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  در اسالم گاه نمازيجا
  

شرائط نماز و واجبات و اركان و اذكاري كه مستحب 
 و نيز نمازهايي كه داراي سبب ،است پس از نماز خوانده شود

هستند مانند نماز عيدين، نماز استسقاء، نماز استخاره، نماز 
ي و نماز ميت در اين رساله گرفتگ خورشيدگرفتگي يا ماه

  .گنجانده شده است
و به دنبال آن رسالة عالم بزرگوار شيخ عبدالعزيز بن باز 

 و احكام نماز و ،صاهللا   در مورد روش نماز رسول :
  .طهارت مريض خواهد آمد

از خداوند متعال عفو و مغفرت را براي خود و براي آنها 
اين كتاب را مطالعه و پدران و مادرانمان و براي هر كسي كه 

  .نمايم نمايد و براي تمام مسلمين مسئلت مي و به آن عمل مي
  يإسحاق بن عبداهللا دبير

   هجری شمسی١/٧/١٣٨٤اض ير
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  میيبقلم عبدالمحسن بن محمد العج: مقدمه

  

درود و . حمد و ثنا و ستايش سزاوار خداوند است و بس
  . يروان او بادسالم بر روان پاك پيامبر خدا آل و ياران و پ

بر هيچ زن و مرد مسلماني منزلت و جايگاه نماز : اما بعد
نماز ستون محكم دين و يكي از اركان مهم آن . پوشيده نيست

 و ، براي امتش استص و نماز آخرين وصيت پيامبر ،است
نماز اولين عمل انسان است كه در روز قيامت در مورد آن 

سان مورد قبول قرار  كه اگر نماز ان،بازخواست خواهد شد
 و اگر نمازش فاسد و مردود ،گرفت ساير اعمال وي مقبول

چنانكه در حديث صحيح آمده . شود مند مي شد در قيامت زيان
نماز  «»ٌ نورةالصال«: فرمايد  ميص است نماز نور است پيامبر

در روز قيامت صاحبش را در زير سازة مرحمت خداوند قرار 
ن آن هفت گروهي است كه در دهد و نمازگزار در ضم مي

. دهد قيامت خداوند آنها را در زير ساية رحمت خود قرار مي
 »ٌه معلق باملساجدرجل قلبو«: فرمايد  در مورد آن ميصپيامبر 
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در رديف آن هفت مردي كه دل به مساجد بسته است «
گروهي است كه خداوند آنها را در زير ساية رحمت خود 

 و منزلت نماز اين است كه تنها و نشانه شأن» دهد قرار مي
اي است كه خداوند در كتاب خود آنرا به ايمان  فريضه

tΒ$ ﴿: فرمايد نامگذاري كرده است و مي uρ tβ% x. ª!$# yì‹ÅÒã‹Ï9 
öΝä3oΨ≈ yϑƒÎ) ﴾. )١٤٣:البقره.(  

  .»گرداند خداوند نماز شما را ضايع نمي«
 هدايت و رحمت آنرا به عهد و پيمان ميان ص و پيامبر

 بيننا وبينهم يالعهد الذ«: نمازگزاران و كافران توصيف نموده
  .» فمن تركها فقد كفرةالصال
 مسلمانان و ميان كافران هست، عهد و پيماني كه در ميان ما«

  . شود نماز است كه هر كسي آنرا ترك كند كافر مي
 توضيح داده كه ترك نماز منجر به شرك و صو پيامبر 

و الكفر ترک أّبني الرجل وبني الرشک «: شود و فرموده كفر مي
  .»ةالصال
  .»فرق ميان انسان مسلمان و شرك و كفر ترك نماز است«

 با وجود آن همه مهرباني كه داشته است، قصد صپيامبر 
شوند  حاضر نميدر مسجد به نماز نموده كه كساني 
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هايشان را بر سر آنها خراب كند و بسوزاند و خداوند در  خانه
 فرموده كه ترك نماز سبب داخل شدن در آتش قرآن بيان

tΒ  óΟä3x6$﴿ :فرمايد و دربارة اهل دوزخ مي. شود مي n=y™ ’Îû 
ts) y™ ∩⊆⊄∪ (#θä9$s% óΟs9 à7tΡ š∅ÏΒ t⎦,Íj# |Áßϑø9 .)٤٣ـ ٤٢:دثرامل(. ﴾ #$
گويند ما از   مي!؟د نمودوارچه چيزي شما را به دوزخ «

  .»نمازگزاران نبوديم
ن موضوع مبارك كه در پيش روي خوانندة محترم اي

هاي خاصي است كه  هاي فراوان و ويژگي داريد، شامل فائده
خداوند توفيق را ـ  الخليفه  مؤلف آن جناب آقاي شيخ صالح

در اين رساله آنچه كه متعلق به نماز .  ـبه او عنايت فرمايد
است مانند شروط و اركان واجبات و سنتها و اذكار مستحب 

به اضافة احكام نمازهايي . در آن بيان داشته استبعد از نماز 
، )استسقاء(مانند نماز عيدين و نماز . كه داراي سبب هستند

  .گرفتگي و غيره نماز طلب باران و نماز ماه
بندي خوبي  و بنده آنرا مطالعه نموده و ديدم كه جمع

 و آنرا با شيوة زيبا و عبارات روان و واضح تقديم ،كرده
نمايم كه آنرا در ميزان   از خداوند مسئلت مي و،داشته است

بنابراين الزم است كه هر زن و . اعمال صالح وي قرار دهد
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خواهد در مورد نماز به بحث و جستجو  مرد مسلماني كه مي
بپردازد و از آن آگاهي پيدا كند اين رسالة نفيس را به دست 

اوند آورده و ديگران را به آن تشويق و راهنمايي كند و از خد
نمايم كه به منت و كرم خود اخالص در  متعال مسئلت مي

  .اقوال و اعمال را نصيب ما فرمايد
گويم حمد و ستايش  آخرين دعاي من اين است كه مي

يزداني را سزا است كه خداوندگار جهانيان است و درود و 
  .رحمت بر روان پاك پيامبر ما محمد و آل و ياران او باد

  
 بن حممد العجيمیعبداملحسن : نوشته

 شعبة هيئت امر بمعروف و هنی از منكر منطقه رياض مدير ادارة ارشاد
 امام و خطيب مسجد جامع فاطمه الزهراء

 ق.هـ٨/٦/١٤٢٦ه  شنب–حملة املرسالت 
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   دکترمقدمة عالم بزرگوار جناب عالمه

  ئت کبار علماءين عضو هيعبداهللا بن عبدالرحمن بن جبر
  

نها اليق ذات اهللا است و درود و سالم بر حمد و ستايش ت
  .محمد و آل و ياران او باد

اين رسالة مختصر را كه برادر ديني جناب شيخ : اما بعد
صالح بن علي الخليفه نوشته است مطالعه نمودم كه در آن اركان 

هاي قولي و فعلي و اذكار و ادعيه  نماز و واجبات نماز و سنت
آنچه را كه اختيار و . كر نمودهمشروع پس از نماز فرض را ذ

انتخاب نموده مورد استفاده است و نيز به بحث و بيان نمازهايي 
كه داراي سبب هستند مانند نماز عيدين، نماز طلب باران، نماز 

چرا كه . ، نماز استخاره و نماز ميت پرداخته است)كسوف(آيات
بت اين رساله داراي فائده علمي است و بسياري از مردم به نس

خداوند به مؤلف جزاي خير . ت جاهل و نادان هستندداين عبا
تر   خداوند عالم ـعطا فرمايد و با علم او به مسلمانان نفع برساند

  . و درود و سالم خداوند بر محمد و آل و ياران او بادـاست 
  ق.  ه3/9/1424  عبداهللا بن عبدالرحمن الجبرين
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  ر و تشکرتقدي
  

وند و پروردگار جهانيان است حمد و ستايش سزاوار خدا
گذارم كه مرا توفيق بخشيد براي تأليف اين  و او را سپاس

كتاب كه در آن به بحث و بيان ركن دوم از اركان اسالم كه 
واجب است بر هر مرد و زن مسلماني كه به خوبي آنرا 

پردازد و آن عبارت از نماز و شروط و اركان  بشناسد مي
 به اضافة نمازهايي كه داراي هاي آن است واجبات و سنت

خورشيدگرفتگي و (سبب هستند مانند نماز عيدين، نماز آيات 
، طلب باران، نماز استخاره، و نماز )استسقاء(نماز ) گرفتگي ماه

بسياري از مسلمانان به خوبي با اين نمازها آشنائي . ميت
ندارند و واجب است كه آنها را ياد بگيرند و به فرزندان و 

ده خود ياد دهند و بنده الزم است تشكر كنم از برادران خانوا
بزرگوار كه عبارتند از جناب شيخ عبدالمحسن العجيمي 

نماز مسجد جامع فاطمه الزهراء كه اين كتاب را  خطيب و پيش
  .مطالعه و تصحيح و براي آن مقدمه نوشته است

و همچنين جناب شيخ حمد العبداهللا الوهيبي خطيب و 
جد شيخ محمد بن عبدالوهاب در محلة ملك فهد نماز مس پيش

  ١٣



 

אQT 

نماز مسجد الروضه  و شيخ خالد العلي الخليفه خطيب و پيش
نماز مسجد حسن بن طالب در محلة  و استاد فهد السالمه پيش
خواهم كه در دنيا و آخرت آنها را  الصحافه و از خداوند مي

  .موفق گرداند

  ١٤
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  ف نمازتعري
  

خداوند در قرآن . تصاله در لغت به معني دعاء اس
Èe≅|¹uρ  öΝ﴿: فرمايد مي Îγø‹n=tæ ( ¨βÎ) y7s? 4θn=|¹ Ö⎯ s3y™ öΝ çλ°; ﴾ .)التوبة :

١٠٣.( 
براي آنان دعاء و طلب آمرزش كن كه قطعاً دعا و طلب «

  .»شود آمرزش تو ماية آرامش ايشان مي
عبارت است از گفتار و كردار ) نماز(شرعاً صاله 

اهللا (ا تكبير يعني گفتن مخصوصي در اوقات مخصوص كه ب
السالم عليكم «شود و با تسليم يعني گفتن  شروع مي) اكبر
  .شود ختم مي » اهللاةورمح

 و امتش در شبي صپنج فرض در شبانه روز بر پيامبر 
ها برده شد فرض  كه او به مسجد األقصي و از آنجا به آسمان

ها پنجاه فريضه محسوب  گرديد كه در ميزان حسنات انسان
 اندازة ركعات و اوقات نمازها را صاهللا  شود و رسول  مي

مشخص فرموده كه عبارت است از ظهر چهار ركعت، عصر 
چهار ركعت، مغرب سه ركعت، عشاء چهار ركعت، صبح دو 

ن شاءاهللا بعداً در جايي ديگر از اين كتاب تعيين إ. ركعت

  ١٥
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من صلی «:  فرمودهصپيامبر : كنيم اوقات نمازها را بيان مي
ِ فكأنام قام نصف الليل ومن صلی الفجر يفة مجاعلعشاء يفا ّ  ة مجاعّ

ُفكأنام قام الليل كله كسي كه نماز عشاء را همراه جماعت «: »ّ
بخواند همانند كسي است كه تا نيمى از شب را نماز خوانده 
باشد و كسي كه نماز صبح را همراه جماعت بخواند مانند 

  .» خوانده استكسي است كه تمام شب بيدار و نماز
و اين لطف و مرحمتي از جانب پروردگار است براي اين 

هايي است كه در آن  كه نمازي تا نماز ديگر كفارة لغزش
شود ماداميكه از گناهان كبيره پرهيز  فاصله انسان مرتكب مي

  .شود
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  لت نمازيت و فضيمشروع
  

است و  نماز ركن دوم از اركان پنجگانة اسالم بعد از شهادتين           
به دنبال آن زكات، سپس روزه رمـضان، سـپس حـج بيـت اهللا             
. الحرام براي كسي كـه توانـايي مـالي و جـسمي داشـته باشـد          

Ο!9#  ∩⊇∪ y7$ ﴿ :فرمايد خداوند در سورة بقره مي Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9 $# 

Ÿω |=÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “ W‰ èδ z⎯ŠÉ) −Fßϑù=Ïj9 ∩⊄∪ t⎦⎪ Ï%©!$# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í=ø‹tóø9 $$Î/ 

tβθ ãΚ‹ É) ãƒuρ nο 4θn=¢Á9 $# $®ÿ ÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø%y— u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ ∩⊂∪ ﴾ .)٣ـ ١: البقره.(  

بزرگ است خداونـدى كـه ايـن كتـاب عظـيم را، از         (الم  «
آن كتـاب بـا عظمتـى        )1).(حروف ساده الفبا به وجـود آورده      

 و مايـه هـدايت پرهيزكـاران        ؛است كه شـك در آن راه نـدارد        
آنچـه از   (ند كـه بـه غيـب        كسانى هست ) پرهيزكاران( )2.(است

 و نمـاز را برپـا   ؛آورنـد  ايمان مـى  ) حس پوشيده و پنهان است    
ايم،   و از تمام نعمتها و مواهبى كه به آنان روزى داده           ؛دارند مى

  .»)3.(كنند انفاق مى
#﴿ :فرمايد و خداوند در سورة معارج مي sŒÎ)  çµ ¡¡ tΒ • ¤³9$# 
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$Yãρâ“ y_ ∩⊄⊃∪ #sŒÎ) uρ çµ¡¡ tΒ ç ösƒø: $# $̧ãθãΖ tΒ ∩⊄⊇∪ ωÎ) t⎦, Íj# |Áßϑø9$# ∩⊄⊄∪ 
t⎦⎪ Ï%©!$# öΝ èδ 4’n? tã öΝ ÍκÍEŸξ|¹ tβθ ßϑÍ← !#yŠ ∩⊄⊂∪ ﴾. )٢٣ـ ٢٠: املعارج.( 
قرار  تاب و بي د سخت بيرسو ه اهنگاميكه بدي ب«
شود  مانع ديگران مىد رس ميو به او زمانيكه خوبي * گردد مي

را به موقع ها آنها كه نماز ،مگر نمازگزاران* )ورزد و بخل مى(
  .»خوانند و بر آن مداومت و مواظبت دارند مي

≈θÝàÏ#) ﴿ :و خداوند فرموده ym ’n? tã ÏN≡ uθn=¢Á9$# Íο 4θn=¢Á9 $# uρ 
4‘sÜó™ âθø9$# (#θãΒθ è%uρ ¬! t⎦⎫ ÏFÏΨ≈s% ∩⊄⊂∇∪ ﴾) .238: البقره.(  

در انجام نمازها بويژه نماز عصر محافظت ورزيد و «
  .»فروتنانه براي خدا بپاخيزيد

نماز ستون اسالم و ركني است كه بواسطة آن ميان اسالم 
: فرمايند  ميصچنانكه پيامبر . شود و كفر جدايي انداخته مي

ِبني الرجل والرشک « ِترک الصالة) أو الكفر(ّ ّ ميان انسان «: »ُ
  به روايت امام مسلم.1)(مسلمان و شرك يا كفر ترك نماز است

ّالعهد الذی بي« فرموده صو پيامبر  ُننا وبينهم الصالة فمن ُ
عهد و پيماني كه ميان ما مسلمانان و كافران «: »تركها فقد كفر

                                                           
اگر شخصي نماز نخواند و مدعي اسالم باشد ميـان آن شـخص و شـخص                )1(

 .)مترجم(كافري فرقي وجود ندارد 
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  .شود هست نماز است، و هر كسي نماز را ترك كند كافر مي
و نماز اولين عملي است كه در روز قيامت در مورد آن از 

شود كه اگر نمازش صحيح و مورد  بندگان بازخواست مي
مال وي صحيح و مورد قبول قرار قبول قرار گرفت بقية اع

گيرند و اگر نماز مورد قبول قرار نگرفت، ساير اعمال وي  مي
 ول ماأَّإن «:  فرمودهصشوند همچنانكه پيامبر  مردود مي

ُ من عمله صالته فإن صلحت فقد ةحياسب عنه العبد يوم القيام
ْنجح وإن فسدت خاب وخرسَفلح وأ اولين چيزي كه در  «:»ْ

 ،شود نماز او است ز اعمال انسان بازخواست ميروز قيامت ا
كه اگر نماز مورد قبول قرار گرفت، به تحقيق آن انسان 
رستگار و پيروز شده است، و اگر نماز فاسد و مورد قبول 

به . (»قرار نگرفت به تحقيق آن انسان ضررمند شده است
نماز پس از شهادتين بزرگترين اركان اسالم ) روايت از ترمذي

و رابطة ميان بنده و پروردگار است كه بر وي فرض است 
نموده و خداوند جايگاه نماز را بزرگ گردانيده و بيشتر از 
هشتاد مورد در قرآن نمازگزاران را مدح و ستايش نموده و 

  .نماز همانند سر در بدن است
 سؤال شد كه چه عملي نيكوتر است، فرمود صاز پيامبر 
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و سؤال شد پس از نماز؟ »  موقعنماز به «»الصالة يف وقتها«
عرض شد پس از » نيكي با پدر و مادر« »بر الوالدين«فرمود 

 »اهللا اجلهاد يف سبيل«نيكي با پدر و مادر اي رسول خدا؟ فرمود 
  .نماز نور چشم مسلمانان موحد است. »جهاد در راه خدا«

نماز نور چشم موحدان است و مؤمنين با پيروي از پيامبر 
برند و  ار غم و اندوهي شدند به نماز پناه مي هرگاه دچص

كنند و نماز  به وسيلة نماز غم و اندوه خود را برطرف مي
  .كند گناهان را محو مي
ًأرأيتم لو أن هنرا بباب أحدكم «:  فرمودهصچنانكه پيامبر  َّ

 :يغتسل منه كل يوم مخس مرات هل يبقی من درنه يشء? قال
 .»هللا هبن اخلطايافذلک مثل الصلوات اخلمس يمحو ا

اي از نزديك خانة يكي از  به من بگوييد كه اگر رودخانه«
شما روان باشد و روزانه پنج بار در آن غسل كند آيا چرك و 

اين نمونة :  فرمودصپيامبر » ماند؟ كثافتي بر روي آن باقي مي
نمازهاي پنجگانه است كه خداوند بواسطة آنها گناهان را محو 

  ).ليهمتفق ع. (سازد مي
 به ما دستور فرموده كه از نمازهايمان صو پيامبر 

ًمن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا «: مواظبت كنيم و فرموده ً
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ًونجاة يوم القيامة ومن مل حيافظ عليها مل تكن له نورا وال برهانا  ً ْ ً
: »ًوال نجاة وحرش يوم القيامة مع قارون وفرعون وأيب بن خلف

پنجگانه مواظبت كند در روز قيامت كسي كه بر نمازهاي «
اما كسي . نمازهايش براي او نور و دليل و ماية نجات هستند

كه بر آنها مواظبت نكند نه نوري و نه دليلي براي نجات وي 
وجود ندارد و همراه قارون و فرعون و ابي بن خلف حشر 

  ).به روايت امام احمد و طبراني. (»شود مي
 مسلم حترضه صالة ئن امرما م«:  فرمودهصو پيامبر 

َّمكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إال كانت كفارة ملا 
هيچ فرد  «:»ِقبلها من الذنوب ما مل يأت كبرية وذلک الدهر كله

مسلماني نيست كه هنگام نمازهاي فريضه به خوبي وضو 
دهد مگر  گيرد و به خوبي خشوع و ركوع آنرا انجام مي مي

شود ماداميكه گناه كبيره  رة گناهان پيشين مياينكه آن نماز كفا
  .شود را انجام ندهد و اين در طول عمر تكرار مي

 در حاليكه نزديك بود به ملكوت اعلي بپيوندد صپيامبر 
از نمازهايتان « :» أيامنكمتالصالة الصالة وما ملك«: فرمود مي

محافظت كنيد و با بردگان و كنيزان خود به خوبي رفتار 
  .»نمائيد
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 هنگاميكه نزديك سو همچنين خليفة دوم عمر فاروق 
آفرين تسليم كند بعد از ضربه زدن   بود جانش را به جان

َّال حظ يف اإلسالم ملن «: فرمود مجوسي خبيث فيروز ابولؤلؤ مي
در اسالم براى كسي كه نماز را ترك كند  «:»ترک الصالة
  .»سهمي نيست

 روايت صپيامبر از جملة احاديثي كه دربارة نماز از 
َّحبب إيل من دنياكم الطيب «: فرمود اند اين است كه مي شده ّ ُ

در اين دنياي شما سه  «:» الصالةوالنساء وجعلت قرة عينب يف
نور . 3زن و . 2بوي خوش،. 1: چيز در نزد من محبوب هستند

يعني  «:»هبا يا بالل أرحنا«: چشم من در نماز است، و فرمود
  .قامه بگو اي باللبراي برپايي نماز ا

جان  روح و بي بپرهيز اي برادر مسلمان از اينكه نماز بي
بخواني، سعي كن با قلب در نمازهايت حضور پيدا كني زيرا 

  .تو با پروردگارت در حال مناجات هستي
 اإلحرام ثم ةّ املسلم إذا كرب تكبريَّفإن«: فرمايد  ميصپيامبر 

 عرشها أو َّب له إالّصلی صالته كلها ثم انرصف فقد ال حيس
 :»تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو مخسها أو ربعها

بتحقيق مسلمان هرگاه تكبير احرام گفت سپس نمازش را «
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خواند سپس از نماز برگشت ممكن است براي او حساب 
شود مگر يك دهم يا يك نهم يا يك هشتم يا يك هفتم يا  نمي

  .»زشيك ششم يا يك پنجم يا يك چهارم نما
ها هستند بحدي در نمازشان غافل هستند، كه بعد  بعضي

شود و به روي آنها  ي پيچيده مي از نماز، نمازشان را به كهنه
  .شود انداخته مي

بر مسلمان واجب است بعد از اينكه وضوي كامل گرفت 
  .با نشاط و سرحال وارد نماز شود

 هوو وال , الطعامةصالة بحرضال «: فرمايد  ميصپيامبر 
نبايد كسي از شما در حاليكه خوراكي آماده  «:»نيثبيدافع األخ

