسافر:

انجام ماموريت قصير المدت در خارج از ماوای خويش اگرشخصی برای تحصيل ويا هم 
يا خانه کرايی ،ويا هم هر محل ديگری طوالنی موطن شود ، مثال درليليه   مدتی برای 

،در اينصورت قصر نمودن نماز برايش جايز نمی باشد ، زيرا وی ديگر مقيم آنجا شده 
ولی اگر هر هفته رفت و آمد کند مثال هفته ای چند روز جهت تحصيل به شهر محل  

  تحصيلی خويش  برود،در اينصورت می تواند نماز خويش را قصر کند.
قول در اين بابت فرموده اند  10در اين باره اختالف کرده اند و نزديک به   علماء  البته

روز اقامت  4،بعضی از فقها از جمله  ( مالکيه و شافعيه و حنابله) گفته اند تا بيشتر از 
روز را برای  15در جايی ديگر قصر جايز نيست . امام صاحب ابو حنيفه مدت  مدت  

روز  را وشيخ  ابن  20ابن حزم وامام  شوکانی) مدت  نماز تقصير معين  ساخته و ( 
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تيميه ( رح )  حکم تقصير رابرای محصلين ومامورين ، که برای ماموريت قصير المدت  
  ميروند ، به مدت طوالنی حکم نموده است که بايد نماز خويش را به تقصير اداء نمايد .

نت بصورت مشخص نصی ولی حقيقت آنست که چون در باره ی مدت آن از کتاب و س
وارد نيست،بنابراين رای ارجح آنست که اگر شخصی مسافرت نمايد و سپس در آنجا 

  اقامت کند در اينصورت خواندن نماز قصر برايش جايز نمی باشد .
 خواننده محترم !

  د:ـاکثريت علماء  برای تآييد نظريات خويش بر  روايات ذيل استناد نموده ان
يا أهل « عليه و سلم به سند ضعيف روايت شده است كه گفت: از پيامبر صلى هللا   -1

(روايت طبرانی در المعجم   »مكة ال تقصروا فی أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان
اى اهل مكة، از «، يعنى: 3/13) )، وبيهقی 1/387)، ودار قطنی (11162الكبير (

  ».) قصر نكنيدبُرد ما بين مكة و عسفان (نمازها را 4مسافت كمتر از 
از ابن عباس رضی هللا عنه سؤال شد كه آيا تا رفتن به عرفه نمازها را قصر كنيم؟  - 2

گفت: نه، ولى تا عسفان و جدة و طائف (ميشود نماز را قصر كرد) (التلخيص الحبير 
2/46.(     
بُرد به باال (يعنى  4ابن عمر و ابن عباس رضی هللا عنهما هنگام سفر در مسافت - 3
  ) كيلومتر) نمازها را دو ركعت ميخواندند و روزه را نميگرفتند.88.704شتر از (بي

 4نماز را قصر كرد، و بين اين مكان تا مدينة » ذات النصب«ابن عمر هنگام رفتن به 
    ).2/566بُرد مسافت بود (فتح الباری 

مباح باشد تا  در ضمن  علماء  طوريکه قبآل  ياد اورشديم تاکيد ميدارند که سفر بايد سفر
  احكام سفر بر او تعلق گيرد.

) كيلومتر را طى كند احكام سفر به او 88.704در نتيجه كسى كه مسافت بيشتر از (
تعلق ميگيرد و ميتواند روزه را بشكند و نمازها را قصر و جمع كند، ولى همانطور كه 

) كيلومتر 88.704بيان شد بايد سفرش مباح باشد، ولى اگر مسافت طى شده كمتر از (
باشد، احكام سفر به او تعلق نميگيرد، و نميتواند كه روزه را بشكند و يا نمازها را قصر 

   و جمع كند.
و نا گفته نماند كه مسئله فوق الذكر يكى از آراء علماء  در مورد مسافت قصر و جمع 

ره ميباشد، و نظريه هاى ديگرى نيز در زمينه وجود که ببرخی آن در اين مبحث اشا
  بعمل آمد.

  حکمت درتقصير نماز درحال مسافرت:
حکمت کلی شرعيت اسالمی در تقصير نماز در حال مسافرت ، برای آسانی مومن وضع 

شده است ونه برای ی مشقت وسختی ، طوريکه پروردگار با عظمت ما در مورد 
 ميرفرمايد :

َما َهَداُكْم َولََعلَُّكْم  َوِلتُْكِملُواْ اْلِعدَّةَ َوِلتَُكبُِّرواْ ّ�َ َعَلى يِريُد ّ�ُ بُِكُم اْليْسَر َوالَ يِريُد ِبُكُم اْلعُْسرَ  «
( پروردگار در حق شما آسانی مى خواهد، و در حق شما دشواری نمى  »تَْشُكُرون

خواهد، و تا شماِر(روزه) را كامل كنيد، و خداوند را به پاس آنكه هدايتتان كرد، بزرگ 
  )  185ه سپاس بگزاريد).سوره بقره آيه بداريد. و باشد ك
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بلی حکمت دين مقدس اسالم وشرعيت غرای محمدی  همين است که : هيچگاه كار 
استطاعت و توانائی آن، و أوامری كه  ءكسی نمى گذارد، مگر بأندازه  ءدشواری بر عهده

شقت بداند در خور استطاعت آنان نيست واجب نمى كند. از آنجائی كه در سفر احتمال م
و سختی برای مسافر بوجود می ايد پس خداوند متعال  به دو چيز اجازه داده است او ل 

  قصر در نماز ، دوم جمع بين الصالتين :
  اول : قصر درنماز:

قصر در نماز همين است که : نماز چـهار ركعتی به دو ركعت تخفيف مى يابد، واين يک 
خصی در مسافرت باشد ، بايد نماز ظهر و نوع اسانی برای بنده مسلمان است ، بنآ اگر ش

عصر و عشاء را به جای چهار ركعت دو ركعت بخوانی، ولی نماز مغرب و صبح به 
  حالت خود باقی مى مانند و در آنان قصر و تخفيفی نيست.

  خواننده محترم ! 
به بندگان متقی و  پروردگاربه مفهوم ديگر قصر درنماز اجازه و هديه ای است از جانب 

رهيزگارش، و خـداوند دوست دارد كه بنده همچنانكه فرائض او را انجام مى دهد به پ
  موارد رخصت و تخفيف او نيز عمل نمايد.

 ؟ی شودـغازمآمحل كه از آنجا قصر
جمهور علماء  اتفاق نظر دارند بر اينکه شرط قصر نماز، شروع سفر و خروج از آبادی 

های آبادی برنگردد مدت قصر نمازش تمام  است. و تا وقتی که مسافر به اول خانه
  شود.  نمی

ابن منذر گويد: از اين که پيامبر در مسافرتهايش قبل از خروج از مدينه نمازش را قصر 
 - گويد : (صليت الظهر مع النبی  صلى هللا عليه وسلم کند اطالعی ندارم. و انس می

چهار رکعت و   در مدينه با پيامبرنماز ظهر را « بالمدينة أربعاً، وبذى الحليفة ركعتين.) 
 .»نماز عصر را در ذوالحليفه دو رکعت خواندم

)، و قول أنس : صحيح امام بخاری ( فتح الباری ) 241/1و  240(  فقه السنه ( 
)، سنن ابو داود ( عون المعبود ) 690/480/1)، صحيح امام مسلم  (1089/569/2(
)، منظور از 235/1سنن نسايی  ()، 544/29/2)، سنن الترمذی  (1190/69/4(
نماز عصر است همانطور که در روايات غير بخاری به آن » بذی الحليفة رکعتين«

 ).تصريح شده است
اگر مسافر برای انجام کاری اقامت کرد و (از ابتدا) قصد اقامت نداشت تا وقتی که 

  عليه وسلمأقام النبی صلی هللا«از جابر روايت است:.گردد نمازش را قصر کند برمی
بيست روز در تبوک  پيامبرصلی هللا عليه وسلم  » «بتبوک عشرين يوما يقصر الصالة
) ،  1094(صحيح : (صحيح سنن ابو داود  » کرد .  اقامت کرد و نمازش را قصر می

  .)1223/102/4سنن ابو داود عون المعبود  (
نفرموده است که اگر کسی برای امت بيان  ابن قيم گويد: پيامبرصلی  هللا عليه وسلم  

تواند نمازش را قصر کند، اقامت پيامبر اين مدت  بيشتر از اين مدت اقامت کند، نمی
  )   241/1بطول انجاميده. (فقه السنه (
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پس اگر قصد اقامت بيش از نوزده روز را کرد بايد نمازهايش را کامل بخواند. همچنانکه 
تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا  عليه وسلم أقام النبی صلی هللا «  گويد :  ابن عباس

نوزده روز اقامت کرد و نمازش را  پيامبراسالم » ( تسعة عشر قصرنا و إن زدنا أتممنا
کنيم و اگراز نوزده روز  قصر کرد و ما هم وقتی که نوزده روز مسافرت کنيم قصر می

  خوانيم . ) بيشتر بمانيم نمازمان را کامل می
)، صحيح امام بخاری  575ء  الغليل  فی تخريج احاديث منار سبيل  صحيح : ( اإلروا 

)، سنن ابن ماجه  547/31/2)، سنن الترمذی  (1080/561/2(فتح الباری ) (
  )، سنن ابو داود 1075/341/1(

سبع «عبارت : » تسعة عشر«)،  أبوداود بجای عبارت 1218/97/4( عون المعبود ) (
  .را ذکر کرده است» عشرة
  اشت درمورد وسيله سفر :يادد

يک تعداد از علماء وسايط نقليه را در مساله سفر مورد برسی قرار داده اند ، وميگويند 
امکاناتی عصر امروز تغيير  نموده وبا يد در حکم شرعی خويش اين فهم را هم بايد در 

ر نظر بگيريم ، درجواب  بايد گفت که وسايط نقليه  عصری بر حکم سفر هيچگونه تاثي
نداشته ودر تغيير حکم هيچ فرقی  را بوجود نمی اورد  ، فرق نميکند که سفر توسط کدام 

وسيله ، به موتر باشد ويا   به طياره ، ويا هم بوسيله   كشتی و يا هم   ريل  باشد، و يا 
اينها اسم  ءهم با اسب و شتروقاطر و چهار پايان، و يا با پای پياده صورت يابد ، برهمه

  طـالق مى شود و در هر صورت نماز قصر خوانده مى شود.سفر   ا
  :درسفر بين الصالتين جمع دوم:

طوريکه در فوق ياد اور شديم برای مسافـر جـايز است ( رخصت ميباشد  ) كه تا بين دو 
  نماز در يك 

وقت جمع كند ، ولی سنت آنست  که هر نماز را در وقتش بخواند . چراکه بصراحت 
در « ابن مسعود  آمده است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است : تامی در حديثی 

تمام اعمال پروردگار با عظمت ما کدام اعمال را دوست دارد ، فرمود ادای نماز در 
  ».وقت آن 

  فرود  در حال  مسافر اين جمع را   کند که نمی فرق   ، علم  اهل  اکثر  قول  به  بنا
  سفر.  هنگام  در  رفتن  راه  حالدر   يا  بخواند  آمدن

کان رسول هللا  إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر «   در حديثی از انس روايت است: 
الظهر إلی وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلی الظهر 

کرد، نماز  پيامبرصلی هللا عليه وسلم  وقتی که قبل از زوال آفتاب  سفر می» «ثم رکب
کرد و آن دو (ظهر و عصر)  انداخت؛ سپس توقف می ظهر را تا وقت عصر به تأخير می

کرد، نماز ظهر را  خواند؛ و اگر قبل از شروع سفر، آفتاب  زوال می را با هم می
متفق عليه : صحيح امام بخاری   حديث  (».  کرد خواند و بعد از آن حرکت می می

)، 1206/58/4)، سنن ابو داود  (704/489/1سلم  ()، صحيح امام م1112/583/2(
  ).284/1سنن نسايی  (
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  :  که  است  شده  روايت  معاذ بن جبل   ازر حديثی همچنان د
أن النبی کان فی غزوة تبوک إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر حتی يجمعها « 

الظهر و العصر جميعا  إلی العصر، يصليهما جيمعا، و إذا ارتحل بعد زيغ الشمس، صلی
ثم سار، و کان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتی يصليها مع العشاء و إذا ارتحل 

  در  پيامبر صلی هللا عليه و سلم ». (بعد المغرب عجل العشاء فصالها مع المغرب
  عصر  و  ظهر  نماز  کرد، می  زوال  کردن از کوچ  آفتاب قبل   هرگاه  تبوک  جنگ

 آفتاب    زوال  از  پيش  هرگاه  و  ) تقديم  جمع (  خواند می  ظهر  نماز  وقت  در  را
  عصر  نماز  برای  که وقتی  و  انداخت می  تاخير  به  را  ظهر  نماز  کرد، می  کوچ
نيز   مغرب  نماز  برای  و  . تاخير)  جمع (  خواند می  هم  با  را  دو  هر  آمد، می   فرود
  و  مغرب  بين  نمود، می  غروب  کردن از کوچ   پيش آفتاب  هرگاه  : رد کهک می  چنين
  نمود می  آفتاب کوچ  غروب   از  پيش   اگر  و  ) تقديم  جمع (   کرد می  جمع  را   عشا
  و  آمد  فرود  عشاء  نماز  برای  که زمانی   تا  انداخت تاخير می  به  را  مغرب  نماز
  ، گفته  که  ترمذی  و  ابوداود  روايت  به  . تاخير)  جمع (  خواند می  هم  با  را  آنها

  .  » حسن «   است  حديثی
البته بهتر است جمع درسفراگر شرايط مناسب بود صورت نگيرد بلکه بهتر است نمازها 

]، احمد فتح الربانی  1067صحيح سنن او داود   فقط قصرشوند  نه جمع. (
  د)،سنن ابوداو1236/120/5(

  ).551/33/2)، سنن الترمذی (1196/75/4(عون المعبود) (
  يادداشت:

البته بايد بخاطر داشت كه جمع بين نمازها صرفاً به نماز ظهر با عصر، و نماز مغرب  
با عشاءاختصاص دارد، بنابر اين جمع كردن بين نماز صبح و نماز ظهر، و يا بين 

  نماز عصر و نماز مغربجايز نيست.
 التين  در حضر :احکام جمع ص

در شرع اسالمی نه تنها جمع کردن نمازها در سفر جواز دارد ، بلکه در حال مقيم بودن 
ودر حالت حضر هم ، شخص ميتواند در بين نماز های خويش جمع نمايد . اکثر اين 

حاالت عبارتند از : مريضی شديد ، بارش و باران شديد ، طوفان  قوی وشديد ، گرمی 
  زه، ويا هم هنگام مصروفيت هابه موضعاتی حياتی وضروری ، نام برد :وسردی بی اندا

  جمع بين صالتين درهنگام ضرورت:
محدثين مطابق روايات مينويسند که در زمان حياتی  پيامبر صلی هللا عليه وسلم حاالتی  
پيش آمده است که مسلمانان در حاليکه مقيم بود ند ، ولی در وقت ضرورت به جمع بين 

  ن پرداخته اند .صالتي
 رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم :«  از جمله در حديثی از ابن عباس روايت است که 

در  پيامبرصلی هللا عليه وسلم » «الظهر و العصر جميعا بالمدينة فی غير خوف والسفر
  ».مدينه در غير زمان خوف و سفر نماز ظهر و عصر را با هم جمع کرد

پرسيدم که چرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم اين کار را کرد؟ گفت ابوزبير گفت : از سعيد  
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أراد أن « : همانطور که تو از من سؤال کردی، من هم از ابن عباس سؤال کردم گفت : 
صحيح : ( ».   ( خواست کسی از امتش را به سختی نياندازد» «اليحرج أحداً من أمته
 .) 1068صحيح جامع صغير 

جمع رسول هللا صلی هللا :« ی از (ابن عباس) روايت است که همچنين در حديثی ديگر
بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء بالمدينة فی غير خوف و المطر قيل  عليه وسلم 

 پيامبرصلی هللا عليه وسلم «البن عباس، ما أراد إلی ذلک؟ قال : أراد أن اليحرج أمته) 
صر و مغرب و عشا را باهم جمع کرد. به در مدينه در غير ترس و باران نماز ظهر و ع

»  (  ابن عباس گفته شد : چرا اين کار را کرد؟ گفت : خواست امتش را سختی نيافتد.
)، سنن 705/489/1) ، صحيح امام مسلم  (1070صحيح : ( صحيح جامع الصغير  

)، ابوداود در آخر اين 1198/7/4)، سنن ابو داود ( عون المعبود  (290/1نسايی  (
 )  .حديث چيزی را اضافه روايت کرده است

جماعتی از علماء  بر اين :« ) ميفرمايد 219/5امام نووی رحمه هللا در شرح مسلم (
عقيده هستند که جمع در حضر هنگام ضرورت برای کسی که آنرا به عادت تبديل نکند، 

رأی را جايز است. و اين قول ابن سيرين و اشهب از اصحاب مالک است، همچنين اين 
خطابی از قفال و شاشی کبير از اصحاب شافعی از ابواسحاق مروزی از جماعتی از 

اند و ابن منذر هم آنرا ترجيح داده است. ظاهر قول ابن عباس  اصحاب حديث نقل کرده
و جواز آنرا به مريض  و غيره نسبت نداد، »  أراد أن اليحرج أمته« هم که گفته است : 

  .»کند.  یاين نظريه را تأييد م
  مريضی : جمع بين صالتين درهنگام 

اگر حاالتی در زندگی انسان پيش ايد  که خدا ناخواسته انسان به مريضی صعب العالج 
مبتال گردد ، و برايش مشکل باشد که  هر نماز را در وقتش اداء کند، وياهم خدا 

شته باشد ، ويا ناخواسته در زندگی اش حاالتی پيش ايد که در زير عمل جراحی قرار دا
هم شخص خودش  طبيب باشد  که بعلت حضور در عمليات جراحی نتواند مريض را 

ترک کند، و از اين قبيل مشقتها، وعذر ها ، شخص ميتواند ، به جمع بين صالتين مطابق 
فورمل شرعی ، اقدام نمايد . يعنی نمازهای ظهر را با عصر، و مغرب را با عشاء جمع 

  سر اش رحم کند واز مريضی شفاء واز مشقت نجات يابد. کند تا وقتيکه خدا
 باران شديد: جمع بين صالتين درهنگام 

باران شديد يکی از مواردی است که درآن ميتوان جمع بين الصالتين را بعمل اورد ، 
  حکم اين اصل  در حديثی روايت شده از نافع بشرح ذيل بيان گرديده است :

» ( جمع األمراء بين المغرب و العشاء فی المطر جمع معهم أن عبدهللا بن عمر کان إذا« 
کردند، عبدهللا بن عمر هم  باريد أمرا در بين مغرب و عشاء جمع می زمانی که باران می

 .کرد) همراه آنان (دو نماز را) جمع می
پدرم عروه و سعيد بن مسيب و ابوبکر « همچنا ن از هشام بن عروه روايت است که : 

من بن حارث بن هشام بن مغيره مخزومی نماز مغرب و عشا را در شب بن عبدالرح
صحيح :(اإلرواء ».(  گرفت کردند و کسی ايراد نمی خواستند جمع می بارانی هرگاه می

 .)328/102( موطا امام مالک)، 40/3
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در حديثی از موسی بن عقبه روايت است که: عمر بن عبدالعزيز هنگام باران، نماز 
کرد و سعيد بن مسيب و عروه بن زبير و ابوبکر بن  را با هم جمع میمغرب و عشاء 

خواندند و ايرادی بر اين کار  عبدالرحمن و بزرگان آن زمان با آنان نماز می
 .)169/3و  168)، بيهقی  (40/3صحيح : ( اإلرواء ».( گرفتند نمی

  داشتن مريضی مستحاضه : جمع بين صالتين درهنگام 
(يعنی مرضی که عادت ماهانه »   مستحاضه«  انيکه که به مرض برای آنعده از زن 

اش هيچ قطع نميشود و خون بطور مستمر خارج ميشود)   برای رفع مشقت ميتواند 
نمازها را جمع کند، ولی شرط اش آن است که برای هر جمع نماز بايد غسل کند، هکذا  

ادن کنترل ادرار، (مرضی که بعلت از دست د» سلس بول«برای مردی که به مرض 
ادرار بند نميشود) مبتال شده باشد نيز بهمين منوال، و همچنين برای امراضی که از اين 

  .قبيل باشد
  خواننده محترم !

های ديگری هم وجود دارد که بصورت کل :  برای جمع کردن نمازها در حال مقيم سبب
باران شديد ، همان شدت مريضی ، حائض بودن زن ، سلسل بول در مردان ، بارش 

وجود کل  و الی زياد، وزيدن باد شديد ( طوفان ) و سردی شديد ويا هم گرمی شديد  و 
ها اين گونه مشکالت،که نماز گزار ميتواند در حال مقيم بودن هم به جمع بين  امثال

  صالتين بپردازد .
: قصر بنآ  بصورت کل گفته ميتواينم که در :  حال مقيم بودن حاالتی وجود دارد که 

  تر است. کردن نماز از تمام خواندن آن افضل
تر است مگر مواردی مثل نياز شديد به  هکذا در سفر ترک کردن جمع بين نمازها افضل

جمع کردن يا شرکت در نماز جماعت، وجود داشته باشد. پس اگر مصلحتی در جمع 
  .کردن وجود داشت، جمع بين نمازها جايز است، و گرنه ترک آن بهتر است

در روايتی ازحضرت معاذرضی هللا عنه آمده است که : (آنها با پيامبرصلی هللا عليه 
وسلم برای جنگ تبوک خارج شدند، و  پيامبرصلی هللا عليه وسلم نماز ظهر و عصر، 
مغرب و عشاء را باهم جمع کرد، و روزی نماز را به تأخير انداخت، سپس از خيمه  

به صورت جمع التأخير ، باهم خواند، سپس داخل  خارج شد و نماز ظهر و عصر را ،
خيمه اش شد، سپس از خيمه اش  خارج شد و نماز مغرب و عشاء را باهم 

) و شيخ البانی در 144-1/143)، موطأ مالک (1206)، ابوداود (587نسائی ( خواند).
) آن را صحيح دانسته 1/196) و صحيح سنن نسائی (1/303صحيح سنن ابوداود (

  است.
يخ اإلسالم ابن تيميه در باره حکم اين حديث ميفرمايد : (از ظاهر حديثی روايت شده ش

چنين معلوم ميشود که :   پيامبر صلی هللا عليه وسلم در سفر ، نماز ظهر را به تأخير 
انداخته سپس خارج شده و نماز ظهر و عصر را باهم خوانده، سپس به داخل خيمه اش 

ز مغرب و عشاء را باهم خوانده. و اين روايت اشاره به اين رفته، سپس خارج شده و نما
کرد و گاهی  دارد که پيامبر صلی هللا عليه وسلم گاهی در سفر بين نمازها را جمع می

کرده و اين حالت ،جمع نکردن ـ در اکثر سفرهايش نمايان بوده و مشخص  جمع نمی
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نمازها، سنت نيست، بلکه شود که جمع کردن بين نمازها در سفر، مثل قصر کردن  می
شود. و پيامبر صلی هللا عليه  در صورت نياز چه در سفر يا غير سفر بين آنها جمع می

وسلم گاهی در غير سفر نيز برای اينکه امتش دچار سختی نشوند، بين نمازها را جمع 
کند، و  کرد پس شخص مسافر اگر نياز به جمع کردن داشت، نمازهايش را جمع می می

کند که در وقت دوم يا اول نماز در حال حرکت باشد يا توقف کردن برايش  میفرقی ن
سخت باشد. يا با وجود توقفش نيازهای ديگر داشته باشد، مثل :احتياج به خواب يا 

استراحت دروقت نماز ظهر يا وقت نمازعشاء، دروقت نماز ظهر درحالی که خسته، 
حت و غذا و خواب دارد، نماز ظهر را آلود  و گرسنه است و ضرورت به استرا  ب خوا

خواهد سر شب زود بخوابد تا  اندازد، يا چون می تا وقت نماز عصر به تأخير می
های شب که هوا خنک است بيدار شود و به سفرش ادامه دهد، نماز عشاء را به  نصفه

 خواند. و با اين اوضاع برای چنين شخصی جمع اندازد و در وقت نماز مغرب می جلو می
بين نمازها جايز است. ( برای مزيد معلومات مراجعه شود به مجموع الفتاوی، ابن تيميه 

)24/64-65.(  
  جمع التقديم و جمع التاخير: حکم 

  شيخ  عبدالعزيز بن باز رحمه هللا در مورد حکم جمع التقديم وجمع التاخير ميفرمايد :
وال آفتاب يا بعد از زوال آن ، (اين مسئله اشاره به رعايت زمان رهسپاری :  قبل از ز 

  دارد و شيوه جمع بين نمازها بستگی به زمان آغاز سفر دارد. 
اگر آغاز سفر قبل از وقت زوال آفتاب آغاز يابد ، شخص مسافر به صورت جمع التأخير 

خواند و اگر آغاز سفر بعد از وقت زوال آفتاب آغاز يابد ، شخص  نمازهايش را می
  خواند. التقديم نمازهايش را میمسافر به صورت جمع 

و جمع التقديم بهتر ومناسبتر است. هر چند که هر دو نوع جمع جايزند، چون در اين 
شوند به عنوان يک وقت واحد محسوب  حالت وقت هر دو نمازی که با هم جمع می

شوند، پس چه در اول وقت و چه در آخر وقت نمازش را بخواند،ممانعتی ندارد ،در  می
سفر يا مريضی، وقت نماز ظهر و عصر با هم به عنوان يک وقت واحد حساب حالت 

شوند.  شوند. و وقت نماز مغرب و عشاء نيز به عنوان يک وقت واحد محسوب می می
( شرح بر تر آن است که نماز در اول وقتش خوانده شود(جمع التقديم). ولی بهتر و مناسب

  . )462بلوغ المرام، حديث (
ت بودن جمع التقديم روايت معاذ رضی هللا عنه است که (با رسول و دليل بر درس

برای جنگ تبوک از مدينه خارج شديم، و او نماز ظهر و عصر  صلی هللا عليه وسلم خدا
  ).106مسلم (( را با هم و نماز مغرب و عشاء را باهم خواند).

  رعايت ترتيب  در جمع بين صالتين : 
ب بين نمازها در هنگام جمع صالتين  شرط است. زيرا قبل از همه بايد گفت که : ترتي

شرع اوقات نماز را به ترتيب ذکر نموده است ، و واجب است که هر نمازی در محل و 
  رتبه خود خوانده شود.

مثال اگر نماز ظهر را به نماز عصر ببريم و جمع التاخير بخوانيم،اول بايد نماز ظهر 
ا بايد بخوانيم. چنانکه در احاديث متعددی اين امر خوانده شود و بعد از آن نماز عصر ر
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بيان گرديده است وپيامبر صلی هللا عليه وسلم هميشه اين ترتيب را در نمازها ی خويش 
گويد : (پيامبر صلی هللا عليه وسلم  می رضی هللا عنه  بن زيد رعايت ميفرمودند:اسامه 

کاملی گرفت، سپس نماز اقامه  زمانی که به مزدلفه آمد، از شترش پايين آمد و وضوءی
شد، ونماز مغرب را برای مردم خواند، سپس هر کس شترش را کنار محل اطراقش، 
خواباند، سپس نماز عشاء اقامه شد و پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز عشاء را برای 

)، 1672متفق عليه، بخاری (( مردم خواندن و بين اين دو نماز، هيچ نماز سنتی نخواند).
  ).1280مسلم (

آمده است که : (آنها با پيامبر صلی هللا عليه وسلم برای  رضی هللا عنه در روايتی از معاذ
جنگ تبوک خارج شدند، و پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز ظهر و عصر، مغرب و 

عشاء را باهم جمع کرد، و روزی نماز را به تأخير انداخت، سپس از خيمه اش  خارج 
ر و عصر را ـ به صورت جمع التأخير ـ باهم خواند، سپس داخل خيمه اش شد و نماز ظه

)، 587نسائی ( شد، سپس از خيمه اش خارج شد و نماز مغرب و عشاء را باهم خواند).
) و شيخ البانی در صحيح سنن ابوداود 144- 1/143)، موطأ مالک (1206ابوداود (

  نسته است.) آن را صحيح دا1/196) و صحيح سنن نسائی (1/303(
حال اگر انسان اين ترتيب را فراموش کند يا اينکه وقت نماز رسيده و گروهی نماز عشاء 

را به صورت  جماعت خواندند و شخص مسافر قصد جمع تاخير داشته باشد، آيا جايز 
  است با آنها نماز عشا بخواند يعنی نماز مغرب را بعد از عشاء بخواند؟

ع می گويد:فقهاء می گويند: خير، برای او صحيح نيست شيخ ابن عثيمين در شرح الممت
که عشا بخواند بلکه بايد بعد از نماز مغرب ،نماز عشايش را بخواند.( شرح الممتع  جلد 

  چهارم)
  قصر و جمع نماز و نيت ان:

طوريکه قبآل ياد اور شديم  ، نماز ظهر و عصر ، و نماز مغرب و عشا در هنگام سفر 
  .خوانده ميشودبه صورت قصر و جمع 

مثال ابتدا دو رکعت ظهر ميخوانيد بعد سالم ميدهيد و بالفاصله دورکعت ديگر به نيت 
  .نماز عصر ميخوانيد و سالم ميدهيد

برای نيت نيازی نيست بر زبان بياوريد کافی است در دل نيت قصر و جمع نماز  -1
  .ظهر و عصر را داشته باشيد

  .زم است بايد اول نماز ظهر سپس نماز عصر خواندرعايت ترتيب زمانی نمازها ال -2
وقتی ميخواهيد نماز ظهر و عصر را جمع بخوانيد از بعد از آذان ظهر تا قبل از آذان  -3

 مغرب وقت داريد که نمازهايتان را بخوانيد
نماز شام ويا مغرب شکسته نميشود و همان سه رکعت خوانده ميشود اما نماز عشا را  - 4

  خوانيم   .دو رکعت مي
  رت :ـوردن نماز مسافآاء ـضـق

قضا ندارد، چه برای  ى كه عمدآ ترك شود تا وقتش بگذرد،قاعده کلی در اسالم است نماز
فرد مقيم و چه برای مسافر، و کسی که عمدآ نماز خود را قضا می کند بدون آنکه عذری 
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و لذا گفته اند که بايد  داشته باشد، برخی از علماء  فتوای کفر و ارتداد وی را داده اند
  بالفاصله توبه کند و ديگر نمازش را قضا نکند و منظور از عذر هم فقط دو مورد است:

  خواب ماندن، - 1
  فراموش کردن. - 2

 بشرح ذيل بيان گرديده است : رضی هللا عنه انس حکم هردو موارد در حديثی ازحضرت
(هر کس نمازی را » ا ذکرها من نسی صالة أو نام عنها فکفارتها أن يصليها إذ«  

فراموش کند يا به خواب برود و نمازش را نخواند، کفاره آن اين است که هرگاه به يادش 
  )684مسلم ( آمد آن را بخواند) .

اما اينکه شارع برای مسافران اين رخصت را قرار داده که نمازهايشان را قصر کنند، 
ه مسافر اجازه نداده که نمازهايش را فوت برای آن بوده که در مشقت نيافتند ولی هرگز ب

  کند و بعدا قضا ء کند.
بنابراين به هيچ وجه نمی توان نماز ظهر و عصر را در وقت مغرب خواند، بلکه نهايتا  

  جايز است که نماز خود را در سفر جمع کنيد، و جمع هم فقط دو حالت دارد:
  ظهر با عصر   (  در وقت يکی از آنها  ) - 1
  با عشا  (  در وقت يکی از آنها  ) مغرب - 2

ولی کسی نمی تواند ظهر و عصر را به وقت غير آنها (مثال مغرب يا صبح) ببرد. و 
اگر چنين نمايد در حقيقت نماز خود را نخوانده و ديگر با قضا قابل جبران نيست ، زيرا 

هد نماز وقت مشخص دارد که اگر در آن وقت خوانده نشود، فرد بریءالذمه نخوا
ْوقُوتًا «شد؛ نماز  ) ( يعنی: براستی که103(نساء » إِنَّ الصَّالَةَ َكاَنْت َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن ِكتَابًا مَّ

  بر مؤمنان در اوقات معين مقرر شده است. )
د:همانا خداوند متعال برای هر نماز ـگوي ) می235/2» (المحلی«ابن حزم رحمه هللا در 

که آغاز و پايانش مشخص است، بطوريکه در زمان  فرضی وقت معينی را قرار داده
رسد، بنابراين  رسد، و نيز در وقت معينی وقت آن به پايان می مشخصی وقت آن فرا می

خواند، مثل کسی که نماز را قبل از  کسی که نمازش را بعد از خارج شدن وقتش می
  اند. خواندهدخول وقتش خوانده باشد، چون هر دوی آنها در غير وقت خودشان نماز 

همچنين حکم کردن به قضای نماز بايد از جانب خدا بيان شده باشد، زيرا حکم کردن به 
آيد، و اين کار مختص  هللا است که آن را  چيزی يک نوع قانونگذاری به حساب می

توسط پيامبرش ابالغ کرده است و اگر بر کسی که نماز را عمداً تا خروج وقت آن ترک 
بود، خداوند متعال و رسول او صلی هللا عليه وسلم ازذکر آن غفلت  یکند قضايی واجب م

اند وبا ترک بيان آن عمداً ما را در سختی قرار  کردند و آن را هم فراموش نکرده نمی
و پروردگار تو فراموشکار «  )64(سوره مريم : » َوَماْ َکاَْن َربَُّک َنِسياً  «  دادند: نمی

  ی و حکمی که منشأ آن قرآن و سنت نباشد، باطل است .و هر قانونگذار».نبوده است
پس مسافر می تواند در سفر نمازهای چهار رکعتی را دورکعت بخواند، و اگر شرايط 

ضروری و اضطراری بود، می تواند ظهر را با عصر ، و مغرب را با عشاء جمع 
ظهر، آنرا دو بخواند، ولی اگر شرايط اضطراری نبود، فقط قصر کند يعنی در وقت نماز 
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رکعت بخواند، و در وقت عصر، آنرا دو رکعت بخواند، در مغرب بصورت کامل 
  بخواند، و نماز عشاء را در وقت خود دو رکعت بخواند. 

ولی اگر شخص به منزل رسيد، ديگر حق ندارد نماز خود را قصر کند، ولی اگر مجبور 
د فردی در داخل سرويس است و بود می تواند نماز را در منزل جمع کند، مثال فرض کني

وقت نماز ظهر فرا رسيده و تا بعد از آذان عصر به مقصد نمی رسد، او می تواند نماز 
ظهر را فعال تا رسيدن به منزل نخواند و بعدا در منزل با نماز عصر جمع کند ولی نبايد 

  هيچکدام را قصر کند، يعنی هم ظهر و هم عصر را چهار رکعتی بخواند.
ر احتمال می دهد که تا مغرب به منزل نمی رسد، او می بايست در راه نماز خود ولی اگ 

  بخواند، و در اين حالت می تواند نماز عصر را با ظهر بصورت قصر و جمع بخواند.
   يادداشت:

اگر شخص نمازی را در غير سفر فراموش کرده باشد و بعداً در سفر يادش آيد که آن را 
توای اجماع علماء  واجب است که آن را به صورت تمام بدون نخوانده است، بر اساس ف

قصر کردن بخواند. چون نماز چهار رکعتی در غير سفر بر او فرض شده پس جايز 
کند که آن  نيست که در آن نقص ايجاد کند. و او در اصل قضای نماز فوت شده را می

  نماز هم چهار رکعتی بود.
ش کرده و بعداً در غير سفر يادش آيد که آن را اما اگر شخص نمازی را در سفر فرامو
گويد : شرط احتياط آن است که نمازش را به  نخوانده است، امام احمد در مورد آن می

اند،  طور تمام بخواند و امامان اوزاعی، داود و شافعی در يکی از اقوالش چنين فتوا داده
  گويند : و امامان مالک، امام ثوری و اهل رأی می

کند و فقط دو  را می  به صورت نماز سفر بخواند، زيرا او قضای نماز فوت شده آن را 
  ).142- 3/141المغنی، ابن قدامه ( رکعت نماز هم از او فوت شده است

شيخ محمدبن صالح العثيمين در مورد کسی که نمازی را در سفر يادش رفته و سپس در 
آن نماز را بصورت قصر بخواند، آيد، قول راجح را اين دانسته که  غير سفر يادش می

چون آن نماز در سفر بر او واجب شده و نماز سفر دو رکعت است، پس الزم نيست تمام 
  باشد : شکل می 4خوانده شود، بر اين اساس اين مسئله دارای 

  خواند. آيد، پس آن را به صورت قصر می نماز سفر را در سفر يادش می - 1
  خواند. آيد، پس آن را به صورت تمام می يادش می نماز غير سفر را در غير سفر - 2
آيد، پس بنابر قول صحيح آن را بصورت قصر  نماز سفر را در غير سفر يادش می - 3

  خواند. می
خواند. الشرح  آيد، پس آن را به صورت تمام می نماز غير سفر را در سفر يادش می - 4

  ).543-5/542)، (519- 4/517الممتع، ابن عثيمين (
شخص نمازی را در سفر فراموش کرد و در همان سفر يا سفر ديگری يادش آمد،  و اگر

آن را به صورت قصر قضا کند، چون آن نماز در سفر بر او واجب شده و در سفر نيز 
  .) 142آن را ادا کرده است. ( المغنی ،ابن قدامه جلدی سوم 

  اشتباه درنماز های قصری :
ماز مسافری ( قصر ) باشد ، بعد  از آنکه دو اگر شخصی مسافر که مصروف خواندن ن
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رکعت نماز خويش را خواند ،  فراموش کرد که مسافر است ، يکسره  برای اداء  رکعت 
سوم بلند می شود، آيا بر او الزم است که بالفاصله بازگردد و سالم دهد يا اينکه نماز 

  خود را کامل چهار رکعت بخواند؟
افضل آنست که بازگردد، زيرا او قصد « است از :حکم شرعی در اين مورد عبارت 

دارد تا دو رکعت نماز بخواند، پس بايد دو رکعت خوانده و بر آن نيفزايد، و پس از آنکه 
بازگشت و سالم داد دو سجده ی سهو ببرد، اما اگر احيانا بازنگشت و خواست تا نماز 

» تاوى الشيخ ابن عثيمينمجموع فخود را کامل (چهار رکعت) بخواند اشکالی ندارد.( 
الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر بن الجارود النيشاپوری يکی از ) . 14/32(

  سده چهارم  زندگی بسر برده است. مفسران معروف ومشهور جهان اسالم است که در
   يادداشت توضيحی : درمورد نمازمسافروتقصير آن:

خويش نماز را در يابد ،  چنانچه در آنجا نماز  اگر مسافر قبل از سفر در شهر ويا قريه
  بخواند، نبايد آنرا قصر نمايد، زيرا هنوز از شهرخويش خارج نشده است. 

ولی اگر شخص از شهر وديار خويش خارج شود و در مسير راه قصد نماز کند، در 
آنصورت نمازش را دو رکعت (بصورت قصر) بخواند هرچند هنگامی که او در شهر 

آذان داده باشد، يعنی مالک؛ انجام نماز است، همچنين اگر زمانی در سفر باشيد بوده 
وقت نماز فرا رسد ولی قبل از آنکه نماز بخوانيد به شهر خود برسيد، در اينحالت چهار 

  رکعت بخوانيد.
  پس قاعده کلی عبارت است : 
قصر کنيد، و اگر  معياردر شرع  ادای نماز است، حاال  اگر در سفر نماز خوانديد آنرا 

  در حضر (شهر و ديار خود) نماز خوانديد آنرا بطور کامل بخوانيد . 
 ( تفصيل موضوع را ميتوان در لقاء الباب المفتوح  شيخ عثيمين  مطالعه فرمايد )

   نوافل درمسافرت :  حکم 
در بسياری از اوقات سوالی در ذهن مسلمان خطور ميکند که ايا در سفر بهتر است که 

  از تهجد خوانده شود و يا بهتر است که مثل نمازهای سنت ديگر خوانده نشود؟نم
در اينمورد نظريات فقها  اسالم متعدد  ومختلف ميباشد که غرض روشن شدن موضوع 

  به برخی  از اين نظريات اشاره مينمايم :
  بعضی از فقهاء گفتند: خواندن هر نماز نافله ای در سفر ممنوع است. - 1
فقهاء گفتند: خواندن هر نماز نافله ای در مسافرت جايز است، چه رواتب يا  جمهور - 2

  غير آن.
شيخ االسالم و شاگردش ابن قيم گفتند: در سفر خواندن نماز سنت رواتب ، بجز دو  - 3

  جايز نيست، اما در عوض خواندن ساير نمازهای نافله جايزند. -رکعت راتبه صبح 
نمازهای سنت تنها در طول روز نبايد خوانده شوند، اما  بعضی ديگر از فقهاء گفتند: - 4

  نماز سنت شب (وتر و تهجد) جايز هستند.
امام بخاری معتقد است: بعد از خواندن نماز فريضه نبايد هيچ نافله ای خوانده شود،  - 5

اما قبل از نماز فريضه جايز است، عنوان را در کتاب خود تحت (ترک نماز سنت پس 
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در سفر) آورده است، همچنين معتقد است که خواندن سنت مطلق در سفر  از نماز فرض،
  جايز است. و حافظ ابن حجر اين رای را تقويت کرده است.

و علت اين اختالفات بخاطر وجود روايات مختلف در اين باره است، که هرکدام کوشيده 
  بين آنها جمع حاصل کند و رای درست تر را کشف نمايد.

َصِحْبُت «) از ابن عمر رضی هللا عنه روايت شده که گفت: 1102(در صحيح بخاری 
النَّبِیَّ صلی هللا عليه وسلم َفَلْم أََرهُ يَُسِبُّح فِی السَّفَِر َوَقاَل هللاُ َجلَّ ِذْکُرهُ (َلَقْد َکاَن لَُکْم فِی 

يچگاه نديدم که نماز در تمام مدتی که با پيغمبر بودم ه« يعنی:  ».َرُسوِل هللاِ أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ)
فرمايد: (اخالق و رفتار رسول  رواتب را در سفر بخواند و خداوند تبارک و تعالی هم می

باشد).و مسلم در صحيح خود به شماره  خدا برای شما بهترين نمونه و سرمشق می
) از حديث ابوقتاده رضی هللا عنه روايت کرده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در 680(

  از راتبه صبح را خواندند.سفر نم
نزد مسلم از عايشه رضی هللا عنها » کتاب صالة المسافرين وقصرها«   و در قسمت 

أن النبی صلی هللا عليه وسلم لم يکن علی شیء من النوافل أشد «روايت است که گفته: 
  ). 724مسلم ( » معاهدة منه علی رکعتين قبل الصبح

ه وسلم بر هيچيک از نمازهای نافله به اندازه دو رکعت همانا پيامبر صلی هللا علي«يعنی: 
  ».سنت قبل از صبح مواظبت نکردند

همچنين در صحيحين آمده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در روز فتح مکه هشت رکعت 
  ) .336) ومسلم (357نماز ضحی خواندند. بخاری (

أَْوَصانِی «آمده که گفته: ) از ابوهريره رضی هللا عنه 1269و در سنن ابوداود شماره (
َخِليِلی َصلَّی �َّ َعلَْيِه َوَسلََّم بِثََالٍث ال أََدُعُهنَّ فِی َسَفٍر َوال َحَضٍر َرْکَعتَِی الضَُّحی َوَصْوِم 

رفيق و دوستم (يعنی پيامبر «  يعنی: ».  ثَالثَِة أَيَّاٍم ِمَن الشَّْهِر َوأَْن ال أََناَم إِال َعلَی ِوتْرٍ 
هللا عليه وسلم) مرا به سه چيز وصيت کردند که آنها را نه در سفر و نه در حضر صلی 

ترک نکنم: دو رکعت نماز ضحی، و سه روز روزه (وسط) هر ماه (يعنی سيزدهم و 
  ».چهاردهم و پانزدهم هر ماه قمری) و اينکه تا نماز وتر نخوانم نخوابم

ليه وسلم در سفر نماز وتر را خوانده و باز در صحيح بخاری آمده که پيامبر صلی هللا ع
  ).1000بخاری ( اند.

أَنَّهُ َرأَی «و باز بخاری در صحيح خود از عامر بن ربيعه رضی هللا عنه روايت کرده : 
َهْت  صلی هللا عليه وسلم النَِّبیَّ  َصلَّی السُّْبَحةَ ِباللَّْيِل فِی السََّفِر َعلَی َظْهِر َراِحلَِتِه َحْيُث تََوجَّ

در  راديدم که شب هنگام صلی هللا عليه وسلم يعنی: رسول هللا ).1104(بخاری: ». هِ ِب 
چهره اش به سمت مسير شتر بود، نماز نفل می  در حاليکه سوار بر شتر بود و سفر

  خواند.
اما با جمع بين احاديث وارده، رای راجح چنين است که:خواندن تمامی نمازهای نافله در 

ک نمازهای نافله کاری پسنديده نيست، يعنی خواندن آنها بهتر است، سفر جايز و بلکه تر
البته بجز نمازهای راتبه ظهر و مغرب و عشاء، چه راتبه قبليه باشد يا بعديه، که ترک 

آنها بهتر است، بنابراين خواندن نماز راتبه صبح يا مثال نماز سنت وضوء يا سنت ضحی 
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يا نماز سنت مطلق (يعنی بدون سبب) در مسافرت  يا تحية المسجد يا نماز وتر و تهجد و
  بهتر از ترک کردنشان است.

من در سنت نبوی درباره نمازهای نافله (در سفر) « شيخ  ابن عثيمين در اين باره گفته: 
تامل نموده و برايم روشن شده که راتبه ظهر و مغرب و عشاء خوانده نمی شوند، اما 

فجر، يا سنت وتر، و نماز شب، و نماز ضحی، و تحية  ديگر نمازهای نافله مانند راتبه
مجموع فتاوی ابن عثيمين . ( ».المسجد و حتی نمازهای سنت مطلق خوانده می شوند

)15/258.( 
  احکام قصر و جمع نماز درسفر:

نماز صبح به هيچ صورت با نماز فرض قبل و يا بعد از آن  قبل از همه بايد گفت که  - 1
 .جمع نميشود

ز پيشين (ظهر) وعصر با يکديگر هنگام سفر جمع و قصر ميگردند، چه جمع نما - 2
 .تقديم و چه جمع تأخير

نماز مغرب  (شام ) و عشاء و(خفتن ) با يکديگر هنگام سفر جمع و قصر ميگردند،  - 3
 .چه جمع تقديم و چه جمع تأخير

ر جمع نماز مغرب به هيچ وجه قصر نميگردد، و فقط با نماز عشاء هنگام سف -4
 .ميگردد

در هنگام سفر، اگر مسافر از شهر اقامتش خارج شده باشد، نماز ظهر را با عصر، و  -5
نماز مغرب را با عشاء ميتواند جمع و قصر کند، ولی اگر هنوز از شهرش خارج نشده 

 .باشد فقط ميتواند نماز را جمع کند و قصر کردن قبل از سفر روا نيست
معصيت باشد قصر و جمع برای او جائز نيست، مثال اگر در سفری که نيت مسافر  - 6

کسی به نيت دزدی به شهری ديگر سفر کند برای او احکام سفر مانند قصر و جمع، مسح 
 .روی جوراب، و باقی احکام سفر اجرا نميشود

اگر کسی قصد سفر داشت و قصد جمع تأخير نماز را داشت حتما بايست نيت جمع  -7
د، و اين نيت از زمان وقت نماز اول (يعنی ظهر و يا مغرب) شروع تأخير را داشته باش

ميشود و تا اندازه کمی قبل از انتهای وقت آن نماز ادامه ميابد، ولی اگر نيت نکرد آن 
نماز قضا ميشود و تأخير بحساب نمآيد. مثال کسی که در وقت ظهر نيت سفر کند و 

ايد هنگام وقت ظهر آن نيت را در قلبش بخواهد با نماز عصر جمع تأخير بخواند حتما ب
داشته باشد، ولی اگر نيت نکرد و نماز ظهر را بجای نيآورد تا اينکه وقتش گذشت در 

 .اينصورت نماز ظهرش در واقع قضا شده است و گناهکار ميشود
دليل اينکه نمازها را ميشود جمع تقديم و يا تأخير کرد اينست که، امام بخاری و مسلم از 

رسول هللا صلی هللا عليه و سلم را ديدم که «   ابن عمر روايت کرده اند که گفت: عبدهللا
اگر در سفرش عجله داشت نماز مغرب را تأخير ميانداخت تا اينکه با نماز عشاء 

  ».بصورت جمع بخواند
  ر پشت سر امام مقيم:ـنماز مساف

فر پشت مقيم نماز در اين مورد قول راجح علماء  وفقها  همين است ، زمانيکه مسا
  ميخواند بايد نماز خويش را کامل بخواند . 
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) درمورد نماز مسافر پشت امام  15/ 268شيخ ابن عثيمين د مجموع فتاوا ورسايل ( 
خواند پس  اگرمسافر به امامی اقتدا بكند كه اين امام نمازش را كامل می«مقيم مينويسد : 

  .»بايد(اين مسافر ) نماز اش را كامل بخواند
خواه مسبوق   بنابراين اگر مسافری به امام مقيمی اقتدا نمايد بر او اتمام نماز الزم است،

در اين مسئله هيچ فرقی بين نماز  ظهر، عصر و نماز عشا وجود  .باشد و يا غير مسبوق
ِ َعلَيِه ِ َوَسلََّم همين فتوا را درست .ندارد و حق  ما به دليل عام بودن حديث پيامبر َصلَّى �َّ

ِ َعلَيِه ِ َوَسلََّم می  دانيم، می فََما أْدَركتُْم َفَصلُّوا َو َما «    :فرمايد در آنجا كه پيامبر َصلَّى �َّ
وا پس ازسالم ) چه را كه نرسيديد ( مقداری را كه با امام رسيديد بخوانيد و آن .»َفاتَُكْم َفأتِمُّ

  » كامل كنيد (امام
نماز مقتدی مرتبط با نماز امام است و مقتدی مامور به اقتدا دليل ديگر اين است كه چون 

از ابن قدامه » اَْلمغُْنی:  «(برای معلومات مزيد مراجعه  شود  .باشد به امامش می
  .)  602) مسلم 908،636،635بخاری (و )  2/63(

  :حکم شرعی در متابعت مسافر از امام مقيم 
مسافر حالتی پيش آيد که  پشت سر امام مقيم  طوريکه در فوق ياد اور شديم ، اگر  برای

،مسافر بايد از امام متابعت نموده ،بايد نمازش را بطورکامل بخواند، چه نماز می خواند 
کل (رکعات) نماز را (همراه امام) دريابد يا يک رکعتش را، و يا کمتر از آن.. و اين از 

و (امام احمد) و امام ابوحنيفه  ابن عمر و ابن عباس و تعدادی  از تابعين روايت شده، 
     وامام شافعی نيز بر همين رأی هستند.

  دراين بابت:احاديثی حکمی 
» إنََّما ُجِعَل اِإلَماُم ِليُْؤتَمَّ ِبِه َفال تَْختَِلفُوا َعلَْيِه   «پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود :  - 1

ن قرار داده شده، که به او همانا امام برای اي «). يعنی : 414) ومسلم (722بخاری (
و کسی که (در وسط نماز) از امام جدا شود، از وی ». اقتدا شود؛ پس از وی تخلف نکنيد

  تخلف ورزيده، و اين منافی با حکم  پيامبر صلی هللا عليه وسلم است.
ِلّی َرْکَعتَْيِن فِی أَنَّهُ قِيَل َلهُ: َما َباُل اْلُمَساِفِر يُصَ  «امام احمد از ابن عباس روايت کرده :  - 2

  ).571» (إرواء الغليل» « َحاِل االْنِفَراِد َوأَْرَبعًا إَذا ائْتَمَّ بُِمِقيٍم؟ َفَقاَل: ِتْلَک السُّنَّةُ 
به ابن عباس گفته شد : حال مسافری که در حالت انفرادی دو رکعت نماز می «يعنی : 

، چيست؟ گفت : اين کار سنت خواند و هرگاه به مقيم اقتداء کرد چهار رکعت می خواند
  ».است

اين جواب  ابن عباس رضی هللا عنه داللت دارد که عمل چنين شخصی از سنت پيامبر 
  صلی هللا عليه وسلم است.

ابن عمر رضی هللا عنهما نيز چنين کرده است، چنانکه امام مسلم از نافع روايت کرده  - 3
َها َوْحَدهُ َصلَّی َرْکَعتَْينِ فََکاَن اْبُن ُعَمَر إَِذا َصلَّی َمَع اْإلِ  : « » َماِم َصلَّی أَْربَعًا، َوإَِذا َصالَّ

  ).694مسلم (
ابن عمر هرگاه همراه امام نماز می خواند چهار رکعت می خواند، و اگر بتنهايی «يعنی: 

  ) »3/143» (المغنی« مراجعه کنيد : ».  نماز می خواند دو رکعت می خواند
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اگر مسافر پشت سر مقيم نماز بخواند بر او واجب «ن می گويد : همچنان شيخ  ابن عثيمي
« است نمازش را تمام و کمال بخواند، به دليل عموم فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم : 

همانا امام برای اين قرار داده شده، که به او اقتدا « يعنی: ». إنََّما ُجِعَل اِإلَماُم ِليُْؤتَمَّ ِبهِ 
  عليه)متفق ». ( شود

و برای اينکه صحابه رضی هللا عنهم پشت سر امير المومنين حضرت عثمان بن عفان در 
  حج و در منی که چهار رکعت خواند، با او چهار رکعت خواندند.

و همينطور اگر امام در دو رکعت آخر باشد و مسافر در آن لحظه به وی اقتداء کند، بايد 
ی نمازش را ادامه دهد تا چهار رکعت وی تکميل مسافر بعد از سالم امام برخيزد و مابق

فَما أَْدرْکتُْم َفَصلُّوا َوَما َفاتَکْم  «شود، به دليل عموم فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم : 
وا هر چه از نماز را دريافتيد؛ بخوانيد و هر چه از شما فوت شد (پس از «يعنی : ». َفأتمُّ

  ).603) ومسلم (635ری (بخا». سالم امام) آن را تمام کنيد
و چونکه در اينحالت نماز ماموم به امام مرتبط است، پس بايد از او پيروی کند حتی در 

  ) .41- 40لقاء الباب المفتوح، صفحه /». « آن رکعتهايی که با او همراه نبوده است
قلت البن عمر : المسافر «اما م بيهقی به سند صحيح از ابو مجلز  روايت ميفرمايد : 

يدرک رکعتين من صالة القوم ، يعنی المقيمين ، اتجزيه الرکعتان اويصلی بصالتهم ؟ قال 
 22-3کما فی االرواء : 157-3رواه البيهقی : »  ( : فضحک وقال : يصلی بصالتهم  

وسنده صحيح ) ( ابومجلز ميفرمايد : من از ابن عمر پرسيدم  : زمانيکه مسافر پشت سر 
ز بجاء اورد آيا برايش اين دورکعت نماز کافی است ؟ويا اينکه امام مقيم دو رکعت نما

مسافر مانند مقيم نماز خويش را بطور مکمل بجا ء ارد (يعنی چهار رکعت ) بخواند ؟ 
ابن عمر خنديد وفرمود : مسافر پشت سر مقيم نماز کامل را بجا ء مياورد . اين حديث 

صراحت ميرساند که : که مسافر در وساير احاديثی که در فوق گذشت اين حکم را به 
پست امام مقيم نماز را بصورت کامل بجاء  ارد . ( اين قول ابن عباس وتعدادی کثير ی 
از تابعين از جمله امام احمد ،  امام شافعی ، امام ابو حنيفه ، امام ثوری ، امام اوزاعی 

  وساير علماء  ميباشد .)
  :ح)(ر احکام جمع وتقصر درنزد امام ابوحنيفه

تمامی مذاهب اربعه به قصر و جمع کردن نماز درمسافرت فتوا در بدو بايد گفت که : 
  داده اند.

  و حتی در مذهب امام صاحب  ابوحنيفه  قصر کردن نماز در سفر واجب است.
اما پيروان امام ابو حنيفه  جمع کردن نماز در سفر را جايز نمی دانند بجز در روز عرفه 

  و مزدلفه.
  مام ابوحنيفه ( رح ) ميفرمايند که : پيروان ا

خواندن دو نماز در يك وقت طوری كه يك نماز را در وقت نماز ديگر بخواند جايز 
نيست، بجز نماز ظهر و عصر در ميدان عرفات و مغرب و عشاء در مزدلفه برای 

حاجيان، و رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در اوقات ديگر دو نماز را با هم طوری كه 
  آنها را در يك وقت بخواند جمع نفرموده است. 

دو نماز را جمع نموده   آنچه در برخی روايات آمده كه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم
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است، توضيحش اينست كه آنحضرت صلی هللا عليه و سلم گاهی كه عذری پيش می آمد، 
واند، نيز نماز مانند سفر نماز ظهر را در آخر وقت ونماز عصر را در اول وقت می خ

مغرب را در آخر وقت و نماز عشآء را در اول وقت می خواند و به اين صورت جمع 
می فرمود، و اين همان جمع صوری است كه امام ابوحنيفه رحمه هللا به آن قائل است، نه 

جمع حقيقی. يعنی به ظاهر جمع است اما درحقيقت هر نمازی در وقت خودش خوانده 
  بات حکم خويش داليل ذيل را استناد نموده است .می شود ، وبرای اث

َالةَ َكاَنْت َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن ِكتَابًا َمْوقُوتًا  «خداوند متعال می فرمايد: دليل اول: »( إِنَّ الصَّ
  )( يقينآ نماز بر مؤمنان فرضی است كه دارای وقت می باشد. )103سوره النساء : 

(تفسير ابن ». إن للصالة وقتا كوقت الحج«فرمايد: عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنه می 
   كثير) همانا برای نماز وقتی است مانند وقت حج .

ِ َقاِنِتينَ « دليل دوم: َالةِ اْلُوْسَطى َوقُوُموا ِ�َّ لََواِت َوالصَّ (سوره البقرة : »    َحافُِظوا َعلَى الصَّ
الصلوات المكتوبات فی  واظبوا على«ابن جرير طبری رحمه هللا می نويسد:  )238

أوقاتهن، وتعاهدوهن والَزُموهن، وعلى الصالة الوسطى منهّن. يعنی بر نمازهای فرض 
در اوقاتشان مواظبت نمائيد، و برآنها پايبندی كنيد وآنها را الزم بگيريد، بخصوص از 

  ميان آنها بر نماز وسطی محافظت كنيد. (تفسير الطبری).
يأمر هللا تعالى بالمحافظة على الصلوات فی أوقاتها، «يسد: ابن كثير رحمه هللا می نو 

خداوند به محافظت بر نمازها در اوقاتشان و حفظ » وحفظ حدودها وأدائها فی أوقاتها
دستور می دهد. (تفسير ابن كثير) آيا كسی   حدود آنها و ادای نمودن آنها در اوقاتشان،

ادا كند، مسلما خير، نماز نيز همينطور می تواند قبل از رسيدن وقت حج، اعمال حج را 
است. تازمانيكه وقت نماز داخل نشده، آن نماز فرض نيست و أدا قبل از فرض شدن 

صحيح نيست. مانند اينكه شخصی اول كفاره ادا كند بعد خود را حانث بگرداند، (يعنی 
    قسمش را بشكند) در اينصورت آن كفاره قبلی معتبر نيست.

ُ  َعنْ «  دليل سوم: َعْمٍرو َقاَل َسِمْعُت أَبا الشَّْعثَاِء َجاِبًرا َقاَل َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس َرِضَی �َّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ثََماِنيًا َجِميعًا َوَسْبعًا َجِميعًا قُْلتُ  ِ َصلَّى �َّ  َيا أََبا َعْنُهَما َقاَل َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل �َّ

َر اْلَمْغِرَب َقاَل َوأََنا أَُظنُّهُ ( الشَّْعثَاِء أَُظنُّهُ  َل اْلِعَشاَء َوأَخَّ َل اْلَعْصَر َوَعجَّ َر الظُّْهَر َوَعجَّ أَخَّ
ْع بَْعَد اْلَمْكتُوَبِة) عمرو می فرمايد: از أباالشعثاء يعنی  صحيح البخاری ، َباب َمْن َلْم َيتََطوَّ

شنيدم كه فرمود: من با رسول هللا  جابر شنيدم كه فرمود: من از ابن عباس رضی هللا عنهم
صلی هللا عليه و سلم هشت ركعت را به صورت جمع و هفت ركعت را به صورت جمع 
خواندم، من گفتم ای أبا الشعثاء گمان می كنم كه آنحضرت صلی هللا عليه و سلم ظهر را 

 به تأخير انداخت و عصر را زود خواند و عشاء را زود خواند و مغرب را به تأخير
  انداخت، ابن عباس فرمود: نظريه من هم همين است.

اين حديث به صراحت روش جمع نمودن را که از رسول هللا صلی هللا عليه و  توضيح:
سلم ثابت است بيان نموده است که جمع حقيقی نبوده بلکه جمع صوری بوده است که 

  احناف به آن قائل هستند.
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى ِباْلَمِديَنِة َسْبعًا َوثََماِنيًا  َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ « دليل چهارم: النَّبِیَّ َصلَّى �َّ

الظُّْهَر َواْلَعْصَر َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء َفَقاَل أَيُّوُب لََعلَّهُ فِی لَْيَلٍة َمِطيَرةٍ َقاَل َعَسى (صحيح 
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) . از ابن عباس رضی هللا عنه روايت است كه َباب تَأِْخيِر الظُّْهِر إِلَى اْلَعْصرِ  البخاری ،
پيغمبر صلی هللا عليه وسلم در مدينه هفت ركعت و هشت ركعت؛ يعنی ظهر و عصر را 

و مغرب و عشاء را به صورت جمع خواند، ايوب به ابن عباس گفت: شايد آن در شب 
  بارانی بوده است ابن عباس فرمود: شايد.

 از اين حديث بر تأخير ظهر تا وقت عصر استدالل امام بخاری رحمه هللا ح:ـوضيــت 
نموده است. عالمه عينی رحمه هللا می نويسد: از همه ی تأويالت بهترين تأويل كه به 

قبول نمودن نيز نزديك تر است، اينست كه: نماز اول را تا آخر وقت تأخير نموده وآخر 
و نماز دوم را خوانده  وقت خوانده است، بعد از فارغ شدن وقت نماز دوم داخل شده

) المكتبة الشاملة. واين حديث كه در دليل پنجم ذكر می 78/  13( -است. (عمدة القاری 
  كنيم اين تأويل را تأييد می كند.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ «م:ــنجـدليل پ ُ َعْنهُ َقاَل َما َرأَْيُت النَّبِیَّ َصلَّى �َّ ِ َرِضَی �َّ لَّى َعْن َعْبِد �َّ
َصَالةً بِغَْيِر ِميَقاتَِها إِالَّ َصَالتَْيِن َجَمَع َبْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء َوَصلَّى اْلفَْجَر قَْبَل ِميَقاِتَها 

(صحيح البخاری، َباب َمتَى يَُصلِّی اْلفَْجَر ِبَجْمعٍ) عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنه می 
و سلم نمازی را در غير وقتش بخواند مگر دو فرمايد: نديدم كه پيغمبر صلی هللا عليه 

نماز را ، مغرب و عشآء را (در مزدلفه) جمع نمود و نماز صبح را قبل از وقت 
 (هميشگی اش) خواند.

عالمه عينی رحمه هللا می نويسد: اين حديث عمل نمودن بر هرحديثی را كه  ح:ـيـوضـت
اطل می كند، چه در حضر در آن جواز جمع بين ظهر و عصر، مغرب و عشآء آمده ب

باشد يا در سفر يا وقتی ديگر. وهذا الحديث يبطل العمل بكل حديث فيه جواز الجمع بين 
 - الظهر والعصر والمغرب والعشاء سواء كان فی حضر أو سفر أو غيرهما (عمدة القاری 

  ) المكتبة الشاملة.78/  13(
ِ ْبِن ُعَمَر َرِضَی « دليل ششم: ُ َعلَْيِه َعْن َعْبِد �َّ ِ َصلَّى �َّ ُ َعْنُهَما َقاَل َرأَْيُت َرُسوَل �َّ َّ�

ُر َصَالةَ اْلَمْغِرِب َحتَّى َيْجَمَع َبْيَنَها َوبَْيَن اْلِعَشاءِ   َقاَل َوَسلََّم إَِذا أَْعَجَلهُ السَّْيُر فِی السََّفِر يَُؤّخِ
ِ ْبُن ُعَمَر َرِضَی  ُ َعْنُهَما َيْفَعلُهُ إَِذا أَْعَجَلهُ السَّْيُر َويُِقيُم اْلَمْغِرَب فَيَُصلِّيَها َساِلٌم َوَكاَن َعْبُد �َّ َّ�

َسبُِّح َبْيَنُهَما ِبَرْكَعٍة ثََالثًا ثُمَّ يَُسلُِّم ثُمَّ َقلََّما َيْلَبُث َحتَّى يُِقيَم اْلِعَشاَء فَيَُصلِّيَها َرْكَعتَْيِن ثُمَّ يَُسلُِّم َوَال يُ 
ُن أَْو يُِقيُم َوَال َب  ْعَد اْلِعَشاِء ِبَسْجَدةٍ َحتَّى َيقُوَم ِمْن َجْوِف اللَّْيِل (صحيح البخاری، َباب َهْل يَُؤذِّ

إَِذا َجَمَع َبْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء). از عبدهللا بن عمر رضی هللا عنهما روايت است كه رسول 
و را در سفر، شتابزده می كرد نماز مغرب هللا صلی هللا عليه و سلم را ديدم هرگاه رفتن ا

را به تأخير می انداخت تا اينكه آنرا با نماز عشاء جمع می نمود، سالم می فرمايد: عبدهللا 
بن عمر رضی هللا عنهما نيز وقتی كه رفتار او را عجله می كرد اينچنين می كرد، مغرب 

سپس خيلی كم درنگ می را اقامه می نمود و سه ركعت می خواند سپس سالم می داد، 
كرد تا اينكه عشاء را اقامه كند و آنرا دو ركعت می خواند، سپس سالم می داد و بين اين 
دو نماز حتی يك ركعت هم نفل نمی خواند و بعد از عشاء يك سجده هم نمی كرد تا اينكه 

   وسط شب بر می خواست.
نه جمع حقيقی، كه يك  اين حديث نيز صريح است در اينكه جمع صوری بوده ح:ـيـوضـت

  نماز در وقت نماز ديگرخوانده شود.
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  م:ـتـفـل هـيـدل
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الظُّْهَر َواْلَعْصَر َجِميعًا ِباْلَمِديَن« ِ َصلَّى �َّ ِة َعْن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل َصلَّى َرُسوُل �َّ

َبْيِر َف  َسأَْلُت َسِعيًدا ِلَم فَعََل َذِلَك َفَقاَل َسأَْلُت اْبَن َعبَّاٍس َكَما فِی َغْيِر َخْوٍف َوَال َسَفٍرَقاَل أَبُو الزُّ
ِتِه  از ابن عباس رضی هللا عنهما روايت » ( َسأَْلتَنِی َفَقاَل أََراَد أَْن َال يُْحِرَج أََحًدا ِمْن أُمَّ

د، است كه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم نماز ظهر و عصر رادر مدينه با هم می خوان
بدون اينكه ترسی يا سفری باشد، ابو زبير می گويد: از سعيد پرسيدم چرا اين كار را 

كرده است، گفت من از ابن عباس پرسيدم، چنانكه تو از من پرسيدی، فرمود: خواست كه 
َالتَْيِن  هيچ يك از امت خويش را در تنگی نيندازد. ) (صحيح مسلم ، َباب اْلَجْمعِ بَْيَن الصَّ

  َحَضِر).فِی الْ 
عالمه نيموی می فرمايد: علماء  تأويالتی برای اين حديث بيان نموده  ح مختصر:ـوضيـت

اند، ليكن همه ی آنها ضعيف اند، مگر اينكه اين حديث بر جمع صوری حمل شود. (آثار 
  )222السنن،صفحه 

 جمع بين الصلوتين  ( جمع کردن نماز ) در يک وقت  در نزد علماء يادداشت توضيحی:
  احناف  به سه صورت ذيل اداء ميگردد.

  جمع تقديم :  اول :
جمع تقديم : اينکه ظهر وعصردر وقت ظهر يا مغرب وعشاء در وقت مغرب خواند 

  شوند.
  جمع تآخير : دوم :

جمع تآخير : جمع تاوقتی است که ظهر وعصر  دروقت عصر ويا مغرب وعشاء در 
  وقت عشاءخوانده شوند .

  سوم : جمع صوری:
ع صوری عبارت است که : هر يکی از ظهر وعصر ،مغرب وعشاء دروقت وقتش جم

خوانده شود البته نماز اول به تآ خير انداخته ودرآخر وقتش خوانده شود ونماز بعدی 
دراول وقتش خوانده شود ، با اين حال بيننده تصور می نمايد که نماز ظهر وعصر 

  آ  جمع است اما حقيقتآ جمع نيست .ومغرب وعشاء با هم يکجا خوانده شدند ، صورت
در ميدان عرفات ، جمع تقديم در ظهروعصر  ودر مزدلفه جمع تآخير در مغرب وعشاء 

)عالوه برآن دومقام در جا های  100باالجماع واجب است ( نسايی جلد اول صفحه 
  ديگرجمع تقديم وتآ خير جايز نيست ، البته جمع صوری در حالت فوق جايز است . 

  هی:ـقـاشت فيادد
ولی رای صحيح آنست که چنانچه شخص در مسافرت دچار مشقت شود عالوه بر قصر 

می تواند نماز خود را نيز جمع کند ولی نه هميشه و بلکه بايد ضرورتی باشد هرچند 
برخی از علماء جمع نمازها در سفر را در هر حالی جايز دانسته اند که تفصيل آن در 

   .فوق بيان گرديد 
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  م ـتـفـب سی وهبا
  لیـفـای نـاز هـمـن

اعماليکه فضيلت آن در نصوص بيان شده دو نوع هستند؛ نوعی واجب که برمسلمان  واجب است 
بر آن مواظبت وآنرا ترک نه کند و که ادای اين واجبات توجه کند و در مورد آن از هللا ترس داشته 

م اعمال که انسان مطابق به شريعت اسالم . چنانچه در دروس ومباحث قبلی نيز متذکر شده اينمايد
 اجرا ميکند از لحاظ شرعی به کتگوری های ذيل تقسيم شده اند: 

  . نمازهای پنجگانه، روزه ، حج و پرداختن زکات وساير  فرائضفرايض: 
  :عمال مستحبا

از  نماز تهجد و نماز چاشت و امثال آن، مسلمان بايد برای ادای آن بکوشد،  و اگر بعضیمانند 
وقتها موفق به ادای آن نشوند ضرری ندارد؛ چون نفل است، اما از صفات اهل علم و برگزيدگان و 

 فرهيختگان اين است که به اين امر توجه  هميشگی  و محافظت  داشته باشند .
  نماز تهجد يا قيام الليل

ض، واجبات و سنن، بعد از فراي فحوای آيات قرآنی ، واحاديثی نبوی به اين حقيقت ميرسيم که :از
فضايل و فوايد در شرعيت اسالمی مکلف گرديده اند ، به ادای آن مسلمانان مهمترين نمازی که 

  است .»  قيام الليل « نماز تهجد ،  دربردارد، هم متعددی 
اين نماز در راستای خودسازی و قرب الهی، و در جهت اصالح و اعتالی روح و روان و تندرستی  

  نقشی را ايفا ميدارد .ترين و مؤثرترين  انسان سازندهظاهری و باطنی 
 کلمه تهجد :

اصل ُهجود را به معنای  کلمه تهجد از ريشه (  ه ج د  ) است( راغب اصفهانی )  وطبرسی (
به دو معنای   لغت جوهری اين کلمه از اضداد چون در   اند، اما به گفته دانسته» خوابيدن «
  آمده است.» در شب بيدار شدن «و » خفتن  شب در«

 های تهجد :نام 
 (صالة الليل ومسمی نموده اند که از آن جمله ميتوان  :های متعددی ياد  نماز تهجد را با نامعلما ء
نماز  (، صالة السحر) نماز نفل شبانه (، صالة التطوع بالليل) بيداری شب ( ، قيام الليل) بنماز ش

 وغيره نام برد. ، نماز پاکان، نماز انبيا و غيره)سحر
گويند: هجد و  است و از هجد يهجد هجوداً مأخوذ است. می» تفعّل«تهجد در لغت، مصدر و از باب 

زبان عربی از اضداد است؛ يعنی دو معنای متضاد دارد، هم به  أهجد، يعنی خوابيد. و اين کلمه در
   )٢/۵۵۵معنی خوابيدن در شب است و هم به معنای از خواب بيدار شدن. (جوهری، الصحاح:

  تهجد در اصطالح فقهی :
، تالوت قرآن ميباشد که غرض برپا کردن نماز شب داری  تهجد در اصطالح فقهی  همان شب زنده

تهجد اصطالحاً  برخی از علماء در تعريف کر خدواند وطلب مغفرت بعمل می ايد ،  عظيم الشان ، ذ
  شود. نماز نفلی که در شب خوانده می» هو صالة التطوع بالليل :« فرموده اند 

اند: خواندن  اند و گفته از علما ميان نماز شب (قيام الليل) و نماز تهجد فرق گذاشتههکذا تعدادی 
نماز می نامند ، ولی نماز شب ويا هم قيام الليل را تا طلوع صبح صادق،  و آغازنوافل از مغرب 

  مسمی داشته اند .نماز تهجد آنرا بنام شود،  نفلی که بعد از خواب شب ادا می
اند. البته آموزش و روش پيامبر و عمل بيشتر علما  برخی از علما هر دو را به يک معنا گرفته ولی 

  .خوانند شدند و نماز تهجد می از خوابيدن پاسی از شب بيدار می بر همين بوده است که بعد
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در مورد نماز تهجد بن قيس و اسودبن يزيد رحمهماهللا   علقمه صحابی جليل القدر هريک 
نماز تهجد درحقيقت آن است که بعد از خواب ادا   »إنما التهجد بعد نومة«فرمايند:  می

   )١٩الليل: شود.(المروزی، قيام
  ت ضروری :يادداش

براساس روايتی که از حضرت عائشه  در نزد بسياری از علمای اسالمی ،حکم نماز تهجد 
 در ابتدا نماز تهجد بر تمام امت فرض بود و حدود يک ميفرمايند همين است که : عنها نقل  هللا رضی

ن پايبند بودند، سپس خواندند و بر آ طور فرض می وسلّم و اصحاب، آن را به عليه  هللا سال پيامبر صلّی 
  ).۴/٣۵٣الجوزی، زادالمسير: آمد و فرضيت آن نسخ و تبديل به نفل شد.(ابنبعمل نرمی و آسانی 

  » :متجهد «
از خواب بيدار ميشود  و شروع به خواندن نماز  متجهد به شخصی گفته ميشود که در طول شب 
« که وی به جا می آورد نماز  و نمازی» متجهد « نافله ميکند ، آن شخص را در اصطالحی فقهی 

  مينامند . » تهجد 

  تعداد رکعات نماز تهجد :
مطابق احاديثی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ،  کمترين رکعات نماز تهجد دو رکعت بوده و 

حداکثری برای آن وجود ندارد. هر چقدر که بيشتر خوانده شود، نماز گزار ثواب و پاداش بيشتری 
   کمايی مينمايد .

ما کان رسول هللا « ولی مطابق حديثی که از حضرت بی بی عايشه روايت گرديده   آمده است : 
متفق عليه)(پيامبر » ( صلی هللا عليه و سلم يزيد فی رمضان و ال فی غيره علی إحدی عشرة رکعة 

 .خواند) صلی هللا عليه و سلم چه در رمضان و چه در غير رمضان بيش از يازده رکعت نمی
صالة الليل مثنی  «:ی در روايتی ديگر وارد شده است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمودندول

نماز شب دورکعت دورکعت ميباشد و اگر  (روايت بخاری) (» مثنی فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدة 
 ) بيم از طلوع صبح داشته باشی پس با يک رکعت نماز وتر آنرا خاتمه بده

که : نماز شب را بصورت نمازهای دورکعتی خواند، هر چند رکعات زيادی خوانده بنابراين بايدگفت 
شوند، و سپس در آخر با يک رکعت نماز وتر آنرا خاتمه داد، ولی بر طبق روايتی که از حضرت بی 

بی عايشه رضی هللا عنها ذکر شد، سنت پيامبر صلی هللا عليه و سلم اينست که يازده رکعت نماز 
رکعت، و سپس  8ود، يعنی ابتدا چهار بار نماز دورکعتی ميخواند که مجموعا ميشود شب خوانده ش

 .دو رکعت نماز شفع و يک رکعت نماز وتر ميخواند
و طوريکه در فوق متذکر شديم ، نماز شب از بعد از نماز عشاء ( خفتن ) شروع ميشود و تا قبل از 

نماز عشاء خوابيده شود و سپس در يک سوم طلوع فجر صادق خاتمه ميابد، ولی بهتر است بعد از 
 .آخر شب نماز شب خوانده شود زيرا وقت نزول الهی است و دعاء مستجاب است

  نيت نماز تهجد :
برای نيت نماز تهجد ، کافی است که درقلب نيت نماز تهجد بعمل ايد ، قابل تذکر است که اين نيت 

دعت بوده ، ذکر به زبان نه از پيامبر صلی هللا عليه نبايد در زبان تلفظ گردد، زير ذکر آن به زبان ب
  وسلم ونه ازهيچ يکی از اصحابش  روايت گرديده است .

  بهترين وقت برای ادای نماز تهجد :
بهترين وقت برای ادای نماز تهجد مطابق احاديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم  ، بعد از نماز خفتن 

  ادق ادامه دارد.(عشاء)  شروع شده، و تا طلوع فجر ص
إن هللا زادکم صالة ، وهی الوتر ، فصلوها :« پيامبر صلی هللا عليه و سلم در اين مورد ميفرمايد  
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خداوند نمازی را بر شما افزوده، که نماز ووتر هست، پس آنرا »(بين صالة العشاء إلی صالة الفجر 
    بين نماز عشاء و نماز صبح بخوانيد )

ير (يک سوم پايان شب) ميباشد که وقت نزول الهی است (نزولی که اليق و بهترين وقت شب ثلث اخ
  به جالل و کمال خداوند هست و کيفيت آنرا نميدانيم)، و دعاء در اين وقت مستجاب هست.

السماء الدنيا،   ليلة إلی  کل  ينزل  تعالی  هللا  إن:«در حديثی پيامبر صلی هللا عليه و سلم آمده است  
  سائل  من  ؟ هل مستغفر فأغفر له  من  ؟ هل عليه  فأتوب  تائب  من  األخير، فيقول: هل  الليل  لثث  يبقی  حتی

  » الفجر  يطلع  ؟ حتی سؤاله فيعطی 
  باقی  اخير شب  سوم  يک  چون  که آيد تا آن دنيا فرود می  آسمان  سوی  به  ، در هر شب ( خداوند متعال

  تا بر وی  هست  خواهی ؟ آيا آمرزش بپذيرم  توبه  تا بر وی  هست اری ک  گويد: آيا توبه ماند، می می
  ».صبح می دمد  طلوع   که  گاه شود؟ تا آن  داده  وی  خواسته  که  هست  ای کننده ؟ آيا درخواست بيامرزم

ولی قابل تذکر است که اگر نماز گزارخوف آنرا داشته باشد که مباد در آخر شب  نتواند برخيزد و 
ماز وتر و تهجدش را بجاء ارد ، بهتر است قبل از خوابيدن نمازش را بخواند،طوريکه حکم ن

  پيامبرصلی هللا عليه وسلم در اين موردبوضاحت چنين بيانکر گرديده است :
من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل ، فإن « 

يعنی:( کسيکه از بيدار شدن در آخر شب بيدار بيم دا  »شهودة ، وذلک أفضل  صالة آخر الليل م
شته باشد ،پس دراول شب نماز وترش را بجاء ارد ، و کسيکه برخود اعتماد داشته باشد که ميتواند 
در آخير  شب بيدار شود پس آخر شب نمازش را بخواند، زيرا نماز آخر شب مشهود است (مالئکه 

   يکند) و اين بهتر است).آنرا مشاهده م
بهترين وافضلترين طريقه همين است که : در ابتدای شب بخوابد و سپس در ثلث اخير شب برخيزد 

    و نمازتجهد ويا قيام ليل خويش را بجاء ارد .
طوريکه ميدانيد : شب از وقت اذان مغرب شروع ميشود و تا اذان فجر ادامه دارد، لذا ميتوان اين 

  بندی کند تا وقت يک سوم اخير شب را برای نماز تهجد خويش معلوم کنيد . ساعات را تقسيم
  نمازتهجد بر پيامبر واجب است :

بلی نماز  تهجد   بر پيامبر صلی هللا عليه وسلم واجب ميباشد ،زير پروردگار با عظمت در اين مورد 
لُ  يَا أَيَُّها«سوره مزمل ) خطاب به آنحضرت فرموده است :  4- 1در (آيات  ِمّ قُِم اللَّْيَل إِالَّ   *  اْلُمزَّ

ای جامه بر خود پيچيده، شب  » (أَْو ِزْد َعلَْيِه َوَرتِِّل اْلقُْرآَن تَْرِتيالً   * نِْصفَهُ أَِو انقُْص ِمْنهُ قَِليالً   *  قَِليالً 
ه بيفزای و از نيمه کم کن يا اندکی بر نيم  را يا اندکی  ای از آن   را، نيمه   را زنده بدار، مگر اندکی

  قرآن را شمرده و روشن بخوان.)
در اين جا خداوند او را به   «شيخ عبدالرحمن سعدی رحمه هللا در تفسير اين آيات می نويسد: 

عبادت هايی فرمان داد که مخصوص او هستند. سپس او را دستور داد تا در برابر اذيت و آزار 
ی را آشکارا اعالم نمايد و به صورت علنی آن قومش شکيبا باشد، و او را دستور داد تا فرمان اله

  ها را به سوی خداوند دعوت کند. 
پس پيامبر را به بهترين عبادت ها که نماز است و در بهترين وقت ها که شب است فرمان داده است 

و از آن جا که خداوند نسبت به پيامبر لطف و مرحمت داشته است او را به زنده نگاه داشتن تمام 
شب را زنده بدار جز اندکی از آن را. سپس اندازه آن را » قُِم اللَّْيَل إِالَّ قَِليالً « ن نداده است:شب فرما

نيمی از شب را زنده بدار يا از نيمه ی آن اندکی » نِْصفَهُ أَِو انقُْص ِمْنهُ قَِليالً « بيان کرد و فرمود:
يا بر نصف بيفزا. يعنی حدود دو سوم شب را » أَْو ِزْد َعلَْيهِ « بکاه. يعنی يک سوم آن را زنده بدار. 

و قرآن را چنان که بايد شمرده و شيوا بخوان، چون اگر قرآن با » َوَرتِِّل اْلقُْرآَن تَْرِتيالً « زنده بدار. 
ترتيل خوانده شود تدبر و انديشيدن در آن حاصل خواهد شد و دل ها را تکان خواهد داد و انسان را 

  ».ت او و آمادگی کامل برای عبادت تحريک خواهد کردبر عبادت خدا با آيا
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  تعديل حکم واجيبيت نماز تهجد به نفل :
عنها نقل  هللا تعدادی کثيری از  علماء ،حکم نماز تهجد رابنابر روايتی که از حضرت عائشه رضی

 سال پيامبر شده است، براين نظرند که نماز تهجد در ابتدا بر تمام امت فرض بود و حدود يک
طور فرض بجاء می اوردند  و بر آن پايبند هم بودند، سپس  وسلّم و اصحاب، آن را به عليه  هللا صلّی

اما در ) ۴/٣۵٣الجوزی، زادالمسير: نرمی و آسانی آمد و فرضيت آن نسخ و تبديل به نفل شد. (ابن
سخ شد يا به قّوت خود وسلّم هم ن عليه  هللا که آيا فرضيت نماز تهجد در حق رسول اکرم صلّی مورد اين

فرمايد: از فحوای ظاهر حديث چنين  هللا می نظر دارند؛ امام نووی رحمه  باقی ماند، علما اختالف
آيد که فرضيت نماز تهجد بعد از آن در حق رسول اکرم نيز به نفل تبديل شد. البته در حق امت  برمی

  ) ٢٧ـ۶/٢۶نفل بودن آن يک مسئله اجماعی است.(نووی، شرح مسلم:
  بنآحکم شرعی همين است که :

نماز تهجد ( قيام الليل ) در ميان نمازهای نافله، يکی از بهترين و با فضيلت ترين نمازها محسوب  
  می شود. محدثين مينويسند که : از حضرت رسول اکرم صلی هللا عليه و سلم پرسيدند:

   .ليه وسلم  فرمودند: نماز شببعد از نمازهای فرض کدام نماز افضل است؟ آن حضرت صلی هللا ع 
ْد بِه «    وخت  اداء آن از نصف ليل   آغاز  و تا طلوع  آفتاب  ادامه می يابد.»َو ِمَن اللَّْيِل فَتََهجَّ

  نمازتهجد برسايرمسلمانان  سنت است :
سوره اسرا ) به وضاحت تام معلوم ميشود که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  79از فحوای ( آيه 

به تهجد شده است که هدف ازآن بر پا کردن  نماز شب است ، بنآ مطابق حکم اين آيه کريمه  امر
گفته ميتوانيم که : نماز شب برپيامبر صلی هللا عليه وسلم واجب است واين حکم از اختصاصات 

  ولی برساير مسلمانان نماز تهجد سنت ميباشد ..  پيامبر اسالم  به شمار ميرود
إِنَّ الُمتَِّقيَن فِی َجنَّات َو ُعيُون آِخِذيَن َما آتَاُهم َربُُّهم، :«مت ما در اين مورد ميفرمايد پروردگار با عظ 

ی إنَُّهم َکانُوا قَبَل َذِلَک ُمحِسنِيَن. َکانُوا قَِليالً ِمَن اللَّيِل َمايَهَجعُوَن. َو بِاألسَحاِر ُهم يَستَغِفُروَن َو فِ 
  ).19-15(سوره ذاريات : » الَمحُرومِ  أمَواِلِهم َحٌق للسَّاِئِل وَ 

دارند  ساران خواهند بود، دريافت می پرهيزگاران (متقين) در ميان باغهای بهشت و چشمه«يعنی: 
چيزهايی را که پروردگارشان به ايشان مرحمت فرموده باشد؛ چراکه آنان پيش از آن (در سرای 

خفتند و در سحرگاهان درخواست آمرزش  شب میاند. آنان اندکی از  جهان) از زمره نيکوکاران بوده
  ».دست بود هايشان حقی و سهمی برای گدايان و بينوايان تهی کردند و در اموال و دارايی می

إن فی الجنة غرفا يری ظاهرها من «همچنان  پيامبر صلی هللا عليه وسلم در اين مورد ميفرمايد : 
لمن أطعم الطعام، و أالن الکالم، و أدام الصيام، و صلی  باطنها و باطنها من ظاهرها، أعدها هللا تعالی

در جنت اتاقهايی است که از درون، بيرون «). يعنی: 2123صحيح ابن ماجه (». بالليل و الناس نيام
آنها و از بيرون درون آنها نمايان است، خداوند آنها را برای کسی آماده کرده است که (به فقرا) 

گويند، و شبانگاهان در حالی که مردم در خوابند نماز  سخن می دهند، و به نرمی طعام می
  ».خوانند می

  فضيلت تهجد در قرآن :
مقام ومنزلت نماز وامر به اداء  سوره درباره  45مرتبه در  112 عظيم الشان بصورت کل در قرآن 

بندگان برای  و دعوت ( قيام الليل )  آيه آياتی درباره نماز شب 17در  آن آمده است واز آنجمله 
با خالق معبود   خلوت شبانه  فوق العاده از اهميت  که اين نشانه ای برپا داشتن آن آمده است 

 خويش است .
سوره ی اسراء )  79در( آيه ی صرف يکبار  در قرآن عظيم الشان  وآنهم » تهجد « ولی لفظ 

د بِِه نَاِف « «بکار گرفته شده است :  » لَةً لََک َعسی اَن َيبعَثََک َربَُّک َمقَاماً َمحُموداً َو ِمَن اللَّيِل فَتََهجَّ
(يعنی ای پيامبر خدا! پاسی از شب را زنده بدار! باشد که پروردگارت تو را به مقامی محمود و 
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 نيکو برساند.)
ولی قرآن عظيم الشان در مورد ساير نوافل   که د ر قيام ليل وشب زنده داری بعمل می ايد در آيات 

و  37، ص 30، طه17و 16، سجده 64، فرقان 79(اسرا جمله : ازبدان اشاره نموده که متعددی 
  .)3، فجر26و  25، دهر 6و4و3و2، مزمل48، طور 18و 17، ذاريات 9، زمر 38

دارى در سازگارى زبان و دل  زنده يقين شب ؛ به»إِنَّ نَاِشئَةَ اللَّْيِل ِهَی أََشدُّ َوْطئًا َوأَْقَوُم قِيالً « -1
 )  ۶مزمل:سوره ؤثّرتر و در سخن استوارتر است.(م
ًدا َوِقيَاًما« -2 کنان و  ؛ و کسانى که شب را براى پروردگارشان سجده»َوالَِّذيَن َيبِيتُوَن ِلَربِِّهْم ُسجَّ

 )   ۶۴: آيه فرقانسوره ( گذرانند. کنان مى قيام
شود.  ؛ پهلوهايشان از بسترها جدا نمى»ُهْم َخْوفًا َوَطَمعًاتَتََجافَى ُجنُوبُُهْم َعِن اْلَمَضاِجعِ يَْدُعوَن َربَّ « -3

 )١۶سجده:سوره خوانند.( با بيم و اميد پروردگارشان را مى
ْن ُهَو قَانٌِت آنَاَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَاِئًما يَْحَذُر اْآلِخَرةَ َويَْرُجو َرْحَمةَ َربِّهِ « -4 کسى که شرحش را (؛ آيا »أَمَّ

کنان و ايستاده به عبادت مى پردازد،  يا کسى که او در لحظه لحظة شب سجده )ر استگفتيم، بهت
 )  ٩زمر:سوره دارد؟.( ترسد و به بخشايش پروردگارش اميد مى که از آخرت مى درحالى

گمان  بى (؛»فَةٌ ِمَن الَِّذيَن َمعَکَ إِنَّ َربََّک يَْعلَُم أَنََّک تَقُوُم أَْدنَى ِمْن ثُلُثَِی اللَّْيِل َونِْصَفهُ َوثُلُثَهُ َوَطائِ « -5
بر  )براى عبادت( داند که تو نزديک به دو سّوم شب و يک دّوم آن و يک سّوم آن را  پروردگارت مى

 )٢٠مزمل:سوره جمعى از آنان که همراه تو هستند.( )نيز( خيزى و  مى
که اندکى از شب مى  )چنين بود(» اِر ُهْم يَْستَْغِفُرونَ َکانُوا قَِليًال ِمَن اللَّْيِل َما َيْهَجعُوَن َوبِاْألَْسحَ « -6

 )١٨ـ ١٧ذاريات:سوره خواستند.( خوابيدند و آنان به هنگام سحر آمرزش مى
اِدِقيَن َواْلقَاِنِتيَن َواْلُمْنِفِقيَن َواْلُمْستَْغِفِريَن بِاْألَْسَحارِ « -7 اِبِريَن َوالصَّ همان شکيبايان و (؛ »الصَّ

 )١٧عمران: آلسوره خواهان در سحرگاهان.( فرمانبرداران و بخشندگان و آمرزش راستگويان و
سوره ()گفت: براى شما از پروردگارم آمرزش خواهم خواست.( ؛ »قَاَل َسْوَف أَْستَْغِفُر لَُکمْ «  -8

) وقتی فرزندان يعقوب گفتند: پدرجان برای گناهان ما آمرزش بخواه، ما خطاکاريم. ٩٨يوسف:
  )وب به آنها وعدة طلب آمرزش داد.حضرت يعق
 در مورد موعد وعده طلب آمرزش مينويسند که :اينعنهما  هللا عمر رضی مسعود و ابن حضرت ابن

 الجوزی، زادالمسير ترين وقت برای قبوليت دعاست.(ابن وعده برای وقت سحر بود؛ زيرا مناسب
:٢/۴٧٢(  

  فضيلت تهجد دراحاديثی نبوی  :
احاديثی متعددی ذکر گرديده ، وپيامبر صلی هللا عليه وسلم ، در مالقات تهجد در فضيلت و فوايد نماز

  های متعددی خويش بر اهميت نماز تهجد تاکيد بعمل اورده است .
پيامبر صلی هللا عليه وسلم صحابه کرام را به ادای نماز تهجد ( قيام الليل )  توصيه فرموده ، ودر 

يام الليل )  تاکيداتی بعمل اورده است که ذيآل توجه شما را ببرخی مورد فوايد دنيوی نماز تهجد ( ق
 از آن  جلب مينمايم :

؛ نماز شب را بر خود الزم »عليکم بقيام الليل فإنَّه دأُب الصالحين َقبلَُکم« در حديثی آمده است :ـ 1
  .) ٣۵۴٩زيرا مواظبت بر آن، شيوه و روش نيکاِن قبل از شما بوده است.(ترمذی: ،بگيريد

  خواننده محترم !
در اين حديث نه تنها  بر خواندن نماز تهجد ( قيام الليل )  تاکيد بعمل آمده است ، بلکه نماز تهجد 

و به اين مطلب اشاره دارد که در  محسوب نموده های گذشته  از روش نيکاِن امت (قيام الليل ) را 
وا و صالح بوده است و اين امت که خيراالمم اديان گذشته پايبندی به نماز تهجد يکی از معيارهای تق

  دارتر به خواندن نماز تهجد است. تر و حق الرسل است، اولی و پيرو افضل
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در مورد ديگر که معنی تأکيد و الزام دارد، که جمله اغازين حديث متبرکه است ، » عليکم«کلمه 
 .نمازهای نفل خيلی کم آمده است

 ی است ترين نفل بعد از نمازهای فرض بهترين و با فضيلتاز تهجد ازطوريکه قبآل تذکر داديم  ، نمـ 2
ترين نماز  بعد از نماز فرض با فضيلت (؛»إِنَّ أَْفَضَل الصَّالِة بَْعَد الَمْفُروَضِة، الصَّالةُ فِی َجْوِف اللَّْيلِ «

ازی که در نم هدف از ) ١۶٧۴الکبير: .(المعجم)شود خوانده » جوف الليل « آن است که در دل شب 
  ميباشد .نماز تهجد  بجاء اورده ميشود ، بصورت قطع همان دل شب 

وسلّم در مورد  عليه  هللا شخصی از پيامبر اکرم صلّی در يکی از روز ها  در روايتی آمده است که -3
  فرمود:  جواب آن شخص در صلی هللا عليه وسلم حضرت  بهترين عمل پرسيد، آن

کردن طوالنی در حال قيام)   ر حضور پروردگار در نماز است (يعنی تالوتبهترين عمل قيام طوالنی د
 )٢/٨٢١طور بهترين نماز بعد از فرايض، نماز تهجد است.(مسلم: و همين

وتالوت قرآن عظم الشان با دعا و نيايش  ی خويش را با نماز تهجد ، ودار شب زنده مسلمانيکه 
درخشد و مورد الطاف و عنايات  خلوت و تاريکی می در آنمی ماند مهتابی  ،سپری مينمايد ، به 

  گيرد. پروردگار قرار می
ْنيَا، ِحيَن يَْبقَى «آمده است:  بخاری )  ١٠٩۴(حديثی شماره  در -4 َيْنِزُل َربُّنَا ُکلَّ َلْيَلٍة إِلَى السََّماِء الدُّ

 (»هُ، َمْن يَْسأَلُِنى فَأُْعِطيَهُ، َمْن يَْستَْغِفُرنِى فَأَْغِفَر َلهُ ثُلُُث اللَّْيِل اآلِخُر، َيقُوُل: َمْن يَْدُعونِى فَأَْستَِجيَب َل 
شود، وقتی که ثلث آخر  های خاص متوجه می پروردگار ما هر شب به آسمان دنيا با عنايت و رحمت

فرمايد: کيست که مرا بخواند و من اجابتش کنم، کيست که از من سؤال کند و  شب به پايان رسد، می
 )١٠٩۴طا کنم، کيست از من آمرزش بخواهد و من او را ببخشم؟(بخاری:به او ع

کيست از من شفا بخواهد تا او را شفا بخشم، کيست که از من «ديگری آمده است:    و در روايات
  » رزق بخواهد تا به او روزی بدهم؟

  خواندن نماز تهجد با جماعت :
ر شرعی اسالمی  برای مسلمانان اجازه داده در اين هيچ جای شکی نيست که  د خوانندگان محترم !

شده که  نماز تهجد را  بطور جماعت ادا نمايند ، ولی  سنت اينست که نمازهای نوافل (سنت )  و از 
  جمله نماز نافله تهجد را بايد بصورت انفرادی ادا ء نمايند .

دل شب صورت می گيرد فضيلت نماز تهجد در اين است که با اخالص وارامش تمام  در تنهايی و در 
،ولی خواندان آن بطور جماعت بادرنظرداشت اينکه در شرع جواز دارد ولی پابندی دايمی در اداء 

  نماز تهجد با جماعت ، در اين وقت شب ممکن نيست .
إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلی رکعتين «فرموده است :    پيامبر صلی هللا عليه و سلم

نماز   و  بيدار کرد  را   همسرش   مردی   شب  يعنی: چون» الذاکرين والذاکرات جميعا کتب فی
می     خداوند نواشته  ذکر گويان   رديف  در   اسمشان  نماز گزاردند،   رکعت  دو   هم  خواندند يا با

  (رواه أبو داود، وصححه األلبانی)   شود.
د نماز شب ( تهجد ) را بصورت از فحوای اين حديث طوری فهميده ميشود که زن وشوهر ميتوانن

  جماعت بر پا دارند .
و علما فرموده اند که جماعت خواندن نمازهای سنت مستحب نيست مگر نمازهايی که پيامبر صلی 
هللا عليه وسلم بصورت جماعت خوانده اند مانند نماز کسوف و استسقاء و تراويح. هرچند خواندن 

  آنها بصورت جماعت جايز است.
جماعت خواندن نوافل تشريع نشده است بجز نماز عيدين و کسوف «رحمه هللا می گويد: امام نووی 

و خسوف و استسقاء و همينطور تراويح و وتر بعد از تراويح. اما جماعت در بقيه ی نوافل مانند 
نمازهای سنت رواتب و ضحی (چاشت) و نوافل مطلق تشريع نشده، يعنی مستحب نيست، اما اگر 

   )3/548(المجموع  ( ».خوانده شود جايز استبصورت جماعت 
حتی برخی از علما فرموده اند که جايز است نماز تراويح را نيز تهجد ناميد،(فتاوی الشيخ ابن باز) 
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  ). در حاليکه نماز تروايح بصورت جماعت خوانده می شود.317/ 11(
الک رضی هللا عنه است و دليل ديگری بر جايز بودن نماز سنت بصورت جماعت، حديث عتبان بن م

صلی  َوأَبُو بَْکٍر ِحيَن اْرتَفََع النََّهاُر، فَاْستَأَْذَن َرُسوُل هللا صلی هللا عليه وسلم  فَغََدا َرُسوُل هللا« که گفت:
؟ قَاَل: »ِلَّی ِمْن بَْيِتکَ أَْيَن تُِحبُّ أَْن أُصَ «،فَأَِذْنُت َلهُ، فَلَْم يَْجِلْس َحتَّی َدَخَل اْلَبْيَت، ثُمَّ قَاَل:   هللا عليه وسلم

فََکبََّر، َفقُْمنَا فََصفَّْفنَا، فََصلَّی   صلی هللا عليه وسلم  فَأََشْرُت لَهُ إِلَی نَاِحيٍَة ِمَن اْلبَْيِت، فَقَاَم َرُسوُل هللا
  )425(بخاری:». َرْکَعتَْيِن، ثُمَّ َسلََّم...

رضی   همراه ابوبکر صديق صلی هللا عليه وسلم  هللا صبح روز بعد که آفتاب کمی باال زده بود، رسول 
به خانه ما آمد و اجازة ورود خواست. گفتم : بفرمائيد. وقتی وارد خانه شد، قبل از نشستن،   هللا عنه
می گويد: به گوشه ای   رضی هللا عنه  ؟ عتبان»در کجای خانه ات دوست داری نماز بخوانم«فرمود: 

آنجا رفت و تکبير گفت. ما نيز به ايشان اقتدا   ی هللا عليه وسلمصل هللا از خانه، اشاره کردم. رسول 
  دو رکعت نماز خواند و سالم گفت.   صلی هللا عليه وسلم  نموده، صف بستيم. رسول هللا

و احاديث ديگری نيز وجود دارد که ثابت می کند پيامبر صلی هللا عليه وسلم با چند تن از اصحابش 
  نده است:نماز سنت را بصورت جماعت خوا

صلی هللا   بت فی بيت خالتی ميمونة فصلی رسول هللا« از ابن عباس(رضی هللا عنه) روايت است : 
العشاء، ثم جاء فصلی أربع رکعات، ثم نام، ثم قام فجئت فقمت عن يساره فعلنی عن   عليه وسلم

خواندن نماز عشاء بعد از  صلی هللا عليه وسلم ام ميمونه ماندم، پيامبر شبی در خانه خاله» «يمينه
خوابيد سپس نيمه شب بلند شد و به نماز ايستاد، من  (به خانه) آمد و چهار رکعت نماز خواند؛ و

  )697بخاری (». آمدم و سمت چپش ايستادم، پيامبر مرا در سمت راست خود قرار داد
 عنه نماز اين حديث بيانگر اين مطلب است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم با ابن عباس رضی هللا

  (تهجد) را جماعت خوانده اند.
قام رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ليصلی «در حديثی ديگری از جابر رضی هللا عنه روايت است : 

فجئت، فقمت عن يساره فأخذ بيدی فأدرانی حتی أقامنی عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن 
پيامبر صلی هللا » «ينا جميعاً فدفعنا حتی أقامنا خلفهيسار رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فأخذ بأيد

عليه وسلم بلند شد که نماز بخواند من هم بلند شدم و در سمت چپش ايستادم. پيامبر صلی هللا عليه 
وسلم دستم را گرفت و مرا چرخانيد تا اينکه در سمت راست خود قرار داد. سپس جبار بن صخر آمد 

 عليه وسلم ايستاد. پيامبر صلی هللا عليه وسلم دست هر دوی ما را و در سمت چپ پيامبر صلی هللا
  ) 458/1 – 269 – 660مسلم (  ».گرفت و عقب راند ، تا اينکه ما را پشت سر خود قرار داد

  اين حديث نيز بيانگر جواز جماعت خواندن نمازهای سنت است. 
مبين اين حکم است که پيامبر  بطور خالصه بايد عرض داشت که تعداد  کثيری از احاديثی نبوی

صلی هللا عليه وسلم نماز ليل ويا تهجد را با جماعت يکجا به اصحاب کرام خويش بر پا داشته است 
ولی طوريکه در فوق متذکر شديم  نزد کثيری از علماء احسن ، افضل وحتی  مستحب آنست که 

  ين) را بصورت فردی خواند.نمازهای سنت (بجز نماز تراويح و استسقاء و کسوف و خسوف و عيد
تعدادی از علماء ميفرمايند که : جايز نيست که هميشه نماز سنت را بصورت جماعت خواند؛ و اگر 
کسانی بر خواندن هميشگی نماز ليل ويا تهجد تاکيد می ورزند ، گفته ميتوانيم که اين تعداد از افراد 

بدعت بپرهيزند ، ولی در برخی از شب مرتکب بدعت شده اند ، پس بهتر آنست که از مرتکب شدن 
ها اتفاق طوری پيش ايد که : چند نفر يکجا بودند و سپس خواستند که نماز تهجد را بصورت 

  جماعت بخوانند از فهم شرعی مشکلی در ميان نيست .

  يادداشت :
)  تعدادی از علما ميفرمايند نماز تراويح که در ماه مبارک رمضان  بعد از نماز خفتن ( عشاء
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  خوانده ميشود ، ميتوان آنر به قيا م الليل ويا هم نماز تهجد مسمی  نمود .
   تهجد از جمله صفات متقيان است :

در مورد اينکه نماز تهجد ( قيام الليل ) از جمله صفات متقيان است  قرآن عظيم الشان با زيبای 
* آِخِذيَن َما آتَاُهْم َربُُّهْم إِنَُّهْم َکانُوا قَْبَل ٰذِلَک  إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِی َجنَّاٍت َوُعيُونٍ « خاصی ، ميفرمايد : 
نَ  ُمْحِسِنيَن * َکانُوا قليالً      ﴾15-18﴿سوره الذاريات: » اللَّْيِل َما َيْهَجعُوَن * َوبِاْألَْسَحاِر ُهْم يَْستَْغِفُروَن  ّمِ

زيرا « گيرند است می  عطا کرده  آنان  به  را پروردگارشان  سارانند ، آنچه در باغها و چشمه  متقيان«
  را ميخوابيدند ، و در سحرگاه  از شب  اندکی  بودند که  وصف  اين  نيکوکار بودند ، به  از اين  آنها پيش

   »کردند استغفار می
  در حديثی روايت شده ابومالک اشعری که در مورد فضيلت نماز تهجد بيان گرديده آمده است :

ا يری ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها، أعدها هللا تعالی لمن أطعم إن فی الجنة غرف«  
  )،2123(صحيح ابن ماجة   »الطعام، و أالن الکالم، و أدام الصيام، و صلی بالليل و الناس نيام

در جنت  اتاقهايی است که از درون، بيرون آنها و از بيرون درون آنها نمايان است، «يعنی:  
دهند، و به نرمی وماليمت  برای اشخاصی تهيه ديده است که : (به فقرا) طعام میخداوند آنها را 

  ».خوانند گويند، و شبانگاهان در حالی که مردم در خوابند نماز می سخن می
  ميباشد : ـ نماز تهجد ماية نشاط و پاکيزگی 

خوابد، شيطان بر  مسلم آمده است که وقتی کسی از شما می امام بخاری و امام در روايت مشهور از
نويسد: شبی طوالنی در پيش داری، بخواب. حال  زند و روی هر گرهی می پشت سر او سه گره می

شود، چون وضو  اگر شخص بلند شود و خدا را با ذکر و دعا و غيره ياد کند، يک گره باز می
  شود.  ها گشوده می گره هشود، و وقتی نماز بخواند، هم بگيرد، گره ديگری باز می

  سپس در ادامه فرمود:
آن شخص بعد از ادای نماز تهجد در  »فَأَْصبََح نَِشيًطا َطيَِّب النَّْفِس َوإِالَّ أَْصبََح َخبِيَث النَّْفِس َکْسالَنَ «

صبح  کساالتکند و گرنه با نفسی پليد و در حال  حال نشاط و پاگيزگی نفس صبح می
  .) ١١۴٢کند.(بخاری: می

و روان است، اما با توجه به اين روايت، نماز تهجد در طراوت و شادابی هرعبادت ماية نشاط روح 
انسان تهجدگذار از توانمندی و  ،سزايی دارد گشايی و تقويت انسان تأثير به روح و روان، و گره

  ميگردد.برخوردار  خاصی ريزی  برنامه
  است:ذاکرين  ازجمله ـ تهجدگزار 

اگر کسی در شب از خواب  :«يت گرديده آمده است رواحضرت ابوسعيد خدری در حديثی که از 
بيدار شود و خانم خود را نيز بيدار کند و سپس آنها دو رکعت نفل بخوانند، هر دو در ليست ذاکرين 

  .(ابوداود)» شوند. نوشته می
  خواهر وبرادر مسلمان !

