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 .................................................................................................................... )صبح( نماز سپیده -ه

 ........................................................................................................................ )فجر( اقسام سپیده
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 ............................................................................................................قضای نماز -مبحث چهارم
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 اذان نماز فرادی ) نماز تنهایی( و جماعت دوم در مسجد............................................................ -4
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 ...رعایت ترتیب عبارات........................................................................................................... -4
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 ام اذان گفتن.....................................................................................................ایستادن در هنگ -2

 ........رو به قبله ایستادن........................................................................................................... -3
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 ..........................................................برخی از اشتباهات مرسوم در حین اذان و اقامه -مبحث هفتم

 ..........................................................................برخی از اشتباهات مؤذنان......................... -اول

 برخی از اشتباهات شنوندگان اذان........................................................................................ -دوم

 ..............................................................برخی از اشتباهات موجود به هنگام اقامه.............. -سوم

 اقامه..................................................................................................................... -مبحث هشتم

 ................................................................................تعریف اقامه...............................................

 .........تکرار عبارات اقامه...........................................................................................................
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 ی نماز برخیزند؟.................................................................................چه زمانی مردم برای اقامه

 .......................................................................................................شروط نماز -فصل چهارم
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 ........................................................................................ویژگیهای پوشش مورد استفاده در نماز
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 ......................................................................................................بهترین پوشش برای نماز زنان
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 ..................................................................................................رو به قبله ایستادن -شرط هفتم
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 ..................................................................................................تغییر نیّت مأمومیت به امامت -9
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 ................................................................................................................تفاوت نیّت امام و مأموم

 ...........................................................................................هایی از تفاوت نیّت امام و مأمومنمونه
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 ........................نماز شکسته )قصر( ..............................................خواندن نماز کامل با اقتدا به  -3
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 ......................................................................................خواندن نماز قصر با اقتدا با نماز کامل. -4
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 .............................................................................................................ارکان نماز -فصل پنجم

 .......................................................................................................................ارکان نماز تعریف

 ................................ترک یکی از ارکان نماز...............................................................................

 .............................قیام )ایستادن( ............................................................................... -اوّل رکن

 .............................لزوم قیام برای کسی که قادر به آن است........................................ -مبحث اول

 .............................ی پراهمیّت دیگر درباره نماز خواندن به صورت نشسته.......................چند نکته

 ...........................توضیحی دیگر در مورد ایستاده و نشسته نماز خواندن........................................

 ...........................قیام شود( ........................................ کیفیّت نشستن در نماز ) نشستنی که جایگزین

 ..................................نمازخواندن به صورت درازکش برای شخص ناتوان........................................

 ......................................................................نماز........................................کیفیّت دراز کشیدن در 

 .............................نماز خواندن در هواپیما و کشتی.........................................................................

 .............................ی از امام در صورت نشسته نماز گزاردنِ وی.......................................لزوم پیرو
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 .....................................................................چگونگی آرایش انگشتان در حین بلند کردن دستها...

 ..........................سینه...........................قرار دادن دست راست بر دست چپ و گذاشتن آن بر روی 

 .......................................................................چگونگی قرار دادن پاها.............................. -دوم

 .......................................................................چگونگی نگاه چشمها به هنگام قیام........... -سوم

 .......................................................................................................قرائت در نماز -مبحث سوّم

 ....................................................................................دعای استفتاح.............................. -اوّل

 ..............................................................................................استعاذه.............................. -دوّم

 ...............................................................................................بَسمَله.............................. -سوّم

 ...............................................................................................قرائت بَسمَله با صدای آهسته......

 ...........................................................................................................قرائت قرآن...... -چهارم

 ..................................................................«...................ملک یوم الدّین»و « مالک یوم الدّین»

 ..............................................................................................قرار دادن ستره......... -مبحث چهارم

 ....................................................................................................حکم گذاشتن ستره...................

 ..........................................................................................................حکمت قرار دادن ستره.......

 آید...................................................................................ی مأموم به حساب میی امام، سترهستره

 ی سجّاده به عنوان ستره...........................................................کناره حکم کشیدن خط یا قرار دادن

 عبور کردن از مقابل نمازگزار................................................................................... -مبحث پنجم
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 .....................................................................................................حکمت منع عبور از مقابل نماز

 نماز گزاردن رو به قبر............................................................................................. -مبحث ششم

 ...............................................................................................نماز گزاردن با کفش -مبحث هفتم

 ................................................................................................تکبیرة اإلحرام........... -رکن دوم

 ................................................................................................گزاردن نماز با زبان غیرعربی......

 ی رکعات نماز..............................................................ی فاتحه در همهخواندن سوره -رکن سوّم

 .........................................................ی فاتحه به صورت آیه آیه و آرام و با طمأنینه..قرائت سوره

 .............................................................................................قرائت بَسمَله در ابتدای سوره فاتحه

 .........................................................................................ی فاتحه در نماز جماعتقرائت سوره

 ..............................................................................رکوع و طمأنینه در آن -رکن چهارم و پنجم

 ............................................................................................................................کیفیت رکوع

 ...................................................................................................................راست کردن پشت

 .......................................................................................................................قّف در رکوعتو

 ........................................................................................................................ی بدنطمأنینه

 .................................................ی بدن در آنبرخواستن از رکوع و طمأنینه -رکن ششم و هفتم

 ..........................................................ی جسم در آنسجده کردن و طمأنینه -رکن هشتم و نهم

 .............................................................................................چگونگی انتقال از قیام به سجده

 .................................................................................................................کیفیت سجده بردن
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 .....................................ی بدن در آنأنینهنشستن میان دو سجده و طم -رکن دهم و یازدهم

 .............................................................................................کیفیت نشستن میان دو سجده

 .............................................................تشهد اخیر و نشستنِ آن -رکن دوازدهم و سیزدهم

 .............................................................................................چگونگی نشستن برای تشهد

 ....................................................................................... نشستن تشهّد میانی )افتراش( -1

 ........................................................................................ نشستن تشهد اخیر )تورّک( -2

 .....................................................................................................................اقسام تورّک

 ......................................................................................................................داذکار تشهّ

 ..............................................................................................................اذکار تشهّد اخیر

 ..............................................................................................سالم دادن -دهمرکن چهار

 ...................................................................................دادن یک بار است یا دو بار؟سالم

 .............................................................................شودآنچه به هنگام سالم دادن گفته می

 ......................................................................رعایت ترتیب در ارکان نماز -رکن پانزدهم

 ...........................................................................واجبات و سُنّتهای نماز -فصل ششم

 ...افعالی که در مورد واجب یا مستحب بودن آن در نماز، اختالف وجود دارد -مبحث اوّل

 .......................................................................................................دعای استفتاح -1

 ......................................................................................................استفتاحنص دعای 
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 ..........................................................................................ی رکعاتهقرائت استعاذه در هم

 .........................................................................ی فاتحهگفتن آمین پس از قرائت سوره -3

ربّنا لک » و  «سمع اهلل لمن حمده» نی به رکن دیگر، گفتن تکبیر گفتن به هنگام انتقال از رک -6و  5و  4

 ...............................................................................................................................«الحمد

 .............................................................................در رکوع و سجود« اهللسبحان» گفتن  -7

 ....................................................................................تشهد میانی و نشستن در آن -9و  8
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 ...................................................................................................سنّتهای نماز -مبحث دوّم

 ..............................................................................................................اقسام سنّتهای نماز
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 .............................................................................................قرائت قرآن پس از فاتحه -1

 ...................................................................................................................اذکار رکوع -2

 ..................................................................................................اذکار قیامِ پس از رکوع -3

 ..................................................................................................................اذکار سجده -4

 ....................................................................................................دعای میان دو سجده -5

 ............................................................................................صلوات فرستادن در تشهّد -6
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 ...............................................................................................................گذاشتن ستره -1

 ..........................................................................................................بلند کردن دست -2
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 ...........................................................................................خیره شدن به محل سجده -4
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 مقدمه

 أجمعین صَحبِهِ وَ آلِهِ عَلی و محمّدٍ األمین رسولِهِ علی والسّالمُ والصّالةُ العالمین رَبّ هللِ الحمدُ

 اما .گیرندمی قرار شهادتین، از پس فاصله بدون و انداسالم مهم بسیار رکن دو روزه و نماز ،شک بدون   

 آنها، کاماح یادگیری به است شایسته که آنگونه زبان کورد مسلمانان ویژه، اهمیّت این وجود با متأسفانه

 . اند نکرده توجه

 تیراس به( است مختصر این برابر چهار حجم، نظر از که)  دیدم را کریکار ماموستا نماز کتاب وقتی   

 نهات حدیث هزار از بیش فقها، فراوان ترجیحات و نظریات بر عالوه کتاب این در که دیدم!  شدم متعجب

 اند پرداخته نماز مبحث به  که متعدّدی آیات کنار در احادیث این دادن قرار ! دارد وجود نماز، مورد در

 آن، برای چقدر -سلم و علیه اهلل صلی - او رسول و خدا و دارد اهمیّت چقدر نماز که کند می مشخص

 به!  ایم کرده اهمال نماز به نسبت قدر چه ما که گردد می آشکار دیگر طرفی از. اند شده قائل ارزش

 کاماح ترین ساده اما خوانیم می فرض نماز رکعت هفده وزر شبانه طول در ما که است تعجب مایه راستی

 ! دانیم نمی را نماز این

 که اند داده انجام ارزشمند بسیار عملی -دهد خیر پاداش را او خداوند - کریکار ماموستا  راستی به   

 اثر، این نشر و چاپ: گفتم ایشان به وقتی. اند داده قرار بررسی موردِ تفصیل، به اینگونه را رکن دو این

 را آن و بزن باال را همّت آستین: فرمود دارد را خود دشواری نیز، مطالعه و خواندن برای و نیست آسان

 ! کن خالصه جلد، یک در

. زدم باز سر آن انجام از و گرفتم نشنیده رو، این از نبودم میدان این مرد اندیشیدم می خود  در هرچه   

 به اچارن به ؟ رساندی کجا به را کار: فرمود می کردیم، می صحبت تلفنی که هربار ماه، یک تا ماموستا اما

 کردن ختصرم که دانستم نمی و افتاد دوشم بر گرانی بار که بود اینجا و! ؟ کنم شروع چگونه: گفتم ایشان

 همواره و شوم دلسرد کار این انجام از که نگذاشتند هرگز ماموستا اما. است دشوارتر دادن شرح و تفسیر از

 خداوند رب: فرمود ماموستا.  فرستادم شاندخو نزد و کردم آماده را مختصر این اینکه تا کردند تشویق را من
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 رمضان از شپی و کنیم چاپ را آن بود شده منتشر  پیشتر که روزه مختصر با همراه اهلل شاء ان و کنیم توکل

 .بیابیم دست بزرگ ثواب و خیر این به بتوانیم و دهیم نشر را آن امسال

 الزم.   است روزه احکام از مختصری و نماز ادای چگونگی طهارت، مباحث مختصرِ حاضر، کتاب   

 جیخار کشورهای یا کوردستان در چه -  مسلمانی هر تا دهیم نشر هم در کنارِ را مباحث این که دانستیم

 یراز.  نماید آگاه دین، رکن دو این احکام به را خود کند سعی آن از گرفتن یاری با و یابد دست آن به -

 أَفْلَحَ فَقَدْ تْصَلَحَ فَإِنْ الصَلَاةُ، الْقِیَامَةِ یَوْمَ الْعَبْدُ بِهِ یُحَاسَبُ مَا وَّلُأ: » فرمایدمی سلم و علیه اهلل صلی پیامبر

 بهمحاس مورد آن، درباره قیامت روز در بنده که چیزی اولین»  یعنی «وَخَسِرَ خَابَ فَقَدْ فَسَدَتْ وَإِنْ وَنَجَحَ،

 ستا پسندیده و خوب نیز دیگرش اعمال  همه باشد پسندیده و نیک نمازش اگر است، نماز گیرد می قرار

 «شد خواهد سرافکنده و زیانمند باشد فاسد نمازهایش اگر اما شود می سرافراز و

 یریمبگ یاد خوبی به را آن احکام و شویم قایل ای ویژه اهمیّت نمازهایمان، برای که است الزم بنابراین   

 از و بپذیرید ما از را آن بزرگ، خداوند که امید این به دهیم انجام را آن نیکویی و خوبی به بتوانیم تا

 ! آمین.. نباشیم قیامت زیانمدان

 از دباش داشته وجود آن، در نقصی و ایراد اگر و کنم می مغفرت طلب پروردگار، از کوتاهیم سبب به   

 .دارم گذشت  طلب بزرگواران، شما از و طلبم می پوزش بزرگوار، ماموستای

 تسلیما سلم و صحبه و آله علی و محمد سیدنا علی اهلل یصلّ و

 هَمَوندی زانا

 2010 حزیران/  1431 رجب
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 تعریفات: -مبحث اوّل

 

 :نمازتعریف 

 :در لغت -الف

باشد. صالة در در زبان عربی می« الصالة»معادل واژه نویژ) نماز در فارسی(، اصطالحی کوردی است که 

این معنا به کار برده، آنجا  را به« صالة»و طلب است؛ خداوند،  زبان عربی به معنای دعا کردن و خواهش

؛ برای آنان دعا و طلب آمرزش کن» [؛ 103]التوبة:«  وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَالتَكَ سَکَنٌ لَّهُمْ» فرماید: که می

 «.دشوزیرا قطعا دعا و طلب آمرزش تو، سبب آرامش آنان می

 در اصطالح: -ب

، آغاز و با سالم 1عبارتست از پرستش خداوند بزرگ و مجموعه گفتار و رفتاری که با تکبیرة الحرام   

 یابد که وجود نیّت به همراه آنان و رعایت مجموعه شروطی معیّن، ضروری است.دادن، پایان می

 

 درجه و مقام نماز: -دوّممبحث 

 عارش، مهمترین و بزرگترین (أشْهَدُ أنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه و أشهَدُ أنَّ مُحَمَّدَاً رَسولُ اهللِنماز پس از شهادتین )   

اسالمی است. نماز، یکی از ارکان اسالم و حتی ستون اصلی اسالم است؛ به نحوی که هر کس آن را به جا 

ند کروایت می -رضی اهلل عنهما–نیاورد، این ستون محکم و بنیادین را بر خود، آوار کرده است ! ابن عمر 

لَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه وَأَنَّ مُحَمَّداً بُنِیَ اإلِسْالَمُ عَ »فرمودند:  -صلّی اهلل علیه و سلم -که پیامبر 

اسالم بر پنج » ؛ [ 16؛ مسلم:8]بخاری:  «رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّالَةِ، وَإِیتَاءِ الزَّکَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

                                                           
 در آغاز نماز.« اهلل أکبر» گفتن تکبیرة اإلحرام، عبارتست از  - 1
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صلّی اهلل  -و شایسته پرستش است و محمّد  اهلل، تنها معبود راستینپایه، بنا شده است: شهادت بر اینکه 

 .«، روزه گرفتن و ادای حج کردنو همچنین نماز خواندن، زکات دادن ، فرستاده خداوند است-علیه و سلم

 علیه صلّی اهلل -همچنین اسالم، مواضع شدیدی علیه تارکان نماز، اتّخاذ نموده تا جایی که پیامبر مهربانی 

م: ]مسل «إنَّ بَینَ الرَّجُلِ وَبَینَ الشِّرْكِ والکُفْرِ تَرْكُ الصَّالةِ» ی تارک نماز، فرموده است: درباره -و سلم

 «.فاصله میان انسان و شرک و کفر، ترک نماز است» ؛ [1/231؛ نسائی: 1658؛ ابو داود: 987

ست گیرد. از این روقرار می بنابراین هرکس نمازها را به طور کلّی، ترک کند در ردیف مشرکان و کافران،   

؛ 2621: ] ترمذی « العَهْدُ الذی بَینَنَا و بَینَهُمْ الصَّالةُ، فَمَنْ تَرَکَهَا فَقَدْ کَفَرَ» فرماید: که در حدیثی دیگر می

«. پیمان میان ما و آنان، نماز است؛ هرکس نماز را ترک کند، کافر است» ؛ [1079ماجه:؛ ابن231نسائی: 

 باشد.ماز، پایه و ستون دین است و حفظ دین بدون آن، غیر ممکن میبنابراین ن

 -ه و سلمصلّی اهلل علی -عبد اهلل بن شقیق که یکی از ائمه تابعین و از جمله شاگردان صحابه رسول خدا    

 [.2622آوردند ]ترمذی:فرمود: صحابه، هیچ عملی را همچون ترک کلّی نماز، کفر به حساب نمیاست می

 -کند. پیامبر نماز، اوّلین امری است که خداوند در روز آخرت به سبب آن، مسلمانان را محاسبه می   

 أَفْلَحَ فَقَدْ صَلَحَتْ فَإِنْ الصَلَاةُ، الْقِیَامَةِ یَوْمَ الْعَبْدُ بِهِ یُحَاسَبُ مَا وَّلُأَ »فرماید: می -صلّی اهلل علیه و سلم

؛ شیخ آلبانی در صحیح 466؛ نسائی، السّنن: 413]ترمذی، السّنن:« وَخَسِرَ خَابَ فَقَدْ فَسَدَتْ وَإِنْ وَنَجَحَ،

اوّلین چیزی که در روز قیامت، عبد به سبب آن، مورد » (، آن را صحیح دانسته است[؛ 413سنن ترمذی )

ما هد بود اگیرد نماز است؛ اگر نمازهایش نیکو باشد همه کارهای دیگرش نیز نیکو خوامحاسبه قرار می

 «.اگر نمازهایش فاسد باشد همه کارهای دیگرش نیز فاسد خواهد بود

 

 :امتیازات نماز بر سایر عبادات

 ها و امتیازات منحصر به فرد دارد که در سایر عبادات، وجود ندارد؛ ازجمله:نماز، برخی ویژگی   

 و امّتش، واجب کرده است. -علیه و سلمصلّی اهلل  -خداوند خود در شب معراج، نماز را بر پیامبر  -الف
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 بیش از همه فرایض دیگر، در قرآن، مورد بحث قرار گرفته است. -ب

 واجب شد. وّلین عبادتی بود که بر مسلمانان،ا -ج

کدام از عبادات دیگر، که هیچ روز پنج بار ادا گردد در حالیای است که باید در شبانهنماز، فریضه -د

 چنین نیست.

 

 :اقسام نماز -سوّم مبحث

 :فرض و سنّت نماز دو بخش است؛   

: نمازی است که اگر شخص مسلمان، عامدانه آن را ترک کند گنهکار است؛ زیرا ترک آن نماز فرض -1

 ی سرپیچی از فرمان خداوند بزرگ است. نماز فرض، خود بر دو نوع است:به منزله

تک تک مسلمانان، اعمّ از زن و مرد و آزاد و برده، : عبارتست از نمازی که بر نماز فرض عین -الف

واجب است. برای کسی جایز نیست که این نماز را به جای دیگری، انجام دهد. بارزترین مصداق نماز 

 باشد.گانه میفرض عین، نمازهای پنج

فرضیّت آن از : عبارتست از نمازی که اگر گروهی از مسلمانان، آن را ادا کردند نماز فرض کفایی -ب

 شود ؛ مانند نماز جنازه.مسلمانان دیگر، ساقط می

 

نمازی است که ترک آن، موجب گناه و عصیان نیست؛ مانند رواتب قبل و بعد از نمازهای : نماز سنّت -2

د راما انجام این نمازها از ترک آن، بهتر است و در ادامه ان شاء اهلل به تفصیل، مو. . واجب یا نماز وتر و ..

 بحث قرار خواهد گرفت.

 

 حکم شخص تارك نماز )تارك الصالة( -مبحث چهارم
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 ورزد دو حالت دارد:شخصی که از ادای نماز، امتناع می   

 زند و یا اینکه یا علت امتناع او از ادای نماز، این است که به وجوب آن، باور ندارد و از آن، سر باز می 

 ترک کرده است:معتقد به فرضیّت آن است اما از سر تنبلی، آن را 

 کسی که به سبب عدم اعتقاد به فرضیت نماز، آن را ترك کند:  -الف

ه ن، پرورش یافته باشد بناوضعیتِ چنین شخصی باید مورد برّرسی، قرار بگیرد؛ اگر در میان مسلما   

مگر اینکه شخص، تازه مسلمان باشد و یا اینکه در مکانی دور اجماع همه علما و فقها، کافر و مرتدّ است. 

ن، پرورش یافته باشد که امکان عدم آگاهی به این حکم شرعی و عدم تبیین فرضیت نماز برای نااز مسلما

آید بلکه باید به خوبی و روشنی برای وی، وی، قابل تصوّر باشد که در این صورت، مرتد به حساب نمی

ت آید. در این صوراز، فرض است و عدم اعتقاد به وجوب آن، ارتداد از دین به حساب میتبیین شود که نم

اگر شخص پس از تبیین و توضیح، بر موضع خود پابرجا بود و گفت که به فرضیت نماز، اعتقادی ندارد 

 شود.حکم ارتداد بر وی، جاری می

 سبب تنبلی و کاهلی، تركِ نماز کند:به کسی که  -ب

ندان، اتّفاق دارند بر اینکه هرکس بدون داشتن عذری شرعی، از ادای نمازهای فرض سر باز زند دانشم   

گناهی بزرگ، انجام داده و به یکی از بزرگترین معاصی که ترک نماز باشد، مرتکب شده است به نحوی 

اب سخت که گناه آن از قتل، دزدی، زنا و شُرب خمر، بدتر و شدیدتر است !چنین شخصی، سزاوار عذ

گیرد ]ابن قیّم الجوزیة، الصالة خداوند است و اگر این رویّه را ادامه دهد مورد قهر و غضب خداود، قرار می

 [. 6و حکم تارکها: 

طی ، ترک نماز کند همچنان مسلمان است به شردنیویمعتقدم کسی که به سبب تنبلی و سستی و مشاغل    

 )اگرچه مرتکب گناهی سنگین و پرخطر شده است(.. واهلل أعلم.که به فرضیّت آن، اعتقاد داشته باشد 

 

 حکم دنیوی تارك نماز
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. این شخص همچون سایر گنهکاران نمی شودشخص تارک الصالة، فاسق است اما از دین و امّت، خارج    

د و وشبیند و به وسیله آن، پاک میمانند کسی است که مرتکب قتل یا زنا شده، عقاب عملش را میاست؛ 

حکم مسلمان بودنش، باقی است.  فقهای بزرگوار درباره عقاب تارک نماز و چگونگی آن، اختالف دارند: 

د گویند باید مورد تنبیه، قرار بگیرد و گروهی دیگر معتقدنگروهی بر آنند که باید کشته شود و گروهی می

 که تا وقت توبه، باید زندانی شود.

 

؟ )شروطی که وجود آن در شخص مسلمان، واجب است یك از مسلمانان کدامادای نماز بر  -مبحث پنجم

 جهتِ وجوب نماز بر وی، ضروری است(

 باشد فرض است؛ چه مرد باشد و چه زن، چه آزاد و چه برده. بالغو  عاقلنماز بر هر شخصی که    

 -پیامبر پیشوا  : یکی از شروط وجوب نماز است؛ بنابراین ادای نماز بر دیوانه، واجب نیست.عقل -1

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ وَعَنْ الصَّبیِّ حَتَّى یَحْتَلِمَ » فرماید: می -صلّی اهلل علیه و سلم

ن را ؛ محدّثان دیگر نیز آ2041؛ ابن ماجه: 6/456؛ نسائی: 4398ابو داود:« ]  وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى یَعْقِلَ

قلم مؤاخذه از سه گروه، برداشته شده است: شخصی که خواب است تا زمانی که » اند[؛ صحیح دانسته

ی آن، جنُب شدن است( و دیوانه تا زمانی )و نشانه رسدکه به سنّ بلوغ میشود، کودک تا زمانی بیدار می

 «.یابدکه بهبود می

، یا خوردن دارویی خاص یضی که به دلیل بیماریهرکس به دلیل شرایطی خاص، بیهوش شود مانند مر   

 گردد هرگاه به هوش بیاید و نمازش، فوت شده باشد قضای آن، الزم است.بیهوش می

کسی که شراب نوشیده و مست شده است بدون شک )در حالت مستی( نماز بر وی، واجب نیست؛ زیرا    

النّساء: ]«  تَقْرَبُواْ الصَّالةَ وَأَنتُمْ سُکَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَوَالَ » فرماید: ی او میقرآن صراحتا درباره

 اما هرگاه مستی، رفع گردد«. گوییدهرگاه مست بودید به نماز، نزدیک نشوید تا بدانید که چه می»[؛ 43

 نمازش را ترک کند و هوشیار شود باید نماز را قضا کند. همچنین کسی که به دلیل خواب یا فراموشی،

اذَا  »اید: فرممی -صلّی اهلل علیه و سلم -باید به محض بیداری یا یادآوری، نمازش را بخواند؛ زیرا پیامبر 
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]مصنّف عبد الرّزاق: «  وَإِذَا اسْتَیْقَظَ [ »684]مسلم: «  نَسِیَ أحَدُکُمْ صَلَاةً أو نَامَ عَنْها فَلْیُصَلِّهَا إذَا ذَکَرَهَا

هرکدام از شما نمازی را فراموش کرد یا در وقت نماز، خواب بود هرگاه آن را به » یح است[؛ ؛ صح509

 .«یاد آورد و یا بیدار شد نمازش را بخواند 

 

ت نماز بر کودکان، فرض نیس یها، شرط است؛ از این روست که ادا: این وصف نیز به اتّفاق همه فقبلوغ -2

» ؛ «تَلِمَنْ الصَّبیِّ حَتَّى یَحْوَعَ» فرماید: به تصریح می زیرا حدیث مذکورد. مگر زمانی که به سن بلوغ برسن

 «.گیرد مگر آنکه به سن احتالم برسدبچه، مورد مؤاخذه قرار نمی

؛ بهوتی، 1/130]خطیب شربینی، مغنی المحتاج:  فرمایند: ادای نماز بر کافر اصلی، فرض نیستفقها می   

 .[1/222کشاف القناع: 

 

 تعداد نمازهای فرض و رکعات آن -مبحث ششم

 تعداد نمازهای فرض

 .روز پنج نماز، فرض است: ظهر، عصر، مغرب، عشا و صبحدر شبانه   

فرضیتِ این نمازها، عینِ مسلمانی است و نیازمند دلیل وجوب این نمازها قرآن، سنّت و اجماع علما است. 

هرکس این نمازها را انکار کند و یا آنها را فرض نداند، کافر است باشد. از این رو ی دلیل خاصی نمیارائه

 [.1/370؛ المغنی، 1/121؛ مغنی المحتاج، 1/192؛ الفواکه الدّوانی، 1/91]البدائع، 

 فَإِذَا ....وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ إِلَى رَجُلٌ جَاءَ»فرماید: می -رضی اهلل عنه–طلحة بن عبید اهلل    

 عَلَیَّ لْهَ فَقَالَ وَاللَّیْلَةِ الْیَوْمِ فِی صَلَوَاتٍ خَمْسُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ الْإِسْلَامِ عَنْ یَسْأَلُ هُوَ

صلّی اهلل علیه و  -امبر شخصی اعرابی نزد پی» [؛ 162؛ مسلم: 46]بخاری: « تَطَوَّعَ أَنْ إِلَّا لَا قَالَ غَیْرُهَا

آمد و درباره اسالم، سؤال کرد. ایشان فرمودند: نمازهای پنجگانه در شبانه روز. پرسید: آیا نماز  -سلم

 رضی–. همچنین أنس بن مالک «نماز سنّت بخوانی بخواهیدیگری بر من الزم است؟ فرمود: خیر مگر 
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 نُقِصَتْ مَّثُ خَمْسِینَ الصَّلَوَاتُ بِهِ أُسْرِیَ لَیْلَةَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِیِّ عَلَى فُرِضَتْ» فرماید: می -اهلل عنه

؛ 349]بخاری: « خَمْسِینَ الْخَمْسِ بِهَذِهِ لَكَ وَإِنَّ لَدَیَّ الْقَوْلُ یُبَدَّلُ لَا إِنَّهُ مُحَمَّدُ یَا نُودِیَ ثُمَّ خَمْسًا جُعِلَتْ حَتَّى

نج واجب شد سپس به پ -صلّی اهلل علیه و سلم -پیامبر پنجاه نماز بر  شب إسراء، )ابتدا(» [؛ 162مسلم:

شود؛ نماز، تقلیل یافت؛ سپس از جانب خداوند، قاصدی ندا سر داد: ای محمد ! کالم من، دگرگون نمی

 «.کندادای این پنج نماز، برای تو ثواب پنجاه نماز، حاصل می

 

 رکعات نمازهای فرض

فرماید: اهل علم و فقه، اتّفاق دارند بر اینکه نماز ظهر، چهار رکعت است و قرائت قرآن در المنذر میابن   

نحوی که پس از ادای هر دو گیرد. در این نماز، دو نشستن وجود دارد؛ بهآن با صدای آرام، صورت می

 رکعت، باید یک بار برای تشهّد )تحیّات( بنشیند.

ی ادای آن، همچون نماز ظهر است؛ یعنی نباید قرائتِ صر نیز چهار تاست و شیوهتعداد رکعات نماز ع    

 و مشتمل بر دو نشستن است؛ هر دو رکعت یکبار نشستن برای ادای تشهّد.آن با صدای بلند باشد 

د و گیرتعداد رکعات نماز مغرب، سه تا است؛ در دو رکعت اول، قرائت قرآن با صدای بلند، صورت می   

 کعت سوّم با صدای آرام. در دو رکعت اول، یک نشستن و در رکعت آخر نیز یک نشستن، وجود دارد.در ر

نماز عشا، چهار رکعت است؛ قرائت در دو رکعت اول باید با صدای بلند باشد و در دو رکعت دیگر با    

 شود.نده میصدای آرام. در نماز عشا نیز دو نشستن، وجود دارد و پس از هر دو رکعت، تشهّد خوا

قرائت در هر دو رکعت، باید با صدای بلند باشد. در این نماز، یک نشستن  نماز صبح، دو رکعت دارد؛   

 برای ادای تشهّد، وجود دارد.

نحوی که در همه نمازها، دو آنچه بیان شد حکم شخصِ مقیم است اما حکم مسافر، متفاوت است؛ به   

]ابن المنذر،  مغرب که همچون حالت اقامت، سه رکعت آن پابرجاسترکعت بر او، واجب است جز نماز 

 .[2/318األوسط: 
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 :خواند(که نمازش را صحیح نمی شخصیه ) المسیء صالتَشخص برّرسی حدیث  -مبحث هفتم

کرد حدیثی معروف و مشهور یعنی شخصی که نمازش را به درستی ادا نمی« المسیء صالته» حدیث    

بحث نماز، نیازمند یادآوری و اشاره به این حدیث هستیم لذا بهتر آن است که است. از آنجا که در سراسر 

 :ییمنماا ذکر ی آن راین روایت را ابتدا به طور کامل ذکر کنیم و هرگاه نیاز به مراجعه بود شماره صفحه

لِّى، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی نَاحِیَةِ الْمَسْجِدِ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَیهِ، أنَّ رَجُالً دَخَلَ الْمَسْجِدَ یُصَ» 

فَصَلِّ  عْكَ السَّالمُ،ارْجِفَقَالَ لَهُ: وَعَلَیْكَ السَّالمُ،ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ،فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَالَ: وَعَلَیْ

لْ الْقِبْلَةَ، فَکَبِّرْ قْبِفَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِی الثَالِثَةِ: فَعَلِّمْنِی، قال: إذَا قُمْتَ الَى الصَّالةِ فَأسْبِغْ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَ

مَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمَاً، ثُمَّ اسْجُدْ واقْرَأْ مَا تَیَسَّرَ مَعَكَ مِنْ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْکَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاکِعَاً ثُ

 حَتَّى تَسْتَویَ اً ثُمَّ ارْفَعْحَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدَاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَویَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسَاً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدَ

» [؛ 372؛ بیهقی: 1/327ماجه: ؛ ابن2/10؛ مسلم: 467]بخاری:« فِی صَالتِكَ کُلِّهَاقَائِمَاً ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ 

ی از ادر گوشه -صلّی اهلل علیه و سلم -پیامبر که شخصی وارد مسجد شد و شروع به نماز کرد در حالی

؛ ایشان آمد و سالم کرد -صلّی اهلل علیه و سلم -پیامبر مسجد حضور داشت. وقتی نماز به پایان رسید نزد 

فرمود: و علیک السالم! برگرد و نمازت را دوباره بخوان زیرا تو نماز نخواندی ! بازگشت و دوباره نمازش 

رفت و سالم کرد؛ فرمودند: و علیک السالم! برگرد و  -صلّی اهلل علیه و سلم -پیامبر را خواند و نزد 

 مین بار، آن مرد گفت: شیوه ادای نماز را به من یاد بده !در سوّنمازت را بخوان زیرا تو نماز نخواندی. 

فرمودند: هرگاه قصد نماز کردی به خوبی وضو بگیر سپس رو به قبله  -صلّی اهلل علیه و سلم -پیامبر 

بایست و اهلل اکبر )تکبیرة اإلحرام( بگو و به نماز وارد شو. سپس هر قدر که توانستی و به یاد داری، قرآن 

ای که بدنت، طمأنینه بیابد توقف کن سپس به حالت ایستاده بازگرد به رکوع برو و به اندازه بخوان سپس

ی طمأنینه، درنگ کن سپس به سجده برو و در سجده نیز تا حدّ طمأنینه بمان آنگاه سرت را و به اندازه

ز تا رسیدن اینبار نیبلند کن و بنشین و در این حالت نیز بمان تا بدنت آرامش یابد سپس به سجده برو و 

 «به حد طمأنینه، صبر کن سپس )برای رکعت دوم( برخیز و در همه نمازهایت چنین کن !
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 :دوّمفصل 

 اوقات نمازها
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 :صحّت نماز یکی از شروط اصلی وقت، به عنوان -مبحث اوّل

 گیرد امّاقرار می، مورد برّرسی، ترین شروط صحّت نمازوقت به عنوان یکی از اصلیدر این مبحث،    

 گردد.پیش از ورود به اصل موضوع و جهت درک بهتر مطالب، تعریفی کوتاه از شرط، ارائه می

 

 :تعریف شرط

ی به منزله ط نیز وجود نخواهد داشت اما وجود آنشرط، آن است که در صورت عدم وجودش، مشرو   

ی عدم وجود نماز وجود وضو به منزلهالزم آمدن وجود یا عدم وجود مشروط نیست؛ برای مثال: عدم 

 دخوانبگیرد و نماز ننماز نیست )یعنی چه بسا شخص، وضو یا عدمِ ی وجود وضو، وجود است اما الزمه

 (؛ زیرا شاید شخص برای طواف، وضو گرفته باشد.و چه بسا بخواند

 

 :وقت نمازها

ی خداوند متعال فتن وقت، فرمودهدلیل به شرط گراست.  علم به ورود و بقای وقت نمازشرط اول،    

ادای نماز بر اساس وقتهای تعیین »  [؛103]النساء:«  نَّ الصَّالةَ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَّوْقُوتًاإِ: » است

نیز ابتدا و انتهای وقت نمازها را  -صلّی اهلل علیه و سلم -همچنین سنّت پیامبر خدا «. شده، فرض است

 مشخّص کرده است.

و بنا بر اجماع علما نباید پیش از ورود وقت  گرددشده، ادا نماز، عبادتی است که باید در وقت تعیین    

 نابر دیدگاه گروهی از فقها ادای آن پس از وقت هم صحیح نیست.و ب شودآن، خوانده 

اینکه وقت نمازهای فرض، پنج زمانِ تعیین شده است. حجّت ابتدایی آنان، مسلمانان، اتّفاق دارند بر    

 » [؛ 103]النساء:«  نَّ الصَّالةَ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَّوْقُوتًاإِ» فرماید: ای است که خداوند متّعال میآیه

  «.ادای نماز بر اساس وقتهای تعیین شده، فرض است
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 :ی زمان نمازهای محاسبهشیوه -دوّممبحث 

 :گیردمورد برّرسی، قرار میی محاسبه زمان نمازها، در ذیل، شیوه   

 

 کوردی: نیوه رو(: )=نماز ظهر  -الف

« زوال»گان جنوب کردستان، آن را ی روز است. سالخوردهدر زبان کوردی، به معنای نیمه« نیوه رو»   

اشد. بمعنای منحرف شدن خورشید از وسط آسمان به سوی مغرب میای عربی است و به گویند که واژهمی

المجموع، ]شودبنابراین زمان نماز ظهر با اوّلین حرکت خورشید از وسط آسمان به سوی مغرب، آغاز می

 .[1/372؛ المغنی، ابن قدامة؛ 3/24نووی؛ 

گیرد نماز ظهر برّرسی قرار می)یعنی در کتب فقه، اوّلین نمازی که مورد  اولین نماز استنماز ظهر،     

، اولین -صلّی اهلل علیه و سلم -پیامبر ی نمازها توسط جبرئیل به در جریان یاد دادن شیوه؛ زیرا است(

 نمازی که به وی یاد داد نماز ظهر بود.

 

 :نماز ظهر ابتدای زمان

وسط آسمان به سوی )چنانکه بیان شد( آغاز نماز ظهر، مصادف است با اولین انحراف خورشید از    

موده ، فرآن را بیان -صلّی اهلل علیه و سلم -پیامبر  احادیثزیرا  ؛مغرب. بر این مسأله، اجماع وجود دارد

لّی ص -فرماید: پیامبر که می -رضی اهلل عنهم–بَرزه و حدیث عبد اهلل بن عمر از جمله حدیث ابو  است؛

 رُ،الْعَصْ یَحْضُرِ لَمْ مَا کَطُولِهِ، الرَّجُلِ ظِلُّ وَکَانَ الشَّمْسُ، زَالَتِ إِذَا الظُّهْرِ وَقْتُ» فرمودند:  -اهلل علیه و سلم

 صْفِنِ إِلَى الْعِشَاءِ صَلَاةِ وَوَقْتُ الشَّفَقُ، یَغِبِ لَمْ مَا الْمَغْرِبِ صَلَاةِ وَوَقْتُ الشَّمْسُ، تَصْفَرَّ لَمْ مَا الْعَصْرِ وَوَقْتُ

 عَنِ فَأَمْسِكْ الشَّمْسُ طَلَعَتِ فَإِذَا الشَّمْسُ، تَطْلُعِ لَمْ مَا الْفَجْرِ طُلُوعِ مِنْ الصُّبْحِ صَلَاةِ وَوَقْتُ الْأَوْسَطِ، اللَّیْلِ

ای است که خورشید منحرف نماز ظهر از لحظه وقت» [؛ 612مسلم:« ]الشَّیْطَانِ قَرْنَیِ بَیْنَ فَإِنَّهَا الصَّلَاةِ؟
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شود پیش از آنکه زمان عصر، فرا رسد و وقت ی خود او میی شخص، به اندازهزمانی که سایهشود تا می

نماز عصر تا هنگام زردی خورشید است و وقت نماز مغرب تا زمانی است که شفق )سرخی( آسمان، باقی 

ید، وع خورششود و تا طلشب است. و زمان نماز صبح با طلوع فجر، آغاز میاست. و وقت نماز عشا تا نیمه

یابد. هر زمان، خورشید طلوع کرد نماز نخوان؛ زیرا در این هنگام، خورشید در میان دو شاخ ادامه می

 «.شیطان، قرار دارد

 

 :انتهای زمان نماز ظهر

رسد و نماز عصر، آغاز ی خود آن شیء گردد نماز ظهر به پایان میی شیء به اندازههر زمان سایه   

ی خود آن شود باید مدّت زمان ادای چهار رکعت که سایه شاخصی به اندازههنگامیشود؛ یعنی در می

برای هر یک از دو نماز، محاسبه گردد؛ به این معنا که اگر شخصی نماز ظهر را نخوانده باشد و به این 

م تواند نماز عصرش را هتوان به او گفت سریع نمازت را بخوان و هرگاه سالم داد میزمان برسد می

 بخواند.

ورها شک، آسان شده است. در همه شهرها و در عصر حاضر، محاسبه زمان نمازها در سرتاسر جهان   

توانی یک ساعت و نیم توانی زمان طلوع و غروب خورشید را محاسبه کنی؛ از این رو به آسانی میمی

آغاز نماز عشا در قدَر س از غروب را برای پیش از طلوع را برای آغاز نماز صبح و یک ساعت و نیم پ

ی طلوع تا غروب را بر دو تقسیم کنی و آن را به عنوان توانی فاصلهبرای آغاز نماز ظهر هم می .بگیری

توانی فاصله آغاز نماز ظهر تا غروب را بر دو آغاز وقت نماز ظهر، در نظر بگیری. برای نماز عصر هم می

ردد( و ابتدای قسم دوم ) یعنی ابتدای ربع چهارم روز( را تقسیم کنی )یعنی کل روز به چهار قسم، تقسیم گ

  به آغاز نماز عصر، اختصاص دهی.