است يا نياز به قضاي حاجت دارد نماز بخواند زيرا اينها 
شوند در  باعث از بين رفتن خشوع و فروتني در نماز مي

  .»حاليكه خشوع و فروتني اصل و مغز نماز است
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  ص اهللا گاه نماز نزد رسولجاي
  

َّحبب إيل«: فرمايد  ميصاهللا  رسول  ّ  من دنياكم النساء ُ
در اين دنياي شما سه  «:» وجعلت قرة عيني يف الصالة,الطيب

اند زن صالح، بوي خوش، و نور  چيز در نزد من محبوب گشته
  ).به روايت امام احمد. (چشمان من در نماز قرار دارد

كرد فوراً به   را اندوهگين ميصاهللا  هرگاه چيزي رسول 
يعني اذان  «:»هبا يا بالل أرحنا«: فرمود رد و ميب نماز پناه مي

  .»بگو و بوسيلة نماز مرا در آسايش و راحتي قرار بده
در اين دنيا نماز ماية آسايش و نور چشمان او بود، و 

  .بردند ايشان از نماز و طوالني شدن آن لذت مي
شبي از :  روايت شده كهلالمؤمنين عائشه صديقه  از ام

 بلند شد و وضو گرفت و شروع به نماز ص اهللا شبها رسول 
خواندن نمود، اين قدر گريست تا اينكه دامنش خيس شد، و 
به حدي به گريه ادامه داد تا اينكه مكاني كه در آن نماز 

بالل آمد اذان گفت و نماز را اعالم كرد . خواند خيس شد مي
كند گفت اي رسول   گريه ميصاهللا  هنگامي كه ديد رسول 

كني در حاليكه خداوند گناهان قبلي و بعدي  ا گريه ميخدا چر

  ٢٤



 

אRU 

ًأفال أكون عبدا شكورا«:  فرمودصاهللا  تو را بخشيده رسول  ً« :
  »آيا نبايد من بندة شاكر و سپاسگزار خداي خود باشم؟«

: فرمايد  روايت شده ميلالمؤمنين عائشه  از ام
كش خواند تا پاهاي مبار  شبانه اينقدر نماز ميصاهللا  رسول

يد عرض كردم اي رسول گو  ميلعائشه . شد شكافته مي
دهي در حاليكه   چرا اينقدر خودت را آزار ميصخدا 

أفال «: فرمود. خداوند گناهان پيشين و بعدي تو را بخشيده
ًأكون عبدا شكورا آيا نبايد من بندة شاكر و سپاسگزار  «:»ً

 كه شد انگار رسيد بلند مي هنگاميكه وقت نماز مي. »باشم؟
  .فردي غريب است

 حيادثنا ونحادثه ص اهللا كان رسول«: فرمايد  ميل عائشه
اهللا  ما و رسول «:»نعرفه يعرفنا وال ه الَّ فكأنةذا حرضت الصالإف

كرديم هنگاميكه وقت نماز فرا   با همديگر صحبت ميص
شناسد،  شناسيم، نه او ما را مي رسيد انگار كه نه ما او را مي مي

ية آسايش و نور چشمان و آخرين وصيت او براي زيرا نماز ما
  .»امتش بود
مواظب « :» أيامنكمتالصالة الصالة وما ملك«: فرمود مي

  .»نمازتان باشيد و با بردگان و كنيزانتان به نيكي رفتار نمائيد
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  آنچه که مستحب است به هنگام اذان گفته شود
  

Α%y ﴿ :فرمايد خداوند مي Í̀‘ ω öΝÍκÎγù=è? ×ο t≈ pg ÏB Ÿωuρ ììø‹ t/ 
⎯ tã Ìø. ÏŒ «!$# ÏΘ$s%Î)uρ Íο 4θn=¢Á9$# Ï™!$tGƒÎ) uρ Íο 4θx.̈“9 $#   tβθ èù$sƒs† $YΒöθtƒ 

Ü=̄=s) tGs? ÏµŠÏù ÛUθè=à)ø9 $# ã≈ |Áö/F{ $# uρ ∩⊂∠∪ ﴾) .٣٧:نورال.(
و برپا داشتن نماز و ا را از ياد خدا هآننه تجارت مرداني كه «

 از روزي ، آنهافروش، و نه خريد و ددار مياداى زكات باز 
  .»دشو  مي زير و روترسند كه دلها و چشمها در آن دگرگون و مي

فقال : كربأكرب اهللا أاهللا : إذا قال املؤذن«:  فرمودهص اهللا  و رسول
قال : اهللا َّثم قال املؤذن أشهد أن ال إله إال: كربأكرب اهللا أأحدكم اهللا 

قال : ً حممدا رسول اهللاَّأشهد أنثم قال املؤذن :  اهللاَّن ال إله إالأأشهد 
 قال ال حول ة علی الصالي ثم قال املؤذن ح,ً حممدا رسول اهللاَّأشهد أن

 َّ إالةوال قو قال ال حول:  علی الفالحي ثم قال املؤذن ح, باهللاَّ إالةال قوو
ثم قال املؤذن : كربأكرب اهللا أقال اهللا : كربأكرب اهللا أثم قال املؤذن اهللا : باهللا
اهللا (هرگاه مؤذن گفت « :»ّ اهللا دخل اجلنهَّقال ال إله إال:  اهللاَّ إله إالال

هرگاه مؤذن گفت ) اهللا اكبر اهللا اكبر(شما هم بگوييد ) اكبر اهللا اكبر
هرگاه ) اشهد ان ال إله اال اهللا(شما بگوييد ) اشهد ان ال إله اال اهللا(

اشهد ان (وييد شما هم بگ) اهللا اشهد ان محمداً رسول(مؤذن گفت 
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شما بگوييد )  علي الصالهيح(هرگاه مؤذن گفت ) اهللا محمداً رسول
شما ) حي علي الفالح(هرگاه مؤذن گفت ) ال حول وال قوه إال باهللا(

اهللا اكبر اهللا (هرگاه مؤذن گفت ) ال حول وال قوه إال باهللا(بگوييد 
ال إله إال (ت هرگاه مؤذن گف) اهللا اكبر اهللا اكبر(شما هم بگوييد ) اكبر
هركس آنرا همراه مؤذن تكرار نمايد ) ال إله إال اهللا(شما بگوييد ) اهللا

  .شود داخل بهشت مي
ن شاء اهللا از اين به بعد به تفصيل از نماز و طهارت و إ

  .كنيم متعلقات آنها بحث مي
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  زگی باب طهارت و پاکي:اول
  

ل از شروع كنيم زيرا پاكيزگي قب از باب طهارت شروع مي
  .به نماز واجب است

  
  وضو و احکام آن
‰pκš$ ﴿ :فرمايد خداوند متعال مي r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΨ tΒ# u™ # sŒ Î) 

óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî $$sù öΝä3yδθ ã_ãρ öΝä3tƒÏ‰ ÷ƒr& uρ ’n<Î) 
È, Ïù# tyϑø9 $# (#θßs|¡ øΒ$# uρ öΝä3Å™ρ â™ãÎ/ öΝ à6 n=ã_ö‘ r& uρ ’n<Î) È⎦ ÷⎫ t6÷ès3ø9 $# 4 

βÎ) uρ öΝçGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ (#ρã£γ©Û$$sù 4 βÎ) uρ ΝçGΨ ä. #© yÌó£∆ ÷ρ r& 4’n? tã @x y™ ÷ρ r& 
u™ !% y` Ó‰ tnr& Νä3Ψ ÏiΒ z⎯ ÏiΒ ÅÝ Í←!$tóø9 $# ÷ρ r& ãΜçGó¡ yϑ≈ s9 u™!$|¡ ÏiΨ9 $# öΝ n=sù (#ρß‰ Åg rB 

[™!$tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù # Y‰‹Ïè|¹ $Y6ÍhŠsÛ (#θßs|¡ øΒ $$sù öΝ à6Ïδθ ã_âθÎ/ 
Νä3ƒÏ‰ ÷ƒr& uρ çµ÷Ψ ÏiΒ 4 $tΒ ß‰ƒÌãƒ ª!$# Ÿ≅yèôfuŠÏ9 Νà6 ø‹n=tæ ô⎯ ÏiΒ 8ltym 

⎯ Å3≈ s9uρ ß‰ƒÌãƒ öΝ ä.tÎdγsÜãŠÏ9 §ΝÏGãŠÏ9 uρ …çµ tGyϑ÷èÏΡ öΝä3ø‹n=tæ öΝà6 ¯=yès9 
šχρãä3ô± n@ ﴾) .٦: املائدة.(

هـا و     اي مؤمنان هنگاميكه براي نماز بپاخواستيد صـورت       «
ها بشوئيد و سـرهاي خـود را          هاي خود را همراه با آرنج       دست

اگر يكي  . ها بشوئيد   مسح كنيد و پاهاي خود را همراه با قوزك        
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از شما بيمار بوديد يا اينكه مسافر باشيد يا اينكه يكي از شـما              
 يـد ا   يا آميزش جنسى با زنان كرده      يدا  تهاز قضاى حاجت برگش   

 آب نيافتيد با خاك پاك تيمم كنيد و با آن بر             و در اين صورت   
خواهد شـما    خداوند نمى . هاي خود بكشيد    ها و دست    صورت

خواهـد شـما را پـاك سـازد و            بلكه مـى   را به زحمت بيفكند،   
  .»! شايد شكر او را بجا آوريد؛نعمتش را بر شما تمام نمايد

  
  ونگی وضوچگ

شويد،  گويد و دستان خويش را سه بار مي اهللا مي اوالً بسم
شويد، سپس دو دست را همراه  سپس صورتش را سه بار مي

شويد، سپس تمام سر را با گوشها يك بار  ها سه بار مي آرنج
ها را سه بار  نمايد، سپس پاها همراه با قوزك مسح مي

. راست شروع كندشويد، يك بار هم كافي است و بايد از  مي
واجب است اعضاها را متوالي و پشت سر هم پيش از آنكه 

اگر آب قطع يا تمام شد، . اعضاي قبلي خشك شود بشويد
قبل از اينكه وضو كامل شود و پيش از يافتن آب اعضاي 
وضو خشك شدند هنگاميكه آب را يافت واجب است از نو 

يكه از وضو هنگام. وضو بگيرد و بايد ترتيب را رعايت نمايد

  ٢٩
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 اهللا وحده ال رشيک له َّأشهد أن ال إله إال«: گويد فارغ شد مي
ما «: فرمايد  ميصاهللا   رسول .»ً حممدا عبده ورسولهَّوأشهد أن

 أشهد أن : ثم يقول,ٍمنكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء
 ,رسولهً حممدا عبده وَّ وأشهد أن, اهللا وحده ال رشيک لهَّال إله إال

نيست هيچ « :» يدخل من أهيا شاءة ;بواب اجلنأ فتحت له َّإال
 ال َّأشهد أن«: كس از شما كه وضوي كامل بگيرد سپس بگويد

. »ً حممدا عبده ورسولهَّ اهللا وحده ال رشيک له وأشهد أنَّإله إال
شوند از هر  مگر اينكه درهاي بهشت بر روي وي گشوده مي

و ) به روايت امام مسلم (شود ت ميكدام كه بخواهد وارد بهش
 »جعلنی من املتطهريناجعلنی من التوابني وااللهم « :ترمذي جمله

كنندگان و  پروردگارا مرا از زمرة توبه«: را اضافه نموده است
  .»پاكيزگان قرار بده

و قام أ... إذا توضأ العبد املسلم «: فرمايد  ميصاهللا  رسول 
ِاملؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خط  نظر إليها بعينه مع ٍةيئِ

 ٍة فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئ, ماءة أو مع آخر قطر,املاء
ذا غسل رجليه إ ف, ماءة أو مع آخر قطر,كان يبطشها بيديه مع املاء

 , ماءةو مع آخر قطرأ , مشتها رجاله مع املاءةخرجت كل خطيئ
هرگاه بندة مسلمان وضو گرفت  «:»ًا من الذنوبّ نقيحتی خيرج

  ٣٠
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 بندة مؤمن برخاست و وضو گرفت و شروع نمود صورت يا
خويش را شست هر گناهي كه با چشمان خود انجام داده 

رود، و هرگاه   يا آخرين قطرة آب بيرون مي،همراه با آب
دستان خود را شست هر گناهي را كه با دستان خويش انجام 

رود، و   يا آخرين قطرة آب بيرون مي،داده است همراه با آب
اه پاي خويش را شست هر گناهي را كه با پاها براي آن هرگ

رود تا   يا آخرين قطرة آب بيرون مي،حركت نموده همراه آب
  .)به روايت امام مسلم. (»شوند اينكه همة گناه او پاك مي

من توضأ فأحسن الوضوء خرجت «:  فرمودصاهللا  رسول 
هركسي وضو  «:»خطاياه من جسده حتی خترج من حتت أظافره

بگيرد و به خوبي آنرا انجام دهد گناهان وي از بدنش خارج 
به . (»شوند ها گناهان خارج مي شوند حتي از زير ناخن مي

  .)روايت امام مسلم
برادر مسلمان مواظب باش پاكيزگي قلبي و بدني خودت 

يل آيي ا  .را به نيكي انجام بده تا به محبت خداوند  ن سبحان
 †βÎ) ©!$# =Ïtä¨ ﴿ :يدفرما خداوند سبحان در قرآن مي

t⎦⎫ Î/≡§θ−G9 $# =Ïtä†uρ š⎥⎪ ÌÎdγsÜtFßϑø9  ).٢٢٢: البقره(. ﴾ ∪⊅⊅⊅∩ #$
  .»دارد كاران و پاكان را دوست مي همانا خداوند توبه«

  ٣١
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›Ïµ ﴿ :فرمايد و مي Ïù ×Α%y Í̀‘ šχθ™7Ïtä† βr& (#ρã£γsÜtG tƒ 4 ª!$# uρ 
=Ïtä† š⎥⎪ ÌÎdγ©Üßϑø9  ).١٠٨: التوبه. (﴾ ∪∇⊂⊆∩ #$
خواهند روح و جسم  ر مسجد قبا كساني هستند كه ميد«

  .»دارد خود را پاكيزه دارند خداوند هم پاكيزگان را دوست مي
برادر مسلمان با وضو و پاكيزگي رو به مسجد حركت كن 

  .تا به رضايت خداوند و به بهشت وي نايل آيي
  

  ط وضويشرا
  .باشد كه نقطة مقابل آن كفر مي: اسالم .1
 .باشد آن ديوانگي يا زوال عقل ميكه مقابل : عقل .2
 .مقابل آن كوچكي است: تمييز .3
 .باشد محل نيت قلب و تلفظ به آن بدعت مي: نيت .4
يعني هنگام شروع تا آخر و : همراهي با وضو تا آخر .5

 .بدنبال هم انجام گيرد
  .1)( :انقطاع موجب وضو .6
پاك نمودن با آب يا با سنگ پيش از وضو هنگام نياز  .7

                                                           
شود كه بايد وضو گرفـت ماننـد ادرار يـا             قطع شدن آن چيزي كه سبب مي       )1(

 .)مترجم (.)مدفوع

  ٣٢
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 .به آن
: باشد دن و مباح بودن آب و آن بر دو نوع ميپاك بو .8

كننده هم هست مانند آب دريا و   آبي كه خود پاك و پاك- 1
 آبي كه نجس است و به هر چيزي اصابت كند -2رودخانه، 

 .نمايد مانند ادرار آنرا هم نجس مي
برطرف نمودن هر چيزي كه مانع رسيدن آب به  .9

 .يرهشود مانند چربي زياد و رنگ و غ پوست مي
باشد  الحدث مي رسيدن هنگام نماز براي كسي كه دائم .10

باشد بر زني  مانند سلسل البول يا زني كه دائم مستحاضه مي
زنى كه در حال حيض باشد و نه  كه دائم در حال استحاضه مي

 .هر نماز وضو بگيردى واجب است برااست، 
  

  فرائض وضو
 و آب كشيدن به دهان و بيني برخي از ،شستن صورت .1

  .شود صورت محسوب مي
 .ها شستن هر دو دست همراه با آرنج .2
 .شوند ها از سر محسوب مي مسح تمام سر و گوش .3
 .هاي آنها شستن هر دو پا همراه با قوزك .4

  ٣٣



 

אST 

 .ترتيب .5
 .مواالت و پشت سر هم انجام دادن وضو .6

‰pκš$ ﴿ :فرمايد خداوند در قرآن كريم مي r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# 
(#þθãΨ tΒ# u™ #sŒ Î) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9$# (#θè=Å¡ øî $$sù öΝ ä3yδθ ã_ãρ öΝä3tƒÏ‰ ÷ƒr& uρ 

’n<Î) È, Ïù# tyϑø9 $# (#θßs|¡ øΒ $# uρ öΝ ä3Å™ρâ™ãÎ/ öΝà6 n=ã_ö‘ r& uρ ’n<

                                                          

Î) È⎦ ÷⎫ t6÷ès3ø9 $# 
4 βÎ) uρ öΝçGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ (#ρã£γ©Û$$sù 4 βÎ) uρ Ν çGΨ ä. #© yÌó£∆ ÷ρ r& 4’n? tã @x y™ 

÷ρ r& u™ !% y` Ó‰ tnr& Ν ä3ΨÏiΒ z⎯ ÏiΒ ÅÝ Í←!$tóø9 $# ÷ρr& ãΜçGó¡ yϑ≈ s9 u™!$|¡ Ï iΨ9$# öΝ n=sù 
(#ρß‰ ÅgrB [™ !$tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù #Y‰‹Ïè|¹ $Y6ÍhŠsÛ (#θßs|¡ øΒ$$sù öΝà6Ïδθ ã_âθÎ/ 

Νä3ƒÏ‰ ÷ƒr& uρ çµ÷Ψ ÏiΒ 4 $tΒ ß‰ƒÌãƒ ª!$# Ÿ≅yèôfuŠÏ9 Νà6 ø‹n=tæ ô⎯ ÏiΒ 8ltym 
⎯ Å3≈ s9uρ ß‰ƒÌãƒ öΝ ä.tÎdγsÜãŠÏ9 §ΝÏGãŠÏ9 uρ …çµ tGyϑ÷èÏΡ öΝä3ø‹n=tæ öΝà6 ¯=yès9 

šχρãä3ô± n@ ∩∉∪ ﴾) .1)()٦: املائدة. 
  

  نواقض وضو
  :نواقض وضو شش تا هستند كه عبارتند از

شود مانند  آنچه كه از پس و پيش انسان خارج مي .1
  .ادرار يا مدفوع يا باد

 .خارج شدن نجاست زياد از بدن .2
 

 .گذشت) 29 ـ 28(جمه آيات در صفحه تر )1(
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 .زوال يا نماندن عقل بواسطة خواب يا غيره .3
رت بدون مانع خواه عقب باشد يا دست زدن به عو .4
 .جلو

 .خوردن گوشت شتر .5
خدا ما و مسلمانان را . مرتد شدن و از اسالم برگشتن .6

  .از آن دور كند
  
  :ادآوریي

صحيح آن است : گويد  مي:جناب شيخ عبدالعزيزبن باز 
كند و اين قول اكثريت اهل  كه غسل ميت وضو را باطل نمي
  .علم است بخاطر نبودن دليل بر آن

كننده بدون مانع به عورت ميت  اما اگر دست غسل
كننده   و واجب است كه غسل.شود برخورد كند وضو باطل مي

همچنين لمس . بدون حائل و مانع عورت ميت را لمس نكند
 خواه با شهوت يا بدون ،كند زن به مطلقي وضو را باطل نمي

 و اين ،ماداميكه چيزي از او خارج نشودد، شهوت باش
 بعضي از زنان صزيرا پيامبر . ين قول علماء استتر صحيح

  .خود را بوسيده سپس نماز خوانده و وضو نگرفته است

  ٣٥
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هاي نساء و مائده كه  اما آنچه در قرآن آمده در سوره
ρ÷ ﴿ :فرمايد مي r& ãΛ ä⎢ ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9$# ﴾) .٤٣: النساء.( 

ترين اقوال علماء منظور جماع است و اين  بنابر صحيح
  . استمابن عباس قول 

  
  واجبات وضو

است و ) اهللا بسم(وضو تنها يك واجب دارد و آن گفتن 
بگويد وضو صحيح و » اهللا بسم«اگر كسي فراموش كرد كه 

: فرمايد  كه ميصبدليل فرموده پيامبر . نيازي به اعاده ندارد
َرفع عن أمت« از امت  «:» اخلطاء والنسيان وما استكرهوا عليهيُ

باه و فراموشي و چيزي كه به آنها تحميل من تكليف اشت
   .1)(»شود برداشته شده است مي

  
  
  
  
  

                                                           
 .)مترجم. (شوند  يعني بخاطر آن مؤاخذه نمي)1(
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   باب نماز:دوم
  

  :شروط نماز نه تا هستند که عبارتند از 
اسالم؛ كه مقابل آن كفر است، همة اعمال كافر مردود  ـ 1

. آيند هر چند كه اعمال بسيار و خوبي انجام دهد بحساب مي
uΖ$﴿ :فرمايد خداوند مي øΒ Ï‰ s%uρ  4’n<Î) $tΒ (#θè=Ïϑtã ô⎯ ÏΒ 9≅yϑtã 

çµ≈oΨ ù=yèyfsù [™ !$t6yδ # ·‘θèWΨ ¨Β ∩⊄⊂∪ ﴾) .٢٣: الفرقان.( 
رويم و  اند مي ا انجام دادههما به سراغ تمام اعمالي كه آن«

  .»سازيم  ذرات غبار پراكنده در هوا مينهمه را همچو
عقل؛ كه مقابل آن ديوانگي است، تكليف از ديوانه  ـ 2
َرفع «:  كهصاشته شده است بدليل فرمودة پيامبر برد القلم ُ