االيی است. ذاکرين روز مرتبة بسيار بلند و مقام ومقام ونزد هللا تعالی در ليست ذاکرين قرار گرفتن 
  های بهشت مخصوص آنهاست. قيامت شادمان و خندان به بهشت می روند. يکی از دروازه

  است :ـ نماز تهجد وسيلة قرب الهی، کفارة گناهان و بازدارنده از هر معصيت 
ة الی ربکم عليکم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلکم و قرب: «است وسلّم فرمود عليه  هللا لّیپيامبر ص

نماز شب را الزم بگيريد که شيوة نيکان قبل از شما و  ( »و مکفرة اللسيئات و منهاة عن اإلثم
  .) ٣۵۴٩.(ترمذی:)ها و بازدارنده از گناه است وسلية قرب و نزديکی به پروردگاراست و کفارة بدی

تالش فراهم کردن  ترسد و در صدد رهايی از گناهان و در مؤمن واقعی هميشه از ارتکاب گناه می
بنآ نبايد فراموش محيط پاک است و اگر گناهی از او سر بزند، در فکر کفاره و توبه از آن است. 

 .نماز تهجد خاصيت کفاره و بازدارندگی از گناهان را داردکرد که 
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  امادگی ميگيرند.ـ دعای رحمت پيامبر برای زن و شوهری که برای نماز تهجد 
بر مردی باد که شب از خواب  هللارحمت  «:است وسلّم فرمود عليه هللا یحضرت صلّ  آن در حديثی 

کند تا او هم نماز بخواند و اگر سستی  خواند و همسرش را نيز بيدار می خيزد و نماز تهجد می برمی
پاشد که برای تهجد بيدار شود. رحمت خدا بر زنی باد که آخر شب  اش آب می نشان دهد، بر چهره

کند تا نماز بخواند و اگر امتناع ورزد،  گزارد و شوهرش را هم بيدار می ماز تهجد میخيزد و ن برمی
  .(ابوداود) » پاشد تا برای نماز تهجد بيدار شود. اش مقداری آب می بر چهره

  :در جنت برای تهجدگزاران یخاص  ـ جای
جنت ذکری بعمل اورد  محدثين مينويسند پيامبر صلی هللا عليه وسلم روزی در باره زيبايی قصر های 

برای چه کسانی  اين قصر ها پرسيد:  از پيامبر صلی هللا عليه وسلم  ابومالک اشعری در همين اثنا
لمن أطاب الکالم وأطعم الطعام وبات قائماً والناس «فرمود: صلی هللا عليه وسلم حضرت  است؟ آن

که ديگر  دهد و شب را درحالی ی؛ برای کسی که زيبايی گفتار دارد و به نيازمندان طعام م»نيام
 )  ٣۵٣٢الزوائد: (مجمع کند. برند، با نماز سپری می سر می ها در خواب به انسان

  :ـ آخر شب و بيشترين قرب با پروردگار
تنها وقتی که آمده است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است : در روايتی از عمروبن عبسه  

پاس آخر شب است؛ اگر توانستی در آن   تر از هر موقع ديگر است، آن اش نزديک پروردگار به بنده
  ساعت از ذکر کنندگان باشی پس دريغ نکن، تا آن لحظة قرب از شما فوت نگردد.

حضرت در مورد با  هايی از همين حديث آمده است که حضرت عمروبن عبسه از آن و در روايات 
  روردگار سؤال کرد:ترين اوقات به پ ترين اوقات يا نزديک فضيلت

) اين وقت همان ١٧٠۵٩؛ آخر شب.(مسنداحمد:»جوف الليل اآلخر«فرمود: جوابی حضرت در آن 
های  وقت سحر و قبل از طلوع صبح صادق است که وقت دعا و نيايش، قبوليت دعا و نزول رحمت

  الهی است.
  است : ـ نماز تهجد ماية شرف برای مؤمن 

که : در راستای خودسازی و قرب الهی، و در جهت اصالح و نماز  تهجدازجمله نوافلی است 
  ترين و مؤثرترين عمل است. اعتالی روح و روان و تندرستی ظاهری و باطنی انسان سازنده

هايی به پيامبر رساند،  السالم از طرف هللا نصيحت بن سعد آمده است که جبرئيل عليه در روايت سهل 
که شرافت مؤمن در شب،  ؛ بدان»ْم أَنَّ َشَرَف الُمْؤِمِن قِيَاُمهُ بِاللَّْيلِ َواْعَل «جمله اين الفاظ بود:  از  

 )  ۴۵/ ١بيداری او برای خداوند است.(ترغيب:
: انسان پست با عبادت شب، ه است که کند که ايشان فرمود بن منبه نقل می الدنيا از وهب ابی ابن

  اً اين شرف و عزت، در دنيا و آخرت است. يابد، قطع يابد و انسان ذليل با آن عزت می شرف می

  تاثير نماز تهجد برصحت :
  خوانندگان محترم!

م   بعمل آورده آند ،بدين نتيجه  1993علمای ازکشور  آمريکای  در تحقيقتی که در سالهای 
بستر خواب  در شب و انجام حرکات ساده در منزل و برخی تمرينات  رسيدند که :  برخاستن از

دست ها و پاها وبرس  دندان ها  با آب وکشيدن  تنفس عميق برای  صحت  و شستنسبک ورزشی 
  وسالمتی جسم انسان بی نهايت مفيد وموثر ميباشد .

اگر نتايج  تحقيقات اين تعداد  از علماء  را  با دقت  تام مورد مطالعه قرار   دهيم با وضاحت  تام در 
  .و نماز شب که نماز تهجد است ،تجلی می يابدخواهيم يافت  که  :همه اين حرکات در وضوء 

پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم يکهزارو چهارصد سال قبل به معجزه علمی نماز شب ويا 
 اشاره نموده  وپيروان خويش را از مفهوم  عالی آن باخبر ساخته اند . نماز  تهجد

را (که » کورتيزول «يل )ترشح هورمون اطبا ء عصر حاضربدين باور اند که نماز تهجد ( قيام ال
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کورتيزون طبيعی بدن است) تقيل می بخشد ،بخصوص که قيام اليل ( تهجد )  چند ساعت قبل از 
  آخر شب) بر پا کردد .  بيدار شدن برای وقت سحر (يک سوم

از  اين امر از افزايش ناگهانی قند خون که برای مريضان  مبتال به اين عارضه خطرناک است و نيز
جلوگيری می کند و مانع سکته مغزی و مريضی  های مزمن قلبی  افزايش ناگهانی فشار خون

 .شود که به آن دچار هستند درمريضان  می
 همچنان علماء  واطبا ءبدين عقيده آند که :

در  نماز شب ( تهجد ) از خطر انجماد خون در رگ های شبکيه چشم که به سبب کندی جريان خون 
مايعات يا کمبود شديد  صورت می گيرد و نيز افزايش فشار خون به سبب استفاده کم ازخالل خواب 

 آن در بدن جلوگيری می کند.
عالوه بر آن نماز شب  از امراض مشابه ناشی از چاقی مفرط و تنگی نفس که مانع از بازگشت  

  .طريق سياهرگ می شود، می کاهد خون از سر از
دچار هستند به  که به انواع التهاب مفاصل همچون روماتيسم و غيره نماز شب برای مريضان که  : 

  .مفيد است ومريضی  آنان را بهبود می بخشد با گرفتن وضؤ خاطر حرکات سبک و مالش 
رنج می برند . زيرا جسم  » عدم تحرک طوالنی « نماز شب مدوای خوبی برای مريضان است  که از

صورت  رکت واداشته می شود و تحرک ساده و ماليم آن هم بهحين اقامه نماز شب، به ح انسان در
  .منظم از روش های اصلی معالجه اين مريضی  به شمار می آيد

  اطباء می افزايند :
نماز شب بدن را از شر تجمع گلسترول های سه گانه ( موسوم به چربی های بد)می رهاند. اين  

انباشته می شود که در نتيجه آن  يی شبانه،نوع گلسترول پس از صرف غذای پر چرب در وعده غذا
درصد  32در اين مريضان در مقايسه با ديگران  خطر ابتال به مريضی های انسداد شرايين قلب

  .بيشتر است
  .نماز شب از مرگ های ناگهانی به داليل مختلف بخصوص  از سکته قلبی و مغزی می کاهد

که تنفس هوای  ايش ضربان قلب را کاهش می دهدنماز شب همچنين خطر مرگ ناگهانی به دليل افز
عوامل حساسيت زا را هم به همراه  پاک خالی از آلودگی های روزمره بخصوص دود وسايط نقليه و

  .دارد
ذهن را  از آنجا که در نماز شب تالوت قرآن عظيم الشان و تدبر و تأمل در آن زياد است اين امر

   .فعاليت های مختلف می افزايد فعال می سازد و بر توان آن در انجام
ابتال به مريضی  تکرار اوراد و اذکار بخصوص  اذکاری که صبح و شب بر زبان جاری می شود، از

  مريضی ها  جلوگيری می کند  و ضعيف شدن ذهن در دوران پيری و نااميدی و ديگر
ح مطابق مفاهيم  نمازگزار گرديده وبه اصطال باعث سالمتی و تندرستی بصورت کل ـ نماز تهجد 

   ) ۴۴٢۴کبری: سنن( »و مطردة للداء عن الجسد«حديث ، نماز تهجد امراض را از جسم می زدايد :
  :نماز حاجت در اسالم نيست

در هنگام َسَحر و مخصوصا وقتی که يک سوم از شب باقيمانده باشد يعنی ثلث اخير شب، در اين 
ان نماز تهجد است، و دعاء نيز مستجاب است، ولی هنگام نماز خواندن بسيار تاکيد شده است که هم

در مورد نماز حاجت، همانطور که خود شما آگاه هستيد چيزی بنام نماز حاجت وجود ندارد، و الزم 
به تذکر است که در اسالم نبايد از روی احساسات و عقل مجرد خود چيزی را تشريع کرد مثال با 

شريعت درنجام داد، و در واقع مسائل بدعت نيز از اينرو مقايسه به نماز استسقاء نماز حاجت را ا
 .وارد ميشوند

  الضحی: ةصلوا
نماز ضحی بصورت دو رکعت دو رکعت خوانده می شود، هر قدر که نمازگزار توانايی داشت می 
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تواند از هنگام باال آمدن و طلوع آفتاب  به اندازه يک نيزه تا هنگام زوال  آفتاب  از وسط آسمان 
 تا قبل از آذان ظهر بصورت دو رکعت دو رکعت نماز بخواند، و حداقل آن نيز دو رکعت است.يعنی 

پس می توان آنرا دو رکعت يا چهار رکعت يا شش رکعت يا هشت رکعت و .. خواند، که مستحب 
است (اگر کسی خواست تا بيشتر از دو رکعت بخواند) بعد از هر دو رکعت سالم دهد و بعد دو رکعت 

 را بخواند.ديگر 
، هرکـس خواستار پاداش نيک آنست آن را بگزارد و اال در  و صالة الضحی عبادتی است مستحب

 گردد. گناهی متوجه نمازگزار نـمی ترک آن هيچگونه 
يصبح علی کل سالمی من أحدکم «از ابوذر روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود : 

يدة صدقة، و کل تهليلة صدقة، وکل تکبيرة صدقة، و أمر صدقة، فکل تسبيحة صدقة، وکل تحم
درهر » «بالمعروف صدقة، ونهی عن المنکر صدقة، و يجزی من ذلک رکعتان يرکعهما من الضحی

روز بخاطر هر بند و مفصلی بر شما صدقه الزم است، پس هر سبحان هللا، و الحمد�، و ال إله إال 
آيد و  چنين امر به معروف و نهی از منکر صدقه به حساب میهللا، و هر هللا أکبر صدقه است و هم

 ).720صحيح مسلم (». گيرد خواندن دو رکعت نماز ضحی جای همه آنها را می

  نماز اشراق:
شخصی که نماز فجر را خوانده و در جای خود بنشيند و تا طلوع آفتاب  به ذکر و تالوت قرآن 

نافله اقدام نمايد، آن نماز، نماز اشراق نام دارد. نماز مشغول گردد. سپس به خواندن دو رکعت نماز 
اشراق دو رکعت بوده و موقع اداء آن پس از طلوع آفتاب  می باشد. برای کسانيکه نماز اشراق را 

 .اداء می کنند، چنانچه در احاديث آمده است، اجر و پاداش بسياری وجود دارد
ان گفت که نماز اشراق جزوی از نماز ضحی نمازاشراق  نيز همان نماز ضحی است و يا می تو

 است، زيرا مستحب است که اين نماز (اشراق) بعد از طلوع آفتاب  خوانده شود.
بعبارتی نماز اشراق (فقط) دو رکعت نماز است که بعد از طلوع آفتاب  و ارتفاع آن خوانده می شود، 

در محل نمازش نشسته و  برای کسی که نماز صبح را در مسجد بصورت جماعت خوانده و سپس
 مشغول ذکر خداوند بوده تا آنکه آفتاب  طلوع کرده و دو رکعت نماز می خواند.

و در فضيلت آن حديث از پيامبر صلی هللا عليه وسلم وارد شده که ايشان فرمودند: (َمْن َصلَّی اْلغََداةَ 
َ َحتَّی تَْطلَُع الشَّ  َّo ٍة ِفی َجَماَعٍة ثُمَّ قَعََد يَْذُکُر ٍة ، َوُعْمَرٍة ، تَامَّ ْمُس ، ثُمَّ َصلَّی َرْکعَتَْيِن ، َکانَْت َلهُ َکأَْجِر َحجَّ

ٍة) روايت ترمذی ( ٍة ، تَامَّ  ) از حديث أَنَِس ْبِن َماِلٍک رضی هللا عنه .586، تَامَّ
نمايد  هرکس نماز صبح را همراه جماعت بخواند، سپس سرجای خود بنشيند و ذکر هللا تعالی«يعنی: 

طلوع می کند، سپس دو رکعت نماز بخواند، برای او اجری همانند اجر حج و عمره  آفتابتا آنکه 
 ».ای تمام و تمام و تمام نوشته می شود

البته بعضی از محدثين اين حديث را ضعيف دانسته اند، ولی برخی ديگر همچون عالمه البانی و ابن 
و لذا آنرا قابل حجت دانسته اند. (صحيح سنن الترمذی و باز رحمهما هللا حديث را حسن می دانند 

 ) .25/171( »فتاوی الشيخ ابن باز«
طوريکه قبآل ياد اور شديم  وقت  نماز اشراق   همان وقت نماز ضحی است، ولی بهتر است که در 

طول  ابتدای وقت (هنگام طلوع و ارتفاع  آفتاب  قدر يک نيزه که تقريبا يک ربع ساعت بعد از طلوع
می کشد) خوانده شود. و تعداد رکعات آن دو رکعت است و اگر کسی ادامه دهد نماز ضحی را ادامه 

داده است. بنابراين نماز اشراق عبارتست از: خواندن دو رکعت نماز در ابتدای محدوده ی وقت نماز 
  ضحی.

  يادداشت:
عمل هميشگی و مستمر  خواندن نماز اشراق يا ضحی بصورت جماعت، جايز است. بشرطيکه اين 

  نباشد و بلکه گهگاهی صورت گيرد.
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ابين  :نماز اوَّ
نماز اوابين، عبارت از  نماز ضحی (يا چاشت) است، و اين نماز جزو نمازهای سنت است که بعد از 

طلوع آفتاب تا قبل از زوال افتاب  از وسط آسمان فرصت دارد که می توان آنرا دو رکعت يا چهار 
ت يا هشت رکعت و .. خواند، که مستحب است (اگر کسی خواست تا بيشتر از دو رکعت يا شش رکع

 رکعت بخواند) بعد از هر دو رکعت سالم دهد و بعد دو رکعت ديگر را بخواند.
  يادداشت ضروری:

پيروان مذهب  امام ابوحنيفه  در مورد  نماز اوابين ميفرمايند :نماز اوابين، نماز نافله ای است که 
  اء نماز مغرب خوانده می شود. حداقل آن شش رکعت و حداکثر آن بيست رکعت می باشد. پس از اد

حضرت رسول اکرم صلی هللا عليه و سلم فرموده اند: هر کسی پس از خواندن نماز مغرب، نماز 
  .نافله اوابين را اداء کند، خداوند در جنت خانه ای برای آن شخص در نظر خواهد گرفت

، شرح 74، توضيح المسائل گلشاهی ص390علی مراقی الفالح يک جلدی  ( حاشيه الطحطاوی
  ) .131شرعة االسالم صفحه 
  يادداشت تفصيلی:

، هرکـس خواستار پاداش نيک آنست آن را بگزارد و اال در ترک  صالة الضحی عبادتی است مستحب
  گردد. گناهی متوجه نمازگزار نـمی آن هيچگونه 

روايت است : (أوصانی خليلی صلی هللا عليه وسلم بثالث : بصيام ثالثة از ابوهريره رضی هللا عنه 
دوست و محبوبم پيامبر صلی هللا عليه «أيام فی کل شهر، و رکعتی الضحی، و أن أوتر قبل أن أنام) 

وسلم مرا به سه چيز سفارش کرد : به روزه گرفتن سه روز در هر ماه و دو رکعت نماز ضحی و 
  ).721صحيح مسلم (».  ( ل از آنکه بخوابمخواندن نماز وتر قب

و از ابوذر روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود : (يصبح علی کل سالمی من أحدکم 
صدقة، فکل تسبيحة صدقة، وکل تحميدة صدقة، و کل تهليلة صدقة، وکل تکبيرة صدقة، و أمر 

درهر «رکعتان يرکعهما من الضحی) بالمعروف صدقة، ونهی عن المنکر صدقة، و يجزی من ذلک 
روز بخاطر هر بند و مفصلی بر شما صدقه الزم است، پس هر سبحان هللا، و الحمد�، و ال إله إال 

آيد و  هللا، و هر هللا أکبر صدقه است و همچنين امر به معروف و نهی از منکر صدقه به حساب می
 ).720صحيح مسلم (». ( گيرد خواندن دو رکعت نماز ضحی جای همه آنها را می

  تعداد رکعات نماز ضحی:
حداقل آن دو رکعت است، و هيچيک از علماء  در اين امر اختالفی ندارند. اما علماء  در مورد 

 حداکثر تعداد رکعتهای نماز ضحی يا اوابين سه رای متفاوت دارند:
ه و حنابله است، زيرا از رکعت است. و اين مذهب مالکيه و شافعي 8حداکثر تعداد رکعات آن  اول:

أم هانی روايت است که گفت: (أن النبی صلی هللا عليه وسلم يوم فتح مکة اغتسل فی بيتها فصلی 
ی من غسل کرد و هشت رکعت  پيامبر صلی هللا عليه وسلم روز فتح مکه در خانه«ثمان رکعات) 

 ).336)، مسلم (1176متفق عليه: بخاری (». نماز خواند
رکعت است، و اين مذهب امام ابوحنيفه است. و دليل ايشان  12تعداد رکعات آن  حداکثر دوم: 

من صلی «حديث ضعيفی از انس رضی هللا عنه است که گفت: پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند: 
 روايت ترمذی» الضحی ثنتی عشرة رکعة بنی هللا له قصراً فی الجنة

 د، خداوند برای او قصری در بهشت بنا می کند.يعنی: هرکس دوازده رکعت نماز ضحی بخوان
  ولی اين حديث ضعيف است.

حداکثر تعداد رکعتهای نماز ضحی مشخص نيست، و انسان هر قدر توانايی داشت می تواند  سوم:
بصورت دو رکعت دو رکعت نماز بخواند و هر بار سالم دهد. و اين رای ابن جرير طبری است که 



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

700 

اذة روايت است که گفت: به عايشه گفتم که آيا پيامبر صلی هللا عليه صحيح تر است، زيرا از مع
يعنی: آری، چهار » نعم! أربع رکعات، و يزيد ما شاءهللا«وسلم نماز ضحی می خواند؟ عايشه گفت: 

 ).719رکعت می خواند، سپس هر قدر که خداوند وی را ياری می داد ادامه می داد. صحيح مسلم (
  ماز ضحی:بهترين اوقات ادای ن

از هنگام بلند شدن و باال آمدن آفتاب  باندازه يک نيزه تا هنگام  ؛وقت نماز چاشت يا ضحی يا اوابين
و در هنگام  آفتابکه آن را بهنگام ارتفاع   . ليکن مستحب است زوال آفتاب  از وسط آسمان است

 بسيار گرم شدن هوا خواند.
بر اهل قبا وارد شد در حالی که (اهل قبا) نماز ضحی  اسالم از زيد بن أرقم روايت است : پيامبر

نماز اوابين هنگامی است که «خواندند، فرمود : (صالة األوابين إذا رمضت الفصال من الضحی)  می
 ).748صحيح مسلم (».سوزد ُسم بچه شتر از شدت گرمای شن قبل از ظهر (ضحی) می

علم) است، و (الرمضاء) بمعنی شنی است که بر گويد : (َرِمَض يرَمض) مانند (عليم ي امام نووی می
اثرتابش افتاب داغ شده است، يعنی نماز ضحی وقتی است که سم بچه شترها از شدت گرمای آن 

   سوزد. و (الفصالل) جمع (فصيل) و بمعنی بچه شتر است. و (األواب) : بمعنی مطيع است، می
 ).30/6(صحيح مسلم با شرح نووی  گردد.  اند بمعنی کسی است که به طاعت خدا برمی بعضيهم گفته

خواندن نماز اشراق يا ضحی بصورت جماعت، جايز است. بشرطيکه اين عمل هميشگی و ه: ـتـنک
 مستمر نباشد و بلکه گهگاهی صورت گيرد.

  .نکته: جايز است که نماز ضحی بصورت چهار رکعت با يک سالم نيز خوانده شود
 :صلَوة التسبـيـح

ای نفلی اين نماز دارای ثواب درجه اول ميباشد، حضرت محمد مصطفی صلی هللا در همه نماز ه
عليه وسلم اين نماز را برای کاکای خود حضرت عباس رضی هللا عنهُ به تحفه داد وبرايش گفت که 

از برکت اين نماز همه گناهان صغيره و کبيره بخشش ميگردد پس باالی هرمسلمان الزم است که در 
کبار(بدون اوقات ممنوعه) يا در هفته يکبار يا در ماه يکبار يا در سال يکبار ويا در شبانه روز يـ

 عمر يکبار ادا نمايد.
نماز تسبيح چهار رکعات به يک نيت ادا ميگردد ، نمازگزار بعد ازينکه نيت نماز صلَوة تسبيح را  

ِ َو َال اَِلهَ اِالَّ ُسَب « پانزده دفعه  تسبيح »  سبحا نک اللهم...   « نمود بعد از گفتن:  َّxِ َحاَن ِهللا َو اْلَحْمُد
(پاکی است برای هللا تعلی ثنا است برای هللا تعلی نيست هيچ معبود بر حق بدون از  »هللا َُوهللا ُ اَْکبَر 

هللا تعلی و هللا تعلی بزرگ است) گفته ميشود باز بسم هللا، اعوذو، الحمدا � و سورة گفته قبل از 
رفتن تسبيح ذکرشده را ده دفعه، در رکوع بعد از تسبيح رکوع ده دفعه، وبعد ازربنا ولک رکوع 

الحمد در حالت استاده ده دفعه، در سجده اول بعد از تسبيح سجده ده دفعه، بعد از هللاُ اکبر گـفتن 
ميشود درحاليکه نشسته باشد ده دفعه و در سجده دوم نيز بعد از گفتن تسبيح سجده ده دفعه گفته 

ووقتيکه به رکعات دوم بلند شد از همه اولتر پانزده دفعه همين تسبيح را ميخواند و رکعات دومی را 
نيز مثل اول تکميل مينمايد و بعد از تشهد دوباره بلند شده رکعات های سوم وچهارم را نيز تکميل 

بعضی روايتها امده  مينمايد مقصد در هر رکعات هفتادو پنج دفعه همين تسبيح خوانده ميشود، در
ووقتيکه از سجده دوم بلند شد مينشيند و ده دفعه    است که همين تسبيح قبل از رکوع پانزده دفعه

سبحا نک اللهم پانزده دفعه نی بلکه قبل از   ميگويد و باز به رکعات دوم بلند ميشود يعنی بعد از
 رکوع ميخواند.

  نماز تسبيح:يادداشت فقهی درمورد
ء  عقيده براين است که :نماز تسبيح مشروع نيست زيرا داليلی که برای انجام آن برخی از علما

وارد شده اند، به اثبات نرسيده اند.چنانکه امام نووی نيز بر آن اقرار کرده(در مورد به اثبات 
 و حتی امام احمد آنرا مردود می دانند.(المغنی ابن قدامه) نرسيدن داليل)(المجموع نووی)
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خی علماء  می گويند که اگر حديث ضعيف باشد ايرادی ندارد که شخص بدان عمل کند، از طرفی بر
ولی حقيقت آنست که حديث مادامی که ضعيف باشد چون نسبت دادن حديث به پيامبر صلی هللا عليه 
وسلم منتفی می شود، لذا انجام آن به بهانه وجود حديث ضعيف( هر چند شخص بگويد که من آنرا 

لت انجام می دهم) بدعت است و به حديث ضعيف حکمی چه مستحب و چه فرض ثابت از باب فضي
  نمی شود.

  :دجـتحية المس
خواندن اين نماز برای کسيکه وارد مسجد شود ، مسنون است واين نماز بعد از دخول مسجد قبل از 

 نشستن خوانده شود.
  :تحية الوضوء

 که بعد از وضوء خوانده ميشود. تحيه الوضوء عبارت از دو رکعت نمازی نفلی است 
  :نماز حاجت

 در اسالم مشروع نيست. نماز حاجت اسا سآ 
و دو  موضوعهر چند برای آن چهار حديث ذکر کرده اند ولی علماء  دو حديث از آن چهار حديث را 

حديث ديگر را ضعيف می دانند.يکی از آن احاديث که برخی آنرا حسن دانسته اند بصورت زير 
من  «   فرمود:  پيامبر صلی هللا عليه و سلم   : که کرده  روايت   از ابوالدرداء    سندی   با   مداست:اح

  هر کس» ( توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه هللا ما سأل معجال أو مؤخرا
او در    از   را که  آنچه  خداوند   آورد،   بجای  نماز کامل   رکعت  دو   سپس   ، گرفت  کامل  وضوءی
 ) .دارد می  ارزانی   وی   به   زود   يا   دير   ، است   کرده خواست 

ولی شيخ شيعب األرناؤوط آنرا ضعيف دانسته است.در کل می توان گفت نماز حاجت در اسالم وجود 
 ند يا ضعيف.موضوعندارد زيرا احاديث وارده در مورد آن، يا 

بين علماء  اختالف است.علت اختالف هم در و همچنين در مورد نماز تسبيح؛ که در اين زمينه 
 اثبات حديث زير است:

   بن  عباس  به  پيامبر صلی هللا عليه و سلم   : كه  است   روايت   عباس  ابن  از   و  عكرمه   از
اهُ أَالَ أُْعِطيَك أَالَ أَْحبُوَك أال أْجِزيَك، أَالَ أَْفعَُل لَكَ «فرمود:    عبدالمطلب َعْشَر ِخَصاٍل إَِذا  يا َعبَّاُس يا َعمَّ

هُ وعالِنيتَهُ، َعْشرُ  لَهُ وآِخَرهُ قديَمهُ َوحديثَهُ عمَده وخطأَهُ سرَّ  ِخَصاٍل: أَْنَت فَعَْلَت َذِلَك َغفََر هللا لََك ذَْنبََك أَوَّ
فراِغَك من السورِة  أَْن تَُصِلّی أَْرَبَع ركعاٍت تبدأُ فتَُكبُِّر، ثم تَْقرأُ بفاتَِحِة الكتاِب وُسورةً، ثم تقوُل عند

ةً، ثم تَْرَكُع فتقوُل وأَنْ  ِ وال إَلهَ إِالَّ هللا وهللا أكبُر َخْمَس َعْشَرةَ َمرَّ َّx َت وأَْنَت قائٌم: سبحاَن هللا والحمُد
ثم تسُجُد راكٌع َعْشراً، ثم تَْرفَُع فتقوُل وأنَت قائٌم َعْشراً، ثم تسجُد فتقوُل َعْشراً، ثم تَْرفَُع فتقوُل َعْشراً، 

ةً فی ُكِلّ ركعٍة، إن اْستََطْعَت أْن تَُصِلّی ُكلَّ  فتقوُل َعْشراً، ثم تَْرفَُع فتقوُل َعْشراً، فذِلَك خمٌس وسبعوَن َمرَّ
ةً، فإنْ  ةً، وإْن لَْم تَْستَِطْع َفِفی ُكِلّ َشْهٍر َمرَّ ةً فاْفعَْل، وإْن لم تَْستَِطْع فَِفی ُكِلّ ُجُمعٍَة َمرَّ لم تَْستَِطْع  يوٍم َمرَّ

ةً  ةً، فإْن لم تَْستَِطْع َفِفی ُعُمِرَك َمرَّ   کاکای    ای  ، عباس  ای(   معنی حديث: ». َفِفی ُكِلّ َسنٍَة َمرَّ
  ؟ سازم   مند بهره   ترا  و   عطا كنم  چيزی   تو  به  و   ببخشم   چيزی  ترا   خواهی می  ايا  گرامی،

  پيشيـن  خداوند گناهان   ، دهی  انجام   را  آن   چون  كه زم بيامو  خصلت   ده   ترا  خواهی می  ايا   
   بيامرزد.   و آشكار ترا  پنهان   و  بزرگ  و   كوچك سهوی وعمدی ،    نو،   و  كهنه ،  پسين   و
  سوره   و   فاتحه   سوره   ركعت   هر   در  كه  خوانی می   نماز  ركعت   چهار  : اينست  خصال  ده 

   بردی   بپايان   اول  ركعت  در   را  سوره  و   فاتحه   قرائت  چون  ، خوانی یم   را   قرآن  از   ديگری
     . گوئی  می  را   ،»  سبحان هللا، والحمد �، وال إله إال هللا، وهللا أكبر « بار   پانزده   ركوع   از  پيش

   كه سپس   ، گوئی می   را   « و   هللا   سبحان « بار    ده   نيز   در ركوع   و   روی می   ركوع   به   سپس
  سپس   ، گوئی می  را   «  و...   هللا   سبحان «  بار   ده   نيز،   اعتدال   حال  در   ، برخاستی   ركوع   از
   از  كه  سپس   ، گوئی می  را   « و..  هللا  سبحان »  بار  نيز ده   در سجده   و  روی می   سجده  به
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  سجده  به  دوباره   و  گوئی می  را   » و..   هللا  سبحان  «    نيز  بار   ده  ، برخاستی  اول   سجده
   دوم   از سجده   سپس   ، گوئی می   را  » و..   هللا  سبحان «  بار   ده  نيز   دوم  و در سجده  روی می
   بار   ده   نيز   بعدی  ركعت  به  از برخاستن   پيش   استراحت  جلسه  در   بلند كردی  را   سرت  كه

سبحان  « بار   )75 (   پنج  و   هفتاد  جمعا   در هر ركعت  كه ،  گوئی می  را   »   و..  هللا   سبحان «  
  تكرار  را   عمل   اين  هر چهار ركعت   در  و   می شود»     هللا، والحمد �، وال إله إال هللا، وهللا أكبر

   در  االو   يكبار،   سال   هر   واال   يكبار  جمعه   هر   واال  يكبار  روز   هر   توانستی   اگر   . كنی می
  ابن  و   در صحيحش   خزيمه   و ابن   ابوداود  روايت  به  .) بخوان  را   يكبار آن  عمرت  تمام

   . طبرانی   و  ماجه
 آنست که اين حديث ضعيف است.هر چند برخی از علماء  آنرا حسن دانسته اند.   رای صحيح

) و طبرانی 3/51( )،بيهقی1/318)، حاکم (1387)،ابن ماجه (1297اين حديث در:ابوداود(
) و حتی غير از اينها آمده استو همگی آنها ضعيف 1/25» (الحية«) و نيز ابونعيم در 11/161(

حق آنست که تمامی  « ) می گويد: 2/7( »  التخليص«  هستند.چنانکه حافظ ابن حجر رحمه هللا در 
است ولی  »حسن« طرق اين روايت ضعيف هستند، هر چند که حديث ابن عباس نزديک به درجه 

اين حديث شاذ است بدليل مخالفت روش اين نماز با بقی نمازهای فرض و نافله(سنت) و نيز بدليل 
  عدم شاهدی بر آن و شدت تفرد حديث.

البته عالوه بر امام ابن حجر رحمه هللا، جمعی ديگر از علمای ديگر آنرا ضعيف دانسته اند 
ات آنرا ذکر کرده موضوعو حتی ابن الجوزی در ال همچون:امام احمد و امام ترمذی و ابن عربی

و ضعيف را  موضوعاست(الموضات کتاب مشهور امام ابن الجوزی است که در آن احاديث 
گردآوری کرده اند)و يخ االسالم ابن تيميه نيز آنرا ضعيف می داند و ابن خزيمه و امام ذهبی در 

  مورد آن توقف کرده اند.
آنرا حسن می دانند و به همين علت در مشروعيت نماز تسبيح بين   ولی در عوض برخی از علماء

  علماء  اختالف رای است.

  خاره: ـتــاز اسـمـن
است در رابطه به عمل کردن بر  پروردگار با عظمت استخاره به معنی خواستار رهنمای شدن از 

  تصميم شرعی و حالل .   از دو  يکی
کسی که استخاره ميکند « ، يعنی: » ما ندم من استشار ما خاب من استخار و « طوريکه ميگويند 

  ».زيان نميبيند و کسی که مشورت ميکند پشيمان نميشود 
( مجاز ) و مستحب (تشويق  مباح اتموضوعنماز استخاره مربوط ميشود به  طوريکه که گفتيم 

  ست. شده و يا پسنديده)، ،که انسان نميداند که بر کدام يک از آنها خير او بيشتر ا
خريدن خانه ، معامله تجارتی وغيره ... ، نماز   تحصيل ۀــبطور مثال در تصميم به ازدواج  يا ادام

    استخاره جايز است.
استخاره برای هر مسلمانی مقدور است. و می توان در همه امور كوچك و بزرگ استخاره نمود چه 

 .زرگ باشدای از ديد ما كوچك، ولی نتيجه آن بسيار مهم و ب بسا مسئله
امام نووی رحمه هللا در كتاب اذكار می فرمايد : بعد از هر سنت قبليه وبعديه يا تحيه المسجد يا هر 

 .چون هدف خواندن دو ركعت نماز می باشد  .سنت ديگری می توان استخاره كرد
استخاره در تمامی امور مباح صحيح است، اما در امور واجب و حرام و مستحبات و مكروهات 

تخاره وجود ندارد. ليكن جايز است كه در واجب و مستحب مخير و در آنچه وسعت زمانی دارد اس
  .)188/ 11استخاره بجا بياوريم. (فتح الباری

ر عملی كه احساس دلگرمی و آسودگی خاطر كند انجام دهد. و فرق نمی كند ـبعد از استخاره ه
و در حديث شرط آرامش قلبی يا خواب ديدن آرامش قلبی داشته باشد يا نه، زيرا در آن خير است، 

 .)9/357وجود ندارد. (طبقات الشافعيه ـ تاج بن السبكی 
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گويد: ظاهر حديث نشان می دهد كه فرد حاجت خود را ذكر كند و احتمال دارد هنگام  ابن حجر می
 .دعا نمودن قصد آن عمل در قلبش باشد

 .طبق نظر اول: حاجت خويش را بعد از دعا بگويد
كند كه در قلبش قصد عملی را دارد.)  جمله حاليه است (و در الی استخاره میبق نظر دوم: ط

  ) 11/190(فتح الباری 
در مورد نماز استخاره سوء تفاهم در اذهان بعضی مسلمانان موجود است و آن اينکه بعد از نماز 

  واب ببينند. استخاره و دعای آن توقع دارند که در رابطه به تصميم که پيشرو دارند خ
اين مفکوره از نگاه شرعيی کدام ثباتی ندارد ، بلکه در آن امکان زيان هم ديده ميشود. زيرا شيطان 

   ميتواند انسان را به ذريعه خواب فريب بدهد و او را از تصميمی که در آن خير اوست دور کند.
جرای نماز استخاره پيگير نتيجه استخاره به چندين شکل ظاهر شده ميتواند. بطور اساسی بعد از ا

آن تصميمی شويد که دل تان به آن زيادتر گرايش پيدا کرده باشد و در آن احساس گواهی خوش و 
  سکون داشته باشيد. 

بعالوه شايد دريابيد که در اوضاع تغيراتی رخ داده باشد که از آنرو شايد منفعت و يا نقصان کار 
  واضح گردد.

ز استخاره و خير خواستن از هللا از تصميم گرفتن انصراف نورزيد زيرا قابل ذکر است که بعد از نما 
  داللت ميکند به نپزيرفتن هدايت از جانب خداوند. 

و ديگر اينکه قبل از نماز استخاره بايد دل و حواس تان پاک باشد، يعنی پيش از استخاره تصميم 
تفت پيروی آن تصميم باشيد. و اگر تانرا نگرفته باشيد طوريکه بعد از استخاره خواهی نخواهی مل

    بعد از استخاره بازهم دل تان به يکی از آن دو عمل گواهی نداد، استخاره تانرا تکرار کنيد.
نماز استخاره دو رکعت بوده و سنت است. زمان و مکان آن قيود ندارد، در هنگام روز يا شب در 

 مسجد يا منزل ميتواند خوانده شود.
هر آياتی که ميخواهد از قران پاک بخواند و بعد از ختم دو رکعت نماز خداوند  بعد از سوره فاتحه 

را ثناء و صفت زياد بگويد و به پيامبر صلی هللا عليه وسلم  درود و صلوات بفرستد و سپس دعای 
  ذيل را بخواند.

آنرا خوانده  الزم است که متن عربی آنرا ياد داشته باشيم و معنی آنرا بدانيم اما کسانيکه به عربی
    نميتوانند. متن دری  ويا پشتو آنرا بخوانند.

   آيا هر انسانی می تواند استخاره كند؟  
و يا استخاره خاصی وجود دارد كه هر انسانی حداقل برای    آيا هر انسانی می تواند استخاره كند؟

  خودش استخاره كند؟
يا چند امری که پيش رويش است  طوريکه که گفتيم هدف از استخاره اينست که شخص در بين دو

سردرگم است و نمی داند که کدام راه را انتخاب نمايد تا به منفعت برسد (مثال ازدواج با فردی ، يا 
مسافرت کردن يا نکردن به فالن جا و ...)، لذا در اين اوقات می توان دعای استخاره کرد که اين 

نتی که باشد، حتی فرد می تواند خود دو رکعت دعا بعد از دو رکعت نماز سنت است حال هر نماز س
  نماز سنت خوانده و بعد از آن دعای استخاره را بخواند:

هر کس قصد انجام کاری مهمی نمود، مستحب است در مورد آن از خداوند متعال طلب خير 
  (استخاره) کند همانطور: در حديثی از جابر ابن عبد هللا ( رض ) روايت است که :

داد و  ای از قرآن به ما ياد می استخاره در تمام کارها را مانند سوره  ی هللا عليه وسلمصل  پيامبر 
فرمود هرگاه کسی از شما خواست کار مهمی را انجام دهد دو رکعت نماز غير فرض بخواند؛  می

  سپس بگويد:
أَلَُك ِمْن فَْضِلَك اْلعَِظيِم فَِإنََّك تَْقِدُر َوَال أَْقِدُر َوتَْعلَُم َوَال اللَُّهمَّ إِنِّی أَْستَِخيُرَك بِِعْلِمَك َوأَْستَْقِدُرَك بِقُْدَرتَِك َوأَسْ «
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ُم اْلغُيوِب اللَُّهمَّ إِْن ُكْنَت تَْعلَُم أَنَّ َهَذا اْألَْمَر َخيٌر ِلی فِی ِدينِی َوَمعَاِشی وَ  َعاقِبَِة أَْمِری أَْعلَُم َوأَْنَت َعالَّ
ْرهُ ِلی ثُمَّ بَاِرْك ِلی فِيِه َوإِْن ُكْنَت تَْعلَُم أَنَّ َهَذا اْألَْمَر َشرٌّ ِلی فِی ِدينِی (َعاِجِل أَْمِری َوآِجِلِه) َف  اْقُدْرهُ ِلی َويّسِ

  َكاَن ثُمَّ َوَمعَاِشی َوَعاقِبَِة أَْمِری (َعاِجِل أَْمِری َوآِجِلِه) فَاْصِرْفهُ َعنِّی َواْصِرْفنِی َعْنهُ َواْقُدْر ِلی اْلَخيَر َحيثُ 
نِی بِه گويد : پيامبر اكرم (صلی هللا  جابر (رضی هللا عنه) می»1166بخاری رقم ) « (أَْرِضِنی (رّضِ

هر فردی كه    :دادند و می فرمودند ای از قرآن ياد می عليه وسلم) استخاره را به ما همانند سوره
  :ندقصد كاری نمايد دو ركعت نماز سنت اداء كند و بعد از آن اين دعا را بخوا

  ا:ـدع ۀترجم
بار خدايا به وسيله علمت از تو طلب خير می كنم و بوسيله قدرتت از تو توانايی می خواهم و از « 

تو فضل و بزرگی ات را مسئلت می نمايم. زيرا تو قادر و توانايی و من توانايی ندارم، و تو می دانی 
  و من نمی دانم و تو به امورات غيب و پنهانی آگاه هستی. 

يا! اگر می دانی اين كار در دين و در امور زندگی و در سرانجام كارم چه در دنيا و چه در آخرت خدا
دانی اين كار در دين  برايم نيكو است آن را برايم مقدر و آسان كرده و در آن بركت بيانداز و اگر می

ست آن را از من و در امور زندگی و در سرانجام كارم چه در دنيا و چه در آخرت باعث شر و بدی ا
دور فرما و مرا از از آن دور نما و خير و نيكويی را هر كجا باشد برايم مقدر نموده و سپس مرا 

 .راضی و خشنود بگردان
كسی كه با پروردگار استخاره كند و با بندگان مؤمن مشورت كند بشرطی كه بر كارش استوار و 

َو َشاِوْرُهْم فِی األَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت «  فرمايد: چرا كه خداوند می  .ثابت قدم باشد پشيمان نمی شود
 )159(آل عمران/» َفتََوكَّْل َعَلی ِهللا 

و در كارها با آنها مشورت كن و هنگامی كه ( پس از مشورت و تبادل آراء) تصميم به انجام كاری 
  .گرفتی (قاطعانه دست به كار شو و) بر خدا توكل كن

ُ  عبدهللا ره بهتر است به  حديث شريف که به روايت جابربندر مورد روش  نماز استخا َّo َرِضی
ِ َعَليِه َوآِلِه َوَسلَّمَ « مراجعه نمايم ::آمده است َعْنهُ  َّo َصلَّى ِ َّo يعَلُِّمنَا االْسِتَخاَرةَ  َكاَن َرُسوُل

إَِذا َهمَّ أََحُدُكْم بِاألَْمِر، فَْليْرَكْع » :، يقُولُ ِفی األُُموِر ُكلَِّها َكَما يَعلُِّمنَا السُّوَرةَ ِمَن اْلقُْرآنِ 
اللَُّهمَّ إِنِّی أَْستَِخيُرَك ِبِعْلِمَك َوأَْستَْقِدُرَك بِقُْدَرِتَك َوأَْسأَلَُك  :َرْكَعتَيِن ِمْن َغيِر اْلَفِريَضِة، ثُمَّ ليقُلِ 

اللَُّهمَّ إِْن ُكْنَت   .تَْعَلُم َوال أَْعَلُم، َوأَْنَت َعالَُّم اْلغُيوبِ ِمْن َفْضِلَك اْلَعِظيِم، فَِإنََّك تَْقِدُر َوال أَْقِدُر وَ 
َعاِجِل أَْمِری َوآِجِلِه،  :تَْعَلُم أَنَّ َهَذا األَْمَر َخيٌر ِلی ِفی ِديِنی َوَمعَاِشی َوَعاِقبَِة أَْمِری، أَْو قَالَ 

ْرهُ ِلی، ثُمَّ بَاِرْك ِلی ِفيِه،  َوإِْن ُكْنَت تَْعَلُم أَنَّ َهَذا األَْمَر َشرٌّ ِلی ِفی ِديِنی فَاْقُدْرهُ ِلی َويّسِ
ِفی َعاِجِل أَْمِری َوآِجِلِه، فَاْصِرْفهُ َعنِّی َواْصِرْفِنی َعْنهُ،  :َوَمعَاِشی َوَعاِقَبِة أَْمِری، أَْو قَالَ 

ی» :قَالَ  .«َواْقُدْر ِلی اْلَخيَر َحيُث َكاَن، ثُمَّ أَْرِضِنی ِبهِ    .»َحاَجتَهُ  َويَسّمِ
ِ َعلَيِه ِ َوَسلََّم  َّo ای از  آموخت همانگونه كه سوره ی كارها، به ما استخاره می در همهپيامبر َصلَّى

هر گاه يكی از شما بخواهد كاری را انجام دهد دو ركعت » :فرمودند آموخت، می قرآن را به ما می
به سبب علمت از تو درخواست خير  !الهی :را فرض بداند بخواند و سپس بگويد كه آن ز بدون آننما
خواهم كه فضل عظيمت را شامل حال من  كنم و از تو می كنم و به سبب قدرتت از تو طلب نيرو می می

توانم و تو بسيار غيب  توانی و من نمی كنی، چون تو، توانايی و من ناتوانم و تو می
-ام يا فرمود برای حال و آينده -دانی كه اين كار برای دين، دنيا و عاقبت كارم اگر می !الهی .انید می

يا فرمود  -دنيا و انجام كارم  دانی كه اين كار برای دين، را برای من مقدور كن و اگر می خير است آن 
ز و خير را هر جا كه را از من دور كن و مرا از آن منصرف سا بد است، آن -ام برای حال و آينده

ِ َعلَيِه ِ َوَسلََّم  «و مرا از آن خشنود نما هست برايم مقدور فرما َّo سپس اسم » :فرمودپيامبر َصلَّى
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 .»حاجتش را بگويد 
 .را بخواند  ای از يك سوره ای كامل يا پاره ی فاتحه، سوره پس از خواندن سوره

  اره بدون نماز:ـخواندن دعای استخ
مان بدون اينکه نماز استخاره را برپا کند ميتواند ميتواند دعای استخاره قبل از ادای آيا يک مسل

  نماز استخاره بخواند؟
طوريکه ياد اور شديم ، استخاره در واقع دعايی است که مسلمان با آن از خدا طلب می کند تا در 

گزيند و از آنچه برايش بين دو امری که در آن واقع شده يکی را که برايش بهتر و مفيدتر است بر
شر است است منصرفش شود، و مشروع است ابتدا دو رکعت نماز بخواند و بعد دعا کند، تا دعايش 

  به اجابت نزديکتر شود، و حضور قلبش بيشتر گردد.
) در روايتی  بنقل از ابن ابی جمرة آمده که می گويد :   186صفحه  11در فتح الباری ( جلد 

از قبل از دعای استخاره آنست چونکه مراد از استخاره رسيدن به دو خير حکمت از خواندن نم«
دنيا و آخرت است (يعنی چيزی که هم برای دنيا و هم برای آخرت خير باشد)، پس نياز به دق الباب 

ملک است، و برای اينکار چيزی جز نماز پرنفع تر و موفق تر نيست، زيرا نماز دربردارنده تعظيم و 
   .»ستايش هللا متعال و احساس نياز به سوی اوستبزرگداشت و 

اما اگر امکان نماز خواندن قبل از دعا به هر دليلی ميسر و مقدور نباشد، ايرادی ندارد که بدون 
  نماز هم دعای استخاره را بخواند.

علماء  فرموده اند : طلب «) مينويسد: 120صفحه » ( األذکار « امام نووی در در کتاب 
در کار خود با دو رکعت نماز و دعايی که ياد شد مستحب است، و اين دو رکعت نماز خيرانديشی 

ی فرض و به تحيت مسجد  سنت است، و ظاهر اين است که اين دو رکعت با دو رکعت قبليه و بعديه
ی فاتحه و قل يا  شود، و دو رکعت اولی سوره و غير از آنها از نمازهای سنت نوافل نيز حاصل می

خواند، اگر نماز برايش ميسر  خواند، و در رکعت دوم فاتحه و قل هو هللا أحد می افرون میأيها الک
نبود به همين دعا استخاره نمايد، و مستحب است آن دعا را با حمد و ستايش خدا و صلوات و سالم 

ها ی کار بر رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شروع کند. پس از آن بايد دانست که استخاره در همه
مستحب است، چنانکه نص حديث برآن داللت داد، و موقعی که استخاره نمود بعد از استخاره 

 ».هرکاری که دلش با آن شاد و آرام شد انجام دهد. وهللا أعلم
گروهی از » اگر نماز برايش ميسر نبود به همين دعا استخاره نمايد«و اين گفته امام نووی : 

  اقرار کرده اند. ( برای مزيد معلومات نگاه کنيد به :علمای مذاهب نيز گفته و به آن 
» شرح مختصر خليل للخرشی« )، 1/35»  (الفواکه الدوانی« )، 2/27»  (حاشية رد المحتار «  
  ).1/205» (أسنی المطالب« ) ، 1/37(

  قبولی ويا عدم قبولی استخاره:
  الت  برای انسان رخ دهد:در مورد قبولی وعدم قبولی  ونتيجه استخاره ، ممکن است  چند ح

اگر آن مسئله برايش خوب باشد، قلبش برای انجام آن منشرح ميشود و ميل پيدا ميکند، پس آنرا  -1
  انجام ميدهد، و اين نظر جمهور اهل علم ميباشد.

اگر آن مسئله برايش بد باشد، قلبش برای انجام آن منقبض ميشود و نفرت و يا کراهت پيدا  -2
  ا ترک ميکند، و اين نظر جمهور اهل علم ميباشد.ميکند، پس آنر

بعضی از علماء  نظرشان بر اينست که پس از استخاره ضروری نيست که برای انجام آن مسئله  -3
قلبش منشرح و يا منقبض شود، و فقط کارش را ادامه ميدهد اگر برايش خير باشد ادامه پيدا ميکند 

خواهد شد، ولی اين قول چندان قوی نيست و نظر و اگر برايش شر باشد از آن منصرف کرده 
  جمهور اهل علم در مورد نتيجه استخاره که ذکر شد قويتر و راجحتر ميباشد.

از شروط قبولی استخاره اين نيست که حتما بايد خوابی در مورد انجام و يا ترک مسئله ای را  -4
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يند که تعبيرش بيانگر انجام و يا ترک ببيند، ولی احتمال دارد که کسی خوابی نيز پس از استخاره بب
آن مسئله باشد، ولی تعبير آن خواب را بايد از معبرين خواب پرسيد تا مفهوم آنرا برايش بازگو 

  کنند.
اگر حالت انقباض و يا انبساط قلب برايش رخ ندهد، استخاره را تکرار ميکند، ولی حد اکثر سه  -5

از آن حالت وسواس به او رخ ميدهد، و اين سه بار تکرار بار استخاره را انجام دهد، زيرا بيشتر 
کردن در حديث پيامبر صلی هللا عليه و سلم وارد نشده است ولی عبدهللا ابن زبير رضی هللا عنه آنرا 
انجام داده است، ولی بهر حال سعی کند استخاره را در اوقات استجابت دعا انجام دهد مثال سحرگاه، 

در مسجد و غيره، زيرا استخاره نوعی دعا ميباشد و در اين اوقات دعا بيشتر ما بين آذان و اقامه 
  اجابت ميشوند.

اگر باز هم برايش انجام و يا ترک آن مسئله اثری در قلبش نديد، پس آن کار را ترک ميکند و يا  -6
خير نباشد  انجام ميدهد و اگر برايش خير باشد کار برايش آسانتر ميشود و ادامه پيدا ميکند، و اگر

با موانعی روبرو ميشود و از آن منصرف کرده ميشود، ولی بهتر است که مسئله اش را با اهل علم 
ما خاب «  و حکمت و دلسوز مشورت کند تا او را بهتر راهنمايی کنند، زيرا همانطور که ميگويند: 

بيند و کسی که ، يعنی: ( کسی که استخاره ميکند زيان نمي» من استخار و ما ندم من استشار
   مشورت ميکند پشيمان نميشود).

  ه:ـوبـاز تـمـن
اگر از کسی گناهی صورت بگيرد وضوء نمايد و دو رکعات نماز توبه که مستحب است بعداً توبه   

ابن ماجه ، صفحه   54(ترمذی جلد اول صفحه    کشيده و ازدر بار پروردگار  متعال مغفرت بخواهد.
110 (.  

  ر:ـفـاز سـمـن
م رفتن به مسافرت وبر گشتن از آن دو رکعت نماز خواندن مستحب است .( مسلم جلد اول هنگا

  .طبرانی ) 248صفحه 

  نماز مسافر:
شخصيکه به رفتار عادی در    در وقت سفر رفتن و از سفر امدن دو دو رکعات نماز مستحب است،

لومتر نود وشش کيلومتر سه روزيک فاصله را طی نمايد مسافر گفته ميشود اين فاصله به حساب کي
ميشود اگر توسط موتر، طياره و يا هر سواری که در ظرف چند دقيقه طی هم شود بايد نماز را 
مسافرانه بخواند واگر از همين فاصله کمتر بود مسافر گفته نميشود، پس هر شخصيکه از جای 

مسافر گفته ميشود و پدری خود ميبرايد و از پانزده روز کمتر در همانجا سفری مينمايد برايش 
برهمين شخص واجب است که نماز های چهار رکعاتی فرض (پيشين، عصر و خفتن) را دو رکعاتی 

اگر سهواً خواند بايد سجده سهوه نمايد و    بخواند و اگر چهار رکعاتی خواند گناه گار ميشود،
فر عجله داشت وبااليش نمازش ادا ميگردد، نماز های وتر و سنت را بايد مکمل ادا نمايد و اگر مسا

ناوقت ميشد نماز سنت را نکند (بدون دورکعات سنت صبح)گناهگار نميشود، مردم کوچی که در 
خيمه (غيژدی) زنده گی مينمايد مسافر نيستند بلکه همان خيمه ها خانهايش ميباشد، هرکسی که در 

ر همان محل جاگزين شود طول راه در يک محل نيت اقامت نمايد يعنی مدت زيادتر از پانزده روز د
ان شخص مقيم گفته ميشود نه مسافر نماز های خود را مکمل ادانمايد، اگرکسی در سفر در يک 

محل برای مدت نامعلوم بماند و برايش معلوم نباشد که چه وقت حرکت مينمايد گرچه از مدت پانزده 
کسی    نوکر اگر همراه روز اضافتر در همان محل باشد چنين شخص مسافر ميباشد، زن، اوالد و

باشد همه انها تابع رئيس (بزرگ) خود استند و پيرو نيت همان شخص ميباشد، اگر شخصی در 
طياره، کشتی، يا قطار باشد و نماز را استاده نميتوانست بايد بطور نشسته نماز را ادا نمايد، اکر در 

ده را به کسر يعنی دو سفر از کسی نماز قضا شد و همان شخص مقيم گر ديد پس نماز قضا ش
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رکعات ادا نمايد، و اگر در سفر قضائی مقيميت را بجا می اورد پس مکمل يعنی چهار رکعاتی ادا 
نمايد، نماز جماعت مسافران نيز به کسر ميشود و اگر امام مقيم باشد مسافر نيز نماز را مکمل 

سالم گردانيد مقيم بدون سالم  پس وقتيکه امام   بخواند واگر امام مسافر باشد و مقتدی مقيم باشد
گشتاندن نماز متباقی خود را تکميل نمايد، مسافر وقتيکه به خانه يا قريه ويا شهر خود رسيد از 

  مسافری خالص ميشود و مقيم شد.
وطن اصلی مقيم همان محلی است که اوالدهايش در همانجا باشدو اگر پدر، مادرش و ديگر اقاربش 

محل محلی اقامتش نميباشد و اگر شخصی زنهای زيادی داشت و در  در محلی ديگری باشد همان
     جاهای مختلف زندگی ميکرد پس هر کدامش محل مقيميتـش ميباشد.

  :نماز خسوف و کسوف
اين نماز که دورکعات ميباشد در وقت افتاب گرفتگی ويا مهتاب گرفتگی به حضور هللا پاک ميشود 

به جماعت در مسجد ميشود خفيه خواندن قرائت توسط امام  اين نماز بصورت تنهائی در خانه و يا
سنت است، وقتيکه نماز ختم ميشود بايد تا همان وقت دعانمود که افتاب يا مهتاب پس روشن شود 
ازساينس و تخنيک امروزی نيز به اثبات رسيده است که درهمين وقت فاصله بين افتاب، مهتاب و 

ی قوه جاذبه زمين تاثير مينمايد و وقتيکه قوه جاذبه تغير زمين کم ميشود و کمبودی فاصله باال
مينمايد باعث لغزش زمين ميگردد که سبب ان زلزله ميباشد وزلزله نيز سبب عواقب ناگوار 

  ميگردد.
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم هنگام آمدن طوفان يا مصيبت  :هنگام طوفان وپريشانی

  ) 185ود جلد اول صفحه وپريشانی  مشغول نماز ميشد . (ابو دا

  ء :نماز استسقا
اين نماز به خاطر باران باريدن به در بار خداوند اليزال ميشود وقتيکه خشک سالی باشد و باران 
نباشد مردم بسيار به عجز که سر وپا برهنه باشد و لباس کهنه به تن داشته باشد به همه گناهان 

به سهرا ميبرند و دو رکعات نماز را که سنت است ادا خود توبه کشيده و همراه باخود اطفال را نيز 
مينمايد، درين نماز امام قرائت را به جهر ميخواند، اين عمل اگر باران هم ببارد برای سه روز 

تکرار ميشود بعد از نماز امام دو خطبه ميخواند در وقت خطبه امام چادری راکه پوشيده طرف باال 
به باال مينمايد وهمچنين انرا سرچپه مينمايد بعد از خطبه همه به  انرا به پائين و طرف پائين انرا

 اتفاق به در بار هللا پاک گريان ،عذر ودعا مينمايد.
هرگاه باران نبارد و خشکسالی روی دهد، مستحب است مردم برای طلب باران به مصلی بروند و 

بپردازد و طرف راست عبايش  امام برای آنان دو رکعت نماز بخواند و به کثرت دعا و طلب مغفرت
  را به طرف چپش برگرداند، همچنين می توان قبل يا بعد از نماز خطبه ای خواند.

خرج النبی صلی هللا عليه وسلم إلی « عبدهللا بن زيد روايت است :  کاکايش از عباد بن تميم از 
أخبرنی المسعودی عن المصلی يستسقی، و استقبل القبلة فصلی رکعتين، و قلب رداءه، قال سفيان ف

پيامبر صلی هللا عليه وسلم برای خواندن نماز باران به » «أبی بکر قال : جعل اليمين علی الشمال
طرف مصلی خارج شد، رو به قبله کرد و دو رکعت نماز خواند؛ سپس عبايش را برگردانيد. سفيان 

به طرف چپش  گويد : مسعودی به نقل از ابوبکر به من گفت : طرف راست (عبايش) را
  متفق عليه  ».برگرداند

باز از عباد بن تميم روايت است : (رأيت النبی صلی هللا عليه وسلم لما خرج يستسقی، قال : فحول 
إلی الناس ظهره، و استقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه ثم صلی لنا رکعتين، جهر فيهما بالقراءة) 

نماز باران بيرون رفت ديدم، پشت به مردم و رو به  پيامبر صلی هللا عليه وسلم را هنگاميکه برای«
قبله ايستاد و دعا کرد؛ سپس عبايش را برگرداند و دورکعت نماز را با قرائت جهری برای ما 

  ).1025بخاری (». خواند
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بنابراين اگر منطقه شما بارانی باشد و نيازی به باران نداشته باشيد نيازی به اين 
ض شما نبايد برای اين نهی از منکر منتظر فرصت باشيد، بلکه بايد نيست، در عو استسقاء  نماز

سعی کنيد با نشر کتب و منشورات و يا نوار و غيره مردم را از اين بدعت آگاه سازيد، ولی اگر در 
نيز به مردم تذکر دهيد  موضوعآينده نياز به باران شد و نماز استسقاء را برپا کرديد ميتوانيد اين 

  ترک کنند. که آنبدعت را
از سويی خود اين نماز بر طبق رای جمهور علماء  واجب نيست بلکه مستحب است، و لذا ضروری 

نيست تا حتما آن نماز خوانده شود، ولی توصيه ی ما اينست جهت زنده نگه داشتن اين سنت و 
  جايگزين کردن آن، چنانچه نياز به باران باشد بجای ان بدعت، نماز را اقامه کنيد.

نا جايز است که دعای طلب باران را بدون نماز خواند و اين امر در سنت نبوی ثابت شده است ضم
که در هنگام خطبه ی نماز جمعه، و يکبار در مسجد و در غير جمعه بدون آنکه نماز باران بخوانند، 

  ).1168دست به دعا شدند و دعای طلب باران کردند. (ابوداود 
  ير اسالمی:در کشور های غ ءنماز استسقا

در مورد حکم  خواندن نماز استسقا برای اقليت های مسلمان که  در کشور های غير اسالمی زندگی 
عبد هللا بن عبد الرحمن الجبرين حفظه هللا همين است که :  ميکنند مطابق فتوای شيخ عالمه 

فار زندگی ميکنند در سرزمين ککه مسلمانان  ميتوانند  نماز استسقاء (طلب باران) توسط مسلمانان 
، بجاء ارند وخواندن اين نماز برايشان  جايز است، هرچند که وجود باران منافعی برای کفار داشته 

  باشد.

   :نمازخوف در جبهه
نماز مسافر دوم ركعت است يعنى  به مانند  قبل از همه بايد گفت که : نماز خوف در اصطالح فقه ،

عصر،دو ركعت خوانده مى شود حتى اگر انسان در وطن نمازهاى چهار ركعتى مثل نماز ظهر و 
خود هم باشد،براى اينكه در حين جنگ و مقابل دشمن است و محال نيست ، اگر چه رزمندگان به 

نماز بايستند وضع دفاعى به هم مى خورد،پس موظف هستند در حال نماز،نيمى از ركعت را كه 
ان بخوانند، در حالى كه امام جماعت همين طور خوانده صبر مى كند با آنها يك ركعت ديگر هودش

منتظر نشسته يا ايستاده است ،رزمندگان ديگر مى آيند و نماز خودشان را با ركعت دوم امام مى 
 .خوانند

در حديثی امده است که :شخصی به مدينه وارد شد و به پيامبر صلى هللا عليه و آله خبر داد كه 
راهم آورده اند كه با مسلمين جنگ كنند اين خبر به پيغمبر صلى انمار و ثعلبه جمعيت هاى زيادى ف

  هللا عليه و آله رسيد. 
شب شنبه دهم محرم با چهار صد نفر و به قولى هفتصد نفر از مدينه بيرون شد و به محل ايشان در 

آن ذات الرقاع ، كه نام كوهى است ، رسيد،ليكن جز چند زن در آنجا كسى را نديد، زنان را كه از 
جمله دوشيزه اى صاحب جمال بودند بگرفتند و اعراب به كوهها بگريختند و مسلمين بيم داشتند كه 
مبادا اعراب برگردند و بى خبر برايشان بتازند، پس پيغمبر با ياران نماز خوف اقامه كردند، و اين 

  نخستين نماز خوف بوده است در اسالم .
  :نماز خوف -1

ع ) ، نماز خوف مشروع گرديد وخداوند روش خواندن نماز در حال الرقا در همين غزوه ( ذات
َوإَِذا ُكْنَت فِيِهْم فَأَقَْمَت َلُهُم الصَّالةَ فَْلتَقُْم َطائِفَةٌ ِمْنُهْم َمعََك «   رويارويی با دشمن را اين گونه شرح داد:

ُكْم َوْلتَأِْت َطاِئفَةٌ أُْخَرى لَْم يَصلُّوا فَْليَصلُّوا َمعََك َوْليأُْخذُوا أَْسِلَحتَُهْم فَِإَذا َسَجُدوا فَْليُكونُوا ِمْن َوَراِئ 
يلُوَن َعَليُكْم َميلَةً َوْليأُْخذُوا ِحْذَرُهْم َوأَْسِلَحتَُهْم َودَّ الَِّذيَن َكفَُروا لَْو تَْغفُلُوَن َعْن أَْسِلَحتُِكْم َوأَْمتِعَتُِكْم فَيمِ 

َكاَن بُِكْم أَذًى ِمْن َمَطٍر أَْو ُكْنتُْم َمْرَضى أَْن تََضعُوا أَْسِلَحتَُكْم َوُخذُوا ِحْذَرُكْم إِنَّ  َواِحَدةً َوال ُجنَاَح َعَليُكْم إِنْ 
َ أََعدَّ ِلْلَكافِِريَن َعَذابًا ُمِهينًا   َّo ) « ،زمانی كه تو در ميانشان بودی و نماز(خوف) )«102سوره نساء
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ز آنها با تو به نماز بايستند و بايد كه اسلحه خود را با خود ای ا دسته نمودی،  برای آنان اقامه می
پشت سر شما بروند و دستة ديگری كه هنوز نماز نخوانده  داشته باشند و وقتی كه سجده كردند، 

است، بيايند و با تو به نماز بايستند و احتياط خود را كرده، سالحهای خود را داشته باشند. كافران 
شديد تا آنان يكباره بر شما تاخت  شما از سالح و كاالهای خود غافل میدوست دارند كه كاش 

آوردند . اگر از باران ناراحت يا بيمار بوديد، گناهی بر شما نخواهد بود كه سالح خود را زمين  می
ای فراهم ساخته  كننده خداوند برای كافران عذاب خوار گمان،  بگذاريد و احتياط خود را بداريد. بی

  »است.
نماز خوف را بدين صورت خواندند كه گروهی پشت سر ايشان صف بستند و گروهی در مقابل 

دشمن قرار گرفتند. رسول خدا صلی هللا عليه و سلم بعد از خواندن يك ركعت بر جای خود ايستاد تا 
كسانی كه پشت سر ايشان بودند، يك ركعت ديگر را تنها بخوانند و نماز خود را تمام كردند و در 
مقابل دشمن ايستادند و گروه دوم نزد رسول خدا صلی هللا عليه و سلم آمد و پشت سر ايشان يك 

برای تشهد نشستند و آنها برای اتمام نماز    ركعت خوانده؛ سپس آن حضرت صلی هللا عليه و سلم 
 (رساندند.خود برخاستند. در پايان، رسول خدا صلی هللا عليه و سلم سالم دادند و نماز را به اتمام 

  ..)425السيرة فی ضوء المصادر االصليه، ص 
و در روايتی آمده است كه رسول هللا صلی هللا عليه و سلم با گروه اول دو ركعت و با گروه دوم نيز 

چهار ركعت و اصحاب و ياران   صلی هللا عليه و سلم  دو ركعت خواندند و بدين صورت پيامبر اکرم 
  .)311، شماره 576 فحه، ص2 جلÃÃÃدلم، ايشان دو ركعت خواندند.( مس

چندين بار نماز خوف    گويد: رسول خدا صلی هللا عليه و سلم  دكتر بوطی با توجه به اين روايتها می
برگزار نموده است بنابراين، ممکن است گاهی به صورت نخست و گاهی به صورت دوم خوانده 

صله دارد، خوانده شد.( فقه السيرة النبويه، باشد و اين نماز در منطقه نخله كه با مدينه دو روز فا
  .)207بوطی، ص 

باشد؛  ای است که نماز از آن برخوردار می برگزار نمودن نماز بدين صورت بيانگر اهميت فوق العاده
توان آن را ترك نمود و بايد خوانده شود و  چراكه حتی در جهاد و معركه و شديدترين حاالت نمی

شود تا امتی كه  و ساير عبادات براساس تربيت نبوی درهم آميخته میبدين صورت نماز و جهاد 
پی ببرد كه عبادت بخشی از جهاد و جهاد بخشی  موضوعنمايد، به اين  براساس اين تربيت رشد می

  ..)304-303 فحه، ص3 جلداز عبادت است.( التربية القيادية، 
  نگهبانی: -2

زنان مشرك را به اسارت گرفت. شوهر اين زن سوگند لشكر اسالم هنگام بازگشت از غزوه، زنی از 
خورده بود كه بايد خون يکی از سپاهيان اسالم را بريزد؛ چنانكه شبی به محل اردوی لشكر اسالم 

آمد. عباد بن بشر را كه رسول خدا صلی هللا عليه و سلم او را با عمار بن ياسر جهت نگهبانی لشكر 
  گمارده بود، هدف تير قرار داد. 

عمار خوابيده و عباد در حال خواندن نماز بود. سه تير يكی بعد از ديگری به عباد اصابت نمود، 
  آنگاه او عمار را بيدار كرد. 

ای در نماز بودم  عمار گفت: چرا قبل از اين مرا بيدار نساختی؟ عباد گفت: من در حال خواندن سوره
حفاظت اين سنگر را   دا صلی هللا عليه و سلم و دوست داشتم آن را تا پايان بخوانم. و اگر رسول خ

کردم.  سبحان هللا ( السيرة  گمارد، قبل از اينکه جانم را از دست بدهم، نمازم را قطع نمی به من نمی
  ..)427 فحهفی ضوء المصادر االصلية؛ ص

  از اين  داستان ميتوان درس ذيل را اموخت:
و سلم به امنيت سربازان  اسالم؛ چنانكه برای اين  توجه و عنايت رسول هللا  صلی هللا عليه -الف 

  منظور دو نفر از آنها را برای نگهبانی  ومحافظت آن تعيين نمود.
  دادند. انجام وظيفه پهره ونگهبانی در دو نوبت؛ چنانكه نگهبانان، به نوبت نگهبانی می -ب 
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وت قرآن مانع احساس درد ميزان عالقه و محبت يك مسلمان به تالوت قرآن. تا جايی كه تال -ج 
  گرديد كه بر اثر اصابت تيرها به آن گرفتار شده بود. می
احساس مسئوليت؛ چنانكه عباد، نمازش را فقط به خاطر احساس وظيفه قطع نمود و اين عمل  -د 

  بيانگر امری مهم در مفهوم عبادت و جهاد است.
چنانكه رسول خدا صلی هللا عليه و سلم  انتخاب مكان مناسب از نظر استراتژی برای نگهبانی؛  -  ه
  باالترين قسمت دره را برای اين منظور انتخاب نمود.  

توانست  مجاورت محل استراحت نگهبان با محل نگهبانی؛ چراکه در غير اين صورت عباد نمی -و 
به عمار دسترسی داشته باشد كه در نتيجه، احتمال بروز پيامدهای خطرناكی برای لشكر اسالم 

  رفت. یم
  نماز اشراق:

تالوت قرآن کريم يا عبادتهای    اگر کسی نماز صبح را بخواند و بعد از ان در جای خود بشيند و
ديگری نمايد و وقتيکه افتاب برآيد و زردی ان گم شود بعد از ان دو يا چهار رکعات نماز نفل 

     ود.خواندن اجر وثواب زيادی دارد که همين نماز بنام نماز اشراق ياد ميش
علماء  ميگويند : در حقيقت نماز اشراق همان نماز ضحی است و يا می توان گفت که نماز اشراق 

 خوانده شود. آفتابجزوی از نماز ضحی است، زيرا مستحب است که اين نماز بعد از طلوع 
ای و ارتفاع آن خوانده می شود، بر آفتاببعبارتی نماز اشراق (فقط) دو رکعت نماز بعد از طلوع 

کسی که نماز صبح را در مسجد بصورت جماعت خوانده و سپس در محل نمازش نشسته و مشغول 
 طلوع کرده و دو رکعت نماز می خواند. آفتابذکر خداوند بوده تا آنکه 

و در فضيلت آن حديث از پيامبر صلی هللا عليه وسلم وارد شده که ايشان فرمودند: (َمْن َصلَّی اْلغََداةَ 
ٍة ، َوعُ ِفی َجَماعَ  َ َحتَّی تَْطلَُع الشَّْمُس ، ثُمَّ َصلَّی َرْکعَتَْيِن ، َکانَْت َلهُ َکأَْجِر َحجَّ َّo ٍة ٍة ثُمَّ قَعََد يَْذُکُر ْمَرٍة ، تَامَّ

ٍة) روايت ترمذی ( ٍة ، تَامَّ  . ) از حديث أَنَِس ْبِن َماِلٍک رضی هللا عنه586، تَامَّ
ه جماعت بخواند، سپس سرجای خود بنشيند و ذکر هللا تعالی نمايد هرکس نماز صبح را همرا«يعنی: 

طلوع می کند، سپس دو رکعت نماز بخواند، برای او اجری همانند اجر حج و عمره  آفتابتا آنکه 
 ».ای تمام و تمام و تمام نوشته می شود

مه البانی و ابن البته بعضی از محدثين اين حديث را ضعيف دانسته اند، ولی برخی ديگر همچون عال
باز رحمهما هللا حديث را حسن می دانند و لذا آنرا قابل حجت دانسته اند. (صحيح سنن الترمذی و 

  ) .25/171» (فتاوی الشيخ ابن باز«
وقت آن نيز همان وقت نماز ضحی است، ولی بهتر است که در ابتدای وقت (هنگام طلوع و ارتفاع 

ع ساعت بعد از طلوع طول می کشد) خوانده شود. و تعداد قدر يک نيزه که تقريبا يک رب آفتاب
رکعات آن دو رکعت است و اگر کسی ادامه دهد نماز ضحی را ادامه داده است. بنابراين نماز اشراق 

 عبارتست از: خواندن دو رکعت نماز در ابتدای محدوده ی وقت نماز ضحی.

است. بشرطيکه اين عمل  خواندن نماز اشراق يا ضحی بصورت جماعت، جايز يادداشت:
 هميشگی و مستمر نباشد و بلکه گهگاهی صورت گيرد.

  نکته: جايز است که نماز ضحی بصورت چهار رکعت با يک سالم نيز خوانده شود.

 نـمـاز تـوبه:
صالة التوبه يا همان نماز توبه مستحب است خوانده شود.و شخصی بدان نماز متوسل شود و از يا

 ه گناهش را بيامرزد و توبه اش را قبل نمايد.هللا تعالی بخواهد ک
نمود که از گناه     زمان خواندن آن نيز به طور مشخص تعيين نشده است بلکه هرگاه شخص عزمو

خود توبه نمايد می تواند همان لحظه وضوء بگيرد و دو رکعت نماز بخواند مانند ساير نمازهای 
دن در آنها مکروه است ( يعنی : وقتی که تازه سنت ديگر ولی بهتر است در اوقاتی که نماز خوان
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گيرد تا وقتی که  در وسط آسمان قرار می آفتابکند تا آن که بلند شود، و وقتی که  طلوع می آفتاب
 در آستانه غروب باشد تا وقتی که غروب کند ) نماز نخواند. آفتابمايل شود، و زمانی که 

ما من رجل  «  فرمود: می  كه   شنيدم   صلی هللا عليه و سلمپيامبر    از   : كه   است   روايت   ابوبكر   از
ثم يستغفر هللا إال غفر له.ثم قرأ هذه االية: (والذين إذا فعلوا    يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلی

فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا هللا فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إال هللا؟...ولم يصروا على 
»      يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها االنهار خالدين فيها ما فعلوا وهم

 ..) 136    و   135    عمران   آل (
سپس    بخواند،   نماز   ركعت   دو   و وضوءبگيرد   شد،   پشيمان    سپس   شد،   مرتكب   را   (هرگناهی

    بيامرزد.    را   او   خداوند گناه   كند،  آمرزش  از خداوند طلب 
   را   زشت   و كار    بزرگ   گناه  هر وقت كه و كسانی   “   خواند:   ... والذين   را   آيه   اين   پسس  
    گناهان   برای   و    افتند می    خداوند   ياد   به   فورا  نند،ک  ستم   خود   به    يا   شدند    مرتكب  

گناهی    بر   و آنان   ببخشد؟   را    گناهان خدا كه     جز     و كيست   كنند می     آمرزش    طلب   خود
گونه    اين   پاداش   باشند.    آگاه    خود   از گناه   حاليكه   در   ورزند نمی     اصرار  اند كرده   كه 
رودها    آنها  درختان   زير   از   كه  است    هائی بهشت   و    پروردگارشان   آمرزش   كسان 

   . مانند) می   آن   در   جاودانه    ، است   جاری
اس  دانسته    » حسن «   را   آن   كه   ترمذی   و    بيهقی   و ماجه   ابن   و   نسائی    و  ابوداود   روايت    به  

 : كه   است   كرده   روايت ابوالدرداء    از   » حسن »    سندی   با   خود   «الكبير     دركتاب   طبرانی   . ت
من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا «  فرمود:      پيامبر صلی هللا عليه و سلم   

  »      أو غير مكتوبة يحسن فيهن الركوع والسجود ثم استغفر هللا غفر له مكتوبة
نماز     چهار ركعت    يا   ركعت    دو    و   برخاست   سپس  ، نيكو گرفت   وضوءی   هر كس (

  آمرزش طلب    خداوند   از    سپس   آورد،   نيكو بجای   و سجود   ركوع   با    را غير فرض   يا   فرض
 .  )شود می   آمرزيده    نمود،   خود   گناهان

بنابر اين زمان مشخصی ندارد و بستگی به عزم تووبه کننده دارد که در چه وقتی توبه می کند و 
شايسته است هر چه زودتر از گناهان خويش توبه نمايد و روش خواندن آن هم همانند نمازهای 

  ديگر است و دو رکعت است.
  ها در حال سفر: نوافل و سنت یحكم ادا

مسافر اجازه داده شده است كه در سفر، نمازهای چهار ركعتی را دو ركعت  بهدر شرع اسالم 
 ً  .باشد مشقت و سختی همراه است و چه بسا انسان دهها ساعت در راه می با بخواند چون سفر عادتا

بدين خاطر شريعت برای او در نمازهای چهار ركعتی تخفيف قائل شده است و همچنين به او اجازه 
ر و عصر و يا نماز مغرب و عشاء را در يك وقت جمع كند و نمازهايی از قبيل سنن داده كه نماز ظه

  .رواتب و غيره را از او ساقط گردانيده است
ُ َعْنهُ  بن عمر  به همين خاطر عبدهللا َّo كه بعضی از همسفرانش را در  در حين سفر هنگامی َرِضی

خواندم  اگر در سفر نفل می» « ْنُت ُمَسبِّحاً ألَتَْمْمتُ لَْو كُ « حال خواندن نفل و نماز ضحی ديد، گفت : 
 .مسلم ) » (خواندم خواندم بلكه آن را كامل می نماز فرضم را قصر نمی

  .باشد پس علت قصر نماز در سفر مشقت است و همين امر علت ساقط شدن نوافل نيز می
پس نبايد مسلمان خودش را از  .دولی اگر سفر، سفِر سنگينی نباشد و يا اصالً مشقتی در كار نباش

نوافلی مانند سنن قبل از فرض و بعد از آن و همچنين از نماز تحية المسجد، قيام الليل، نماز وتر 
ونماز ضحی محروم كند، چرا كه نمازاز بهترين اسباب تقرب به هللا، بشمار ميرود ، پس نبايد يک 

  .خواند ند نماز فرضش را كوتاه ( قصر ) مینفر مسلمان خود را  از اين عبادت محروم كند، هر چ
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  ت:بنظريات فقها در اين با
 درباره خواندن نمازهای سنت ونوافل در مسافرت بين علماء  اختالف است :

 بعضی از فقهاء گفتند: خواندن هر نماز نافله ای در سفر ممنوع است. -1
 يز است، چه رواتب يا غير آن.جمهور فقهاء گفتند: خواندن هر نماز نافله ای در مسافرت جا -2
شيخ االسالم و شاگردش ابن قيم گفتند: در سفر خواندن نماز سنت رواتب ، بجز دو رکعت راتبه  -3

 جايز نيست، اما در عوض خواندن ساير نمازهای نافله جايزند. -صبح 
ا نماز سنت بعضی ديگر از فقهاء گفتند: نمازهای سنت تنها در طول روز نبايد خوانده شوند، ام -4

 شب (وتر و تهجد) جايز هستند.
امام بخاری معتقد است: بعد از خواندن نماز فريضه نبايد هيچ نافله ای خوانده شود، اما قبل از  -5

نماز فريضه جايز است، عنوان را در کتاب خود تحت (ترک نماز سنت پس از نماز فرض، در سفر) 
مطلق در سفر جايز است. و حافظ ابن حجر اين  آورده است، همچنين معتقد است که خواندن سنت

 رای را تقويت کرده است.
و علت اين اختالفات بخاطر وجود روايات مختلف در اين باره است، که هرکدام کوشيده بين آنها 

 جمع حاصل کند و رای درست تر را کشف نمايد.
َصِحْبُت النَّبِیَّ صلی هللا  «) از ابن عمر رضی هللا عنه روايت شده که گفت: 1102در صحيح بخاری (

 ».َحَسنَةٌ)عليه وسلم فَلَْم أََرهُ يَُسبُِّح فِی السَّفَِر َوقَاَل هللاُ َجلَّ ِذْکُرهُ (َلقَْد َکاَن لَُکْم فِی َرُسوِل ِهللا أُْسَوةٌ 
ند در تمام مدتی که با پيغمبر بودم هيچگاه نديدم که نماز رواتب را در سفر بخواند و خداو« يعنی: 

فرمايد: (اخالق و رفتار رسول خدا برای شما بهترين نمونه و سرمشق  تبارک و تعالی هم می
 باشد).  می

) از حديث ابوقتاده رضی هللا عنه روايت کرده که پيامبر 680و مسلم در صحيح خود به شماره (
 صلی هللا عليه وسلم در سفر نماز راتبه صبح را خواندند.

نزد مسلم از عايشه رضی هللا عنها روايت است که » المسافرين وقصرهاکتاب صالة « و در قسمت 
أن النبی صلی هللا عليه وسلم لم يکن علی شیء من النوافل أشد معاهدة منه علی رکعتين قبل «گفته: 
همانا پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر هيچيک از نمازهای نافله به «).يعنی:  724مسلم ( » الصبح

 ».سنت قبل از صبح مواظبت نکردند اندازه دو رکعت
همچنين در صحيحين آمده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در روز فتح مکه هشت رکعت نماز ضحی 

  ) .336) ومسلم (357خواندند. ( بخاری (
أَْوَصاِنی َخِليِلی َصلَّی  «) از ابوهريره رضی هللا عنه آمده که گفته: 1269و در سنن ابوداود شماره (

 َّo َّْهِر َوأَْن ال  َعلَْيِه َوَسلََّم ِبثََالٍث ال أََدُعُهنَّ فِی َسفٍَر َوال َحَضٍر َرْکعَتَِی الضَُّحی َوَصْوِم ثَالثَِة أَيَّاٍم ِمَن الش
رفيق و دوستم (يعنی پيامبر صلی هللا عليه وسلم) مرا به سه چيز وصيت «يعنی: ».أَنَاَم إِال َعَلی ِوتْرٍ 
ا نه در سفر و نه در حضر ترک نکنم: دو رکعت نماز ضحی، و سه روز روزه کردند که آنها ر

(وسط) هر ماه (يعنی سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه قمری) و اينکه تا نماز وتر نخوانم 
و باز در صحيح بخاری آمده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در سفر نماز وتر را خوانده ».نخوابم

 ).1000بخاری ( اند.
صلی أَنَّهُ َرأَی النَّبِیَّ «و باز بخاری در صحيح خود از عامر بن ربيعه رضی هللا عنه روايت کرده : 

َهْت ِبهِ  هللا عليه وسلم  .)1104. (بخاری: »َصلَّی السُّْبَحةَ بِاللَّْيِل فِی السَّفَِر َعَلی َظْهِر َراِحَلِتِه َحْيُث تََوجَّ
در حاليکه سوار بر شتر بود و  در سفرراديدم که شب هنگام  وسلمصلی هللا عليه يعنی: رسول هللا 

 چهره اش به سمت مسير شتر بود، نماز نفل می خواند. 
   خوانندۀ محترم!

باد رنظرداشت  احاديثی متذکره  در مجموع گفته ميتوانيم :که خواندن تمامی نمازهای نافله در سفر 
ه نيست، يعنی خواندن آنها بهتر است، البته بجز جايز و بلکه ترک نمازهای نافله کاری پسنديد
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نمازهای راتبه ظهر و مغرب و عشاء، چه راتبه قبليه باشد يا بعديه، که ترک آنها بهتر است، 
بنابراين خواندن نماز راتبه صبح يا مثال نماز سنت وضوء يا سنت ضحی يا تحية المسجد يا نماز 

  ن سبب) در مسافرت بهتر از ترک کردنشان است.وتر و تهجد و يا نماز سنت مطلق (يعنی بدو
  عالمه ابن عثيمين در اين باره گفته: 

من در سنت نبوی درباره نمازهای نافله (در سفر) تامل نموده و برايم روشن شده که راتبه ظهر « 
و مغرب و عشاء خوانده نمی شوند، اما ديگر نمازهای نافله مانند راتبه فجر، يا سنت وتر، و نماز 

مجموع فتاوی  ».(شب، و نماز ضحی، و تحية المسجد و حتی نمازهای سنت مطلق خوانده می شوند
 ).15/258ابن عثيمين . (

 يادداشت:
گونه نمازها را بر سواری  برخی از فقها ميفرمايند : اگر مشقتی هم باشد مستحب است كه اين

 َعلَيِه َوآِلِه َوَسلََّم يَصلِّی ِمَن اللّيِل َعلَی َكاَن النبی َصلَّى oَِّ « بخواند، زيرا در حديث آمده است:  
َهْت ِبِه، و يومُئ بالّرُكوعِ َو الّسُجود و يْجعَُل  ) 702-700و مسلم ( بخاری ).(»( راحلته أيَنماَ تََوجَّ

ِ َعَليِه ِ َوَسلََّم پيامبر َصلَّى » (السُُّجوَد أْخفََض ِمَن الّركوع َّoكه سوار بر شتر بود  شب هنگام، در حالی
خواند، و به جای ركوع و سجده اشاره ميكرد و  اش به سمت مسير شتر بود، نماز نفل می و چهره

 .شد) می  برای سجده بيشتر خم
ِ َعلَيِه ِ َوَسلََّم  َّo ياد خواندن آن حتی سوار بر بخاطر محبت با نماز و آزمند بودن بر زپيامبر َصلَّى

)، 3/73مسند احمد ( از سخنان و امالی ايشان )  -( شيخ ابن جبرين  .خواند شتر نيز نفل می
 .)8554،5600طبرانی (» االوسط«) و 8505ابی شيبه ( )، مصنف ابن4520مصنف عبدالرزاق (

 حکم ترک  سنت و مستحبات:
جبات و فرائض قرار دارند و کسی که اعمال مستحب قابل تذکر است که : سنتها در مرتبه بعد از وا

 و سنت را انجام دهد در حق خود نيکی کرده است و بار حسنات خود را سنگين می نمايد.
اما ترک سنتها بطور کلی مذموم است و علماء  کسی که ترک سنتها بطور کلی نمايد فاسق می 

 در حق خود بخل ورزد. خوانند و لذا ترک سنت بطور کلی جايز نيست و فرد نبايد
البته برخی از سنتها مؤکده هستند يعنی پيامبر بر انجام آنها مداومت داشته اند مانند نماز سنت قبل 

 از نماز صبح و ترک اين نوع سنتها فرد را مشمول سرزنش و لومه می سازد.
ا مداومت نداشته اند اما برخی از سنتها مؤکده نيستند يعنی پيامبر صلی هللا عليه وسلم هميشه بر آنه

  و لذا ترک آنها مورد سرزنش فرد نخواهد شد مانند سنت قبل از عصر. 
 اوقات ممنوعه  برای خواندان نماز: 

در  دين مقدس  اسالم  اوقاتی وجود که در آن خواندن نماز نهی وممنوع گرديده است ، شرعيت 
را در نهی واوقات مکروه نماز  معرفی اسالم مطابق حديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم  اوقات ذيل  

  داشته  است  :
  بعد از نماز صبح تا اندکی بعد از طلوع آفتاب (حدود ربع ساعت بعد از طلوع آفتاب)،   -1
  هنگام استواء آفتاب که آفتاب  در وسط آسمان واقع گردد . -2
  بعد نماز عصر تا غروب آفتاب .    -3
  صبح. بعد از طلوع فجر و قبل از نماز -4
  خواندن سنت هنگام اقامة نماز فرض   . -5

  در حديثی که از  عقبه بن عامر رضی هللا عنه روايت  گرديده است آمده است :
ثالث ساعات کان رسول هللا صلی هللا عليه و سلم ينهانا أن نصلی فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا : «  

الظهيرة حتی تميل الشمس، و حين تضيف  حين تطلع الشمس بازغة حتی ترتفع، و حين يقوم قائم
سه وقت است که پيامبر صلی هللا «)   831/568/1(صحيح مسلم »  الشمس للغروب حتی تغرب
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هايمان در آن اوقات نهی کرده است، وقتی که  عليه و سلم ما را در نماز خواندن يا دفن کردن مرده
گيرد تا وقتی  ه آفتاب  در وسط آسمان قرار میکند تا آن که بلند شود، و وقتی ک تازه آفتاب  طلوع می

 ».که مايل شود، و زمانی که آفتاب  در آستانه غروب باشد تا وقتی که غروب کند
پيامبر صلی هللا عليه و سلم علت نهی از نماز در اين اوقات را در خطاب به عمرو بن عبسه رضی 

ثم أقصر عن الصالة حتی تطلع الشمس  صل صالة الصبح،«    هللا عنه بيان کرده و فرموده است : 
حتی ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرنی شيطان، و حينئذ يسجدلها الکفار، ثم صل فإن الصالة 

مشهودة محضورة، حتی يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصالة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل 
عصر، ثم أقصر عن الصالة حتی تغرب الفی فصل فإن الصالة مشهودة محضورة حتی تصلی ال

 )832/570/1(صحيح مسلم   » الشمس، فإنها تغرب بين قرنی شيطان و حينئذ يسجد لها الکفار
آيد نماز نخوان، چون  آفتاب   کند و باال می نماز صبح را بخوان سپس تا وقتی که آفتاب  طلوع می«

برند؛ سپس نماز (ضحی) بخوان چون  کند و کفار برای آن سجده می بين دو شاخ شيطان طلوع می
رسد؛ آنوقت از  مالئکه شاهد و حاضر بر نماز هستند تا اينکه سايه نيزه به کمترين مقدار خود می

شود. سپس وقتی که سايه مايل  ورمی خواندن نماز خودداری کن؛ چون در اين وقت آتش جهنم شعله
خوانی، و بعد  . تا آنکه نماز عصر را میشد نماز بخوان چون مالئکه شاهد و حاضر بر نماز هستند

از آن، از نماز خواندن خودداری کن تا وقتی که آفتاب  غروب کند؛ چون آفتاب  بين دو شاخ شيطان 
 ».برند کند و در اين زمان کفار برای آن سجده می غروب می

 شود: در ضمن، نهی از خواندن نماز در اوقات ذکر شده شامل زمان و مکان زير نمی
  گيرد): در روز جمعه، زمان استواء (هنگامی که آفتاب  در وسط آسمان قرار می  لف:ا

اليغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر ما «  بدليل حديث پيامبر صلی هللا عليه و سلم که فرمودند:   
استطاع من طهر، ويدهن من دهن، أو يمس من طيب بيته، ثم يخر فاليفرق بين اثنين، ثم يصلی 

(صحيح بخاری »  ثم ينصت إذا تکلم اإلمم، إال غفرله، ما بينه و بين الجمعة األخری  ماکتب له،
883/370/2( 

تواند خودش را پاک کند و سرش را با روغن چرب نمايد  هر کسی که روز جمعه غسل کند و تا می«
ر اش، خودش را خوشبو کند، سپس برای نماز جمعه خارج شود و بين دو نف يا از بوی خوش خانه

ها وسر آنها عبور نکند) و آنچه را که برايش مقدر شده  جدايی نياندازد (در مسجد از روی شانه
نماز بخواند و وقتی که امام شروع به خواندن خطبه کرد، سکوت کند، تمام گناهان (صغيره) او از 

 ».شوند اين جمعه تا جمعه ديگر بخشيده می
زگزار را به خواندن آنچه برايش مقدر شده تشويق نموده و در اينجا پيامبر صلی هللا عليه و سلم نما  

به همين علت جماعتی از سلف از جمله  تا وقت خروج امام او را از نماز خواندن منع کرده است، و 
اند: خروج امام (برای خواندن  عمر بن خطاب رضی هللا عنه و امام احمد نيز به تبعيت از او گفته

به امام مانع صحبت کردن است، پس، خروج امام را مانع خواندن نماز خطبه) مانع نماز است، و خط
 اند نه قرار گرفتن افتاب  در وسط آسمان را (استواء). دانسته 

در مسجد الحرام، که نماز خواندن در آن درهيچ يک از اوقات مذکور مکروه نيست، چون   ب :
  فرمايد :  می عليه وسلم صلی اله  پيامبر

(صحيح ابن »   اف، ال تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت و صلی أية ساعة من ليل أو نهاريا بنی عبدمن« 
روز از طواف اين خانه و  ای از شبانه  ای بنی عبد مناف کسی را که در هيچ لحظه)  «1036ماجة 

 ».نماز در آن منع نکنيد
ی نداشته باشد. نمازی که خواندن آن در اين اوقات نهی شده است، نماز نفلی است که سبب  ت:

ی فرض و سنت جايز است؛ از آنجاييکه پيامبر  بنابراين در اين اوقات قضای نمازهای فوت شده
(متفق »  من نسی صالة فليصل إذا ذکرها، الکفارة لها إال ذلک  «  صلی هللا عليه و سلم فرمودند: 

ای جز اين  ند، و کفارههر کس نمازی را فراموش کرد، همين که يادش آمد بايد آنرا بخوا«عليه)  
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   ».ندارد
نماز بعد از وضوء نيز درهر وقتی که باشد جايز است؛ به دليل حديث ابوهريره رضی هللا عنه   ث:

  که پيامبر صلی هللا عليه و سلم هنگام نماز صبح به بالل فرمود :
ل : ما عملت يا بالل أخبرنی بأرجی عمل عملته فی اإلسالم فإنی سمعت دف نعليک فی الجنة، قا«  

عمال أرجی عندی، أنی لم أتطهر طهورا فی ساعته من ليل أو نهار إال صليت بذلک الطهور ما کتب 
ترين عملی که در  ای بالل به من بگو اميدوارکننده« )7894صحيح ابن ماجة » (  لی أن أصلی 

شت شنيدم، بالل ای کدام است، زيرا من صدای کفش هايت را پيشاپيش خودم در به اسالم انجام داده
ای از  ام اين بوده است که وضوءئی در هيچ لحظه ترين کاری که من انجام داده گفت : اميدوارکننده

 ».روز نگرفتم مگر اينکه بعد از ان هر آنچه برايم مقدر شده بود، نماز خواندم شبانه
ليه و سلم فرموده در اين اوقات دو رکعت تحيه المسجد هم جايز است؛ زيرا پيامبر صلی هللا ع  ج:

هرگاه يکی از شما «(متفق عليه)  »  إذا دخل أحدکم المسجد فاليجلس حتی يصلی رکعتين «  است:  
 ».وارد مسجد شد، تا دو رکعت نماز نخوانده ننشيند

 نهی از خواندن نفل بعد از طلوع فجر، قبل از نماز صبح: 
ر و أنا أصلی بعد طلوع الفجر فقال يا رآنی ابن عم«  يسار موالی ابن عمر رضی هللا عنه گفت: 

خرج علينا و نحن نصلی هذه الصالة، فقال : ليبلغ شاهدکم غائبکم، التصلوا بعد  يسار، إن رسول هللا
ابن عمر مرا ديد که بعد از طلوع فجر نماز ).«5353(صحيح ابن ماجة »  الفجر اال سجدتين 

و سلم روزی بر ما وارد شد در حالی که در اين  خواندم، گفت : ای يسار، پيامبر صلی هللا عليه می
خوانديم، فرمود : حاضرين در اينجا، به غايبين برسانند که بعد از طلوع فجر بجز  وقت نماز نفل می

 ».دو رکعت، ديگر نمازی نيست (البته مراد نخواندن نفل است 
 نهی از خواندن سنت هنگام اقامة فرض : 

إذا أقيمت الصالة «  يت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: از ابوهريره رضی هللا عنه روا
هرگاه نماز(فرض) اقامه شد خواندن هيچ )    «710/493/1(صحيح مسلم » فالصالة إال المکتوبة 

  ».  نمازی جز همان فرض جايز نيست
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  باب سی وهشتم 
  آن ینماز های فوت شده وقضاي

  خواننده محترم !
نبايد از رين  عبادتی است که ـرين ، مقبولتـيکی از زيبا تهمه بايد گفت که نماز قبل از 

در فکر فوت شدن فوت گردد ، ويا هم يک شخص مسلمان  درهيچ وقت ودر هيچ لحاظه 
ميباشد که انجام درست وبه موقع مسلمان   آن باشد،  نماز  از حقوق پروردگار بر انسان

  سن بلوغ وتکليف رسيده باشد فرض است .  آن ، بر يک مومن مسلمان که به
نماز  زمانی آسان وزيباتر ميشود که با شرايط وباريکی های آن با خشوع  وخضوع 

  مانند جزء زندگی وسيستم روزمره انسان مسلمان مبدل گشته وادا ء گردد.
ولی در حالت فراموشی ، مستی ، بی هوشی  ، ميتوان اين نماز فوت شده ، بطوری 

همانند اصل نماز در زمان پيامبر صلی  قضا ی ايد بجا ء گردد ، بنآ احکام نماز قضای  ب
لَوةَ ِلِذْكِرى «هللا عليه وسلم  تشريع شده است و يکی از داليل وجوب آن، آئه   ،» أَِقِم الصَّ

اين آيه داللت دارد بر اين که هر گاه به يادت آمد که «اند:  است که بيشتر مفسران گفته
جا بياور چه در وقتش باشد ويا خارج از وقتش اگر در  را به عهده داری آن نمازی بر

ش باشد قضايش را بجا ـتـرا به جا بياور ،  و اگر در خارج از وق  وقتش بود ادای آن
   بياور.

بنآ مسلمان در صورتيکه  وقت نماز از نزدش  فوت گرديد ،بايد در خواندن آن کوتاهی 
  ه به صورت فوری اقدام به اجرای آن نمايد .نکند، ولی واجب هم نيست ک

نماز قضا را می توان بطورمنفرد ويا هم بطورجماعت خواند. و الزم نيست نماز هر دو 
يکی باشد. مثال می توان قضای نماز صبح را،در جماعت نماز مغرب و عشاءخواند،يا 

  .برعکس
بايد قضا ی ادا  نمازی که از انسان فوت شده،از نظر تعداد رکعات،به همان صورت

گردد .مثال انسان می تواند در مسافرت،قضای نماز چهار رکعتی رابه صورت تمام 
بخواند. و اگر مثال در مسافرت،نماز ظهر از انسان قضاشده،درحالت مقيم به صورت دو 

  .رکعتی قضا کند
  نماز چه وقت قضاء ميشود :

خواب باشد، و يا معذور نماز وقتی قضاء ميشود که يک شخص فراموش کند، و يا در 
ش بگذرد، که در اينصورت بمحض اينکه اين عذار ـتـباشد، و سپس نماز از وق

را بخواند، ودليل اين حکم در خويش (فراموشی و خواب و غيره) برطرف شد بايد نماز
  فورمولبندی گرديده است : چنين حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم با دقت ووضاحت 

 ) ومسلم  572(بخاری ( » ليصلها إذا ذکرها ال کفارة لها إال ذلکمن نسی صالة ف« 
)، يعنی: ( اگر کسی نمازی را فراموش کرد پس هر وقتی که بيادش آمد بايد   684( 

»  أو نام عنها« آنرا ادا کند، هيچ کفاره ای بجز آن ندارد) و در صحيح مسلم آمده است: 
  .يعنی: ( يا اگر خوابش برد)
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ش بيرون رود، در ـتـو يا از روی کسالت نماز را نخواند تا از وق آعمد ولی اگر کسی
ش گذشته است، يعنی همانطوريکه  ـتـزيرا از وق اينصورت ديگر آن نماز قضاء ندارد 

ترک شود قابل قبول نمی  ش نيز اگر عمداً ـتـقبل از وقت نماز قابل قبول نيست، بعد از وق
وردن نماز آ. همانطور يکه عذر غرض  بجاء باشد ،مگر اينکه عذری درميان باشد

  قضای در حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم بوضاحت بيان شد .
رب يا نمازی که ديروز قضا شده ـاگر کسی چند نماز قضا داشته باشد مثال صبح ومغ

بخواند آيا ميتواند اول نماز امروز را قضا   بانمازی که امروز قضا شده کدام را بايد اول
قضای نماز برای کسی که از او فوت شده  د بعد ديروز يا اول مغرب را وبعد صبحکن

  باشد حاالت مختلفی دارد:
در حالت که انسان در خواب باشد و يا فراموش کند که وقت نماز است تا اينکه وقت  - 1

نمازش فوت شود، در اينصورت گناهی بر گردن او نيست ولی بمحض اينکه بيدار شود 
ش آيد بايست قضاء نماز را بجای آورد چه بعد از نماز فرضيه بعدی باشد و يا و يا بياد

  چه قبل از آن، و چه اوقات نهی  باشد (مانند قبل از طلوع و غروب افتاب) و يا نباشد. 
(هر کس نمازی را فراموش کند يا به خواب برود و نمازش را نخواند، کفاره آن اين 

  )315/477/1 -684ا بخواند). (صحيح مسلم : است که هرگاه به يادش آمد آن ر
حالت ديگر اينست که نمازش را چه بصورت عمد و چه از روی کسالت ترک کند، تا  - 2

اينکه وقتش بگذرد، اين عمل خودش  از گناهان کبيره بشمار ميرود و حتی برخی علماء  
از را عمدی يا چنين شخصی را کافر ميدانند و اظهار داشته اند که کسی حتی اگر يک نم

از روی کسالت يا به هر دليلی (به جز فراموشی يا خواب) ترک کند کافر  گشته است. 
إن بين الرجل وبين الشرک والکفر ترک  « زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايد:  

(روايت مسلم)، يعنی: ( بدرستيکه بين يک شخص و شرک و کفر، ترک کردن » الصالة 
  نماز هست.

ا در مورد قضای نمازی که فوت شده است؛ چون نماز وقت مشخصی دارد بر خالف ام
ساير عبادات قضا ندارد و ماداميکه شخص (عمدا يا از روی کسالت يا بهانه ای ديگر 
بجز فراموشی يا خواب) نمازش را نخواند، الزم نيست نمازش را قضا کند زيرا هيچ 

  سودی  برايش ندارد.
فرض هست و نبايد به هيچ وجه آنرا از سر وقتش گذراند زيرا از  نماز خواندن سر وقت

گناهان کبيره هست، حتی اگر کسی مريض باشد و نتواند حرکت کند بايد تا آنجاييکه 
ميتواند حرکات نماز را انجام دهد حتی اگر با حرکات پلکان چشمش باشد، خداوند متعال 

)، يعنی: "همانا 103(النساء : » اباً موقوتاإنَّ الصالة کانت علی المؤمنين کت« ميفرمايد:
   که نماز برای أهل إيمان حکمی واجب و الزم است".

البته برخی علماء  می گويند بعد از توبه می تواند نمازهايش را قضا نمايد.(و اگر کسی 
می خواهد جانب احتياط را پيش گيرد ما به وی توصيه می کنيم نمازش را قضا کند مگر 

زمان زيادی نماز نخوانده باشد و قضای آنها بسيار سخت و ناممکن باشد مانند  اينکه مدت
   قضای يک يا چند سال در عوض در اين حالت بايد نمازهای سنت زيادی بخواند)
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کنيد، و نمازها را سر وقت بخوانيد، و سعی کنيد   بنابراين شما بايد توبه صادقانه
  سنت بيشتری بخوانيد. نمازهای سنت را ترک نکنيد و يا نمازهای

  خوانندۀ محترم!
  ) مينويسد :235/2» (المحلی«ابن حزم رحمه هللا مفکر وفقيه جليل القدر جهان اسالم در 

همانا خداوند متعال برای هر نماز فرضی وقت معينی را قرار داده که آغاز و پايانش 
قت معينی رسد، و نيز در وـ مشخص است، بطوريکه در زمان مشخصی وقت آن فرا مي

رسد، بنابراين کسی که نمازش را بعد از خارج شدن وقتش  آن به پايان می وقت 
خواند، مثل کسی که نماز را قبل از دخول وقتش خوانده باشد، چون هر دوی آنها در  می

اند.همچنين حکم کردن به قضای نماز بايد از جانب خدا  غير وقت خودشان نماز خوانده
آيد، و اين  کم کردن به چيزی يک نوع قانونگذاری به حساب میبيان شده باشد، زيرا ح

کار مختص هللا تعالی  است که آن را توسط پيامبرش ابالغ کرده است و اگر بر کسی که 
بود، خداوند متعال و رسول  نماز را عمداً تا خروج وقت آن ترک کند قضايی واجب می

اند وبا ترک  و آن را هم فراموش نکردهکردند  او صلی هللا عليه وسلم ازذکر آن غفلت نمی
ً  «  دادند : بيان آن عمداً ما را در سختی قرار نمی   )64(مريم :    » َوَماْ َکاَْن َربَُّک َنِسيّا

  ».کار نبوده است و پروردگار تو فراموش«
و اما جمع نمودن بين دو نماز زمانی جايز است که مثال فرد را در وقت نماز ظهر به 

ات می برند  و او احتمال می دهد که به وقت نماز عصر بيرون نيايد، در اتاق عملي
  اينصورت می تواند نماز عصر خود را با ظهر جمع کند .

يا آنکه فرد در مسافرت باشد و وقت نماز برايش تنگ شود، يا عذری داشته باشد و ناچار 
  شود که بدليل سفر نمازش را جمع کند.

