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َِكت َ ةََِاب  َل  َالصَّ

ةَ ف ْصٌل:َ َل  ةَ َالصَّ وض  ْفر  ٌْس1ََالْم  2ََ:َخ  ل  وَّ
 
أ َو  ْهر  قِْتهَ َالظُّ َو  ْمِسََاَز و ال  3َ،الشَّ

است)به سمت مغرب( خورشید  ج است: ظهر و اول وقت آن مایل شدنِنماز فرض شده پن
َ

َ ل َك  َِظلُّ ار  ه َإِذ اَص  آِخر  ءَ َو  ْ و ال4ََِِمثْل هَ ََش  َالزَّ َِظلل 5َ.ب ْعد 

 ی هر چیز مانند آن گردید بعد از سایه ی زوال و آخر آن هرگاه سایه

ْوِلَِ .1 :ََِلق  ٰ اَل  ََإِنََّ﴿ت ع  َل  ن ْتََةَ الصَّ َََك  ْؤِمِنيَ ََع   ْوق وتا ﴾َِكت ابا ََالْم   101 ، آیهساءسوره نَم 

 باشد. فرض و دارای وقت مشخص و محددی میهمانا نماز برای مؤمنین، 

 همچنین دلیل آن اجماع است.

2. َ َٰق ال  اَل  ت ع  َو  َت بار ك  ،َي ا:َاهلل  د  نَََُّم  مَّ ََإِنَّه  ْس  َََخ  ل و ات  ََص  َّ .َي ْومَ َك  ْل ة  َل   162مسلم َو 

روز، پنج نماز  ها در یک شبانه فرمود: همانا که آن وسلم علیه اهلل صلیاهلل عزوجل )در شب معراج( به رسول اهلل 

 هستند.

 همچنین دلیل آن اجماع است.

ْنَ .1 ة :َث مََّع  يْد  هَ َب ر  ر  م 
 
ْهرََِأ ََز ال ِتََِحيَ َبِالظُّ ْمس  نََْالشَّ اِء.ََب ْطِنََع  م  611َمسلم السَّ

ی نماز  مایل شد به إقامههنگامی که خورشید از وسط آسمان )به طرف مغرب(  وسلم علیه اهلل صلیسپس رسول اهلل 

 . به بالل فرمان دادظهر 

 امام نووی در مورد اول وقت ظهر که هنگام زوال است، اجماع را بیان نموده است. 

4. َ ََق ال  ول  ََاهللََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  َو س  ةَ : رَّ َالْم  ّلَّ ْهرَ َاثلَّاِني ةَ َو ص  نَ َِحيَ َالظُّ َََك  ََِظلُّ ل ءَ َك  ْ .َََش  ِمثْل ه 
141َترمذى  . حسن صحیح

 ی خودش شد. ی هر چیز به اندازه م نماز ظهر گزارد هنگامی که سایهبار دوالسالم  جبریل علیه

َ ََق ال  ول  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  َ:َو س  قْت  ْهرََِو  اَالظُّ ََِل مََْم  ْض  .ََت  ْْص   116ابوداوود  .صحیح الْع 

 ظهر ابتدای وقت عصر است. وقت نماز ظهر تا زمانی است که نماز عصر حاضر نشده است. یعنی انتهای وقت

خورشید  که  در روزها ی همچون زمستان، زمانیدقت کند مثالً جمله برای تأکید آورده شده که نمازگزاراین  .5

سایه وجود دارد. برای  گیرد، قعی که خورشید وسط آسمان قرار میآید تا مو یواش باال می کند و یواش طلوع می

ل شد یعنی زوال رخ شید از وسط آسمان به طرف مغرب مایدخولِ وقتِ ظهر این سایه مقبول نیست بلکه وقتی خور

 داد، حاال وقت ظهر داخل شده است.
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ْْصَ  الْع  ا:َو  قِْته  َو  ل  وَّ
 
أ ةَ َو  ي اد  ََٰالزل ه َِف1ََ،الِْمثِْلََِظللَََع   آِخر  َْٰخِتي اِرَاِلََو  ََإَِل  2َ،الِْمثْل ْيََِِظلل

َ،و آخر آن در وقت فضیلت تا سایه دوبرابر )شود( ،ی مثل است : و اول وقت آن افزون بر سایهو عصر
ِفَ ََٰو  اِزََإَِل  وِبََاْْل و  ر  ْمِسََغ  3ََ.الشَّ ْغرِب  الْم  ا:َو  ْقت ه  و  وَ َو  اِحٌدَو ه  ََو  وب  ر  ْمِسََغ  َالشَّ

 و وقت آن یکی است و آن غروب خورشید است :و مغرب .استو در جایز بودن تا غروب خورشید 
ي ِقيمَ  ة َو  ْور  َالْع  ي ْسُت   َو 

 
أ ي ت و ضَّ َو  اَي ؤ ذلن  اِرَم  بِِمْقد  ةَ َو  َل  َالصَّ

 دارد پوشد و نماز برپا می و عورت میگیرد  دهد و وضو می و به مقدار مدتی که اذان می

َ ْس  ََخ  ِّلل ي ص  ََو  ات  ع  ك   4.ر 

 گزارد.  رکعت نماز میو پنج 

1. َ ََق ال  ول  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََث مََّ:َو س  ّلَّ ْْصَ الََْص  نَ َِحيَ َع  َََك  ُّ ءَ َك  ْ  . حسن صحیحِظللِه.ََِمثْل َََش 

141َترمذى 
 َی خودش شد. ی هر چیز به اندازه ( نماز عصر گزارد هنگامی که سایهالسالم )بار اول سپس جبریل علیه

2. َ ََق ال  ول  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََث مََّ:َو س  ّلَّ ْْصَ الََْص  نَ َِحيَ َع  َََك  ََِظلُّ ل ءَ َك  ْ  . حسن صحیحِمثْل يِْه.َََش 

141َترمذى 
َی هر چیز دو برابرش شد. ر گزارد هنگامی که سایهالسالم )بار دوم( نماز عص سپس جبریل علیه

1. َ ََق ال  ول  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  نَْ:َو س  ْدر كَ َم 
 
ةَ َأ ْكع  ْْصَِالََِْمنَ َر  ََع  بْل  نََْق 

 
ََأ ،َت ْغر ب  ْمس  دََْالشَّ ق  َف 

ْدر كَ 
 
.الََْأ ْْص  571َبخاری  ع 

که خورشید غروب کند، بدون شک نماز عصر را درک کرده  کسی که یک رکعت از نماز عصر درک کند قبل از این
َاست.

4. َ ََق ال  ول  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  َو س  ََث مََّ: ّلَّ ََص  ْغِرب  ب ِتََِحيَ َالْم  ََو ج  ْمس  رَ َالشَّ ْفط 
 
أ .ََو  ائِم  الصَّ

 141حسن صحیح. ترمذى 
 د.غروب کرد و روزه دار افطار کر)بار اول( نماز مغرب گزارد هنگامی که خورشید السالم  علیهسپس جبریل 
َ.کرده استمجموع در مورد وقت نماز مغرب که با غروب خورشید آغاز می شود اجماع علما را بیان امام نووی در 

َ ََق ال  ول  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََث مََّ:َو س  ّلَّ ََص  ْغِرب  قِْتهََِالْم  ََلِو 
 
ِل.َاْل 141َحسن صحیح. ترمذى وَّ

 غروب کرد. ارد. یعنی هنگامی که خورشید بالفاصلهاش گز دوم( نماز مغرب را در وقت اوّلی )بارالسالم  علیهسپس جبریل 

َ ََق ال  ول  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  َ:َو س  قْت  و  ةََِو  َل  ْغِرِبََص  اَالْم  .ََي ِغِبََل مََْم  ق  ف    612مسلم الشَّ

 وقت نماز مغرب تا زمانی است که شفق أحمر غایب نشود. =
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اءَ  الِْعش  َ:َو  ل  وَّ
 
أ ْْح رَ َو 

 
َاْل ق  ف  َالشَّ ب  اَإِذ اََغ  قِْته   1و 

َو عشاء و اول وقت آن هرگاه شفق سرخ ناپدید گشت 
گونه که مصنف بیان نمود زیرا جبریل دو روز  دهند که وقت مغرب یکی است همان = حدیث اول و دوم داللت می

را در یک وقت  سلم امامت نمود. در هر دو روز، نماز مغربو علیه اهلل صلی پیاپی جهت آموزش نماز به رسول اهلل

رسد. محققین مذهب  ناپدید شد وقت مغرب به پایان می دهد زمانی که شفق سرخ گزارد. اما حدیث سوم داللت می

 اند. این قول را ترجیح داده

 سرخ شفق که دارد امتداد زمانی تا مغرب وقت) دوم قول و شافعی امام جدید قول( است یکی مغرب وقت) اول قول