ْعن ثالث  والصغري ,ّ النائم حتی يستيقظ, واملجنون حتی يفيق:ٍةَ
 از -1: تكليف از سه دسته برداشته شده است «:»حتی يبلغ

 از ديوانه تا اينكه خوب شود و - 2 .خوابيده تا اينكه بيدار شود
  .ا اينكه به حد بلوغ برسد از بچه ت- 3 .به حالت عادي برگردد

تميز؛ كه مقابل آن كوچكي است، اندازه تميز از سن  ـ 3
در دوران تميز بايد پدر و مادر فرزندان . هفت سالگي است

: فرمايد  ميصپيامبر . خود را به انجام دادن نماز وادار كنند

  ٣٧
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ّمروا أبنائكم بالصال« فرزندان  «:»ٍارضبوهم عليها لعرش و, لسبعةْ
 و اگر به ،در هفت سالگي به نمازخواندن وادار كنيدخود را 

سن ده سالگي رسيدند و نماز نخواندند آنها را با زدن و تنبيه 
 .»به خواندن نماز وادار كنيد

وضوئي و جنابت  برطرف نمودن حدث، يعني بي ـ 4
‰pκš$ ﴿ :دايفرم ميخداوند  r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΨ tΒ#u™ # sŒ Î) óΟçFôϑè% ’n<Î) 

Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî $$sù öΝä3yδθ ã_ãρ öΝä3tƒÏ‰ ÷ƒr& uρ ’n<Î) È, Ïù# tyϑø9 $# 
(#θßs|¡ øΒ $#uρ öΝä3Å™ρâ™ãÎ/ öΝ à6 n=ã_ö‘ r& uρ ’n<Î) È⎦÷⎫ t6÷ès3ø9 $# 4 βÎ) uρ öΝçGΖ ä. 
$Y6ãΖ ã_ (#ρã£γ©Û$$sù 4 βÎ) uρ ΝçGΨ ä. #© yÌó£∆ ÷ρ r& 4’n? tã @x y™ ÷ρr& u™ !% y` Ó‰ tnr& 
Νä3Ψ ÏiΒ z⎯ ÏiΒ ÅÝ Í←!$tóø9 $# ÷ρ r& ãΜçGó¡ yϑ≈ s9 u™!$|¡ ÏiΨ9$# öΝ n=sù (#ρß‰ Åg rB [™!$tΒ 

(#θßϑ£ϑu‹tFsù #Y‰‹Ïè|¹ $Y6ÍhŠsÛ (#θßs|¡ øΒ $$sù öΝà6Ïδθ ã_âθÎ/ Νä3ƒÏ‰ ÷ƒr& uρ 
çµ ÷ΨÏiΒ 4 $tΒ ß‰ƒÌãƒ ª!$# Ÿ≅yèôfuŠÏ9 Νà6 ø‹n=tæ ô⎯ÏiΒ 8ltym ⎯ Å3≈ s9 uρ ß‰ƒÌãƒ 

öΝä. tÎdγsÜãŠÏ9 §Ν ÏGãŠÏ9 uρ …çµ tGyϑ÷èÏΡ öΝä3ø‹n=tæ öΝ à6̄=yès9 šχρãä3ô± n@ ﴾ .
.1)( )٦: املائده(

 .برطرف كردن نجاست از بدن و لباس و مكان نماز ـ 5
پوشيدن عورت، عورت مرد فاصلة ناف تا زانو  ـ 6
باشد بجز   اما عورت زن آزاده تمام بدن وي مي،باشد مي

                                                           
 .گذشت) 29 ـ 28(جمه آيات در صفحه تر )1(
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 .باشد  اما عورت كنيز همچون عورت مردان مي،صورت آن
 .فرا رسيدن وقت ـ 7
 ß]øŠymuρ $tΒ ﴿: فرمايد خداوند مي. رو به قبله نمودن ـ 8

óΟçFΖ ä. (#θ—9 uθsù öΝ ä3yδθ ã_ãρ …çν tôÜx© ﴾) .١٤٤: البقره.( 
  .» را به هنگام نماز به جانب قبله كنيدد روي خو،دباشيهر جا «
محل نيت قلب است و تلفظ به نيت بدعت : نيت ـ 9
  .باشد مي

  
  ارکان نماز

لي است كه بخشي از نماز را ركن چيست؟ ركن عم
 ،واجب است بر نمازگزار حتماً آنرا انجام دهد. دهد تشكيل مي

 و اگر تكبير ،شود و اگر عمداً آنرا ترك كند نماز باطل مي
 ، باز نماز باطل است،احرام را به عمدي يا اشتباهي ترك كرد

و اگر اشتباهي ركني را ترك نمود و در ركعت بعدي به آن 
 و ركعت بعدي بجاي آن ،ركعت قبلي باطل ،ركن رسيد

 بعدي به ركن ترك شده  اما اگر در ركعت. شود محسوب مي
آيد تكرار   واجب است آن ركن را و آنچه بدنبال آن مي،نرسيد
  . و واجب است پس از سالم دادن سجده سهو ببرد،نمايد

  ٣٩
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  :اركان نماز چهارده تا هستند كه عبارتند از
 فرض براي كسي كه توانايي ايستادن در نمازهاي ـ 1
  .دارد

 .تكبير احرام ـ 2
  .خوانده سورة فاتحه ـ 3
  .ركوع ـ 4
 .بلند شدن از ركوع ـ 5
 .گانه سجده كردن بر اعضاي هفت ـ 6
  ).آرامش در سجده بدون عجله. (اعتدال و طمأنينه ـ 7
 .نشستن ميان دو سجده ـ 8
 .حفظ آرامش در تمام اركان ـ 9

  .ترتيب ـ 10
 .شهد آخرت ـ 11
 .نشستن براي تشهد آخر ـ 12
  .صفرستادن درود بر پيامبر  ـ 13
  .سالم دادن به طرف راست و چپ ـ 14
  
  

  ٤٠
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   احرامهريلت تکبيفض
  يفًربعني يوماأمن صلی الفرض «:  فرمودهصپيامبر 

 من النار ة براء: كتبت له براءتان, األولیةُ يدرک التكبري,ٍةمجاع
ي چهل روز همراه با جماعت هر كس «:»ّ من النفاقةوبراء

نمازهاي فرض را بخواند و همراه با امام به تكبير اول برسد 
شود؛ برائت از آتش  براي وي برائت از دو چيز نوشته مي

  )به روايت از ترمذي. (جهنم و برائت از نفاق
تكبير اولي نشانه داخل شدن بر نماز است و نمازگزار بايد 

پروردگار جهانيان ايستاده و احساس كند كه اكنون در مقابل 
 صپيامبر . تمام مشاغل و افكار دنيايي را فراموش كند

ٌإن أحدكم إذا قام يصيل«: فرموده َّ  ربه فلينظر كيف يّ فإنام يناجِ
هرگاه كسي از شما بلند شد و شروع به خواندن نماز «: »يناجيه

كند پس بايد بداند كه  نمود با پروردگار خود مناجات مي
به روايت (» .پردازد ا پروردگار خود به راز و نياز ميچگونه ب

  .)حاكم
 ص ايد پيامبر خداگو  مي: االسالم ابن قيم جوزي شيخ

كرد در جايگاه  شد براي خواندن نماز رو به قبله مي هرگاه بلند مي
هاي خود قرار  هايش را در مقابل گوش ايستاد و دست نماز مي

  ٤١
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نمود و فاصلة ميان انگشتان  له ميداد و نوك انگشتان را رو به قب مي
گفت نيت دارم   و نمي»كربأاهللا «: فرمود كرد و مي را رعايت مي

سپس دست چپ را به دست . نماز فالني يا فالني را انجام دهم
  .داد گرفت و آنها را روي سينه قرار مي راست خود مي

در اينجا الزم به توضيح است براي برخي از نمازگزاران 
  : اينكهمحترم و آن

اگر كسي داخل مسجد شد در حاليكه امام در ركوع بود او 
 و اين تكبير براي ،پيوندد گويد و به امام مي يك بار تكبير مي

 و بايد ،باشد وي اگر نيت تكبير احرام را داشته باشد جائز مي
مطمئن باشد اگر تكبير دوم را بگويد امام از ركوع بلند 

ته باشد واجب است تكبير شود، اما اگر وقت كافي داش مي
 ،اي را بگويد  سپس براي ركوع تكبير جداگانه،احرام را بگويد

و اگر با وجود وقت كافي به يك تكبير به امام پيوست آن 
زيرا تكبير احرام از . شود تكبير به تكبير احرام محسوب مي

 اما تكبير ركوع از واجبات نماز است و بر ،اركان نماز است
 ،ت كه به تنهائي براي ترك آن سجدة سهو ببردمأموم الزم نيس

ركعتي كه ناتمام د در حال قضاى مگر هنگامي كه اشتباه كن
  .واهللا اعلم. رود به سجده سهو ميدر اين حال  ،مانده است

  ٤٢
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  واجبات نماز
واجب چيزي است كه انجام دادن آن در نماز واجب 

ازش باشد، بطوريكه اگر نمازگزار عمداً آنرا ترك كند نم مي
 و اگر اشتباهي ترك نمود و فوراً بياد آورد پيش ،شود باطل مي

 و ديگر اشكالي ،دهد از اينكه محل آنرا ترك كند آنرا انجام مي
 و اگر آنرا بياد آورد بعد از مفارقة .آيد براي وي پيش نمي

گردد و  محل واجب، و پيش از اينكه به ركن بعدي برسد برمي
 سپس نمازش را تكميل ،دهد واجب ترك شده را انجام مي

و اگر بعد از . دهد برد و سالم مي  و سجدة سهو مي،نمايد مي
رسيدن به ركن بعدي واجب متروك را بياد آورد ديگر آن 
واجب ساقط شده و نبايد براي آن برگردد بلكه نماز خود را 

  .برد دهد و پيش يا پس از سالم سجدة سهو مي ادامه مي
  :ند كه عبارتند ازواجبات نماز هشت تا هست

كه آن ركن (گفتن تمام تكبيرات بجز تكبير احرام  ـ 1
  .)باشد مي

 . براي امام و مأموم»سمع اهللا ملن محده«گفتن  ـ 2
 . براي امام و مأموم»ربنا ولک احلمد«گفتن  ـ 3
 . در ركوع» العظيمسبحان ريب«گفتن  ـ 4

  ٤٣
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 . در سجده»علیاأل سبحان ريب«گفتن  ـ 5
 . در ميان دو سجده» ...يل غفرا ّرب«گفتن  ـ 6
 .تشهد اول ـ 7
  .نشستن براي تشهد اولي ـ 8
  

  باشد  انجام آنچه در نماز مباح می
  .حركات كم مانند اصالح لباس ـ 1
 .سرفه در وقت ضرورت ـ 2
اصالح نمودن صف بصورتيكه كسي را كه در كنارت  ـ 3

 .قرار دارد به جلو يا عقب بكشي
 .دهان در وقت خميازه كشيدنگذاشتن دست روي  ـ 4
 .خواهد در جلو نماز رد شود منع كردن كسي كه مي ـ 5
كشتن مار و عقرب اگر در حالت نماز خواندن پيدا  ـ 6

 .دشود و به او حمله كر
 و اين جزء حركات كم و ،خاراندن پوست با دست ـ 7

 .مورد عفو است
م اشاره نمودن با دست براي كسي كه بر نمازگزار سال ـ 8
 .صكند بدليل فعل شخص پيامبر  مي

  ٤٤
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زدن دست راست بر روي دست چپ براي زنان در  ـ 9
 .وقت ضرورت

  
  باشد انجام آنچه در نماز مکروه می) مکروهات نماز(
 اما به ،به راست و چپ نگاه كردن با سر يا با چشم ـ 1

  .آسمان نگاه كردن در نماز حرام است
 .دست را روي كمر قرار دادن ـ 2
 .بستن موي دراز و آستين لباس تا اينكه به زمين نخورد ـ 3
 .بهم پيچيدن انگشتان و به صدا در آوردن آنها ـ 4
گاه بيشتر  هاي سجده ريزه ماليدن دست به روي سنگ ـ 5

 .از يك مرتبه
بازي كردن با هر چيزي كه خشوع و فروتني نماز را  ـ 6

ه يا نگاه كردن مانند بازي با ريش و لباس و غير. برد از بين مي
 .به نقش و نگار فرش و ديوار و نگاه به ساعت

قرآن خواندن در حالت ركوع و سجده بدليل فرمودة  ـ 7
ْهنيت أن أقرأ القرآن يف«: ص پيامبر ام كه  من منع شده« :» السجودُ

 .»در حالت ركوع و سجده قرآن بخوانم
 .در وقت نياز به قضاي حاجت ـ 8

  ٤٥
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 .ن طعام ـ نماز در وقت حاضر شد9
هاي خود تكيه كند و آن عبارت است از  بر روي باسن ـ 10

 .نشست همانند نشستن سگ
 .هاي خود را پهن ننمايد همانند درنده دست ـ 11
  

  )مبطالت نماز(کند  آنچه نماز را باطل می
 اما كسي كه فراموش كند ،سخن گفتن به عمدي ـ 1

  .شود سخن بگويد نمازش باطل نمي
 .سازد  اما لبخند نماز را باطل نمي،ي بلندخنده با صدا ـ 2
 .خوردن ـ 3
 .نوشيدن ـ 4
 .ظاهر شدن عورت ـ 5
 .منحرف شدن از قبله ـ 6
 .بازي بسيار و پي در پي در نماز ـ 7
 .باطل شدن وضوع با شنيدن صدا يا بو ـ 8

شود به زياد نمودن ركوع يا سجده يا  نماز باطل مي ـ 10
 .بپاخواستن يا نشستن عمدي

  .عمداً از امام پيشي گرفتن ـ 11

  ٤٦
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  اوقات نماز
بر هيچ . براي هر نمازي وقت مشخصي تعيين شده است

فرد مسلماني واجب نيست كه نماز را پيش از دخول وقت ادا 
 اگر پيش از دخول وقت نماز ادا شود به نماز سنت ،نمايد

βÎ) nο¨ ﴿ :فرمايد خداوند مي. شود محسوب مي 4θn=¢Á9 $# ôMtΡ% x. 
’n? tã š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# $Y7≈ tFÏ. $Y?θè%öθ̈Β ∩⊇⊃⊂∪ ﴾) .١٠٣: النساء.( 
بيگمان نماز بر مؤمنان فرض و داراي اوقات معلوم و «

  .»معين است
ما با پيامبر « : روايت شده كهلالمؤمنين عائشه  از ام

رسيد  كرديم و هرگاه وقت نماز مي  با هم صحبت ميص
  .»شناسد او ما را ميشناسيم و نه  انگار كه نه ما او را مي

پس الزم است بر مسلمان صادق كه به اوقات نماز اهتمام 
دهد و بدون تنبلي و سنگيني و با نشاط كامل براي انجام آن 

  .حريص باشد
 سؤال شد كه انجام چه عملي بهتر است صاز پيامبر 

پس از : و گفته شد» نماز بموقع«: » علی وقتهاُةّالصال« :فرمود
و گفته شد . »نيكي با پدر و مادر «:»برالوالدين«: فرمود. نماز

  .»جهاد در راه خدا «:»اهللا  سبيلاجلهاد يف«: فرمود. پس از آن

  ٤٧
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 نماز به موقع را پيش از نيكي با پدر و مادر و صپيامبر 
  .جهاد در راه خدا بيان فرمودند

جائز نيست براي مسلمان كه نماز را از وقت خود به 
ي و تجاوز به حدود خداوند ير نماز تعدتأخير بيندازد زيرا تأخ

اگر بدون عذر نماز به تأخير . باشد و استهزاء به آيات او مي
و ذمة او . انداخت گناهكار و نمازش مردود و غير مقبول است

  .شود از آن نماز تبرئه نمي
  
  ن اوقات نمازييتع

 الظهر إذا زالت الشمس ةوقت صال«:  فرمودهصپيامبر 
 ووقت العرص من بعد وقت , كطولهءاليشإلی أن يكون ظل 

 ووقت املغرب من غروب الشمس ,الظهر حتی تصفر الشمس
 ووقت العشاء من غياب الشفق إلی نصف ,حتی يغيب الشفق

 ووقت الصبح من طلوع الفجر حتی تطلع ,الليل األوسط
هرگاه خورشيد از وسط آسمان تجاوز نمود، نماز  «:»الشمس

 دارد تا اينكه ساية هر چيزي به شود و ادامه ظهر شروع مي
 بعد از وقت ظهر وقت عصر شروع ،اندازة طول آن چيز شود

 وقت مغرب از ،گرايد شود تا اينكه خورشيد به زردي مي مي

  ٤٨



 

אTY 

. شود شود تا اينكه شفق غائب مي غروب خورشيد شروع مي
 وقت ،وقت عشاء بعد از غيبت شفق تا نصف شب ادامه دارد

روايت از . (»لوع خورشيد ادامه داردتا طصبح از طلوع فجر 
  .)مسلم

  :به اين ترتيب
شود به ظاهر شدن سپيده از  فجر شروع مي: فجر ـ 1

باشد  كند و جائز نمي طرف شرق تا اينكه خورشيد طلوع مي
  .كه نماز صبح را به آخر وقت تأخير داد

شود به گذشتن آفتاب از وسط آسمان  شروع مي: ظهر ـ 2
 .كه ساية هر چيزي به اندازه طول آن شودرو به مغرب تا اين

شود به تمام شدن وقت ظهر تا اينكه  شروع مي: عصر ـ 3
 و جائز نيست كه تا آخر وقت ،گرايد آفتاب رو به زردي مي
 بلكه بايد آنرا خواند ماداميكه هنوز ،آنرا به تأخير انداخت

 .آفتاب سپيده است و رو به زردي نگراييده
ود به غروب آفتاب و وقت آن ش شروع مي: مغرب ـ 4

شود به غايب شدن شفق احمر و جائز نيست آنرا تا  تمام مي
 .آخر وقت تأخير داد

شود به تمام شدن وقت مغرب يعني  شروع مي: عشاء ـ 5

  ٤٩
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پس از غيبت شفق احمر تا نصف شب و نبايد تا بعد از نصف 
 .شب تأخير داده شود

  
  جدبزرگداشت و احترام مس) ت المسجديسنت تح(

شود سنت تحيت  الزم است هر كسي كه وارد مسجد مي
إذا دخل «:  امر فرمودهصالمسجد را بخواند چنانكه پيامبر 

هرگاه كسي از  «:» ركعتنيحدكم املسجد فال جيلس حتی يصيلأ
. »شما وارد مسجد شد ننشيند تا اينكه دو ركعت نماز بخواند

  .)متفق عليه(
سجد خدمت پيامبر  در م:گفت روايت شده كه ساز جابر 

يعني دو ركعت نماز  «:»ّصل ركعتني« :فرمود.  رسيدمص
  .)متفق عليه. (»بخوان

سنت تحيت المسجد حتي در اوقات ممنوعه خوانده 
. شود زيرا جزء نمازهايي است كه داراي سبب هستند مي

گفت بهتر آن  هرگاه كسي وارد مسجد شد و مؤذن اذان مي
:  را تكرار كند سپس بگويداست كه همراه مؤذن كلمات اذان

 ةً آت حممدا الوسيلة القائمة والصالتامة الةاللهم رب هذه الدعو«
 پس از آن تحيت المسجد »ةّ من اجلنة العالية والدرجةوالفضيل

  ٥٠
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  .را بخواند
اما اگر در روز جمعه وارد مسجد شد و مؤمن مشغول 

كه  بل،گفتن اذان دوم بود براي تكرار كلمات اذان منتظر نماند
دو ركعت تحيت المسجد را بخواند زيرا تكرار كلمات اذان به 

 ولي گوش فرا دادن به خطيب ،باشد همراه مؤذن سنت مي
  . و نبايد براي اداي سنت واجبي را ترك نمود،واجب است

  ٥١
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  های نماز سنت
  

  های رواتب  سنت‐١
 هللا تعالی كل يوم ما من عبد مسلم يصيل«:  فرمودهص پيامبر

 َّو إالأ ,ةّ اجلن يفًبيتاله  بنی اهللا َّ إال,ةً تطوعا غري الفريض،ةركع ة عرشتيإثن
اي مسلمان نيست كه روزانه دوازده  هيچ بنده«: »ةّ اجلن له بيت يفَيبن

ركعت نماز سنت را بجاي آورد مگر اينكه خداوند در بهشت 
اي ساخته   يا اينكه براي وي خانه،سازد اي را براي وي مي خانه
  .)به روايت امام مسلم(. »شود مي

دو ركعت قبل از فجر، چهار : هاي رواتب عبارتند از سنت
 و دو ركعت ،ركعت قبل از ظهر كه در هر دو ركعت بايد سالم داد

  .ظهر، دو ركعت بعد از مغرب، دو ركعت بعد از عشاء از بعد
 نمازهاي  ـرا مبارك و خجسته بگرداندو خداوند تـ بدان 

بدليل . گرداند ريضه را تكميل ميسنت نواقص نمازهاي ف
ول ما حياسب عنه العبد يوم أ«: فرمايد  كه ميصفرموده پيامبر 

 فإن كان ما أمتها قال اهللا ملالئكته أنظروا هل جتدون ة, الصالةالقيام
 ثم يؤخذ ،ةلعبدی من تطوع فتكملون هبا فريضته? ثم الذكا

ز اعمال اولين چيزي كه در روز قيامت ا«: »األعامل بعد ذلک

  ٥٢
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اگر نماز كامل نباشد . شود نماز است بندگان بازخواست مي
 بنگريد و ببينيد آيا بندة من :فرمايد خداوند به فرشتگان مي

نماز سنت دارد كه با آن نمازهاي فريضة وي را تكميل كنيد؟ 
به . (»شود سپس به زكات و سپس به بقية اعمال رسيدگي مي

  .)روايت امام احمد و ابوداود
  
  د گفت ي هنگام اقامت چه بادر

در هنگام گفتن اقامه بايد كلمات را تكرار كرد همچون 
بني «:  اقامه را به اذان نام برده و فرمودهصاذان زيرا پيامبر 
كه » ميان هر دو اذان نمازي وجود دارد «:»ةكل أذانني صال