 

 :استحباب تأخیر در ادای نماز ظهر
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سنّت است در هنگام خنک بودنِ هوا، نماز ظهر در ابتدای وقت، ادا گردد اما در وقت گرمی هوا، تأخیر    

لَّى کانَ النَّبیُّ صَ» فرماید: می -رضی اهلل عنهما–اهلل انصاری آن، مستحبّ است؛ زیرا سیّدنا جابر بن عبد 

» [؛ 615؛ مسلم: 534بخاری: ] « اهللُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ إذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَکَّرَ بِالصَّلَاةِ، وَإذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أبْرَدَ بِالصَّالةِ

 کرد اما زماننماز ظهر را در ابتدای وقت، ادا می -مصلّی اهلل علیه و سل -بود پیامبر هوا خنک می وقتی

 «.انداختگرمی هوا آن را به تأخیر می

 

 :نماز عصر -ب

و زمان  12ظهر تا غروب ) یعنی اگر زمان نماز ظهر، ساعت  ر عبارتست از نیمه دومِ حدّ فاصلعص   

ترین لحظات واقع، انتهایی ؛ یعنی در(گویند، عصر می8تا  4 ساعت باشد، به حدّ فاصل 8غروب، ساعت 

شده در این وقت را نماز روز، عصر است و ادای نماز عصر در این مدّت زمان، واجب است و نماز واقع

 نامند. گویند. نماز عصر را نماز وسط )صالة الوسطی( نیز میعصر می

 

 نماز عصر:زمان ابتدای 

 تر باشد.از اندازه آن، طوالنیی هر چیزی ، هنگامی است که سایهعصرزمان آغاز نماز    

 

 نماز عصر:زمان انتهای 

وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ  »آمده است:  -رضی اهلل عنهما–در حدیث موقوف سیّدنا عبد اهلل بن عمرو    

این، دیدگاه امام «. است که خورشید زرد نشده است وقت نماز عصر تا زمانی» [؛ 612مسلم:  « ] الشَّمْسُ

 ؛ 1/376؛ المغنی، ابن قدامة؛ 1/126بدایة المجتهد، ابن رشد: احمد و ابو ثور و روایتی از امام مالک است ]

 [.2/321األوسط، ابن المنذر؛ 
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نْ أَدْرَكَ مَ »رمودند: ف -و سلمصلّی اهلل علیه  -کند: پیامبر روایت می -رضی اهلل عنه–سیّدنا ابو هریره    

هر کس » [؛608و  163؛ مسلم: 579بخاری: « ] رَکْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أنْ تَغْرِبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أدْرَكَ الْعَصْرَ

 .«در وقت آن، ادا کرده استپیش از غروب خورشید، رکعتی از نماز عصر را بخواند قطعا نماز عصر را 

فرمایند: انتهای نماز عصر، )اندازه( یک رکعت پیش از غروب خورشید است میامام اسحاق و اهل ظاهر 

 [. 2/332؛ األوسط، ابن المنذر: 1/126بدایة المجتهد، ابن رشد:  ]

، وشود که حدیث سیّدنا ابن عمراز احادیثی که درباره زمان نمازهای فرض، روایت شده مشخّص می   

سیّدنا ابو هریره، ناظر به زمان ضرورت؛ زیرا به تأخیر انداختن ناظر به جواز تأخیر نماز است و حدیث 

نیدم فرماید: شمی -رضی اهلل عنه–نماز عصر به لحظات انتهایی، امری ناپسند است. سیّدنا أنس بن مالک 

ا کَانَتْ تَّى إذَكَ صَالةُ الْمُنَافِقِ یَجْلِسُ یَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتِل» فرمود: می -صلّی اهلل علیه و سلّم–که پیامبر 

؛ 160؛ ترمذی: 409؛ ابو داود: 622مسلم: ] «ال یَذْکُرِ اهللَ فِیهَا إلَّا قَلیلَاً بَینَ قَرْنَی الشَّیطانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعَاً

 دگیرچنین نمازی، نماز منافق است که می نشیند و حرکت خورشید را تحت نظر می» [؛ 1/254نسائی: 

خیزد و به سرعت، چهار بار به کند آنگاه بر میرسد و غروب میتا زمانی که به میان شاخهای شیطان می

 «.کندزند و جز اندکی، خدا را در این نماز، یاد نمیزمین، نوک می

که زمان نماز عصر تا غروب خورشید، باقی است اما نباید به تأخیر، انداخته شود  بنابراین باید دانست   

 راری.طگر در شرایط اضم

 

 ای وقت:داستحباب ادای نماز عصر در ابت

که  -رضی اهلل عنه–حدیث سیّدنا أنس به دلیل ماز عصر، در ابتدای وقت، ادا شود؛ بهتر آن است که ن   

 لذَّاهِبُا فَیَذْهَبُ حَیَّةٌ، مُرْتَفِعَةٌ وَالشَّمْسُ الْعَصْرَ یُصَلِّی کَانَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ أنَّ» فرماید: می

 -صلّی اهلل علیه و سلم - پیامبر» [؛ 621؛ مسلم: 550بخاری: « ] مُرْتَفِعَةٌ وَالشَّمْسُ فَیَأْتِیهَا الْعَوَالِی، إِلَى
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روب( زمان غ خواند در حالی که خورشید مرتفع و زنده )بدون تغییرات ناشی از نزدیکی بهنماز عصر را می

 «.که خورشید هنوز در ارتفاع بودیبرود و برگردد در حال 2توانست به عوالیبود؛ شخص می

 :هنگام ابری بودن هواتسریع در ادای نماز عصر به

دارد زمان نمازها، مشتَبه  زیرا امکانگردد؛ در روزهایی که هوا، ابری باشد نماز عصر، زودتر ادا می   

گردد و یا از روی سهل انگاری، شخص در ابتدای وقت، آن را ادا نکند و قت بگذرد تا اینکه خورشید به 

فرماید: در یکی از غزوات، هوا ابری بود و ما در خدمت بُرَیده بودیم؛ فرمود: المُلَیح میزردی بگراید ! ابو 

قَدْ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَ» فرمود: می -صلّی اهلل علیه و سلم -یامبر نماز عصر را زود به پا دارید زیرا پ

نماز عصر را ترک  هرکس» [؛ 6146؛ صحیح الجامع، آلبانی: 5/349؛ احمد: 553بخاری: « ] حَبَطَ عَمَلَهُ

 .«ارزش کرده استکند عمل و کردارش را بی

 

 تشویق به ادای نماز عصر و تحذیر از فوتِ آن:

[؛ 238]البقرة:«  حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّالةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِینَ» فرماید: میخداوند متّعال    

. نماز میانه )وسط(، نماز «ورزید و فروتنانه برای خدا بپا خیزید ، محافظتو نماز میانه در انجام نمازها» 

 وُسْطَىالْ الصَّالةِ عَنِ شَغَلُونَا» در روز غزوه احزاب فرمود:  -صلّی اهلل علیه و سلم -پیامبر زیرا  ؛عصر است

ما را »[؛ 627؛ مسلم: 2931بخاری: « ] نَارًا وَقُبُورَهُمْ بُطُونَهُمْ اللَّهُ مَألَ الشَّمْسُ، غَابَتِ حَتَّى الْعَصْرِ، صَالةِ

 اینکه خورشید، غروب کرد خداوند درونها و قبرهایشان ، غافل کردند تااست نماز عصر از نماز میانه که

 .«را پر از آتش کند

 لْعَصْرِا وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ بِنَا صَلَّى »کند: روایت می -رضی اهلل عنه–ابو بصره غِفاری    

 مَرَّتَیْنِ، أَجْرُهُ لَهُ کَانَ عَلَیْهَا حَافَظَ فَمَنْ فَضَیَّعُوهَا، قَبْلَکُمْ کَانَ مَنْ عَلَى عُرِضَتْ الصَّالةَ هَذِهِ إِنَّ فَقَالَ: بِالْمُخَمّصِ،

صلّی  -پیامبر در مخمّص )نام مکانی( در خدمت » [؛ 830مسلم: « ] الشَّاهِدُ یَطْلُعَ حَتَّى بَعْدَهَا صَالةَ وَال

                                                           
 ای است که در چهار کیلومتری پایین شهر مدینه، واقع شده است.منطقه -2
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کردیم سپس فرمود: این نماز بر اقوام پیش از شما، عرضه شد اما آن را  نماز عصر را ادا -اهلل علیه و سلم

گیرد. پس از این نماز، نماز دیگری فوت کردند؛ هرکس بر این نماز، محافظت کند دو برابر پاداش می

 «.ی آسمان، دیده شودشود تا اینکه ستارهخوانده نمی

 تَفُوتُهُ لَّذِیا »فرمودند:  -صلّی اهلل علیه و سلم -پیامبر کند: روایت می -رضی اهلل عنهما–سیّدنا ابن عمر    

که نماز  کسی» ؛ [(: صحیح است5491آلبانی در صحیح الجامع )« ] وَمَالُهُ أَهْلُهُ وُتِرَ فَکَأَنَّمَا الْعَصْرِ صَالةُ

 «.شود همچون کسی است که خانواده و ثروت و سامانش، نابود شده استعصرش، فوت می

 د، مواظبت کنشخص الزم است بر نماز عصرش توان چنین نیز برداشت کرد که براین حدیث میاز    

ند ککه از نابودی آنان، ممانعت می د. همانگونهیمان، مواظبت میور که بر ثروت و سامان و فرزندانشهمانط

صلّی  -پیامبر پیشوا . این برداشت به لطف خداوند بزرگ و راهنمایی از فوت نماز عصر نیز، ممانعت نماید

 ، نزدیکتر است واهلل أعلم.-اهلل علیه و سلم

 

 :نماز مغرب -ج

 ه شیوان، این است که در عرف آنانگویند؛ احتماال وجه تسمیه آن بدر زبان کوردی، مغرب را شیوان می   

در زبان عربی، مشخّص است که مغرب از  زمان خوردن شام )در زبان کوردی: شیو( بوده است. ،مغرب

ود: شناپدید شدن خورشید؛ بنابراین وقتی گفته میغروب، اشتقاق یافته که عبارتست از مکان و زمان 

 [.1/253کشّاف القناع، بهوتی: زمان و مکان و نماز مغرب است ]مغرب؛ مراد، 

 

 ابتدای زمان نماز مغرب:

خورشید به طور کامل، غروب کرد و اثری از نور آن، باقی نماند وقت بنابر اجماع علما، هرگاه قرص    

امر در بیابان و دشت و صحرا، آشکار و روشن است اما در شهرها باید  نشود. اینماز مغرب، آغاز می

د نداشته باشد باید خود آسمان، مورد توجّه قرار ی کوههای اطراف، لحاظ شود و اگر کوه هم وجوقلّه
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؛ 1/123البدائع:  طرف مغرب، تاریک شده باشد و ستاره ها اندک اندک، نمایان شده باشند ] بگیرد که از

 [.2/5؛ نیل األوطار، الشوکانی: 1/381المغنی، ابن قدامة: 

 

 انتهای زمان نماز مغرب:

پایان یافتن زمان نماز مغرب به محو شدن زردی و سرخی اطراف آسمان، بستگی دارد. سیّدنا زید بن    

 3های قصار مفصّلهمواره سورهخطاب به مروان بن حکَم فرمود: چرا در نماز مغرب  -رضی اهلل عنه–ثابت 

؛ 764: بخاری« ] وَسَلَّمَ یَقْرَأُ بِطُولَی الطُولَیَینِقَدْ کَانَ رَسولُ اهللِ صَلَّى اهللُ علَیه » که حالیخوانی ؟ در می

 -ی طوالنیطوالنی ترین دو سوره -اهلل علیه و سلم صلّی -پیامبر » [؛ 5/188؛ احمد: 2/170نسائی: 

 «.کردرا در آن، قرائت می -یعنی اعراف

 یکرد و در انتهای همهدر نماز به آرامی، قرائت می -صلّی اهلل علیه و سلم -پیامبر با توجّه به اینکه    

خواند و همه حروف را به نمود و پس از الفاظی که دارای ذکر ویژه هستند، ذکرِ آن را میآیات، توقّف می

ید آی اعراف را در نماز مغرب، تالوت کرده است این سؤال پیش میکرد و از آنجا که سورهتصریح، ادا می

ی ما نمازشان یک ساعت را در ان، چه اندازه طول کشیده است؟! بدون شک، طبق محاسبهکه نماز مغربش

ن طوالنی ای چنیشود که زمان نماز مغرب، به قدری بوده که ایشان سورهبنابراین مشخّص میبرگرفته است. 

 ی خودشان در آن تالوت کند.را با آرامش ویژه

 

 عجله کردن در ادای نماز مغرب:

زمانِ مغرب اما الزم است که شخص، جهت ادای آن، عجله کند؛ ی مدّتدر اختیار داشتن همه با وجود   

و عشا کمتر است. به  از مدّت زمان نمازهایی چون ظهر، عصر زیرا در هر صورت مدّت زمان این نماز

در  عجله کردنمسلمانان را به  -صلّی اهلل علیه و سلم -وجود دارد بر اینکه پیامبر عالوه، دالیل قطعی، 

                                                           
 های کوتاهی است که فاصله انداختن میان آنها با بسم اهلل، فراوان است.سوره ،مراد -3



41 
 

ی رض–داشت. سیّدنا عقبة بن عامر نمود و آنان را از به تأخیر انداختن آن بر حذر میادای آن، ترغیب می

 -لَى الِفْطَرِةأو عَ-ال تَزَالُ أمَّتِی بِخَیرٍ  »فرمودند:  -صلّی اهلل علیه و سلم -کند که پیامبر روایت می -اهلل عنه

؛ آلبانی در صحیح ابی داود، 689؛ ابن ماجه: 414ابو داود: « ] بَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُمَا لَمْ یُؤَخِّرُوا الْمَغْرِ

نقدر مادام که آ -اندیا بر سرشت پاک، باقی– هستندامّتم بر خیر و نیکی » [؛ آن را تصحیح کرده است 

 «.ها در هم بیامیزندنماز مغرب را به تأخیر نیاندازند که ستاره

 

 عشاء:نماز  -د

-روز است و طبیعتا پس از آن میگویند؛ زیرا آخرین نماز شبانهمی« خَوتنان»کوردها نماز عشا را    

نامند زیرا آغازی است برای تاریکی. خوابیدند )خوابیدن در زبان کوردی: خَوتن(. در عربی آن را عِشا می

ی آخر؛ چه آنکه گروهی در ابتدا نماز گویند یعنی نماز عشامی« صالة العشاء اآلخرة»گاهی نماز عشا را 

 صلّی اهلل علیه و -گفتند. از این روست که پیامبر )نماز عشای اوّل( می« صالة العشاء األولی»مغرب را 

؛ 4175؛ ابو داود: 444لم: مس« ] الْآخِرَةَ الْعِشَاءَ مَعَنَا تَشْهَدْ فَلَا بَخُورًا أَصَابَتْ امْرَأَةٍ أیُّما : »فرمودمی -سلم

 «.هر زنی که خود را خوشبو کرد در نماز عشای آخر، حضور نیابد»[؛ 5128نسائی: 

مده است آ -صلّی اهلل علیه و سلم -گویند؛ زیرا در حدیثی از پیامبر نیز می« العُتمة»نماز و زمان عشا را    

» [؛ 437؛ مسلم: 721و  615بخاری: « ] حَبْوًا وَلَوْ لَأَتَوْهُمَا صُّبْحِوَال الْعَتَمَةِ فِی مَا یَعْلَمُونَ وَلَوْ» که فرمود: 

بود در جماعت، حضور دانستند در نماز عشا و صبح، چه خیری وجود دارد چهار دست و پا هم میاگر می

 «.یافتندمی

 

 ابتدای زمان نماز عشا:

فرمایند: هرگاه شود. جمهور میآغاز میزمان نماز عشا با ناپدید شدن سرخی و زردی آسمان )شفق(،    

 سرخی، محو شود زمان عشا، فرا می رسد.
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 انتهای زمان نماز عشا:

شب است؛ این، دیدگاه سفیان ثوری، عبد اهلل بن مبارک، اسحاق، ابو ثور، انتهای زمان نماز عشا، نیمه   

فرمایند: ادای نماز عشا پس از نیمه شب، أی و قول قدیم امام شافعی است. اهل رأی میی رپیروان مدرسه

 -رضی اهلل عنهما–باشد. دلیل آن، حدیث عبد اهلل بن عمرو کراهت دارد و این، دیدگاه ابن حزم نیز می

[ یا حدیث انس: 21رک: صفحه « ] وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّیْلِ الْأَوْسَطِ »است که پیشتر ذکر شد: 

 [. 572بخاری: ] «النَّبیُّ صَلَّى اهللُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ صَالةَ العِشَاء الى نصْفِ اللیلِخَّر أ»

رضی اهلل –به سیّدنا ابو موسی  -رضی اهلل عنه–ی سیّدنا عمر بن الخطّاب بنا بر این ادلّه است که در نامه   

ی شب به تأخیر آن را تا نیمه سوّم ابتدایی شب، ادا کن و اگرنماز عشا را در یک»آمده است:  -عنه

لبانی در ]شیخ آ «انداختی، اشکالی ندارد اما آن را بیشتر به تأخیر نیانداز تا در گروه غافالن، قرار نگیری

 .(، آن را صحیح دانسته است[142تمام المنّة )ص 

 

 از نماز عشا: خوابیدن پیش

 عَلَیْهِ هُاللَّ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ »کند: روایت می -رضی اهلل عنه–برزه  سیّدنا ابوپسندیده نیست؛ زیرا    

صلّی اهلل علیه  -پیامبر » [؛ 237؛ مسلم: 568بخاری: « ] بَعْدَهَا وَالْحَدِیثَ الْعِشَاءِ قَبْلَ النَّوْمَ یَکْرَهُ کَانَ وَسَلَّمَ

 «.دانستخوابیدن پیش از نماز عشا و صحبت کردن پس از آن را پسندیده نمی -و سلم

روشن است که علّت این امر، آن است که مبادا خواب شخص، سنگین شود و نمازش فوت گردد یا    

؛ الفواکه 2/18نیل األوطار، شوکانی: اینکه مردم در این زمان بخوابند و در نماز جماعت، حضور نیابند ]

 [.1/84؛ تبیین الحقائق:1/197نی: الدّوا

 

 :عشا زسخن گفتن پس از نما
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ای ردّ و بدل شود که هم سبب گناه سخنانِ فراوان و بدون فایدهزیرا چه بسا این نیز، پسندیده نیست؛    

افراد گردد و هم شبشان را )بدون دستاوردی مفید( سپری و ضایع گرداند ! چه بسا شخص، اهل نماز شب 

گونه این عبادت بزرگ را از دست بدهد و یا ممکن است نشستنشان به قدری به درازا بکشد که باشد و این

أخیر بیافتد ی فردایشان به تنتوانند برای نماز صبح، بیدار شوند و نمازشان، فوت گردد. یا اینکه کار و پیشه

 .انگاریشان در آن شودیا سبب سهل

 

 :نماز سپیده )صبح( -ه

. این شودپیش از طلوع خورشید، نمایان می کهآشکار شدن سفیدی کنار آسمان سپیده عبارتست از    

« بَیانی»شود. اما در منطقه سوران، غالبا آن را واژه )سپیده( بیشتر در بَهدینان )بادینان( به کار گرفته می

 از عمومیّت« بَیانی»به نظر من، واژه در زبان عربی، قرار دارد. « فجر»ر دو واژه در مقابلِ واژه گویند. همی

 پیدهی سگیرد؛ از این رو واژهبیشتری برخوردار است؛ زیرا هم طلوع فجر و هم طلوع خورشید را در بر می

ور ، انتهای شب است همانطسپیدهتری، زمان نماز صبح را مشخص گرداند. را به کار بردم تا به شکل ویژه

 که شفق، آغاز آن است. 

 

 سپیده:اقسام 

 است: دو بخش سپیده

 ی اول )فجر کاذب(:سپیده -1

شود. از آنجا که روشنی ممتدّی که در افق آسمان و در محلّ طلوع برای مدّت زمان اندکی، نمایان می   

)دُم گرگ( « ذنب السِّرحان»دهد  آن را گردد و جای خود را به تاریکی میپس از زمان کوتاهی، ناپدید می

 .گویندمی
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 سپیده صادق )فجر صادق(: -2

کند و همچنان به کلّ آسمان، سرایت می شود و آرام آرامنوار روشنی است که از کنار آسمان، نمایان می   

 اللٍ،بِ أَذَانُ سُحُورِکُمْ مِنْ یَمْنَعَنَّکُمْ ال» کند. در احادیث آمده است: یابد تا اینکه خورشید، طلوع میادامه می

؛ ابو 2171؛ نسائی: 706؛ ترمذی: 1094مسلم:  « ] األُفُقِ فِی الْمُسْتَطِیرُ الْفَجْرُ وَلَکِنِ الْمُسْتَطِیلُ، الْفَجْرُ وَال

نه اذان بالل و نه سپیدی ممتد، شما را از سحری )خوردن و آشامیدن( منع نکند تا اینکه » [؛ 2346داود: 

 «.کندسپیده از جانب افق، طلوع می

دارد در عربی نیز نامهای دیگری دارد؛ « بَیانی»همچنان که در کوردی اسامی دیگری چون نماز سپیده    

ز آمیزد؛ ا. علت نامگذاری به صبح، این است که سرخی و سفیدی در هم می«الغداة»و « الصّبح»ازجمله: 

 گویند.می« وجهٌ صبوحٌ»این رو صورت زیبا را هم 

 

 صبح:ابتدای زمان نماز 

 گردد.صادق، آغاز می یسپیدهفقها، اتّفاق دارند بر اینکه زمان نماز صبح با آشکار شدن    

 

 صبح:زمان نماز  انتهای

 اند بر آنکه انتهای نماز صبح، مصادف است با طلوع خورشید.همچنین فقها متّفق   

 

 ادای نماز صبح در ابتدای وقت:

فقها ازجمله مالک، شافعی، احمد، اسحاق  جمهورماز صبح در ابتدای وقت، ادا گردد؛ بهتر آن است که ن   

دم بهتر است از تأخیر آن به وقت روشنایی. و ابو ثور بر آنند که ادای نماز صبح در گرگ و میش سپیده

، ابن مغنی]ال باشدمی -رضی اهلل عنهم–این، دیدگاه خلفای راشدین، ابو موسی، ابن المنذر و ابن مسعود 
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 نْصَرِفُ،یَ ثُمَّ الصُّبْحَ، یُصَلِّی انَکَ» کند: روایت می -رضی اهلل عنه–. سیّدنا ابو برزه اسلمی [1/540قدامة: 

پیامبر وقتی » [؛ 1079؛ مسلم: 541بخاری: « ]الْمِائَةِ إِلَى بِالسِّتِّینَ یَقْرَأُ وَکَانَ جَلِیسَهُ، مِنَّا الرَّجُلُ یَعْرِفُ وَمَا

 -به سبب تاریکی–گشت هیچ کدام از ما شد و باز میاز نماز صبح، فارغ می -صلّی اهلل علیه و سلم -

عادتا شصت تا صد آیه را )در نماز   -صلّی اهلل علیه و سلم -پیامبر . شناختشخص کنار دستش را نمی

 «.کردصبح( قرائت می

 

 ی زمان نمازها:ی دیگر دربارهچند نکته -مبحث سوّم

 

 مورد تأکید نمازهاست: زمان، فرضِ -الف

که اتّفاقا بیشتر از سایر واجبات نماز،  باشدمیی نماز ادای نماز در وقت آن، واجب است و زمان، فریضه   

 « نَّ الصَّالةَ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَّوْقُوتًاإِ» فرماید: مورد تأکید قرار گرفته است؛ خداوند می

از همین روست که نباید به هیچ «. ادای نماز بر اساس وقتهای تعیین شده، فرض است» [؛ 103]النساء:

ی جنابت یا عدم وضو و نه عدم دسترسی به آب بهانه به عنوان، نماز را از وقت آن به تأخیر انداخت؛ نه

وقت تعیین شده، هیچ عذری  یا پوشاک و مکان پاکیزه و یا هر دلیل دیگر. برای ترک نماز و ادای آن در

شود و باید شخص مسلمان، نمازش را در وقت تعیین شده و در هر وضعیتی که هست، ادا کند پذیرفته نمی

 [.22/30؛ مجموع الفتاوی، ابن تیمیّة: 1/182؛ المجموع، النووی: 1/79األم، امام شافعی:  ]

کنند؛ ازجمله در که نمازشان را سر وقت، ادا میها جای قرآن، نمازگزارانی را مدح کرده خداوند در ده   

کسانی که بر » [؛ 34]معارج:«  وَالَّذِینَ هُمْ عَلَى صَالتِهِمْ یُحَافِظُونَ »فرماید: ی آنان میسوره معارج درباره

با آگاهی از زمان نمازها بر آن، محافظت فرماید: یعنی چنانکه ابن مسعود می« کنندنمازهایشان محافظت می

 [.2/386؛ األوسط، ابن المنذر: 129/7المجمع، طبرانی: « ]ورزندمی
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ادای نمازها در وقت تعیین شده را بهترین عمل حسنه به حساب آورده  -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر    

الْعَمَلِ أَیُّ »پرسیدم:  -صلّی اهلل علیه و سلّم–گوید: از پیامبر می -رضی اهلل عنه–است. سیّدنا ابن مسعود 

، قُلْتُ : ثُمَّ "بِرُّ الْوَالِدَیْنِ  "، قُلْتُ : ثُمَّ أَیُّ ؟ قَالَ: "الصَّالةُ عَلَى وَقْتِهَا  "أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : 

بوبتر است؟ چه عملی نزد خداوند، مح»[؛ 85؛ مسلم: 527بخاری:  « ]الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ " : أَیُّ ؟ قَالَ

فرمود: ادای نمازها در وقتشان. گفتم: پس از آن چه عملی؟ فرمود: نیکی کردن به به پدر و مادر. گفتم: 

 «.سپس چه عملی؟ فرمود: جهاد در راه خدا

 

 عذرِ به تأخیر انداختن نماز: -ب

را به عنوان اصل، آن است که نمازها در وقت خود، ادا شوند امّا شریعت، جهت آسانگیری، مواردی    

 عذر تأخیر در ادای نماز، پذیرفته است:

: هرکس پیش از ادای نماز بخوابد یا ادای آن را فراموش کند تا اینکه وقت خواب و فراموشی -2و  1

 نماز سپری گردد چنین شخصی، معذور است اما باید به محض بیداری یا یادآوری، نمازش را بخواند.

 نَسِیَ مَنْ »فرمودند:  -صلّی اهلل علیه و سلّم–کند: پیامبر روایت می -عنه رضی اهلل–سیّدنا انس بن مالک 

هر کس نمازش را فراموش »[؛ 314؛ مسلم: 597بخاری: « ] ذَلِكَ إِلَّا لَهَا کَفَّارَةَ لَا ذَکَرَهَا إِذَا فَلْیُصَلِّ صَلَاةً

 «.بر وی نیستای جز این کرد هرگاه آن را به یاد آورد آن را ادا کند. کفّاره

 

 ، نمازش را بخواند: هر کس به ترک نماز، اکراه و اجبار گردد به نحوی که نگذارند حتّی با اشارهاکراه -3

. هرگاه شرایط [208؛ األشبان والنظائر: 1/200؛ حاشیة الدسوقی: 3/67]المجموع، نووی:  معذور است

خواند الزم ی سر باگر بتواند نمازش را با اشاره اکراه، رفع شد باید نمازش را قضا کند. البته چنین شخصی

 است که نمازش را در همان حال، ادا کند.
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نماز اول را در تواند : کسی که شرایط جمع نماز را داشته باشد میجمع نماز برای افراد واجد شرایط -4

هر دو را در وقت عصر  وقت نماز دوم، ادا کند؛ مثال شخص )مسافر( نماز ظهر را با نماز عصر جمع کند )و

 بخواند(.

 

: هرگاه شخص در چنان شرایطِ خوف و بیمی قرار بگیرد که نتواند نمازش را به یاد ترس و خوف -5

اش تا پیش از اتمام وقت نماز به حالت عادّی بر نگردد بیاورد، صاحب عذر است؛ اگر شرایط روحی

در غزوه خندق نتوانست نمازش را ادا  -اهلل علیه و سلّمصلّی –تواند بعدا نمازش را بخواند؛ زیرا پیامبر می

؛ الشرح الممتع، ابن 2/36]جهت برّرسی دیدگاه فقها رک: نیل األوطار:  کند تا اینکه خورشید، غروب کرد

 .[2/23عثیمین: 

 

 کنند:که )در اثنای وقت نماز( شرایط ادای نماز را پیدا میکسانی -ج

ا ای افاقه بیابد یا زنی حائض یای به حدّ بلوغ برسد یا دیوانهنماز بچهاگر پیش از سپری شدن وقت    

زا، پاک شود و غسل کند و مقدار یک رکعت یا بیشتر از وقت نماز، باقی باشد واجب است که نمازشان تازه

 را بخوانند و باید در این امر، عجله کنند.

اگر زن حایض پیش از طلوع فجر، پاک شود واجب است که نماز مغرب و عشا را ادا کند. همچنین اگر    

، اهاین دیدگپیش از غروب، حیضش به پایان برسد ادای نماز ظهر و عصر بر وی، واجب است. احادیث بر 

به آن  که در بحث حیض –ی تحقیق امام ابن تیمیه نیز داللت دارند و جمهور فقها نیز قایل به آنند. نتیجه

 همین رأی است. -پرداختیم

 

 :ترك بدون عذر نماز و سپری شدن وقت آن -د

 کسی که نمازش را فراموش کرده )چنانکه بیان شد( واجب است که نمازش را قضا کند بنابراین قضای    
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نماز بر کسی که عمدا نمازش را ترک کرده، به طریق اَولی، واجب است. یعنی کسی که نمازش فوت شده، 

«  قْضَىیُ أَنْ أَحَقُّ اللَّهِ یْنُدَ» فرماید: می -صلّی اهلل علیه و سلّم–مدیون است و باید آن را قضا کند؛ پیامبر 

 . «دَین خداوند در اولویّت، قرار داردقضای » [؛ 3310؛ ابو داود: 1148؛ مسلم: 1953بخاری: ]

روزه و حج را دَین و قرض نامیده است. اگر شخص، حج نگزارده باشد  -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر    

توان به جای او، روزه گرفت؛ توان به جای او حج گزارد و اگر روزه نگرفته باشد میپس از مرگش می

شخص، مدیون و بدهکار خداست؛ بنابراین اگر شخص، نماز نگزارده زیرا این موارد، حقّ خداوندند و 

 باشد چگونه قضای آن، بر او واجب نیست؟!

 کسی که نمازش فوت شده، مدیون است و باید آن را قضا کند.. واهلل أعلم.    

 

 :قضای نماز -مبحث چهارم

شدند امّا شخص آنها را ادا می مراد از قضای نماز، خواندن نمازهایی است که باید در وقت خود ادا   

گویند. وتانن( میآن )در زبان کوردی: چُواندن یا فَنکرده است. چنین امری را فوت شدن نماز یا ترک 

 نامند.می« قضا»شده را در زبان عربی، خواندن این نمازهای ترک

د وقت، ادا نکرده باش توجّهی و امثال آن، نمازش را درشخصی که به سبب تنبلی و مشاغل دنیوی و کم   

 آید؛ از این رو باید نمازهایش را قضا کند.مادام که معتقد به وجوب نماز است مسلمان به حساب می

 

 عدم جواز تأخیر در قضای نماز:

 تواند قضا را به تأخیر بیاندازد؟آیا در صورت فوت نماز، شخص باید بالفاصله آن را قضا کند یا می   

صلّی  –کند؛ زیرا پیامبر هرگاه نماز شخص به هر دلیلی که باشد فوت شود باید بدون درنگ، آن را قضا 

 مْأحَدُکُ نَسِیَ اذَا »فرماید: ی شخصی که خوابیده یا نمازش را فراموش کرده میدرباره -اهلل علیه و سلّم
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است و عبدالرزاق در المصنّف،  ]صحیح«  اسْتَیْقَظَ وَإِذَا»  [684مسلم:]«  ذَکَرَهَا إذَا فَلْیُصَلِّهَا عَنْها نَامَ أو صَلَاةً

هرکدام از شما نمازی را فراموش کرد یا در وقت نماز، خواب بود هرگاه  » ؛[509آن را روایت کرده است: 

 «.د و یا بیدار شد نمازش را بخواندآن را به یاد آور

وقت نمازش سپری شده است باید بالفاصله نمازش را که بنابراین هرگاه شخص، بیدار شد در حالی   

 بخواند به شرطی که مانع شرعی، وجود نداشته باشد واهلل أعلم.

 

 :اش فراوان باشدشدهشخصی که نمازهای فوت

اش فراوان است )یک ماه و دو ماه، یک سال و دو سال و ...( نیز مدیون شدهکسی که نمازهای فوت   

باید دَینش را هرچه زودتر ادا کند. بهترین روش آن است که ابتدا تعداد نمازهای خداوند بزرگ است و 

اش یکی از نمازهای بندی کند سپس به همراه هرکدام از نمازهای روزانهشده را حساب و آنها را لیستفوت

ست گویند: واجب اگذشته را قضا کند. دلیل لزوم قضا، رأی جمهور فقهاست ) جز امام احمد( که می

 نمازهایش را قضا کند.

 

 )اوقات نهی شده(: زمانهایی که ادای نماز در آنها پسندیده نیست -مبحث پنجم

 :پس از نماز صبح و عصر -2و  1

کند ادای نماز در این دو وقت، مناسب نیست؛ سیّدنا در این زمینه، احادیثی وجود دارد که بیان می   

 عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ عُمَرُ عِنْدِی وَأَرْضَاهُمْ مَرْضِیُّونَ، رِجَالٌ عِنْدِی شَهِدَ»فرماید: می -رضی اهلل عنهما–عبّاس ابن

 تَغْرُبَ تَّىحَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الشَّمْسُ، تُشْرِقَ حَتَّى الصُّبْحِ، بَعْدَ الصَّلَاةِ عَنْ نَهَى وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِیَّ أَنَّ

–الخطّاب ی آنان معتمَدتر عمر بننی محلّ اعتماد و از همهادمر» [؛ 826؛ مسلم: 581بخاری: « ]مْسُالشَّ

از ادای نماز پس از نماز صبح تا  -صلّی اهلل علیه و سلّم–نزد من شهادت دادند که پیامبر  -رضی اهلل عنه

 .«و پس از نماز عصر تا غروب، نهی کردندطلوع خورشید 
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 :هنگام زوال )وقتی که خورشید دقیقا در وسط آسمان، قرار دارد( -3

 رَسُولُ کَانَ سَاعَاتٍ ثَلَاثُ»فرماید: است که می -رضی اهلل عنه–دلیل این امر، حدیث سیّدنا عقبة بن عامر    

 تَرْتَفِعَ، حَتَّى ةًبَازِغَ الشَّمْسُ تَطْلُعُ حِینَ مَوْتَانَا، فِیهَا نَقْبُرَ أَنْ أَوْ فِیهِنَّ نُصَلِّیَ أَنْ یَنْهَانَا وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ

-پیامبر » [؛ 831مسلم:« ]تَغْرُبَ حَتَّى لِلْغُرُوبِ الشَّمْسُ تَضَیَّفُ وَحِینَ تَمِیلَ، حَتَّى الظَّهِیرَةِ قَائِمُ یَقُومُ وَحِینَ

اینکه در سه وقت، نماز بخوانیم یا مردگانمان را به خاک بسپاریم: ما را نهی کردند از  -صلّی اهلل علیه و سلّم

شود، وقتی که خورشید در وسط آسمان، قرار که مرتفع میکند تا زمانیهنگامی که خورشید طلوع می

 .«شد و زمانی که خورشید در شرُف غروب باشد تا غروبداشت تا زمانی که )به سوی مغرب(، منحرف می

 

 از نماز در اوقات مذکور: علّت منع

علّت منعِ یارانش از ادای نماز در این چند وقت را بیان، فرموده است؛  -صلّی اهلل علیه و سلّم –پیامبر    

 صَلَاةَ لِّصَ قَالَ: الصَّلَاةِ، عَنْ أَخْبِرْنِی اللَّهِ، رَسُولَ یَا قُلْت »فرماید: می -رضی اهلل عنه–سیّدنا عمرو بن عَبسه 

 وَحِینَئِذٍ شَیْطَانٍ، یْقَرْنَ بَیْنَ تَطْلُعُ حِینَ تَطْلُعُ تَرْتَفِعَ،فَإِنَّهَا حَتَّى الشَّمْسُ، تَطْلُعُ حِینَ الصَّلَاةِ عَنْ أَقْصِرْ ثُمَّ بْحِ،الصُّ

 لصَّلَاةِ،ا عَنْ أَقْصِرْ ثُمَّ بِالرُّمْحِ، الظِّلُّ یَسْتَقِلَّ حَتَّى مَشْهُودَةٌ، مَحْضُورَةٌ الصَّلَاةَ فَإِنَّ صَلِّ، ثُمَّ الْکُفَّارُ، لَهَا یَسْجُدُ

 أَقْصِرْ مَّثُ الْعَصْرَ، تُصَلِّیَ حَتَّى مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ الصَّلَاةَ فَإِنَّ فَصَلِّ، الْفَیْءُ أَقْبَلَ فَإِذَا جَهَنَّمُ تُسَجَّرُ حِینَئِذٍ فَإِنَّ

 [؛ 832م: مسل « ]الْکُفَّارُ لَهَا یَسْجُدُ وَحِینَئِذٍ شَیْطَانٍ، قَرْنَیْ بَیْنَ تَغْرُبُ فَإِنَّهَا الشَّمْسُ، تَغْرُبَ حَتَّى الصَّلَاةِ عَنْ

ی نماز مرا آگاه کن! فرمود: نماز صبح را بخوان آنگاه نماز خواندن را ترک گفتم: ای رسول خدا درباره» 

ن کند طلوعش از میایابد؛ زمانی که خورشید، طلوع میکند و ارتفاع میکن تا زمانی که آفتاب طلوع می

ا ت کنند. سپس نماز بخوانگردد. کفّار در این هنگام، برای خورشید، سجده میدو شاخ شیطان، واقع می

؛ زیرا فرشتگان در این نماز، آماده و حاضر گیرد، قرار میخورشید همچون نیزه در راستای سرت کهزمانی

شود. سپس وقتی که اشیاء، دارای ور میرا ترک کن؛ زیرا در این هنگام، جهنّم، شعله. آنگاه نماز هستند

سایه شدند )و خورشید به سمت غروب، حرکت کرد( نماز بخوان؛ زیرا فرشتگان در این نماز، آماده و 
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کند ؛ زمانی که خورشید، غروب میامتاع کناز خواندن نماز،  تا غروب خورشید حاضر هستند. سپس

 .«کنندشود و در این هنگام نیز کفّار برای خورشید، سجده میغروبش از میان دو شاخ شیطان، واقع می

 

 :نمازهایی که ادای آن در این اوقات نیز، جایز است

 :نماز در روز جمعه -1

ه کتواند به هر اندازه رود شخص مسلمان میی جمعه باالی منبر میتا زمانیکه خطیب برای بیان خطبه   

خطیب، جهت ادای خطبه، باالی منبر  هاما هرگا )اگرچه مصادف با زوال هم باشد( بخواهد نماز بخواند

 رَجُلٌ غْتَسِلُیَ لَا» فرماید: می -صلّی اهلل علیه و سلّم–قرار گرفت نماز خواندن، کار نیکویی نیست. پیامبر 

 یْنَبَ یُفَرِّقُ فَلَا یَخْرُجُ ثُمَّ بَیْتِهِ طِیبِ مِنْ یَمَسُّ أَوْ دُهْنِهِ مِنْ وَیَدَّهِنُ رٍطُهْ مِنْ اسْتَطَاعَ مَا وَیَتَطَهَّرُ الْجُمُعَةِ یَوْمَ

: بخاری ] «الْأُخْرَى الْجُمُعَةِ وَبَیْنَ بَیْنَهُ مَا لَهُ غُفِرَ إِلَّا الْإِمَامُ تَکَلَّمَ إِذَا یُنْصِتُ ثُمَّ لَهُ کُتِبَ مَا یُصَلِّی ثُمَّ اثْنَیْنِ

ی روغن و هر مردی روز جمعه، غسل جمعه گرفت و خود را پاکیزه نمود و بدنش را به وسیله» [؛ 883

اش، خوشبو کرد سپس به مسجد رفت و خود را در میان دو شخص نیانداخت )یعنی با از سر و عطرِ خانه

 آنگاه سکوت اختیار کرد شانه باال رفتن و .. آنان را نیازرد( سپس به هر اندازه که توانست نماز خواند و

 «.گذرداش میی آیندهو به بیانات امام، گوش داد قطعا خداوند از گناه این جمعه تا جمعه

 

 :دو رکعت نماز طواف کعبه -2

ی خدا با اوقاتِ مورد نهی، مصادف شود اشکالی ندارد و شخص اگر ادای دو رکعت نماز طواف خانه   

 زیادی بر این امر، وجود دارد؛ ازجمله:تواند آن را ادا کند؛ دالیل می

» فرمودند:  -صلّی اهلل علیه و سلّم–کند پیامبر که روایت می -رضی اهلل عنه–حدیث سیّدنا جَبَیر بن مطعم 

؛ نسائی: 869ترمذی:  ]« یَا بَنِی عَبْدِ مَنَافٍ ال تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَیْتِ أَیَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ
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ای بنی عبد مناف ! در » [؛ (، آن را صحیح دانسته است.7900؛ آلبانی در صحیح جامع الترمذی )2924

 «.خواهد طواف کعبه کندروز مانعِ شخصی نشوید که میهیچ ساعتی از شبانه

را در شدّت سیّدنا ابن عبّاس، سیّدنا حسن و حسین و گروهی دیگر از علمای سلف این دو رکعت    

 اند.گرمای ظهر، ادا کرده

 

 :قضای نمازها در این اوقات -3

 روز، جایز است.قضای نمازهای فرض و همچنین سنّت در همه اوقات شبانه

 

 :نمازهایی که سببِ ویژه دارند -4

 ات مانند دو رکعت نماز تحیّة المسجد و دو رکعت نماز وضو، کسوف و ... . ادای این نمازها در اوق   

 جایز است. همچون نماز طواف،شده، نهی

 

 :شدهحکم نماز جنازه در اوقات نهی

ادای نماز جنازه در سه وقت مذکوری که مورد نهی، قرار گرفته است جایز نیست؛ عقبة بن عامر به    

 نَقْبُرَ نْأَ أَوْ فِیهِنَّ نُصَلِّیَ أَنْ یَنْهَانَا وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ کَانَ سَاعَاتٍ ثَلَاثُ» فرماید: صراحت می

 الشَّمْسُ ضَیَّفُتَ وَحِینَ تَمِیلَ، حَتَّى الظَّهِیرَةِ قَائِمُ یَقُومُ وَحِینَ تَرْتَفِعَ، حَتَّى بَازِغَةً الشَّمْسُ تَطْلُعُ مَوْتَانَا:حِینَ فِیهَا

ما را نهی کردند از اینکه در سه  -صلّی اهلل علیه و سلّم-بر پیام»[؛ 831مسلم:  ] «تَغْرُبَ حَتَّى لِلْغُرُوبِ

ه مرتفع ککند تا زمانیوقت، نماز بخوانیم یا مردگانمان را به خاک بسپاریم: هنگامی که خورشید طلوع می

د و وشتا زمانی که )به سوی مغرب(، منحرف می داردشود، وقتی که خورشید در وسط آسمان، قرار می

 .«شید در شرُف غروب باشد تا غروبزمانی که خور
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 :سوّمفصل 

 اذان و اقامه
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 :تعریفات -مبحث اوّل

 : تعریف اذان

معنای آگاه کردنِ دیگری ی دور. اذان در زبان عربی، بهزدن کسی از فاصله داز نظر لغوی، عبارتست از دا

مردم را نسبت به حج، » [؛ 27]الحج:«  بِالْحَجِّوَأَذِّن فِی النَّاسِ  »فرماید: است؛ چنانکه خداوند متّعال می

 «.مطلع و آگاه کن

ی ی چند عبارت و جملهاز نظر اصطالحی عبارتست از: فراخواندن مسلمانان به مسجد به وسیله   

 مخصوص برای نماز خواندن به صورت جمعی. همچنین برای اعالم فرا رسیدن زمان نمازها.

 :تعریف اقامه

 ی، گرفته شده که برخواسته از صیغهاقامهعربی ی زبان کوردی( اصطالحی است که از واژهقامَت )در    

باشد و عبارتست از: آن را راست کرد )مثال کجی و خمیدگی را( و به چند معنای می« أقامَ»ماضی فعل 

 دیگر نیز آمده است: اقامت گزید، نمایان شد، او را صدا زد و ... .