 .است امام جدید و قدیم قول( است باقی

 و قدیم قول شد اشاره که دوم قول تفصیل اما. نیست خالفی امام از آن نقل در است امام جدید قول که اول قول

 :است جدید

 باقی سرخ شفق که دارد امتداد زمانی تا مغرب وقت: نموده نقل او از شافعی امام قدیمِ مذهبِ ناقلینِ از یکی ثَور ابو

 .شود می قدیم قول قول، این نتیجه در. است

 از که اإلمالء کتاب در امام: کرده بیان مجموع در نووی امام: باشد هم جدید قول تواند می که دوم قول تفصیل اما

 . گیرد می را قول این شد ثابت او نزد آن حدیث اگر که آورده تعلیق دوم قول بر اوست، جدید های کتاب

 عمل ها آن به کنند می تایید را دوم قول که رسیده ما به زیادی صحیح احادیث چون: نویسد می ادامه در نووی امام

 . باشد می نیز امام جدید قول دوم، قول که گیریم می نتیجه امام نص از پس. شود می کرده

 . اند کرده نقل تلخیص با را مطلبی چنین نیز الطالبین إعانه و المطالب أسنی مغنی، نهایه، تحفه، صاحبان

 حدیث زیرا. دارد امتداد سرخ شفق تا مغرب نماز وقت: گوید می که است راجح قول دوم، قول مسأله، این در پس

 .  است تر صحیح آن إسناد و تر بیش آن راویان همچنین. است مکی اول، قول حدیث و مدنی آن،

نَْ .1 َث مَََّع  : ابِر  ت اهَ َج 
 
ََِحيَ َأ ب  ق َََغ  ف  مَ َالشَّ دَّ ت ق  ََف  يل  ََِجْْبِ ول  ر س  ََاّلٰلََِو  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ،َو س  ه  لْف  َخ 

َ ََو انلَّاس  لْف  ولََِخ  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََو س  ّلَّ .ََف ص  اء  511َصحیح. نسا ی الِْعش 
 آمد که شفق سرخ ناپدید شد. پس جبریل جلو آمد وسلم علیه اهلل صلینزد رسول اهلل  سپس جبریل علیه السالم زمانی

 وسلم علیه اهلل صلیپشت سر او و مردم پشت سر رسول اهلل  وسلم علیه اهلل صلیو نماز عشاء را امامت نمود. رسول اهلل 

َ)نماز گزاردند(.
ة :َث مََّ يْد  ْنَب ر  هَ َع  ر  م 

 
اءََِأ قَ َِحيَ َبِالِْعش  .ََعَ و  ق  ف  611َمسلم الشَّ

 . فرمان دادبه بالل ی نماز عشاء  به إقامههنگامی که شفق سرخ ناپدید شد  وسلم علیه اهلل صلیسپس رسول اهلل 
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هَ  آِخر  َث لِْثََْخِتي ارَِاِلََِفََو  ٰ 1ََٰ،اللَّيِْلََإَِل  اِزَإَِل  ِفَاْْل و  ل وِعََو  ْجرََِط  2َ.اثلَّاِنََالْف 

 و در جایز بودن تا طلوع فجر دوم است. ،شب سومِ تا یکو آخر آن در وقت فضیلت 
بْحَ  الصُّ َ:َو  ل  وَّ

 
أ ل وعَ َو  اَط  قِْته  ْجرََِو  هَ 3َ،اثلَّاِنََالْف  آِخر  ََْخِتي ارَِِفَاِلََو  ارََِإَِل  اِز4َََ،اْْلِْسف  ِفَاْْل و  و 

َٰ ل وِعََإَِل  ْمِسََط   5.الشَّ

و در جایز بودن تا طلوع  ،تا روشن شدن هواَو آخر آن در وقت فضیلت ،و صبح و اول وقت آن طلوع فجر دوم
َخورشید است.

نَ  .1 َََك  ول  ََاهللََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  رَ َو س  اءَ َي ؤ خل ََٰالِْعش  647َمسلم اللَّيِْل.ََث ل ِثََإَِل 
َانداخت. شب به تأخیر می سومِ نماز عشاء را تا یک وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 

َ ّلَّ ة :َو ص  يْد  ْنَب ر  اءَ َع  اَالِْعش  م  ََب ْعد  ب  ََذ ه  611َمسلم اللَّيِْل.ََث ل ث 
 شب گذشت. سومِ یک نماز عشاء را گزارد، بعد از اینکه وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 

2. َ ول  َر س  ََاهللََِقال  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََ:و س  اَت ْفِريٌط،َانلَّْومََِِفََل يْس  ََإِنَّم  ََٰاتلَّْفِريط  نَََْع   ََل مََْم  لل َي ص 
ةَ  َل  ََٰالصَّ ّتَّ ََي ِِجءَ َح  قْت  ةََِو  َل  ْخر ٰى.ََالصَّ

 
681َمسلم اْل

انگاری بر کسی است که )در بیداری و هوشیاری( نمازی را  همانا سهلانگاری )بر ترک نماز( نیست  ، سهلدر خواب
 که وقت نماز دیگر فرا برسد. نگزارد تا این

نَْ .1 َث مَََّع  : ابِر  ت اهَ َج 
 
قَََِّحيَ َأ ْجرَ َانْش  مَ َالْف  دَّ ت ق  ََف  يل  ََِجْْبِ ول  ر س  ََاّلٰلََِو  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ،َو س  ه  لْف  َخ 

َ ََو انلَّاس  لْف  ولََِخ  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََو س  ّلَّ اة .ََف ص  د  511َصحیح. نسا ی الْغ 
السالم  علیهکه فجر )صادق( دمید. پس جبریل  آمد وسلم علیه اهلل صلینزد رسول اهلل  زمانیالسالم  سپس جبریل علیه

پشت سر او و مردم پشت سر رسول اهلل  وسلم علیه اهلل صلید. رسول اهلل جلو آمد و نماز صبح را امامت کر
َ)نماز گزاردند(. وسلم علیه اهلل صلی

َ ّلَّ ة :َف ص  يْد  ْنَب ر  بْحَ َع  ل عَ َِحيَ َالصُّ .ََط  ْجر  611َمسلم الْف 
 هنگامی که فجر )صادق( طلوع کرد. خواندنماز صبح  وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 

ة :َث مََّ .4 ْيد  ْنَب ر  هَ َع  ر  م 
 
دَ َأ رَ َالْغ  ن وَّ بِْح.ََف  به فردای آن روز  وسلم علیه اهلل صلیسپس رسول اهلل 611ََمسلم بِالصُّ

 د.هنگام روشن شدن هوا نماز صبح خوانپس  به بالل فرمان داد.ی نماز  إقامه

َ ول  َر س  ََاهللََِقال  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََ:و س  ّلَّ اةَ َِبَ َو ص  د  اَب ْعدَ َالْغ  .َم  ر  ْسف 
 
  125حسن. صحیح ابن خزیمه  أ

َکه هوا روشن شد. صبح گزارد بعد از اینالسالم به من نماز  فرمود: )بار دوم( جبریل علیه وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 
َق َ .5 ول  َر س  ََاهللََِال  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  َو س  قْت  ةََِ:َو  َل  بِْحََص  ل وِعََِمنََْالصُّ ْجرََِط  اَالْف  .ََت ْطل عََِل مََْم  ْمس  الشَّ

َتا وقتی که خورشید هنوز طلوع نکرده است. نماز صبح از طلوع فجر )صادق( وقت612ََمسلم 
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َ َف ْصٌل: َث َل  ِة َل  َالصَّ وِب َو ج  ائِط  ي اءَ و َش   ْْ  
َأ مَ 1َ:ث ة  اْْل ل وغَ 2َ،اْْلِْسَل  3ََ،و  ْقل  الْع  د4ََُّ،و  َح  و  َو ه 

5.اتلَّْْكِيِفَ
 َ

َو آن تعریف تکلیف است. ، سه چیز است: مسلمانی، و بلوغ، و عقل،و شرطهای واجب بودن نماز
َ ل و ات  الصَّ ٌْسََو  ََخ  ْسن ون ات  اِلَاَ:الْم  وف اِنَو  س  الْك  اِنَو  اءَ لِْعيد  6َ.ْستِْسق 

  ،و نماز طلب باران ،خورشید گرفتگی ، و نماز ماه گرفتگی وو نمازهای سنت پنج است: نماز دو عید

ای بالغ گردید س اگر کافری مسلمان شد و بچهگردد. پ کسی که مسلمان، بالغ و عاقل باشد نماز بر او واجب می .1

شویق او به اسالم، شفا یافت به آنان گفته نمی شود که نمازهای خود را قضا کنید. اما کافر جهت تای  و دیوانه

 شود.  گام کفر ترک نموده از او ساقط میی که هنگناهان او بخشوده و نمازها و عبادات

ِنَ .2 ََابِْنََع  بَّاس  اَاّلٰلَ َر ِضَ َع  م  نْه  نََّ:َع 
 
ََانلَِّبَََّأ ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََو س  اذ اَب ع ث  ع  نْهَ َاّلٰلَ َر ِضَ َم  ََع  َإَِل 