باشد و بايد آنچه را كه در  منظور به اذانين إقامه و اذان مي
ان انجام داد هنگام اقامه نيز انجام دهد و بر پيامبر هنگام اذ

 درود بفرستد سپس از خداوند براي وي طلب وسيله ص
اللهم «: فرمايد نمايد و آن عبارت است از دعاي وارده كه مي

 ةً آت حممدا الوسيلة القائمة الصالة التامةرب هذه الدعو
ً وابعثه اللهم مقاما حممودا الذی وعةوالفضيل سپس دعا كند  »ته دً

بدليل فرمودة پيامبر . شود زيرا در اين وقت دعا مستجاب مي
دعاء  «:»ةالدعاء ال يرد بني األذان واإلقام«: فرمايد  كه ميص

  ٥٣
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  .)روايت ابوداود و ترمذي. (»شود ذان و اقامه مردود نميميان ا
  
  های قولی و فعلی در نماز  سنت‐٢

  :هاي فعلي  سنت:اوالً
  .ها به هنگام تكبير احرام بلند كردن دست ـ 1
 .ها به هنگام ركوع بلند كردن دست ـ 2
 .ها به هنگام بلند شدن از ركوع بلند كردن دست ـ 3
 .گذاشت دست راست به روي دست چپ ـ 4
 .قرار دادن دو دست روي سينه بعد از تكبير احرام ـ 5
 .گاه ه نگاه كردن به سجد ـ 6
 .گام ركوعگذاشتن دو دست بر روي زانوها هن ـ 7
 .هموار نمودن پشت و سر در حالت ركوع ـ 8
 .ها از بدن در حال ركوع دور نگه دشتن آرنج ـ 9

گذاشتن زانو بر زمين پيش از اينكه دست به زمين  ـ 10
 .1)(تبخورد اگر توانس

بلند كردن دو دست پيش از زانو در حال به پا  ـ 11
                                                           

 در اين مسأله بين علماء اختالف وجود دارد، و هر كدام انجـام داد إن شـاء                  )1(
 .اهللا خوب است

  ٥٤
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 .خواستن و بلند شدن
ها و  ا در حالت سجده از بغله دور نگه داشتن آرنج ـ 12

 .نمازگزاران
ها در  گذاشتن دو دست بر روي زمين در مقابل شانه ـ 13

  .حال سجده و چسباندن انگشتان بهم
 .رو به قبله نمودن دست و پا ـ 14
 .روي كفل نشستن در تشهد آخر ـ 15
 .نشستن روي پاشنه در تشهد اول ـ 16
 .نمازتمامى جلسات نشستن روي پاشنه در  ـ 17
گذاشتن دست راست بر روي ران راست در حال  ـ 18

بستن دو تا از انگشتان و حلقه نمودن با انگشت شست و ميانه 
 .و بازگذاشتن انگشت سبابه

گذاشتن دست چپ روي ران چپ و گستراندن  ـ 19
 .انگشتان
 .رو گرداندن به راست و چپ در سالم دادن ـ 20
لند شدن به ركعت نشستن براي استراحت در وقت ب ـ 21

  .دوم و چهارم
  

  ٥٥
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  هاي قولي سنت: اًيثان
  :سنتهاي قولي عبارتند از

 ,سمکا وتبارک ,سبحانک اللهم وبحمدک«: باشد  ـ مي1
را تسبيح و تنزيه و و خداوند ت «:» وال إله غريک,وتعالی جدک
كنم و نام تو مبارك و شكوهمند و عظمت تو بر  ستايش مي

و يا . »عبودي بجز تو نيستتو از همه چيز است و هيچ م
كام باعدت بني املرشق ي,  وبني خطايايبين اللهم باعد«: بگويد

قی الثوب األبيض من  كام يني, من خطاياي اللهم نقن.واملغرب
خدايا «: » باملاء والثلج والربدي, من خطايايغسلنا اللهم .الدنس

تم مرا به اندازة فاصلة بين مشرق و مغرب از گناهانم و اشتباها
خدايا مرا از گناهانم پاك گردان به همانگونه كه . دور گردان

 .شود جامة سفيد از چرك و آلودگي تميز و پاك گردانده مي
خدايا مرا از گناهانم بشوي به همانگونه كه جامه با آب و 

منظور اين است كه تو هرگاه . »شود برف و تگرگ شسته مي
د كه داري چه يكي از دعاهاي استفتاح را خوانديد بداني

گويي و معناي آنرا بفهمي و فقط يك عادتي نباشد بدون  مي
  .اينكه معناي آنرا بفهمي

 :فرمايد داوند ميــبه خدا پناه بردن از شر شيطان، خ ـ 2

  ٥٦
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﴿ #sŒÎ*sù |Nù&ts% tβ#u™öà)ø9$# õ‹ÏètGó™$$sù «!$$Î/ z⎯ÏΒ Ç⎯≈sÜø‹¤±9$# ÉΟŠÅ_§9$# ﴾ .
).٩٨: النحل(

هاي  واستي قرآن بخواني از وسوسههنگاميكه خپس «
ببر  .»شيطان مطرود به خدا پناه 

Β̈$ ﴿ :و فرموده Î) uρ š ¨Ζ xî u”∴ tƒ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈sÜø‹¤±9$# Øø÷“ tΡ õ‹ ÏètGó™ $$sù 
«!$$Î/ 4 …çµ ¯Ρ Î) ìì‹Ïϑy™ íΟŠ Î=tæ ∩⊄⊃⊃∪ ﴾) .٢٠٠: األعراف.( 
 ؛بر به خدا پناه ،اي از شيطان به تو رسد  وسوسهو هرگاه«

  .»اناست دنده واو شنو
ِعوذ باهللاِ من الشيطان الرجيمأ« ْ َّ َ ُِ ِ گيرم به تو اي  پناه مي «»ُ

  .پروردگارا از شر شيطاني كه از رحمت تو دور شده است
  : يعني گفتن أعوذ باهللا سه تا صيغه دارد كه عبارتند از:استعاذه

ِعوذ بأ«ـ  أ ُ َّ  الشيطان الرجيمکُ ِْ َّ َ من .»ِ
َّعوذ باهللاِ من الشأ« ـ ب ِ ِ ِْيطان الرجيم من نفخه ونفثه وُ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َّ ِمهزهِْ ِ ْ َ«. َ َُ
َّللهم َأ « ـت ُ َّأعوذ بک من الشيطان الرّإين ّ ِْ َّ َ ُِ َ ُِ ِ من نفخه ,جيمَ ِ ِْ َ ْ
َونفثه و ِ ِ ْ ِمهزهَ ِ ْ َ«. 
 .اهللا الرحمن الرحيم گفتن بسم ـ 3
Ÿωuρ t⎦⎫Ïj9 ﴿گفتن آمين بعد از  ـ 4 !$Ò9$# ﴾. 
 .يه از قرآن بعد از سورة فاتحهاي يا چند آ قرائت سوره ـ 5

  ٥٧
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 و با صداي ،با صداي بلند خواندن در جاي خود ـ 6
 .آهسته خواندن در جاي خود

 » األعلیيبسبحان ر« و » العظيمسبحان ريب«گفتن  ـ 7
 .بيشتر از يك بار در ركوع و سجده

طلب مغفرت نمودن در ميان دو سجده بيشتر از يك  ـ 8
 .بار

ّملء الس«گفتن  ـ 9 َ ْ ِموات واألرضِ َ  بعد از حمد خداوند »ِ
 .در اعتدال در ركوع

: پناه گرفتن به خدا در تشهد آخر كه عبارت است از ـ 10
ّوذ باهللاِ من عذاب جهنمُعَأ« َ َ ِْ ِ ِمن عذاب ا و,ُ ْ ِلقربِ ْ َمن فتنَ و,َ ْ ِ  املحيا ِةِْ

 .»ّاملسيح الدجال ة ومن فتن,واملامت
ز عذاب قبر و از بار الها من به تو از عذاب دوزخ و ا«
 .»برم  زندگي و مرگ و از بدي فتنه دجال پناه ميهاي فتنه

اند امام  برخي از اهل علم گفتن اين دعا را واجب دانسته
 كسي كه از خدا به اين چهار چيز پناه نبرد در گفته :احمد 

  .نماز بايد نمازش را اعاده نمايد
  
  

  ٥٨
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نگاه کردن به جای سجده و نهی از نگاه کردن به 
  آسمان به هنگام نماز

واجب است در هنگام نماز به جاي سجده نگاه كرد بدليل 
َإذا صلی طأطأ رأسه ورمی ببرصه نحو« صفعل پيامبر  َ ََ ُ َ َْ : »األرض َ

آورد رو به   پايين ميخواند سرش را  نماز ميصهرگاه كه پيامبر «
ما بال أقوام «: و فرمود) به روايت ابو داود. (»كرد زمين نگاه مي

ْالهتم لينتهني عن ذلک  صيرفعون أبصارهم إلی السامء يف َ َّ َ َِ َ ْ َّو لتخطفن أَ
 .»أبصارهم

 يا ،كنند ميچرا بعضى از مردم، در نماز، به طرف آسمان، نگاه «
. »شود  يا اينكه چشمان آنها ربوده مي، دست بكشندخود از اين كار

  .)به روايت امام بخاري(
  

  لت سنت سواکيفض
ال لو«:  كه فرمودهصاز جانب پيامبر سواك سنتي است 

ِ أو علی الناس ألمرهتم بالسواک قبل كل يأن أشق علی أمت ُ
بود به آنها امر   يا بر مردم مشقت نمي،اگر بر امت من «:»ٍةصال
  .)متفق عليه. (»كردم كه قبل از هر نمازي سواك بزنند مي

 :»بّ للرة للفم مرضاةالسواک مطهر«:  فرمودهصو پيامبر 

  ٥٩
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به . (»كننده دهان و سبب رضايت پروردگار است اك پاكسو«
  .)روايت نسائي و ابن خزيمه

  
  لت صف اوليفض

برادر مسلمان بر داخل شدن صف اول حريص باش تا 
:  فرمودهصپيامبر . مشمول درود خداوند و فرشتگان شوي

ِ اهللا ومالئكته يصلون علی الصف األولَّإن« خداوند و  «:»ّ
به روايت . (»ستند بر اهل صف اولفر فرشتگان درود مي

  ).ابوداود و به اسناد حسن
 النداء والصف لو يعلم الناس ما يف«:  فرمودهصپيامبر 

اگر مردم  «:» أن يستهموا عليه الستهمواَّاألول ثم مل جيدوا إال
دانستند چه خيري در اذان و صف اول نهفته است، سپس  مي

  .كردند كشي مي  قرعهكشي براي آن، اي نداشتند بجز قرعه چاره
وهلا ورشها أخري صفوف الرجال «:  فرمودهصپيامبر 

 .»وهلاأ وخري صفوف النساء آخرها ورشها ,آخرها
 و بدترين آن صف آخر ،بهترين صف مردان صف اول«
 و بدترين آن اولين صف ، و بهترين صف زنان آخرين،است
  .)به روايت امام مسلم. (»است

  ٦٠
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  خالصة احکام سجدة سهو
  نقل از شيخ و عامل بزرگوار حممد بن صالح العثيمنيبه

  

  ش از اتمام نمازيمسئله اول در مورد سالم دادن پ
هرگاه نمازگزار قبل از اتمام نماز فراموش كرد و : سؤال
  سالم داد؟
اگر بعد از گذشت زمان زيادي بخاطر آورد كه : جواب

 از گذشت  اما اگر بعد،اشتباه كرده بايد از نو نمازش را بخواند
 ، مثالً بعد از گذشت پنج دقيقه بياد آورد،زمان كمي بياد آورد

براي سهوي كه . دهد كند و سالم مي نمازش را تكميل مي
 و براي بار ،برد انجام داده بعد از سالم دادن دو تا سجده مي

  .دهد دوم سالم مي
  

  اده خواندن نمازيمسئله دوم در مورد ز
ازش ركوعي يا سجده يا هرگاه نمازگزار در نم: سؤال

  نشستن زيادي انجام دهد؟
اگر بعد از فراغت از آن زياده بخاطر آورد : جواب

  .اي ندارد بجز سجدة سهو چاره

  ٦١



 

אVR 

و اگر در اثناي انجام آن زيادي بخاطر آورد واجب است 
  .از آن زيادي دست بكشد

  .كند بعد از سالم دادن بار ديگر براي آن اشتباه سجده مي
  

  کی از ارکان نمازير مورد ترک مسئله سوم د
 ركني را ،هرگاه نمازگزار بجز تكبير احرام اشتباهي: سؤال

  ترك نمود؟
اگر در ركعت بعدي به محل ركن متروكه رسيد : جواب

 ،شود ركعت قبلي باطل و ركعت بعدي بجاي آن محسوب مي
و اگر در ركعت بعدي به محل ركن متروكه نرسيد واجب 

 و ركن متروك و آنچه ، رجوع كنداست به محل ركن متروك
  .آيد انجام دهد را به دنبال آن مي

در هر دو حالت بر او واجب است كه بعد از سالم دادن براي 
  .سهوي كه كرده سجده ببرد

  
  مسئله چهارم در مورد شک در عدد رکعات

هرگاه نمازگزار شك كرد كه آيا دو ركعت خواند : سؤال
  يا سه ركعت؟

  ٦٢
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اينكه  :حالت اولالت خارج نيست؛ اين از دو ح: جواب
تر است در اين  يكي از اين دو حالت در نزد وي راجح

نمايد و   نمازش را كامل مي،كند صورت به راجح عمل مي
هيچكدام از دو حالت راجح  :حالت دوم. دهد سپس سالم مي

كند و روي  نيستند در اين وقت كار خود را بر يقين بنا مي
 و نماز را به اتمام ،كند ه حساب ميكمترين ركعاتي كه خواند

براي حالت اول پس از سالم دادن سجدة سهو . رساند مي
  .برد  و براي حالت دوم پيش از سالم سجدة سهو مي،برد مي

  
  مسئله پنجم در مورد ترک تشهد اول

  هرگاه نمازگزار تشهد اول را ترك نمود؟: سؤال
  :در اينجا سه حالت وجود دارد : جواب

ش كرد كه تشهد بخواند تا اينكه كامالً بلند اگر فرامو .1
شد در اين صورت نبايد براي خواندن تشهد برگردد و نماز را 

 .ادامه دهد
اگر بعد از بلند شدن و پيش از اينكه كامالً بلند شود  .2

خواند و نماز خود را  گردد و تشهد را مي  برمي،بخاطر آورد
  .كند تكميل مي

  ٦٣
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ها فاصله  انوهايش از ران پيش از اينكه زاگر بياد آورد .3
خواند و  نشيند و تشهد خود را مي بگيرند در اين صورت مي

كند و نيازي به سجدة سهو نيست زيرا نه  نمازش را تكميل مي
 .زياده و نه نقصي از او سر نزده است

  .برد اما براي حالت اول پيش از سالم سجدة سهو مي

  ٦٤
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  ماز مشروع و مسنون بعد از سالم دادن از ناذکار
  

 ثابت شده كه هرگاه از نماز فرض فارغ صاز پيامبر 
كرد  داد سه بار از خداوند طلب مغفرت مي شد و سالم مي مي

َاللهم أنت السالم ومنك «: فرمود  و مي»أستغفر اهللا«: فرمود و مي ْ َِ َ ُ َّ ََّ ْ َ ُ َّ
ِالسالم, تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام َ َ َ ُ َّْ ِْ َ َِ َ ََْ َ َ  »يتتعال« بدون كلمه »َ

يد كلمه گو  مي:عالم و شيخ بزرگوار عبدالعزيزبن باز 
  . اضافه شده است در اصل وجود ندارد»تعاليت«

 له امللک , اهللا وحده ال رشيک لهَّإالال إله « : فرمود سپس مي
 وال حول وال , اهللاَّإال ال إله .ء قدير وهو علی كل يش,وله احلمد

 , وله الفضل, له احلمد, إياهَّال نعبد إال و, اهللاَّإالله إ ال , باهللاَّ إالةقو
 ولو كره , اهللا خملصني له الدينَّ ال إله إال,وله الثناء احلسن

 و »احلمدهللا« بار 33 و »سبحان اهللا« بار 33 سپس »الكافرون
شود و براي صدمين   بار مي99 كه مجموعاً »اهللا اكرب« بار 33

 وله , له امللک,رشيک له اهللا وحده ال َّإالله إال «: فرمود بار مي
. خواند سپس آيه الكرسي مي »ء قدير وهو علی كل يش,احلمد

عوذ أقل « و »عوذ برب الفلقأقل « و »حدأقل هو اهللا «سپس 
خواند، و سنت است كه   را پس از هر نمازي مي»برب الناس

  ٦٥
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ها هر يك سه بار بعد از نماز صبح و مغرب قرائت  اين سوره
 در اين صحديث صحيح از پيامبر شوند بدليل وارد شدن 

و همچنين مستحب است بعد از اذكار مذكور پس از . مورد
 اهللا وحده ال رشيک َّإالله إال «: نماز صبح و مغرب ده بار بگويد

» ء قديرهو علی كل يش ويميت ويحيي ,له احلمد له امللک و,له
  .صبدليل وارد شدن حديث در اين مورد از پيامبر 

كند بعد از سه بار  عت بود رو به مردم ميو اگر امام جما
َاللهم أنت السالم ومنك السالم, تباركت ي«: استغفار و گفتن َ ُ َّ ُ َّ ََّ َ ْ َْ َ ََ ََ ِ ْ َ ُ َا ذا َّ
ِاجلالل واإلكرام َ ْ ِ َ ِ َ خواند چنانكه احاديث   اذكار مذكوره را مي»َْ

 از جمله ،اند  وارد شدهصفراواني در اين مورد از پيامبر 
  . در صحيح مسلملؤمنين عائشه الم حديث ام

 : األخيارةكتاب حتف(. همگي اين اذكار مستحب هستند
  .): تأليف عامل بزرگوار عبدالعزيزبن باز

  

  ٦٦
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  لت نماز جماعت و رفتن به مساجديفض
  

 اهللا له ّ أعد,و راحأمن عذا إلی املسجد «:  فرمودهصپيامبر 
  .)متفق عليه(: » كلام عذا أو راحً نزالةّ اجلنيف

ركس به مسجد رفت و آمد كند، خداوند براى هر رفت ه
  .يندب ميو برگشت او، ضيافتي در بهشت تدارك 

 بيته ثم مضی إلی بيت من تطهر يف«:  فرمودهصو پيامبر 
 كانت خطواته , من فرائض اهللاة فريضمن بيوت اهللا ليقيض

 .»ًة واألخری ترفع درجةإحداها حتط خطيئ
رد سپس براي انجام كسي كه در خانة خود وضو بگي«

هاي خدا برود  اي از خانه اي از فرائض خداوند به خانه فريضه
كند   خطاهاي او را پاك ميازدارد يكي  هر دو قدمي كه بر مي

  .)مسلمامام روايت . (»كند و ديگري درجات وي را بلند مي
 تفضل علی ة اجلامع الرجل يفةصال«:  فرمودهصو پيامبر 

ًوقيل سبعا وعرشين ـ  جةًسا وعرشين در بيته وسوقه مخصالته يف
حسن الوضوء ثم خرج إلی املسجد أ فأه إذا توضَّ وذلک أنجة ـدر

 وحط ة رفعت له هبا درجَّ إالة مل خيط خطوةّ الصالَّال خيرجه إال
ِّ تصيلة فإذا صلی مل تزل املالئكة,عنه هبا خطيئ   عليه مادام يفُ
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 ما ة صال وال يزال يف,رمحها اللهم ,ِّ اللهم صل عليه: تقول,مصاله
 .»ةّنتظر الصالا

نماز شخص به جماعت بيست و پنج درجه از نمازي كه «
و در روايتي ـ خواند فضيلت بيشتري دارد  در خانه يا بازار مي

 به اين صورت ـآمده بيست و هفت درجه فضيلت بيشتر دارد 
كه اگر به خوبي وضو گرفت و سپس به قصد نماز رو به 

 ،شود دارد گناهي از او پاك مي  هر قدمي كه برمي،مسجد رفت
 بر ، هرگاه نمازش را تمام كرد،شود اي به او اضافه مي و درجه

فرستند ماداميكه در جاي خود  دوام فرشتگان بر او درود مي
 ، خداوندا بر او درود بفرست:گويند  فرشتگان مي،تكان نخورد

ار دارد ماداميكه در نماز قرو همچنان . ،خداوندا به او رحم كن
  .منتظر نماز ديگري باشد

اللهم اغفر «: گويند در روايت ديگري آمده كه مالئكه مي
 .» وما مل حيدث فيه, ما مل يؤذ فيه, اللهم تب عليه,له

پروردگارا او را بيامرز، پروردگار توبة او را بپذير مادامي «
  .)به روايت امام بخاري و مسلم. (»كه وضوي وي باطل نشود

ّإن «:  فرمودهص پيامبر و  ة الصالًجرا يفأعظم الناس أِ
 .»بعدهم إليها ممشیأ
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 است كه از راه دمىبزرگترين اجر و پاداش نماز براى مر«
  .»آيند دورتر به نماز مي

أال أدلكم علی ما يمحو اهللا به «:  فرمودهصو پيامبر 
اغ سبإ : قال,اهللا   قالوا بلی يا رسول?اخلطايا ويرفع به الدرجات

 ةنتظار الصالا و, اخلطی إلی املساجدة وكثر,الوضوء علی املكاره
 .» فذلكم الرباط, فذلكم الرباطة,بعد الصال

آيا شما را راهنمايي نكنم براي انجام دادن كاري كه «
عرض كردند . گناهان شما را پاك و درجات شما را بلند كند؟

دت در شگرفتن كامل وضو را :  فرمود،آري اي پيامبر خدا
هاي   و برداشتن قدمسرما و كراهت داشتن به تكميل كردن آن،