 گیرد.ی ویژه، انجام میعبارتست از عبادتی که با بیان چند عبارت و جملهاز نظر اصطالحی،    

 

 :اهمیّت و حکم اذان گفتن -دوّممبحث 

 

 :اهمیّت و ارزش اذان

 غَنَمَالْ تُحِبُّ أَرَاكَ نِّیإ »خطاب به ابن ابی صعصعه فرمود:  -رضی اهلل عنه-سیّدنا ابو سعید خُدری  -1

 صَوْتِ دَىمَ یَسْمَعُ لَا فَإِنَّهُ بِالنِّدَاءِ صَوْتَكَ فَارْفَعْ بِالصَّلَاةِ فَأَذَّنْتَ بَادِیَتِكَ أَوْ غَنَمِكَ فِی کُنْتَ فَإِذَا وَالْبَادِیَةَ

 لَیْهِعَ اللَّهُ صَلَّی اللَّهِ رَسُولِ مِنْ سَمِعْتُهُ سَعِیدٍ أَبُو قَالَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ لَهُ شَهِدَ إِلَّا شَیْءٌ وَلَا إِنْسٌ وَلَا جِنٌّ الْمُؤَذِّنِ

مندی؛ دانم که تو به گوسفند و دشت و صحرا نشینی عالقهمی» [؛ 2/12؛ مسلم: 609بخاری:  « ] وَسَلَّمَ
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ت و صحرا بودی و اذان گفتی با صدای بلندتر اذان بگو ! زیرا هر شهرگاه نزد گوسفندانت یا در د بنابراین

صدای اذانت را بشنوند در روز قیامت، پاداش بیشتری به تو خواهد رسید.  اندازه اجنه و انسانهای بیشتری

 «.شنیدم  -صلّی اهلل علیه و سلّم–گوید: من عینِ این کالم را از رسول خداابو سعید می

 -صلّی اهلل علیه و سلّم–روایت شده که پیامبر  -رضی اهلل عنهما –از سیّدنا معاویة بن ابی سفیان  -2

[؛ 725ماجه: ؛ ابن4/95؛ احمد: 387مسلم:  « ] الْقِیَامَةِ یَوْمَ أَعْنَاقًا النَّاسِ أَطْوَلُ الْمُؤَذِّنُونَ»  فرموده است:

 «.مردمانند فرازترینِمؤذّنان در روز قیامت، گردن» 

» ودند: فرم -صلّی اهلل علیه و سلّم–روایت شده که پیامبر  -رضی اهلل عنه–از سیّدنا عقبة بن عامر  -3 

 إلَى أُنْظُرُوا  : یَعْجِبُ رَبُّكُ مِنْ رَاعی غَنَمٍ فِی رَأسِ شَظِیَّةِ جَبَلٍ یُؤَذِّنُ بِالصَّالةِ وَیُصَلِّی، فَیقُولُ اهللُ عَزَّ وَجَلَّ

؛ 4/95؛ احمد: 2/20نسائی:  « ]دِی وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَیَخَافُ مِنِّی، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْ الصَّالةَ وَیُقِیمُ یُؤَذِّنُ هَذا عَبْدِی

پروردگارتان از چوپانی که بر » [؛ ( آن را صحیح دانسته است41آلبانی در سلسلة األحادیث الصحیحة )

فرماید: به این آید؛ خداوند بزرگ میخواند، به اعجاب میگوید و نماز میای کوچک اذان میروی تپه

)آگاه باشید( که من از این خواند. گوید و نماز میبنگرید که خوفِ من در دل دارد و اذان میی من بنده

 .«ام گذشتم و وی را وارد بهشت کردمبنده

 

 :برتری اذان گفتن بر امامت

جمهور فقها بر آنند که با توجّه به احادیث فروانی که در مورد فضل و بزرگی اذان، وجود دارد اذان گفتن    

برای مؤذّنان، دعای بخشش از جانب خداوند  -صلّی اهلل علیه و سلّم–از امامت نماز بهتر است؛ زیرا پیامبر 

و رضا از راهنمایی و هدایت، بزرگتر  بخشش است و باتوجّه به اینکهاما برای امامان، دعای هدایت کرده 

و خلفای  -صلّی اهلل علیه و سلّم–. اما علّت اینکه پیامبر ، بنابراین فضل اذان بر امامت، بیشتر استاست

ی حاکمیت و رهبری را بر عهده داشتند که از مقام واالیی اند این است که آنان، وظیفهراشدین، اذان نگفته

با محافظت بر وقت اذانها قابل جمع نیست. ی بیشتر است به نحوی که شغلهبرخوردار است و نیازمند م
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تیمیّه نیز آن را اختیار این، دیدگاه امام شافعی، قول مختار امام احمد و دیدگاه مذهب مالکیه است و ابن

 [.36؛ ابن تیمیة، اإلختیارات: 1/422؛ مواهب الجلیل: 1/402؛ المغنی: 3/74المجموع:  کرده است ]

 

 :اوّلین اذانی که در اسالم، سر داده شد

–اوّلین بار در سال اوّل هجری و در شهر مدینه، اذان، گفته شد؛ زیرا در حدیث صحیح سیدنا ابن عمر    

 یُنَادِی یْسَلَوَ الصَّلَوَاتِ فَیَتَحَیَّنُونَ یَجْتَمِعُونَ الْمَدِینَةَ قَدِمُوا حِینَ الْمُسْلِمُونَ انَک» آمده است:  -رضی اهلل عنهما

 مِثْلَ نًاقَرْ بَعْضُهُمْ وَقَالَ النَّصَارَى نَاقُوسِ مِثْلَ نَاقُوسًا اتَّخِذُوا بَعْضُهُمْ فَقَالَ ذَلِكَ فِی یَوْمًا فَتَکَلَّمُوا أَحَدٌ بِهَا

 فَنَادِ قُمْ لَالُبِ یَا  وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّی اللَّهِ ولُرَسُ قَالَ بِالصَّلَاةِ یُنَادِی رَجُلًا تَبْعَثُونَ أَوَلَا عُمَرُ فَقَالَ الْیَهُودِ قَرْنِ

کردند وقتی مسلمانان به مدینه آمدند برای ادای نماز، تجمّع می» [؛ 377؛ مسلم: 604بخاری:  « ]لَاةِبِالصَّ

قوس نا بدون اینکه اذان گفته شود؛ روزی در میان خود به بحث پرداختند. کسی گفت: ناقوسی همچون

مسیحیان آماده کنید و در وقت نمازها آن را به صدا در بیاورید. شخصی دیگر گفت: شاخی همچون آنچه 

ه مردم فرستید کگیرند بیاورید و در آن بدمید. عمر بن الخطاب فرمود: چرا شخصی را نمییهود به کار می

 فرمود: ای -صلّی اهلل علیه و سلّم–بر را صدا بزند و فرا رسیدن وقت نماز را به آنان، اطّالع دهد؟! پیام

 «.بالل ! برخیز و اذان سر بده

 

 :حکم اذان گفتن

یه صلّی اهلل عل–زیرا از زمان پیامبر  ؛امّت اسالم، اجماع دارند بر اینکه اذان گفتن، جایز و مشروع است   

اند. امّا حکم آن، به آن، عمل کرده -صرف نظر از اختالف دیدگاه –ن ناتا عصر حاضر، مسلما -و سلّم

ون شود امّا اگر بدفرضِ کفایی است؛ اگر شخصی در محلّی اذان داد، فرضیّت آن از دیگران نیز ساقط می

 شوند.وجود عذر، کسی اذان نگفت همه دچار گناه می
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شود واجب است اما اذان و اقامه گفتن برای نماز جماعت در مساجدی که در آن، نماز جماعت برپا می   

برای نماز تنهایی، واجب نیست. اگر شخصی از روی جهل یا فراموشی یا به هر علّت دیگر، بدون اذان و 

 اقامه در مسجد یا در هرجای دیگر، نماز بخواند گنهکار نیست و نمازش صحیح است.

 

 :دیگر در مورد اذان گفتن ینکتهچند  -مبحث سوّم

 :در سفرگفتن حکم اذان  -1

گفتن برای نماز جماعت، فرض است. اگر گروهی از مردم در سفر بودند آن است که اذاندیدگاه راجح،    

 دهند کهو خواستند نماز بخوانند الزم است که اذان و اقامه سر دهند؛ زیرا عموم ادلّه به قطعیّت نشان می

 از خواندهبه صورت جماعت، نم هو شهر و روستا هرگا در سفر و حضر -اهلل علیه و سلّم صلّی–پیامبر

 [.2/41ابن عثیمین، الشرح الممتع:  ]باشد به اذان و اقامه، امر کرده است. 

 

 :حکم اذان گفتن برای نمازهای قضا شده -2

خواهند آن را به صورت جماعت، قضا کنند؛ آیا الزم است گروهی از مردم نمازشان قضا شده و می   

 برای نمازشان، اذان بگویند و اقامه سر دهند؟! 

 من بر این باور نیستم که اذان و اقامه برای قضای نماز، واجب باشد. واهلل أعلم.   

 

 :حکم اذان و اقامه برای زنان -3

توانند اذان بگویند، اقامه بخوانند و یکی را هرگاه زنان، تنها باشند )یعنی مردی در میان آنان نباشد( می   

ایستد. زیرا اذان و اقامه، ذکر خداوند و عبادتی نمازشان میبه عنوان امام، انتخاب کنند که در وسط صف 
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مستقل هستند و نباید بدون دلیل محکم از آن، ممانعت شود. اما روشن است که علمای شریعت متّفقند بر 

 کند.گوید و برایشان امامت نمیاینکه زن برای مردان، اذان نمی

 

 :و جماعت دوم در مسجد نماز تنهایی( نماز فرادی )اذان  -4

شود یا خیر؛ اگر در هر کس به تنهایی در جایی نماز بخواند باید بداند که در این مکان، اذان داده می   

شود و نیازی نیست که وی دوباره اذان بگوید این مکان، اذان گفته شود اذان آنان برای وی نیز محسوب می

 )حکم جماعت دوّم نیز چنین است(.

 

 :اندبرای دو نمازی که جمع شده اذان -5

هرگاه شخص دو نماز را در وقت یکی از آنها جمع کرد؛ برای مثال، شخص نماز ظهر و عصر را در کوه    

شده، یک اذان عرفات یا مغرب و عشا را در مزذلفه، جمع نمود یا در هر سفر دیگر.. برای هر دو نماز جمع

خوانَد؛  یعنی یک اذان و دو اقامه. زیرا پیامبر ی جداگانه میاقامه دهد امّا برای هر کدام از نمازهاسر می

 کردند.در سفر حج، چنین می -صلّی اهلل علیه و سلّم–

 

 :نمازهایی که گفتن اذان برای آن، مشروع است -6

 جنازه،شود امّا برای سایر نمازها همچون فقها، اجماع دارند بر اینکه برای نمازهای فرض، اذان گفته می   

عیدَین، وتر و ... خیر. زیرا همچنانکه گفته شد هدف از اذان، اعالم ورود وقت نمازها به مسلمانان است. 

 . نمازهایهمچنین نمازهای فرض به زمانهایی معیّن، متعلّق هستند از این رو اذان گفتن، مختصّ آنهاست

فرض برای نمازهای سنّت نیز محسوب سنّت به نمازهای فرض، وابسته هستند، از این رو اذان نمازهای 

 شود.می
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 .4امّا نماز جنازه در حقیقت، نماز نیست؛ زیرا نه قرائت دارد و نه رکوع و سجود   

 

 :شروط اذان -مبحث چهارم

 :فرا رسیدن زمانِ آن -1

است که وقت آن فرا رسیده باشد. اذان گفتن پیش از وقت آن، صحیح نیست مگر اذان  اینشرط اذان    

شود. اذان گفتن در ابتدای وقت آن بهتر است از به تأخیر صبح که در ادامه ان شاء اهلل به آن پرداخته می

 ن، آماده کنند.از ورود وقت نماز فرضشان، اطالع بیابند و خود را برای آهرچه زودتر انداختن آن تا مردم 

 

 :پیش از رسیدن وقت آن اذان صبحگفتن 

  إِنَّ »مود: فرمی -صلّی اهلل علیه و سلّم–گفتنِ اذان صبح پیش از طلوع فجر صادق، جایز است؛ پیامبر    

 وقتی بالل،» [؛ 1092 ؛ مسلم:617بخاری: ] «مَکْتُومٍ أُمِّ ابْنُ یُنَادِیَ حَتَّى وَاشْرَبُوا فَکُلُوا بِلَیْلٍ یُؤَذِّنُ بِالال

گوید بخورید و گوید هنوز بخشی از شب، باقی است؛ شما تا زمانی که ابن أمّ مکتوم اذان میاذان می

 «. بنوشید

گفتند: وی نمی به ابن أمّ مکتوم نابینا بود و تا زمانی که» فرماید: می -رضی اهلل عنهما–سیّدنا ابن عمر    

شد تا آنان که . از این رو اذان اوّل با این هدف سر داده می«داداذان نمیسپیده ظاهر شد، سپیده ظاهر شد 

در خوابند بیدار شوند و کسی که مشغول نماز شب است اندکی استراحت کند یا وضویش را از نو بگیرد 

 خواست روزه بگیرد سحری بخورد.یا کسی که می

 

 :نیّت اذان گفتن -2

                                                           
 عدم وجود قرائت در نماز جنازه، اختالفی است )مترجم(. - 4
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 -صلّی اهلل علیه و سلّم–ی خود را نیز دارد؛ پیامبر مستقلّ است نیّت ویژهاز آنجا که اذان، عبادتی    

 «.نیتشان هستند ی اعمال در گروهمه» [؛ 1907؛ مسلم: 54بخاری:  « ] إنَّمَا االعمالُ بالنِّیَّاتِ »فرماید: می

 همچنین الزم است که اذان با زبان عربی باشد.

 

 آن، دگرگون نگردد:ای که الفاظ ادای اذان به شیوه -3

اإلحرام  ی تکبیرةمانند طوالنی کردن همزهته شود که الفاظ آن، دگرگون گردد؛ اذان نباید به صورتی گف   

 شود: آیا خداوند، بزرگ است؟ یا )ه معنای عبارت، سؤالی مینزیرا اینگو ؛) مثال گفته شود: ءااااااهلل أکبر(

 ی ذات خداوند نیست. یا اینکه لفظ، مدّ داشته باشد امّاصفتی است که شایستهاهلل أکباااااااااااااار(؛ که اَکبار، 

گردد و اگر ای از اذان، عوض شود اذان، باطل میآن را فراتر از میزان طبیعی آن، طوالنی کند. هرگاه واژه

 معنا عوض نشود نیز کراهت دارد.

 

 :رعایت ترتیب عبارات -4

تیب عبارات و جمالت را به نحوی که در سنتّ آمده بدون زیاده که تربگوید ای اذان مؤذّن باید به شیوه   

 جایی، رعایت کند؛ هرگاه چنین کرد اذانش باطل است و باید از ابتدا اذان سر دهد.و کم و جابه

 

 :عدم فاصله میان عبارات -5

واژگان و عبارات اذان، پشت سر هم یعنی باید گان و عبارات اذان، فاصله بیاندازد؛ نباید میان واژمؤذّن    

و بدون فاصله بیان شود بدون اینکه صحبت یا فعلی را در میان آن، انجام دهد. مگر اینکه عطسه کند یا 

 زمان اندکی یا چند دفعه، صرفه کند. این امر، طبق دیدگاه جمهور فقها، جایز است.برای مدّت
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 :بیشتر تالش مؤذّن برای رسیدن صدای او به افراد -6

ن مردم است کردبه این شیوه که صدایش را بلندتر کند یا از بلندگو استفاده نماید تا مقصد اذان که آگاه   

وی  خواهند همراهکه میای که کسانیفراهم شود. البتّه شرط نیست که صدایش را بلند کند مگر به اندازه

 نماز بخوانند صدایش را بشنوند.

 

 :رادیو، ضبط صوت، موبایل و ...حکم اذان گفتن با 

آن  انجام ،اذان گفتن با این اشیاء، جایز نیست؛ زیرا اذان، عبادتی مستقلّ است و الزم است که مسلمانان   

شده، صحیح است و نه از آنان، اذان نداد همه گنهکارند. نه پخش اذان ضبطدار شوند؛ اگر کسی را عهده

 بط شده و ... .اقتدا به نماز رادیو، تلویزیون، ض

 

 :صفات مؤذّن

بر مؤذن، الزم است که نیّتش پاک باشد و تنها برای رضای خداوند بزرگ، اذان دهد نه اینکه هدفش    

کسب مال و یا شهرت باشد یا برای اینکه مردم صدای خوبش را تحسین کنند ! همچنین اصل، آن است 

اگر شخص مؤذّن، درآمدی نداشته باشد و مسئوالن  به خاطر اذان گفتن، پول دریافت گردد. اما که نباید 

حکومتی، حقوقی برای وی تعیین کردند جایز است آن را دریافت کند زیرا مسلمانان به صدا و اذان وی، 

 نیازمندند.

رماید: فمی -صلّی اهلل علیه و سلّم–همچنین الزم است که مؤذّن، امانتدار و درستکار باشد؛ زیرا پیامبر    

( آن را 1/231؛ آلبانی در اإلرواء )2/284؛ احمد: 207؛ ترمذی: 517ابوداود:  « ] مُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌوَالْ» 

زیرا از یک طرف، نمازِ مردم به وی، سپرده شده «. مؤذّن، امانتدار و پاکدست است» [؛ صحیح دانسته است

تیمیّه گرفت. امام ابنله بود، قرار میو از طرف دیگر در طول شبانه روز، بر روی مناره که بلندترین بِنای مح
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اشد و بمی -صلّی اهلل علیه و سلّم–فرماید: اذان شخص فاسق، باطل است؛ زیرا مخالف با هَدی پیامبر می

؛ مواهب الجلیل: 1/138؛ مغنی المحتاج: 1/263عابدین: ابن این دیدگاه، نزد حنابله، دیدگاهی مقبول است ]

[. همچنین بهتر است که مؤذن، صدایش از دیگران بلندتر و 37اإلختیارات: ؛ 1/413؛ المغنی: 1/436

دلنشینتر باشد و به زمان اذانها و تغییرات فراوانِ آن در طول سال، آگاه باشد؛ تا بتواند هر اذانی را در 

 ابتدای زمان آن سر دهد و خود و مردم را به اشتباه نیاندازد.  

  

 :گفتن اذان یشیوه -مبحث پنجم

ا بر ی ذیل رروایت شده است که ما شیوه -صلّی اهلل علیه و سلّم–اذان گفتن به سه شیوه از پیامبر    

گزینیم که عبارتست از پانزده جمله )چهار اهلل أکبر و دو بار سایر عبارات جز ال اله اال اهلل در پایان که می

فرماید: ذکر شده که می -رضی اهلل عنه–هلل بن زید شود(. این الفاظ در حدیث سیدنا عبد ایک بار گفته می

ی وَأنَا نَائِمٌ أَمَرَ رسولُ اهللَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوسِ یُعْمَلُ لیُضْرَبَ بِهِ للنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّالةِ طافَ بِ لَمَّا» 

اهللِ أتبیعُ النَّاقوسَ؟ قالَ: ومَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إلى الصَّالةِ،  رَجُلٌ یَحْمِلُ ناقُوسَاً فِی یَدِهِ فَقُلْتُ: یا عَبْدَ

   قالَ: أَفَلَا أدُلُّكَ علَى مَا هوَ خَیرٌ مِنْ ذلكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى، قَالَ: فَقَالَ: تَقُولُ:

 اهللُ أکْبَرُ اهللُ أکبرُ اهللُ أکبرُ اهللُ أکبرُ

 إلهَ إال اهللُ أشهدُ أنْ ال إله إال اهللُ أشْهَدُ أنْ ال

 أشهدُ أنَّ محمَّداً رَسولُ اهللِ أشهدُ أنَّ محمَّداً رسولُ اهللِ

 حَیَّ عَلَى الصَّلَاةِ حیَّ عَلَى الصَّالةِ

 حَیَّ علَى الفَالحِ حَیَّ علَى الفَالحِ

 اهللُ أکبرُ اهللُ أکبرُ

 ال إله إال اهللُ

 عَنِّی غَیرَ بَعیدٍ، ثُمَّ قالَ: وَتَقولُ إذَا أقَمْتَ الصَّالةَ: قَالَ: ثُمَّ اسْتَأخَرَ

 اهللُ أکبرُ اهللُ أکبرُ

 أشهدُ أنْ ال إله إال اهللُ أشهدُ أنَّ محمَّداً رسولُ اهللِ

 حَیَّ على الصَّالةِ، حیَّ علَى الفَالحِ
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 قَدْ قَامَتِ الصَّالةُ قَدْ قَامَتِ الصَّالةُ

 أکبرُاهللُ أکبرُ اهللُ 

 ال إله إال اهللُ

 فَقُمْ اهللُ شَاءَ إنْ حَقٌ لَرُؤْیَا إنَّها: فَقَالَ رَأیتُ بِمَا فَأخْبَرْتُهُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّی اهللِ رَسولَ أتَیتُ أصْبَحَتْ فَلَمَّا 

هِ مَا رَأیتَ فَلْیُؤَذِّنْ بِهِ فَإنَّهُ أنْدَى صَوتَاً مِنْكَ، فَقُمْتُ مَعَ بِاللٍ فَجَعَلْتُ أَلْقِیهِ عَلَیهِ وَیُؤَذِّنُ بِ عَلَیهِ فَألْقِ بِلَال مَعَ

ولَ اهللِ رس اقَالَ: فَسَمِعَ ذلِكَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَهوَ فِی بَیتِهِ فَخَرَجَ یَجُرُّ رِدَاءَهُ وَیقُولُ والذی بَعَثَكَ بالحَقَّ یَ

شیخ آلبانی آن را صحیح  « ] لَقَدْ رَأیتُ مِثْلَ مَا رَأى فَقَالَ رسولُ اهللِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: فَللهِ الحَمْدُ

علی رغم  -صلّی اهلل علیه و سلّم–وقتی پیامبر » [؛ 145؛ تمام المنّة: 2/264دانسته است در: ارواء الغلیل: 

وایتی چنین آمده( امر کردند که برای جمع شدن مسلمانان برای نماز، ناقوس مسیحیان میل باطنی )در ر

فرماید: در خواب، مردی را دیدم زده شود پس از مدّتی عبد اهلل بن زید خوابی دید که در تعریف آن می

خواهی؟ فروشی؟ گفت: برای چه میگشت. گفتم: زنگ میکه دو زنگ در دست داشت و در اطراف می

را که چکنم. گفت: چرا چیز بهتری به تو یاد ندهم؟! گفتم: ی آن مردم را برای نماز، جمع میگفتم: به وسیله

نه. فرمود: بگو: خداوند بلندمرتبه است، خداوند بلندمرتبه است، خداوند بلندمرتبه است، خداوند بلندمرتبه 

 دهم که هیچ معبودیهلل، شهادت میدهم که هیچ معبودی نیست الیق پرستش باشد جز ااست. شهادت می

ه دهم کی خداوند است، شهادت میدهم که محمّد فرستادهنیست الیق پرستش باشد جز اهلل. شهادت می

ی خداوند است. بشتابید به سوی نماز، بشتابید به سوی نماز. بشتابید به سوی رستگاری، محمّد فرستاده

است، خداوند بلند مرتبه است. هیچ معبودی نیست الیق  بشتابید به سوی رستگاری. خداوند بلندمرتبه

پرستش باشد جز اهلل. و هر وقت اقامه خواندی بگو: خداوند بلندمرتبه است، خداوند بلندمرتبه است. 

 یدهم که محمّد فرستادهدهم که هیچ معبودی نیست الیق پرستش باشد جز اهلل. شهادت میشهادت می

نماز. بشتابید به سوی رستگاری. نماز برپا شد، نماز برپا شد. خداوند  خداوند است. بشتابید به سوی

، بش بلندمرتبه است، خداوند بلندمرتبه است. هیچ معبودی نیست الیق پرستش باشد جز اهلل. فردای آن

  اینفرمود: ان شاء اهللرسیدم و خوابم را برای ایشان، تعریف کردم.  -صلّی اهلل علیه و سلّم–خدمت پیامبر 

 یخواب، صادق و حق است؛ همراه با بالل برخیز و آنچه را در خواب دیدی بر وی بازگو کن تا به وسیله
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 لاللندتر است. از این رو همراه با بآن، اذان سر دهد و مردم را مطّلع سازد؛ زیرا صدای او خوشتر و ب

ر بن الخطاب، صدای اذان را شنید برخواستم و آنچه دیده بودم را به او آموختم و او اذان سر داد. وقتی عم

عرض  -صلّی اهلل علیه و سلّم–کشید؛ به پیامبر که عبایش را دنبال خود میشتابان بیرون آمد در حالی

کرد: قسم به خداوندی که تو را به حق، مبعوث کرده است من نیز عینِ چیزی که او دیده را در خواب 

 .«فرمود: سپاس برای خداوند -صلّی اهلل علیه و سلّم–دیدم. پیامبر 

 

 ی اذان صبح ) الصّالة خیرٌ من النّوم(:زیاده

از صبح در نم« الصاّلةُ خیرٌ من النّومِ» نامند که عبارتست از دو بار گفتنِ می« تثویب»فقها این زیاده را    

. تثویب نزد جمهور فقها، سنّت است و دلیل آنان، حدیث ابو محذوره ) یا ابو مخذوره( 5هاو پس از حَیعل

 « ]..فَإنْ کانَ صَالةَ الصُّبْحِ قُلْتَ: الصَّالةُ خَیرٌ مِنْ النَّومِ، الصَّالةُ خیرٌ من النَّوم» است که در آن آمده است: 

در نماز صبح » [؛ آن را تصحیح کرده است ( 645شیخ آلبانی در تخریج احادیث کتاب ) مشکاة المصابیح:

فی األولی من » فرماید: در روایتی دیگر می« بگو: نماز از خواب بهتر است، نماز از خواب بهتر است..

 «.در اذان اول صبح، آن را بگو« » الصّبح

کتوم دومِ ابن أم مشد نه در اذان داد گفته میمسلّم است که تثویب تنها در اذان اول که سیدنا بالل سر می   

رضی اهلل –ی سیدنا ابن عمر داد و دلیل این امر، فرمودهکه در ابتدای طلوع فجر صادق، آن را سر می

؛ طحاوی، 1/423بیهقی:  شد ]گفته می« حیّ علی الفالح»پس از « الصاّلة خیر من النّوم» است:  -عنهما

 [.فرماید: اسناد آن، حسن است؛ امام ابن حجر در فتح الباری می1/82شرح معانی اآلثار: 

ا این م حاضر، اما در عصر ؛بنابراین سنّت است که تثویب در اذان اوّل صبح، گفته شود نه در اذان دوّم   

 .شودبه صورتی که در اذن دوم، تثویب میایم؛ ایم و بدعتی را جایگزین آن نمودهسنّت را ترک کرده

                                                           
ی نامگذاری در زبان عربی، این شیوهاست. « حی علی الفلح»و « حی علی الصالة» ، دو بار گفتنِ «هاحیعل»مراد از  - 5

ال حول و ال قوة اال » حَمدَله و  را« الحمد هلل» ،بَسمَلَهرا  «بسم اهلل الرحمن الرحیم» رایج و مرسوم است؛ برای مثال

 و ... .گویند میحَوقَلَه  را «باهلل
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ی زمانی در صورت گفتن اذان اول باید این اذان، نیم ساعت پیش از اذان دوم سر داده بر اساس محاسبه   

 ذکر گردد.« الصالة خیر من النّوم» شود و در آن، 

 

 :آنچه به هنگام اذان بهتر است مراعات گردد -مبحث ششم

 :داشتن وضو -1

زیرا اذان، عبادت است و عبادت به طور کلّی بهتر است که در حالت وضو، انجام بگیرد. اما اگر شخص    

باشد و ثواب آن اشکال است و اذانش صحیح می فاقدبدون وضو، اذان گفت بر اساس دیدگاه همه فقها، 

 کند.را دریافت می

 

 :گفتن ایستادن در هنگام اذان -2

ادر قفقها هیچ اختالفی ندارند در اینکه سنّت است اذان در حالت ایستاده سر داده شود مگراینکه کسی    

 ؛ چه به سبب عدم توانایی خود، یا دشواری محل اذان و ... .به ایستادن نباشد

 

 :رو به قبله ایستادن -3

 [.3/28األوسط:  ت ]فقها متّفقند بر اینکه رو به قبله ایستادن به هنگام اذان، سنّت اس   

نی مرحوم شیخ آلبا « ] إنَّ الْمَلَكَ الذی رَآهُ یُؤَذِّنُ، اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ» فرماید: می -رضی اهلل عنه-زید ابن   

داد را دیده ای که اذان میفرشتهوقتی » [؛ آن را تصحیح کرده است (232، شماره 1/250در ارواء الغلیل )

 «.ایستاده بود.بود رو به قبله 

 

 قرار دادن انگشت تشهد در داخل گوش به هنگام اذان گفتن: -4
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بالل  کند:روایت می -رضی اهلل عنه–است؛ چنانکه ابو جحیفه  هانجام این امر از سیدنا بالل، روایت شد   

ش گوشهای کرد و دو انگشتش را دررا دیدم اذان گفت؛ به دهانش دقّت کردم که به این سو و آن سو رو می

(: صحیح 230فرماید )اإلرواء: ؛ آلبانی می711ماجه: ؛ ابن4/308؛ احمد: 197ترمذی:  قرار داده بود ]

 [.است

 

 ها:رو کردن به سمت راست و چپ به هنگام گفتن حیعَل -5

لَى فَأَذَّنَ فَلَمَّا بَلَغَ حَیَّ عَرَأَیْتُ بِالالً خَرَجَ إلَى األبْطَحِ » فرماید: روایت دیگری از ابو جحیفه است که می   

؛ اصل آن را بخاری و مسلم، 520ابو داود:  « ] الصَّالةِ حَیَّ عَلَى الفَالحِ لَوَّى عُنُقَهُ یَمِینًا وَشِمَاالً وَلَمْ یَسْتَدِرْ

ا ه، اذان گفت وقتی به حیعل6بالل را دیدک که در ابطح»[؛ 503؛ مسلم: 634روایت کرده اند: بخاری: 

 «.دادچرخاند اما بدنش را تکان نمیرسید گردنش را به سمت راست و چپ می

 

که تواند دو تکبیر را با یک نفس، ادا کند نه اینیعنی میواند تکبیرها را دوتا دوتا بگوید؛ تمؤذّن می: نکته

 هر تکبیر را به صورت جداگانه یا هر چهار تکبیر را پشت سرهم با یک نفس، ادا کند.

 

 :گوید نیکوستبرای شخصی که اذان را پاسخ می آنچه

 پاسخ دادن اذان با صدای آرام: -1

 شنود الزم است که با صدایی آرام آن را تکرار کند.وقتی مسلمان صدای اذان را می   

 

 پس از اتمام اذان: -صلّی اهلل علیه و سلّم–دعا کردن برای پیامبر  -2

                                                           
 ، واقع شده است.مکه در پایین کهانی است ابطح، نام مک - 6
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هُ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِیلَةَ وَالْفَضِیلَةَ وَابْعَثْ» این دعا، چنین است:    

پروردگارا! ای صاحب این »[؛ 6423؛ آلبانی، صحیح الجامع: 579بخاری:  ] « مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِی وَعَدْته

شده! وسیله و فضیلت موعود را به محمد، عطا کن. خداوندا ! پایه و مقام واالیی دعوت کامل و نماز برپا 

 !«.ای را به وی ببخش که وعده داده

 

 و دین وی: -صلّی اهلل علیه و سلّم–راضی شدن به خداوند و پیامبر  -3

هم که دشهادت می فرموده است: هر کس اذان را بشنود و بگوید: من نیز -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر    

ه دهم کشریک است و شهادت میهمانند و بیهیچ معبودی، الیق پرستش نیست جز اهلل که تنها و بی

ی خداوند است؛ به پروردگاریِ اهلل، برنامه بودنِ اسالم و ، بنده و فرستاده-صلّی اهلل علیه و سلّم–محمّد

صحیح است؛  « ]گذردی گناهان او میاز همهراضی شدم؛ خداوند  -صلّی اهلل علیه و سلّم–رسالت محمد

 [.2/26؛ نسائی: 210؛ ترمذی: 525؛ ابو داود: 386مسلم: 

الدُّعَاءُ ال یُرَدُّ بَینَ األذَانِ » فرماید: می -صلّی اهلل علیه و سلّم–دعا کردن در میان اذان و اقامه:  پیامبر  -4

؛ 534؛ صحیح ابی داود: 671یح دانسته است: مشکاة المصابیح: شیخ آلبانی، آن را صح « ] وَاإلقَامَةِ فَادْعُوا

 «.شود؛ بنابراین دعا کنیددعا در میان اذان و اقامه، رد نمی» [؛ 244ارواء الغلیل: 

 دعا کردن پس از پایان اذان: -5

عرض  -لّمسصلّی اهلل علیه و –کند: مردی به پیامبر روایت می -رضی اهلل عنه–سیّدنا عبد اهلل بن عمرو    

فَإذَا  ،یَا رَسولَ اهللِ، إنَّ المؤذِّنینَ یُفَصِّلُونَنَا، فَقَالَ رَسولُ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلیهِ وَسَلَّمَ: قٌلْ کَمَا یَقُولُونَ »کرد: 

ای رسول خدا ! » [؛ 524شیخ آلبانی، آن را صحیح دانسته است: صحیح ابی داود:  « ] انْتَهَیْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ

ویند را گفرمود: آنچه آنان می -صلّی اهلل علیه و سلّم–مؤذّنان از ما بهترند )پاداش بیشتری دارند(. پیامبر 

 «.تکرار کن؛ وقتی آن را به پایان رساندی، دعا کن تا اجابت شوی
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 :ترك مسجد پس از گفتن اذان و پیش از ادای نماز

اگر در مسجدی اذان داده شد شخص مسلمان، حق اذان داده شد ترک مسجد جایز نیست؛ یعنی هرگاه    

مشارکت ننماید؛ مگر آنکه عذری داشته باشد؛ مانند گرفتن  ،ندارد مسجد را ترک کند و در جماعت

 ی وضو، غسل گرفتن برای شخصی که آن را فراموش کرده یا استفراغ، قضای حاجت و سایر حاالتیدوباره

 نماز باشد.آید یا اینکه مثال در مسجدی دیگر، پیشکه برای انسان پیش می

 

 برخی از اشتباهات مرسوم در حین اذان و اقامه: -مبحث هفتم

متأسفانه در میان مسلمانان، در حین اذان و اقامه، اشتباهات و بدعتهایی وجود دارد که در ذیل به آن    

 شود:پرداخته می

 

 :اشتباهات مؤذنانبرخی از  -اول

 کردن حروف مدّ بیش از حدّ تعیین شده برای آنها.لرزاندن و طوالنی -1

 در شهادتین. -صلّی اهلل علیه و سلّم–به نام پیامبر « سیدنا»افزودن واژه  -2

 تسبیحات گفتن پیش از اذان و خواندن شعر و درود پس از آن. -3

 7.پس از اذان -علیه و سلّمصلّی اهلل –صلوات فرستادن بر پیامبر  -4

                                                           
پس از اذان، اشتباهی است که از سوی مؤلف  -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر اشتباه دانستن صلوات فرستادن بر  - 7

چنانکه  ؛باشدنیز میسنّت  ی( صورت گرفته است؛ زیرا این امر، عالوه بر اینکه اشتباه نیستمحترم )رحمه اهلل تعال

لوا إذا سمعتم المؤذن فقو» فرماید: اند میداود، روایت کردهدر حدیثی که ترمذی و ابو  -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر 

ید هرگاه اذان را شنید» ؛ «صالة صلى اهلل علیه وسلم بها عشرا علیَّ مثل ما یقول المؤذن، ثم صلوا علی، فإن من صلى

تکرار کنید سپس بر من صلوات بفرستید؛ چه آنکه هر کس، درودی بر من بفرستد خداوند گوید را هرآنچه مؤذن می

فرستادن با صدای بلند باشد همچنانکه در برخی  مگر آنکه مراد استاد بزرگوارمان، صلوات«. فرستدده درود بر وی می
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 .فاتحه خواندن پس از اذان -5

 .ی شرعی اذانعدم پایبندی به کیفیّت و شیوه -6

 .ترک اذان اوّل صبح و تثویب در اذان دوم )تثویب: گفتن الصالة خیر من النوم( -7

 

 برخی از اشتباهات شنوندگان اذان: -دوم

 وتوجّهی به آنهای اذان، بیان شد یا اهمال و بیعدم پایبندی به گفتارها و عملهایی که درباره -1

 به محض شنیدن اذان« لبیک»گفتن  -2

 ی آن !بوسیدن ناخنهای انگشت بزرگ به هنگام شهادتین و لمس چشمها به وسیله -3

 به دعای وسیله پس از اذان که سند صحیحی مبنی بر وجود آن در « والدرجة الرفیعة العالیة» افزودن  -4

در روایت بیهقی آمده و از میان فقهای قدیم و « إنّک ال تخلف المیعاد» دعای وسیله، وجود ندارد. اما 

 اند.کرده به آن عمل وباز آن را صحیح دانسته جدید کسانی چون امام نووی و شیخ ابن

 قسم خوردن به اذان و حق اذان ! -5

 

 :برخی از اشتباهات موجود به هنگام اقامه -سوم

 عدم پاسخگویی  از جانب شنوندگان. -1

که بسیاری از امامان جماعت کورد آن را «  أقَامَهَا اهللُ وَ أدامَهَا مَا دامَتْ السَّمَاواتُ واالرضُ »گفتن  -2

ثین در ی محدّای اضافی است که دلیلی قطعی بر آن، وجود ندارد. البته مناقشهعبارت، جملهگویند. این می

واند تاند: ضعیف است و نمیمورد آن نیز فرموده بیشتر آنان دراست که « أقامها اهلل و أدامها» ی مورد جمله

                                                           

باشد. پروردگار ی اشکال میشود که بدعت است و دارامناطق کورد نشین در شب و روز جمعه این عمل، انجام می

 مند سازد.متعال استاد بزرگوارمان را حفظ کند و ما و ایشان را از رحمت و مغفرت بی کران خود، بهره
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« مادامت السماوات واألرض»رد ی عبادات به عنوان دلیلی قابل استناد، پذیرفته شود ) یعنی در مودر مسأله

 هیچ اختالفی وجود ندارد که گفتن آن، صحیح و جایز نیست(.

 ذه الدعوة التامة..( پس از اقامه:گفتن دعای وسیله )اللهم رب ه -3

حجت آنان، این است که مادام اقامه نیز اذان نامیده شده بنابراین جایز است که پس از آن، این دعا خوانده 

 8ن ادعا، فاقد دلیل و بدعت است.شود. اما ای

أللهُمَّ أحْسِنْ وُقوفَنَا بَینَ » گویند: میخوانند و دعای دیگری می ،گروهی مبتدع دیگر پیش از نماز -4

ای را به این عبارات گروهی دیگر جمله« . پروردگارا ایستادن ما در حضورت را نیکو گردان» ؛ « یَدَیکَ

جمهور فقها، محقّقین و محدّثین «. شویمروزی که همه بر تو عرضه می» ؛ «العرض علیک یومَ»افزایند: می

جدید و قدیم بر آنند که هیچ دعایی در میان اقامه و نماز )تکبیرة االحرام(، وجود ندارد؛ نه دعای وسیله، 

 [.90، 6/89فتاوی اللجنة الدّائمة:  نه این دعا و نه دعایی دیگر ]

 

 : امهاق -مبحث هشتم

 :تعریف اقامه

پیشتر گفتیم که اقامه، مطّلع کردن مسلمانانی است که منتظر نماز هستند؛ این امر با الفاظی معیّن و به    

 ای معیّن باید صورت بگیرد.شیوه

 

                                                           
بدعت نامیدن خواندن دعای وسیله پس از اقامه، لکن  و ساکن فردوسش گرداند؛استاد ما را عفو کند   پروردگار  -8

تالفی است و بسیاری از علمای قدیم و جدید ، آن را سنت دانسته اند؛ ازجمله امام محل اشکال است؛ زیرا این امر، اخ

؛ حجت آنان این است که مادام اقامه، اذان نامیده شده بنابراین ابن حجر هیتمی، امام خطیب شربینی، امام آلبانی و ... 

تکرار الفاظ اقامه، به حدیثی استناد  گردد. خود مؤلف گرامی در بحث استحبابسنتّهای اذان بر اقامه نیز جاری می

فرماید: چون اقامه هم اذان است پس حکم اذان بر آن، جاری است و بنابراین کند که در مورد اذان است و سپس میمی

تکرار الفاظ آن، مستحب است ! با توجه به این توضیحات باید گفت که اگر به اذان بودن اقامه برای استحباب یک 

 ود باید برای سایر عملها نیز به آن استناد گردد واهلل تعالی أعلم منا بالصواب.عمل، استناد ش
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 :گفتن اقامه یشیوه

 اقامه، یازده عبارت است:   

 اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ» 

 إلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ

 أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

 حَیَّ عَلَى الصَّلَاةُ

 حَیَّ عَلَى الْفَلَاحِ

 قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ

 اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ

 [.387؛ مسلم: 605بخاری:  « ]لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ

این، روایت سیدنا عبداهلل بن زید است که سیدنا بالل را آموزش داد و او نیز همواره در خدمت پیامبر    

 کرد.آن را بازگو می -صلّی اهلل علیه و سلّم–

 -لّمصلّی اهلل علیه و س–گوید اقامه نیز کند؛ زیرا در عصر پیامبر بهتر آن است همان شخصی که اذان می   

 خواند.اقامه نیز می وگفت ان میسیدنا بالل حبشی، اذ

 

 تکرار عبارات اقامه

 شنوند پس از الفاظ مقیم، آن را تکرار کنند؟آیا کسانی که اقامه را می   

 إِذَا» ید: فرمامی -صلّی اهلل علیه و سلّم–د؛ زیرا پیامبر نگوید را تکرار کنعین عباراتی که وی می -بله

اگر اذان را شنیدید هر آنچه را » ؛ [383؛ مسلم: 611] بخاری:  « الْمُؤَذِّنُ یَقُولُ مَا مِثْلَ فَقُولُوا النِّدَاءَ سَمِعْتُمْ

م گیرد. اما الزاقامه نیز اذان است و بنابراین این حدیث، آن را در بر می«. گوید تکرار کنیدکه مؤذن می

که ن را تکرار کند؛ یعنی همچنانرسد باید عین آمی« قد قامت الصالة»است که دانسته شود وقتی مقیم به 

، شنونده نیز باید همانند آن را تکرار کند نه اینکه بدون «قد قامت الصالة قد قامت الصالة»گوید: مقیم می
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؛ زیرا همچنانکه مرحوم شیخ آلبانی فرموده است: حدیث آن، «أقامها اهلل و أدامها» هر گونه دلیلی بگوید: 

 [.241ارواء الغلیل:  شود ]نمی ضعیف است و عبادت با آن، ثابت

 

 شود؟چه هنگام اقامه، خوانده می

اصل، آن است که مؤذّن زمانی اقامه بگوید که امام برای امامت نماز، وارد مسجد گردد. سیدنا جابر بن    

 أقَامَ خَرَجَ افَإذَ وَسَلَّمَ، عَلَیهِ اهللُ صَلَّى النَّبِیُّ الیهِ یَخْرُجَ حَتَّى یُقِیمُ ال ثُمَّ» فرماید: می -رضی اهلل عنه–ثَمُرة 

خواند تا زمانی سپس اقامه نمی» [؛ 5/91؛ احمد: 202؛ ترمذی: 537؛ ابو داود: 606مسلم:  « ]یَرَاهُ حِینَ

 «.گفتاند اقامه میدید ایشان آمدهآورد؛ هرگاه میتشریف می -صلّی اهلل علیه و سلّم–که پیامبر 

 

 خیزند؟ی نماز براقامه چه زمانی مردم برای

اگر امام، حضور نداشته باشد بهتر آن است که منتظر وی بمانند، هرگاه وی حضور یافت اقامه بخوانند.    