ِن،اَْل َ ََم  ال  ق  َف  مَْا َ: ه  ََْٰدع  ةََِإَِل  اد  ه  نََْْ 
 
ََأ ََإِٰلَ َل  ،َإِلَّ ََاّلٰل  نل

 
ََو أ ول  ،َر س  إِنََْاّلٰلِ

مََْف  واَه  اع  ط 
 
ََأ لِك  ِِلٰ

مَْ ْعِلْمه 
 
نَََّف أ

 
ََق دََِاّلٰلَ َأ ل يِْهمََْاْفُت  ض  ََع  ْس  َََخ  ل و ات  ََِفََص  ل .َي ْومَ َك  ْل ة  َل   1115بخاری  و 

َرا به شهادتین ) نای یمن فرستاد و به او فرمود: آنبسورا معاذ  وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل  ََإِٰلَ َل  ،َإِلَّ دٌََاّلٰل  َُم  مَّ
َ ول  روز، پنج نماز را بر آنان  شبانهفهمان که اهلل عزوجل در یک به آنان ب. اگر آن را پذیرفتند ( دعوت بدهاّلٰلََِر س 

َده است. یواجب گردان
َانلَِّبَُّ .4و1 ََق ال  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  فِعَ :َو س  ل مَ َر  نََْالْق  ث ةَ َع  ِنَ:َث َل  ََٰانلَّائِمََِع  ّتَّ ،َح  ِنََي ْست يِْقظ  ِبَلَو ع  َالصَّ

َٰ ّتَّ ،َح  ْت ِلم  ِنَََي  ْجن ونََِو ع  ََٰالْم  ّتَّ .َح  ْعِقل   4401صحیح. ابوداوود  ي 

که بالغ شود، و از  که بیدار شود، و از بچه تا این قلم )یعنی گناه( از سه کس برداشته شده است: از خوابیده تا این

 که عاقل گردد.  دیوانه تا این

 پس کسی که این سه صفت را دارا باشد یعنی مسلمان، بالغ و عاقل باشد او مکلف است.   .5

بسوی آن، ندا زده  گردد و جهت جمع شدن های مؤکدی است که جماعتی برگزار می سنت  منظور مصنف، .6

َهر کدام از این نمازها در باب مستقل إن شاء اهلل خواهد آمد. شود. ، خطبه خوانده میشود و برای آن می
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  َ ن  السُّ ةَ َو  ائِِضََاتلَّابِع  ر  ةَ 1َلِلْف  بْع  َ َس  ةَ َع ش  ْكع  ت اَ:ر  ْكع  ْجرََِر  ْرب عٌَََ،الْف 

 
ََو أ بْل  ت انََِق  ْكع  ر  ْهِرَو  ََالظُّ

 و چهار رکعت قبل از ظهر و دو رکعت  ،قبل از صبح ع فرض هفده رکعت است. دو رکعتسنت های تاب

هَ  ْرب عٌََ،ب ْعد 
 
أ ْْصَِ و  َالْع  بْل  ت انََِ،ق  ْكع  ر  ْغرِِبََو  َالْم  ٌثََ،ب ْعد  ث َل  اءَِ ب ْعدَ َو  ةَ َي وتِرَ َ،الِْعش  َبِو اِحد 

نََّ 2َ.ِمنْه 

ها را  عت بعد از عشاء که یک رکعت از آنو سه رک ،و دو رکعت بعد از مغرب ،و چهار رکعت قبل از عصر ،بعد از آن

 خواند. وتر می

بران ها و دیگر ج ، یکی تکثیر ثوابشود. حکمت آن ز نمازهای فرض رواتب نیز گفته میهای قبل و بعد ا به سنت .1

 .شود دبر و خشوع در نماز فرض حاصل میی أموری همانند ترک ت است که بوسیلهنقایص و خللی 

 های قبلیه و بعدیه دو نوع است: سنت .2

 دلیل آن حدیث آتی است:  گونه که در منهاج آمده است، که ده رکعت می باشد، همانهای مؤکد:  سنتالف( 

ِنَ رَ َابِْنََع  م  َ َر ِضَ َع  ا،َاّللَّ م  نْه  ََع  َ:َق ال  ِفْظت  ََانلَِّبَلَِمنَ َح  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ْشَ َو س  ََع  ات  ع  ك  ت ْيََِر  ْكع  َر 
َ بْل  ْهِر،َق  ت ْيََِالظُّ ْكع  ر  ا،َو  ه  ت ْيََِب ْعد  ْكع  ر  ََْب ْعدَ َو  ْغِرِبَال ت ْيََِب يِْتِه،َِفََم  ْكع  ر  اءَِالََْب ْعدَ َو  َب يِْتِه،َِفََِعش 

ت ْيَِ ْكع  ر  ََو  بْل  ََق  َل  بِْح.ََةَِص   1180بخاری الصُّ

ن و دو رکعت بعد از دم. دو رکعت قبل از ظهر و دو رکعت بعد از آحفظ کر ده رکعت وسلم، علیه اهلل صلیاز رسول اهلل 

 اش و دو رکعت بعد از صبح. ش و دو رکعت بعد از عشاء در خانها مغرب در خانه

وع، تحفه، گونه که در مجم باشد، همان رکعت می ه همراه مؤکد، بیست و دوسنت های غیر مؤکد: که مجموعاً بب( 
 دلیل آن أحادیث آتی است:  اند، مذهب آمده و اصحاب ما نقل نموده معتبر های نهایه، مغنی و سایر کتاب

 . دو رکعت قبل از صبح:1

نَْ ةَ َع  ئِش  َ َر ِضَ ََع  ا،َاّللَّ نْه  ِنََل مَْ:َق ال ْتََع  ََانلَِّبََُّي ك  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََٰو س  ءَ ََع   ْ افِِلََِمنَ ََش  دَََّانلَّو   ْ  
َأ

اَِمنْهَ  د  اه  ََٰت ع  َََع   ِ
ْكع ت  ْجِر.الََْر  1161َبخاری  ف 

َها مواظبت و پایبندی داشت. ی صبح بیش از سایر سنت وسلم بر نماز سنت قبلیه علیه اهلل صلیرسول اهلل 
َانلَِّبَُّ ََق ال  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ت ا:َو س  ْكع  ْجرََِر  ْيٌََالْف  ْني اَِمنَ َخ  اَوَ َادلُّ اَم   725 مسلمَ.ِفيه 

 = . است بهتر هست آن در چه آن و دنیا از صبح، سنت نماز رکعت دو
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...............................................................................................................................َ

رَ َابِْنََ=َع ن م  ََع  َ:ََق ال  ْقت  م  ََانلَِّبَََّر  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ْهرا ََو س  نَ َْ  ََف َك 
 
أ ْقر  ت ْيََِِفََي  ْكع  ََالرَّ بْل  ْجرََِق  َ،َالْف 

ْلَ اَي اَبِق  ه  يُّ
 
ونَ َأ فِر  وَ َق ْلََوَ َ،َالَْك  دٌََاهللَ َه  ح 

 
417َ ترمذی ، صحیحَ.أ

 نماز اول رکعت در ایشان ؛ داشتم نظر زیر را وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول نماز ماه می گوید: یک عمر بن عبداهلل

 . خواندند می أحد اهلل هو قل دوم رکعت در و الکافرون أیها یا قل صبح، از قبل سنت

 . چهار رکعت قبل از ظهر و چهار رکعت بعد از آن:2

َانلَِّبَُّ ََق ال  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  نَْ:َو س  ََم  اف ظ  ََٰح  ْرب عَََِع  
 
َََأ ات  ع  ك  ََر  بْل  ْهرََِق  ْرب عَ َوَ َ،َالظُّ

 
اَأ ه  مَ َ،َب ْعد  ر  ََح  ََع  

1261َ داوود ابو ، صحیحَ.انلَّارَِ
 آتش بر )جسم او( باشد، داشته محافظت ظهر از بعد رکعت چهار و ظهر از قبل سنت نماز رکعت چهار بر که کسی

 . گردد می حرام جهنم

 بیان کرد: چهار رکعت قبل از ظهر و دو رکعت بعد از آن، دلیل آن این حدیث است:مصنف رحمه اهلل 

نَْ ةَ َع  ئِش  َ َر ِضَ ََع  ا،َاّللَّ نْه  نَ :َق ال ْتََع  َََك  ِّلل ََب يِْتََِفََي ص  بْل  ْهرََِق  ا،َالظُّ ْرب ع 
 
جَ َث مَََّأ ْر  َََي  ِّلل ي ص  َبِانلَّاِس،َف 

ََث مََّ ل  ََي ْدخ  ِّلل ي ص  .ََف  ت ْيِ ْكع   710مسلم ر 

شد و به  ام می گزارد سپس خارج می از ظهر، چهار رکعت سنت داخل خانهقبل از نم وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 

َگزارد. از ظهر میشد و دو رکعت نماز سنت بعد  خانه میسپس داخل  کرد مردم نماز فرض امامت می
 . چهار رکعت قبل از عصر:1

َانلَِّبَُّ ََق ال  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََاهللَ َر ِحمَ :َو س 
 
أ ََٰاْمر  ّلَّ بْل ََص  ْْصََِق  ْرب عا ََالْع 

 
ََ.أ

 1271 داوود ابو ، حسن

 = . بگزارد( سنت) نماز رکعت چهار عصر،  نماز از قبل که شخصی به کند رحم متعال خداوند
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............................................................................................................................. 