 و انتظار نماز پس از ،زياد رو به مساجد و رفتن به مساجد
 اين است آن چيزي كه شايسته است به آن دلبند باشيد و ،نماز

  .»نفس خود را به آن ربط دهيد
برادر بزرگوار . احاديث در اين مورد بسيار زياد هستند

هاي فراوان محروم مكن و به تو توصيه   اين پاداشخود را از
هاي زيادي بسوي   وقار و سنگيني قدم،شود كه به آرامي مي

  .مساجد برداري
مستحب است دعاي خروج از منزل را بخواند كه عبارت 
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 , علی اهللاُتْلَّكَوَ ت, باهللاُتْمَصَتْع ا, باهللاُتْنَ اهللا آمِّسمِب«: است از
ُل أو أِضَ أْنَ أَکِب ُعوذَ أِّ اللهم إين, باهللاَّ إالَةَّوُق َالَ وَلْوَ حَالَو َْ  ,َّلَضَّ
َو أزأَّل ِزَو أأ َو أظلم أ ,َّلُ ِ ْو جيأ َلَهْجَو أأ ,َمَلْظُو أأَ َّيلَع َلَهُ َ«: 
من به تو پناه مى برم از اينكه خودم گمراه شوم، ! پروردگارا«

، يا لغزيده يا بوسيله ى ديگرى گمراه شوم، و يا اينكه بلغزم
شوم، يا ستم كنم، يا مورد ستم قرار گيرم، يا دچار جهالت 

  .»شوم، يا با من به جهالت رفتار شود
 ي سمع واجعل يف,ً نورا لساين ويف,ً نوراي قلباللهم اجعل يف«
 واجعل من ,ً نورايمامأ واجعل ,ً نوراي برص واجعل يف,ًنورا
 اللهم ,ً نوراير وعن يسا,ً نوراياجعل عن يمين و,ً نورايخلف
 .»ً نورايعطينأ

در قلب، زبان، گوش و چشم من نور قرار ده، و ! الهى«
باال، و پايين، راست، چپ، مقابل، پشت و درون مرا منور 
گردان، و نور را براى من بيفزاى، و بزرگ گردان، و مرا نورى 
عطا فرما، و در عصب، گوشت، خون، مو و پوست من نورى 

  .)به روايت امام بخاري (.»قرار ده
خواند كه عبارت  سپس دعاي وارد شدن به مسجد را مي

 اللهم افتح ,اهللا   والسالم علی رسولةاهللا والصال بسم«: است از
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 .»بواب رمحتکأ يل
 بار ،اهللا بنام پروردگار درود و سالم بر روان پاك رسول «

هنگام خروج از . الها درهاي رحمتت را بر روي من بگشاي
 .»بواب فضلکأ اللهم أفتح يل«: گويد سجد ميم

. »بار الها درهاي فضل و نيكت را بر روي من بگشاي«
بايد اين دعاها را با قلب حاضر بخواند و يقين داشته باشد كه 

  .شوند مستجاب مي
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  در نماز 1)(ستره
  

مستحب است كه نمازگزار ستره را براي خود قرار دهد و 
 إلی َّ إالال تصيل«:  فرمودهصامبر پي. رو به آن نماز بخواند

ه َّدفعه فإنا ي أ, فإن أبی فقاتله, يمر بني يديکً وال تدع أحداة,سرت
 .»معه قرين

 و نگذار هيچ كس در جلوت رد ،بدون ستره نماز نخوان«
 زيرا او شيطان به همراه ، اگر اصرار ورزيد با او بجنگ،شود
  .)به روايت ابن خزيمه. (»دارد

إذا صلی أحدكم «:  فرمودهصمورد پيامبر باز در اين 
هرگاه «: » ال يقطع الشيطان عليه صالتهي فليدن منها لكةبالسرت

يكي از شما رو به ستره نماز خواند بايد خود را به آن نزديك 
به روايت امام . (»قطع نكندكند تا اينكه شيطان نماز او را 

ي اگر چيزي را براي ستره نيافت در جلو خود خط) مسلم
  .2)(بكشد براي ستره

                                                           
ستره به ديوار يا ستون يا چوب يا هر چيز ديگـري كـه نزديـك بـه محـل                     )1(

 .شود  اطالق مي،ازگزار باشد و ميان او و عابرين حائل و مانع گرددسجده نم
 . دليل وارده بر خط كشيدن براي ستره در نماز ضعيف است)2(
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. برادر مسلمان بپرهيز از اينكه در جلو نمازگزار عبور كني
 , ماذا عليه املصيليلو يعلم املار بني يد«:  فرمودهصپيامبر 

 .»ن يقف أربعني من أن يمر بني يدهأًلكان خريا له 
كند كه  دانست كسي كه در جلو نمازگزار عبور مي اگر مي«

ايستاد بهتر بود براي  يا چهل سال مي چهل ماه ،چه جرمي دارد
  .»ينكه در جلو نمازگزار عبور كندوي از ا

 فرمود صدانم كه آيا پيامبر  گويد نمي راوي حديث مي
  .)متفق عليه. (چهل سال يا چهل ماه
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  لت نماز جمعهيفض
  

در احاديث آمده كه روز جمعه بهترين روزهاي هفته 
:  فرمودصاهللا  ل  روايت شده كه رسوساز ابي هريره . است

 وفيه , فيه خلق آدمة,خري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمع«
 .»ة وفيه تقوم الساع, وفيه أخرج منهاة,أدخل اجلن

بهترين روزي كه خورشيد در آن طلوع كرده روز جمعه «
 و در روز جمعه ، خلق شده؛ در روز جمعه آدم ،است

 و ،ن شد و در روز جمعه بود از بهشت بيرو،وارد بهشت شد
به روايت مسلم، ابوداود . (»شود در روز جمعه قيامت برپا مي

  .)نسائي و ترمذي
نماز جمعه و حضور براي شنيدن خطبه بر هر فرد 

 اگر كسي ركعت اول را همراه امام ،مسلماني واجب است
خواند، اما اگر در  خيزد و آنرا مي نخواند پس از سالم امام برمي

انست هيچكدام از دو ركعت را همراه تشهد به امام رسيد و نتو
  .1)(تمام كندامام بخواند بايد چهار ركعت ظهر را 

  
                                                           

 .)مترجم(چند كه نيت دو ركعت نماز جمعه را داشته   هر)1(

  ٧٤



 

אWU 

  لت زود به مسجد رفتن در روز جمعهيفض
 ثم , واغتسلةمن غسل يوم اجلمع«:  فرمودهص اهللا  رسول
 ,نصت واستمعأ و,مامدنا من اإل و, ومشی ومل يركب,بكر وابتكر

َمن بيته إلی املسجد عمل سن خيطوها ة كان له بكل خطو,ومل يلغ  ٍةَ
 .)روايت از بخاري, وأئمه أربعه. (»صيامها وقيامها أجر

كسي كه در روز جمعه غسل كند و خود را بشويد سپس «
در اولين فرصت با پياده و بدون سواري به مسجد برود و در 
 ،نزديك امام ساكت بنشيند و به او گوش فرا دهد و لغو نكند

 بخاطر  ـندهد كه اجر نمازش را كم كنديعني كاري انجام ـ 
هر قدمي كه از خانه رو به مسجد برداشته اجر و پاداش روزه 

  .شود و قيام يك سال تمام براي او حساب مي
  

  آنچه که الزم است در روز جمعه انجام شود
دعا كردن بسيار، زيرا در روز جمعه ساعتي هست كه در  ـ 1

  .وقت روز جمعه استشود و آن آخرين  آن دعا مستجاب مي
 .صاهللا  درود فرستادن بسيار بر رسول  ـ 2
غسل نمودن و استفاده از بوي خوش و زود به مسجد  ـ 3
 .رفتن
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  .خواندن سورة كهف ـ 4
  

اعمالی که مکروه است انجام دادن آنها در مسجد در 
  خواند که امام خطبه میيحال

  .ريزه و تسبيح جائز نيست بازي با سنگ ـ 1
 .گفتن جائز نيست بلكه حرام استسخن  ـ 2
گام برداشتن بر روي مردم براي رسيدن به صف اول  ـ 3

 .باشد مگر در حالت ضرورت جائز نمي
  :نمازهايي كه داراي سبب هستند عبارتند از

نماز . 3، )طلب خير(نماز استخاره . 2نماز عيدين، . 1
خورشيدگرفتگي (نماز كسوف و خسوف . 4تحيت المسجد، 

  .)طلب باران(نماز استسقاء . 5، )رفتگيگ و ماه
  
  نيدينماز ع. ١

نماز . گذاري شده نماز عيدين در سال اول هجري پايه
 بر آن مواظبت صاهللا  باشد و رسول  عيدين سنت مؤكده مي

  .كرده و به مردان و زنان دستور داده تا آنرا انجام دهند
نظر  در ميان علما در مورد حكم نماز عيدين اختالف
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اند سنت   و برخي گفته،اند واجب برخي گفته. د داردوجو
  . و مستحب است كه مصالي ويژه داشته باشد،باشد مؤكده مي

اگر عذري وجود داشته باشد مانند باران و ترس جائز 
 يك بار در صاهللا  رسول . است كه در مسجد خوانده شود

  .مسجد النبي بخاطر بارش باران نماز عيد را خوانده است
 است غسل كردن، پوشيدن لباس زيبا و استفاده مستحب

  .از بوي خوش براي روز عيد
و همچنين مستحب است در عيد فطر پيش از خروج به 

 يا پنج دانه يا هفت ، سه دانه،مصلي چند دانه خرما ميل كند
  . بصورت تاك،دانه

اما در عيد قربان پيش از نماز چيزي نخورد بلكه بهتر آن است 
 و مستحب ،حه و گوشت قرباني خود مصرف كندپس نماز از ذبي

 مسير برگشت از مصلي را عوض با پياده به مصلى برود، و است
  .نمايد

شود كه آفتاب به  اما وقت نماز عيد هنگامي شروع مي
  .اندازة سه متر بلند شده باشد
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  ديچگونگی نماز ع
باشد و سنت است نمازگزار پس از  نماز عيد دو ركعت مي

م و قبل از قرائت سورة فاتحه هفت بار تكبير تكبير احرا
ها  بگويد، و به هنگام هر تكبير دستان خود را تا مقابل شانه

بعد از اتمام . گويد  و در ركعت دوم پنج بار تكبير مي،بلند كند
ابتداء در خطبة . خواند خطبه مي) رو به نمازگزاران(نماز امام 

 سپس ،م هفت بار و در خطبة دو،گويد اول نه بار تكبير مي
 و مردم را در ،كند خطبه را بحمد و ثناي خداوند شروع مي

آموزد كه در   و به آنها مي،كند مسائل ديني راهنمايي مي
 و ، بفرستندصاهللا  روزهاي عيد بايد بيشتر درود بر رسول 

 و صلة ، و به نيازمندان كمك كنند،خداوند را بيشتر ياد كنند
  .دوستان خود ديدن نمايند و از ،رحم را بجاي آورند

  
  )ر از خداونديطلب خ(نماز استخاره . ٢

خواهد كاري را انجام  كسي كه مي: سبب نماز استخاره
دهد يا اينكه در انجام كاري متردد است از پروردگار خود 

  .نمايد طلب خير مي
  .نماز استخاره مستحب است: حكم نماز استخاره
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  :چگونگی نماز استخاره
خواند در هر موقعي باشد   سنت را مي دو ركعت نماز

  .كند شب يا روز فرقي نمي
كند و پس از سورة فاتحه هر اندازه  سورة فاتحه را قرائت مي

خواند پس از اتمام نماز حمد و ستايش  كه توانست قرآن مي
 ص اهللا  آورد و درود بر روان پاك رسول خداوند را بجاي مي

َهم إين أستخريك بعلمك, َّالل«: خواند فرستد اين دعا را مي مي ِ ِ ِْ ِ َ ُ ْ ْ ْ ََّ َ ِّ ِ ُ
َوأستقدرك بقدرتك, وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر وال  َ َ ْ َ َُ ْ ْ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ْ ََ َ َ ََّ ِ َ َِ ْ ُْ َ َ َِ َ
ُأقدر, وتعلم وال أعلم, وأنت عالم الغيوب, اللهم إن كنت تعلم  َّ ُ ُ ُ ُ َُ َّ ْ َ َْ ْ َ َ ْ َ ْ ََ َ ْ َ َُ ْ ِ ُ ِ ُ َّْ َ َ ََ ِ ْ

َأن هـذا األ َ َ َّ ْمر ـ ويسمي حاجتـه ـ خري يل يف دينـي ومعايش َ ْ ٌِ ِ َِ َ ُ َ َ ََ ْ ْ ْ ْ ِّ َ ُ َ ْْ ِ ِ َ َ
َوعاقبـة أمري ـ أو قال َ ْ ْ َ َ ََ َِ ْ ِ َّعاجله وآجله ـ فاقدره يل ويرسه يل ثم : ِ ِّ َ ُْ ْْ ْ ِْ ِ َُ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ

ِبارك يل فيه, وإن كنت تعلم أن هذا األمر رش يل يف دين ِ ِ ِْ َ ْ ُ ْْ ِ ْ ٌّ ِْ َِ َ َِ َ ْ َ ََّ َْ َ َ َ ْ ُ ِ ْي ومعايش ْ ِ َ ََ ْ
َوعاقبة أمري ـ أو قـال َ ْ ْ َ َ ََ َِ ْ ِ ْعاجله ِ وآجله ـ فارصفه عني وارصفني : ِ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ َِ ِْ َْ َ ُ َ َِّ ِ ِ

ِعنه واقدر يل اخلري حيث كان, ثم أرضني به ِ ِ ِِ ْ ْ َّ ْ ْ َْ ُ ُ َْ َ َ َ ُ ََ َْْ ِ ْ«.  
 ةكنم، و بوسيل مي علمت از تو طلب خير ةبه وسيل! اى اهللا(

م، از تو فضل بسيارت را خواه ميقدرتت از تو توانايى 
دانى و  مين ناتوان، و تو نمايم، زيرا تو توانايى و م ميمسألت 

اگر در علم ! الهى.  امور پنهان هستىةنم، و تو داننددا مينمن 
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برد ـ باعث خير من در  ميتو اين كار ـ حاجت خود را نام 
 كارم ـ آن را ةدر حال و آيند: گويد ميدين و آخرت است ـ يا 

برايم مقدور و آسان بگردان، و در آن بركت عنايت فرما، و 
چنانچه در علم تو اين كار برايم در دنيا و آخرت باعث بدى 

 كارم ـ پس آن را از من، و ةدر حال و آيند: گويد مياست ـ يا 
مرا از آن، منصرف بگردان، و خير را براى من هر كجا كه 

  ).د بگردانهست مقدر نما، و آنگاه مرا با آن خشنو
  
  ت المسجديتح. ٣

مسلمان وارد مسجد شد خواه براي انجام هرگاه انسان 
فرض يا قرائت قرآن يا هر چيز ديگري واجب است كه با 
وضو وارد شود و پيش از اينكه بنشيند دو ركعت نماز بخواند 

  .هرچند كه در اوقات ممنوع وارد شود
ايي كه زيرا نماز تحيت المسجد داراي سبب است و نمازه

داراي سبب هستند اشكال ندارد كه در اوقات ممنوعه خوانده 
  .شوند

اگر كسي وارد مسجد شد و نخواست بنشيند بر او الزم 
إذا « صاهللا  نيست كه نماز بخواند بدليل اين فرموده رسول 
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هرگاه كسي  «:» ركعتنيحدكم املسجد فال جيلس حتی يصيلأدخل 
د تا اينكه دو ركعت نماز از شما وارد مسجد شد نبايد بنشين

 و همچنين دو ركعت نماز پس از طواف كعبة معظمه ،بخواند
  .1)(جزء نمازهايي است كه داراي سبب هستند

  
  گرفتگی دگرفتگی و ماهينماز خورش. ٤

گرفتگي خورشيد يا ماه يا برخي از آنها : سبب اين نماز
  .است

باشد و برخي از علماء  سنت مؤكده مي: حكم اين نماز
 يعني »عوازفاف«فرمايد   كه ميصدليل فرمودة پيامبر ب

  .اند بشتابيد، آنرا واجب دانسته
بعد از تكبير احرام سورة فاتحه را : چگونگي اين نماز

خواند، سپس  خواند سپس با يك قرائت طوالني قرآن مي مي
دوباره . شود برد، سپس از ركوع بلند مي ركوع طوالني مي

كند، سپس با يك قرائت طوالني اما  سورة فاتحه را قرائت مي
 بعداً ركوعي كمتر از ،اندوخ كمتر از قرائت قبلي قرآن مي

                                                           
شود خواه اوقات ممنوعه باشد يا   هر وقت كه باشد خوانده مي:يعني )1(

  .)مترجم. (نه
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برد و  شود دو تا سجده مي برد، سپس بلند مي ركوع قبلي مي
پس از اتمام . خواند ركعت بعدي را هم به اين صورت مي

نمايد و در آن  كند و خطبه را ايراد مي نماز رو به مردم مي
كند و آنها را به انجام اوامر و   تقوي توصيه ميمردم را به

  .كند پرهيز از محرمات امر مي
  
  نماز طلب باران. ٥

  .خشكسالي و انقطاع باران است: سبب اين نماز
  .باشد سنت مؤكده مي: حكم اين نماز

خواند در  امام دو ركعت نماز مي: چگونگي اين نماز
 دوم پنج بار  و در ركعت،گويد ركعت اول هفت بار تكبير مي

گويد و نماز را به صورت جهري و با صداي بلند  تكبير مي
را ) عليأ(پس از فاتحه در ركعت اول سورة . خواند مي
سپس . خواند را مي) غاشيه( و در ركعت دوم سورة ،خواند مي

نمايد در ابتداي خطبه اول نه بار  شروع به خواندن خطبه مي
هرگاه كه . گويد ر مي و در خطبه دوم هفت بار تكبي،تكبير

خطبه به پايان رسيد نمازگزاران عباهاي خود را وارونه و 
يعني طرف چپ را به راست و راست را به . نمايند متحول مي
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كنند و  دهند و دستانشان را رو به آسمان بلند مي چپ تغيير مي
  .نمايند كنند و از خداوند طلب باران مي متضرعانه دعا مي

  
  تينماز م. ٦

 روايت شده كه سره ـاز ابوهري:  نماز ميتفضيلت
 عليها فله َّصىلُ حتی يةمن شهد اجلناز«:  فرمودهصاهللا  ول ـرس

 عرض شد اي رسول » ومن شهدها حتی تدفن فله قرياطان,قرياط
 :»مثل اجلبلني العظيمني«: خدا منظور از قيراطان چيست؟ فرمود

ز بر او اي باشد تا اينكه نما هر كسي حاضر بر سر جنازه«
 و هر كس آنرا ،رسد  يك قيراط خير به او مي،خوانده شود

 دو قيراط خير به او ،همراهي كند تا اينكه به خاك سپرده شود
  .رسد رسد يعني به اندازة دو كوه بزرگ خير به او مي مي

 نماز بر ميت مسلمان فرض كفايه :تيحکم نماز م
ز ديگران  يعني اگر كسي آنرا انجام دهد تكليف ا،باشد مي

 و اگر ،باشد انجام آن براي ديگران سنت مي. شود ساقط مي
  .شوند همگي آنرا ترك كنند، گناهكار مي

: چنين استبر ميت  نماز صحتشرط  :تيشروط نماز م
طهارت . 4پوشيدن عورت، . 3 رو به قبله نمودن، -2نيت، . 1
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مسلمان بودن ميت ـ .6پرهيز از نجاست، . 5نمازگزار و ميت، 
  .حضور جنازه اگر در منطقه باشد. 7مازگزار، و ن

باشد كه   نماز ميت داراي هفت ركن مي:تيارکان نماز م
  :عبارتند از

تكبيرات . 2 قيام، براي كسي كه قادر به آن باشد، ـ 1
، صدرود فرستادن بر پيامبر . ـ4قرائت فاتحه، . 3چهارگانه، 

  .سالم دادن. 7ترتيب، . 6 دعا براي ميت، ـ.5
ها تا مقابل  بلند كردن دست. 1 :هاي نماز ميت سنت

 در اين مورد در ميان علماء ،ها همراه هر تكبير شانه
 وارد نشده كه صاهللا  نظر وجود دارد زيرا از رسول  اختالف

گفتن . 2آيا همراه هر تكبير دستان مباركش بلند كرده يا نه، 
مانان، دعا براي خود و مسل. 3أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، 

دست راست را روي دست چپ بگذارد و روي سينه قرار . 4
  .سالم دادن بطرف راست. 5دهد، 

 و ، امام يا منفرد در مقابل سر مرد:تيچگونگی نماز م
 و مأمومين در پشت سر امام قرار ،گيرند وسط زن قرار مي

شيخ ابن باز .  و سنت است سه صف را تشكيل دهند،گيرند مي
ها تكميل شوند هرچند كه به  ايد صف معتقد است كه ب:

  ٨٤



 

אXU 

گويد و بعد از تكبير  سپس تكبير احرام را مي. سه صف نرسند
اهللا و  خواند و بسم اما دعاي استفتاح را نمي. گويد أعوذ باهللا مي

گويد و  بعداً تكبير دوم را مي. نمايد سورة فاتحه را قرائت مي
 صاهللا  رسول  بر ،كند ها بلند مي دستان خود را تا مقابل شانه

ِاللهم صل عىل حممد وعىل آل «: گويد فرستد و مي درود مي َ ََ َ َ ٍَ َّ ََّ ُ ِّ َُّ
ٌحممد, كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم, إنك محيد جميد,  ٌ َْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َِّ َ َ ُِ ِ ِ ٍَ َ َّ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َِ َ َّ َ َ

َاللهم بارك عىل حممد وعىل آل حممد, كام باركت ْ ََ َّ َّ ََّ َ َ َ ََ ٍ ٍَ ُ َ ُِ َ َ ْ ِ ُ َ عىل إبراهيم َّ ْ َِ ْ َِ َ
ٌوعىل آل إبراهيم, إنك محيد جميد ٌْ ْ َ ْ َِ َ ِ َِ َ َّ ِ ِْ َ َِ َ«:   