  ش:ـتـواجب بودن نماز در وق
بر هر مسلمانی  در نمازمطابق حکم پروردگار طوريکه در فوق متذکر شديم خواندن 

 وقتش واجب است.
ً  :«طوريکه ميفرمايد    )103(نساء :  » إنَّ الصَّالَةَ َکانَت َعَلی الُمؤِمِنيَن ِکتَاباً َمْوقُوتا

  ».رض و دارای اوقات معلوم و معين استــبيگمان نماز بر مؤمنان ف«
پس اين « دالرحمن سعدی مفسر شهير جهان اسالم در تفسير اين آيه می نويسد: عالمه عب

مبين فرضيت نماز است و اينکه نماز دارای وقتی است که به جز در آن وقت صحيح 
نيست خوانده شود، و وقت نماز اوقاتی است که نزد مسلمين ثابت و مقرر است، و 

 ، و آنها اين اوقات را از پيامبرشان کوچک و بزرگ ، و عالم و جاهل آن را می دانند
همانگونه » « َصلُّوا َکَما َرأيتُُموِنی أَُصِلّی « فرا گرفته اند که فرمود: صلی هللا عليه وسلم

بر اين داللت می » َعلَی اْلُمْؤِمنِينَ « و » نماز بخوانيد که مرا ديده ايد نماز می خوانم.
برحسب ايمان بنده نماز وی کامل انجام می نمايد که نماز معيار و ميزان ايمان است و 

شود، و اين داللت می نمايد که کافران گرچه به مانند اهل ذمه بايد به احکام مسلمين 
ملتزم باشند، اما آنها به انجام فروع دين مانند نماز امر نمی شوند، و چنانچه آن را انجام 

ه در آخرت به خاطر برپا دهند مادامی که کافر هستند نمازشان صحيح نيست. هرچند ک
  »نداشتن نماز و ساير احکام مجازات شده و سزا می بينند.
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و برخی از علماء  با استناد به احاديث صحيح فرموده اند که هرکس حتی يک نماز خود 
را عمدا ترک کند يا در سر وقت خود نخواند و آنرا عمدا به تاخيير بياندازد، او کافر می 

  و شروع به نماز خواندن ننمايد، حاکم اسالمی او را خواهد کشت.شود و اگر توبه نکند 
در حديثی از حضرت جابر رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

حد فاصل ميان انسان و » «إن بين الرجل و بين الشرک و الکفر ترک الصالة«فرمود : 
  اين لفظ مسلم است. ».شرک و کفر ترک نماز است

العهد الذی « فرمود :  ريده روايت است از پيامبر صلی هللا عليه وسلم شنيدم که میاز ب
ی بين ما و آنها (کفار و مشرکين)  مشخصه »«بيننا و بينهم الصالة فمن ترکها فقد کفر

  )231نسايی ( ».شود نماز است، هر کس آنرا ترک کند کافر می
يمان خود بازی نه نمايد  و اگر در اين خطر را جدی بگيريد و با ا برمسلمان است که 

اين امر بی توجه و سستی نمايد ايمان  شان در خطر خواهد بود و اگر فرد ايمانش را از 
دست دهد، مابقی اعمال صالحش هيچ سودی بحالش نخواهد داشت، چنانکه هللا تعالی می 

يعنی: » فِی اآلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرينَ َوَمن يَْکفُْر ِباِإليَماِن َفَقْد َحبَِط َعَملُهُ َوُهَو « :فرمايد
گردد؛ و در سرای ديگر، از زيانکاران  کفر ورزد، اعمال او تباه می  ايمان  بهوهرکس 

  خواهد بود.
و کسانی که در اين دنيا نماز نمی خوانند، به نص صريح قرآن در قيامت جهنمی خواهند 

فِی  * إِالَّ أَْصَحاَب اْليَِمينِ  * َکَسَبْت َرِهيَنةٌ  ُکلُّ َنْفٍس ِبَما « بود، چنانکه قرآن می فرمايد:
(مدثر  » َقالُوا َلْم َنُک ِمَن اْلُمَصِلّينَ  * َما َسلََکُکْم ِفی َسَقرَ  * َعِن اْلُمْجِرِمينَ  * َجنَّاٍت يَتََساءلُونَ 

که  هرکس در گرو کارهای بدی است» ُکلُّ َنْفٍس ِبَما َکَسَبْت َرِهيَنةٌ «  يعنی: )43- 38
کرده است. پس در مقابل آن گروگان گرفته می شود و آن کارها طوق گردنش خواهند 

مگر کسانی که » إِالَّ أَْصَحاَب اْليَِمينِ « بود و باعث گرفتار شدنش به عذب می گردند. 
کارنامه اعمالشان به دست راست داده می شود و از سعادتمندان هستند. اين ها گروگان 

  که آزاد و شاد خواهند بود.گرفته نمی شوند بل
در باغ هايی بهشتی خواهند بود که همه خواسته » فِی َجنَّاٍت يَتََساءلُوَن؛ َعِن اْلُمْجِرِمينَ « 

همديگر می نمايند و از  هايشان در آن فراهم است و در آسايش کامل هستند. آنان رو به
آنچه را که خدا به آن ها  يکديگر درباره گناهکاران می پرسند که حالتشان چگونه شد؛ آيا

آن » . آيا از آن ها خبر داريد؟« وعده داده بود يافتند؟ و برخی به برخی ديگر می گويند:
َما « گاه آنان را در وسط دوزخ می بينند که عذاب داده می شوند. پس به آنان می گويند:

چه گناهی شما چه چيزی شما را وارد دوزخ گردانيده است؟ و به » َسلََکُکْم فِی َسَقرَ 
  . ما از نمازگزاران نبوديم می گويند:» َقالُوا َلْم َنُک ِمَن اْلُمَصِلّينَ « مستحق دوزخ شده ايد؟

بنابراين بر طبق اين آيه، کسانی که در دنيا نماز خوان نبودند در قيامت در دوزخ خواهند 
  بود.

ای خويش در سر وقت پس بايد به فکر چاره باشيد و هرچه زودتر اقدام به ادای نماز ه 
خود نماييد، سعی کنيد از گناه دور شويد و اسباب گناه را از خود دور کنيد و با افراد 

ديندار رفاقت نماييد و نمازهای خود را در مسجد ادا کنيد، اگر شما نمازهايتان را در سر 
ب گناه وقت خود نخوانيد بلکه آنرا به وقت نماز ديگر منتقل کنيد، عالوه بر اينکه مرتک
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کار را بر خود دشوار کرده ايد، زيرا    -بس بزرگی شده ايد ، چون نماز قضا وجود ندارد
اگر چند نماز روی هم بيافتند، خواندن آن نمازها بر دوش آدمی سنگينی می کند و لذا 

مدتی بعد از خواندن منصرف می شويد و لذا بدين طريق شيطان شما را به گروه تارک 
ند! پس يکی از راههای سبک شدن عبادت نماز اينست که هرگاه وقت نمازها ملحق می ک

نماز شد، بدون تاخيير بلند شويد وضوء بگيريد و نمازتان را بخوانيد، مطمئن باشيد با اين 
اما به مرور آنقدر برای شما آسان  -هرچند در اوايل کمی برايتان دشوار باشد –روش 

  رد.خواهد بود که هرگز آنرا ترک نخواهيد ک
و باز يادآوری می شود سعی کنيد نمازهايتان را در مسجد بخوانيد و با اهل مسجد رفاقت 
کنيد. همه ی اين راهها کار شما را آسان می کند و اگر بر طبق اين روش عمل نکنيد پس 

  نمی توانيم بگوييم کار بر شما راحت می شود!
  :وچگونگی قضاء آن  ینماز قضاي

  خويش برای عبادات وقت و زمانی را قرار داده که مختص به آن  هللا متعال بنا به حکمت
عبادت است، ممکن است تمام اين حکمتها بر ما مشخص نباشد، اما در هرحال ما بعنوان 

مسلمان و تسليم شدگان درگاه الهی مامور و موظف هستيم که مطابق تعريف و خواست 
با وجود عذری که مقبول شرع  شرع عمل کنيم، و عدول از آن محدوده جايز نيست مگر

  باشد.
نمی خواند تا  - که شرع تعيين کرده  -و اما کسی که نمازش را در محدوده مقرر خود 

  آنکه وقت آن به اتمام می رسد، خارج از دو حالت نيست :
اول : به دليل وجود عذر شرعی ،خواب يا فراموشی ، نمازش را نخوانده باشد تا آنکه 

رسد، در چنين حالتی او گناهکار نيست (بشرطيکه عمدا در وقت  وقت آن به پايان می
نماز و يا برای ترک آن نخوابد) و بايستی نمازش را قضاء کند، يعنی هرگاه از خواب 

  بدون تاخير  نمازش را قضاء کند. –بيدار شد و يا بياد آورد 
لم است که دليل آن روايت انس بن مالک رضی هللا عنه از پيامبر صلی هللا عليه وس

  .)597بخاری (». َمْن َنِسَی َصالةً َفْليَُصِلّ إَِذا َذَکَرَها، ال َکفَّاَرةَ لََها إِال َذِلکَ « فرمود :
هر کس نمازی را فراموش کرد همان لحظه که به ياد آورد آن را بخواند، هيچ  «يعنی : 

  .»کفاره ای جز اين بر او نيست
إَِذا َرَقَد أََحُدُکْم «بر صلی هللا عليه وسلم فرمود : و در روايت مسلم از انس آمده که پيام

َالةِ ِلِذْکِری َالةِ، أَْو َغفََل َعْنَها، َفْليَُصِلَّها إَِذا َذَکَرَها، َفإِنَّ هللاَ َيقُوُل: أَِقِم الصَّ مسلم » َعِن الصَّ
نبود،  هرگاه يکی از شما در هنگام نماز در خواب مانده بود، و يا بيادش«).يعنی : 684(

و نماز را برای ياد «هرگاه بياد آورد نمازش را بخواند، چرا که هللا متعال می فرمايد : 
  )».14(طه » من برپا کن

دوم : بدون عذر شرعی اقدام به ترک و نخواندن نماز کند، حال چه از روی کسالت و 
ه وی جزو تنبلی باشد يا غيره، چنين شخصی به اتفاق فقهای اسالم گناهکار است، و گنا

گناهان کبيره است، و سزای آن آتش جهنم است، چنانکه قرآن کريم دليل رفتن به جهنم 
َعِن  * فِی َجنَّاٍت َيتََساءلُونَ  * إِالَّ أَْصَحاَب اْليَِمينِ « عده ای را اينگونه نقل می فرمايد: 

  ).43- 41(سوره مدثر » َصِلّينَ قَالُوا َلْم َنُک ِمَن اْلمُ *  َما َسلََکُکْم فِی َسَقرَ  * اْلُمْجِرِمينَ 
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کنند: چه چيز شما را به  اصحاب يمين در باغهای بهشتند، و ازمجرمان سؤال می«يعنی: 
  .»گويند: ما از نمازگزاران نبوديم می دوزخ وارد ساخت؟

و حتی بعضی از اهل علم معتقد به کفر آن هستند، و به اين حديث نبوی صلی هللا عليه 
َالةِ  «ند که فرمود : وسلم استناد کرده ا ُجِل َوبَْيَن الِشّْرِک َواْلُکْفِر تَْرَک الصَّ »  إِنَّ بَْيَن الرَّ

  ».حد فاصل ميان انسان و شرک و کفر، ترک نماز است«).يعنی : 82مسلم (
  و گفتند : بايد هرچه زودتر توبه کند و نمازهايش را در وقت شرعی آنها بخواند.

نی حکم ترک نماز، چنانچه کسی توبه کند و بخواهد يع –و اما جدا از اين مسئله 
  جبران کند، آيا قضاء کردن برای او مشروع است؟ )که نخوانده  (نمازهای گذشته را 

  پاسخ : علمای اسالم در اين مورد اختالف رأی دارند :
با قياس بر  -برخی  از علماء  ازجمله : امام ابوحنيفه وامام  مالک و امام شافعی  - 1

ن فراموشکار و در خواب مانده، گفته اند : اگر قضای نماز بر فراموشکار واجب انسا
باشد، به طريق اوال بر ديگرانی که عمدا آنرا ترک کرده اند، هم واجب است، لذا 

  نمازهای گذشته را قضاء کند.
در مقابل عده ای ديگر از اهل علم می گويند : اين قياس مع الفارق است، زيرا کسی  - 2

مدا (يعنی بدون عذر شرعی) نمازش را نمی خواند گناهکار است، ولی فراموشکار که ع
و خواب مانده گناهکارنيست، پس چگونه انسان عاصی را بر غير عاصی قياس کردن 

  روا باشد؟!
و قضاء کردن برای چنين کسی مشروع نيست، بلکه بايد توبه کند و مصمم باشد که ديگر 

واهد کرد، و در عوض برای جبران تا می تواند اعمال نمازهای فرض را هرگز ترک نخ
صالحه انجام دهد و نمازهای سنت را از دست ندهد، تا هللا متعال نقص وارده در 

نمازهای فرض وی را بوسيله نمازهای سنت جبران کند، چنانکه پيامبر خدا صلی هللا 
َل َما يَُحاَسُب ِبِه اْلَعبْ  «فرمود :  عليه وسلم  َالةُ اْلَمْکتُوَبةُ َفإِْن إِنَّ أَوَّ ُد اْلُمْسِلُم يَْوَم اْلِقَياَمِة الصَّ

عٌ أُْکِمَلْت اْلَفِريَضةُ ِمْن تََطوُّ  عٍ َفإِْن َکاَن َلهُ تََطوُّ َها َوإِالَّ قِيَل اْنُظُروا َهْل َلهُ ِمْن تََطوُّ » ِعهِ أَتَمَّ
در روز قيامت از آن  ی مسلمان اولين چيزی که بنده«يعنی :  ).810صحيح أبی داود (

شود، نماز فرض است؛ اگر آن را به طور کامل انجام داده که خوب، در غير  محاسبه می
شود : نگاه کنيد آيا نماز مستحبی دارد، اگر نماز مستحبی داشته باشد  می اين صورت گفته 

  ».گردد نماز فرضش از آن کامل می
تا آنکه وقت نماز به پايان می رسد،  هرکس عمدا نماز نخواند« امام ابن حزم می گويد :

ديگر ابدا قادر به قضاء (جبران) آن نخواهد شد، پس اعمال حسنه زياد انجام دهد و نماز 
سنت زياد بخواند، تا ميزان او در قيامت سنگين شود، و بايد توبه کند و از هللا متعال 

  ).235/  2(المحلی) (». طلب استغفار کند
، و پسرش عبدهللا، و سعد بن ابی وقاص، و سلمان فارسی، و و اين رأی عمر بن خطاب

ابن مسعود، و قاسم بن محمد بن ابوبکر، و بديل عقيلی، و محمد بن سيرين، و مطرف بن 
عبدهللا، و عمر بن عبدالعزيز، و داود ظاهری، و ابن حزم نيز هست، همچنين رأی 

ح عالمه ابن باز و البانی و ابن برگزيده شيخ االسالم ابن تيميه و امام شوکانی، و ترجي
  عثيمين و ديگران می باشد.
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  عالوه بر داليل ذکر شده  به موارد زير هم استدالل کردند:و
ْوقُوتًا« هللا متعال می فرمايد :  - 1   ).103(نساء » إِنَّ الصَّالَةَ َکاَنْت َعلَی اْلُمْؤِمنِيَن ِکتَابًا مَّ

و   معلوم  در اوقات  خويش  آنرا بر بندگان  عزوجل  هللا که   است  ای نماز فريضه«يعنی: 
  ».است  گردانيده  فرض  معينی

، و خروج از  است  وقت آغاز و پايانی  و گفتند : نماز زمان خاصی دارد و هريک دارای
آنها مشروع   نمازها در غير اوقات  آن بدون دليل شرعی جايز نيست، لذا برپاداشتن

  ، يا فراموش کردن.. ماندن  خواب ، مانند در  شرعی  عذری خاطر وجود  ، مگر به نيست
َمْن َنِسَی َصالةً َفْليَُصِلّ إَِذا َذَکَرَها، ال َکفَّاَرةَ لََها « پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند : - 2

هر کس نمازی را فراموش کرد همان لحظه که به «يعنی :  .)597بخاری (» إِال َذِلکَ 
  .»اند، هيچ کفاره ای جز اين بر او نيستياد آورد آنرا بخو

و اين يعنی : اگر بعد از بيادآوردن، ادای آنرا به تاخير انداخت، ديگر برای وی کفاره 
نخواهد شد، پس حال کسی که عمدا و بدون فراموشی يا خواب ماندن نمازش را نمی 

د، و نفعی خواند چه خواهد بود؟! به طريق اوال (قضای آن) برايش کفاره نخواهد بو
  برايش نخواهد داشت.

همانا خداوند متعال برای هر نماز فرضی وقت معينی «گويد :  ابن حزم رحمه هللا می - 3
را قرار داده که آغاز و پايانش مشخص است، بطوريکه در زمان مشخصی وقت آن فرا 

بعد  رسد، بنابراين کسی که نمازش را رسد، و نيز در وقت معينی وقت آن به پايان می می
خواند، مثل کسی که نماز را قبل از دخول وقتش خوانده باشد،  از خارج شدن وقتش می

  ).235/2» (المحلی». «اند چون هر دوی آنها در غير وقت خودشان نماز خوانده
همچنين حکم کردن به قضاء بايد از جانب شرع « و باز امام ابن حزم می گويد :  - 4

  که بر زبان پيامبرش ابالغ می کند، جايز نيست. باشد، و شرع جز برای هللا متعال
ما از کسی که معتقد است؛ قضای نماز بر کسی که عمدا آنرا ترک کرده واجب است، 
می پرسيم : درباره اين نمازی که شما امر به خواندنش می کنيد خبر دهيد : آيا خدای 

ل هم هستند)، ما می متعال به آن امر کرده يا غير آنست؟ اگر گفتند : فرقی ندارد (مث
گوئيم : پس با اين حساب کسی که عمدا نمازش را ترک کند گناهکار نيست! زيرا او آنچه 

را خداوند به وی امر کرده (با قضايش) انجام داده، و هيچ سرزنشی هم متوجه کسی که 
نمازش را نمی خواند تا آنکه وقتش به پايان می رسد نخواهد بود! درحاليکه کسی چنين 

ی نمی گويد (يعنی کسی تابحال نگفته کسی که عمدا نمازش را ترک کند گناهکار چيز
  نيست).

و اگر هم گفتند : اين نماز (يعنی قضای نماز) را خداوند بدان امر نکرده، می گوئيم : 
راست گفتيد، و همين کفايت می کند که آنها اقرار کنند چيزی را امر کرده اند که خدای 

  ) .236/  2المحلی   (».   تمتعال امر نکرده اس
حکم کردن به قضای نماز بايد از جانب خدا بيان شده باشد، زيرا حکم «و باز می گويد : 

آيد، و اين کار مختص خدا است که آن  کردن به چيزی يک نوع قانونگذاری به حساب می
آن را توسط پيامبرش ابالغ کرده است و اگر بر کسی که نماز را عمداً تا خروج وقت 

بود، خداوند متعال و رسول او صلی هللا عليه وسلم ازذکر آن  ترک کند قضايی واجب می
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اند وبا ترک بيان آن عمداً ما را در سختی  کردند و آن را هم فراموش نکرده غفلت نمی
ً «دادند :  قرار نمی و پروردگار تو « ). يعنی : 64(مريم :  »َوَماْ َکاَْن َربَُّک َنِسيّا

و هر قانونگذاری و حکمی که منشأ آن قرآن و سنت نباشد، ».نبوده استفراموشکار 
  ).235/2» (المحلی» «باطل است 

  و امام شوکانی می گويد :
ابن تيميه گفته : قائلين به قضای نماز هيچگاه حجتی برای ارائه نداشتند، و اکثر آنها « 

درکار نيست، و تازه می گويند : قضاء واجب نيست مگر با امر جديد، حال آنکه امری 
ما تنها بر سر قضای نماز با آنها نزاع نداريم، بلکه درباره قبول نماز قضاء و صحت 

نماز هم در غير وقت خود با آنها نزاع می کنيم. و بحث در آن به درازا کشيده، و آنچه 
 ذکر کرديم داود (ظاهری) و کسانی که با اويند نيز برگزيده اند، و صحيح هم همانست که
ذکر شد، چرا من بعد از تحقيق زياد در بين (کالم) قائلين به وجوب نماز قضاء بر کسی 

نيل األوطار ) » ( که عمدا ترک کند، دليلی نيافتم که در ميدان مناظره قابل پذيرش باشد..
)2  /26. (  

بنابراين قول راجح ، وهللا اعلم ،آنست که : قضای نماز برای کسی که بدون داشتن عذر 
عی آنرا ترک گفته، مشروع نيست و فايده ای هم ندارد، بلکه بايستی توبه و استغفار شر

  کند و در عوض برای جبران اعمال صالحه و نمازهای سنت زياد بخواند.
ابن قيم » الصالة    «اگر خواهان تفصيل بيشتر در اين بابت هستيد، می توانيد به کتاب 

  مراجعه کنيد.
  : يادداشت

کسانی از علماء  که معتقد به قضاء هستند، نمی گويند که «ابن تيميه گفته :  شيخ االسالم 
به مجرد قضاء گناه از دوش او ساقط می شود، بلکه می گويند قضاء کردن گناه وی را 
تخفيف می دهد، اما گناه ترک و تاخير نماز از وقتش مانند ديگر گناهان يا نياز به توبه 

کننده گناهان است، و يا به ساير چيزهايی که موجب ساقط  دارد و يا به حسناتی که محو
  ) .233/  5» (منهاج السنة ». «کردن عقاب اخروی اند

  نماز قضا وبهترين وقت ادای آن :
بهترين موقع ادای نماز، اول وقت آنست يعنی بعد از آذان و انجام نمازهای رواتب، بايد 

رای کسی که موفق به ادای نماز جماعت نماز فرض را بخواند ( البته بجز نماز عشاء ب
از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم سؤال شد کدام عمل نزد هللا محبوبتر  عشا نشود) چنانکه

  يعنی نماز در وقت خود.( بخاری و مسلم) »الصالة علی وقتها«است ايشان فرمودند: 
وسلم  رسول هللا صلی هللا عليه  ابن مسعود رضی هللا عنه نقل می کند که و

يعنی: افضلترين اعمال (نزد خداوند) »  أفضل األعمال الصالة فی أول وقتها «فرمودند:
روايت کرده اند و صحيح  ترمذی وحاکم اقامه ی نماز در اول وقت آن است. حديث را

  است.
و در پايين احاديثی را خدمت خوانندگان محترم ذکر خواهند نمود  که نشان می دهد 

  ليه وسلم نمازهای پنجگانه خود را در اول وقت می خواندند:پيامبر صلی هللا ع
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  نماز صبح: -
در مورد خواندن نماز صبح در حديثی از بی بی  عايشه(رضی هللا عنها) روايت است :  

صالة الفجر متلفعات  صلی هللا عليه وسلم کن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول هللا« 
زنان » «ضين الصالة، اليعرفهن أحد من الغلس بمروطهن، ثم ينقلبن إلی بيوتهن حين يق

شدند در حاليکه خود را با  در نماز صبح حاضر می   مؤمن با پيامبر صلی هللا عليه وسلم
 ها کردند به خانه پوشيدند؛ و پس از آن که نمازشان را ادا می لباسهايی (از خز يا پشم) می

  متفق عليه».شناخت آنها را نمی گشتند در حاليکه هيچ کس به خاطر تاريکی يشان باز می
  نماز ظهر: -

صلی  کان النبی«  در مورد خواندن نماز ظهردر حديثی از جابرن سمره روايت است : 
نماز ظهر را هنگامی که   پيامبر اسالم « »يصلی الظهر إذا دحضت الشمس هللا عليه وسلم

  . )254   اإلرواء ».(خواند آفتاب در حال زوال بود می
  صر:نماز ع -

 در مورد خواندن نماز عصر در حديثی از انس رضی هللا عنه روايت است : (أن رسول 
کان يصلی العصر و الشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلی  صلی هللا عليه وسلم هللا

نماز عصر را   پيامبر صلی هللا عليه وسلم«العوالی فيأتی العوالی والشمس مرتفعة) 
خواست به منطقه  بلند و پرنور بود طوريکه اگر يکی از ما میخواند که آفتاب  زمانی می

رسيد در حالی که  عوالی (محلی در فاصله حدود چهار مايلی مدينه) برود، به آنجا می
   بخاری و مسلم ».هنوز آفتاب بلند بود

الذی «فرمود :  از ابن عمر(رضی هللا عنه ) روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم
کسی که نماز عصر را از دست بدهد مانند » «ة العصر کأنما وتر بأهله ومالهتفوته صال

  متفق عليه».اين است که اهل و مالش را از دست داده باشد
من ترک « فرمود :   از بريده رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم

ملش از بين رفته کسی که نماز عصر را ترک کند ع» «صالة العصر فقد حبط عمله
  نسايی».است

  گناه کسی که نماز عصر را تا وقت زرد شدن آفتاب به تأخير بياندازد:
فرمود :  شنيدم که می  از انس رضی هللا عنه روايت است : از پيامبر صلی هللا عليه وسلم

تلک صالة المنافق، يجلس و يرقب الشمس حتی إذا کانت بين قرنی الشيطان قام فنقرها « 
ماند تا آفتاب  نشيند و منتظر می اين نماز منافق است که می»  «ا اليذکر هللا إال قليالأربع

شود و چهار رکعت نماز را (مانند مرغی  بين دو شاخ شيطان قرار بگيرد، آنگاه بلند می
  مسلم».کند مگر اندک خواند و در آن يادی از خدا نمی زند) تندتند می که به زمين نوک می

  نماز عصر را تا وقت زرد شدن آفتاب  به تأخير بياندازد:گناه کسی که 
فرمود :  شنيدم که می  از انس رضی هللا عنه روايت است : از پيامبر صلی هللا عليه وسلم

تلک صالة المنافق، يجلس و يرقب الشمس حتی إذا کانت بين قرنی الشيطان قام فنقرها « 
ماند تا آفتاب   نشيند و منتظر می افق است که میاين نماز من»  «أربعا اليذکر هللا إال قليال

شود و چهار رکعت نماز را (مانند مرغی  بين دو شاخ شيطان قرار بگيرد، آنگاه بلند می
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کند مگر  خواند و در آن يادی از خدا نمی زند) تندتند می که به زمين نوک می
  مسلم.».اندک

  نماز مغرب: -
از عقبه بن عامر رضی هللا عنه روايت است که در مورد خواندن نماز مغرب  در حديثی 

التزال أمتی بخير أو علی الفطرة مالم يؤخروا :« فرمود  پيامبر صلی هللا عليه وسلم
امت من تا وقتيکه نماز مغرب را تا موقع ظاهر شدن » «المغرب حتی تشتبک النجوم
بر دين حنيف  اند، همواره بر خير و فطرت (دينی)، يا ستارگان به تأخير نيانداخته

  ابوداود».هستند
أن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم کان « از سلمه بن أکوع رضی هللا عنه روايت است : 

نماز   پيامبر صلی هللا عليه وسلم» «يصلی المغرب إذا غربت الشمس و توارت بالحجاب
  متفق عليه خواند. شد می کرد و پنهان می مغرب را همينکه آفتاب  غروب می

  ماز عشاء:ن  -
اگر قرار باشد که نماز عشاء بطور انفرادی اداء ميگردد ، بهتر آنست تا ادای آن به 
تاخير انداخته شود ( حتی تا نصف شب) ولی اگر قرار شد که نمازعشاء با جماعت 

برگزارگردد ، بهتر است بعد از آذان  عشاء ، اقامه خوانده وادای نماز عشاء با جماعت 
  صورت گيرد .

ورد اينکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم  نمازعشاء را در چه وقت  اداء فرموده اند در م
أعتمم النبی :«حديثی داريم از حضرت بی بی عايشه(رضی هللا عنها) که فرموده اند 

ذات ليلة حتی ذهب عامة الليل، و حتی نام أهل المسجد، ثم خرج  - صلی هللا عليه وسلم
شبی پيامبر  صلی هللا عليه «مسلم)»( أن أشق علی أمتیفصلی، فقال : إنه لوقتها لوال

نماز (عشاء) را به تأخير انداخت تا اينکه قسمت اعظم شب گذشت و اهل مسجد  -وسلم
افتادند أالن  خوابيدند، سپس خارج شد، نماز را خواند و فرمود : اگرامتم به سختی نمی

  وقت آن (نماز عشاء) است.
  خواننده محترم ! 

ه نصوص حديثی که در فوق بدان اشاره نموديم با تمام وضاحت در يافتيم که با توجه ب
ادای نماز در اول وقت از توصيه های شارع است و کسی حق ندارد نماز خود را 

حداکثر تا انتهای وقت نماز مربوطه به تاخيير بياندازد، يعنی حق ندارد نماز خويش را 
اشد يا اصال بياد نداشت که وقت نماز قضا نمايد مگر اينکه شخص در خواب بوده ب

رسيده تا اينکه مطلع می گردد وقت نماز گذشته که در اين صورت هرگاه يادش آمد بايد 
بالفاصله همان وقت نمازش را بخواند و اين نماز قضا نيست:آيا کسی که عمداً نماز را تا 

  تواند قضای آن را بجای آورد؟ خارج شدن وقت ترک کند، می
همانا خداوند متعال برای هر نماز  گويد : ) می235/2» (المحلی«رحمه هللا در ابن حزم 

فرضی وقت معينی را قرار داده که آغاز و پايانش مشخص است، بطوريکه در زمان 
رسد، بنابراين  رسد، و نيز در وقت معينی وقت آن به پايان می مشخصی وقت آن فرا می

خواند، مثل کسی که نماز را قبل از  می کسی که نمازش را بعد از خارج شدن وقتش
  اند. دخول وقتش خوانده باشد، چون هر دوی آنها در غير وقت خودشان نماز خوانده
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همچنين حکم کردن به قضای نماز بايد از جانب خدا بيان شده باشد، زيرا حکم کردن به 
آن را آيد، و اين کار مختص هللا  است که  چيزی يک نوع قانونگذاری به حساب می

توسط پيامبرش ابالغ کرده است و اگر بر کسی که نماز را عمداً تا خروج وقت آن ترک 
بود، خداوند متعال و رسول او صلی هللا عليه وسلم ازذکر آن غفلت  کند قضايی واجب می

اند وبا ترک بيان آن عمداً ما را در سختی قرار  کردند و آن را هم فراموش نکرده نمی
ً وَ  «دادند :  نمی ) (و پروردگار تو فراموشکار نبوده 64(مريم :    » َماْ َکاَْن َربَُّک َنِسيا

  است).  و هر قانونگذاری و حکمی که منشأ آن قرآن و سنت نباشد، باطل است.
پس قضای نماز فوت شده هيچ اصلی در دين ندارد مگر اينکه شخص در خواب مانده 

  باشد يا اينکه فراموش کرده باشد.
   نماز صبح:  قضای سنت

قضای سنت نماز صبح يکی از موضعات است که فقها  در مورد آن به اختالف رای 
  اين موضوع ببرخی از آن اشاره مينمايم : بيشترپرداخته اند ، که غرض روشن شدن 

مستحب است که قبل از نماز صبح دو رکعت نماز سنت نماز صبح را  خواند و اين دو 
  در دين مقدس اسالم ميباشد :رکعت دارايی  فضيلت زيادی 

سنت    رکعت  اهميت ومنزلت  دو درباره  ) رضی هللا عنها (  عايشه حضرت  بی بی 
روايت  نموده   پيامبر صلی هللا عليه و سلم  در حديثی که از  صبح  از نـماز  قبل  نماز

  دنيا   ههم  از  را  رکعت  دو   آن  ( من  »هما أحب إلی من الدنيا جميعا:«ميفرمايد 
  . ترمذی  و  و مسلم  احمد  بروايت  . )  دارم  دوست  بيشتر

از جانب ديگر  سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم و اصحابش طوری بود که : ابتدا در 
خانه های خويش  نماز سنت فجر را بعمل مياوردند ، وبعد از انجام آن  برای ادای نماز 

دند و سپس ،بدون خواندن تحية المسجد ، شروع جماعت صبح به سوی مسجد براه می افتا
 به اقامه و ادای نماز جماعت می کردند.

بنآ ما هم بايد سعی وکوشش کنيم که در خانه خويش نماز سنت را  ادا نمايم ، وبعد از 
  خواندن نماز سنت  غرض ادای نماز جماعت به سوی مسجد برويم .

ماعت برگزار شده، بايد  به نماز در همان و هرگاه به مسجد رسيديم و ديديد که نماز ج 
زمان به  نمازجماعت ملحق شويم  و احيانا اگر نماز سنت صبح را قبال در منزل نخوانده 
باشيم، باز نبايد در مسجد و با شروع اقامه نماز سنت بخوانيد، زيرا پيامبر صلی هللا عليه 

مسلم » الصالة إال المکتوبةإذا أقيمت الصالة ف«و سلم  به صراحت تام فرموده اند : 
هرگاه نماز (فرض) اقامه شد خواندن هيچ نمازی جز همان فرض جايز «).يعنی: 710(

  ».نيست
در   و  آمد  بيرون  نماز صبح  برای  او  که  است  عمر روايت  بن  قيس  در حديثی از

  لذا  ، است  صبح  نماز  خواندن  پيامبر صلی هللا عليه و سلم مشغول  ديد که  مسجد
  را  نماز صبح  پيامبر صلی هللا عليه و سلم  با  فورا  بخواند،  فجر را  سنت  نتوانست

   آورد.  بجای  را  فجر  و سنت  برخاست  شد،  تمام  نماز صبح   چـون  سپس   خواند.
  اين ( » ما هذه الصالة؟ « فرمود:   و  او گذشت  از کنار   پيامبر صلی هللا عليه و سلم 

  و   نزد  پيامبر صلی هللا عليه و سلم حرفی   ،   است  فجر  سنت  : او گفت  . ) ؟ ز چيستنما
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  ، سنن  اصحاب  و  حبان  ابن  و  خزيمه  ابن  و  احمد  روايت  ( به  .  فرمود  سکوت
  .) است  دانسته    حسن   آن را  اسناد  عراقی  . مگر نسائی

   از طلوع  پيش  آيد که برمی  چنان  احاديث  ز ظاهرا«سيد سابق در فقه السنه می گويد: 
  بدون  يا  عذر  با  خواه  قضا کرد،  را  سنت صبح توان می  از آن  بعد  و  آفتاب 
  »باشد.  شده  فوت  تنها  يا  ، نماز صبح  با  همراه  عذر،

 کسيکه نماز صبح راهميشه قضاميکند !
ز طلوع فجر صادق آغاز وتا طلوع آفتاب نماز صبح ا قبل از همه بايد گفت که وقت 

ادامه دارد . پس ماداميکه آفتاب طلوع نکرده باشد وقت نماز هنوز باقی است و می توان 
  .آنرا ادا نمود

ولی اگر کسی در خواب بماند و هنگام بيدار شدن متوجه شود که افتاب طلوع کرده است، 
  يرد و نماز صبح خويش را بخواند.او بايد بالفاصله و بدون تاخير همان لحظه وضوء بگ

من نسی صالة أو نام عنها فکفارتها أن «پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده است:  زيرا
) (هر کس نمازی را فراموش 315/477/1 -684(صحيح مسلم : » يصليها إذا ذکرها

مد آنرا کند يا به خواب برود و نمازش را نخواند، کفاره آن اين است که هرگاه به يادش آ
  بخواند).

اما اگر کسی عادت کند و هر روز يا بيشتر روزهای هفته را در خواب بماند و نماز 
صبحش را به وقت طلوع آفتاب برساند، او گناهکار است و گناه او بزرگ و مايه ی 

  خشنودی شيطان است. العياذبا�
يد برای رفع اين پس کسی که در خواب می ماند نبايد آنرا بصورت عادت دربياورد و با

امر تالش کند، مثال ساعت آذان را تنظيم نمايد يا از روش مناسبی استفاده کند تا موقع 
  آذان از خواب برخيزد، تا بعد از مدتی سختی بيدار شدن از دوش وی برداشته می شود.

در صحيحين به روايت از ابوهريره آمده است  همچنين اگر بيدار شد بسم هللا بگويد، زيرا
يَْعِقُد الشَّْيَطاُن َعلَی َقافَِيِة َرأِْس أََحِدُکْم إَِذا ُهَو  «فرمود:  ه رسول هللا صلی هللا عليه وسلمک

َ اْنَحلَّ  ْت ُعْقَدةٌ، َناَم ثَالََث ُعَقٍد، َيْضِرُب ُکلَّ ُعْقَدةٍ َعلَْيَک َلْيٌل َطِويٌل َفاْرقُْد، َفإِِن اْستَْيقََظ َفَذَکَر �َّ
أَ اْنَحلَّْت ُعْقَدةٌ، َفإِْن َصلَّی اْنَحلَّْت ُعْقَدةٌ فَأَْصَبَح َنِشيًطا َطِيَّب النَّْفِس، َوإِالَّ أَْصَبَح َفإِْن تَوَ  ضَّ

  ». َخِبيَث النَّْفِس َکْسالَنَ 
وقتی که يکی از شما به خواب رفت، شيطان «فرمود:   رسول هللا صلی هللا عليه وسلم

گويد شب درازی در پيش داری به خواب،  گره می زند و در هر پشت سر او سه گره می
شود، و چنانچه بلند شد و وضوء  چنانچه بيدار شد و نام خدا را ياد کرد، گرهی گشوده می

شود وصبح  ها همه گشوده می شود و چنانچه نماز خواند گره گرفت گره ديگری گشوده می
ه هللا  را ياد نکرد و خيزد، و چنانچ دل و بانشاط برمی خيزد خوش که از بستر برمی

دل و  شود بددل و گرفته وضوء نگرفت و نماز نخواند صبح  که از بستر خواب بلند می
  ».خيزد نشاط و سست برمی بی

به هر حال بر هر فرد مسلمانی واجب است که سستی را در نمازش کنار بگذارد، 
د متعال به قلبها خصوصا برای نماز صبح، و نبايد خود را به غفلت بزند، چرا که خداون
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آگاه است و کسی که تنبلی می کند و برای بيدار شدن تالش نمی کند در حقيقت به خودش 
  جفا کرده چرا که بار گناه زيادی را برای خويش گردآورده است!

اگر به توصيه پيامبر صلی هللا عليه وسلم عمل شود بزودی اين مشکل رفع خواهد گرديد 
  ی ادای نماز از دوش برداشته خواهد شد.و ديگر سختی بيدار شدن برا

  :ردن وعدم خواندن نمازخوا ب بُ 
كند، وقت  طوريکه در فوق ياداور شديم شخصيکه خوابش ببرد، يا وقت نماز را، فراموش

پس همان وقت بايد نمازش را  آيد. ( گردد، يا بيادش می نماز او هنگامی است كه بيدار می
: نزد پيامبر صلی هللا عليه و سلم گفتند: خوابمان برده  ست. زيرا ابوقتاده گفته ا بخواند)

إنه ليس فی النوم تفريط إنما التفريط فی اليقظة، فإذا « ، فرمود:  ايم است به نماز نرسيده
انگاری و  بيگمان در خواب سهل » (نسی أحدكم صالة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها 

، هرگاه يكی از شما  نها در بيداری استانگاری وكوتاهی ت كوتاهی نيست بلكه سهل
نمازش را فراموش كرد يا اينكه خوابش برد و در وقت خود به نماز نرسيد، وقتی نمازش 

كرده   يا از خواب بيداز شد ) .( نسائی و ترمذی آن را روايت را بخواند كه بيادش آمد، (
  . ) و ترمذی آن را صحيح دانسته است

كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:  ز : انس روايت شده همچنان در حديثی ديگر ی ا
كه نمازش را فراموش  (كسی» من نسی صالة فليصلها إذا ذكرها ال كفارة لها إال ذلك« 
كفاره و تاوانی ندارد)( بخاری و مسلم  كند، هر وقت بيادش آمد آن را بگزارد، جز آن  می
  اند.) كرده را روايت   آن

شبی همراه پيامبر صلی  « گفت: كه   از عمران بن حصين روايت است در روايت اسالمی
كه آخر شب فرا رسيد يك مجلس عروسی برگزار شد،  ، وقتی رفتيم هللا عليه و سلم راه می

فردايش بموقع از خواب بيدار نشديم تا اينكه گرمای آفتاب بيدارمان كرد، هر يك از ما 
گويد: پيامبر صلی هللا  رفتن برآمد، عمران سراسيمه شده و با شتاب در صدد وضوء گ

كرديم و رفتيم تا اينكه آفتاب  بلند  كوچ   عليه و سلم دستور داد كه مردم آرام شوند، سپس
  . آنگاه وضوء گرفت و فرمان داد كه بالل  آذان دهد .  گشت

د، آنگاه پيامبر صلی هللا عليه و سلم دو ركعت نماز سنت قبل از نماز صبح را بگزار 
گفتند ای پيامبر هللا ، آيا فردا آن نماز را در  ،  ، و نماز را خوانديم گفت  سپس بالل اقامه

آيا  »   ( أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم« ؟ فرمود:    وقت صبح اعاده نكنيم
«  يرد؟پذ را از شما می»    با ر «   كند و خود  منع می»   ربا«      پروردگارتان شما را از

  .اند.) كرده ( احمد و ديگران آن را روايت
  جماعت برای ادای نماز قضا:

ودليل آن حديثی   برپا کردن جماعت برای قضای نماز در دين مقدس مشروع ميباشد،
صلی هللا  ِسْرَنا َمَع النَِّبیِّ «است که صحابی جليل  القدر  ابوقتاده رضی هللا عنه که گفت : 

ِ، َقاَل: لَْيَلةً   عليه وسلم ْسَت بَِنا َيا َرُسوَل �َّ أََخاُف أَْن تََناُموا َعِن «، َفَقاَل َبْعُض اْلقَْوِم: لَْو َعرَّ
قَاَل ِبالٌل: أََنا أُوقُِظُکْم، َفاْضَطَجعُوا َوأَْسَنَد ِبالٌل َظْهَرهُ إِلَی َراِحَلِتِه، فََغَلَبتْهُ َعْيَناهُ ». الصَّالةِ 

َيا ِبالُل، أَْيَن َما «َوَقْد َطَلَع َحاِجُب الشَّْمِس، َفَقاَل:   صلی هللا عليه وسلم النَِّبیُّ  فََناَم، َفاْستَْيقَظَ 
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َ قََبَض أَْرَواَحُکْم ِحيَن َشاَء، َوَردََّها «؟ َقاَل: َما أُْلِقَيْت َعلَیَّ َنْوَمةٌ ِمثلَُها قَطُّ، َقاَل: »قُْلتَ  إِنَّ �َّ
ا اْرتََفَعِت الشَّْمُس ». ِبالُل، قُْم َفأَِذّْن ِبالنَّاِس ِبالصَّالةِ  َعلَْيُکْم ِحيَن َشاَء، َيا أَ، َفلَمَّ فَتََوضَّ

). و للنسائی : 846) و نسائی (681) و مسلم (595بخاری ( ».(َواْبَياضَّْت، َقاَم َفَصلَّی 
همسفر   عليه وسلم هللا صلی هللا شبی، ما با  رسول   «ابو قتاده ميفرمايد ».َقاَم َفَصلَّی بِِهمْ « 

کرديم. رسول خدا صلی  بوديم. گروهی گفتند: چه خوب بود اگر برای خواب، توقف می
بالل گفت: من شما را ». ترسم برای نماز صبح بيدار نشويم می«فرمود:   هللا عليه وسلم

  کنم. مردم دراز کشيدند وبخواب رفتند . بيدار می
نگذشت که خواب بر او نيز غلبه کرد. بالل هم نشست و به شترش تکيه زد. ديری  

هللا صلی هللا عليه وسلم زمانی از خواب بيدار شد که آفتاب طلوع کرده بود. آنگاه،  رسول 
خدا! من  ؟! بالل گفت: ای رسول »کجاست آنچه وعده نمودی«بالل فرمود:   خطاب به

هرگاه، خداوند « هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود: هرگز چنين بخواب نرفته بودم. رسول 
گرداند. ای بالل! اکنون،  کند و هرگاه بخواهد،  بر می بخواهد، ارواح شما را قبض می

سپس پيامبر صلی هللا عليه وسلم عليه وسلم وضوء گرفت و پس از ». برخيز و آذان بگو
پيامبر صلی « و در روايت نسائی آمده است که : ». بلند شدن آفتاب، نماز را اقامه نمود

  ». عليه وسلم عليه وسلم برخواست و با اصحابش نماز خواندهللا
ق)  620مقدسى (م   بن احمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد�ّ   ابو محمد عبد�ّ شيخ 

قضای نمازهای از دست رفته بصورت جماعت مستحب است، زيرا پيامبر « ميفرمايد :
از دست دادند که آنها را با جماعت صلی هللا عليه وسلم در روز خندق چهار نماز را 

قضاء نمودند، و نيز در حديث ابوقتاده و غيره، که پيامبر صلی هللا عليه وسلم و اصحابش 
».( بعد از نماز صبح روز خندق بيدار شدند، که بصورت جماعت با آنها نماز خواند

  ).1/356المغنی  (
برداشت می شود که جماعت  از حديث ابوقتاده اينگونه«شيخ ابن عثيمين می گويد : 

برای نماز قضاء  اگر گروهی باشند ، مشروع است، زيرا قضاء، اداء را حکايت کند، 
پس همانگونه که اگر در وقت خود نماز می خواندند بصورت جماعت می خواندند، اگر 

هم نمازشان قضاء شد باز بصورت جماعت می خوانند، در حديث ابوهريره هم دراين 
ه پيامبر صلی هللا عليه وسلم بالل را امر کرد آذان دهد، سپس دو رکعت سنت باره آمده ک

» الشرح الممتع» « صبح خواندند سپس با آنها نماز صبح را با جماعت خواندند
)2/140. (  

  :از اينكه وقت بگذرد ز قبل  فتن يك ركعت از نما دريا
، بگزارد، نماز را دريافته کسيکه  بتواند قبل از گذشتن وقت نماز، يك ركعت آن نماز را

. زيرا  دهد) شود نه قضا، بقيه را در خارج وقت ادامه می نمازش ادا محسوب می است (
كرده كه فرمود:  (من أدرك ركعة من   ابوهريره از پيامبر صلی هللا عليه و سلم روايت

ان الصالة فقد أدرك الصالة) (هركس توانست يك ركعت را، در وقت مقرر بخواند، بيگم
اند.معنی اين حديث همه نمازهای  كرده .گروه محدثين آن را روايت  ) به نمازش رسيده است
كرده  گردد. بخاری حديث مربوط به اين مطلب را چنين روايت  پنجگانه را شامل می

هرگاه يكی توانست قبل از غروب آفتاب  سجده ركعت اول نماز عصر را دريابد،    : است
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بگزارد و آن را تكميل كند ، و هر گاه قبل از طلوع آفتاب  توانست  نماز خود را تا بآخر
.  ، يك ركعت است . مراد از سجده  “سجده نماز صبح را دريابد نماز خود را باتمام برساند

كه اگر كسی توانست در وقت غروب آفتاب و در وقت   آيد، از ظاهر اين احاديث برمی
كراهت نمازگزاردن   از صبح را دريابد، حديثطلوع آفتاب يك ركعت از نماز عصر و نم

كراهت دارد.   شود، اگر چه نماز خواندن در آن اوقات در اين دو وقت شامل حال او نمی
 و همچنين با دريافتن يك ركعت نماز كامل نماز او اداء است نه 

  :وردن نماز ها بعد از نماز صبح وعصرآقضا 
، بعد از نماز صبح  ند که : قضای نمازهای فوت شده) بر اين عقيده ا فقهاء جمهور علماء  (

  .  و نماز عصر جايز است
نظرداشت  اينکه برخی از ياران پيامبر صلی هللا  عليه وسلم  بجای آوردن نماز  بادر
اند، از جمله حضرت علی و ابن  ، بعد از نماز صبح و عصر، را مكروه دانسته سنت

  ن عمر. مسعود و زيد بن ثابت و ابوهريره و اب
گزارد،  سيرت نويسان مينويسند : اگر كسی بعد از نماز عصر، دو ركعت نماز می

حضرت عمر بن خطاب در حضور اصحاب پيامبر صلی هللا عليه و سلم، او را بخاطر 
  كرد. زد و كسی اين عمل وی را انكار نمی اينكارش می

ر حضرت عمر (رض) سيرت نويسان می افزايند که حضرت خالد بن وليد نيز چنين رفتا
  را عملی می ساخت .

حتی وتعداد از تابعين قضاء اوردن نماز ها بعد از نماز صبح وعصر  را مكروه 
، امام  . و از پيشوايان مذاهب اربعه ، سعيد بن المسيب ) بصری دانستنداز جمله :حسن ( می

  ابوحنيفه و امام مالك :
  پيروان مذهب امام ابو حنيفه :

ا م صاحب ابوحنيفه  بدين عقيده اند که بصورت مطلق خواندن نماز در پيروان مذهب ام 
اين دو وقت (بعد از نماز صبح وعصر)  اساسآ درست نمی باشد ، فرق نميکند که : نماز 

باشد، ولی  نماز »    اداء «   يا نماز »   قضا »   ، يا سنت يا نماز  باشد ، يا نماز واجب فرض
زيرا اين دو نماز را در هر وقت که   اند ( امر استثنا كرده عصر و نماز ميت را از اين

  توان بجای آورد، بدون اينكه وقت كراهت داشته باشد). باشد  می
پيروان مذهب امام صاحب ابو حنيفه بدين عقيده اند که اگر در اين اوقات در حين قرائت 

  مکروه ميباشد . دوقتنيزدر اين  »  سجده تالوت « به آيه سجده برخورد كردحتی خواندن 
  امام  ابو يوسف :

امام صاحب ابويوسف يکی از شاگردان  امام صاحب ابو حنيفه است  ،او  نماز مستحب 
پيش از نماز جمعه را از اين امر مستثنی نموده است . ولی در ساير موارد نظر  استاد 

  خويش امام ابو حنيفه را تايد  نموده است .
  :پيروان مذهب امام شافعی  

پيروان مذهب امام شافعی ميفرمايد بجا آوردن نمازهای سنت اگر دارای سبب مشخص 
، دو رکعت طواف کعبه در اين  و سنت وضوء گرفتن»   تحية المسجد  « باشند، مانند نماز 
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می اورند که : پيامبرصلی  ، و استدالل  دو  وقت (بعد از نماز صبح وعصر)  جايز است
.ولی  بجای  از ظهر را بعد از نماز عصر، بجای آورده استهللا عليه و سلم سنت نم
  دانند.  كه سبب ندارند، در اين اوقات مكروه می  آوردن نمازهای سنتی

  پيروان مذهب امام حنبل :
پيروان امام حنبل بدين عقيده اند که هرگونه نماز غير فرضی ، در اين دو وقت حرام 

  آمده است که : زيرا درحديثی جبير بن مطعم ميباشد ، مگردو ركعت نماز سنت طواف  ، 
يا بنی عبد مناف ال تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، « پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: 

كسی را كه طواف اين  ،  (ای فرزندان عبدمناف» وصلى أية ساعة شاء، من ليل، أو نهار 
د نماز بجای آورد، او را منع دهد و در هر ساعتی از روز يا شب بخواه خانه را انجام می

»     صحيح «   اند، و ابن خزيمه و ترمذی آن را  كرده . صاحبان سنن آن را روايت  ( نكنيد) 
  اند. دانسته

كراهت در  را بدون »    تحيه المسجد «  همچنان پيروان فقه حنبلی خواندن دو رکعت 
  اند. وقت استوا و در اثنای خطبه روز جمعه جايز دانسته

پيروان امام حنبل خواندن نماز ميت در اين اوقات حرام ميدانند ، مگر اينكه نگرانی از 
  .  كراهت جايز است تغيير بوی جنازه در ميان باشد آنوقت بدون 

  پيروان مذهب امام مالک : 
دانند ولی  پيروان امام مالك بجای آوردن هر گونه نماز سنتی را، در اين اوقات حرام می

در آن   ری و سجده تالوت و نماز ميت را، اگر نگرانی تغيير در آن نباشد (نمازهای نذ
دانند، و نمازهای فرض عينی را چه ادا و چه قضا را، در  صورت واجب است) جايز می

دانند، و نماز در حين استوا را، مطلقاً چه فرض و چه سنت را، نيز  اين دو وقت مباح می
  دانند.  مباح می

  گويد: امام مالك می باجی شارح موطای
باره نماز بهنگام نيمه روز،  : از مالك در از ابن وهب آمده است  »   المبسوط   «دركتاب

كه در روز جمعه در نيمه روز بهنگام  ام  : مردم را ديده بهنگام استوا سوال شد، او گفت
مردم را  . ولی من ، از آن نهی شده است خواندند، و در بعضی از احاديث استوا نماز می
  كنند. اگرچه خود آن را دوست ندارم  كه چنان می ام  . زيرا مردم را ديده كنم از آن نهی نمی

، نماز سنت را در اين وقت بجای  كه كسی جايز است  كه تنها برای   امام مالك برآنست
:  كه شنيده است آورد كه بنا بعذری نتوانسته باشد نماز شب را بجای آورد، و او گفته 

 دم سنت بدهللا بن عباس و قاسم بن محمد و عبدهللا بن عامر بن ربيعه بعد از سپيدهع
كه بعد از   : برای من مهم نيست اند، و عبدهللا بن مسعود گفته است بجای آورده»  وتر   «

  . بجای آورم» وتر «   نماز صبح سنت 
گروهی امامت   : عباده بن صامت برای گفته است كه  از يحيی بن سعيد روايت شده 

،  گفت»     اقامه «     كرد، روزی برای نماز صبح حاضر شد، مؤذن برای نماز صبح  می
وتر را بجای آورد، سپس برايشان به امامت نماز  كرد تا اينكه سنت   عباده او را ساكت 

  . صبح ايستاد 
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شد و به : ابن عباس خوابيده بود، سپس بيدار  كه از سعيد بن جبير روايت شده است 
  -عبدهللا در آن روزها كور شده بود  -اند؟  كار كرده  : ببين مردم چه خدمتگزار خود گفت

اند. ابن  خدمتگزار رفت و برگشت و گفت مردم نماز صبح را بجای آورده و برگشته
  بجای آورد، سپس نماز صبح را گزارد.» وتر   «  عباس برخاست اول سنت 
  قضای نمازهای سنت :

رای صحيح حکم شرعی همين است که : نمازهای سنت را می توان قضا کرد. بر طبق 
و اين رای عبدهللا ابن عمر رضی هللا عنه و اوزاعی و شافعی و احمد و اسحاق و مزنی 

  و غير آنها نيز است.
  دليل اين رای هم حديث صحيح ذيل ميباشد .

ْکَعتَْيِن  صلی هللا عليه وسلم  عنها ميفرمايد: َسِمْعُت النَِّبیَّ  ام سلمه رضی هللا « َيْنَهی َعِن الرَّ
بَْعَد اْلَعْصِر، ثمَّ َرأَْيتُهُ يَُصِلّيِهَما وکان ِعْنِدی ِمَن األَْنَصاِر، َفأَْرَسْلُت إِلَْيِه اْلَجاِرَيةَ، َفقُْلُت: 

 ،ِ َسِمْعتَُک تَْنَهی َعْن َهاتَْيِن َوأََراَک قُوِمی ِبَجْنِبِه َفقُوِلی َلهُ: تَقُوُل لََک أُمُّ َسلََمةَ: َيا َرُسوَل �َّ
ا تَُصِلّيِهَما، َفإِْن أََشاَر بَِيِدِه َفاْستَأِْخِری َعْنهُ، َفَفَعَلِت اْلَجاِرَيةُ، َفأََشاَر بَِيِدِه، َفاْستَأَْخَرْت عَ  ْنهُ، َفلَمَّ

لعصر، َوِإنَّهُ أَتَانِی َناٌس ِمْن َيا ِبْنَت أَِبی أَُميَّةَ، َسأَْلِت عن الرکعتين بعد ا«اْنَصَرَف َقاَل: 
ْکَعتَْيِن اللَّتَْيِن َبْعَد الظُّْهِر َفُهَما َهاتَانِ    )1233(بخاری:». َعْبِداْلقَْيِس، َفَشَغلُوِنی َعِن الرَّ

شنيدم که از خواندن دو رکعت، بعد از نماز عصر،  صلی هللا عليه وسلم  از رسول اکرم
خانه من، دو رکعت، بعد از نماز عصر خواند. آن روز، منع می کرد. اما من ديدم که در 

چند زن انصاری، نزد من نشسته بودند. به دختری( که تا هنوز به سن بلوغ نرسيده بود ) 
صلی هللا  برو و از قول من، بگو: ای رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم گفتم: نزد رسول هللا

عت ميکردی. ولی اکنون می بينم که آنها ! شما از خواندن اين دو رکعت، ممان عليه وسلم
با دست، اشاره فرمود، تو  صلی هللا عليه وسلم را می خوانی. و افزود که اگر آنحضرت

رفت و چنان کرد. رسول  صلی هللا عليه وسلم عقب برو. آن دختر  ، نزد رسول هللا
شيد (و منتظر با دست، اشاره فرمود. دختر نيز خود را عقب ک صلی هللا عليه وسلم  اکرم

ای دختر ابواميه! تو «فرمود:  صلی هللا عليه وسلم  ماند). پس از اتمام نماز، رسول اکرم
درباره ی دو رکعت بعد از عصر، پرسيدی. بايد بگويم: عده ای از افراد قبيله عبد قيس 

نزد من آمده بودند و بخاطر سرگرم شدن با آنان، دو رکعت (سنت) بعد ازظهر من، فوت 
  ».اينها، همان دو رکعت بود که خواندمشد. 

پس کسی که مثال نماز سنت صبح يا نماز سنت قبل از ظهر را نخوانده، می تواند بعدا 
  آنرا قضا کند.

ديد   در مسجد  و  آمد  بيرون  نماز صبح  برای  او  که  است  عمر روايت  بن  از قيس
  نتوانست  لذا  ، است  صبح  زنما  خواندن  پيامبر صلی هللا عليه و سلم مشغول  که

  خواند.  را  نماز صبح  پيامبر صلی هللا عليه و سلم  با  فورا   بخواند،  فجر را   سنت
پيامبر   آورد.  بجای  را  فجر  و سنت  برخاست  شد،  تمام  نماز صبح  چـون  سپس

نماز   اين فرمود: ما هذه الصالة؟ (  و  او گذشت  از کنار  صلی هللا عليه و سلم
  و  نزد  پيامبر صلی هللا عليه و سلم حرفی   ،   است  فجر  سنت  : او گفت  . ) ؟ چيست
مگر   ، سنن  حبان و اصحاب  ابن  و  خزيمه  ابن  و  احمد  روايت  به  . فرمود  سکوت
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  ) .948و صحيح ابن ماجه ( . است  دانسته    حسن   آن را  اسناد  حافظ عراقی . نسائی
  از طلوع  پيش  آيد که برمی  چنان  احاديث  از ظاهر«بق در فقه السنه می گويد:سيد سا

  بدون  يا  عذر  با  خواه  قضا کرد،  را  سنت صبح توان می  از آن   بعد  آفتاب  و
  » باشد.  شده  فوت  تنها  يا  ، نماز صبح  با  همراه  عذر،

فوت شود، سنت است. و دليل بر قضای سنت راتبه اگر «و شيخ ابن عثيمين می گويد: 
اين هم اينست که پيامبر صلی هللا عليه وسلم هنگامی که از نماز صبح خواب می ماند و 

تا بعد از طلوع آفتاب  بيدار نمی شدند، ابتدا نماز سنت فجر را می خواند و بعد خود نماز 
  ).18م/، سؤال رق74(لقاءات الباب المفتوح) (لقاء رقم/». صبح را می خواندند.

  بهترين وقت ادای نماز های فوت شده:
نمازهای قضا شده را ميتوان درهروقت  روز  بجاء اورد . در شرع اسالمی وقت 

بخصوصی  برای ادای نماز قضايی تعيين نگرديده است ، ولی تاکيد شرعيت بر اين 
 است که : در سه وقت يعنی طلوع آفتاب، استوای آفتاب و غروب آفتاب خواندن نماز

قضايی جايز نيست و اگر اين فرد صاحب ترتيب است نمازهای قضا شده را قبل از نماز 
وقتی به جا بياورد و اگر صاحب ترتيب نيست تقديم نماز قضايی بر نماز وقتی الزم و 

 .ضروری نيست
  يادداشت:

 .اش به شش نماز نرسيده باشد صاحب ترتيب به کسی می گويند که نمازهای قضا شده
صاحب ترتيب باشد، يعنی تا کنون شش نماز از وی فوت نشده باشد، چنين اگر شخص 

فردی وقتی نمازی را قضا کرد قبل از آنکه نماز بعدی را بخواند، واجب است نماز قضا 
شده را بجا آورد، ولی چنانچه صاحب ترتيب نيست می تواند در فرصت هايی که به 

طلوع، استوا و غروب آفتاب ) نماز دست می آورد عالوه از اوقات سه گانه مکروه (
فرض و وتر را بجا آورد. البته مذاهب ديگر نماز وتر را سنت می دانند و قضای آن را 

  واجب نمی دانند.
ولی طبق مذهب امام ابو حنيفه  نماز وتر واجب و در صورت قضا شدن، قضای آن نيز 

 .واجب است
د نظر را نيت کند. بطورمثال  شخص هر وقت می خواهد نماز قضا بجا آورد نماز مور

می خواهد نماز فرض ظهر را بجا آورد نيت کند که اولين نماز فرض ظهر يا آخرين 
   .نماز ظهری که بر ذمه من است، می خوانم و ساير نمازها را نيز بدين ترتيب نيت کند

  خواندن نماز قضای از جانب متوفی:
بر طبق نصوص شرعی، ثواب ه قبل از همه خدمت خواندگان  بايد بعرض برسانم ک

نمازهای قضا شده برای مردگان نمی رسد ،بنآ کسی نميتواند نماز قضای مادر ويا پدر 
بجاء ارند .وبه  آنان را  ويا ساير خويشاوندان  را که قبال وفات نموده اند ، نماز قضای 

مر در شرع درنظر بگيرد،  اين ا ببخشد ويا برای آنان اصطالح ثواب شانرا  را به آنان 
صحيح نيست و بدعتی در دين می باشد و تااالن چنين امری در دين وسنت پيامبر صلی 

  هللا عليه وسلم وجود نداشته است!
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إذا مات االنسان انقطع عمله إال من ثالثة أشياء: « پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايد:  
کسی مرد رابطه او با عملش  گاههر».( صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

که پس از مرگ نيز همچنان   پذيرد مگر سه عمل وی گردد و اعمال او پايان می قطع می
که همواره سود و خيرآن جاری   رسد: صدقه جاريه عملی ادامه دارد و ثوابش به وی می

که  يل مانند مسجد و راه و چاه آب و مدرسه و موسسه خيريه و اعمالی از اين قب است  ،
برندکه ثواب آن هميشه ادامه دارد.  یکه مردم ازآن سودم و علم و دانشی  شود ،  وقف می

که همواره او را بياد دارد و با دعای خير و اعمال خير از او  و فرزند شايسته و صالحی
  کند). ياد می

،  گردد که همواره چون اصل آن محفوظ است که وقف می هدف از صدقه جاری مالی است
که ثواب  رسد. مراد از اين حديث اينست  ثواب و پاداش آن ادامه دارد، و بصاحبش می

شود، مگراين سه چيز که  گردد و ديگر پس از مرگ وی تجديد نمی اعمال ميت قطع می
  رسد. می یاز عمل و کسب وی است و بعد ازاو نيز ادامه دارد و پاداش آنها به و

إن مما يلحق المؤمن من عمله :  «  گفت عليه و سلم بروايت ابن ماجه پيامبر صلی هللا 
وحسناته بعد موته: علماء  نشره أو ولدا صالحا ترکه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو 

بيتا البن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله فی صحته وحياته تلحقه من 
  ».بعد موته

زمرگ انسان همچنان ادامه دارد و ثوابش بوی که پس ا  ازجمله اعمال خيری   يعنی:
، با فرزند  که او سبب انتشارش شده است : دانشی شود اعمال زير است رسد و قطع نمی می

نهد يا  که ازخود بارث می گذارد يا قرآنی  که از خود بجای می شايسته و صالحی 
ن ساخته است يا که برای راهگذرا ای و کاروان سرائی  که ساخته است يا خانه مسجدی

که در حال  که اجراکرده و احداث نموده است يا صدقه جاريه و وقفی جوی آبی يا چاه آبی 
  .رسد صحت و حيات خود وقف کرده و بعد از مرگش نيز ثوابش همچنان بوی می

نَساِن إِالَّ َما َسَعی «و نيز هللا تعالی می فرمايد: ه برای و اينک )يعنی:39نجم »(َوأَن لَّْيَس ِلْإلِ
ای جز سعی و کوشش او نيست،بنابراين تنها امکانی که برای اهدای ثواب به  انسان بهره

مردگان از طرف ما است، دعای خير برای آنها و صدقه دادن به فقراء و اهدای ثواب 
آنها به مردگان ،مثال ثواب نماز به مرده نمی رسد ولی دعای شما برای اموات مومن و 

بود ان شاءهللا در ضمن کسی نبايد خود را از اجر کارهای نيکش  موحد سودمند خواهد
  محروم سازد و بلکه بايد توشه ای برای روز واپسين داشته باشد.

همچنين بنا بر نظريه ی صحيح از اقوال علماء  اهدای ثواب روزه ی نفلی ( يا قضای 
د جايز می روزه ی رمضان)برای مرده جايز است، و اهدای ثواب آن به مردگان موح

و دليل  ثواب قرائت قرآن به اموات نمی رسند. علماء  باشد.و بر اساس ارجحترين رای
نَساِن إِالَّ َما َسعَی ) يعنی: برای انسان  39خود را آيه  سوره نجم آورده ند : (َوأَن لَّْيَس ِلْإلِ

ا َکَسبْ «جزحاصل تالش او نيست. و نيز آيه:  سوره  بقره » ( تُْم لََها َما َکَسَبْت َولَُکم مَّ
  ) يعنی: دستاورد آنان برای آنان و دستاورد شما برای شماست.134

  به طور خالصه:
  اوالً: فتوای صحيح علماء  اين است که انجام عمل نيک از طرف زنده برای مرده جز در 
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ی آن را بيان نموده جايز نيست: مانند دعا و طلب آمرزش،  شريعت محدوده مواردی که
  ی واجب از طرف ميت. ه، صدقه، قربانی و قضای روزهحج، عمر

رسول هللا َصلَّی   ثانياً: خواندن قرآن به نيت ايصال ثواب به مرده جايز نيست، چون از
در اين زمينه حديثی وارد نشده است. سابقاً گفتم که انجام هيچ عمل نيکی  �َّ َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

ی که شريعت آن را استثنا نموده جايز نيست و از طرف زنده برای مرده جز در موارد
فتاوای انجمن دايمی بحوث علمی و افتا باشد.  ( خواندن قرآن برای ميت از آن موراد نمی

)9/47-49.(  
و « ، يعنی: »وأجمعوا أنه ال يصلی أحد عن أحد « امام قرطبی در تفسيرش فرمود:

، زيرا نماز يک عبادت »واند علماء  اجماع کردند که هيچ کس برای ديگری نماز نميخ
   بدنی است که هر شخصی مکلف است خودش آنرا بجای بياورد.

هرگاه مسلمانی فوت کرد بايد بدون تاخير وی را غسل داده و کفن نمايند و آنگاه بر وی 
نماز جنازه بخوانند و سپس وی را بدون تاخير دفن نمايند، اما پول جمع کردن برای 

ه وی نه فايده ای دارد و نه اصلی در شريعت دارد، و نمازهای جبران نمازهای فوت شد
فوت شده با پول جبران نمی شود، بلکه هر مسلمانی موظف است در زمان حياتش تمامی 

  نمازهای فرضش را در سر وقت خود بخواند.
اما کسی که نماز فوت شده دارد بايد توبه کند و ديگر هيچگاه زمينه آنرا مساعد نسازد که 

زش فوت شود، وگرنه گناهکار می شود و گناه فوت نماز از گناه شراب خواری نيز نما
  بيشتر است، و نمی توان با پول آنرا جبران نمود.

برای جبران آن نمازها بايد کسی که نماز قضاء دارد، نمازهای سنت بخواند مانند 
ز ابوهريره ا نمازهای راتبه و ضحی و وتر و تحية المسجد و .. زيرا در حديث صحيح

إن «فرمود :  رضی هللا عنه روايت است : از پيامبر خدا صلی هللا عليه وسلم شنيدم که می
أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصالة المکتوبة، فإن أتمها و إال قيل النظروا 
هل له من تطوع، فأن کان له تطوع أملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر األعمال 

  ).1425ابن ماجه (». لمفروضة مثل ذلکا
شود، نماز فرض  ی مسلمان در روز قيامت از آن محاسبه می اولين چيزی که بنده«يعنی: 

شود :  می است؛ اگر آن را به طور کامل انجام داده که خوب، در غير اين صورت گفته 
اشد نماز فرضش نگاه کنيد آيا نماز مستحبی دارد؛ اگر نماز مستحبی (نماز سنت) داشته ب

  ».شود گردد. سپس با ساير اعمال واجب او نيز چنين عمل می از آن کامل می
اما کسی که فوت کند، امکان جبران نماز های فوت شده اش ديگر با پول ، واسقاط ويا 
اينکه کسی ديگری ، بجای آن نماز بخواند ، وجود ندارد . همچنان بر شخص زنده از 

ه  بعنوان جبران  نمازی های فوت شده  شخصی متوفی  لحاظ شرعی  جايز نيست ک
نماز خواند . بلکه در مقابل ميتواند  نماز های نفلی  برای خود بجاء ارد  وبرای  

  شخصی متوفی  دعای نمايد ، اين دعا به حق ميت انشا هللا استجاب مينمايد.
  : ديد امام ابوحنيفه دررسيدن ثواب برای ميت

ديد شرعی را مخلوف  در مورد رسيدن ثواب وصدقه برای ميت شيخ امام حسنين محمد 
در مذهب حنفی آمده که ثواب تمام عبادات مثل دعا و استغفار و صدقه چنين بيان ميدارد :
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و تالوت و ذکر و نماز و روزه و طواف و حج و عمره و غيره ، برای ميت می رسد و 
  .می شود که ثواب عبادات را برای زنده ها و مرده داد

طوريکه در الفتح  القديردر روايتی از حضرت علی رضی هللا عنه روايت شده که پيغمبر 
را يازده » قل هو هللا أحد«صلی هللا عليه وسلم روزی از مقابرعبور می کرد : سوره  

  مرتبه تالوت کرد وثواب اين  تالوت را برای مرده ها  اهدا نمود.
وفی طی فتوای مينويسد:از زنده ها برای مصطفی الزرقا درمورد  رسيدن ثواب به مت

ميت ها هيچ چيزی نمی رسد به غير از دعا و عبادات و فرستادن ثواب آنها به ميت و 
  . همچنان دادن صدقه برای فقراء و اشخاص محتاج و کسانی که مستحق گرفتن زکات اند

  قضايیمسافرت دايمی ونماز
می  چيزی با نام نماز قضا وجود ندارد ، شرعيت اسالرهمانطوريکه قبآل  اشاره نموديم د

  مگر در دو حالت زير:
  کسی خواب بماند و بعد که بيدار شد متوجه می شود که وقت نماز تمام شده است . - 1
کسی که آنقدر مشغله ی فکری داشته که از يادش برود که  وقت نماز شده تا آنکه  - 2

  وقت آن تمام می شود.
شرايطی جايز نيست که نماز را قضا ءکرد، نه درحال در غير اين دوحالت تحت هيچ 

  مسافرت و نه در حضر و نه در حالت ديگری وگرنه بعنوان تارک نماز تلقی می شود. 
انجام نوافل و رواتب واجب نيستند، ولی ترک هميشگی آنها نيز مطلوب نيست،  دوما:

اتب را ترک کند ولی پس يک مسلمان نبايد به بهانه ی کار و شغلش برای هميشه نماز رو
اگر بعضی اوقات به سبب مشکالت و گرفتاری فرصت آنرا نيافت ، ترک آنها ايرادی 

ندارد. و در سفر نيز الزم نيست نماز رواتب خوانده شوند بجز نماز راتبه صبح که آنهم 
  ضروری نيست و ترک آن گناه نمی باشد.

کند و يا اگر در سفر بود و  هرگاه کسی مسافرباشد ، می تواند نمازش را قصر سوما:
  شرايط برايش دشوار بود عالوه بر قصر کردن نمازش را جمع کنيد.

پس  آنعده کسانيکه مصرف مسافرت دايمی اند ، آنها می توانند فقط در مسير سفر و يا 
مقصد که در آنجا مسافر تلقی می شوند، نمازشان را قصر کنند و اگر شرايط دشوار و 

د نماز خود را عالوه بر قصر کردن جمع هم کنند، اما در غير سفر تنگ بود می توانن
  موظف هستند تا نماز خود را در وقت خود بخوانند و قضای آن گناه بزرگی است.

هر مسلمانی در هر شغلی و وضعيتی باشد موظف است تا نمازهای پنجگانه را سر وقت 
ازش را می تواند قصر کند و اگر بخواند، و اگر احيانآ مسافر بود طوريکه که گفتيم ، نم

در شرايط اضطراری افتاد نمازش را جمع کند، و اگر در سفر بود نماز سنت بر او الزم 
  نيست.

  کدام نماز های سنت ( نافله )قضای ندارد :
نماز نافله ای که مقيد به سببی باشد، هرگاه سبب آن باقی نماند، ديگر قضاء نمی شود، «

کسوف کند و کسی در خواب باشد و بعد از بيدار شدن متوجه   بطور مثال : اگر آفتاب
شود که کسوف روی داده (و تمام هم شده) او ديگر نمی تواند نماز کسوف بخواند (قضاء 

کند) زيرا نماز کسوف سنت است و محل آنهم ديگر نمانده، و يا بطور مثال شخصی  
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ين مدت گمان کرده وضوء داخل مسجد شده و مدت طوالنی در آنجا باشد و چون در ا
ندارد (نمازتحية المسجد نخوانده) سپس بياد می آورد که وضوء دارد! ديگر نمی تواند 

نماز تحية المسجد بخواند، زيرا اين نماز مستحبی است که ديگر محل آن باقی نمانده 
است. و ضابطه اين مسئله اينست که : هر نماز نافله ای که مقيد به سببی باشد، ديگر 

ضاء نمی شود مانند نماز وتر، اما پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز وتر را (در روز) ق
بصورت وتر (يعنی فرد) قضاء نمی کردند، بلکه دوازده رکعت از ضحی می خواندند، 

حال آنکه بيشترين تعداد رکعت وتر پيامبر صلی هللا عليه وسلم يازده رکعت بود، و ايشان 
ردند ولی آنرا بصورت زوج می خواندن، زيرا محل آن باقی اين مقدار را قضاء می ک

  . )37ص  1756فتاوی الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد ».(نمانده بود
  »  اداء و قضاء«يادداشت توضيحی: فرق بين  

  از گذشتن  پس  يا واجب  فرض  انجام  يعنی» قضاء«آن. و   مقرره  در وقت  عبادت  انجام  يعنی» اداء« -
  آن.   مقرره  وقت
شود.   خوانده  از وقت  است. و اگر خارج» اداء«خواندن،   آن  شده  تعيين  نماز ظهر را در وقت  مثالً 

  شود.  می» قضاء«
    ُمدِرك، َمسبُوق، الَِحق: 

  شود؟  می  گفته  كسی  چه  به» ُمدِرك« 
» مدرك«را   آن  است  بوده  در نماز شريك  خر با امامتا آ  از اول  كه  مدرک به کسی گفته ميشود که : -

  گويند.  می
  شود؟  می  گفته  كسی  چه  به» َمسبُوق« -
  است.   را نيافته  يا چند ركعت  نماز يك  از اول  گويند كه: می  كسی  به» َمسبُوق«  -
  شود؟  می  گفته  كسی  چه  به» الَِحق«  -
  يا چند ركعت  در يك  و در وسط  بوده  شريك  نماز با امام  در اول  كه:شود  می  گفته  كسی  به» الحق« -

  تا حدی  رود و خوابش  خواب  باشد و در قعده  همراه  با امام  از اول  : يكی اينكه  مثل     نداشته  شركت
  باشد.  را خوانده  ركعت دو   يكی  امام  شود كه  طوالنی
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  باب سی ونهم 
  مريضص شخنماز 

اگر به جوهر ، حکمت وفلسفه  شريعت غرای  محمدی نظر به اندازيم  بو ضاحت تام در خواهيم 
گيری اساس وپايه گزاری شده است ، وبرای  يافت که شريعت اسالم اساسآ برای  سهولت و آسان

ده است بعمل اور باشند در انجام عبادات به اندازة عذرشان تخفيف  آنعده اشخاصيکه  دارای عذر می
  تابدون  مشقت ودر مزيقه قرار گرفتن  عبادات خود را انجام دهند. 

يِن ِمۡن َحَرٖج « پروردگار با عظمت ما ميفرمايد :  ). 78الحج:  آيه سوره » ( َوَما َجعََل َعَلۡيُكۡم فِی ٱلّدِ
  (خداوند در دين (اسالم) کار سنگين و دشوارى را بر شما نگذارده است).

ُ بُِكُم ٱۡليۡسَر َوَال يِريُد بُِكُم ٱۡلعُۡسَر «فرمايد:  سوره البقره  می  185وباز در ( آيه  َّxپروردگار » ( يِريُد ٱ
  خواهد خواهان زحمت شما نيست). آسايش شما را می با عظمت ،

َ َما ٱۡستََطۡعتُۡم  «  فرمايد:  وباز می َّxر توان داريد )  (آنقدر که د 6التغابن:  آيه سوره » ( فَٱتَّقُواْ ٱ
  ازپروردگار بپرهيزيد و تقوا پيشه كنيد).

إَِذا أََمْرتُُكْم بِأَْمٍر فَأْتُوا ِمْنهُ َما «فرمايد:  همچنان شارع دين مقدس اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم می
دهيد).  هرگاه شما را به انجام کاری امر نمودم هر اندازه که در توان داريد آن را انجام». ( اْستََطْعتُمْ 

يَن يْسرٌ «فرمايد:  و می   ريزی شده است). دين آسان و بر سهولت پايه».  (    إِنَّ الّدِ
نما ز مريضی واينکه مريض چگونه عبادت نماز را انجام دهد ،يکی از موضعات است که  موضوع

  ميباشد.وتعمق بين علماء  قابل بحث وتحقيق 
کيد نمايد که :دردين مقس اسالم ، قاعده ای کلی طوريکه در فوق بدان اشاره نموديم ميخواهم تا

  وجود دارد که توضيح وتشريح آن با الفاظ مختصر وزيبای چنين بعمل آمده است :
  بر هيچ شخصی بيشتر از توانش بار نخواهد مان ).» ( ال يكلف هللا نفسا إال وسعها  «  

ين قاعده کلی است  که شخص  به بنآ  در تعريف وتکليف  عبادات اسالمی از آنجمله نماز مريض هم
  هر اندازه که توان داشته باشد مکلف به اجرای  همان بخشی از عبادت است ونه کل عبادت .

  حضرت عمران بن حصين مريضی سخت بواسير داشت  ،  محدثين مينويسند در يکی از روز ها که :
ر صلی هللا عليه وسلم رفت ودر در مورد  اينکه چگونه عبادت نماز خويش را انجام دهد ؟ نزد پيامب 

  مورد چگونگی ادای نماز از آنحضرت جويايی  جواب شد:
صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع « پيامبر صلی هللا عليه وسلم در جوابش فرمود : 

بحالت ايستاده نماز بخوان ،اگر توان ايستادن نداشتی بحالت نشسته نماز بخوان ، » (  فعلى جنب  
  .)  246اگر توان نشستن راهم  نداشتی به پهلو  خوابيده ونماز بخوان  ) (نسايی دار قطنی و

ال يكلف هللا نفسا إال وسعها  فإن لم يستطع فمستلقيا« اين حکم در نسايی  به الفاظ ذيل آمده است  : 
«  

توانش بار )( ونماز بخوان ،خداوند متعال بر هيچ شخصی بيشتر از   150(بخاری جلد اول صفحه 
  .).نخواهد ماند

در حديثی ديگری حضرت عبد هللا بن عمر  رض می فرمايد  که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده 
اگر مريض توان سجده را نداشت با اشاره نماز بخواند ، البته هنگام سجده چيزی به پيشانی « است 

  .است  نه با چشم وابرو. )مراد ار  اشاره  ، اشاره نمودن با سر » (  خود بلند نکند.
  خوانندگان محترم!

با درنظرداشت آيات قرآنی واحاديت نبوی که در فوق بدان اشاره نموديم جمعبندی  نظريات فقها را 
  در مورد ترتيب ادا ی نماز مريض  بشرح ذيل بيان ميداريم :

واستطاعت طوريکه در فوق ياد اور شديم بر شخصی مريض  واجب است که تا حد توانايی  -1
  جسمی اش بصورت ايستاده نماز بخواند.
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کسی که توانايی ايستادن  را نداشته باشد ،  نماز خويش را نشسته  بخواند، و (در اين حالت)  -2
  افضل آنست که در قيام بصورت چهار زانو بنشيند.

بطرف   اگر بصورت  نشسته هم نميتواند  نماز بخواند، بر پهلو نماز بخواند طوريکه  رويش -3
  قبله باشد، و مستحب آنست که بر پهلوی راست دراز بکشد.

  اگر نتوانست بر پهلويش نماز بخواند، پس بر پشت خوابيده نماز بخواند. -4
اگر کسی قادر باشد که به ايستادن نماز بخواند اما نتواند به رکوع و سجده برود، بايد به حال  -5

او ساقط نمی شود ، بايد ايستاده نماز بخواند و برای رکوع (  ايستادن نماز بخواند البته  ايستادن از
با سر وسينه ، يا اگر با هردو نتوانست فقط بوسيله يکی از اندو )اشاره کند، سپس بنشيند برای 

  سجده نيز اشاره کند.  ( سر وسينه اش ) را  به پايين متمايل کند.
ِنِت «  فرمايد:   خداوند می ِ قَٰ َّxِ ْو از روى خضوع و اطاعت، براى خدا 238البقرة: »  (  ينَ َوقُوُموا) .(
  بپاخيزيد!).

ً «فرمايد:  هللا صلی هللا عليه وسلم  می و رسول  و نيز بخاطر ». به حالت ايستادن نماز بخوان». «صّلِ قائما
َ َما ٱۡستََطۡعتُمۡ «  فرمايد:   عام بودن فرموده حق تعالی که می َّxهر آن اندازه ).(16لتغابن: ا» (   فَٱتَّقُواْ ٱ

  که در توان داريد از خدا بهراسيد و پرهيزگاری کنيد).
اگر شخصی  مبتال به به مريضی درد  چشم  باشد، و يک داکتر معتمد برايش توصيه نمايد که:  -6

تو ميتوانی تنها  بر پشت خوابيده نماز بخوانی امکان مداوای تو هست وگرنه نمی توان مداوا نمود، 
  او می تواند بر پشت دراز کشيده و نماز بخواند. پس

هرکسی توانايی رکوع و سجده را نداشت، برای هر دو می تواند با اشاره (سر و سينه يا يکی از  -7
  آندو) آنرا انجام دهد، البته برای سجده اندکی بيشتر خود را کج (يا رو به پايين متمايل) کند.

ناتوان بود، بايد رکوع (را طبق معمول) انجام دهد و برای کسی که (تنها) برای سجده بردن  -8
  سجده (با سر و سينه يا فقط يکی از آندو) رو به پايين اشاره کند.

و کسی که نتواند پشتش را با گردنش در يک انحنا قرار دهد، و اگر پشتش انحنا و خم دارد گويا  -9
ست اندکی بر انحنايش بيافزايد (کمی خود که در رکوع است؛ در اينحالت هرگاه قصد رکوع کرد کافي

  را خم کند)، و در سجده هم تا جائيکه برايش ممکن است پيشانی  را بيشتر نزديک زمين بگرداند.
اگر نمی تواند با سرش هم اشاره کند (سرش را خم کند)، پس تکبيرة االحرام کند و شروع به  -10

و سجده و برخواستن از سجده و نشستن بين دو  قرائت نمايد و قيام و رکوع و برخواستن از رکوع
سجده و نشستن برای تشهد را در قلبش نيت کند (يعنی در قلبش نيت و تصور کند که مثال االن در 
رکوع يا سجده است و دارد رکوع و سجده می برد) و اذکار هر کدام را بخواند، اما آنچه بعضی از 

  ، اصلی ندارد.مريضان  که با اشاره انگشت انجام می دهند
و هرگاه مريض در اثنای نمازش توانايی آنچه را که از انجامش عاجز بود، پيدا کرد؛ از قيام و  -11

  نشستن و رکوع گرفته تا سجده، بايد آنرا انجام دهد و نمازش را ادامه دهد.
ز هرگاه  مريض ويا هم غير مريض  در وقت نماز  خوابش ببرد ويا فراموش کند ، که نما - 12

بخواند ، پس دراين صورت ، هرگاه از خواب  بيدار شد، يا به ياد آورد  که نماز نخوانده  ، باالی 
اش واجب است بالفاصله نمازش را بخواند، جائز نيست تا وقت رسيدن نماز ديگری آن را به تأخير 

  اندازد.
نَِسيَها َحتَّى َذَهَب َوْقتَُها َوَعَليِه  َمْن نَاَم َعْن َصالٍَة أَوْ «فرمايد:  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم می

اگر کسی خوابيد يا از ياد برد که نماز بخواند، هرگاه بيدار » «قََضاُؤَها إَِذا َذَكَرَها الَ َكفَّاَرةَ َلَها إِالَّ َذِلكَ 
 هللا صلی هللا رسـول ». شد يا به ياد آورد فوری آنرا بخواند، و بجز خواندن آن، کفاره ديگری ندارد

لَٰوةَ ِلِذۡكِریٓ «  عليه وسلم  اين آيه را تالوت فرمـود:   ) (نماز را  14سوره طه: آيه » (  َوأَقِِم ٱلصَّ
  برپاى دار، تا هميشه به ياد من باشى).
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به هيچ صورت وهيچ شرايطی جائز نيست که کسی  نماز را ترک نمايد  بلکه بر هر مکلفی واجب است که در 
تر باشد از روزهای سالمتی و صحت. جائز نيست که هيچ کس فرضی را  ام نمازها حريصروزهای مريضی بر انج

ترک نمايد تا اينکه وقت آن فوت شود، هرچند که مريض باشد، مادامی که عقلش را از دست نداده باشد. بلکه بر او 
  تواند آن را انجام دهد. واجب است هر اندازه که می

تواند آن را انجام دهد هرچند که به اشاره  ليکه هنوز عاقل و سرحال است و میاگر عمداً آن را ترک نمود در حا
هللا صلی هللا عليه  شود، زيرا رسول  باشد، گناهکار است بلکه برخی از اهل علم معتقد هستند به اين کار کافر می

الَةُ َفَمْن تََركَ «فرمايد:  وسلم می عهد و پيمانی که در ميان ما و کافران فرق «». َها َفَقْد َكفَرَ اْلعَْهُد الَِّذى َبينَنَا َوَبينَُهْم الصَّ
  ».شود گذارد، نماز است. هر کسی آن را ترک کند کافر می می

الَةُ َوِذْرَوةُ َسنَاِمِه اْلِجَهادُ «فرمايد:  هللا صلی هللا عليه وسلم می و نيز رسول  سر ». «َرأُْس األَْمِر اِإلْسالَُم َوَعُموُدهُ الصَّ
  ».رها اسالم است، و ستون آن نماز است، و بلندترين قلة آن جهاد در راه خدا استکا

الَةِ  «فرمايد:  هللا صلی هللا عليه وسلم می رسول  ْرِك أَِو اْلُكْفِر تََرُك الصَّ ُجِل َوبَيَن الّشِ فرق ميان شخص ». «بَيَن الرَّ
  .صحيح امام مسلم)». ( باشد مسلمان و شرک و کفر ترک نماز می

)  شود اند اين قول (يعنی تارک نماز کافر می باتوجه به داليل قرآنی و احاديثی که در مورد شأن و منزلت نماز آمده
  باشد. تر می تر و قوی اصح

و اما اينکه برخی از مريضان به فهم خود   نماز خود را تا زمان بهبودی به تاخير می اندازند جايز نيست، و 
  رموديد در شرع پاک و مطهر اصلی ندارد.طوريکه در فوق مالحظه ف

اگر بر مريض سخت آمد که هر نماز را در وقت خود بخواند، می تواند نماز ظهر را با عصر، و مغرب را با  - 13
عشاء بصورت جمع تقديم يا تاخير بخواند، آنگونه که برايش آسانتر بود، اگر خواست عصر را جلو بياندازد و با 

واست ظهر را در وقت نماز عصر بصورت جمع تاخير بخواند، و يا اگر خواست عشاء را در ظهر بخواند، و اگر خ
  وقت نماز مغرب بصورت جمع تقديم بخواند و يا مغرب را همراه عشاء با جمع تاخير بخواند.

   . اما نمازصبح را نمی توان با نماز قبل يا بعد خود جمع کند، زيرا وقت آن با قبل وبعد خود منفصل است

 سوال وجواب توضيحی در مورد نماز مريض
  نمازبخواند؟  طور نشسته  ميتواند  به  حالی  سوال : مريض  در چه

  شديداً   بايستد ولی  است  رانداشته باشد ، يا ممكن  ايستادن  و توان  قدرت مريض   كه  جواب : هنگامی
وجود   سر و افتادن  يا خطر چرخشباشد   اش  وجود داشته  شود. يا خطر ازدياد مريضی  می  ناراحت

  صورتها جايز است  اين  را ندارد، در تمام  و سجده  ركوع  توان  هست، ولی  ايستادن  داشت، يا توان
  ركوع  برای  كند فبها! و گرنه  و سجده  تواند ركوع اگر می  بنشيند و نماز خويش را بجا ارد . حال  كه

را   سجده، سرش  برای  سر باشد. البته  كردن  و خم  آوردن  پايين  ورتص  به  كند، اشاره  اشاره  و سجده
  كند.   خم  بيشتر از ركوع

نماز   نشيند، چگونه می  لحظه  ايستد و يك می  لحظه  يك  بايستد بلكه  تواند كامالً  نمی  سوال : اگر شخصی
  بخواند؟ 

  است.   مالز  برايش  تواند بايستد ايستادن می  كه  جواب : تا حدی
  چيست؟   نماز بخواند، حكمش  هم  نشسته  صورت  سوال :  اگر مريض نتواند به

دراز بكشد و پاها   : كامالً  كه  است  صورت  بدين  اش نماز بخواند. طريقه  طور دراز كشيده  جواب : به
  دارد و در زير سرش  زانوها را بلند نگه  پاها را دراز نكند بلكه  قرار دهد. البته  قبله  طرف  را به
كند   اشاره  كرده  سر را خم  و سجده  ركوع  بلند قرار گيرد و برای  سرش  قرار دهد تا مقداری  ای تكيه
را   سرش  كه  جايز است  هم  صورت  اين  تواند بنشيند. البته نمی  كه  كسی  برای  است  روش  بهترين  اين
  بر پهلوی  قرار داده  جنوب  طرف  را به  بخوابد يا سرش  تراس  قرار دهد و بر پهلوی  شمال  طرف  به

   بهتر است.   نخست  دو روش، روش  نماز بخواند. از اين  بخوابد و با اشاره  چپ
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  باب چهلم 
  حـراويـاز تـمـن

خواندن نماز تراويح با بمثابه عبادت مسمی ميباشد ،، ماه مبارک رمضان يكى از خصوصيات 
 رمضان  ميباشد. مبارک هاى در شب جماعت 

  » تراويح« ۀ ـميفرمايد: كلم»  تراويح«  ابن حجر عسقالنى در معناى عالم شهير جهان اسالم 
 »  يك سالم«  كه بمعناى  » تسليمة«  ۀــ، مانند كلم» يک راحتى«  است، يعنى »ترويحة« جمع 

، ميگويند  »  تراويح«  ان را ميباشد و از کلمه سالم گرفته شده، و نمازهاى جماعت شبهاى رمض
بصورت جماعت شروع شد نماز گزاران بين هردو سالم نماز »  تراويح« زيرا اولين بارى كه نماز
  كمى استراحت ميكردند.

َمْن قَاَم َرَمَضاَن   «پيامبر صلى هللا عليه و سلم در مورد مقام ومنزلت  نماز تراويح فرموده اند: 
َم ِمْن َذْنبِهِ إِيَمانًا َواْحتَِسابًا غُ  قيام رمضان را از روی ) (هر کسيکه 2009 (بخارى». ِفَر َلهُ َما تَقَدَّ

شيخ االسالم امام نووى رحمة    ايمان و اخالص بجای آورد، گناهان گذشته اش بخشيده ميشود .)
  ».منظور از قيام رمضان نماز تراويح ميباشد«هللا عليه فرمودند: 

  مشروعيت نماز تراويح:
حب است که نماز تراويح در مساجد و بصورت جماعت برگزار گردد.هرچند اگر بصورت تنهای مست

  در منزل و در مسجد نيز خوانده شود،مشروع و جايز است.
در اوايل پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز تراويح را در مسجد و بصورت جماعت با اصحاب خود 

نماز را بصورت تنها و انفرادی  در مسجد   ابرضی هللا عنهم برگزار می نمود ولی بعدا اصح
زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم می ترسيدند که با ادامه اين روند يعنی برگزار  برگزار می کردند.

اين امر برای اصحابشان پيش بيايد که نماز تراويح فرض است در  نمودن منظم جماعات تراويح،
  حاليکه نماز تراويح فرض نيست و سنت است.

لذا پيامبر صلی هللا عليه وسلم بعضی از شبها را جماعت می خواند و بعضی ديگر در منزل می 
خواندند و به مسجد نمی رفتند و جماعت برگزار نمی شد و هرکدام از اصحاب تنهايی نماز تراويح 

  را می خواندند.
اينکه پيامبر صلی هللا در آن اشاره دارد به  چنانچه حديثی از عايشه رضی هللا عنها روايت است که

عليه وسلم فقط دو شب در مسجد با اصحابشان نماز تراويح را بصورت جماعت خواندند و لی در 
شب سوم رسول هللا صلی هللا عليه وسلم به مسجد تشريف نياوردند، صبح از ايشان در مورد 

فلم يمنعنی من  كمرأيت صنيع «غيابشان سوال می شود و ايشان صلی هللا عليه وسلم می فرمايند: 
  »   إِنِّی َخِشيُت أَْن تُفرض َعَليُكْم   الخروج اليکم اال

برای نماز جماعت ، به سوی شما بيايم  ،ولی چيزی مانع آن نشد که   را ديدم شما  آمدن گرد«يعنی:
  ).1129بخاری ».(مگر آنکه ترسيدم که ، نماز تراويح ، بر شما فرض گردد 

عت برگزار کردن بر ای نماز تروايح سنت است و نه واجب،بعدها که بنابراين بايد گفت که : جما
بارحلت  پيامبر صلی هللا عله وسلم و در نتيجه آن پايان تشريع در دين اسالم ،ترس از اينکه نماز 

تراويح برای مردم واجب گردد ،باقی نماند،اصحاب تصميم گرفتند که نماز تراويح را بصورت 
  (به اقتدا به پيامبر که اوايل تشريع نماز تراويح چنين می کردند). جماعت و در مسجد بخوانند

چنانکه در حديثی ديگر از ام المومنين عايشه رضی هللا عنها ،بعد از اينکه حديث فوق الذکر را 
 روايت می کنند آمده است که :

و صدر من فتوفی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم واالمر علی ذلک،ثم کان فی خالفة ابی بکر « 
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ابی بن کعب،فقام بهم فی رمضان،وکان ذلک اول    خالفة عمر،حتی جمعهم عمر بن الخطاب علی
  )924 -بخاری »(اجتماع الناس علی القاری واحد فی رمضان 

و پيامبر صلی هللا عليه وسلم فوت کردند و روال بر همين بود،سپس در زمان خالفت ابوبکر « يعنی:
عمر نيز همان گونه بود،تا اينکه عمر مردم را برای نماز تراويح به  و همينطور در اوايل خالفت

امامت ابی بن کعب جمع نمود ،و نماز تراويح را به آنها در رمضان اقامه نمود،و اين اولين جماعت 
  ».مردم بر يک قاری و امام واحد بود 

رضی هللا عنه ايجاد کسانيکه می گويند جماعت خواندن نماز تراويح بدعتی بود که عمرابن خطاب 
نمود،به خطا رفته اند واستدالل  شان از حقيقت دور است . زيرا همانطور که قبال  ياداور شديم در 

زمان حيات  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بعضی از شبها نماز تراويح با جماعت برگزار می شد و 
  دانستن مردم بود.دليل ترک جماعت نماز تراويح از سوی پيامبر ،فقط ترس از فرض 

  تعداد رکعات نماز تراويح:
چون هيچ حديثی از شخص رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در مورد تعداد مشخص رکعات نماز 
تراويح روايت نشده، و آنچه که به آن استناد می شود فقط قول و عمل اصحاب رضی هللا عنهم 

  ،از جمله گفته اند که:لذا علماء  در تعداد رکعات تراويح اختالف دارند  است،
  نماز تروايح يازده رکعت است.     -
بيست رکعت بدون نماز وتراست  از جمله .( امام شافعی و  برخی از علماء  ميگويند نماز تراويح   -

  ابن مبارک و روايتی از عمر و علی رضی هللا عنهما)
ه رکعت وتر.( از جمله سی و شش رکعت تراويح و س   بر خی از علماء  ميگويند  نماز تراويح  -

  امام مالک).
  چهل رکعت نماز تراويح و هفت رکعت وتر.برخی از علماء  ميگويند که نماز تراويح    -

و اقوال متعدد ديگری  در زمينه وجود دارد ، که هيچ کدام برای اثبات ادعای خود حديثی از خود 
البته هر چند که در بين مسلمانان  بی،پيامبر صلی هللا عليه وسلم ذکر نکرده اند اال قول و فعل صحا

يازده رکعت بيشتر رواج دارد و بعضی کوشيده اند تا آنرا اثبات کنند ، چنانکه عمر ابن خطاب رضی 
هللا عنه به ابی بن کعب رضی هللا عنه امر نمود که يازده رکعت برای مردم امامت کند و همينطور 

يامبر صلی هللا عليه وسلم از يازده رکعت بيشتر حديثی از عايشه رضی هللا عنها که می گويد پ
ولی با توجه به اينکه بيشتر از اين مقدار هم خوانده شده  - )1147نخوانده اند (در بخاری 

هر چقدر که توانست بصورت دورکعت دورکعت بخواند ،و اين قول    است،بستگی به طاقت شخص
و مجموع الفتاوی ابن تيميه  1/425 –القناع امام احمد حنبل و ابن تيميه رحمهم هللا است. (کشاف 

– 22/272.(  
بنابراين کسانيکه گمان می برند که نمازتراويح در شبهای :«  درکشاف القناع مينويسد   ابن تيميه

  ».رمضان مقدار مشخصی داشته که نه کم می شود و نه زياد،دچار اشتباه شده اند
  رد رکعت های نماز تراويح  طی فتوای مينويسد :همچنين دار االفتا کشور عربستان سعودی در مو

بايد دانست كه بيشتر از يازده ركعت و سيزده ركعت خواندن هيچ ممانعتی  ندارد؛ زيرا رسول هللا «  
ُ َعَليِه َوَسلََّم نماز شب را محدود به ركعات مشخصی نكرده اند، بلكه برعكس زمانی كه از  َّo َصلَّى

 ُ َّo َمثْنَی َمثَْنی؛ فإذا َخِشی «  َعَليِه َوَسلََّم در مورد نماز شب پرسيده شد، فرمودند:رسول هللا َصلَّى
ْبَح َصلَّی َرْكعَهً واِحَده تُوتُِر َلهُ َما قَْد َصلَّی    .))، مسلم 472/990متفق عليه، بخاری (»(أَحُدُكم الصُّ

را داشت كه وقت نماز صبح  ( نماز شب دو ركعت، دو ركعت است، پس هر گاه يكی از شما بيم آن
  .فرا برسد يك ركعت نماز بخواند و با آن نمازهای قبليش را وتر كند )

( البته با توجه به بقيه   احاديث جايز است نماز وتر، سه يا پنج يا هفت يا نه ركعت خوانده شود) با 
يست، بنابراين اين توضيح به اين نتيجه می رسيم كه نماز شب، تراويح ، محدود به عدد مشخص ن
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نماز شب در رمضان و غير رمضان محدود نيست بلكه امر، وسيع است و به هر تعداد كه می توانند 
  .»بخوانند.

بر اين اساس شما می توانيد در مسجد خود يازده يا بيست رکعت بخوانيد و بهتر است برای 
می توان گفت که يازده هماهنگی و عدم تفرقه همان بيست رکعت را بخوانيد، زيرا به طور قطع ن

  رکعت سنت است يا بيست رکعت! (هرچند که بنظر يازده رکعت به رای صواب نزديکتر است).
در ضمن عمل اهل مکه يا مسجدالحرام برای ما مسلمانان حجت نيست بنابراين مابايد تابع کتاب و 

ست رکعت می سنت باشيم نه تابع گروه يا سرزمينی خاص، هرچند که آنها در مسجدالحرام بي
  خوانند!

  استراحت درنماز تراويح:
علماء  اتفاق دارند که بعد از هر دوبار دو رکعتی ، يعنی چهار رکعت ، می توان استراحت نمود چرا 

که سلف صالح نيز چنان کرده اند،آنها نماز طويلی داشته اند و بعد از هر چهار رکعت برای 
  استراحت مقداری می نشستند.

   عد از هر چهار رکعت را ميتوان در اين  روايت از عايشه رضی هللا عنه ربط داد:دليل استراحت ب
َعْن َعائَِشةَ َرِضی oَّ َعْنَها: أَنََّها ُسئَِلْت َعْن َصالتِِه صلی هللا عليه وسلم فِی َرَمَضاَن، َفقَاَلْت: َما َكاَن « 

ِ صلی هللا عليه وسلم يِزيُد فِی َرَمَضانَ  َّo َوال فِی َغيِرِه َعلَى إِْحَدى َعْشَرةَ َرْكَعةً، يَصلِّی أَْربَعًا،  َرُسوُل
، ثُمَّ يَصلِّی  ، ثُمَّ يَصلِّی أَْربَعًا، فَال تََسْل َعْن ُحْسِنِهنَّ َوُطوِلِهنَّ ». ثَالثًا...فَال تََسْل َعْن ُحْسِنِهنَّ َوُطوِلِهنَّ

ماز شب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در عنها دربارة ن  هللا  از عايشه رضی (.)1147(بخارى:
فرمود: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در رمضان و غير رمضان، بيشتر از   رمضان، سؤال شد.

نمود.    يازده ركعت، نمی خواند. ابتدا چهار ركعت می خواند و آنها را بسيار زيبا و طوالنی می
مان زيبائی ركعات اول، ادا می كرد. و در پايان، سپس، چهار ركعت ديگر ميخواند. و آنها را نيز به

خواند. (البته فراموش نشود که ذکر اين يازده رکعت يکی از استنادات علماء   سه ركعت ديگر می
  .به تعداد رکعات تراويح است)ء
چنانچه مالحظه می شود ،حديث اشاره به چهار رکعت چهار رکعت دارد و اين فهم را می رساند که   

  ر چهار رکعت ، که در واقع بصورت دو بار دو رکعتی است ،استراحتی صورت گرفته است.پس از ه

  مقدارقرائت قرآن درنماز تراويح:
بعمل ايد ، در شرع در  کريم در مورد اينکه دررکعت های  نماز تراويح به چه مقدار قرائت از قرآن
هللا عليه وسلم بيان نگرديده  اين مورد هم مقدار مشخصی برای خواندن قرآن در سنت پيامبر صلی

  است .آنچه که وجود دارد آنست که پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز شب را طوالنی نموده اند.
بنابراين بستگی به طاقت نمازگزاران تا هرجايی که توانايی داشتند نماز را طوالنی کنند. اما برخی از 

قرآن  عظيم الشان را در نماز تراويح  در طول ماه علمای  از جمله امام حنبل  و امام ابوحنفيه ختم 
و المغنی ابن  1/335مبارک رمضان ،مستحب دانسته اند . ( توضيح بيشتر را ميتوان درفتح القدير 

  مطالعه فرمايد ). 2/169قدامه 

  يادداشت:
دن دررکعت نماز تراويح  چه بشکل انفرادی  ادا گردد ويا بشکل نماز  جماعت  ادا گردد ، خوان

سوره فاتحه  و بعد از آن چند آيه کوتاه خوانده شود کدام ممانعتی ندارد ، نبايد بصورت حتمی در آن 
ختم قرآن عظيم الشان صورت گيرد ،ولی  خواندن سوره فاتحه که رکن نماز است  ويک سوره ديگر 

  کفايت ميکند.
ند شد ولی مستحب است در ضمن هيچ دليلی وجود ندارد که دعاهای شب قدر تماما مستجاب خواه

  که در اين شب به ذکر و تالوت قرآن و دعا و نيايش پرداخت:
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القدر إيمانا واحتسابا،   ليلة  قام  من« است:   آمده  شريف  طوريکه در فوق ياد اور شديم :در حديث 
از و نياز) نم  قدر را (برای  شب  قصد قربت و به  ايمان  از روی  هر كس»( ذنبه   من  ما تقدم  غفر له

  ».شود می  آمرزيده  بر وی  است  گذشته  از گناهانش  كه  ، آنچه پا خاست به
و اگر هم دعای فرد معتکف در اين شب اجابت نشد، باز اجر زيادی به سبب آن دعا ها می برد زيرا   

اجر  دعا خود عبادت است بنابراين جدای از اينکه اجابت می شود يا خير، به سبب اين عبادت دارای
  و ثواب خواهد شد ان شاءهللا.

  ختم قرآن عظيم الشان درنمازتراويح:
مبارک  رمضان  به ماه قرآن شهرت دارد، چرا که قرآن  در دين مقدس اسالم ماهخواننده محترم ! 

عظيم الشان در اين ماه وآنهم در شب  ليلة القدر نازل شده، واجر عبادت يکجا با تالوت وختم قرآن 
شخص مسلمان  در اين ماه چند برابر ميشود، لذا يكى از بهترين اعمالى عبادی كه يكعظيم الشان 

در اين ماه بايد انجام دهد كثرت  تالوت قرآن عظيم الشان  است،خواه اين قرائت در نماز تراويح 
 صورت گيرد و چه خارج از نماز تراويح. 