 . دو رکعت قبل از مغرب و دو رکعت بعد از آن:4= 

نَ ق َ ََك  ن ٌس:
 
َأ ََْال  ؤ ذلنَ ال ذَّنَ َإِذ اَم 

 
اِبََِمنََْن اٌسََق امَ َأ ْصح 

 
ََانلَِّبَلَأ ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  َي بْت ِدر ونَ َو س 

، و اِري  ََٰالسَّ ّتَّ جَ َح  ْر  ََانلَِّبَََُّي  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  مََْو س  ذََٰو ه  ،ك  لُّونَ َلِك  ت ْيََِي ص  ْكع  ََالرَّ بْل  ََْق  ْغِرِب.ال  م 

 625 بخاری

جهت قرار دادن شدند و ) بلند می وسلم علیه اهلل صلیداد گروهی از اصحاب رسول اهلل  هرگاه مؤذن، اذان مغرب می

 وسلم علیه اهلل صلیکه رسول اهلل  گزاردند تا این تافتند و قبل از مغرب دو رکعت سنت میش ها می ستره( به نزد ستون

 آمد و آنان در چنین حالتی بودند.  می

آمده که أنس تصریح مسلم  817در روایت  بزرگان اصحاب را دیدم. و :گوید آمده که أنس میبخاری  501در روایت 

کرد نماز مغرب پایان  شد گمان می ند که شخص غریبی که داخل مسجد میگزاران زیاد بودکند: از بس این نماز می

 . ی مغرب مشغولند یافته و اصحاب به سنت بعدیه

َانلَِّبَُّ ََق ال  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  لُّوا:َو س  ََص  بْل  ََق  َل  ْغرِِبََةَِص  ََ،َالْم  نََْاثلَّاثِل ةََِِفَ:ََق ال  اءَ َلِم   1181 بخاریَ.ْ 

 . بخواهد که کسی:  فرمود سوم بار.  بگزارید نماز رکعت دو ، مغرب نماز از قبل

که خواهد  415 ترمذی ، صحیح که گذشت و حدیث 1180بخاری ی مغرب، حدیث  اما دلیل دو رکعت سنت بعدیه

 .آمد

 عشاء و دو رکعت بعد از آن:. دو رکعت قبل از 5

َ ََق ال  ول  ََاهللََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََب ْيَ :َ»و س  ل ان ْيََِك  ذ 
 
ةٌََأ َل  اَ،«ص  ث ا،َق ال ه  ََث َل  نَْ:َ»اثلَّاثِل ةََِِفََق ال  .َلِم  اء   ْ

 

818َمسلم 
 بار سوم فرمود: برای کسی که بخواهد. )تکرار( فرمود.سه بار ای نماز سنتی هست، آن را  میان هر أذان و إقامه

 مشروع است.دو رکعت  ،قبل از نماز عشاء دهد این حدیث داللت می

َانلَِّبَُّ ََق ال  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  َو س  نَْ: ََم  ّلَّ ْل ةَ َي ْومَ َِفََص  َل  ََْو  ةَ َثِنْت  ْش  ةَ َع  ْكع  َ َب ِنَ َر  :ََنَّةَِاْْل ََِفََب يٌْتََل 
ْرب عا َ

 
ََأ بْل  ْهرََِق  ت ْيََِالظُّ ْكع  ر  اَو  ه  ت ْيََِب ْعد  ْكع  ر  ْغِرِبََب ْعدَ َو  ت ْيََِالْم  ْكع  ر  اءََِب ْعدَ َو  ت ْيََِالِْعش  ْكع  ر  بْل ََو  َق 

ةَِ َل  ْجرََِص  ةََِالْف  َل  اةََِص  د   = 415 ترمذی ، صحیحََ.الْغ 
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 دو ، ظهر از قبل رکعت چهار:  شود می بنا قصری بهشت در او برای بگزارد رکعت دوازده شبی و روز در که = کسی

 . صبح نماز از قبل رکعت دو ، عشاء از بعد رکعت دو ، مغرب از بعد رکعت دو ، ظهر از بعد رکعت

َیازده رکعت است: ،ترین آن ، سه رکعت و بیشیک رکعت و حد وسط و اعتدال آن ،ترین آن اما نماز وتر کم

َانلَِّبَُّ ََق ال  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  َو س  نَْ: ََم  بَّ ح 
 
نََْأ

 
ََبِث َلث ةَ َي وتِرَ َأ ْل نَْف لْي ْفع  م  ََو  بَّ ح 

 
نََْأ

 
ةَ َي وتِرَ َأ اِحد  َبِو 

ْل.  1422ابوداوود  ، صحیح ف لْي ْفع 

کسی که دوست دارد وتر را سه رکعت بگزارد پس آن را انجام دهد و کسی که دوست دارد وتر را یک رکعت بگزارد 

 پس آن را انجام دهد.

ةَ َع ن ََق ال ْتََ،َعئِش  نَ : ََانلَِّبَََُّك  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََو س 
 
أ ْقر  ََِفََي  ْول 

 
ََاْل بلِحَ: بلك ََاْسمَ َبِس  ََر  َْع 

 
َِفََوَ َ،َاْل

ْلََاثلَّاِني ةَِ اَي اَبِق  ه  يُّ
 
ونَ َأ فِر  ْلََاثلَّاثِل ةََِِفََوَ َ،َالَْك  وَ َبِق  دٌََاهللَ َه  ح 

 
ولذ ت ْيََِوَ َ،َأ ع  461َ ترمذی ، صحیحَ.الْم 

 دوم، رکعت در و خواند می األعلی ربک اسم سبحی  سوره وتر، نماز اول رکعت در وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول

الناس  برب أعوذ قل و الفلق برب أعوذ قل أحد، اهلل هو قل های  سوره سوم رکعت در و الکافرون أیها یا ی قل سوره

 . خواند می

نَْ َق ال ْتََع  ة  ئِش  نَ :ََع  َََك  ول  ََاهللََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََو س  ِّلل اَي ص  نََْب ْيَ َِفيم 
 
غَ َأ ْفر  ةََِِمنََْي  َل  اءََِص  َالِْعش 

ِهَ َ- وَالَِّتََو  ََي ْدع  ةَ َانلَّاس  ت م  ََ-َالْع  ْجِر،َإَِل  ىََٰالْف  ةَ َإِْحد  ْش  .َع  ة  ْكع   716مسلم  ر 

 گزارد.  شد تا صبح، یازده رکعت می د از اینکه از نماز عشاء فارغ میبع وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 

 

 

 

َ
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َ ث  ث َل  ََو  افِل  اٌت1ََن و  د  كَّ ؤ  ةَ َ:م  َل  ةَ 2َ،اللَّيِْلََص  َل  ََٰو ص  ح   3َ،الضُّ

 بسیار مؤکد است: نماز شب و نماز ضحی  ،سه نماز سنت

 شود.  ها خطبه ایراد می ها ی است که برای آن غیر از سنت های قبلیه و بعدیه و ها غیر از سنت این سنت .1

َانلَِّبَُّ ََق ال  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  َو س  :َ ل  فْض 
 
ِة،َأ َل  ةََِب ْعدَ َالصَّ َل  ْكت وب ِة،َالصَّ ةَ َالْم  َل  وِْفََِفََالصَّ  اللَّيِْل.َج 

  1161مسلم 

 .بعد از نماز فرض، بهترین نماز، نماز در دل شب است

َانلَِّبَُّ ََق ال  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  مَْ:َو س  ل يْك  إِنَّهَ َاللَّيِْلََبِِقي امََِع 
ََف 

ْ
أ َد  اِِلِيَ َب  ْم،َالصَّ بْل ك  وَ َق  ََٰق ْرب ةٌََو ه  َإَِل 

ْم، بلك  ةٌََر  ر  ْكف  م  يلئ اِت،َو  اةٌََلِلسَّ نْه  م   1541حسن صحیح. ترمذى  ثِْم.لِْلََِو 

ی  برندهسوی پروردگار شما و از بین بر قیام شب مالزمت نمایید زیرا روش صالحین قبل از شماست و آن قربتی ب