 و آل محمد درود بفرست صبر محمد ! بار إلها«
 و آل ابراهيم درود فرستادى، همانا تو ؛همچنان كه بر ابراهيم 

بر محمد و آل محمد بركت ! بار الها. ستوده و باعظمت هستى
 و آل ابراهيم بركت نازل ؛ابراهيم نازل فرما همچنان كه بر 

  .»كردى، همانا تو ستوده و باعظمت هستى
گويد و به دعاهاي مأثور براي ميت دعا  سپس تكبير مي

َاللهم اغفر حلينا وميتنا, «: برخي از دعاها عبارتند از. كند مي َِ ِ ِِّ َ ِّ ْ ََّ َ ْ ُ َّ
َوشاهدنا, وغائبنا وصغرينا وكبرينا, و َ َ َ َ ََ َ َِ ِْ ِْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َذكرنا وأنثاناَ ْ ََ ُ َ ِ َ ْاللهم من . َ َ َّ ُ َّ

ِأحييته منا فأحيه عىل اإلسالم, ومن توفيته منا فتوفه عىل اإليامن َ ْ ْ َ ْ ْ َِ ِْ َْ ََ ُ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َّْ َ َّ ََ َّ َ َ َّ َِ ِ ِِ َ ِ َ َ .
ْاللهم اغفر له وارمحه, وعافه, واعف عنه, وأكرم نزله, ووسع  َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ُِّ ْ ْ ْ ََّ َ َُّ ُْ ُِ ْ َ ِ ِ ِْ َ ْ ُ
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ُمدخله َ َ ْ َ, واغسله باملاء والثلج والربد, ونقه من اخلطايا كام نقيت ُ ْ ََّ ِّ ََّ ََ َ َ َْ ََْ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ِْ ِ ْ
ًالثوب األبيض من الدنس, وأبدله دارا خريا من داره, وأهال خريا  ً ً َّْ ْ ََ َ ًَّ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َْ َِ ِ ِ ِِ َْ ِ َ َ

ّمن أهله, وزوجا خريا من زوجه, وأدخله اجلن َ َ ََ ُ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ً ِة, وأعذه من عذاب ًْ َ َْ ْ ُ َِ ِ َ َ
ِالقرب وعذاب النار َّ ِ َ َ َ ِْ َ ِربَق ِ يفُهَ لْحِس ٍْفَأَ وْ   .»ِيهِ فُهَر لِّوَنَ وِهْ

زنده و مرده، حاضر و غايب، كوچك و بزرگ، مرد ! الهى(
هركسى را از ميان ! و زن ما را مورد آمرزش قرار دهد، يا اهللا

گاه دار، و هركسى را ش نا هدارى بر اسالم زند ميما زنده نگه 
او را ببخش، و بر او رحم ! بار الها .رانى بر ايمان بميران مي

! الهى. كن، و عافيت نصيبش بگردان، و از وى گذشت كن
ميهمانى او را گرامى بدار، و قبرش را وسيع بگردان، و او را با 
آب و برف و تگرگ بشوى، و از گناهان، چنان پاكش بگردان 

. گردانى مياز آلودگى، پاك و تميز كه لباس سفيد را 
ى بهتر از ا هش، و خانوادا هى بهتر از خانا هبه او خان! پروردگارا

ش، و همسرى بهتر از همسرش، عنايت بفرما، و او را ا هخانواد
و قبر او . وارد بهشت كن، و از عذاب قبر و دوزخ پناهش ده

  .)را وسيع و نوراني بفرما
 با ضمير »اللهم اغفر هلا«: گويد اگر ميت مؤنث باشد مي

  .مؤنث در تمام دعا
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ًاللهم اجعله فرطا وذخرا «: گويد و اگر ميت نوزاد باشد مي ْ ُ َ ُ َ ًْ َ ََّ ْ َُّ
ًلوالديه, وشفيعا جمابا ًَ ُ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َاللهم ثقل به موازينهام وأعظم به أجورمها, . ََ َ ْ ْ َ َُّ ْ ُ ْ َ َُ َِ ِ ِِ َِ ُ َُ ِ ْ َِّّ َ
ِوأحلقه بصالح املؤم ِ ِْ ُْ ِْ َ ُ َِ ْ َنني, واجعله يف كفالة إبراهيم, وقه برمحتك َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ ِْ َ ْ ُ َ ْ َِ َ َْ َ ْ ِ َ

ِعذاب اجلحيم ْ ِ َْ َ ََ«.  
ى كه ا هاو را ميزبان و ذخيره و شفاعت كنند! خدايا(

! خدايا. شفاعتش قبول شود براى پدر و مادرش قرار بده
ى او ترازوى حسنات پدر و مادرش را سنگين بگردان، و  لهبوسي

آنها بيفزاى، و او را به مؤمنان نيكوكار ملحق بگردان، و بر پاداش 
 در كفالت ابراهيم ؛ قرار ده، و به رحمت خود از عذاب دوزخ

  ).حفظ كن
كند به  اي مكث مي گويد و لحظه براي بار چهارم تكبير مي

 و مستحب است خالصانه براي .دهد طرف راست سالم مي
  .ميت دعا كند

ام اقتداء نمود و پيش از اينكه اگر كسي در وسط نماز به ام
نماز را به اتمام برساند امام سالم داد او براي خودش نماز را 

 و اگر خواستند ميت را ،رساند دهد و به اتمام مي ادامه مي
بردارند او پشت سرهم بدون فاصله تكبيرات چهارگانه را 

 اگر كسي خواست بر ميت نماز .دهد گويد و سالم مي مي
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تواند تا يك ماه بر روي قبر   دفن شده بود ميبخواند و ميت
ميت نماز بخواند بعد از گذشت يك ماه ديگر بر ميت نماز 

  .واهللا أعلم. شود خوانده نمي
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  ص اهللا  روش نماز رسول
  

درود و سالم . محد و ستايش تنها اليق ذات پروردگار است
 : عداما ب.  و آل و ياران او بادصبر بنده و فرستاده او حممد 

اين چند كلمات مختصر و كوتاهي است در مورد 
 به خواهران و برادران مسلمان صاهللا  چگونگي نماز رسول 

اهللا  دارم تا آنرا مطالعه و در اين زمينه رسول  خود تقديم مي
صلوا كام «: فرمايد  كه مي، را سرمشق خود قرار دهندص

 .»ُ أصيلرأيتموين
به . (»من نماز خواندمنماز بخوانيد همانطور كه ديديد «

  .)روايت امام بخاري
  :دارم و اينك آنرا به خوانندة محترم تقديم مي

وضوي كامل آن است كه خداوند در : وضو كامل بگيرد
‰pκš$ ﴿: فرمايد قرآن كريم به آن دستور فرموده و مي r'̄≈ tƒ 
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 وال , بغري طهورةقبل صالتال «: فرمايد  ميصو پيامبر 

 ،كند خداوند نماز بدون وضو را قبول نمي «:» من غلولةصدق
و نيز صدقه را از مالي كه از راه خيانت بدست آورده قبول 

 براى كسى كه در نماز ص حديثى كه رسول اهللا و. »كند نمي
 .»إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء«: رمودكوتاهى كرده بود ف

  .اگر براى نماز به پا خواستى، بطور كامل وضو بگير
نمازگزار هرجا كه باشد بايد تمام : رو به قبله نمودن .1

خواهد  بدن خود را رو به قبله نمايد و براي نمازي كه مي
 و نيت ،انجام دهد خواه فرض يا سنت بايد نيت داشته باشد

 و به زبان آوردن آن ،ورد زيرا نيت در قلب استبر زبان نيا
 صاهللا    چون نه رسول ،باشد مشروع نيست، بلكه بدعت مي

 و مستحب است ،اند  به آن نطق ننمودهنو نه اصحاب كرام 
                                                           

 .گذشت) 29 ـ 28(جمه آيات در صفحه تر )1(
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 ، نماز بخواند،نمازگزار خواه امام باشد يا منفرد در مقابل ستره
 .اند  به آن دستور فرمودهصاهللا  زيرا رسول 
 مگر در ،باشد  قبله نمودن شرط صحت نماز ميرو به

اند و آن در كتابهاي فقهي بيان شده  مسائلي كه استثناء شده
 .است
گويد در حاليكه به  بير احرام ميتك: گفتن تكبير .2
 ).اهللا اكبر(گويد  كند مي گاه نگاه مي سجده
ها يا  ههنگام تكبير گفتن دستانش را تا مقابل شان .3
 .كند ها بلند مي گوش
دست راست را روي : دست روي سينهگذاشتن  .4

. دهد گذارد آنگاه روي سينه قرار مي دست چپ و مچ مي
بدليل حديث وائل بن حجاز ب الطائي لْر و قبيصه بن ه

 .مپدرش 
مستحب است كه دعاي : خواندن دعاي استفتاح .5

َاللهم باعد بيني وبني«: استفتاح را بخواند كه عبارت است از ُْ ْ ْ ََّ َ َ َِ ِْ َّ 
َخطاياي كام باعدت بني املرشق واملغرب, اللهم نقني من خطاياي  ْ َ َ َ َ ََ ْ َّ ْ ََ ََ َ ْ َِ ِ ِّ َْ ُْ ََّ ِ ِِ َْ َِْ َ َ
َكام ينقى الثوب األبيض من الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي  ْ َ ْ ُ َْ ْ َّ َ َُ َ َّ َِ ِ ِ ِْ َّْ ُ ِ َ ُ َ َّ َّ َ َ

ِبالثلج واملاء والربد َِ َ َ َْ َْْ ِ َّ ن، همانند بين من و خطاهاى م! بار الها« :»ِ
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فاصله اى كه بين مشرق و مغرب انداخته اى، فاصله بيانداز، و 
مرا از خطاهايم پاك ساز، همانند لباس سفيدى كه از آلودگى 

خطاهاى مرا با برف و آب و تگرگ ! بار الها. پاك مى شود
 .)متفق عليه. (»بشوى

َّسبحانك اللهم «: گويد و اگر خواست بجاي آن مي ُُ َّ َ َ َ ْ
ِوبحمد ْ َ َك, وتبارك اسمك, وتعاىل جدك, وال إله غريكَِ َ َ َُ ْ ُ ْ ََ ََ َ َ َ َ َ ََ ِ َ ُّ َ ! بار الها«: »ََ

پاك و منزهى، و حمد از آنِ توست، و نامت با بركت است 
وقدرت و شكوه تو بسيار باالست و هيچ معبودى بجز تو 

  .)به روايت امام مسلم. (» وجود ندارد»بحق«
گري كه از سنت اشكالي ندارد اگر دعاهاي استفتاح دي
گاه دعاهاي ديگر را  وارد هستند بخواند و بهتر آن است كه گاه

اهللا   بسمـعوذ باهللا من الشيطان الرجيم أ«: گويد سپس مي. بخواند
بدليل فرمودة . كند  و سورة فاتحه را قرائت مي»الرمحن الرحيم

 ةَاحتَفبأ َرْقَ يَ ملْنَِ ملَةَالَال ص«: فرمايد  كه ميصاهللا  رسول 
نماز كسي كه سورة فاتحه را نخواند جائز «: »ابَتِالك
 در نمازهايي كه با صداي »وال الضالني«و پس از » باشد نمي

شود با صداي بلند، و در نمازهايي كه با  بلند خوانده مي
» آمين«: شود با صداي پايين بگويد صداي پايين خوانده مي
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تر آن است سپس هر اندازه كه ميسر است قرآن بخواند و به
هاي متوسط بخواند  كه در نمازهاي ظهر و عصر و عشاء سوره

هاي كوتاه  هاي طوالني و در مغرب سوره و در نماز فجر سوره
هاي طوالني و متوسط را  گاه در نماز مغرب سوره بخواند و گاه
 ثابت شده بهتر است صاهللا  چنانكه از رسول . هم بخواند

 . باشدتر از نماز ظهر نماز عصر كوتاه
گويد در حاليكه دستانش را تا مقابل  تكبير مي: ركوع .6
كمر و . رود  و به ركوع ميردهك هايش بلند  ها يا گوش شانه

 و دستانش را بر روي زانو قرار داده ،سازد سرش را هموار مي
: گويد گيرد و مي آرام مي. گذارد و ا نگشتانش را باز مي

 .»ار بزرگوارممنزه است پروردگ«: » العظيمسبحان ريب«
و بهتر است سه بار آنرا تكرار كند و مستحب است به 

َسبحانك اللهم ربنا وبحمدك «: همراه آن اين دعا را هم بخواند ِ ْ َ َّ َُ َ َّ َ ِْ َ ُ َّ َ َ
ْاللهم اغفر َِّ ْ ُ ْيل َّ تو پاك و منزّهى، خدايا تو را ! پروردگارا« :»ِ

 .»ستايش مى نمايم، الهى، مرا ببخشاى
كند، و  سرش را از ركوع بلند مي: عبلند شدن از ركو .7

كند  هايش بلند مي ها يا گوش دستانش را تا مقابل شانه
خداوند حمد و ستايش كسي  «:»سمع اهللا ملن محده«: گويد مي
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 .»را كه او را ستود شنيد
َملء «: گويد خواه امام باشد يا منفرد و در هنگام قيام مي ْ ِ

َالسموات, وملء األرض وما ْ َ ََّ َ َِ َ َ ْ ِ ٍ بينهام, وملء ما شئت من يشء ِ ِ ِ ِْ ََ ْ َ ََ ْ ََ َْ ْ ُ
ُبعد ْ َ«. 

 و هر چه ها ن و زمين و ميان آها نحمدى كه آسما! الهى«
  .تو بخواهى را پر كند، از آنِ تو است

ِأهل الثناء «: اگر بعد از آن اين دعا را زياد كند بهتر است َ َّ َ ْ َ
َواملجد, أحق ما قال العبد, وكلن ُُّ ُْ َ ْ َ َ ْ ََ َ َ ُّ َ ِ َِا لك عبد اللهم ال مانع ملا َْ َِ ْ ََ ََّ ُ َّ ٌَ َ

ُّأعطيت, وال معطي ملا منعت, وال ينفع ذا اجلد منك اجلد ْ ِّ ْ َ َ ََْ َْ ََ ِ ِ َِ ُ َ ْ ْ َ َْ َ َ َ ُ َْ َ َ َ«. 
 ةالهى تو شايست. عظمت هستىتو اهل ستايش و ! الهى«

همگى ما بندگانت هستيم، آن چه تو . ستايش بندگان هستى
يرد، و آنچه جلوى آن را گ ميرا نبفرمائى هيچ كس جلوى آن 

صاحب ! الهى. بگيرى كسى قدرت ندارد آن را عطا نمايد
تمامى «ثروت، او را ثروتش از عذاب تو نجات نمى دهد و 

  .» و ثروت از آنِ تو است»شكوه
زيرا در برخي از احاديث صحيح ثابت شده است كه 

 هنگام بلند شدن از ركوع اين دعاها را صاهللا  رسول 
خواند، باز هم اگر شخص نمازگزار مأموم باشد هنگام بلند  مي
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 و دعاهاي مذكور را »ربنا لک احلمد«گويد  شدن از ركوع مي
خواند و مستحب است پس از اعتدال از ركوع دستايشان را  مي

همچنانكه پس از تكبير احرام دستان را روي . روي سينه قرار دهند
 ثابت شده صاهللا   رسول به داليلي كه از. دادند سينه قرار مي

 .ساست مانند حديث وائل بن حجر و حديث سهل بن سعد 
گويد و زانوهايش را پيش از دستانش  تكبير مي: سجده .8

 اگر ممكن نباشد ،كند گذارد و سجده مي به زمين مي
زانوهايش را پيش از دستان به زمين بگذارد اشكالي ندارد كه 

 .دستانش را به زمين بگذارد
انگشتان . نمايد دست و پايش را رو به قبله ميانگشتان 

. گيرد چسباند و روي اعضاي هفتگانه قرار مي دست را بهم مي
  :اعضاي هفتگانه از اين قرارند

 6دو زانو، . 5 و 4دو دست، . 3و 2پيشاني همراه بيني، . 1
 :» األعلیسبحان ريب«: گويد سپس مي. انگشتان هر دو پا. 7و 
  .»ام بلندمرتبهمنزه است پروردگار «

نمايد و مستحب است به  سه بار يا بيشتر آنرا تكرار مي
َسبحانك اللهم ربنا وبحمدك «: همراه آن اين دعا را هم بخواند ِ ْ َ َّ َُ َ َّ َ ِْ َ ُ َّ َ َ

ْاللهم اغفر َِّ ْ ُ ْيل َّ تو پاك و منزّهى، خدايا تو را ! پروردگارا« :»ِ
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  .»ستايش مى نمايم، الهى، مرا ببخشاى
  . سجده بسيار دعا كندبهتر است در

َّفأما الركوع فعظموا فيه الرب«: فرمايد  ميصاهللا  رسول  َّ ِّّ, 
اما  «:» فقمن أن يستجاب لكم, الدعاءما السجود فاجتهدوا يفأو

 و اما در سجده ،در ركوع پروردگار را به بزرگي ياد كنيد
 زيرا شايسته است كه دعا ،تالش كنيد كه بسيار دعا كنيد

  .)به روايت از امام مسلم. (»مستجاب شود
: فرمايد  ميصاهللا  و در حديث ديگر آمده كه رسول 

به «: »أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد, فأكثروا الدعاء«
 پس ،تر است هنگام سجده بنده از همه جا به خداوند نزديك

  .)به روايت امام مسلم(» در سجده به كثرت دعا كنيد
رت را براي خود و مسلمانان و در سجده خير دنيا و آخ

  .مسئلت نماييد خواه نماز فرض باشد يا نقل
ها و  هايش را به پهلو و شكمش را به ران بازوها و آرنج

هايش را بلند نگه دارد و  هايش را به ساق نچسباند و آرنج ران
 اعتدلوا يف«: فرمايد  ميصاهللا  به زمين نچسباند رسول 

 .» انبساط الكلبحدكم ذراعيهأالسجود وال يبسط 
در سجده حد وسط را رعايت نمائيد و بسان سگ «
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  .)متفق عليه. (»دستانتان را مگسترانيد
به گفتن تكبير سر را از سجده : بلند شدن از سجده .9

نمايد و پاي چپ خود را پهن كرده و روي آن  بلند مي
پاي راست را نصب نموده و انگشتان پايش را رو . نشيند مي

ها و زانوهايش قرار   و دستانش را روي رانكند به قبله مي
ْرب اغفر يل رب اغفر يل«: گويد دهد و مي مي ِْ ِْ َ ْ َِ ِْ ِّْ ْاللهم اغفر يل  ,ِّ ِ ْ َِّ ْ ُ َّ

ْوارمحني, واهدين, وارزقني, وعافني, واجربين ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ«. 
به من . مرا ببخش! بار الها مرا ببخش، مرا ببخش! اى اهللا«

 ،عافيت عطا كنو  مرا هدايت كن، به من رزق رحم كن،
 .»اى مرا جبران كنه يكوتاه

. هاي كمر بجاي خود برگردند گيرد تا اينكه مهره و آرام مي
 اعتدال پس از ركوع و نشستن در ميان دو صاهللا  زيرا رسول 

 .داد سجده را طول مي
گويد و براي بار دوم سجده  تكبير مي: سجدة دوم .10

 .جدة اولبرد همانند س مي
گويد و از سجده  تكبير مي: بلند شدن از سجدة دوم .11
اي مكث  شود، همانند نشستن ميان دو سجده لحظه بلند مي

قول . نمايد كه آن حالت را جلسه استراحت گويند مي
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تر بر آن است كه جلسه استراحت مستحب و ترك آن  صحيح
 .اشكالي ندارد و در آن ذكر و دعاء وجود ندارد

ه به زانوها اگر ممكن باشد براي ركعت دوم سپس با تكي
.  و اگر ممكن نباشد با تكيه بر دستان بلند شود،شود بلند مي

خواند و  سپس سورة فاتحه و هر اندازه كه ميسر باشد قرآن مي
 و جائز ،كند آنچه را كه در ركعت قبلي انجام داد تكرار مي

 امتش صاهللا   زيرا رسول ،نيست مأموم از امام سبقت بگيرد
 و نيز مكروه است همراه امام حركت ،را از آن برحذر داشته

مستحب است پس از قطع صداي امام بالفاصله بدنبال . كند
إنام جعل اإلمام «: فرمايد  ميصاهللا  رسول . امام حركت نمايد

إذا ركع فاركعوا,  فكربوا, و, فإذا كرب,ليؤتم به فال ختتلفوا عليه
إذا سجد  و, ربنا ولک احلمد: فقولوا,دهذا قال سمع اهللا ملن محوإ

پس هر . امام براي آن است كه به او اقتدا شود« :»فاسجدوا
از امام پيشي نگيريد . وقتي تكبير گفت شما نيز تكبير بگوييد

هر وقت امام . هرگاه به ركوع رفت شما نيز به ركوع برويد
  هر.»لک احلمدربنا و« شما بگوييد »سمع اهللا ملن محده«گفت 

  .)متفق عليه.(»وقت به سجده رفت شما نيز به سجده برويد
مانند نماز فجر، نماز : اگر نماز دو ركعتي باشد .12
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نمايد و  جمعه، و نماز عيدين پاي راست خويش را نصب مي
دست راست را . نشيند كند و روي آن مي پاي چپ را پهن مي

همه انگشتان را بجز انگشت . دهد روي ران راست قرار مي
رسيد به آن به وحدانيت » اهللا«بندد وقتي به ذكر  ه ميسباب

نمايد و نيز هنگام خواندن دعا به آن اشاره  خداوند اشاره مي
 .كند مي

اگر انگشت كوچك و انگشت چسبيده به آن را ببندد و 
انگشت وسط و انگشت شست را حلقه نمايد و با انگشت 