وقتی امام در مکان نماز خویش حضور یافت و مقیم شروع به اقامه کرد بهتر آن است که مردم نیز برای 

 ادای نماز برخیزند و خود را مهیّا کنند.
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 :چهارمفصل 

 شروط نماز
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نماز به عنوان یکی از مهمترین عبادات، دارای شروط خاصّی است که در این فصل، هرکدام از این    

ی قابل توجّه آنکه با توجّه به اینکه هر کدام از شروط نماز، ذیلِ گیرد؛ نکتهشروط، مورد برّرسی، قرار می

 شود:به مباحث جداگانه )اوّل، دوّم و ...( تقسیم نمیگیرد این فصل عنوان مستقلّی، قرار می

 

 :عدم جنابت و داشتن وضو -شرط اوّل و دوّم

طهارت بدن از جنابت و همچنین داشتن وضو ازجمله شروط نماز هستند که عدم رعایت آنها بدون    

 کند.وجود عذر، نماز را باطل می

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى » فرماید: خداوند میعلت اشتراط این دو امر برای نماز آن است که    

[؛ 6دة/]المائ«  یْنِالصَّالةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَ

هرگاه قصد نماز کردید ابتدا صورت و دستانتان را تا آرنج بشویید سپس اید! که ایمان آوردهای کسانی»  »

  «.سرتان را مسح کنید و پاهایتان را تا قوزک بشویید

 نُبًا جُیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ الَ تَقْرَبُواْ الصَّالةَ وَأَنتُمْ سُکَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَالَ » فرماید: همچنین می   

اید! وقتی مست هستید به نماز که ایمان آوردهای کسانی» [؛ 43]النساء/«  إِالَّ عَابِرِی سَبِیلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ

گویید. همچنین در وقتهایی که جنب هستید )نیز به نماز نزدیک نشوید( نزدیک نشوید تا بدانید که چه می

 «. گیرید مگر آنکه مسافر باشیدتا اینکه غسل می

کُمْ ال یَقْبَلُ اهللُ صَالةَ أحَدِ» فرماید: می -صلّی اهلل علیه و سلّم–آمده است که پیامبر  احادیثهمچنین در    

شده  دچار حدَثخداوند نمازِ کسی از شما که  »[؛ 225؛ مسلم: 135بخاری:  « ] إذَا أحْدَثَ حَتَّى یَتَوَضَّأَ

است  -رضی اهلل عنهما–عمر دلیل دیگر، حدیث مرفوع ابن«. تا زمانی که دوباره وضو بگیرد ردپذیرا نمی

نماز بدون وضو، » [؛ 272ماجه: ؛ ابن1؛ ترمذی: 224مسلم:  « ] ال تُقْبَلُ الصَّالةُ بِغَیرِ طُهُورٍ »فرماید: که می

 «.شودنمیقبول 
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شخصی که عذر داشته باشد ؛ مانند برای ر گدهد ممیاین دالیل به تصریح، طهارت را شرط نماز قرار    

؛ همچنین است زنانی که شوداند یا آنکه پیوسته از بدنشان باد، خارج میکه دچار چکمیزک شدهکسانی

خوانند اگرچه ظاهرا به سبب آنچه برایشان پیش خون بدنشان همواره جاری است. اینان نمازشان را می

همچنین کسی که نه به آب، دسترسی دارد تا وضو بگیرد و نه به به صعید  آمده وضویشان باطل شده است.

 ونهگ(، در همان حالتی که هست نمازش را بخواند؛ مانند زندانیانی که هیچینهورَتا با آن تیمّم کند )فاقد الطَّ

 دسترسی به آب و خاک نداشته باشند.

 

 :، پوشاك و مکانبدنطهارت  -شرط سوّم، چهارم و پنجم

لیه صلّی اهلل ع–پیامبر داند پاک باشد؛ زیرا شرط است که بدن از هر چیزی که شریعت آن را نجس می   

؛ مسلم: 269بخاری:  « ] یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَیَتَوَضَّأْ» امر کردند که آلت تناسلی از مذی، شسته شود:  -و سلّم

تی گونه نجاسبنابراین نباید هیچ«. بگیردآلتش را بشوید و وضو » [؛ 1/125؛ احمد: 152؛ نسائی: 303

روی بدن باشد. همچنین پوشاک نیز باید پاکیزه باشد یا آنکه اگر نجاستی روی آن قرار بگیرد پاکیزه شود؛ 

 «. لباسهایت را پاکیزه کن» [؛ 4المدثر/ « ] وَثِیَابَكَ فَطَهِّرْ »فرماید: زیرا خداوند می

 فشهایشکخبر داد که  -صلّی اهلل علیه و سلّم–به پیامبر  -السّالمعلیه–همچنین وقتی جبرئیل امین    

[. 284آلبانی، ارواء الغلیل:  هر دو کفشش را در آورد ] -صلّی اهلل علیه و سلّم–نجس شده است پیامبر 

شود نجس باشد بلکه بر شخص، الزم است دهد که نباید چیزی که با آن، نماز خوانده میاین نیز نشان می

 بدون درنگ آن را کنار بگذارد. –حتی اگر در نماز باشد  –هرگاه به آن آگاه شد 

باشد؛ علت به شرط می -گزاردیعنی جایی که شخص در آن، نماز می–شرط دیگر، پاکیزگی مکان    

فِینَ ن طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّائِوَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ أَ» ی خداوند متعال است: گرفته شدن این امر، فرموده

ی من به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که هردو با هم خانه» [؛ 125]البقرة/«  وَالْعَاکِفِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ

ود کنند و رکوع و سجیابند تا طواف کنند و آنجا بمانند و خلوت میکه حضور می)کعبه( را برای کسانی

 «. نمایند پاکیزه کنیدمی
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 ای که در مسجدنیز به اصحاب، امر کرد که محل ادرار شخص اعرابی -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر    

أَنَّ أَعْرَابِیًّا بَالَ فِی الْمَسْجِدِ فَقَامَ » کند: روایت می -رضی اهلل عنه–ادرار کرد را پاکیزه کنند؛ سیدنا انس 

نْ مَاءٍ مِ مِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ، ال تُزْرِمُوهُ . قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍإِلَیْهِ بَعْضُ الْقَوْ

شخصی اعرابی، وارد مسجد شد و شروع به ادرار کردن » [؛ 284؛ مسلم: 6025بخاری: « ] فَصَبَّهُ عَلَیْهِ

ع فرمود: رهایش کنید و باعث قط -وی، یورش بردند. پیامبر صلّی اهلل علیه و سلّمنمود. گروهی از مردم بر 

ن دستور داد سطل آبی بیاورند و آ -صلّی اهلل علیه و سلّم –ادرار وی نشوید! هنگامی که فارغ شد پیامبر 

 «.را بر جایی که شخص، ادرار کرده بود ریخت

کردن آن، سبب بطالن نماز بدون وجود عذر برای زایلوجود نجاست بر روی بدن و پوشاک و یا مکان    

به آن،  و پس از اتمام نمازشود. اما اگر کسی نجاست بر بدنش وجود داشت و با آن نماز خواند نماز می

 -هرضی اهلل عن–اطالع یافت نمازش صحیح است و قضای آن، الزم نیست؛ زیرا سیدنا ابو سعید خُدری 

ا نماز خواند و اصحاب نیز پشت سر ایشان ب کفشهایشبا  -ی اهلل علیه و سلّمصلّ–پیامبر کند: روایت می

نعلهایش را درآورد؛  -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر در اثنای نماز،  نماز را شروع کردند. کفشهایشان

د: نچرا کفشهایتان را درآوردید؟ عرض کرداصحاب نیز چنین کردند. وقتی در پایان نماز سالم داد فرمود: 

دیدیم شما کفشهایت را درآوردی و ما نیز چنین کردیم. فرمود: جبرئیل آمد و به من خبر داد که کفشهایت 

الع به آن اط و( ) بر بدنش نجاست بوده نجس شده است. این حدیث، دلیل است بر اینکه نماز کسی که

ه به کابتدا نخواند بلکه از هنگامینمازش را از  -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر نداشته صحیح است؛ زیرا 

 .[284] آلبانی، ارواء الغلیل:  نجاست، اطالع یافت نیز نمازش را ادامه داد تا اینکه آن را به انتها رساند

 

 :مکانهایی که نباید در آن نماز خواند

 :شترانخوابگاه  -1
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ابو داود:  « ] مَبَارَكِ اإلبِلِ فَإنَّهَا مِنْ الشَّیَاطِینِال تُصلُّوا فِی » فرمودند:  -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر    

در خوابگاه شتران نماز نخوانید زیرا » [؛ 1/295؛ صحیح فقه السنة: 5/55؛ احمد: 769ماجه: ؛ ابن493

 «. محل شیاطین است

 

 :قبرستان -2

وا عَلَى ال تَجْلِسُ» فرمودند:  -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر فرماید: می -رضی اهلل عنه-  دابو مرثسیدنا 

 «.بر روی قبرها منشینید و در کنار آن، نماز نخوانید» [؛ 972مسلم:  « ] الْقُبُورِ وَال تُصَلُّوا إلَیهَا

الیهودَ  لَعَنَ اهللُ »فرمودند:  -صلّی اهلل علیه و سلّم–کند: پیامبر روایت می -رضی اهلل عنها–بانو عایشه    

لعنت خداوند بر یهودیان و » [؛ 529؛ مسلم: 435بخاری:  « ] وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أنْبِیائِهِمْ مَسَاجِدَ

ی میان در این مسأله، هیچ تفاوت«. مسیحیان باد ! چه آنکه قبر پیامبرانشان را به محل عبادت، تبدیل کردند

 شود. نهی از نماز، هر دو را شامل می قبرستان مسلمانان و کفّار وجود ندارد و

نهی از نماز جنازه نیست که در آنجا بر میّت، خوانده شود؛ چه میّت، ی نهی از نماز در قبرستان به منزله   

 دفن شده باشد و چه هنوز در تابوت باشد و ... .

 

 :حمام -3

؛ 745ماجه: ابن « ] کُلُّهَا مَسْجِدٌ إلَّا الْمَقْبَرَة و الحَمَّاماألرْضُ » فرماید: می -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر    

همه جای زمین، محل نماز و سجده است جز گورستان » [؛ 1/320؛ آلبانی، ارواء الغلیل: 12104احمد: 

 «.و حمام

 

 ی توان:عورت به اندازه پوشاندن -شرط ششم
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برای هر انسان توانمندی، شرط صحت نماز است؛ جمهور فقها متّفق هستند بر اینکه پوشاندن عورت    

ای فرزندان آدم » [؛ 31]النساء/« ا بَنِی آدَمَ خُذُواْ زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍیَ» فرماید: زیرا خداوند متعال می

 فرمایند معنای این آیهگروهی از مفسرین می«. ! در هر مسجدی زیبایی و آراستگی بر شما نمایان باشد

خواهید نماز بخوانید خود را بپوشانید؛ زیرا در عصر جاهلیت پیش از است که ای مسلمانان وقتی می آن

کردند و این آیه چنانکه در صحیح مسلم آمده اسالم، عربها به صورت برهنه در اطراف کعبه، طواف می

 برای منع از این عادت ناپسند، نازل گردید.

قُلْتُ یَا رَسُولَ اهللِ، إنَّا نَکُونُ فی الصَّیدِ، أَفَیُصَلِّی أحَدُنَا فِی  »فرماید: همچنین سیدنا سلمة بن اکوع می   

آلبانی در بررسی احادیث مشکاة  « ] القَمِیصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلْیَزْرُرْهُ وَلَو لَمْ یَجِدْ إال أنْ یَخُلْهُ بِشَوکَةٍ

عرض کردم: ما گاهی  -اهلل علیه و سلّم صلّی–خدا پیامبر به »  [؛( آن را حسن دانسته است760المصابیح )

ری لباس دیگبه شکار هستیم؛ آیا جایز است در یک لباس نماز بخوانیم؟ فرمود: بله! مادام که  دراوقات 

 «. را ببندد اگرچه با خار هم باشد قسمتهای باز لباس ی نداشته نباشد.دسترس

؛ آلبانی 377؛ ترمذی: 641ابوداود:  « ] یَقْبَلُ اهللُ صَالةَ حَائِضٍ إال بِخِمَارٍال » در حدیثی دیگر آمده است:    

 «.نماز زن بالغ بدون پوشش سر، صحیح نیست» [؛ ( آن را حسن دانسته است1/215در اإلرواء )

گی، برهنه پوشیداند بر اینکه اگر کسی در صورت امکان تیمیّه، اجماع علما را نقل کردهابن عبد البر و ابن   

شود. هرچند برخی از مالکیّه و شوکانی، پوشاندن عورت را شرط نماز بخواند نمازش، مورد قبول واقع نمی

؛ السیل 1/156؛ بدایة المجتهد: 1/555؛ فتح الباری: 22/117مجموع الفتاوی:  دانند ]صحّت نماز نمی

 [.1/158الجرار: 

یستادن و قیام است در مقابل خداوند کردگار و قادر و عزیز، پوشاندن عورت در نماز که در حقیقت، ا   

: البدائع ی عبادی است که با روح و بزرگی نماز کامال همخوانی دارد ]رفتار و منشی ادبی و پسندیده

 [.1/263؛ کشاف القناع: 1/184؛ مغنی المحتاج: 1/211؛ الدسوقی: 1/116

 

 ، واجب است:اعضایی که عورت هستند و پوشاندن آن در نماز
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رهنه باز  -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر الزم است که در نماز، پوشیده باشد؛ زیرا ی مرد، پهنای شانه   

ی: بخار « ] شَیْءٌ مِنْهُ عَاتِقِهِ عَلَى لَیْسَ الْوَاحِدِ الثَّوْبِ فِی أَحَدُکُمْ یُصَلِّیَنَّ لَا »آن، نهی فرموده است: بودن 

اما در «. اش چیزی نباشدهیچ کدام از شما با یک لباس، نماز نخواند که روی شانه»  [؛516؛ مسلم: 359

همچنین زن  .هایش را برهنه کندتواند نزد مردان دیگر )و همچنین محارمش(، شانهخارج از نماز، مرد می

 بردارد.تواند در خارج از نماز نزد محارم خویش، پوشش سر را که در نماز باید سرش را بپوشاند می

خالف این مسأله، دست و پاهاست که طبق دیدگاه راجح، زن حق ندارد آنها را برای مرد بیگانه نمایان    

 کند اما طبق دیدگاه جمهور، پوشاندن آن در نماز، فرض نیست.

 وَلَا رِكٌمُشْ الْعَامِ بَعْدَ یَحُجُّ لَا »اند که برهنه، طواف کعبه شود: اجازه نداده -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر    

بعد از امسال، هیچ مشرکی نباید حج بگزارد و هیچ مسلمانی » [؛ 1543بخاری:  « ] عُرْیَانٌ بِالْبَیْتِ یَطُوفُ

 به طریق اَولی، نماز در حالت برهنگی، جایز نیست.«. حق ندارد برهنه حج کند

 بِهِ، فَإنْ کَانَ وَاسِعَاً فَالْتَحِفْ» ی نماز گزاردن با یک لباس فرمود: ارهدرب -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر    

اگر گشاد و بزرگ بود بدنت را با آن بپوشان » [؛ 3010؛ مسلم: 361بخاری:  « ] وَإنْ کَانَ ضَیِّقَاً فَاتَّزِرْ بِهِ

 «.ات بپیچانتنهو اگر کوچک و تنگ بود آن را به دور پایین

مَا  »فرماید: در حدیثی، عورت نماز را مشخص کرده است؛ آنجا که می -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر    

؛ آلبانی در ارواء الغلیل آن را حسن دانسته 377؛ ترمذی: 641ابو داود:  « ] بَینَ السُّرَّةِ و الرُّکْبَةِ عَوْرَةٌ

 «.میان ناف و زانو، عورت است» [؛ 1/215است: 

باید گفت: بر مردان الزم است که در هنگام نماز از  ) و با جمع میان احادیث مذکور( شتبنابر آنچه گذ   

زانو،  کوتاه باشد که در این صورت، پوشاندن ناف تا انشانه تا پایین زانویشان را بپوشانند مگر آنکه لباسش

 ضروری است.

 

 :نماز مورد استفاده در ویژگیهای پوشش
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گزارد نازک نباشد؛ مراد از نازک، آن است که رنگ پوست آن نماز می ص باست پوششی که شخالزم ا   

 )سفیدی، گندمگونی و.. ( در زیر آن، نمایان نباشد.

که در صورت ضخامت، تنگ نیز نباشد به نحوی که شکل بدن یا برخی از اعضا در است همچنین الزم    

 گردد.ه سبب نمایان شدن عورت میک ورزشی تنگ لباس لباس خواب یا مانندزیر آن، نمایان گردد؛ 

در نماز، نرم نباشد مانند حریر و ململ  استفادهی پوشش مورد شود که پارچهبه عالوه به شرط گرفته می   

 تا به بدن نچسبد.

 نماز با پوششی که این شروط در آن، مراعات نشده باشد صحیح امّا مکروه است.   

 

 است:زنان الزم اعضایی که پوشاندن آن بر 

اگر زن در حضور مردان نامحرم نماز گزارد طبق دیدگاه جمهور فقهای شریعت باید تمام بدنش جز  -1

 دست و صورتش را بپوشاند.

اگر زن در حضور مردان نامحرم نماز خواند و عورتش )جز صورت و دست( را نپوشانده بود یا یکی  -2

بق دیدگاه فقها، نمازش صحیح است اما گنهکار از اعضایش که پوشاندن آن، واجب است نمایان گردد ط

 شود؛ زیرا دلیل محکمی بر بطالن نماز وجود ندارد.می

اش اگر خانمی تنها بود و شروع به نماز کرد یا در حضور شوهر و محارمش نماز خواند و گره روسری -3

مازش ن؛ اگر چنین نکرد و اندالزم است که بالفاصله آن را بپوش باز یا شُل شد و موی سرش نمایان گردید

یه و صلّی اهلل عل –رساند نمازش باطل است و باید آن را قضا کند. زیرا پیامبر را در همین حالت به اتمام 

؛ آلبانی در اإلرواء 377؛ ترمذی: 641ابوداود: « ]  ال یَقْبَلُ اهللُ صَالةَ حَائِضٍ إال بِخِمَارٍ» فرماید: می -سلّم

 «.نماز زن بالغ بدون پوشش سر، صحیح نیست» دانسته است[؛ ( آن را حسن 1/215)
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 :حکم پوشاندن پای زن در نماز

 ی اعضای زن در نماز، عورت است به جز دست، صورت و پشت پایشفرماید: همهامام شافعی می   

 .[1/77]األم: 

 

 :بهترین پوشش برای نماز زنان

ری بزرگی روس د:کّه لباس، نماز بخوانبهتر آن است که با دو یا سه ت بلوغ رسیده به سنّ حیض وکه  زنی   

ها تا پاهایش را فرا بگیرد و یا دامنی بلند که از هایش را بپوشاند، پیراهنی بلند که از شانهکه میان شانه

و د باشد بلن اش تا روی دامنش را پوشش دهد )پایین سینه تا مچ پایش را بپوشاند به شرطی که روسری

؛ مانند لباس نمازی که اکنون در میان زنان مسلمان، پوشیدن آن مرسوم شده (مثال تا نافش را در بربگیرد

 ای بلند تا کمر و دامنی از باالی کمر تا روی پا.و آسان و در دسترس است که عبارتست از روسری

اقل روسری و عبا بپوشد و اگر فرمود: فقها اجماع دارند بر اینکه زن باید در نماز، حدامام شافعی می   

 لباس بیشتری بپوشد بهتر است.

شود؛ جمهور فقها بر آنند که هر کس بدون اطالع هرکس در نماز، عورتش نمایان گردد نمازش باطل می

 شود.و ناگهان، عورتش در نماز، نمایان شود اگر بالفاصله آن را نپوشاند نمازش باطل می

 

 :اضطراریگزاردن در شرایط نماز برهنه 

ی نداشته باشد تا با آن، نماز بخواند نماز از وی، ساقط پوشاک، دسترسجمهور فقها بر آنند که هر کس به    

گردد؛ اما اختالف وجود دارد در اینکه نمازش را ایستاده بخواند یا نشسته. اما هر دو گروه متفقند که نمی

 تر است و این بیشتر با روحگونه پوشیدهزیرا اینبهتر است به جای رکوع و سجود با سر، اشاره کند؛ 

ر تکند؛ این دیدگاه ، پسندیدهعاده نمیاعبادت، سازگاری دارد و اگر بعدتر پوشاک یافت نمازش را قضا یا 

 است؛ واهلل أعلم.
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 :خودآرایی و پیراستگی برای نماز

ر ص مسلمان در صورت توانایی، بیشتنماز خواندن با یک تکّه لباس، جایز است اما بهتر آن است که شخ   

از یک لباس بپوشد. سنّت است که نمازگزار، لباس زیبا بپوشد و خود را بیاراید؛ به ویژه اگر به مسجد و 

در هر » [؛ 31]النساء/« خُذُواْ زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ» فرماید: جمعه و جماعت برود؛ زیرا خداوند می

 «.ی بر شما نمایان باشدمسجدی زیبایی و آراستگ

 «إذَا صَلَّى أَحَدُکُمْ فَلْیَلْبِسْ ثَوبَیِهِ، فَإنَّ اهللَ أحَقُّ مَنْ تُزَیِّنْ لَهُ» فرمود: می -رضی اهلل عنهما–عمر سیدنا ابن   

د؛ زیرا خداوند، شهرکس از شما نماز خواند هر دو تکه لباسش را بپو» [؛ 2/54؛ المجموع: 2/236بیهقی:  ]

 «.که فرد خود را برای وی بیاراید تر استشایسته

 

 :حکم نماز با پوشاك غصبی یا در زمین غصبی

 فقها در حکم این مسأله و مسائل مشابه آن بر دو دیدگاه هستند:   

: اإلنصاف تیمیّه نیز آن را پسندیده است ]حزم است و ابناین، دیدگاه امام احمد و ابن ؛جایز نیست -1

ک، بخشی از عمل نماز اشپو [. حجّت آنان، این است که21/89؛ مجموع الفتاوی: 4/33؛ المحلی: 1/194

شود؛ از این رو شرط است که بدن را بپوشاند و حالل باشد. پوشاک همچون ظرف است و از آن، جدا نمی

ماز بر خالف لباس، بخشی از نطالیی نیست که شخص با آن، وضو گرفته و نماز خوانده باشد؛ زیرا ظرف، 

 آید.به حساب نمی

 

؛ اگرچه شخص به سبب انجام عمل ناروا، گنهکار است. خود عملِ غصب نماز، جایز و مقبول است -2

 باشد نه نماز خواندن با لباس غصبی یا بر زمین غصبی.است که گناه و حرام می
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 :نماز خواندن با دمپایی و کفش

علیه –ل کرد، جبرئیبا کفش برای یارانش امامت می -صلّی اهلل علیه و سلّم–جایز است؛ یک بار پیامبر    

 را در  هر دو کفشش -صلّی اهلل علیه و سلّم–به او خبر داد که کفشهایش نجس شده است؛ پیامبر  -السالم

 [.284آلبانی، ارواء الغلیل:  آورد ]

 -صلّی اهلل علیه و سلّم–ایزات مسلمانان و یهودیان است: پیامبر نماز خواندن با کفش، یکی از تم   

نبی شیخ آلبانی در ) أصل صفة صالة ال « ] خِفَافِهِمْ وَلَا نِعَالِهِمْ فِی یُصَلُّونَ لَا فَإِنَّهُمْ الْیَهُودَ خَالِفُوا »فرماید: می

یهودیان عمل کنید؛ آنان با کفش و بر خالف » [؛ ( آن را صحیح دانسته است54صلی اهلل علیه و سلّم: 

 «.خوانندخُفهایشان نماز نمی

 

 :رو به قبله ایستادن -شرط هفتم

این نیز شرط نماز است؛ هرچند همچنانکه شیخ آلبانی فرموده است این امر، قطعی  طبق اجماع فقها،   

ر مورد سندهای آن، باقی ای حدیث در مورد آن، روایت شده که مجالی برای تحقیق داست؛ زیرا به اندازه

 نگذاشته است. اما با این وجود بهتر آن است که برخی از این ادلّه را ذکر کنیم:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِی السَّمَاء فَلَنُوَلِّیَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ » فرماید: خداوند متّعال می -1

ای )و منتظری که به تو فرمان دهیم به بینیم که به آسمان چشم دوختهمی» [؛ 144]بقرة/«  الْحَرَامِالْمَسجِدِ 

کنیم که به آن راضی و مایل هستی؛ پس به سوی مسجد ای میبه سوی قبلهکعبه رو کنی(. روی تو را 

 .«ی خداوند متعال استالحرام رو کن که همان کعبه

 إِنَّ قَالَفَ آتٍ جَاءَهُمْ الصُّبْحِ صَلَاةِ فِی بِقُبَاءَ النَّاسُ بَیْنَمَا »فرماید: می - عنهمارضی اهلل–عمر سیدنا ابن -2

 وَکَانَتْ وهَافَاسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ یَسْتَقْبِلَ أَنْ أُمِرَ وَقَدْ قُرْآنٌ اللَّیْلَةَ عَلَیْهِ أُنْزِلَ قَدْ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ

مردم در  »[؛ 2/61: ؛ نسائی526؛ مسلم: 4491بخاری:  « ]الْکَعْبَةِ إِلَى فَاسْتَدَارُوا الشَّامِ إِلَى وُجُوهُهُمْ
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هلل علیه صلّی ا–مسجد قبا، در حال ادای نماز صبح بودند که شخصی آمد و به آنان گفت: امشب بر پیامبر 

که از این به بعد رو به کعبه، نماز بخوانید. در این هنگام مردم وحی، نازل شد و به وی امر گردید  -و سلّم

 «.رو به شام ایستاده بودند که در حین نمازشان به سمت کعبه، چرخیدند

: نماز به او فرمود -صلّی اهلل علیه و سلّم–خواند و پیامبر حدیث شخصی که نمازش را به درستی نمی -3

( آن را صحیح دانسته 289شیخ آلبانی در االرواء ) ، مشهور است ]نخواندی ! که به حدیث المسیء صالتَه

إذَا قُمْتَ الَى  »خطاب به وی فرمود:  -صلّی اهلل علیه و سلّم–[. در بخشی از این حدیث، پیامبر است

وقتی برای » [؛ 2/10؛ مسلم: 467و  11/31: بخاری« ] کَبِّرْالصَّالةِ فَأسْبِغْ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ، فَ

 .«نماز به پا خواستی به خوبی وضو بگیر سپس به سوی قبله، رو کن و تکبیرة اإلحرام بگو

 

 خواندن نماز سنّت بر روی مرکَب )ماشین، حیوان سواری و ..(:

رو به قبله ایستادن بر وی واجب نیست؛  اگر شخص، سوار بر مرکَب بود و خواست نماز سنّت بخواند   

وقتی در سفر  -صلّی اهلل علیه و سلّم–ندارد؛ زیرا پیامبر  یاشکال نیز ر رویش به سمت قبله نباشداگ یعنی

مر عخواند که سوار بر مرکَبش بود؛ سیّدنا ابنبود در بسیاری از اوقات، نمازهای سنّت و وتر را در حالی می

عَلَیهِ وَسَلَّمَ یُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أیَّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، انَ رَسولُ اهللِ صَلَّى اهللُ کَ» فرماید: می -رضی اهلل عنهما–

؛ نسائی: 1/190؛ ابو داود: 2/150؛ مسلم: 2/460بخاری:  « ]وَیُوتِرُ عَلَیهَا غَیرَ أنَّه ال یُصَلِّی عَلَیهَا الْمَکْتُوبَةِ

آلبانی، أصل  سنّت )مراد، تهجّد است( ] نماز -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر » [؛ 2/491؛ بیهقی: 1/85

گذاشت که رویش به کدام سمت بود؛ خواند و فرقی نمی[ را سوار بر مرکَبش می1/60صفة صالة النبی: 

 «.گزاردالبته نماز فرض را بر آن نمی

؛ 2/459بخاری:  « ] تَوَجَّهَتْ بِهِکَانَ یُصَلِّی عَلَى رَاحِلَتِهِ فِی السَّفَرِ حَیثُمَا » فرماید: در روایت دیگر می   

خواند بر روی مرکَبش نماز می -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر خدا  »[؛ 2/66؛ احمد: 2/183ترمذی: 

 «.رویش به هر سمتی که بود
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: فقها اجماع [1/66] آلبانی، أصل صفة صالة النبی:  فرمایدبطّال اندلسی شارح صحیح بخاری می ابن   

د ی جهاد باشاینکه هیچ کس حق ندارد در حال سواره، نماز فرض بخواند مگر اینکه در بحبوحهدارند بر 

 تواند نماز فرض را در حالت سواره ادا کند.که در این صورت می

 ی نمازهای سنّت در حالت سواره، جایز است؛ واهلل أعلمخواندن همه

 

 استقبال قبله انواع

 دو نوع است:به نسبت شخص نمازگزار،  (ایستادنرو به قبله استقبال قبله )   

 : بیندکسی که کعبه را می -1

بر وی، الزم است که کامال رویش به سمت کعبه باشد؛ اگر در داخل حرم کعبه باشد جایز است به هر    

 رو کند. سمتی

 :بیندکعبه را نمیکسی که  -2

 قد است قبله آنجاست؛ بنابراین همین که رویشبر وی، فرض است رو به جانب و سویی بایستد که معت    

 به این سمت باشد کافی است.

مشرق  شوداند؛ در جنوب کوردستان گفته میی مکان خویش را تعیین کردهمردمان هر منطقه، سمت قبله   

یابند با توجّه به محراب را در سمت چپت قرار ده و به جنوب رو کن ! کسانی هم که در مسجد، حضور می

قبله  نما، سمتی قبلهیابند. در عصر جدید نیز به وسیلهای سمت قبله را میمسجد بدون هرگونه دشواری

قبله را یافت  توانی آن مینما آسانتر نیز اینترنت است که به وسیلهشود. از قبلهبه آسانی تشخیص داده می

 وجود ندارد.دقّتی در آن، که بسیار دقیق و مطمئن است و هیچ گونه خطا و بی

 

 :شود( قبله، نماز خوانده میبه حاالتی که بدون استقبال )رو کردن
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چنانکه گفته شد رو کردن به قبله، یکی از شروط نماز است امّا عدم رعایت این شرط در برخی حاالت،    

 جایز است؛ ازجمله:

 :قادر به رو به قبله ایستادن نیستکه شخص زمانی -1

تواند به سمت قبله بایستد و نه کسی نزد اوست که وی را جهت این کار، نه خود می مانند بیماری که    

 د تواننیاری دهد. یا شخصی که زندانی است و دست و پایش بسته شده؛ اینان دارای عذر هستند و می

 »[؛ 286]البقرة/«  إِالَّ وُسْعَهَاالَ یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا » فرماید: بدون رو کردن به قبله، نماز بخوانند. خداوند می

 «.کندتکلیف نمیه هیچ کس جز به اندازه توانائیش خداوند ب

 

 : شخصی که نداند قبله در چه سمتی است -2

تواند به سویی که گمان بیشتری به قبله بودنِ آن دارد نمازش را بگزارد؛ اگر در اثنای چنین شخصی می   

م، ی کراسمت دیگری است به آن سمت بچرخد؛ زیرا وقتی به صحابهنمازش احساس کرد که قبله در 

ر اثنای خواندند سریع داطالع داده شد که سمت قبله، از شام به کعبه تغییر یافته است در حالی که نماز می

[. 2/61؛ نسائی: 526؛ مسلم: 4491بخاری:  « ] الْکَعْبَةِ إِلَى فَاسْتَدَارُوا »نمازشان به سمت کعبه چرخیدند: 

اگر پس از نمازش دانست که به اشتباه به سمت دیگری نماز خوانده نمازش صحیح است و الزم نیست 

 عَلَیْهِ للَّهُا صَلَّى النَّبِیِّ مَعَ کُنَّا»فرماید: می -رضی اهلل عنه– دوباره آن را بخواند؛ زیرا سیدنا عامر بن ربیعة

 لِلنَّبِیِّ لِكَذَ ذَکَرْنَا أَصْبَحْنَا فَلَمَّا خَیَالِهِ عَلَى رَجُلٍ کُلُّ وَصَلَّى الْقِبْلَةَ أَیْنَ دْرِنَ فَلَمْ مُظْلِمَةٍ لَیْلَةٍ فِی وَسَلَّمَ

؛ شیخ آلبانی در 345ترمذی:  « ](115 )البقرة/ اللَّهِ وَجْهُ فَثَمَّ تُوَلُّوا فَأَیْنَمَا فَنَزَلَ: وَسَلَّمَ، عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى

 -صلّی اهلل علیه و سلّم–شبی تاریک در خدمت پیامبر » [؛ ( آن را حسن دانسته است1/323ارواء الغلیل ) 

طبق تشخیص خود، نمازش را خواند. دانستیم قبله در چه سمتی است. از این رو هر کدام از ما بودیم؛ نمی

تعریف کردیم. پس از آن، این آیه نازل شد:  -ی اهلل علیه و سلّمصلّ–روز بعد، این جریان را برای پیامبر 

 .«به هر سو، رو کنید روی خداوند آنجاست
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 : در حالت ترس -3

تواند به سمت دیگری رو کند؛ چه این ترس جرأت نکند رو به قبله بایستد می ،کسی که از روی ترس   

 » فرماید:ایستاده یا هر دلیل دیگری. خداوند می ای که در مقابلشبه خاطر دشمن باشد یا حیوان درنده

و  238رة/ ]البق«  فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَاالً أَوْ رُکْبَانًا *حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّالةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِینَ 

ید ای نماز به پا خیزید. اگر خوفی داشتبر نمازهایتان و بر نماز میانه، محافظت کنید و فروتنانه بر» [؛ 239

 «.در حالت سواره و پیاده نماز بخوانید

 إَذا اخْتَلَطُوا فَإنَّمَا هو التَّکْبِیرُ» آمده است که فرمود:  -رضی اهلل عنهما–عمر همچنین در حدیث سیّدنا ابن   

اگر » [؛ 76در: أصل صفة صالة النبی: مرحوم شیخ آلبانی، آن را صحیح دانسته است  « ] واإلشَارَةُ بِالرَّأْسِ

ده: و باز از وی، روایت ش«. جنگوجویان در حال جنگ، گالویز شدند تنها تکبیر گفتن و اشاره کردن است

بخاری:  ] « مُسْتَقْبِلیهَا غَیرَ أو القِبْلَةِ مُسْتَقْبِلِی  فَإذا کَانَ خَوفٌ أشَدَّ مِنْ ذلِكَ صَلُّوا عَلَى أقْدَامِهِمْ أو رُکْبَانَاً» 

خوانند؛ اگر ترس از این حد، بیشتر باشد نمازشان را در حالت پیاده و سواره می» [؛ 396؛ مالک: 4535

 «.چه رو به قبله باشد و چه رو به سمتی دیگر

 

 :وقتی مسافر، سوار بر مرکب باشد و نماز سنّت بخواند -4

اند نماز سنّتش را در حالت سواره، ادا کند؛ فرقی ندارد مرکب توهمچنانکه پیشتر اشاره شد مسافر می   

او، االغ و استر باشد یا ماشین، قطار، هواپیما و کشتی. رو به قبله ایستادن در این حالت، شرط صحتِ نماز 

 نیست.

بر مرکبش شروع به نماز سنّت کرد بدون  سوار شبی در سفر بود و -اهلل عنهما رضی–عمر سیّدنا ابن   

 عَلَى بِّحُیُسَ» فرمود:  -صلّی اهلل علیه و سلّم–ی نماز پیامبر اینکه اهمیّتی به جهت آن بدهد؛ سپس درباره

[؛ 700؛ مسلم: 1098بخاری:  « ] الْمَکْتُوبَةَ عَلَیْهَا یُصَلِّی لَا أَنَّهُ غَیْرَ عَلَیْهَا وَیُوتِرُ تَوَجَّهَ، وَجْهٍ أَیِّ قِبَلَ الرَّاحِلَةِ
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خواند و فرقی نماز سنّت )مراد، تهجّد است( را سوار بر مرکَبش می -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر  »

 «.گزاردگذاشت که رویش به کدام سمت بود؛ البته نماز فرض را بر آن نمینمی

 

 :نماز راننده

تواند در حالت رانندگی نمازش را ادای نماز ندارد میکه راننده است و فرصت پیاده شدن برای کسی   

کند سپس در مسیر خود قرار بگیرد؛ لذا بدون اینکه به سمت قبله  تواند رو به قبلهبخواند. وی طبیعتا نمی

 نماید و نیازی هم به قضا ندارد.رو کند نمازش را آغاز می

ند و  کن، قطار و سایر وسائل نقلیه، سفر میهمچنین شخصی که در کنار راننده است یا اینکه با ماشی   

تواند در همان جایی که نشسته نمازش را بخواند. در این حاالت نه رو به قبله تواند پیاده شود مینمی

ایستادن شرط است نه قیام، رکوع و سجود؛ زیرا مجال این امر، وجود ندارد. این بحث ان شاء اهلل در ادامه، 

 گیرد.مورد برّرسی قرار می

 

 :9نیّت آوردن -شرط هشتم

ی خداپرستی به امید دریافت گویند عبارتست از قصد و ارادهنیّت که برخی از کوردها آن را نوِت می   

 پاداش از جانب خداوند متّعال.

ای از اهل نماز، ساقط نماز، بدون نیتِّ کسب رضای خداوند، جایز نیست. لزوم نیت در هیچ لحظه   

اند. ممگر در حین از دست دادن عقل. این نیز بدین سبب است که هیچ فرضی بر شخص، باقی نمیگردد نمی

فرماید: علما اجماع دارند بر اینکه نیت کسب رضای خداوند، یکی از شروط نماز است؛ زیرا خداوند می

به آنان، امر شده بود که تنها خداوند را » [؛ 5ة/]البیّن«  وَمَا أُمِرُوا إِالَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ »

                                                           
ضرورت آوردن نیّت برای نماز، محل اتفاق است اما فقها در مورد شرط یا رکن بودن آن، اختالف دارند؛ گروهی آن  - 9

 )مترجم(.اند دانند و گروهی دیگر آن را جزو ارکان به حساب آوردهرا شرط نماز می
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«  النِّیَّاتِإنَّمَا االعمالُ ب »فرماید: نیز می -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر «.  صادقانه و درستکارانه بپرستند

 «.ی اعمال در گرو نیتشان هستندهمه» [؛ 1907؛ مسلم: 54] بخاری: 

 

 :تعریف نیّت

 شود:است؛ تعریف لغوی و اصطالحی این واژه در ذیل، بیان میای عربی نیّت، واژه   

 از  فرماید: عبارتستمنظور میابن، مشتق شده که همچنانکه «نوی الشیءَ ینویه» : از فعل از نظر لغوی -

]ابن منظور، لسان العرب: مادة قصد[ که همگی به معنای قصد و « االعتزام والتوجّه والنّهوض نحو الشیء» 

 باشد. جمع نیّت، نیّات است.و هدف می اراده

نووی، تعریف  مچون اما دانشمندی: با توجّه به اینکه معنای نیّت، همان قصد است از نظر اصطالحی -

 [.1/367اصطالحی نیّت را عین تعریف لغوی آن، قرار داده است ]المجموع:

خواهد آن را ص در دل دارد و میفرماید: نیّت، قصدی است که شخقرافی یکی از فقهای مالکیّه می   

 [.1/134عملی کند ]الذخیرة:

 

 :ی نیّتی مورد اتّفاق دربارهچند مسأله

 محلّ نیت عبادات، قلب است نه زبان؛ چه در نماز و چه در سایر عبادات. -1

اگر با زبان، نیّتی را ذکر کرد که خالف نیّت قلبی اوست نیّت قلبی، معتبر است نه آنچه با زبان بیان  -2

که چهار رکعت نماز ظهر بخواند امّا هدف وی، نماز عصر  بیاوردکرده. برای مثال: شخص با زبان، نیّت 

 ه آنچه بر زبان آورده است.گردد نباشد در اینجا مقصد قلبی وی که نماز عصر است برای او محاسبه می
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اگر با زبان، نیّت عبادتی را آورد امّا در دل، هیچ قصد و نیّتی نداشته باشد نیّت قلبی وی مهم است و  -3

ردا ی فگیرم اما قصد روزهگوید روزه میشود؛ برای مثال: با زبان میپاداش عبادت برای وی، نوشته نمی

 داده نشده و اعتباری ندارد. را ندارد. این نیّت، برای روزه قرار

 نیّت آوردن با لفظ )زبان(، بدعت است و هیچ دلیلی بر مشروعیّت آن، وجود ندارد. -4

رکعت از فالن نماز را برای خداوند بخوانم یا با زبان، نیّت بیاورد و بگوید: نیّت دارم این مقدار  هرکس   

و اجماع فقها و چهار امام بزرگوار اهل  -علیه و سلّمصلّی اهلل – فردا روزه بگیرم، خالف سنّت رسول خدا

 سنّت، عمل کرده است.

 نیّت آوردن با لفظ اگرچه به صورت پنهانی هم باشد باز بدعت است و انجام آن، جایز نیست؛ امام  -5

ی با زروایت نکرده که پیش از نما -صلّی اهلل علیه و سلّم–فرماید: هیچ مسلمانی از پیامبر تیمیّه میابن

یاورانشان ، نه به صورت پنهان و نه آشکار؛ نه خود این لفظ، نیّت آورده باشد؛ نه ایشان و نه هیچ کدام از 

توان ادّعا کرد که کار را انجام داده و نه به آن، امر کرده است. بنابراین نه بر اساس عرف و نه شرع نمی

های شد صحابه و فقشک اگر نیّت با زبان آورده می آورده شده امّا به ما نرسیده است !! بدوننیّت با لفظ 

و با توجّه به اینکه چیزی از آنان در این مسأله، روایت نشده مشخّص  کردندبزرگوار، آن را برای ما نقل می

اند که با لفظ، نیّت آورده باشد. بنابراین نیّت آوردن با لفظ و امثال شود که به هیچ عنوان کسی را ندیدهمی

ی نماز عیدین است که عت است و بعدها به عبادات، افزوده شده است و این، همچون اذان و اقامهآن، بد

 [.22/237مجموع الفتاوی:  هیچ اصل و اساسی ندارد ]

شود که این امر، حرام است؛ فرض نیّت آوردن با لفظ، باعث ایجاد سر و صدا و عدم تمرکز دیگران می -6

ش ملّای کورد پشت سرت نماز بخوانند و نیّت بیاورند؛ سر و صدایی کن شش صوفی دارای وسواس و ش

شود در نمازت دچار اشتباه شوی. به عالوه، ممکن است که تو نمازت را به د که باعث مینکنایجاد می

 پایان برسانی امّا هنوز تعدادی از آنان نتوانسته نیّت بیاورد !!

ز هنگام ا؛ شخصی که در صبحانگیزاندانجام عمل، بر میاست که شخص را جهت نیّت و قصد و اراده  -7

رود غیر از این است که هدفش، شرکت در نماز جماعت شود و به مسجد میرختخواب گرمش، خارج می
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صبح است؟! پس دیگر چه لزومی دارد با زبان بگوید: نیّت دارم دو رکعت نماز صبح را به ادا و جماعت 

زارم؟! یا شخصی که در زمستان مناطق سردسیر، وارد حوض آب سردی و رو به قبله برای خداوند بگ

هدف وی، تنها غسل است ! این بیچاره وقتی که  شود برای خنک کردن بدنش که وارد آن نشده است !می

گوید: گفتم: نیت دارم جنابتم را رفع پرسند چگونه نیّت آوردی ؟ میشود از وی میاز آب هم خارج می

ای: نیّت دارم غسل جنابت را از خود، رفع کنم!! با چنین صحبت ای ! زیرا نگفتهگویند: اشتباه کردهکنم ! می

، عین این کار را کرده بودند. یا 10کنند. با شخصی پَنجوینیارزشی وی را دوباره به آن آب سرد وراد میبی

ت: حنیفه تقلید کردم که فرموده اسای من از امام ابوگویند: نگفتهشخصی، زکات فطریه داده است به وی می

دادن پول به جای گندم، جایز است! چنین کاری را با پدرم کرده بودند؛ به سبب اینکه اسم برخی از پسران 

 و دخترانش را فراموش کرده بود و با وجود درآمد ناچیز، دو بار از وی زکات فطریه گرفته بودند !!