 دارنده از معاصی است. گناهان و باز

 هشت رکعت است، دلیل آن: ،ترین آن ، دو رکعت و بیشترین آن نماز ضحی کم .2

نَْ ِبََع 
 
ة ،َأ يْر  ر  ََه  َق ال  اِنَ: وْص 

 
ِليِِّلََأ ََخ  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََو س  َبِث َل  ََِصي امَِ:َث  يَّامَ َث ةَِث َل 

 
ََِمنََْأ ل ،َك  ْهر   َْ

َ ِ
ْكع ت  ر  ،َو  ٰ ح  نََْالضُّ

 
وتِرَ َو أ

 
ََأ بْل  نََْق 

 
.َأ ن ام 

 
 1181بخاری  أ

و نماز وتر  ،و دو رکعت ضحی ،ی سه روز از هر ماه مرا به سه چیز سفارش نمود: روزه وسلم علیه اهلل صلیدوستم 

 که بخوابم. بخوانم قبل از این

ِنَ ِبََابِْنََع 
 
،َأ ٰ ّْل  َََل  َق ال  ا: ن اَم  ْخْب  

 
ٌد،َأ ح 

 
نَّهَ َأ

 
ىَأ

 
ََانلَِّبَََّر أ ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََو س  ّلَّ ََٰص  ح  ْيَ َالضُّ مَلَغ 

 
َأ

انِئَ  ر ْتََه  نََّ:َذ ك 
 
ََانلَِّبَََّأ ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  تِْحََي ْومَ َو س  ةَ َف  كَّ ََم  ل  ا،َِفََاْغت س  ََٰب يِْته  ّلَّ اِنَ َف ص  .َث م  ات  ع  ك   ر 

 1101بخاری 

نماز  وسلم علیه اهلل صلیگوید: به غیر از أم هانی کسی به ما روایت نکرده که دیده باشد رسول اهلل  ابی لیلی میابن 

ش غسل نمود و هشت رکعت داخل منزل وسلم علیه اهلل صلیضحی بگزارد. أم هانی گفت: روز فتح مکه، رسول اهلل 

 نماز گزارد.



12 
ةَ   َل  اِويِحََو ص    1.الُتَّ 

 و نماز تراویح

نَْ ،َع  اء  ط  ََع  َ:َق ال  ْكت  ْدر 
 
ََأ مََْانلَّاس  لُّونَ َو ه  ث اَي ص  ينَ َث َل  ةَ َو ِعْشِ ْكع  َبِالِْوتِْر.ََر 

 7688حسن. مصنف ابن ابی شیبه 

 گزاردند. با نماز وتر، بیست و سه رکعت می مردمی )یعنی اصحاب( را درک کردم در حالی که آنان: گوید عطاء می

ْنَابِْنَ رَ َع  م  ََع  نَ :َق ال  ِبََاْبنَ ََك 
 
ةَ َأ ل يْك  ََم  ِّلل انَ َِفََبِن اَي ص  ض  م  ينَ َر  .َِعْشِ ة  ْكع    ر 

 7681صحیح. مصنف ابن ابی شیبه 

رکعت بدون احتساب سه کرد. )بیست  ان، بیست رکعت را به ما إمامت میگوید: ابن أبی ملیکه در رمض ابن عمر می

 باشد( رکعت وتر می

نَْ ِعيدََِع  :ََبِْنََس  ب يْد  نََّع 
 
َََّأ ِ ةَ َْبنَ ََع  بِيع  نَ َر  َََك  ِّلل انَ َِفََبِِهمََْي ص  ض  م  ََر  ْس  ،ََخ  ي وتِرَ َت ْرِوَي ات  .َو  ث   بِث َل 

 7610صحیح. مصنف ابن ابی شیبه 

سه رکعت وتر را به گوید: علی بن ربیعه در رمضان پنج ترویحه )هر چهار رکعت یک استراحت( و  سعید بن عبید می

 کرد. آنان إمامت می

ب واْْل ِصيِبَ
 
َأ نَ َ:ق ال  ن اََك  مُّ يْدَ َي ؤ  و  ل ةَ َْبنَ َس  ف  انَ َِفََغ  ض  م  ََر  ِّلل ي ص  ََف  ْس  َََخ  ينَ َت ْرِوَي ات  .َِعْشِ ة  ْكع   ر 

 4210حسن. السنن الکبری للبیهقی 

کرد. )بیست  ( بیست رکعت را به آنان إمامت میگوید: سوید بن غفله در رمضان، پنج ترویحه )یعنی أبوالخصیب می

 باشد(  رکعت بدون احتساب سه رکعت وتر می

ِنَ ائِِبََع  ََي ِزيدَ َبِْنََالسَّ َق ال  ن وا: ونَ ََك  وم  ق  ََٰي  ْهدَََِع   رَ َع  م  اِبََبِْنََع  نْهَ َاهللَ َر ِضَ َاْْل طَّ ْهرََِِفََع   َْ
انَ  ض  م  ينَ َر  .ََبِِعْشِ ة  ْكع   4288إسناده صحیح. السنن الکبری للبیهقی ر 

عنه در ماه رمضان بیست  اهلل ( در زمان خالفت عمر بن خطاب رضیگوید: مردم )اصحاب و تابعین یزید میسا ب بن 

 باشد(  رکعت بدون احتساب سه رکعت وتر میگزاردند. )بیست  رکعت می
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َ َف ْصٌل: ائِط  ةََِو َش   َل  ََالصَّ بْل  ولََِق  خ  اَادلُّ ةَ َِفيه  ْس  ةَ ََخ  ار  ه  َط  : ي اء  ْْ  
اءََِأ ْعض 

 
ِثََِمنَ َاْل 1َاِْل د 

ِسَ ُْتَ 2َ،و انلَّج  ةََِو س  ْور  3ََالْع 

و  ،أصغر و از نجاست یزگی اعضاء از حدث أکبر وهای نماز، قبل از داخل شدن در آن پنج چیز است: پاکو شرط

  ،پوشیدن عورت

ْوِلَِ .1 ََِٰلق  اَل  َت ع  اَي ا﴿: ه  يُّ
 
ينَ َأ ِ ن واَاِلَّ ْمت مََْإِذ اَآم  ََق  َلةََِإَِل  مََْف اْغِسل واَالصَّ وه ك  مََْو ج  يِْدي ك 

 
ََو أ َإَِل 

افِِقَ ر  واَالْم  ح  مََْو اْمس  وِسك  ؤ  مََْبِر  ل ك  رْج 
 
ََو أ ْعب ْيََِإَِل  إِنََْالْك  نْت مََْو  ن ب اَك  واَج  ر  هَّ  سوره ما ده، آیه:َ﴾ف اطَّ

6 

آرنج بشویید و هایتان را به همراه  ها و دست اید هرگاه قصدِ قیامِ نماز داشتید پس صورت ای کسانی که ایمان آورده
 ید و پاهای خود را تا قوزک بشویید و اگر جنب بودید غسل بزنید.سرهایتان را مسح نمای

َانلَِّبَُّ ََق ال  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  َ:َو س  ََل  ْقب ل  ةَ َاّلٰلَ َي  َل  ََص  .َإِلَّ ور  ه   271صحیح. ابن ماجه  بِط 

 مگر با طهارت. پذیردنمی اهلل عزوجل نمازی را 

ِنَ .2 ََابِْنََع  بَّاس  ََع  رََّ:َق ال  ََانلَِّبََُّم  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  يِْن،َو س  ْْب  ََبِق  ال  ق  ا:َف  م  ب اِن،َإِنَّه  ذَّ اََل  ع  م  ب انََِو  ذَّ ع  َي 
،َِفَ ِبي  اَك  مَّ

 
اَأ م  ه  د  ح 

 
نَ َأ ََف َك  اَْوِل،اْْلَ َِمنَ َي ْست ُِتَ َل  مَّ

 
رَ اْلََو أ نَ َخ  ْمِشََف َك  ِة.َي   218بخاری  بِانلَِّميم 

بینند و در چیز بزرگی عذاب  دو عذاب مید، پس فرمود: این گذر کروسلم از کنار دو قبری  علیه اهلل صلیرسول اهلل 
دیگری به سخن کرد( اما  آورد )خود را از ادرار پاک نمی ، از ادرار محافظت به عمل نمیبینند. اما یکی از آن دو نمی

 رفت. چینی )بین مردم( می

َانلَِّبَُّ ََق ال  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  اِلفَ َو س  إِذ 
:َف  ب يْش  َبِنِْتَأِبَح  ة  ْقب ل ْتََاِطم 

 
ت ِكََأ يْض  ِعََح  ََف د  َل  إِذ اَة ،الصَّ َو 

ْدب ر ْتَ
 
نِْكََف اْغِسِِّلََأ مَ َع  .َث مَََّادلَّ ِّلل  228بخاری  ص 

 خون را از خود بشوی و سپس نماز بگزار.  ترک کن و هرگاه پشت کردماز را گاه حیض تو آمد پس نهر

کردند تا  ی خدا را طواف می رت آنان را بپوشاند خانهگوید: بعضی از زنان، بدون لباسی که عو ابن عباس می .1

وا﴿که این آیه نازل شد:  این ذ  مََْخ  ََِعنْدَ َِزين ت ك  ل ﴾َك  ْسِجد  مسجدی خود را نزد هر  11سوره اعراف، آیه:  م 

 1028مسلم  با لباس بیارایید.