 زيرا هر ،استو دعا اشاره نمايد بهتر  »اهللا«سبابه هنگام ذكر 
أفضل آن است كه .  واردندصاهللا  دو صورت از رسول 

و دست .  و گاهي آن صورت را انجام دهد،گاهي اين صورت
دهد سپس تشهد را  چپ را روي ران چپ و زانو قرار مي

, والصلوات «: خواند كه عبارت است از مي ُالتحيات ِهللاِ ُ ََّ َّ ََ َّ ِ
َوالطيبات, السالم عليك ْ ُ َّ َِّ َ َ ََ ُ ُ أهيا النبي ورمحة اهللاِ وبركاته, السالم َّ َّ َ َ َُّ ُ َ َ َُ ََّ ُ َ ْ ِ َ ُّ َ

, وأشهد أن  َّعلينا وعىل عباد اهللاِ الصاحلني, أشهد أن ال إله إال اهللاُ َْ َ َ َُ ُ ََ َ َْ َْ َ َّ َ َ َ ََّ َِ َِ َْ ِِْ ِ ِ َ
ُحممدا عبده ورسوله ْ َ ُ ْ َُ ُ َ َُّ ً َ فرمانروائى، رحمت و بركت و پاكى [« .»ُ
م و رحمت و بركات خدا بر تو باد ، سال]مخصوص اهللا است

اى پيامبر، سالم بر ما و كليه بندگان صالح خدا، من گواه 

  ٩٩
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وجود ندارد و محمد » بحق« كه هيچ معبودى بجز اهللا دهم مي
  .» بنده و رسول اوستص

َاللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد, كام «: گويد سپس مي َ ٍ ٍَّ َّ ََّ ُ َ ُِ َ ََ َ َ َِّ َُّ
ِصليت عىل إ َ َ ََ ْ ْبراهيم وعىل آل إبراهيم, إنك محيد جميد, اللهم بارك َّ ِ َ ْ َ َ َّْ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َُ َّ ٌ ٌِ َ ِ ِ َِ َ َّ ِ ِ ِ

ِعىل حممد وعىل آل حممد, كام باركت عىل إبراهيم وعىل آل  َِ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َّ َِّ ٍ ٍِ َ ْ ََ َ ُ َ ُ
ٌإبراهيم, إنك محيد جميد ٌْ ْ َ ْ َِ َ ِ َِ َ َّ ِ  و آل محمد صبر محمد ! بار إلها« :»ِْ

همچنان كه بر ابراهيم ؛ و آل ابراهيم درود درود بفرست 
بر محمد ! بار الها. فرستادى، همانا تو ستوده و باعظمت هستى

و آل محمد بركت نازل فرما همچنان كه بر ابراهيم ؛ و آل 
  .» هستىابراهيم بركت نازل كردى، همانا تو ستوده و باعظمت

ْهم إين َّالل«: گويد برد و مي از چهار چيز به خداوند پناه مي َِّّ ِ ُ
َأعوذ بك من عذاب القرب, ومن عذاب جهنم, ومن فتنة املحيا  َْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َُْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َ ِ َِ َ ُِ َ ْ َ ِ َ

ِواملامت, ومن فتنة املسيح الدجال َّ ْ َ ََّ َ ِْ ْ ِ ِ ِ ِ َِْ بارالها من به تو از عذاب « :»ََْ
هاي زندگي و مرگ و از بدي  دوزخ و از عذاب قبر و از فتنه

  .»برم  ميفتنه دجال پناه
سپس از خير دنيا و آخرت هر اندازه كه خواست از 

اشكال ندارد اگر براي پدر و مادر و بقية . كند خداوند طلب مي
در . مسلمانان نيز دعا كند خواه نماز فرض باشد يا سنت

  ١٠٠
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 تشهد را صاهللا  حديث ابن مسعود آمده هنگامي كه رسول 
عجبه إليه أدعاء ّخري من التثم لي«: داد فرمود به او ياد مي

نمايد و  سپس دعاهايي را بدلخواه خود انتخاب مي«: »فيدعو
  .»كند به آنها دعا مي

 :» ما شاءةّخري من املسألتيثم «: و در روايت ديگري آمده
 و اين شامل هر .نمايد هر مسئلتي كه دلخواه بود انتخاب مي«

  .شود خروي باشد ميأچيزي كه منفعت دنيوي و 
السالم «: دهد ت و چپ سالم ميسپس به طرف راس

 .» اهللاة اهللا, السالم عليكم ورمحةرمحعليكم و
مانند : اگر نماز سه ركعتي يا چهار ركعتي باشد .13

مغرب، ظهر، عصر، عشاء پس از دو ركعت تشهد مذكور را 
خواند سپس با   ميصاهللا  همراه با فرستادن درود بر رسول 

ها بلند  ا تا مقابل شانهشود و دستانش ر تكيه بر زانوها بلند مي
 و دستانش را روي سينه قرار »كربأاهللا «گويد  كند و مي مي
اشكال ندارد اگر . خواند دهد و تنها سورة فاتحه را مي مي
اي يا چند آيه  گاه در ركعت سوم و چهارم نماز ظهر سوره گاه

 آمده س ، چنانكه در حديث أبو سعيد الخدرياز قرآن بخواند
 .است

  ١٠١
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 را ترك صاهللا   تشهد درود فرستادن بر رسول و اگر در
زيرا فرستادن درود در تشهد اول . آيد نمود اشكالي پيش نمي

باشد، و بعد از ركعت سوم مغرب و چهارم ظهر و  مستحب مي
 درود صاهللا  خواند و بر رسول  عصر و عشاء تشهد مي

از عذاب جهنم و . برد به خدا از چهار چيز پناه مي. فرستد مي
هاي مرگ و زندگي و فتنه دجال و بهتر است  اب قبر و فتنهعذ

  .كه بيشتر دعا كند
oΨ$! ﴿ :برخي از دعاهاي مشروع در اينجا اين است −/ u‘ $oΨ Ï?# u™ 

’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9 $# Zπ uΖ |¡ ym ’Îû uρ Íο tÅz Fψ $# Zπ uΖ |¡ ym $oΨ Ï%uρ z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9$# 〈: 
ز به ما  و در آخرت ني،پروردگارا در دنيا به ما نيكي رسان«

 و ما را از عذاب آتش دوزخ محفوظ نگهدار، ،نيكي عطا فرما
 اين صاهللا   روايت شده كه بيشتر دعاي رسول ساز انس 

oΨ$! ﴿: فرمود بود كه مي −/ u‘ $oΨ Ï?# u™ ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# Zπ uΖ |¡ ym ’Îû uρ Íο tÅz Fψ $# 
Zπ uΖ |¡ ym $oΨ Ï%uρ z>#x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9$# 〈 و به دليل حديث ابي حميد براي 

دهد و  شستن تشهد آخر پاي چپ را زير پاي راست قرار مين
پس از تشهد . گذارد مقعد و كفل خويش را روي زمين مي

»  اهللاةالسالم عليكم ورمح «.» اهللاةرمحالسالم عليكم و«: گويد مي
.  
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نمايد و  بعد از سالم سه بار از خداوند طلب مغفرت مي
ُأستغفر اهللاَ «: گويد مي ِْ ْ َ ُهم أنت السالم ومنك السالم, َّالل, )ًثالثا(َ َّ ُ َّ ََّ ََ ْ َِ َ ْ َ ُ

ِتباركت يا ذا اجلالل واإلكرام َ َ َْ ِْ َ َِ َ َْ َ َ ُال إله إال اهللاُ وحده ال رشيك له, له . َ ُ ُ ْ َ ََ َ ََ ْ ِ َ َ َّ ََ ِ ِ
َامللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير, اللهم ال مانع ملا  َْ ُِْ ِ ِ ٍَ َ َ ُ َ ُ ََ َّ ٌ ْ َْ ُ َّ ِّ َ َْ َْ ُ َ ُ ُ

َأعطيت, و َْ ْ َ ُّال معطي ملا منعت, وال ينفع ذا اجلد منك اجلدَ ْ ِّ ْ َ ََْ َْ ََ ِ ِ َِ ُ َ ْ َْ َ َ َ َُ َال إله . َ َ ِ َ
, وال نعبد إال إياه, له النعمة وله الفضل وله الثناء احلسن,  ُإال اهللاُ ُ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ ْ ََ َ ََّْ ُ َ ِّ َُّ َُ ُ ْ َ َْ َ ِ ِ َِّ َ ََّ

ِال إله إال اهللاُ خملصني له الدين ولو كر َ ْ َ َ ُ ََ َ َْ ِّْ َ ِ ِ ْ ُ َّ َِ َه الكافرونِ ْ َُ ِ َ ْ«. 
 الهى تو سالمى، و ]سه مرتبه[كنم  مي از اهللا طلب آمرزش«

سالمتى از جانب تو است، تو بسيار بابركتى، اى صاحب 
.  بجز اهللا، وجود ندارد»بحق«معبودى . عظمت و بزرگى

 اوست، ةشريكى ندارد، پادشاهى از آنِ اوست، ستايش شايست
 هيچ آن چه تـو بـدهى،! ىو او بر هر چيزى توانا است، اله

  هيچ كسگردد، و آنچه تو منع كنى، نمي كس مانع آن
 ثروتش از عذاب تو نجاتتوانگر، او را . تواند آنرا بدهد نمي

هيچ .  ثروت از آنِ تو است»تمامى شكوه و«دهد، و  مين
جز او كسى ديگر را عبادت .  نيست»بحق«معبودى جز او 

وست، ستايش نيكو مخصوص كنيم، نعمت و فضل از آنِ ا نمي
 ما با اخالص او را ةت، معبودى بجز او وجود ندارد، هماوس
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  .»كنيم هر چند كافران دوست نداشته باشند ميبندگى 
َسبحان اهللاِ« بار   33سپس   َ ْ ُاحلمـد هللاَِِّ« بار   33 و   »ُ ْ  بـار   33 و   »َْ

ُاهللاُ أكرب« َ ْ شـود و بـراي بـار صـدم            بـار مـي    99 كـه مجموعـاً      »َ
ُال إله إال اهللاُ وحده ال رشيك له, له امللك ولـه احلمـد, « :گويد  مي َْ َْْ ُُْ َ ُ ُ ُ ْ َ ََ ْ َ َ َُ َ ِ َ َ َّ َِ ِ

ـــدير ـــل يشء ق ـــىل ك ـــو ع ٌوه ْ ِ ٍَ َْ ِّ ُ َ َ َ ُ ــه  »َ ــداً آيـ ــي و بعـ  الكرسـ
®ijk ö≅ è% uθ èδ ª!$# î‰ ym r& ∩⊇∪ ª!$# ß‰ yϑ ¢Á9$# 

∩⊄∪ öΝ s9 ô$ Î# tƒ öΝ s9uρ ô‰ s9θ ãƒ ∩⊂∪ öΝ s9uρ ⎯ä3 tƒ …ã& ©! #·θ à à2 7‰ ym r& 〈.  
خداوند، يكتا و يگانـه     : بگو. به نام خداوند بخشنده مهربان    

 ؛كنند خداوندى است كه همه نيازمندان قصد او مى        )1 (؛است
و براى او هيچگـاه شـبيه و         )3(نزاد، و زاده نشد،     ) هرگز( )2(

  )4! (مانندى نبوده است
ijk  ® ö≅ è% èŒθ ãã r& Éb> tÎ/ È,n= x ø9$# ∩⊇∪ ⎯ÏΒ 

ÎhŸ° $ tΒ t,n= y{ ∩⊄∪ ⎯ÏΒ uρ ÎhŸ° @,Å™% yñ #sŒÎ) |=s% uρ ∩⊂∪ ⎯ÏΒ uρ Ìhx© ÏM≈ sV≈ ¤ ¨Ζ9$# 
† Îû Ï‰ s) ãè ø9$# ∩⊆∪ ⎯ÏΒ uρ Ìhx© >‰ Å™% tn #sŒÎ) y‰ |¡ym 〈.  

 ـ از  2. صـبح ءبرم به پروردگار سـپيده  پناه مي:  ـ بگو 1
 ـ و از شر هر موجود شـرور   3.شر تمام آنچه آفريده است
 از شـرّ آنهـا كـه در     ـ و 4.شـود  هنگامي كه شبانه وارد مي

  ١٠٤
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 ـ و از شرّ هر حسودي هنگامي كه حسد  5.دمند ا ميه هگر
  .)ورزد مي

® ijk ö≅è% èŒθããr& Éb>tÎ/ Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊇∪ 
Å7Î=tΒ Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊄∪ Ïµ≈s9Î) Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊂∪ ⎯ÏΒ Ìhx© Ä¨#uθó™uθø9$# Ä¨$̈Ψsƒø:$# ∩⊆∪ 

“Ï%©!$# â È̈θó™uθãƒ †Îû Í‘ρß‰ß¹ ÄZ$̈Ψ9$# ∩∈∪ z⎯ÏΒ Ïπ̈ΨÉfø9$# Ä¨$̈Ψ9$#uρ 〈.  
 ـ بـه مالـك و    2.برم بـه پروردگـار مـردم    پناه مي:  ـ بگو 1

ر گـ   ـ از شرّ وسوسـه  4.معبود مردم) خدا و( ـ به  3.حاكم مردم
 ـ خواه از  6.كند  انسانها وسوسه ميء ـ كه درون سينه 5.پنهانكار

 ).جن باشد يا از انسان
 خواند، و مستحب است سه سوره مذكور را پس از را مي

 و نيز مستحب است ،نماز فجر و مغرب سه بار تكرار نمايد
بعد از اذكار مذكور ده بار پس از نمازهاي فجر و مغرب 

ْال إله إال اهللاُ وحده ال رشيك له, له امللك وله احلمد حييي «: بگويد ْ ِْ ْ ُ ُ ََْ ُُْ َ ُ ُ ُ ْ َ ََ ْ َ َ َُ َ ِ َ َ َّ َِ ِ
ٌويميت وهو عىل كل يشء قدير ْ ْ ُِ ٍ َِ َْ ِّ ُ َ َ َ ُ َ َُ«. 

ودى بجز اهللا يگانه نيست، شريكى ندارد، پادشاهى از معب
آنِ اوست و ستايش مر او راست، زنده مى كند و مى ميراند، و 

  .او بر هر چيز تواناست
َّاللهم «: اگر نمازگزار امام باشد پس از استغفار و گفتن ُ َّ

  ١٠٥
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َأنت السالم ومنك السالم, تباركت يا ذا اجلالل و َ َِ َ َ ََْ َ َ َ ُ َّ ُ ََّ َ ْ َْ َ ِ ْ ِاإلكرامَ َ ْ رو به  »ِ
  .خواند نمايد و اذكار مزبور را مي مأمومين مي

در اين مورد احاديث بسيار هستند از جمله حديث عائشه كه 
  .باشند در صحيح امام مسلم آمده است و همگي اين اذكار سنت مي

براي هر زن و مرد مسلماني مستحب است كه پيش از 
 بعد از نماز نماز ظهر چهار ركعت و پس از آن دو ركعت

 دو ركعت و پيش از نماز ءمغرب، دو ركعت پس از نماز عشا
 و ،باشد بخواند فجر دو ركعت كه مجموعاً دوازده ركعت مي

 در حضر به صاهللا   زيرا رسول ،نامند آنها را سنت رواتب مي
اند اما در سفر بجز رواتب فجر و  انجام آنها مواظبت فرموده

  .خواند نماز وتر سنت نمي
خداوند .  الگوي ماستص اهللا  در اين باره رسولو 

‰ ® :فرمايد مي s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθ ß™u‘ «!$# îο uθó™ é& ×π uΖ |¡ ym 〈. 
سرمشق و الگوي رسول خدا ) زندگى(در « ).٢١: األحزاب(

  .»زيبايي براي شما است
 :»صلوا كام رأيتمونی أصيل« فرموده صاهللا  و رسول 

  .)بخاري. (»كه ديديد من نماز خواندمنماز بخوانيد همانطور «
بهتر آن است كه نمازهاي رواتب و وتر در منزل خوانده 
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  . شود و اگر در مسجد خوانده شد اشكالي ندارد
 َّإال بيته  املرء يفةأفضل صال«: فرمايد  ميصاهللا  رسول 

بهترين نماز انسان آن است كه در منزل  «:»ة املكتوبةالصال
  .)متفق عليه. (»زهاي فرضخوانده شود بجز نما

محافظت بر نمازهاي سنت رواتب سبب داخل شدن به 
 روايت شد كه لدر صحيح مسلم از ام حبيبه . بهشت است

ما من عبد مسلم «: فرمود  ميصاهللا  شنيدم از رسول : گويد مي
 بنی اهللا له َّ إالةً تطوعا غري فريضة ركعة عرشي هللا تعالی كل يوم ثنتصيلُي

راي روزانه دوازده ركعت نماز سنت را بي مسلمانر ه«: »ةاجلن  يفًبيتا
  .»سازد و ميااي را براي  در بهشت خانهخدا بخواند 

  .امام ترمذي اين حديث را به آنچه گفته شد تفسير نموده است
اگر چهار ركعت سنت پيش از عصر و دو ركعت پيش از 

. دهد م ميمغرب و دو ركعت پيش از عشاء را بخواند كار نيكي انجا
ًمرءا صلی أربعاارحم اهللا «:  فرمودهصاهللا  رسول  : » قبل العرصً

رحمت خداوند بر آن كسي كه پيش از عصر چهار ركعت نماز «
 كه آنرا – به روايت امام احمد و ابوداود و ترمذي .سنت بخواند

حسن دانسته و ابن خزيمه و ابن خزيمه آنرا تصحيح نموده و اسناد 
  .اشدب حديث صحيح مي

  ١٠٧



 

אQPX 

 بني كل ,ةبني كل أذانني صال«:  فرمودهصاهللا  و نيز رسول 
اي نماز سنت وجود  در ميان هر اذان و اقامه «:»ةأذانني صال

براي هر كسي كه دوست  »ملن شاء«براي بار سوم فرمود . »دارد
  .)به روايت امام بخاري(داشته باشد نماز سنت بخواند 

ز آن چهار ركعت و اگر پيش از ظهر چهار ركعت و بعد ا
من حافظ «:  فرمودهصاهللا  رسول . بخواند كار خوبي انجام داده

كسي «: »النار   حرمه اهللا تعالی علی,أربع بعدهاعلی أربع قبل الظهر و
كه بر چهار ركعت سنت پيش از ظهر و پس از آن محافظت نمايد 

امام احمد و اهل . (نمايد خداوند جسد او را بر آتش دوزخ حرام مي
  ).اند  روايت نمودهلنن آنرا از ام حبيبه س

زيرا . منظور اين است كه دو ركعت به رواتب ظهر اضافه نمايد
 اگر ،باشد و بعد از آن دو ركعت رواتب قبل از ظهر چهار ركعت مي

 لدو ركعت ديگر را به آن اضافه نمايد آنچه در حديث ام حبيبه 
  .آيد آمده است بدست مي

 اهللادعبـ بن   ر خاتم پيامبران محمد   درود و رحمت فراوان ب    
و نيز بر آن كساني كه تـا روز قيامـت از    و بر آل و ياران او باد   
  . كنند او به نيكي تبعيت مي

 : عبدالعزيزبن باز: ديكته كننده
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  ضياحکام نماز و طهارت مر
  

ستايش خداوندي را سزا است كه پروردگار جهانيان 
نبياء و مرسلين درود و رحمت بر روان پاك اشرف ا. است

  : و بعد.     و بر آل و ياران او بادصمحمد 
اين چند كلمه كوتاهي است در مورد احكام نماز و 
طهارت مريض و آنرا به خواهران و برادران مسلمان تقديم 

  .دارم مي
خداوند سبحان براي انجام هر نمازي طهارت و پاكيزگي 

وضويي و  برطرف نمودن حدث و بي. را اساس قرار داده است
برطرف نمودن نجاست خواه از بدن يا لباس يا مكان نماز دو 

 هرگاه انسان مسلمان ارادة نماز ،باشند شرط اساسي نماز مي
نمود بر او واجب است كه وضو بگيرد يا غسل كند اگر نياز 

  .داشته باشد
بايد پيش از وضو براي كسي كه قضاي حاجت انجام 

  . نمايد تا نظافت كامل شوددهد با آب يا سنگ خود را پاك مي
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  :ان برخی از احکام متعلق به طهارتينک بيو ا
پاك نمودن با آب براي هر آنچه كه از پيش يا پس انسان 

 اما اگر كسي ،شود مانند ادرار و مدفوع واجب است خارج مي
خوابيد يا بادي از او خارج شد كافي است كه وضو بگيرد و 

 زيرا پاك نمودن با آب براي ،نيازي به پاك كردن خويش ندارد
 و در اينجا نجاستي در كار ،باشد برطرف نمودن نجاست مي

  .نيست
 ،گيرد  جاي پاك كردن با آب را مي، پاك كردن با سنگ

 و بايد ،تواند به جاي آب از سنگ استفاده كند يعني انسان مي
ستجمر امن «: فرمايد  ميصاهللا  رسول . سه سنگ باشد

است براي نظافت خويش از سنگ بجاي  هر كس خو»فليوتر
 يا پنج ، سه تا باشد،آب استفاده كند بايد از تاك استفاده نمايد

  . يا هفت تا،تا
إذا ذهب أحدكم إلی الغائط فليذهب معه «: فرمايد و نيز مي

َّحجار فإهنأ ةبثالث هرگاه كسي از شما به قضاي  «:»ا جتزء عنهٍ
استفاده از آنها . حاجت رفت سه سنگ را همراه خود ببرد

و رسول ) به روايت ابوداود. (»بجاي آب براي او كافي است
 نهي فرموده كه براي طهارت كمتر از سه سنگ ص اكرم
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  ).روايت از مسلم(. باشد
جائز نيست با سركين و استخوان و خوراك و هر چيزي 

 و بهتر آن است كه از ،كه داراي احترام باشد استفاده نمود
دستمال  مانند ،باشد ه همانند سنگ ميسنگ و هر چيزي ك