م الشان  را خواند تا اينكه ختم كرد، و در بنابراين، در نماز تراويح و يا تهجد نيز ميتوان قرآن عظي
  حديث صحيح از ابن عباس وارد شده است كه:

کان النبی صلى هللا عليه و سلم أجود الناس بالخير، و کان أجود ما يکون فی رمضان حين يلقاه «  
 جبريل، و کان جبريل عليه السالم يلقاه کل ليلة فی رمضان حتی ينسلخ، يعرض عليه النبی صلى هللا

  (متفق عليه)» عليه و سلم القرآن، فإذا لقيه جبريل کان أجود بالخير من الريح المرسلة
پيامبر صلى هللا عليه و سلم سخاوتمندترين مردم از لحاظ خير بود و در ماه رمضان وقتی که « يعنى:

پايان ماه شد، و جبرئيل هر شب در ماه رمضان تا  کرد بيشتر سخاوتمند می جبرئيل او را مالقات می
خواند و وقتی که جبرئيل با  کرد و پيامبر صلى هللا عليه و سلم قرآن را بر او می با او مالقات می

  » .شد تر می کرد، او برای بخشش خير، از تندباد سريع اومالقات می
و ميتوان گفت كه قرائت كل قرآن در نماز تراويح يك نوع از اين مدارسه بشمار ميرود زيرا تمامى 

ن را مرور ميكند، لذا امام احمد بن حنبل دوست داشت كسى كه امامت را بعهده بگيرد تمامى قرآ
قرآن را در نماز تراويح ختم كند، لذا اگر تمامى قرآن در نماز مراجعه و ختم شود بهتر است زيرا 
ه تمامى آيات قرآن مرور ميشود، ولى نبايد بحجت ختم كردن قرآن به سرعت قرائت طورى افزود ك

معلوم نشود امام چه ميخواند و خشوع را از بين ببرد، وگرنه آرام تر خواندن و كمتر خواندن قرآن  
  از اين بى خشوعى بهتر است و لو اينكه قرآن را با آن بى خشوعى ختم كند.

نا گفته نماند که ائمه اربعه در ماه رمضان معموال دروس علمى و حديث را تعطيل ميكردند و فقط 
   واندن قرآن ميشده اند.مشغول خ

  تالوت قرآن برای امام از روی
  مصحف در نماز  تراويح 

در قيام رمضان خواندن قرآن عظيم الشان از روی مصحف کدام ممانعت  علماء  بدين عقيده اند که 
شنوند و داليل شرعی كتاب هللا و سنت  شرعی ندارد ،  چون از اين طريق مقتديان تمام قرآن را می

 از مشروعيت قرائت قرآن در نماز حكايت دارند و اين داليل عام است و قرائت قرآن را در هللا رسول
  .شود نماز چه از حفظ و چه از روی مصحف شامل می

ُ َعْنُها المؤمنين عائشه ثابت شده كه ام َّo دستور داد تا او را  (ذكوان) اش ی آزاد شده به برده َرِضی
  .خواند ذكوان در نماز از روی مصحف قرآن میدر قيام رمضان امامت دهد و 

  .)691(بخاری. كتاب الجماعة و االمامة، باب امامة العبد و المولی.بعد (: معلومات برای مزيد 
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  :حضرت عمر ونماز تراويح
طاب، رضی هللا عنه، در مورد در نزد تعداد از مسلمانان شايع طوری است که حضرت عمر  بن خ

اين بدعت خوبی است؟ اگر واقعآ اين فرموده  » نعمت البدعة هذه:«نماز تراويح فرموده که  
  حضرت عمر (رض )  باشد  پس چرا ما ساير بدعت ها را گمراهی بناميم ؟

رضی هللا عنه استدالل کرده و آن را مخصص     حتی برخی از متاُخرين به اين سخن حضرت عمر
  يعنی هر بدعتی گمراهی است، قرار داده اند. »کل بدعة ضاللة«

در جواب بايد گفت:اين استدالل مردود است؛چرا که مشروعيت نماز تراويح به نص حديث پيامبر 
  ثابت شده است.    صلی هللا عليه وسلم

به همراه  صلی هللا عليه وسلم   وقتی که پيامبر«رضی هللا عنه روايت شده که     از جابر بن عبدهللا
 مردم يکی ازشبهای ماه رمضان رااحيا می کرد، هشت رکعت نماز (تراوح)می خواند و (بعد از آن )

و ابن حبان »المعجم الصغير«اين حديث صحيح است که طبرانی در  ».(نماز وتر را بجای می آورد
راويح بدون در صحيح خود آن را روايت کرده اند و اين حديث به صراحت نشان می دهد که نماز ت

     نماز وتر هشت رکعت است.)
سه    صلی هللا عليه وسلم  مشروعيت به جماعت خواندن نماز تراويح هم بدين خاطر است که پيامبر

شب آن را با اصحاب به صورت جماعت خوانده است ، ولی پيامبر صلی هللا عليه وسلم از ترس 
  پس آن را به صورت جماعت نخوانده است. اينکه مبادا نماز تراويح بر مسلمانان واجب گردد از آن

عنها روايت کرده اند هللا دليل اين امر حديثی است که مسلم وبخاری از حضرت بی بی عايشه رضی  
ولی ترسيدم که (نماز »«ولکن خشيُت أن تفرض عليکم فتعجزوا عنها:«که در آن آمده است 

 .»تراويح) بر شما واجب گردد و از عهده آن بر نياييد
ا تمام شدن وحی ترس واجب شدن نماز تراويح منتفی گرديد، و در نتيجه مستحب بودن به اما ب

جماعت خواندن آن به حالت خود باقی ماند؛ چرا که علت و معلول در وجود و عدم با يکدگر مرتبط 
  هستند.

ار می با توجه به آنچه گفته شد در می يابيم که بدعت به اصطالح شرعی تنها در موارد مذ موم به ک
رود ولی در لغت هر چيزی که بدون نمونه   قبلی به وجود بيايد ،بدعت ناميده می شود ؛ خواه 

  محمود و پسنديده باشد و يا مذموم و ناپسند. 
  در اين باره گفته است:   رضی هللا عنه   شيخ االسالم  ابن تيمه

انی که به آن استدالل کرده رضی هللا عنه که گفته است:نعمت البدعة هذه، اکثر کس    اما قول عمر«
اند اگر بخواهيم چيزی را که هيچ مخالفتی با سنت نبوی ندارد با سخن عمر رضی هللا عنه ثابت کنيم 
، می گويند قول صحابی حجت نيست. پس اگر قول عمر رضی هللا عنه مخالف حديث نبوی باشد به 

  طريق اولی نبايد به آن اعتقاد داشت.
ارضه حديث با قول صحابی صحيح نيست.بلی ، تخصيص عموم حديث (که ولی در هر دو صورت مع 

به دو صرت روايت شده است) با قول صحابی که با يکی از ده روايت حديث مخالفتی ندارد، صحيح 
است.و اين تنها ب حسن بدعت مورد نظر صحابی داللت می کند نه غير آن. و تنها چيزی که در 

ه جماعت خواندن نماز تراويح را بدعت حسنه ناميده است، و سخن عمر وجود دارداين است که ب
  اين نامگذاری يک نامگذاری لغوی است نه شرعی.

و اين بدين خاطر است که بدعت لغوی بر هر چيزی که بدون نمونه ی قبلی انجام گرفته باشد اطالق  
  می شود در حالی که بدعت شرعی آن است که مستند به يک دليل شرعی نباشد.

وجود داشته باشد که بر مستحب بودن و يا وجوب   اگر نصی از رسول هللا صلی هللا عليه وسلمپس 
کاری بعد از مرگ پيامبرصلی هللا عليه وسلم  و يا به طور مطلق داللت کند و تنها بعد از مرگ 

ايت آن را رو   رضی هللا عنه    که ابوبکر (بردن ميراث پيامبران) پيامبر بدان عمل شود مانند صدقه
آن کار را انجام دهد ، می تواند    صلی هللا عليه وسلم   کرده است ، پس اگر کسی بعد از مرگ پيامبر
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  کار او را در لغت بدعت ناميد؛ چرا که از ابتدا و بدون نمونه ی قبلی آن را انجام داده است. 
محدث ناميده می آورده است در لغت بدعت و    صلی هللا عليه وسلم   همان طور که دينی که پيامبر

َما يأِْتيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن َرِبِّهْم «   از سوره ی انبيا است که می فرمايد: 2شاهد اين امر آيه   «شود.
هيچ بخش تازه ای از قرآن از سوی پروردگارشان بديشان نمی رسد »ُمْحَدٍث إِالَّ اْستََمعُوهُ َوُهْم يْلعَبُونَ 

در اين آيه هيچ دليلی مبنی بر مخلوق ».و به بازی می گيرندمگر اينکه آن را(به شوخی)می شنوند 
کاری که مستند به کتاب و سنت باشد ، اگر چه در لغت بدعت ناميده شود    بودن قرآن وجود ندارد.)

، در اصطالح شرعی بدعت به حساب نمی آيد؛ چرا که لفظ بدعت در لغت عام تر از اصطالح شرعی 
هر کاری که از ابتدا و بدون نمونه »کل بدعة ضاللة «پيامبر از  آن است. و معلوم است که منظور

ی قبلی انجام گيرد نيست، بلکه منظور وی اعمالی است که وی آن ها را تشريع نکرده است.( 
  ). 275- 277: ابن تيميه،اقتضاء الصراط المستقيم،مخالفة أصحاب الجحيم، ص موضوعتفصيل 

  در نماز تراويح: وارده  اذکار
رد اينکه در فاصله چهار رکعتی در نماز تراويح چه اذاکار واوراد خوانده شود ، مطابق در مو

روايات اسالمی هيچ ذکر و اوراد مشخص و معينی در اين استراحتها وجود ندارد و تشريع نشده 
است چنانکه برخی از مسلمانان بنابر  به ابتکار وزعم خويش در بين اين استراحتها به خواندن 

  ز اوراد و اذکار بدعی مبادرت می ورزند.بعضی ا
استغفر هللا، سبحان هللا، الحمد �، و  ولی مصلين ميتوانند در بين اين استراحت اذاکاری مانند :

غيره، با خود بخوانند تا اينکه امام دوباره شروع به نماز کند، ولی اگر خواندن اين اذاکار با صدای 
باشد ، بدعت است، زيرا از پيامبر صلی هللا عليه و سلم و  بلند باشد و يا با هم بصورت جماعی

  اصحابش چنين چيزی وارد نشده است.
مرتبه خوانده شود ولی در  3اما در مورد (سبحان الملک القدوس) سنت است که بعد از نماز وتر 

ميگوييد دفعه سوم اين جمله را اضافه ميکنيد (رب المالئکة و الروح) و کمی با صدای بلند تر آنرا 
  .و صدايت را کمی ميکشيد (روايت نسائی و دار قطنی)

  !مخوانندگان محتر
غرض معلومات بايد به عرض برسانم که در افغانستان  عزيز ما   معموآل  دعاى  ذيل توسط يکتن 

سبحان ذى الملك  والملكوت ، سبحان ذى العزة «       از نماز گزاران به آواز بلند خوانده  ميشود:
  ».والقدرة والكبريا ء والجبروت ،سبوح ، قدوس  ربنا ورب المال ئكة  والروحوالعظمة 

  ل:ـويا دعای ذي
سبحان ذی الملک و الملکوت، سبحان ذی العزه و العظمه و القدره و الکبرياء و الجبروت، سبحان 

 نستغفر الملک الحی الذی الينام و اليموت، سبوح قدوس ربنا و رب المالئکه و الروح، ال اله اال هللا
هللا نسئلک الجنه و نعوذ بک من النار، سبحان ذی الملک و الملکوت، سبحان ذی العزه و العظمه و 
القدره و الکبرياء و الجبروت، سبحان الملک الحی الذی الينام و اليموت، سبوح قدوس ربنا و رب 

من النار، سبحان ذی الملک و المالئکه و الروح، ال اله اال هللا نستغفر هللا نسئلک الجنه و نعوذ بک 
الملکوت، سبحان ذی العزه و العظمه و القدره و الکبرياء و الجبروت، سبحان الملک الحی الذی 

الينام و اليموت، سبوح قدوس ربنا و رب المالئکه و الروح، ال اله اال هللا نستغفر هللا نسئلک الجنه و 
احمين يا ارحم الراحمين، يا حی يا قيوم يا ذا الجالل نعوذ بک من النار، يا ارحم الراحمين يا ارحم الر

  و االکرام.
  :بايد خواند  با جماعترانماز تراويح چرا

نماز تراويح به علتی در ماه مبارک رمضان به  بصورت جماعت خوانده می شود، چون پيامبر صلی 
از شب) را در مسجد هللا عليه وسلم سه روز در شبهای رمضان بعد از نماز عشاء، نماز تراويح (نم
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خواندند و مردم نيز به او اقتداء کردند و همراه او بصورت جماعت نماز شب (تراويح) خواندند، 
ولی شب چهارم که مردم منتظر بودند تا ايشان بيايند، ايشان خودداری کردند و هنگامی که علت 

، خدا آن نماز را بر شما نيامدن را از ايشان پرسيدند، فرمود: می ترسيدم اگر همچنان ادامه دهم
 فرض گرداند و شما نتوانيد آنرا انجام دهيد.

يعنی در آن چند شب آن قدر مردم برای نماز شب جمع شدند و رغبت نشان دادند که پيامبر صلی هللا 
عليه وسلم نگران آن بود مردم آن را فرض تلقی کنند و بعداً از ادای آن عاجز شوند، پس پيامبر آن 

ترک کرد تا بدانند که جماعت خواندن نماز شب در ماه رمضان واجب نيست، بلکه  را در مسجد
  مستحب است، سپس خود ايشان باقيمانده ماه رمضان را در خانه نماز خواند.

  ده اينگونه است که: ـو چون قاع
از با وفات پيامبر صلی هللا عليه وسلم وحی قطع می گردد، و لذا تشريع تمام می شود و ديگر ترس 

را می دانستند که چون مانع نمانده پس اينبار انجام  موضوعتشريع باقی نمی ماند، و صحابه اين 
  مداوم آن (جماعت خواندن نماز شب در رمضان) نيز بالمانع می شود. 

رضی هللا عنه ديد که مسلمانان در  خالفات امير المومنين حضرت عمر   برای همين بود که در زمان
سجد  تعدادی بطور انفرادی نماز تراويح بجاء مياورند وتعدادی هم  دو  نفر دو  نفر ماه مبارک در م

  و سه نفر سه نفر کنار هم هستند وبطور نماز جماعت نماز تروايح بجا ء مياورند .
رضی هللا عنه گفت که شما بحيث امام نماز، نماز » ابی بن کعب «بنا ء به صحابه جليل  القدر 

اعت برای مسلمانا ن پيش ببر واصحاب رسول صلی هللا عليه وسلم بر آن اجماع تراويح را بطور جم
کردند و کسی مخالفت هم نکرد وحضرت عمر مطمين بود که  ديگر مسلمانان آنرا  فريضه تلقی  

  نمی کنند. 
بعبارتی چون ديگر خوف واجب شدن نماز باقی نمانده بود، لذا صحابه هم با خيال راحت آن نماز را 

که  ،ا می داشتند چرا که مانعی را که در زمان حيات رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم وجود داشت برپ
  مبادا نماز فرض شود ، ديگر وجود نداشت.

پس نماز تراويح (نماز شب در رمضان) سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم بود، و قطعا و بدون ترديد 
را در مسجد نماز نمی خواندند، صحابه نيز آنرا نمی  اگر رسول خدا صلی هللا عليه وسلم آن سه شب

دانستند و چيزی را با عنوان نماز تراويح در شبهای رمضان نمی خواندند، پس آنها به پيامبرشان 
  اقتداء کردند و از او الهام گرفتند.

ی در ضمن عالوه بر نماز تراويح، احاديث صحيح ديگری نيز وجود دارند که ديگر نوافل را نيز م
َصلَّيُت َمَع النَّبِی «فرمايد:  رضی هللا عنه می توان بصورت جماعت خواند. چنانکه عبدهللا بن مسعود 

َهَمْمُت بِأَْمِر َسْوٍء، قُْلنَا: َوَما َهَمْمَت؟ قَاَل: َهَمْمُت أَْن أَْقعَُد  َليَلةً، فَلَْم يَزْل قَائًِما َحتَّى   صلی هللا عليه وسلم 
 . )1135(بخارى:  .  صلی هللا عليه وسلم ی َوأََذَر النَّبِ 

قيام را به اندازه ای   ايشان    خواندم. نماز شب،   صلی هللا عليه وسلم يعنی: شبی، با رسول هللا 
گرفتی؟ گفت: تصميم گرفتم كه بنشينم  طوالنی كرد كه من تصميم بدی گرفتم. پرسيدند: چه تصميمی 

  تنها بگذارم.   ار  صلی هللا عليه وسلم و رسول هللا 

  در احاديث:»  نماز تراويح« ذکرلفظ 
  وجود ندارد .»   نماز تراويح«  در احاديث لفظ صريحی ذکری بنام قابل تذکر است که:

در حقيقت نمازی که تراويح ناميده می شود ، و اين لفظ بخاطر خصوصيت  آن نماز بر آن گذاشته 
ماههای رمضان بعد از عشاء (بصورت جماعت)  شده ، همان نماز شب (صالة الليل) است که در

خوانده می شود، و اين اسم (تراويح) را به آن جهت بر نماز شب رمضان گذاشته اند چون 
نمازگزاران ابتدا چهار رکعت را می خوانند که در آن قيام و رکوع و سجود را طوالنی می کند و 

ت می کنند، سپس چهار رکعت طوالنی ديگر هرگاه اين چهار رکعت اول را تمام کردند اندکی استراح
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را می خوانند، بعد از آن دوباره اندکی استراحت می کنند، سپس سه رکعت نماز ديگر را می خوانند. 
يعنی چون نماز شبهای رمضان را طوالنی می خوانند ، چرا که فضيلت آن در رمضان بيشتر است ، 

ازده رکعت را داشته باشد، اندکی ما بين اين رکعتها لذا برای آنکه انرژی الزم را برای کامل کردن ي
  استراحت می کنند و از همين ويژگی آن است که به آن تراويح نام نهادند.

عنها درباره نماز شب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در رمضان، سؤال شد،   هللا  از عايشه رضی
ِ صلی هللا عل« ايشان گفتند:  َّo يه وسلم يِزيُد فِی َرَمَضاَن َوال ِفی َغيِرِه َعلَى إِْحَدى َما َكاَن َرُسوُل

، ثُمَّ يَصِلّی أَْربَعًا، فَال تََسْل َعْن حُ  ْسِنِهنَّ َعْشَرةَ َرْكَعةً، يَصِلّی أَْربَعًا، فَال تََسْل َعْن ُحْسِنِهنَّ َوُطوِلِهنَّ
، ثُمَّ يَصِلّی ثَالثًا   .)1147(بخارى:…». َوُطوِلِهنَّ

ول هللا صلی هللا عليه وسلم در رمضان و غير رمضان، بيشتر از يازده ركعت، نمی خواند. يعنی: رس
نمود. سپس، چهار ركعت ديگر    ابتدا چهار ركعت می خواند و آنها را بسيار زيبا و طوالنی می

  ند.خوا ميخواند. و آنها را نيز بهمان زيبائی ركعات اول، ادا می كرد. و در پايان، سه ركعت ديگر می
بنابراين ماهيت واقعی اين نماز؛ همان نماز شب است که در شبهای رمضان بصورت جماعت اداء 
می شود. چنانکه وقتی که صحابه برای شب چهارم منتظر پيامبر صلی هللا عليه وسلم بودند و از 

ولكنی خشيت أن تُفرض عليكم صالة الليل «..علت نيامدنش پرسيدند، ايشان فرمودند: 
  ).1271مسلم (». عنها فتعجزوا

  يعنی: ترسيدم که نماز شب بر شما فرض گردد و شما از خواندن آن ناتوان شويد.
اسم برده شده است، ولی چون جماعت خواندن نماز » نماز شب« که در اين حديث از آن بعنوان  

شب مخصوص ماه رمضان است و در ديگر ماهها نماز شب را بصورت جماعت نمی خوانند، لذا 
سم مجزائی بنام تراويح به خود گرفته است که بيانگر استراحتی است که نمازگزاران بين هر چهار ا

  رکعت طوالنی می کنند.
  خالصه اينکه: 

خصوصيت که نماز شب در ماه رمضان دارد اينست که: جماعت خواندن آن مستحب است، و نيز 
ماز شب) در ماه ر مضان  مشخصه ای طوالنی خواندن آن اجر و ثواب دارد، از اينرو اين نماز (ن

بخود گرفته که در ديگر ايام سال چنين نيست، و هرگاه اسم تراويح ذکر شود، يعنی نماز شبی که 
  جماعت خواندنش تنها مخصوص رمضان است.

  نماز تراويح پيامبر صلی هللا عليه وسلم:
ماز را (بصورت جماعت) فقط همانطور يکه در فوق تذکر يافت : پيامبر صلی هللا عليه وسلم اين ن

سه شب در مسجد خواندند، ولی در ديگر شبها آنرا بصورت جماعت نخواندند و به مسجد نرفتند، 
زيرا از اين بيم داشت که ادامه اين روند موجب شود که خدای متعال آن نماز را بر امتش واجب 

ح وارد شده که ايشان تا سه روز گرداند ولی آنها نتوانند آن فرض را انجام دهند، و در احاديث صحي
اين نماز را بصورت جماعت برپا داشتند و در شب چهارم نيامدند و هنگامی که علت را پرسيدند، 

بخاری ».(رأيت صنيعكم فلم يمنعنی من الخروج اليکم اال إِنِّی َخِشيُت أَْن تُفرض َعَليُكْم « فرمود: 
1129.(  
مانع آن نشد که ،برای نماز جماعت ، به سوی شما بيايم  گرد آمدن شما را ديدم ولی چيزی«يعنی: 

  ».مگر آنکه ترسيدم که ، نماز تراويح ، بر شما فرض گردد
همچنين در حديث صحيح ديگری پيامبر صلی هللا عليه وسلم به خواندن اين نماز تشويق می کنند، 

َماِم َحتَّى يْنَصِرَف «  چنانکه می فرمايند: ُ لَهُ ِقياَم َليَلةٍ َمْن قَاَم َمَع اْإلِ َّo صحيح النسائی ». َكتََب
).يعنی: هرکس همراه امام نماز شب بخواند تا آنکه تمام می شود، خداوند متعال اجر نماز 1604(

  شب را برای وی می نويسد.
بنابراين نماز تراويح (يا همان نماز شبهای رمضان) دارای اصلی ثابت است، و پيامبر صلی هللا عليه 
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م حتی در غير رمضان هم يازده رکعت خوانده اند، و تنها ويژگی اين نماز اين بوده که در ماه وسل
را  خصوصيت  رمضان بعد از نماز عشاء و بصورت جماعت برپا می شود، درحاليکه نماز شب، اين

  در ديگر ايام سال ندارد و هرکس که خواست می تواند نماز شب بخواند يا نخواند. 

  ای نماز تراويح برويت احاديث:تعداد رکعت ه
طوريکه در فوق  ياد اور شديم  که : پيامبر صلی هللا عليه وسلم صرف به مدت  سه روز در  در 

مسجد نماز تراويح را  خواندند .بعد از سه شب نماز تراوايح از خوف اينکه بر امتش فرض نشود 
  در خانه خويش بجاء مياوردند .

نباد مينمايم که هدف نبی اکرم صلی هللا عليه وسلم گرفتن آسانی  در از فهم  اين حديثی طوری است
  نماز تراويح بر امتش بود . وفلسفه کلی دين مقدس اسالم آسانی بر پيروان شان ميباشد .

طوريکه متذکر شديم در زمان خالفت حضرت  حضرت عمر(رض) بارديگر نماز تراويح در مسجد به 
ينکه چند رکعت نماز تراويح  بعمل اوردند  به احاديثی ذيل صورت جمعی ازسر گرفته شد اما ا

  مراجعه مينمايم :
عن ابی سلمة بن  «حديثی که از حضرت عائشة(ص) روايت گرديده ، آمده است   دراول :

عبدالرحمن انه سال عائشة رضی هللا عنها کيف کانت صلوة رسول هللا(ص) فی رمضان؟فقالت ما 
) 1147رمضان و ال فی غيره علی احدی عشرة رکعة.(صحيح بخاریکان رسول هللا (ص) يزيد فی 

(از ابی سلمة بن عبدالرحمن نقل شده که از حضرت عائشة رضی هللا تعالی پرسيد:نماز رسول هللا 
صلی هللا عليه وسلم  در ماه رمضان چگونه بود؟ حضرت عائشة (رض) جواب دادند:رسول هللا 

  .ر از يازده رکعت نماز نميخواند. )(ص) در ماه رمضان و غير از آن بيشت
قابل توجه است که    سوال ابی سلمه بصورت مشخص در باره  نماز در ماه رمضان صورت 

پذيرفته است ، که همان نماز تراويح  ميباشد . وتوضحيات  ام المومنين بصورت واضح همين بود 
  ی ديگری نبود.که نماز پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، بيشتر از يازده رکعت چيز

تعداد از علماء  از اين حديث چنين نتيجه ميگيرند که هدف از حکم اين  حديث نماز تهجد است! که 
سوال ابی سلمه نماز در رمضان ، وهيچگونه  موضوعاين استنباط از فهم حديث مغاير ميباشد ، چرا 

راويح و سه رکعت وتر ربطی به نماز تهجد ندارد . هدف از يازده رکعت همان هشت رکعت  نماز ت
  است که تعداد کثيری ازعلماء  بر اين حکم اجماع دارند. 

عن سائب بن يزيد انه « در حديثی که در نماز تراويح از عمربن خطاب  مشهور است آمده : دوم:
قال امر عمر بن خطاب رضی هللا عنه ابی بن کعب و تميما الداری ان يقوما للناس باحدی عشرة 

  .)98ام مالک باب قيام الرمضان مع کشف الغطاءرکعة.(موطا ام
(ترجمه: از سائب بن يزيد روايت است که گفت: عمر بن خظاب به ابی بن کعب و تميم داری دستور 

  .داد تا به مردم يازده رکعت نماز بخوانند. )
ر اين حديث در کتاب موطا امام مالک در باب قيام ماه رمضان بيان شده و نشانگر کيفيت نماز د

  دوران عمربن خطاب در ماه رمضان است به دليل اينکه در اين باب بيان شده است.
امام محمد رحمة هللا عليه که يکی از شاگردان ارشد امام ابوحنيفه رحمة هللا عليه است و اکثر 

تصنيفهای احناف از همين امام است ودر ميان تصانيفش موطا امام محمد امتياز و جايگاه خاصی 
در باب قيام شهر رمضان موالنا عبدالحی حنفی رحمة هللا عليه حاشيه بنام تراويح آورده و دارد که 

رسول « برای بيان تعداد رکعات تراويح حديث حضرت عائشه را که فوق ذکر شد ، عنوان نموده 
» صلی هللا عليه وسلم  نه در رمضان و نه در غير آن بيشتر از هشت رکعت نماز نخوانده است 

) ودر همين کتاب ميگويد:(و بهذا کله ناخذ ) يعنی  139و درحاشيه صفحه  138امام محمد(موطا 
  به اين عمل ميکنيم . و اصال هيچ ذکری از بيست رکعت تراويح نيست.

عالمه بدر الدين عينی حنفی رحمة هللا عليه: يکی از علماء  نامدار ويکی از مراجع عمده در سوم:
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ر  مورد رکعات نماز تراويح در کتاب خويش بنام عمدة القاری مذهب حنفی ميباشد ، موصوف د
فان قلت لم يبين فی الروايات المذکورة عدد  «شرح بخاری جلد هفت صفحه هفتاد و هفت مينويسد : 

الصلوة التی صالها رسول هللا (ص) فی تلک الليالی،قلت روی ابن خزيمة و ابن حبان من حديث جابر 
اگر » ( فی رمضان ثمان رکعات ثم اوتر  صلی هللا عليه وسلم  ا رسول هللارضی هللا عنه قال صلی بن

که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شبهای    بگوييد که در روايتهای موجود تعداد رکعات تراويح
رمضان آنها را خوانده بيان نشده جواب ميدهم و ميگويم که ابن خزيمة و ابن حبان از حديث جابر 

کرم صلی هللا عليه وسلم  نقل کرده است که نبی صلی هللا عليه وسلم  در ماه (رض) از رسول ا
  رمضان ما را هشت رکعت نماز داد سپس وتر را خواند.)

روايت ابن همام حنفی رحمة هللا عليه:ابن همام حنفی رحمة هللا عليه در کتاب فتح القدير چهارم:
و مسالک الختام  198صفحه  1جلد طبع مصر و بع نولشکور  334صفحه 1شرح الهداية جلد 

  در مورد تعداد رکعات تراويح مينويسد : 288صفحه 1جلد
قيام رمضان » (  ان قيام رمضان سنة احدی عشرة رکعة بالوتر فی الجماعة فعله عليه السالم   «

  جماعت که رسول صلی هللا عليه وسلم بر آن عمل ميکرد.) درش يازده رکعت است همراه با وترسنت
و فی فتح القدير ان ثمانية منها « مينويسد :   420صفحه  2ين در حاشيه فيض الباری جلدهمچن

  (در فتح قدير هشت رکعت سنت موکدة و باقی مستحب است. )» سنة موکدة و ما بقی فمستحب 
  روايت مولوی محمد احسن نانوتوی رحمة هللا عليه:پنجم:

الن النبی  :«مينويسد  36شيه کنز دقائق ص مولوی محمد احسن نانوتوی رحمة هللا عليه در حا
چون نبی صلی هللا عليه وسلم بيست رکعت نخوانده بلکه هشت » ( (ص) لم يصلها عشرين بل ثمانيا 

  رکعت خوانده است. )
  روايت موالنا عبدالحی لکنهوی حنفی رحمة هللا عليه:ششم:

جليل القدر مذهب احناف  بوده ،وی موالنا عبدالحی لکنهوی حنفی رحمة هللا عليه يکی از علماء   
و اما العدد فروی  ابن حبان و غيره انه صلی   «مينويسد :   207ص  1در کتاب عمدة الرعاية جلد

اما تعداد رکعات از حديث ابن حبان و » ( بهم فی تلک الليالی ثمان رکعات و ثالث رکعات وترا 
ا يعنی رمضان هشت رکعت تراويح و غيرش ثابت است که رسول صلی هللا عيه وسلم  در آن شبه

  سه رکعت وتر بر جماعت نماز ميداد. )
  موالنا انورشاه کشميری ديوبندی رحمة هللا عليه:  روايت هفتم:

موالنا انورشاه کشميری ديوبندی رحمة هللا عليه نيز از علماء  معتبر ويکی از مراجع احناف  بشمار 
و ال ناص من تسليم   «مينويسد   309رف شذی ص ميرود ، موصوف در مورد نماز تراويح در الع

ان تراويح (ع) کانت ثمانية رکعات و لم يثبت فی رواية من الروايات انه عليه السالم صلی تراويح و 
تراويح نبی(ص)   (بجز تسليم و قبول اين قول چاره ايی ديگر نيست که» التهجد علحدة فی رمضان 

ت نيست که رسول صلی هللا عليه وسلم در ماه رمضان هشت رکعت بود و در هيچ روايتی هم ثاب
  تراويح و تهجد را جداگانه خوانده است.)

  روايت موالنا رشيد احمد گنگوهی حنفی:هشتم:
موالنا رشيد احمد گنگوهی حنفی   نيز  يکی ازعلماء   معتبر و مراجع مذهب  احناف بشمار ميرود ، 

يازده رکعت  «به زبان اردو مينويسد :  22ح ص موصوف  در مورد تراويح در رساله الحق الصر
  تراويح با وتر از نبی صلی هللا عليه وسلم  ثابت و موکد ميباشد. ) 

ولی آنعده از علمای که معتقد به بيست  رکعت نماز تراويح اند وبر حديثی که به : حضرت عبدهللا بن 
  عباس رضی هللا عنه نسبت داده شده است ، بايد گفت :

محدثين راوی مرکزی اين حديث  ابوشيبه ابراهيم بن عثمان بوده که باالتفاق سند آن را  به اجماع
  ضعيف و غير معتبر و مجروح مطرج کرده اند. وهمه علماء از جمله : 
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امام -6امام ابوداوود-5امام يحيی بن معين-4امام مسلم  -3امام بخاری -2امام احمدبن حنبل-1
امام ابن -12امام دارقطنی-11امام ذهبی-10امام جوزجانی-9حاتم امام ابی -8امام نسايی-7ترمزی

امام نووی و غيره همه  اين حديث بيست رکعت را بدليل  - 14امام بن عدی-13عبدالبر امام ابن حجر
  وجود ابی شيبه ابراهيم بن عثمان ضعيف يا مجروح تلقی کرده اند. )

  خواننده محترم:
جود دارد که  حکم  مينمايند که تعداد رکعت های نماز تراويح تعداد کثيری از حديثی در اين باب و

هشت رکعت ميباشد . ولی امروز  مسلمانان حتی در مسجد مکه ومدينه بتعداد بيست رکعت نماز 
  تراويح بجا مياورند  که در مورد آن  نبايد مخالفت صورت گيرد .

بوی در مدينه به تعداد بيست در اين هيچ جای شک نيست که مسجد مکه يعنی حرم شريف ومسجد ن
رکعت نماز ترويح ميخوانند ولی در ساير مساجد در ماه مبارک رمضان  به تعداد هشت رکعت نماز 

تروايح بجا مياورند ، خواندان نماز ترويح چه هشت رکعت باشد ويا بيست  رکعت کدام مانعتی ندارد 
رچه زياد عبادت ودعا وتالوت وختم . مهم آنست که ماه مبارک رمضان ماه  عبادت ودوعا است وه

  قرآن عظيم الشان صورت گيرد ثواب بيشتر نصيب انسان ميگردد.

  نماز تراويح بيست رکعت است:
تعداد از علماء استدالل مياورند که نماز تراويح  در زمان خالفت حضرت عمر بيست بعمل آمد 

  واجماع صحابه نيز بر بيست رکعت نماز بعمل آمد .
کمتر از آن در زمان خالفت حضرت عثمان وحضرت علی رضی هللا  علت است که :بنابر همين 

در زمان تابعين وتبع تابعين که خير القرون هستند ثبوتی ندارد وائمه  وبعد از آن  عنهما
زمان که  چهارگانه نيز بر اين متفق اند که تراويح کمتر از بيست رکعت نيست . واز همان مذاهب

امروز در جهان اسالم در همه   عليه وسلم بر اين امر اجماع نمودند تا بهاصحاب پيامبر صلی هللا
  . جماعت خوانده می شود مساجد بيست رکعت نماز تراويح با

النبی در مدينه نماز تراويح بيست رکعت  مهمتر ار همه اينکه در مسجد الحرام در مکه و مسجد
رکعت می خواند و حضرت عمر رضی هللا عنه  عليه وسلم هشت خوانده می شود اگر پيامبر صلی هللا

هم بر آن همان تعدادعمل می کرد وبه آن دستور می داد همان جاری می شد و مردم بر آن عمل می 
 .کردند

وتر بيش از يازده  اما جای تعجب است که برخی اصرار دارند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم با
جاری ساخته پس بر آنان الزم است  م همان تعداد رارکعت نخوانده و حضرت عمر رضی هللا عنه ه

علی رضی هللا عنهما و در زمان تابعين رضی هللا  که ثابت کنند در زمان حضرت عثمان و حضرت
همين تعداد قيام می کردند و مشخص کنند که بيست رکعت را چه کسی  عنهم و بعد از آن هم مردم به

سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم و حضرت عمر از چه زمانی شروع شد؟ واين  رواج داد و
  هللا عنه را چه کسی در مسجد الحرام و مسجد النبی تغيير داد؟ رضی

خداوند روزه را در روزهای ماه مبارک رمضان بر مسلمانان فرض کرد و به پاداشتن شب های 
 عنه روايت می رمضان از سنت های رسول هللا صلی هللا عليه و سلم می باشد. أبوهريره رضی هللا

کند: که رسول هللا مسلمانان را به نماز شب تشويق می نمود و می فرمود: (هرکس شبهای رمضان 
را با ايمان و برای کسب ثواب مشغول نماز شب باشد گناهان گذشته اش بخشيده می شود) و 

  ته است.هرکسی که نماز تراويح آنچنان که شايسته است بخواند او شب های رمضان را برپا داش
  نماز تراويح همان نمازی است که مسلمانان آن را به جماعت بعد از نماز عشاء ادا می کنند.

رسول هللا نماز تراويح را سنت قرار داد و دو يا سه شب آن را به صورت جماعتی برگزار کرد و   
ترک سپس از ترس اينکه مبادا اين نماز بر مسلمانان فرض شود به صورت جماعتی خواندن را 

و صحابه نماز تراويح را تا اوايل خالفت عمر به صورت فرادی می خواندند. تا زمانيکه بار   کرد
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  ديگر عمر رضی هللا عنه تراويح را به صورت جماعتی به امامت أبی بن کعب برگزار نمود.
   تعداد رکعات نماز تراويح نزد امامان اربعۀ اهل السنُّت و الجماعت:

  ِهللا َعلَْيِهْم قائل بر بيست رکعت تراويح می باشند  .ائمۀ اربعه َرْحَمةُ 
  امام اعظم ابو حنيفه رحمة هللا عليه:

می نويسد: قيام رمضان » بدايةُ المجتهد«عالمه ابن ُرشد مالكي َرْحَمةُ ِهللا َعلَْيِه در کتاب مشهور خود 
َالِة  1/219المجتهد البن رشد:  بداية نزد امام ابو حنيفه َرْحَمةُ ِهللا َعلَْيِه بيست رکعت است. ( ِكتَاُب الصَّ

  الثَّانِي؛ اْلبَاُب اْلَخاِمُس فِي قِيَاِم َرَمَضاَن)
امام فخر الدين قاضی خان حنفی َرْحَمةُ ِهللا َعلَْيِه در فتاوی خود می نگارد:َعْن أَبِْی َحنِْيفَةَ َرْحَمةُ ِهللا 

  َضـاَن ُسنَّةٌ... ُکلَّ لَْيـلٍَة ِسَوی اْلِوتْـِر ِعْشِرْيَن َرْکعَةً َخْمَس تَْرِوْيَحاٍت. َعلَْيِه قَاَل: اَْلِقيَاُم فِْی َشْهـِر َرمَ 
می فرمايد: در ماه مبارک رمضان، بيست رکعت نماز تراويح    ترجمه: امام ابو حنيفه َرْحَمةُ ِهللا َعلَْيهِ 

  ) 1/112در پنج ترويحه، عالوه بر وتر سنَّت است. (فتاوی قاضی خان: 

  امام مالک بن اَنَس رحمة هللا عليه: 
مطابق يک قول، بيست رکعت تراويح را مستحسن دانسته است، چنانچه    امام مالک َرْحَمةُ ِهللا َعلَْيهِ 

ْكعَةً فَاْختَاَر َماِلٌك فِي أََحِد قَْولَْيِه... اْلِقيَاَم بِِعْشِريَن رَ عالمه ابن ُرشد مالکی َرْحَمةُ ِهللا َعلَْيِه می نويسد: 
ترجمه: امام مالک َرْحَمةُ ِهللا َعلَْيِه در يک قول، بيست رکعت تراويح را اختيار نموده ِسَوى اْلِوتِْر. 

َالِة الثَّانِي؛ اْلبَاُب اْلَخاِمُس فِي قِيَاِم َرَمَضان)  1/219بداية المجتهد البن رشد: است.  (     ِكتَاُب الصَّ
سی و شش رکعت است که بيست رکعت آن نماز تراويح و شانزده   لَْيِه قول دوم امام مالک َرْحَمةُ ِهللا عَ 

رکعت باقيمانده آن نفل می باشد كه در نشست های بعد چهارچهار رکعت تراويح می خواندند. (الحاوی 
  )1/336للفتاوی: 

  امام محمد بن ادريس شافعی رحمة هللا عليه: 
. ترجمه: من قَاَل: َوأََحبُّ إِلَيَّ ِعْشُروَن ... َوَكذَِلَك يَقُوُموَن بَِمكَّةَ امام شافعی َرْحَمةُ ِهللا َعلَْيِه می فرمايد: 

قيام رمضان للَمْرَوِزي: بيست رکعت را می پسندم و در مکه معظمه نيز بيست رکعت می خوانند. (
َماُم ِللنَّاِس فِي َرَمضَ  222 فحهص َكعَاِت الَّتِي يَقُوُم بَِها اْإلِ      ان)بَاُب َعَدِد الرَّ

َوَهَكَذا أَْدَرْكُت بِبَلَِدنَا بَِمكَّةَ يَُصلُّوَن  امام شافعی َرْحَمةُ ِهللا َعلَْيِه در جای ديگری می فرمايد:
جامع  ترجمه: من در شهر خود مکه، مردم را با ادای بيست رکعت تراويح يافتم. (ِعْشِريَن َرْكعَةً. 

ْومِ  806حديث  3/160الترمذی:      ؛ بَاُب َما َجاَء فِي قِيَاِم َشْهِر َرَمَضان)أَْبَواُب الصَّ

  امام احمد بن حنبل رحمة هللا عليه:
َواْلُمْختَاُر ِعْنَد أَبِي َعْبِد ِهللا عالمه ابن قُدامۀ حنبلی َرْحَمةُ ِهللا َعلَْيِه ترجمان ممتاز فقه حنبلی می نويسد:  

. َرِحَمهُ هللاُ فِيَها ِعْشُروَن َرْكعَةً. َوبَِهذَا  ، َوأَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ ترجمه: مذهب مختار نزد امام قَاَل الثَّْوِريُّ
ابو عبد هللا (احمد بن حنبل) َرْحَمةُ ِهللا َعلَْيِه بيست رکعت تراويح است، و امام سفيان ثَوری َرْحَمةُ ِهللا 

  َمةُ ِهللا َعلَْيِه نيز قائل بر بيست رکعت تراويح اند. َعلَْيِه، امام ابوحنيفه َرْحَمةُ ِهللا َعلَْيِه و امام شافعی َرحْ 
  َمْسأَلَةَ قِيَاُم َشْهِر َرَمَضاَن ِعْشُروَن َرْكعَة) 1094مسألة  2/123المغنی البن قدامة الحنبلی:  ( 

  رکعت های نماز تراويح در روايات اسالمی: تعداد  
کر نکرده است و در روايت های ديگری در روايت  امام بخاری تعداد رکعات نماز أبی بن کعب را ذ

  ر) ذکر شده است.ـرکعت( با وت 21و  13و  11تعداد رکعات  های نماز تراويح را در بين 
حافظ ابن حجر می گويد احتمال دارد اين تفاوت تعداد رکعات ناشی از طوالنی و کوتاه بودن قرائت و  

  بوده است تعداد رکعات کمتر بوده است.نماز بوده است به گونه ای که هر چه قرائت طوالنی تر 
گفته اند آنان سوره های طوالنی را در نماز می خواندند، به گونه ای که به خاطر طوالنی بودن نماز 

  بر عصا تکيه می کردند.
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  رکعت وتر می خواندند. 3رکعت تراويح و  36در زمان عمر بن عبد العزيز در مدينه 
رکعت و هيچ کدام ان  23رکعت می خواندند و در مکه  39دم که امام شافعی می گويد: در مدينه دي

  هم ممانعتی  ندارد.
رکعت نماز تراويح  هم خوانده اند.(تفصيل موضع را ميتوان در   40و بعضی از سلف و گذشتگان 

  .کتاب فتح الباری به تفصيل مطالعه فرمايد)

  دۀ محترم!ـخوانن
، هيچ کدام از اين تعداد رکعت ها همچنان که امام تا زمانی که نماز دارای خشوع و آرامش است

  شافعی گفت اشکالی ندارد و شايسته نيست کسی ديگری را رد کند.
رکعت نماز تراويح بخواند او از  روش رسول هللا صلی هللا عليه وسلم پيروی کرده  11اگر ميخواهد 

صراحت ووضاحت بيان  با تمام موضوععائشه  ( رض )  اين طوريکه در حديثی  بی  بی  است.
رکعت بيشتر نمی  11پيامبرصلی هللا عليه وسلم  در رمضان و غير رمضان از «گرديده است که : 

  .امام بخاری و ديگران اين حديث را روايت کرده اند. )» ( خواند.
رکعت نماز تراويح ميخوانند ، از آنچه در زمان حضرت عمر ( رض )  رايج بوده است  23کسی که 
و ما در احاديثی متعدادی مکلف شده ايم که : از سنت و روش خلفاء راشدين   کرده استپيروی 

  متابعت کنيم.
رکعت  نماز تراويح ميخواند  نيز از عمل اهل مدينه در خير القرون پيروی  41يا  39و کسی که 
  کرده است.

رمضان و غير رمضان  از ياد بايد نبريم که نماز بهترين عبادت است، ولی تعداد رکعات نماز شب در
رکعت نماز تراويح ميخواند ، انتقاد  20تعيين و تحديد نشده است. لذا کسی نمی تواند بر کسانی که 

  نمايد .که گويا  اينان با سنت پيامبرصلی هللا عليه وسلم  مخالفت کرده اند .
اض نمود که گويا رکعت نماز تراويح  ميخوانند انتقاد واعتر 8و هم چنين نمی توان بر کسانی که  

  اينان مخالف با سلف و خلفاء عمل می کنند.
گرچه بنظر من بهتر خواهد بود که مطابق به روش پيامبر صلی هللا عليه وسلم بايد نماز تراويح 

رکعت با  11خويش را بجا ء اوريم ، چون خداوند جز بهترين را برای پيامبر راضی نمی شود و آن 
  رائت و نماز می باشد.وتر همراه با طوالنی کردن ق

ولی امروز ما شاهد  هستيم که در برخی از مساجد نمازگزاران  ما در ماه مبارک  رمضان نماز 
  تراويح را با چنان سرعت ميخوانند که حد اقل خشوع وخضوع درآن مراعات نميگردد.

الَِّذيَن ُهْم فِی َصَالِتِهْم   ،َن قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُو « در حاليکه خداوند پروردگار با عظمت ما می فرمايد:
  .)2و1 -(سوره مؤمنون»  َخاِشعُونَ 

شيخ االسالم ابن تيميه در خصوص مشروعيت و صحت همه اين حالت ها و تعداد رکعت ها سخنان 
  کامل و سودمندی دارد. ايشان می گويد:

کرده است، لذا می    رکعت وتر را امامت 3رکعت تراويح و  20أبی بن کعب   (ثابت شده است که
بسياری از علماء  معتقدند که اين تعداد رکعت سنت است، چون أبی بن کعب در ميان مهاجرين و 

انصار نماز خوانده است و هيچ کدام از آنها ايراد وانتقادی در مورد نگرفته اند و هيچ يکی از 
  صحابه هم کار أبی بن کعب را انکار نکرده اند.

رکعت نماز تراويح را مستحب می  39جه به عمل گذشتگان اهل مدينه، برخی ديگر از علماء  با تو
     دانند. 
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  باب چهل ويکم 
  ازهـنـاز جـمـن

اْلَجنَّةَ َفقَْد فَاَز  ُكلُّ َنْفٍس َذآئِقَةُ اْلَمْوِت َوإِنََّما تَُوفَّْوَن أُُجوَرُكْم يْوَم اْلِقياَمِة فََمن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوأُْدِخلَ « 
ْنيا إِالَّ َمتَاُع اْلغُُرور  ( همه کس مرگ را می چشد ، و به     )  185آل  عمران :  » (َوما اْلَحياةُ الدُّ

تحقيق در روز قيامت مزد اعمال شما را، به کمال خواهند داد و هر کس را ازآتش دورسازند وبه 
   .).يستبهشت درآورند به پيروزی رسيده است واين زندگی دنيا جز متاعی فريبنده ن

رده را بر  وی  رده وبفتح جيم بمعنی تخت که مُ معنی مُ  جيم به  عربی است که  به کسر  مهجنازه کل
  برميدارند  يا عکس آن باشد يا بالکسر تخت با مرده وهر که اورا مشايعت کند.

چند  نمازجنازه باالی هر مسلمانيکه از ميت(مرده) خبر باشد فرض کـفايه است و اگـر از جمله انها
ذمه فرض خالص ميشود و اگر هيچ کس به نماز حاضر نشد همه گناه    نفری اين نماز را ادا نمايد

اصالً درين نماز برای ميت دعا است و از همين سبب درين نماز قرائت، رکوع ،سجده  . دنار ميباشک
  ليکه در ديگر نماز ها است در نماز جنازه نيست.ـوغيره مث

اندن نماز جنازه ، امام برای مرد در قسمت سر و برای زن در وسط سنت است  که ، هنگام خو
جنازه ايستاده شود .همچنان سنت است که امام در پيش روی مقتدی ها ايستاده شود ، ولی اگر محل 

   جنازه ضيق باشد، مقتديان ميتوانند در کنار امام هم ايستاده شوند.

  ازه:ـنـدف نمازه جـه
ر دعا برای ميت بر پا ميگردد، در حديثی از ابو هريره ( رض ) روايت پر پا شدن نماز  خاص بخاط

(ابو » إذا صليتم علی الميت فا خلصوا له الدعا ء :« است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم ميفرمايد 
زمانيکه بر ميت نمازخوانديد ( يعنی دعا ) «  ٣١٩٩داود، کتاب الجنائز، باب الدعا للميت شماره : 

  .»لصانه برايش دعا کنيد کرديد) خا
شهد ندارد و تنها، چهار تکبير با تکبير (هللا اکبر) ـقابل تذکر است که ، نمازجنازه  رکوع ، سجده و ت

نماز يعنی تکبير تحريمه،  » هللا اکبر«و چند ذکر و دعاست. بدين ترتيب که نمازگزار با نيت و گفتن 
  کند.ـ را شروع مي

  شود. ه خوانده میفاتحۀ بعد از تکبير اول سور
د َو آِل «  شود.  فرستاده میامبراسالم محمد مصطفی بعد از تکبير دوم درود بر پي اَللُّهمَّ َصّلِ َعلى ُمَحمَّ

د ... تا اخير ...    خدايا درود بر محّمد و آل محّمد. ُمَحمَّ
برای پدر و  شود. برای ميتی که طفل نابالغ باشد، و بعد از تکبير سوم برای ميت دعا خوانده می

  .شود و بعد از تکبير چهارم سالم داده می شود مادر وی طلب رحمت و مغفرت می

  شروط  نمـاز جنازه:    قيام 
  از : ندشروط نماز جنازه  عبارت ا    
       مسلمان بودن  ُمرده . - ١    

اين پاك بودن ُمرده كه قبل  از دادن  غسل  نماز جنازه  ُمرده صحت  ندارد.( شهيد البته  از   - ٢
  .حكم  مثتنى است. )

  اگر ُمرده   پشت سر  بود  نماز جنازه  آن در ست نيست. . پيش روى امام  قرار  داشتن  ُمرده - ٣
  حاضر بودن  ُمرده  است. - ۴
قرار داشتن  ُمرده   بر زمين اگرُمرده    باالى  شانه   هاى  مردم  ويا باالى  چيز ديگر بار بود   - ۵

واما  شرط هائی كه  تعلق  به نماز  گزار  دارد  همان شرط هاى  نماز  است  نماز  آن درست  نيست 
  از قبيل  نيت ، طهارت  ستر عورت  وغيره .
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  :ماز جنازه غايبانهن یيادداشت شرع
  همانطوريکه خدمت خوانندگان بعرض رسانيدم ، برای ادای نماز جنازه حاضر بودن ميت الزم است، 

شدن وقت محدودی  ین نماز جنازه دفن شده باشد، در اين صورت تا سپرولی اگر احيانآ ، مرده بدو
 بر روی قبرش نيز می توان نماز جنازه را ادا نمود. 

 جنازه غائباً نزد  روا نمی باشد . ولی بايد گفت که بنزد علمای احناف خواندن  نماز 
مع بهم، فلم يصل عليهم، و فی عمدة القاری: قد مات من الصحابة خلق کثير و هم غائبون عنه، و س

إال غائبا واحداً و رد أنه طويت له االرض حتی حضره. (عمدة القاری، کتاب الجنائز، باب الرجل ينعی 
 ).22/ 8إلی أهل الميت بنفسه: 

لم يکن من هديه صلی هللا عليه وسلم الصالة علی کل ميت غائب، فقد مات خلق کثير من المسلمين 
(زادالمعاد فی هدی خيرالعباد البن القيم، فصل فی هديه صلی هللا عليه  وهم غيّب، فلم يصل عليهم.

 ).وسلم فی الصالة علی الغائب
و فی الدرالمختار: (و إن دفن) و أهل التراب (بغير صالة أو بها بالغسل أو ممن ال والية له (صلی 

/ 2(الدرمع ردالمختار:علی قبره) إستحسانا (ما لم يغلب علی الظن تفسخه) من غير تقدير، هواالصح. 
224(.  

   :هـانـبـغاي جنازه
  علمای مذاهب درباره ی جواز نماز جنازه بر غائب سه قول مختلف دارند:

ز است، و اين مذهب امام شافعی و امام احمد است. و آنها به ـنماز جنازه بر غائب جايول اول: ــق
د، چنانکه مسلم در صحيح خود از نماز پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر نجاشی استناد کرده ان

ِ صلی هللا عليه وسلم «ابوهريره رضی هللا عنه روايت کرده که گفت:عن ابی هريره:  َّo أَنَّ َرُسوَل
  ).951مسلم (». نََعی النََّجاِشیَّ فِی اْلَيْوِم الَِّذی َماَت فِيِه َخَرَج إِلَی اْلُمَصلَّی فََصفَّ ِبِهْم َوَکبََّر أَْربَعًا

نی: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم خبر مرگ نجاشی (پادشاه حبشه) را که در سرزمين حبشه يع
فوت کرده بود، اعالم نمود و به مصلی رفت و مسلمانان صف بستند و ايشان چهار تکبير گفت (نماز 

  جنازه خواند).
  ه است.نماز جنازه بر غائب جايز نيست، و اين مذهب امام مالک و ابوحنيفول دوم: ـــق

و آنها گفته اند که نماز پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر نجاشی تنها خاص او بوده است، ولی برای 
   ديگران صحيح نيست.

بعضی از علماء  مانند شيخ االسالم ابن تيميه و عالمه ابن عثيمين گفته اند: هرگاه  ول سوم:ــق
نخواند، می توان بر وی نماز جنازه  کسی در سرزمينی فوت کند که در آنجا هيچ کس بر وی نماز

غائب خواند، اما اگر در آن سرزمين افرادی بر جنازه اش نماز بخوانند، در آنصورت نماز جنازه ی 
غائب بر او خوانده نمی شود، زيرا نماز جنازه فرض کفايی است و اگر عده ای از مسلمين بر او 

  نماز بخوانند از ديگران ساقط می شود.
ويند: پيامبر صلی هللا عليه وسلم تنها بر نجاشی نماز غائب خواند، زيرا او در بين همچنين می گ

ملتی مشرک وفات کرد و هيچ کس بر وی نماز نخواند و اگر کسی در ميان آنها مسلمان بوده باشد 
   در مورد کيفيت نماز چيزی نمی دانسته.. و اين قول راجح است.

شيوه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم «) می گويد: 206و  1/205» (زادالمعاد« امام ابن قيم در 
اين نبود که بر هر ميت غائب نماز جنازه بخواند. زيرا مسلمانان زيادی خارج از مدينه فوت کردند و 
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بر آنان نماز نخواند. از طرفی ديگر ، با سند صحيح به ثبوت رسيده 

جاشی، غائبانه نماز جنازه خوانده است. به همين خاطر، مجتهدين امت در است که رسول خدا بر ن
  اين خصوص، سه ديدگاه متفاوت دارند و به سه دسته تقسيم شده اند:
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نماز غائبانه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بر نجاشی  امام شافعی و احمد می گويند: -1
  غائب است. دليل مشروع بودن و سنت بودن نماز غائبانه، بر ميت

نماز جنازه غائبانه را از خصوصيات رسول هللا صلی هللا عليه  امام ابوحنيفه و مالک: -2
  دانند و می گويند: ديگران نبايد چنين کاری انجام دهند. وسلم می

  شيخ االسالم ابن تيميه می گويد:  -3

بر او نماز جنازه خوانده  اگر مسلمانی، در شهری فوت کرد و کسی بر او نماز جنازه نخواند، غائبانه
بر نجاشی که در ميان کفار فوت کرد و کسی بر    شود، همانطور که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم

او نماز نخواند، غائبانه نماز خواند. اما اگر شخصی در جائی فوت کرده، و افرادی بر او نماز جنازه 
نشود. زيرا با نماز خواندن تعدادی از خواندند، بر چنين شخصی ، غائبانه نماز جنازه خوانده 

خواندن نماز جنازه و    مسلمانان فرض از بقيه، ساقط می گردد. و از رسول خدا صلی هللا عليه وسلم
باشد. (و هللا اعلم  ترک آن هر دو به ثبوت رسيده است. لذا هر يک از آنها در جای خود قابل عمل می

که صحيح ترين آن، همين قول مفصل است که بيان  ) و از امام احمد سه فتوا روايت شده است
   ».گرديد

  نويسد :مي» کتاب الجنائز«و عالمه ناصرالدين البانی در 
» معالم السنن«و همين قول (سوم) را بعضی از محققين شوافع پذيرفته اند. چنانکه خطابی در   «

ايمان آورده و نبوت او را    می گويد:نجاشی مرد مسلمانی بود که به رسول خدا صلی هللا عليه وسلم
پذيرفته بود، البته ايمانش را کتمان می کرد. و هر گاه ، مسلمانی بميرد، بر ساير مسلمانان واجب 

است که بر وی نماز جنازه بخوانند. اما او در ميان کفار فوت کرد و در آنجا مسلمانی وجود نداشت 
لذا الزم بود که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بر تا حق او را ادا نمايد و بر او نماز جنازه بخواند. 

او نماز بخواند. زيرا او پيامبر خدا و ولی نجاشی بشمار می رفت و از همه مردم به نجاشی نزديک 
  تر بود. به همين خاطر، رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بر او نماز جنازه غائبانه خواند. و هللا اعلم.

ر يکی از شهرها فوت کرد و بر او نماز جنازه خوانده شده بود نيازی نيست بنابراين، اگر مسلمانی د
که مسلمانان در شهری ديگر، بر او نماز جنازه غائبانه بخوانند و اگر معلوم شود که بخاطر عذر يا 

هر مانعی، نماز جنازه بر او خوانده نشده است، سنت است که نماز غائبانه بر او خوانده شود و 
  يل دوری مسافت و فاصله زياد ميان ميت و نمازگزاران ترک داده نشود.نماز ، بدل

  در نماز جنازه غائبانه نمازگزاران رو به قبله می ايستند، نه در جهت شهری که ميت در آنجا است.
بعضی از علماء  خواندن نماز جنازه غائبانه را مکروه می دانند و بر اين باورند که اين عمل 

صلی هللا عليه وسلم بوده است. دليلشان هم اين است که رسول هللا صلی هللا مخصوص رسول هللا 
در حق نجاشی در حکم حاضرين بوده، چون در بعضی اخبار آمده است که تمام کوههای    عليه وسلم

نجاشی را می ديد . البته اين    بين مدينه و حبشه هموار گشت تا آنجا که پيامبر صلی هللا عليه وسلم
تاويل فاسدی است، تبعيت و پيروی از آن چه که رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم از اعمال تاويل ، 

شريعت انجام داده است بر ما الزم است و تخصيص يک عمل به رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم 
نياز به دليل دارد. رفتن رسول خدا صلی هللا عليه وسلم به مصلی و صحابه پشت سر ايشان ، نشان 

  ه بطالن اين تاويل است. دهند
از جمله دالئلی که دال بر عدم مشروعيت نماز جنازه برای هر ميت غائب می باشد اين است که 

فوت کردند،    وقتی خلفای راشدين و ساير اصحاب و ياران بزرگ رسول هللا صلی هللا عليه وسلم
گر چنين می کردند، اين مساله هيچيک از مسلمانان بر آنان نماز جنازه غائب نخواندند. در حاليکه ا

  بصورت تواتر نقل می شد و بر کسی پنهان نمی ماند.
اکنون ، مطالبی که بيان شد با عملکرد بسياری از مسلمانان معاصر که برای هر ميت غائب نماز 
جنازه می خوانند مقايسه کن. خصوصاً برای کسانی که نام و آوازه ای دارند و با وجود اينکه در 
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فوت کرده و در مراسم حج ده ها هزار مومن بر آنها نماز جنازه خوانده باشند. اگر در  حرم مکه
گردد که اينگونه نماز جنازه غائب از جمله  مطالبی که بيان داشتم خوب دقت شود قطعاً روشن می

بدعتهايی است که هيچ فرد آگاه و عالم به سنت رسول خدا صلی هللا عليه وسلم و شيوه سلف در 
  ».کتاب الجنائز« پايان مطالب البانی به نقل از  ».بودن آن ترديدی نخواهد داشت بدعت

   نماز جنازه بر نجاشی پادشاه حبشه:
ِ صلی هللا عليه وسلم نََعی النََّجاِشیَّ ِفی «از ابوهريره رضی هللا عنه روايت است که:  َّo أَنَّ َرُسوَل

  )بخاری و مسلم.(    ».ی اْلُمَصلَّی فََصفَّ بِِهْم َوَکبََّر أَْربَعًااْلَيْوِم الَِّذی َماَت فِيِه َخَرَج إَِل 
يعنی: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم خبر مرگ نجاشی (پادشاه حبشه) را که در سرزمين حبشه 

  فوت کرده بود، اعالم نمود و به مصلی رفت و مسلمانان صف بستند و آنحضرت چهار تکبير گفت.
و ديگران روايت است، که وقتی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم خبر مرگ همچنين از ابوهريره 

  برای برادرتان طلب آمرزش کنيد.» استغفروا ألخيکم«نجاشی را اعالم کرد، فرمود: 
رضی هللا عنه روايت است که رسول هللا  از ابوهريره«مينويسد : » کتاب الجنايز« البانی در  شيخ

خبر مرگ نجاشی را در مدينه منوره برای مردم اعالم کرد و فرمود: زمانيکه صلی هللا عليه وسلم 
ای مردم! امروز يکی از برادران شما و در روايتی فرمود: بنده صالحی از بندگان خداوند، در 

سرزمينی ديگر فوت کرده است. برخيزيد و بر او نماز بخوانيد. پرسيدند: او کيست؟ فرمود: نجاشی. 
ن طلب استغفار کنيد. آنگاه، رسول هللا صلی هللا عليه وسلم مردم را به مصال و فرمود: برای برادرتا

و در روايتی : به بقيع برد و به امامت ايستاد و مردم پشت سر ايشان صف بستند، همانطور که 
برای نماز جنازه صف بسته می شود و همانگونه که نماز جنازه خوانده می شود، بر او نماز 

گويا جنازه، دريشروی  آنحضرت صلی هللا عليه وسلم گذاشته شده است. ما اقتدا خواندند. بطوريکه 
با گفتن چهار تکبير بر او نماز جنازه خواند. (بخاری، مسلم ، ابو داود، نسائی ،  هللاکرديم و رسول 

اين حديث ، بيانگر اين مطلب است که نجاشی مسلمان شده بود.  ابن ماجه، بيهقی ، طيالسی و احمد)
صلی هللا عليه    درباره خصوصيات پيامبر اکرم  رضی هللا عنه   نانکه ايشان از ابوموسی اشعریچ

وسلم پرسيد و بعد از آن گفت: من گواهی می دهم که او پيامبر خدا می باشد و همان کسی است که 
ا عيسی بن مريم به آمدن او مژده داده است. و اگر فرصت می يافتم بعنوان خدمتگزار کفشهايش ر

  ».بر می داشتم. (ابوداود و بيهقی با سند صحيح)
خطابی «) ابن قيم آورده است: 206و  1/205البانی رحمه هللا بنقل از کتاب زادالمعاد ( شيخو باز 

  می گويد:» معالم السنن«در 
صلی هللا عليه وسلم ايمان آورده و نبوت او را اللله  مسلمانی بود که به رسول  شخصی نجاشی 
بود، البته ايمانش را کتمان می کرد. و هر گاه ، مسلمانی بميرد، بر ساير مسلمانان واجب  پذيرفته

ميان کفار فوت کرد و در آنجا مسلمانی وجود نداشت است که بر وی نماز جنازه بخوانند. اما او در 
 عليه وسلم بر تا حق او را ادا نمايد و بر او نماز جنازه بخواند. لذا الزم بود که رسول هللا صلی هللا

او نماز بخواند. زيرا او پيامبر خدا و ولی نجاشی بشمار می رفت و از همه مردم به نجاشی نزديک 
  تر بود. به همين خاطر، رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بر او نماز جنازه غائبانه خواند. 

شه ( نجاشی ) ميتوان اين از خواندن نماز  جنازه غايبانه پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر پادشاه حب
حکم استباد نمود که : اگر مسلمانی در يکی از شهرها فوت کرد و بر او نماز جنازه خوانده شده بود 

نيازی نيست که مسلمانان در شهری ديگر، بر او نماز جنازه غائبانه بخوانند و اگر معلوم شود که 
است، سنت است که نماز غائبانه بر او بخاطر عذر يا هر مانعی، نماز جنازه بر او خوانده نشده 

  خوانده شود و نماز ، بدليل دوری مسافت و فاصله زياد ميان ميت و نمازگزاران ترک داده نشود.
قابل توجه ودقت  است که :  در نماز جنازه غائبانه نمازگزاران رو به قبله می ايستند، نه در جهت 

  ».شهری که ميت در آنجا است



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

758 

   :روریـض ــتادداشـي
را تصديق نمود. گرچه   صلی هللا عليه وسلم  نجاشی اسالم آورد و نبوت پيامبر اکرم پادشاه حبشه 

کنند و بر گمراهی  دانست که قومش بر باطل پافشاری می ايمانش را از قومش پنهان کرد؛ چون می
ورزند.  می دانست که آنها بر عقايد باطل هر چند با عقل و نقل مخالف باشد، تعصب عالقمندند و می

 – 99، ص 1او در سال نهم و يا سال هشتم هجرت و قبل از فتح مکه درگذشت.  ( اسدالغابه، ج 
  .) 109، صفحه 1االصابه، جلد 

  تـرتـيـب  نماز جنازه
  امام در برابر  سينه  مرده  ايستاده  ميشود وصفوف  را برابر  ميكنند بهتر   ر يافتـطوريکه قبآل تذک    

ويا هفت  باشد يعنى  تاق  باشد اگر از هفت صف هم  تجاوز  كرد ضرورت   ج پناست صفها  سه ، 
  به جفت  ويا تاق  بودن صف ها  نيست . 

ر  ومقتدى ها  به خفيه  تكبير  ميگويند  دستها  را تا شانه ها ويا نرمى  گوشها  بلند ـامام به جه 
« را  بسته  كنند وامام  ومقتدى ها ميكنند ودست  ها  را طور ی كه در نماز  بسته  ميكردند آن

را  تا اخير  ميخوانند بعدٱ امام  به جهر ومقتدى ها به  آهسته گى  تكبير  ميگويند  » سبحانك  اللهم  
در حاليكه  دستهارا بلند نميكنند درود شريف را ميخوانند ، بعد از آن  امام  به جهر  ومقتدى  ها  به 

  ى  مرد  بالغ  وزن  بالغ اين دعا  را ميخوانند :آهسته گى  تكبيرميگويند كه برا
اللهم  اغفر  لحينا  وميتنا  وشاهد نا  وغائبنا وصغيرنا  وكبير نا  وذكرنا وانثانا  اللهم  من احيته  «  

  » منا  فاحيه  على  االسالم  ومن  توفيته منا فتوفه على  االيمان  
ائب مارا  وكوچك مارا  ومرد  وزن مار بيامرز با بار  خدايا  زنده  ومرده  مارا  وحاضر  وغ«  

رخدايا هر كه  را زنده  نموده اى  از ما  پس  زنده نگهدار  اورا  بر اسالم  وهر كه را از ما  فوت  
  »ساخته اى  پس  او را  بر ايمان  فوت كن.

  واگر مرده  طفل صغير  باشد اين دعا  خواده ميشود :
بار خدا او را براى  » ( شفعٱ  لنا شافعٱ ومُ  جعلهُ النا  اجرٱ وذخر ا  و جعلهُ لنا فرطٱ وا اللهم اجعلهُ « 

ما توشه  آخرت بگردان  توشه از پيش  فرستاده  شده  واورا  براى  ما اجر  وذخيره  گردان  ، 
  اورا  براى ما شفيع  ومقبول  الشفاعة  بگردان . )  

  ميشود : واگر مرده دختر  صغيره باشد اين دعا  خوانده     
بعد از آن  امام »  اللهم اجعلها  لنا فرطٱ  واجعلها  لنا اجرٱ  وذخرٱ واجعلها  لنا شافعة ومشفعة « 

به جهر  ومقتديان  به آهسته گى  تكبير  ميگويند ومرده  را چهار  نفرى  توسط  چار پائى بر 
بر ميبرند الزم است ميدارند  ودر راه  در حالی كه  سرش  طرف پيش باشد كمى تيز تر طرف  ق

  مردم  عقب  جنازه  بروند . 
مرده را بدون  ضرورت به حيوان بار كردن ويا اورا  دو نفر برداشتن مكروه است وطريقه برداشتن  
طفل  شير خوار  يا كمى بزرگتر از آن  به اين  طور  بوده  كه يك  نفر  ، آنرا  بر  ميدارد كه سرش  

 باشد.بطرف  دست  راست  بردارنده  
 :چگونگى نماز جنازه

شود، اگر به همراه آن سوره كوتاهى با يك يا دو آيه از قرآن  با تكبير اول، سوره فاتحه خوانده می 
  خوانده شود بهتر است. اين نحوه قرائت در حديثى از ابن عباس آمده است.

شود مشابه همان  درود و صلوات فرستاده می -صلی هللا عليه وسلم-با تكبير دوم، بر رسول هللا 
صليت خلف ابن «كند كه:  (طلحه بن عبدهللا بن عوف روايت می .شود درودى كه نماز خوانده می

على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلّما فرغ أخذت  -رضی هللا عنهما–عباس 
 .وداود والنسايی)(البخاری، أب». بيده فسألته فقال: إنَّما جهرت لتعلموا أنَّها سنة وحق
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او سوره فاتحه را با  ای نماز خواندم، بر جنازه -( پشت سر عبدهللا بن عباس رضی هللا عنهما
ای ديگر با صدای بلند خواند، تا آنها را به ما بشنواند، بعد از اتمام نماز، دستش را گرفتم و  سوره

 باشد ) حه و سوره سنت و حق می پرسيدم، گفت: عمداً با صدای بلند خواندم كه بدانيد خواندن فات
 .شود با تكبير سوم، اين دعا خوانده می 

ُهمَّ َمْن أَْحييتَهُ ِمنَّا اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلَحينَا َوَميِتنَا، َوَشاِهِدنَا، َوَغائِبِنَا َوَصِغيِرنَا َوَكبِيِرنَا، َوَذَكِرنَا َوأُْنثَانَا. اللَّ « 
َمْن تََوفَّيتَهُ ِمنَّا فَتََوفَّهُ َعلَى اِْإليَماِن، اللَُّهمَّ اْغِفْر لَهُ َواْرَحْمهُ، َوَعاِفِه، َواْعُف َعْنهُ، فَأَْحيِه َعَلى اِْإلْسالَِم، وَ 

ْع ُمْدَخَلهُ، َواْغِسْلهُ بِاْلَماِء َوالثَّْلجِ َواْلَبَرِد، َوَنقِِّه ِمَن اْلَخَطايا َكَما نَ  ْوَب األَْبيَض قَّيَت الثَّ َوأَْكِرْم نُُزَلهُ، َوَوّسِ
ْدِخْلهُ الَجنّةَ، ِمَن الدَّنَِس، َوأَْبِدْلهُ َداراً َخيراً ِمْن َداِرِه، َوأَْهالً َخيراً ِمْن أَْهِلِه، َوَزْوجاً َخيراً ِمْن َزْوِجِه، َوأَ 

ْر َلهُ  فِيِه، اللَُّهمَّ الَ تَْحِرْمنَا أَْجَرهُ َوالَ تُِضلَّنَا َوأَِعْذهُ ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر َوَعذَاِب النَّاِر، واْفَسْح لَهُ فی َقْبِرِه، َونَّوِ
 .(مسلم، الترمذی والنسايی وابن ماجه)…». بَْعَدهُ 

(خداوندا!، زندگان ما را، و مردگانمان را، و حاضران، و غايبانمان را، و كودكانمان (كوچك هاىمان 
داوندا! هر كس از ما را كه زنده و بزرگانمان)، و مردان و زنان ما را، مغفرت كن و ببخشاى، خ

ميرانى بر ايمان بميران، خداوندا! بر  گردانى براىين اسالم زنده گردان، و هر كس را كه از ما می می
(اين ميت) رحم كن، و او را ببخشاى، و عافيت را نصيبش كن، و از وى در گذر و معافش كن، 

را با آب، برف و يخ غسل بده و از  جايگاهش را گرامی دار، و قبرش را گسترده بگردان، او
شود، به او منزلى   ای سفيد از چرك و آلودگی پاك می اشتباهات پاكش گردان، همانگونه كه پارچه

اش عطا كن، او را وارد جنت كن، و او را  ای بهتر از خانواده بهتر از خانه دنيا اش بده، و خانواده
  .اراز عذاب قبر و عذاب جهنم در پناه خويش نگه د

ما را از پاداش او محروم مگردان، و (همچنين) ما را بعد از او گمراه و منحرف   پروردگارا !
  مستحب است هنگام هر تكبير دستها بلند گردد.»مكن.

أجمع أهل العلم على أنَّ المصلی على الجنائز يرفع يديه فی أول «گويد:  می   (ابن قدامه رحمه هللا
ر رضی هللا عنهما يرفع يديه فی كل تكبيرة). (البيهقی، ابن أبی شيبه، تكبيرة يكبرها، وكان ابن عم

 .و ديگران) 3/417المغنی البن قدامه 
(اجماع علماء  بر اين است كه نمازگزار بر جنازه به هنگام تكبير اول رفع يدين كند (دستهايش را 

 كرد. )  كرد. (رفع يدين می ی با هر تكبير دستهايش را بلند م -رضی هللا عنهما–بلند كند)، ابن عمر 
شود، اما در مذهب امام ابو حنيفه    در مذهب شافعی و احمد بن حنبل، با هر تكبير دستها بلند می

 ) .كنند كنند، يعنی تنها در همان تكبير اول دستها را بلند می  وامام مالک  دستها را بلند نمی 
زن بود دعا را در عربى به صيغه مونث می همچنان قابل  ياد اوری است که اگر : مرده (ميت) 

 .خوانيم ها (ميتها) چند نفر بودند، دعاى عربى را به صيغه جمع می  خوانيم، اگر تعداد مرده 
شود و به جاى آن، دعاى زير  چنانچه مرده (ميت) كودك يا نوزاد بود، دعاى مغفرت خوانده نمی 

وذخراً شفيعاً مجاباً، اللهم ثقّل به موازينهما، وأعظم به  اللهم اجعلهُ فرطاً لوالديه،«  .شود خوانده می 
، وألحقه بصالح سلف المؤمنين وقه برحمتك  - عليه السالم–أجورهما، اللهم اجعله فی كفاله إبراهيم 

( پروردگارا ! او را پاداش، گنجينه اى، شفاعت  .)3/416(المغنی البن قدامه ». من عذاب الجحيم
ای براى پدر و مادرش قرار بده، خداوندا! توسط اين كودك ترازوى  دهاى، و پاسخ دهن كننده

و بدين خاطر پاداش شان را زياد كن، خداوندا! اين كودك در كفالت و   اعمالشان را سنگين بگردان،
قرار بده، و وى را به مؤمنان صالح پيشين (سلف صالح) ملحق   عليه السالم حضانت ابراهيم 

 .)دت او را از عذاب دوزخ حفظ بگردانبگردان. و با رحمت خو
سنت آن است كه امام در مقابل سر جنازه اگر مرد باشد بايستد، و اگر زن بود در مقابل وسط پيكر 

 جنازه بايستد.
شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل عند رأسه ـ وفی رواية: «( عن أبی غالب الجناط قال: 

مرأة من قريش ـ أو من األنصار ـ فقيل له: يا أبا حمزة هذه رأس السرير ـ فلما رفع أتی بجنازة ا
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جنازة ابنة فالن فصل عليها، فصلى عليها فقام وسطها ـ وفی رواية ـ: عند عجيزتها وعليها نعش 
أخضر وفينا العالء بن زياد العدوی فلما رأى اختالف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة هكذا 

يقوم حيث قمت؟ ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم، قال: فالتفت  -هللا عليه وسلم صلى-كان رسول هللا 
 .(أحمد، أبوداود، الترمذی، ابن ماجه و ديگران)». إلينا العالء فقال: احفظوا

در برابر سر  -رضی هللا عنه- (از ابی غالب الجناط روايت است كه گفت: شاهد بودم كه انس بن مالك 
ـ در روايت ديگری آمده است ـ در مقابل سر تابوت ايستاد، و زمانی كه جنازه  ای نماز خواند، جنازه

فته شد: ای ابوحمزه! ـرا بردند، جنازه زنی قريشی يا انصاری آورده شد: در اين هنگام به انس گ
اين جنازه دختر فالنی است، بر او نيز نماز بخوان، در نتيجه او در وسط جنازه ايستاد، و بر او نماز 

اند. در روايت ديگری آمده است كه: در انتهای تابوت ايستاد، در حالی كه بر آن جنازه كفنی سبز خو
ات و معتمدين تابعين) نيز وجود داشت. و ـقـرنگ بود، و در ميان ما عالء بن زياد عدوی (يكی از ث

 -ا رسول هللا هنگامی كه او شاهد اين اختالف در قيام ميان زن و مرد بود پرسيد: ای ابوحمزه ! آي
خواند؟ و شبيه  همينگونه كه تو ايستادی و نماز خواندی بر جنازه نماز می -صلی هللا عليه وسلم

د؟! انس گفت: بله، در اين هنگام عالء بن زياد رو به ما ـــخوان آنچه كه بر زن نماز خواندی نماز می
 .»كرد و گفت: اين روش را در خواندن نماز جنازه حفظ كنيد

صلى هللا -صليت خلف النبی «آمده است كه:  -رضی هللا عنه -ثی ديگر از سمره بن جندب در حدي
للصالة  -صلى هللا عليه وسلم-ام رسول هللا ـقـوصلى على أم كعب ماتت وهی نفساء، ف -عليه وسلم

بر ام كعب كه در  - صلی هللا عليه وسلم- (در پشت سر پيامبر  .. (البخاری ومسلم) »عليها وسطها
در وسط جنازه  -صلی هللا عليه وسلم-لت نفاس مرده بود نماز خوانديم، بدينصورت كه ايشان حا

  برای نماز ايستادند.)
دهند، و جنازه زن را در جهت  و اگر چند جنازه از مرد و زن باشد. جنازه مرد را مقابل امام قرار می

شود، و اگر جنازه كودك  اشته میدهند، يعنى بعد از جنازه مرد گذ قبله و پشت جنازه مرد قرار می
شود، و بعد از آن جنازه  بود، پشت جنازه پسربچه بعد از جنازه مرد، سپس جنازه زن قرار داده می 

 .شود دختربچه در جهت قبله بعد جنازه زن، پشت سر هم گذاشته می 
يرد. سر پسربچه گ شود كه سر هر جنازه مقابل جنازه قبلى قرار می ها قرار داده می بدينصورت جنازه

 .گيرد مقابل سر مرد، و ميانه سر زن مقابل سر مرد، و سر دختربچه مقابل سر زن قرار می
ايستند و چنانچه يك نفر از نمازگزاران جايى در پشت سر امام  نمازگزاران همگى پشت سر امام می 

  .تواند در دست راست امام بايستد نيافت، می
 :تـيـن مـد از دفـنماز جنازه بع

جازه شخصی متذکره ا كسى نتوانست در نماز جناز اشتراک نمايد ، در شرع اسالمی برای احيانآ اگر
تواند باشد،  تا يك ماه می آاست كه بعد از دفن هم بر ميت نماز جنازه  رابخواند، و اين مدت حدود

  اند . اين عمل را انجام داده  -صلی هللا عليه وسلم هللا زيرا رسول 
اند كه: مردی درگذشت (و او را دفن كردند) رسول  و امام مسلم ـ رحمهما هللا ـ آورده (امام بخاری

(قبر او را به من  .»فدلونی على قبره، فأتى قبره فصلى عليه«فرمود:  -صلی هللا عليه وسلم هللا 
  .نشان دهيد، سپس به نزد قبر رفت و بر آن مرد نماز خواند)

 باشد بدين علت كه در حديث يا اثرى نيامده است كه رسول هللا  یو بيشتر از يك ماه ديگر جايز نم
  .بعد از يك ماه از دفن ميت بر وى نماز جنازه خوانده باشد -صلی هللا عليه وسلم

  بحثی درقرائت سورۀ فاتحه  در نماز جنازه
 عليه تعدادی از علماء  بدين باور اند که : خواندن فاتحه در نماز جنازه از خود پيغمبر صلی هللا

در اين مورد اختالف نموده اند ابن حجر رحمه هللا می   وسلم با سند صحيح ثابت نيست و صحابه
فرمايد: اين از مسائلی است كه در آن اختالف كرده اند : ابن منذر از ابن مسعود و حسن بن علی و 
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شافعی و احمد  ابن زبير و مسور بن مخرمه مشروعيت آن را نقل نموده است و از ائمه قول امام
  واسحاق همين است. 

از ابوهريره (رض) و ابن عمر(رض) نقل شده كه در نماز جنازه قرائت خوانده نمی شود و قول امام 
  )204فحهص 3جلدمالك و اهل كوفه همين است( فتح الباری 

اين را  امام ترمذی نيز می فرمايد: برخی از اهل علم از اصحاب پيغمبرصلی هللا عليه وسلم  و ديگران
اختيار كرده اند كه بعد از تكبير اول فاتحة الكتاب خوانده شود و قول شافعی و احمد واسحاق همين 
است و برخی از اهل علم می گويند در نماز جنازه قرائت خوانده نمی شود و آن فقط ثناء بر هللا و 

و ديگران از اهل كوفه  درود بر پيغمبرصلی هللا عليه وسلم  و دعا برای ميت است و اين قول ثوری
  .فی القراءة علی الجنازة بفاتحة الكتاب)   ابواب الجنائر باب ما جاء 199ص  1می باشد.(ترمذی ج

به معنی دعا » صالة« اين تعداد از علماء   در استدالل خويش مينويسند که : لفظ :»صالة«معنی 
  مده است.است چنانكه در قرآن مجيد در آيات زير به معنی دعا واستغفار آ

) هر يك( از آنچه در آسمان وزمين است) دعا وتسبيح 41نور/»(ُكلٌّ قَْد َعِلَم َصَالتَهُ َوتَْسِبيَحهُ...«...-1
  خود را دانسته است.

و دعا كن وبخشش بخواه برای آن ها زيرا » 103توبه/»(َوَصّلِ َعَلْيِهْم إِنَّ َصَالتََك َسَكٌن َلُهْم...«... -2
  آن ها آرامش واطمينانی است . كه دعای تو برای

) او آن ذاتی است كه ثنا و تعريف می كند شما 43احزاب/»(ُهَو الَِّذی يَُصلِّی َعَلْيُكْم َوَمَالئَِكتُهُ...«...-3
  را نزد فرشتگان و فرشتگان او نيز برای شما دعا می كنند و بخشش می طلبند.

  می گويند؟» صالة«را به اركان مخصوص نماز ـچ
يعنی نماز نام » صالة« ان مخصوص نماز، دعا شامل است ازاين جهت است كه آن را به درارك

  گذاری كرده اند و اين از قبيل تسميه الكل باسم الجزء می باشد.
و دعا برای ميت پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز جنازه نيز در اصل تعريف وثنای هللا و درود بر 

ركوع ، سجده، تشهد و غيره با مطلق نماز فرق دارد لذا بر    قبيلاست و چون در برخی از احكام از 
بر وجوب قرائت فاتحه استدالل گرفته » َال َصَالةَ إِالَّ ِبفَاتَِحِة اْلِكتَاِب « نماز قياس نمی شود و از حديث 

  .نمی شود

  :ازهـنـن نماز جـروش احس
از شعبی روايت است كه   يح مينمايند :اين تعداد از علماء  روش احسن نماز جنازه را بشرح ذيل تشر

فرمود: فی التكبيرة االولى يبدأ بحمد هللا والثناء عليه والثانية صالة على النبی صلى هللا عليه وسلم 
). در 11493شماره  251صفحه  7والثالثة دعاء للميت والرابعة للتسليم.(مصنف ابن ابی شيبه جلد

دومی درود بر پيغمبر(ص) وسومی دعا برای ميت و چهارمی تكبيراول تعريف وثنای هللا را بگويد و 
  برای سالم گفتن است.

  ابوهريرة (رض) چگونه نماز جنازه می خواند؟
امام مالك از سعيد بن ابی سعيد المقبری از پدرش روايت كرده است كه او از ابوهريرة (رض) پرسيد 

َّبِعَُها ِمْن أَْهِلَها « د:كه چگونه بر جنازه نماز می خوانی؟ ابوهريره در جواب فرمو ِ أُْخِبُرَك أَت َّo أَنَا لََعْمُر
َ َوَصلَّْيُت َعلَى نَبِيِِّه ثُمَّ أَقُوُل اللَُّهمَّ إِنَّهُ َعْبُدَك َواْبُن عَ  َّo ْبِدَك َواْبُن أََمتَِك َكاَن فَِإَذا ُوِضعَْت َكبَّْرُت َوَحِمْدُت

ًدا َعْبُدَك َوَرُسولَُك َوأَْنَت أَْعلَُم بِِه اللَُّهمَّ إِْن َكاَن ُمْحِسنًا فَِزْد فِی إِْحَساِنِه يَْشَهُد أَْن َال إِلَهَ إِالَّ أَ  ْنَت َوأَنَّ ُمَحمَّ
كتاب –موطا امام مالك ».( َوإِْن َكاَن ُمِسيئًا َفتََجاَوْز َعْن َسيِّئَاتِِه اللَُّهمَّ َال تَْحِرْمنَا أَْجَرهُ َوَال تَْفِتنَّا بَْعَدهُ 

من به تو خبر می دهم كه از ميان اهلش او را همراهی می  الجنائز باب ما يقول المصلی علی الجنازة)
كنم زمانيكه بر زمين گذاشته شد تكبير می گويم و تعريف وستايش هللا را می گويم و بر پيامبرش 

و پسر كنيز تو بوده  (ص) درود می خوانم سپس می گويم : ای هللا همانا اين بنده تو وپسر بنده تو
است( پدر ومادرش مراد هستند) به اينكه معبود برحقی به جز تو نيست و اينكه محمد بنده ورسول تو 
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است گواهی می داد و تو به احوال او داناتری ای هللا اگر نيكوكار بوده است در نيكی اش(ثوابش) 
هللا ما را هم از پاداش(نمازبر جنازه) اضافه كن و اگر بدكار بوده است از گناهانش درگذر بفرما. ای 

در اين روايت آمده است كه ابوهريره می فرمايد:    او محروم نفرما و بعد از او ما را در فتنه نينداز.
و بعد از تكبير سوم  صلی هللا عليه وسلم بعد از تكبير اول ثناء هللا و بعد از تكبير دوم درود بر پيغمبر

  دعا است.
  :اــــروش دع

روش و طريقه دعا نيز در  تعداد از علماء  در مورد روش دعاء برای ميت مينويسند که :  اين
احاديث به همين صورت آمده است. حضرت فضاله بن عبيد می فرمايد: آن حضرت (ص) فرمودند: 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ إَِذا َصلَّى أََحُدُكْم فَْليَْبَدأْ بِتَْمِجيِد َربِِّه َجلَّ َوَعزَّ َوالثَّنَاِء َعَلْيِه « َّo ثُمَّ يَُصلِّی َعَلى النَّبِّیِ َصلَّى
  )218صفحه  1(ابوداود ، كتاب الصلوة باب الدعا جلد» يَْدُعو بَْعُد بَِما َشاءَ 

زمانيكه يكی از شما نماز بخواند بايد اول از ستايش و ثنای پروردگارش شروع كند سپس برپيامبر 
  رود بفرستد بعد از آن به آنچه می خواهد دعا كند.صلی هللا عليه وسلم د

  هدف از نماز جنازه چسيت؟
اين عده از علماء  هدف نماز جنازه  را چنين تعريف مينمايند :نماز جنازه فقط به خاطر دعا برای 

ميت است.حضرت ابوهريرة(رض) می فرمايد: من از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  شنيدم كه می 
ابوداود، كتاب الجنائز ، باب الدعا للميت شماره »(َذا َصلَّْيتُْم َعَلى اْلَميِِّت فَأَْخِلُصوا لَهُ الدَُّعاءَ إِ « فرمود:
  ، زمانيكه بر ميت نماز خوانديد( يعنی دعا كرديد) خالصانه برايش دعا كنيد. 3199

  عبدهللا ابن عمر (رض) در نماز جنازه قرائت نمی خواند
» عبدهللا بن عمر در نماز جنازه قرائت نمی خواند:«افع روايت كرده است كه امام مالك ( رح) از ن

مام مالك، كتاب الجنائز باب ما يقول المصلی علی الجنازة)  اين حديث در مصنف ابن ابی شيبه ا(موطا 
  نيز روايت شده است. 11522به شماره 

  (رح): استدالل امام ابوحنيفه
  اب الجنائز باب الصلوة علی الميت و الدعاء حديث ابوهريرة (رض) امام محمد رحمه هللا در موطا ابو

را از امام مالك روايت كرده است و می فرمايد: قال محمد وبهذا ناخذ القراءة علی الجنازة و هو قول 
ما همين حديث است كه برجنازه قرائت نيست و قول امام ابوحنيفه نيزهمين  رحمه هللا دليل ابی حنيفه

  است.
  :ةـنــل مديــاه لـمـع

قراءة الفاتحة ليست معموال بها فی بلدنا فی صالة «امام مالك عالم مدينه منورة رحمه هللا می فرمايد: 
خواندن فاتحه در نماز جنازه در شهر ما معمول نيست.(كشف المغطا عن وجه الموطا بر » الجنازة

  )210حاشيه موطا امام مالك صفحه 
ه می فرمايد: من از سالم پرسيدم :آيا بر جنازه قرائت خوانده می شود؟ محمد بن عبدهللا بن ابی سار

-259صفحه  7بر جنازه قرائت نيست ( مصنف ابن ابی شيبه جلد» ال قراءة علی الجنازة«فرمود:
  ) سالم ازيكی از فقها مدينه و فرزند نافع است كه بر عدم قرائت در نماز جنازه فتوی می داد.11532
  :به عدم قرائت در جنازه هستندکه قائل  علماء 

ابوبكر بن ابی شيبه در مصنف خود كتاب الجنائز من قال ليس علی الجنازة قراءة. از كسانی كه قائل 
) 11522ابن عمر (رض)(شماره -1 به عدم قرائت در جنازه هستند رواياتی راآورده كه عبارتند از:

فضالة بن -4) 11524-(شماره» رح«اليهابو الع -3) 11523محمد بن سيرين رحمه هللا(شماره -2
-شماره»(رح«عطاء -6) 11526-پدر ابوسعيد بن ابی بردة( شماره -5 )1525 -شماره»(رح«عبيد
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بكر بن عبدهللا -9) 11529- شماره»(رح«طاووس-8) 11528(شماره» رح«شعبی - 7) 11527
  .)11532-شماره»(رح«سالم- 11) 11531-شماره»(رح«ميمون -10) 11530-شماره»(رح«

  :حديث ابن عباس وجواب به  آن
ُ َعْنُهَما َعلَى َجنَاَزٍة «  َّo ْبِن َعْوٍف قَاَل َصلَّْيُت َخْلَف اْبِن َعبَّاٍس َرِضَی ِ َّo فََقَرأَ ِبفَاتَِحِة َعْن َطْلَحةَ ْبِن َعْبِد

  ب قراءة فاتحة الكتاب علی الجنازة)صحيح بخاری، كتاب الجنائز، با»(اْلِكتَاِب قَاَل ِليَْعلَُموا أَنََّها ُسنَّةٌ 
طلحه بن عبدهللا بن عوف می فرمايد: من پشت سر عبدهللا بن عباس بر جنازه ای نماز خواندم فاتحة 
الكتاب را خواند و فرمود: تا بدانيد كه آن سنت است.آن هايی كه به خواندن فاتحه در نماز قائل اند از 

يعنی تا بدانيد كه آن سنت » لتعلموا انها سنة«س فرمود:اين حديث استدالل می گيرند كه ابن عبا
  است.

در جواب گفته می شود نخست ما بايد تعريف سنت را بدانيم سنت از نظر لغت يعنی راه وروش و در 
 2(فتح القدير جلد» اصطالح به معنی ما واظب عليه النبی صلی هللا عليه وسلم من غير افتراض 

آنچه پيامبر صلی هللا عليه وسلم  برآن مواظبت نموده (و گاهی اوقات باب النوافل)يعنی  398صفحه 
آن را ترك كرده است)تا ثابت شود كه فرض نيست با توجه به اين تعريف معلوم می شود كه سنت 

اصطالحی مراد نيست چون اگر پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر خواندن فاتحه در نماز جنازه مواظبت 
عين كه از اسالف هستند با هم اختالف نمی كردند . ابن تيميه رحمه هللا می می فرمود صحابه وتاب

فرمايد : فان السلف فعلوا هذا وهذا و كان كال الفعلين مشهورا بينهم كانوا يصلون علی الجنازة بقراة 
مسئله الصالة بعد اآلذان االول يوم الجمعة). يعنی  188صفحه 24( مجموع الفتوی جلد و غير قراءة. 

ابن   هر دو عمل در ميان سلف مشهور بود و بر جنازه با قرائت و بدون قرائت نماز می خواندند. 
بطال رحمه هللا می فرمايد: كسانی كه در نماز جنازه قرائت نمی خواندند و آن را ترديد و انكار می 

  كردند عبارتند از:
   »رض«عمر بن خطاب  -1
  »رض«علی بن ابيطالب-2
   عنهما ابن عمر رضی هللا -3
  ابوهريره رضی هللا عنه-4

  و ازتابعين:
سعيد بن - 5» رح«ابن سيرين -4» رح«سعيد بن مسيب-3» رح«طاووس-2» رح«عطاء   -1

  »رح«حكم -7» رح«شعبی-6»  رح«جبير
و ابن منذر می فرمايد قول مجاهد و حماد وثوری نيز همين است.(كشف المغطا عن وجه موطا بر 

   ).210حاشيه ی موطا صفحه 
  پس ثابت شد كه اين مسئله از زمان صحابه وتابعين و ائمه مجتهدين مختلف فيه بوده است.

نزد احناف خواندن فاتحه واجب و يا سنت نيست آنچه سنت است خواندن حمد وثنا است چنانچه كه 
مورد حديث ابن عباس جواب های متعددی را ذكر    در روايت ابوهريره(رض) بيان شد و علماء  در

  اند . كرده
مفتی رشيد احمد رحمه هللا می فرمايد: ابن عباس سوره فاتحه را به قصد ثنا ودعا خوانده است 

واينكه فرمود كه آن سنت است معنايش اين است كه در فاتحه حمد وثنااست ودر نماز جنازه حمد وثنا 
  سنت است و شواهدی وجود دارد كه اين معنا را تاييد می كنند كه عبارتند از:

كه درآن بعد از تكبير حمد وثنا مذكور است واز سوره فاتحه ذكری نشده » رض«حديث ابوهريره  -1
است معلوم می گردد كه در اين اثر ابن عباس رضی هللا عنهما مقصود خواندن فاتحه به قصد دعا می 

  باشد. در اين اين صورت در ميان روايات تعارض می آيد.
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بود بعد از هر تكبير فاتحه را می خواند زيرا كه در نماز جنازه اگر مقصود ابن عباس قرائت می    -2
  هر تكيبر به منزله ی يك ركعت است و در هر ركعت نماز سوره فاتحه خوانده می شود.

از ابن عباس(رضی هللا عنهما) با سند صحيح روايت شده است كه بعد از فاتحه سوره نيز خوانده -3
  . از اين حديث ثابت می شود كه ابن عباس فاتحه و سوره)157صفحه  1است.( اعالء السنن جلد

هر دو تا را به نيت ثناء و دعا خوانده است زيراكه هيچ كس به اين قائل نيست كه در نماز جنازه 
  ).235صفحه  4همراه با فاتحه سوره را نيز به غرض قرائت بخواند.( احسن الفتاوی جلد

س اين باشد كه نماز سنت است نه قرائت.(كشف المغطاء بر جواب دوم:احتمال دارد كه منظور ابن عبا
  ).210حاشيه موطاء صفحه 

  جواب سوم:حديث ابن عباس با همه آثاری كه قبالذكر شدند معارض است.
جواب چهارم: حديث ابن عباس با عمل اهل مدينه كه از امام مالك روايت شده است معارض 

  ).210است.(كشف المغطاء بر حاشيه موطاء صفحه 
جواب پنجم: حديث ابن عباس با روايتی كه حافظ در فتح الباری و عمرو بن شيبه در اخبار مدينه و 

من به ابن عباس گفتم دركعبه چگون «روايت كرده اند كه می گويد:  مكه با سند قوی از ابی همزة
 5(فتح الباری ج»  تَْرَكع َوَال تَْسُجد نماز بخواندم فرمود: َكَما تَُصلِّی فِی اْلِجنَاَزة ، تَُسبِّح َوتَُكبِّر َوالَ 

 1باب من كبر فی نواحی الكعبه) نيز معارض است.( العرف الشذی بر حاشيه ترمذی جلد 262ص
  كتاب الجنائز) 199صفحه 

جواب ششم: احتمال دارد كه سنت اجتهادی مراد باشد چنانكه امام شافعی فرموده است كه گاهی ما از 
ابيم. ليكن آنچه تحت اين لفظ داخل است مرفوع نيست بلكه استنباط واجتهاد صحابی لفظ سنت رامی ي

  كتاب الجنائز). 199صفحه  1آن صحابی است.( العرف الشذی بر حاشيه ترمذی جلد
 در کدام حالت نماز جنازه بر ميت خوانده نمی شود؟

ميت در حال حياتش  طوريکه در فوق ياد اور شديم ، نماز جنازه بر ميت فرض کفايه است، حتی اگر
  انسان گناهکار و فاسقی بوده باشد، و يا بالفاصله بعد از تولد بميرد. 

نماز بر ميت بدون هيچ اختالفی فرض کفايی است، و به اجماع «امام نووی رحمه هللا می گويد : 
و اما (نماز جنازه) بر کودک، درمذهب « ومی افزايد:  ) .5/169»  (شرح المهذب» « رسيده است

» شرح المهذب». « جمهور سلف و خلف واجب است، و حتی ابن منذر اجماع نقل کرده است
) .و هيچ استثنايی در مورد جنازه مسلمان وارد نشده، مگر کسی که در ميدان نبرد و جهاد 5/217(

گفتند :  - از جمله امام مالک و شافعی و روايتی از امام احمد  ،شهيد شده باشد، که جمهور اهل علم 
  بر پيکر شهيد نماز خوانده نمی شود، چون پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر شهدای احد نماز نخواندند.

  ).2/334» (المغنی« نگاه کنيد به :  
بر شهيد معرکه نماز خوانده نمی شود، زيرا رسول خدا صلی هللا «امام ابن قيم رحمه هللا می گويد : 

و شناخته نشده که ايشان بر کسی از شهدا که همراه  عليه وسلم بر شهدای احد نماز نخواندند،
ايشان در غزوات حضور داشتند نماز خوانده باشند، و همينطور خلفای راشدين و جانشينان بعد 

  ) .217/ 3» (زاد المعاد». «آنها
شهداء يعنی آنکسانی که در ميدان نبر کشته شدند، نماز جنازه «و عالمه عبدالعزيز ابن باز گفتند : 

ر آنها مطلقا مشروع نيست، و غسل داده نمی شوند؛ زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر شهدای ب
) از جابر بن عبدهللا رضی هللا عنه 1347احد نماز نخواندند و غسلشان نداد.. بخاری در صحيحش (

  .  )13/162مجموع فتاوی ابن باز (». روايت کرده است
  ) .)5/367را گفتند، مراجعه شود : ( الشرح الممتع ( عالمه ابن عثيمين هم مشابه همين سخن

  اما بعضی از اهل علم گفتند : نماز بر شهداء جايز است ولی واجب نيست.
شهداء نيز از جمله کسانی هستند که نماز جنازه بر «می گويد : » کتاب الجنايز« و عالمه البانی در 

گويد: مردی باديه  رد، مثال شداد بن الهاد میآنان جايز است، در اين باره روايات متعددی وجود دا
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نشين نزد نبی اکرم صلی هللا عليه وسلم آمد و ايمان آورد و از او پيروی کرد. و گفت: می خواهم با 
شما هجرت کنم؟ ديری نگذشت که برای جنگ با دشمن، برخاستند. لحظاتی بعد، آن مرد را که تير 

د، نزد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم آوردند. او را در خورده و مرده و بر روی دستها حمل می ش
  عبا اش کفن نمود و جلو گذاشت و بر او نماز خواند. نسائی و غيره با سند صحيح..