َانلَِّبَُّ ََق ال  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََ:و س  ََل  ةَ َت ْقب ل  َل  ََص  ائِض  ََح  .َإِلَّ ار  م   25167صحیح. مسند احمد  ِِبِ

 شود مگر با روسری.  ، پذیرفته نمینماز دختر بالغ
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َ اِهرَ َبِِلب اس  َ 1،ط  ق وف  الْو  ََٰو  نَ ََع   َك  اِهرَ َم  الِْعلْمَ 2َ،ط  ولََِو  خ  قِْتََبِد  3ََ،الْو  اْسِتْقب ال   4َ،الِْقبْل ةََِو 

 ،و رو کردن به قبله ،و آگاهی به داخل شدن وقت ،و ایستادن بر مکان پاک ،با لباس پاک

 

 

 کند که لباس باید پاک باشد: حدیث آتی بیان می .1

نَْ ِبََع 
 
ة ،َأ يْر  ر  نَََّه 

 
ْول ةَ َأ ََخ  ارَ َبِنْت  ت ِتََي س 

 
ََانلَِّبَََّأ ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ال ْتََو س  ق  َف  ََي ا: ول  َإِنَّهَ َاّلٰلََِر س 

َ ََِلََل يْس  ن اَو اِحدٌََث وٌْبََإِلَّ
 
ََو أ ِحيض 

 
ََِفيهََِأ يْف  ؟َف ك  ْصن ع 

 
ََأ ْرِتََإِذ ا:َق ال  ه  ََث مَََّف اْغِسِليِه،َط  ِّلل  ِفيِه.َص 

  165صحیح. ابوداوود 

ها یک لباس دارم و در آن حا ض آمد و گفت: ای رسول خدا! من تن وسلم علیه اهلل صلیخوله بنت یسار نزد رسول اهلل 
 سپس در آن نماز بگزار. انشوم پس چه کاری انجام دهم؟ فرمود: هرگاه از حیض پاک شدی، لباست را بشوی می

فرمود: ظرفی پر از آب،  وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل  نشینی در مسجد ادرار کرد. است که بادیهحدیثی  دلیل آن .2

 220بخاری  بر آن بپاشید.

ْوِلَِ .1 :ََِلق  ٰ اَل  ََإِنََّ﴿ت ع  َل  ن ْتََةَ الصَّ َََك  ْؤِمِنيَ ََع   ْوق وت ََاِكت اب ََالْم   101: سوره نساء، آیهَا﴾م 

دارای وقت است پس  ، عبادتنماز. چون باشد و دارای وقت مشخص و محددی میهمانا نماز برای مؤمنین، فرض 
 باید به وقت آن علم و آگاهی داشت. 

4. َ ََٰق ال  اَل  َت ع  ََن ر ىََٰق دَْ﴿: لُّب  اءََِِفََو ْجِهك ََت ق  م  َلل نَّك ََالسَّ اَِقبْل ةَ َف ل ن و  اه  ََت رْض  لل ك ََف و  ْطرَ َو ْجه   َْ
ْسِجدَِ اِم﴾َالْم  144ََ: سوره بقره، آیهَاِْل ر 

ه به آن سازیم ک ای متوجه می بینیم. پس تو را بسوی قبله ات را بسوی آسمان می خوردن چهرهبدون شک ما چرخ 
 ات را بسوی مسجد الحرام متوجه ساز. راضی هستی. )اکنون( چهره

َانلَِّبَُّ ََق ال  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََإِذ اَ:و س  ْمت  ََق  ََإَِل  َل  ْسِبغََِةَِالصَّ
 
ََْف أ ،ال وء  .َِقبْل ةَ الََْاْست ْقِبِلََث مَََّو ض  ْ ْبل  ف ك 

 6251بخاری 

پس  به نماز بایستیخواند، فرمود: هرگاه خواستی  به شخصی که نماز را اشتباه می وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 
 خوب وضو بگیر سپس رو به قبله کن و تکبیر بگو.



15 
َي  وزَ   اتل  ْيََِِفََالِْقبْل ةََِت ْركَ َو  ةََِِفََ:ح  دَّ ِف1ََ،اْْل وِْفََِْ رََِِفََانلَّافِل ةََِو  ف  ََالسَّ اِحل ةَََِع   2َ.الرَّ

  ،و در نماز سنت در سفر بر مرکوب ،ترک کردن قبله در دو حالت جایز است: در شدت ترس

نَ ف ْصٌل:َ ْرَك 
 
أ ةََِو  َل  َ َاِني ةَ ث مَ َالصَّ ْكن اَع ش  الِْقي امَ 3َ،انلليَّةَ َ:ر  عَ 4َو  ةََِم  ْدر  5َ،الْق 

َ،و ایستادن همراه توانا ی ،نماز هجده رکن است: نیت آوردنارکان 
ْوِلَِ .1 ََِٰلق  اَل  إِنَْ﴿:َت ع 

ََِخْفت مََْف  ال  وََْف رِج 
 
ْكب ان ا﴾َأ   211: سوره بقره، آیهَر 

َاگر ترسیدید، پیاده یا سواره نماز بگزارید.
إِنَْ

َف  : ر  م  َع  َاْبن  نَ َق ال  وٌْفَََك  وَ َخ  دَََّه   ْ  
،َِمنََْأ لَّْواَٰذلِك  ََص  ال  اَرِج  ََِٰقي ام  اِمِهمَََْع   قْد 

 
وََْأ

 
ْكب ان ا،َأ َر 

ْست ْقِبِِّلَ وََِْقبْل ةَِالََْم 
 
ْيَ َأ ا.َغ  ْست ْقِبِليه   4515بخاری  م 

َگزارند.   و به طرف قبله یا غیر آن نماز میهایشان یا سواره، ر شدیدتر از آن بود ایستاده بر قدماگر ترسی 
نَْ .2 ابِرََِع  بْدََِبِْنََج  ،َع  ََاّلٰلِ َق ال  نَ : َََك  ول  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََو س  ِّلل ََٰي ص  ََر اِحل ِتِه،ََع   يْث  َح 

ْتَ ه  إِذ اَت و جَّ
ر ادَ َف 

 
ةَ الََْأ ِريض  ََف  ل  ََن ز  .الََْف اْست ْقب ل   400بخاری  ِقبْل ة 

رفت. هرگاه  گزارد به هر طرفی که مرکوب ایشان می بر مرکوب خویش نماز می وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 
َنمود. آمد و رو به قبله می ست نماز فرضی انجام دهد، فرود میخوا می

َانلَِّبَُّق َ .1 ََال  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  اَ:و س  ْعمَ َإِنَّم 
 
َاْل 1107َ، مسلم 1بخاری اِت.َبِانلليَََّال 

 قطعاً أعمال به نیت بستگی دارد. 
 را در این باره نقل نموده است.  نذر در کتاب االجماع، اجماع علماابن الم

ْوِلَِ .4 ََِٰلق  اَل  وا:َت ع  افِظ  ََح  اِتَََع   ل و  ةََِالصَّ َل  الصَّ ىَو  واَالْو ْسط  ق وم  ََِو   218 آیه بقره، سوره .ق انِِتيَ َّلِلَّ

 .خیزید بپا خداوند برای فروتنانه و خاشعانه و. صبح نماز بخصوص آورید عمل به محافظت نمازها بر

ْوِلَِ ََِٰلق  اَل  إِذ ا:َت ع  ََو  نْت  ََِفيِهمََْك  ْمت  ق 
 
مَ َف أ ةَ َل ه  َل  مََْالصَّ ةٌََف لْت ق  ائِف  مََْط  ع ك ََِمنْه   102 آیه نساء، سوره .م 

 .بایستند نماز به تو با آنان از ای دسته داشتی بپا برایشان را( خوف) نماز و بودی میانشان در تو که زمانی

َ ََانلَِّبََُّق ال  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  َو س  ََإِذ ا: ْمت  ََق  ةََِإَِل  َل  ْسِبغََِالصَّ
 
،َف أ وء  ََْالِْقبْل ةَ َاْست ْقِبِلََث مَََّالْو ض  ْبل  .ف ك 

 6251 بخاری
 پس بایستی نماز به خواستی هرگاه: فرمود خواند، می اشتباه را نماز که شخصی به وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول
 .بگو تکبیر و کن قبله به رو سپس بگیر وضو خوب

َانلَِّبَُّق َ .5 ََال  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََ:و س  لل ا،َص  إِنََْق ائِم 
ا،َت ْست ِطعََْل مََْف  اِعد  ق  إِنََْف 

ََٰت ْست ِطعََْل مََْف  ع ّل  .َف  نْب   ج 

1117َبخاری 
 نتوانستی نشسته نماز بگزار و اگر نتوانستی به یک پهلو نماز بگزار. نماز بگزار، اگرده ایستا
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ةَ   ت ْكِبي  امََِو  ةَ 1َ،اْْلِْحر  اء  قِر  اَِت ةََِو  اَآي ةٌََالرَِّحيمََِالرَّْْحِٰنََاهللََِو ِمْسِب2َ،الْف  3ََ،ِمنْه 

َای از آن است. آیهو بسم اهلل الرحمن الرحیم ی فاتحه  و تکبیره االحرام و خواندن سوره

ََِإذ ابه شخصی که نماز را اشتباه می خواند، فرمود:  وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل  .1 ْمت  ََق  ََإَِل  َل  .َةَِالصَّ ْ ْبل  ف ك 

 757بخاری 

 هرگاه خواستی نماز بگزاری، تکبیر بگو.