 زيرا ، استفاده نموده و به دنبال آن آب را بكار گرفتكاغذي
 و آب محل آن را پاك ،نمايد سنگ عين نجاست را برطرف مي

  . پس بهتر است از هر دو تا استفاده نمود،كند مي
انسان مختار است كه آيا با سنگ يا با آب يا اينكه از آب 

 ساز انس . ك نمودن خود استفاده نمايدو سنگ براي پا
 يدخل اخلالء فأمحل أنا وغالم صي ّكان النب«: روايت شده كه

َ إداوينحو َ من ماء وعنزًةِ َ َ ًةٍ

                                                          

 به صاهللا  رسول  «:» باملاءيفيستنج: 
رفت من و غالمي همانند خودم ظرفي از  قضاي حاجت مي

اهللا  ل اي يا عصايي كه لبه آن تيز باشد براي رسو آب و نيزه
 با آب خود را پاك صاهللا  رسول . داشتيم  برميص
  .)متفق عليه (.1)(»نمود مي

 روايت شده كه به گروهي از زنان لاز ام المؤمنين عائشه 
 

نمود و   آن نيزه يا عصا را در مقابل خود نصب ميصاهللا   رسول )1(
 .)مترجم (.داد تا ديده نشود اي را روي آن قرار مي پارچه
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ّ أستحييهم وإن مرن أزواجكن أن يستطيبوا باملاء فإين«: گفت مي َ
همسران خود را امر كنيد كه با  «:» كان يفعلهص اهللا  رسول

كنم كه به همسران شما   پاك نمايند و من شرم ميآب خود را
 براي قضاي حاجت از آب استفاده صاهللا   رسول ،بگويم

  .)باشد گويد اين حديث صحيح مي ترمذي مي(» نمود مي
 آب بهتر ،اگر خواست كه از آب يا سنگ استفاده كند

است زيرا آب محل نجاست و عين نجاست و اثر آنرا از بين 
  .پاك نمودن بهتر است و براي ،برد مي

 سه تا سنگ كافي ،اگر خواست تنها از سنگ استفاده كند
 و اگر سه ،اگر محل نجاست با سه تا سنگ پاك شود. است

تا كافي نباشد چهار تا يا پنج تا يا بيشتر تا محل نجاست پاك 
و بهتر است تاك را بكار گيرد مثالً سه تا يا پنج تا يا . شود
 هر »ستجمر فليوترامن «: فرمايد  ميصاهللا  رسول . هفت

 ،كسي خواست براي پاك نمودن خويش از سنگ استفاده كند
  .تاك را بكار گيرد

جائز نيست با دست راست خود را پاك نمايد از سلمان 
ْ أن يستنجص اهللا  هنانا رسول«: فارسي روايت شده كه َ ْ  أحدنا يَ

ا دست  ما را نهي فرمود از اينكه بصاهللا  رسول  «:»بيمينه
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ال يمسكن أحدكم «: فرمايد  و مي.راست خود را پاك نمايم
هيچ كس از « :» ويتمسح من اخلالء بيمينه,ذكره بيمينه وهو يبول

شما هنگام ادرار با دست راست ذكر خود را نگيرد و در 
  .»قضاي حاجت با دست راست خود را پاك نكند

اگر دست چپ قطع شده بود يا شكسته بود يا هر مشكل 
 و ،گري داشت اشكالي ندارد از دست راست استفاده نمايددي

  .تر و بهتر است اگر از آب و سنگ استفاده كند اكمل
گيري  خداوند متعال شريعت اسالمي را بر سهولت و آسان

باشند در   و براي كساني كه داراي عذر مي،ريزي نموده پايه
 انجام عبادات به اندازة عذرشان تخفيف داده است تا بدون

خداوند . مشقت و آساني بتوانند عبادات خود را انجام دهند
tΒ$ ® :فرمايد مي uρ Ÿ≅yèy_ ö/ ä3ø‹n=tæ ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# ô⎯ ÏΒ 8ltym 〈 .

 ).٧٨: احلج(
 را بر شما ى سنگين و دشواركار) اسالم (خداوند در دين«
  .» استهردنگذا

ß‰ƒÌãƒ ª!$# ãΝ ® :فرمايد ميو  à6Î/ tó¡ ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝà6Î/ 
u ô£ãèø9 ).١٨٥: البقره. (〉 #$
خواهد خواهان زحمت شما  خداوند آسايش شما را مي«
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  .»نيست
?̈(θà# ® :فرمايد و مي $$sù ©!$# $tΒ ÷Λ ä⎢ ÷èsÜtFó™$# (〈.) ١٦: التغابن.(

  .» و تقوا پيشه كنيدديپرهيزبآنقدر كه در توان داريد از خدا «
 منه ما اأمر فأتوإذا أمرتكم ب«: فرمايد  ميص اهللا  رسول

هرگاه شما را به انجام كاري امر نمودم هر اندازه  «:»ستطعتما
ّ الدين َّإن«: فرمايد  و مي.»كه در توان داريد آنرا انجام دهيد

  .»ريزي شده است دين آسان و بر سهولت پايه «:»يرس
مريض اگر نتوانست براي وضو يا غسل از آب استفاده 

اش   آب استفاده كند مريضي يا ترس داشت كه اگر از،كند
  .كند اش به خطر افتد تيمم مي  يا سالمتي،بيشتر شود

يك بار هر دو دست خويش : تيمم عبارت است از اينكه
كشد و كف  زند و به صورت خود مي بر روي خاك پاك مي

(βÎ ® :فرمايد خداوند مي. مالد دستانش را بر پشت آنها مي uρ 
ΝçGΨ ä. #© yÌó£∆ ÷ρ r& 4’n? tã @x y™ ÷ρ r& u™!% y` Ó‰ tnr& Νä3Ψ ÏiΒ z⎯ ÏiΒ ÅÝ Í←!$tóø9 $# 

÷ρ r& ãΜçGó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9$# öΝ n=sù (#ρß‰ Åg rB [™ !$tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù #Y‰‹Ïè|¹ $Y6ÍhŠsÛ 
(#θßs|¡ øΒ $$sù öΝà6Ïδθ ã_âθÎ/ Νä3ƒÏ‰ ÷ƒr& uρ çµ ÷ΨÏiΒ 〈) .٦: املائده.( 

ينكه اگر يكي از شما بيمار بوديد يا اينكه مسافر باشيد يا ا«
 آميزش جنسى با يا يدا ه برگشتقضاى حاجتيكي از شما از 
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 آب نيافتيد با خاك پاك تيمم   و در اين صورتيدا هزنان كرد
  .»هاي خود بكشيد ها و دست كنيد و با آن بر صورت

حكم كسي كه نتواند از آب براي وضو يا غسل استفاده 
خداوند . كند مانند حكم كسي است كه آب نداشته باشد

?̈(θà# ® :فرمايد و مي: فرمايد يم $$sù ©!$# $tΒ ÷Λ ä⎢ ÷èsÜtFó™ : التغابن(. 〉) #$
توانيد از خدا بهراسيد و پرهيزگاري  هر اندازه كه مي« ).١٦
  .»كنيد

 منه ما اإذا أمرتكم بأمر فأتو«: فرمايد  ميصاهللا  رسول 
هرگاه شما را به انجام كاري امر نمودم هر اندازه  «:»ستطعتما

  »وان داريد آنرا انجام دهيدكه در ت
ام يكفيک أن َّإن«:  به عمار پسر ياسر فرمودص اهللا رسول 

  .»تقول بيديک هكذا
و سپس زد  دستان مباركش را روي زمين صاهللا  رسول 

تيمم جائز نيست مگر به خاك . به صورت و دستان خود كشيد
  .پاك و داراي گرد و غبار باشد
. يت تيمم جائز نيست بدون ن،و بايد نيت داشته باشد

مریء اام لكل َّإنام األعامل بالنيات وَّإن«: فرمايد  ميصاهللا  رسول 
 و براي هر ،كردار انسانها به نيت آنها بستگي دارد« :»نوی ما
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  .»شود انساني آنچه كه نيت دارد محسوب مي
  

  باشد ض دارای چند حالت میيطهارت مر
آب ترس تلف اگر مريضي او كم باشد و با بكارگيري  ـ 1

شدن و مريضي خطرناك و به تأخير افتادن مريضي و درد 
 ممكن مانند آن، و درد سر، و درد دندان، و :زياد، نداشت مانند

 ،باشد بود از آب گرم استفاده نمايد، تيمم براي او جائز نمي
باشد و در اينجا ضرري در كار  زيرا تيمم براي دفع ضرر مي

س واجب است از آب استفاده  پو آب هم وجود دارد،. نيست
  .كند

 با بكارگيري آب نفس ، وو اگر مرض خطرناك باشد ـ 2
  يا مرض، يا اعضايي از دست دهد،خود را از دست دهد

 در اين ، و يا منفعتي را از دست دهد،تري ايجاد شود خطرناك
 :فرمايد د ميـداونـخ. باشد ها تيمم براي وي جائز مي صورت

® Ÿωuρ (#þθè=çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ%x. öΝä3Î/ $VϑŠÏmu‘ 〈) .٢٩: النساء.( 
  .»استنسبت به شما مهربان  خداوندكه خودكشي مكنيد «
و اگر مرض طوري باشد كه شخص مريض توان  ـ 3

 نباشد كه به او آب هم و كسي ،حركت كردن را نداشته باشد
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مم كند  و اگر شخصاً نتوانست تي، جائز است تيمم كند،برساند
 . ديگري او را تيمم كند

 و نتوانست ، يا فرش او كثيف شد، يا بدن،اگر لباس او
. آنرا برطرف نمايد، جائز است با آن حالت نماز بخواند

?̈(θà# ® :فرمايد خداوند مي $$sù ©!$# $tΒ ÷Λ ä⎢ ÷èsÜtFó™ : التغابن( .〉) #$
جائز نيست بخاطر ناتواني از طهارت و برطرف نمودن  ).١٦

 .ت نماز را از وقت خود به تأخير اندازدنجاس
 يا ،هاي زياد وجود داشت اگر در بدن مريض زخم ـ 3
هاي چركين در بدن او وجود داشت، يا  ها و دمل جوش

شكستگي يا مريضي كه نتواند از آب استفاده كند و جنب شد 
 و اگر ممكن باشد كه ،با داليل پيشين جائز است تيمم كند

شويد واجب است آنرا بشويد و براي قسمت سالم بدن را ب
 .بقيه تيمم كند

اگر مريض در محلي قرار داشت كه نه آب وجود  ـ 4
 و نه كسي كه آب يا خاك را به او برساند، در ،دارد و نه خاك

 بدليل فرموده خداوند ،خواند اين حالت بدون تأخير نماز مي
?̈(θà# ® :كه $$sù ©!$# $tΒ ÷Λ ä⎢÷èsÜtFó™$# (〈) .١٦: نالتغاب.( 

 يا استمرار ،اگر مريض دچار مرض سلسل البول ـ 5
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 ،خروج خون يا باد شده بود و پس از معالجه شفا نيافته بود
 و ،بايد براي هر نمازي هنگام رسيدن وقت آن وضو بگيرد

 يا اگر ،آنچه را كه به بدن يا لباس او اصابت كرده بشويد
 .ده كندممكن باشد در هنگام نماز از لباس تميزي استفا

tΒ$ ® :فرمايد خداوند مي uρ Ÿ≅yèy_ ö/ ä3ø‹n=tæ ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# ô⎯ ÏΒ 
8ltym 〈.) ٧٨: احلج.( 
خداوند در دين كارهاي سنگين و دشوار را بر دوش شما «

  .»نگذاشته است
¡ß‰ƒÌãƒ ª!$# ãΝà6Î/ tó ® :فرمايد و مي ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝ à6Î/ 

u ô£ãèø9  ).١٨٥: البقره(. 〉 #$
خواهد و خواهان زحمت شما   شما را ميىراحتوند خدا«
  .»نيست

 منه ما اإذا أمرتكم بأمر فأتو«: فرمايد  ميصاهللا  رسول 
هرگاه شما را به انجام كاري امر نمودم هر اندازه  «:»ستطعتما

براي خود احتياط كند » كه در توان داريد آنرا انجام دهيد
  .پخش شودنگذارد نجاست در بدن و لباس و مكان نماز 

تواند هر اندازه كه براي او ميسر است  و در عين وقت مي
 يا از روي مصحف قرآن تالوت كند تا وقت ،نماز بخواند
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 و هنگامي كه وقت نماز بعدي رسيد وضو را ،شود تمام مي
.  اگر از بكارگيري آب معذور باشد،اعاده نمايد يا تيمم كند

ه كه براي هر  امر فرموده به مستحاضصاهللا  زيرا رسول 
مستحاضه زني را گويند كه دائم در  1)(نمازي بايد وضو بگيرد
  .خون غيرقاعدگي باشد

هنگامي كه وقت نماز رسيد و وضو گرفت ديگر اشكالي 
  . اگر ادرار يا باد يا خون خارج شود،ندارد

بندي يا گچ قرار  اگر روي اعضاي مريض چوب شكسته
 براي وضو يا ،ته باشدگرفته باشد و مريض به آنها نياز داش

 و بقية اعضاي سالم ،غسل كافي است روي آنها را مسح كند
بندي نيز  اگر شستن اعضاي سالم و مسح شكسته. را بشويد

 بجاي اعضاي ، كافي است تيمم بكند،دنك مشكل ايجاد مي
  .كنند بسته شده و اعضايي كه شستن آنها ايجاد مشكل مي

 و ،كند م را نيز باطل مي تيم،كند هر آنچه وضو را باطل مي
شود به توانايي بكارگيري آب براي كسي كه  تيمم نيز باطل مي

 براي كسي كه ، يا به يافتن آب،از استعمال آن معذور بوده
  .بخاطر نبودن آن تيمم كرده است

                                                           
 .)مترجم (. اين هم حكم مستحاضه را دارد)1(
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  ضيچگونگی نماز مر
تواند در  اند بر اينكه كسي كه نمي اهل علم اجماع كرده
 و ، به حالت نشستن نماز بخواند،حال ايستادن نماز بخواند

 روي پهلو در حاليكه رو به ،اگر از نشستن هم معذور باشد
 و مستحب است كه روي پهلوي ،قبله نموده است بخواند

 بر پشت ، و اگر نتواند روي پهلو قرار بگيرد،راست قرار بگيرد
  .و رو به آسمان نمازش بخواند

ًصل قائام«:  به عمران بن حصين فرمودصاهللا  رسول  ِّ, 
را با نمازت  «:»ٍ فإن مل تستطع فعلی جنب,ًفإن مل تستطع فقاعدا

 و اگر نتوانستي ، اگر نتونستي به حالت نشستن، بخوانايستادن
و در ). روايت از بخاري(. روي پهلو دراز بكش و نماز بخوان

اگر نتوانستي بر  «:»ًستطع فمستلقياتفإن مل «: آمدهنسائى روايت 
  .»ه آسمان نمازت را بخوانپشت و رو ب

اگر كسي قادر باشد كه به ايستادن نماز بخواند اما نتواند 
 و ، بايد به حال ايستادن نماز بخواند،به ركوع و سجده برود
 سپس بنشيند براي سجده نيز اشاره ،براي ركوع اشاره كند

θãΒθ#) ® :فرمايد خداوند مي. كند è%uρ ¬! t⎦⎫ ÏFÏΨ≈s% 〈) .٢٣٨: البقره.( 
  .»!و از روى خضوع و اطاعت، براى خدا بپاخيزيد«
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ًصل قائام«: فرمايد  ميصاهللا  و رسول  به حالت  «:»ِّ
و نيز بخاطر عام بودن فرموده حق تعالي » ايستادن نماز بخوان

?̈(θà# ® :فرمايد كه مي $$sù ©!$# $tΒ ÷Λ ä⎢÷èsÜtFó™   ).١٦: التغابن. (〉) #$
خدا بهراسيد و هر آن اندازه كه در توان داريد از «

  .»پرهيزگاري كنيد
اگر كسي درد چشم داشت و پزشكان ماهر به او گفته 
باشند اگر بر پشت و رو به آسمان نماز بخواني بهبودي 

 و اگر كسي .يابي بر پشت و رو به آسمان نمازش را بخواند مي
از بردن ركوع وسجده معذور باشد كافي است به حالت 

 و براي سجده كمي بيشتر خم ،خميدن به آنها اشاره نمايد
  .شود

 ركوع ،اگر كسي به تنهايي قادر به سجده بردن نباشد
  .نمايد برد و براي سجده اشاره مي مي

و اگر كسي نتوانست پشتش را خم كند كافي است 
  .گردنش را خم كند

و اما اگر كسي بعلت پيري يا هر مشكل ديگري پشتش 
گامي كه خواست خم شده و به حالت ركوع درآمده باشد، هن
 و اگر ممكن باشد ،به ركوع برود يك كمي بيشتر خم شود
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  .براي سجده رفتن كمي صورتش را به زمين نزديك كند
اگر كسي نتواند براي ركوع يا سجده با سر اشاره كند 

مادامي كه عقلش . كافي است نيت داشته باشد و تكبير بگويد
 هيچ وجه نماز  با داليلي كه گذشت به،را از دست نداده باشد

  .شود از او ساقط نمي
هرگاه مريض در اثناي نماز آنچه را كه از انجام آن ناتوان 

 يا ، يا نشستن، مانند ايستادن،مانده بود توانست انجام دهد
 و آنرا انجام ،شود  به آن منتقل مي، يا اشاره، يا سجده،ركوع
  .نمايد دهد و نمازش را كامل مي مي

 نماز نخواند ،اه مريض باشد يا نه خو،هرگاه كسي خوابيد
 يا به ياد آورد ، هرگاه بيدار شد،و يا از ياد برد كه نماز بخواند

 جائز نيست تا وقت ،واجب است بالفاصله نمازش را بخواند
 صاهللا  رسول . رسيدن نماز ديگري آن را به تأخير اندازد

 و نسيها فليصلها متی ذكرها الأ ٍةمن نام عن صال«: فرمايد مي
اگر كسي خوابيد يا از ياد برد كه نماز «: » ذلکَّإال هلا َةكفار

 و ، هرگاه بيدار شد يا به ياد آورد فوري آنرا بخواند،بخواند
 اين آيه صاهللا  رسول .  كفارة ديگري ندارد،بجز خواندن آن
&ÉΟÏ%r ® :را تالوت فرمود uρ nο 4θn=¢Á9 $# ü“Ìò2Ï%Î! 〈) .١٤: طه.( 
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  .»ر، تا هميشه به ياد من باشىپاى دارنماز را ب«
به هيچ صورت جائز نيست نماز را ترك نمود بلكه بر هر 
مكلفي واجب است كه در روزهاي مريضي بر انجام نمازها 

جائز نيست كه . تر باشد از روزهاي سالمتي و صحت حريص
 ،هيچ كس فرضي را ترك نمايد تا اينكه وقت آن فوت شود

كه عقلش را از دست نداده  مادامي ،هرچند كه مريض باشد
تواند آن را  بلكه بر او واجب است هر اندازه كه مي. باشد

  .انجام دهد
اگر عمداً آن را ترك نمود در حاليكه هنوز عاقل و سرحال 

 ،تواند آنرا انجام دهد هرچند كه به اشاره باشد است و مي
گناهكار است بلكه برخي از اهل علم معتقد هستند به اين كار 

 بيننا يالعهد الذ«: فرمايد  ميصاهللا   زيرا رسول ،شود  ميكافر
عهد و پيماني كه در ميان ما « .» فمن تركها فقد كفر,ُةوبينهم الصال

 هر كسي آنرا ترك كند كافر .نماز استگذارد،  فرق ميكافران و 
  .»شود مي

 ,سالمَرأس األمر اإل«: فرمايد  ميصاهللا  و نيز رسول 
 .» سبيل اهللا سنامه اجلهاد يفةوذر, وةوعموده الصال

 و بلندترين ، و ستون آن نماز است،سر كارها اسالم است«
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  .»قلة آن جهاد در راه خدا است
ّبني الرجل وبني الرشک أو «: فرمايد  ميصاهللا  رسول 

  .»ة ترک الصال,الكفر
فرق ميان شخص مسلمان و شرك و كفر ترك نماز «
جه به داليل قرآني و باتو). صحيح امام مسلم (.»باشد مي

اند اين قول  احاديثي كه در مورد شأن و منزلت نماز آمده
  .باشد تر مي تر و قوي اصح) شود يعني تارك نماز كافر مي(

اگر براي نمازگزار مشكل باشد كه هر نمازي را سر وقت 
  .تواند نمازها را با هم جمع كند بخواند مي

 و مغرب و ،ندك مثالً نماز ظهر و عصر را با هم جمع مي
 خواه جمع تأخير يا جمع تقديم ،كند عشاء را با هم جمع مي

  .دهد  هر طور براي وي آسان باشد آنرا انجام مي،باشد
براي توضيح بيشتر بگويم اگر بخواهد نماز عصر را به 

  .خواند كشد و همراه با نماز ظهر آنرا مي پيش مي
و همراه با اندازد  و اگر بخواهد نماز ظهر را به تأخير مي

  .خواند عصر مي
كشد و همراه نماز  و اگر خواست عشاء را به پيش مي

  .خواند مغرب مي
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  .خواند اندازد و همراه عشاء مي و يا مغرب را به تأخير مي
شود  و اما نماز فجر با نمازهاي عشاء و ظهر خوانده نمي

زيرا وقت نماز فجر جدا از وقت نمازهاي قبل و بعد آن 
  .باشد مي

 بود برخي از احكام متعلق به حاالت مريض در انجام اين
  .طهارت و نماز

نمايم كه به مريضان مسلمان  از خداوند سبحان مسئلت مي
 و ، و گناهانشان را به رحمت خود بپوشاند،شفا عطا فرمايد

عفو و مغفرت و سالمتي دنيا و آخرت را شامل همگان 
  .تنها او بخشندة كريم است. گرداند
  

   عربستان سعوديمفتي عام
  و رئيس هيئت كبار علماء و ادارة فتوي و تحقيقات علمي

  عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز
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