با وجود اين احاديث باز هم می گوئيم نماز جنازه شهيد واجب نيست. به اين دليل که تعداد زيادی از   
وه بدر و جاهای ديگر شهيد شدند . اما نقل نيست که پيامبر ياران رسول هللا رضی هللا عنهم در غز

صلی هللا عليه وسلم بر آنها نماز بخواند. بنابراين ابن قيم می گويد: بخاطر روايات مختلف در اين 
مورد بهتر است بگوئيم: خواندن نماز بر شهدا اختياری است، چنانکه طبق روايتی امام محمد نيز 

ب السنن) . بنده می گويم: بدون شک خواندن نماز بر آنها از نخواندن بهتر همين را گفته است (تهذي
  ».است

و اما جنينی که سقط شود درحاليکه چهار ماه را کامل نکرده باشد، بر او نماز خوانده نمی شود، 
زيرا هنوز روح در او دميده نشده، ولی اگر بعد از چهار ماه کامل سقط شود، بر او نماز خوانده می 

  د.شو
شنيدم که از پدرم درباره نوزاد سوال شد : چه وقت بر او «عبدهللا فرزند امام احمد نقل می کند : 

  نماز خوانده می شود؟پدرم گفت : اگر سقط در چهار ماهگی باشد بر او نماز بخوان .
ه  (صفح» مسائل اإلمام أحمد». « پرسيد : بر او نماز خوانده شود هرچند که گريه نکند؟گفت : بلی

142. (  
اگر چهار ماه را کامل نکرده باشد، نه غسل داده می شود و نه «و علمای هيئت دائمی افتاء گفتند : 

  ».بر او نماز خوانده شود، و الزم به تسميه و عقيقه هم نيست، زيا روح به وی نفخ نشده است
  .)408/ 8» (فتاوی اللجنة الدائمة« 

 دهبا جماعت خوانده نشپيامبراسالم جنازه 
  » رحيق المختوم «رخ مشهور جهان اسالم شيخ  صفی الرحمن مبارکفوری در کتاب خويش ؤم

مردم گروه گروه، به نوبت، ده نفر، ده نفر، به حجره عايشه که قبر و جنازه آن حضرت «مينويسد:
ردند، گزا صلی هللا عليه وسلم به صورت فُرادی نماز می هللا شدند و بر پيکر رسول در آن بود وارد می

خويشاوندان آنحضرت برايشان نماز گزاردند، سپس در قدم اول . امامت نمی کردو هيچکس 
الموطأ، امام مالک،   ( ».مهاجرين و بعد انصار، آنگاه کودکان و زنان؛ يا ابتدا زنان و سپس کودکان

  ، صفحه2؛ طبقات ابن سعد، جلد  231، ص 1جلد » باب ماجاء فی دفن الميت«کتاب الجنائز، 
دخل الناس علی رسول هللا صلی هللا عليه « .. گويد:  و ابن عباس رضی هللا عنه می) .288-292

وسلم أرساال يصلون عليه حتی إذا فرغوا أدخلوا النساء حتی إذا فرغوا أدخلوا الصبيان ولم يؤم 
ماعت بر نخست مردان به تنهايی آمدند و بدون ج»«الناس علی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم أحد 

ها (و بعد از آنها بردگان آمدند) و نماز خواندند، و  پيامبر نماز خواندند؛ سپس زنان و بعد از آن، بچه
    . 1628سنن ابن ماجه، شماره  – 250 صفحه ، 7 جلددالئل النبوة،  ».هيچکس امامت نکرد

ليه وسلم نماز جنازه با اين خبر متفق عليه است که بر پيامبر اکرم صلی هللا ع«گويد:  و ابن کثير می
  . )  .232، صفحه 5البدايه و النهاية، جلد (  ». جماعت خوانده نشد
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  باب چهل ودوم 
 تحية المسجدنماز

 

  نمازتحية المسجد چيست؟
بمنظور اکرام وگراميداشت  از رب  مسجد  بعمل می ايد ، است که  یعبارت از نماز، مسجد تحيت
داشتن  وضوء و به قصد نماز يا ذکر و تالوت قرآن يا تعليم و  مسلمان  زمانيکه با من  ؤهر م

اين  .م داخل مسجد ميشود . سنت است که قبل از نشستن دو رکعت نماز بخواند و سپس بنشيندـُـلــتَع 
 .ميگويندمسجد تحيه در شرع اسالمی  نماز را 

السالم «طرف راست و چپ  خواند بعد از نماز به زيرا تحيه به معنای سالم است و کسی که نماز می
       .کند ن سالم مانند آن است که مسلمان به برادرش سالم میاي  :گويد می» عليكم ورحمة هللا

 نماز تحيه مسجد برای کسی است که قصد دارد در مسجد بنشيند .
إذا دخل أحدکم المسجد فاليجلس  «  طوريکه در حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم  آمده است : 

  .(متفق عليه)»  تی يصلی رکعتين ح
   حکم تحية مسجد:

أعطوا المساجد حقها، قالوا: وما « ورد:آحکم تحيه المسجد را ميتوان از حاديث ذيل بدست  
(حق مساجد را ادا کنيد، صحابه عرض کردند: يا رسول هللا حق مساجد چيست؟قال : گفت  : .»حقها؟

ودند: قبل از اينکه در مسجد بنشينی  دو رکعت نماز (  فرم.»أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا« 
از فحوای اين احاديث متبرکه بر می ايد : که هرکس که به مسجد داخل ميشود بايد   .رابجا ء اريد )

  .دو رکعت نمازتحية المسجد بجا ءارد
اباذر  يا  « :وهمچنان از جمله وصايايگرانبهای  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم به اباذر است که

 .) 2/20و حاشيه ابن عابدين1/172کتاب االم الشافعی  (  »للمسجد تحية ؛ وان تحيته رکعتان 
المجموع   »فاجمع العلماء  علی استحباب تحية المسجد ويکره ان يجلس من غير تحية بال عذر  «

 52./4النووی 
مسجد است که جای  يکی از دستورا ت رعايت حرمت مسجد ، خواندن دو رکعت نماز بعنوان تحيت 

  اين مسئله متفق القول فريقين است .   آن هم وقت ورود وقبل از نشستن است .
همچنان حديث معروفی در مورد تحية مسجد حديث است که :از  ابوقتادة روايت است  آمده که 

إذا دخل أحدکم المسجد فاليجلس حتی يصلی « پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است : 
هرگاه کسی وارد «».هرگاه يکی از شما وارد مسجد شد، تا دو رکعت نماز نخواند، بنشيند«  رکعتين)

مسجد شود، واجب است قبل از آنکه بنشيند دو رکعت نماز بخواند. متفق عليه : صحيح امام بخاری 
)، سنن ابو داود ( عون المعبود )  714/495/1)، صحيح امام مسلم  (1163/48/3فتح الباری  (

)، سنن نسايی 1013/324/1)، سنن ابن ماجه (315/198/1)، سنن الترمذی  (463/133/2(
)53/2.(  

ميفرمايند که به فحوای حديث  وظاهر آن حديث همين است که نماز تحية المسجد  تعدادی از علماء 
 واجب ميباشد ودليلی که وجوبت اين نماز را تغيير بد هد وجود ندارد ، بجز حديث طلحه بن عبيدهللا

نشين) با سری ژوليده نزد پيامبرصلی هللا عليه  که درآن آمده است : روزی يکنفر اعرابی (باديه
وسلم آمد  و گفت ای رسول هللا ، پروردگار  چه نمازهايی را بر من فرض کرده است؟ پيامبرصلی 

گانه، مگر اينکه  نمازهای پنج«   (الصلوات الخمس إال أن تطوع شيئا...)  فرمود : هللا عليه وسلم 
)،صحيح 46/103/1متفق عليه : صحيح امام بخاری (فتح الباری  (». خودت چيزی اضافه بخوانی

  ).121/4)، سنن نسايی (387/53/2)، سنن ابو داود عون المعبود  (11/40/1امام مسلم  (
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برخی از علماء  در توضيح ،تشريح وتفسير اين حديث  مينويسند که :  استدالل به اين حديث بر 
عدم وجوب تحية المسجد جای بحث دارد؛ چراکه درست نيست آنچه را که در مقام تعليم و در مراحل 

  قرار داد. اولية دين آمده است  ، نميتوان آنرا منحيث دليل بر عدم وجوب 
آيد که تمام واجبات شرعی   نرا رد کنم  رد کردن مسائلی که پس از آن بوده است، وگرنه الزم میآو

ای مذکور خالصه کنيم، که اين خرق اجماع و ابطال تمام شريعت است. پس  را در نمازهای پنجگانه
از وجوب، سنت و  حق اين است که دليل صحيحی که متأخر است پذيرفته شده و به مقتضای آن اعم

است (   غيره، عمل شود. در اين مورد بين علماء  اختالف نظر وجود دارد و آنچه گفتيم ارجح
  )مطالعه فرمود .364/1را ميتوان  در نيل االوطار ( موضوعتفصيل 

به تحية المسجد در حالت خواندن خطبة جمعه وجوب را   صلی هللا عليه وسلم همچنين امر پيامبر
  د:اگرچه امام در حال خطبه باشد تحية المسجد بايد خوانده شود.کن تأکيد می

يخطب الناس يوم الجمعة، فقال : أصليت يا    (جاء رجل و النبی  از جابر بن عبدهللا روايت است :
)، 930/407/2متفق عليه : صحيح امام بخاری فتح الباری  ((    فالن؟ قال : ال، قال : قم فارکع)

)، 508/10/2)، سنن الترمذی (1102/464/4)،سنن ابو داود  (875/596/2صحيح امام مسلم  (
  ).107/3)، سنن نسايی (1112/353/1سنن ابن ماجه(

روز جمعه در حال خطبه بود که مردی   صلی هللا عليه وسلم پيامبر«در حديثی فوق آمده  است که : 
خواندی، گفت : خير، فرمود : فرمود : فالنی آيا نماز صلی هللا عليه وسلم وارد مسجد شد، پيامبر

  ».پس بلند شو و (دو رکعت) نماز بخوان

  .هرگاه نماز فرض برپا شد، غير از آن نمازی نيست
إذا أقيمت الصالة فالصالة إال «   فرمود :  صلی هللا عليه وسلم  روايت است که پيامبر از ابوهريره

م بخاری (فتح الباری ) )، صحيح اما263(صحيح : (مختصر صحيح امام مسلم  » المکتوبة 
)، سنن الترمذی  143/4و  1252/142)، سنن ابو داود ( عون المعبود )  (710/493/1(
  ).116/2)، سنن نسايی  (1151/364/1)، سنن ابن ماجه  (419/264/1(

  ».هرگاه نماز فرض اقامه شد نمازی غير از آن نيست«  

مردی را صلی هللا عليه وسلم مه شده بود پيامبراز مالک بن بحينه روايت است : در حالی که نماز اقا
سالم داد، مردم دور او جمع شدند  صلی هللا عليه وسلم خواند، وقتی پيامبر ديد که دو رکعت نماز می

(آلصبح أربعا؟ آلصبح أربعا؟!) (متفق عليه : صحيح امام بخاری ( فتح  به او فرمود : اسالم و پيامبر
آيا نماز صبح چهار « ).711/493/1ظ مسلم است، صحيح مسلم  ()، اين لف663/148/2الباری  (

  ».رکعت است؟! آيا نماز صبح چهار رکعت است؟!
  اجماع علماء :

المجموع     فاجمع العلماء  علی استحباب تحية المسجد ويکره ان يجلس من غير تحية بال عذر (
  ) .4/52النووی 

  يادداشت ضروری:
مسجد برای کسانی است که نيت نشستن در مسجد را داشته باشد.  فراموش نبايد کرد که نماز  تحية

ولی اگر مسلمان داخل مسجد شد وديد که نماز جماعت اماده است ، از خواندن نماز تحية المسجد 
  شود. عتصرف نظر کرده ، بايد مستقيمآ داخل نماز جما

باقی مانده باشد ، بايد همچنان کسيکه داخل مسجد  شود وبر ذمه اش  نماز فرض يا واجب قضائی  
  .نماز فرض يا واجب قضايی خويش  را بخواند و از خواندن  تحية مسجد صرف نظر کند

 :خواندن تحية مسجد بمجرد داخل شدن به مسجد
اگر نماز گزاری داخل مسجد ميگردد ووقتی کمی برای ادای نماز جماعت باقی مانده باشد ، باآنهم به 

  ايد ياخير؟نماز تحيه المسجد  اقادم نم
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که هرگاه نمازگزار وارد مسجد می شود برای او مستحب اصل از فهم  احاديث طوری معلوم ميشود 
است که قبل از نشستن ابتدا دو رکعت نماز تحيت المسجد بخواند و بعد ديگر عبادات را انجام 

کم المسجد إذا دخل أحد«از ابوقتاده روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود:  دهد،
هرگاه يکی از شما وارد مسجد شد، تا دو رکعت «متفق عليه يعنی:  ».فاليجلس حتی يصلی رکعتين

  ».نماز نخواند، بنشيند
اما اگر کسی داخل مسجد شد و ديد که بزودی نماز جماعت اقامه می شود و او فرصت نمی کند تا 

ورت الزم نيست تا دو رکعت نماز دو رکعت نماز تحيت المسجد خود را بموقع تمام کند، در آنص
بخواند، بلکه بايستد (يعنی ننشيند) تا نماز جماعت شروع می شود و همراه جماعت نماز بخواند، در 

المسجد نيز قرار تحيت اين حال چون قبل از نشستن نماز جماعت خوانده؛ آن نماز جماعت در حکم 
اجر و ثواب جماعت را می برد و هم می گيرد؛ يعنی هم نماز فرض را بصورت جماعت خوانده و 
  اجر دو رکعت نماز تحيت المسجد را نيز بدست خواهد آورد.

از عالمه عبدالعزيز ابن باز رحمه هللا سوال شد: کسی که بعد از طلوع فجر داخل مسجد شود، آيا 
  نماز سنت تحيت المسجد بخواند يا دو رکعت نماز سنت صبح کفايت می کند؟

آنست که به (دو رکعت نماز) سنت صبح کفايت کرد،چرا که آن دو رکعت  افضل«جواب دادند: 
جايگزين نماز تحيت نيز می شود، همانگونه که نماز فرض جايگزين نماز تحيت می شود، پس 

هرگاه (شخصی) آمد و جماعت درحال شروع شدن بود با آنها نماز بخواند، و آن نماز فرض 
پس مشروع آنست که تا بعد از نماز (در مسجد) ننشيند، جايگزين تحيت المسجد نيز خواهد شد، 

هرگاه نماز سنت صبح را بخواند کافی است و اگر به مسجد رسيد و نماز درحال شروع شدن بود آن 
  ) .2/878"فتاوی نور علی الدرب" (». فريضه بجای تحيت المجسد نيز کفايت می کند..

   خالصه اينکه:
د شد، ابتدا نماز بخواند بعد بنشيند، حال چه اين نماز تحية مهم آنست که هرگاه کسی داخل مسج

المسجد باشد، يا نماز سنت راتبه باشد يا نماز فرض..، اگر فرصت کرد دو رکعت نماز را به نيت 
تحية المسجد بخواند و بعد نماز فرض را همراه جماعت ادا کند، اگر وقت کافی نبود نماز سنت راتبه 

ية المسجد) بخواند، و اگر وقت برای راتبه هم نبود، پس همان نماز فرض را را به نيت (راتبه و تح
  که با جماعت می خواند بجای دو رکعت تحية المسجد نيز کفايت می کند.

  در مذهب امام ابوحنفيه و امام مالک:
نماز تحيت المسجد زمانی جايز است خوانده شود که امام هنوز شروع به خواندن خطبه (جمعه يا  

د) نکرده باشد، بعبارتی ماموم قبل از امام داخل مسجد نشده باشد، و اگر امام در حال خطبه باشد عي
و ماموم داخل مسجد گردد، او نبايد نماز تحيت المسجد بخواند، و تنها برای مسجدالحرام استثناء 

  قائل شده اند.
ترين کتابها بعد از  اما اين رأی صحيح نيست، چرا که در حديث صحيح بخاری و مسلم (که قوی

جاء رجل و النبی صلی هللا عليه وسلم «قرآن کريم هستند) از جابر بن عبدهللا وارد شده که گفت: 
  متفق عليه». يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فالن؟ قال: ال، قال: قم فارکع

رد مسجد شد، پيامبر پيامبر صلی هللا عليه وسلم روز جمعه در حال خطبه بود که مردی وا«يعنی: 
صلی هللا عليه وسلم فرمود: فالنی آيا نماز (تحيت المسجد) خواندی، گفت: خير، فرمود: پس بلند شو 

  ».و (دو رکعت) نماز بخوان
و همين کافی است تا گفته شود که : رأی  امام ابو حنفيه وامام مالک در اين مورد در مخالفت به 

  نص اين حديث قرار دارد .
م در اين مورد نبايد از تعصب کار گرفت ومطابق فرموده رسول صلی هللا عليه وسلم عمل فکر ميکن

  کنيم.
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ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَن يَُکوَن «خداوند متعال در قرآن می فرمايد:  َّo َوَما َکاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمنٍَة إَِذا قََضی
ِبينًا َلُهُم اْلِخَيَرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمن يَْعِص  َ َوَرُسولَهُ َفقَْد َضلَّ َضَالًال مُّ َّo « 36(احزاب.(  

يعنی: هيچ مرد و زن با ايمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پيامبرش امری را الزم بدانند، اختياری 
(در برابر فرمان خدا) داشته باشد؛ و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را کند، به گمراهی آشکاری 

  است.گرفتار شده 
  خدا يا پيامبرش  چون  که  نيست  دارد، جايز و درست  ايمان خداوند متعال   به  که  کسی  يعنی: برای

  باشد که  اختيار داشته  وچرا کند و در کار خويش  دهند، چون می فرمان   کاری  صلی هللا عليه وسلم به
  تا کاری  است  واجب  بر وی  بلکه خواهد بکند و بگويد من به فالن چيز عمل می کنم! خود می  آنچه

  وی  برای  عزوجل  خدای  کند که  امری  و بايد خود را وقف  است  شده  خواسته  از وی  دهد که  را انجام
  پيرو انتخاب  وی  و انتخاب  شريعت  رأی  تابع  وی  رأی  کهـ طوري  به  است کرده   و انتخاب  خواسته
  باشد.   شريعت
  سجد درعيدگاه  ها!تحية المحکم 

اگرقرار باشد که  مسلمانان غرض ادای نماز عيدين ( عيد فطر وعيد اضحی ) ويا نماز  استسقاء به  
بيرون از شهر يا صحرا تشريف ببرند ،  خواندن نماز نفل در آنجا جائز نمی باشد از جمله : تحية 

  المسجد و نه هيچ نماز ديگری.
ُ َعْنُهما روايت گرديده است چنين حکم اين مساله در حديثی که در صح َّo يحين از ابن عباس َرِضَی

ِ َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم خرج يوم عيد الفطر فصلی رکعتين لم يَُصِلّ « بيان گرديده است :   َّo أن النبی َصلَّی
ِ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم در روز»   ( قبلهما و ال بعدهما  َّo عيد فطر به عيدگاه تشريف برد و  پيامبر َصلَّی

بخاری نماز عيد را دو رکعت خواند که قبل و بعد از آن هيچ نماز ديگری نخواند)  ( 
  .)884) مسلم (5883،5881،1431،989،964(

ولی ناگفته نماند اگر نماز عيد در يکی از مساجد شهر برگزار بر پا ميگردد  خواندن تحية المسجد 
 ممانعت ندارد . در هنگام دخول به مسجد
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  باب چهل وسوم 
  خواندن نماز با بوت ها

 

مطابق روايات در آن ديده نميشود، شرعی خواندن نماز با بوت ها از فهم شرع کدام  ممانعت 
خواند . و  هللا صلی هللا عليه وسلم  گاهی با بوت و گاهی هم بدون بوت ها ، نماز می اسالمی رسول

إذا صلّی أحدکم فليلبس نعليه أو ليخلعها بين رجليه «برای امتش مباح قرار داد و فرمود:  اين عمل را
هايش را پوشيده (بگذارد)  ايستند، بوت .(هنگامی که يکی از شما به نماز می» و اليؤذی بهما غيره

آنها ايجاد  هايتان کنار ديگران، برای و يا دربياورد و ميان پاهای خودش قرار دهد و با گذاشتن بوت 
  (روايت سلم و احمد) مزاحمت نکنيد).

ُ َعْنهُ  در حديثی ازانس همچنان  َّo َعَليِه َوَسلََّم با  بوت ها   َرِضی ِ َّo روايت  است که رسول هللا َصلَّى
   نماز خوانده است .

ُ َعْنهُ  شداد بن انس َّo َعَليهِ  َرِضی ِ َّo َوَسلََّم فرموده است:  روايت كرده كه رسول هللا َصلَّى  
(با يهود مخالفت كنيد چون آنها با بوت ها و » َخاِلفُوا اْليُهوَد فَِإنَُّهْم ال يَصلُّوَن فِی نَِعاِلِهْم َوال ِخفَافِِهمْ « 

  .خوانند) هايشان نماز نمی موزه
که  اينستکه بايد جدآ در مورد آن دقت صورت گيرد ،درمورد خواندن نماز با بوت نقطه مهم 

نمازگزار  بايد بر پاک بودن بوت ها قبل از داخل شدن به مسجد وقبل از ايستادن در نماز ، اطمينان 
إذا َجاَء أَحُدُكْم إَلی :«  طوريکه  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در مورد ميفرمايد .  حاصل نمايم

(هرگاه يكی از شما به » فَْليْمَسْحهُ َوْليَصّلِ ِفيِهَما  اْلَمْسِجِد فَْليْنُظْر؛ فَِإْن َرأی فِی نَْعلَيِه قََذراً أْو أذی
هايش نجاستی ببيند بايد آن را پاك كند و سپس با آنها  آيد بايد نگاه بكند؛ اگر در كفش مسجدی می
  .نماز بخواند)

نماز واندن خمصروف   ابوسعيد رحمه هللا آمده است که در يکی از روز ها  پيامبر صلی هللا عليه وسلم درحديثی از
در اثنای نماز آنحضرت صلی هللا عليه وسلم  بوت های خويش  را از پادرآورد، مقتدين به متابعت از در مسجد بود 

پيامبر صلی هللا عليه وسلم هم  بوت های شان را در آوردند، پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، وقتيکه از نماز  فارغ شد 
را درآورديد؟ گفتند تو را ديديم بوت های خويش را درآوردی ما هم آنها را فرمود : پرسيد ! چرا بوت ها ی تان  
إن جبريل أتانی فأخبرنی أن بهما خبثا فإذا جاء أحدکم المسجد « فرمود :   درآورديم، پيامبر صلی هللا عليه وسلم

من آمد و به من خبر داد  جبرئيل پيش« » فليقلب نعليه و لينظر فيهما، فإن رأی خبثا فليمسه باألرض ثم ليصل فيهما
که بر بوت های من  نجاست است، پس هرگاه کسی از شما به مسجد آمد، بوت های  را سرچپه  کرده و به زيريعنی 

  ابوداود. )(   ».قف  آنها نگاه کند اگر نجاستی ديد آن را به زمين بمالد و سپس با آن نماز بخواند
آورد معموالً آنها را سمت چپ خويش  ی خويش در اثنای نماز  بيرون میپيامبر صلی هللا عليه وسلم زمانيکه بوت ها

گاه بوت های خويش  را سمت راست يا سمت چپ خويش،  فرمود: هيچ گذاشت . و در اين مورد به ديگران نيز می می
  . نگذاريد مگر اينکه سمت چپ، در کنارتان کسی نباشد. (بهتر است) آنها را در ميان پاهايتان بگذاريد

  .)555) و مسلم (5850، 386بخاری ( - به احاديث : (غرض کسب معلومات  بيشتر
  )، 956)(1/260)، حاكم (2186)، ابن حبان (3480)، بزار (652ابوداود ( -
شيبه  )، ابن ابی1194)، ابويعلی (1378)، دارمی (650)، ابوداود (92، 3/20مسند احمد ( -
  فرمايد . مراجعه). 955) (1/260)، و حاكم (7890(
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  باب چهل وچهارم 
  در نمازستره احکام 

حائلی را گويند مثل  عصا ء  چوب کال  وغيره ... چيز  ُستَْره عبارت از حائل است ودر فقه   ُستَْره،
  ها که نمازگز آنرا در پيش روی خويش قرار ميد هد  تا مانع رفت وآمد ديگران از خود شود .

اصطالح مجمع البحرين وهر چيزی که بدان استناد می شود . (: در لغت به معنای پوشش  ُستَْره
  ) . 323جلد سوم صفحه » ستر«

  :اصطالح  در  ُستَْره
در اصطالح فقه  عبارت از حائلی  است  مانند عصاء ، کال ، ويا ساير چيزی که نماز گزار در  ُستَْره

 وقت نماز شود . پيش روی خويش قرار ميدهد تا مانع مرور وعبور  ديگران از خود  در
 :سترهحکم 
تا مانع  گذاشتن ستره در  نماز در حضر و سفر، فرض و نفل، مسجد و غيرمسجد سنت است،  حکم 

  عبور ومرور ديگران از برابر  نمازگزار و مانع نگاه کردن او به آن سوی ستره شود :
  فرموده است :در حديثی از سهل بن ابی حثمه روايت  شده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

هرگاه يکی از شما » ( إذا صلی أحدکم فليصل إلی سترة، وليدن منها، اليقطع الشيطان عليه صالته «
  خواست نماز بخواند، رو به ستره نماز بخواند و به آن نزديک شود تا شيطان نمازش را قطع نکند).

کم است، سنن ابو )، اين لفظ مستدرک حا251/1) ، مستدرک حاکم  ( 722( صحيح سنن نسايی 
اين حديث را با لفظ  )،ابوداود و نسائی62/2)، سنن نسايی  (681/388/2داود ( عون المعبود  (

 اند. روايت کرده...» إذا صلی أحدکم إلی سترة «
«   رمود : صلی هللا عليه وسلم فهمچنان در حديثی ديگری از ابن عمر روايت است که پيامبر 

نماز نخوان « »  ع أحدا يمر بين يديک، فإن أبی فلتقاتله، فإن معه القرين  التصل إال إلی سترة، والتد
کسی اجازه نده که از جلوی نماز شما عبور کند و اگر اصرار بر عبور (از مگر رو به ستره و به 

  ».جلو نمازت) کرد با او بجنگ چون شيطان با اوست
ُ  كه بخاری و مسلم از ابوجحيفه ودر حديثی  َّo َعلَيِه « اند   روايت كرده َعْنهُ  َرِضی ِ َّo أَنَّ النَّبِی َصلَّى

  » ْلُب الَ يْمنَعُ َوآِلِه َوَسلََّم ُرِكَزْت لَْه اْلَعْنَزة َفتَقَدَّم َو َصلَّی الّظْهَر َرْكعَتَيِن يُمرُّ َبيَن يَديِه اِْلَحِماُر َو اْلكَ 
، و ايشان جلو رفت و نماز ظهر را دو ركعت نصب كرده شد أی(در جهت قبله)   برای پيامبر نيزه (

 .» شدند كردند و جلوگيری نمی آمد می و خواند، ديدم كه االغ و سگ از پشت آن نيزه رفت
ی سواری (مانند شتر را)  ستره، با ديوار يا ستون يا عصايی که در زمين فرو برده شده و يا وسيله

  کند، و کمترين اندازه ستره شرعی به اندازه پيدا میاگر در مقابل خود قرار دهد و نماز بخواند تحقق 
  پشتی پاالن شتر است .

  فرمود :  به دليل حديث موسی بن طلحه که از پدرش روايت کرده : پيامبرصلی هللا عليه وسلم 
هرگاه يکی از » ( (إذا وضع أحدکم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، و اليبال من مر وراء ذلک

ازه پشتی پاالن شتر را روبروی خود قرار دهد نمازش را بخواند و کسی که از شما چيزی به اند
  .)کند توجه نکند آنسوی آن عبور می

باشد يعنی ارتفاع ستره بايد از يک ذراع کمتر  پشتی پاالن شتر به اندازه يک ذراع میيادداشت :  (
  .)نباشد

ُ َعْنُهم ی كرام ابهبرای نمازگزار همچينن سنت است كه به ستره نزديك شود و صح َّo پس از  َرِضی
گرفتند تا روبروی آنها ايستاده و نماز  های مسجد سبقت می تمام شدن نماز جماعت به سوی ستون

دادند، ولی به اثبات نرسيده  سنت و نفل را بخوانند، آنها اين كار را در حضر و در مسجد انجام می
گاهشان نصب كنند، بلكه به سوی ديوار و  وی سجدهكه آنها در مسجد چوب يا چيز ديگری را روبر
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خواندند، پس نبايد در مورد نصب چوب تكليف به خرج داد چون شريعت  های مسجد نماز می ستون
 .كه مغلوب آن شده است اسالم ساده است و هيچ كس با دين سختی نكرده مگر اين

ثابت شده است كه رسول هللا َصلَّى  كه امر به ستره برای استحباب است نه برای وجوب، به دليل اين
ِ َعلَيِه َوآِلِه َوَسلََّم در منی در سمت غير ديوار نماز خواند َّo.  
 .در حديث وارد نشده كه ايشان در آن جا ستره گرفته باشد

ُ َعْنهُ  حديث ابن عباسدليل ديگر اين است كه امام احمد، ابوداود و نسايی از  َّo روايت  َرِضی
ِ َعَليِه َوآِلِه َوَسلََّم فِی فََضاِء َوَليَس بَيَن يَديِه َشئٌ « اند.    كرده َّo رسول »   « َصلّی َرُسوُل هللا َصلَّى

ِ َعَليِه َوآِلِه َوَسلََّم در فضايی نماز خواند كه روبروی ايشان هيچ چيزی نب َّo ودهللا َصلَّى«.  
 فاصله نمازگزار با ستره:

  در مورد فاصله نماز گزار باستره در حديثی که از حضرت بالل روايت گرديده  آمده است:
)، صحيح امام 62صحيح : صفة الصالة » ( صلی و بينه و بين الجدار نحو من ثالثة أذرع   أنه «  

  ).506/579/1بخاری ( فتح الباری ) (
ی بين او و ديوار حدود سه  نماز خواند در حالی که فاصله -مصلى هللا عليه وسل-  پيامبر«

  ) سانتيمتر است.45(هر ذراع (». بود  [ذراع
بين محل سجده « و بين الجدار ممر الشاة) (کان بين مصلی رسول هللا  از سهل بن سعد روايت است :

متفق عليه : صحيح امام  ».و ديوار به اندازه عبور گوسفندی فاصله بود  سلم پيامبرصلی هللا عليه و
)، سنن ابو داود ( عون 508/364/1)، صحيح امام ممسلم  (496/574/1بخاری ( فتح الباری ) (

  ).682/389/2المعبود ) (
 کان يصلی فمرت شاة بين يديه، فساعاها إلی القبله أن النبی«  از ابن عباس روايت است :

  ).827/20/2]، صحيح ابن خزيمه  (64صحيح : [صفة الصالة  »حتی ألزق بطنه بالقبلة
خواند، گوسفندی خواست از جلوش عبور کند، قبل  نماز می در حاليکه پيامبرصلی هللا عليه وسلم «  

به طرف قبله حرکت کرد تا شکمش را به قبله (ديوار)   از رسيدن گوسفند پيامبرصلی هللا عليه وسلم 
  ».سباندچ

إذا کان أحدکم يصلی «   فرمود :  از ابوسعيد خدری روايت است که پيامبرصلی هللا عليه وسلم
فاليدع  أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبی فليقاتله فإنما هو 

تواند مانع  هرگاه يکی از شما نماز خواند اجازه ندهد کسی از جلويش عبور کند، تا می« »شيطان
(برای اينکه از جلوی نمازش عبور نکند) و اگر سرپيچی کرد با او بجنگد زيرا او شيطان  او شود

)، صحيح امام مسلم  496/574/1متفق عليه : صحيح امام بخاری  ( فتح الباری ) (». است
  ) .682/389/2()   )، سنن ابو داود ( عون المعبود 508/364/1(

گاهش قرار دهد تا مانع  ای در جلوی سجده اندن، سترهبر نمازگزار واجب است که در وقت نماز خو
  : عبور ديگران از جلو نمازگزار و مانع نگاه کردن او به آن سوی ستره شود

إذا صلی أحدکم فليصل «  :فرمود صلی هللا عليه وسلم از سهل بن ابی حثمه روايت است که پيامبر
]، 722 صحيح سنن نسايیصحيح [ (»  إلی سترة، وليدن منها، اليقطع الشيطان عليه صالته

)، 62/2( سنن نسايی)، 681/388/2)، اين لفظ مستدرک حاکم است، د (251/1( مستدرک حاکم
 .اند روايت کرده…» إذا صلی أحدکم إلی سترة «ابوداود و نسائی اين حديث را با لفظ 

زديک شود تا شيطان هرگاه يکی از شما خواست نماز بخواند، رو به ستره نماز بخواند و به آن ن»(
  .نمازش را قطع نکند

التصل إال إلی سترة، والتدع أحدا « فرمود : صلی هللا عليه وسلم از ابن عمر روايت است که پيامبر 
صحيح ابن خزيمه ،)62صفة الصالة (صحيح :  )[» يمر بين يديک، فإن أبی فلتقاتله، فإن معه القرين

  )800/9/2(. 
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ستره و به کسی اجازه نده که از جلوی نماز شما عبور کند و اگر اصرار نماز نخوان مگر رو به (  
  .)بر عبور (از پيشروی نمازت) کرد با او بجنگ چون شيطان با اوست

ی سواری (مانند شتر را)  ستره، با ديوار يا ستون يا عصايی که در زمين فرو برده شده و يا وسيله
کند، و کمترين اندازه ستره شرعی به اندازه  تحقق پيدا می اگر در مقابل خود قرار دهد و نماز بخواند

 . پشتی پاالن شتر است
إذا «   : فرمود صلی هللا عليه وسلمبه دليل حديث موسی بن طلحه که از پدرش روايت کرده : پيامبر

صحيح : [مختصر   » وضع أحدکم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، و اليبال من مر وراء ذلک
)، سنن ابو 334/210/1)، سنن الترمذی (449/358/1]، صحيح مسلم  (339ام مسلم صحيح ام

  ).671/380/2داود ( عون المعبود ) (
هرگاه يکی از شما چيزی به اندازه پشتی پاالن شتر را روبروی خود قرار دهد نمازش را بخواند و ( 

  .)کند توجه نکند کسی که از آنسوی آن عبور می
خواند مگر اينکه عصايی را  کند؛ چون پيامبر در فضا نماز نمی ر را نفی نمیاين روايت غير جدا

 .کرد جلويش نصب 
گاهش قرار دهد تا مانع  ای در جلوی سجده بر نمازگزار واجب است که در وقت نماز خواندن، ستره

  عبور ديگران از جلو نمازگزار و مانع نگاه کردن او به آن سوی ستره شود.

  گ سياه از برابر نماز گزارعبور خر، زن و س
واز اگر  نمازگزار،در برابر سجدگاه  خويش ستره نگذاشته باشد ، حکم شرع همين است که :  

    ، خر ، زن وسگ سياه عبور کند نماز اش  باطل ميگردد . پيشرويش 
است مراجعه واستدالل حکم از ابوذر روايت گرديده که حديثی عبدهللا بن صامت اين مورد به در 

إذا قام أحدکم يصلی، فإنه يستره إذا :« شرعی را از اين حديث متبرکه بشرح ذيل استخراج مينمايم 
کان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يکن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صالته الحمار 

الکلب األصفر؟  والمرأة و الکلب األسود، قلت : يا أبا ذر! مابال الکلب األسود من الکلب األحمر من
   »کما سألتنی فقال : الکلب األسود شيطان  قال : يا ابن أخی، سألت رسول هللا

چيزی مانند پشتی پاالن شتر وجود پيشروی خويش هرگاه يکی از شما برای نماز ايستاد و در «
، چيز مانند پشتی پاالن شتر وجود نداشت پيشرویآيد، و اگر در  داشت برای او ستره به حساب می

کند، گفتم (عبدهللا بن صامت) ای ابوذر : سگ سياه  عبور خر، زن، و سگ سياه نمازش را باطل می
ام همين سؤالی را که از من کردی من از  با سگ سرخ و زرد چه تفاوتی دارد؟ گفت : ای برادرزاده

 719/ ( صيح جامع الصغير  ».صلی هللا عليه وسلم پرسيدم، فرمود : سگ سياه شيطان است پيامبر
)، سنن 337/212/1)، سنن الترمذی  (63/2)، سنن نسايی  (510/365/1) ، صحيح امام مسلم  (

  .)688/394/2ابو داود ( عون المعبود ) (

  يادداشت توضيحی :
نماز باطل در صورت عدم موجوديت ستره ،درمورد اينکه  چرا به  مرور زن از پيشروی نمازگزار ،

  ه حکم شرعيت همين است . کبايد گفت در جواب ميگردد ، 
استدالل های ديگری ثانيآ برخی از علماء  در مورد حکمت اين فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم  

 زن ،: که را مطرح ساخته وميفرمايند که علت ابطال نماز در صورت عدم موجوديت ستره اينست 
  مرد را از نظر مسايل غريزه ای و جنسی تحريک می کند.

  ر از جلوی نمازگزارحرمت عبو
لو يعلم المار بين يدی المصلی ماذا « فرمود : از ابوجهيم روايت است که پيامبرصلی هللا عليه وسلم 

آن کسی که از جلوی نمازگزار عبور « » عليه، لکان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه
يا روز)...؟ توقف را بر عبور از  دانست که مرتکب چه گناهی شده، چهل (سال، ماه، کند اگر می می
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متفق عليه : صحيح امام بخاری ( فتح الباری ) ». (    داد جلوی نمازگزار ترجيح می
)، سنن الترمذی 687/393/2)، سنن ابوداود  (507/363/1)، صحيح امام مسلم  (510/584/1(
  ).945/304/1)، سنن ابن ماجه  (66/2)، سنن نسايی  (235/210/1(

  !مأموم ستره است مام برایی ا ستره
أقبلت راکبا علی أتان و أنا يومئذ قد ناهزت االحتالم و رسول «   از ابن عباس روايت است که گفت :

يصلی بالناس بمنی، فمررت بين يدی الصف، فنزلت فأرسلت األتان ترتع، و دخلت فی الصف، فلم  هللا
م و در آستانه رسيدن به سن بلوغ قرار در حالی که سوار بر ماده خری بود»   ينکر ذلک علی أحد

خواند، از جلوی  را ديدم که در منی برای مردم نماز می داشتم، آمدم و پيامبرصلی هللا عليه وسلم 
صف عبور کردم، و پايين آمدم و ماده خر رارها کردم تا بچرد و من داخل صف شدم و هيچ کس مرا 

)، سنن ابو داود  ( عون المعبود ) 504/361/1متفق عليه (». ( از اين کار منع نکرد
)، بخاری اين حديث را با اضافه 493/571/1)، صحيح امام بخاری  (فتح الباری ) (701/402/2(
  روايت کرده است.» عنی إلی غيرجدار«

خواند مگر اينکه عصايی را  کند؛ چون پيامبر در فضا نماز نمی اين روايت غير جدار را نفی نمی
  کرد. جلويش نصب 

هرگاه يکی از » (  إذا وضع أحدکم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، و اليبال من مر وراء ذلک «
شما چيزی به اندازه پشتی پاالن شتر را روبروی خود قرار دهد نمازش را بخواند و کسی که از 

  ..)کند توجه نکند آنسوی آن عبور می

  ُسترهنزديک شدن نمازگزار به 
 پيامبر » (  صلی و بينه و بين الجدار نحو من ثالثة أذرع أنه«  ت است : از بالل روايدر حديثی 

  .)ی بين او و ديوار حدود سه ذراع بود نماز خواند در حالی که فاصله -صلى هللا عليه وسلم

  :ُسترهاهميت 

طوريکه در فوق ياد اورشديم که اهميت ستره در نماز برای شخصی که بسوی آن نماز مى خواند در 
 . جلوگيری مى کند ،عبور شود پيشروريش ت که از فاسد شدن نماز وی در صورتيکه از اينس

نماز خواندن بطرف ستره واجب است و در مسأله ستره مسجد و غير مسجد و بزرگ و کوچک 
ال تصّلِ إالَّ إلی :«يد مى فرما -زيرا رسول هللا صلى هللا عليه  وسلم ،بودن مسجد تفاوتی نمى کند

 .عموميت دارد .» فإنَّ أبی فلتقاتله فإنَّ معه القرين ،دع أحداً يمر بين يديكسترة وال ت
پس اگر کسی اصرار  ،و هرگز نگذار کسی از جلويت عبور کند ،يعنی: فقط بسوی ستره نماز بخوان

 .ورزيد با وی گالويز شو (بجنگ) زيرا شيطان همراه وی است
 .به آن امر نموده است -صلى هللا عليه وسلم نزديک شدن به ستره واجب است، زيرا رسول اکرم

سجده مى نمود تا ديواری که بطرف آن نماز مى  ،فاصلة جايی که پيامبر صلى هللا عليه  وسلم 
خواند به اندازه عبور يک گوسفند بود. پس کسی که اينچنين عمل نمايد به آن نزديک شدن واجب 

بطوريکه به دور از ديوار و  ،اجد انجام مى دهندبنابراين آنچه مردم در تمام مس، عمل نموده است
 -چيزی جز غفلت از اين دستور و فعل پيامبرصلى هللا عليه  وسلم ،وسط مسجد نماز مى خوانند

 می باشد).  (منظوردرنمازفرادی نيست.
صلى هللا عليه  زيرا رسول هللا ،وطول ستره می بايست به اندازة يک يا دو وجب از زمين بلند باشد

إذا وضع أحدکم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فَليَصّلِ وال يبالی َمْن َمرَّ ِمن « ت : فرموده اس  لموس
 .»وراء ذلك

هر گاه يکی از شما جلوی خودش چيزی مانند آخر پاالن شتر گذاشت، آنگاه نماز بخواند، و پشت آن 
 .هيچ اشکالی ندارد ،اگر کسی عبور نمود

اما  ،زيرا ظاهر دستور نماز بسوی ستره همين را مى رساند ،رار گيردمستقيم در برابر ستره ق  بايد
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به ثبوت  ،اينکه مقداری سمت چپ يا راست ستره قرار گيرد بطوری که مستقيم و برابرش نباشد
 .نرسيده است

و عصا و هر چيزی مانند آن که در زمين  ،ونماز خواندن بسوی درخت(ستره قراردادن آن) و ستون
 .جايز است ،نصب شده باشد

نماز  ،  همچنين اگر فرد بسوی همسرش که بر تخت خوابيده در حالی که زير لحاف است
 ،و همچنين نماز خواندن بسوی حيوان اگر چه شتر باشد ،بخواند(اوراستره قراردهد) اشکالی ندارد

 .درست است
اين ی نمى کند که فرق ،مطلقاً جايز نيستبصورت اما نماز خواندن بسوی قبر(ستره قراردادن آن)  

 .باشد اشخاص  ديگرانامامان ، اوليا ، ويا قبر پيامبران باشد، يا قبر 
اش جايز  عبور کردن از ميان وی و ستره  ،و هر گاه جلوی نماز گزار ستره وجود داشته باشد 

 در اين مورد مسجد الحرام و مساجد ديگر با هم فرقی نمى کنند. زيرا سخن پيامبر صلى هللا ،نيست
هر  ،از جلوی نمازگزار عبور مى کند اگر مى دانست چه گناهی بر وی مى باشدکسيکه «وسلم عليه 

عبور پيشروی نماز گزارآئينه چهل (چهل روز يا سال ...) مى ايستاد برايش بهتر بود از اينکه از 
 .شامل همه مساجد مى شود ،»کند

عبور  پيشروی اشسی از ازه دهد کاجو برای کسی که بسوی ستره نماز مى خواند جايز نيست  
هر گاه يکی از شما بسوی چيزی «زير حکم پيامبر صلی هللا عليه وسلم همين است که : ،کند

اش او را منع  بايد با زدن به سينه  ، بگذردپيشروی اش ای) نماز خواند و کسی خواست از (ستره
پس اگر آن ». بار او را منع نمايددو«و تا مى تواند او را برگرداند. و در روايتی آمده:  ،نمايد

 .» شخص خودداری نکرد در اينصورت با وی بجنگد زيرا که او شيطان است
جايز  ، همچنين برای جلوگيری از عبور غير مکلف مانند حيوان(چارپا)، يا کودک از جلوی نمازش

   .تا اينکه از پشت سر وی عبور کند ، است که يک قدم يا بيشتر به جلو برود

 ام ستره در نمازاحك 
ايستاد، که فاصله ايشان با ديوار، به اندازة  چنان نزديک ستره می   رسول هللا صلی هللا عليه و سلم

سه ذراع بود (روايت بخارى و احمد) و هنگام سجده، اين فاصله، به حدی ميرسيد که يک گوسفند 
إالّ إلی الّسترة، و التدع أحداً يمّر  التصلّ «ميتوانست از آنجا عبور کند (متفق عليه) و دائماً ميفرمود: 

(روايت ابن خزيمه) (بدون اينکه سترهای در پيش رو » بين يديک، فإن أبی فلتقاتله؛ فإّن معه القرين
داشته باشيد، نماز نخوانيد و نگذاريد کسی از مقابل شما عبور کند، اگر اصرار ورزيد (خواست از 

  ا شيطان همراه اوست).جلوی شما بگذرد) با او درگير شويد زير
(روايت ابوداود » إذا صلّی أحدکم إلی الّسترة؛ فليدن منها، اليقطع الّشيطان عليه صالته«و ميفرمود: 

و بزار) (هر گاه يکی از شما به سوی ستره نماز خواند، بايد خودش را با آن (ستره) نزديک کند تا 
  شيطان نمازش را قطع نکند).

تالش مينمود تا کنار ستونی که در مسجد بود، نماز بخواند.     عليه و سلمچه بسا رسول هللا صلی هللا
و اگر در فضای باز نماز ميخواند، و سترهای وجود نداشت، نيزهای برای جلويش نصب ميکرد و 
در حالی که مردم به ايشان اقتدا ميکردند، به سوی آن، نماز ميخواند (متفق عليه) و گاهی شترش 

ز آن به عنوان ستره استفاده مينمود و نماز ميخواند (روايت بخارى و احمد)، البته را ميخواباند و ا
در محل خواباندن شترها نماز ميخواند،   اين بدان معنی نيست که رسول هللا صلی هللا عليه و سلم

  زيرا ايشان از خواندن نماز، در چنين محلهايی نهی فرموده است.
روبروی بلندی آخر آن ميايستاد و نماز ميگزارد (روايت  گاهی جهاز شتر را پيشروميگذاشت و

  مسلم و احمد).
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إذا وضع أحدکم بين يديه مثل مؤّخرة الّرحل؛ فليصّل و اليبالی من مّروراء «و در اين مورد ميفرمود: 
(روايت مسلم و ابوداود) (هر گاه يکی از شما چيزی به بلندی قسمت آخر جهاز شتر در » ذلک

  دهد، نماز بخواند چون عبور از ورای آن، ضرری ندارد). مقابل خود قرار
درختی را به عنوان ستره قرار داد و به سوی آن، نماز    يک بار رسول هللا صلی هللا عليه و سلم

  خواند (روايت نسائى و احمد)
روی آن و زير لحافی دراز کشيده بود، ستره قرار    گاهی تختخوابی راکه عايشه رضی هللا عنها

  د (متفق عليه).ميدا
اش  به هيچ وجه اجازه نميداد (کسی يا) چيزی از ميان او و ستره   رسول هللا صلی هللا عليه و سلم

عبور کند، چنانکه يک مرتبه گوسفندی خواست از مقابل ايشان عبور کند، رسول هللا صلی هللا عليه 
بارکش به ديوار چسبيد و (در حال نماز) خودش را آنقدر به ديوار نزديک کرد که شکم م  و سلم

  گوسفند از پشت سر ايشان عبور کرد (روايت ابن خزيمه و طبرانى و حاكم).
در نماز فرض، دست راست خود را به صورت حلقه به    يک بار رسول هللا صلی هللا عليه و سلم

از سينه مبارک خود چسبانيد، پس از اتمام نماز، صحابه به عرض کردند: مگر حکم جديدی برای نم
آمد؟ فرمود: خير، بلکه شيطان ميخواست از مقابل من عبور کند، من گردنش را طوری فشار دادم 

که سردی زبانش را بر روی دستم احساس نمودم، سوگند به خدا! اگر به خاطر برادرم سليمان عليه 
تونهای نميبود، او را به يکی از س  که تسلط بر جنها از معجزات ويژهاش به شمار ميرود،   السالم

های شهر بگردانند. پس تا حد امکان  های مدينه او را بگيرند و در کوچه مسجد ميبستم تا بچه
  نگذاريد کسی ميان شما و قبله، حائل گردد (روايت احمد و دار قطنى).

در اين مورد فرموده است: هر گاه يکی از شما برای ادای   همچنين رسول هللا صلی هللا عليه و سلم
ای بگذارد تا مردم نتوانند از مقابل او عبور کنند، با وجود اين اگر کسی خواست از ميان نماز، ستره

او و سترهاش عبور کند، با زدن دست بر سينهاش، او را باز دارد. (و در روايتی چنين آمده است: 
خود دور کند  که تا دو بار او را از اين کار منع کند) اگر باز نايستاد، اين بار به شدت او را از مقابل

  زيرا او شيطانی بيش نيست (متفق عليه).
لو يعلم الماّر بين يدی المصلّی ماذا عليه؛ لکان أن يقف أربعين خيراً له من أن «و نيز فرموده است: 

(متفق عليه) (کسی که از مقابل نمازگزار عبور ميکند اگر ميدانست که چه جرم » يمّر بين يديه
  وز يا سال) همانجا ميايستاد ولی از جلوی نمازگزار، عبور نميکرد).بزرگی مرتکب ميشود، چهل (ر

  جلو گيری از عبورومرور دربرابر نماز
اگر کسی از پيش  ستره  قرار داد است ، پيش روی خويش اگر  نمازگزاربادرنطرداشت اينکه در

خص مذکور شدن شتير با دست خويش مانع از  روی او درمابين ستره اش عبور ومرور کند ، بايد 
  از جمله اطفال باشد . شخص متذکره گردد ، ولو که  

اش  به هيچ وجه اجازه نميداد (کسی يا) چيزی از ميان او و ستره   رسول هللا صلی هللا عليه و سلم
عبور کند، چنانکه يک مرتبه گوسفندی خواست از مقابل ايشان عبور کند، رسول هللا صلی هللا عليه 

خودش را آنقدر به ديوار نزديک کرد که شکم مبارکش به ديوار چسبيد و  (در حال نماز)   و سلم
  گوسفند از پشت سر ايشان عبور کرد (روايت ابن خزيمه و طبرانى و حاكم).

در اين مورد فرموده است: هر گاه يکی از شما برای ادای    هللا صلی هللا عليه وسلم همچنين رسول
د از مقابل او عبور کنند، با وجود اين اگر کسی خواست از ميان ای بگذارد تا مردم نتوانن نماز، ستره
اش، او را باز دارد. (و در روايتی چنين آمده است:  اش عبور کند، با زدن دست بر سينه او و ستره

که تا دو بار او را از اين کار منع کند) اگر باز نايستاد، اين بار به شدت او را از مقابل خود دور کند 
  بخاری و مسلم يطانی بيش نيست.زيرا او ش
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اما اگر نمازگزار برای خود ستره قرار نداده بود، در آنصورت تا فاصله ی سه ذراع بين پاهای او و 
محل سجده رفت و آمد از جلوی او جايز نيست و نمازگزار می تواند مانع رفت و آمد افراد از جلوی 

عبور ومرور اگر کسی از جلوی نمازگزار خويش شود، ولی بيشتر از سه ذراع ( يک و نيم متر) 
  مانعی ندارد. کند 

) می فرمايد که جلوگيری از رد شدن افراد 29/327شيخ ابن باز رحمه هللا در (مجموع فتاوى (
  جلوی نماز گزار واجب است.

از عبور افراد از جلوی نمازگزار عام بوده و مخصوص بزرگساالن  ممانعت و نصوص وارده در 
  ودکان را نيز شامل می شود.نيست بلکه ک

اما اگر شخص نمازگزار ماموم بود، يعنی در نماز جماعت پشت سر امام نماز می خواند، در 
آنصورت عبور از جلوی نمازگزاران (مامومين) جايز است، زيرا ستره ی امام حکم ستره ی ماموم 

  را نيز دارد.
ْلُت َراِكبًا َعَلى ِحَماٍر أَتَاٍن، َوأَنَا يْوَمئٍِذ قَْد أَْقَب « از ابن عباس رضی هللا عنه روايت شده است که: 

 َِّo يَصِلّی بِِمنًى إَِلى َغيِر ِجَداٍر، فََمَرْرُت بَيَن يَدی بَْعِض   صلی هللا عليه وسلم نَاَهْزُت اِإلْحتِالَم، َوَرُسوُل
، َف  ِفّ ، َوأَْرَسْلُت األَتَاَن تَْرتَُع، فََدَخْلُت فِی الصَّ ِفّ   ).76(بخارى  »لَْم يْنَكْر َذِلَك َعَلی.الصَّ

می رفتم. » منا«سرزمين  يعنی: روزی، در دوران نوجوانی، سوار بر ماده االغی بودم و بسوی
ای گذاشته باشد، مشغول نماز بود. االغم  بدون اينكه ستره» منا«رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در 

از گزاران عبور كردم و خود را به صف نماز رساندم. را برای چرا رها كرده، از جلوی بعضی از نم
  كسی مرا بر اين كار، سرزنش نكرد.

  يا ميتوان منقل آتش را بحيث ستره انتخاب کرد؟آ
نماز گزار منقل آتش را بحيث ستره خويش مورد استفاده قرار دهد ، از لحاظ شرعی کدام اگر 

  قل آتش در استفاده از ستره  رای داده اند .منفقها به كراهت  ممانعتی نداشته ، اگرچه برخی از 
  تشبه با مجوسی ها  در عبادت آتش، بيان  داشته اند . و کراهت انرا 

كنند بنابراين قرار دادن منقل  ولی  قابل تذکر است که  مجوسيان آتش را به اين شكل عبادت نمی
  . ممانعتی نداشته  هيچ نوعهای برقی در پيشروی  نمازگزار  آتش ويا  اشتوب ويا  گذاشتن بخاری

  )  .(2/90،89) ،(5) كتاب الدعوة ، ( برای معلومات مزيد مراجعه شود به فتوای شيخ ابن عثيمين 

  کشيدن خط بجای ستره 
ستره خويش در نماز مورد  بحيثدر مورد اينکه اگر يک نفر نمازگزار چيزی را نيابد که آنرا 

  ه را پر کرده ميتواند ويا خير ؟استفاده قرار دهد آيا کشيدن خط جای ستر
  در جواب بايد گفت بلی !

جايز است. دليل آن حديثی از ابوهريره رضی هللا عنه از پيامبر صلی هللا عليه وسلم است که 
إذا صلی أحدکم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يکن معه «فرمودند: 

  ».ين يديهعصـا فليخط خطا وال يضره ما مر ب
هرگاه کسی از شما نماز گزارد پس چيزی را مقابل خود (بعنوان ستره) قرار دهد، اگر چيزی «يعنی: 

نيافت پس می تواند عصايی (چوب دستی) نصب کند، و اگر عصا همراه نداشت می تواند خطی بر 
  ». زمين بکشد و دراينصورت ايرادی ندارد اگر افرادی مقابل او عبور کنند

ث را امام احمد و ابوداود و ابن ماجه روايت کرده است، و ابن حبان اين روايت را صحيح اين حدي
قرار داده است، و کسی که اين حديث را مضطرب دانسته، نظرش درست نيست، بلکه اين روايت 

  نيز اورده است .حسن است و اين سخن را حافظ ابن حجر (در بلوغ المرام) 
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  ماعت منع عبور ومروربعد ازختم ج
امام از  ولی زمانيکه ی امام برای مقتدی ستره است،  ستره طوريکه قبآل ياد اور شديم 

ی امام  شود آيا باز هم ستره دهد و مسبوق برای تكميل كردن نمازش بلند می نماز سالم می
را برای  ی جديدی سترهمقتدی كه  شود، يا اين برای مسبوق به عنوان ستره محسوب می

  مايد ؟خود انتخاب ن
شود و مسبوق برای  فارغ می از نماز جماعت امام  زمانيکه  هردر جواب بايد گفت :

آيد و بر او  شود، در اين صورت مسبوق منفرد به حساب می تكميل كردن نمازش بلند می
ِ  .الزم است كه مردم را از عبور و مرور از جلوی خود منع كند زيرا رسول هللا َصلَّى �َّ

   .َسلََّم به اين كار دستور داده استَعلَيِه ِ وَ 
در جواب بايد گفت که كنند؟  چرا برخی مردم از عبور و مرور از جلوی خود منع نمی

كنند، از آن  يا از حكم مسئله آگاه نيستند و يا اين كار را با تأويل ترك می اين عده مردم 
عد از انفراد نيز در حكم اند پس بنابراين ب كنند چون جماعت را درك كرده جا كه گمان می

خوانند، ليكن مسبوق بايد مردم را از عبور و  كسانی قرار دارند كه پشت سر امام نماز می
 (5) كتاب الدعوة  (مزيد معلومات را ميتوان در.مرور از جلوی خود منع كند

  .).شيخ عثيمين مطالعه فرمايد(6/92)
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  مـل وپنجـباب چه
 ر مکان برای ادای نماز سنتيـتغ

  خوانندۀ محترم!
ادای  نمازهای فرض چه در حالت جماعت و يا در  اگر مالحظه فرموده باشيد ،  نمازگزاران، بعد از

حال انفرادی جاهای خود را برای ادای نماز سنت ، تغيير ميدهند، ودليل مياورند که سجده کردن در 
های مختلف زمين در روزی قيامت  بر ادای نماز گزار  محالت مختلف  باعث آن ميگردد ، که جای

  د؟ـشهادت ده
له خدمت أبا استفاده از منبع معتبر دينی معلومات ذيل را در مورد حکم اين مس باب ميخواهم در اين 

  شما تقديم بداريم. 
م قبل از همه بايد بعرض برسانم ، که تغيير مکان برای ادای نماز مربوط مساله شهادت ويا عدا
شهادت زمين نيست ، اگرچه برخی از علماء در مورد به همين عقيده اند ، ولی اين بحث مفيد 

  وجالب را با يد از منبع معتبر اسالم يعنی احاديث نبوی مورد بحث وبرسی قرار داد .
زمانيکه نماز گزار نماز فرض خويش رادر در سنت عملی پيامبر صلی هللا عليه وسلم آمده است ، 

، بايد در جای خود نشسته  اذکار بعد از نماز را نيز بخواند،  بعد از آوردجماعت بجاء  مسجد با
خواندن اذکار بايد  نمازگزار سنت راتبه خويش را به خانه خويش  منتقل کند، زيرا پيامبر صلی هللا 

 عليکم بالصالة فی بيوتکم، فإن خير صالة المرء فی بيته إال الصالة«عليه وسلم فرمودند: 
اش است غير از  هايتان نماز بخوانيد؛ چون بهترين نماز شخص، نماز در خانه (در خانه ».المکتوبة

   متفق عليه». نمازهای فرض (که بايد در مسجد خوانده شوند)
إذا قضی أحدکم الصالة فی مسجده فليجعل لبيته نصيبا « وهمچنان در حديث ديگری آمده است که :

) (هرگاه کسی از شما نماز (فرض) ٧٧٨مسلم (». ی بيته من صالته نورامن صالته، فإن هللا جاعل ف
را در  را در مسجد خواند قسمتی از نمازها را برای خانه بگذارد؛ چون خداوند به واسطه نماز نوری

پس منتقل کردن نمازهای سنت  راتبه به منزل، همان روشی است که انجام  ».دهد اش قرار می خانه
نبوی است، و کسی که بر طبق سنت ايشان عمل کند، مطمينآ  اجر و ثواب  آن؛ تبعيت از سنت

  بيشتری خواهد برد.
  تغيير مکان برای نماز سنت نزدجمهور علماء:

جمهور علمای مذاهب گفته اند: برای کسی که نماز فرض می خواند، مستحب است که نماز نافله 
از سنت را در منزل بخواند، وگرنه در خود را در مکان ديگری بجاء ارد ، و افضل آنست که نم

مکان ديگری، غير از محل نماز فرضش ، در داخل مسجد بخواند تا مواضع سجده او بيشتر شوند و 
بين فريضه و نافله فاصله بيافتد. يعنی مکانی را که در آنجا نماز فرض خوانده است را تغيير دهد، و 

  د.در مکان ديگری در داخل مسجد نماز راتبه بخوان
إَِذا َصلَّيَت اْلُجُمَعةَ فََال تَِصْلَها بَِصَالٍة َحتَّى   «دليل آنها حديثی از معاويه رضی هللا عنه است که گفت: 

ُ َعَليِه َوَسلََّم أََمَرنَا بَِذِلَك ، أَْن َال تُوَصَل َصالَ  َّo َصلَّى ِ َّo تَّى َنتََكلََّم ةٌ بَِصَالٍة حَ تََكلََّم أَْو تَْخُرَج ، فَِإنَّ َرُسوَل
هرگاه نماز جمعه خواندی بعد از آن تا زمانيکه سخنی نگويی و (از  ( ).١۴۶٣مسلم (». أَْو نَْخُرجَ 

مصلی) خارج نشوی نماز ديگری مخوان، زيرا رسول خدا صلی هللا عليه وسلم ما را به آن امر 
نکه بين آن دو نماز سخنی کردند که از وصل کردن نماز (فرض) با نماز (سنت) خودداری کرده تا آ

  بگوئيم يا خارج شويم.
در اين حديث دليلی مبنی بر «امام نووی رحمه هللا در شرح صحيح مسلم ذيل اين حديث مينويسد : 

اين گفته ی اصحاب ما وجود دارد که؛ تغيير مکان نماز فرض به مکان ديگری ( برای ادای نماز 
ييرمکان به سوی منزل باشد، يا در مکان ديگری در سنت) مستحب است، و البته افضل آنست که تغ
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حداقل خود مسجد يا هر جای ديگری باشد، تا مواضع سجده بيشتر شود و بين نماز نافله با فريضه 
دليلی بر اينست که فاصله » تا آنکه سخن بگوئيم « فاصله ايجاد شود، و اينکه در حديث آمده: 

اصل می شود ولی انتقال مکان به سوی منزل افضلتر انداختن بين دو نماز با سخن گفتن نيز ح
  ».است

مکانی را که در آنجا نماز فرض « البته حديث معاويه رضی هللا عنه برای کسانی که می گويند: 
، دليل صريح و » خوانده ای را تغيير بده و در مکان ديگری در داخل مسجد نماز راتبه بخوان

يحی به اين مسئله نکرده است که محل نماز را در داخل روشنی نيست، زيرا حديث فوق اشاره صر
مسجد تغيير دهيم، وقابل تذکر است که اين حديث درباره نماز جمعه وارد شده است، درحاليکه نماز 

  جمعه خصائصی دارد که ديگر نمازها ندارند. 
سخن گفتن و يا و اگر حديث معاويه را به ديگر نمازها نيز تعميم دهيم، باز اين حديث به استحباب 

خروج از مصلی بعد از نماز فرض اشاره کرده است نه به تغيير مکان نماز برای ادای نماز سنت، و 
اگر به احاديث صحيح ديگر توجه کنيم؛ پيامبر صلی هللا عليه وسلم صراحتا فرموده اند که نماز سنت 

  رواتب خويش را به منزل منتقل کنيم.
يره رضی هللا عنه استناد کرده اند که از پيامبر صلی هللا عليه همچنين به حديث ديگری از ابوهر

َر أَْو َعْن يِمينِِه أَْو «وسلم روايت می کند که ايشان فرمودند:  أَيْعِجُز أََحُدُكْم إَِذا َصلَّى أَْن يتَقَدََّم أَْو يتَأَخَّ
) ١۴١٧) وابن ماجه (٨۵۴أبو داود ( أی : صالة النافلة بعد الفريضة.» َعْن ِشَماِلِه ، يْعنِی : السُّْبَحةَ 

و صححه األلبانی فی صحيح سنن ابن ماجه. (آيا شما ناتوان هستيد از اينکه هرگاه نماز (فرض) 
  خواند، (و خواست نماز نافله بخواند) اندکی به جلو يا عقب يا سمت راست يا چپ خود منتقل شود).

دای نماز سنت صريح است، اما بسياری از اين حديث تا حدودی در باره تغيير مکان نماز برای ا
  علماء  حديث مذکور را تضعيف کرده اند ازجمله:

) گفته: حديث مرفوع ٢/٢٠٣»  (تهذيب التهذيب« حافظ ابن حجر عسقالنی رحمه هللا در کتاب  -1
  است اما صحيح نيست.

وجود دارد » هيم ابرا «) گفته: در سند آن شخصی بنام ٢/٣٣۶» (تغليق التعليق« و باز در کتاب 
در سند  »ليث بن ابی سليم «که ابوحاتم در مورد او گفته: او مجهول است. همچنين شخصی بنام 

  حديث هست که حفظ او ضعيف است.
  »ابراهيم بن اسماعيل« ) گفته: شخصی بنام ٣/٢۴١» (نيل األوطار«در کتاب   امام شوکانی  -2

  هول خوانده است.در اسناد آن هست که ابوحاتم رازی او را مج
  ) گفته: اسناد آن ضعيف است.۵٨٣/١» (فتح الغفار« الرباعی در کتاب  -3

  ) حديث مذکور را صحيح دانسته است.١١٨٢» (صحيح ابن ماجه« البته شيخ البانی رحمه هللا در 
ال  «همچنين به حديث ديگری از مغيره بن شعبه که در آن پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند: 

 ).۶١۶سنن أبی داود ( ».لی اإلمام فی الموضع الذی صلى فيه المكتوبة حتى يتحوليص
امام نبايد در مکانی که در آن نماز فرض خوانده نماز (سنت) بخواند تا آنکه مکانش را تغيير می (

  .)دهد
در مورد حديث متذکره علماء ميگويند که اين حديث ضعيف است : از جمله حافظ عراقی در (ذيل 

)نوشته اند که  ٣٩٠صفحه  2) و حافظ ابن حجر در( فتح الباری جلد  ٣٣٩ميزان جلد اول صفحه ال
  اين حديث ضعيف است .

) اين حديث را  صحيح دانسته است. و اگر  ۶١۶١ولی شيخ البانی در( صحيح أبی داود  صفحه  
است نه مامومين، تا صحت حديث را بپذيريم، باز اين حديث تنها به تغيير مکان امام اشاره کرده 

  مبادا مامومين اشتباها گمان کنند که امام درحال نماز فرض است!
بنابراين حديث صحيح و صريحی در اين باره (يعنی تغيير مکان نماز در داخل مسجد به قصد ادای 

زوائد «در کتاب » عبد العزيز الطريفی حفظه هللا تعالى« نافله) وارد نشده است، چنانکه شيخ محدث 
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  ».درباره تغيير مکان برای ادای نماز نافله حديث صحيحی ثابت نشده است«گفته: »  أبی داود على الصحيحين
با اين وجود بسياری از اهل علم با استناد به احاديث فوق گفته اند که: مستحب است که بين نماز فرض و نماز سنت 

فتن در بين دو نماز فرض و سنت باشد، و يا بوسيله راتبه فاصله ای ايجاد شود؛ حال چه اين فاصله بوسيله سخن گ
انتقال نماز سنت به منزل و يا تغيير مکان محل نماز سنت به محل ديگری در داخل مسجد باشد، و گفته اند که: 

  افضلترين آنها آنست که نماز سنت را به خانه برد و آنجا نماز خوانده شود.
که در آن شکی وجود ندارد؛ استحباب فاصله انداختن ما بين نماز فرض و ولی اگر به مجموع احاديث نظر کنيم، آنچه 

سنت بوسيله سخن گفتن و نيز انتقال نماز به منزل است، ولی حديث صحيح و صريح و روشنی از پيامبر صلی هللا 
مذاهب گفته عليه وسلم درباره تغيير مکان نماز سنت در داخل مسجد وارد نشده است، اما بهرحال بسياری از علمای 

اند که: می توان با تغيير مکان نماز در داخل مسجد نيز اين سنت را عملی نمود؛ و اينکار باعث می شود که بين 
نماز فرض و سنت تمييز داده شود و همچنين (موجب زياد شدن مواضع سجده خواهد شد که اين باعث می شود که 

  در روز قيامت برای نمازگزار شهادت دهد).
سنت است که بعد از خواندن نماز سنت يا فرض محل «می گويد:   )١/۵۵٢» (نهاية المحتاج«  در کتاب » رملی« 

آنرا برای خواندن نماز ديگر (چه فرض باشد يا سنت) تغيير داد، تا مواضع و مکانهای سجده بيشتر شوند، زيرا 
بادت را زنده می کند؛ اما اگر به مکان اينکار برای وی (در قيامت) شهادت می دهند، و همچنين اينکار مکانهای ع

  ».ديگری منتقل نشد می توان با سخن گفتن با شخصی (مابين دو نماز) فاصله انداخت
  استنتاج نهايی:

بخاطر اختالف در مورد تصحيح و تضعيف دو حديث روايت شده از ( ابوهريره)  و ( مغيره) رضی هللا عنهما؛ 
  نماز در داخل مسجد مستحب است يا خير؟اختالف نظر هست که آيا تغيير مکان 

ولی در کل بهتر است به سنت صريح نبوی عمل کنيم و آن اينکه: نمازهای سنت راتبه را در منزل بخوانيم نه در 
مسجد! و کسانی که می گويند تغيير مکان نماز سنت موجب شهادت آن مکان در روز قيامت برای نمازگزار می شود، 

  امبر صلی هللا عليه وسلم برای گفته خود ندارند، جز اجتهاد ابن عمر رضی هللا عنهما.هيچ حديث صحيحی از پي
قرأ رسول هللا صلى هللا عليه  «البته اين افراد به حديث ضعيفی از ابوهريره رضی هللا عنه استناد کرده اند که گفته: 

له أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وسلم (يومئذ تحدث أخبارها) قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: هللا ورسو
سنن   ».أو أمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا قال فهذا إخبارها، فهذا أمرها فهذه أخبارها

  زمين  كه  روز است  (يومئذ تحدث أخبارها: آن  آيه  خدا صلی هللا عليه وسلم اين  رسول«يعنی:  ).٢۴٢٩الترمذی (
گفتند:  ؟ اصحاب  چيست  اخبار زمين  دانيد كه فرمودند: آيا می  ) را خواندند و آنگاه۴خود را بازگويد. زلزلة/  خبرهای

  بر هر مرد و زنی) گواهی  (يعنی  و بر هر كنيزی  بر هر بنده  كه  است  اين  داناترند. فرمودند: اخبار آن  خدا و رسولش
  و چنان  چنين  من  روز بر روی  و فالن  گويد: او فالن می  نحو كه  ، بدين است كرده  عمل  آن  بر پشت  كه  دهد از آنچه می

) ٢۴٢٩» (ضعيف الترمذی« البانی در  شيخولی اين حديث ضعيف است، چنانکه ». اخبار آن  است  اين  كرد. پس
  گفته: اسناد آن ضعيف است.

ن زمين برای سجده نمازگزار داللت داشته باشد، و در ضمن در بنابراين حديث صحيحی وجود ندارد که بر شهادت داد
صورت صحت اين مسئله، چه مانعی وجود دارد که بگوئيم: اگر کسی در محل نماز فرضش نماز سنت هم بخواند، 

  پس آن مکان برای او دوبار شهادت می دهد!
  می و مشخص در منزل باشد، که جايز است.و دليل اين گفته هم ميتواند: مشروعيت ادای نماز نافله در يک مکان دائ

پس شايسته است که نماز سنت را بجای آنکه در مسجد بخوانيم، آنرا به منزل منتقل کنيم تا به سنت ثابت شده پيامبر 
صلی هللا عليه وسلم عمل کرده باشيم، هرچند مانع کسانی نيستيم که محل نماز خود را در مسجد برای ادای نماز 

  دهند.  سنت تغيير می
همچنان شيخ عبدالعزيز ابن باز در جواب سوالی : آيا درباره استحباب تغيير مکان برای ادای نماز سنت بعد از نماز 

تاجائيکه می دانم حديث صحيحی در اين باره وارد نشده «چنين جواب فرموده اند :  فرض چيزی وارد شده است؟
واسع است  موضوعلف اينکار را می کردند و امر در اين است، اما ابن عمر رضی هللا عنهما و بسياری از س

والحمد�. البته حديث ضعيفی از ابوداود رحمه هللا در اين باره وارد شده است، ولی فعل ابن عمر رضی هللا عنهما و 
ت مجموع فتاوى و مقاال(غرض معلومات مزيد مراجعه شود :( ».وهللا ولی التوفيق سلف صالح آنرا تقويت می کند.

  ) 390صفحه  2وفتح الباری جلد  339متنوعة الجزء الحادی عشر از کتاب حديثی ذيل الميزان جلد اول صفحه 
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  ل وششم ـباب چه
  تکرار نماز  فرض

( خوا نماز خويش  بخواند ،   تکرار نماز فرض بدين معنی است که :اگر يکنفر يکبار  نماز فرض را
،  بعد از اتمام نماز ، کسی بيايد  درمسجد واز شخص  خوانده باشد ويا منفرد )  را  با جماعت

متذکره خواهش نمايد  که بار دوم همرايش نماز جماعت را بر پا  نمايد ، آيا شرع مقدس اسالم 
  برای شخص متذکره  اجازه فرموده است  تا برای بار دوم  در نماز جماعت اشترک نمايد ويا خير ؟

ازه است که برای بار دوم در نماز جماعت اشتراک ونماز در جواب  بايد گفت بلی  در شرع اج
جماعت را بر پا نمايد . قابل تذکر است که تمامی مذاهب  در اين مورد متفق القول اند که : اگر کسی 
يکی از نمازهای فرض خود را به تنهايی بخواند، و سپس ديد که جماعت برگزار می شود، واجب يا 

  ت نيز نمازش را تکرار کند. مستحب است که همراه آن جماع
اما اگر کسی عکس حالت فوق را داشته باشد؛ يعنی نماز فرض را بصورت جماعت در مسجد 

  بخواند، آيا می تواند همان نماز را بتنهايی يا با جماعت ديگری نيز  تکرار کند؟
نيست که  در جواب بايد گفت : کسيکه نماز فرض را بصورت جماعت اداء کرده باشد، برای او روا

  دوباره همان نماز را به نيت نماز فريضه ، بدون داشتن سبب شرعی ، تکرار کند.
زيرا بر طبق حديث نبوی صلی هللا عليه وسلم مشروع نيست که نماز فريضه را جز يکبار اداء کرد،  

ال تعاد «مگر آنکه دليلی برای تکرار ان  وجود داشته باشد، و پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند: 
(رواه النسائی ». نماز (فرض) در يک روز دو بار خوانده نمی شود«يعنی: ». الصالة فی يوم مرتين

  ) وصححه األلبانی.
  شيخ االسالم ابن تيميه رحمه هللا در مورد تکرار نماز فريضه بدون سبب شرعی گفته:  
که نماز را بدون  ترديدی نيست که اين کار نهی شده است، و برای يک شخص مکروه است«..  

داشتن سببی شرعی تکرار کند، و اگر برای انجام نماز مشروع می بود که (به تعداد) عدد معينی 
خوانده شود، برای يک انسان مقدور ميشد که نماز ظهر را چندين بار بخواند، و همينطور عصر و 

  ». آن وجود ندارد... بقيه نمازها را چند بار بخواند، و درحاليکه در اين حالت شکی در کراهيت
  )  282صفحه  2وکسب معلومات مزيد مراجعه شود به ا لفتاوى الكبرى جلد  موضوع( برای تفصيل 

  خواننده محترم !
 توجه شما را به مثال ذيل جلب مينمايم : موضوعغرض روشن شدن 

ست که او جايز ني  اگر يکنفر  نماز فرض عشاء را بصورت جماعت در مسجد خوانده باشد ، بری
همان نماز را بتنهايی و به نيت نماز فريضه بار ديگرتکرار کند، اما اگر بخواهد همان نماز فرض را 
نه به نيت فرض، بلکه به نيت نماز نافله (و سنت) بخواند، در آنصورت برای وی جايز است که آنرا 

  يح وارد شده:بشرح ذيل در حديث صح موضوع(با همان تعداد رکعات) تکرار کند، چنانکه اين 
ميگويند  معاذ بن جبل رضی هللا عنه نماز عشاء را بصورت جماعت همراه پيامبر صلی هللا عليه 

می گشت و همان نماز عشاء را برای آنها امامت بروسلم می خواند و سپس به ميان قوم خويش  
فر ض را  می کرد (و خودش به نيت نفل می خواند). با اين حساب برای مردی که در مسجد نماز

بصورت جماعت خوانده، همان نماز را به نيت نافله بخواند و همسرش به وی اقتداء کند و او نيت 
  نماز فرض را داشته باشد.
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  فتم ـل وهـباب چه
  سجــدۀ  تـالوت

هللا بمعنی ذليل ساختن شيطان است ، هرسجده را که انسان در برابر پروردگاربا عظمت   سجده برای
  غرور وکبرای شيطان  را به شکست مواجه می سازد .انجام ميدهد 

در شرعيت  اسالم ، مسلمان مأمور است در کنار سجده های نماز، با فروتنی کامل، سجده های 
  ديگری را هم برای هللا  انجام دهد . که از آنجمله ميتوان از سجده تالوت نام بر د. 

رخواننده و شنونده آيه ی سجده واجب سجده تالوت يکی از معروف ترين سجده هايی است که ب
ميگردد ، فرق نميکند که : خواننده  وشنونده  در نما ز باشد ويا هم در خارج از نماز .  اگر كسى  

      يك آيه سجده   را در يك  مجلس  چند  دفعه  تكرار خواند ،  بااليش  يك سجده   الزم  است.
  طريق خواندن سجده تالوت عبارت است از:

» سبحان  ربى االعلى « ون  اينكه دستهاى خود راباال  كند، گفته وبه سجده ميرود ، سه بارتكبيربد
  ميگويد بعدٱ  تكبير  ميگويد  وسر خود را  باال  ميكند. 

در داخل  نماز  اگر  آيه سجده  خواند، همينكه آيه  ختم  شد در صورتی كه  نماز گزار ركوع   
ندارد واگر  به قرائت خود  دوام          ميشود، حاجت به سجده  ميكرد، ركوعش بجاى  سجـده  محسوب

سجده  برود  بعد از سجده بر خيزد وبه قرائت      گفته  به »  هللا اكبر « داد ، در ختم  آيــه  سجده  
سجده  برود  بعد از سجده بر خيزد     گفته  به »   هللا اكبر « سجده  ۀـدر ختم  آيـ     خود  ادامه  بدهد.

      خود  ادامه  بدهد. وبه قرائت 

      هائی كه در آن ها سجـــدۀ  تالوت است:  سوره
  )  ٢٠۶سوره اعراف  آيه  ( -
  )   ١۵(  سوره رعد  آيه :  -
  )    ۵٠(سوره نحل   آيه :   -
  )  ١٠٩( سوره اسرا ء آيه :  -
  )  ۵٨( سوره مريم   آيه :    -
  )    ١٨(  سوره  حج  آيه :  -
  )   ١٩:  سوره علـــق آيه  ( -
  )   ۶٠( سوره فرقان  آيه :  -
    )   ٢۶( سوره نمل  آيه :  -
  )    ١۵( سوره سجده  آيه :  -
  )  ٢۴( سوره ص  آيـــه :  -
  )  ٣٨( سوره فصلت  آيه :  -
  )   ۶٢( سوره  نجم آيه :     -
  ) ٢١(  سوره انشقاق  آيه :  -

  دۀ تالوت:ـسج
است كه   نماز است،   وافضل اين  سجده تالوت مانند سجدهعلماء  در مورد سجده تالوت ميگويند : 

» ُسْبحاَن ربِّی األْعلی  « به سجده بيفتد و تا سه بار بدن خويش كننده بايد بر هفت اعضا  سجده
َك اللّهمَّ إنِّی لََك َسَجْدُت َو بَِك أَمْنُت، َو لََك أْسَلْمُت َو َعَلي«:بگويد و پس از آن دعاهای ذيل را بخواند 

تِِه، تَبَاَرك هللاُ أْحَسُن الْ     .».َخالِقينَ تََوكَّْلُت، َسَجَد َوْجِهی ِللَِّذی َخَلَقهُ َو َشقَّ َسْمعَهُ َو بََصَره بَِحْوِلِه َو قُوَّ
برای تو سجده بردم و به تو ايمان آوردم و تسليم تو شدم و بر تو، توكل نمودم، سجده برد  !( الهی
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را خلق كرد و با توان و قدرت خود حس شنوايی و بينايی به او داد، خير و  صورتم برای ذاتی كه آن
   .بركت هللا چقدر فراوان است و او نيكوترين آفرينندگان است) 

)، ترمذی 1414،760)، ابوداود (6/217،30)، (1/102،94)، مسند احمد (771مسلم ( (
قرار داده است: » ححسن صحي«). ترمذی حديث مذكور را 3425،3423،3422،3421،580(

 1/220) و حاكم 1978،1977)، ابن حبان (673،563)، ابن خزيمه (1130-1127نسائی (
)800 -802.(  
َقبّْلتََها ِمْن اللُّهمَّ اْكتُْب ِلی ِبَها أْجراً َوَضْع َعنِّی بها ِوْزَراً َو اْجعَْلَها ِلی ِعنَدَك ذُْخراً، َو تَقَبَّْلَها ِمنِّی كما تَ «

  .»داُوَد َعِليِه َو َعلَی نبينَا أْفَضُل الّصالِة و الّسالِم َعْبِدَك 
را نزد خود برای  به خاطر اين سجده أجر و ثوابی برايم بنويس و گناهی را از من كم كن و آن !(الهی

ات داود قبول كردی كه بر او و  را از بنده گونه كه آن را از من قبول كن همان من ذخيره گردان و آن
». حديث غريبٌ «). ترمذی گفته است: 3424ترمذی ( .ها باد) ما بهترين درودها و سالم بر پيامبر
 ). 799( 1/220) و حاكم 2768)، ابن حبان (562)، ابن خزيمه (1069ابويعلی (

  .حاكم اين حديث را تصحيح نموده و ذهبی نيز در اين كار با او موافق است
جده تالوت همچون حكم نماز است و بنابراين حكم س  بسياری از علماء  حکم ميکنند که : 

اند و  برای آن طهارت، سترعورت، استقبال قبله و سجده نكردن در اوقات ممنوعه را شرط قرار داده
كه اين  را الزامی ميباشد ، كما اين همچنين گفته اند تكبير به وقت سجده بردن و سالم دادن بعد از آن

  .ندا مسائل را در نماز شرط قرار داده
سجده  تالوت احكامی مانند نماز ندارد بلكه عبادتی  اما شيخ االسالم ابن تيميه ميگويد که:

  شود يك ركعت است مانند يك ركعت نماز وتر. مطلق است، زيرا أقل آن چه كه نماز ناميده می
را  آنتوان  ی تالوت شروط نماز وجود ندارد و حتی در اوقات ممنوعه نيز می از اين رهگذر در سجده

   .ادا كرد و نيازی به تكبير و سالم گفتن هم نيست
چه كه در مورد تكبير وارد شده محمول بر استجاب است، يا كسی كه تالوتش را از قاری قرآن  آن

يا محمول بر اين است كه آن سجده در  .اش را ادا نمايد شنيده باشد تا به او اقتدا كرده و سجده
ِ َعلَيِه   َوَسلََّم فرمودندک نمازی جهری اتفاق افتاده است  َّo چون روايت شده كه رسول هللا َصلَّى  »

ِ َعَليِه ِ َوَسلََّم به هنگام هر خم شدن و بلند شدن »  كاَن يَكبُِّر فِی ُكّلِ َخْفٍض َو َرَفعٍ  َّo پيامبر َصلَّى
» (در نماز  گيرد دربر میی تالوت را نيز  پس اين حديث خم شدن و بلند شدن، سجده .»گفت تكبير می

  .)392)، و مسلم (787بخاری ( (
  بعد و ادامه  اند كه كافی است تنها امام به هنگام برخاستن برای خواندن آيه بسياری از علماء  گفته

ولی قول برگزيده اين است كه به خاطر عمل به عام بودن حديث در چنين حالتی  .قرائت تكبير بگويد
  .»بايد تكبير گفت

  م دادن در سجدۀ تالوت:سال
ی تالوت را مانند نماز نمی دانند در صورتی كه  اگر فتوای كسانی را مالك قرار دهيم كه سجده

همانگونه كه به تكبير گفتن نيازی  .شخص به تنهايی سجده كند پس نيازی به سالم دادن نيست
  .نيست چون اينها مختص نماز هستند

ِ َعَليهِ  َّo نماز با گفتن هللا » تْحِريُمَها التّكِبيُر، و تَْحِليلَُها التَّْسِليُم « اند:   َوَسلََّم فرموده ِرسول هللا َصلَّى)
  شود )  شود و با گفتن سالم تمام می اكبر آغاز می

ی تالوت در حكم نماز است بعد از ادای سجده سالم دهد، البته نيازی به  بنا بر فتوای دوم، سجده
   .خواندن تشهد نيست

). امام ترمذی گفته است: 238،3)، ترمذی (618،61)، ابوداود (1/129،123سند احمد (م
). حاكم حديث مذكور را صحيح 457( 1/132) و مستدرك حاكم 275ابن ماجه (». حديث حسنٌ «
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ی  شماره یفتوا -مواخذ :شيخ ابن جبرين(    قرار داده كه امام ذهبی در اين زمينه با او موافق است 
 (7560)  

   :سجدۀ تالوت در نماز
سجدۀ تالوت در داخل يا خارج نماز (يکبار) سنت است و لذا واجب نيست؛ و اين حکم از پيامبر 

  صلی هللا عليه وسلم و از حديث زيد ابن ثابت ثابت شده است.
همچنين برای انجام سجده تالوت بنا بر اصح قول علماء  نيازی به طهارت نيست، و سالم دادن بعد 

ام سجده و يا تکبير گفتن برای رفتن به سجده نيز در آن تشريع نشده است که البته برای از انج
رفتن به سجده تالوت می توان تکبير هم گفت( از حديث ابن عمر رضی هللا عنهما) ولی سالم دادن 

  در سنت نبوی وارد نشده است.
را می توان در سجده تالوت  اما اذکار سجده تالوت؛ تمامی اذکار و دعاهای وارده در سجده نماز

وشق سمعه    اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهی للذی خلقه وصوره« خواند مانند: 
  .) 1290مسلم ( ». وبصره بحوله وقوته تبارك هللا أحسن الخالقين

عليه  و عالوه بر جايز بودن اذکار و ساير ادعيه در سجده تالوت، ثابت شده است که پيامبر صلی هللا
   اللهم اكتب لی بها عندك أجرا وامح عنی بها وزرا« وسلم در سجده تالوت ذکر زير را می خواندند:

  .)528الترمذی ( » (  واجعلها لی عندك ذخرا وتقبلها منی كما تقبلتها من عبدك داود عليه السالم
يح مشابه ذکر سجده اما آنچه که بعنوان ذکر سجده تالوت واجب است که حتما خوانده شود، ذکر تسب

و البته عالوه بر اين ذکر هر دعا يا ذکر ديگری نيز »  سبحان ربی األعلى  :«نماز است يعنی ذکر 
  . ) 406/  11(مجموع فتاوى ومقاالت سماحة الشيخ ابن باز  اگر اضافه خوانده شود مشروع است.

ا نيز واجب است که به سجده اگر امام در داخل نماز حين رسيدن به آيه سجده، سجده برد بر مامومه
إنََّما ُجِعَل اِإلَماُم ِليْؤتَمَّ بِِه , فَال « روند بدليل عموم فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم که می فرمايند:

ُ ِلمَ  َّo ْن َحِمَدهُ , فَقُولُوا : َربَّنَا تَْختَِلفُوا َعَليِه , فَِإَذا َكبََّر فََكبُِّروا , َوإَِذا َرَكَع فَاْرَكعُوا , َوإَِذا قَاَل : َسِمَع
  .متفق عليه.» َولََك اْلَحْمُد , َوإَِذا َسَجَد فَاْسُجُدوا , َوإَِذا َصلَّى َجاِلساً فََصلُّوا ُجلُوساً أَْجَمعُوَن 

  مفهوم حديث:
هر امام برای اين است که به او اقتدا شود ، بنابر اين با او ( در اعمال نماز ) مخالفت نکنيد ، پس  

گاه تکبير گفت شما نيز تکبير بگوييد ، وهر گاه رکوع رفت شما نيز به رکوع برويد ، و هرگاه با 
گفتن سمع هللا لمن حمده از رکوع برخاست شما نيز بگوييد ربنا و لک الحمد ، و هر گاه به سجده 

  بخوانيد . رفت شما نيز به سجده برويد ، و هرگاه نشسته نماز خواند شما نيز همگی نشسته نماز
ِ ْبِن َمْسعُْودٍ « َهللا عنه:ی ونيزبدليل حديث ابن مسعود رض َّoقَاَل: َقَرأَ    رضی هللا عنه  ْن َعْبِد

النَّْجَم ِبَمكَّةَ، فََسَجَد فِيَها َوَسَجَد َمْن َمعَهُ َغيَر َشيخٍ، أََخَذ َكف�ا ِمْن َحًصى أَْو    صلی هللا عليه وسلم  النَِّبی
  )1067(بخارى:»  فَعَهُ إَِلى َجْبَهتِِه َوقَاَل: يْكِفينِی َهَذا، َفَرأَيتُهُ بَْعَد َذِلَك قُتَِل َكاِفًرا.تَُراٍب، فَرَ 

در مكه، سوره     صلی هللا عليه وسلم  روايت است كه رسول هللا   رضی هللا عنه  از عبدهللا بن مسعود
بودند، نيز    صلی هللا عليه وسلم بركرد و سجده نمود. تمام  كسانی كه همراه پيام   تالوت   نجم را

سجده كردند. به جز يك پيرمرد كه بجای سجده، مشتی خاك يا سنگريزه برداشت و بر پيشانی خود 
  گويد: بعدها، او را ديدم كه در حالت كفر، كشته شد. است. راوی می همين برايم كافی    ماليد و گفت:

يد ولی او سجده تالوت نکرد، در اينصورت مامومها اما چنانکه در داخل نماز، امام به آيه سجده رس
نيز به تبعيت از امام نبايستی خود سجده تالوت نمايند زيرا باعث ابطال نماز می شود، شيخ ابن 

عثيمين در خصوص سوالی در اين مورد می گويد:  (اگر امام سجده نبرد،ماموم)نبايد سجده کند، 
حاليکه سجده تالوت سنت است و برای شخصی که زيرا متابعت امام در جماعت واجب است در

ماموم است جايز نيست که خود سجده تالوت نمايد، و اگر عمدی سجده کند و به اين مسئله آگاه 
  .)1/290( فتاوى إسالمية )  (  »باشد ، نماز وی باطل می شود.
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اصطالح  همچنين در خارج نماز مستحب است که قاری قرآن و کسی که به او گوش می دهد و به
شنونده تالوت قاری است، حين رسيدن به آيات زير سجده تالوت ببرد، بدون اينکه تکبير گويد يا در 

  انتهای سجده سالم دهد و اگر طهارت هم نداشت ايرادی بر وی نيست:
سوره  األعراف آيه » ( إن الذين عند ربك ال يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون «  - 1
:206  «.  
و� يسجد من فی السماوات واألرض طوعاً وكرهاً وظاللهم بالغدو واآلصال). (سوره الرعد آيه «  -2
 :15.(  
   .)49(و� يسجد ما فی السماوات وما فی األرض من دابة والمالئكة وهم ال ستكبرون) (النحل/ -3
هم يخرون لألذقان سجدا ) (قل آمنوا به أو ال تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى علي -4

  ). 107(اإلسراء/
  ). 58( إذ تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً ) (سوره  مريم/ -5
(ألم تر أن هللا يسجد له من فی السماوات ومن فی األرض والشمس والقمر والنجوم والجبال  -6

 فما له من مكرم إن هللا يفعل والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن هللا
  ). 18ما يشاء ) (سوره الحج/

سوره  »  ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون«   -7
  .) 77الحج آيه  

سوره ». ( وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزداهم نفوراً « -8
  ). 60قان / آيه  : الفر

» ( أال يسجدوا � الذی يخرج الخبء فی السماوات واألرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون«   -9
  ) .25سوره النمل  آيه : 

»  ( إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم ال يستكبرون « -10
  ) . 15سوره السجدة آيه :

  ) .24سوره ص/ آيه »  ( داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب   وظن«       -11
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ال تسجدوا للشمس وال للقمر واسجدوا � الذی «     -12

  ) .37سوره فصلت آيه :» (    خلقهن إن كنتم إياه تعبدون
  ) .63يه :سوره النجم آ»  ( فاسجدوا � واعبدوا  «      -13
  ) . 21سوره االنشقاق آيه :» (    وإذا قرء عليهم القرآن ال يسجدون  «    -14
  ) . 19سوره :العلق آيه :» ( كال ال تطعه واسجد واقترب «      -15

ولی کسی که رهگذر است يا اينکه صدای تالوت را می شنود، سجده تالوت بر او مستحب نيست 
  .نکرده است و به اصطالح شنونده نيستزيرا او به تالوت قاری توجه و دقت 

  دليل بر اينکه سجده تالوت واجب نيست:
، فَلَْم يْسُجْد »َوالنَّْجمِ « صلی هللا عليه وسلم  قَاَل: َقَرأُْت َعَلى النَّبِی   رضی هللا عنه  َعْن َزيِد ْبِن ثَابِتٍ 
  )1073ِفيَها. (بخارى: 

تالوت كردم    صلی هللا عليه وسلم  نزد رسول هللا می گويد: سورة نجم را  رضی هللا عنه زيد بن ثابت
  سجده نكردند.   صلی هللا عليه وسلم (ولی) ايشان

خالصه اينکه؛ سجده تالوت مستحب است و يکبار است نه دوبار! و نيازی به طهارت يا تکبير يا 
تن از آن سالم دادن پس از سجده ندارد ولی اگر کسی داخل نماز بود هنگام رفتن به سجده و برخواس

  می بايست تکبير گويد، و اذکار آن همان اذکار سجده نماز است.
  سجده تالوت را برای حائض نيز جايز می دانند، زيرا همانطور که گفته شد سجده تالوت   و علماء 

  ( و همچنين سجده شکر) نياز به طهارت ندارد و احکام مربوط به نماز را ندارند. 
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    : رموردسجده تالوترای امام صاحب ابو حنيفه د
علمای فقه حنفی ميفرمايند که در قرآن عظيم الشان به دو روايت، سيزده وچهارده سجده 

  تالوت است .
گفته بدون اينکه دستها را بلندکند به سجده » هللا اکبر« طريقه سجده تالوت اين است که  -

هللا اکبر گفته بلند  بگويد وبعد» سبحان ربی االعلی«برود و در سجده سه بار يا بيشتر 
شود بهتر است که در حالت قيام به سجده رود وبعد از سجده نيز قيام کند و اگر نشته بجا 

  .آورد جائز است
سجده تالوت بر خواننده و شنونده قصد شنيدن را داشته باشد يا نه واجب ميشود به اين  -

د بهتر است آيه سجده را واسطه در جائی که ميداند شنوندگان سجده را بجا نخواهند آور
  .آهسته بخواند تا بر ديگران واجب نشود

هر چه برای نماز شرط است برای سجده تالوت نيز شرط است مثل وضو داشتن،لباس  -
  .پاک،روبه قبله کردن وغيره

  .اگر در وقت خواندن آيه سجده وضو نداشته باشد وضو گرفته سجده را بجا آورد -
تالوت زيادی است بايد به مرور ادا کند و اگر نکرد گنهکار  اگر بر ذمه کسی سجده -

  .است
اگر زن در حالت حيض يا نفاس آيه سجده را شنيد سجده در آن واجب نميشود و اگر در  -

  .حالت جنابت شنيد واجب ميشود وبعد از غسل کردن بايد سجده نمايد
ا نداشت با اشاره سجده اگر در حال مريضی آيه سجده را شنيد و طاقت سجده کردن ر -

  .نمايد
اگر در نماز آيه سجده را تالوت کرد فورا به سجده رود وبقيه را که ميخواهد بخواند  -

بعد از سجده بخواند واگر فورا به سجده نرفت بلکه چند آيت ديگر تالوت کرده سجده 
  .کرده جائز است

نيت کرد که به جای سجده اگر آيه سجده را خواند و فورا به رکوع رفت ودر رکوع  -  
تالوت رکوع ميکنم سجده ادا ميشود واگر در رکوع اين نيت را نکرد هر گاه سجده کند 

  .سجده تالوت ادا ميشود خواه نيت کند و خواه نکند
اگر کسی در بين نماز آيه سجده را از کسی شنيد در ميان نماز سجده نکند، بلکه   -

  .بيرون نماز سجده را ادا کند
گر يک جا نشسته چند مرتبه يه آيه سجده را خواند، يک سجده واجب است،خواه در ا -

آخر سجده کند يا اينکه در مرتبه اول سجده کرد و بعدا چند مرتبه تالوت کرد همان سجده 
اولی کافی است واگر در جاهای مختلف آيه سجده را تالوت کرد برای هر يک مرتبه 

  .سجده الزم است
  .چند آيه سجده را تالوت کرد برای هر يک سجده جداگانه الزم است اگر در يک جا -
اگر کسی نشته آيه سجده را تالوت کرد،سپس حرکت نمود و در حالت ايستاده خواند  -

يک سجده واجب ميشود و اگر چند قدمی رفت وآيه سجده را خواند دو سجده واجب 
  .ميشود

خواسته به عقب کاری رفت،مجددا برگشت اگر کسی نشسته آيه سجده را خواند وبعد بر -
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  .و در همانجای اولی آيه سجده را خواند دو سجده واجب ميشود
اگر کسی آيه سجده را تالوت کرد و بعد در همانجا مشغول به کاری شد مثال   -

خوردن،آشاميدن،لباس پوشيدن و غيره وبعد آيه سجده را خواند دو سجده واجب ميشود 
  .شدن به کاری حکم تغيير مکان را داردخالصه اينکه مشغول 

اگر در يک گوشه خانه آيه سجده را خواند و بعد به گوشه ديگری رفته و خواند يا به يه  -
شاخ درخت خواند و بعد به شاخ ديگر رفته تالوت کرد يک سجده واجب ميشود واگر در 

جده را تالوت محلی فراخ باشد مثل صحن منزل واز اين گوشه به آن گوشه رفت وآيه س
  .کرد،دو سجده واجب ميشود وگوشه ای از صحن منزل حکم جای مخصوصی دارد

مسجد در حکم محمل واحد است يعنی در هر جای که از مسجد بخواند يک سجده  - 
  .واجب ميشود

اگر کسی آيه سجده را تالوت کرد و سجده نکردو در همانجا عقد نماز بسته همان آيه  - 
ه کرد همين سجده کافی است و اگر محل عوض شد يا بعد از تالوت در را خوانده و سجد

بيرون سجده کرد بعد شروع به نماز کرد و همان آيه را خواند دو مرتبه سجده واجب 
  .ميشود

اگر خواننده ثابت بود وشنونده تغير جا ميداد بر خواننده يک سجده و بر شنونده چند -- 
ير مکان ميداد وشنونده ثابت بر خواننده چند سجده و سجده واجب ميشود و اگر خواننده تغ

  .بر شنونده يک سجده واجب است
خواندن تمام سوره و ترک آيه سجده مکروه است وبالعکس اشکالی ندارد ولی اگر در  -

  نماز اين کار را کرد بايد آيه سجده طويل باشد که به اندازه سه آيه کوچک باشد.
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  ل وهشتم ـباب چه
  نمازانسان شرابی چرسیآيا 

  ؟وبنگی قبول ميشود 
در حکم شراب است، چرا که انسان را نشه قبل از همه بايد گفت در دين مقدس اسالم مواد مخدره 

  می کند، بدين اساس  استعمال آن حرام ودر جمله گناهان کبيره بشمار می ايد :
يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّما اْلَخْمُر َو «د ) ميفرماي90پروردگار با عظمت ما (در سوره مائده : آيه  

ای مؤمنان، شراب و »(اْلَمْيِسُر َو األنَصاُب َو األْزالَُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن فَاْجتَِنبُوهُ لَعَلَُّکْم تُْفِلُحونَ 
دند و از عمل شيطان بريد، پلي گويی) بکار می آزمايی و غيب ها و اوراقی که برای بخت قمار (و سنگ

  ».باشند. پس از (اين کارهای) پليد دوری کنيد تا اينکه رستگار شويد می
روايت » کلٌّ مسکر خمٌر وکل مسکِر حرامٌ «ودر حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند: 

  هر چيز مست کننده ای خمر (شراب) است، وهر مست کننده ای حرام است).(مسلم.
  ابن حجر در فتح الباری می فرمايد: عالم شهير اسالم 

بدون قيد، علماء  از فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم (هرنشه آورحرام است) استنباط نموده اند «
که هرآنچه نشه آور است، اگر چه آشاميدنی هم نباشد، حرام است، پس چرس و غيره درين حکم 

  . ) 10/38(فتح الباری ».  داخل است
مانند باقی مواد   استعمال مقدار کمی چرس نزد اغلب علماء «ن تيميه می فرمايد: شيخ اإلسالم اب

نشه حرام است وفرقی بين اشيای نشه آور از لحاظ اينکه خوردنی يا نوشيدنی جامد و يا مايع باشد 
. )و چرس نوعی از مواد مخدر است و ساير  254صفحه  34مجموع فتاوی جلد ». ( وجود ندارد
  ت هم در حکم مشابه آن هستند.انواع مخدرا

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ تَْقَربُواْ الصَّالَةَ َوأَنتُْم «) ميفرمايد  43پرودگار با عظمت در ( سوره نسا ء آيه : 
(ای کسانی که ايمان آورده ايد، آنگاه که مست هستيد گرد نماز » ُسَکاَری َحتََّی تَْعَلُمواْ َما تَقُولُونَ 

شود   از شما برطرف  اثر سکر و مستی  که  گاه : تا آن يعنی» گوييد می  بدانيد چه  که  ديد، تا زمانیمگر
  گويد. می  چه  داند که نمی  مست  گوييد زيرا شخص می  چه  و بدانيد که

  عالمه عبدالرحمن سعدی رحمه هللا در تفسير آيه فوق می نويسد: 
از اينکه به نماز بايستند در حالی که مست هستند، تا بدانند  خداوند بندگان مومنش را نهی می کند«

  که چه می گويند.
و اين نهی ، نزديک شدن حتی محل نماز يعنی مساجد را  نيز در بر می گيرد. پس فرد مست نمی 

  تواند وارد مسجد هم  شود. 
ادن هيچ نماز و وهمچنان  نماز را هم در بر می گيرد زيرا برای انسان که مست می باشد انجام د

عبادتی برايش جايز نيست چون عقل او آشفته است و نمی داند چه می گويد. بنابراين خداوند مقرر 
  نمود که نبايد به نماز و مسجد نزديک شد تا زمانی که فرد می داند چه می گويد.

زيرا  و اين آيه شريفه به وسيله آيه ای که شراب را به طور مطلق حرام می نمايد منسوخ است.
  ».شراب ابتدا حرام نبود اما بعدا خداوند بندگانش را به طور ضمنی بر تحريم آن تشويق کرد

  گفته: »  المدونة « امام مالک در 
(انسان مست نبايد امامت بکند و هرکس پشت سر وی » ال يؤم السکران ومن صلی خلفه أعاد« 

  ».نماز بخواند نمازش را تکرار کند
  گفته: » ماال« امام شافعی در 

هرکس در حالت مستی نماز بخواند، به دليل نهی هللا عزوجل از نماز خواندن در اينحالت نمازش «
کفايت نمی کند (تکليف از دوش او ساقط نمی شود)، (تا آنکه اثر مستی تمام شده) و آنچه را که می 
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جا آمد نمازش را تکرار گويد بفهمد و درک نمايد.. اگر انسان مست نماز خواند بايد هرگاه هوش او ب
کند، اما اگر شراب بخورد ولی مست نشود او بخاطر شرب خمر عا صی است اما تکرار نماز بر وی 
الزم نيست، زيرا او در هنگام نماز می دانسته که چه می گويد، حال آنکه انسان مست نمی داند چه 

  ».می گويد
مست که نمی داند چه می گويد به اتفاق  نماز انسان«گفته: » الفتاوی الکبری« و ابن تيميه در 

همچو اشخاص علماء  جايز نيست، و حتی برای او جايز نيست که به مسجد هم داخل شود، زيرا اين 
  بعما آمده ).) از نزديک شدن به نماز و جايگاه نهی  نساء سوره  43آيه مطابق (

وغيره  دچار هيروئين بنگ بنابراين کسی که بر اثر استعمال مواد مخدره مانند  شراب چرس و
مستی شود بگونه ايکه هوش و هواس او عادی نباشد، نبايد به نماز ايستد و نمازش صحيح نيست 

و اگر نماز خواند بايد بعد از رفع مستی آنرا تکرار کند و اگر وقت نماز تمام شد آنگاه مستی برطرف 
ای بماند و با وضوء در نماز شد بايد همان لحظه نمازش را قضاء کند، ولی اگر هوش او برج

بايستد، نمازش قبول است و نياز به تکرار نيست، در عوض هيچ اجر و ثوابی کسب نمی کند، زيرا 
صحيح الجامع ». من شربها لم تقبل صالته أربعين يوما«پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند: 

شود (اجری  رفته نمیهر کس آنرا بنوشد تا چهل روز نمازش پذي«).يعنی: 3344الصغير (
  با اين وجود فرضيت نماز در اين چهل روز از دوش وی برداشته نمی شود.».ندارد)
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  ل ونهم ـباب چه
  مکلفيت ومسؤليت  والدين

  درتعليم نماز به فزرندان خويش

  :امركردن اطفال به نماز
يب يك طفل گردد ، پای گذاشتن او بزرگترين موهبتی كه ممكن است در جهت ايجاد سالمت روانی نص

 . در خانواده ای مومن و نمازگزاراست
تعليمات حيات بخش دين مقدس در همه عرصه هدايات ودساتير واضح واشکاری دارد ، ودر حيات   

  تربيه سالم اطفال ميباشد. موضوعرا بی جواب نگذشته است ، از جمله  موضوعبشری هيچ 
وبر پای نماز توسط اطفال  اهميت خاصی قايل بوده وبر آن تاکيد  دين مقدس اسالم به آموزش نماز

  بيشتر مينمايد.
ای که بر پيامبرصلی هللا عليه  سوره  ای است که در اولين اهميت يادگيری از ديدگاه قرآن به اندازه

ه اشاره شده و از خواندن و نوشتن و يادگيری ب  ياد دادن و آموزش  شود به مسئله ی وسلم  نازل می
خداوند در قرآن کريم  .برای پرورش و رساندن انسان به کرامت ياد گرديده است  عنوان ابزارهايی

  :فرمايد خطاب به پيامبر اکرم(صلی هللا عليه وآله) می
خود را به نماز فرمان بده و بر انجام آن شکيبا   ؛ خانواده ی»وامر اهلک بالصلوة و اصطبر عليها« 

  .) 123طه،آيه   باش.(سوره ی
حضرت ابراهيم عليه السالم همراه با فرزندش خانه خدا را بنا سيرت نويسان مينويسند : زمانيکه  

نهاد و كاراعمار انرا به اتمام رساند. دستها را به سوی آسمان بلند كرد و از پروردگار با عظمت  
من و فرزندانم پروردگارا ! (»  رب اجعلنی مقيم الصلوه و من ذريتی ربنا و تقبل دعاء« : خواست

 ) 40سوره مباركه ابراهيم ـ آيه شريفه ) ( .را اقامه كنندگان نماز قرار ده و دعای مرا قبول فرما
از منکر کن، و  معروف و نهی پسرم! نماز را برپادار،و امربه  :مايندميفرحضرت لقمان به پسرشان 

مهم و اساسی   ن از کارهایرسد با استقامت و شکيبا باش که اي که بر تو می  در برابر مصائبی
  ). 17لقمان، آيه   است.(سوره ی

  فرمايند:  حضرت لقمان به فرزندشان می سيرت نويسان مينويسند که :
بينی که  تر باشد. آيا نمی فـرزند عزيزم!مبادا خروس از تو هشيارتر و به اوقات نماز از تو مراقب« 

دهد، در  و سحرگاهان به آوزی بلند ندا سرمی کند آن را اعالم می  به هنگام هر نماز، رسيدن وقت
 ». ؟ حالی که تو در خوابی

صلی هللا عليه  از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت است كه رسول هللاهمچنان در حديثی 
اُء َعْشٍر ُمروا أْوالَدُكْم بالصَّالِة وُهْم أْبنَاُء َسْبعِ ِسِنيَن واْضربوهم عليَها َوُهْم أْبَن « ند :  فرمود وسلم

قوا َبينَُهْم فِی الَمَضاِجعْ    ) 1/197مستدرك حاكم- 1/334ابوداوود-2/187مسند احمد»  (وفَّرِ

فرزندان تان را در هفت سالگى به نماز امر نماييد و در ده سالگى آنها را بخاطر ترك نماز بزنيد و  (
  ).خوابگاه شان را جدا كنيد

لدين بايد كودك را برای نماز خواندن آماده كنند. اين كار نماز، همان ستون خيمه گاه دين است و وا
نياز به دقت دارد و دشوار است، چرا كه اگر او را پيش از تكليف برای اين مهم عادت ندهيم، به جا 

و درد سرساز است. به  -به خصوص برای نماز صبح -آوردن آن در ابتدای تكليف، سخت، تكراری 
ه با اصرار زياد والدين مواجه شود ،منجر به لجبازی يا خصوص اگر نوجوان در اين رابط

دروغگويی وی می شود و آن زمان، برای هدايت اين نهال سركش كمی دير شده است و مشكل چند 
 !برابر
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  رم! ـتـخواننده مح
از زمانی كه كودك قدرت فهم نماز را پيدا می كند، بايد آموزش نماز را آغاز كرد. اگرچه اين فهم به  

اين مرحله تقريباً از پنج يا شش سالگی شروع و به شش  علماء  ميفرمايند که ت اجمالی باشد.صور
  تا هفت سالگی ختم می شود. 

 آشنا بايد را با نماز  اطفال در اين سنين نبايد اجباری در كار باشد و فقط تجارب نشان داده است که 
شايد  وزه ای جمعه  به مسجد ببريم ، سازيم . ودر صورت ممکن آنان  را با خود  بخصوص در رو

با استفاده از اين تکتيک وشيوه  توانسته باشيم تاثيری  بر  طفل خويش در توجه وترغيب شان  
  بطرف  تعليم وادای نماز گردانيده  باشيم.

شش يا هفت سالگی شروع و به نه  فراموش نبايد کرد مرحله ديگر آموزش نماز اطفال ازسننين 
  ختم می شود.  الی ده سالگی

. در اين روش بايد آغاز کرد به صورت جدی و به روش مستقيم را در اين مرحله، آموزش نماز 
اطفال خويش را بايد بطور جدی در نظر داشته باشند به عدم نماز نماز بايد روش ، ترتيب والدين 

  بايد مواخذه وبخواندن نماز به وخت اش مورد تمجيد قرار گيرد.
  که در اصطالح عربی ميگويند : وچه زيبا  است

دانش در كودكی ، مانند نقش »  ( العلم فی الصغر ، كالنقش فی الحجر « اصطالح مشهوری است 
“ پايدار در سنگ است ) ، امروزه با پيشرفت دانش طبی و روانشناسی  و بخصوص با پيدايش 

  .روانكاوی توجيه كامل علمی پيدا كرده است
  علماء ميگويند که :

می   بلوغ ادامه آغاز می  يابد ،و الی سنينن  از نه يا ده سالگی  آخرين مرحله از اواخر سنين که 
  يابد.

و تا  بايد گرفته شود ،نماز خواندن برای كودك در اين سنين امری كامالً جدی  فراموش نبايد کرد که 
ن توسط اطفال  بغاوت بعمل می ايد ، ودر صورتيکه از انجام آ تأكيد  ئيکه بر انجام نماز آنجا 

صورت ميگيرد ، واز خواندان نماز سر باز ميزند ، تنبيه بدنی را در اين سنين  شرعيت اسالمی نيز 
  مشروع وضروری دانسته است.

كامالً با احكام و فوايد و آثار نماز هم  قرار دارند که مرحله ای که اطفال در اين کردنبايد فراموش 
  .بزرگترها در او كارگر می افتدد و استداللهای نآشنا می شو

  حـكم بردن كودكان به مسجد:
 در اوقات متعداد وبخصوص روزه های جمعه تجارب نشان داده است که : بردن اطفال به مسجد 

وتجربه مفيد  بخصوص برای اطفال که در مجامع اقليت های مذهبی زندگی مينمايند  عمل مفيد 
با مقام  ومنزلت  ،ونظم مسجد رفتن به مسجد ، محبت با مسجد  ، بايد اطفال  را از طفلی به ميباشد 

 مسجد ونظلم مصلين نماز جماعت اشنا  ساخت.
ولی نبايد فراموش کرد که اطفال  صغير نبايد در عبادت مصلين ونمازگزاران  مزاحمت  خلق نمايد. 