َانلَِّبَُّق َ .2 ََال  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََ:و س  ََل  َل  نََْةَ ص  ََل مََْلِم 
ْ
أ ْقر  اَِت ةََِي   756بخاری  ِكت اِب.الََْبِف 

 ی فاتحه نخواند. نمازی نیست برای کسی که سوره

نَْ ِبََع 
 
ة ،َأ نََْن ْض  ِبََع 

 
،َأ ِعيد  ََس  ِمْرن ا:َق ال 

 
نََْأ

 
ََأ

 
أ اَِت ةََِن ْقر  اَالِْكت اِبََبِف  م  .َو  818َصحیح. ابوداوود  ت ي َّسَّ 

 چه از قران امکان دارد. بخوانیم و آنی فاتحه  ه سورهک أمر شدیم آن

َ ََانلَِّبََُّق ال  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  نَْ:َ»و س  ََٰم  ّلَّ ةَ َص  َل  ََل مََْص 
ْ
أ ْقر  اَي  مَلَِفيه 

 
ْرآنََِبِأ اجٌََف ِهَ َالْق  ث اَ«ِخد  ْيَ َث َل  َغ 

امَ   115 مسلم .ت م 

 .فرمود بار سه است، تام غیر و ناقص آن پس نکرد قرا ت آن در فاتحه ی سوره و گزارد نمازی که کسی

نَْ .1 مَلَع 
 
،َأ ة  ل م  نَ :َق ال ْتََس  ََانلَِّبَََُّك  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  َ"ََو س 

 
أ ْقر  ََِِمْسِب:َ}ي  : فاتحه] {الرَِّحيمََِالرَّْْح ِنََاّللَّ

ََِاِْل ْمدَ }[ 1 ََّلِلَّ ال ِميَ َر بل ا[ 2: فاتحه] {الْع  ه  ع  ْقط  ْرف اَي  ْرف اَح   و بخاری شرط بر 847 مستدرک در حاکم .ح 

 .است نموده موافقت او با ذهبی و دانسته صحیح مسلم

ََِِمْسِب﴿: خواند می سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول ََِاِْل ْمدَ ﴿[ 1: فاتحه] ﴾الرَِّحيمََِالرَّْْح ِنََاّللَّ ََّلِلَّ َر بل
ال ِميَ   .کرد می قطع را آن حرف به حرف[ 2: فاتحه] ﴾الْع 

ِنَ ،َابِْنََع  بَّاس  ََع  َق ال  نَ : ََانلَِّبَََُّك  ّلَّ َ َص  ل يْهََِاّللَّ لَّمَ َع  ْفت ِتحَ َو س  َل ت هَ َي  َالرَّْْح ِنََاهللََِِمْسِب﴿َبِـَص 
 201 الشافعی االمام مرویات کتابِ محققِ و مولف. اند دانسته ضعیف را روایت این ضیبع. 245 ترمذی .﴾الرَِّحيمَِ

 = .است دانسته حسن را روایت این
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...............................................................................................................................َ

 .کرد می آغاز ﴾الرَِّحيمََِالرَّْْح ِنََاهللََِِمْسِب﴿ با را نمازش سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول= 

ِنَ ،َابِْنََع  ْيج  ر  نََْج  بِيِه،َع 
 
نََْأ ِعيدََِع  ،َبِْنََس  ب ْي  ِنََج  ََابِْنََع  بَّاس  َ َر ِضَ َع  ا،َاّللَّ م  نْه  ََع  دَْ﴿" ل ق  َو 

اَآت يْن اكَ  بْع  ث اِنََِمنَ َس  َ[ 87: حجر] ﴾الْم  ََث مَََّالِْكت اِب،َف اَِت ةَ :َق ال  ََِِمْسِب﴿:َق ال  َاِْل ْمدَ َالرَِّحيمََِالرَّْْح ِنََاّللَّ
َِ ََّلِلَّ ال ِميَ َر بل َ[ 2: فاتحه] ﴾الْع  لْت  ق  ِبََف 

 
دَْ :ِل ْخْب  كَ َل ق 

 
ِعيٌد،َأ نَََّس 

 
ََاْبنَ َأ بَّاس  ََع  َق ال  ََِِمْسِب﴿: َاّللَّ

َ.َآي ةٌَ[ 1: فاتحه] ﴾الرَِّحيمََِالرَّْْح ِنَ مَْ:َ»ق ال   موافقت او با ذهبی و دانسته صحیح 1018 مستدرک در حاکم. «ن ع 

 .است دانسته صحیح را آن اسناد 151 الحبیر التلخیص در حافظ و نموده

دَْ﴿:( از منظور: )گفت که کرده روایت عباس ابن از او و جبیر بن سعید از پدرش و پدرش از جریج ابن پسر ل ق  َو 
ا آت يْن اكَ  بْع  ث اِنََِمنَ َس  ََِِمْسِب﴿: گفت پدرم سپس. است فاتحه سوره ،﴾الْم  ََِاِْل ْمدَ َالرَِّحيمََِالرَّْْح ِنََاّللَّ َّلِلَّ

َ ال ِميَ َر بل َِمْسِب﴿: گفت عباس ابن که داده خبر شما به جبیر بن سعید آیا: گفتم( جریج ابن) پدرم به من. ﴾الْع 
َِ  . بله: گفت است؟( فاتحه ی سوره از) ای آیه ﴾الرَِّحيمََِالرَّْْح ِنََاّللَّ

نَْ يْمَ َع  ْجِمِر،َن ع  ََالْم  َ:َق ال  نْت  ر اءَ َك  ِبََو 
 
ةَ َأ يْر  ر  َ"ََه 

 
أ ر  ق  ََِِمْسِب﴿َف  ََث مَََّ[1: فاتحه]َ﴾الرَِّحيمََِالرَّْْح ِنََاّللَّ

 
أ َق ر 

مَل
 
ْرآنََِبِأ ََٰالْق  ّتَّ َ﴿َب ل غَ َح  ل  الليَ َو  ََ،"َ[7: فاتحه]َ﴾الضَّ ََ،َ«آِميَ :َ»ق ال  ق ال  ََو  ،:َانلَّاس  ََآِمي  ول  ي ق  اَو  َّم  َُك 

دَ  ج  َ :َ»س  َ َاّللَّ ْكْب 
 
ََ،َ«أ ول  ي ق  لَّمَ َإِذ اَو  ي:َس  ِ ََبِي ِدهََِن ْفِسََو اِلَّ مََْإِنل ب ه ك  ْْ ةَ َل   َل  ولََِص  ََِبِر س  ََاّللَّ ّلَّ َص 

ل يْهََِاهللَ  لَّمَ َع   نموده موافقت او با ذهبی و دانسته صحیح مسلم و بخاری شرط بر 841 مستدرک در حاکم .و س 

 .است

ََِِمْسِب﴿: کرد قرا ت که بودم ابوهریره سر پشت من: گوید می مجمر بن نعیم [ 1: الفاتحة] ﴾الرَِّحيمََِالرَّْْح ِنََاّللَّ

َ﴿: به رسید که این تا خواند تحهاف ی سوره سپس ل  الليَ َو  : گفتند مردم و ،«آِميَ »: گفت[ 7: الفاتحة] ﴾الضَّ

َ »: گفت می کرد، می سجود هرگاه و ،«آِميَ » َ َاّللَّ ْكْب 
 
 جانم که خداوندی به قسم: گفت می داد، می سالم هرگاه و ،«أ

 = .هستم سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول نماز به شما ترینِ شبیه من گمان بی اوست دست در



18 
 

...............................................................................................................................َ