یعنی  دهدلم، قرار دارد؛ کسی که علم دارد به اینکه چه کاری انجام میفرماید: نیّت پس از عتیمیّه میابن   

اینکه پیشتر نیّت انجام آن فعل را داشته است؛ زیرا امکان ندارد شخصی سلیم العقل، عملی را بدون قصد 

 [.49] ابن تیمیة، اإلختیارات: انجام دهد 

 

 :ادای آن را داردتعیین نمازی که شخص، قصد 

شروع نماز، نمازگزار آگاه باشد به اینکه نمازی که قصد ادای آن را دارد چیست و چگونه  باید هنگام   

 است! فرض است یا سنّت؟ ظهر است یا عصر؟ یعنی اینکه با تمرکز قلبی و ذهنی بر این امر، مواظبت کند.

 

 :زمان نیّت آوردن

تکبیرة االحرام ) اهلل اکبرِ آغاز نماز( نیّت همراه با گفتن شخص فقها اتّفاق دارند بر اینکه بهتر است    

 بیاورد؛ امّا اگر نیّتش به صورت کامل پس از تکبیرة االحرام، واقع گردد نیز جایز است.

                                                           
 شهری در کوردستان عراق. -10
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؛ الشیخ وحید بالی، اإلکلیل: 2/294] ابن عثیمین، الشرح الممتع:  و انواع آن ت در اثنای نمازتغییر نیّ   

1/348]: 

 است: چند نوعبر  تغییر نیّت در نماز   

 :11مطلقنیّت تغییر نماز فرض به سنّت  -1

جایز نیست؛ برای مثال، شخصی نیّت نماز ظهر بیاورد و در رکعت دوم نمازش باشد سپس احساس کند    

خواهند نماز جماعت برپا کنند. برای این شخص، جایز نیست که برای رسیدن به نماز جماعت، گروهی می

 است را به دو رکعت سنّت، تغییر دهد و سالم بگوید.نیّت نمازش که فرض 

 

 :نیّت تغییر نمازی فرض به فرضی دیگر -2

شوند؛ بطالن فرض اوّل به این دلیل است که نیّتش از بین رفته و جایز نیست و هر دو فرض، باطل می   

نماز ی ای مثال، شخصنیّت، ادا شده است. بر ن سبب است که بخش ابتدایی آن بدونبطالن فرض دوّم به ای

ارد و در اثنای نمازش به یاد بیاورد که نماز ظهر را نخوانده و سریع، نیّت عصرش را به ظهر، عصر بگز

 تغییر دهد. چنین امری جایز نیست.

 

 :نیّت تغییر نماز سنّت به فرض -3

 جایز نیست. -بنابر همان دلیل قبلی–این نیز    

                                                           
شخص بدون تعیین، دو  این است کهدر مقابل نماز سنّت معیّن، قرار دارد؛ مراد از سنّت مطلق،  نماز سنّت مطلق - 11

کند که چه نماز سنّتی را که جایز و مشروع است. اما در نماز سنّت معیّن، شخص، تعیین میرکعت نماز سنّت بخواند 

 مانند وتر، ضحی، رواتب و ... .گزارد؛ می
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 :مطلقنیّت تغییر نماز سنّت معیّن به نماز سنّت  -4

چهار  خواهدگیرد. برای مثال شخصی میرا نیز در بر می مطلقجایز است؛ زیرا نیت سنت معیّن، سنّت    

رکعت نماز سنّت پیش از ظهر را روی هم بخواند امّا در اثنای نمازش متوجّه شود که جماعت در حال 

 ند نمازش را در دل به نماز سنّت دو رکعتی، تبدیل کند.تواگیری است. وی میشکل

 

 :به نماز سنّت معین مطلقنماز سنّت نیّت تغییر  -5

جایز نیست؛ زیرا شخص با انجام این عمل، نیّت نماز اول را باطل کرده و برای نماز دوّم، نیّت نیاورده    

 است.

 

 :معیّن دیگرسنّت نمازی سنّت معیّن به نماز نیّت تغییر  -6

که دو رکعت نماز تحیّة المسجد بگزارد و در اثنای آن، نیّتش را به دو رکعت مانند کسی جایز نیست؛   

 سنّت پیش از صبح، تغییر دهد. دلیل این امر، همان امری است که در حاالت قبلی، بیان گردید.

 

 :تغییر نیّت امامت به مأمویّت -7

ی اهلل رض–کند: وقتی پدرش ابوبکر روایت می -رضی اهلل عنها–جایز است؛ زیرا چنانکه بانو عائشه    

مردم، امامت کرد در اثنای  یبرا -صلّی اهلل علیه و سلّم–در آخرین بیماری عمر مبارک پیامبر  -عنه

این  را احساس کرد از به مسجد تشریف آورد. ابوبکر آمدن ایشان -صلّی اهلل علیه و سلّم–نمازش پیامبر 

به وی، اشاره کرد که در جای خود، باقی  -صلّی اهلل علیه و سلّم–رو به میان مأمومین بازگشت اما پیامبر 

. سیدنا در سمت چپ وی نشست -صلّی اهلل علیه و سلّم–بماند. سیدنا ابوبکر به محراب بازگشت و پیامبر 
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دا اقتدا کرد و مردم به سیدنا ابوبکر اقت -اهلل علیه و سلّمصلّی –ابوبکر در اثنای همان نمازش به پیامبر 

 [.418؛ مسلم: 664بخاری:  دیدند ]کردند که امام بود و آنان، وی را می

نیت میان امامت و مأمومیّت و بالعکس، چند بار واقع شده و این،  روشن است که در این حدیث، تغییر

 .استدلیل است براینکه این امر، جایز 

 

 :تغییر نیت مأموم از اقتدا به امامی به اقتدا به امامی دیگر -8

دم ابتدا آن، مر سکه بر اسا -رضی اهلل عنها–این امر نیز جاری است؛ به دلیل حدیث پیشین بانو عایشه    

 .-صلّی اهلل علیه و سلّم–به سیّدنا ابوبکر اقتدا کردند و سپس به پیامبر 

در حین امامت نماز صبح، ضربت خورد سیّدنا  -رضی اهلل عنه–لخطّاب همچنین وقتی سیّدنا عمر بن ا   

بخاری:  امامت نماز را بر عهده گرفت و آن را به اتمام رساند ] -رضی اهلل عنه–عبدالرحمن بن عوف 

2700.] 

 

 :تغییر نیّت مأمومیت به امامت -9

در اثنای نماز، حدثی برای امام، پیش بیاید و کنار برود جایز است که یکی  برای مثال اگرجایز است؛    

، چنین -رضی اهلل عنه–از مأمومین در جای او، قرار بگیرد و امام شود. زیرا در زمان ضربت سیدنا عمر 

جانشین وی شد و برای مردم، امامت  -رضی اهلل عنه–شرایطی پیش آمد و بالفاصله سیدنا عبدالرحمن 

 .کرد

 

 :به امامت )نماز فُرادی( خواندنماز می تنهاییتغییر نیّت شخصی که به  -10

 ایستد یا راستش ب دیگر بیاید و در جانب شخصیمثال کسی به تنهایی نماز بخواند سپس  جایز است؛   
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نفر در پشت سرش حضور بیابند و به او، اقتدا کنند و او را امام قرار دهند و او نیز با نیّت امامت، نمازش دو 

مانده بودم، دیدم پیامبر  12امفرماید: شبی نزد عمّهمی -رضی اهلل عنهما–را به اتمام برساند. سیّدنا ابن عبّاس 

. من نیز برخواستم و در خدمتش ه نماز خواندن کردار شد و شروع باز خواب، بید -صلّی اهلل علیه و سلّم–

 را گرفت و مرا در سمت راست خود، قرار داد. . در سمت چپش ایستاده بودم که سرمشروع به نماز کردم

، دلیل است بر جواز تغییر نیّت فرادی به امامت. همچنین دلیل است بر مشروعیت ادای نمازهای جریاناین 

 سنّت به صورت جماعت.

 

 :تغییر نیّت نماز امام به فرادی -11

برای مثال، کسی امام باشد سپس حدثی برای مأموم، پیش بیاید و بیرون برود و امام را  جایز نیست؛   

تنها بگذارد؛ در چنین شرایطی، امام حق ندارد نیتش را به فرادی تغییر دهد؛ چه آنکه جایز است با همان 

بسا مأمومش بازگردد یا کسی دیگر حضور بیابد و به او، اقتدا کند.  نیّت امامت به نمازش ادامه دهد و چه

 رساند و هیچ اشکالی ندارد.اگر کسی هم حضور نیافت نمازش را در حالت امامت به اتمام می

 

 :تغییر نیّت نماز مأموم به فرادی -12

در نماز جماعت شرکت شخصی که برای انجام یکی از امور روزمرّه، عجله دارد ست. برای مثال جایز ا   

ی نماز را نداشته باشد و امام در رکعت اوّل، نماز را بسیار طول دهد یا بیمار باشد و توانایی ادامه کند

. جایز استتواند جدا گردد و نیتش را از مأمومیّت به فرادی، تغییر دهد. این امر، نزد گروهی از فقها می

 شود.جواز، طبیعتا از ثواب نماز، کاسته می با وجودالبته روشن است که 

 

                                                           
 مراد، میمونة بنت حارث یکی از امهات مؤمنین است. - 12
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 :تفاوت نیّت امام و مأموم

هیچ اختالفی وجود ندارد که اصل، آن است که مأموم به امامش، اقتدا کند و نیّت هر دو برای یک نوع    

اختالف دارند در مورد حالتی که نیتشان،  نماز باشد؛ دیگر فرقی ندارد این نماز، فرض باشد یا سنّت. اما

لخطیب ا حزم بر آنند که تفاوت نیّت امام و مأموم، اثری بر نمازشان ندارد ]متفاوت باشد. امام شافعی و ابن

[. حجّت آنان، 1/167رشد، بدایة المجتهد: ؛ ابن4/223حزم، المحلّی: ؛ ابن1/502الشربینی، مغنی المحتاج: 

[ است؛ یعنی 1907؛ مسلم: 54بخاری: « ]  وَ إنَّما لکلّ امرئٍ ما نوی إنَّمَا االعمالُ بالنِّیَّاتِ »همان حدیث 

 «.ی اعمال در گرو نیتشان هستند و برای هرکس، آن چیزی است که نیتش را داشته استهمه» 

ن خود را دارد؛ بنابرایی کند که هرکس، نیّت ویژهفرماید: این حدیث به صراحت بیان میحزم میامام ابن   

جایز است امام، نیّتی داشته باشد و مأموم، نیّتی دیگر و شرط نیست که نیّت هر دو، یکی باشد یا به هم 

 مرتبط باشد.

امام با این » [؛ 411؛ مسلم: 689بخاری:  « ] لَ اإلمَامُ لیُتَمَّ بِهِ، فَال تَخْتَلِفُوا عَلیهِعإنَّمَا جُ» امّا حدیث    

به این معناست که در عمل و « قرار داده شده تا نماز با وی به اتمام برسد؛ پس با او اختالف نکنیدهدف، 

فإذَا رَکَعَ فَارْکَعُوا  »ی همین حدیث است: رفتار ظاهری بر خالف وی، عمل نکنید. دلیل این امر، ادامه

ا اگر به رکوع رفت شم» ؛ « الِسَاً فَصَلُّوا جُلُوسَاً أجْمَعِینَوإذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وإذَا صَلَّى جَ

نیز به رکوع بروید و اگر برخواست شما نیز برخیزید و اگر به سجده رفت شما نیز سجده کنید و اگر نشسته 

این مسأله به رفتارهای حرکتی و ظاهری، مربوط است نه به «. نماز گزارد شما نیز نشسته نماز بگزارید

تواند ند میخواکند اجماع فقهاست بر اینکه کسی که نماز سنّت میاوت نیّت. آنچه این کالم را تقویت میتف

 کند اقتدا نماید علی رغم اینکه نیتشان، متفاوت است.به کسی که ادای فرض می

 

 :ی از تفاوت نیّت امام و مأمومیهانمونه

 



97 
 

 :خواندن نماز سنّت با اقتدا به نماز فرض -1

طبق دیدگاه هر چهار پیشوای بزرگوار اهل سنت و جماعت و فقهای دیگر، جایز است کسی که نماز     

گزارد و نمازشان را با جماعت بخوانند و هر کدام به خواند به شخصی اقتدا کند که نماز فرض میسنّت می

 نیّت خود عمل کنند.

 

 :خواندن نماز فرض با اقتدا به نماز سنّت -2

 صَلِّییُ کَانَ جَبَلٍ بْنَ مُعَاذَ أَنَّ»کند: روایت می -رضی اهلل عنهما–ست؛ زیرا سیّدنا جابر بن عبداهلل جایز ا   

 حدیث لفظ ؛465 مسلم: ؛711 بخاری: ] الصَّالة تِلْكَ بِهِمْ فَیُصَلِّی یَرْجِعُ ثُمَّ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِیِّ مَعَ

یح فرماید: صححجر در فتح الباری میامام ابن « ]فَرِیضَةٌ وَلَهُمْ تَطَوُّعٌ لَهُمْ هِیَ » [است کرده روایت مسلم، را

 -صلّی اهلل علیه و سلّم–نماز عشا را در خدمت پیامبر  -رضی اهلل عنه–سیّدنا معاذ بن جبل » [؛ است

در برخی از روایات « کردرفت و همان نماز را برای آنان امامت میاش میبه میان خانوادهخواند سپس می

 «.برای وی سنّت بود و برای آنان فرض»آمده است: 

 

 خواندن نماز کامل با اقتدا به نماز شکسته )قصر(: -3

مسافر است و قصر و جمع  شخصی که در منزل خود مقیم است مهمانی داشته باشد کهجایز است؛ مثال    

کند؛ برای وی جایز است که مهمانش را امام، قرار بدهد و خود به او اقتدا کند. وقتی او دو رکعتش را می

که مقیم خانه مادامگزارد و سالم داد برخیزد و ادامه نمازش را کامل کند. این، اجماع فقهاست؛ زیرا صاحب

 را به طور کامل بگزارد. نمازشاست باید 

 :قصر و جمع نمازعدم اشتراط نیّت برای 

ه هیچ چیزی روایت نشد -صلّی اهلل علیه و سلّم–این، دیدگاه جمهور فقهای سلف است؛ زیرا از پیامبر    

 که ایشان به یکی از یارانش امر کرده باشد که اگر خواست قصر و جمع کند باید پیشتر نیّت آورده باشد.
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خواست از مدینه به سفر حج، می -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر »کند: روایت می -رضی اهلل عنه–انس 

رهسپار شود؛  نماز ظهر را با ایشان در مدینه، چهار رکعت خواندم اما در ذی الحلَیفة نماز عصر را دو 

ان رنماز گزاردند هزا -صلّی اهلل علیه و سلّم–. کسانی که همراه با پیامبر [1039] بخاری:  «رکعت خواندیم

تند دانسدانست؛ گروهی دیگر اصال نمیصحابی بودند؛ برخی از آنان چیزی در مورد نیّت نماز سفر نمی

کرد یا اینکه نو مسلمان بود؛ به ویژه آنکه نماز قصر و جمع چیست؟! زیرا اوّلین بارش بود که سفر می

 برخی از آنان، زن بودند.

 

 :خواندن نماز قصر با اقتدا با نماز کامل -4

جایز است؛ اما باید مأموم نیز همچون امام، نمازش را کامل بخواند؛ یعنی کسی که مسافر است حق    

خواند ادا کند اگر چه شخص ندارد نماز دو رکعتی را پشت سر مقیمی که سه رکعت یا چهار رکعت می

 مسافر تنها بخشی از نماز مقیم را دریابد.

 

 :نیّت و علم و عمل

ی اراده است. نیّت نیازمند دو امر است: علم و عمل؛ علم باید پیش دهندهقلبی است و سوقنیّت، قصد    

است. شخص باید بداند که چه چیزی  سابق و قبلیی علم و قصد از عمل، واقع شده باشد زیرا عمل، ثمره

امر باید به کسب جایز است تا آن را انجام دهد و چه چیزی جایز نیست تا از آن، امتناع بورزد و در هردو 

ی تالوت قرآن چیست چگونه از رضای خداوند و حدّ و مرز شریعت، پایبند باشد. کسی که نداند سَجده

 وی خواسته شود که برای رضای خداوند و طبق فرمان شریعت، آن را انجام دهد؟!

 :حکم نیّت آوردن با لفظ

 بدعت و حرام است: -با صدای بلند و چه آهسته چه –تلفّظ به نیّت   
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نیّت آوردن با لفظ و قرائت در پشت سر امام، سنّت نیستند؛ بلکه مکروهند و اگر باعث ایجاد سر و صدا 

شوند حرام نیز هستند. هرکس مدّعی شود نیّت آوردن با لفظ، سنّت است دچار خطا و اشتباه شده و نه 

کم صادر کنند و امور جدید، حت که بدون آگاهی و علم به اسم دین، برای وی و نه دیگران جایز نیس

 احداث نمایند.
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 :پنجمفصل 

 ارکان نماز
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 :ارکان نمازتعریف 

-ویدهند به نحرفته ماهیّت نماز را تشکیل میهمموعه گفتار و رفتارهایی هستند که رویارکان نماز، مج   

محسوب  شخصبرای  ثواب آن شود ونگیرد نماز از نظر شرعی، باطل میکه اگر یکی از آنان انجام 

 ی سهو را ندارند.زیرا قابلیّت جبران با سجده ؛گرددنمی

 

 :[1/385؛ کشاف القناع: 1/239؛ الدسوقی: 1/297عابدین: ابن] ترك یکی از ارکان نماز

 :، خارج نیستدو حالت ازکه یکی از ارکان نماز را ترک کند کسی   

 : عمدا آن را ترك کرده باشد -1

که به عمد یکی از ارکان نمازش را ترک کند قطعا نمازش باطل شده و طبق اجماع علما، هیچ کسی   

 شود.از نمازش برای وی، محاسبه نمی بخشی

 :از روی جهل یا فراموشی، آن را ترك کند -2

و آن را انجام دهد، جایز و مقبول است؛ اما آن را جبران کند بر اساس اجماع علما اگر توانست فورا    

اگر نتوانست طبق مذهب حنفی، نمازش باطل است اما بر اساس دیدگاه جمهور فقها، تنها آن رکعت از 

نمازش باطل شده که رکن آن را ترک کرده است به جز تکبیرة اإلحرام؛ چه آنکه بر وی واجب است این 

 بتدا وارد نمازش نشده است.رکن را دوباره عملی کند؛ زیرا وی از ا

 

گیرد؛ امّا پیش از آن، پس از ذکر این مقدّمه، اکنون ارکان نماز به طور جداگانه، مورد برّرسی، قرار می   

اهمیّت رکن قیام و تعدّد مباحث و موضوعات آن، در  ذکر یک نکته، ضروری است و آن اینکه با توجّه به

گردد و این تقسیم بندی برای سایر ارکان، صورت این فصل تنها رکن قیام به مباحث مستقل، تقسیم می

 شود.گیرد؛ بر خالف اکثر فصلهای دیگر که کلّ فصل به چند مبحث، تقسیم مینمی



102 
 

 )ایستادن( قیام -رکن اوّل

 :شودمبحث جداگانه، برّرسی میرکن قیام در چند    

 قیام برای کسی که قادر به آن است:لزوم  -مبحث اول

از «. فروتنانه در حضور خداوند بایستید» [؛ 228]البقرة/«  وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِینَ» فرماید: خداوند می -1

؛ خواند مگر به سبب بیمارینمازهای فرض و سنّت را ایستاده می -صلّی اهلل علیه و سلّم–این رو پیامبر 

صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی مَرَضِ وَ » خواندند: مانند آخرین بیماری عمر مبارکشان که نشسته نماز می

[ یا 1/84؛ أصل صفة صالة النبی صلّی اهلل علیه و سلّم: 1/211؛ ترمذی: 2/164مسلم:  « ]مَوْتِهِ جَالِسَاً 

 ، درود خداوند بر وی باد !شبیماریهای دیگر

مْ صَلَّ قَائِمَاً، فَإنْ لَ »فرمود:  -رضی اهلل عنه–صَین به عمران بن حُ -علیه و سلّمصلّی اهلل –پیامبر  -2

ایستاده » [؛ 369؛ ترمذی: 939؛ ابو داود: 1117بخاری:  « ] تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَاً، فَإنْ لَمْ تَسٍتَطِعْ فَعَلَى جَنَبٍ

 .«وان اگر نتوانستی بنشین و اگر نتوانستی دراز بکش و بر پهلویت تکیه کن و نمازت را بخواننماز بخ

فقها بر آنند که قیام نماز برای کسانی که قادر به آنند واجب است؛ اما کسی که به این امر، توانایی  -3

نداشته باشد )به دلیل بیماری یا ضعف یا خوف آن را داشته باشد که در صورت ایستادن، بیماریش تشدید 

ا تواند نشسته نمازش رگردد و میشود یا بهبودیش به تأخیر بیافتد(  این فرض در حقّ وی ساقط می

 بگزارد.

    

 ی پراهمیّت دیگر درباره نماز خواندن به صورت نشسته:چند نکته

در حالت سواره، ادا کرد اما برای  -چه کوتاه و چه بلند  -سفری  در هر توانرا مینماز سنّت  -الف

، «قبله ایستادنشرط رو به ». جهت تفصیل این امر به بحث رخصتی وجود نداردشخص مقیم، چنین 

 مراجعه شود.
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 یتوان نماز سنّت را بدون عذر، نشسته خواند اما پاداش و ثواب قیام، بیشتر است؛ بر اساس ادلّهمی -ب

 شرعی مشخص شده که پاداش نماز نشسته، نصف نماز ایستاده است.

، چاقی پیری بببلکه جایز است شخص به س وجود بیماری نیست؛تنها  ،ایستاده نماز گزاردن شرطِ -ج

ته نمازهای سنّتش را در حالت نشس -صلّی اهلل علیه و سلّم–نشسته نماز بخواند؛ زیرا گاه پیامبر نیز و... 

 گزارد.می

 

 :توضیحی دیگر در مورد ایستاده و نشسته نماز خواندن

شود؛ زیرا وی شود که نشسته نماز بگزارد چیزی از پاداشش کم نمیکسی که از روی عذر، ناچار می   

–اما اکنون عامل بیماری یا پیری مانع ایستادن وی، شده است؛ پیامبر  گزاردهپیشتر همواره ایستاده نماز 

ی: بخار « ] مَنْ مَرِضَ أو سَافَرَ کُتِبَ لَهُ مَا کَانَ یَعْمَلُ صَحِیحَاً مُقِیمَاً» فرماید: می -صلّی اهلل علیه و سلّم

ا سفر کند؛ همان پاداشی را دارد که در حالت ایستاده و اقامت، کسب هرکس بیمار شود ی» [؛ 2996

تواند قرائت نمازش را به صورت نشسته آغاز کند سپس فقها، اجماع دارند بر اینکه شخص می«. کردمی

 جهت رعایت رکن قیام برخیزد.

کته علم به این ن تواند نماز سنّتش را در حالت ایستاده شروع کند سپس بنشیند.شخص نمازگزار می   

د قیام توانبرای افراد فراوانی، ضروری است؛ به ویژه در نماز تراویح و نماز شب. بنابراین کسی که نمی

تواند در حالت ایستاده نیّت بیاورد و سپس روی صندلی یا زمین بنشیند و به نمازش طوالنی داشته باشد می

 ادامه دهد.

 

 :شود نه نشستن تشهّد و ..(ایگزین قیام میکیفیّت نشستن در نماز ) نشستنی که ج

نشسته نماز بخواند بر روی زانو بنشیند؛ همچون حالت بدون شک بهتر آن است که نمازگزار وقتی    

امبر همه نشستنهای پی -رضی اهلل عنهما–خواندن تشهّد؛ به دلیل دو حدیثی که سیّدنا عِمران و بانو عایشه 
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دیگر  یدهند. اما این بدین معنا نیست که نشستن به شیوهنماز را توضیح میدر  -صلّی اهلل علیه و سلّم–

بانی، آن شیخ آل ] :است کند ایشان چهارزانو نشستهجایز نیست. زیرا روایتی دیگر وجود دارد که بیان می

ب [. همچنین از برخی از اصحا80را صحیح دانسته است: أصل صفة صالة النبی صلّی اهلل علیه و سلّم: 

 [.2/220ابن ابی شیبة، المصنّف:  اند ]روایت شده که در تشهد، چهارزانو نشسته

اند مگر برای شخص بیماری که جز این، اما هیچ کدام از فقها، نشستن و دراز کردن پاها را تجویز نکرده   

 قادر به حالت دیگری نباشد.

 

 :به صورت درازکش برای شخص ناتوان نمازخواندن

ش ی سنّت را نداشته باشد یا فقط بتواند به صورت درازکبرای تشهّد به شیوه توانایی نشستنکسی که     

نمازش را ادا کند؛ چه نماز فرض باشد و چه سنّت؛ زیرا وی معذور  ،تواند در همان حالتنماز بخواند می

 است.

 

 :نماز درکیفیّت دراز کشیدن 

زکش بخواند بهتر آن است که رو به قبله و با تکیه بر اگر کسی ناچار بود که نمازش را به صورت درا   

 -هارضی اهلل عن–ی خوابیدن، سنّت نیز هست. بانو عایشه سمت راست بدن، نمازش را بگزارد. این شیوه

[؛ 238؛ مسلم: 168بخاری: ] «  وطُهُورِهِ وَفِی شَأنِهِ کُلِّهِ وَتَرَجُّلِهِ تَنَعُّلِهِ فِی التَّیَمُّنُ یُعْجِبُهُ کَانَ» فرماید: می

وشیدن، پهمیشه شروع کردن از سمت راست را دوست داشتند؛ در کفش -صلّی اهلل علیه و سلّم –پیامبر » 

 «.شانه زدن، وضو و غسل گرفتن و همه امور دیگرشان

سؤال  -صلّی اهلل علیه و سلّم–فرماید: دچار بیماری بواسیر شدم؛ از پیامبر سیّدنا عمران بن حصین می   

؛ ابو داود: 1117بخاری: « ]  صَلَّ قَائِمَاً، فَإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَاً، فَإنْ لَمْ تَسٍتَطِعْ فَعَلَى جَنَبٍ » د: کردم، فرمودن
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ایستاده نماز بخوان اگر نتوانستی بنشین و اگر نتوانستی دراز بکش و بر پهلویت » [؛ 369؛ ترمذی: 939

 «.انتکیه کن و نمازت را بخو

 اگر کسی نتواند به هیچ کدام از روشهای مذکور، نماز بگزارد به نحوی که مثال تنها بتواند چمباتمه بنشیند    

ی دست و سر بخواند بدون اینکه چیزی از پاداش تواند نمازش را با اشارهیا روی پشت دراز بکشد می

 وی کم شود؛ زیرا او دارای عذر است.

 

 :و کشتی نماز خواندن در هواپیما

 -سلّم صلّی اهلل علیه و–اند؛ زیرا پیامبر فقها در کتابهایشان به خواندن نماز در قایق و کشتی پرداخته   

آلبانی، أصل صفة صالة النّبی صلّی اهلل علیه و  « ] صَلِّ فِیهَا قَائِمَاً، إال أنْ تَخَافَ الغَرَقَ» فرموده است: 

 «.اده بخوان مگر اینکه خوف غرق شدن داشته باشینمازهایت را در آن، ایست»[؛ 79سلّم:

گیرد؛ برای مثال، شخصی که در کشتی این حدیث، دالیل مختلف غرق شدن و ترس از آنها را دربر می   

حتمال زیرا ا ؛تواند نمازش را نشسته بخواندمیشود یا قایق است و در صورت ایستادن، دچار سرگیجه می

 دارد که در حالت ایستاده بیافتد.

ی پیشرفت آن زمان بوده و در بسیاری به اندازه که قایق و کشتیهای زمان قدیم آن استعلت این خوف،    

سانی اند به آاز اوقات یارای مقابله با موجهایی که به آن برخورد کرده را نداشته است. از این رو نتوانسته

ر کنی که دنشینی احساس میاما اکنون کشتی دوازده طبقه وجود دارد؛ وقتی در آن میدر آن بایستند. 

یهای کنی. در کشتگونه احساس نمیه نحوی که تکان و لرزش کشتی را به هیچای؛ بهتلی مجلّل نشسته

 توان در آن، نماز جماعتدهد و میعصر حاضر، اینترنت وجود دارد و سمت کعبه را به شخص، نشان می

 برپا داشت.

شود؛ مادام که خوف سقوط از آن، وجود نداشته باشد و بتواند نمازش را هواپیما نیز به کشتی، قیاس می   

تواند روی صندلی خود بنشیند و نمازش را نشسته بگزارد؛ رویش به ایستاده بخواند. امّا اگر نتوانست می
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هواپیمای دو و سه طبقه، وجود دارد. البته در هرجانب که باشد اشکال ندارد؛ هرچند در عصر کنونی 

بسیاری از خطوط هوایی ممکن است که شخص نتواند در جایی غیر از صندلی خود، نمازش را بگزارد 

 مگر در هواپیماهای بزرگ عربستان و ایران که دارای نمازخانه هستند.

 :لزوم پیروی از امام در صورت نشسته نماز گزاردنِ وی

 نشسته، امامت نماز را انجام دهد مأمومین نیز باید بنشینند. اگر امام به سبب وجود عذر   

 

 :چگونگی قرار دادن دستها و پاها و محل نگاه چشمها در قیام -مبحث دوّم

 

 :دستها چگونگی قرار دادن -اوّل

–بن عمر  کرد؛ سیّدنا عبداهللمی همراه با تکبیرة اإلحرام دستانش را بلند -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر    

دَیهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ افتتَحَ التکبیرَ فی الصالةِ، فَرَفَعَ یَ رأیتُ النبیَّ صَلَّى اللَّهُ» کند: روایت می -رضی اهلل عنهما

هُ وإذا قالَ: سَمِعَ اهللُ لمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَحَذْوَ مَنْکَبَیهِ، وَإذا کبَّرَ لِلرُّکوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ،  حِینَ یُکَبِّرُ حَتَّى یَجْعَلْهُمَا

؛ نسائی: 14، 2/176بخاری:  ] «..حِینَ یَرْفَعُ رأسَهُ مِن السُّجُودِ وَقالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وال یفعلُ ذلِكَ

ام، نمازش حررة االرا دیدم که با گفتن تکبی -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر » [؛ 69و  26/ 2؛ بیهقی: 1/140

رفت نیز چنین ؛ همچنین وقتی به رکوع مینمودهایش بلند را شروع کرد، دستانش را به موازات شانه

رد. اما کفرمود: سمع اهلل لمن حمدَه و در این هنگام نیز دستانش را بلند میشود میکرد و وقتی بلند میمی

 «.دادشد چنین عملی را انجام نمیوقتی از سجده بلند می

ا دستانش را ت -صلّی اهلل علیه و سلّم–در حدیث سیّدنا وائل بن حُجر آمده است که پیامبر گرامی    

 نمود.موازات هر دو گوشش بلند می
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لند هایش بخواست دستانش را تا موازات شانهدر روایتی دیگر آمده است: وقتی برای نمازش به پا می   

البته گاهی پس از  [.1/141؛ نسائی: 1/114؛ ابو داود: 7و  6/ 2مسلم:  ] گفتکرد و آنگاه اهلل أکبر میمی

 کرد.تکبیرة االحرام، دستش را بلند می

 

 :دستهاچگونگی آرایش انگشتان در حین بلند کردن 

سرِ  گیرد؛گوشها صورت می موازاتبلند کردن دستها در قبل و بعد تکبیرة االحرام و همزمان با آن تا    

ود. ششود و کف دستها رو به گوش، قرار داده میبه صورت طبیعی رو به آسمان، قرار داده میانگشتان 

 حالت قرار دادن انگشتان باید کامال طبیعی باشد؛ نه جمع بشوند و نه میان آنها فاصله بیافتد.

 

 :بر روی سینه و گذاشتن آن قرار دادن دست راست بر دست چپ

 داد و هر دو را رویدست راستش را بر روی دست چپ، قرار می -یه و سلّمصلّی اهلل عل–پیامبر گرامی    

گرفت و سه انگشت دیگر را در زیر دست چپش را میگذاشت؛ با دو انگشت بزرگ و تشهّد، اش میسینه

؛ نسائی: 1/115؛ ابو داود: 2/178بخاری:  «] کَانَ یَضَعُ الْیُمْنَى عَلَى ظَهْرِ کَفِّهِ الْیُسْرَى» داد: مچش قرار می

ر دو و ه« دست راستش را بر پشت دست چپش قرار می داد -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر » [؛ 1/141

صحیح است؛ أصل صفة صالة النّبی صلّی  ( ]وَکَانَ یَضَعُهما عَلَى الصَّدْرِ) :گذاشتاش میرا بر روی سینه

 [.1/216اهلل علیه و سلّم: 

ه عبادت ب کیفیّت انجاماما قرار دان دست بر روی ناف و در زیر ناف از دالیل ضعیفی برخوردارند و    

 شود واهلل أعلم.ی آنها ثابت نمیوسیله

 

 :چگونگی قرار دادن پاها -دوم
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در  -سلّم صلّی اهلل علیه و–بهترین دیدگاه آن است که پاها باید با همدیگر فاصله داشته باشند؛ پیامبر    

باید  دکرد. بنابراین پاها نیز که به آنها متصل هستنهنگام نماز ، میان زانو و رانهایش فاصله ایجاد می

اهلل  صلّی–در وصف نماز پیامبر  -رضی اهلل عنه–سیدنا ابو حمید ساعدی  میانشان، فاصله ایجاد شود؛

؛ 1/255حجر، التلخیص الحبیر: ؛ ابن735ابو داود:  « ] یهِوَإذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَینَ فَخِذَ» فرمود: می-علیه و سلّم

ی الزم پاها باید به اندازه«. کردرفت رانهایش را از هم جدا میوقتی به سجده می» [؛ 358آلبانی، اإلرواء: 

ای که از عرف نمازگزاران منطقه، خارج از هم فاصله داشته باشند؛ یک وجب، بیشتر یا کمتر به شیوه

ایده فنه اینکه مانند برخی از جوانان ما گاه پایش را نیم متر باز کند و باعث ایجاد جنگ و جدال بینگردد. 

 گردد.

 

 :به هنگام قیام چشمها چگونگی نگاه -سوم

مَا خَلَّفَ بَصَرَهُ مَوْضِعَ وَلَمَّا دَخَلَ الْکَعْبَةَ  »گاهش نگاه کند: حل سجدهنمازگزار باید در حین قیام به م   

فرموده است: بر اساس شرط بخاری و مسلم، صحیح است  ، وی(1/479حاکم ) «] سُجُودِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا

واند وارد کعبه شد تا نماز بخ -صلّی اهلل علیه و سلّم–وقتی پیامبر » [؛ و اما ذهبی نیز بر این باور است 

و امام شافعی و کوفیّون ) که  «یان رسانداش بلند نکرد تا آنکه نمازش را به پاچشمانش را از محل سجده

ناقل دیدگاه حنفیّه هستند( بر آنند که بهتر آن است که نمازگزار در حین ایستادن به محل سجده، خیره 

اه، صحیحتر فرماید: این دیدگگردد. شیخ آلبانی میزیرا آثار تواضع و فروتنی بیشتر بر وی، نمایان می ؛شود

 مؤیّدِ آن است.  است؛ زیرا احادیث، بیشتر

 

 :قرائت در نماز -مبحث سوّم

 :دعای استفتاح -اوّل
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ز اینکه با پس ا -صلّی اهلل علیه و سلّم–قرائت دعای استفتاح، امری شرعی و سنّتی مؤکَّد است؛ پیامبر    

خواند که به دعای استفتاح، شهرت دارد . سیدنا ابو هریرة شد دعایی میگفتن تکبیرة االحرام، وارد نماز می

ینم بعرض کرم: پدر و مادرم فدایت باد می -صلّی اهلل علیه و سلّم–فرماید: به پیامبر می -رضی اهلل عنه–

ود: کنی؟ فرمکنی؛ چه چیزی را تالوت میکه در میان تکبیرة االحرام و قرائت فاتحه، اندکی سکوت می

ایَ کَمَا یَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَیْنِی وَبَیْنَ خَطَایَایَ کَمَا بَاعَدْتَ بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِی مِنْ خَطَاا»گویم: می

؛ مسلم: 2/182بخاری:  ] «یُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْیَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِی مِنْ خَطَایَایَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ

پروردگارا میان من و گناهانم به اندازه مسافت مشرق تا مغرب، فاصله بیانداز ! پروردگارا مرا » [؛ 2/89

هانم شود! پروردگارا مرا از گنااز گناهانم پاکیزه کن همانطور که لباسی سفید از چرک و نجاست، پاکیزه می

 «با آب و برف و تگرگ بشوی!

 

 :اذهاستع -دوّم

نماز بر  وقتی برای ادای -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر «. أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم»یعنی گفتن    

استعاذه، نمازش را آغاز. سیّدنا اُبیّ بن کعب ی قرائت آهستهگفت سپس با خواست تکبیرة االحرام میمی

 ثُمَّ کانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسْتَعِیذُ باهللِ »فرماید: در حدیثی که بخاری، روایت کرده می -رضی اهلل عنه–

سپس پیامبر » [؛ 10/242بخاری:  « ] تَعَالَى؛ فَیقولُ: أعُوذُ باهللِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ؛ مِن هَمْزِهِ، ونَفْخِهِ، ونَفْثِهِ

، از فشار و کوبش او شیطان رانده شده؛ برم از شرّفرمود: به خداوند، پناه میمی -صلّی اهلل علیه و سلّم–

 «. اشاز وسوسه و دمیدن ناشی از کبر او و از اثر گذاری گمراهی

حزم و امام نووی، تحقیقی دقیق در نماز، وجود ندارد امّا امام ابن درگروهی از فقها بر آنند که استعاذه    

 یمااینجا نقل کردیم و در اصل آن را از آلبانی، گرفتهاند که ما در این زمینه انجام داده و چیزی را پسندیده

 .[1/271أصل صفة صالة النّبی صلّی اهلل علیه و سلّم:  ]

 

 :بَسمَله -سوّم
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لّی اهلل علیه ص–روایات فراوانی وجود دارد مبنی بر اینکه پیامبر «. حمن الرّحیمبسم اهلل الرّ»یعنی گفتن    

–کرد؛ سیّدنا انس بن مالک االحرام و استعاذه، بالفاصله بَسمَله میدر نمازشان پس از تکبیرة  -و سلّم

ان ابوبکر صدّیق و عمر بن الخطاب وقتی نمازش ، -صلّی اهلل علیه و سلّم–فرماید: پیامبر می -رضی اهلل عنه

 از آناننمودند؛ یعنی مردم این را با صدای بلند شروع می« الحمد هلل ربّ العالمین» کردند با را آغاز می

 [.2/12؛ مسلم: 2/18بخاری:  شنیدند ]می

 

 :ت بَسمَله با صدای آهستهئقرا

ا ی نزدیکشان مانند سیدنو صحابه -صلّی اهلل علیه و سلّم–دالیل زیادی وجود دارد بر اینکه پیامبر    

د. اندهتالوت نکرابوبکر و عمر و عثمان در هیچ نماز جماعتی که امام بوده باشند بَسمله را با صدای بلند، 

این، دیدگاه امامان تابعی است؛ مانند سفیان ثوری، عبداهلل بن مبارک، امام احمد و اسحاق بن راهویه. شیخ 

در تحلیل این مسأله، پس از بررسی یازده روایت، اثبات کرده که همه صحیح و  -جزاه اهلل خیرا–آلبانی 

صالة  آلبانی، أصل صفة د با صدای آهسته، تالوت شود ]قابل استناد هستند و ازاین رو بسمله در نماز بای

 [. 292و  1/277النّبی صلّی اهلل علیه و سلّم: 

 

 :قرائت قرآن -چهارم

رده را روایت ک -صلّی اهلل علیه و سلّم–چگونگی قرائت قرآنِ پیامبر  -رضی اهلل عنها–بانو أم سلمه    

الفَاتِحَةَ، ویُقطَعُهَا آیةً آیَةً إلى آخِرِ السُّورَةِ، وَکَذلِكَ کَانَتْ قِرَاءَتُهُ کُلُّهَا؛ یَقِفُ ثُمَّ یَقْرَأُ  »فرماید: است؛ او می

؛ حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی دیدگاه وی 2/231حاکم:  « ] عَلَى رُؤوسِ اآلیة، وَال یَصِلُها بِمَا بَعْدَهَا

م کرد )یعنی بسخواند به نحوی که آیات را از هم جدا میی فاتحه را میسپس سوره» [؛ را پذیرفته است

خواند و توقّف کرد، سپس الحمد هلل رب العالمین را میخواند سپس توقّف میاهلل الرحمن الرحیم را می

د(. داکرد و به همین شیوه تا پایان فاتحه، ادامه میخواند و توقف میکرد سپس الرّحمن الرّحیم را میمی

 «. مودنی مابعد، متّصل نمیکرد و آن را به آیهی آیات، توقّف میایشان چنین بود؛ در انتهای همه تمام قرائت
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فرماید: این، سنّتی است که متأسفانه بسیاری از قاریان چه برسد به مردم عادّی، آن را ترک می آلبانی   

 اند.کرده

 

 «ملك یوم الدّین»و « مالك یوم الدّین»

؛ 2/231حاکم: « ] وَکَانَ تَارَةً یَقْرَأُهَا )مَلِكِ یَوْمِ الدِّینِ وتَارَةً مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ» فرماید: همچنین می   

گاه به جای مالک یوم الدّین، ملک یوم » [؛ حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی دیدگاه وی را پذیرفته است

فرماید: قرائتی مشهور میان قراء است و هر دو شیوه می کثیر. این مسأله همچنانکه امام ابن«خواندالدّین می

 در قراءات هفتگانه، موجود است.