 را انجام دهند؛ خواهند فرضی از فرايض هللا شود كه می زيرا اين كار موجب آزار مسلمانانی می
ِ َعَليِه َوآِلِه َوَسلََّم هنگامی كه برخی ازيارانش را در حال نماز خواندن ديد   َّo پيامبر اكرم َصلَّى

برخی از شما »(   ة الَ يْجَهَرنَّ َبَعُضُكْم َعَلی َبْعِضُكْم فی اْلِقراء«  وصدای قرائت آنها را شنيد گفت:
  .). د نكنيدتان را بر، برخی ديگر بلن قرائت

ً  « درحديث ديگری آمده است  ( برخی از شما برخی ديگر را آزار ندهد).» الَ يْؤِذينَّ َبْعُضُكْم َبْعَضا
بنابراين هر عملی كه موجب اذيت و آزار نمازگزاران بشود انجام آن ناجايز است؛ پس نصيحت من 

مايند واگر شخص نميتواند اين به اولياءهمين که از ايجاد مزاحمت اطفال شان در مسجد جلوگيری ن
کنترول را بر اوالد های خويش بعمل ارد بهتر  است كه كودكانشان را با خود به مسجد نبرند و آنها 
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ِ َعلَيِه ِ َوَسلََّم گونه كه  را همان َّo جا كه ايشان َصلَّى  راهنمايی كرده راهنمايی كنند، در آنپيامبر َصلَّى
ِ َعلَيِه َوآِلِه وَ  َّo َكْم ِبالّصالَة ِلَسْبعٍ َو اْضِربُْوُهْم َعَليهاَ َلِعْشرٍ  ُمُروا أْبنَاءَ « َسلََّم فرمودند« 

در ده  -و اگر نخواندند -شوند به خواندن نماز دستور دهيد كه هفت ساله می ( فرزندانتان را هنگامی
  .سالگی آنها را بزنيد) 

  يادداشت:
مسلمانان  برسانم در مورد اوردن  اطفال  به مساجد ض بعرولی ميخواهم   خدمت خواننده گان   

 نمايند .قيودی را  وضع  اوردن اطفال  در مسجد  نبايد داشته باشد ، وبر  بايد حوصله وبردباری 
اوليا ء امور ومسؤولين بلکه در اوضاع  واحوال امروزی که جهان ما در آن قرار دارد ،با لعکس بر

پراگرام  را بايد برای اطفال تهيه ببينند ،ودر ضمن  محل خاصی   مساجد ومراکز اسالمی است ،تا
های خاصی تربيت دينی را برای اطفال سازماندهی  فرمايند . با آنهم اگر اطفال  به مسجد بيايند ودر 
صفی ويا محلی قرار گرفت ، نبايد بران  سختی  اورد ، در محلی که نشسته اند  مزاهم شان نشوند ، 

اطفال نشسته اند  در اختيار شان قرار دهند ، زيرا هر كس كه زودتر جايی را در همان محل که 
دارتر است خواه كودك باشد و يا بالغ، پس قرار دادن كودكان در جای  جا حق اختيار بگيرد به آن

  :مخصوصی از صف و تصرف كردن جای او ضررهای زيادی دارد؛ از جمله
  .يزی زودتر از ساير مردم برسد به آن حق دارتر استچه هر كس كه به چ  تضييع حق آنها، -
ی كسی را كه جايش را  ای بار بيايد و هميشه بغض و كينه شود كه كودك عقده اين كار باعث می-

  .كند به دل بگيرد تصرف می
  .شود كه كودك از رفتن به مسجد نفرت پيدا كند سبب می -
مشغول شوند و بر اهل مسجد   شده و به بازیجا جمع   در يكاطفال شود كه  اين كار باعث می -

سال قرار بگيرند چنين حركاتی از  تشويش ايجاد كنند، در صورتی كه اگر در ميان مردم بزرگ
  .دهند خودشان نمی

شود و در آخر  كه كودك از جايش بلند كرده می اند مبنی بر اين اما آنچه كه برخی از علماء  ذكر كرده
بر ای عمل خويش شود، قولی مرجوح است؛ اين علماء   قرار داده می صف و يا آخرين صِف مسجد

  استد الل  مياورند . » ِليِلنی منكم أولُو األْحالم َو النَُّهی«    حديث بر 
ِ َعَليِه  ولی بايد گفت كه فتوای اين علماء  مرجوح و معارض با حديثی است كه رسول هللا َّo َصلَّى

هر كس به چيزی سبقت » (َمْن َسبََق إَلی َمالَْم يْسبِْقهُ إْليه أَحٌد فَُهو أَحقُّ ِبهِ «  َوَسلََّم در آن فرمودند:
 .) دارتر است بگيرد كه كسی ديگر به آن سبقت نگرفته آن شخص بدان چيز حق

كامل نيست؛ زيرا از اين حديث  » ...ی ِمنُكمَليِلِن «    ی حديث استدالل اين دسته از علماء  بوسيله
ِ َعَليِه َوآِلِه َوَسلََّم صاحبان عقل و خرد را به پيشی گرفتن  استنباط می َّo شود كه رسول هللا َصلَّى

ِ َعَليِه ِ َوَسلََّم تشويق نموده تا به  َّo نزديك بشوند، چون آنها نسبت به كودكان به فقه و پيامبر َصلَّى
ِ َعلَيِه ِ َوَسلََّم های خود از  ها و شنيده نزديكتری داشتند و برای حفظ ديده    رابطهعلم  َّo پيامبر َصلَّى

  . تر بودند مطمئن
ِ َعَليِه ِ َوَسلََّم كه  ديگر اين نقطه  َّo جز صاحبان عقل و خرد به (در اين حديث نفرمود كهپيامبر َصلَّى

ای كه در  فرمود آنگاه استدالل اين علماء  به جا بود، ليكن صيغه و اگر چنين می) من نزديك نشوند
ِ َعلَيِه ِ َوَسلََّم حديث آمده، امر به صاحبان خرد است كه زودتر بيايند و به  َّo نزديك پيامبر َصلَّى

 شيخ ابن عثيمين)  (9 ،2/8( اسالميه مراجعه شود به  فتاوی موضوع( برای تفصيل بيشتر  .بشوند
  ديث :و احا

)، بيهقی در 8091» (الكبری«)، نسائی در 4/344)، احمد (177( 1/80» موطا مالك«  -
ُ َعْنهُ  از حديث بياضی -)4480» (الكبری« َّo گفته است:  (2/265) (صاحب (مجمع الزوائد .َرِضی
 .(2/265» (اين حديث را امام احمد روايت كرده و رجال آن رجال صحيح است«
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)، حاكم در 4216» (مصنف«)، عبدالرزاق در 8092» (الكبری«، نسائی در )1332ابوداود (-
). حاكم اين حديث را تصحيح كرده و امام ذهبی در اين زمينه با وی 1169(1/311» مستدرك«

ُ َعْنهُ  از حديث ابوسعيد خدری -موافق است.  َّo َرِضی -. 
حديث حسن «ام ترمذی گفته است: ). ام407)، ترمذی (495، ابوداود ((2/187،180)مسند احمد-

  ).466را تصحيح كرده است( آلبانی در صحيح ابوداود آن». صحيح
 .)432مسلم ( -

» الكبری«). بيهقی در 814» (الكبير«)، طبرانی در 3071ابوداود ( -
). حافظ ابن حجر در 1434» (المختارة«) و ضياء مقدسی در 11617،11616،11559(

  .)145( 1/67ر داده است. را حسن قرا آن» اإلصابه«
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  باب پنجاه وم 
  اجابت زن از شوهر دروقت نماز

گردد، مثال برای نجات  از او اگر زن مصروف ادی نماز فرضی باشد و شوهر خواستار کمک عاجل 
از غرق شدن يا کمک به وی برای دفع ضرری يا رفع خطری، در اينحالت  بر زن واجب است که 

ا ترک ودر مساعدت به شوهر خويش اقدام نمايد فرق نمی کند که زن در نماز های فرضی نماز ر
باشد ويا هم در ادای نماز سنت ونوافل وبالعکس اگر زن خواستار مساعدت وکمک عاجل  گردد بر 

  مرد واجب است که نماز را ترک وبه کمک ومساعدت همسر خويش بشتابد. 
  دست رفتن جان و افتادن در هالکت يک انسان  است.چرا که  مفسده قطع نماز کمتر از 

ولی اگر شوهر همسر خويش در حاليکه مصروف نماز باشد به امر غير ضروری صدا کند ويا برای  
  برای حاجتی که امکان تاخير در برآوردن آن حاجت مقدور باشد، و امثال آنها؛ در اينحالت :

واين قطع  از برای اجابت ندای شوهر حرام است،اگر زن در نماز فرض ايستاده باشد، قطع نم -1
نماز نبايد صورت گيرد ، زيرا بر مسلمان واجب است که فريضه اش را تمام کند و به اطراف توجه 

غير اضطراری رمفسده اجابت ندادن ندای شوهربرای امرازننمايد، ومفسده قطع نماز فرض بيشت
   است

حالت فقهاء درباره حکم قطع نماز بخاطر اجابت شوهر اما اگر زن در نماز سنت باشد، در اين  -2
  اختالف رأی دارند:

پيروان  امام شافعی  وپيروان امام حنابل  گفتند که اين قطع نماز جايز بوده ، واستدالل  :قول اول
مياورند که  حتی اگر بدون دليل و سبب باشد  نيز جايز ولی مکروه است، ولی اگر نياز باشد 

  کراهيتی ندارد.
پيروان امام ابو  حنفيه وامام  مالک  آنرا جايز نمی دانند، زيرا قطع نماز سنت نزد اين  قول دوم:

يَا أَيَُّها الَِّذيَن « دو مذهب اگر بدون سبب و دليل باشد حرام است، چونکه خداوند متعال می فرمايد: 
ُسوَل َوَال تُْبِطلُوا َ َوأَِطيعُوا الرَّ َّo ای کسانی  «). يعنی: 33(سوره محمد آيه : » أَْعَمالَُکمْ  آَمنُوا أَِطيعُوا

ايد؛ اطاعت کنيد هللا را، و اطاعت کنيد رسول (خدا) را، و اعمال خود را باطل  که ايمان آورده
ولی علمای ( حنفی وعلمای مالکی )  تنها اجابت از ندای والدين را مستثنی قرار ميدهند ». نسازيد!

شان در حال خواندان نماز سنت باشد و وی را صدا بزنند برای فرزند جايز وميگويند که  اگر فرزند
  است نمازش را قطع کند.

البته هر کدام از امامان ( امام ابو حنفيه و امام مالک )شروطی جداگانه گذاشتند که ذکر آنها در  
والدين (در سنت) اينجا مطلب را به درازا می کشاند، فقط بايد گفت که احناف و ماليکه تنها اجابت 

را جايز می دانند، ولی اجابت ندای شوهر را همچون والدين نمی دانند.رای راجح  ونزديک به ثواب  
  قول اول است، و فرقی بين والدين و شوهر وجود ندارد، زيرا اطاعت هر دو بر زن واجب است.

   :استجابت از پيامبر صلی هللا عليه وسلم در حين نماز
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم، اگر كسى را ندا ميداد، بايد استجابت ميكرد، زيرا در مورد استجابت 

ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم ِلَما يْحييُكْم «   :خداوند متعال در قرآن ميفرمايد ِ َوِللرَّ َّxِ يا أَيَها الَِّذيَن آََمنُوا اْستَِجيبُوا
َ يُحوُل َبيَن اْلَمْرءِ  َّo َّبه مؤمنان  (ای.)24االنفال : سوره » (َوقَْلبِِه َوأَنَّهُ إِلَيِه تُْحَشُروَن  َواْعَلُموا أَن !  

 بگوييد)  اجابت  خواند، لبيك فرامی  بخش حيات  پيامی  شما را به  خداوند و پيامبر كه  ندای
مسجد  در  من«فرمود:   كه  است  معلی رضی هللا عنه آمده  سعيد بن  ابی  روايت  صحيح به  در حديث
خدا صلى هللا عليه و سلم مرا فراخواندند ولی (به   اثنا رسول  در اين  كه  نماز بودم  ادای  مشغول

  به  كردم  نماز را تمام  لذا چون  نگفتم  شان است) اجابت  نماز اولی  رساندن  پايان به  كه تصور اين 
!  نماز بودم  ادای  مشغول  فراخوانديد كه  هللا! شما مرا در حالی و گفتم: يا رسول  شتافتم  محضر ايشان
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  شما را فراخواند ـ لبيك  خدا و پيامبر ـ چون  ندای  كه: به  است نفرموده   فرمودند: مگر خداوند متعال
 بگوييد؟  اجابت 

  .لذا ميبايست هنگام نداى پيامبر صلى هللا عليه و سلم استجابت ميكرد اگر چه در نماز ميبودند

  مادر در حين نماز:ستجابت از ا
استجابت مادر هنگام نماز،  مساله اختالفی   موضوعطوريکه در فوق  ياد اور شديم  

 اندان اگر نمازگزار در حال خو تعدادی از علماء ميفرمايند که : دربين علماء  ميباشد .
نماز فرض باشد و مادرش او را صدا بزند بر او جائز نيست كه نمازش را قطع كند، 

ر در نماز سنت باشد، بايد بنكرد كه آيا اگر نمازش را قطع نكند مادرش عصبانى ولى اك
ميشود يا نه، اگر چيز چندان مهمى نباشد و مادرش ناراحت نميشود پس نبايد نمازش را 

ميشود بايد نمازش را قطع كند، زيرا نماز نافله  خفهقطع كند، ولى اگر مادرش عصبانى و
و يكى از .ين واجب هست، لذا بايد نماز سنتش را قطع كندسنت هست، ولى استجابت والد

داليل واجب بودن استجابت مادر در حين نماز سنت از داستان جريج گرفته شده است كه 
در صحيحين وارد شده است جريج بعلت ادامه دادن نمازش و استجابت نكردن مادرش او 

يز بخاطر دعاى مادرش را عصبانى كرد بطوريكه بر عليه جريج دعاء كرد و جريج ن
عن  :دچار مشكالت شد، و ما داستان او را بطور كامل براى استفاده در اينجا بيان ميكنيم

َلْم يتََكلَّْم فِی الَمْهِد إِالَّ ثَالثَةٌ  « :أَبی هريرة رضی �َّ عنه عن النبی َصلّى هللاُ َعَليِه وَسلَّم قال
اَن ُجَريٌج َرُجالً َعاِبدا، َفاتََّخَذ َصْوَمعةً فكاَن ِفيَها، : ِعيسى اْبُن مْريم، وَصاِحب ُجَريج، وكَ 

ی َوَصالتِی َفأَْقبَل َعلَى صالِتِه  هُ َوَهو يصلی َفَقالَت: يا ُجَريج، فقال: ياَرّبِ أُّمِ َفأَتَتْهُ أُمُّ
ا َكاَن ِمَن اْلَغِد أَتَتْهُ وُهو يَصلِّی، فَقاَلت: يا ُجَريج، فق ی َفاْنصرَفْت َفلَمَّ ال: أَی َرّبِ أُّمِ

ا َكاَن ِمَن اْلَغد أَتَتْهُ َوُهو يَصلِّی َفَقاَلت: يا ُجَريُج فقال: أَی  َوَصالِتی. َفأَْقبََل َعلَى َصالِته، َفلَمَّ
ی َوَصالِتی، َفأَْقَبَل َعلَى َصالِته، َفَقاَلت: اللَُّهمَّ ال تُِمتْه َحتَّى يْنُظَر إِلَى ُوُجوه  َرّبِ أُّمِ

ات. فَتََذاكََّر َبنُو إِْسرائِيَل ُجريجاً َوِعَباَدته، َوَكاَنِت اْمَرأَةٌ بِغی يتََمثَُّل بُِحْسنَِها، َفَقاَلت: الموِمسَ 
َضْت َله، َفَلْم يْلتَِفْت إِلَيَها، َفأَتْت َراِعياً َكاَن يأَوی إَِلى صْومعَِته، َفأَْمك نَتْهُ إِْن ِشئْتُْم ألَْفِتَننَّه، فتعرَّ

ا َولدْت َقاَلت: ُهَو ُجَريج، َفأَتَْوهُ فاْستنزلُوه وهَدُموا ِمْن نفس ها فَوَقع علَيَها. َفحمَلت، َفلَمَّ
، فقال: ما َشأْنُُكم؟ قالوا: َزنَيَت بِهِذِه اْلبِغی َفوَلدْت ِمْنك. قال:  صْومعَتَه، َوَجَعلُوا يْضِربُونه

بِی؟ فَجاَءوا ِبِه فقال: َدُعونِی َحتَّى  بِی َفَطعَن أَيَن الصَّ ا اْنَصَرَف أَتَى الصَّ أَُصلِّی َفصلىَّ ، َفلَمَّ
اِعی، َفأَْقبلُوا علَى ُجَريُج يقَبِّلُوَنهُ َويتََمسَُّحوَن  فِی بْطِنِه وقال: يا ُغالُم َمْن أَبُوك؟ قال: فُالٌن الرَّ

(متفق » ِطيٍن َكَما َكاَنت، َففََعلُوا ِبِه وَقالُوا: َنْبِنی َلَك صْوَمعَتََك ِمْن َذَهٍب قال: ال، أَعيُدوَها ِمنْ 
پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود: در :از ابو هريره رضی هللا عنه روايت است که.عليه)

  گهواره فقط سه تن سخن گفته اند، عيسی پسر مريم عليهما السالم و دوست جريج. 
می برد.  جريج مردی عابدی بود که عبادتگاهی برای خود ساخته بود و در آن بسر

مادرش آمد در حاليکه او   مصروف خواندان نماز بود ، گفت: ای جريج! جريج گفت: 
  خدايا مادرم و نمازم وبه نمازش ادامه داد، و مادرش رفت. 

فردا هم مادرش در حالی آمد که او مصروف نماز خواندان بود و گفت: ای جريج! او 
  د. و نمازم وبه نمازش ادامه دا  گفت: خدايا مادرم

باز فردا مادرش در حالی آمد که او نماز ميخواند ، گفت: ای جريج! گفت: پروردگارا 
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مادرش گفت: خدايا او را نکش تا روی زنهای .مادرم و نمازم و به نماز خود ادامه داد
 .زنا کار را ببيند

بنی اسرائيل از جريج و عبادتش صحبت کردند، زنی فاحشه بود که به حسن خويش مثل 
گفت: اگر بخواهيد من او را فريب می دهم، و خود را به او عرضه   د نداشت .ومانن

کرد، ولی او توجهی به وی ننمود. زن پيش چوپانی که در عبادتگاهش زندگی می کرد 
رفت، خود را در اختيارش گذاشت و با وی زنا نمود و حامله دار شد ، چون والدت نمود 

ه او را از عبادات گاه اش بيرون کشيد ند ، گفت: اين طفل از جريج هست، مردم رفت
 عبادتگاهش را  تخريب نمودند ، ومورد لت وکوب قرار اش دادند .گفت: چه شده؟

  گفتند: با اين فاحشه زنا کردی، و از تو پسری هم متولد شده است .
  گفت: طفل  کجا است؟ 

گزارد، چون نماز طفل را حاضر کردند  و گفت: مرا بگذاريد که نماز گزارم، سپس نماز 
 را تمام کرد، نزد کودک آمده به شکمش زده و گفت: ای پسر پدرت کيست؟

گفت: فالن چوپان، مردم به جريج روی آورده او را بوسيده وبه جانش دست می کشيدند 
در اين داستان پند وعبرت ذی مفهوم  نهفته   .و گفتند: عبادتگاهت را از طال می سازيم

  ياری  از پرابلم های مارا حل خواهدکرد.است که تفکر در آن بس
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  اب پنجاه ويکم ب
  ته دراين کتابـبکار رفاصطالحات 

  محترم ! هخوانند
اصطالحات مروج وضروری که در بخشی از  م يميخواه تحقيق و تتبع مذکور در اين بخش از 

غرض فهم  اند، اده قرار گرفته) مورد استفن ( نماز ستون دي   حاضر  های  مختلف کتاب قسمت 
  م .يبدار  شوپيشک دمت شما تقديمـاز احکام نماز خ بيشتر خوبتر و واستفادۀ

ين اسالم وفقهای اسالم به آن در استنباط استناد ميکنند می آوريم و ددر درين راستااول منابع که 
  بعداً به ساير مصطالحات ميپردازيم. 

  تعريفی از قرآن کريم:
سوره ( »إِنَّ َهـَذا اْلقُْرآَن ِيْهِدی ِللَِّتی ِهَی أَْقَوم« خود را چنين معرفى مى كند: لشان عظيم اقرآن 

به درستى که قرآن (مردم را) به راه و آئينى که مستقيم ترين و صاف ترين و ) ( .9اسراء، آيه 
 ).پابرجاترين آئين هاست هدايت مى کند

ند، صاف تر و مستقيم تر از نظر ارائه کردن عقيده صاف و مستقيم از نظر عقائدى که عرضه مى ک
و عمل ، صاف تر و مستقيم تر از نظر قوانين اجتماعى و اقتصادى و نظامات سياسى و برنامه هاى 

  اخالقى و عبادى و دينى که بر جامعه انسانى حکم فرماست .
درهم کوبنده ستم ستم  و باالخره صاف تر و مستقيم تر از نظر نظام حکومتى که برپا دارنده عدل و
 . گران است . بلی واقعآ هم ، روش هدايت قرآن صاف و مستقيم و ثابت است

ْن َحکيٍم َحِميٍدم«    ).41 - 42(سوره فصلت ، آيات » َال يَأْتِيِه اْلبَاِطُل ِمن َبْيِن يََدْيِه َوَال ِمْن َخْلِفِه تَنِزيٌل ّمِ
ه هيچ گونه باطلى ، نه از پيش رو و نه از پشت ( و اين قرآن کتابى است قطعا شکست ناپذير. ک

 ). سر، به سراغ آن نمى آيد؛ چرا که از سوى خداوند حکيم و شايسته ستايش ، نازل شده است
بلى قرآن کتابى است که هيچ کس نمى تواند همانند آن را بياورد و بر آن غلبه کند، کتابى است بى 

و نيرومند، تعبيراتش منسجم و عميق ، تعليماتش  نظير، منطقش محکم و گويا، استدالالتش قوى
ريشه دار و پرمايه ، احکام و دستوراتش هماهنگ با نيازهاى واقعى انسان ها در تمام ابعاد زندگى 
است ؛ زيرا از سوى خداوند حکيم و حميد نازل شده است ، خداوندى که افعالش از روى حکمت و 

 . در نهايت کمال و درستى است
)( اين قرآن براى همه عالميان تذکر و بيدارى  .87(سوره ص ، آيه » َو إِالَّ ِذکٌر لِّْلعَاَلِمينَ إِْن هُ « 

 . است
م) از جانب هللا تعالی بر محمد ۶٣٢- ۶١٠سال نبوت ( 23قرآن کريم کتاب آسمانی است که درظرف 

ی تحت نظر خود صلی هللا عليه وسلم به مناسبت های مختلف نازل شده و از همان اول شکل تحرير
يافت و به شکل امروزی دروقت حضرت عثمان خليفه سوم اسالم  صلی هللا عليه وسلم رسول هللا 

جزء درآورده شد که از آن چهار جزء ترتيب و به چهار جانب  ٣٠توسط حفاظ وکاتبان وحی در 
  قلمرو اسالمی ارسال گرديده.

باشد ، کاپی از اين مصحف توسط نسخه از اين مصحف که در کشور تاجکستان موجود مييک  
خدامات که در عرصه  پدر برزگوارم موالنا محمد سعيد سعيد افغاني به پاس ارج  مسؤلين وقت به 

  اسالمی وبخصوص به امر حسن تفاهم بين االنسانی وصلح بشری  بعمل اورده  هديه گرديد.
جمله  که از)   6236آن (  تعداد آيات ) سوره  ، 114بصورت مجموع تعداد  سور های قرآن  به (

ْحمِن  سوره مدنی و بگفته عده  28سوره مکی و   86به تعداد  ِ الرَّ َّo اى قرآن با احتساب بِْسِم
ِحيِم و مفاتيح سور    .آيه است 6666مجموعا داراى  هالرَّ

مطابق احصايه برخی از محقيقن در قرآن  .نوشته است 6213تا  6205را  ی قرآنی ها طبرى آيه
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وشصت و شش منسوخ و   بحث حالل و حرام وصد دعا تسبيح ورد صبح و شام 500ظيم الشان :ع
  ناسخ وجود دارد.

قرآنيکه دردست ماست قرآن  »انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون« هللا تعالی خود وعده داده که 
  کريم کامل و شک کننده درآن از دايرهء اسالم خارج شده ميتواند.خارج ميشود.

 ٩۵ –م.  ۶۶١هجری/اوائل ژوئن  ۴٠حجاج بن يوسف ثقفی (که در زمان رخين مينويسند :ؤم
م.)  زمانيکه والی حجاز وعراق  بود هدايت فرمود :که حفاظ و قاريان قرآن، کلمات و  ٧١۴هجری/

حروف و حرکات قرآن را بشمارند.  تطبيق اين دستور العمل ميگويند تقريبآ  چهار ماه  طول کشيد 
  اين امر انجام پذيرفت: تا

کلمه و تعداد حروف آن  77439مطابق احصايه حجاج بن يوسف ثقفی :  تعداد کلمات قران کريم 
  .حرف است 321180

 حرکات و سکنات قرآن: 
  امام ابن کثير در تفسيرش چنين آورده : 
آنرا شمارش کرديم کند که گفته تعداد حروف قرآن کريم که ما  عبدهللا بن کثير از مجاهد روايت می -

) حرف، و فضل از عطا بن يسار روايت 320015برابر است با : سيصد و بيست هزارو پانزده (
حرف است. و سالم، ابومحّمد حمانی گويد: حجاج بن يوسف  323015کند که حروف قرآن  می

يد: تمام قاريان و حافظان وکاتبان قرآن را جمع کرد و گفت به من بگوييد: قرآن چند حرف است؟ گو
حرف بود. (حجاج گفت : به من بگوئيد در کدام حرف، قرآن  340740حروف قرآن را بر شمرديم 

از سوره کهف، حجاج گفت : به من » َوْلَيتَلَطَّْف «به نيمه می رسد؟ گفتيم : حرف (فاء) در کلمه 
سوره  100آيه  بگوئيد ثلث اول و دو و سوم قرآن در کجا به انتهاء می رسد؟ گفتيم : ثلث اول در

از سوره شعراء، و مابقی تا انتهاء يک سوم آخر قرآن است.  101يا  100توبه، ثلث دوم در آيه 
  بنقل از تفسير قرطبی).

کند که تعداد کلمات قرآن کريم برابر است با : هفتادو  فضل بن شآذان از عطا بن يسار روايت می -
  ) کلمه.77439هفت هزار و چهارصد سی و نه (

) آيه، بعضی ها گفتند بيشتر از شش 6000داد آيات قرآن کريم برابر است با : شش هزار (تع -
هزار آيه نيست، اما چندين قول ديگر وجود دارد که بيشتر از اين عدد را گفتند، از جمله گفتند: شش 

) آيه، و گفته شده 6014) آيه، و گفته شده : شش هزار و چهارده (6204هزارو دويست و چهار (
) آيه، و گفته شده : شش هزار و دويست و بيست و پنج 6219: شش هزار و دويست و نوزده (

) آيه، و گفته شده : شش هزار و دويست 6226) يا شش هزار و دويست و بيست و شش (6225(
  ذکرکرده است.» البيان«) آيه است، تمام موارد را ابوعمرو دانی در کتاب 6236و سی و شش (

  ) سوره.114ای قرآن کريم برابر است با : يکصدوچهارده (تعداد سوره ه -
    صفحه است. 10در ضمن قرآن سی جزء دارد و هر جزء چهار حزب است، و هر حزب غالبا 

  يادداشت :
علت اختالف علماء  در شمارش تعداد حروف و آيات و کلمات لفظی است نه حقيقی، و بخاطر 

بر » وقف« به طرق گوناگون نقل شده اند، و يا در مسئله اجتهاد آنان در قرائتهای مختلفی است که 
آيات است، زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم در انتهای هر آيه وقف می کردند، بنابراين در تشخيص 

وقف بر آيات که بين قُراء گاها اختالفاتی هست، تعداد آيات جابجا می شوند، مثال قاريان کوفه 
ک آيه دانسته اند اما ديگران آنرا يک آيه حساب نکردند، و يا مثال اهل را ي» فالحق والحق أَقُولُ «

اٍص   «مکَّه ومدينه وکوفه وشَّام  َوآَخِريَن  «را يک آيه دانسته اند و » َوالشَّيَاِطيَن ُکلَّ بَنَّاء َوَغوَّ
ِنيَن فِی اْألَْصفَادِ  اٍص َوالشََّي   «را آيه بعد آن شمرده اند، اما قاريان بصره » ُمقَرَّ اِطيَن ُکلَّ َبنَّاء َوَغوَّ

نِيَن فِی اْألَْصفَادِ  ْحَمِن   «را روی هم يک آيه محسوب کردند.. و يا بعضی » َوآَخِريَن ُمَقرَّ بِْسِم oِّ الرَّ
ِحيمِ  را يک آيه برای تمام سوره ها درنظر گرفتند، اما بعضی از اهل علم فقط در سوره نمل آنرا » الرَّ
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إِنَّهُ ِمن ُسلَْيَماَن َوإِنَّهُ بِْسِم  «ند، و بعضی گفتند در ابتدای فاتحه و داخل سوره نمل آيه جداگانه می دان
ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّo «..يک آيه مستقل است  

و خالصه اينکه تمام اينها بخاطر اختالف بر سر نوع قرائت ها است وگرنه اختالفی بر سر آن نيست 
  ر آن وارد نمی آيد.که قرآن نقصان و زيادتی ب

هللا) با  در بعضی از حروف هفتگانه (بسم «می گويد: »  االتقان فی علوم القرآن« امام سيوطی در 
هللا) هست پذيرفته باشند، آن را يک آيه  ها نازل شده، کسانی که آن حرف را که در آن (بسم سوره

شمرند. (يا) اهل  هللا را يک آيه نمی اند بسم کنند، ولی ديگران که حروف ديگر را قبول کرده حساب می
اند، همچنين (المص) و (طه) و  کوفه (الم) را هر جای قرآن واقع باشد يک آيه به حساب آورده

اند، و غير آنها هيچ يک  (کهيعص) و (طسم) و (يس) و (حم) را، ولی (حم عسق) را دو آيه شمرده
  اند. را آيه ندانسته

هر جا يک آيه نيست، همينطور: المر و طس و ص و ق و ن، ولی  اند که الر اهل عدد اجماع کرده
اند: اين امری است که در آن قياس  در استدالل اختالف دارند که بعضی رواياتی را دليل آورده و گفته

اند اين است که اينها  اند: علت اينکه ص و ن و ق را يک آيه حساب نکرده راه ندارد، و برخی گفته
طس برای اينکه برخالف دو همتايش (طسم) ميم آن حذف شده و نيز شبيه يک حرفی هستند، و 

مفرد است نظير قابيل، و اما يس هرچند که به همين وزن است ولی چون اولش ياء است به جمع 
اند  شباهت يافته؛ زيرا که ما مفردی نداريم که با ياء آغاز شده باشد، و اما الر را يک آيه نشمرده

الم که شباهت آن به فواصل آيات بيشتر است، همچنانکه اجماع دارند که (يا  برای اينکه برخالف
باشد، ولی در (يا ايها المزمل) اختالف  ايها المدثر) يک آيه است چون مشابه فواصل بعدی سوره می

  اند... کرده
در  اند: سبب اختالف امام سيوطی در ادامه درمورد علت اختالف شمارش کلمات قرآن می گويد: گفته

باشد که هر کدام را در نظر  ی کلمات اين است که کلمه دارای حقيقت و مجاز و لفظ و رسم می شماره
  بگيرند درست و جايز است، و هر يک از علماء  يکی از آنها را گرفته است..

ای  بينم؛ زيرا اين کار اگر فايده ای نمی گويد: برای شمارش کلمات و حروف قرآن فايده و سخاوی می
شته باشد در مورد کتابی درست است که کم و زياد شدن در آن راه داشته باشد، در حالی که اين دا

احتمال دربارة قرآن ممکن نيست و از جمله احاديث دربارة اعتبار حروف اينکه: ترمذی از ابن 
هرکس يک حرف از کتاب خدا بخواند برای او حسنه هست، و حسنه «مسعود مرفوعاً نقل کرده که: 

گويم الم حرف است بلکه الف يک حرف، الم يک حرف، و ميم يک  دهند، نمی ا ده برابر به او میر
  ».حرف است

  ثواب تالوت قرآن: 
  خواننده محترم !

است، اگر شخصی فقط يک  340740حال مالحظه کنيد با توجه به اينکه تعداد جميع حروف قرآن 
ثواب دارد، ثواب های او نزد  10الوت هر حرف بار هم قرآن کريم را ختم نمايد، از آنجايی که ت

 .نيکی می رسد 3407400پروردگار به 
  !الهی  به همه ی ما توفيق کسب نيکی و رضای خودش را نصيب فرمايد

  ه):صحاح ششگانُکتب مشهور ومعتبر احاديث ( 
مبر منبع و مثال  ومرجع است مانند پيامبر الهی که برای تشريح و توضيح احکام الهی حضرت پيا

امرو نهی، فعل و سکوت آن يکجا با سيرت النبی (ص) منبع است برای مسلمان که بايد به آن  
تمسک نمايند.  احاديت حضرت پيامبر اسالم درابتدا به شکل مدون وجود نداشت و بعدها در دوم و 

شهورترين و معتبر ترين ايشان را صحاح سته سوم مسلمانان شکل مدون به خود گرفت که م
  (صحاج ششگانه) مينامند.
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  : (صحيح البخاری):صحيح بخاری  -1
 توسط منبعی برای مسلمانان است ، کتاب ارزشمند  به مفهوم جمع آوری اين احاديث که يک  ليفأت

  ی كتاب،باشد. اسم كامل و اصلــمي ) هـ ١٩۴-٢۵۶امام محدثين ، محمد بن اسماعيل بخاری (
است كه در اصطالح آن را منسوب » و سننه و ايامه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول هللا«  

 .نيز می گويند» جامع صحيح« می نامند. به آن   » صحيح بخاری«  به مولفش، به اختصار
ز است. اين كتاب اکريم كتاب پس از قرآن  ، صحيح ترين» صحيح بخاری« به اتفاق تمام علمای 

  است كه باالتر از آن متصور نيست.  نظر صحت و اعتبار و مقبوليت به پايه ای
فقهی از احاديث و ارتباط حيرت آور ابواب با يكديگر  التزام صحت اسناد احاديث، بهره برداری

 .می باشد» جامع صحيح«  و خصوصيات منحصر به فرد » بخاری« تحسين امام ازشاهكارهای قابل
  تدارك ديده است.  حديث ۶٠٠٠٠٠، چنان كه خودش می گويد: اين كتاب را از بين » بخاری«  امام 

 مالحظه ی تكرار برخی احاديث، شمار مجموع احاديث انتخابی كه در اين كتاب گرد آورده است، با
 د. نمی رس ٧٢۵٧شان به 

را تشكيل  ۴٠٠٠آوردن مكررات صرف نظر نماييم، تعدادشان عددی نزديك به  حال اگر از به حساب
  رضی هللا عنهم - صحابه  ، آثار زيادی از-صلی هللا عليه وسلم -دهد. عالوه بر احاديث رسول هللا  می

 وجود دارد.» صحيح بخاری« و كبار تابعين نيز در 

  :صحيح مسلم - 2 
از ميان كتب حديث صحيح ترين  هـ) و ٢٠۴يا  ٢١۶،٢٠۶» (مسلم بن حجاج نيشابوری« از امام  

از نظر ترتيب و تناسب احاديث و مباحث در » صحيح مسلم« است. » صحيح بخاری«  از  كتاب پس
برتر »  صحيح بخاری« صاحبنظران در اين خصوصيت آن را از  خوبی قرار دارد و بسياری از

 .در کل خصوصاً در اسناد و قبوليت در درجه ی دوم قرار دارد دانسته اند، اگر چه
 .می باشد ۴٠٠٠با حذف احاديث تكراری،   »صحيح مسلم« يات اتعداد رو

احاديث صحيح  رد آمده اند، همه ازــگِ »  صحيح مسلم« و »  صحيح بخاری«  احاديثی كه در  -
  می گويند.» صحيحين«  انتخاب شده اند، لذا در يك اطالق كلی به اين دو كتاب،

  نيست. با تصنيف » نصحيحي« پايه ی  در صحت، مقبوليت، محبوبيت و مرجعيت هيچ كتابی به 
  .حديثی، برای هميشه مختص اين دو كتاب پر ارج گرديد ، رتبه ی اول در مصنفات»  صحيحين« 
  :سنن ترمذی -3 
در آن كليه ی  هـ) است و ٢٠٩-٢٧٩» (محمد بن عيسی ترمذی« نوشته ی امام گر آورنده و  -

 .ی توان به آن ((جامع)) نيز گفتم» صحيح بخاری«  بابهای حديث روايت شده اند. بنابراين مانند 
جايگاه خاصی  برخوردار  ، كتابيست كه نزد محدثين از اهميت و»جامع ترمذی« يا » سنن ترمذی« 

ممتاز ساخته »  صحاح سته« ساير كتابهای  است. اين كتاب دارای خصوصياتی است كه آن را از
را كه از آنها حديث را اخذ كرده است، ترمذی اسامی تمام رواياتی  است. از آن جمله يكی اينكه امام

اختالف  مشهور يا متواتر يا آحاد بودن حديث روشن گردد. ديگر اينكه پس از نقل حديث آورده تا
شده، نوشته است. بيان  نظرها و مذاهب علمای را درباره ی مسئله ای كه از آن حديث استنتاج

غريب يا منكر بودن از ويژگيهای  احوال و مراتب حديث در ضعف و قوت، صحيح و حسن بودن،
  .امتياز دهنده ی ديگر اين كتاب پر ارج هستند

     :سنن ابی داود  -4 
( فرسايی دقيق و محتاطانه ی امام  اين كتاب حاصل كوششهای فراوان و نتيجه ی سالها قلم  

« ه فقه، می باشد. از ديدگا»  ابوداود« مشهور به  هـ )، ٢٠٢-٢٧۵( )سليمان بن اشعث سجستانی
در صحت،  )صحيح بخاری(معتبر و مرجع فقها و محققين است. اگر  كتابی بس»  سنن ابوداود
 هللا محسوب پس از كتاب هللا است، اين كتاب در دقيق بودن، دقيقترين کتاب بعد از كتاب دومين كتاب
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 .ستا
يش جای داده خو و در كتاب   احاديث انتخاب كرده ۵٠٠٠٠٠حديث را از بين  ١۶٠٠٠لف حدود ؤم

اولين كتابيست كه علمای بر آن شرح » ابوداود سنن«است. ناگفته نماند كه از ميان كتابهای حديث، 
 .نوشته اند

  :سنن نسايی  -5
است و چون از يكی از شهرهای قديم  – هـ) ٣٠٣- ٢١۴( )احمد بن شعيب بت علی(از امام بزرگوار 

به اعتبار صحيح بودن اسناد،  )سنن نسايی(  .ندمی گوي ) نسايی(  بودند، او را) نسا( به نام 
(  دارد. نظر امام  قرار يعنی بعد از صحيح مسلم و صحيح بخاری) – صحيحين(  بالفاصله پس از 

  ابوداود) و ترمذی است.   در شناخت و ارزيابی اسناد، بسی ژرف تر از نظر( ) نسايی
 )سنن كبری( يث بيشتری بوده كه بناماحاد اصل كتاب موصوف، دارای حجمی به مراتب بزرگتر و

 )سنن نسايی(به عنوان يك ماده ی درسی در حوزه ها بنام  ناميده می شد. كتابی كه هم اكنون
واقع مختصری از اصل كتاب است كه مولف آن خود بنا به تقاضای يكی از  تدريس می شود، در

 )سنن النسايی المجتبی من(ختصر، آن زمان، آن را تلخيص كرده است. نام حقيقی اين كتاب م امرای
  .می باشد)سنن مجتبی(يا 

   :سنن ابن ماجه  -6
از نظر ترتيب، آخرين كتاب از كتب  هـ) است و ٢٠٩-٢٧٣» (محمد بن يزيد بن ماجه« ليف امام أت 

نيز به نوبه ی خود در وسعت و جامعيت رتبه ای » سنن ابن ماجه« ششگانه محسوب می گردد.  
 .فقهاء و محدثين قرار گرفته است رد قبول عمومبلند دارد و مو

مرحله ی چهارم و  با ترتيب و تدوين شش كتاب مذكور، فن حديث به نصف النهار خود رسيد. در
را بيش از پيش سترگ تر و كاملتر می  پنجم، محدثين فقط به كارهايی دست زدند كه جوانب اين كار

قيق در اسمای رجال و تخريج و تشريح احاديث، بجز تح ،)سنت(ساخت. پس از آن برای خدمت به 
  .كاری ديگر باقی نماند

  تقسيم حديث:

صحيح، حسن و ضعيف )  : ( را به سه قسم پيامبر صلی هللا عليه وسلم  علماء  و محدثين حديث 
  اند.  تقسيم کرده

  : صحيح حديث
پيامبر صلی نکه روايت به حديثی است که تمام راويان در سلسله روايت آن يکی بعد از ديگری تا اي 

ذکر و شناسايی شده باشند و يکايک آنان عادل و  می شود ،يا صحابی منتهی هللا عليه وسلم 
درستکار و دارای قدرت حافظه فراوان برای ضبط دقيق مسموعات خود باشند. حديث صحيح نبايد 

  شاذ و يا معلّل باشد.
  : حديث شاذ

ظه قوی است؛ ولی روايتش با روايت ساير راويان عادل و آن است که راوی آن عادل و دارای حاف
 .با حافظه مغاير است

  :حديث معلّل
حديثی است که دارای عيب و ايرادهای پنهانی و خفی باشد که تنها علماء  و محّدثين آنها را  

بنابراين حديث صحيح حديثی است که چه از لحاظ سند و راوی و چه از لحاظ متن  ميدهند ، تشخيص
  معنی از هر نقصی محفوظ و مصون باشد. و
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   : است بر دو نوعاز لحاظ راوی حديث صحيح 
 .يکی حديث متواتر و ديگری حديث آحاد

  متواتر : حديث 
است. و در اصطالح » پشت سرهم« متواتر اسم فاعل است که از تواتر مشتق شده است و به معنی 

ادی روايت شده باشد ، طوريکه احتمال کذب آن علم حديث، به حديثی می گويند که از راه و طرق زي
   منتفی شود. 

  شروط حديث متواتر:
  حديثی متواتر است که حتما هر چهار شرط زير را داشته باشد:

بايد طريق (روايت) زيادی داشته باشد. علماء  در حداقل طرق آن اختالف نظر دارند ولی رأی  -الف
تواتر نبايد کمتر از ده طريق (ده صحابی روايت کننده برگزيده اين است که حداقل طرق يک حديث م

  از پيامبر) باشد.
بايد در تمامی طبقات سند آن (يعنی طبقه ی صحابی، طبقه ی تابعی و طبقه ی تابع تابعی و...)  -ب

اين کثرت وجود داشته باشد.(منظور اين است که مثال اگر حديثی پانزده طريق روايت داشته 
زده صحابی و در صورت وجود پانزده تابعی و در صورت وجود پانزده تابع باشد،می بايستی پان

  تابعی و الخ، حديث را روايت کرده باشند)
جماعتی که حديث را روايت می کنند بايد هماهنگی آن جماعت بر دروغ سازی،عقال و عادتا  -ج

  محال باشد.
يند: سمعت (شنيدم)، يا حديث بايد مستند بر خبری حسی باشد مثال روايت کنندگان بگو -د

  رأيت(ديدم)، يا لمست(حس کردم).
چنانکه حديثی يکی از شروط فوق را نداشته باشد ولو اينکه دارای سه شرط ديگر باشد جزو حديث 

  متواتر محسوب نخواهد شد.
آن را روايت کرده باشند و  در يک نسل ازمسلمانان  حديثی صحيحی است که جماعت فراوانی 

جماعت بزرگ را کل يک  اين جماعت بر دروغ توافق کرده باشند وجود نداشته باشد.احتمال اينکه 
  نفر بيان داشته اند.  ٧٠قريه ويا هم به روايت 

  :ادـحديث آح
احاديت اند که روای آن در طول .ی تواتر نرسيده است راويان آن به مرحله دکه تعدااحاديثی است  

عبادت و معامالت و حدود و مانند اکثر احاديث مربوط به  .روايت دريک مرحله به يک نفر رسيده باشد
  ميباشد . يقينقصاص و نکاح و طالق و... حديث صحيح آحاد به اعتقاد جمعی از علماء  کالًمفيد علم و 

و ساير آحاد  ميباشد . عّده ديگری معتقدند تنها احاديث آحاد صحيح بخاری و مسلم مفيد علم و عمل 
هستند. اما قول راجح اين است که احاديث صحيح آحاد کالًاعّم از صحيح  صحيح تنها مفيد عمل

 ميباشند . بخاری و مسلم و ساير صحاح مفيد ظن هستند و در مسائل شرعی و عملی حّجت و سند
اتفاق نظر  موضوعتمام علماء  و مجتهدين اسالم از عصر اصحاب کرام تا به امروز بر اين 

  .اند داشته

  :حديث حسن
ی راويان آن در سلسله روايت يکی بعد از ديگری تا اينکه  کليه ت از آن احاديثی است که عبا ر

، ذکر و شناسايی شده و همه عادل می شود  يا صحابی منتهی پيامبر صلی هللا عليه وسلم  روايت به
 و درستکار و دارای حافظه قوی باشند. ولی قدرت حافظه و ضبط آنان به اندازه قدرت حفظ و ضبط

  .راويان حديث صحيح نباشد
حديث حسن هم نبايد شاذ يا معلّل باشد. فرق حسن با صحيح اين است که اوالً: قدرت حفظ و ضبط 



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

804 

در راويان صحيح بيشتر است. ثانياً: حديث حسن هميشه آحاد است و متواتر ندارد. حديث حسن 
ين نوع حسن لذاته و صحيح که به ا می ايد ، گاهی با توّجه به عوامل ديگری به صورت صحيح در

شود. حديث حسن هم مانند آحاد صحيح مفيد عمل و ظن است و در مسائل فرعی و  لغيره گفته می
 .عملی حّجت است

بايد متوّجه باشيم که احاديث صحيح آحاد همه در يک مرتبه از صّحت قرار ندارند. بلکه دارای 
اولين مرتبه و اعالترين درجه حديث  مراتب متعدد است و بعضی از بعضی ديگر صحيح تر است.

 آنها  اتفاق دارند که در اصطالح به آنها  صحيح احاديثی است که بخاری و مسلم هر دو بر روايت
متفق عليه. صحيح بخاری در مرتبه دوم، صحيح مسلم در مرتبه سوم، صحيح  ميشود : گفته 

مراحل پنجم و ششم و هفتم به ترتيب در نسائی و ابن ماجه ابوداود در مرحله چهارم و صحيح ترمذی و 
  قرار دارند. 
  می باشند .اين شش محدث بزرگ معروف به صحاح و سنن ستّه (ششگانه) کتاب های 

  :حديث ضعيف
که دارای شرايط حديث صحيح و حسن نباشد. حديث  حديث ضعيف عبارت از انعده احاديثی است 

  ل دينی سنديت ندارد.ضعيف مفيد علم و عمل نيست و در هيچ يک از مسائ
ای معتقدند که جايز است در  اند. ولی عّده علماء  اسالم از استناد به احاديث ضعيف خودداری نموده 

  .ميتوان از آن استفاده نمود مسائل ترغيب و ترهيب و فضائل و مناقب 
صحيح و حسن  با توّجه به مراتب فوق معلوم گرديد که کليه احکام اسالم يا مبتنی بر قرآن و احاديث

که البته مرجع اين سه قسم اخير نيز قرآن و  ميباشد ،يا بر اساس اجماع و قياس و استصحاب 
  .دان بنا ننهاده موضوعحديث صحيح است. علماء  هيچ حکم شرعيی را بر حديث ضعيف يا 

  با آيات قرانی: دسی وفرق آنــحديث قُ 
  برئيل عليه السالم آنرا برای پيامبر صلی هللا احاديث قدسی در اصل فرمايشات هللا تعالی است که ج

عليه وسلم نقل کرده است و پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيز آنرا برای اصحاب خود روايت کرده اند. 
شود و به هيچ وجه نمی تواند جزو  يعنی حديث قدسی مستقيماً به خدای عزوجل نسبت داده می

  .باشد   هللا صلی هللا عليه وسلم اجتهادات رسول
ولی قرآن کالم هللا تعالی است که جبرئيل امين عليه السالم عينا کالم خداوند را با همان الفاظ بوسيله 

  وحی به پيامبر صلی هللا عليه وسلم منتقل می کند.
بعبارتی هم حديث قدسی (اگر صحيح باشد) و هم قرآن در يک چيز مشترک هستند و آن اينکه هر دو 

وند هستند اما قرآن هم در معنا و هم در لفظا کالم هللا تعالی است، ولی حديث در معنا از جانب خدا
قدسی در لفظ کالم رسول هللا صلی هللا عليه وسلم است ( زيرا او از خداوند و با الفاظ خود روايت 

  می کند) ولی معنای آن از جانب هللا تعالی است.
است که از هللا تعالی روايت و نقل می کند ولی  زيرا در حديث قدسی اين پيامبر صلی هللا عليه وسلم

با الفاظ خود، و بنابراين لفظ قرآن خالق است ولی لفظ حديث قدسی مخلوق است يعنی کالم هللا که در 
قرآن آمده همان صفت هللا تعالی است ولی نمی توان گفت که الفاظ حديث قدسی کالم هللا است بلکه 

  معنا متعلق به هللا تعالی است.
  اما چند فرق مهم ديگر وجود دارد:

تالوت قرآن عبادت است و خواندن آن در نماز واجب، اما خواندن احاديث قدسی و نبوی عبادتی  -1
  شود. آيد و اگر در نماز خوانده شوند نماز باطل می خاص به حساب نمی

بشر را به تحدی و است، و خداوند عزوجل افراد    هللا صلی هللا عليه وسلم ای رسول قرآن معجزه -2
هماوردی فرا خوانده که مثل آن را بياورند، اما در مورد احاديث قدسی و نبوی چنين چيزی وجود 

  ندارد.
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در ثبوت قرآن روايت آن به شکل متواتر شرط است، اما احاديث قدسی و نبوی به شکل آحاد نيز  -3
  . شود پذيرفته می

دثين جمع اوری گرديده است که از آنجمله ميتوان احاديث قدسی در بين کتابهای مختلفی توسط مح
صحيح بخاری، صحيح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابوداود،  در کتب احاديثی ذيل آنرا مطالعه فرمايند :

  سنن نسايی، سنن ابن ماجه، موطأ امام مالک و نيز درساير کتب حديث .

  تعداد احاديث قدسی :
) رحمه هللا 975ان اسالم امام ابن حجر هيتمی (متوفی در مورد تعداد احاديث قدسی عالم شهير جه

  مينويسد که : » اربعين نووی«در شرح خود بر 
) در کتاب خويش  1031ولی امام مناوی (متوفی  احاديث قدسی از يکصد عدد تجاوز می کنند.

ديث ذکر دويست و هفتاد دو ح 272را   تعداد احاديثی قدسی » االتحافات السنية باألحاديث القدسية«
کرده است و آن احاديث را در کتاب خود بر اساس حروف معجم مرتب نموده است ولی اسناد آنها را 

  ).81صفحه نياورده است. (الرسالة المستطرفة؛ 
اإلتحافات السنية فی «هـ) در کتاب 1200(متوفی » شيخ محمد مدنی« يکی علمای متاخر بنام 

  گردآوری کرده است. ) حديث قدسی را863» (األحاديث القدسية
الزم به ذکر است که تمامی احاديث قدسی لزوما صحيح نيستند، بلکه در ميان آنها احاديث غير 

  صحيح هم يافت می شود که در بين کتب مختلف وارد شده اند.
شايد در ذهن خواننده محترم بوجود ايد که : علت اختالف در تعداد احاديث قدسی چيست؟در جواب  

دار اختالف بيشتر برمی گردد به تعريف حديث قدسی نزد فالن مؤلف و اينکه کدام حديث بايد گفت :م
  را داخل در معنای حديث قدسی کنند، و نيز بر سر صيغه های حديث قدسی..

بعضی از اهل علم تنها به احاديثی که با صيغه صريح قدسی وارد شدند اکتفا کردن، و بعضی بين 
ردند، بعضی از علما احاديثی نبوی (يعنی غير قدسی) را که شامل صيغه صريح و غير صريح جمع ک

الفاظ حديث قدسی است را جمع نکردند، درحالی که بعضی ديگر اين نوع احاديث را هم جمع کردند، 
بعضی هم تنها احاديث قدسی مرفوع را معتبر دانسته، بخالف گروهی که احاديث قدسی موقوف 

  (روايت شده از تابعی) را هم حساب کردند.(روايت شده از صحابی) و مقطوع 
لذا وجود اين معيارهای متفاوت نزد اهل علم موجب شده که تعداد احاديث قدسی نزد آنها متفاوت 

باشد. ولی در مجموع تعداد احاديث قدسی نسبت به احاديث نبوی بسيارکم است ، وطوريکه متذکر 
  شديم تمام اين احاديثی ا هم صحيح نيستند.

را که پيامبر صلی هللا عليه وسلم از پروردگارش روايت کرده، حديث قدسی گويند، که به آن آنچه 
  (حديث ربانی) و (حديث الهی) نيز گويند.

أنا : « مثال اين فرموده ی پيامبر صلی هللا عليه وسلم که از پروردگارش روايت می کند که فرمود
فی نفسه ذکرته فی نفسی، وإن ذکرنی فی مأل  عند ظن عبدی بی، وأنا معه حين يذکرنی، فإن ذکرنی

  ).2675روايت بخاری ومسلم ( ».ذکرته فی مأل خير منهم
يعنی: من بر اساس گمانی که بنده ام نسبت به من دارد رفتار می کنم، و هنگامی که مرا ياد می کند   

کنم، و اگر مرا در  با او هستم، پس اگر مرا در تنهايی ياد کند من هم او را در تنهايی ياد می من 
  ميان جمعی ياد کند من او را در ميان جمع بهتری ياد خواهم کرد. 

  فرض: -1
 که  در اسالم بمعنای حکم يا عمل حتمی ميباشد که منظور آن درين مبحث عملی فرضی است، فرض 

شان و به نص صريح قرآن عظيم ال، لزوم اداء وتأکيد برآن  حکم . ادای آن بر هر مسلمان الزم است
اگر از  صورتيکه در و ق ازپيامبرصلی هللا عليه وسلم  برای ما رسيده باشد،  ـيا حديث صحيح، مؤث
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کافر  آن منکر تارک فرض گنهکار و  . سهواً ترک ميشود بايد قضای آن آورده شود مسلمان 
  گردد  ميشود.   در عمليکه فرض از انسان ترک شود آن عمل صحت شرعی ندارد و بايد دوباره ادا

  انواع فرايض:
  فرايض دونوع است فرض عين وفرض کفا يى .

  ن:ـيـفرض ع
فرض عين فرضيست که اداى آن بهر مسلمان الزم بوده وتارک آن فاسق و مستحق عذاب ميباشد ما 

  وغيره .   نند : نمازهاى پنجگانه ، روزه ماه رمضان ،زکات

   :فرض کفايى 
ان فرض بوده ، اداى فرض کفايى بشکل انفرادى باالى عبارت ازفرضيست که بشکل جمعى برمسلمان

هر فرد فرض نبوده واگر عده يى از مسلمانان آنرا ادا کنند ازذمه ديگران نيزادا ميگردد 
  وتجهيز ميت وغيره .   مانند: نمازجنازه ، تکفين    واگرهيچکس آنرا ادا ننمايد همه گنهکار ميشوند

  واجب: - 2
زمی است که ادای آن بر هر مسلمان الزم است و يک مرتبه از فر ض واجب بمعنای امر يا عمل ال 

  پايان تر است. انکار از آن خوف کفر بر مسلمان است.
و  ،امر به واجب بودن در قرآن و سنت ثابت شده و دليلی بر رکن بودن يا شرط بودن آن وجود ندارد

  حالت عذر. بجز در  ،و تارکش مستوجب عقاب و عذاب است ،برد فاعلش ثواب می
و تفاوت آنها اصطالحی است که بوجود آمده و هيچ گونه دليلی بر آن  ،واجب همانند فرض است

  نيست. 
  سنت: - 3

  پيامبر صلی (سکوت)رده ) يا تقرير ــ) فعل ( کِ  امر و نهی  – سنت عبارت است از قول ( گفته
را که پيشروی پيامبر صلی هللا تقرير يعنی عملی دربرابر عمل که نزدش واقع شده. بلی  عليه وسلم

باشد و پيامبر صلی اله عليه وسلم انرا منع نکرده باشند. هر چه شده عليه وسلم  کسی انجام داده 
سنت در نماز بدين معنا است که، پيامبرصلی هللا عليه وسلم  يک عمل را گاهی کرده باشد و گاهی 

  د.نکرده باش ترک 
اينست که، به امر يا عملی که پيامبرصلی هللا عليه وسلم  خود فرق ميان سنت مؤکده و سنت زوايد  

کرده باشد و تأکيد کرده باشد سنت مؤکده ميگويند، ولی سنتی را که گاهی کرده باشد و گاهی ترک 
  کرده باشد و به آن تأکيد و امر نکرده باشد سنت زوايد يا مستحب مينامند.

عمل «بر عبادات بطور دائم يا غالب مواظبت داشته و  صلی هللا عليه وسلم سنّت آن است که پيامبر 
و تارکش دچار عقاب و عتاب  ،برد ، بر آن امر ايجابی نفرموده و فاعلش ثواب می»نموده است

  شود.  نمی

  درلغت:سنت 
من سنَّ سنة حسنة فله أجرها «روش خوب و بد سنت گفته ميشود چنانكه رسول هللا (ص) فرمودند:

ی يوم القيامة، ومن سنَّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلی يوم وأجر من عمل بها إل
  القيامة. (مسلم).

كسيكه سنت و روش خوب بنيان نهد أجر و پاداش آن سنت و پاداش كسيكه به آن عمل كند، تا روز 
بد  قيامت به او ميرسد، و كسيكه سنت و روش بدی بنيان نهد گناه آن كردار و گناه كسی كه آن كار

    را انجام ميدهد تا روز قيامت به بانی آن ميرسد.
  دراصطالح محدثين:سنت 

  مجموعه گفتار و كردار و تأييد و وصف كيفيت َخْلقی و  سنت در اصطالح محدثين عبارت است  از : 
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، سنت گفته باشد  چه قبل از بعثت، و چه بعد از آن صلی هللا عليه وسلم ُخلُقی ثابت شده از پيغمبر 
   شود.مي

  دراصطالح أصوليين:سنت 
قول، فعل، و تقرير يعنی أحـوال نقل شده از رسول هللا صلی  سنت در اصطالح اصولين عبارت از : 

هللا عليه وسلم  سنت نام دارد. مثال قـول: گفتار پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در هر مناسبتی، و آنچه 
در حقيقت اعمال   متفق عليه).»(ما األعمال بالنيات.إنَّ «  متعلق است به شرح أحكام چنانكه فرمودند 

  و كردار به نيت بستگی دارد.
  مثال أفعال و كردار:

آنچه صحابه از أفعال و كردار رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در عبادات و غيره مانند أدای نماز و   
و مجازات إلهی نقل  بجای آوردن حج و آداب روزه و ُحْكم و قضاوت كردن در كيفرها و عقوبتها

   كرده اند.
    :ص)که سکوت پيامبر خوانده ميشود دربرابر عمل اجراشده در پيش رويش( مثال تقرير پيغمبر

اگر از صحابه فعلی صادر ميشد و پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در برابر آن سكوت ميكرد، و يا آنرا 
  چيز تقرير نام دارد.تأييد مينمود، و يا اينكه آن كار را تمجيد ميكرد، اين 

  مستحب: - 4
مستحب بمعنای کار نيک است، اگر کسی آنرا انجام داد ثواب دارد و اگر کسی آنرا ترک کرد گنهکار 

   نميشود.  مستحبات جزئی از آداب است.
  کتگوری ديگری تقسيم اعمال مسلمان به شکل ذيل است: 

   ُمباح:امر وکار  - 5
   دن ونه کردن آن نه ثواب دارد ونه گنـاه.فـعل نـيـکی است که کرعمل مباح 

  کتگوری ديگر از اعمال درنمازبه اعمال:
  حرام:عمل 

  کردن آن عذاب ونه کردن آن ثواب دارد و اگر  . آنست که نه کردن آن به داليل قطعی ثابت شده باشد
  مطلق کافر است. ، بصورتحالل بـگويـد را حرام عمل کسی 

  مکروه: 
  ممانـعت شده است و به دوقسم است: آنست که به کردن آن

  ـ مـکروه تـحريمی: نزديک حرام بـوده کردن آن عذاب ونه کردن آن ثواب دارد.1
 مـکروه تـنـزيحی:از کردن آن نه کردن بـهتر است. -2

   مستحب:
 ) آنرا انجام داده باشد براى انجام دهنده   فعلى را گويند که حضرت پيغمبر (صلى هللا عليه وسلم

  وحرجى نيست .    آن مضا يقه   ش وثواب بوده وبر تارکپادا

   نفل:
) گاه گاهى عمل نموده باشد اما به آن مداومت  صلى هللا عليه وسلم  فعلى را که حضرت پيغمبر (

  مندوب وتطوع نيز گويند .    ننموده بنام نفل ياد ميشود . نفل را مستحب

  واجب:
ازروى تنبلى يا بى اعتنا يى        وده اما اگر شخصاداى واجب مانند فرض با الى هرمسلمان ال زم ب

  و گنهکاراست مگر منکر آن کا فر نميشود .    ويا غير مهم پنداشتن آنرا ترک کند فاسق
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   ر:ـوت
سه رکعت نمازيکه بعد ازنمازخفتن ادا ميشود نمازوتر است ، نماز وتر واجب بوده وپيامبر صلی هللا 

  است . دراداى آن تاءکيد ورزيده عليه وسلم 

    فاسد: 
  شکـنـنده يک عمل جائـيز است قصداً کردن آن گنـاه است و اگر سهواً صورت گـيرد گنـاه ندارد.

  نماز:
(از جمله عبادتهای مسلمان ويکی از ارکان پنچگانه ايدين مقدس اسالم   صلوة يا صالة

، عصر ، مغرب  بشمارميرود.  ودر يک شبانه روز  پنج وخت نماز در اوقات  ( نماز فجر ، ظهر
  وعشاء) فرض است .

 اصطالح نماز ( صاله ) به معنی خم  شدن وسر فرود اوردن برای هللا  وستايش واحترام است.

  نيت:
نيت به قصد وتوجه نسبت به انجام عمل است  ومحل آن قلب است .گفتن نيت بزبان  بدعت می   

را در فصل نيت همين کتاب  وضوعمميباشد وهيچ اصل واساس در دين مقدی اسالم ندارد .(تفصيل 
  مالحظه فرمايد )

  تكبيره االحرام: 
مراد از از تکبير االحرم  گفتن (هللا اكبر) در اول هر نماز (پس از نيت ) واجب وركن است واين 

  گفتن (هللا اكبر)را تكبيره االحرام يا تكبير افتتاح می گويند.
ه شده ، زيرا نماز گزاربه وسيله اين تكبير انجام آنچه به اين دليل اين تكبير به تكبيره االحرام ناميد

نماز را باطل می كند وبرخويش حرام می كند. همچنان كه حاجی با پوشيدن لباس احرام ٌمحرم می 
  شود ووارد حرم الهی می گردد نماز گزار هم با گفتن اين تكبير محرم شده ووارد حرم نماز می گردد.

  :قبله
است وبه اين نام ناميده می شود ، زيرا نمازگزار در مقابل »   جهت« به معنی » قبله «

  آن می ايستد.
   معنای اصطالحی قبله:

و چند ماه بعد از هجرت در    سال پس از بعثت در مكه 13پيامبر اكرم صلی هللا عليه وآله در مدت 
قبله تغيير يافت و امر خداوند متعال به سوی بيت المقدس عبادت می كردند؛ ولی بعد از آن   مدينه به

   شدند كه به سوی كعبه نماز بگزارند. مسلمانان مامور

  روی نمودن نمازگزار بسوی قبله: 
كه همان كعبه است. در نتيجه نمازگزار در هر كجا كه باشد با تمام بدنش بسوی قبله متوجه می 

واين نيت را بر  گردد و انجام نماز مورد نظر را چه فرض باشد وچه نافله با قلبش نيت می كند،
زبان نمی آورد. چون تلفظ نيت نماز  طوريکه در فوق ياد اور شديم ، غير مشروع بوده، وهرگز نه 

 .حضرت رسول عليه السالم و نه اصحاب ايشان رضی هللا عنهم دست به انجام چنين عملی زده اند

  اقامت:
    ةُقَْد قَاَمِت الصَّلو« ا ازدياد دوبا ربنمازجماعت تکرارکلماتيکه درآذان گفته ميشود ب   قًبل ازايستادن
گفتن راا قامت گويند ودر اصطالح عام اقامت را » حى على الفالح « بعد از ةُ »  قَْد قَاَمِت الصَّلو

  تکبير نيز گويند.
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  اقتدا ء:

 نمازبا   ودر اصطالح عقب امام ادا نمودن   درلغت اقتدا پيروى کردن يا تقليد ازکسى را گويند  اقتدا ء
  وکسيکه به اواقتداءميشود بنام مقتدا ياد ميشود.    جماعت را اقتداء گويند نماز گزار را مقتدى

  ترتيب نماز:

خواننده محترم تر تيب خواندن نماز بطريقه پيامبر صلی هللا عليه وسلم در کتاب هذا به تفصيل  بيان 
اول تا اخر را بشرح ذيل    جزو مختصرآ ترتيب نماز چهار رکعتی ازؤگرديده است  ولی با آنهم م

  تقديم ميدارم :

  قبل از همه توجه خوانندگان به حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم جلب مينمايم که ميفرمايد :
لذا بر ما است که مطابق سنت عملی پيامبر   »خوانم  نماز بخوانيد همانگونه که ديديد من نماز می« 

  ريم :صلی هللا عليه وسلم نماز خويش را بجاء ا
  :  رکعت اّول

  تمام شرائط نماز را داشتن . - 1
      روبه قبله ايستادن. -2
بدعت ميباشد داليل آن در  نيّت (يعنی بادل اراده) نمودن، ناگفته نماند طوريکه گفتيم  نيّت بازبان -3

   فوق به تفصيل بيان گرديده است .
  دستان را تا به شانه ها و يا گوشها بلند نمودن. -4
  :( هللا اکبر ) بير تحريمه تک -5

، ونگاه خود را به محل سجود، »هللا اكبر «بر زبان راندن تكبيره االحرام: كه بايد نماز گزار بگويد:
  .يا سجده گاهش متمركز سازد

چپ گذاشتن و بر روی سينه بستن ،   کف دست راست را بر پشت کف دست چپ ويا ساق دست -6
  ی اين حکم هيچگونه فرقی ندارند.ناگفته نماند که زن و مرددر اجرا

  عای استفتاح:د -7
 دعا استفتاح  عبارت از دعای است که نماز به آن آغاز می يابد واين دعا عبارت است از :

ی َكَما يَنقَّى اللَُّهمَّ بَاِعْد بَينِی َوَبيَن َخَطايای َكَما بَاَعْدَت َبيَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب، اللَُّهمَّ َنقِّنِی ِمْن َخَطايا «
 .»الثَّْوُب األَْبيُض ِمَن الدَّنَِس، اللَُّهمَّ اْغِسْلِنی ِمْن َخَطايای بِالثَّْلجِ َواْلَمِاء َواْلَبَرِد 

 معنای اين دعا اين است:
انداز همانگونه که در ميان مشرق و مغرب دوری انداختی،   ( بار الهی در ميان من و گناهانم دوری

چرک پاک می شود، بارالهی  اهانم پاک و صاف نما همانگونه که لباس سفيد ازالهی مرا از گن بار
 :واگر خواست ميتواند بجای آن، اين دعا را بخواند) گناهان مرا با آب، برف وژاله بشوی.

  ثنا
 . »ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدَك، َوتَبَاَرَك اْسُمَك، َوتَعَاَلى َجدَُّك، َوالَ إِلَهَ َغيُركَ « 

و  نام تو با برکت و بلند و اعلی است و ( ذات تو پاک است ای خدای من و توسزاوار ستايش هستی
  جزتو هيچ خدای ديگری نيست.)
  بعد از قرائت اين دعا  نماز گزار:

  تعوذ  ميخواند وآن عبارت است از :    -8
ِ الرَّ « َّo ِجيِم. بِْسِم ِ ِمَن الشَّيَطاِن الرَّ َّxِحيمِ أُعوذُ بِا پناه می برم به خداند متعال ازشيطان  ». ْحَمِن الرَّ

  رانده شده وبعد از آن : 
  نفخه و نفثه) معنای آن  می شود:    (اعوذ با� السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه
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   شده به هللا بسيار شنوا و بسيار دانا پناه می برم.   ازديوانگی، کبر و شعر شيطان رانده 
ِحيِم را تسميه گويندتسميه را ميخواند :دآ وبع -9 ْحمِن الرَّ   بِْسِم ِهللا الرَّ

نماز «   :وپس از آن نماز گزار سوره فاتحه را ميخواند. چون حضرت رسول عليه السالم فرمودند
  »كسی كه فاتحه الكتاب را نخواند، قبول نخواهد شد

  خواندن سورة الفاتحة:  -10
فرض باشد ، ويا نماز های نوافل  ه فاتحه در هر رکعت خواه نمازقابل ذکر است که خواندن سور

باشد و يا مقتدی که پشت سر امام با جماعت     باشد فرق نمی کند که  نماز گذارمنفرد (تنها گذار)
جهری (قرائت در   خواه نمازّسری (قرائت در آن آهسته خوانده می شود) باشد ويا   نماز می خواند و

    وبدون خواندن سوره فاتحه نمازدرست نيست.   نده می شود)؛ واجب استآن باصدای بلند خوا

  سوره فاتحه عبارت است از :
  اْلَحْمُد xِّ َرّبِ اْلعَالَِمين 

  نخدای است پروردگار عالميا برای  ستايش

ِحيمِ  ْحمـِن الرَّ   الرَّ
  مهربان بی اندازه  نهايت با رحم،

ينِ    َماِلِك يْوِم الّدِ

  جزا است روز مالک

  إِياَك َنْعبُُد وإِياَك نَْستَِعينُ 

  طلبم مى مدد  از تو  و خاص  تو را مى پرستيم خاص

َراَط الُمستَِقيمَ    اهِدَنــــا الّصِ

  ما را به راه راست هدايت کن

  ِصَراَط الَِّذيَن أَنعَمَت َعَليِهمْ 

    کسانيکه انعام کرده ايد برايشان  راه

ا   لِّينَ َغيِر الَمغُضوِب َعلَيِهْم َوالَ الضَّ

 نه راه آنانکه سزاوار غظب ات شده اند و نه آنانيکه گمراه شده اند

وپس از قرائت اين سوره در نماز های جهريه (نمازهائی كه در آن إمام سوره ها را به صدای بلند 
  وبعد ازآن : .ميگويد. وسپس قسمتی از قرآن را ميخواند» آمين « ميخواند)، به صدای بلند 

  خدا بسياربزرگ است ميگويد ورکوع  ميرود .اَ�ُ اَْکَبر 
يعنی يا هللا  بعد از تمام شدن قرائت فاتحه ، آمين گفتن ومعنای آمين  -11

   دعای مرا قبول فرما؛ می باشد.
    چند آيه ويا سوره ای عالوه از فاتحه خواندن . -12
   .باال بردن    رفع اليدين نمودن يعنی دستان را تا شانه ها ويا گوشها -13
    هللا اکبر گفتن. -14
  رکوع رفتن يعنی خم شدن.به   -15

نمازگزار در هرركعت نماز بعد از قرائت بايد به اندازه ای خم شود كه بتواند دست را به زانو بگذارد 
  .اين عمل را ركوع می گويند

سر را با و کمررا راست نموده و    ترتيب  انجام رکوع اينگونه است که با دو دست زانوها را گرفتن
سر،  که نه سراز کمرباالتر ويا پايين تر باشد و نه کمر از سر يعنی   کمروسرين برابرنمودن بطوری

    کمروسرين هرسه بايد برابر باشند.
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    در رکوع مکث و درنگ کردن و(سبحان ربی العظيم وبحمده) را تکرار نمودن . - 16
نمازگزار ميتواند  آنها را   ديث صحيح آمده کهالبته عالوه از اين اذکار ، اذکار ديگری  نيز در احا

ميتواند در فصل رکوع واذکار آن مطالعه  موضوع را بجای اين ذکرويا به همراه آن بخواند.(تفصيل 
  فرمايد .)

  تسبيح رکوع: 17
  ُسْبَحاَن َربَِّى اْلعَِظيم  

  پروردگار با عظمت من پاک است
   نبستن.   رها کردن واز رکوع بلند شده و دستان را در پهلوها  -18
  تسميع: – 19

  گفتن ‘ َسِمَع هللاُ ِلَمْن َحِمَده
  خدا ميشنودهرشخصی را که از او ستايش می کند.

  تحميد: -20
  گفتن » ربَّنَا َلَک اْلَحْمد « 

  ای پروردگارما ترا است جمله ستايـش
    بعد از بلند شدن از رکوع ايستاده و درنگ نمودن. -21

که نمازگذار می تواند آنها را بهمراه   دعاهای ديگری نيز در احاديث صحيح آمده البته عالوه از اين
    اين دعا بخوانند.

    هللا اکبر گفته ، رفع اليدين نموده و به سوی سجده رفتن.  -22
   زمان رفتن به سجده دستان را اّول بر زمين گذاشته وسپس زانوها را بر زمين گذاشتن -23
  سجده نمودن : - 24

  در نماز آنست که : انسان پيشانی را به قصد تعظيم بر زمين بگذارد. سجده
اعضای که بر قصد تعظيم بر زمين نهاده ميشود عبارت است : ( دو کف دست، دو زانو، سر 

  انگشتان پاها ، بينی قدمها، پيشانی و بينی. )
  تسبيح سجده : -25
  شان من پاک است)پروردگارعالی »   ( ُسْبَحاَن َربَِّی ا ْالَ ْعلی  « 
األعلی و بحمده) را تکرار نمودن ،    در سجده اّول مکث و درنگ نمودن و جمله ( سبحان ربی -26

در سجده  آنها را نمازگزار ميتواند البته عالوه از اين نيزدعاهای ديگری در احاديث صحيح آمده که 
ی بشرطيکه به زبان عربی بخواهد ول   می تواند هر دعائی را در سجدهشخص بخواند تا جائی که 

  باشد.
اللهم اغفرلی وارحمنی واجبرنی و اهدنی وارزقنی « در حالت نشستن بعد از سجده اول دعای  -27

    را خواندن.» وعافنی وارفعنی
معنای اين دعا اين است : بار الهی مرا ببخش ، به من رحم نما،جبران کارهايم کن ،هدايتم ده 

    و بلندم نما.   ،روزيم عنايت فرما، معافم کن
يعنی: پرودگارمراببخش پروردگار مرا ببخش) را تکرار »رب اغفرلی رب اغفرلی « ويا اينکه جمله 

   نمودن.
   هللا اکبر گفته وبه سجده دوم رفتن . -28

    .وبايد که سجده دوم همانند سجده اّول انجام شود ودر آن همان دعاها خوانده شود
  م بلند شدن.با کمک دستان برای رکعت دوّ  - 29
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      رکعت دّوم

    چند فرق زير در آن وجود دارد:  تمام اعمال رکعت دّوم بعينه همانند رکعت اّول است فقط -30
    تکبيرتحريمه (تکبيرشروع نماز) گفته نمی شود. - 1
    دعای استفتاح (دعای شروع نماز) خوانده نمی شود. - 2
    (اعوذ با� ....) خوانده نمی شود. - 3

    (التحيات ) نشست.  عد از اداء سجده دوم رکعت دّوم بايد برای خواندنب  -31
چسپانده و رخ آنها را بسوی قبله   روش نشستن بدين صورت است: انگشتان پای راست را بر زمين

بر ران ويا   راست را ايستاده نمودن وبر پای چپ نشستن و دست راست را   نموده بدين طريق پای
     گذاشتن.   بر ران ويا زانوی چپزانوی راست ودست چپ را 

را برای اشاره نمودن رها کردن.    همه انگشتان دست راست را بستن وانگشت سبابه (اشاره) -32
نموده   ويا اينکه انگشت ميانه را باانگشت ابهام (شست) حلقه زدن و انگشت سبابه (اشاره) را رها

    يگرانگشتان را بستن.دو

    التحيات چنين است: التحيات را خواندن والفاظ -33
  د:ـتشه

َلَواُت َو الطَّيبَاتُ    اَلتَِّحياُت ِِ� َوالصَّ
  تمام عبادات قولی و بدنی و مالی خاص برای خداست

  ‘اَلسَّالَُم َعَليَک اَيَها النَّبِیُّ َوَرْحَمُت ِهللا َوبََرَکاتُـه
  سالم باشد بر شما ای پيغمبرو همچنان رحمت و برکات خدا بر شما باد

اِلِحيــْنَ ا   لسَّالَُم َعَليـنَا َوَعلى ِعبَاِدِهللا الصَّ
  سالم باشد بر ما و برتمام بندگان نيکوکارخدا

  اَْشَهُداَْن الَّ الهَ اِالَّ هللاُ 
  گواهی ميدهم که نيست هيچ معبودبرحقی به جز هللا تعالی

ـًداَعبـُْده   ‘َوَرُسْولُه‘ َواَْشَهُداَنَّ ُمَحمَّ
بعد ار تمام شدن تشهد حمد(صلی هللا عليه و سلم) بنده خدا و فرستاده او استو گواهی ميدهم که م

اگر نماز چهار رکعت باشد دوباره ايستاده شويد. البته در رکعت سوم آن تشهد خوانده نمی شود. اما 
در رکعت چهارم تشهد خوانده می شود. در نماز های سه رکعتی تشهد در رکعت سوم نيز خوانده می 

  شود.
(اشاره) دست را اشاره نمودن وآن را     از شروع خواندن التّحيات تا پايان آن با انگشت سبّابه -34

    حرکت دادن.
    در هنگام حرکت انگشت اشاره به آن نگاه نمودن. -35
  دستان برای رکعت سوم بلند شدن   بعد از پايان تشهد دستان را بر زمين گذاشته و با زور-36

  رکعت سوم:
    .   لند شدن هللا اکبرگفته رفع اليدين نموده دستان رابستنبهنگان ب -37
بجزيک فرق و آن اينکه در رکعت سّوم بعد  رکعت سّوم در تمام اعمال همانند رکعت دّوم است ؛ -38

سوره ای ديگر خوانده نمی شود ولی ناگفته نماند که گه گاهی خواندن سوره نيز    از سوره فاتحه
     ثابت است.

     رکعت چهارم:
دستان را بر زمين   بعد از انجام سجده دّوم رکعت سّوم هللا اکبر گفته واندکی نشستن وبعد -39

وبعد از بلند شدن رفع اليدين نمودن و دستان   گذاشته و با زور دستان برای رکعت چهارم بلند شدن
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    .    را بستن
  رکعت چهارم: -40

  رکعت سّوم است .تا انجام سجده دّوم اين رکعت در تمام اعمال همانند  
ناگفته نماند که نحوی نشستن در   بعد از انجام سجده دّوم اين رکعت برای تشهد نشستن است. -41

تشهد دّوم در نمازهای سه رکعتی  و چهار رکعتی با نحوی نشستن درتشهد اّول کامال فرق دارد در 
سته و پای چپ را تشهد دّوم بايد توّرک نشست يعنی بجای نشستن بر پای چپ بر سرين چپ نش

نمودن   خوابانده وپای راست را ياخوابانده ويا ايستاده نموده وانگشتان پای راست را به سوی قبله
سپس همانند تشهد اّول دست راست را برران ويا زانوی راست ودست چپ را بر ران ويا زانوی 

    چپ گذاشتن و اعمال زيررا انجام دادن:
    التّحيات خواندن. -1
    اشاره نمودن وآن را حرکت دادن.   التّحيات تا زمان سالم دادن باانگشت سبّابه (اشاره)ازشروع  -2

  درود - 3

ٍد َوَعلى دٍ   اللُّهمَّ َصِلّ َعلی ُمَحمَّ   اِل ُمَحمَّ
  ای خدا نزول رحمت فرما بر محمد(ص) و خاندان محمد صلی هللا عليه وسلم 

  ْبَراِهيمَ اِل اِ  َكَما َصلَّيَت َعلى اِْبَراِهيَم َو َعلى
  چنانکه نزول رحمت فرموده ای بر ابراهيم (عليه السالم) و بر خاندان ابراهيم (عليه السالم)

ِجيـدُ ‘اِنََّك َحِميـدُ    ‘مَّ
  هماناکه تواستی اليق ستايش و صاحب شکوه و جالل

ٍد وَّ َعلى دٍ   اَللُّهـمَّ بَاِرْك َعلى ُمَحمَّ   اِل ُمَحمَّ
  د(ص) و خاندان محمد صلی هللا عليه وسلم ای خدا نزول برکت فرما بر محم

چنانکه نزول برکت فرموده ای بر ابراهيم (عليه السالم) و َكَمابَاَرْكَت َعلى اِْبَراِهيَم َو َعلى اِل اِْبَراِهيَم 
  بر خاندان ابراهيم (عليه السالم) 

ِجيـدُ ‘اِنََّك َحِميـدُ  از درود فرستادن به محمد  بعدهمانا تواستی اليق ستايش و صاحب شکوه و جالل‘مَّ
  (ص) هر دعای که برای تان آسانتر باشد بخوانيد.

  بطور مثال اين دعا: 

  دعاء بعد از درود
ْنيا َحَسَنةً َوفِی اآلِخَرِة َحَسنَةً    اللُّهمَّ َربَّنـَا آِتنَا فِی الدُّ

  پروردگارا! عطا كن بر ما در دنيا نيكى و در آخرت نيكى
  رِ َوِقنَا َعَذاَب النَّا

  و ما را از عذاب آتش نگاه دار!
  نماز با گفتن سالم يک مرتبه به طرف راست و يک مرتبه به طرف چپ خاتمه می يابد.

  اَلسَّالَُم َعَليـُكْم َوَرْحَمةُ هللاِ      اَلسَّالَُم َعَليـُكْم َوَرْحَمةُ هللاِ 
    سالم باد بر شما و رحمت خدا   سالم باد بر شما و رحمت خدا

آمده که گاهی خواندن آنها نيز    وه از اين الفاظ درود الفاظ ديگری نيز در روايات صحيحالبته عال
  سنّت است.

  همچنان خواندن اين دعا :
اللّهم انّی أعوذ بک من عذاب القبرو أعوذ بک من فتنة المسيح الّدّجال وأعوذ بک من فتنة  -4

   .و الممات اللّهم انّی أعوذ بک من المأثم والمغرم المحيا
به تو پناه می برم و از فتنه زندگی    يعنی : بار الهی از عذاب قبر به تو پناه می برم و از فتنه دجال

    و بارالهی از گناه و قرض به تو پناه می برم. و فتنه مرگ به تو پناه می برم
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الفاظ می تواند بخواند ولی بشرطيکه با   بعد از اين دعا ؛نماز گذار هر دعائی را که می خواهد -5
    عربی باشد چون درنماز عالوه از زبان عربی ديگر زبانها جايز نيست.

وبرکاته) گفتن.وسپس به سمت چپ    به سمت راست نگاه کردن و (السالم عليکم ورحمة هللا -42
    نگاه کردن و (السالم عليکم ورحمة هللا) گفتن .

   سالم:
سته وبدن آرام است بگويد : السالم عليك بعد از تشهد ركعت آخر نماز ، نمازگزار در حاليکه  نش

واين جمله جزء سالم های نماز نيست بلكه از توابع تشهد ومستحب   ايها النبی ورحمه هللا وبركاته
  می باشد ؛ ولی بنابر احتياط مستحب ترك نشود وسالم واجب يكی از دوصيغه زير است :

    السالم علينا وعلی عبادهللا الصالحين  -1
بنابراحتياط مستحب گفته » ورحمه هللا وبركاته « كه كلمات    ليكم ورحمه هللا وبركاتهالسالم ع  -2

رابگويد بنابر احتياط واجب بايد بعد از آن سالم آخررا نيز » السالم علينا« می شود كه اگر سالم اول
ز به پايان نا گفته نماند که با سالم دادن نمابگويد واماگر سالم آخررا انتخاب كند كفايت می كند. 

  رسيده و نماز گذاراز نماز  بيرون ميشود.
  دعاء قنوت

  اين دعاء در رکعت سوم وتر بعد ازقرائت و پيش از رکوع خوانده می شود:
ا نَْسـتَِعيـنَُك َو نَْسـتَْغِفُركَ لّ اَل   ُهـمَّ اِنـَّ

  ای خدا از تو کمک می طلبيم و از تو بخشش می طلبيم
  ُل َعَليكَ َو نُْؤِمُن بَِك َو َنتََوكَّ 

  و بر تو ايمان می آوريم و بر تو توکل ميکنيم
  َو نـُثْـنِْى َعَليَك اْلَخير  

  و ترا ستايش ميکنيم بذکر خير
  َو نَْشُكُرَك َوالَ نَْكفُُركَ 

  و ازتو شکرگزاری ميکنيم و ترا نا شکری نميکنيم

  َو نَْخلَُع َونَتْرُك َمْن يْفُجُركَ 

  يکنيم و از او جدا ميشويمو کسيکه نافرمان تو است رها م

  اَللُّهـمَّ اِيـاَك نَْعبُُد َولََك نَُصلّىْ 

  ای هللا خاص ترا عبادت ميکنيم و برای تو نماز ميگزاريم

  َو نَْسُجُد َو اَِليَك نَْسعى

  و سجده ميکنيم وبسوی تو می دويم

  َونَْحِفُد َونَْرُجْوا َرْحَمتَكَ 

  ايم و انجام خدمت مينمايم و اميدوار رحمت تو

  ‘َو نَْخشى َعَذابََك اِنَّ َعَذابََك بِـاْلُكفَّاِرُمْلِحقُ 
  و از عذاب تو می ترسيم, همانا عذاب تو به کفار خواهد رسيد.

از آنها را به ترتيب زير    خواندن اذکار واورادی زيادی بعد از نماز  آمده است که ما در اينجا بعضی
  بيان می نمائيم:

   ن.يکبار (هللا اکبر) گفت -1
    سه بار(استغفر هللا) گفتن. -2
   واالکرام) را يکبارخواندن.  دعای (اللّهم أنت الّسالم منک الّسالم تبارکت يا ذاالجالل   -3
    سی وسه بار (سبحان هللا) گفتن. -4
    سی و سه بار (الحمد � )  گفتن .-5



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

815 

    سی وسه بار (هللا اکبر  ) گفتن. -6
و هو علی کل شيئ قدير) را    الشريک له، له الملک وله الحمد، يکبار (الاله اال هللا وحده -7

   خواندن.
البته عالوه از اين اذکار واورادی که بيان شد، ديگر اذکار ودعاهای نيز در احاديث صحيح رسول هللا 

  می باشد.   صلی هللا عليه وسلم آمده است که خواندن آنها نيز بعد از نمازهای فرض ؛سنّت

  وع:ـتط 
آنرا برضا ورغبت خاطر جهت حصول     و واجب نبوده بلکه مسلمانان    لى را گويند که فرضافعا   

را مستحب ،    پاداش نيک انجام دهد که اداى آن ثواب داشته وعد م اداى آن گناهى نيست . تطوع
  .و نفل نيز گويند     مندوب

  ديل ارکان:ـتع
ن وتوجه کامل انجام دادن را تعد يل ارکان رکوع ،سجده ،قومه ، قعده وديگر ارکان نماز رابا اطمينا

  . مينامند

  ر تشريق:ـتکبي 
  بعد    ذى الحجه   )١٤) ذى ا لحجه الى نمازعصر روز(٩تکبيراتى را که بعد از نمازصبح روز(

هللا اکبر ال ا له اال هللا وهللا اکبر هللا اکبر و�    آواز بلند ميخوانند ( هللا اکبر   ازاداى هر نمازفرض به
  .   لحمد )  را تکبيرات تشريق گويندا

  واجبات تشهد:
  گفتن شهادتين : -1

   اشهد ان ال اله اال هللا وحده الشريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
  صلوات بر محمد وآل محمد: -2

  اللهم صل علی محمد وآل محمد
  نشستن به اندازه ذكر تشهد  -4
وسپس شهادت به نبوت پيامبر اكرم صلی هللا  عليه  ترتيب ؛ يعنی اول شهادت به يگانگی خداوند  -5

  وسلم وسپس صلوات بر محمد وآل محمدعليهم السالم
  اذكار تشهد   مواالت وپشت سرهم بودن  -6
   خواندن تشهد با قرائت صحيح عربی  -7

  ترتيب: 
م را واجب است افعال واذكار نماز را به ترتيب به جا آورد به اين كه مقدم نمايد تكبيره االحرا

برقرائت ، وقرائت را برركوع وركوع را برسجود وهمچنين تا آخر نماز ، واگر عمدا برخالف ترتيب 
  .عمل كند موجب بطالن نماز می گردد

  مواالت:

  انسان بايد افعال واذكار نماز را با مواالت ؛ يعنی پشت سرهم انجام دهد . 
     :تهليل

  .     امندکلمه ( ال اله اال هللا ) گفتن را تهليل مين

  تهجد:
که درهمين وقت شب خوانده    معنى تهجد ترک خواب وبيدار شدن در پاره ء ازشب است ونمازی

اينست که مسلمان بعد ازنيمه شب ازخواب برخاسته  تهجد   ميشود نماز تهجد است طريقه مسنون
  ونماز خوانده وبرخود وساير مسلما نان دعاى خير نمايد .
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    تيمم:
د واراده کردن است اما دراصطالح فقه بدن را ازنجاست حکميه پاک ساختن معنى لغوى تيمم قص

البته درصورت نبودن آب وعدم دسترسى به آب ويا داشتن عذرمعقول (شرعى )با خاک پاک را تيمم 
   .گويند

  تيا من:
بهر کارابتدا کردن ازطرف راست را تيا من گويند مثالً در وضوء دست راست را شستن ويا در 

  کفش لنگه اول آنرا بپا کردن ...... را تيامن گويند . پوشيدن

  ثواب:
ناميده ميشود وضد     انجام شده باشد ثواب اخروى صالحه که بمنظورسعادت ونجات   پاداش اعمال  

  عقا ب (گناه ) است .  آن

   حرام:
شرک ،  مانند : ،هر آنچيزيکه وهر آن عمليکه شرعيت اسالم آنر بنکردن منع نموده حرام است

را   کسيکه حرام   منکر آن يعنى   ،سود ...... )   شراب ، قمار،رشوه ،قتل ، ظلم ، زنا ، لواطت ،غيبت
  حال ل گويد کافر ميشود .

  حد ث اصغر:
باد     رفع حاجت (بول وغايظ ) خارج شدن   حالتى از ناپاکى را گويند که به اثرعوامل ذيل بعمل ميآيد

ومانند    شدن خو ن استحا ضه   از وجود ،قى پردهن خارج   زرداب    يا   ازمعقد ،خارج شدن خون ريم
اصغر مينامند.که با وضوءودر صورت عد م دسترسى    که صورت وقوع حاالت فوق را حدث    اينها

  بواسطه تيمم از حدث اصغرپاک ميشوند .   به آب

  حدث اکبر:
دادن    تالم ( بازىحا لتى از ناپاکى راگويند که با رفع غريزه جنسى،بيرون شدن منى با شهوت ،اح

شيطان در خواب ) ويا ظاهر شدن خون حيض( عادت ماهوار ) ونفاس ( مريضى والدت ) صورت 
ميپزيرد طريق پاک شدن از حدث اکبر غسل است درصورت که غسل ممکن نباشد تيمم قايم مقام 

  ميباشد .
د مانند : بز ،گوسفند حيوانا تی را گويند که خون در وجودشان جريا ن داشته با ش حيوانات دموى :

  ، سگ ، شير ،پلنگ وغيره.

  خسوف:
شده    مهتاب گرفتگى را خسوف گويند . درقرآ ن مجيد ازآن خسف القمر( بى نور شدن مهتاب ) ياد

  ودورکعت نماز را که مسلمانان حين مهتاب گرفتگى ادا مينمايند بنام نماز خسوف ياد ميشود .   است

  ه:ترَ سُ 
از پيشرويش باشد بايد    نمازميخواند که احتمال عبورمرور مردماگر نماز گزار در جاى 

را    ميان او ومردم رهگذر باشد اين مانع     بلندى را پيشروى خود بگذرد تا مانع وحجاب   چيزى
  فقه (ستره) گويند .   دراصطالح

  سترعورت:
از    مردان   شرعاً حرام باشد ،سترعورت براى   قسمتى ازبدن راگويند که ظاهر شدن آن عورت آن  

تا زانوميباشد که پوشانيدن زانونيز فرض است .وبراى زنان بجزدو دست ،روى وپا ها تا    ناف
پس سترعورت نيز پوشانيدن     آن فرض است   وپوشانيدن   بجلک باقى همه وجود شان عورت بوده
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    آن فرض ميباشد .   همان قسمت ازبدن را گويند که پوشانيدن

   سجده تالوت:
ام بقرآن مجيد آيات است که با خواندن و يا شنيدن آن بر مسلمان اداى يک سجده درچهارده مق

واجب ميگردد خواه تمام آيت خوانده وشنيده شودويا تنها قسمت سجده يا حروف ما قبل ومابعد آن 
 خارج نماز سجده واجب ميشود بناً اين سجده را(سجده تالوت ) می   چه بداخل نمازوچه   بهرصورت

نماز  سجده نمود ولى در   د متذکر شد اينکه اگر سجده در قرآن بود ميتوانيم بعد ازبستن آننامند .باي
 ً   بايد کرد درغير آن با تاءخير آن مرتکب گناه ميشويم .    سجده   بمجرد خواندن يا شنيدن راسا

  سهوه: ۀسجد
وشى ترک سهو درلغت فراموشى ، لغزش وغفلت را گويند . اگردرهنگام اداى نمازبه اثرى فرام

آن دراخير نمازاداى دوسجده واجب است که ايندو سجده را (سجده     وتاءخيررونما گردد جهت جبران
  سهو ) گويند .

   صدقۀ فطر:
نی  فطربرکسا  بپردازد صدقه  صد قه راگويند که هرمسلمان مستعد قبل ازاداى نمازعيد فطرآنرا

 چه اداى زکات بروى واجب باشد يا نهاوليه زندگی اش تکميل باشد   ضروريات  است که  الزم 
وجوب صدقه فطرسپرى شدن يکسال شرط نبوده وعقل وبلوغ نيز ازشروط صدقه   براى  همچنان 

  فطر نميباشد

  ر:ـــطه
-٢٣(   روز وحد اعظمى آن پا کى ميان دو حيض را( طهر ) گويند کمترين آن پانزده  

ازسه    ) روز ميباشد اگر اين عادت١٠- ٩ روزميباشد ومدت حيض حد اقل سه روز حد اکثرآن (  )٢٥
 تکليف است يادميشود .   که يکنوع   استحا ضه   روزکمتروازده روز بيشتر باشد بنام خون  

  صلوت تسبيح:
سبحان  « مرتبه خوانده ميشود   )٧٥صلوت تسبيح چهاررکعت نمازيست که بهر رکعت آن اين دعا (

) طريقه مسنونه اداى نمازتسبيح را درصفحات بعدى مطا لعه هللا والحمد � وال اله اال هللا وهللا اکبر
  فرمايد.

  صلوة توبه:
  توبه دورکعت نمازنفليست که بنده گنهکار غرض دست بردارى از گناه آنرا ادا می    مراد از صلوة

براى مسلمانان بهمين منظور   صلى هللا عليه وسلم نمايد ودراين نمازبايد دعاى را که  پيغمبر اکرم
  يم داده است بخواند انشا هللا دعايش قبول ميشود .تعل

  صلوة حاجت:
همچنان اگربراى مسلمان مشکلى پيدا شود که راه حل آن آسان بنظر نيايد خواه مشکل   

مسنون    خداوند (ج) باشد يا متعلق به بنده هاى هللا  باشد دورکعت نمازنفل خوانده دعاى  ازجانب
  حاجت گويند.   برآورده خواهد شد که اين نماز را صلوة    مرامش   حاجت را بخواند انشا هللا

  ديه:ــــف
ميشود مثالً در مقابل     مستحقين داده   فد يه عبارت ازصدقه است که در مقابل عبادات قضا شده به  

پرداختن ، فديه    جو ويا قيمت معا دل آنرا   صاع )گندم ويا ( يک صاع )    (نيم   قضاى نماز يک وقت
براى معذور ( مريضيکه اميد بهبودى آن نباشد،شيخ فانى ،    درشريعت   همچنان    نماز است    همان

به چنين اشخاص اجازه    مريضکه با روزه گرفتن تکليفش زياد شود زن حامله)   زن شيرده ضحيف
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مسکينى فديه دهد درفديه ميتوان به مسکين طعام،    هرروزبه  است که روزه نگيردو درعوض
  داخت .قيمت آنر پر   ويا   غله

   ه:ـومـق
  .   ميباشد بعد از رکوع با اظمينان وتاءمل ايستادن را قومه گويند ويکى از واجبا ت نماز  

:درنمازچهاررکعتى بعد ازاداى رکعت دوم خواندن (التحيات ) را درحالت   قعده اولى (نشستن باراول )
  نشسته قعده اولى گويند .

   اخير (نشستن آخر) : ۀقعد
ت آخرخواندن (التحيات ) را در حالت نشسته قعده اخير گويند بشرطبکه بهرنمازبعد ازرکع

درنمازهاى چهار رکعتى بعد ا ز رکعت چهارم ، درنمازهاى سه رکعتى بعد ازرکعت سوم ودرنمازهاى 
  دو رکعتى بعد ازرکعت دوم نشستن را ازقعده اخير ميگويند که قعده اخير جذء فرايض نماز ميباشد .

  ضحى):نمازاشراق يا ( 
را نماز (    آفتاب خواندن چهار، شش يا هشت رکعت نمازنفل    بعد ازطلوع آفتاب الى قبل از زوال

  يا ضحى) گويند .    اشراق

   نمازقصر:
سه رکعتى  اختصارنمازهاى چهاررکعتى فرض را هنگام سفرنمازقصر گويند البته قصردر نمازهاى  

  .ودورکعتى نيست اينها درسفر نيزپوره ادا ميشود 

  ايام تشريق:
عرفه وتاريخ دهم    ) ماه ذوالحجه را ايام تشريق،روزنهم ذوالحجه را يوم١٣-١٢-١١روزهاى (   

  روزرا بنام (ايام تشريق ) ياد مينما يند .   ذوالحجه را يوم نحر گويند. همچنان گاهگاهى همه اين پنج
وبرنماز   سد وبا طل شدهآن نمازفا   مورد دارد که درنتيجه    )١٥مفسدات نماز (   مفسدات نماز

  گزاراعاده ( خواندن دوباره ) آن ال زم است . موارد آنرا درصفحات بعدى مطا لعه نمايد .

  استخاره:
 صلى هللا   (   از نمازنفلى است که نبى کريم   استخاره يعنى خير خواستن ، ونمازاستخاره عبارت  

  لمانا ن توصيه نموده است .) درانتخاب راه خيردر امور زندگى آنرا براى مس  عليه وسلم

  ايصا ل ثواب:
بارگاه    به    ( مرده ) طوريکه   رابراى کدام ميت      فرستادن اجر وثواب عبادت جسمى ومالى خود  

ميت قبول    چنين دعا کند الهى ثواب اين عبادت ياعمل نيک مرابه فالن  خداوند (جل وجال له)
  فرما!بنام ابصا ل ثواب ياد ميشود .

   :قهافقيه و يا ف
  کسانی هستند که از روی دليل و برهان، احکام اسالمی را از متون اسالمی استخراج می کنند. دانا، 

 دانشمند، عالم به احکام شرع، متخصص در علم فقه

  : فقه

 دريافتن، دانستن، علم به احکام شرع

   قصر نماز:
  ايط خاصدو رکعتی خواندن نمازهای چهار رکعتی در ايام سفر البته با تحقق شر
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  اجماع:

متفق شدن اتفاق و هماهنگی جماعتی در امری (البته در اجماع بين اهل سنت و جماعت و اماميه  
  اختالف است ).

  اهل سنت و جماعت:
  پيروان مذاهب  امام ابو حنيفه ، امام شافعی ، امام  مالک  وامام حنبل  را ميگويند . 

   چهار مذهب فقهی معروف اهل سنت :
  فی: . مذهب حن1

 ً افغانی  موسس اين مذهب امام ابو حنيفه، نعمان بن ثابت بن زوطی بن ماه می باشند. وی اصالتا
هـ در كوفه متولد شد  80بوده زيرا جدش، زوطی از اسيران كابل بوده است ولی امام ابوحنيفه در 

   هـ در گذشت. 150و در همانجا به آموختن فقه و علم كالم پرداخت و در سال 

  ب مالكی:. مذه2

  موسس اين مذهب مالك بن انس می باشد. وی فقيهی عربی االصل بود كه در مدينه متولد شد و در 
    همانجا درگذشت.

  . مذهب شافعی:3

بنيانگذار اين مذهب محمد بن ادريس شافعی است. وی فقيهی عربی است. كه در غزه متولد شد و  
    در مصر درگذشت.

  . مذهب حنبلی:4
مذهب اهل سنت مذهب حنبلی است كه مؤسس آن احمد بن حنبل می باشد، نام او  يكی از آن چهار

ابوعبدهللا است، در بغداد به دنيا آمده و در همان شهر از دنيا رفت. او فقيهی است كه بسيار سفر 
می نموده و در طلب علم و حديث به شام و حجاز و يمن و كوفه و بصره رفت و احاديث بسياری 

خوانده می شود، فراهم آورد. ابن حنبل از » مسند ابن حنبل«ا را در مجموعه ای كه گردآوری و آنه
تمسك به رای تبری می جست و تنها به كتاب هللا و حديث استدالل می كرد. ابن حنبل از بزرگترين 

و مذهب مستقلی به نام مذهب حنبلی ايجاد  هم برامد ،شاگردان شافعی بود و سپس از مذهب وی 
    كرد.

. فتاوی صحابة 2. نص قرآن و سنت 1 (  مد بن حنبل مذهب خود را بر چند اصل ذيل بنياد نهاداح
. تمام 4. قول بعضی از صحابه هرگاه موافق كتاب و سنت باشد. 3پيغمبر صلّی هللا عليه و آله ـ 

 )احاديث مرسل و ضعيف رواج مذهب حنبلی از سه مذهب ديگر اهل سنت كمتر است. 

  سجده بر زمين:
هرگاه ميوه    »نخلة ساجدة ؛ اذاامالها حملها «  سجده در لغت ميل و خم شدن به سوی زمين است: 

  د ، گفته می شود نخله ساجده .های درخت خرما سنگينی كند و شاخه ها را به سوی زمنی خم نماي
  راغب گويد :

  سجده فروتنی و فرمانبرداری است ؛ با فروتنی در عبارت و پرستش خداوند . 
   ابن منظور گويد : سجده گذاشتن پيشانه روی زمين است . 

و در سجده عرف شرع ، گذاشتن پيشانه ، دوكف دستها ، دو زانو و انگشتان دوپا ، روی زمين 
  شود .قرار داده 

  نماز تهجد:
در شب از خواب بيدار ميشود  و شروع به خواندن نماز نافله ميکند ، آن شخص را  شخصيکه 

  متجهد و نمازی که وی به جا می آورد نماز تهجد اطالق ميگردد. 
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نماز تهجد در ميان نمازهای نافله، يکی از بهترين و با فضيلت ترين نمازها محسوب می شود. موقع 
نصف الليل شروع شده و تا طلوع آفتاب  ادامه می يابد. کمترين آن دو رکعت بوده و  اداء آن از

حداکثری برای آن وجود ندارد. هر چقدر که بيشتر خوانده شود، ثواب و پاداش آن بيشتر خواهد 
  بود. 

د بِِه نَافَِلةً لََک َعسی«سوره ی اسراء آمده است:  79در آيه ی  اَن َيبعَثََک َربَُّک  َو ِمَن اللَّيِل فَتََهجَّ
يعنی ای پيامبر خدا! پاسی از شب را زنده بدار! باشد که پروردگارت تو را به مقامی » َمقَاماً َمحُموداً 

  محمود و نيکو برساند.
در حديث شريف آمده است: از حضرت رسول اکرم صلی هللا عليه و سلم پرسيدند: بعد از نمازهای  

   .ضرت فرمودند: نماز شبفرض کدام نماز افضل است؟ آن ح

 :نماز اشراق

به ذکر و تالوت قرآن  آفتابشخصی که نماز فجر را خوانده و در جای خود بنشيند و تا طلوع 
مشغول گردد. سپس به خواندن دو رکعت نماز نافله اقدام نمايد، آن نماز، نماز اشراق نام دارد. نماز 

می باشد. برای کسانيکه نماز اشراق را  آفتاباشراق دو رکعت بوده و موقع اداء آن پس از طلوع 
 .اداء می کنند، چنانچه در احاديث آمده است، اجر و پاداش بسياری وجود دارد

  نماز چاشت:
اين نماز نافله  حدوداً دو يا دو ونيم ساعت پس از طلوع آفتاب  اداء ميگردد. حداقل اين نماز دو 

  رکعت و حداکثر آن دوازده رکعت می باشد. 
َحی ُعِقَرت لَهُ « رت رسول اکرم صلی هللا عليه و سلم فرموده اند: حض َمن َحافََظ َعَلی ُشفعَِة الضُّ

يعنی هر کسی که بر دو رکعت نماز چاشت مداوم باشد و آنرا » ذُنُوبُهُ َو اِن َکاَن ِمثُل َزبَِدالبَحِر 
های دريا باشد، مغفرت می هميشه اداء کند، خداوند تمامی گناهان وی را و لو به اندازه ی کف 

نمايد. در اين نماز در رکعت اول سوره ی شمس و در رکعت دوم سوره ی ضحی قرائت می شود. 
همچنين خواندن اين نماز و قرائت سوره ضحی در رکعت اول و سوره ليل در رکعت ثانی سفارش 

  شده است .
   ُمدِرك، َمسبُوق، الَِحق:

  . است  بوده  در نماز شريك  تا آخر با امام  از اول  که   شود می  گفته  كسی   به» ُمدِرك«
  است.   را نيافته  يا چند ركعت  نماز يك  از اول  گفته ميشود که    كسی  به» َمسبُوق«
  يا چند ركعت  در يك  و در وسط  بوده  شريك  نماز با امام  در اول  شود كه: می  گفته  كسی  به» الحق«

  تا حدی  رود و خوابش  خواب  باشد و در قعده  همراه  با امام  از اول  : يكی ينكها  مثل  نداشته  شركت
 باشد.   را خوانده  دو ركعت  يكی  امام  شود كه  طوالنی

  »: اداء و قضاء« 
  از گذشتن  پس  يا واجب  فرض  انجام  يعنی» قضاء«آن. و   مقرره  در وقت  عبادت  انجام  يعنی» اداء«

  از وقت  است. و اگر خارج» اداء«خواندن،   آن  شده  تعيين  نماز ظهر را در وقت  آن. مثالً   مقرره  وقت
 شود. می» قضاء « شود.   خوانده

  فرق بين فرض و واجب  :
فرض وواجب دو اصطالح است که در تعبير حقوقی آن بين علماء اختالف دارد ، نزد جمهور علماء  

دو اصطالح (فرض) و (واجب) اين ی وامام حنبل ) هيچ تفاوتی دربين (يعنی: امام مالک  ، امام شافع
  وجود ندارد .