 

 :قرار دادن ستره -مبحث چهارم

 قابلموقفه. از نظر شرعی، عبارتست از هرچیزی که نمازگزار در ای عربی است به معنای مانع و : واژهستره

شود. ستره باید، ستون یا دیواری گاهش مشخص میی آن، انتهای سجدهوسیلهگاهش قرار دهد که بهسجده

باشد که شخص به آن نزدیک گردد. همچنین استفاده از چوب نشانده شده، کوزه، فالسک، کتابی که به 

صورت عمودی قرار داده شده باشد نیز جایز و صحیح است. آنچه مهم است آنکه یک وجب بلند باشد و 

 »در حدیثی آمده است:  متر و نیم با نمازگزار، فاصله داشته باشد. یا سه گز یا یک ذراعی سه به اندازه

ضِعِ سُجُودِهِ وَبَینَ مَوْ وَکَانَ صَلَّى اهللُ عَلَیهِ وَسَلَّم یَقِفُ قَریبَاً مِنْ السُّتْرَةِ، فَکَانَ بَینَهُ وَبَینَ الْجِدَارِ ثَالثَةُ أَذْرُعٍ،

 -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر » [؛ 2/272؛ بیهقی: 2/59؛ مسلم: 2/455بخاری:  « ] وَالْجِدَارِ مَمَرُّ شَاةٍ

اش ی میان سجدگاه و سترهایستاد به نحوی که سه ذراع با آن، فاصله داشت. فاصلهای مینزدیک به ستره

 «.ی عبور یک گوسفند بودبه اندازه

 

 :سترهگذاشتن حکم 
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  وَسَلَّمصَلَّى اهللُ عَلَیهِ أقْبَلْتُ عَلَى حِمَارٍ أتَانٍ، وَرَسولُ اهللِ »فرماید: می -رضی اهلل عنهما–عبّاس سیدنا ابن   

جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَینَ یَدَی بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأرْسَلْتُ األتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ  یُصَلِّی بِالنَّاسِ بِمِنَى إلَى غَیرِ

سوار » [؛ 367؛ مالک، الموطأ: 4/172؛ مسلم: 493و  1/199بخاری:  « ] عَلَی أحَدٌ ذَلِكَ الصَّفَّ فَلَمْ یُنْکِرْ

 بدون اینکه دیواری در گزاردنماز می -صلّی اهلل علیه و سلّم–بر االغی ماده به مِنا رسیدم؛ دیدم پیامبر 

و االغم را رها کردم تا بچرد مقابل او، قرار داشته باشد و من از مقابل صف نمازگزاران رد شدم. پیاده شدم 

صد فرمایند: مقعلما می«. و خود به صف نمازگزاران اضافه شدم و کسی به سبب این امر مرا سرزنش نکرد

امام شافعی، اختالف  ] خواندنماز می ای قرار داده باشداین است که بدون اینکه ایشان ستره عبّاسابن

؛ صنعانی: سبل السالم: 3/398؛ ابن حجر، فتح الباری: 1/398؛ نووی، روضة الطالبین: 97الحدیث: 

1/202.] 

بودن نماز ندارد. قرار دادن ستره در مقابل نمازگزار، سنّت مؤکده است و قرار ندادن آن، اثری بر کامل   

، قرار دادن ستره در نمازهایشان را یکی از عبادات غیر قابل بود قطعا صحابه و تابعیناگر برخالف این می

دادند و آنگاه فقها و دانشمندان شریعت نیز قرار دادن آن را به عنوان یکی از فرایض نماز، ترک، قرار می

 کردند واهلل أعلم.معرّفی می

 

 :حکمت قرار دادن ستره

خص در حال نماز است و از جلوِ نماز وی رد فرمایند: هدف، این است که دیگران بدانند شفقها می   

 نشوند.

 

 :آیدی مأموم به حساب میستره ی امام،ستره

 .از این رو در حالت ضروری، عبور کردن از مقابل نماز مأمومین، جایز است   
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 :ی سجّاده به عنوان سترهیا قرار دادن کناره )به جای قرار دادن شیء مرتفع( حکم کشیدن خط

-شخص در صحرا باشد و چیزی را نیابد که آن را ستره، قرار بدهد جایز است که در ورای سجدهاگر    

کمانی باشد تا معلوم گردد او در این محل تعیین شده، نماز است که این خط،  گاهش خطی بکشد؛ بهتر آن

 خواند.می

شخص است؛ زیرا حکمتِ ی من بر آنم که استفاده از سجّاده، بدعت نیست و حد و مرز سجاده، ستره   

خواند و گذاشتن سجاده، هم اعالم این امر ستره این است که به اطرافیان اعالم گردد که شخص، نماز می

 .است و هم تعیین ستره

 

 :عبور کردن از مقابل نمازگزار -مبحث پنجم

نمازگزار و محل هرگاه نماز برپا شد دیگر کسی حق ندارد از جلوی آن، عبور کند؛ یعنی از میان    

 ای در آن، قرار داده باشد. اما عبور کردن از مقابل ستره، هیچ اشکالی ندارد.اش که ممکن است سترهسجده

 

 :ت منع عبور از مقابل نمازمحک

 علیه صلّی اهلل–اند پیامبر اند؛ زیرا مالحظه کردهفقها در مورد حکمت این امر، تحقیقات عمیقی انجام داده   

این مسأله را آنقدر محکم و سخت گرفته است که حتی به شخص نمازگزار، اذن داده با کسی که  -و سلّم

 إلَى أَحَدُکُمْ صَلَّى إذَا» فرماید: شود دعوا کند و مانع عبور وی شود؛ همانطور که میاز مقابل او، رد می

بخاری:  « ] طَانٌشَیْ هُوَ فَلْیُقَاتِلْهُ،فَإِنَّمَا أَبَى فَإِنْ فَلْیَدْفَعْهُ، یَدَیْهِ نَبَیْ یَجْتَازَ أَنْ أَحَدٌ فَأَرَادَ النَّاسِ، مِنْ یَسْتُرُهُ شَیْءٍ

گزارد و در میان خود و دیگران، ستره قرار داده بود اگر کسی از شما نماز می» [؛ 505؛ مسلم: 1/363

د؛ دعوا، وی را منع کن سپس کسی خواست از مقابل نماز وی عبور کند مانع وی شود؛ اگر تسلیم نشد با

 .13«شود چنین کند(زیرا او شیطان است )یا شیطان، باعث می

                                                           
 تواند شخص عبور کننده را هل دهد و مانعش شود.مراد، این است که نمازگزار می - 13
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که وی به حرکات شخص، مشغول گردد؛ زیرا او در عبادت، شود عبورکردن از مقابل نمازگزار، باعث می   

 -رضی اهلل عنه–می شود. ابو هریره تی و مشغولیت ویپرسداخل شده و حرکات شخص، منجر به حواس

قْطَعُ الصَّالةَ: المرْأةُ وَالحِمَارُ والکَلْبُ، وَیَقِی یَ» فرماید: می -صلّی اهلل علیه و سلّم–کند: پیامبر روایت می

زن و االغ و سگ )با عبورشان از مقابل » [؛ 3/169شرح نووی بر مسلم:  « ]ذلِكَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ

شود چیزی همچون تخته چوبی است که در پشت زین انع آنها میشوند؛ آنچه منماز( سبب بطالن نماز می

 «.شودقرار دارد که به آن، تکیه می

شود و این مسأله به وجود و تالش شیطان عبور زن، االغ و سگ سیاه در مقابل نماز، باعث بطالن آن می   

لیه صلّی اهلل ع–احترامی و عدم اکرام زن ندارد؛ زیرا پیامبر در این هنگام، ارتباط دارد و هیچ ربطی به بی

آلبانی آن را صحیح دانسته است:  « ] المَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّیطَانُ »فرماید: می -و سلّم

بیشتر او را برود شیطان  و نظر است؛ از این رو هرگاه بیرونزن، محل نگاه » [؛ 6690صحیح الجامع: 

ها به سوی این زن، روانه گردد تا مردان سر بلند کنند و به شود نگاه؛ شیطان، باعث می«گرداندنمایان می

 دهد.ی گنهکاری قرار میوی بنگرند و به این روش، شیطان زن را مایه

 

 نماز گزاردن رو به قبر -مبحث ششم

ه شخص اند یا اینکاز نماز گزاردن در گورستان، نهی کرده با شدّت فراوان -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر    

؛ احمد: 972مسلم:  « ] ال تُصَلُّوا الَى الْقُبُورِ وَال تَجْلِسُوا عَلَیهَا» فرماید: رو به گور، نماز بگزارد. ایشان می

نمازهای بدون شک مراد از این نهی، «. ارید و بر روی آن ننشینیدمگزروبه روی قبر نماز » [؛ 16764

یرد(. گفرض و سنّت است نه نماز جنازه که مربوط به امور شخص میّت است )و غالبا در قبرستان، انجام می

؛ 745؛ ابن ماجه: 317ترمذی:  « ] المَقْبَرَةُ والحَمَّامُ األرْضُ کُلُّهَا مَسْجِدٌ إال» در حدیثی دیگر آمده است: 

همه جای زمین، محل نماز و سجده است  »[؛ ح دانسته است(، آن را صحی606آلبانی در صحیح ابن ماجه )

 «.جز گورستان و حمام

 حق ندارند در مسجدی که در آن، قبر وجود دارد نماز بگزارند  اضطراری و استثنائیافراد در غیر شرایط    
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 مردم، فرد صالح و نیکوکاری باشد. ی عامّهبه ویژه اگر شخص دفن شده از دید 

اند باید مسجد، تخریب آن است اگر قبری وجود داشته و سپس بر آن مسجدی ساختههمچنین اصل،    

گردد. اما اگر ابتدا مسجد را ساخته باشند و سپس میّت را در آن دفن کنند مانند کسانی که مسجد، بنا 

یاورند بو باید جسد را بیرون نمایند این امر، جایز نیست کنند و جای قبر خودشان را در آن، تعیین میمی

و آن را در قبرستان عمومی مسلمین، دفن کنند تا مردم، گمان نکنند که دفن جنازه در مسجد، بهتر است. 

نَ اهللُ عَلَ »کند که فرمودند: روایت می -صلّی اهلل علیه و سلّم–از پیامبر  -رضی اهلل عنها–بانو عایشه 

لعنت خداوند بر  »[؛ 529؛ مسلم: 435بخاری:  « ]أنْبِیائِهِمْ مَسَاجِدَالیهودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ 

 «.یهودیان و مسیحیان باد ! چه آنکه قبر پیامبرانشان را به محل عبادت، تبدیل کردند

 

 نماز گزاردن با کفش -مبحث هفتم

یرا خواندن با کفش؟! زکنند: نماز خوانند با تعجّب سؤال میقطعا بسیاری از کسانی که این عنوان را می   

 -سلّم صلّی اهلل علیه و–شده از پیامبر جایز است سنّتی قطعی و ثابت آنکهعالوه بر که این امر دانند نمی

کَانَ  »کند: روایت می -رضی اهلل عنهم–باشد؛ سیدنا عمرو بن شعیب از پدرش و او از پدربزرگش نیز می

صلّی اهلل علیه و –پیامبر » [؛ 54شیخ آلبانی، أصل صفة صالة النبی:  « ] اً أحْیَانَاًیَقِفُ حَافِیَاً أحْیَانَاً، وَمُنْتَعِلَ

 «.خواند و گاه با کفشهایشانگاهی با پای برهنه نماز می -سلّم

 »رمودند: ف -صلّی اهلل علیه و سلّم–کند که پیامبر روایت می -رضی اهلل عنه–همچنین سیدنا ابو هریرة     

؛ حاکم، آن 1/259حاکم:  « ] أَحَدُکُمْ فَلْیَلْبِسْ نَعْلَیهِ، أو لِیَخْلَعْهُمَا بَینَ رِجْلَیهِ، وَال یُؤْذِی بِهِمَا غَیرَهُإذَا صَلَّى 

هر کدام از شما نماز گزارد کفشهایش » [؛ را صحیح دانسته و امام ذهبی نیز دیدگاه وی را پسندیده است

 «.ی آن، مردم را نیازارددر میان پاهایش قرار دهد و به وسیلهرا بپوشد یا اینکه آن را در بیاورد و 
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اهلل لّی ص–کند که پیامبر از پدرش روایت می -رضی اهلل عنهما–در حدیثی دیگر سیدنا شدّاد بن اوس    

؛ طبرانی، 1/105ابو داود:  «] خَالِفُوا الْیَهُودَ، فَإنَّهُمْ ال یُصَلُّونَ فِی نَالِهِمْ وَال خِفَافِهِمْ »فرمود:  -علیه و سلّم

 .«خوانندبر خالف یهودیان عمل کنید؛ آنان با کفش و خُفهایشان نماز نمی» [؛ 7/348الزوائد: 

م این اند سنّت است.. بنابراین انجاکنند که نماز گزاردن با کفش که آن را نعل گفتهاین احادیث، ثابت می   

 واهلل أعلم. شده استی احیای سنّتی فراموشعمل به منزله

 

 :تکبیرة اإلحرام -رکن دوم

مراد از تکبیرة اإلحرام، اهلل اکبرِ ابتدای نماز است. فقها جز امام ابو حنیفه، اجماع دارند بر اینکه ابتدای    

ی گرامیشان هیا یکی از صحاب -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر از گیرد؛ زیرا نماز با گفتن اهلل اکبر، صورت می

[. این، یکی از ارکان 1/49ابن القیّم، تهذیب السّنن:  نشده که در ابتدای نماز غیر آن را گفته باشند ]شنیده 

رُ، مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْطُهُوُرُ، وَتَحْرِیمُهَا التَّکْبِی» فرماید: می -صلّی اهلل علیه و سلّم–نماز است؛ چنانکه پیامبر 

» [؛ 301؛ شیخ آلبانی آن را صحیح دانسته است در: اإلرواء: 3؛ ترمذی: 61ابو داود:  « ] وَتَحْلِیلُهَا التَّسْلِیمُ

لّی اهلل ص–همچنین پیامبر «. کلید نماز، وضو است و ابتدایش تکبیرة اإلحرام و انتهایش سالم دادن است

خاری: ب ] «لَاةِ فَکَبِّرْإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّ» گزارد فرمود: به شخصی که نمازش را به خوبی نمی -علیه و سلّم

 «.وقتی برای نماز به پا خواستی تکبیرة االحرام بگو و نمازت را به پا دار» [؛ 724

دانند که کرد تا مردم بدر گفتن تکبیرة االحرام، گاه صدایش را بلند می -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر    

فة آلبانی، أصل ص د نیز به این امر، آگاه شوند ]نماز، آغاز شده و کسانی که در پشت سر وی قرار داشتن

داد مگر آنکه امامت [. امّا این امر را در تمام نمازهایش انجام نمی1/186صالة النّبی صلّی اهلل علیه و سلّم: 

ل صفة صالة آلبانی، أص« ]وقتی امام اهلل اکبر گفت شما نیز اهلل اکبر بگویید»فرمود: کرده باشد. این رو می

 [.1/192النّبی صلّی اهلل علیه و سلّم: 
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اگر صدای امام، آهسته باشد یا به سبب پیری و بیماری نتواند صدایش را بلند کند جایز است که کسی    

 ] در جواز این امر، اختالفی وجود ندارد یرها را با صدای بلند تکرار کند.دیگر در پشت سر وی، تکب

 .[2/398النووی، المجموع: 

وند دیگر نیاز نیست شخصی دیگر تکبیرها را با صدای بلند تکرار نشاگر مأمومین صدای امام را ب اما   

 [.1/69تیمیّة، الفتاوی: ابن کند؛ زیرا این امر بر اساس اجماع علما، غیرمشروع است ]

اهلل » ، «د هللالحم» ، «سبحان اهلل»جایز نیست؛ مانند « اهلل اکبر» برای ورود به نماز هیچ ذکر دیگری جز    

 و ... .« اهلل العظیم» ، «الجلیل

 

 :گذاردن نماز با زبان غیرعربی

ه غیر شان نماز را بو نه هیچ کدام از یاوران -صلّی اهلل علیه و سلّم–بدون شک نه پیامبر جایز نییست؛     

اسالم، غیرعرب نیز  یاند؛ زیرا در جامعهاند؛ نه به این سبب که خود عرب بودهادا نکرده از زبان عربی،

ها ملت غیر عرب دیگر، آمیخته شدند اما کسی با زبان غیرعربی، وجود داشت و بعدها نیز اصحاب با ده

اند که ادای نماز باید تنها با زبان عربی باشد مگر گزارد. از این رو جمهور فقهای اسالمی گفتهنماز نمی

اوّلش به پایان برسد نتواند تکبیرة االحرام را با زبان اینکه کسی مسلمان شود و پیش از اینکه زمان نماز 

 تواند ادا کند.تواند آن را با زبانی که می. در این شرایط وی میعربی بگوید

 

 :ی رکعات نمازی فاتحه در همهخواندن سوره -رکن سوّم

ی فاتحه در همه رکعات نماز، چه فرض باشد و چه سنّت، با صدای بلند باشد یا آهسته، قرائت سوره   

ی اهلل صلّ–کند که پیامبر روایت می -رضی اهلل عنه–یکی از رکنهای نماز است. سیدنا عبادة بن صامت 

» [؛ 394؛ مسلم: 756خاری: ب « ] ال صَالةَ لِمَنْ لَمْ یَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الکِتَابِ» فرموده است:  -علیه و سلّم

 رضی اهلل–همچنین سیدنا ابو هریرة «. ی فاتحه نخواند نمازش مورد قبول نیستهرکس در نمازش سوره
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هِیَ لُّ صَالةٍ ال یُقْرَأُ فِیهَا بِأُمِّ الْکِتَابِ فَک»فرمودند:  -صلّی اهلل علیه و سلّم–کند که پیامبر روایت می -عنه

هر نمازی که در » [؛ 2/135؛ نسائی: 821؛ ابو داود: 41مسلم:  « ]هِیَ خِدَاجٌ، غَیْرُ تَمَامٍخِدَاجٌ هِیَ خِدَاجٌ 

ی، نماز چنین شخص«. ی فاتحه قرائت نشود ناقص است، ناقص است، ناقص است و کامل نیستآن، سوره

اقع مورد قبول، و نماز نامیده شده اما ناقص است به این معنا که کامل نیست و نماز با آن، شکل نگرفته و

گوید: از ابو هریره پرسیدم: گاه در پشت نشده است. ابو صائب که این حدیث را روایت کرده پس از آن می

واجب است(؟ دستم را تکان داد و فرمود: آن را  ، قرائت فاتحه،خوانم )در این شرایط نیزسر امام نماز می

 در قلبت تالوت کن.

ی فاتحه را حفظ کند برایش جایز نیست که در نمازش چیز دیگری سورهمن بر آنم که هر کس بتواند    

 را جایگزینِ آن کند؛ نه قرآن و نه ذکری دیگر؛ واهلل أعلم.

 

 :ی فاتحه به صورت آیه آیه و آرام و با طمأنینهقرائت سوره

یه، آن بود؟ فرمود: آیه آدر نماز چگونه  -صلّی اهلل علیه و سلّم–از بانو أم سلمه پرسیدند: قرائت پیامبر    

حمد هلل فرمود: الکرد و آنگاه میگفت: بسم اهلل الرّحمن الرّحیم. سپس توقف میکرد. ابتدا میرا تالوت می

رمود: فکرد و آنگاه میسپس توقف می .فرمود: الرحمن الرّحیمکرد و آنگاه میسپس توقف می .رب العالمین

 وی، بدین شیوه بود؛ در انتهای آیات،ی قرائت همهداد. اینگونه ادامه میمالک یوم الدّین و تا انتهای سوره، 

؛ ابو داود: 6/302احمد:  کرد بدون اینکه انتهای یکی از آنها را به ابتدای دیگری متصل کند ]توقف می

 [.2/152؛ ترمذی: 2/169

الوت ه را با یک نفس، تدادن در اینکه چه کسی بیشترین آی ی قرائت سنت است نه مسابقهاین شیوه   

 ، الفاظ را ادا کند !!زدنکند !! و نه قرائتی با عجله که شخص همراه با نفس نفس می

 

 :قرائت بَسمَله در ابتدای سوره فاتحه
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اختالف دارند؛ این  ی فاتحه،فقها در مورد قرائت بسمله )بسم اهلل الرحمن الرحیم( در ابتدای سوره   

 ی فاتحه است یا خیر؟!ای از سورهاختالف ناشی از اختالفی دیگر است و آن اینکه آیا بسمله، آیه

فاتحه  یمحدث بزرگ، مرحوم شیخ آلبانی به این نتیجه رسیده است که قرائت بسمله در ابتدای سوره   

ل آلبانی، أص ه صورت پنهانی، قرائت شود ]در نماز، بخشی از سوره است و الزم است که در نماز جهری ب

باشد [. این، دیدگاه امام ابوحنیفه و امام احمد نیز می292-1/277صفة صالة النّبی صلّی اهلل علیه و سلّم: 

کند به نحوی که از سیزده طریق، روایاتی که دال بر تالوت پنهانی که دالیل بیشتری از آن، پشتیبانی می

 ت.آن هستند ثابت شده اس

 من نیز به این دیدگاه، پایبند هستم. زیرا دالیل آن از دالیل مذهب امام شافعی، محکمتر است؛ واهلل أعلم.   

 

 

 :ی فاتحه در نماز جماعتقرائت سوره

ی فاتحه را قرائت کند؛ چه نماز جهری باشد و چه پنهانی، ، سورهشرایطیالزم است که در هر  ،بر مأموم   

در سکوت ایجادشده، او نیز فاتحه را  ،که پس از تالوت امامضروری است بلکه  رد؛تفاوتی وجود ندا

ه فرماید کزیرا حدیث عبادة بن صامت به تصریح می را همزمان با قرائت امام بخواند؛ بخواند وگرنه آن

ی سوره دیگر را یعنی آیه کندوقتی امام پس از فاتحه، سوره خواند مأموم، آن سوره را تالوت نمی

بب این به سبر مأموم فرض است آن را بخواند. کند؛ بنابراین خواند اما از قرائت فاتحه، ممانعت نمیمین

ند فرماید: خداوی آن میدرباره -صلّی اهلل علیه و سلّم–ی فاتحه است که پیامبر فضل و بزرگی سوره

ی ای که در همهاست؛ آن هفت آیهی فاتحه را نازل نکرده متعال نه در تورات و نه در انجیل، همچون سوره

صحیح است؛ رک: آلبانی، أصل صفة صالة النّبی  شوند که عبارتست از قرآن عظیم ]رکعات نماز، تکرار می

 [.292-1/277صلّی اهلل علیه و سلّم: 
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 :رکوع و طمأنینه در آن -رکن چهارم و پنجم

م، حزابن نماز، رکن تمام رکعات نماز است ] ت فاتحه درع دارند بر اینکه رکوع پس از قرائفقها، اجما   

«  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَاسْجُدُوا »ی خداوند متعال است: آنان، فرموده ت[؛ حج26ّمراتب اإلجماع: 

 «.اید رکوع و سجده کنیدکه ایمان آوردهای کسانی» [؛ 77]الحج/

یُکَبِّرَ مَّ ثُ »خواند فرمود: به شخصی که نمازش را به خوبی نمیخطاب  -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر    

گوید سپس تکبیر می» [؛  5/37طبرانی:  « ]فَیَرْکَعَ، فَیَضَعَ کَفَّیْهِ عَلَى رُکْبَتَیْهِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِیَ

 دسکه مفاصلش به آرامش برا زمانیدهد و تکند. هر دو کف دستش را روی زانویش قرار میو رکوع می

 «.نمایدتوقف می

 

 : کیفیت رکوع

در  -رضی اهلل عنه–ای است که دستها به زانو برسد؛ زیرا سیدنا وائل بن حُجر خمیدگی رکوع به اندازه   

مَکِّنُ یَدَیهِ یُکَانَ وَ »فرماید: و قرار دادن دستهایش بر زانو می -صلّی اهلل علیه و سلّم–توصیف رکوع پیامبر 

محکم بر را هر دو دستش » [؛ 2/631آلبانی، أصل صفة صالة النبی:  « ] مِنْ رُکْبَتَیهِ، کَأنَّهُ قَابِضٌ عَلَیهِمَا

-در مورد چگونگی قرار دادن انگشتانش می«. گذاشت گویی که به زانویش چنگ زده باشدزانویش می

فرماید: بر اساس شرط مسلم، صحیح ؛ حاکم می1/224حاکم:  « ] أَصَابِعهِکَانَ إذَا رَکَعَ فَرِّجَ بَینَ  : »رمایدف

باز  انگشتانش را بر روی زانویش رفتبه رکوع میوقتی » [؛ است و ذهبی نیز دیدگاه وی را پذیرفته است

 «.کردمی

که شخص، زانوهایش را چنگ زد و پشتش را در رکوع، راست نمود آرنجهایش را از جسمش هنگامی   

نه اینکه بازوان و آرنجش را به بدنش بچسباند. در  و میان بازوان و پهلویش، فاصله بیاندازد؛دور کند 

؛ ابن 4/316احمد:  « ] وَوَضَعَ کَفَّیهِ وَجَافَى »آمده است:  -رضی اهلل عنه–حدیث سیدنا وائل بن سعد 

داد و آرنجهایش را از جسمش کف دستش را بر روی زانویش قرار می» [؛ 3/381حجر، تلخیص الحبیر: 
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این امر، چه در رکوع و چه در سجود باید مراعات گردد و تفاوتی میان زن و مرد در آن، «. کرددور می

 وجود ندارد.

 

 :راست کردن پشت

رود باید پشت و قسمت فوقانی گردنش به صورت افقی، راست گردد یعنی از وقتی شخص به رکوع می   

در یک راستا باشد )البته برای شخصی که بر این امر، قادر است(؛ زیرا پیامبر  نشیمنگاهشپشت سرش تا 

ماند می گرفت ثابتکه اگر مقداری آب روی پشتش قرار میکرد به نحویچنین می -صلّی اهلل علیه و سلّم–

آلبانی،  ] « وَکَانَ إذَا رَکَعَ بَسَطَ ظَهْرَهُ وَسَوَّاهُ، حَتَّى لَو صَبَّ عَلَیهِ المَاءَ لَاسْتَقَرَّ» شد: به پایین سرازیر نمیو 

داد و رفت پشتش را کش میکه به رکوع میوقتی» [؛ 2/638أصل صفة صالة النبی صلّی اهلل علیه و سلّم: 

 «.ماندن حرکت میودریختند بب میکرد حتی اگر روی پشتش آصاف می

 

 :توقّف در رکوع

ه و صلّی اهلل علی–ی پیامبر ثابت شده که رکوع، برخواستن پس از آن، سجده و توقّف میان دو سجده   

؛ 2/219]بخاری:  ی ذکر رکوع، طول کشیده استبه یک اندازه بوده و هر کدام از آنها به اندازه -سلّم

 .[2/45مسلم: 

 

 :ی بدنطمأنینه

اید: فرممی -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر علت اشتراط آن، حدیث شخص المسیء صالته است که    

که مفاصلش به آرامش برسد توقف تا زمانی» [؛  5/37] طبرانی: « تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِیَ حَتَّی»

 .«نمایدمی
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 ی بدن در آنبرخواستن از رکوع و طمأنینه -رکن ششم و هفتم

ولُ: سَمِعَ مَّ یَقُثُ»خواند فرمود: به شخصی که نمازش را صحیح نمی -صلّی اهلل علیه و سلّم–زیرا پیامبر    

سرش را از » [؛ 5/37طبرانی:  « ]اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَیَسْتَوِیَ قَائِمًا حَتَّى یَأْخُذَ کُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ، وَیُقِیمَ صُلْبَهُ

گوید: سمع اهلل لمن حمده )یعنی: خداوند حمد و سپاس کسی را شنید که وی کند سپس میرکوع، بلند می

 «. کندایستد و قامتش را کامال راست میرا سپاس گفت(؛ سپس می

–آمده است که وی در وصف نماز پیامبر  -رضی اهلل عنه–همچنین در حدیث سیدنا ابو حمید ساعدی    

خاری: ب « ] مَکَانَهُ فَقَارٍ کُلُّ یَعُودَ حَتَّى قَائِمًا اسْتَوَى رَأْسَهُ رَفَعَ فَإِذَا »فرماید: می -سلّم صلّی اهلل علیه و

ید رسنمود و به طمأنینه میکرد قامتش را راست میوقتی سرش را بلند می» [؛ 172؛ صحیح أبی داود: 826

 «.گشتمی ها و مفاصل پشتش به حالت عادی آن بازی مهرهتا همه

 

 :ی جسم در آنسجده کردن و طمأنینه -رکن هشتم و نهم

تمام رکعات، یکی از ارکان نماز است و بر این امر، میان فقها اجماع، وجود دارد؛ کردن در دو بار سجده   

ای  »[؛ 77]الحج/«  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَاسْجُدُوا »ی خداوند بزرگ است: حجت آنان، فرموده

 «.اید رکوع و سجده کنیدکه ایمان آوردهکسانی

هُ مِنَ ثُمَّ یُکَبِّرَ فَیَسْجُدَ، وَیُمَکِّنَ جَبْهَتَ »المسیء صالته فرمود:  به شخص -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر    

رود و کند و به سجده میسپس تکبیر می» ؛ [ 5/37] طبرانی:  «األَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِیَ

ماند تا اینکه مفاصلش از حرکت گذارد و در همین حالت میپیشانیش را به طور کامل روی زمین می

 «.بیافتد و جسمش به طمأنینه برسد

قِیمُ  یُلَا تُجْزِئُ صَالةٌ ال »فرمود:  -صلّی اهلل علیه و سلّم–همچنین در حدیثی صحیح آمده است که پیامبر    

؛ 870؛ ابن ماجه: 840؛ ابو داود: 264؛ ترمذی: 2/183نسائی:  « ]الرَّجُلُ فیهَا صُلْبَهُ فی الرُّکوعِ و السُّجُودِ 



123 
 

رسد آرامد و جسمش به طمأنینه نمینماز شخصی که در رکوع و سجود نمی»[؛ 1/321صحیح فقه السنّة: 

 «.نیست کاملکافی و 

 

 :انتقال از قیام به سجده چگونگی

که شخص به هنگام رفتن به سجده ابتدا شوند از اینزده و متعجّب میشگفتهرچند گروهی از مردم    

ند اند که نمازگزار باید ابتدا با تکیه بر زانوهایش بنشیدستهایش را روی زمین بگذارد؛ زیرا چنین گمان کرده

ردن کخ آلبانی پس از برّرسی تمام سندهای این نوع سجدهسپس کف دستهایش را بر زمین بگذارد اما شی

ای را مورد بحث، قرار داده ضعیف هستند. من نیز به این نتیجه رسیده که تمام احادیثی که چنین شیوه

-714/ 2أصل صفة صالة النبی صلّی اهلل علیه و سلّم:  دانم ]تر و مستدلتر میدیدگاه شیخ آلبانی را متقن

 گردد:[. در این زمینه، احادیثی وجود دارد که دو نمونه از آن در ذیل، ذکر می313 ؛ اإلرواء:719

فرماید: بر اساس شرط مسلم، صحیح است و حاکم می « ] وَکَانَ یَضَعُ یَدَیهِ عَلَى األَرْضِ قَبْلَ رُکْبَتَیهِ » -1

 «.گذاشتمیدستانش را پیش از زانوهایش بر زمین » [؛ ذهبی نیز بر این دیدگاه است

حدیث را  شیخ آلبانی، این «] إذَا سَجَدَ أَحَدُکٌمْ فَال یَبْرٌكٌ کَمَا یَبْرُكٌ الْبَعیرُ، وَلْیَضَعَ یَدَیهِ قَبْلَ رُکْبَتَیهِ » -2

هرگاه یکی از شما به سجده رفت » [؛ 789؛ صحیح سنن ابی داود: 357صحیح دانسته است در: اإلرواء: 

 «.ننشیند؛ بلکه ابتدا دستانش را بر زمین بگذارد سپس زانوهایش راهمچون شتر بر زمین 

 

 :کیفیت سجده بردن

إنَّ الیَدَینِ تَسْجُدَانِ کَمَا یَسْجُدُ الْوَجْهُ فأّذَا وَضَعَ أَحَدُکُمْ  »فرماید: می -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر  -1

آلبانی، آن را صحیح دانسته است در : أصل صفة صالة النبی  « ] فَعْهُمَاوَجْهَهُ فَلْیَضَعْ یَدَیهِ، وَإذَا رَفَعَ فَلْیَرْ

روند؛ پس هرکدام از شما پیشانیش دستها نیز همچون صورت به سجده می»[؛ 2/725صلّی اهلل علیه و سلم: 
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شن . رو«را بر زمین گذاشت دستانش را نیز بر زمین بگذارد و اگر آن را بلند کرد دستانش را نیز بلند کند

 از دستها، کف آن است. -صلّی اهلل علیه و سلّم–است که مراد پیامبر 

فرماید: می -صلّی اهلل علیه و سلّم–کردن پیامبر در توصیف سجده -رضی اهلل عنه–ب سیدنا براء بن عاز -2

؛ احمد: 2/107؛ بیهقی: 1/227حاکم:  « ] الْکَفِّ کَانَ رَسُولُ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ یَسْجُدُ عَلَى ألْیَتَی »

رفت انتهای کف دستش را بر زمین قرار وقتی به سجده می -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر  »[؛ 4/295

 «.ی کفش راداد سپس همهمی

 «ذِرَاعَیهِ انْبِسَاطَ الْکَلْب ال یَبْسُطُ أَحَدُکُمْ »فرماید: آرنج و بازوان، نهی کرده و میهمچنین از پهن کردن    

» [؛ 1/303؛ دارمی: 1/167؛ نسائی: 2/66؛ ترمذی: 1/143؛ ابو داود: 2/53؛ مسلم: 2/240بخاری:  ]

 «.کدام از شما بازوانش را چون سگ بر زمین پهن نکندهیچ

تانش ست و انگشرفت دی مذکور به سجده میکه به شیوههنگامی -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر خدا  -3

داد؛ همچنانکه در حدیث اش را محکم بر زمین، قرار میگذاشت سپس پیشانی و بینیرا بر زمین می

آلبانی، أصل صفة صالة النبی صلّی  «] وَکَانَ یُمَکِّنُ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنْ األرْضِ »ابوحمید ساعدی آمده است: 

 «.گذاشترا محکم بر زمین می بینی و صورتش» [؛ 2/731اهلل علیه و سلّم: 

 «ال صَالةَ لِمَنْ ال یُصِیبُ أَنْفَهُ مِنْ األرْضِ مَا یُصِیبُ الجَبِینَ  »همچنین در حدیثی دیگر آمده است:    

اش را نماز کسی که بینی» [؛ 2/731]صحیح است؛ آلبانی، أصل صفة صالة النبی صلّی اهلل علیه و سلّم: 

 «.شودگذارد مورد قبول واقع نمیزمین نمیهمچون پیشانیَش محکم بر 

 

 :ی بدن در آننشستن میان دو سجده و طمأنینه -رکن دهم و یازدهم

 -صلّی اهلل علیه و سلّم–، یکی از ارکان نماز است؛ زیرا پیامبر شستن میان دو سجده در تمام رکعاتن   

نَّ ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِ» ء صالتَه با تأکید فراوان به وی فرمود: یدر جریان یاد دادن نماز به شخص المس

؛ مسلم: 467و  11/31بخاری:  « ] سَاجِدَاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسَاً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدَاً
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ا برسی سپس سرت را بلند کن و بنشین تات به طمأنینه سپس سجده ببر تا آنکه در سجده» [؛ 2/10-11

 «.آنکه به طمأنینه برسی سپس به سجده برو و در سجده بمان تا آنکه به طمأنینه برسی

ی است بر اینکه این عمل، عبادت است؛ ماین تأکید فراوان بر طمأنینه و عدم حرکت اعضا دلیل محک   

 مِنَ أْسَهُرَ رَفَعَ سَجَدَ إِذَا وَسَلَّمَ عَلَیهِ اهللُ صَلَّى اهللِ رَسُولُ کَانَ »کند: روایت می -رضی اهلل عنها–بانو عایشه 

صلّی اهلل علیه و –وقتی پیامبر »[؛ 893ماجه: ؛ ابن498مسلم:  « ] جَالِسًا یَسْتَوِی حَتَّى یَسْجُدْ لَمْ السَّجدةِ

ستن نش«. نشستور کامل میگشت تا آنکه به طکرد به سجده باز نمیسرش را از سجده بلند می -سلّم

 میان دو سجده نزد امام شافعی و امام احمد، رکن است.

 

 :کیفیت نشستن میان دو سجده

 کرد با تکیه بر زانوهایش میی اول، بلند میوقتی سرش را از سجده -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر    

چسباند و آنها را در جهت قبله، میگذاشت، انگشتانش را به هم نشست، دستانش را بر روی رانهایش می

ه کرد و بنشست. گاه هر دو پا را ستون میمیکرد و بر پای چپش داد؛ پای راستش را ستون میقرار می

ی یک سجده در نشستن میان دو نشست. ایشان همواره حدّاقل به اندازههایش میصورت موقّت بر پاشنه

کردند فراموش کرده به سجده برود ! که مردم گمان میکرد یماند و گاه آنقدر آن را طوالنی مسجده می

 فرمود: نمازتان مورد قبول نیست اگر شما نیز چنین نکنید و به این اندازه توقف ننماییدایشان به یارانش می

 .ی کامل برسد(ای که جسم به طمأنینه)یعنی به اندازه

 

 :تشهد اخیر و نشستنِ آن -رکن دوازدهم و سیزدهم

سعود مخواندن تشهد اخیر، رکن است؛ هر کس عمدا یا سهوا آن را ترک کند نمازش باطل است؛ سیدنا ابن   

کُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أنْ یُفْرَضَ عَلَینَا التَّشَهُّدُ السَّالمُ عَلَى اهللِ مِنْ عِبَادِهِ فَقَالَ النَّبیُّ »فرماید: می -رضی اهلل عنه–

ن این حدیث را جمهور محدّثی «]مَ ال تَقُولُوا السَّالمُ عَلَى اهللِ وَلکِنْ قُولُوا التَّحِیِّاتُ هللِصَلَّى اهللُ علَیهِ وَسَلَّ
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خزیمه، ابن ابی حبّان، ابنازجمله امام احمد، بخاری، مسلم، اصحاب سنن، دارمی، دارقطنی، طبرانی، ابن

وجود  «قَبْلَ أنْ یُفْرَضَ عَلَینَا التَّشَهُّدُ » ی جملهاند. اما در روایت اکثر آنان، شیبة و عبدالرزاق روایت کرده

در صحیحین وجود دارد و خود نیز آن را تصحیح  -همچنانکه شیخ آلبانی گفته است–ندارد. اصل آن 

گفتیم: سالم بر خداوند از جانب پیش از آنکه تشهد بر ما فرض گردد می» [؛ 319کرده است: اإلرواء: 

. این «فرمود: مگویید سالم بر خداوند بلکه بگویید: التحیات هلل.. -لّی اهلل علیه و سلّمص–بندگانش ! پیامبر 

 حدیث، دلیل است بر اینکه تشهد در ابتدا، فرض نبوده و بعدا فرض شده است.

فرماید: یم -صلّی اهلل علیه و سلّم–کند که پیامبر روایت می -رضی اهلل عنه–مسعود همچنین سیدنا ابن   

هرگاه یکی از شما برای » [؛ 402؛ مسلم: 831بخاری:  ] «.إذَا قَعَدَ أَحَدُکُمْ فِی الصَّالةِ فَلْیَقُلْ التَّحیَّاتُ هللِ.» 

 «...تشهد نشست بگوید: التحیات هلل

 

 :چگونگی نشستن برای تشهد

ای یوهبداند تا به شبدان که بر شخص مسلمان، الزم است نشستنهای تشهّد و میان دو تشهد را به خوبی    

نماز گزارده است. در مورد نشستن میان دو سجده، بحث  -صلّی اهلل علیه و سلّم–نماز بگزارد که پیامبر 

ته هایش نشسی نشستن برای تشهد است و گاه هر دو پا را خم کرده و بر پاشنهکردیم که همچون شیوه

 است:دو شیوه  به طور کلّی براست؛ اما نشستن تشهد 

 (:نشستن تشهّد میانی )افتراش -1

ای یوهکند به شنشیند، پای راستش را ستون میهمچون نشستن میان دو سجده است؛ شخص بر زانو می   

ر دهد. را بر آن قرا نشیمنگاهشکه سر انگشتانش رو به قبله باشد، پای چپش را فرش کند و سمت چپ 

 د. در حدیثباشمی -صلّی اهلل علیه و سلّم–اول پیامبر ی اکثر نشستنهای میان دو سجده و تشهدِ این، شیوه

شَهَّدُ ثُمَّ کَانَ یَجْلِس لِلتَّ »فرماید: می -رضی اهلل عنه–صحیح بخاری آمده است که سیدنا ابو حمید ساعدی 

 السَّجْدَتَینِ جَلَسَ مُفْتَرِشَاً کَمَا کَانَ یَجْلِسُ بَینَبَعْدَ الفَرَاغِ مِنْ الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ، فَإذَا کَانَتْ الصَّالةُ رَکْعَتَینِ کَالصُّبْحِ 

[؛ 2/127؛ بیهقی: 1/152؛ ابو داود: 2/246بخاری:  « ]وَکَذلِكَ فِی التَّشَهُّدِ األوَّلِ مِنْ الثُّالثیَّةِ أو الرُّبَاعِیَّةِ
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 یون نماز صبح به شیوهبود همچنشست؛ اگر نماز دو رکعتی میپس از اتمام رکعت دوم برای تشهّد می» 

. «ی و چهار رکعتیسجده و تشهد اولِ نمازهای سه رکعتهمچون نشستن میان دو نشست؛ افتراش می

مَئِنّْ فَإذَا جَلَسْتَ فِی وَسَطِ الصَّالةِ فَاطْ »فرموده است:  -صلّی اهلل علیه و سلّم–همچنین ثابت شده که پیامبر 

سند آن، حسن است: آلبانی، أصل صفة صالة النبی صلّی اهلل علیه و  « ] تَشَهَّدْ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْیُسْرَى ثُمَّ

ی افتراش بر زمین ی نماز نشستی آرامش بگیر و پای چپت را به شیوههرگاه در میانه» [؛ 3/833سلّم: 

 [.2/229شوکانی، نیل األوطار:  « ]قرار داده سپس تشهد بخوان

م، ی افتراش در پایان رکعت دوحدیث، دلیل است بر اینکه نشستن به شیوهفرماید: این دو آلبانی می   

 باشد.می -صلّی اهلل علیه و سلّم–سنت پیامبر 

 

 (:كنشستن تشهد اخیر )تورّ -2

 ی وَإِذَا جَلَسَ فِ» در تشهد اخیر آمده است:  -صلّی اهلل علیه و سلّم–در احادیث در مورد نشستن پیامبر    

وقتی در تشهد » [؛ 828بخاری:  « ] الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْیُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِالرَّکْعَةِ 

-کرد و پای دیگرش را ستون کرده با تکیه بر نشیمنگاهش مینشست پای چپش را مقدّم میاخیر می

 «. نشست

 

 :اقسام تورّك

 است: دو شیوهاین عمل نیز به    

سمت چپ نشیمنگاهش را بر زمین بگذارد و بر آن بنشیند و هر دو پایش در سمت راست قرار بگیرد  -1

 و انگشتان پای چپش را از زیر استخوان ساق راستش بیرون بیاورد.
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بنشیند و هر دو پایش را فرش کند و آنها را از سمت راست، بیرون با تکیه بر سمت چپ نشیمنگاهش  -2

در تشهد اخیر نمازهایش به این دو روش، نشسته  -صلّی اهلل علیه و سلّم–مسلّم است که پیامبر بیاورد. 

 است.