اين بدبن معنی است که  فرض همان واجب است، و عبارتست از احکامی که شارع حکيم بر مکلفين 
ملزم کرده تا آن احکام را انجام دهند و اگر انجام ندهند گناهکار می شوند و در آخرت معاقب خواهند 
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َالةَ  «انند فرضيت نماز و زکات که توسط قرآن عظيم الشان  ثابت شده است: شد، م َوأَِقيُموا الصَّ
َکاةَ  پس گفته می شود:  ). يعنی: و نماز را برپا داريد، و زکات را بدهيد.43بقره سوره » (َوآتُوا الزَّ

  نماز فرض است، يا نماز واجب است.
صطالح (فرض) و (واجب) با هم اندکی تفاوت دارند که اما در مذهب امام صاحب ابو حنفيه اين دو ا

علت تفاوت آن مربوط است به محل ثبوت دليل، يعنی اگر حکمی از طريق داليل قطعی ثابت باشد آنرا 
  فرض گويند و اگر از طريق داليل ظنی ثابت باشد، آنرا واجب می دانند نه فرض..

بر مکلفين   در قرآن عظيم الشان   ه شارع حکيمابو حنيفه : هر حکمی را کصاحب مثال در نزد امام 
  الزام کرده، به آن فرض گويند:

  ثابت شده است، زيرا قرآن دليل قطعی است.عظيم الشان مانند نماز که توسط آيه قرآن  
گويند، مانند قربانی يا نماز وتر   واجب الزام آور شده باشد آنر توسط احاديث آحاد اما هر حکمی که

ابو حنيفه  صاحب ط داليل ظنی (حديث آحاد) ثابت شده اند، و حديث آحاد نزد امام که وجوب آن توس
  (و عده زيادی از علماء  ) دليل ظنی است نه قطعی..

  يادداشت ضروری :
نبايد فراموش کرد : که  هم علمای حنفی  و هم جمهور علماء  هر دو در مورد حکم فرض و واجب 

سر باز زند گناهکار است و در آخرت معاقب می شود، و  متفق هستند که هرکس از انجام آنها
  هرکس آنها را انجام دهد پاداش می گيرد.

ابو حنفيه می گويند: منکر احکام واجب، کافر نمی شود، بلکه فقط انکار احکام فرض  صاحب  امام
  کفر است.ولی جمهورعلماء  می گويند: هم منکر احکام فرض و هم واجب کافر است.

  ی کلی احکام تکليفی در اسالم :تقسيم بند
در تقسيم بندی احکام تکليفی دو نوع تقسيم بندی نزد علماء   وجود دارد که البته تفاوت زيادی با 

  هم ديده نميشود :
  تقسيم بندی حنفی     اول :
  ( امام مالک، امام شافعی وامام حنبل ) تقسيم بندی جمهور علماء  دوم :

  بشرح ذيل است  اول: تقسيم بندی علمای حنفی
  ،فرض     -1
  واجب،  -2 
  مندوب( يا همان مستحب و يا سنت)، -3
  حرام،  -4
  کراهت تحريمی ،  -5
  کراهت تنزيهی، -6
  يا حالل  مباح -7

  دوم: تقسيم بندی احکام تکليفی نزد جمهور فقهای اسالم بشرح ذيل است :
  واجب،     -1
  مندوب( يا همان مستحب و يا سنت)، -2  
  ،حرام -3 
  کراهت، -4 
 يا حالل مباح -5 

  اما سبب اختالف اين تقسيم بندی در نحوه نگرش دو طرف به ادله احکام است:
  : (رح) از نظر امام ابوحنفيه 

طوريکه در فوق ياد اور شديم هر امری که از قرآن اثبات شود بدان فرض گويند ولی هر امری که 
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  د.از احاديث نبوی اثبات شود بدان واجب می گوين
و چه از احاديث ثابت شوند بدان واجب عظيم الشان ولی جمهور علماء  هر امری را چه از قرآن 

گويند و لذا فرض و واجب نزد جمهور علماء  طوريکه در فوق يا د اور شديم به يک معنی است و 
  هيچ تفاوتی برای آن قائل نيستند.

ا که از قرآن اثبات شود را حرام گويند همچنين در مورد حرام و کراهت؛ حنفی ها  هر گونه نهی ر
ولی اگر نهی از احاديث ثابت شوند آنرا کراهت تحريمی می نامند که البته هر دو نوع يعنی هم حرام 

  و هم کراهت تحريمی نزد علمای حنفی  مشمول عقاب و عذاب هستند.
ات امر يا نهی قرار ولی جمهور علماء  مجددا در اين حکم نيز تفاوتی بين قرآن و احاديث در اثب

  نداده اند و هرگونه نهی را چه از قرآن و چه از احاديث حرام می دانند.
کراهت تنزيهی نزد حنفی ها  به اموراتی گويند که شارع از مخاطب خود می خواهد که از آن عمل 

هرچند لومه   مکروه دست بردارد ولی با انجام آن عمل توسط فرد عقابی مشمول وی نمی شود
د شد و بنابراين کراهت تنزيهی نزد حنفی ها  همان کراهت نزد جمهور علماء ست و کراهت خواه

  تحريمی نزد حنفی ها  همان حرام نزد جمهور است.
  فوق: توضيحات حال با توجه به 

بحث نماييم، می توان امورات مطلوب را بصورت زير » امر شارع به مخاطب  «اگر در محدوده 
  درجه بندی کرد:

واجب يا فرض، که مکلفين موظف به انجام واجبات هستند و اگر انجام دهند پاداش می گيرند و      -1
اگر ترک نمايند خود را مشمول عذاب می کنند، مانند روزه ماه رمضان( البته روزه ماه رمضان نزد 

  فرض است زيرا روزه رمضان امری است که در قرآن است) حنفی ها 
فين می خواهد آنرا انجام دهند چنانکه با انجام آن امر مستحب خود را مستحب، که شارع از مکل -2

مشمول پاداش نموده ولی با ترک آن عذاب داده نمی شوند. مانند روزه سنت ماه شوال،البته مستحب 
  خود به چنيدين درجه تقسيم می شود:

  سنت موکده:    -
وم داشته اند مانند نماز سنت قبل از نماز که پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر آنها تدااست آن سنتهايی 

  صبح.
  : سنت غير موکده -

که پيامبر صلی هللا عليه وسلم هميشه بر آنها دوام نداشته اند مانند چهار رکعت است آن سنتهايی 
  نماز سنت قبل يا بعد از نماز ظهر ( البته دو رکعت بعد يا قبل جزو سنت موکده هستند)

، مانند پيروی کردن از روش خوردن و نوشيدن پيامبر صلی هللا عليه وسلم فضيلت يا سنن زايده     -
  مانند آداب غذا خوردن و آشاميدن و پوشيدن و غيره. و بطور کلی برخی از آداب

  موارد فوق از جمله امورات مطلوب شارع از مکلف است و بعد از آنها موارد زير مطرح هستند:
هد از انجام امورات حرام دوری نمايد و چنانکه آن اعمال حرام، که شارع از مکلف می خوا    -3

حرام را انجام دهد خود را مشمول عقاب و عذاب قرار داده است و اگر از آن کناره گرفت ماجور 
  خواهد بود. مانند نهی شارع از خوردن ربا.

لی الزامی مکروه، که عبارتست از اموراتی که شارع از مکلف می خواهد آنرا انجام ندهد و     -4
نيست و با انجام آن اعمال مکروه عذاب نمی بيند هرچند مورد سرزنش شارع است مانند خوردن و 

  نوشيدن با دست چپ.
که شارع مکلف را بر انجام يا ترک آنها مخير گردانيده است مانند است مباح يا حالل، اموراتی    -5

  خوردن ميوه جات.
   ينی بر آن مترتب ميشود عبارتند از:احکام پنج گانه ای که در اسالم امور د
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     : فرض و يا واجب
فرض يا واجب به اعمال عبادی گفته ميشود که : اگرآنرا مؤمن مسلمان  انجام دهد اجر و پاداش 

ميگيرد ولی کسی که آنرا ترک کند گناهکار ميشود. مانند: نماز، زکات، روزه، گوش دادن به کالم 
  .خطيب جمعه هنگام خطبه و غيره

  حرام: 
بر خالف واجب است، يعنی اگر کسی   آنرا انجام دهد گناهکار ميشود ولی کسی که آنرا ترک کند 

  ، مخدرات، موسيقی، رشوه و غيرهرت اجر و پاداش ميگيرد مانند سيگ
   : مکروه

به چيزی گفته مکروه در لغت به معنای ناپسند، ناخوشايند و ناگوار است و در اصطالح فقه اسالم، 
د که اگر کسی آنرا انجام دهد گناهی نيست و کسی که آنرا ترک کند اجر و پاداش ميگيرد مانند ميشو

  نماز سنت خواندن قبل از طلوع و يا غروب آفتاب، خوابيده خوراک خوردن و غيره
  : مستحب و يا مسنون و يا مندوب 

کسی که آنرا ترک خالف مکروه است، يعنی کسی که آنرا انجام دهد اجر و پاداش ميگيرد و بر 
  ميکند گناهی نيست مانند مسواک زدن، سنتهای نماز، روزه سنت، اذکار قبل از خوابيدن و غيره

   : مباح
به چيزی گفته ميشود که حکم مباح در لغت به معنای روا و جايز است و در اصطالح فقه اسالم، 

ناهکار ميشود مانند آب انجام دادن يا ندادنش يکی است يعنی نه اجر و پاداش ميگيرد و نه گ
آشاميدن، خوراک خوردن، بازی و تفريح های حالل، ورزش کردن و غيره، ولی نا گفته نماند که در 
امور مباح اگر نيت خير و بخاطر خدا باشد در آن مباح خداوند اجرش را ميدهد زيرا به نيت خير آن 

اگر کسی مثال در شب زود بخوابد به کار را انجام داده است، مثال اگر کسی بخوابد مباح است، ولی 
نيت اينکه برای نماز شب و يا نماز صبح بيدار شود پس خوابيدنش در اينصورت عبادت است و اجر 

و پاداش ميگيرد و همچنين اگر کسی کار مباحی را به نيت گناه انجام دهد آن کار مبدل به گناه 
ند به نيت اينکه نيرومندشود و فخر ميشود، مثال ورزش کردن مباح است، ولی اگر کسی ورزش ک

  . کند پس اين امِر مباح مبدل به حرام خواهد شد
  مصادر احکام در دين مقدس اسالم 

  مصادر احکام در دين مقدس اسالم چهار است که بشرح ذيل ميباشد :
  قرآن عظيم الشان  -1
  احاديث صحيح پيامبر صلی هللا عليه وسلم -2
  اجماع امت در عصری -3
  اس (برای غير عبادات و عقايد)قي -4

مصادر فوق  منابع تشريع هستند و ماداميکه حکمی از طريق يکی از اين مصادر تعيين شود، بر 
  مکلفين واجب است که مطابق حکم عمل کنند.

 آالبته برخی از علماء  اجماع و قياس را بطور کلی مردود می دانند (مانند ابن حزم اندلسی) و تقريب
  ه اتفاق علماء  هر چهار منبع را جزو ادله   احکام دانسته و معتبر می دانند.اکثر قريب ب

  به بيانی ديگر، ادله شرعی دو قسمند :
  يکی از آن دو، نقل و ديگری رأی است.

  اين تقسيم بنا بر اصول ادله است، وگرنه هر دو به يکديگر نيازمندند.
و استدالل و به هر کدام اصول ديگری  نوع اول عبارت از کتاب و سنت است، و نوع دوم قياس

  شود که بعضی مورد اتفاق، و بعضی مورد اختالف است. ملحق می
شود، و به نوع دوم : استحسان و  به نوع اول اجماع و مذهب صحابی و شرع گذشتگان ملحق می 
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  مصالح مرسله.
يف مختلفی دارد که امت اسالم اجماع دارند که اولين مصدر تشريع احکام قرآن است، و قرآن تعار

يکی از آن تعاريف عبارتست از کتابی که از طرف خداوند با لفظ عربی فصيح بر رسول هللا صلی هللا 
نازل شده و به طريق تواتر به ما رسيده است، و در مصحف مکتوب و ابتدای آن سوره    عليه وسلم

  ان گرديده است )فاتحه و انتهای آن سوره ناس است.( تعريف قرآن در فوق به تفصيل بي
سنت نيز دومين مرجع تشريع احکام است و امت بر آن اجماع دارند؛سنت در لغت، به معنی طريقه 

  و راه و روش و سيرت است، چه خوب و چه بد.
جا : اقوال و افعالی است که از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بر غير سبيل  و مقصود از آن در اين

سنت، عبارت از گفتار و کردار و تقرير و ترکی است عبارتی ديگر :اعجاز سر زده است. و به 
  که از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم سرزده است.
شود، و گاهی نيز کلمه سنت در مقابل کلمه بدعت  و در بين فقها، سنت به عبادت غيرواجب گفته می

و خواه مندوب و خواه  رود که منظور از آن امری است که شرعی باشد، خواه واجب، به کار می
  مباح.

  شود : بنابر تعريف فوق، سنت به سه بخش عمده تقسيم می
  سنت قولی.  -1
  سنت فعلی که شامل ترک نيز هست. -2
  سنت تقريری. -3
  سنت قولی است، و امثله آن بيشمار.   اکثر سنن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم -
ليم نماز و حج به طريق عمل کردن به آنها، و ترک و سنت فعلی که اقدام بر فعل است، مانند تع -

  های متعدد تا داللت بر جواز دهد. فعل، مثل ترک غسل بين جماع
فعلی را از کسی مشاهده    و سنت تقريری عبارت از اين است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم -

، مانند خوردن گوشت فرمايند، و يا گفتاری را از بعضی از اصحاب بشنوند، و انکار نفرمايند
خر در حضور ايشان، و تيمم کردن صحابه برای نماز به سبب نيافتن آب، و يافتن آن بعد از  گوره

دادند، و  ادای نماز، و غير از اين از حاالت بسياری که ياران در حضور و يا غيبت ايشان انجام می
  داللت دارد.فرمودند، و عدم انکار ايشان بر جواز آن امور  ايشان انکار نمی

های شرع است،  حجتی از حجت   که سنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم همه مسلمانان متفقند بر آن
ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما َنَهاُکْم َعْنهُ فَانتَُهوا  :«و کتاب خداوند متعال نيز بر اين امر داللت دارد  َوَما آتَاُکُم الرَّ

َ َشدِ  َّo َّإِن َ َّo چه که رسول برای شما آورد بدان چنگ  و آن)«7(سوره حشر آيه : » يُد اْلِعقَابِ َواتَّقُوا
     ».چه که شما را از آن بازداشت، خودداری کنيد زنيد و آن

»  ُoّ فَاتَّبِعُونِی يُْحبِْبُکُم َoّ بگو اگر خدارا دوست داريد، از )«31(آل عمران / » قُْل إِن ُکنتُْم تُِحبُّوَن
   ».دارد کنيد خدا شما را دوست میمن پيروی 

بر کسی که مستقيماً به صورت شفهی از ايشان بشنود حجت    لذا قول رسول هللا صلی هللا عليه وسلم
ايم، وسيله به دست آوردن  است، و بايد بر وفق آن عمل کند، و ما که از اين برکت محروم مانده

ق تواتر يا آحاد سنن رسول هللا صلی هللا سنت برای ما از طريق راويان است که ممکن است به طر
  را برايمان روايت کنند.   عليه وسلم

سازد، و  دهد، مجمل آن را روشن می سنت در واقع شرح قرآن است، قواعد کلی آن را توضيح می
کند، زيرا خداوند بيان قرآن را وظيفه رسول هللا صلی  مختصر آن را مفصل، و مشکل آن را حل می

َل إَِلْيِهْم  :«ساخته و فرموده است    مهللا عليه وسل (نحل / » َوأَنَزْلنَا إِلَْيَک الِذّْکَر ِلتَُبيَِّن ِللنَّاِس َما نُِزّ
44(  
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و قرآن را بر تو نازل کرديم تا آنچه را که بر مردم (از سوی پروردگارشان) نازل می شود بيان 
  نمايی.

ه از دور يا نزديک قرآن بر آن داللت دارد، زيرا ک بينيم مگر اين بنابراين هيچ امری را در سنت نمی
  آيد که سنت نيز در آن وارد شود. خداوند قرآن را بيانگر هر چيز دانسته، و از اين الزم می

اجماع نيز يکی از مصادر شرع است همچون کتاب و سنت زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم می 
ِت «فرمايند:  َ َال يَْجَمُع أُمَّ َّo ٍَّد َصلَّیإِن ةَ ُمَحمَّ ِ َمَع   ی أَْو قَاَل أُمَّ َّo َعَلْيِه َوَسلََّم َعلَی َضَاللٍَة َويَُد ُ َّo
  ). و البانی آنرا صحيح دانسته اند.2167ترمذی(رقم(  اْلَجَماَعةِ 

يا فرمود: امت محمد صلی هللا عليه وسلم را  –يعنی: براستی که هللا تعالی امت مرا  راوی می گويد 
  ر گمراهی جمع نمی کند و دست هللا با جماعت مسلمانان است.ب

در اين حديث اشاره شده است که هرگاه (علماء ی) امت بر مسئله ای توافق کردند، آن مسئله 
هدايت است و هدايت مورد قبول هللا و رسول صلی هللا عليه وسلم است، لذا اجماع چيزی است که 

که با راه و مسير مسلمانان مخالفت کند به آتش وعده داده شده خدا و رسولش با آن موافقند و کسی 
َّبِْع  «می فرمايد: عظيم الشان  است، چنانکه قرآن ُسوَل ِمن بَْعِد َما تَبَيََّن لَهُ اْلُهَدی َويَت َوَمن يَُشاِقِق الرَّ

  )115نساء سوره »(ءْت َمِصيًراَغْيَر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن نَُوِلِّه َما تََولَّی َونُْصِلِه َجَهنََّم َوَسا
کسی که بعد از آشکار شدن حق، با پيامبر مخالفت کند، و از راهی جز راه مؤمنان پيروی  يعنی:

  کنيم؛ و جايگاه بدی دارد. بريم؛ و به دوزخ داخل می رود می نمايد، ما او را به همان راه که می
  مؤمنين) که  مراد از (سبيل: « است  آمدهعبدهللا انصاری رحمه هللا  خواجه» االسرار کشف«در تفسير 

  ».است  در هر عصری  حق  اهل  ، اجماع است تأکيد شده  از آن  پيروی  بر لزوم  آيه  در اين
  از اين  مؤمنان  زيرا عصمت  است گرفته   دليل  اجماع  را بر صحت  آيه  امام شافعی رحمه هللا نيز اين  

  در اين  صلی هللا عليه وسلم  خدا  رسول  که . چنان است شده  نند، تضمين ک  و اتفاق  بر خطا اجماع  که
  ».شود نمی  جمع  بر گمراهی  من  : امت الضالله علی  امتی   ال يجتمع«فرمودند:   شريف  حديث

بنابراين ماداميکه در مسئله ای اجماع بين علمای اسالم صورت گيرد آن مسئله جنبه شرعی بخود 
  ت نيست.می گيرد و بدع

متفاوت است، جمهور يعنی آنکه اکثر فقها و علماء  بر يک مسئله توافق » اجماع«با « اما جمهور
دارند ولی اين توافق در بين همه ی آنها حاصل نشده است، و لذا گاهی جمهور بر خطا هستند و 

قول اقليت گاهی بر صحت، و اين بستگی به داليل آنها دارد که در چه حدی از قوت است، چه بسا 
بر جمهور ترجيح داده می شود، ولی هرگز قول اقليت يا جمهور نمی تواند اجماع امت در عصری را 

باطل يا رد کند بلکه همه ملزم به پيروی از اجماع امت هستند چنانکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
  کنند)فرمودند که امت اسالم بر گمراهی جمع نمی شوند ( يعنی بر هدايت اجماع می 

نکته ی مهم ديگر آنست که کسی نمی تواند بر عليه اجماع علماء  رای دهد همچنانکه حق ندارد بر 
  عليه کتاب و سنت رای و فتوا دهد.

اما قياس نيز عبارتست از استدالل و استناد علمای فقيه بر اساس قواعد اصولی جهت مشخص 
يا اجماع مشخص نشده است البته خود کردن حکم مسئله ای که حکم آن مسئله با کتاب يا سنت 

قياس بر اساس منابع از کتاب و سنت صورت می گيرد و خارج از کتاب و سنت نيست، مثال برای 
يک مسئله مشخص حکم مشخصی از قرآن يا سنت وجود دارد، حال يک مسئله ی ديگر وجود دارد 

ح نيست، اما اين مسئله با که حکم نهايی آن برای علماء  با توجه به قرآن و سنت مشخص و واض
مسئله ی اول که حکم آن در کتاب و سنت مشخص بود، مشابهت دارد (در علت حکم و مقاصد آن) 
بنابراين علماء  حکم مسئله   اولی را بر دومی نيز تطبيق کرده و برای آن نيز همان حکم اولی را 

  ثابت می کنند که در اين حالت گويند:
قياس ثابت شده است. که البته بايد توجه داشت که قياس در عبادات  حکم مسئله ی دوم از طريق 

  (نماز و روزه و حج و زکات) و عقايد معتبر نيست و مردود می باشد.
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  قياس در لغت: 
  بر تقدير(برآورد يا تخمين زدن) شيئ به شيئ ديگر اطالق می شود. 

شده است بر حکم مسئله ای که و در اصطالح يعنی: الحاق کردن مسئله ای که در آن نصی وارد ن
در حکم آن نص موجود است و اين به دليل اشتراک آن دو مسئله در علت وارد شدن حکم است. 

مثال نص بر تحريم خمر وارد شده است ولی در مورد انگوری که شيره ی آن را گرفته و نگهداری 
گی که علت حکم تحريم کرده اند تا مست کننده شود نصی وارد نشده است ولی چون در مست کنند

است، مشابه با خمر (شراب) است بنابر اين بر آن قياس می شود و حکم به حرام بودن شيره ی 
  انگور مست کننده می شود.

جمهور فقها قياس را به عنوان حجتی شرعی معتبر می دانند البته بر خالف ظاهريه و بعضی از 
له قرآن و سنت نبوی و اجماع ثابت نشده باشد، ، بوسي ای که اگر حکم واقعه معتزله. بدين معنی 

  . ، صحيح و معتبر است استناد به قياس برای بيان حکم آن
البته علماء  قياس را در مسائل عبادت جايز نمی دانند، و بعضی از علماء  اصال آن را جايز نمی 

  دانند مانند شوکانی و ابن حزم.
اصول فقه از جمله جمع الجوامع و اصول فقه  برای بيان ارکان و شرايط اجماع و قياس بکتب

  ابوزهره و اصول فقه خضری بگ مراجعه شود.
نيز از جمله کسانی بود که قياس را جزو ادله احکام می دانستند و حتی به عالم (رح ) امام ابوحنيفه 

  اهل رای مشهور بوده است.
، به اين معناست که در »يستندقياس و استحسان و غيره در عبادات معتبر ن«  اما اين عبارت که:

احکام عبادی مانند نماز و روزه و حج و زکات و ديگر عبادات، نمی توان از قياس يا استحسان 
  (يکی از انواع ادله شرعی) بعنوان حجت در اثبات اعمال عبادی استفاده کرد.

شد، ولی توانايی اگر کسی توانايی مالی رفتن به حج را داشته با امده است کهمثال در حديث صحيح 
 شخصی بدنی را نداشته باشد (مثال پير ناتوان باشد) در آنصورت برای او جايز است که بجای خود 

  را با پول خود به حج بفرستد تا به نيابت از او مناسک حج را بجای آورد.
، أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول هللا«چنانچه از ابن عباس رضی هللا عنه روايت است که گفت: 

إن أبی أدرکته فريضة هللا فی الحج شيخا کبيرا، اليستطيع أن يستوی علی الراحلة، فأحج عنه؟ قال: 
زنی از قبيله خثعم گفت ای رسول خدا! حج بر پدرم واجب شده «يعنی: )  متفق عليه(». حجی عنه

بر صلی هللا تواند بر شتر بنشيند آيا به جای او حج کنم؟ پيام است اما او مردی مسن است و نمی
  ».عليه وسلم فرمود : به جای او حج کن

حال کسی نمی تواند نماز را بر حج چنين شخصی قياس کند، و بگويد که جايز است بجای مرده يا 
شخص ناتوان يکی از بستگانش برايش نماز بخواند! زيرا نماز و حج هر دو عبادت هستند، و در 

ی صدور چنين جوازی نياز به حديث يا آيتی از قرآن کريم عبادات قياس کردن اعتبار ندارد، بلکه برا
است، يعنی همانگونه که برای جواز انجام حج بجای شخص ناتوان نص صريح از کتاب يا سنت 

رای نماز هم چنين حکمی وجود دارد، برای نماز هم بايد چنين نصی موجود باشد وگرنه نمی توان ب
  صادر کرد.

يف است، يعنی انجام هر عملی که به قصد عبادت صورت می گيرد چرا که اصل در عبادات بر توق
  ممنوع است مگر آنکه برای انجام آن جواز شرعی (از کتاب و سنت) وجود داشته باشد.

اما در عادات مانند احکام زواج يا بيوع يا خوراک يا ديگر مباحث غير عبادی؛ چون اصل بر اباحه 
يا کراهت وجود داشته باشد، لذا جايز است که از قياس يا (جواز) است مگر آنکه دليلی بر تحريم 

استحسان و يا ديگر ادله جهت ثبوت حکمی استفاده کرد، مثال قياس بر حرام بودن شرب خمر، 
خوردن هر مايع مست آور ديگری نيز حرام است، زيرا در هر دو يک علت وجود دارد و آن مست 

  نوشيدنی مست آوری وجود نداشته باشد. کنندگی است، هرچند که نص صريحی برای فالن
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  ).5421صحيح الجامع ( ».ال يرث القاتل شيئا «و يا قياس بر حديث 
  يعنی: قاتل چيزی را به ارث نمی برد.  

بر طبق اين حديث، پس هرگاه وارث مورث خود را بناحق و بظلم بکشد باتفاق همه علماء  از او 
وصيت را نيز بر آن قياس کرده اند، و گفته اند: هرگاه برد. حال بعضی از علماء  مسئله  ارث نمی

وصيت شده، وصيت کننده خود را بناحق بکشد، ديگر وصيت تنفيذ نخواهد شد و چيزی به او داده 
  نمی شود.

خالصه اينکه در امور عبادی، انجام هيچ فعل يا قولی به قصد عبادت جايز نيست، مگر آنکه جواز 
صحيح نبوی صلی هللا عليه وسلم صادر شده باشد و قياس کردن و يا  آن از طريق کتاب خدا و سنت

استناد به استحسان جايز نيست. اما در امور غير عبادی، چون اصل بر جواز است، لذا انجام هر 
عملی يا استفاده از هرچيزی جايز است مگر آنکه از طريق کتاب يا سنت يا قياس يا استحسان يا سد 

  آن صادر شود. ذريعه حرمت يا کراهيت
  اما در مورد حجيت قياس: 

تمامی ائمه اربعه از جمله امام مالک و امام احمد قياس را معتبر دانسته اند و در فتاوی خود از آن 
نی (شاگرد شافعی) اتفاق مذاهب اسالمی را در مورد استعمال  استفاده نموده اند، چنانکه امام ُمزَّ

جامع بيان « است، و اين مطلب را امام ابن عبدالبر در کتابقياس در فقه و جميع احکام نقل کرده 
  ) آورده است.871/فحه (ص »فضل العلم وأهله

ولی امام احمد بسيار نادر از قياس استفاده کرده و ايشان حديث ضعيف و مرسل را بر قياس مقدمتر 
يچ چيزی بر آن دانسته اند. و ايشان فرموده اند : ماداميکه يک حديث صحيح مرفوع يافت شود، ه

مقدم نيست حال چه قياس باشد يا عمل اهل مدينه يا رأی باشد. و اگر در مسئله ای هيچ نصی 
موجود نباشد، آنگاه به اقوال صحابی استناد می شود و اگر قول صحابی يافت شود که مخالفی 

ها را که به نداشته باشد بر قياس ترجيح داده می شود. و اگر اقوال صحابی مختلف باشد، راجح آن
  کتاب و سنت نزديکتر است انتخاب می شود.

  هرگاه هيچيک از موارد فوق يافت نشد، آنگاه از قياس استفاده می شود.
بر خبر واحد مقدم دانسته، و  -در وقت تعارض  ،امام ابوحنيفه قياس جلی را  ،اما عکس امام احمد  

ته موجب شده که به احاديث آحاد زيادی شروطی که ايشان برای پذيرش و استناد به خبر آحاد گذاش
  عمل نکند.

و امام مالک قياس را بعد از کتاب و سنت و اجماع، قرار داده و آنرا بر قول صحابی و عمل اهل 
  مدينه مقدمتر دانسته است.

و امام شافعی فرموده که اصل بر کتاب و سنت است، اگر يکی از آن دو در دسترس نباشد، آنگاه بر 
  می شود. و اجماع را از خبر آحاد بزرگتر دانسته است.آنها قياس 

  يادداشت :
بجز ظاهريه، و شيعه و بعضی از معتزليان، هيچ مذهب فقهی منکر حجيت قياس نبوده است، و  

  تنها اختالف آنها در ميزان استعمال قياس بوده است.
  :  توضيحیيادداشت 

ل القدرهريک  ( امام شوکانی وامام ابن حزم دراينجا ميخواهم به معرفی مختصر فقط  دو عالم جلي
  خدمت خواننده خويش معرفی دارم .قياس اصال را جايز نمی دانند اندلسی ) که 

  امام شوکانی :
ق 1173در ماه ذی القعده سال  محمد بن علی بن محمد بن عبد oّ حسن شوکانی،عالم جليل القدر 

او . که صاحب منصب قضاوت بود، متولد شد درکشور  يمن  امروزی از پدری عالم و اهل فضل
خيلی زود مراتب علمی را طی کرده و به مقامات عالی دست يافت، به طوری که کرسی استادی 
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برای صنوف مختلف  پيرامون علومی چون تفسير، لغت، فقه و ... را در دست گرفت و در سن 
با علم وفضيلت او . عترض نشدندجا نيز بر او م بيست سالگی صاحب فتوا شد و کسی از بزرگان آن

ق 1250در سال امام شوکانی . علمای يمن قرار گرفتکه در اين مدت کمايی کرد از جمله بزرگترين 
 .وفات  و در صنعا مدفون شد

  ابن حزم اندلسی :امام 
يکی از علمای فقيه ، محدث .م)١٠۶۴-٩٩۴قمری) ( ۴۵۶-٣٨۴سعيد( احمدبن بن ابومحمد علی 

ش يکی از شخصيت های برجسته قرطبه بشمار رده او اصال از اندلس است ، وپدجهان اسالم بو
نمود و لی بعد ها اجتهادش او را به اين مستوا  ميرفت او در ابتدا  بر اساس فقه امام شافعی عمل می

ی  رسانيد  که بطور کامل قياس را؛ چه آشکار و چه پنهان، نفی کند و تنها ظاهر نص و عموم 
بابت  اينرا قبول داشته باشد و معتقد به برائت اصلی و استصحاب حال باشد او در کتاب و حديث

  کتاب های متعددی هم نوشته است .

  ؟جنابت چيست
، به حالت شرعی جنابت در اصل، اسم مصدر از اجناب و به معناى دورى است و در اصطالح 

نب، از آن شود. انسان جُ  شود که پس از نزديکى يا خروج منى حاصل مى نجاست باطنى گفته مى
  جهت که بدون  طهارت و غسل، از نزديک شدن به نماز منع و نهى گرديده، جنب ناميده شده است. 

شود؛ يکى آميزش جنسى به شرط دخول، نسبت به مرد و  نب مىبه طور کلى، انسان به دو چيز جُ 
د يا بيدارى؛ کم باشد يا زن ( اگرچه منى بيرون نيايد) و ديگرى بيرون آمدن منى؛ در خواب باش

اختيار. هر يک از دو مشخصه ياد شده، به  شهوت و با اختيار باشد يا بى زياد؛ با شهوت باشد يا بى
گردد. بنابراين، ممکن است مرد با همسر خود نزديکى کند و  تنهايى باعث وجوب غسل جنابت مى

 .شود سل واجب مىمنى از او بيرون نيايد که در اين صورت نيز بر هر دوى آنان غ

  ؟ دخول چيست
ور آطوريکه در فوق ياد ناسلی مرد به فرج زن ـداخل شدن سر آلت ت عبارت از دخول کردن؛ اول : 

ل صورت گيرد ويا انزال صورت نگيرد ، اشديم،اين عمل موجب برانسان ميگردد، فرق نميکند که انز
إذا التقی الختانان وغابت الحشفة فقد «: ايد مطوريکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم در اين بابت ميفر

  ).1261سلسلة الصحيحة) (  ) و (608ابن ماجة (( » وجب الغسل أنزل أم لم ينزل
نه گاه زن و مرد با هم برخورد کردند، و سر آلت تناسلی مرد فرو رفت، غسل ـتـهرگاه خ«يعنی : 

  ».واجب می شود چه انزال صورت گير د ويا هم انزال صورت نگيرد 
  دوهم :

هرگاه انزال روی دهد (ارضاء شود) غسل واجب می شود، حتی اگر دخول هم صورت نگرفته  -
إِنََّما «باشد ومثال بوسيله دست يا غيره استمتاع شده باشد، زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود : 

يعنی در ».نی) استغسل با) آب به سبب خروج آب (م«(). يعنی : 343مسلم (» اْلَماُء ِمَن اْلَماءِ 
  وقت نزول آب منی واجب می شد.مصدر: شيخ محمد صالح المنجد؛ (اإلسالم سؤال وجواب).

 واجب می شود: بطور يکسان بر مرد و زن ذيل غسل در دو حالت 
   ؟ احتالم چيست

 اين به . دهد می روی خواب هنگام در که است انزالی معنی به خواب هنگام در منی خروج يا احتالم
  . شود می گفته نيز  Dream Wet يا  Emission Nocturnal تفاقا
 emission nocturnal سن اوايل در  ديگر عباره به يا و نوجوانان  نسل در عموم بصورت  

   .پيونددمي بوقوع بلوغ
در وجود انسان سلول های جنسی همواره در حال ساختن  در تحقيقات خويش مينويسند که: ء اطبا

  توسط سلولهای مخصوصی در بيضه صورت می گيرد.وعمليه روسه  است، واين پ
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تها ظرفيت اين ـمن اسپرم ها پس از ايجاد در لوله های مخصوصی در بيضه، بالغ و ذخيره می شوند،
ر می شوند و بايد که تخليه  مجاری محدود است.به همين دليل پس از مدتی محدود اين لوله ها پُ 

اين مجاری تخليه می  (خروج منی و اسپرم ها) ابطه جنسی و انزالدراشخاص  متاهل با ر گردند.
  شوند و اسپرم سازی به صورت مستمر صورت می گيرد و با آميزش توسط فرد تخليه می شود.

ر باقی می مانند و اصوال در ندارند اين مجاری پُ  فعالتر ولی در اشخاص  مجرد که فعاليت جنسی 
سی شروع به تخليه شدن در جسم ميکند واين تخليه معموآل با برخی شبها در موقع خواب فشار جن

رسيدن به اوج لذت جنسی همراه بوده وبه صورت خود به خود و بدون اراده ی شخص تخليه می 
    پديده همان احتالم است.حالت و اين  شوند.

 ممکن است به طور معمول شخص با ديدن رؤيا های جنسی در خواب تحريک شود و به طور خود
  به خود انزال رخ دهد و منی و اسپرم ها از او خارج شوند.

ناگفته نماند که احتالم  رکانس و دفعات احتالم در انسانها  مختلف و در سنين مختلف متفاوت است.ـف
نبايد فراموش کرد که احتالم به هيچ صورت مريضی   خ دهد.حتی دراشخاص  متاهل هم می تواند رُ 

در انسانها  يکی از عاليم بلوغيت  يک پروسه عادی جسم بوده ومحسوب نميشود، بلکه اين 
  ميباشد.

 روياهای ديدن توسط تحريک  را،  احتالم علت است، شده ارائه تحقيقات اساس بر که تئوری يک
  داند. می بيداری) (هنگام روزانه خاطرات يا و کننده تحريک

ومنی همراه ميباشد، چون اين عميله به همه حال محتلم شدن عمليه است که با لذت وخروج شهوت 
 غير ارادی از انسان صورت ميگيرد بدين اساس در شرع اسالمی از جمله گناهان  شمرده نميشود.
ولی حکم شرعی در مورد انسان جنب  بعد از محتلم شدن طهارت است که حتما بايد غسل جنابت 

  بکنيد. 
ولی در دخترها هم ممکن  مايعی از   محتلم شدن در پسرها معموال با خروج منی همراه هست.

نا خارج باشد . در دخترها به ندرت پيش مياد که در زمان احتالم  مايع همراه با فشار و   اوخارج
   شدت به بيرون بريزد.

حتالم، از کلمه  حلم و به معناى خواب ديدن با لذت جنسى ميباشد ، فرق  ا طوريکه گفته آمديم:
 .ث انزال منى شود ويا هم  نشودنميکند که اين  خواب، باع

ولى در اصطالح شرعى، احتالم، اخص از احتالم لغوى است؛ به اين معنا که هرگاه در خواب، از  
شخص، منى خارج شود، شخص محتلم شده است و در اين صورت، بايد براى ادای نماز، غسل 

  جنابت وخود را طاهر سازد .
  حتالم :ا ازر در شکل گيری ـثؤعوامل م

  لماء سه عامل را از عوامل در شکل گرفتن  پديده احتالم  مؤثردانسته اند وعبارتند از :ع
  اول: عامل فطرتی و ژنتيکی

   یـعوامل محيط دوم:
  ی ـذايـسوم: عوامل غ

عامل فطرتی وژنيتکی در اختيار انسان نبوده واز  از بين سه عامل که در فوق از آن نام برديم تنها 
  . ت که از راه ارث به انسان ها ميرسدجمله توانای های اس

اين بدين معنی است که عامل  سرشتی و ژنتيکی در اختيار انسان نبوده  و به توانايی های به ارث 
رسيده که ميزان نياز جنسی را رقم می زند بستگی دارد يعنی سيکل تکرار احتالم از ناحيه عامل 

  .ژنی وابسته به ميزان نياز جنسی فرد است
  وامل محيطی: ع  -٢

منظور از عوامل محيطی آن دسته از ديدنی ها، شنيدنی ها و پديده های محيطی ديگر است که 
نيازهای جنسی فرد را برمی انگيزد. بسيار از اوقات ديدن صحنه های محرک موجب به اوج رسيدن 
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  توان جنسی و تخليه آن در خواب می گردد. 
  .تن  پديده احتالم مؤثردانسته اندعامل  تغذيه استسومين عامل را که علما ء در شکل گرف - ٣

اين عامل همانند عوامل محيطی عاملی ارادی است و تأثير قهری زيستی دارد و با مصرف غذاهای 
پرانرژی و افزاينده توان جنسی، سيکل احتالم کوچک گشته و تکرار پذيری سريع و زده پيدا می 

  کند.

  الم :ـتـرا ه جلوگيری از اح
ولی  ميباشد ،نب شدن در خواب امرى طبيعى دربين انسانها ورشديم که احتالم و جُ آياد   طوريکه

اگر احتالم از حد معمولی تجاوز کند ، بايد در مورد مهار کردن آن که نبايد بحيث مرض مبدل گردد، 
  اتخاذ گردد.در مورد تدابير پيشگيرانه ضرور است تا 

ير جلوگيری پيشگيرانه از احتالم نبايد از تدابير  افراطی همچنان نبايد فراموش کردد که در تداب
استفاده بعمل  اورد ، نبايد فراموش کرد که تدابير افراطی باعث احتقان غدد دستگاه تناسلي ميشود 

و نبايد جلو اين عمل طبيعي بدن گرفته شود مگر در موارد بسيار نادر كه تعداد دفعات احتالم به 
  .ضعف، خستگي، كم خوني و الغري انسان  شود قدري زياد است كه باعث

وسايل را غرض جلوگيری  ورده اند، برخی از راه ها وآمحققين طی تحقيقات که بعمل بخشی از 
    اشاره می نمايم :احتالم طی تحقيقات خويش نوشته اند که ما ذيآل به برخی از آنها 

 سيستم ساختن  منظم بر اند، داشته عرفیم احتالم اوردن در کنترول در که را عامل اولين اطباء -1
  ميباشد. بابت اين در چاره و راه بهترين غذايی مواد کنترول ميفرمايند ءعلما مينمايند. تاکيد ذایـغ

غذايی بخصوص تناول آنعده از غذای های که موجب توليد بيشتر مايع منی در  دقت در  پروگرام 
برنامه  مواد غذای طوری تنظيم شود که حد اقل موجب  بدن ميگردد بايد درحد اعتدال تناول گردد،

   تقليل منی در وجود گردد.
غذاهای مقوی و مهيج مثل تناول پروگرام رژيم غذايی   شايسته است که از درکه  �فنه اند علماء 

جانب اعتدال در در تناول آن پياز، خرما، سير، پسته و... خودداری صورت گيرد ويا هم  حداقل 
  .بعمل ايد بايد امتناع خاصتاً از طرف شب، رخوری ات شود ودر نهايت  از پُ مورد مراع

تا ، همه جانبه خويش را بخرچ دهد وتالش بليغ انسان سعی   : شهوانی امور در کردن فکر عدم -2
اصآل فکر هنگام خواب به امور شهوانی در از فکردن در امور شهوانی خود داری نمايد وبخصوص 

مشكل ترين مرحله رويارويي با انحراف جنسي، سالم سازي بدين عقيده اند که : علما ء  نکند ، 
  انديشه و پرهيز از افكار شهواني بخصوص در شب است.

فراموش نه نموده  ء ضوبا وخوابيدن  سنت انسان همه سعی وکوشش خويش را بخرچ دهيد تا  
هنگام خوابيدن چند  رفتن  و بستر خواب به ياد هللا  به  بايد استفاده بعمل ارد . ءواز نورانيت وضو

نمودن، را تالوت » ناس و فلق و آية الكرسى « هاى  بخصوص  سوره آيات از کالم هللا مجيد و
 سفارش ميشود. 

توانند در پيشگيري از انحرافات اخالقي و ـ ، به نحوي ميتذکر به عمل آمدهمة آنچه که در فوق بدان 
سانها نقش داشته باشند، اما آنچه بيش از همه ضروري است و طغيان شهوت و غريزة جنسي در ان

به صورت زيربنايي در شخصيت و رفتار انسانها وبخصوص جوان بی نهايت مؤثر است. پرورش 
  معنويت و تقويت ايمان و تقواي الهي است.

  جوانان محترم ! 
هاي  ه غرق در جاذبهكنيم كه جهان به شدت در ماديات فرو رفته و يك سر ما در عصري زندگي مي 

نفساني و امور شهواني گرديده است. در شرايط كنوني، خأل عظيم و هولناكي از اخالق و معنويت 
 .ها نيز از همين جا ناشي شده است پديد آمده و تمامي مشكالت انسان

ز اگر با تقويت ايمان و نيروي اراده، باورها و اعتقادات نوجوانان تقويت گردند، بدون شك بخشي ا
  .شودـ شهوت و غريزة جنسي درمان مي ، مشکالت  آنان بخصوص  در زمينة مسايل اخالقي
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  روزه گرفتن : -3
 اروزه گرفتن برای کنترل خواسته های نفسانی و تقويت اراده بی نهايت مفيد وموثر ميباشد، زير

سان  را تعديل ، ارادة انسان را قوي، غرائز و شهوت ان» تلطيف « گرفتن  روزه، روح انسان را  
  .ميكند

روزه گرفتن قواى حيوانى و شهوانى در انسان را تضعيف می سازد، زمانيکه  قواى شهوانى در  
  شود. رنگ مى  انسان ضعيف گردد طبعيتآ فكر گناه هم در انسان كم

اشتراک در مجالس دينی ومذهبی وبخصوص مجالست با علمای دينی در  تالوت قرآن عظيم الشان،
  ل از محتلم شدن مفيد وموثر ميباشد.خصوص تقلي

 عدم و خواب هنگام به غذا حداقل صرف يا و غذايی رژيم در  اعتدالی و نظم روزه �رفتن برعالوۀ
 �ذار تأثير احتالم وقوع عدم در و بوده مؤثر عرصه درين خواب از قبل شکم وپُربودن غذا خوردن
  ميباشد.

 وقوع در انگيز شهوت  های کتب  ۀـمطالع و و جنسی وعاليق روابط مورد در ها پردازی خيال -4 
   دارد. را خويش تأثير احتالم
   است. باخبر و آ�اه آن به تعالی هللا مي�ذرد انسان فکر و ذهن در آنچه است مسلم

هاى مداوم گرديده و نيروى  تخيّالت و تصّور درباره مسايل جنسى و شهوت آلود منجر به تحريك
  .دارد و انسان را از مسائل حقيقى و واقعى زندگى باز مىين برده ـحيات را از ب

 داده نشان تجارب دارد. را خويش تأثير احتالم وقوع عدم و وقوع مورد در خواب شيوه تغيير -5
نيز در وقوع احتالم تأثير  بر روی شکم بخوابد  خويش بستری در خواب وقت در يکهانسان که است

  .داشته ميتواند
دو تا  ها  شب هء سوم به صورت ضمنی تذکرداشتيم تناول غذا  و مقوی هایچنانچه در ماد -6

  در مورد وقوع احتالم تأثير �ذار بوده ميتواند.  ساعت قبل از خواب 
   ميتواند. داشته تأثير نحوی به احتالم وقوع در نيز جای در تنها بودن حالت -7
ثير دارد. خوابيدن در جای سرد تر برای نيز در وقوع احتالم تأ محل خواب�رم بودن غير عادی   -8

  جلو�يری از احتالم سفارش شده است. 
چشم به نامحرم و  تمرکز  دارد. احتالم وقوع به را خويش تأثير نيز ها چشم بر کنترول داشتن -9

   دروقعوع احتالم تأثير داشته ميتواند. انگيز است، كالً هر آنچه كه شهوت
هاي  جنسي و به طور كل انحرافات اخالقي، محيط آلوده و محركيكي از علل و عوامل انحرافات 

هاي انحرافي، منجر به طغيان  شهواني است. محيط از طريق وارد نمودن عناصر محرك در گرايش
  خاصتاً در جوانان شده ميتواند. غريزة جنسي 

تلويزيوني و هاي  مسايلي از قبيل بدحجابي، روابط ناسالم و آزاد دختر و پسر، برخي از سلایر
تأثير  و هم چنين استفادة نادرست از اينترنت در تحريك شهوت و غريزة جنسي یخارج یها لمـف

  نيز جاي�اه منفی خويش را دارد. حضور در مجالس مختلط يا برخورد با نامحرم منفی داشته  و 
ان بی کنترول گوش يکی از عامل است که کنترول اوردن انحرافات جنسی  بخصوص در جوان -10

ساز حرام شود، مانند   هايى كه ممكن است به حرام منجر شوند و زمينه نهايت موثر است . شنيدنى
 .نيز در وقوع احتالم تأثير دارد انگيز نامحرم و فلم ها وکست های  موسيقى، صداى شهوت

ند، در شوند انسان مزه گناه را مزمزه ك ترك مصاحبت با دوستان ناباب: دوستانى كه باعث مى -11
عدم آميختگي زن و مرد.  .دشمن هستند و بايد از آنها پرهيز كرددوست نبود و درعمل واقع 

 .كند همنشيني زن و مرد و همسخن شدن و خلوت كردن با يكديگر زمينه لغزش را فراهم مي
و جوانان و نوجواناني كه روابط نامطلوب و ناسالم دارند : بر خورداري از روابط سالم انساني -12

شوند و تحت  بند و بار دوست و رفيق هستند، كم كم به انحرافات كشيده مي با افراد منحرف و بي
ها  گيرند. نفوذپذيري جوانان از دوستان و همساالن بيش از ساير گروه تأثير امور شهواني قرار مي
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  .است
  هاي جنسي و محرك بايد پرهيز صورت گيرد . ز شوخيا -13

 تنظيم خواب -14 
دهد كه بيشتر انحرافات به خصوص در زمينه مسايل جنسي از فكرهاي ناسالم و  ات نشان ميتحقيق
هايي كه انسانها بخصوص طبقه جوان قبل از خواب رفتن در ذهن شان ايجاد ميگردد ،  پردازي خيال

  شود.  ناشي مي
 فتنر خواب بستر به کرد غلبه وهرزمان نموده ای مفيده ۀـمطالع خواب از قبل ها شب  -15

   ميشود. سفارش
به خاتمهء زند�ی و استادن به دربار الهی و اينکه اين جهان برای هر انسان مانند زمان ابتالء  -16

و امتحان و فرصت کوتاه است که بايد زند�ی مطابق به دساتير اسالمی و ادای رسالت سپری شود. 
   واند. چنين انديشيدن انسان را از  تخلف وارتکاب �ناه باز داشته ميت

برخی محقيقن  استفاده از لحاف گرنگ وتوشک نرم ومستريح را عامل تسريع  پروسه  احتالم  -17
  دانسته اند .

نيز در عدم وقوع احتالم  به تخليه مثانه  بيدار شدن درنيم شب  و رفتن به تشناب و پرداختن  -18
  مؤثر بوده ميتواند. 

سفارش  نازک وچسپ پرهيز هاى تنگ، پوشيدن لباس .لباس  نقش موثری در تزيد احتالم دارد -19
  ميشود. 

   ميتواند. داشته منفی تأثير مورد درين نيز تناسلی اعضای با مورد بی تماس از -20
  پند لقمان حکيم در جلوگيری از احتالم به فرزند خويش:

ن نصايح سودمند به فرزند خويش در جلوگيری از شهوت ومحتلم شد ۀـلقمان حکيم در سلسل
د: ای پسرم! تو از آن روزی که به دنيا آمدی، پشت به دنيا و رو به آخرت کردی، و خانه ـميفرماي

  . ای که داری به طرف آن می روی نزديک تر از خانه ای است که از آن دور می شوی
 که اگر چنين کنی از تعليم تو دريغ می ورزند ،بنشين ولی با آنان بحث مکن ء پسرم همواره با علما

و از دنيا به قدر نيازت استفاده کنيد ، و يک باره دنيا را ترک مکن، وگرنه سربار جامعه خواهی 
ت ضرر رساند، آن قدر روزه بگير که از شهوتت ـشد، و دردنيا آنچنان داخل مشو که به آخرت

  جلوگيری کند. 

  عامل تزيد احتالم:
ن تحريک و انزال را در خواب بيشتر فراوانی وقوع نعوظ به هنگام خواب از عواملی است که امکا

  می کند.
روياهای شبانه و ميل جنسی حاصل از آن در دختران نقش عمده ای ندارد. حداکثر ميزان احتالم در 

  سالگی است. 21پسران 
آغاز اين پديده ی فيزيولوژيک تقريبا با آغاز بلوغ همزمان است. اما گاه تا يکی دو سال پس از 

روی نمی دهد. وقوع احتالم های شبانه در تمامی افراد قطعی نيست چنانکه در  آغاز بلوغ اين پديده
درصد دختران به ارگاسم های شبانه خود اشاره  10درصد پسران و  70نيمه دوم دوران بلوغ فقط 

  می کنند.
راه های ديگری  تخليه جنسی در يک فرد کمتر باشد، طوريکه در فوق متذکر شديم در صورتيکه 

قوع روياهای لذت بخش شبانه در انسان بيشتر ميگردد ، ولی برخی اشاره کرده اند که احتمال و
شبانه، بخصوص در خانم ها، به نزديکی و ساير راه های تخليه انزال   ميزان روياها و ارگاسم های 

جنسی بستگی ندارد. وقوع ارگاسم های شبانه گاه در بعضی خانم ها در پس و پيش قاعدگی، که 
  با افزايش تحريک پذيری زن است، فراوانتر می شود. همزمان
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گرچه برخی از  محقيقين بدين  عقيده اند که: احتالم های شبانه هنگامی رخ می دهد که پروستات و 
ر شده باشد و با امواج تحريکی همزمان با نعوظ، با مکانيسم های پيشرفته سبب پُ   کيسه های منی

ه می شود که فردی در چند شب پی در پی و حتی هرشب چندبار (به تخليه آن ها گردد، اما بسيار ديد
  ندرت بيش از دوبار) محتلم می گردد.

انزال در خواب غالبا با لذت همراه است و ممکن است از نظر ميزان لذت تفاوتی چندان با نزديکی 
ه هنگام به هنگام بيداری نداشته باشد، اما گاه شخصی لذتی درک نمی کند و فقط صبحگاهان، ب

  .برخاستن از بستر، مواد منی را در لباس خويش احساس مينمايد

   :احتالم حکم
غسل واجب ميگردد، طوريکه قرآن  زمانيکه انسان محتلم ميشود، بر بنياد حکم شرعيت  بر انسان 

الِة فاْغِسلُواْ ُوُجوَهُکْم عظيم الشان در اين باره ميفرمايد : (يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ إَِذا قُْمتُْم إَِلی الصَّ 
ُرواْ َوإِن ُکنتُم َوأَْيِديَُکْم إَِلی اْلَمَرافِِق َواْمَسُحواْ بُِرُؤوِسُکْم َوأَْرُجلَُکْم إَِلی اْلَکْعَبيِن َوإِن ُکنتُْم ُجنُبًا فَاطَّهَّ 

َن اْلغَائِِط أَْو الََمسْ  نُکم ِمّ ْرَضی أَْو َعَلی َسفٍَر أَْو َجاء أََحٌد مَّ ُمواْ َصِعيًدا َطيِّبًا مَّ تُُم النَِّساء فَلَْم تَِجُدواْ َماء فَتَيَمَّ
ْن َحَرجٍ َولَِکن يُِريُد ِليَُطهَّ  ْنهُ َما يُِريُد oُّ ِليَْجعََل َعلَْيُکم ِمّ َرُکْم َوِليُتِمَّ نِْعَمتَهُ فَاْمَسُحواْ ِبُوُجوِهُکْم َوأَْيِديُکم ِمّ

  )  6وَن )(سوه المائدة/َعَلْيُکْم لَعَلَُّکْم تَْشُکرُ 
ايد چون به (عزم) نماز برخيزيد صورت و دستهايتان را تا آرنج  يعنی:ای کسانی که ايمان آورده

ايد خود را پاک  بشوييد و سر و پاهای خودتان را تا برآمدگی پيشين(هر دو پا) بشوييد و اگر جنب
شما از قضای حاجت آمد يا با زنان کنيد (=غسل نماييد) و اگر مريض يا در سفر بوديد يا يکی از 

ايد و آبی نيافتيد پس با خاک پاک تيمم کنيد و از آن به صورت و دستهايتان بکشيد خدا  نزديکی کرده
خواهد شما را پاک و نعمتش را بر شما تمام گرداند باشد که  خواهد بر شما تنگ بگيرد ليکن می نمی

  سپاس (او) بداريد .
  و بوسيله تيمم می کنند.   ا را امر به دو طهارت صغری و کبریهللا تعالی در اين آيه م

می گويد: طهارت صغری همان وضوء و طهارت کبری همان  21/396شيخ االسالم ابن تيميه در 
  غسل است.

  سنت نبوی:
النَّبِِیّ صلی هللا  َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن اْلُخَزاِعِیّ رضی هللا عنه قَاَل: ُکنَّا فِی َسفٍَر َمعَ   در حديثی از : 

ا اْنفَتََل   ...عليه وسلم َوإِنَّا أَْسَرْينَا، أَ َونُوِدَی بِالصَّالِة فََصلَّی بِالنَّاس، فََلمَّ ثُمَّ نََزَل فََدَعا بِاْلَوُضوِء، َفتََوضَّ
؟ قَاَل: »َک يَا فُالُن أَْن تَُصِلَّی َمَع اْلَقْومِ َما َمنََع «ِمْن َصالتِِه، إَِذا ُهَو ِبَرُجٍل ُمْعتَِزٍل لَْم يَُصِلّ َمَع اْلَقْوِم، قَاَل: 

ِعيِد فَِإنَّهُ يَْکِفيکَ «أََصاَبتِْنی َجنَابَةٌ َوال َماَء، قَاَل:    344بخاری: »...َعَلْيَک بِالصَّ
درسفری همراه رسول هللا صلی هللا    يعنی: از عمران بن حصين رضی هللا عنه روايت شده که گفت:

. رسول هللا صلی هللا عليه وسلم آب خواست و وضو گرفت. سپس، اذان گفته  .. عليه وسلم بوديم.
شد و ايشان نماز را اقامه کرد. پس از اتمام نماز، مردی را ديد که در گوشه ای نشسته و در نماز، 

ای فالنی! چرا در نماز جماعت شرکت «شرکت نکرده بود. رسول هللا صلی هللا عليه وسلم پرسيد: 
گفت: من نياز به غسل داشتم و آب نبود. رسول هللا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  ؟» نکردی

  ».با خاک تيمم کن همين برايت کافی است«فرمود: 

  ؟منی چيست
که از غدد تناسلى مرد، به وسيله  است منی ، عبارت از آبی است  سفيد رنگ ويا هم  مايع غليظى 

شهوت تسکين يافته  مايع ،با آمدن آيد.  ارضايی  بيرون مى نزديکى عمل جنسی و يا احتالم و يا خود
انسان به  زمانيکه  منی از انسان خارج ميشود، نوع از لذت خاص برای انسان رخ ميدهد . و و

  نوعی از  آرامش ميرسد.
  قابل تذکر است که : خروج منى در زن و مرد تفاوت دارد.
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  :درمرد، داراى سه نشانه زير است
  .هوت استهمراه با ش -
 .آيد با جستن بيرون مى -  
  .شود بدن پس از آن سست مى -

بايد اين نکته را در نظر داشت که الزم نيست تا هر سه صفت بروز شوند تا حکم بر منی شود بلکه 
کافی است تا يکی از آن صفات ظاهر گردند تا حکم کنيم که مايع خارج شده منی است. چنانکه امام 

) جمع بندی نموده ، که مطالعه 2/141ين بابت معلومات مفيده را درالمجموع (نووی رحمه هللا در ا
  آن بسياری از موضعلت فقهی در مبحث حل ميگردد .

  رنگ منی:
رنگ آب منی مايل به زرد ودر برخی از انسان بشکل رقيق ودر برخی از انسانها کمی غليظ ميباشد 

عليه وسلم چنين فورمولبندی گرديده است :در  طوريکه صفت اين مايع  در حديثی پيامبر صلی هللا
) 311-(مسلم » إن ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر«مورد صفت ميفرمايد :  

.يعنی: منی مرد سفيد و غليظ است و منی زن رقيق و زرد است.ناگفته نماند دربرخی از زنان رنگ 
  منی بجای زرد، سفيد ميباشد .

  بوی منی :
تری باشد ، بوی خميره ارد را ميدهد  و در حالت که  اگر منی در حالت، تقريبآ بد بو بوده  بوی منی

  مرغ می ماند . ی تخم خشک شود ، بوی آن تقريبآ  به بوی سفيده

  حکم لباس آلوده به منی در نماز:
 ر اين هيچ جای شک نيست که: يکی از شروط صحت نماز، پاک بودن بدن، لباس و مکان اقامه ید

  نماز از نجاسات است و چنانکه يکی از اين سه مورد به نجاسات آلوده باشند نماز باطل است.
چون منی را نجس می دانند و لذا بر اساس   (رح عليهما) امام صاحب ابوحنيفه وامام صاحب  مالک

  رای آنها نمازی که در آن بدن يا لباس يا مکان با منی آغشته شده باشد جواز ندارد .
منی طاهر است بنآ لباس (رح عليهما) بر طبق رای امام صاحب شافعی و امام صاحب  احمد ولی  

  ويا هم جسم که آغشته با منی باشد ، خواندن نماز درآن جواز دارد ، باعث باطل شدن نماز نيست.
اما رای راجح آنست که منی نجس نيست و لذا آلوده بودن اين سه مورد به منی باعث باطل شدن 

  نخواهد شد. نماز 
  .واگر احيانا شخصی با لباس آغشته به منی نماز خواند ضرری به نمازش وارد نمی سازد

ولی بهتر است که هرگاه بدن يا لباس به منی آغشته شد، محل آلودگی را با آب شست يا اگر منی 
  خشک شده بود آنرا بطريقی از بدن دور ساخت.

کنت أفرک المنی من ثوب رسول هللا صلی : « است  گفته  عنها   هللا   رضی   عايشهدر حديثی بی بی 
   پيامبر خشک  لباس  روی  منی   هرگاه» ( هللا عليه وسلم إذا کان يابسا وأغسله إذا کان رطبا

   ). شستم می   آنرا   بود، می  تر ونمناک   وهرگاه  کردم می   و پاکش   ماليدم دست می   با  آنرا   شد می
  اند. کرده  روايت   بزار آنرا  و   ابوعوانه  و   دارقطنی

ولی فراموش نشود که خارج شدن منی از بدن اگر همراه با لذت باشد باعث واجب شدن غسل 
  خواهد شد و تا زمانيکه غسل نشود هيچ نمازی صحيح نيست.

 :؟َمْذْى چيست
ته رود و در اصطالح، به آبى گف مذى، در اصل، به معناى آبى است که از روزنه حوض بيرون مى 

ولی اين  آيد. ميشود  که بعد از مالعبه و بازى کردن با همسر يا شخص ديگر، از شخص بيرون مى
اين رطوبت، در صورتى که مجرا آلوده به بول و منى نباشد، پاک  مايع با لذت همراه نمی باشد .
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  .است
  رنگ مايع مذی:
  و   ی جماع  درباره   تفکر   بوقت  که چسبناک است    رنگ و   سفيد  رنگ آب مذی تقريبآ 

و    شود می  خارج  زن   يا   مرد  تناسلی   از آلت   ، زن   با  مالعبت  و   شوخی   بوقت  يا  ، همبستری
اين ماده آبی   ليکن   دارند  دو آن را  هر  مرد  و   زن   کند، نمی   احساس  آنرا  خروج   انسان   گاهی

اصابت    بدن  به  هر گاه   ، است   ناپاک  و   سنج  علما   باتفاق   آب   اين  ميباشد ،   بيشتر   در زنان
   ، کافی است  بر آن  آب   پاشيدن   کند اصابت    لباس  به  اگر   ولی  ، است  واجب   آن   شستن  نمايد،
  رخصت  و   است  دشوار   مجرد،   جوانان  برای   آن   از  پرهيز  که   است  نجاستی   اين   زيرا
  . ادرار کودک   تا   ، است   تر شايسته   ، آن   برای

ولی با خارج شدن مذی وضو باطل می شود و الزمست برای نماز بعدی حتما وضو گرفته شود 
کنت رجال مذاء فأمرت رجال أن يسأل النبی صلی «  : که   است   شده   رضی هللا عنه نقل  علی  از  زيرا

  بسيار  که  بودم  یمرد   يعنی ( من  »هللا عليه وسلم، لمکان ابنته فسأل، فقال: توضأ واغسل ذکرک
   مردی   لذا  ، کنم   سوال   او  از   ، داشتم   شرم پيامبر  دختر  بخاطر   خودم   ، ديدم می  خود   به   مذی

  .  ) بشوی   را   خود   و آلت   بگير   وضو   فرمودند:   ايشان  کند،   سوال  او   از   که   فرستادم   را
   د.ان کرده روايت    را  حديث   اين   ديگران  و    بخاری

   ؟چيست  َوِذي َوِدي يا  
  پليد   خالف  بدون   آب  اين   و   شود مي   خارج   از ادرار،  بعد   که  است   غليظي   سفيد  آب    ودي

  : است   گفته   عنها   هللا   رضي    عايشه  است.
و    ،گردد  شسته   شود  آلوده   آن   به   که  اندامي  هر  و   آلت  که بايد آيد،  از ادرار مي   بعد  ودي « 

روايت    را  حديث   المنذر اين  ابن   . نيست   جنابت  موجب   يعني    “ وضو گرفت نه غسل  آنوقت
: المني والودي والمذي، أما المني ففيه الغسل،  که است   شده   روايت  عباس  ابن  و از   . است   کرده 

  و   مذي  براي   و   ، است   جنابت  غسل   موجب   ، وأما المذي والودي فيهما إسباغ الطهور) (مني
   و  اند کرده نقل   را   حديث  اين   بيهقي   و   اثرم   .  ) است  کافي کامل   وضوي   و   شستن   تميز   ودي
(وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو   : است  کرده نقل    بدينصورت  بيهقي  را   حديث  متن

را    آن   جاي  و   آلت  ديدي   بخود  ار   ودي   و  مذي   مذاكيرك وتوضأ وضوءك في الصالة) ( اگر
    بگير).  وضو  ، گيري مي   نماز وضو   براي   که همانطوري   و آنوقت   بشوي  

 :  َوْذىْ 

وذى، در اصل، از وذيه به معناى آب کم گرفته شده است و در اصطالح، طوريکه در فوق ياد  
   آيد. گويند که بعد از منى بيرون مى اورشديم به آبى مى

  ؟رطوبتی چيست ترشحات
رطوبات ترشحی عبارت از  ترشحاتی شفافی هستند که از رحم زن خارج ميگردد  و گاهی خروج 

اين ترشحات اصآل در برخی از زنها احساس نمی شود ، مقدار اين ترشحات در برخی اززنها   زياد 
  و در برخی ديگرکم ميباشد .

  حکم طاهربودن مايع سه گانه درفقه:
منی طاهر است و الزم نيست تا محل آلوده شدن بدن يا لباس را شست (هر  ءقهاـفنزد برخی از ه ب

چند بهتر است که شسته شود) ولی خارج شدن منی (به شرطی که همراه با لذت باشد) موجب واجب 
، ولی شدن غسل می گردد. حال چه به سبب جماع باشد يا در خواب صورت گيرد ويا هم در بيداری

يک انسان به داليل مريضی از بدنش خارج ميگردد ، حکم فقهی همين است که اگر خروج منی از 
  ضرورت به گرفتن غسل جنابت نميباشد .
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حکم مذی در نزد علما همين است که نجس است بنابر اين اگر مذی در جسم ويا روی لباس به افتاد 
باطل کننده وضو بوده ولی  بايد  جسم ولباس را بايد با آب  شست . طوريکه قبآل  ياد اور شديم مذی 

  نيازی به غسل کردن ديده نميشود .
ولی  در مورد اينکه آيا رطوبت و ترشحات خارج شده از رحم زن  نجس است يا طاهر درمابين 

  علما اختالف نظر است.
  اول:

برخی از علما حکم مينمايند که رطوبت ها ترشحی  نجس است زيرا اين ترشحات از داخل فرج زن  
می ايد ،در حاليکه باعث بوجود آمدن نوزاد نمی شود و گفته اند که شبيه به مذی است و بيرون 

برای گفته خود به حديث زيد بن خالد استدالل کرده اند که زيد از عثمان بن عفان رضی هللا عنه 
سوال کرد: هرگاه مردی با زن خويش جماع کرد ولی منی خارج نشد چکار کند؟ عثمان جواب داد: 

بگيرد چنانکه برای نماز وضو ميگيرد سپس آلتش را بشويد، بعد عثمان گفت: آنرا از رسول وضو 
  .347و مسلم  292هللا شنيدم ... تا آخر حديث. بخاری 

و همچنين به حديث ابی بن کعب استناد کرده اند که گفت: ای رسول خدا اگر مرد با زنش جماع کرد 
 عليه وسلم فرمود: آن قسمتی را که داخل فرج زن شده ولی انزال ننمود چه کند؟ پيامبر صلی هللا

  شسته می شود بعد وضو گرفته و نماز بخواند.
حال اين دسته از علما گفته اند: پيامبر صلی هللا عليه وسلم امر نمودند تا قسمتی که داخل فرج زن 

أی گفته اند که شده شسته شود، بنابراين داللت بر نجاست بودن فرج زن است. اما مخالفين اين ر
  ). 1/473حکم اين دو حديث منسوخ شده است. (فتح الباری (

و همچنين گفته اند احتمال دارد دستور پيامبر صلی هللا عليه وسلم به شستن آلت بدليل خروج مذی 
  باشد زيرا آنهادر حال مالعبت بوده اند.

ين (جلو و عقب) خارج شود دوباره قائلين به نجاست گفته اند: طبق قاعده هر چيزس که از سبيل
) . 2/88) ،  المغنی  (1/406المجموع  («نجس است بجز منی.(تفصيل موضوع را ميتوان در : 

  مطالعه فرمايد)
  دوم:

برخی ديگر از علما فرموده اند ترشحات فرج زن پاک و طاهر است و برای گفته خود چنين استدالل  
  مينمايند :

ا آورده اند که در آن منی روی لباس پيامبر صلی هللا عليه وسلم حديث عايشه رضی هللا عنها ر   -1  
را ماليد در حاليکه اين منی به سبب جماع خارج شده بود بنابراين منی بايستی با رطوبت فرج 

آغشته شده باشد، و اگر ما حکم به نجاست فرج زن کنيم در حقيقت حکم به نجاست منی وی کرده 
است) زيرا منی از فرج زن خارج می شود و داخل فرج زن رطوبت  ايم ( در حاليکه منی زن طاهر

  و ترشحات وجود دارد و اين ترشحات سبب می شود تا منی نيز نجس گردد.
اين ترشحات پديده ی پنهانی نيستند و در زنان بسيار وجود دارد و بدون شک در زنان عهد  -2

گز وارد نشده که پيامبر صلی هللا عليه پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيز وجود داشته است ولی هر
  وسلم امر به شستن آن يا وضو بخاطر آن دهند.

  محل خروج اين ترشحات با محل خروج ادرار که نجس است يکی نيست. -3
اين قاعده ی فقها که می گويد: (هر چيزس که از سبيلين (جلو و عقب) خارج شود نجس است  -4

عليه وسلم نيست و همچنين اجماعی بر آن صورت نگرفته، از  بجز منی)، فرموده پيامبر صلی هللا
طرفی برخی مايعات از سبيلين خارج می شوند که باعث باطل شدن وضو نمی شوند مانند خون 

  استحاضه.
و اين قول امام  ابوحنيفه و امام احمد و يکی از دو روايت منسوب به شافعی و قول مختار امام 

  ا هللا است.نووی و شيخ ابن عثيمين رحمه
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اين دو قول مختلف در مورد نجس بودن يا طاهر بودن ترشحات فرج زن بود. اما کدام قول ارجحيت 
  دارد؟

  به نظر می رسد که بهتر است قائل بر تفصيل باشيم بدين گونه که:
هرگاه اين ترشحات در هنگام مالعبه يا قصد جماع با شوهر خارج شد چون، با مذی ترکيب می شود 

ترشحات خارج شده    نيز خود نجس است و باعث ابطال وضو می گردد بنابراين در اين حالتو مذی 
  هم نجس اند و هم باعث ابطال وضو.

اما چنانچه اين ترشحات غير از اين حالتها و در حالت معمولی يا هنگام حاملگی و يا هنگام کار و 
ن اين ترشحات داده می شود زيرا پياده روی زياد خارج گشت، پس در اين حالت حکم به طاهر بود

  هيچ دليلی مبنی بر نجس بودن آن وجود ندارد وهللا اعلم.

  يادداشت فقهی:
ور شديم :آنچه که از آلت انسان خارج می شد؛ يا ادرار است و يا منی و يا آطوريکه در فوق ياد 

  مذی ويا ودی.
ليلی که باشد) چون نجس هستند حال اگر ادرار و مذی و ودی از بدن انسان خارج گردند (به هر د

پس الزمست که محل آغشته شدن بدن و لباس را به ادرار و منی و مذی با آب پاک شست، زيرا 
  شد، اين موارد همگی نجس هستند. �فته همانطور که 

أن أعرابيا بال فی المسجد فقام إليه بعض القوم،  دليل نجس بودن ادرار حديث أنس است که گفت: (
: دعوه والتزرموه، قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه)   صلی هللا عليه وسلم هللافقال رسول 

يک نفر اعرابی (صحرانشين) در مسجد ادرار کرد بعضی از مردم به سوی او بلند شدند (تا او را «
ث حبس فرمود : او را به حال خود رها کنيد وباع   صلی هللا عليه وسلم منع کنند). پيامبر ازاين عمل

ادرارش نشويد. انس گفت : وقتی تمام شد (پيامبر) سطلی آب درخواست کرد و آن را بر محل ادرار 
  متفق عليه ».ريخت

و ماده ی چسپنده در حقيقت مذی است که از بدن خارج شده و لذا الزمست بدن و لباس آلوده به 
  مذی را شست وگرنه نماز فرد قبول نيست.

نجس می باشد و به همين دليل پيامبر صلی هللا عليه وسلم  ی است کهمذی آب سفيد و رقيق و لزج
  .دستور داده تا با خروج آن، آلت تناسلی شسته شود

بمکان   rاز علی رضی هللا عنه روايت است که گفت : (کنت رجال مذاء، و کنت أستحيی أن أسأل النبی
مردی بودم که مذی زيادی از «وضا) ابنته، فأمرت المقداد بن األسود فسأله فقال : يغسل ذکره و يت

من خارج می شد و به خاطر جايگاه دختر پيامبر صلی هللا عليه وسلم شرم داشتم از پيامبر صلی هللا 
عليه وسلم سؤال کنم به مقداد بن أسود گفتم تا از او سؤال کند، پس پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

  متفق عليه  ».بگيرد ء فرمود : آلت تناسليش را بشويد و وضو

  اما ودی:
و نجس است:از ابن عباس روايت است که   شود آب سفيد و غليظی است که بعد از ادرار خارج می 

گفت : (المنی والودی و المذی، أما المنی فهو الذی منه الغسل و أما الودی و المذی فقال : اغسل 
يزی است که با خارج منی وودی و مذی، اما منی چ«ک للصالة) ءذکرک اومذاکيرک و توضأ وضو

هايت را بشوی و  شود و اما دربارة ودی و مذی گفت : آلت تناسليت يا بيضه شدن آن غسل واجب می
  )115(  بيهقی».سپس مانند وضوی نمازت وضو بگير

  تعريف لغوى مواد مخدره :
ر وا توانی، و گرفته شده بمعنای ضعف سستى، نرمی و نا »َخَدُر  « ۀــعربی است که از کلم ژۀُمَخّدِ

     .»به معنای سردی نيز آمده است.
بی غيرتی و بى همتى را دربر مى گيرد که   حيرانی، تردد، تنبلی، ندی، کُ  بصورت عموم معنای ترس، 
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با  اين صفات در شخص معتاد به مواد مخدر و هرنشه کنندهء ديگرچه جامد و چه مايع باشد، ۀـهم
  د.نوجود دار فيصدی های معين
  حی مواد مخدره:تعريف اصطال

هر مواد خام يا « ها را مياوريم: در بارهء مواد مخدر تعريفات زيادى آمده که ما در اينجا بهترين آن
ساخته شده که داراى عناصر تحريک کننده يا تسکين دهنده که در غير موارد طبى يا صنعتى بکار 

مغز شود. مثل حالت  برده شود و مصرف آنها باعث معتاد شدن و دگرگونی در سطح هوشياری
چه از نگاه جسمى يا    سرخوشی و لذت، خواب آلودگی و سستی. و ضررهايش باالى فرد و جامعه

  ».روحى و يا اجتماعى ظاهر گردد، مواد مخدر گفته مى شود
  فرق بين مواد مخدر با مسکرات:

از مايعات و مسکرات مفهوم شاملتری نسبت به مواد مخدر دارد که همه چيزهای نشه آور را اعم 
جامدات دربر ميگيرد، ولی مخدرات از ديدگاه فقها تنها به مسکرات جامده چون چرس، افيون 

  نسوار، سگرت و... اطالق ميگردد.
  انواع مواد مخدر:

   مواد مخدر را ميتوان به سه دسته تقسيم نمود:
  مواد مخدر طبيعى: -1

   نبات پان و تنباکو.(کوکنار)،  که از نباتات بدست می آيد مثل چرس، افيون
  مواد مخدر مصنوعى: -2

مانند: مورفين، هيرويين و کديين که از مشتقات ترياک و خشخاش می باشند و اثرات سوء آنها نيز 
مانند ديگر مواد مخدر بسيار زياد می باشد و برتمام اعضای بدن اثر سوء دارد، و در بسياری 

زيبا و دارای  ۀء چند لحظـتدريجی است که ابتداموارد منجر به مرگ می شود و در واقع يک مرگ 
خواص خيلی خوبی جلوه می کند، ولی بعد از مدت بسيار کمی قدرت تخريب و ويرانگری خود را 

با وجود  در بسياری  موارد به علت ضعف اراده و آلودگی، شخص معتاد با تأسف نشان می دهد. 
و در واقع مرگ او از همان زمان آغاز می  نمی باشدآن قادر به ترک  شواهد مشهود ودرک مبتال

  شود.
  مواد مخدر اختراع شده: -3
اين نوع مواد مخدر با دو نوع باال که از نباتات و يا شيرهء آن بدست می آيد، ارتباطى نداشته و از   

و مصنوعى  بعضى مواد کيمياوى ترکيب شده بدست مى آيد، ولى تأثير آن همانند مواد مخدر طبيعى
  د مانند مواد خواب آور، ضد خواب، تسکين دهنده و بيهوش کننده.مى باش

 و افيون کوکائين، مورفين ، خطرناکترين اين مواد که استعمال کننده را معتاد ميسازد همانا هيروئين،  
  د.نچرس ميباش 
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  باب پنجاه ودوم
  اغالط غير قصدی که زيبای نماز را متضرر ميسازد

 

  خواندن سورۀ فاتحه:

بايد مطابق دستور پيامبر صلی وبدون آن نماز درست نميگردد ،ام قرآن است بمثابه سورۀ فاتحه که 
ودر اخير هر آيت اين  قرائت گردد ،در نمازبه ترتيل   که  بخرچ داده شود عظمی کوشش اعليه 

از  بسياری ميشود ،ديده طوريکه ولی با تآسف بايد گفت  مناسبی صورت گيرد . سوره بايد توقف
 قرائت مينمايند.در نماز نمازگزان ما  سوره فاتحه را با عجله وبدون مراعات کردن ترتيل آن 

  وضعيت دست ها در رکوع وسجده:
در وقت رکوع وسجده بازو دست ها را نبايد با جسم خوش وصل وتماس داد وبه اصطالح چسپاند ، 

  يم .وهکذا در وقت سجده  شکم را با ران های خويش بايد  نچسپان
پيامبر صلی هللا عليه وسلم مارا از اين عمل منع نموده وفرموده است که بازوهای  خويش در وقت 

  سجده بر شکم خويش نه چسپانيد وآنرا بر زمين تکيه ندهيد ومانند سگ برآن تکيه نه نمايد . 
بدن عادت مبارک پيامبر صلی هللا عليه وسلم اين بود که دست های خويش در رکوع وسجده از 

  خويش دورنگاه ميداشت ، به اندازه که سفيدی زير بغل پيامبر صلی هللا عليه وسلم معلوم  ميشود .
( مراجعه شود به احاديث صحيح مسلم  در اين بابت ) ولی با تاسف بايد گفت که : ديده شده که 

  برخی از نماز گزاران در رعايت اين اصل اهتمام الزم ندارند.
  در وقت نماز:چشم دوختن به آسمان 

اين عمل  در ايجاد به دوزد ، نماز گزار نبايد در وقت قيام چشم های خويش را به سوی آسمان  
خشوع وخضوع نماز گزار خلل ايجاد مينمايد ، بنآ غرض رعايت  خشوع در نماز ، نبايد چشم ها در 

وسلم نماز گزار در  وقت نماز به آسمان دوخته شود ، بلکه مطابق سنت عملی پيامبر صلی هللا عليه
  متوجه بسازد . خويش وقت قيام چشم خويش را به سجده گاه 

پيامبر صلی هللا عليه وسلم در حديثی آنعده از نمازگزان را که  دروقت  نماز چشم خويش را به 
هدايت فرموده که بايد  چشم های خويش رابه سجدگاه ببندند  تا مباد ديد  دوزند سوی آسمان می 

  نگردد وبه اين ديدن ها نور چشم شان را از دست ندهد .شان زايل  
  چشم بستن  در نماز:

 روشنی نماز ميباشد ،که تفصيل آن  در بخش وضعيت چشم در نماز يکی از موضعات مهمی  در
خدمت خوانندگان آن وتفصيل با تمام وضاحت در فصل جداگانه ، سنت پيامبر صلی  هللا عليه وسلم 

سف بايد گفت که بسياری از نمازگزاران عادت  دارند خالف سنت ، أ ی به تبيان گرديده است  ول
، حکم اسالمی چشم های خويش بعنوان که گويا مفيد برای حضور قلب وخشوع است می بندند 

باب را  در موضوع( شما ميتوانيد تفصيل اين  .همين است که چشم نماز گزار در نماز بايد باز باشد
  همين کتاب مطالعه فرمايد ) وضعيت چشم در نماز در

  سجده تنها با پيشانی: 
از مفهوم واقعی مقام ومنزلت سجده در نماز کمتر اطالع  ان ربا تاسف بايد گفت که زياتر از نمازگز

بعمل نمی اورند ، به مقام ومنزلت سجده دارند ، بنآ ديده شده است که در وقت آدی آن  توجه الزم 
، حتی بينی سجده می نمايندوآنهم با عجله  وبدون تمکين يشانی خويش در وقت سجده تنها به پ بنآ 

. در حاليکه پيامبر صلی هللا عليه  شان در سجده تماس به سجده يا محل سجده نمی داشته باشد 
خويش در نماز بدن برای من امر شده است تا به هفت وضوء  با تمام صراحت فرموده است :وسلم 

  بينی ، پنچه های هردو دست، زانو ها وانگشتان  هر دو پای ) سجده نمايم .( پيشانی ، 
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  پس بر ما است اگر خواستار نماز خواندان به روش رسول هللا صلی هللا عليه وسلم هستيم ، واگر
خواستار بنای  سجده کامل باشيم  ، بايد  در وقت سجده اين دستور پيامبر صلی هللا عليه وسلم را 

 جدآ رعايت  نمايم .
 سنت های سجود  را بشرح ذيل معرفی داشته اند :لماء ع 

 .دور قراردادن بازوها از پهلو -1
 .نچسباندن شکم به ران -2
 .داشتن ران از ساق و دور نگه -3
 .فاصله قراردادن بين دو زانوها در سجود -4
 .راست قراردادن قدم در سجده -5
 .قراردادن کف انگشتان پا به زمين -6
 .قدم در سجده بهم چسباندن -7
 .گذاشتن دستان برابر شانه يا دو گوش -8
 .بازگذاشتن دستها -9

 .چسباندن انگشتها به همديگر -10
 .وقراردادن آنها بطرف قبله -11

  عجله در رکوع وسجده :
حکم شرعی همين است که : رکوع وسجده  بايد باتمکين وارامش صورت گيرد ، رکوع وسجده رکن 

  اگر با تمکين وآرامش ادا نشود ، خللی در ارکان نماز واقع ميگردد .از ارکان نماز است ، 
پيامبر صلی هللا عليه وسلم يکی از نماز گزاران را که با عجله وشتاب رکوع وسجده کوتاه انجام  

ميداد آنرا از اين عمل منع نمود وفرمود که اگر اين شخص در اين حالت بميرد ، اين شخص در دين 
  در دين ديگری وفات  يافته است .پيامبر نه بلکه 

ابو هريره رضی هللا عنه ميفرمايد : دوست صميمی من پيامبر صلی هللا عليه وسلم مرا از نماز 
خواندان مانند مرغ که نوک بزند يعنی نماز را با عجله بخصوص  رکوع وسجده را با شتاب آنجام 

بدوزد وبگرداند  ومانند شادی بنشيند دهد ومانند شغال در وقت نماز چشم خود را اينطرف وآنطرف 
   منع فرموده است .

پيامبر صلی هللا عليه وسلم در حديثی ميفرمايد : بدترين  دزد آن دزدی است که از نماز خويش 
رسول  هللا صلی هللا عليه وسلم ، نماز گزار چگونه از نماز خويش  يادزدی کند ، صحابه پرسيدند

  دزدی ميکند ؟ 
 عليه وسلم فرمود : دزدی نماز اينست که رکوع وسجده خويش را بطور دقيق رسول هللا صلی هللا

  را در فصل رکوع وسجود در همين کتاب مطالعه فرمايد )  موضوعوکامل انجام ندهد . ( تفصيل 
پروردگار با عظمت ما در جمله  همه عبادت ، عبادت نماز را بسيار دوست دارد ، ودر ميان نماز ، 

اش به سجده ميرود آنرا بسيار  دوست دارد  وآنرا بهترين وقت قرابت بنده بخود حالت که بنده 
رامش وتمکين خاصی را بعمل  ارد بحساب مياورد . بنآ بر نماز گزار است تا در مقام رکوع وسجده آ

  ، کوشش کنيد در وقت نماز از فضيلت مقام سجده بطور کامل مستفيد گرديد .
  : گذاشتن از پيشروی نماز گزار

احترام به نمازگزار واز  موضوعبا تاسف بايد گفت که در زياتر  اوقات توسط برخی از مسلمانان 
رعايت نميگردد، بخصوص اين  وعبور ومرور کند ، اينکه در پيشروی نمازگزار نبايد کسی تير 

  بوقوع می پيوندد  .اکثرآ وبخصوص در روزهای جمعه جامع اشتباه زياتر از اوقات در مساجد 
پيامبر صلی هللا عليه وسلم هشدار وانذار داده است ، هرآنکسيکه از پيشروی نمازگزار تير ميشود 
که عقبت کار را بفهمد چهل  سال انتظار خواهد کشيد واز گذاشتن پيشروی نماز گزار اباء خواهد 
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  ورزيد . 
ترام به مقام واالی نماز بنآ بر مسلمانان  است تا با پيروی از هدايت پيامبرصلی  هللا عليه وسلم واح

، وبا تير شدن از پيشروی نماز گزار بطور جدی رعايت فرمايدرا ، کوشش بعمل ارد تا اين اصل  
  خللی را در عبادت برادر مسلمان خويش ايجاد نه نمايد .

  راست نکردن صفوف در نماز جماعت:
چسباند. متاسفانه اين مشکل سنت  اينست که هر نمازگزار پا و شانه ی خود را به نفر کناری خود ب

در جوامع ما خيلی شائع است و اگر نمازگزاری به خاطر اقتدا به سنت رسول هللا صلی هللا عليه 
وسلم پايش را به نفر کناری خود بچسباند، انگار به او شوک وارد کرده و آن شخص پای خود را 

، «مايد: کنار می زند. حال آن که پيامبر خدا صلی هللا عليه وسلم می فر َّo َُمْن وَصَل َصف�ا َوَصلَه
 َّo ُهر کس صفی را پيوسته و وصل « رواه ابوداود باسناد صحيح) يعنی: (. »َوَمْن قََطَع َصف�ا قََطعه

نمايد خداوند او را پيوسته می دارد (يعنی رحمتش را بر او نازل می کند) و هر کس صفی را قطع 
  (يعنی از رحمتش او را دور می کند). کند، خداوند او را قطع می کند

  ترتيب دادن صف جديد:
در بسياری حالتی ديده شده است که برخی از نمازگزاران قبل از کامل شدن صف، صف ديگری 

  ايجاد می کنند و صحيح اينست که صف ها به ترتيب تکميل شود.
  ستره ومقام آن در نماز:

است ، واين اصل بايد در نماز مراعت گردد ، ولی  ستره در نماز از اهميت ومقام خاصی  برخوردار
در بسياری از حالتی ديده شده است که نمازگزاران  بطرف ستره نماز نمی خوانند واز اهميت ستره 

در نماز معلوماتی الزمی ندارند . (ستره مانع و شيئی است که نمازگزار بايد در جلوی خود قرار دهد 
سانتی متر) است.  45. و حداقل اندازه ی آن، يک ذراع (تا کسی از جلوی نمازش تير  نشود

  .را در فصل ستره همين کتاب مطالعه فرمايد .) موضوع(تفصيل  
  مفهوم حجاب در نماز:

نماز خواندن با لباس خواب و لباس های نازک و  چسب ناک و همچنين لباسی که بر آن تصوير  
حجاب ، با  موضوعلباس وبخصوص  موضوعوجود دارد. صحيح  نمی باشد ، کوشش بعمل ايد تا 

بهترين  وجه آن رعايت گردد ، نمازگزارهمه سعی وتالش خويش را با خرچ دهد تا با لباس و 
همين کتاب را در فصل لباس  موضوعظاهری آراسته در پيشگاه معبود خود قرار گيرد. ( تفصيل 

  .مطالعه فرمايد )
  تحية المسجد:

تحية المسجد   را  رعايت ننموده ، وزمانيکه به مسجد داخل ميشوند   بسياری از مسلمانان فهم عالی
قبل از اينکه  دو رکعت  نماز تحية المسجد را بجاء ارند ، در مسجد می نشينند . ولی سنت است که 
شخص مسلمان  قبل از نشستن در مسجد دو رکعت نماز تحيت المسجد را بخواند و حق مسجد را به 

  رادر فصل تحية المسجد  همين رساله مطالعه فرمايد. ). وضوعمجا آورد. ( تفصيل 
  استقبال از آذان :

استقبال  از کلمات آذان در احاديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم به تفصيل  بيان گرديده است  موضوع
  که در فصل آذان اين کتاب  بيان گرديده  است . 

  ولی متاسفانه ديده شده است که :
اقامها هللا و «، می گويند: »قد قامت الصالة«رن  زمانی که مؤذن می گويد: بعضی از نمازگزا

  و اين اشتباه است را هميشه ومکررا تکرار مينمايند.» أدامها.
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  گرفتن جای خاص در مسجد:
بسياری از نمازگزاران عادت دارند وحتی آن را برای خود ثواب هم ميدانند که محل خاصی در مسجد 

ته باشند ، و جز در آن مکان در جای ديگری نماز نخواند در حاليکه  اين خالف داشخود برای نماز 
  سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم ميباشد.

  نيت وتلفظ آن بزبان:
تلفظ  نيت بزبان از مباحث قابل بحث  در فصل وباب نماز ميباشد ، حکم ورای اکثريت   موضوع

  نيت با زبان در نماز بدعت است.مطلق  علماء  وفقها  همين است که تلفظ کردن 
  سمعنا واطعنا:

ميگويد ، آنان در مقابل ميگويند » هللا اکبر« تعداد از نماز گزاران زمانيکه  امام تکبيرة االحرام 
اين عمل از جمله بدعت است وهيچ اصل واساسی در اسالم ندارد.نماز گزاران »   سمعنا و اطعنا«

  ی نمايند.از ذکر اين الفاظ بايد جدآ خو دار
  عدم تحرک شفتين در نماز:

در نماز ، زبان وشفتين نماز گزار در قرائت وساير اذکاربايد تحرک داشته باشد ،  و صحيح اين 
ولی خودش بشنود. حد اقل است که شخص در نماز تکبيرات، اذکار و قرآئت را با طوری بخواند که 

  کند. بايد قرآئت می کند،هنگام قرآئت سکوت در نمازهای جهری که امام  نقطه قابل دقت اينست که :
  خواننده محترم !

قرائت با نيت فرق دارد؛ چنانکه محل نيت در قلب است ولی محل قرائت در نبايد فراموش کرد که : 
 زبان وشفتين است.

پس کسی که نيت نماز خواندن يا روزه گرفتن دارد، کافيست آنرا در قلب خود مرور کند که فالن 
می خواند، و ديگر نيازی نيست با زبان بگويد که قصد خواندن فالن نماز را دارم، و خدای نماز را 

متعال از درون قلب وی باخبر است و می داند به چه نيتی وضو گرفته و به مسجد رفته است، لذا 
  پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيز هيچگاه با زبان نيت نياورده اند.

ن وشفتين  تلفظ شود، زيرا اوال: تلفظ قرآن ثواب زيادی دارد، چه در نماز اما قرائت بايد حتما با زبا
من قرأ حرفا من کتاب هللا فله «باشد يا هم خارج نماز ، چنانکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند: 

» به حسنة، والحسنة بعشرامثالها، ال أقول ألم حرف، ولکن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف 
  )5/175ترمذی (

يعنی: هرکس يک حرف ازکتاب هللا بخواند به او يک نيکی می رسد ونيکی به ده برابرافزايش می 
  يک حرف است، (بلکه) الف حرفی، الم حرفی و ميم حرفی است.»  ألم « يابد نمی گويم  

به قرائت در نماز امر فرموده اند،  -بر خالف نيت  –دوما: خدا و رسولش صلی هللا عليه وسلم 
فَاْقَرُؤوا َما تَيَسََّر  «نکه خداوند متعال در مورد نماز شب پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايد: چنا

َالةَ    ).20مزمل سوره » (ِمْنهُ َوأَِقيُموا الصَّ
و مقدور   آسان  بر شما از قرآن  يا آنچه را که» بخوانيد  شود از قرآن ميسر می  هر چه  اينک«يعنی: 

  بخوانيد.  و در غير آن  باشد، در نماز شب
همچنين پيامبر صلی هللا عليه وسلم در نماز خود هميشه فاتحه را قرائت می کردند و می فرمودند: 

نماز کسی که سوره ی فاتحه را نخواند « متفٌق عليه.يعنی: ». ال َصالةَ لَمْن لْم يقَرأْ بأُِمّ القرآن «
  ».صحيح نيست

أنَّ النبی صلی هللا عليه وآله وسلم وأبا بکر وُعَمر کانوا  «که : و از انس رضی هللا عنه روايت است 
متفق عليه.يعنی: پيامبر صلی هللا عليه وآله وسلم و ابوبکر » َيْفتَتُِحوَن الصَّالة بالحمد � رِبّ العالمين

  و عمر نماز را با خواندن سوره ی فاتحه شروع می کردند.
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امبر صلی هللا عليه وسلم هميشه فاتحه و سوره بعد آنرا و اين حديث صحيح بيانگر آن است که پي
  قرائت می کردند و کامال بديهی است که قرائت و شنيدن آن بدون تلفظ زبانی وشفتين ممکن نيست.
بنابراين بر ما واجب است که فاتحه و سوره بعد آنرا با زبان تلفظ کنيم، چرا که روش پيامبر صلی 

رواهُ ». صلُّوا کما رأَْيتُُمونی أصلی  «نه بوده و خود ايشان فرموده اند: هللا عليه وسلم در نماز آنگو
.   ».نماز بخوانيد، همانگونه که می بينيد من نماز می خوانم«يعنی:   البخاریُّ

از اينرو کسی که فاتحه يا سوره بعد آنرا در دل مرور می کند و با زبان تلفظ نمی کند، نمازش باطل 
  را بخواند.است و بايد از نو آن

  يادداشت : 
در نمازهای خفيه (ظهر و عصر) هم امام و هم مامومين هر دو بصورت خفی (آهسته) فاتحه و 

سوره بعد از آنرا می خوانند. اما در نمازهای جهريه (صبح و مغرب و عشاء) فقط در رکعت اول و 
دهند و ساکت شوند، بعد همه دوم، ابتدا امام فاتحه را با صدای بلند می خواند و مامومين بايد گوش 

مامومين هم بصورت خفی فاتحه  –وقتی که امام سوره می خواند  –همراه امام آمين گويند و آنگاه 
خود را بخوانند و بعد که تمام کردند باز ساکت شوند و نبايد سوره را بخوانند، نه در رکعت اول و نه 

اندن فاتحه بر مامومين واجب است، ولی امام دوم و نه سوم يا چهارم، يعنی در نماز جماعت فقط خو
در رکعت اول و دوم، عالوه بر فاتحه، سوره هم می خواند و در دو رکعت آخر او نيز فقط فاتحه را 

  می خواند.
سنت نيست، ولی خواندن آن ايرادی  و خواندن سوره بعد از فاتحه در رکعت رکعت سوم و چهارم 

  ا بر سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم عمل شده باشد.ندارد اما بهتر است خوانده نشود ت
  مطالعه فرمايد.).به تفصيل را در بخش قرائت در نماز ميتوانيد  موضوع( تفصيل 

  نخواندن سوره فاتحه در نماز سری پشت امام :
فاتحه در نمازهای سری پشت سر امام از موضعات قابل بحث دربين  فقها سوره نخواندن  موضوع

يباشد ، ولی ارجح و صحيح اين است که در نمازهای سری و جهری ماموم خودش ومفسرين م
نماز  با تمام وضاحت وصراحت بايد گفت که فاتحه را بخواند، زيرا سکوت در نماز مفهومی ندارد و

صحيح نيست. همچنين در رکعت آخر نماز مغرب و دو رکعت پايانی اصآل فاتحه خواندن سوره بدون 
ام با صدای بلند قرآئت نمی کند، مقتدی بايد سوره فاتحه را بخواند. ( تفصيل نماز عشاء که ام

، اميد است خوانندگان محترم به تفصيل موضع در فصل قرائت فاتحه در نماز گذشت  موضوع
 )مراجعه فرمايند 

  قابل توجه ودقت است که :
  ست.چندين بار تکرار کردن تکبيرة االحرام با صدای بلند، خالف سنت ا -  

 واخالل برای ساير و بلند کردن صدا هنگام قرآئت قرآن و اذکار، طوری که باعث آزار و اذيت 
 نيز خالف سنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ميباشد . شود.  نمازگزاران

نخواندن دعای استفتاح (دعای بعد از تکبير تحريمه). همچنين  نبايد فراموش کرد که :همچنان 
  با� من الشيطان الرجيم) قبل از قرآئت فاتحه خالف سنت ميباشد .نخواندن (اعوذ 

، می گويند: »اياک نعبد و اياک نستعين«همچنان بعضی از نمازگزاران زمانی که امام می گويد: 
  و اين بدعت است.» استعنا بک يا رب«

  قرار دادن دستها زير يا روی ناف:
  کی از مسايل اختالفی بين فقهای اسالم ميباشد .قرار دادن دستها زير ناف يا روی ناف ي موضوع

ميتوانند آنرا مطالعه خوانندگان محترم گرديده است که بيان   کتاب همين مساله  به تفصيل در واين (
  ) ولی قول ارجح وصحيح اينست که دست ها  در وقت نماز بايد  بر سينه قرار داده شوند.فرمايند 
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  آمين در ختم  سوره فاتحه:

آمين گفتن در ختم  سوره  فاتحه از موضعات قابل بحث بين فقهای اسالمی است .( که  عموضو
به تفصيل در فصل قرائت  فاتحه در نماز بيان شده است ) ولی برخی از نمازگزاران قبل از  موضوع

 اينکه امام بعد از قرائت فاتحه شروع به آمين گفتن کند، آمين می گويند، و صحيح اينست که امام و
  بگويند.ه اصطالح مشترکآ وبا هم آمين مقتدی پس از اتمام سوره فاتحه ب

  اما قرائت آمين بجهرتوسط زن:
در مورد اينکه برای زن جايز است در نماز جهری قرائت بجهر  يعنی صدای بلند  ويا اينکه آيا 

  برای زن جايز است در وقت سوره فاتحه آمين بجهر بگويد ؟
در جماعت شان در حضور محارمش نماز بخواند، و نامحرمی زن  اگر در جواب بايد گفت که : 

برايش  جايز است که با صدای بلند آمين گويد، اما در نزد نامحرم اينکار برايش وجود نداشته باشد ،
  جايز نيست، زيرا ممکن است موجب فتنه در قلب شود.

ن ميتواند در نماز های جهری با شيخ صالح فوزان  عالم شهير جهان اسالم درجواب سوالی که آيا ز
برای زن مستحب است قرائت نماز فرض يا نافله (آنهايی که جهريه «جهر قرائت نمايد : فرمودند : 

هستند) را بصورت جهری تالوت کند، بشرطيکه مردی بيگانه صدايش را نشوند که موجب فتنه در 
ا نشنود، و در نماز شب باشد، می او شود، پس هرگاه در مکانی باشد که مرد بيگانه ای صدايش ر

تواند با صدای بلند قرائت کند، مگر آنکه جهری خواندن موجب تشويش ديگران شود که در 
آنصورت بصورت سريه بخواند، اما در نماز روز قرائت را خفيه بخواند، زيرا نماز روز سريه است. 

  ».جهر خواندن نماز روز مستحب نيست، چونکه مخالف با سنت است
  ن:يفع اليدر

قابل  بحث ويکی از موضعات اختالفی در بين فقها ميباشد .که در  موضوعن در نماز يمساله رفع اليد
  موضوعمستندآ بيان شده است غرض تکميل معلومات ميتوانيد به اين اين مساله ن يفصل  رفع اليد

  مراجعه فرمايد .
ا به درستی و به اندازه ی کافی بلند ولی برخی از نمازگزاران هنگام رفع يدين، دست های خود ر

  نمی کنند. صحيح اينست که دستها تا گوش ها يا شانه ها بطور کامل بلند شوند.
  وضع جسم وکمر در حال قيام:

ديده شده است که برخی از نمازگزاران در حال قيام وبعد از باال شدن از رکوع ، کمر خويش را 
ارجح  وصحيح اينست که کمردر حال قيام وبعد از بطور درست صاف ومستقيم نمی سازند .ولی 

ايستادن از رکوع ، راست و صاف گردد، حتی در حديث آمده است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 
  طوری کمر خويش را صاف می نمودند که اگر آب بر کمر ايشان ريخته می شد، تکان نمی خورد.

  حرکت های بی حد وحسر:
ف روحيه نماز باشد ، خالف خضوع وخشوع در نماز است وحتی در حرکت های که خال موضوع

  زياتر اوقات نماز هم باطل ميگردد .
کثرت حرکت در نماز مانند دست در بينی کردن، خاراندن سر و صورت و سائر بدن يا مرتب کردن 

همين کتاب لباس ها نماز را مکروه می سازد ( غرض معلومات بيشتر به حرکت اضافه در نماز 
  مراجعه فرمايد ) 

به کثرت ديده شده است که برخی از نمازگزاران زمانی که می خواهند به سجده بروند، پيراهن  ، 
چپن ودر مجموع لباس های خود را جمع می کنند. صحيح اينست که لباس ها به حالت خود گذاشته 

  شود. 
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  عدم  طمأنينه و آرامش در نماز:
طوری که مثالً شخص هنوز به طور کامل از رکوع برنخاسته به عدم  طمأنينه و آرامش در نماز به 

سجده می رود يا هنوز از سجده اول به طور کامل بلند نشده، به سجده ی دوم انتقال می يابد . 
صحيح اينست که در هر رکن نماز، آرامش و وقار کامالً رعايت شود. به طوری که تمام مفاصل در 

  ه رکن بعدی انتقال يابد.جايگاه خود قرار گيرند و سپس ب
  متابعت از امام:

سبقت گرفتن از امام، مثالً قبل از امام يا همزمان با او به رکوع يا سجده برود. همچنين تأخير کردن 
صحيح اينست که وقتی امام در رکنی قرار گرفت، بعد ما به آن رکن   بيش ازاندازه در تبعيت از امام

  برويم.
  مراعات طهارت در نماز:

ازگزار بايد در حال نماز با طهارت باشد، يعنی مطابق حکم شرعيت مکلف است که : نماز را با نم
  وضو يا غسل و تيمم انجام دهد و بدن و لباسش مطهر به تن داشته باشد .

ولی با تا سف بايد گفت که در بسياری اوقات ديده شده است که بعضی از نماز گزاران   با بوی بد 
نماز تشريف می اورند ، بخصوص اين حاالت در رزو جمعه  ونماز جمعه  نيز  به مسجد غرض ادای

مشاهده شده است ، در حاليکه  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم از اين کار ما مسلمانان را  نهی 
فرموده است و کسی که مثالً از سير، پياز ، سيگار يا هر چيز بد بوئی استفاده نمود، حق آمدن به 

ارد؛ زيرا اين کار باعث آزار فرشتگان و نمازگزاران می شود، مگر آنکه بوی بد را از مسجد را ند
  بين ببرد.

  رفتن به ادای نماز جماعت:
می برند مسجد تشريف  بسوی نماز زمانيکه غرض ادای نماز گزاران حد اعظمی کوشش بعمل ارند 

واز دوش  ورزند ت اشترک ، بايد با وقار ، تمکين وآرامش بسوی مسجده رفته ودر نماز جماع
در زياتر از اوقات ديده شده که برخی از  بايدگفت که:با تاسف  وعجله زايده  جدآ بپرهيزند .

نمازگزاران  که وارد مسجد می شوند و مردم را در رکوع می بينند، عجله به خرج می دهند و 
نماز اينست که  می ترين روش اسالصحيحولی به رکوع برسند. راخود شتابان حرکت می کنند تا 

  جماعت تشريف برده واز عجله پرهيز نمايد .به سمت نماز خاص و وقار  با آرامش گزاربايد  
  متوجه ساختن امام در حال تاخير:

نماز گزار بادرنظر داشت اينکه به تاخير به  نماز جماعت می ايند ، ولی با آنهم زمانيکه به مسجد 
، تا امام رکوع را »ان هللا مع الصابرين«می بينند، می گويند:  تشريف می اورند و امام را در رکوع

طوالنی تر کند و به رکوع برسد، اين عمل نماز گزار درست نبوده وهمچمو اعمال در سنت وارد 
  نشده است.

همچنان زمانيکه  که نمازگزار به مسجد می آيد و امام در رکوع قرار دارد، شخص تکبيرة االحرام 
ويد که کمرش خم شده است و درحال رکوع رفتن است و صحيح اينست که وقتی را هنگامی می گ

  کامالً ايستاد، تکبيرة االحرام را به زبان بياورد.
هکذا برخی از نمازگزاران زمانيکه  امام را در حالت سجده يا هر حالتی جز قيام و رکوع می بينند، 

ام را در هر حالتی يافتيم، به او بپيونديم صبر کرده و نماز را شروع نمی کنند. صحيح اينست که ام
  و نماز را از همان جا آغاز کنيم.

 عجله بخاطر ادای نماز بعد از آذان:
برخی از نمازگزاران بعد از آ ذن بخصوص پس از آذان مغرب و بالفاصله ازآن به خواندان نماز 

اينست که بين آذان و آغاز مينمايند ، اين روش در شرع  واين عجله عمل درست نبوده و صحيح 
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  اقامه حداقل به مقدار خواندن دو رکعت نماز فاصله انداخته شود.

  دعای بعد از رکوع:
برخی از نمازگزاران  همين که از رکوع بلند می شوند و رفع اليدين انجام می دهند، دستهای خود را 

ها يا گوش ها بلند شوند به حالت دعا کردن، بلند می کنند. صحيح اينست که دست ها تا مقابل شانه 
  و کف دستها به سمت قبله باشد.

  نماز سنت صبح :
بينند که امام  به مسجد تشريف می اورند ،ومی برخی از نمازگزاران دروقت  نماز صبح  زمانيکه  

مصروف نماز جماعت صبح است ، از اشتراک به نماز جماعت  بخاطراينکه نماز سنت صبح را 
اين عده از نمازگزاران  ،کوشش ميکنند آنهم با عجله به  اء می ورزند ،بجاء نياورده است  ، اب

وبدين طريق از پيوستن به نماز مصروف خواندن نماز سنت صبح ميگردند رفته وگوشه از مسجد 
در حديثی صحيح  فراموش نموده اند که : در حاليکه جماعت نماز صبح خود را محروم ميسازند  ،

إِذا أُقِيمِت الصالَة، فَالَ « است :  با تمام تاکيد بيان گرديده  عليه وسلم پيامبر صلی هللاوحکم صريح 
(رواه مسلم). يعنی: هنگامی که نماز (فرض) آغاز شد، پس نمازی جز نماز ». َصالَةَ إِال المکتوبَةَ 

  .نماز سنت خويش را بجاء ارد ،فرض با امام جماعت فرض صحيح نيست.وميتواند بعد از ختم نماز 
  پناه جستن از چهار چيز  در تشهد اخير:

اين دعا راپس از درود در  به تآسف بايد گفت که بسياری از نماز گزاران ديده شده که خواندان 
آنرا برخی از مصلين حتی ودر زياتر از موارد ديده شده است که :تشهد آخر، کم اهميت جلوه داده 

هدايت  در تشهد اخير ه وسلم  به خواندان اين دعا در حاليکه پيامبرصلی هللا عليی خوانند. نماصآل
إذا تََشهَّد أَحُدُکْم فَليْستَِعذ بِاxَّ ِمْن أْرَبع، يقول: اللَُّهمَّ إِنّی أُعوذُ بَِک ِمْن عَذاِب جَهنَّم، َوِمْن « اند: فرموده

الِ َعَذاِب الَقبِر، َوِمْن فِتْنِة المْحيَا والَممات، َوِمْن َشِرّ ِفتْنَِة المَ  رواه مسلم  )  يعنی: ». (   ِسيح الدَّجَّ
هرگاه يکی از شما در تشهد بنشيند، بايد از چهار چيز به  هللا  پناه جسته و بگويد: اللهم انی اعوذ «

بک من عذاب جهنم... خدايا! من از عذاب دوزخ و عذاب قبر و از فتنه زندگی و مرگ و از شر فتنه 
  .»دجال مسيح به تو پناه می جويم

  سالم دادن :
 برخی از نمازگزاران  در طريقه صحيح سالم دادن دچار اشتباه  ميباشند ، ودر حين سالم دادن

سر خويش را  باال و پايين می آورند . در حاليکه ارجح وصحيح اينست که :  راست وچپ  بطرف 
واز باال  ده شود.سر در همان حالتی که در تشهد قرار دارد، هنگام سالم دادن به راست و چپ چرخان

  وپايين اوردن سر جلوگيربعمل ايد. 
  مصافحه بعد از نماز :

از جمله در دهات در تعدادی از کشور های اسالمی و بخصوص در برخی از مناطق  افغانستان 
طوری معمول است که نماگزاران  بعد ازختم سالم  با همجور کسيکه در صف با او نماز جماعت بجا 

امور اسالمی قرار  را از وبه اصطالح  اين مصافحه »  تقبل هللا«  ه وميگويند اورده مصافحه نمود
  ميدهند .

اين مصافحه واحولپرسی در دين مقدس اسالم دارايی هيچگونه اصل واساس نبوده  ، بلكه ظاهراً 
چون دليلی برگردن آن در سنت  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  ديده نشده    .استهم اين عمل مكروه 

است . وبالعکس   برای نمازگزار مستحب است، زمانيکه نمازاش  به اتمام رسد ، با ارمش وبا  
ورزد،بخصوص انعده از  اذكاری پيامبر صلی هللا  مبادرت تفکر وتعمق ،به خواندن اذكار شرعی 

 َِّo َعَليِه عليه وسلم  که در سنت عملی واحاديث   تذکر يافته وبخصوص  اذاکار که رسول هللا َصلَّى 
  .خواند َوَسلََّم انرا  بعد از نماز فريضه می
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امام بخاری در االدب و ابن منبه در جامع خويش از حضرت انس مرفوعا نقل كرده اند كه اهل يمن 
از جمله اولين کسانی بودند  كه طريقه وعادت  اين  مصافحه را بعد از نماز  اختراع  نموده اند 

.74/9   (  
  دستجمعی: یدعا

دعای دستجمعی بعد از نماز از موضعات  قابل بحث در بين علماء  ميباشد، برخی از علماء  بلند 
کردن دست ها بطوردستجمعی بعد ازنماز فرض وماليدن ومسح کردن روی را برخالف سنت دانسته 

    در دين ميداند.   بدعتآنرا امر جديد در دين وعمل و
  دست چپ: واذکار به بند های انگشتان اتذکرتسبيح

از سنت عملی واز احاديثی متعد دی از جمله در حديثی ابوداود  بوضاحت تام معلوم ميشود که : 
عادت مبارک پيامبر صلی هللا عليه وسلم اين بود که بعد از ختم نماز اذکار وتسبيحات را به بند های 

  دست راست خويش می شماريد. 
مبر صلی هللا عليه وسلم بر می ايد که پيامبر صلی طوريکه در فوق ياد اور شديم از سنت عملی پيا

هللا عليه وسلم تسبيحات را تنها وتنها به بند های دست راست خويش شماريده  است ، بنآ شماريدن 
  تسبيحات واذکار اساسآ به دست چپ در احاديث نيامده است.

ی هللا عليه وسلم از در حديثی که از: حضرت بی  بی عايشه  روايت است آمده است که :پيامبر صل
دست چپ در استنجا استفاده بعمل اورده است ، وهيچ وخت از بند های دست چپ  خويش برای 

  تسبيحات وشماريدن اذکار  استفاده نه نموده.
همچنان در حديثی که حضرت يا سيراه رضی هللا عنها روايت  نموده آمده است که : پيامبر صلی هللا 

موده است که تسبيحات نماز را به بند های دست بشمارند ، چرا که در عليه وسلم بر زنها امر فر
  روز قيامت آن انگشتان به صحبت می اغازند وازانان پرسيده خواهد شد.

آمده  ي تسبيح گفتن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم در باره شيوه عبدهللا بن عمرو همچنان در حديثی
، 5/521، والترمذي 2/81أبوداود با لفظ همين لفظ ». ( التَّْسٍبيَح بِيَِمينِهِ  َرأَْيُت النَّبِيَّ ص يَْعِقدُ :«است 

) (پيامبر صلى هللا عليه و سلم را ديدم كه تسبيحات   .4865ى  شماره 4/271و: صحيح الجامع 
  .شمرد) خود را با دست راستش مى

صلی هللا عليه وسلم بهتر وسنت عملی پيامبر  شديم مطابق احاديثی نبوی که در فوق از آن ياد اور
است تسبيحات خويش را  به بند های انگشتان راست بشمارد ، واين عمل نزديکتر به ثواب 

  ميباشد.نيز پيروی از سنت عملی پيامبر صلی هللا عليه وسلم همچنان و

  :تسبيح  شماريدن اذکار وتسبيحات با
از نماز سنت  است  يا بدعت ،  تسبيح  بخصوص بعدشماريدن اذکار وتسبيحات با درمورد اينکه 

استفاده بدين عقيده اند که فقها ومجتهدين ،اکثريت مطلق علماء، مفسرا ن ودرجمع اکثريت مطلق از
يگر غير  دچه بعد از نماز باشد ويا هم در اوقات  شماريدن اذکار وتسبيحات ، براىرا از تسبيح 

در اين مورد متفق  القول حکم ميفرمايند   ءماهمه عل  ، ولىنميداند حرام هم نماز باشد  بدعت و يا 
صلى هللا عليه و سلم ميباشد، زيرا پيامبر صلى هللا  رسول هللا  خالف سنت استعمال تسبيح  که :

عليه و سلم ذكر خداوند مانند تسبيح، تحميد، تكبير و غيره را با انگشتان دست راستش انجام 
  .ميدادند

  عليه وسلم آمده است :ودر حديثی از پيامبر صلی هللا  
(اى « (روايت احمد و اهل سنن)، يعنى:  ».  اعقدن باألنامل، فإنهن مسئوالت، ومستنطقات« 

) را با انگشتهايتان انجام دهيد زيرا از آنها (در روز قيامت) سؤال ميشود و صحبت هللا زنان)، ذكر (
 .ميكنند، يعنى شاهدى بر كار خير بنده در روز قيامت خواهد بود
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 دهد، همانطوريکه  که گفته شد تسبيح بدعت ديني نيست چون انسان عبادت هللا را با آن انجام نمي
  اذكار است. پس گفته ميتوانيم که تسبيح  داشتن شمارش  هدف از استفاده از تسبيح  محفوظ نگه

  وسيله است نه مقصود.
متابعت از سنت پيامبر صلی ن  به راولی همانطوريکه که گفته  شد  مسلمانان وبخصوص نمازگزا

تسبيحات را بايد  با انگشتان خود بشمارد، طوريکه  پيامبر صلي هللا عليه وسلم در  هللا عليه وسلم،
گو  انگشتان سخن« ) 1501ابوداود   (»ِألَنَُّهنَّ ُمْستَْنَطقَاتٌ « : مورد  با صراحت  فرموده  است 

  دهند. در روز قيامت شهادت مي   »هستند
مده است، اين آری که از ذکر با تسبيح درشرعيت اسالمی  چندان  توجه بدان بعمل  نه عامل ديگ

ميباشد که در اذکار  با  تسبيح  ، انسان توجه اساسی خويش را به دانه های  تسبيح  واحيانآ به 
فكر، چشم وگوش اش  به جاي ديگري   ، ولي قلب،دصدای  دانه  های  تسبيح متمرکز ميساز

شد ، وفکر تکميل  عددی ميباشد که توسط تسبيح برای  اذکار خويش تعيين نموده مشغول ميبا
  است، بنآ همه  سعی وکوشش اش  در اينست که ذكر تعيين شده خويش را پوره کند .

استفاده از تسبيح برای شمارش اذکار مانعی ندارد، ولی اگر اعداد آن تسبيح بگونه ای باشد که فرد 
  تعداد را شمارش نمايد، در اينحالت عمل او بدعت است.  بپندارد بايد حتما آن

دانه  60مثال نماز گزارهميشه در ذهن خويش اين را  در نظر ميگيرد ، که تسبيح اش دارايی 
ميباشد ، بخاطر آنکه تعداد اذکار  از ياد اش نرود کوشش بخرچ ميدهد  که هر بار بايد  ذکر سبحان 

دانی  60ر و نه بيشتر  از ان چرا که اذکار مقيد به عدد معينی تسبيح بار بزبان ارد ، نه کمت 60هللا 
گرديده است ، در حاليکه  تعيين عدد  ومقيد ساختن اين عبادت به ارقام ، در دين مقدس  ساالم  

به عدد شصت در شريعت وارد نشده است، ولی  سبحان هللابدعت  ميباشد ، زيرا محدود کردن ذکر 
دانه در اختيار داشته باشد تا هر  33راموش می کند، او می تواند تسبيحی با اگر فردی حساب را ف

) را يک دور بخواند. ولی هللا اکبربار پس از نمازهای فرض اذکار (سبحان هللا) و (الحمد�) و (
طوريکه که گفته شد برای شخص مسلمان  الزم تا به پيروی از سنت عملی پيامبر صلی هللا عليه 

     اذکار را بشمارد. ا بند دست  راستش بوسلم بهتر

همچنان مالحظه فرموده باشيد که آنعده از کسانيکه  ذکر را صرف  توسط  دانه های  تسبيح انجام  
 ، شايد وبايد باشد ،ميدهد ، صرف در زبان مصروف  گفتن اذکار  ميباشد ، وقلب اش  طوريکه الزم 

ام  وتوجه قلبی  اين اذکار  صورت ميگرد ، ولی در ذکر از ذکر اذکار  غافل  ميماند ويا بدون  اهتم
  انگشتان  توجه واهتمام قلب  در  اذکار بيشتر حاصل ميگردد.بند با

كه علما درذکر با انگشت بدان  تاکيد ميورزند اينست که در  ذكر با تسبيح ريا بعمل  اي مسئله سومين
تسبيح با دانه هاي صدا دار با خود  داشته می ايد . هستند افرادي كه چون ذكر را دوست دارند يك 

گويد: نگاه كنيد ما به اندازه همه اين دانه ها هللا تعالي را  شان مي ميباشد برای ديگران در، زبان حال
كنم ولي از اين كار آنها  گوييم. ازهللا تعالي آمرزش مي خواهم از اين كه ايشان را متهم تسبيح مي

  واهمه ميدارم.
موارد ذكر شده مناسب است تسبيحات به انگشتان  صورت گيرد ونه بر دانه های با توجه به   

  تسبيح .
  خواهران وبرداران  محترم ! 

جز که در فوق تذکر رفت حکم اسالمی اينست که  ، ذكر با تسبيح در  دين مقدس اسالم  ؤبا داليلی م
هدف از ذكر با تسبيح، است كه در دين باشد و   بدعت نيست. چون منظور از بدعت.... بدعتي

كار وسيله مناسبي است. اما در ضمن   محفوظ نگهداشتن عدد تسبيحات است كه تسبيح براي اين
  گفته شد که شماريدن اذکار با انگشتان سنت و بهتر است.
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ولی برخی از علما وفقها  استفاده از تسبيح را برای شماريدن  اذکار بخصوص بعد از نماز ، چون 
  ميدانند.ط پيامبر صلی هللا عليه وسلم واصحاب کبار صورت نگرفته ، آنرا بدعت اين عمل  توس

  حکم اشتباه درقرائت قرآن غير از سوره فاتحه درنماز :
ويا خير  آيا اشتباه در قرائت قرآن در نماز درغير از سوره فاتحه نماز را باطل می کنددرمورد اينکه 

  علماء ميفرمايند :؟بر نماز چيست اين اشتباه قرائت؟ و تأثير
خطا و اشتباه در قرائت نماز موجب باطل شدن آن نمی شود مگر آنکه :«قبل از همه بايد گفت که 

اين اشتباه در قرائت سوره فاتحه رخ دهد بگونه ايکه معنای آنرا تغيير دهد؛ زيرا قرائت سوره (بعد 
ب)، حتی اگر کسی اضافه بر فاتحه از فاتحه) يا قرائت اضافی بر فاتحه (در نماز) سنت است (نه واج

سوره ی ديگری را نخواند باز نمازش صحيح است، پس خطاء (در قرائت) سوره ی بعد از فاتحه 
تاثيری (بر صحت نماز) ندارد، اما بدون ترديد خطاء در قرائت اگر سهوی باشد ضرری ندارد، و 

خاطر کوتاهی (از سوی نمازگزار اميد است که ثواب قرائت وی کاهش نيابد، و اگر (اين اشتباه) ب
باشد) در اينحالت قسمتی از اجر قرائت را از دست می دهد، لذا بر مسلمان الزمست که در حفظ 
قرآن تالش کند خصوصا حفظ سوره هايی که در قرائتش در نماز به آن نيازمند است، بخصوص 

ال آن خواهد شد، وهللا سوره های مفصل و کوتاه مفصل، چرا که (خواندن آن در نماز) موجب کم
  )).10835فتوای عالمه عبدالرحمن بن ناصر البراک؛ شماره فتوی از سايت ايشان ( -».(اعلم

  يادداشت :
بايد توجه داشت که هر اشتباه و خطايی موجب تغيير معنای سوره فاتحه نخواهد شد، يعنی بعضی  

ن هرچه قرائت صحيح تر و زيباتر از خطاها تنها موجب کاهش اجر و ثواب قرائت فاتحه هستند، چو
باشد، اجر آن بيشتر است. و بعضی از خطاهای قرائتی موجب تغيير معنای سوره خواهند شد، مانند 

که در اينجا فاعل » أنعمُت عليهم«بگويد: » أنعمَت عليهم«کسی که ضماير را تغيير دهد، مثال بجای 
اما ». إهدنا الصراط المستقين«بگويد: » مإهدنا الصراط المستقي«عوض شده.. و يا بجای خواندن 

را درست تلفظ  »ط« يا  »ض« اگر اشتباه وی موجب تغيير معنا نشود، نمازش باطل نمی شود.مثال 
  .نکند

  رعايت تجويد در نماز : حکم
هر مسلمانی بايد حد اعظمی کوشش بعمل ارد تا  در صحيح خواندن قرآن تالش نمايد و قواعد تجويد 

که مطمينآ  سهل انگاری در اين مسئله جايز نيست. و حداقل تجويد آنست که فرد قرآن  را بياموزد،
را بگونه ای بخواند که معانی آيات آن تغيير نکنند، و الزمه ی آن اينست که حروف از مخرج 

صحيح خود ادا شوند. بنابراين حداقل تجويد آنست که هر کس در ياد گرفتن مخارج حروف عربی 
  عد از آن ساير قواعد تجويدی را بياموزد.تالش کند. ب

و با توجه به اينکه قرائت فاتحه در نماز واجب است، لذا کسی که نماز می خواند بايد فاتحه را به 
نحوی بخواند که معنای آن تغيير نکند و مخارج آنرا درست ادا نمايد و بين حروفی که مخرج 

تفاوت » ذ « و  » ض« و » ظ« با »  ز« يا »  ط «با »  ت « نزديکی دارند تفاوت بگذارد، مثال 
  دارد و ..

، نماز اين شخص باطل است، زيرا معنای فاتحه » المستقين«  بگويد: »  المستقيم« کسی که بجای 
( يعنی حرف تاء در انعمت را »انعمُت عليهم«بگويد:  »انعمَت عليهم«تغيير می يابد. يا اگر بجای 

  باز معنای فاتحه تغيير می کند و لذا نمازش باطل است. بجای مفتوح، مضموم بخواند)
  مثال ترجمه ی دو آيه ی زير چنين می شود:

َراَط الُمستَِقيَم * ِصَراَط الَِّذينَ «   ) (تاء مفتوح است)7-6(فاتحه » َعَليِهْم... أَنَعمتَ   اهِدنَا الِصّ
  ..ای داشته  ارزانی  نعمت  آنان  به  که  کسانی  راه  ،فرما  هدايت  راست  راه  ما را به  ترجمه:(خداوندا)

َراَط الُمستَِقيَم * ِصَراَط الَِّذينَ «   ) (تاء مضموم است)7-6(فاتحه » َعَليِهْم... أَنَعمتُ   اهِدنَا الِصّ
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  ..ام داشته  ارزانی  نعمت  آنان  به  که  کسانی  راه  ،فرما  هدايت  راست  راه  ما را به  ترجمه:(خداوندا)
نای مختلف هستند که اولی صحيح و دومی اشتباه است و کسی که قرائت دومی را در و اين دو مع

نماز خود بخواند، چون معنای آيه بکلی عوض می شود، لذا نمازش باطل است. و چنين کسی بايد 
تالش کند تا نحوه ی صحيح خوانن را بياموزد و اگر شرايط تعليم برای او مهيا باشد ولی او کوتاهی 

س گناهکار خواهد بود. اما اگر هيچکس نباشد تا به او تعليم دهد، در اينصورت در حد توان نمايد، پ
  خود بايد قرائت نمايد و ان شاءهللا نمازش مقبول است.

البته هر نوع اشتباه خواندن در قرائت فاتحه موجب تغيير معنای آن نمی شود، و لذا نماز هم باطل 
  نمی شواد.

  خواننده محترم !
  د نحوه قرائت در نماز دو حالت وجود دارد:در مور

  فاتحهسوره قرائت  : اول
  فاتحهسوره قرائت سوره بعد از  : دوم

علما در مورد قرائت فاتحه گفته اند که؛ اگر امام فاتحه را بگونه ای قرائت نمايد که معنی آن تغيير  -
  يابد در اينصورت نماز باطل است، زيرا فاتحه جزو ارکان نماز است.

  و تغيير در معنی از دو طريق حاصل می شود:
تغيير در اعراب فاتحه، مثال کسی که ضمه را جايگزين فتحه نمايد مانند اينکه بجای خواندن      -1
) خوانده شود. اين امر باعث تغيير در معنی آيات می شود.البته در أنعَمتُ ) بصورت ضمه (أنَعمتَ (

ند چون معنی آيه را تغيير نمی دهد ايرادی بر آن نيست، مثال برخی از کلمات چنانکه اعراب تغيير ياب
  تغيير ضمه دال (الحمُد �) به فتحه يا کسره.

تغيير در حروف آيات، مثال اشتباه تلفظ کردن حروف و تغيير مخارج آن همچون تبديل (س به      -2
بته برخی از علما گفته اند ج) يا (زبه س) و امثال آن. اين مورد نيز باعث تغيير معنی خواهد شد. ال

حروفی که مخارجشان نزديک به هم است مشمول اين امر نمی شوند مانند( ض و ظ) و يا بعضی از 
مالکيه گفته اند که تغيير (ز به ذ) باعث ابطال نماز نيست. تلفظ کردن زای بجای ذال در فاتحه توسط 

قضيه مشهور بين علمای مالکيه است و امام اگر عمدی نباشد باعث باطل شدن نماز نمی شود و اين 
لذا اقتدا به چنين امامی ايرادی ندارد چنانکه دسوقی مالکی از علمای مالکيه می فرمايد:"خالصه 

مساله (اختالف اصحاب مالکی) اينگونه است که، اگر تغيير لحن در قرائت (فاتحه) عمدی باشد 
ی نماز می خوانند به اتفاق باطل است، نمازش باطل می شود و همچنين نماز کسانی که پشت سر و

  ولی اگر از روی عمد نباشد به اتفاق نماز (هر دو طرف) صحيح است (حاشيه دسوقی)
در هر دو مورد فوق چون باعث تغيير معنی در فاتحه خواهد شد و فاتحه جزو ارکان نماز است، لذا 

مسجدشان را تغيير دهند و اگر باعث ابطال نماز خواهد شد و بر نمازگزاران واجب است که امام 
توانايی اينکار را نداشتند به نزديکترين مسجد روند و اگر مسجد خيلی از آنها دور بود می توانند در 

  منزل جماعت کنند.(البته نماز کسی که اشتباه قرائت دارد برای نفس خود صحيح است)
نيست لذا اشتباه خواندن آيات اما در مورد قرائت سوره بعد از فاتحه، چون سوره جزو ارکان  -

بگونه ايکه باعث تغيير معنی در سوره شود خللی در صحت نماز وارد نمی سازد، ولی بهتر آنست 
  که امامی را برای پيش نمازی قرار داد که قرائت وی هم در فاتحه و هم در سوره صحيح باشد.

  اما بررسی ديدگاه علما در اين زمينه:
قرائت وی خوب نيست (هرچند که باعث تغيير معنی نمی شود) را مکروه اکثر فقها امامت کسی که 
امامت کسی که لحن وی  «از علمای حنابله می گويد: »الروض المربع «دانسته اند، صاحب کتاب 

  »مناسب نبوده هرچند باعث تغيير معنی نيست مکروه است
  شود:اما در مورد خطا خواندن فاتحه بگونه ايکه باعث خلل در معنی آن 

  امام نووی رحمه هللا می گويد:
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امامت کسی که لحن وی در قرائت صحيح نيست مکروه است؛ سپس می گويد: اگر لحن اشتباه «
نماز او و کسانيکه بوی اقتدا کرده اند  –مانند رفع هاء در الحمد�  -امام باعث تغيير معنی نشود 

) شد، مانند ضمه خواندن تاء در صحيح است، ولی اگر لحن وی باعث تغيير معنی در (فاتحه
  )).1/350روضة الطالبين (  .(»صراط المستين« نمازش باطل می شود يا اينکه بگويد: »انعمت«

کسی که حرفی از حروف فاتحه را ترک کند، بدليل اينکه بر  «رحمه هللا ميفرمايد :ابن قدامه 
، مانند تبديل راء به غين،... ادای آن عاجز باشد يا اينکه حرف را به حرف ديگری تبديل نمايد

چنانکه او قادر باشد که آن اشتباه را اصالح نمايد ولی چنين نکرد، پس نمازش صحيح نيست و 
  ).2/15( »المغنی«همچنين نماز کسی که به وی اقتدا کرده است نيز صحيح نمی باشد. 

  فاتحه: ازغيرقرائت سوره و اما در مورد 
  امام نووی  می فرمايد:

غيير لحن قرآن که باعث خلل در معنی است در غير فاتحه باشد ، نماز او صحيح اگر ت «
است و همچنين نماز تمامی کسانی که پشت سر وی نماز می خوانند نيز صحيح است، 

زيرا ترک (خواندن يا درست خواندن) سوره باعث ابطال نماز نيست و لذا اقتدا به چنين 
  نووی) ندارد.( لمجموعمانع امامی 

  ام ابن قدامه  می فرمايد:ام
اگر قرائت باعث تغيير معنی در غير فاتحه باشد، مانعی بر صحت نماز نيست و « 

مانعی بر اقتدا و اعتماد به چنين کسی نيست مگر اينکه بصورت عمدی سوره را اشتباه 
بخواند که باعث تغيير معنی شود که در اينصورت نماز امام و ماموم باطل 

  ن قدامه)(المغنی اب»است.
اشتباه ادا کردن کلمات بنحوی که باعث تغيير معنی (سوره بعد از فاتحه)  ولی مالکی ها

شود را باعث ابطال نماز نمی دانند و نزد آنها بطور مطلق نماز صحيح است بجز اينکه 
عمدی باشد که در اينصورت نمازش باطل است، البته آنها برای حالت غير عمد چهار 

  ند:شرط قرار داده ا
  شخص از ياد گرفتن آن عاجز باشد.     -1
  کسی يافت نشود تا آموزش قرائت را بوی تعليم دهد.     -2
  کسی بهتر از او (يعنی امام) بين مردم نباشد.     -3
قرائت ماموم نيز همانند امام يا حتی ضعيفتر از او هم باشد.چنانکه يکی از      -4

  شروط فوق جاری نشود، نماز باطل است.
صه اينکه؛هر نوع خطايی در قرائت باعث تغيير معنی نيست و نبايد در اين امر خال

عجله کرد، و نيز به عمدی بودن و غير عمد بودن تالوت اشتباه نيز توجه نمود،اگر 
قرائت امام بنحوی باشد که باعث تغيير معنی در آن شود دو حالت دارد: اگر اين امر در 

نماز امام و مامومها خواهد بود مگر اينکه خطای امام  سوره فاتحه رخ دهد، باعث ابطال
در حروفی باشد که مخارجشان نزديک بهم باشد يا اينکه اگر اعراب را تغير داد باعث 

تغيير معنی نشود، لذا اين امر بستگی دارد به اينکه آيا باعث تغيير معنی می شود يا خير 
ود مانند فتحه يا کسره دادن به دال زيرا گاها بعضی از موارد باعث تغيير معنی نمی ش

الحمد� (مگر اينکه عمدا اينگونه بخواند که باز در اينصورت نماز باطل است). بنابراين 
اگر بگونه فاتحه را قرائت نمود که در معنی آن تغيير ايجاد کرد، نماز خواندن پشت سر 
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يست زيرا نمازشان چنين امامی (برای کسانی که از او بهتر قرائت می کنند ) جايز ن
باطل می شود، ولی اگر در بين آنها همگی در يک سطح بودند و يا کسی بهتر از آن امام 

وجود نداشت و از طرفی امکان يادگيری برای آن امام نبود، ايرادی ندارد که او امامت 
  کند و بقيه پشت سر وی نماز بخوانند.

ره بعد آن باشد، در اينصورت جمهور اما اگر تغيير معنی در فاتحه رخ ندهد بلکه در سو
علما نماز امام و ماموم را صحيح دانسته اند زيرا سوره جزو رکن نماز نيست ولی بهتر 

  آنست که شخصی امام باشد که قرائت وی بهتر است.
  از خداوند ُحسن خاتمه را ميطلبيم:

اگر در  ع اين کتاب که خدمت خوانندگان محترم تقديم گرديد. خرين موضوآاين بود 
ی  است که آرزو ینوشتن مطالب اين کتاب به حق و صواب رسيده باشيم، اين همان چيز

خواهيم که مارا ببخشد و از گناهانمان   مي هللاآنرا  داشتيم، و اگر غير از اين باشد از 
  درگذرد.

از پروردگار با عظمت برای شما صحت وسالمتی وتوفيق در عملی  ساختن سنت رسول 
وصلى هللا على « و آخر دعوانا أن الحمد� رب العالمين هللا عليه وسلم خواهانم .هللا صلی 

  ».سيدنا ونبينا محمد وعلى آله و صحبه، والحمد � رب العالمين
  
   

  

   ه:ـيـامـتـتـاخ
وعقلی  و حتمی نيست ما جوانب منطق  در مسايل عبادی به نقل است   احکام شرعی

ملی کردن و نه کردن بدانيم. برای مسلمان مطابق به مسايل و احکام شرعی  را در ع
  حکم شرع بايد گفتار، کردار و عمل خويش را عيار سازد. 

برای اين کار درشرع اسالمی کتاب هللا و سنت رسول هللا مانند اساس و منبع اولی اند 
 ) و اساسی همين کتاب هللا  (قرآنکريم  منابع اولی که به ترتيب منابع درشرع اسالمی 

  وسنت رسول هللا (حديث) محمد مصطفی صلی هللا عليه وسلم ميباشد. 
منبع سوم را در اصول فقه اجماع امت  مسلمين که تناقض به کتاب هللا و سنت رسول 
هللا نبوده و منبع چهارمی را قياس (انالوگی)  متکی به نصوص شرعی يعنی دومنبع 

  اولی (قرآن کريم وسنت ) ميباشد.
امت وقياس تفاصيل وجود دارد که بحث مارا به درازا خواهد کشاند اما  درمورد اجماع

تمرکز ما به قرآنکريم وسنت رسول هللا مانند منبع اولی واساسی به نحوی بيشتر خواهد 
  بود که بحث ما به جانب بحث های اصول فقه کشانده نشود. 

س وعدۀ هللا تعالی (انا درمورد کامل بودن، متواتر بودن و يقينی بودن قرآن کريم به اسا
برای  و ترديد  ) اندکترين شک  9 ۀـر آيـجـحنحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون سورۀ  

اين سخن   فهميدن با وجود  ندارد و شک کنندۀ عملی درين راستا   مسلمان وجود
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  دايرۀ اسالمی خارج ميسازد.  را از   انسان مسلمان
و  فعـل  که مشتمل به امر، نهی،   عليه وسلم صلی هللاحاديث يعنی سنت رسول هللا 

سکوت پيامبر اسالم محمد مصطفی صلی هللا عليه وسلم ميباشد برای مسلمانان دراعمال 
وکردارو گفتار شان مانند يک مسلمان منبع است که رسيدن به آن و يافتن احکام الهی  

م حديث، اجماع های از علوم تفسير، علو که شناخت کامل   مجتهد وعالم دين توسط 
ديگر مجتهد را پوره کرده  داشته و نيز شرايط   گذشتهء مسلمين و قياس های گذشته

  بتواند ممکن و مجاز ميباشد. 
يافتن چنين شخص با چنين مشخصات در عالم اسالم با وسعت دايرهء اين علوم بس 

رد و مشروع به دادن فتوی توسط دار االفتاء موجه، وا  مشکل بود لذا بيشتر تمايل
  پنداشته شده و مناسب دانسته ميشود. 

  که شما حاال دراختيار داريد ی و ريسرج یتحقيق  رساله  چنانچه مشاهده کرديد درين
فتاوی علمای  تالش، جد و جهت کامل ممکن نموده ايم تا مطالب را از تحقيق های و

ً رضوان هللا تعالی عنهم جمي ( جيد عالم اسالم و مجتهدين کرام  خدمت شما مستند  )  عا
  و پيشکش بداريم.  به آيات قرآنی و سنت رسول هللا تقديم 

ات واحکام موضوعدر تالش کرده ايم که اجتهادات وفهم متفاوت علماء يی اسالم 
مختـلف را به طور ارايه بداريم که درموارد اختالفی  با دستاويز قرآنی و سنت رسول 

افضل  را  برای انتخاب راه  و فتوی صايب، بهتر وهللا (ص) خود  فتوی افضل و احسن 
  بداريد.   انتخاب

 را جهت انتخاب شما تقديم بداريم و ما  درموارد که برای ما ميسر بود تا اقوال احسن
 که به خطاء   نه خواهيم رفت به آن موارد  درآن با فهم خويش احساس راحت ميکرديم 

که به نحوی هنوز تعادل در استنباط   درمواردبا تمام احتياط و صداقت پرداختيم. اما 
با پيشکش کردن هردو استـنباط و يا فتاوی مختلف پشتازان فقيه و   جود دارد ادله و

 مهيا ساختيم.  را   انتخاب شماۀ  علمای مجتهد جيد اسالمی، زمينـ
  وجود  همچنانان باجود تالش های انسانی صادقانه دربخش از موارد اشتباهات اماليی

ً ضمندارند.  قول  مطالب و نقـل  خاطر امانت داری در ارايه بايد خاطر نشان ساخت که ب ا
  ميباشد.  پيچيده و غير روان   ما از متن عـربی ها بخش از افاده های 

ثواب درانتظارش  دو اينکه  هر مجتهد  به استفاده از فلسفه و حکمت حکم ؛  اما 
به حکم  ثواب وپاداش رسيدن  صادقانه ودوم يکی ثواب تالش، جـد و جـهـد   است.

  درست و صايب. 
با اين فهم از درگاه ايزد متعالی استدعا و تمنا داريم که مانند محقق وتالشگر خير ارايه 
کننده اجتهاد و تحقيق های موجود درين راستا به صورت بهتر و خوبتر آن نه به حيث 



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

854 

ته باشيم با بخش از احکام الهی را درين توانس  فرسخها فاصله داريم،  ازآن  مجتهد که
  و شامل هردو ثواب شويم. امانت داری تقديم نموده   رابطه خدمت شما با تمام

 خواهران مسلمان و خوانندۀ خير خواه ورسالتمند  از شما برادران ودر اخير کالم  
که  نظريات سازنده و تصحيحات خويش را يکجا با سواالت ارزومنديم  تا لطف نموده 

چاپ بعـدی اين در تا  به آدرس ما ارسال بداريد  کتاب بگنجانيم  درين   نتوانسته ايم
مجموع و ريسرچ به آن پرداخته شده و درخدمت شما خواننده گان، خواهران و برادران 

به هدف ادای رسالت قرار گرفته و تقديم  شما عـزيزان بـداريم.  و با تمام امانت داری 
  قومن هللا التوفي

 

 

  مـؤلـفـان 
  » ـیانـغـد افـيـسع - یدـيـعـس« ن ــديـن الـيـالحاج ام

  » یسعيد افغان -ی يدـسع«  الحاج دکتورصالح الدين
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

855 

 حيمالرّ  حمنِ الرّ  هللاِ  سمِ ب
  فهرست عناوين کتاب

 شماره  عنوان صفحه
      فهرست عناوين کتاب   
ب  -الف      انـفـؤلـمو پيشگفتار ـه مقد م 2  
د -ج  سادات استاد سيد حبيب مولویالحاج : از وتقريظ مقدمه  4  
هـ  -هـ                                                جمهوری اسالمی افغانستان اکادمی علوم  »راشد  «: از سرمحقق عبدالباری وتقريظ مقدمه  5  
» صافی« ر ـوبکـاباستاد مولوی الحاج  :از ه وتقريظــمقدم 6 و -و   
ح -ح   »اديب«ی ـالم ربانـمقدمه وتقريض از استاد غ 7  
ه- ه  سگزاری شکر و سپا 9  
 1 ونماز در اسالم عبادتوم ـمفهباب اول : 10
 2  فطری بودن عبادت 12
 3  عبادت راز آفرينش است 12
 4  تشويق به عبادت 12
بخصوص نمازدر اسالم، حکمت وهدف عبادت 13  5 
 6 نقش عبادات در تزکيۀ اخالق 13
ساعته است   24در دين مقدس اسالم عبادت  14  7 
؟چرا عبادت فقط نمازخواندن باشد 16  8 
 9 آيا نماز اصل دين است؟ 17
»صالة«کلمه  19  10 
 11  و اما نماز در اصطالح شريعت اسالمی 19
ميکند کيد هميشگیـأچرا اسالم برخواندن نماز ت 19  12 
 13 معنا و مفهوم نماز 20
 14 معنای لغوی نماز 21
 15  کيفيت فرض گرديدن نماز 22
 16  کم نماز در اسالمح 24
 17  مقام نماز در اسالم 25
 18 سه اصل اساسی درعبادت 28
 19 باب دوم :اهميت وقت در نماز  31
 20     علت خواندن نماز در اوقات مختلف 32
 21  ن شدهوقت تعيفضيلت نماز در 32
 22   فضايل  خواندن نماز در اول وقت 34
 23  اوقات شرعی نمازپنجگانه 34
 24  اوقات مکروهه نماز 35
 25   احاديث وارده در مورد اوقات مکروهه 32
 26  حکمت فرضيت پنج وقت نماز در شرع اسالم 34
 27   انه نمازدر قرآن پاکگاوقات پنج 38
 28   ویـبـحاديث ناانه نمازدر گاوقات پنج 40
 29   تعداد نماز های فرضی 41
 30   وقت نماز صبح 41
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 31   محدودۀ نمازصبح 42
 32  تعجيل در خواندن نماز صبح 42
 33 فضايل  نماز صبح در احاديثی نبوی 43
 34  خواندن نماز صبح در اول وقت مستحب است 44
 35  قضای نماز صبح 46
 36  ح مستحب استنچه که بعد از نماز صبآ 47
 37   حکم خواندن نماز بعد از نماز صبح وبعد از نماز عصر 48
 38   مقام ومنزلت نماز ظهر يا پيشين 50
 39   ) نماز پيشين وقت نماز ظهر ( 50
 40  )  نماز ميانه صاله الوسطی (  -مقام ومنزلت نماز عصر 51
 41 يگر). نماز د وقت نماز عصر ( 51
 42   ر به رای امامان چهارگانهوقت نماز عص 52
 43   پايان وقت نمازعصر 53
 44  صردر احاديثی نبویـفضايل نماز ع 54
 45   ادای نماز عصر درروزهای آبری 55
 46 خواندن  نماز عصر در وقت غروب آفتاب 55
 47   ترک نماز عصر 55
 48  خير نماز عصر تا زردی آفتابأت 56
 49  متذکرهعلت نهی نماز در اوقات  56
 50  جمع نماز عصر با نماز ظهر 57
 51   ) نماز شام مقام ومنزلت نماز  مغرب ( 57
 52   ) نماز شام وقت نماز مغرب ( 57
 53  مقام ومنزلت نماز خفتن (عشاء) 58
 54 ) فتنـماز خـن شاء (ـت نماز عـوق 58
 55  فضيلت نمازعـشـاء 58
 56  نـتـفـوقت مستحب نماز خ 59
 57  ء و گفتگوی بعد ازآن خوابيدن قبل ازنماز عشا 59
 58  ءدليل كراهت خواب قبل از نماز عشا 60
 59 شرعی در تاخير نماز عشاء حکم 60
 60  تن واخرين وقت آنـفـنماز خ 60
 61 شب برای نماز خفتن فورمول محاسبه نيمه 61 
 62 رـمقام ومنزلت نماز وت 61

 63 رــوقت نماز وت 62
 64 رـتعداد رکعات ها ی  وت 62 
 65 طريقه خواندن نماز وتر 63
 66 خواندن نماز وتر در پنج رکعتی 64
 67 خواندن نماز وتر در هفت ويا نو رکعتی  64
 68 پيامبراسالم  در خواندن دعای قنوت  روش 65
 69 نماز وتر با جماعت  65
 70 قضای نماز وتر 66
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 71  نماز وتر نزد احناف 68
 72 نمازها سنتتعداد  71 
 73 حکمت نهفته در نمازهای سنت 71
 74 اقسام نمازهای سنت 73
 75   طول قيام در نمازهای سنت 74
 76 دـميتوان نماز های سنت را نشسته هم خوان 74
 77 وفضايل آن   ر(صبح )ـجـسنت ف 74
 78  ) كوتاه خواندن آن سنت فجر (  تخفيف در 76
 79  در نماز سنت فجر چه چيز بايد خواند؟ 76
 80   د ازسنت فجرـدعا بع 76
 81 به پهلو بعد از نماز سنت فجر  دراز كشيدن 76
 82 در صورتيكه نماز فوت شود) ر (ـقضای سنت فج 78
 83 وفضايل آن سنت ظهر  78
 84   ن سنت ظهر ر باره چهار ركعت بود د 78
 85  ن سنت ظهر ر باره شش ركعت بود د 78
 86 فضيلت چهار ركعت پيش از نماز ظهر 79
 87 رـحکم قضای سنت ظه 79
 88 مغرب وفضايل آن  سنت قبل وبعد ازنماز 79
 89  سنت قبل وبعد از عشاء وفضايل آن   80
 90 دـكؤسنتهای غير م 80
 91  و ركعت يا چهار ركعت پيش از نماز عصر د 81 
 92  دو ركعت پيش از نماز مغرب 81 
 93   دو ركعت پيش از نماز عشاء 81 
 94 خواندن نماز سنت ونوافل در خانه 81 
 95 به هنگام شروع نماز فرض قطع نمازهای سنت و نفل 82 
 96 ل وفضيلت نماز در آن  ـمحباب سوم : 83 
 97  نماز در کعبه  خواندن   83

 84  98  ثواب وفضيلت عبادت  در کعبه  
 84  99  محدوده مسجد مکه   
 85  100  محدوده مسجد الحرم   
 87  101  رامـفضيلت نماز خواندن در مسجدالح 

 102   داشته باشد جدی که با قبله انحرافـدر مس نمازخواندن 88 
 88  103 رط واجبی استدليل اينکه رو کردن به قبله حين نماز ش 

 104 نماز خواندن در محل که تصاوير باشد! 89
 105   عدم حضور مالئکه درخانه که درآن تصوير باشد 90
 106  دار نمازخواندن در لباس عكس 91
 107  خواندن در محل ناپاکنماز 92

 92  108  خواندن در مکان ناهموارنماز 
 92  109  نمازخواندن بطور نشسته  
 93  110  در موتر  نخواندنماز  
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 93  111 ؟چرا ميتوان در کشتی وطياره نماز فرض را  خواند 
 94  112 نماز خواندن در طياره وقاعده ای قبله يابی 
 95  113  نمازخواندن در مساجد قبردار 
 97  114   تخريب وانهدام مسجد قبر دار 
 98  115  نماز خواندن در  زمين غصبی 
 98  116  نمازخواندن در لباس که از پول حرام تهيه شده  
 99  117 لباس ابريشم برای مردها شايسته اهل تقوی نيست 

 100  118  نماز خواندن در زمين مغضوبه 
 101  119  نمازخواندن  در کليسا 
 103  120  نماز خواندن مسلمانان درکليسا ايا صوفيا درترکيه  
 104  121  ر راه عبور و مرورمردمنمازخواندن برس 
 104  122  نماز خواندن بر تخت خواب 
 104  123  نماز خواندن در روبری شيشه  
 105  124  اماکن ممنوعه برای نماز 
 105  125  یــه دانــالـزبنماز خواندن در 
 105  126  تارگاهـشـکنماز خواندن در  
 105  127  شتران )ۀ(طبيلوجل ـغنماز خواندن در 
 106  128  امـمـنماز خواندن درح 

 129  پشت بام کعبهنماز خواندن در 106
 130 نماز خواندن درمحل غيبت 106
 131 ازـمـای نـرضهـفباب چهارم : 108
 132  شش فرض خارج نماز 108
 133  شش فرض داخل نماز 108

 109  134   واجبات نماز 
 109  135  سنتهای نماز 
 110  136    ده سنت قولی 
 110  137 ده سنت فعلی در نماز 
 110  138  ارکان نماز 
 110  139  حکم شرعی در مورد رکن نماز 
 111  140  حکم شر عی در مورد واجبات نماز 
 111  141   اما فرق بين رکن و واجب 
 111  142  اول: ارکان نماز که چهارده رکن هستند 
 112  143  ستنددوم: واجبات نماز که هشت مورد ه 
 112  144  سوم: سنتهای قولی نماز که يازده مورد هستند 
 112  145  چهارم: سنتهای فعلی يا هيئات نماز 
 113  146 !نمازباطل کننده وفاسد کنندۀ مواردی  
 114  147 مازمفسدات ن 
 114  148  ـمازن مـکـرو ه کـنـنـدۀ 
 114  149  گريه کردن در نماز 

 150  حين ادای نماز  خواب رفتن در 115
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 151 بستن چشمها در نماز؟ حکم 115
 152 کشيدن صدای از انگشت در وقت نماز 115
 153 حرکت درنماز وبازکردن دروازۀ خانه   117
 154 عدم  تمرکز در نمازموجب بطالن آن می شود؟ 118
 155 نماز وطهارتم :جـباب پن 119
 156  طهارتاقسام : فصل اول 119
 157 فصل دوم :آداب قضای حاجت واستنجاء 121
 158  استنجاء بوسيلۀ سنگ 123
 159  استنجاء بوسيلۀ سنگ وآب 123
 160  يادداشت شرعی وحکمی درمورد کاغذ تشناب 124
 161  شستن مقعد در استنجاء 124

 124 قبل از هر وضوء  ءحکم استنجا   162 
 124 روج از بيت الخالءـخ   163 
 125  164 ا ء نبايد با دست راست صورت گيرد استنج 
 125  165  شرعی بعد از قضای حاجت  ۀوظيف 
 125  166 آياخروج باد بی صدا وبی بو شکننده وضوء است ؟ 
 125  167  بعلت خروج باد ءنجاـحکم است 
 127  168  مريضی باد شکم 
 127  169  علت اساسی توليد باد شکم 

 170 سلسل بول)حکم شرعی در مورد سلسل ادرار :( 130
 171  فصل سوم :وضوء 131
 172  ليل مشروعيت وضوء د 131
 173    كريم قرآن اول:  131
 174    دوم : سنت نبوي 131
 175   سوم:   اجماع  131
 176   فضيلت وضوء 131
 177   وضوءآيه نزول قبل از ضوءترتيب و 132
 178 برای نماز   وضوء 133
 179  طريقه وضوء پيامبر صلی هللا عليه وسلم 133
 180  مراحل انجام وضوء در شرع 134

 134  181   فرائض وضوء 
 134  182 » نيت  «  :  فرض اول 
 134  183  فرض دوم يك بار شستن روی وصورت و آب بر آن جاري  كردن است  
 135  184  ) مرفق :شستن هر دو دست تا آرنج ( فرض سوم 
 135  185 فرض چهارم مسح سر 
 135  186   نموده است  سر را مسح    پيامبراسالم همه 
 135  187  پيامبر اسالم  تنها بر عمامه مسح  نموده است  
 135  188 پيامبر اسالم برپيشانی و عمامه هر دو مسح  نموده است  
 136  189  مقدار واندازه مسح سر 

 190 :  شستن پا ها فرض پنجم 137
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 137  191 د؟نپا ها بايد مسح ويا شسته شو 
 140  192 ءابن عباس ومسح پا هادر وضو 
 141  193 چرا مسح سر فقط يکباراست؟ 
 141  194 رعايت ترتيب بين فرايض وضوء  ،  : ترتيب فرض ششم 
  142  195  سنتهاي وضوء 

 196  ول وضوء تسميه در ا - 142
 197    ، سواك كردن مسواك زدن - 142
 198   شستن هر دو كف دست سه بار در آغار وضوء - 142
 199    كردن سه بار مضمضه  - 142

 142  200   استنشاق و استنثار سه بار - 
 143  201  شستن دست ها - 
 144  202 خالل کردن ريش در وضو حکم   - 
 144  203  كردن انگشان با همديگر   : خالل تخليل االصابع - 
 144  204  نگام وضوءـدعای مستحب دره  
 145  205   تيامن  -مقدم داشتن راست بر چپ در شستن - 
 145  206  كشيدن بر اندامها همراه با آب = دلك دست  - 
 145  207   موالت در وضوء - 
 146  208   شدن هر دو گو مسح كر - 
 146  209  ر آب وضوء جوئي د صرفه  - 
 147  210  خواندن دعاها در اثناي وضوء - 
 147  211 د از وضوءـدعاي بع - 
 148  212  د از وضوءـدو ركعت نماز بع - 
 148  213  مكروهات وضوء 
 148  214  زد سا ه مي چيزهايي كه وضوء را تبا -وضوء  نواقص  
 148  215 كه ازشرمگاه پيش يا از عقب انسان    هر چيزي خارج شدن -1 
 148  216  .ادرارـ الف  
 148  217 .  مدفوع  - ب 
 149  218   كه از شرمگاه پسين بيرون آيد بادي   -ج 
 149  219   دي ، و مذي، و و مني  - د، هـ، و  
 150  220    وابـخ - 
 150  221   ـلقـل ع زوا - 
 150  222  ، بدون حائل : شرمگاه مرد و زن ن به فرجدست زد -   
 151  223  معاينه کردن عورت بدون دستکش موجب بطالن وضو است    
 152  224  آن واجب است كه وضوء براي   چيزي 
 153  225   ست آنها مستحب ا  چيز هايي كه وضوء گرفتن براي 
 155  226   دز دار فوايدي كه وضوء گيرنده بدانها نيا 
 155 جبيره یوضوء   227 
 156  228  شک در شکستن وضوء 
 156  229  آيا لمس وبوسيدن همسروضوءراباطل می سازد  
 157  230  برای داکتر درمعاينه عورت مريض حکم وضوء 
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 158  231  خشک کردن اعضاء بعد از وضوء 
 158  232  در غسل جنابت حکم وضوء 
 159  233  شک در داشتن وضوء 
 159  234   بازی دادن شيطان 
 160  235 وضوء است؟ گوشت شتر شکنندۀآيا   
 162  236 ورنگ ناخون وضوء 
 162  237 اند؟وضوء ستن شکموجب ر، چرس، هيروئين انصواستعمال آيا  
 163  238 نماز را باطل ميکند؟   و آيا خنده قهقهه وضوء 
 166  239  فصل چهارم:طهارت مريض 
 168  240 لـسـفصل پنجم :غ 
 168  241  غسل در اديان ابرهيمی  
 170  242  موجبات غسل 
 171  243  فرايض غسل 
 172  244  سنتهای غسل 
 173  245   قبل از غسل وضوء 
 175  246  غسلهای سنت و مستحب 
 175  247  اول:غسل روزجمعه 
 176  248  دوم: غسل کردن برای عيد فطر و عيد قربان 
 176  249  برای نماز استسقاء (طلب باران) و نماز کسوف و خسوف سوم :غسل  
 176  250  چهارم:غسل برای کسی که مرده را شسته است 
 177  251 غسل کافر وقتی که اسالم بياورد  :پنجم 
 177  252  ششم:غسل ديوانه هنگامی که بهبود يابد و غسل بيهوش شده 
 177  253 غسل به وقت احرام بستن هفتم: 
 177  254  هشتم:غسل برای دخول در مکه مکرمه 
 177  255  نهم غسل برای وقوف درعرفه 
 178  256  دهم: غسل برای رمی جمرات 
 178  257  يازدهم:غسل برای طواف خانه کعبه 
 178  258  ترتيب غسل 
 179  259 اقسام طهارت 

 260  کند آنچه غسل را واجب می 180
 180  261     ت بيداری يا خوابخروج منی در حال اول: 
 180  262  دوم: جماع، اگرچه منی خارج نشود 
 180  263  حکمت وفلسفه غسل جنابت   
 181  264  شود سوم: کافری که مسلمان می 
 181  265  چهارم: قطع شدن خون حيض و نفاس 
 181  266  غسلهای مستحب 

 267  فصل ششم :بحث خون درطهارت 183
 183  268 اسالم   حکم خون در 
 185  269 وضوء است؟ۀ آيا خون شکنند 
 187  270   خون نجس دراسالم 
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 187  271  خون در حال حيات 
 187  272  خون حيض 
 188  273  خون ماهی 
 188  274 خون مگس، پشه  
 188  275   خون انسان وخون حيوان حالل گوشت 
 190  276  رـن خون پُ ـندن نماز با دهاخو 
 192  277 م ـمّ ـيـم :تـتـفـفصل ه 
 192  278     نکات ضروری در باره روش تيّمم 
 193  279  فرائض تيّمم   
 193  280  صحيح تيمم ۀطريق 
 196  281 فصل هشتم :مسح برموزه و جوراب 
 197  282  شروط ثابت و صحيح مسح بر ُخفها 
 198  283   پوشاندن کل پای  با جوارب ها 
 198  284  راب  ونفی درمورد مسح  بر موزه ويا هم جنظر فقه ح 
 200  285   عدم دست يابی به آب 
 200  286 نيت در مسح برخفين وجوراب ها 
 200  287  مدت ووقت مسافرت 
 201  288 تغيير حاالت مقيم به مسافر،ومسافر به مقيم  در مسح   
 201  289   شک درمورد زمان آغاز مسح 
 202  290   اتمام زمان مسح 
 202  291  ها  مسح مجدد بر خف وجوراب 
 202  292  وردن خفين در مسحآموضع در  
 202  293    کيفيت مسح ومحل آن 
 203  294  موضؤع مسح بر ظاهر وقسمت های پايين خفين 
 203  295  حکم در آوردن جوراب 
 203  296  نماز جموضؤع مسح برای پن 
 204  297    کشيدن خفين بعد از مسح 

 298 نوع جوراب ها در مسح    -  204
 205  299 وکيفيت مسح بر جبيره  پانسمان زخم) و  مسح بر جبيره (باند 
 206  300  چرا مسح مستقيا باالی پا صورت نگيرد - 
 207  301  سوال وجواب توضيحی درمورد مسح - 
 209  302  مسواک   : فصل نهم 
 210  303  فضيلت مسواک در احاديث نبوی  
 210  304  فوايد مسواک 
 211  305 حجاب و ستر عورت در نمازباب ششم : 

 306  حجابۀ علل وفلسفـ  213
 214  307  عورت مرد در نماز 
 214  309  دليل شرعی بر عورت مرد از نا ف تا زانو  
 215  310 حد عورت زن در نماز 
 218  311  نمايان شدن عورت در وقت نماز  
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 218  312 های نازك در نماز؟ وشيدن لباسحکم پ 
 218  314  استعمال  لباس تنگ برای زنان در نماز 
 220  315    استعمال لباس خواب در نماز 
 221  316  نمازخواندن درلباس آلوده به منی 
 222  317  داردر نماز استعمال  لباس عكس 
 222  318 وته در نمازگکال و لن 

 319 وقت نماز پوشاندن شانه وسر در 223
 224  320 حکم لباس سدل در نماز 
 226  321  رجـحالت تب 
 227  322   تشمير ، ياباال زدن لباس در وقت نماز   
 228  323  عورت درنماز  سوال وجواب در مورد  پوشيدن 
 229  324 جا ی نماز درنماز  باب هفتم : 
 229  325  جلوگيری ازنماز خواندن شيطان بر جای نماز 
 232  326 چشم در نماز   وضعيتباب هشتم  : 
 232  327 چشم در حال قيام  
 232  328   وضعيت چشم در حال رکوع 
 233  329  وضعيت چشم در حال سجده 
 233  330  وضعيت چشم در حال تشهد 
 236  331  منع نگاه کردن در نماز به آسمان 
 236  332  خواندن نماز به چشم بسته  
 237  333 بسوی قبله ايستاده شدنب نهم:با 

 334 ممکنه درتغيير قبله  علل  238
 241  335 کعبه 
 242  336 رو کردن بسوی قبله   
 242  337 فضيلت روی آوردن به قبله 
 243  338 چرابايد  بسوی قبله روی گردانيم؟ 
  243  339 حکم اشتباه در نماز خواندن بطرف غير قبله 
  244  340 يين قبله  اختالف در تع 
 245  341 ترک روی آوردن به قبله   
 246  342  تالش برای دست يابی به قبله   
 246  343  مـنـبـر درمسجـد 
 248  344  شريفۀ کشور های جهان بسوی قبلـۀ زاويــ 
 249  345  قبلۀ ماليکه 
 250  346 نماز خواندن پيامبر اسالم بر منبر 
 251  347   باب دهم :نيت در نماز  
 251  348  مقام نيت 
 251  349 مفهوم نيت  
 252  350  نيتراز وحکمت  
 252  351  در نماز نيتتلفظ  
 252  352   ت در نماز ـيـل نــحـم 
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 254  353  نظريات ساير علماء در مورد نيت در نماز بر زبان  
 254  354  نيت داشتن و نيت كردن 
 255  355  يردنيت بايد قرب الی هللا صورت گ 
 257  356 باب يازدهم :قيام وتکبير تحريمه 
 257  357 قيام وايستاده شدن  درنماز 
 257  358  در قيام فاصله بين پاها  
 258  359  در نماز  مراوحة 
 258  360  وضعيت  دست ها در حال تکبير تحريمه  
 259  361  ويا تکبير تحريمه فلسفه تكبيرة االحرام  
 260  362  تـحريمه و طريـقه نماز تـکبير 
 260  363  شود دعايی که بين اقامه و تکبيرة االحرام خوانده می 
 260  364   دعاء بعد از تكبيرة االحرام و قبل از قرائت سوره فاتحه 
 262  365  فضليت تکبير تحريمه در روايت اسالمی  
 262  367  نمود  ماموم چگونه ميتواند  فضيلت تکبيرة االحرام را کمايی 
 263  368  حکم فراموشی  تکبيرتحريمه در نماز 
 264  368  يادداشت در مورد سکوت در حال قيام  
 265  369 انگشتان ومچ دست  در نماز چگونکی وضعباب دوازدهم : 
 265  370 وضع انگشتان در حالت تکبير تحريمه: - 
 265  371  وضع انگشتان در حالت بعد از تکبير تحريمه  - 
 265  372  وضع انگشتان در حالت بعد از تکبير تحريمه 
 266  373  وضعيت انگشتان در حالت سجده - 
 266  374  دور نگهداشتن بازو ها در حالت سجده 
 266  375   وضع انگشتان ومچ دست در باالشدن از سجده دوم به رکعت دوم - 
 266  376  دنشستن برای تشهوضع وحاالت دست وانگشتان در - 
 266  377  وضع وحاالت مچ دست وانگشتان درخواندن تشهد  - 
 267  378 نمازمحل بستن دستها درباب سيزدهم : 
 270  379  حديث سهل بن ساعد (رض) -اول  
 270 ـ حديث وائل ابن حجر: دوم   380 
 270  381  حديث غطيف بن حارث :سوم 
 270  382  : حديث وائل بن حجرچهارم 
 270  383  در موردبستن دست ها برسينه حاديث صحيح نبویا 
 270  384  رضی هللا عنه حديث وائل بن حجر :اول 
 271  385  رضی هللا عنه حديث هلب طائی دوم: 
 271  386  بررسی احاديث متذکـره از لحاظ علوم حديثو رضی هللا عنه سوم:حديث طاووس 
 272  387  نتيجه اول :درمورد محل بستن دستها  

 388  نتيجه دوم: درمورد محل بستن دستها  273
 273  389 بستن دست ها در زير نافبرسی احاديثی  
 273  390  رضی هللا عنه حديث وائل بن حجراول : 
 275  391  دومين روايت در اين بابت  
 276  392  راويان حديث برسی  
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 276  393  حديث حضرت علی در مورد بستن دستها در زير ناف  
 279  394 در کجا گذاشته شود؟ هادستپس  
 279  395 خالصه بحث بستن دستها در نماز 
 282  396 نتيجه نهايی  درباره بستن دستها در نماز  
 284  397  خواند ن نماز با دست باز 
 284  398 فلسفه دست بستن در نماز 
 286  399 خواند ن بسم هللا  به جهرباب چهاردهم : 
 289  400 م گفتن اعوذبا� من الشيطان الرجيمحک 
 289  401  در ابتدای فاتحه و سوره در نماز 

 402 جهر بسم هللا در نماز جهری 289
 289  403 ؟با جماعت بايد خفيه باشد يا جهری 
 290  404 چرا درسورۀ توبه بسم هللا الرحمن الرحيم نيست ؟ 
 291  405 نظريات علماء در اين مورد   
 292  406 قرائت سورۀ فاتحه درنماز باب پانزدهم : 
 292  407  مشهور ترين  نام های سورۀ فاتحه 
  293  408 درسهاى تربيتى درسورۀ فاتحه  
 293  409  فضيلت سورۀ فاتحه 
 295  410  قرائت فاتحه درتمام رکعت ها 
 297  411  قرائت فاتحه برای مقتدی در نماز جهری 
 298  412  پشت سر امامقرائت فاتحه  
 298  413  فاتحه در نماز جهری ۀسور 
 298  414 آيا قرائت فاتحه در هررکعت از نماز واجب است؟ 
 299  415   شخصيکه  قرائت فاتحه برايش دشوار باشد 
 299  416   از سورۀ فاتحه قرائت ساير سوره ها در نماز بعد 
 299  417 آيا قرائت فاتحه در نماز كفايت ميكند؟ 
 300  418  (نمازخفيه) سری درنمازِ  سورۀ فاتحه قرائت  
 302  419  در نماز  خواندن سورۀ فاتحه 
 302  420  نظری ابوهريره درمورد  سورۀ فاتحه در نماز 
 303  421  حکم خواندن سوره فاتحه درهررکعت 

 422 وخواندن سورۀ فاتحه  صلی هللا عليه وسلمنماز محمد 304
 306  423 سورۀ فاتحه!خيردرأآمين  گفتن نزدهم :باب شا 
 306  424 فضيلت آمين 
 306  425 يا مستحب؟ است  آمـيـن گفتن بعد از سورۀ حمد در نماز واجب 
 307  426  آمين بالجهر 
 311  427 ر در نماز توسط زنانـقرائت وآمين بجه 
 313  428 قرائت در نمازباب هفدهم : 
 313  429 ز دعاء استفتاح در نما 
 317  430 يادداشت ضروری درمورد دعای استفتاح در نماز های سنت 
 218  431 تعوذ در نماز 
 319  432  ن الرجيم) گفتن  ه( اعوذ با� من الشيطا استعاذ 



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

866 

 319  433  گفتن استعاذه  آهسته  
 320  434  خواندن استعاذه صرف در رکعت اول سنت است   
 321  435 حمن الرحيمخواندن بسم هللا الر 
 323  436   قرائت بعد از فاتحه 
 324  437    رهنمود پيامبر اسالم در مورد قرائت بعد از فاتحه 
 325  438 درسنت های فعلی وقولی پيامبراسالم  حکم قرائت بعد از فاتحه 
 325  439   قرائت در نماز صبح 
 326  440    ر نماز ظهر قرائت د 
 326  441   رر نماز عص قرائت د 
 326  442    ر نماز مغرب قرائت د 
 327  443  قرائت در نماز عشاء 
 327  444   ر نماز جمعه قرائت د 
 327  445     قرائت در نماز عيدين عيد فطر، عيد قربان 
 328  446  خواندن سوره مشخص و معينی 
 329  447    كردن ركعت اول در نماز صبح طوالنی  
 329  448  در نمازتالت قرآن  دررعايت تجويد  
 330  449    ترتيب قرائت پيامبر صلی هللا عليه و سلم 
 330  450     مزين کردن قرائت درنماز مستحب است 
 331  451    بحث قرائت جهری وخفی در نماز 

 452   تكبيرات انتقال 333
 335  453 رکوع ودعاء درآن  
 335  454  تسبيح رکوع 
 336  455  وع وسجدهحکمت اذکار رک 
 337  456   اذکارموقع برخواستن از ركوع 
 339  457  چگونکی ادای سجده وبر خاستن از آن  
 339  458    هيات سجود  
 343  459    طريقه  نشستن بين دو سجده ( سجدتين) 
 344  460     عای مسنونه دربين سجدتين د 
 344  461    جلسه استرحت  
 344  462    تشهدچگونگی نشستن در   
 348  463    دعای بعد از تشهد دوم وقبل  از سالم دادن 
 348  464  اهای وارده در احاديث نبویعبرخی از د 
 350  465 اذکارودعا ها  بعد از سالم  
 357  466   نیآساير دعا های قر 
 357  467 عربی است؟زبان چرا در نماز قرائت به   
 359  468    پشت سر امامقرائت مقتدی  
 360  469 آيااشتباه در قرائت سوره درنمازموجب سجده سهو ميگردد؟ 
 360  470 حکم تسلسل درخواندن سوره ها در نماز 
 361  471 قرائت  به آواز بلند در نماز انفرادی حکم خواندن  
 362  472  درنماز ميتوان ازروی مصحف قرائت کرد  
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 363  473  با سرعت درنماز کريم تالوت قرآن 
 364  474  حکم خواند ن سوره های قرآن با ترتيل  در نماز 
 365  475 خواندن نماز پشت امامی که قرائتش خوب نيست؟ 
 365  476 حکم  رفتن به مساجدکه امام اش  خوش آواز است 
 366  477 دليل خفيه خواندن نماز ظهر وعصر 
 366  478 اما قرائت بلند و آهسته خواندن درنماز شب: 
 367  479 در مورد خواندن سورۀ فاتحه در نماز (رح) فتوای امام ابوحنيفهو  رعايت وترتيب  قرائت سوره ها  
 370  480  قرائت سورۀ فاتحه برای امام ومآموم  در نماز 
 373  481  قرائت در نماز بزبان مادری 

 482  ّول: نماز عبادت تعبدى و توقيفى  به زبان عربى استا 373
 373  483 ين مسلمانان است ـدوم: نماز رمز ايجاد  وحدت ب 
 376  484  آن بز بان  دری   ۀــوترجم»  بسم هللا الرحمن الرحيم«  
 381  485  فاتحه درنماز ۀسورنخواندن  
 383  486  ری در نماز های سنت ونوافلـقرائت جه 
 384  487  در نماز  ی نآقرآيات رائت ـشيوه ق 
 391  488  اء واذکار بزبان غيرعربی در نمازخواندان دع 
 392  489 ؟يگرددنمموجب بطالن نماز   قرآنی آيات عدم فهم معانی  
 393  490 باب هژدهم :تکبيرات انتقال ازرکن به رکن ديگر 
 396  491 رفع اليدين در نمازباب نزدهم : 
 396  492 نـدياليـع ـم رفـکـح 
 396  493 نـديـوضع  رفع اليـم 
 396  494  هنگام تکبيرة االحرامرفع اليدين اول: 
 397  495 هنگام رکوع رفتن:رفع اليدين  دوم: 
 397  496   هنگام برگشتن از رکوعرفع اليدين سوم:  
 397  497 هنگام برخواستن از تشهد  البته در نماز  های چهار رکعتیرفع اليدين چهارم:   
 398  498  دستها  بلند کردن  چگونگی 
 398  499  ؟ باال برد  را  بايد دستها  چه وقت 
 399  500 احاديثی وارده در مسأله رفع اليدين 
 400  501 اثبات رفع اليدين از عمل اصحاب رسول هللا 
 400  502 حضرت ابوبكر صديق 
 400  503 حضرت عمر فاروق رضي هللا عنه 
 401  504  عبدهللا بن عباس  
 401  505 ين مي كردندتابعينی كه رفع اليد 
  402  506   رفع اليدين زينت نماز است  
 402  507   ومساله رفع اليدين  ائمه ومجتهدين 
 403  508  علمای أحناف و مسأله رفع اليدين 
 406  509 نــع اليديـــمخالفين رف 
 406  510  (رح) در مورد رفع الـيـديـن امام ابوحنيفه نظر مذهب  
 411  511  نـع اليديـرفر و ثواب ـاج 
 411  512  تاييد رفع الـيـديـن در احاديثوساير  
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 413  513 رفع اليدين منسوخ شده اند؟ یآيااحاديث 
 416  514 درنمازرکوع باب بيستم :مقام ومنزلت  
 416  515 رکوع در نمازۀ ـفـسلف 
 416  516  هيئت وشکل رکوع 
 416  517  کيفيت رکوع کردن 
 417  518  در رکوعحالت کمر  
 417  519  وضعيت سر در وقت رکوع 
 417  520 حفظ آرامش در رکوع  
 418  521  تکميل نکردن رکوع بدترين دزدی است 
 418  522  وعــرك اذکار 
 418  523   دعای هنگام بر خاستن از ركوع 
 419  524 طوالنی کردن رکوع 
 419  525  فراموشی اذکار دررکوع 
 419  526  ميد گفتن بعد از رکوعتسميع وتح 
 420  527 قـومـه 
 421  528 يحات در رکوعـتعداد تسب 
 421  529  ده ـدست ها در قع دوباره بستنحکم  
 423  530  رکوع و سجودمشترک و حکمت   راز 
 423  531 وع ــد رکـوايـف 
 424  532 ؟مدرک رکوع مدرک رکعت استآيا 
 426  533 ت سجده در نمازباب بيست ويکم :مقام ومنزل 
 426  534  مقام وحقيقت ســجـده 
 426  535  فـضيلت سجده  در حديث نبوی 
 427  536  رفتن به سـجده طريقه 
 427  537  نظـريه اول: نهادن زانو ها قبل ازدست ها 
 427  538  ده  با دسـتهـاـرفتن به سـجدوم:ۀ نـظـريـ 
 427  539   ترتيب ســـجـــده  پيامبر اسالم 
 429  540  وجـوب آرامش، در سـجـده 
 429  541  وضعيت پا ها در سـجـده 

 542  اعضای هفتگانهاحاديثی وارده درمورد سجده به  430
 430  543  حالت بازوها دست در ســـجـــده 
 431  544  سکون درســـجـــده ۀجلسـ 
 431  645 حفظ آرامش در ميان دو ســـجـــده   
 431  546   سربلند کردن پيامبر صلی هللا عليه وسلم از ســـجـــدهۀ ـطريـق 
 432  547  تــوقــف پيامبر صلی هللا عليه وسلم در ســـجـــدهۀ انداز 
 432  548 اذکار و اوراد در بين  دو ســـجـــده  
 433  549  دعا در بـيـن دو سجده  در نـزد احـنـاف 
 433  550   دعــای ُســجـده 
 434  551                              جـلـسه (نشست) 
 434  552  قـعــده 
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 435  553  درود شـريـف 
 435  554  بين دو ســـجـــده پيامبر اسالم  جلسه نشستن 
 435  555  دیـبرای ر کعت بعپيامبر اسالم ترتيب بر خاستن  
 435  556  سجده کردن به زمين بدون جانماز 
 436  557  م گرفتن) در سـجـدهاعتدال(آرا 
 436  558  افتراش و نشستن ميان دو ســـجـــده 
 437  559  اقــعــــاء 
 437  560  جلسهء استراحت 
 437  561  تورک در سجده  
 437  562  ورکــت تـالـح 
 438  563  ی اسـتـراحت درمـقـام ســـجـــده جـلسـه ا 
 439  564  دعاهای بعد از صلوات در تـشـهد 
 439  565 فوايد صيحی سجده   
 441  566                                 سجده در فهم اطبا ء 
 441  567  متن کامل حديث مسی الصاله 
 443  568  در تشهد )ت(انگشت شهادسبابه انگشتحکم حرکت دادن باب بيست ودوم : 
 443  569 به)(حکمت اشاره با انگشت سبا اشار بأصبعة السبّابة حکمت 
 445  570 حرکت دادن انگشت، و نگاه بسوی آن 
 446  571  حکم تکان دادن انگشت سبابه  درتشهد 
 446  572  مذهب حنفی رای علمای  
 449  573  علمای مذهب شافعیرای  
 449  574  علمای مذهب ما لکیرای  
 449  575  بلهاعلمای مذهب حنرای  
 449  576  رای تابعان اهل حديث  
 450  577   علماء در اين بابت  ارایجمع بندی  
 451  578  شيخ البانی و تکان دادن انگشت سبابه 
 452  579   شيخ ابن عثمين و تکان دادن انگشت سبابه  
 452  580    شيخ ابن بازو تکان دادن انگشت سبابه 
 452  581   حکم تکان دادن انگشت سبابه  درتشهدکلی يادداشت ونتجيه گيری  
 454  582 نماز ۀـوخاتم باب بيست وسوم :سالم گردانيدن 
 454  583 چهارم)شکل سوم،شکل دوم،شکل اول،:( شکل انواع سالم دادن ازنماز 
 455  584 ســالم ۀ ترجمــ 
 456  585 در نماز» سالم « حکمت وفلسفه  
  457  586  مسبوق وسالم دادن آن 
 458  587  از سالم بعد هللا استغفر 
 460  588   خواندن اذکار بعد از سالم 
 460  589 نظريات فقها در مورد اذکار بعد ختم نماز   
 464  590 ماز ـست وچهارم :اذکار بعد از نـيـباب ب 
 464  591 كر در اصطالح ت و  ذِ ـغـکر در لذِ  
 464  592 رــکواع ذِ ـان 
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 465  593 آيا نيازی برای ذکروجود  دارد ! 
 594 وارده درمورد أذكار بعد از نمازاحاديث  465

 466  595 شيوۀ شماريدن تسبيحات پيامبرصلی هللا عليه وسلم 
 467  596 وپنجم :سالم دادن بر نماز گزاران    اب بيستب 
 467  597 سالم پيش از اسالم 
 470  598 حکم مصافحه بعد از نماز     باب بيست وششم 
 472  599 !از استخشوع روح نمباب بيست وهفتم: 
 472  600 وعـشــی خـنـعـم 
 473  601 محل خشوع  
 474  602 راه های وصول  به خشوع  
 475  603 حضور قلبی در نماز 
 476  604 آمادگی قبلی برای  نماز   
 476  605 عايت واجبات ،و مستحبات نمازر 
 476  606 خواندان نماز با خشوع  
 478  607 ع زمينه سازی برای روحيه خشو 
 478  609 است خشوع روح نماز 
 478  610 توفيق رسيدن به خشوع 
 478  611 معرفت وآماده گی برای نماز  
 479  612 شتافتن به سوی نماز در اولين اوقات آن  
 479  613 رای نماز کافی ب دادن وقت 
 480  614 برای ادای نماز   فراغت قلب 
 480  615 از عزم و اراده و مجاهدت برای نم 
 480  616 احساس نيازبرای نماز  
 481  617 تلقين مهم شمردن نماز در قلب  
 481  618 آرام خواندن نماز   
 481  619    رعايت آداب نماز 
 481  620  ياد مرگ در نماز 
 482  621 تدبر وتفکر در اوراد واذکار نماز  
 483  622  قرائت در نماز  
 483  623 دعا و توسل 
 483  624 گذاشتن ستره در نماز  
 484  625 اشاره به انگشت سبابه در تشهد  
 484  626 تنوع قرائت آيات و اذکار در نماز    

 627 نخواندن نماز در لباس که تصوير دارد    484
 484  628  ذکر دائم هللا  
 485  629 سجده کردن در سجده تالوت  
 485  630  اعوذ با� گفتن درنماز 
 485  631 دفع وسواس شيطان  
 486  632 صاف کردن سجدگاه ازسنگ ريزه ها   

 633 عدم قرائت تالوت به آوازبلند   486
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 486  634 عدم چرخ دادن روی به اينطرف وآنطرف  
  486  635 نگاه کردن  به آسمان در وقت نماز  
 487  636 ن ــانداختن لعب ده 

 637 درک وفهم فوايد خشوع در نماز    487
 487  638 نماز در فضای بندگی  
 487  639 مل وتفکر درروش گذشتگان در نماز أت 
 488  640   حکم خشوع در نماز 
 488  641 داليل علماء  که قايل بروجوب خشوع در نماز اند  
 490  642 داليل علماء  که قايل برسنت بودن خشوع در نماز اند  
  492  643 ؟کافراستواقعآ نماز  تارکآيا باب بيست وهشتم    
 493  644  تارک نمازدراسالمحکم  
 494  645 حكم تارک نمازنزد امامان اهل سنت و جماعت 
 495  646 امام مالک و امام شافعی درمورد تارک نماز حکم  
 495  647 حکم شيخ عثمين درمورد تارک نماز  
 496  648 در مورد تارک نماز   حکم امام ابوحنيفه 
 496  649 حکم امام احمد در مورد تارک نماز   
 496  650 حکم امام شعرانی در مورد تارک نماز   
 496  651 حکم شيخ حبيب ابن عبد هللا در مورد تارک نماز   
 498  652  حکم ابن قيّم (رح) در مورد تارک نماز   
 498  653 حکم جابر بن عبد هللا (رض) درمورد تارک نماز   
 499  654 درمورد تارک نماز    تيميه مام ابنحکم ا 
 500  655 حکم شيخ ابن باز رحمه هللا درموردتارک نماز  

 656 حکم شيخ محمد بن صالح العثيمين  درموردتارک نماز  500
 500  657 حکم شيخ ناصرالدين البانی در مورد تارک نماز  
 501  658  نتيجه کلی در مورد تارک نماز  
 501  659  خواندن نماز جنازه  جايز است؟ ارک نمازآيا بر ت 
 502  660 برخورد شوهر با زن بی نمازش 
 502  661    ليت زن در مقابل شوهر بی نمازشؤمس 
 503  662 !برخورد با خانواده بی نماز خويش 
 506  663  سهل انگاری در امر نماز  
  508  664 حکم دوستی با تارک نماز در اسالم  

 509  665  طان  از دوستی با تارک نمازعار شي 
  511  666 نماز   برایم :آذان واقامه ـيست ونهـباب ب 

 667  آذان ۀتاريخچـ 512 
 668  آذانصفت  513 
 669    الفاظ آذان  513 
 670  فضيلت آذان 514 
 671 حکم آذان 514 
 672 حكم آذان قبل از نماز چيست؟ 514 
 673 د از آذان ـای بعـدع 515 
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 674 برخی از احکام آذان  515 
 675 خصوصيات مؤذن 516 
 676 ت اقامت ـيــفـيـك 517 
 677 روش اّول اقامه  517 
 678     روش دّوم اقامه  518 
 679 وضروری درمورد آذان  نقاط قابل توجه 518 
 680 دو هللا اکبرگفتن  با يک نفس  519 
 681  مستحب بودن ترجيح 519 
 682  تثويب (گفتن الصالة خير من النوم) در اولين آذان صبح 519 
 683 شود:  آنچه هنگام شنيدن آذان و اقامه گفته می 520 
 684  فاصله بين آذان و اقامه 521 
 685  نهی بيرون رفتن از مسجد بعد از آذان 521 
 686 آذان واقامه برای نماز قضايی   521 
 687 ن آذاحکم جماعت بدون  522 
 688 آيا اقامه برای شروع نماز واجب است؟ 522 
 689 است؟  اگر کسی بدون اقامه نماز بخواندآيا نمازش باطل 522 
 690  فاصله بين اقامت وتکبير تحريمه     523 
 691  آذان برای نماز در مسافرت 523 
 692 آذان واقامه برای زنان 524 
 693 دراذان  » الصالة خير من النوم «عبارت  525 
 694 حکم شرعی درمورد آذان راديو ،تلويزون وکمپيوتر 526 
 695  جواب دادن وتکرار عبارت مؤذن کامپيوتری  527 
 696 چرخانيدن روی مؤذن در وقت آذان  527 
 697 سمت روی مؤذن در وقت آذان 528 
 698 وضوء  آذان و 528 
 699 است بالل مؤذن رسول هللا ، مرد بهشتی  529 
 700 صدای اذان از روی کره زمين قطع نميشود 530 
 701 باب سی وم:امام ونقش آن در جامعه 531  
 702 تعريف امام  531 
 703  انتخاب امام 532 
 704 اوصاف الزمه امام   532 
 705 شرايط امامت  533 
 706 امامت كودك 534 
 707 وظايف امام 536 
 708 راست کردن صفوف  طريقه سنت در 537 
 709 چسپاندن بجلک پا ها وراست کردن صفوف  537 
 710 فضيلت صفوف  أول  وصفوف  سمت  راست  539 
 711 پشت سرامام بايد چه کس ايستاد شود   540 
 712  صفوف مردان  وزنان 541 
 713 وظايف امام مربوط قرائت  542 
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 714 مکث در قيام نماز  542 
 715 ا های وارد شده درمقام استفتاح دع 543 
 716 وظايف امام بعد ختم نما ز  543 
 717     حكم قرائت درعقب امام  544 

 718 حکم سبقت گرفتن از امام در نماز جماعت؟ 544 
 719  حکم  نماز پشت امامی كه قرائتش خوب نيست  545 
 720  خواندن  نماز پشت اماميکه معنی آيات را تغيير دهد 546 
 721 مراعت کردن حال مقتديان  در نمازجماعت 546 
 722 متابعت از امام  547 
 723  اشکال مطابعت از امام در نماز   547 
 724       اقتدا به امام  نشسته 547 

 725      اقتدى مقيم به مسافر  وبرعكس 548 

 726  اقتدای مسافر به مقيم  548 
 727 رنماز  رهنمود برای قرائت امام د 548 
 728 امام دائيم وامام صاحب خانه در امامت نماز پيشقدم آند  550 
 729 راديو وتلويزيون  امام  قبخواندن نماز ع 550 
 730    حکم امــامت ماشينی   554
 731  حكم متابعت از امام در ساختمانی منفصل حکم امــامت ماشينی   554
 732 شتباه  حکم مخالفت با امام در رفع ا 554 
 733     زنان واشتراک آنان در نماز جماعت  555 

 734 جماعت مستقل زنان  555 
 735 در نماز جماعت  صفوف زنان 556 
 736  خواند ن نماز زن به مطابعت از صدای امام 558 
 737 ايستاد شدن مأموم  قبل از امام  559 
 738 محل ايستاده شدن اطفال در نماز جماعت   560 
 739 نماز جماعت واجب است يا سنت   560 
 740 فوايد ومصالح نماز جماعت  562 
 741 د؟ـفضيلت نماز جماعت در خانه يا مسج 562 
 742 حکم اقامه در نماز جماعت   562 
 743 دير رسيدن به نماز جماعت  563 
 744   ترتيب جماعت دونفری 564 
 745  چيست؟ جماعت تفاوت  زنان و مردان در نماز 566 
 746 خواندن نماز وتر با جماعت   566 
 747  فضيلت تکبير االحرام امام  567 
 748 زايده در نماز هایبا ب سی ويکم  :حركت  570 
 749 و اما حرکت واجب عبارتست از   573 
 750 و اما حرکت حرام عبارتست از  573 
 751   و اما حرکت مستحب عبارتست از   574 
 752   و اما حرکت مباح و جايز عبارتست از   574 
 753 وحرکت زياد به دليل ضرورت   574 
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 754 وحرکت مکروه     574 
 755  موضوع باز کردن دروازه در وقت نماز 575 
  575  756  حکم عبور کردن از جلو نماز گزار 
 757   مسؤليت نماز گزار در برابر اطفال 576 
 758 و   وحکم آنـده سهـجـدوم :سباب سی و 578  
 759 ی سهو   تعريف سجده 578 
 760 اسباب سجده سهو  578 
 761 پيامبر اسالم وسجده سهو  578  
 762 كيفيت و چگونگی سجده سهو   578 
 763 حکم  سجدۀ سهوه  579 
 764 اول: سجده ی سهوه واجب است  579 
 765 دوم: سجده ی سهوه  مستحب است  579 
 766 كيفيت و چگونگی سجده سهوه  580 
 767 اول : زيادت 580 
 768 دوم :نقصان 581 
 769 نقص در ارکان نماز  582 
 770 نقص در واجبات نماز  582 
 771   نقص در سنتهای نماز 583 
 772 سوم :شک  583 
 773 فورمل شک در نماز   584 
 774 محل انجام سجدۀ سهـوه  585 
 775 سجده ی سهوه بعد از سالم   586 
 776 اذکار سجده ی سهوه و جلوس بين آنها چيست؟ 587 
 777 امام نووی ومبحث سجده سهوه  587 
 778 احکام سجده سهو ه از ديد امام ابوحنيفه 589 
 779  .طريقه سجده سهوه از ديد امام ابوحنيفه 589 
 780 فل مبحث سجده سهو در نماز های سنت ونوا 590  
 781 درباره سجده سهو  ضميمه  توضيحی  593 
 782 شيوه تالش برای اطمينان   594 
 783  عدم قرائت  فاتحه درنماز سری  توسط امام  595 
 784 عدم قرائت  فاتحه توسط مقتدی   595 
 785 اشتباه در قرائت قرآن بعد ازسوره فاتحه   595 
 786  اضافه کردن درنماز   596 
 787  تنقيض در نماز   596 
 789  فراموشی خواندن تشهد 596 
 790  زيادت ونقصان در سجده    598 
 791  متابعت از امام در رکعت اضافی   599 
 792  زيادت در رکعت های نماز  599 
 793  شک در تعداد  رکعت ها   600 
 794  زيادت در رکعت های نماز  توسط شخصی مسافر   600 



 نــمـاز سـتـون ديـــن
 

 

875 

 795  فراموشی اذکاردر رکوع وسجود   601 
 796  سجده سهوشخص مسبوق   601 
 797  آياقرائت قران در رکوع ، سجده سهو دارد   601 
 798  اشتباه مقتدی   602 
 799  تکرارچندين اشتباه در يک نماز   602 
 800  شک در قرائت سوره فاتحه   602 
 801  اشتباه امام در ادای سجده سهو  603 
 802  حکم خواندن دوباره تشهد بعد از انجام سجده سهو 603 
 803 نماز شکرانهده شکر ويا ـبا ب سی وسوم :سج 604 
 804  کريم  شکر گزاری در قرآن، تعريف شکر 605 
 805 با ب سی وچهارم تفاوت نماز زنان با مردان ! 607 
 806 رق های بيرونی ـف 608 
 807 فرق های داخلی  610 
 808 جواب علماء  به فرق ها ی داخلی درنماز  612 
 809 دهـجــدر بخش س 612 
 810 حضورزن در نماز جماعت 613 
 811 درنمازجماعت زنان  در مسجدنظريات فقها 614 

  615  812  صدای زن عورت نيست 
 616  813  صفوف مردان  وزنان  در نماز جماعت  
 617  814  ل  زنـانـهـقـت مستـاعـمـج 
 617  815 آراى ونظريات فقها در مورد امامت زن  
 618  816  چيست؟ تفاوت  زنان و مردان در نماز جماعت 
 618  817  اشتراک زنان درنماز جمعه  
 619  818 در نماز عيد زنان اشتراک  
 620  819  ؟نماز تراويح واشتراک زنان در آن 
 622  820 :خواندن نماز زن در حضور نامحرم 
 622  821 بحث اختاميه درمورد حضور زنان در مسجد  
 623  822 حضورزنان درمعابد بعد از ظهوراسالم 
 625  823 باب سی وپنجم :مقام ومنزلت نماز جمعه  
 625  824  جمعه در لغت  
 626  825   آداب روز جمعه 
 629  826 برخی از فضائل روز جمعه در احاديث نبوی  
 629  827 جمعه است نه شنبه روز اول هفته  
 630  828  آغاز شب جمعه  
 630  829 خصوصيات روز جمعه 
 631  830 فضيلت روز جمعه 
 631  831 کثرت صلوات در روز جمعه  
 632  832 حکمت و فلسفه فرض شدن نماز جمعه  
 633  833 نکردند؟ ءادا پيامبراسالم چرا در مکه نماز جمعه را 
 633  834 عه چه وقت فرض شد؟اولين بار نماز جم 
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 634  835  کمترين عدد  برای اقامت نماز جمعه 
 634  836 حکمت و فلسفه نماز جمعه چيست؟  
 635  837 حکم نماز جمعه  
 636  838 حکمت نمازجمعه و فضيلت رفتن به آن  
 636  839  دـفضايل رفتن به مسج 
 637  840  زنان ونماز جمعه  
 637  841 نماز جمعه  در فضيلت دعا 
 638  842 جمعه کفارۀ گناهان  
 638  843  وقت نماز جمعه 
 638  844 ؟نماز جمعه بر کی فرض است 
 639  845  ويق بر خواندن نماز جمعه تش 
 639  846 خواندن نماز جمعه در مسجد جامع 
 639  847 دعا واذکارمستحب در روز جمعه   
 640  848   آذان  درروزه جمعه 
 641  849 سنت های روز جمعه 
  641  850 مکروهات جمعه 

 851 قضای نمازجمعه  641
 642  852 ادای نماز ظهر در روز جمعه  
 643  853 بدعت های شب و روز جمعه  

 854 طبه جمعهـمقام ومنزلت خُ  642
 642  855 ت ـخطبه حاج 
 643  856 ه ــبـطــان خــزب 
 644  857 ه بايجاد فضای آرامش در حين خط 
 645  858 بهـدر بين دوخط ءدعا 
 647  859 نماز جمعه ونه فهميدن خطبه امام 
 647  860 معه سنت قبليه وبعديه در نماز ج 
 650  861 نماز جمعه در مسافرت 
 654  862 امامت مسافر در نماز جمعه 
 654  863 امامت مقيم برای ماسفر در نماز جمعه 
 654  864 زندان درنماز جمعه  
 655  865 خواندان نماز جمعه به صدای لودسپيگر در زندان 
 655  866 حکم تصادف واقع شدن نماز جمعه وعيد در يک روز 
 655  867 نزد احناف  ترتيب خواندن نماز جمعه 
 656  868 دان نماز جمعه در مساجد غير جامعـوانـخ 
 657  869 شرط مصر برای نماز جمعه 
 659  870 خواندن نماز جمعه در همه مساجد شهر 
 659  871 نه خواندن نماز  جمعه به بهانه نبودن حکومت اسالمی 
 659  872 ز جمعهترک وسهل انگاری در نما 
 660  873  سهل انگاری و تخلف از شرکت در نماز جمعه 
 660  874 ی ترک نماز جمعه بدون عذر نتيجه 
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 660  875  حکم شرعی تبريک گفتن روز جمعه 
  662  876 اب سی وششم :مسافر واحکام نماز مسافرب 
 662  877 برقصر خواندن نماز در سفر  داليل ازقرآن 
 662  878 برقصر خواندن نماز در سفر داليل ازسنت  
 664  879  اجماع علماء برقصر خواندن نماز در سفر 

 880 رـفـانواع س 666 
 668  881  مسافت قصر براى نماز 
 669  882 تقصير نماز  به حکم عرف    
 669  883 حکم قصر برای محصلين مسافر  
 670  884 حکمت درتقصير نماز درحال مسافرت  
 673  885 جمع صالتين  در حضر  احکام  
 673  886 جمع بين صالتين درهنگام ضرورت  
 674  887 مريضی   جمع بين صالتين درهنگام  
 674  888 باران شديد  جمع بين صالتين درهنگام  
 675  889  داشتن مريضی مستحاضه   جمع بين صالتين درهنگام  
 676  890 حکم  جمع التقديم و جمع التاخير  
 676  891 رعايت ترتيب  در جمع بين صالتين    
 677  892 قصر و جمع نماز و نيت ان  
 677  893 قـضـاء آوردن نماز مسافـرت 
 679  894 اشتباه درنماز های قصری   
 680  895 نوافل درمسافرت    حکم  
 682  896 احکام قصر و جمع نماز درسفر  
 682  897 نماز مسافـر پشت سر امام مقيم  
 684  898 احکام جمع وتقصر درنزد امام ابوحنيفه (رح) 
 688  899 لیـفـای نـاز هـمـم :نـتـفـباب سی وه 
 688  900 عمال مستحبا 
 688  901 دـجـهـنماز ت 
 688  902 دـجـقيام نماز شب ويا نماز ته 
 696  903 يل می بخشدلنماز شب درد های جسم  را تق 

 904 تنماز حاجت در اسالم نيس 697
 697  905 صلواة الضحی 
 698  906 نماز اشراق 
 699 ابين   907 نماز اوَّ
 699  908 صالة الضحی  
 699  909 تعداد رکعات نماز ضحی 
 700  910 بهترين اوقات ادای نماز ضحی 
 700  911 صلَوة التسبـيـح 
 700  912 نماز تسبيحيادداشت فقهی درمورد 
 701  913 دجـتحية المس 
 701  914 تحية الوضوء 
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 701  915 نماز حاجت 
  702  916 خارهـتــاز اسـمـن 
 703  917  آيا هر انسانی می تواند استخاره كند؟   
 704  918 اره بدون نمازـخواندن دعای استخ 
 704  919 قبولی ويا عدم قبولی استخاره 
 706 هـوبـاز تـمـن   920 
 706  921 رـفـاز سـمـن 
 706  922 فرنماز مسا 
 707  923 نماز خسوف و کسوف 
 707  924 ء نماز استسقا 
 708  925 در کشور های غير اسالمی ءنماز استسقا 
 708  926 نمازخوف در جبهه 
 710  927 نماز اشراق 
 710  928 نـمـاز تـوبه 
 711  929 ها در حال سفر نوافل و سنت یحكم ادا 
 712  930 تبنظريات فقها در اين با 
 713  931 حکم ترک  سنت و مستحبات 
 713  932 اوقات ممنوعه  برای خواندان نماز 
 715  933 نهی از خواندن نفل بعد از طلوع فجر، قبل از نماز صبح 
 715  934 نهی از خواندن سنت هنگام اقامة فرض  
 716  935 آن یباب سی وهشتم :نماز های فوت شده وقضاي 
 716  936  د  نماز چه وقت قضاء ميشو 
 718  937 شـتـواجب بودن نماز در وق 
 720  938 وچگونگی قضاء آن  ینماز قضاي 
 723  939 نماز قضا وبهترين وقت ادای آن     
 726  940  نماز صبح قضای سنت  
 727  941  کسيکه نماز صبح راهميشه قضاميکند ! 
 728  942 ردن وعدم خواندن نمازخوا ب بُ  
 728  943 ی نماز قضاجماعت برای ادا 
 729  944 از اينكه وقت بگذرد ز قبل  فتن يك ركعت از نما دريا 
 730  945 وردن نماز ها بعد از نماز صبح وعصرآقضا  
  732  946 قضای نمازهای سنت   
 733  947 بهترين وقت ادای نماز های فوت شده 
 733  948  خواندن نماز قضای از جانب متوفی 
 736  949  قضايیونماز مسافرت دايمی 
 736  950  قضای ندارد کدام نماز های سنت ( نافله ) 
 730  951  مريضشخص باب سی ونهم :نماز  
 741  952 حـراويـاز تـمـباب چهلم :ن 
 741  953  مشروعيت نماز تراويح 
 742  954 تعداد رکعات نماز تراويح 
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 743  955 استراحت درنماز تراويح 
 743  956 درنماز تراويحمقدارقرائت قرآن  
 744  957 ختم قرآن عظيم الشان درنمازتراويح 
 744  958 تالوت قرآن برای امام از روی مصحف در نماز  تراويح  
 745  959 حضرت عمر ونماز تراويح 
 746  960 در نماز تراويح وارده  اذکار 
 746  961 چرانماز تراويح رابا جماعت بايد خواند  
 747  962 در احاديث»  از تراويحنم« ذکرلفظ  
 748  963 نماز تراويح پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
 749  964 تعداد رکعت های نماز تراويح برويت احاديث 
 751  965 نماز تراويح بيست رکعت است 
 752  966 تعداد رکعات نماز تراويح نزد امامان اربعۀ اهل السنُّت و الجماعت 
 752  967 فه رحمة هللا عليهامام اعظم ابو حني 
 752  968 امام مالک بن اَنَس رحمة هللا عليه 
 752  969 امام محمد بن ادريس شافعی رحمة هللا عليه 
 752  970 امام احمد بن حنبل رحمة هللا عليه 
 752  971 رکعت های نماز تراويح در روايات اسالمی تعداد 
 754  972 ازهـنـاز جـمـباب چهل ويکم :ن 
 754  973 ازهـنـدف نمازه جـه 
 754  974  شروط  نمـاز جنازه    قيام  

 755  975 ماز جنازه غايبانهن یيادداشت شرع 
  755  976 هـانـبـجنازه غاي 
 757  977 نماز جنازه بر نجاشی پادشاه حبشه 
 758  978  تـرتـيـب  نماز جنازه 
 758  979  چگونگى نماز جنازه 
 760  980  تـيـن مـدف د ازـنماز جنازه بع 
 760  981 بحثی درقرائت سورۀ فاتحه در نماز جنازه 
 761  982 ازهـنـن نماز جـروش احس 
 761  983 ابوهريرة (رض) چگونه نماز جنازه می خواند؟ 
 762  984 هدف از نماز جنازه چسيت؟ 
 762  985  (رح) استدالل امام صاحب ابوحنيفه 
 762  986 ةـنــل مديــل اهـمـع 
 762  987 که قائل به عدم قرائت در جنازه هستند علماء  
 763  988 حديث ابن عباس وجواب به  آن 
 764  989 در کدام حالت نماز جنازه بر ميت خوانده نمی شود؟ 
 765  990  با جماعت خوانده نشدهپيامبراسالم جنازه  
 766  991 تحية المسجدباب چهل ودوم :نماز 
 766  992 چيست؟ نمازتحية المسجد 
 766  993 حکم تحية مسجد 
 767  994 هرگاه نماز فرض برپا شد، غير از آن نمازی نيست 
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 767  995 خواندن تحية مسجد بمجرد داخل شدن به مسجد 
  769  996 تحية المسجد درعيدگاه  ها!حکم  
 770  997 باب چهل وسوم :خواندن نماز با بوت ها 
 771  998 در نمازتره سباب چهل وچهارم :احکام  
 771  999 اصطالح  در  ُستَْره 
 771  1000 سترهحکم  
  772  1001 فاصله نمازگزار با ستره 
 773  1002 عبور خر، زن و سگ سياه از برابر نماز گزار 
 773  1003 حرمت عبور از جلوی نمازگزار 
 774  1004 !ی امام برای مأموم ستره است ستره 
 774  1005 ُسترهزار به نزديک شدن نمازگ 
 774  1006 ُسترهاهميت  
 775  1007 احكام ستره در نماز  
 776  1008  جلو گيری از عبورومرور دربرابر نماز 
 777  1009 يا ميتوان منقل آتش را بحيث ستره انتخاب کرد؟آ 
 777  1010 کشيدن خط بجای ستره  
 778  1011 منع عبور ومروربعد ازختم جماعت  
 779  1012 ير مکان برای ادای نماز سنتـم :تغـل وپنجـچه باب 
 779  1013 تغيير مکان برای نماز سنت نزدجمهور علماء 

  782  1014 ل وششم :تکرار نماز  فرضـباب چه 
 783  1015 سجــدۀ  تـالوتفتم :ـل وهـباب چه 
 783  1016 طريق خواندن سجده تالوت 
 783  1017 تالوت است سوره هائی كه در آن ها سجـــدۀ  
 783  1018 دۀ تالوتـسج 
 784  1019 سالم دادن در سجدۀ تالوت 
 785  1020 سجدۀ تالوت در نماز 
 789  1021 ؟نمازانسان شرابی چرسی وبنگی قبول ميشودآيا ل وهشتم:ـباب چه 
 790  1022 مکلفيت ومسؤليت  والدين درتعليم نماز به فزرندان خويشل ونهم :ـباب چه 
 790  1023 امركردن اطفال به نماز 
 792  1024 حـكم بردن كودكان به مسجد 

  795  1025 باب پنجاه وم:اجابت زن از شوهر دروقت نماز 
 1026 استجابت از پيامبر صلی هللا عليه وسلم در حين نماز 795
 1027 ستجابت از مادر در حين نمازا 796
 1028 راين کتاب ته دـبکار رفاصطالحات اب پنجاه ويکم :ب 798
 1029   تعريفی از قرآن کريم 798
 1030   حرکات و سکنات قرآن 799

 800  1031  ثواب تالوت قرآن 
 800  ،: (صحيح البخاری)صحيح بخاری  -1( ه)صحاح ششگانُکتب مشهور ومعتبر احاديث (  

  ابن ماجهسنن   -6، سنن نسايی  -5، سنن ابی داود  -4 سنن ترمذی، -3 ، صحيح مسلم -2 
1032 

 802  1033 ) حديث معلّل،  حديث شاذ ،  صحيح تقسيم حديث ( حديث 
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 803 ،  ادـحديث آح، شروط حديث متواترمتواتر ،حديث  است بردو نوعاز لحاظ راوی حديث صحيح  
  حديث ضعيف، حديث حسن

1034 

 804  1035  با آيات قرانی دسی وفرق آنــحديث قُ  
 805  1036   فرض کفايى ، نـيـفرض ع،  فرض - 
 806  1037  واجب - 
 806  1038  دراصطالح أصوليينسنت ، دراصطالح محدثينسنت ، درلغتسنت ، سنت - 
 807  1039  مستحب – 
 807  1040  ُمباحامر وکار  - 
 807  1041  حرامعمل  
 807  1042  مکروه 
 807  1043  مستحب 
 807  1044  نفل 
 807  1045  واجب 
 808  1046   رـوت 

 1047  فاسد   808
 1049  نماز 808
 1050  نيت 808
 1051  تكبيره االحرام  808
 1052  قبله 808
 1053    معنای اصطالحی قبله 808
 1054   روی نمودن نمازگزار بسوی قبله 808

 808  1055  اقامت 
 809  1056 اقتدا ء  
 815  1057 وعـتط 

 1058   ديل ارکانـتع 815
 1059  ر تشريقـتکبي 815
 1060  ترتيب 815
 1061  مواالت 815
 1062   تهليل 815

 815  1063  تهجد 
 816  1064    تيمم 
 816  1065  تيا من 
 816  1066  ثواب 
 816  1067  حرام  
 816  1078 حد ث اصغر  

 1069 حدث اکبر  816
 1070 خسوف  816
 1071  هترَ سُ  816
 1072 سترعورت  816

 817  1073 سجده تالوت  
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 1074 سهوه  ۀسجد 817
 1075 صدقۀ فطر  817
رـــطه 817  1076 
 1077  صلوت تسبيح 817
 1078  صلوة توبه 817
 1079 صلوة حاجت 817

 817  1080 ديهــــف 
 818  1081  هـومـق 

 1082 اخير (نشستن آخر)  ۀقعد 818
 1083  نمازاشراق يا ( ضحى) 818
 1084   نمازقصر 818
 1085  ايام تشريق 818
 1086  استخاره 818
 1087  ايصا ل ثواب 818
 1089   فقيه و يا فقها 818
 1090  فقه  818
 1091   قصر نماز  818

 819  1092  اجماع 
 1093  اهل سنت و جماعت 819
 1094 چهار مذهب فقهی معروف اهل سنت  819
 1095   . مذهب حنفی1 819
 1096  . مذهب مالكی2 819
 1097  . مذهب شافعی3 819
 1098  . مذهب حنبلی4 819
 1099  سجده بر زمين 819

 819  1100  نماز تهجد 
 820  1101  نماز اشراق 

 1102  نماز چاشت 820
 1103 ُمدِرك، َمسبُوق، الَِحق 820
 1104   »اداء و قضاء« 820

 820  1105 فرق بين فرض و واجب 
 821  1106  )  مباح حرام،مکروه ، فرض و يا واجب( تقسيم بندی کلی احکام تکليفی در اسالم  
 823  1107 مصادر احکام در دين مقدس اسالم  
 826  1108  قياس در لغت 
 828  1109 جنابت چيست  
 828  1110 دخول چيست  
 828  1111 احتالم چيست  
 829  1112 م احتالازعوامل موثر  در شکل گيری  
 830  1113 را ه جلوگيری از احتالم 
 832  1114 پند لقمان حکيم در جلوگيری از احتالم به فرزند خويش  
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 832  1115 عامل تزيد احتالم  
 833  1116  احتالم حکم 
 833  1117 منی چيست  
 834  1118 رنگ منی  
 834  1119  حکم لباس آلوده به منی در نماز وبوی منی  
 834  1120 ْذْى چيست  مَ  
 835  1121 رنگ مايع مذی  
 835  1122 چيست  َوِذي َوِدي يا   
 835  1123 ترشحات رطوبتی چيست 
 838  1124  تعريف اصطالحی مواد مخدره تعريف لغوى مواد مخدره  
 838  1125   ،انواع مواد مخدر فرق بين مواد مخدر با مسکرات 
  839  1126 قصدی که زيبای نماز را متضرر ميسازد باب پنجاه ودوم :اغالط غير 

 1127 خواندن سورۀ فاتحه 839
 1128 وضعيت دست ها در رکوع وسجده 839
 1129 چشم دوختن به آسمان در وقت نماز 839
 1130  چشم بستن  در نماز 839

 839  1131   سجده تنها با پيشانی 
 840  1132  عجله در رکوع وسجده  
 840  1133   پيشروی نماز گزار  گذاشتن از 
 841  1134  راست نکردن صفوف در نماز جماعت 

 1135  ترتيب دادن صف جديد 841
 1136  ستره ومقام آن در نماز 841
 1137  مفهوم حجاب در نماز 841
 1138 تحية المسجد 841

 841  1139 استقبال از آذان  
 842  1140 گرفتن جای خاص در مسجد 

 1141 ظ آن بزباننيت وتلف 842
 1142 سمعنا واطعنا 842

 842  1143 عدم تحرک شفتين در نماز 
 843  1144 نخواندن سوره فاتحه در نماز سری پشت امام  
 843  1145 قرار دادن دستها زير يا روی ناف 
 844  1146 آمين در ختم  سوره فاتحه 

 1147 اما قرائت آمين بجهرتوسط زن 844
 1148 رفع اليدن 844
 1149 وضع جسم وکمر در حال قيام 844

 844  1150 حرکت های بی حد وحسر 
 845  1151 عدم  طمأنينه و آرامش در نماز 

 1152 متابعت از امام 845
 1153 مراعات طهارت در نماز 845
 1154  رفتن به ادای نماز جماعت 845
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 1155  متوجه ساختن امام در حال تاخير 845
 1156  ادای نماز بعد از آذان عجله بخاطر 845

 846  1157  دعای بعد از رکوع 
 846  1158  نماز سنت صبح  
 846  1159 پناه جستن از چهار چيز  در تشهد اخير 
 846  1160  سالم دادن  
 846  1161  مصافحه بعد از نماز  
  847  1162  دستجمعی یدعا 
 847  1163  ست چپذکرتسبيحات واذکار به بند های انگشتان د 
 847  1164  تسبيح  شماريدن اذکار وتسبيحات با 
 849  1165 حکم اشتباه درقرائت قرآن غير از سوره فاتحه درنماز  
 849  1167  رعايت تجويد در نماز    حکم 
  852  1168  ه ـيـامـتـتـاخ 
  884  1169 هــاذأخـــع ومـابـنـم 

 

 

 
 
 
   :هــاذأخـــع ومـابـنـم

 و ) کتب ورسايل متعـدد به  سبک های مختلف به همت وزحمات فراوان علماء ةاز(صالدرمورد نم
ه ۀ تحرير درآمدنوشته و به رشتين) ـ(رضوان هللا تعالی عنهم اجمعفقيه اسالمی  متعدد دانشمندان

  . ظيم استدعا ميکنيمـرعـاز دربار هللا تعالی برای همۀ شان يکبار ديگر اجاست. به اين ترتيب 
مباحث واحکام مندرج درين کتاب درمتن به مستندات، مأخذها و منابع آن درهمان جای  جايکهازآن

مستـند ساخته شده لذا ذکر مجدد اين ناد صورت گرفته و ـاستومتن درمحل ذکرحکم و امرشرعی 
درينجا به صورت مستقـل ضرورت   ،که در نوشته های تحقيقی ديگر مروج است منابع و مأخذ ها

  .  ندانستيم
  
  
  
  

  .باشيدو در پناه  الهی موفق ، شاد
  آمين يا رب العالمين 
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