ش دو نشیند که نمازی تورّک میبنابر آنچه گذشت بهترین دیدگاه این است که شخص، زمانی به شیوه   

( تا اینگونه از هم متمایز گردند؛ این، دیدگاه امام  ، چنین بنشیندتشهّد داشته باشد ) یعنی در تشهّد دوم

[. شیخ آلبانی نیز همین 1/91ابن القیم، زاد المعاد:  را راجحتر دانسته است ]آن القیّم احمد است و امام ابن

 [. 3/982] أصل صفة صالة النبی صلّی اهلل علیه و سلّم: دیدگاه را پسندیده است 

 

 :اذکار تشهّد

ود که تشهّد ب -صلّی اهلل علیه و سلّم–فرماید: دستم در دست پیامبر می -رضی اهلل عنه–مسعود سیدنا ابن   

 لَیْكَعَ السَّالمُ وَالطَّیِّبَاتُ، وَالصَّلَوَاتُ لِلَّهِ التَّحِیَّاتُ » ای از قرآن به من آموخت؛ فرمود: بگو:را همچون سوره

 أَنَّ هَدُوَأَشْ اللَّهُ، إِال لَهَإِ ال أَنْ أَشْهَدُ الصَّالِحِینَ، اللَّهِ عِبَادِ وَعَلَى عَلَیْنَا السَّالمُ  وَبَرَکَاتُهُ اللَّهِ وَرَحْمَةُ النَّبِیُّ أَیُّهَا

سالم و ستایش، سزاوار خداوند است؛ همچنین » [؛ 402؛ مسلم: 6265بخاری:  « ]وَرَسُولُهُ عَبْدُهُ مُحَمَّدًا

م و رحمت و برکتِ خداوند بر تو باد ای رسول خدا! سالم بر ما و بر بندگان ثنا و پاکی، الیق اوست. سال

دهم که تنها خداوند یگانه، سزاوار خدایی است و هیچ موجود دیگری، سزاوار این صالح باد؛ شهادت می

 «.دهم محمّد، بنده و رسول خداوند استامر نیست. شهادت می

« بَرَکَاتُهُوَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ النَّبِیُّ عَلَى السَّالمُ »ی مسعود به شیوهسیدنا ابناز این ذکر در چندین روایت دیگر    

در  -صلّی اهلل علیه و سلّم–فرماید: وقتی پیامبر مسعود خود این امر را روشن کرده و میآمده است. ابن

 »تیم: گف، وقتی وفات کرد می« وَبَرَکَاتُهُ اللَّهِ ةُوَرَحْمَ النَّبِیُّ أَیُّهَا عَلَیْكَ السَّالمُ» گفتیم: میان ما بود می

فرماید: بانو عایشه ( می191شیخ آلبانی در صفة صالة النبی ) « ] وَبَرَکَاتُهُ اللَّهِ وَرَحْمَةُ النَّبِیُّ عَلَى السَّالمُ

داد و خود نیز چنین آن را خوانده که روشن است با دستور نیز به همین شیوه، تشهّد را به آنان، آموزش می

 [.بوده است -صلّی اهلل علیه و سلّم–و امر پیامبر 
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 :اذکار تشهّد اخیر

چندین روایت در مورد اذکار تشهد آخر، وجود دارد؛ مشهورترین و مستدلترین این اذکار، آن است که از 

 وَرَحْمَةُ النَّبِیُّ أَیُّهَا عَلَیْكَ السَّالمُ وَالطَّیِّبَاتُ، وَالصَّلَوَاتُ لِلَّهِ التَّحِیَّاتُ» مسعود، روایت شده است: سیدنا ابن

 دُهُعَبْ مُحَمَّدًا أَنَّ وَأَشْهَدُ اللَّهُ، إِال إِلَهَ ال أَنْ أَشْهَدُ الصَّالِحِینَ، اللَّهِ عِبَادِ وَعَلَى عَلَیْنَا السَّالمُ  وَبَرَکَاتُهُ اللَّهِ

سالم و ستایش، سزاوار خداوند است؛ همچنین ثنا و پاکی، »[؛ 402؛ مسلم: 2625بخاری: « ] وَرَسُولُهُ

الیق اوست. سالم و رحمت و برکتِ خداوند بر تو باد ای رسول خدا! سالم بر ما و بر بندگان صالح باد؛ 

دیگری، سزاوار این امر نیست. دهم که تنها خداوند یگانه، سزاوار خدایی است و هیچ موجود شهادت می

 «.دهم محمّد، بنده و رسول خداوند استشهادت می

این ذکر، میان هر دو تشهد، مشترک است؛ اما در تشهد آخر، اضافاتی وجود دارد همانطور که در روایت 

ه ونپرسید: چگ -صلّی اهلل علیه و سلّم–آمده است که از پیامبر  -رضی اهلل عنه–سیدنا سعد بن عباده 

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیتَ عَلَى آلِ إبراهیمَ وَبَارِكْ  :قُولُوا» صلوات بفرستیم؟ فرمود: 

« مْعَلِمْتُ کَمَاوَعَلى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلَى آلِ إبراهیمَ فی الْعَالمَینَ إنَّكَ حَمِیدٌ مَجیدٌ والسَّالمُ  عَلَى محَمَّدٍ

بگویید: پروردگارا »[؛ 306و  1/305؛ مسلم: 7/157و  6/27؛ بخاری: 5/274و  4/118] امام أحمد: 

ی ابراهیم عطا ی او عطا کن همانطور که به ابارهیم و خانوادهبرکت و مغفرت خود را به محمد و خانواده

اش ی دار همانطور که بر ابراهیم و خانوادهاش ارزانکردی! پروردگارا برکت خود را بر محمد و خانواده

 «.دانیدای. و سالم، آنگونه است که میشده و بلند مرتبهارزانی داشتی.تو ستایش

 پایانی نماز اینگونه است:بنابراین تشهد 

 عِبَادِ وَعَلَى عَلَیْنَا السَّالمُ وَبَرَکَاتُهُ، اللَّهِ مَةُوَرَحْ النَّبِیُّ أَیُّهَا عَلَیْكَ السَّالمُ وَالطَّیِّبَاتُ، وَالصَّلَوَاتُ لِلَّهِ التَّحِیَّاتُ» 

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ  وَرَسُولُهُ عَبْدُهُ مُحَمَّدًا أَنَّ وَأَشْهَدُ اللَّهُ، إِال إِلَهَ ال أَنْ أَشْهَدُ الصَّالِحِینَ، اللَّهِ

وَعَلى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلَى آلِ إبراهیمَ فی  اهیمَ وَبَارِكْ عَلَى محَمَّدٍمُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیتَ عَلَى آلِ إبر

 «.الْعَالمَینَ إنَّكَ حَمِیدٌ مَجیدٌ
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 :سالم دادن -ن چهاردهمرک

 «مُمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْطُهُوُرُ، وَتَحْرِیمُهَا التَّکْبِیرُ، وَتَحْلِیلُهَا التَّسْلِی »فرماید: می -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر    

کلید نماز، وضو است و  »[؛ 301؛ شیخ آلبانی، آن را صحیح دانسته است: 3؛ ترمذی: 61ابو داود:  ]

 .«ابتدایش تکبیرة اإلحرام و انتهایش سالم دادن است

 «]مِکَانَ النَّبیُّ صَلَّى اهللُ علَیهِ وَسَلَّمَ یَخْتَمِ الصَّالةَ بِالتَّسلی »فرماید: می -رضی اهلل عنها–همچنین بانو عایشه    

 .«داد، نمازش را با سالم دادن، خاتمه می -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر » [؛ 783؛ ابو داود: 498مسلم: 

 

؛ کشاف القناع: 1/241؛ الدسوقی: 3/425؛ المجموع: 1/121] األم:  دادن یک بار است یا دو بار؟سالم

 [3/223؛ األوسط: 1/361

-المنذر میسالم دادن اول )به سمت راست(، فرض و سالم دادن دوم )به سمت چپ(، سنّت است. ابن   

 مل است. اند: نماز کسی که یک سالم دهد کاام فرمودهفرماید: همه علمایی که از آنان کسب علم کرده

فرماید: همه کسانی که دیدگاهشان محل اعتماد است بر آنند که فرض سالم دادن، یکی امام نووی می   

 است.

 

 :شودآنچه به هنگام سالم دادن گفته می

کم و السالم علی» ی زیر، بهتر است: آن به شیوه تکمیلاما «. السالم علیکم» حدّاقل باید گفته شود:    

ای چون سیدنا جابر ؛ زیرا حدیث صحیح از صحابهمساوی استکه سمت راست و چپ در آن، « رحمة اهلل

گام سالم به هن -صلّی اهلل علیه و سلّم–مسعود روایت شده که پیامبر عمر و سیدنا ابنبن ثَمُره، سیدنا ابن

ر با سند صحیح، ثابت شده که پیامب«  وَبَرَکَاتُهُ» ی اما اضافه«.  ورحمةُ اهللِ السَّالمُ علیکُمْ» فرمود: دادن می
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 السَّالمُ علیکُمْ ورحمةُ اهللِ وَبَرَکَاتُهُ» فرمود: به هنگام دادن سالم سمت راست می -صلّی اهلل علیه و سلّم–

 .گفترا نمی«  وَبَرَکَاتُهُ» [ اما در سمت چپ 149أصل صفة صالة النبی صلّی اهلل علیه و سلّم:  « ]

 

 رعایت ترتیب در ارکان نماز -رکن پانزدهم

فقها، اجماع دارند بر اینکه رعایت ترتیب میان ارکان نماز به ترتیبی که ذکر شد واجب است؛ زیرا پیامبر    

کرد. همچنین ایشان فرموده گزارد طبق ترتیب مذکور عمل میهرگاه نماز می -صلّی اهلل علیه و سلّم–

بینید من ای که مینماز بگزارید به همان شیوه» [؛ 595بخاری:  « ] صَلُّوا کَمَا رَأَیْتُمُونِی أُصَلِّی» است: 

 بنابراین نماز باید تنها به همین شیوه باشد و این امر یکی از ارکان نماز است.«. گزارمنماز می
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 :ششمفصل 

 سنّتهای نمازواجبات و 
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 :، اختالف وجود داردنماز افعالی که در مورد واجب یا مستحب بودن آن در -مبحث اوّل

دانسته است؛ اگر شخصی، واجب از نظر شرعی عبارتست از آنچه شریعت، انجام آن را الزامی و ضروری    

آن را انجام دهد مدح و پاداش، خصی بیند و اگر شمی عقابگیرد و آن را انجام ندهد مورد ذمّ، قرار می

 [.3/321حزم، االحکام: ابن ] کندکسب می

دیدگاه حنفیه و حنابله است؛ حنابله بر آنند که عدم انجام  ،نماز به فرض، واجب و سنّت افعالتقسیم    

کند. حنفیه بر آنند که نماز، کامل است لکن شخص ورت عمدی، نماز را باطل میصیکی از واجبات به 

 کننده، گنهکار و فاسق است.ترک

 

 انداکنون اموری که فقها در مورد آن، اختالف دارند و گروهی آن را واجب و گروه دیگر، مستحب دانسته

 :گیردمورد برّرسی، قرار می

 :دعای استفتاح -1

صله اآن است که دعای استفتاح در نماز فرض و سنّت، واجب است. محلّ قرائت آن بالف ،بهترین دیدگاه   

در حدیثی  -صلّی اهلل علیه و سلّم–ی فاتحه است؛ زیرا پیامبر پس از تکبیرة االحرام و پیش از قرائت سوره

إنَّهُ ال تَتِمُّ صَالةٌ لِأَحَدٍ مِنْ النَّاسِ »مشهور است فرمود: « المسیء صالته»که رفاعة بن رافع که به حدیث 

تَمَّتْ  یُکَبِّرُ،وَیَحْمدُ اهللَ عَزَّوَجَلَّ وَیُثْنِی عَلیهِ وَیَقْرَأُ مَا تَیَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ.. فَإذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْحَتَّى یَتَوَضَّأَ.. ثُمَّ 

در میان مردم نماز کسی کامل است که پیشتر وضو » [؛ 1/328صحیح است؛ صحیح فقه السنّة:  « ]صَالتُهُ

به نمازش وارد گردد سپس حمد و ستایش خداوند بگوید و هر اندازه  گرفته باشد سپس تکبیر بگوید و

 «.برایش مقدور است قرآن بخواند. هرگاه چنین کرد نمازش کامل است

شود که سپاس و ستایش خداوند بزرگ بالفاصله فرماید: از این حدیث، چنین برداشت میصنعانی می   

 [.1/312 سبل السالم: پس از تکبیرة االحرام، واجب است ]
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شود مگر آنکه امام بخواهد آن را به مأمومین آموزش دهد ت میدعای استفتاح به صورت آهسته، قرائ   

–[. زیرا سیدنا عمر 2/145ابن قدامه، المغنی:  تواند آن را با صدای بلند بخواند ]که در این صورت می

؛ دارقطنی: 399]مسلم:  خواندمیرا با صدای بلند  «..بحمدكسبحانك اللهم و »دعای  - عنهرضی اهلل

 .[340؛ آلبانی، آن را صحیح دانسته است: اإلرواء: 2/34؛ بیهقی: 1/199

عای دهمچنین شخصی که به قیام رکعت اول نرسیده،  شود.، قرائت نمیامّا دعای استفتاح در نماز جنازه   

 ؛ زیرا وقت آن، سر رسیده است. خوانداستفتاح نمی

 

 :نص دعای استفتاح

اند؛ هرکدام از دعای استفتاح، متعدّد است؛ زیرا در احادیث فراوانی ذکر شده روشن است که نصوص   

گزینیم که در مذهب شافعی آمده و مذاهب نیز یکی از این دعاها را برگزیده است. ما آن روایتی را بر می

 ی کورد نشین ما به آن، عادت گرفته است:جامعه

واست خبرای نماز بر می -صلّی اهلل علیه و سلّم–فرماید: وقتی پیامبر می -عنهرضی اهلل –سیدنا علی    

جَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَواتِ وَاألرْضَ حَنِیفاً وَمَا أنَا مِنْ المُشْرِکینَ، إنَّ صَالتی وَ »خواند: این دعا را می

د: ]سنن ابی داو «العَالمینَ، ال شَرِیكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وأنَا مِنْ الْمُسْلِمِینَونُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتی هللِ رَبِّ 

کنم که آسمانها و زمین را آفریده است. من طلبی به سوی کسی رو میو میل حق خواستهبا » ؛ [2/72

ی است که هیچ شریک اوند جهانیاندی مشرکان نیستم. نماز و عبادتم و زندگی و مرگم تنها برای خازجمله

 «.ی مسلمانان هستمام و از زمرهندارد؛ من به این امر شده

 

 (:جیمِالرّخواندن استعاذه )أعوذُ باهللِ مِن الشّیطانِ  -2

د ی فاتحه در نماز چه فرض باشت سورهت استعاذه پیش از قرائگاه، آن است که قرائدترین دیپسندیده   

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ » فرماید: خداوند متعال میو چه سنّت، واجب است ؛ زیرا 
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ین ا«. رشده به خداوند بزرگ، پناه ببهرگاه خواستی قرآن بخوانی از شیطان رجم»[؛ 98النحل:  « ]الرَّجِیمِ

 کند و امر، داللت بر وجوب دارد. آیه، امر است به اینکه هرگاه کسی خواست قرآن بخواند باید استعاذه

ی فاتحه در نماز، واجب است. این امر، برای دور کردن شیطان و پیش از سوره ،بنابراین گفتن استعاذه   

وسوسه و تأثیرگذاری اوست. مادام این امید وجود دارد که با گفتن استعاذه، شیطان دور گردد خواندن آن، 

 ضروری است.

 

 :نص استعاذه

دامه قی آنها با سند قطعی و صحیح، ثابت شده است؛ ابندارد که همهرد استعاذه، چندین نص وجود در مو   

ه، گزینیم از هماستعاذه گفته شود جایز است. آنچه ما در اینجا برمیکدام از این روشها، فرماید: به هرمی

ن برم به خداوند از شرّ شیطاپناه می»؛ « الرَّجِیمِأعُوذُ بِاهللِ مِنْ الشَّیطانِ  »مشهورتر است که عبارتست از: 

 «.رانده شده

 

 :لزوم قرائت استعاذه با صدای آهسته

روایت  -رضی اهلل عنهم–و اصحاب به ویژه خلفای راشدین  -صلّی اهلل علیه و سلّم–آنچه از پیامبر خدا    

 شود.شده آن است که استعاذه در نماز با صدای آهسته، تالوت می

 

 :ی رکعاتقرائت استعاذه در همه

] األم:  را بگوید استعاذهی رکعات، بهتر آن است که در همهبرای نمازگزار، فرماید: امام شافعی می   

 . [1/237؛ المهذب: 3/279؛ المجموع: 1/209

 واهلل أعلم. ؛ی رکعات، سنّت استپسندم و برآنم که قرائت در همهمن نیز این دیدگاه را بیشتر می   
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 :ی فاتحهگفتن آمین پس از قرائت سوره -3

ل به قایفرمایند: گفتن آمین پس از قرائت فاتحه در نماز، سنّت است اما گروهی دیگر جمهور فقها می   

افَقَ وَ إذا أمَّنَ اإلمَامُ فَأمِّنُوا، فَإنَّ مَنْ» فرماید: می -صلی اهلل علیه و سلّم–زیرا پیامبر  وجوب آن هستند؛

، گفت هرگاه امام آمین» [؛ 410؛ مسلم: 780بخاری:  « ] تَأمینُهُ تَأمِینَ المَالئِکَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

ش بخشیده اگذشته مان شود گناهانشما نیز آمین بگویید؛ هر کس آمین گفتنش با آمین گفتن مالئکه همز

 «.شودمی

 آمین پس از قرائت فاتحه در نماز، سنّت است نه واجب؛ واهلل أعلم.من بر آنم که گفتن    

کند فاقد اعتبار گویند آمین در قرآن، وجود ندارد و گفتن آن نماز را باطل میاما کالم کسانی که می   

 ی آن، ثابت است و محل شک و گمان نیست.است؛ زیرا ادلّه

 

ربّنا » و  «سمع اهلل لمن حمده» ، گفتن رکنی به رکن دیگرانتقال از تکبیر گفتن به هنگام  -6و  5و  4

 :«لك الحمد

 وإذَا کَبَّرَ فَکَبِّرُوا.. وَإذَا قَالَ سَمِعَ اهللُ» فرمود: به یاوران بزرگوارش می -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر    

هرگاه امام تکبیر کرد شما نیز تکبیر  »[؛ 409؛ مسلم: 722بخاری:  « ]لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: الَّلهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ 

ردند کآنان نیز پس از آن، تکبیر می«. کنید و هرگاه گفت: سمع اهلل لمن حمده شما بگوید: اللهم لک الحمد

علیه و  صلّی اهلل–طور قطعی، ثابت شده که پیامبر شدند. همچنین بهمی منتقلو از رکنی به رکن دیگر 

گفت؛ همانگونه که در حدیث ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث که همچون برای انتقالِ رکنها تکبیر می -مسلّ

رمود: ففرماید: شنیدم ابو هریره میاست آمده است که می -رضی اهلل عنه–حدیث سیدنا ابوحمید ساعدی 

 سَمِعَ یَقُولُ مَّثُ یَرْکَعُ حِینَ یُکَبِّرُ ثُمَّ یَقُومُ حِینَ یُکَبِّرُ الصَّلَاةِ إِلَى قَامَ إِذَا وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ کَانَ» 

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ  الْحَمْدُ لَكَ رَبَّنَا قَائِمٌ وَهُوَ یَقُولُ ثُمَّ الرَّکْعَةِ مِنْ صُلْبَهُ یَرْفَعُ حِینَ حَمِدَهُ لِمَنْ اللَّهُ
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رُ حِینَ یَرْفَعُ مَّ یُکَبِّیْثِ وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ یُکَبِّرُ حِینَ یَهْوِی ثُمَّ یُکَبِّرُ حِینَ یَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ یُکَبِّرُ حِینَ یَسْجُدُ ثُاللَّ

؛ 289بخاری:  ] «نْ الثِّنْتَیْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِرَأْسَهُ ثُمَّ یَفْعَلُ ذَلِكَ فِی الصَّلَاةِ کُلِّهَا حَتَّى یَقْضِیَهَا وَیُکَبِّرُ حِینَ یَقُومُ مِ

تکبیرة کرد )خواست تکبیر میبرای نماز به پا می -صلّی اهلل علیه و سلّم–وقتی پیامبر  »[؛ 392مسلم: 

رمود: فخواست، میکرد و آنگاه که پس از رکوع برمیخواست به رکوع برود تکبیر میاالحرام( و وقتی می

ت رففرمود: ربّنا لک الحمد. و وقتی به سجده میکرد میحمده و وقتی قامتش را راست میسمع اهلل لمن 

فت نیز رکرد و وقتی دوباره به سجده میکرد و به هنگام بلند کردن سر از سجده نیز تکبیر میتکبیر می

مازش اهلل اتمام نکرد و اینگونه تا خواست نیز تکبیر میکرد و هنگامیکه برای رکعت دوّم برمیتکبیر می

 .«گفتاکبر می

 علفنماز و آغاز  فعلتکبیر، عالمت اتمام یک رکن و آغاز رکن دیگر است. به عبارت دیگر انتهای یک    

 [.3/432ابن عثیمین، الشرح الممتع:  باشد ]دیگر می

زد جمهور لک الحمد( نگفتن این سه ذکر ) تکبیرِ انتقال از رکنی به رکن دیگر، سمع اهلل لمن حمده و ربّنا و 

؛ 1/165؛ مغنی المحتاج: 1/243؛ الدسوقی: 1/334بدین: اابن ع فقها، سنّت اما نزد حنابله، واجب است ]

 [.1/348کشاف القناع: 

 باشد؛ واهلل أعلم.من بر آنم که دالیل جمهور، محکمتر است و گفتن این اذکار، سنّت می    

 

 :در رکوع و سجود «اهللسبحان» گفتن  -7

نند جمهور فقها بر آدر سجود است. « سبحان ربّی األعلی»در رکوع و « سبحان ربّی العظیم»مراد، گفتن    

 گاه آنان:د. دالیل دیحزم، قایل به وجوب آن هستندامام احمد، اسحاق، داود و ابن که سنّت است امّا

 بنَ عَامِرٍ تُ عَمِّی إیَّاسَ بنَ عَامِرٍ یَقولُ: سَمِعْتُ عُقْبَةَسَمِعْ» فرماید: حدیث سیّدنا عقبة بن عامر که می   

رُکُوعِکُمْ  وَسَلَّمَ:اجْعَلُوهَا فی الجَهْنِی یَقولُ: لَمَّا نَزَلَتْ )فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیمِ( قَالَ رَسولُ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَیهِ

ی وقتی آیه» [؛ 2/57سنن ابن ماجه:  « ]سُجُودِکُمْ رَبِّكَ األعْلَى( قالَ: اجْعَلُوهَا فِی.. فَلَمَّا نَزَلَتْ: )سَبِّحُ اسْمَ 
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ن را در آفرمود:  -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر « ت تسبیح بگویبزرگ اکنون با ذکر نام پروردگار»

فرمود: آن  «ت تسبیح بگویااکنون با ذکر نام پروردگار بلند مرتبه» ی رکوعهایتان قرار دهید. و وقتی آیه

 -صلّی اهلل علیه و سلّم–گویند:  خداوند و پیامبرش . این گروه از فقها می«هایتان قرار دهیدرا در سجده

اند؛ بنابراین واجب است و باید به آن، عمل شود. اما در حقیقت سند حدیث مذکور، به این مسأله، امر کرده

 به تنهایی حجتِ یک عبادت، قرار بگیرد. تواندمحل ایراد است و از این رو نمی

 األَ : »فرمودند -سلّمصلّی اهلل علیه و –فرماید: پیامبر می -رضی اهلل عنهما–عباس همچنین سیدنا ابن   

 دُّعَاءِال فِی فَاجْتَهِدُوا السُّجُودُ وَأَمَّا الرَّبَّ فِیهِ فَعَظِّمُوا الرُّکُوعُ أَمَّا سَاجِدًا أَوْ رَاکِعًا الْقُرْآنَ أَقْرَأَ أَنْ نُهِیتُ وَإِنِّی

ام از اینکه به هنگام رکوع من نهی شده» [؛ 1/276؛ ابن خزیمة: 2/445أحمد:  « ] لَکُمْ یُسْتَجَابَ أَنْ فَقَمِنٌ

و سجود، قرآن بخوانم؛ از این رو شما )نیز چون من( در رکوع، خداوند را تعظیم کنید و در سجود نیز 

 «. دعای فراوان بگویید؛ امید است که دعاهایتان مستجاب شود

ستند؛ نی در سجود، واجب« سبحان ربی األعلی»در رکوع و « سبحان ربی العظیم»من بر آنم که گفتن    

 زیرا دلیل محکمی بر وجوب آن، وجود ندارد؛ واهلل أعلم.

 

 :تشهد میانی و نشستن در آن -9و  8

را جبران  ی سهو، آنتشهّد میانی را نخواند با سجده -صلّی اهلل علیه و سلّم–ثابت است که وقتی پیامبر    

أنَّ  »نه آن رکعت را دوباره خواند:  نمود[ و نه نمازش را اعاده 3/441کرد ] ابن عثیمین، الشرح الممتع: 

عَهُ،فَلَمَّا قَضَى یَجْلِسْ،فَقَامَ النَّاسُ مَ النَّبیَّ صَلَّى اهللُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ الظُهْرَ،فَقَامَ فِی الرَّکْعَتَینِ األوُلَیَینِ،وَلَمْ

[؛ 570؛ مسلم: 1230بخاری: « ]سَجْدَتَینِ قَبْلَ أنْ یُسَلِّمَ جَالِسٌ،فَسَجَدَ الصَّالةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِیمَهُ کَبَّرَ وَهُوَ

برای مردم نماز ظهر را امامت کرد؛ در دو رکعت اوّل برخواست و ننشست  -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر » 

الم دم، منتظر سمردم نیز همراه وی برخواستند وقتی نمازش را به پایان رساند و مر)یعنی تشهد نخواند( 

 .«گفتنش بودند تکبیر گفت در حالی که نشسته بود و دو بار سجده کرد قبل از اینکه سالم دهد
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؛ 1/32 المبسوط:]  است و باید با صدای آهسته، خوانده شودبر آنم که تشهد میانی و نشستن آن، سنّت    

 .؛ واهلل أعلم[3/444؛ المجموع: 3/207األوسط: 

 

 :نماز سنّتهای -مبحث دوّم

در نماز، بهتر است؛ شخص با انجام آن، کسبِ  از افعال و اقوالی که انجام آن سنتهای نماز عبارتست   

ی سهو بیند و ترک آنها، نیازمند سجدهنمی عقابی -چه عمدا و چه سهوا–کند اما با ترکشان ثواب می

 نیست.

 

 اقسام سنّتهای نماز:

 هستند: دو قسم  سنتهای نماز بر   

 سنتهای قولی و سنتهای فعلی

 :سنتهای قولی -الف

 :قرائت قرآن پس از فاتحه -1

ای دیگر یا چند طبق اجماع فقها، سنّت است که پس از قرائت فاتحه در رکعت اوّل و دومِ نماز، سوره   

رامش باشد نه با عجله و ، قرائت شود. همچنین سنّت است که قرائت آن با طمأنینه و آیک سورهآیه از 

ی کَانَ النَّبِیُّ صَلَّى اهللُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ یَقْرَأُ فِ» کند: روایت می -رضی اهلل عنه–سیدنا ابو قتاده دستپاچگی؛ 

 لرَّکْعَتَینِا فِی وَیَقْرَأُ أحْیَانَاً، اآلیَةَ وَیُسَمِّعُنَا  الرَّکْعَتَینِ األوُلَیَینِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَسُورِةٍ

در رکعت اوّل  -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر » [؛ 421؛ مسلم: 759بخاری:  « ]رَتَینِ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِاألخِی
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کرد تا آن را خواند؛ گاه صدایش را بلند میای دیگر میی فاتحه و سورهو دوّم نماز ظهر و عصر، سوره

 «.کردی فاتحه را قرائت میدر دو رکعت آخر، تنها سورهبنشویم و 

 

 :اذکار رکوع -2

روایت شده که در  -صلّی اهلل علیه و سلّم–آید برخی از اذکاری است که از پیامبر آنچه در ذیل می   

 خواند:رکوع می

شیخ آلبانی در کتاب أصل صفة صالة النبی صلّی اهلل علیه و سلّم، سه بار  ]«  سُبْحَانَ رَبِّی الْعَظِیمِ» -الف

 نماید( را تضعیف می191کند و دالیل فقهایی چون امام ابن القیم )کتاب الصالة:گفتنِ این ذکر را ثابت می

 ه مرتبه() س بِحَمْدِهِسُبْحَانَ رَبِّی الْعَظِیمِ وَیا  [ )سه مرتبه(که بر آنند گفتن این ذکر، تعداد مشخصی ندارد

 سُبّوحٌ ، قُدُّوسٌ ، رَبُّ المالئِکَةِ والرُّوحِ -ب

 سبحانک اللهم ربنا وبحمدک ، اللهم اغفر لی -ج

 اللَّهُمَّ لَکَ رَکَعْتُ، وَبِکَ آمَنْتُ، وَلَکَ أَسْلَمْتُ، أَنْتَ رَبَّی، خَشَعَ لَکَ سَمْعِی وَبَصَری، وَمُخِّی وَعَظْمِی -د 

 .وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِیوَعَصَبِی، 

فرمود از اینکه در رکوع، قرآن بخوانند؛ از یاورانشان را نهی می -صلّی اهلل علیه و سلّم–بدان که پیامبر    

 [.1/160؛ نسائی: 2/174؛ ابو داود: 2/48مسلم:  این رو نباید در حالت رکوع، قرآن خواند ]

 

 :اذکار قیامِ پس از رکوع -3

» ؛ «سمع اهلل لمن حمده» فرمود: به هنگام برخواستن از رکوع می -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر  -الف

رسید یکرد و به طمأنینه مسپس وقتی که قامتش را راست می«. که وی را ستودخداوند شنید ستایش کسی
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پروردگارا! هر سپاس و »[؛ 1/172؛ نسائی: 2/8؛ مسلم: 2/216بخاری:  « ] رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ »فرمود: می

 [.2/19مسلم:  « ] اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» یا « ستایشی تو را سزد

 یاریهمواره به آن، عنایت داشته و بس -صلّی اهلل علیه و سلّم–فضل این ذکر، بسیار بزرگ است و پیامبر    

فَإنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَولَ الْمَالئِکَةِ؛ غُفِرَ » فرمود: کرد و میتشویق می اش را به خواندن آناز اوقات صحابه 

گفتن هر کس  »[؛ 2/174؛ ابو داود: 1/111؛ مالک: 2/17؛ مسلم: 2/225بخاری: ] « لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

 «.شود بخشیده میاش گناهان گذشته گرددبا گفتن مالئکه همزمان 

مِلْءَ السَّمَاواتِ ، وَمِلْءَ األرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ » خواند: را به دنبال ذکر پیشین می ذیل گاه، ذکر -ب

 [.4/355؛ احمد: 2/177؛ ابو عوانه: 2/46مسلم:  « ]شَیءٍ بَعْدُ

 «. ومِلْءَ ما بَینَهُمَا، ومِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَیءٍ بَعْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، ومِلْءَ األرضِ،» و گاهی این ذکر را:  -ج

مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، ومِلْءَ األرضِ، ومِلْءَ ما بَینَهُمَا، ومِلْءَ  »افزود: گاه پس از اذکار پیشین این را نیز می -د

عْطَیْتَ، وَال مُعْطِیَ لِمَا مَنَعْتَ، وال یَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ مَاشِئْتَ مِنْ شَیءٍ بَعْدُ أهْلُ الثَّنَاءِ وَالمْجَدْ،ِ المَانِعَ لِمَا أَ

 «.الجَدُّ

 

 :اذکار سجده -4

 نم ]کرا قرائت کند که آن را از کتاب ارزشمند شیخ آلبانی، نقل می تواند در سجده، اذکار زیرشخص می   

 [:2/761أصل صفة صالة النبی صلّی اهلل علیه و سلّم: 

 ) سه بار(سُبْحَانَ رَبِّی الْأعْلَى  -الف

 (سه بار)سُبْحَانَ رَبِّی الْأعْلَى وَبِحَمْدِهِ  -ب

  سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَالئِکَةِ والرُّوحِ. -ج
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 سبحانک اللهم ربنا وبحمدک، اللهم اغفر لی -د

وَأنْتَ رَبِّی، سَجَدَ وَجْهِی لِلَّذی خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، فَأَحْسَنَ اللُّهُمَّ لَکَ سَجَدْتُ؛ وَبِکَ آمَنْتُ، وَلَکَ أسْلَمْتُ،   -ه

 صُوَرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَکَ اهللُ أَحْسَنَ الْخَالِقِینَ

بِکَ مِنْکَ، ال أُحْصِی ثَنَاءً  اللُّهُمَّ إنِّی أعُوذُ بِرِضَاکَ مِنْ سَخَطِکَ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِکَ مِنْ عُقُوبَتِکَ، وَأَعُوذُ  -و

 عَلَیکَ، أَنْتَ کَمَا أَثْنَیتَ عَلَى نَفْسِکَ

 [.483] مسلم:  «اللُّهُمَّ اغْفِرْ لِی ذَنْبِی کُلَّهُ، دِقَّهُ وَ جِلَّهُ، وَأولَهُ آخِرَهُ، وَ عَالنِیَّتَهُ وَ سِرَّهُ»   -ح

 

 :دعای میان دو سجده -5

 -صلّی اهلل علیه و سلّم–: ثابت است که پیامبر [3/497] المجموع:  فرمایدمی –رحمه اهلل –امام نووی    

 کنیم:خواند که ما دو ذکر از آن را نقل میمیان دو سجده یکی از هفت ذکر زیر را می

اسناد، صحیح است و فرماید: این ؛ شیخ آلبانی می1/290ماجه: ابن ]« رَبِّ اغْفِرْ لِی، رَبِّ اغْفِرْ لِی»  -الف

 [رجال آن، ثقه هستند

؛ 1/135ابوداود:  ]« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی، وَارْحَمْنِی، وَاجْبُرْنِی، وِارْفَعْنِی، وَاهْدِنِی، وِعِافِنِی، وِارْزُقْنِی » -ب

 [.2/76ترمذی: 

 

 صلوات فرستادن در تشهّد: -6

 شود:دو نمونه از آن، ذکر می
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صَلِّ عَلَى محمدٍ، وعَلَى آلِ محمدٍ؛ کَمَا صَلَّیْتَ عَلَى إبْرَاهیمَ وعَلَى آلِ إبْرَاهیمَ، إنَّكَ حَمِیدٌ اللَّهُمَّ  » -الف

یدٌ مَجِیدٌ. اللَّهُمَّ بَارَكَ عَلَى محمدٍ، وعَلَى آلِ محمدٍ؛ کَمَا بَارَکْتَ عَلَى إبراهیمَ ، وَعَلَى آلِ إبْراهیمَ، إنَّكَ حَم

  [406؛ مسلم: 6357بخاری:  ] «مَجیدٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محمدٍ، وَعَلَى آلِ محمدٍ، وَبَارِكْ عَلَى محمدٍ، وَعَلَى آلِ محمدٍ؛ کَمَا صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ »  -ب

 فرماید: این اسناد ؛ آلبانی می3/75؛ طحاوی: 159نسائی:  ] « عَلَى إبراهیمَ، وآلِ إبراهیمَ، إنَّكَ حَمیدٌ مَجیدٌ

 [.اساس شرط مسلم، صحیح استبر 

 

 :پس از تشهّد اخیر دعا -7

خوانند و الحمد هلل سندش صحیح کنم که بسیاری از نمازگران کورد آن را میبا این دعا شروع می -الف

شیخ آلبانی در أصل صفة صالة النبی صلّی اهلل علیه و سلّم، اسناد  « ] اللَّهُمَّ حَاسِبْنِی حِسَابَاً یَسِیرَاً »است: 

 [.3/1008آن را جید دانسته است: 

ی لهداد؛ ازجمبه یاورانش دعاهایی ویژه، آموزش می -صلّی اهلل علیه و سلّم–بسیاری از اوقات، پیامبر  -ب

ای از قرآن، آن مانند سوره فرماید:می -رضی اهلل عنهما–عباس آنها دعای پس از تشهد نماز است که ابن

اللَّهُمَّ إِنِّی أعُوذُ بِكَ »  [:1/241؛ ابو داود: 1/216؛ مالک: 2/94داد ] مسلم: را به یاوانش، آموزش می

مسلم:  ] « الْمَسِیحِ الدَّجَّالِمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْیَا والْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ 

 [. و پس از آن، شخص دعاهای دیگری بخواند.2/237؛ احمد: 1/294ماجه: ؛ ابن2/93

را آموزش داد که پس از اتمام تشهّد این دعا را بخواند:  -رضی اهلل عنه–همچنین سیدنا ابوبکر صدیق  -ج

کَثِیرَاً، وَال یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ؛ فَاغْفِرْ لِی مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِی إنَّكَ اللَّهُمَّ إنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی ظُلْمَاً  »

 .«أنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ
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 سالم دادن دوّم )به سمت چپ(: -8

کند ت میروای -رضی اهلل عنهما–؛ سیدنا عامر بن سعد از پدرش «السالم علیکم و رحمة اهلل» یعنی گفتن    

را دیدم که به سمت راستش رو کرد و سالم داد سپس به سمت  -صلّی اهلل علیه و سلّم–که فرمود: پیامبر 

 [.1/582مسلم:  اش را دیدم ]چپ رو کرد و سالم داد؛ من از پشت سرش، سفیدی گونه

پ، سنّت است. بانو سالم دادن اوّل به سمت راست، جزوِ ارکان نماز است اما سالم دادن به سمت چ   

ی کَانَ یُسَلِّمُ فِ» فرماید: می -صلّی اهلل علیه و سلّم–در مورد سالم دادن پیامبر  -رضی اهلل عنها–عایشه 

؛ ترمذی، سند آن را صحیح 295ترمذی:  « ] الصَّالةِ تَسْلِیمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، یَمیلُ الَى الشِّقِّ األیْمَنِ قَلیالً

 «.شدداد و اندکی به سمت راست، متمایل میدر نماز یک سالم رو به رویش می »[؛ است.ه دانست

 

 سنتهای فعلی: -ب

 :گذاشتن ستره -1

متر و نیم، شیئی را بگذارد تا دانسته شود که در نماز ی یکسنّت است نمازگزار در مقابل خود به فاصله   

گاهش محدود کند و به نیاز نگاهش را تنها به محل سجدهاست و کسی از جلو نمازش عبور نکند و خود 

 اطرافش ننگرد.

إذَا صَلَّى  »فرمودند:  -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر کند: روایت می -رضی اهلل عنه–حثمه سهل بن ابی   

؛ احمد، 1/312ابن ابی شیبة، المصنّف:  « ] أَحَدُکُمْ إلَى سُتْرَةٍ فَلْیَدْنُ مِنْهَا ال یَقْطَعُ الشَّیطانُ عَلَیهِ صَالتَهُ

؛ شیخ آلبانی نیز آن 745؛ شیخ احمد شاکر آن را صحیح دانسته است؛ نسائی: 16055، 12/452المسند: 

هرگاه یکی از شما رو به ستره، نماز خواند آنقدر به آن » [؛ 304را صحیح دانسته است در : تمام المنّة: 

 «.را قطع کندنزدیک شود که شیطان نتواند نمازش 
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جایز است که ستره، دیوار یا چوبی باشد که شخص آن را در زمین، فرو برده است یا هرچیز دیگری که    

ه اذن ای کیک وجب، ارتفاع داشته باشد. یا شخصی است که در جلوی نمازگزار، نشسته است به شیوه

 ندهد کسی از مقابل نماز، عبور کند.

نماز دیگری عبور کند مگر آنکه در نماز جماعت باشد ) و شرایط ضروری  هیچ کس، حق ندارد از مقابل   

 ی همه مأمومین، محسوب است.ی امام، به عنوان سترهپیش بیاید( که در این صورت ستره

 :بلند کردن دست -2

ز ابه هنگام نیت آوردن و آغاز نماز، به رکوع رفتن، برخواستن از رکوع، برخواستن بلند کردن دستان    

 باشد.ی نشست و برخواستهای نماز، سنّت میتشهد اول و در همه

کَانَ إذَا دَخَلَ فی الصَّالةِ کَبَّرَ وَرَفَعَ یَدَیِهِ، وإذَا رَکَعَ » کند: روایت می -رضی اهلل عنهما–عمر نافع از ابن   

یَدَیهِ، وإذَا قَامَ مِنْ الرَّکْعَتَینِ رَفَعَ یَدَیهِ، وَرَفَعَ ذَلِكَ الَى نَبیِّ اهللِ رَفَعَ یَدَیهِ، وَإذَا قَالَ سَمِعَ اهللُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ 

دستانش را  گفت وقتی تکبیر ابتدای نماز را می» [؛ 390؛ مسلم: 739بخاری:  « ] صلى اهلل علیه وسلم

تانش مع اهلل لمن حمده نیز دسفرمود: سکرد و آنگاه که میرفت نیز چنین میکرد و وقتی به رکوع میبلند می

و این  دادخواست نیز این عمل را انجام میکرد و هنگامی که پس از خواندن دو رکعت برمیرا بلند می

 .«دادنسبت می -صلّی اهلل علیه و سلّم–عمل را به پیامبر 

 بلند کردن دست، قبل و بعد از تکبیرة االحرام و همزمان با آن تا راستای گوش است.   

 

 :قرار دادن دست راست بر چپ و گذاشتن آن بر سینه -3

واندم، نماز خ -صلّی اهلل علیه و سلّم–فرماید: در خدمت پیامبر می -رضی اهلل عنه–سیدنا وائل بن حُجر    

ابن خزیمة:  اش قرار داده بود ]دیدم که دست راستش را بر دست چپش گذاشته و هر دو را روی سینه

 [.352ا صحیح دانسته است در: اإلرواء: ؛ آلبانی آن ر479
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گذاشتن دست راست بر چپ در نماز، عملی مشهور و معلوم میان مسلمانان است که از یاوران، نقل شده    

کند: می روایت -رضی اهلل عنه–اند. سهل بن سعد روایت کرده -صلّی اهلل علیه و سلّم–و آنان نیز از پیامبر 

؛ مالک، 740بخاری:  به هنگام نماز دست راستشان را بر دست چپ، قرار دهند ]شد که به مردم، فرمان می

 [.376الموطأ: 

 

 :خیره شدن به محل سجده -4

کَانَ صَلَّى اهللُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ إذَا صَلَّى طَأطَأَ رَأسَهُ  »گاهش بنگرد: نمازگزار باید در حین قیام به سجده   

فرماید )أصل صفة صالة النبی صلّی اهلل علیه ؛ شیخ آلبانی می2/393حاکم:  « ]رْضِوَرَمَى بِبَصَرِهِ نَحْوَ األ

ارد سرش گزوقتی نماز می -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر » [؛ و سلّم(: بر اساس شرط مسلم، صحیح است

 «.دوختگاهش در زمین میگرفت و چشمانش را به سجدهرا رو به پایین می

 

 :راست و صاف کردن پشت در رکوع -5

است که در رکوع، شخص مسلمان پشت و قسمت فوقانی گردنش را در در راستای هم قرار دهد سنّت    

و کمرش را صاف کند. دستانش را همچون حالت چنگ زدن بر روی زانویش بگذارد و انگشتانش را 

در توصیف نماز  -رضی اهلل عنه–زیرا ابو حمید  د؛فاصله دهد و آرنج و بازوهایش را از بدنش دور کن

وإذَا رَکَعَ أَمْکَنَ یَدَیهِ مِنْ رُکْبَتَیهِ،ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ حَتَّى یَعْتَدِلَ » فرماید: می -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر 

دستانش را همچون حالت رفت وقتی به رکوع می» [؛ 717؛ ابو داود: 828بخاری:  « ]وَال یَبْقَى مُحْدَوْدَبَاً

کرد به نحوی که هیچ خمیدگی در گذاشت، سپس پشتش را صاف و راست میزدن بر زانوهایش میچنگ

 «.دشآن، دیده نمی
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 :گذاشتن دستها بر زمین پیش از زانو به هنگام رفتن به سجده -6

ستانش را د -اهلل علیه و سلّمصلّی –اند که پیامبر دانشمندانی محقّق چون شوکانی و آلبانی، ثابت کرده   

کرد و صحابه را از گذاشتن زانوها بر زمین، گذاشت و به این مسأله، امر میپیش از زانوهایش بر زمین می

إذَا سَجَدَ أَحَدُکٌمْ فَال یَبْرٌكٌ کَمَا یَبْرُكٌ الْبَعیرُ، وَلْیَضَعَ یَدَیهِ قَبْلَ » فرماید: نمود؛ همانگونه که مینهی می

( آن را صحیح 193( و تمام المنّة )789( و صحیح سنن أبی داود )357شیخ آلبانی در االرواء ) « ]بَتَیهِرُکْ

هرگاه یکی از شما به سجده رفت همچون شتر بر زمین ننشیند؛ بلکه ابتدا دستانش را بر  »[؛ دانسته است

 «.زمین بگذارد سپس زانوهایش را

ی محکمتر، حاکی از آن است که در هنگام رفتن به سجده، بسیاری از فقهای اسالمی بر آنند که ادلّه البتّه   

شود؛ از این رو این بحث، اختالفی است. اما نویسنده ابتدا زانوها و سپس دستان بر زمین، گذاشته می

سلّم:  نبی صلّی اهلل علیه وأصل صفة صالة ال داند ])ماموستا کریکار( دیدگاه شیخ آلبانی را مستدلتر می

 ی روایات را به دقّت، برّرسی کرده و ثابت نموده پیامبرزیرا وی سند همه [؛313؛ اإلرواء: 2/714-719

به هنگام رفتن به سجده،  دستانش را پیش از زانوهایش بر زمین  -صلّی اهلل علیه و سلّم– بزرگوارمان

 گذاشت؛ واهلل أعلم.می

 

 :قرار دادن بینی و پیشانی به صورت کامل بر روی زمین -7

دادن بازوها از بدن و موازی کردن انگشتان قرار دادن پیشانی، بینی و کف دستها بر روی زمین و فاصله   

ها و گوش و رو به قبله خم کردن پاها و فشار دادن نوک پاها بر زمین به صورتی که رو به دست با شانه

شتر یاحادیث صحیح، وجود دارد که پ ی آنهای همهرد ازجمله سنّتهای نماز هستند و دربارهقبله، قرار بگی

آن را در بحث چگونگی سجده بردن در سخن از رکن هشتم و نهم نماز، مورد بحث و برّرسی، قرار دادیم. 

 در انجام این افعال، زن و مرد یکسانند.
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 ر نشستن میان دو سجده:کردن پای راست د ستونفرش کردن پای چپ و  -8

مسلم:  ] « کَانَ یَفْرِشُ رِجْلَهُ الْیُسْرَى وَیَنْصِبُ رِجْلَهُ الْیُمْنَى» کند: روایت می -رضی اهلل عنها–بانو عایشه    

پای چپش را  -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر » [؛ 6/281احمد:  2/173؛ بیهقی: 1/125؛ ابو داود: 2/54

 .«کردنشست( و پای راستش را ستون می)بر آن می کردهفرش 

 یوقتی از سجده -رضی اهلل عنهما–روایتی صحیح، وجود دارد که از طاووس، نقل شده که ابن عبّاس    

م: مسل سنّت است ] :فرمودنشست و میکرد و بر روی آنها میشد هر دو پایش را ستون میاول، بلند می

 [.768؛ ابو داود: 498

 

 :کردن نشستن میان دو سجدهطوالنی -9

یدنا کنند. ساین، سنّتی است که از دیرباز، مورد اهمال واقع شده و متأسفانه مردم، بسیار در آن عجله می   

جده ای نشستن میان دو سبه اندازه -صلّی اهلل علیه و سلّم–فرماید: گاهی پیامبر می -رضی اهلل عنه–انس 

 بر وی، مشتبَه گردیده استنمازش یا  )به سجده برود( کردیم فراموش کردهکرد که گمان میرا طوالنی می

 [.473مسلم:  ]

ف اش توقّنیز گاه آنقدر میان دو سجده -رضی عنه–کند که سیدنا انس روایت می -رحمه اهلل–ثابت    

؛ مسلم: 2/249بخاری:  کردیم فراموش کرده یا نماز بر وی، مشتبه شده است ]کرد که ما نیز گمان میمی

473.] 

 

 :ی دوم و پیش از برخواستننشستن پس از سجده -10

گویند. این نشستن، کوتاه و محل آن، پس از  ی استراحت()جلسه تن را نشستن استراحتساین نش   

ی دوم رکعت ی دوم رکعت اول و پیش از برخواستن برای رکعت دوم است؛ همچنین پس از سجدهسجده
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لَّى رَأَى النَّبِیَّ صَ »کند: برخواستن برای رکعت چهارم. سیدنا مالک بن حویرث روایت میسوم و پیش از 

؛ مسلم: 823بخاری:  « ] اهللُ علیهِ وَسَلَّمَ یُصَلِّی، فَإذَا کَانَ فی وِتْرٍ مِنْ صَالتِهِ لَمْ یَنْهَضْ حَتَّى یَسْتَوی قَاعِدَاً

کی خواست تا اینکه اندرا دید که در رکعتهای فردِ نمازش برنمی -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر » [؛ 829

 .«نشستمی

 

 :برای رکعت جدید با تکیه کردن بر دستها نه زانو نبرخواست -11

ألَا أُحَدِّثُکُمْ عَنْ صَالةِ رَسولِ اهللِ؟ فَإذَا رَفَعَ رَأْسَةُ » فرماید: می -رضی اهلل عنه–سیدنا مالک بن حویرث    

–ی نماز رسول اهللآیا درباره» [؛ 824بخاری:  « ] السَّجْدَةِ الثَّانِیَّةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى األرضِ ثُمَّ قَامَمِنْ 

ست نشکرد میی دوم بلند میچیزی را به شما یاد ندهم؟! وقتی سرش را از سجده -صلّی اهلل علیه و سلّم

 «.خواستآنگاه برمی کردسپس بر زمین تکیه می رسیدو به طمأنینه می

 

 نشستن به حالت افتراش در تشهد اوّل و نشستن به حالت تورّك در تشهد آخر: -12

: یکی از نشستنهای تشهّد است به نحوی که شخص، پای راستش را ستون کرده و پای چپش را افتراش

نهای ی نشست)و همچنین همه دهد. نشستن در تشهد اولکند و سمت چپ بدنش را بر آن، تکیه میفرش می

 به این صورت است. دیگر نماز جز تشهد اخیر(

بر  گذارد ور زمین میبرا  نشیمنگاهش: نوعی دیگر از نشستن تشهد است که شخص سمت چپ تورّك

گیرد؛ انگشتان پای چپش را از زیر استخوان ساق نشیند و هر دو پایش در سمت راست، قرار میآن می

 آورد.می پای راستش بیرون

ی مهم آن است که در نمازهای دو رکعتی، این دو شیوه نشستن در تشهدهای نماز، سنّت است.  نکته   

 [.1/357مسلم:  تنها نشستن به صورت افتراش وجود دارد ]
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 :بلند کردن انگشت شهادت از همان ابتدای تشهد -13

از همان ابتدای  14)شایه تمان( مشهور استت شهادتین سنّت است انگشتی که در میان کوردها به انگش   

 تشهد، حرکت داده شود و در موقع ذکر شهادتین به آن، خیره گردد.

انَ إذَا کَ »فرماید: می -صلّی اهلل علیه و سلّم–در بحث از نماز پیامبر  -رضی اهلل عنهما–عمر سیدنا ابن   

وَرَفَعَ إصْبِعَهُ الیُمْنَى الَّتی تَلِی اإلبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَرَمَى بِبَصَرِهِ إلَیهَا جَلَسَ فی الصَّالةِ وَضَعَ یَدَیهِ عَلَى رُکْبَتَیهِ، 

نشست هر دو دستش را بر وقتی برای نمازهایش می» [؛ 580مسلم:  ] « وَیَدَهُ الْیُسْرَى بَاسِطُهَا عَلَیهَا

داد می را تکان رگش قرار داردبزگذاشت، انگشت شهادتین دست راستش که در کنار انگشت رانهایش می

 «.گذاشتبر ران چپش می کرد وباز میدوخت. دست چپش را کرد و به آن چشم میو دعا می

 :ادن انگشتی غیر از انگشت شهادتینحرکت د

ی توانست آن را بلند کند وی عذر شرعجایز نیست. اگر انگشت شهادتین شخص، قطع شده بود و یا نمی   

 ی دستنیست بدون وجود دلیل شرعی، انگشت دیگری از دست راستش یا انگشت اشارهدارد و الزم 

 چپش را به عنوان انگشت تشهد، تکان دهد؛ واهلل أعلم.

 

 

 

 

 

                                                           
 گویند.نیز می «دوشاومژه» در زبان کوردی، این انگشت را  - 14
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 :هفتمفصل 

اقوال و افعال مباح و ممنوع 

 در نماز
 

 

 



152 
 

مبطِل، مورد برّرسی، در این فصل، اقوال و افعال مباح و همچنین افعال حرام غیر مبطِل و افعال حرام    

 :گیردقرار می

 :اقوال مباح در نماز -مبحث اوّل

 شود:مراد، سخنانی است که گفتنِ آنها در نماز، جایز است و در ذیل به آنها پرداخته می   

 تصحیح خطا و اشتباه امام: -1

اند که در خونماز می -سلّمصلّی اهلل علیه و –فرماید: یکبار پیامبر می -رضی اهلل عنهما–عمر سیدنا ابن   

با » ؛ « نَاأَصَلَّیْتَ مَعَ »قرائتش دچار اشتباه شد وقتی نمازش به پایان رسید خطاب به أبیّ بن کعب فرمود: 

حبّان با اسناد جیّد: ؛ ابن894ابو داود:  « ] فَمَا مَنَعَكَ إذَنْ »عرض کرد: بله ! فرمود: «. ما نماز گزاردی؟

چه چیزی تو را منع کرد که قرائت مرا تصحیح  پس» [؛ آن را صحیح دانسته است؛ امام احمد، 1/316

 «.کنی؟

ی مجال ی کافی به واما اگر امام اشتباهش را مرور کند تا بتواند صحیحِ آن را به یاد بیاورد باید به اندازه   

 داده شود تا با گفتن و تکرار آن، آنچه را به یاد داشته را نیز فراموش نکند.

 

 :ای در نماز سنّتتکرار کردن فراوان آیه -2

یوسته تا طلوع فجر، پ -صلّی اهلل علیه و سلّم–فرماید: پیامبر می -رضی اهلل عنه–سیدنا ابوذر غِفاری    

«  الْعَزِیزُ الْحَکِیمُإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ  » کرد:این آیه را تکرار می

اگر آنان را عذاب دهی بندگان تو هستند و اگر از آنان بگذری تو صاحب قدرتی و تویی » [؛ 118]المائدة/

 [.20831؛ احمد: 1010نسائی:  « ]دهیی کارها را به جا انجام میکه همه

روشن است که این امر در نماز شب، واقع شده نه در نماز فرض؛ زیرا از هیچ کدام از اصحاب، روایت    

 ای را پیوسته تکرار کرده باشد.در نماز فرض، آیه -صلّی اهلل علیه و سلّم–نشده که پیامبر 
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 :گریه و البه و ناله -3

گریه و البه و ناله کردن در نماز، جایز است؛ چه به سبب دینداری و تقوا و خوف از خداوند باشد و چه    

رضی اهلل –به سبب درد و الم و بال و مصیبیتی که دامنِ نمازگزار را گرفته است. سیدنا عبداهلل بن شخیر 

ش اگزارد؛ صدایی از سینهکه نماز میآمدم در حالی -صلّی اهلل علیه و سلّم–فرماید: خدمت پیامبر می -عنه

؛ احمد: 1/328؛ ابو داود: 1214نسائی:  خواست همچون صدای غلیان دیگی که روی آتش باشد ]برمی

 [.؛ احمد فرموده است: صحیح است4/25

 

 :وت کردنفُ -4

ضی ر–عمر سیدنا ابنشود؛ مانند گرد و غبار و پر و مو و ... . برای دور کردن چیزی که با فوت، دفع می   

صلّی –، خورشیدگرفتگی پیش آمد. پیامبر -صلّی اهلل علیه و سلّم–فرماید: در زمان پیامبر می -اهلل عنهما

)صدای فوت کردن(. سپس «  أُفُ أُفُ »ی نمازش فوت کرد و فرمود: در آخرین سجده -اهلل علیه و سلّم

ابو  « ] تُعَذِّبْهُمْ وَأَنَا فِیهِمْ؟ أَلَمْ تَعِدْنِی ألَّا تُعَذِّبْهُمْ وَهُمْ یَسْتَغْفِرونَرَبِّ أَلَمْ تَعِدنْیِ ألَّا » در دعایش فرمود: 

پروردگارا! » [؛ ؛ احمد فرموده است: رجال آن، ثقه هستند2/159؛ احمد: 3/137؛ نسائی: 1194داود: 

پروردگارا! مگر تو به من ندهی؟ ای تا زمانی که در میانشان باشم آنان را عذاب مگر تو به من وعده نداده

 «.کنند آنان را عذاب ندهی؟ای تا زمانی که استغفار میوعده نداده

 

 :ی نیازبه اندازهگفتن کردن و احم سرفه -5

فرماید: سرفه و احم کردن، لفظ و سخن نیستند تا می -رحمه اهلل–تیمیه این نیز جایز است؛ امام ابن   

 اسِإنَّهُ لَا یُصْلِحُ فِیهَا شَئٌ مِنْ کَالمِ النَّ» فرماید: شوند که می -صلّی اهلل علیه و سلّم–شامل این نهی پیامبر 
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بلکه در حکم اشاره کردن هستند «. کدام از سخنان مردم در نماز، واقع شودنباید هیچ» [؛ 537مسلم:  « ]

 [.22/617مجموع الفتاوی:  ]

 

 :پس از عطسه «الحمد هلل» گفتن  -6

-می -رضی اهلل عنه–تواند ذکر الحمد هلل بگوید. سیدنا رفاعة بن مالک هرکس در نماز عطسه کند می   

مْدُ هللِ حَمْدَاً الْحَ» گزاردم که عطسه کردم و گفتم: نماز می -صلّی اهلل علیه و سلّم–فرماید: پشت سر پیامبر 

نمازش را به  -صلّی اهلل علیه و سلّم–؛ وقتی پیامبر « بُّ رَبُّنَا وَ یَرْضَىکَثیرَاً طَیِّبَاً فِیهِ مُبَارَکَاً عَلَیهِ کَمَا یُحِ

« چه کسی بود که در نماز صحبت کرد؟» ؛ [2/81]ابو داود:  « مَنْ الْمُتَکَلِّمُ فِی الصَّالةِ »پایان رساند فرمود: 

ان من که جفرمود: قسم به کسی!  -صلّی اهلل علیه و سلّم–فرماید: گفتم: من بودم ای رسول خدارفاعه می

، دلیل کند ! این دادند که چه کسی زودتر آن را به آسمان بلنددر دست اوست سی و چند فرشته مسابقه می

از که نمتواند الحمد هلل بگوید. اما کسی حق ندارد در حالیکس در نماز، عطسه کرد میاست بر آنکه هر

 بگوید. «هللیرحمک ا» گزارد به شخصی که عطسه کرده می

 

 :کنندهپس از شنیدن خبر خوشحال «الحمد هلل»گفتن  -7

ه بنی عمرو نزد قبیل -صلّی اهلل علیه و سلّم–کند: پیامبر روایت می -رضی اهلل عنه–سیدنا سهل بن سعد    

د سیدنا ابو به آنجا رسی -صلّی اهلل علیه و سلّم–بن عوف رفتند تا میان آنان صلح ایجاد کند. وقتی پیامبر 

 -لّمصلّی اهلل علیه و س–کرد وقتی احساس کرد پیامبر برای آنان، امامت می -رضی اهلل عنه–بکر صدّیق 

به  -مصلّی اهلل علیه و سلّ–تشریف آورده خواست امامت را ترک کند و به صف مأمومین بیاید اما پیامبر 

بماند؛ ابوبکر در اثنای نمازش دستش را بلند کرد و خداوند را سپاس گفت مکانش او، اشاره کرد که در 

خاری: ب به او امر کرده که امامتش را ادامه دهد تا به او، اقتدا کند ] -صلّی اهلل علیه و سلّم–که پیامبر بر این

 [.431؛ مسلم: 684
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 سؤال کردن از نمازگزار به سبب امری ضروری و اضطراری: -8

نَ خَسَفَتْ أَتَیْتُ عَائِشَةَ حِی »فرماید: می -رضی اهلل عنه–این نیز جایز است؛ بانو اسماء بنت ابوبکر صدیق    

 « ] فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ تُصَلِّی فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتْ بِیَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ الشَّمْسُ وَالنَّاسُ قِیَامٌ وَهِیَ قَائِمَةٌ

گزارند و او نیز در نماز ، دیدم مردان نماز میی خورشید گرفته شد نزد عایشه آمدموقت» [؛ 24بخاری: 

 «.کنند؟! به آسمان اشاره کرد و فرمود: سبحان اهللاست؛ از او پرسیدم: مردم چه می

 

 :افعال مباح در نماز -مبحث دوّم

 شود:و در ذیل به آنها پرداخته میجایز است  ،که انجام آن در نمازاست افعالی مراد،    

 :حمل بچه -1

امامة  در نماز بود که -صلّی اهلل علیه و سلّم–فرماید: پیامبر می -رضی اهلل عنه–زیرا سیدنا ابو قتادة    

فت او را ر( را در آغوش گرفته بود وقتی به سجده می-صلّی اهلل علیه و سلّم–دختر زینب )دختر پیامبر 

 گرفت.خواست باز او را در آغوش میو وقتی برمیگذاشت بر زمین می

 

 :رفتن اندك بنابر ضرورتراه -2

از داخل، بسته شده بود  و دیدم که در خانه،فرماید: باری به خانه آمدم می -رضی اهلل عنها–بانو عایشه    

ر اثنای ددر نماز بود بدون اینکه نمازش را قطع کند  -صلّی اهلل علیه و سلّم–نتوانستم آن را باز کنم پیامبر 

ماید: فردر را برای من باز کرد سپس به جای خود بازگشت و نمازش را به پایان رساند. البته مینمازش 

 جهت در، از سمت قبله بود.
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 :حرکت اندك بنابر ضرورت -3

بودیم برای جنگ با خوارج؛ در کنار رودی نشسته بودم. مردی )ابو فرماید: در اهواز ازرق بن قیس می   

 وکرد تا خود را رها کند گزارد و افسار اسبش در دستش بود؛ اسبش تالش میبرزه اسلمی( نماز می

رفت و نمازش این سو و آن سو میشخص نیز در حال نمازش رفت. آن پیوسته به این سو و آن سو می

 -صلّی اهلل علیه و سلّم–کرد. سپس فرمود: شش یا هفت یا هشت غزوه را در خدمت پیامبر را قطع نمی

 ام.ام و این رخصت را از سوی ایشان دیدهانجام داده

فرمایند: حرکت کردن برای نجات دادن شخصی که در حال غرق شدن است، خاموش کردن فقها می   

کودک و امثال آن، جایز است بدون اینکه نماز شخص، قطع  رها کردنآتش، کمک کردن به نابینا و ناتوان، 

 گردد.

 

 کند:کشاندن و هُل دادن کسی که از جلوی نمازش عبور می -4

ز به فرموده است: ج -صلّی اهلل علیه و سلّم–کند که پیامبر روایت می -رضی اهلل عنهما–عمر سیدنا ابن   

اگر به منع تو توجّهی نکرد و باز به  ؛جلوی نمازت عبور کندار و اجازه مده کسی از مگز، نماز هسوی ستر

ی بدی به همراه دارد. در روایتی دیگر آمده: دهندهکار خود ادامه داد او را هُل بده ؛ زیرا وی همراه و سوق

 [.793؛ صحیح ابن خزیمة: 506مسلم:  شیطان به همراه اوست ]

 

 :کشتن مار و عقرب -5
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بو داود: ا « ] اقْتُلُوا األسْوَدَینِ فی الصَّالةِ: الْحَیَّةُ والْعَقْرَبُ» فرماید: می -علیه و سلّمصلّی اهلل –پیامبر    

در نماز هم بودید دو حیوان سیاه را بکشید: مار » [؛ 1245؛ ابن ماجه: 3/10؛ نسائی: 390؛ ترمذی: 921

 قطع نکرده است. گاه پیش آمده صحابی در نمازش عقربی را کشته و نمازش را«. و عقرب

 

 :دیگریبه قصد فهماندن چیزی به با چشم و دست، کردن اشاره  -6

در  گزارد و مننماز می -صلّی اهلل علیه و سلّم–فرماید: باری پیامبر می -رضی اهلل عنها–بانو عایشه    

مقابل نمازش دراز کشیده بودم وقتی خواست به سجده برود با چشم به من، اشاره کرد و من پاهایم را 

 [.512؛ مسلم: 1209بخاری:  وقتی برخواست دوباره آنها را دراز کردم ] نمودمجمع 

 :درآوردن کفش -7

از مباحث نماز تبدیل شود؛ زیرا  برای بسیاری از مردم، جای تعجّب است که چنین موضوعی به یکی   

گزارد به ویژه نعل )دمپایی(. اما بحث ما در مسائل شرعی در جوامع کورد نشین کسی با کفش نماز نمی

شود به این معنا نیست که تا ابد هرگز به آن، عمل نگردد. ما در است و اینکه این عمل، امروزه دیده نمی

الزم است که آسانگیری شریعت به افرادی چون ماز بخوانیم. زمان پیشمرگی مجبور بودیم که با کفش ن

ور دیگر نشان داده شود تا آنان نیز بدانند که ها پیشهکاروانچیان، جهانگردان، کارگران، رانندگان و ده

وانند با تتوانند از رخصتهای شرعی استفاده کنند. برای نمونه، آنان میشریعت، آسان است و آنان نیز می

ان نماز بخوانند اما هرگاه دانستند که نجاستی روی آن قرار دارد باید بالفاصله در اثنای نمازشان کفشهایش

 آن را در بیاورند و بدون هیچ خوف و اندوهی، نمازشان را به اتمام برسانند.

 

 :نند آناتف کردن در دستمال یا م -8
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بلغم در دهانش افتاد نباید آن را قورت اگر شخص به سبب گریه یا هر چیز دیگری در اثنای نمازش    

اندازد؛ ی لباسش بیگرنه آن را در گوشهف کند اگر در دسترس بود وتواند آن را در دستمالی تدهد بلکه می

به  شخص اگری و ... جاری شود نیز چنین است. حکم خلم و آب بینی که به سبب گریه، بیماری، پیر

دست آن را بردارد و به سمت چپ یا زیر پایش، پرت کند؛ اما به  تواند باچنین امری نیز قادر نبود می

 سمت راست یا جلو، جایز نیست؛ زیرا از آن، نهی شده است.

 

 :مرتب کردن لباس و خاراندن بدن -9

داخل نمازش هر اندازه که بخواهد فرماید: مرد )یعنی نمازخوان( در می -رضی اهلل عنهما–عبّاس ابن   

 [.2/58بخاری:  بدنش را با این هدف، به حرکت در بیاورد ] تواند اعضایمی

 

 :اهلل گفتن مردان و کف زدن زنان برای تصحیح اشتباه امامسبحان -10

 ؛ برایانجام این امر بر مأمومین، ضروری استهرگاه امام، دچار اشتباه شد و نیاز به تصحیح آن بود    

گویند: سبحان اهلل و اگر مأموین می برخیزد، مردان اقتداکننده به اوم خواهد برای رکعت پنجمثال، امام می

زن بودند اگرچه همسر و دخترش هم باشند باید کف دستشان را به کف دست دیگر بکوبند یا اینکه با کف 

 [.3/34ابن األثیر، النّهایة:  یک دست به پشت دست دیگر بزنند ]

 

 :رتکردن به سمت راست و چپ برای ضرو رو -11

کسی که در نماز است اگر ضرورتی پیش بیاید و الزم باشد که به سمت چپ یا راست رو کند این امر    

 -نهارضی اهلل ع–ای را به مأموینش برساند؛ بانو عایشه برای وی جایز است؛ برای مثال امام بخواهد نکته

احساس کسالت کردند، مردم برای عیادت، نزدشان آمدند )و  -صلّی اهلل علیه و سلّم–فرماید: پیامبر می
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ر خواندند؛ دمردم پشت سرشان ایستاده نماز می آغاز کردسپس نماز خواندند(؛ وقتی نمازش را نشسته 

ین ا وقتی نمازش به پایان رسید فرمود: امام با اثنای نمازشان به سویشان رو کرد و اشاره کرد بنشینند

هدف قرار داده شده تا به وی اقتدا شود؛ وقتی به رکوع رفت شما نیز به رکوع بروید، وقتی برخواست شما 

 نیز برخیزید و اگر نشسته نماز گزارد شما نیز نشسته نماز بگزارید.

 

 :اشاره کردن با دست یا سر -12

رفت؛ می مصطلقی بنیبه غزوه -و سلّم صلّی اهلل علیه–فرماید: پیامبر می -رضی اهلل عنه–سیدنا جابر    

مرا برای انجام کاری فرستاد وقتی برگشتم دیدم که بر شترش سوار شده است؛ برای وی بازگو کردم که 

 ام؛ با دست به من اشاره کرد، من به صحبتم ادامه دادم و او باز با دستش اشاره کرد.چه کرده

 :پاسخ دادن به سالم با اشاره -13

ردند و در باء ، تشریف ببه ق -صلّی اهلل علیه و سلّم–فرماید: پیامبر می -رضی اهلل عنهما–عمر ابن سیدنا   

آنجا احرام به نماز بستند؛ انصار آمدند و بر وی سالم کردند؛ به بالل گفتم: وقتی آنان بر وی سالم کردند 

استش را از روی مچ چپش بلند کرده چگونه پاسخشان را داد؟ فرمود اینگونه ) دست ر دخوانو او نماز می

؛ کمال بن السید 915ابو داود:  و کف دستش را رو به زمین و پشت دستش را به سوی آسمان، قرار داد( ]

 [.1/351سالم، صحیح فقه السّنّة: 

 

 :سر بلند کردن از سجده برای خوف از عقب افتادن از امام و برای اطمینان از وضعیت -14

اصل، آن است که مأموم به هیچ شیوه مخالف امام، عمل نکند و نباید پیش از وی از سجده، سر بلند    

رش تواند ساما اگر نه تکبیر بلند شدن امام از سجده را شنید و نه بلند شدن وی را احساس کرد می نماید
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د یا اینکه وی آن را نشنیده باش را بلند کند تا از وضعیت، اطمینان بیابد؛ مبادا که امام تکبیر گفته باشد و

 اتفاقی برای امام، افتاده باشد.

 

 :در دست گرفتن قرآن در نماز -15

نمازش را طوالنی کند مانند کسی که نماز تهجد بخواهداز بر دارد را اگر کسی که آیات اندکی از قرآن    

وجود دارد را در دست بگیرد و از ی الکترونیکی که در آن، قرآن تواند قرآن یا هر وسیلهخواند میمی

. این عمل در عصر کنونی در بسیاری از سرزمینهای اسالمی و حتی حرم کعبه نیز به روی آن، قرائت کند

ه رغم آنکاست که علی -رضی اهلل عنها –عادتی مقبول، بدل شده است. حجت این امر، عمل بانو عایشه 

؛ ابن ابی 2/240عبدالرزاق، المصنّف:  کرد ]ف، قرائت میقرآن را از بر داشت اما در رمضان از روی مصح

 [.192داود، المصاحف: 

 

 :غیر مبطِل در نماز افعال ممنوع -مبحث سوّم

گیرد که در مورد تحریم آن یا نهی از انجام آن در نماز، نص در این مبحث، افعالی مورد برّرسی قرار می   

 کاهد؛ ازجمله:کند بلکه از پاداش آن مینمیوجود دارد امّا انجام آن، نماز را باطل 

 :قرار دادن دستها بر روی پهلو -1

؛ مسلم: 1220بخاری:  « ] عَنْ الْخَصْرِ فِی الصَّالةِنَهَی  »فرماید: می -رضی اهلل عنه–سیدنا ابو هریره    

 .«نهی کردنداز قرار دادن دستها بر پهلو در نماز،  -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر » [؛ 545

 

 :چشم دوختن به آسمان -2
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لَیَنْتَهِیَنَّ أَقْوَامٌ یَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلَى السَّمَاءِ فِی الصَّلَاةِ أَوْ  »فرماید: می -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر    

کار نگرند یا به این میکه در نماز به آسمان کسانی» [؛ 3/39؛ نسائی: 429مسلم:  «] لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ

 «.گیردپایان دهند یا اینکه خداوند نور چشمانشان را می

 

 :چشم دوختن به چیزی که وی را مشغول کند-3

لش، ی تزیین دیوار مقابشیوهی بافت سجاده و زیراندازش چشم بدوزد یا اینکه به برای مثال به شیوه   

–ی دوخت لباسش یا هر چیز دیگری را مورد مالحظه، قرار دهد. بانو عایشه مشغول گردد یا اینکه شیوه

عَنْ صَالَتِی، وَائْتُونِی  اذْهَبُوا بِخَمِیصَتِی هَذِهِ إِلَى أَبِی جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِی آنِفًا» فرمود:  -رضی اهلل عنها

ی دوخت آن مرا شیوهاین گلیمم را نزد ابو جهم ببرید؛ زیرا » [؛ 3/39؛ مسلم: 429بخاری:  ] « بِأَنْبِجَانِیَّة

 «.ی پشمی ضخیم( برایم بیاوریدنماز مشغول کرد؛ و یک انبجانیه )نوعی پارچه در

 

 :رو کردن به این سو و آن سو -4

و  علیهصلّی اهلل –پیامبر فرماید: در مورد واپس نگری در نماز از می –رضی اهلل عنها –بانو عایشه    

؛ 897؛ ابو داود: 751بخاری:  « ] هُو اخْتِالسٌ یَخْتَلِسُهُ الشَّیطانُ مِنْ صَالةِ الْعَبْدِ »سؤال کردم فرمود:  -سلّم

 «.زندناخنکی است که شیطان به نماز عبد می» [؛ 3/8نسائی: 

 

 مشبّك کردن )فرو بردن( انگشتان دو دست در همدیگر: -5

انگشتان دستش را در انگشتان دست دیگرش فرو ببرد؛ انجام این عمل در مراد، این است که شخص    

. نباید نمازگزار به جای قرار دادن دست راست بر مچ دست چپ و گذاشتن هر دو بر نماز، جایز نیست

 سینه، انگشتان دو دستش را در هم فرو ببرد و اینگونه نماز بگزارد.
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 شکستن انگشتان: -6

کند امّا اگر فراوان باشد حرام باشد مکروه است؛ زیرا نوعی مشغولیّت، ایجاد می اگر این عمل، اندک   

 شود.است؛ زیرا به نوعی بازی کردن در نماز بدل می

 

 :ها گذاشته شودکه بر روی شانهای نماز گزاردن با پتو، لحاف یا پارچه -7

رار در آن، قرا نماز گزاردن با پتو، لحاف یا هر چیز دیگری که شخص به دور خود پیچیده و دستانش    

باشد جایز نیست امّا اگر دستها بیرون باشد جایز است. همچنین نماز گزاردن با لباسی که بازوان  داده

ها از ، قابلیت گذشتن دستیعنی مانند عبا، پالتو و ... نباشد بلکه همچون پرده )شخص از داخل آن نگذرد 

اهلل  رضی–گویند جایز نیست؛ سیدنا ابو هریره می« السدل»داخل آن را نداشته باشد( که در عربی آن را 

؛ 269ابو داود:  « ]از سدل در نماز، نهی کرده است -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر » فرماید: می -عنه

 [.  6883؛ آلبانی، صحیح الجامع: 2/295؛ احمد: 376ترمذی: 

 

 :خمیازه کشیدن -8

ه نحوی ب شخص خمیازه کشیدن در نماز )با توجه به اینکه عملی غیر اختیاری است( جایز است اما نباید   

راه را برای آن باز کند که باعث خمیازه کشیدن دیگران نیز شود. از این رو بر فرد الزم است که با هوشیار 

اش جلوگیری کند و دستش را روی دهانش داشتن خود و تمرکز بر نمازش در حد امکان از خمیازهنگه

 بگذارد.

 

 :تف کردن به سوی قبله یا به سمت راست -9
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موده است: فر -صلّی اهلل علیه و سلّم–کند پیامبر روایت می -رضی اهلل عنهما–بر بن عبد اهلل سیدنا جا   

کند یا اینکه خداوند در میان هرکس از شما که برای نماز برخواست بداند که با پروردگارش صحبت می» 

ا که آن را به سمت چپ یاش قرار دارد؛ نمازگزار مواظب باشد که به سوی قبله، تف نیاندازد؛ بلاو و قبله

 را جمع نمود و باسش را گرفت و در آن تف کرد و آنسپس سیدنا جابر گوشه ل«. زیر پایش بیاندازد

 [.477؛ ابو داود: 3008مسلم:  فرمود: اینچنین ! ]

 

 :بستنِ چشمها -10

را همچنانکه ببندد؛ زیجایز نیست که فرد به نیت قربت بیشتر و فروتنی فراوانتر، چشمهایش را در نماز    

 : این امر، حرام است؛ زیرا بدعت است و با [1/294] زاد المعاد:  فرموده است -رحمه اهلل–القیّم امام ابن

 .باشدمیمخالف  -صلّی اهلل علیه و سلّم–عمل پیامبر 

 

 کش دادن اعضای بدن: -11

دار آن، سیما و فروتنی نماز را خدشهکردن کش دادن بدن برای مدت زمان اندک، جایز است اما طوالنی   

 کند.می

 

 :قرآن خواندن در رکوع و سجود -12

» رماید: فمی -صلّی اهلل علیه و سلّم–جایز نیست که در رکوع یا سجود، قرآن خوانده شود؛ زیرا پیامبر    

 فِی فَاجْتَهِدُوا السُّجُودُ وَأَمَّا الرَّبَّ فِیهِ فَعَظِّمُوا الرُّکُوعُ أَمَّا سَاجِدًا أَوْ رَاکِعًا الْقُرْآنَ أَقْرَأَ أَنْ نُهِیتُ وَإِنِّی أَلَا

؛ دارمی: 3889ماجه: ؛ ابن742؛ ابو داود: 1035؛ نسائی: 738مسلم:  « ] لَکُمْ یُسْتَجَابَ أَنْ فَقَمِنٌ الدُّعَاءِ
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این رو شما )نیز چون من( در ام از اینکه به هنگام رکوع و سجود، قرآن بخوانم؛ از من نهی شده »[؛ 1391

 .«رکوع، خداوند را تعظیم کنید و در سجود نیز دعای فراوان بگویید؛ امید است که دعاهایتان مستجاب شود

 

 :کردنگذاشتن آرنج بر زمین در حین سجده -13

 ] « انْبِسَاطَ الْکَلْب ال یَبْسُطُ أَحَدُکُمْ ذِرَاعَیهِ »از آن، نهی کرده است:  -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر    

کدام از شما هیچ »[؛ 1/167؛ نسائی: 2/66؛ ترمذی: 1/143؛ ابو داود: 2/53؛ مسلم: 2/240بخاری: 

 «.وانش را چون سگ بر زمین پهن نکندباز

 

 :)و جمع کردن موی سر( باال زدن آستین و جمع کردن لباس -14

 کردند بسیاری از اوقات برای اموری عبا و لباسهای بلند دیگر بر تن می از آنجا که عربها دشداشه،   

آوردند و جمع ضروری مجبور بودند آن را باال بزنند یا برای جمع و جور کردن لباسشان، آن را باال می

ند دگذاشتند. یا کسانی که موهایشان را بلند کرده بوکردند و آن را در میان رانشان یا زیر بغلشان میمی

 -صلّی اهلل علیه و سلّم–بستند. اما پیامبر برای اینکه در نماز، گرد و غبار نگیرد آن را جمع کرده و می

 آنان را از این کارها منع کرد.

 

 :بلند کردن موی سر

ان خواهند موهایشبلند کردن موی سر، تنها مختص زنان نیست؛ سنّت است که مردان نیز هر اندازه که می   

سعود ماما در حین نماز باید آن را باز کنند. زیرا ابن ؛ش و ... ببندندیا کِ نخکنند و آن را از پشت با را بلند 

 [.815فتح الباری:  برند ]فرمایند: موهای سر نیز سجده میمی -رضی اهلل عنهما–و ابوهریره 
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 :نشیندنشستن به حالتی گه سگ می -15 

 یه نشستن که در مباحث قبلی دربارهگویند و با چمباتممی« هَلتوتان»این حالت را در زبان کوردی    

کند و بر پاهایش ه حالتی است که شخص خود را جمع و جور میآن صحبت شد تفاوت دارد؛ چمباتم

ی مورد بحث این است که شخص، چسبد اما شیوهبه ساقهای پا می نشیمنگاهای که نشیند به شیوهمی

 ود روی زمینهای پایش را در جلوی خین بگذارد و رانهایش را ستون کند و پاشنهرا بر زم نشیمنگاهش

 بگذارد.

 

 :تکیه کردن بر سمت چپ در حین رفتن به سجده و نشستن -16

خص نهی کردند از اینکه ش -صلّی اهلل علیه و سلّم–فرماید: پیامبر می -رضی اهلل عنهما–عمر سیدنا ابن   

شده  ی نشستن در میان کوردها به عادت، تبدیلچپش، تکیه کند. متأسفانه این شیوهبرای نشستن بر دست 

 زنند.حین نشست و بر خواست نماز بر دست چپشان تکیه می دربینی که و هزاران نفر را می

 

 :سجده بردن شخص بیمار بر شیئی مرتفع و بلند -17

ا هر توانند بالش یدن سر به زمین برسانند و نمیکنند در حین نماز گزاربرخی از بیماران که تالش می   

ارد ، چه لزومی دعملِ بدون دلیلنهند. این گذارند و بر آن، پیشانی میشیء دیگری که مرتفع باشد را می

 شود؟!بیمار و ناتوان، معذور است و هرگونه سجده ببرد مورد قبول واقع می که شخصِوقتی

 

 مشغول شدن بیش از اندازه به کنار زدن سنگ و سنگریزه از محل نماز )در اثنای آن(: -18

سنگ و خاری  آن را آماده کند و اگر سنگریزه، بر نمازگزار، الزم است که پیش از ورود به نماز، محل   

زه انند درآوردن سنگریآنجا وجود دارد آن را بردارد. اما اگر در اثنای نماز، نیاز به هموار کردن بیشتر بود؛ م
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خود  ،ی معمولتواند اینکار را انجام دهد اما نباید بیش از اندازهاش، مییا خاری از زیر پا یا محل سجده

 را به آن، مشغول سازد.

 

 :پیشی گرفتن از امام -19

روهی است. گمأموم نباید در هیچ حرکت و توقفی از امام، پیشی بگیرد؛ انجام این عمل، بسیار خطرناک    

این عمل را ازجمله گناهان « الزواجر عن اقتراف الکبائر» حجر هیتمی در کتاب از فقها همچون امام ابن

 واقع شده است. -صلّی اهلل علیه و سلّم–اند ! زیرا مورد تهدید شدید پیامبر کبیره برشمرده

 

 :نماز گزاردن به هنگام آماده شدن غذا یا نیاز به قضای حاجت -20

اگر در وقت نماز، غذا و یا هر خوراکی دیگری آماده شود باید شخص نمازش را به تأخیر بیاندازد به    

شرطی که وقت نماز، باقی باشد؛ زیرا نمازگزاردن در این هنگام، دارای اشکال است )چه آنکه خوراک و 

کاهد(. نیاز به قضای ز میسازد و اینگونه از تمرکز و تواضع وی در نماطعام، شخص را به خود مشغول می

 حاجت نیز چنین است.

 

 :)مبطِالت نماز( افعال ممنوع مبطِل در نماز -مبحث چهارم

 :اطمینان از بطالن وضو -1

رسید  -صلّی اهلل علیه و سلّم–شخصی که به بطالن یا عدم بطالن وضویش، شک داشت خدمت پیامبر    

؛ 137بخاری: « ]  ال یَنْفَتِلُ حَتَّى یَسْمَعَ صَوتَاً أو یَجِدَ رِیحَاً »کار کند؟ فرمود: و از ایشان پرسید که چه

ادار یعنی بادی صد«. نمازش را ترک نکند مگر اینکه صدایی بشنود یا بویی احساس کند» [؛ 361مسلم: 

 از وی خارج شود که خود آن را احساس کند یا اینکه بوی باد بی صدای خود را حس کند.
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 ترك یکی از شروط و ارکان نماز بدون عذر شرعی -2

 خوردن و آشامیدن به عمد -3

 :ندارد به صورت عمدیکه ارتباطی به نماز  گفتن سخنانی -4

ردیم کخواندیم در نمازمان با همدیگر صحبت میفرماید: ابتدا که نماز میمی -رضی اهلل عنه–سیدنا انس    

فروتنانه برای خداوند در » [؛ 213]البقرة/«  وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِینَ »نازل شد: ی خداوند تا اینکه این فرموده

 این آیه، امر به سکوت بود که دیگر نباید در نمازهایشان صحبت کنند.«. نمازتان به پا خیزید

 

 :که ایجاد صدا کند ایخنده -5

نماز است. اگر نماز با صحبت کردن عادی باطل احترامی به زیرا نوعی بی ؛شودنماز با قهقهه باطل می   

 گردد؛ زیرا خندیدن به هیچ شیوه با عبادت، سازگاری ندارد.ی خنده نیز باطل میشود قطعا با قهقهه
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 :خاتمه

 قنوت
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 :قنوت در نماز فرضخواندن 

را نازله گویند قنوت  در حین مصیبت و پیشامدهای ناگوار که آن -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر    

نیز در  -رضی اهلل عنه–بینیم رهبر و پیشوایی چون سیدنا عمر بن الخطاب خواند. از این روست که میمی

وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اللَّهُمَّ الْعَنْ کَفَرَةَ أهْلِ الکِتابِ...  »این اوقات، چنین قنوت خوانده است: 

یّم، ] ابن الق «خَالِفْ بَینَ کَلِمَتِهِمْ، وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ، ,أنْزِلْ بِهِمْ بَأسَكَ الَّذی ال تَرُدُّهُ عَن الْقَومِ المُجْرِمینَاللَّهُمَّ 

 .[120کتاب الصالة: 

 در نماز صبح و غیر آن، قنوت خوانده است. -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر    

 

 :محل قنوت

 خواند.پس از برخواستن از رکوع رکعت دوم صبح، قنوت می -صلّی اهلل علیه و سلّم–پیامبر    

 

 :قنوت در نمازهای پنجگانه

 سنّت است که در همه نمازهای پنجگانه قنوت، خوانده شود. ،در حین وقوع پیشامدهای ناگوار   

 

 :آداب قنوت خواندن

 ینمد. امام و مأمونگفتن آمین دعاهای وی را پاسخ ده امام، دعاها را با صدای بلند بخواند و مأمومین با   

 در حین قنوت، دستانشان را همچون حالت دعا کردن رو به آسمان، بلند کنند.