ِنَ=َ يْج ََابِْنََع  ر  ََج  ِنَ:َق ال  ْخْب  
 
نََّ:َ»ن افِعٌََأ

 
رَ َاْبنَ َأ م  نَ َع  َََك  عَ َل  ََِِمْسِبَ«ي د  ْفت ِتحَ َ،"َالرَِّحيمََِالرَّْْح ِنََاّللَّ َي 

ةَ  اء  ََِِمْسِب﴿َبِـَالِْقر   2608 عبدالرزاق مصنف صحیح، .﴾الرَِّحيمََِالرَّْْح ِنََاّللَّ

ََِِمْسِب﴿ هرگز عمر ابن ََِِمْسِب﴿ با را قرا ت. کرد نمی ترک را ﴾الرَِّحيمََِالرَّْْح ِنََاّللَّ  آغاز ﴾الرَِّحيمََِالرَّْْح ِنََاّللَّ

 .کرد می

ِنَ ِبََابِْنََع 
 
،َأ ة  ل يْك  نََْم  مَلَع 

 
،َأ ة  ل م  نَََّس 

 
ََانلَِّبَََّأ ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََو س 

 
أ ةََِِفََق ر  َل  َالرَّْْحِٰنََاّلٰلََِِمْسِب﴿َالصَّ

اَ[1: فاتحه]َ﴾الرَِّحيمَِ ه  دَّ ع  ،َف  ََِاِْل ْمدَ ﴿َوَ َآي ة  ََّلِلٰ ال ِميَ َر بل .َ[2: فاتحه]َ﴾الْع  ابن خزیمه آن را  آي ت ْيِ

 411صحیح دانسته. صحیح ابن خزیمه 

پس آن را یک  ﴾الرَِّحيمََِالرَّْْحِٰنََاّلٰلََِِمْسِب﴿خواند  در نماز می وسلم علیه اهلل صلیأم سلمه می گوید: رسول اهلل 

ََِاِْل ْمدَ ﴿آیه شمرد و  ََّلِلٰ ال ِميَ َر بل  آن را دو آیه شمرد.َ﴾الْع 
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وعَ   ك  الرُّ نِيَ،و 

ْ
أ م  الطُّ ْفعَ َ،هَِِفيَن ةَ و  الرَّ اِلََ،و  َو  ال  نِيَ،ْعِتد 

ْ
أ م  الطُّ ودَ َ،هَِِفيَن ةَ و  ج  السُّ نِيَ،و 

ْ
أ م  الطُّ َن ةَ و 

ََ،هَِِفي اْْل ل وس  ت ْيََِب ْيَ َو  ْجد  نِيَ،السَّ
ْ
أ م  الطُّ 1ََ،هَِِفيَن ةَ و  اْْل ل وس   و 

ِخيَ 
 
دَ 2ََ،اْل هُّ التَّش  3ََ،هَِِفيَو 

و  ،و آرام گرفتن در آن ،و سجود ،و آرام گرفتن در آن ،و اعتدال ،و باال آمدن از رکوع ،و آرام گرفتن در آن ،و رکوع

  ،و خواندن تشهد در آن ،و نشست آخری ،و آرام گرفتن در آن ،نشستن بین دو سجود

 

عََْث مََّخواند، فرمود:  به شخصی که نماز را اشتباه می وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل  .1 ََٰاْرك  ّتَّ ِئَََّح  ا،َت ْطم  اِكع  َر 
عََْث مََّ ََٰاْرف  ّتَّ ََح  ا،َت ْعِدل  دََْث مَََّق ائِم  ََٰاْسج  ّتَّ ِئَََّح  ا،َت ْطم  اِجد  عََْث مَََّس  ََٰاْرف  ّتَّ ِئَََّح  ا،َت ْطم  الِس  ْلََج  اْفع  َو 

ََِفََٰذلِك َ َل  ا.ََتِك َص  له   757بخاری ُك 

که راست بایستی، سپس سجود کن تا  که در رکوع آرام بگیری، سپس سرت را باال آور تا این سپس رکوع کن تا این

آن را در کل نمازت  که در حالت نشسته آرام بگیری و ور تا اینآرام بگیری، سپس سرت را باال آ که در سجود این

َانجام بده.

2. َ ب وَق ال 
 
اِعِديََُّْح  يْدَ َأ َالسَّ ن ا:

 
ََأ نْت  مََْك  ك  ظ  ْحف 

 
ََأ َل  ولََِةَِلِص  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  إِذ اَ...و س  َو 

َ ل س  ةََِِفََج  ْكع  ةَِاْلََالرَّ مَ َِخر  ٰى،الََْرِْجل هَ َق دَّ ََي َّْس  ب  ن ص  ََو 
 
دَ َْخر ىَٰاْل ع  ق  ََٰو  تِِه.َََع   د  ْقع   828بخاری م 

کشید و پای راست را  نشست، پای چپ خویش را جلو می در رکعت آخر می وسلم علیه اهلل صلیهرگاه رسول اهلل 

َنشست. خویش میکاشت و بر نشستگاه  می

1. َ بْدَ َق ال  َاّلٰلََِع  نَّا: لَّيْن اَإِذ اَك  ََص  لْف  ََانلَِّبَلَخ  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  َق لْن اَ،و س  :َ َل  ََٰمَ السَّ يل َََع   َِجْْبِ
َ ِئيل  ِميَك  ََو  َل  ََٰمَ السَّ َََع   ََنَ ف َل  ف َل  ،و  ََن  ت  ْن اَف اتْل ف  ََإَِل  ول  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََو س  ال  ق  َاّلٰلَ َإِنَََّ:ف 

وَ  ََه  َل  ،السَّ إِذ اَم 
ََٰف  ّلَّ ْم،َص  ك  د  ح 

 
ْلََأ ...:َف لْي ق   811بخاری .ََاتلَِّحيَّات 

گفتیم: سالم بر جبریل  خواندیم، می نماز می وسلم علیه اهلل صلیگوید: ما هر وقت، پشت سر رسول اهلل  ابن مسعود می

ود: همانا اهلل عزوجل خودش رو به ما نمود و فرم وسلم علیه اهلل صلیو سالم بر فالنی و فالنی. رسول اهلل  ،و میکا یل

َست، پس هرگاه یکی از شما نماز گزارد، بگوید: التحیات...سالم ا
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ةَ   َل  الصَّ ََو  ََانلَِّبَلََع   ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ةَ 1َهَِِفيَو س  التَّْسِليم  ََٰو  ول 

 
2ََاْل

َ ،لیو سالم أوّ ،سلم در آنو علیه اهلل فرستادن بر رسول اهلل صلی و صلوات
نَْ .1 ِبََع 

 
ودَ َأ ْسع  ْقب ةَ َم  و،َبِْنََع  ْمر  ََع  َق ال  :َ ْقب ل 

 
ٌلََأ ََٰر ج  ّتَّ ََح  ل س  يََْب ْيَ َج  ولََِي د  َاّلٰلََِر س 

َ ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ْنَ َو س  َن  ه ،َو  ََِعنْد  ال  ق  َف  ََي ا: ول  اَاّلٰلََِر س  مَّ
 
مَ َأ َل  ل يْك ََالسَّ دََْع  ق  ْفن اه ،َف  ر  ََع  يْف  َف ك 

َ ِّلل ل يْك ََن ص  ْنَ َإِذ اَع  لَّيْن اََن  ل يْك ََص  تِن اَِفََع  َل  ََص  ّلَّ ؟َاّلٰلَ َص  ل يْك  ََع  َق ال  :َ ت  م  ََٰف ص  ّتَّ ْحب بْن اَح 
 
نَََّأ

 
َأ

َ ل  ْلَ َل مََْالرَّج 
 
ََث مَََّي ْسأ ْنت مََْإِذ ا:َق ال 

 
لَّيْت مََْأ َََّص  ول واََع   ق  مََّ:َف  ََاللٰه  لل ََٰص  دَ ََع   ...َ.ََانلَِّبَلَُم  مَّ ل ِّمل

 
 حاکم دراْل

 بر شرط مسلم صحیح دانسته و ذهبی با او موافقت نموده. 188مستدرک 

نشست در حالی که ما نزد او بودیم. پس گفت: ای  وسلم علیه اهلل صلیکه مقابل رسول اهلل  شخصی وارد شد تا این
رسول خدا، سالم بر شما دانستیم پس هرگاه در نماز بودیم چگونه بر شما صلوات بفرستیم؟ رسول اهلل 

د. سپس فرمود: پرسی کاش آن شخص از ایشان نمی ای که ما آرزو کردیم سکوت نمود تا این وسلم علیه اهلل صلی

مََّهرگاه شما خواستید بر من صلوات بفرستید، پس بگویید:  ََاللٰه  لل ََٰص  دَ ََع   ...َانلَِّبَلَُم  مَّ ل ِّمل
 
َ.َاْل

ْعِبَ ْنَك  ة ،َبِْنََع  ْجر  ََي ا:َق لْن اَع  ول  ،َر س  ِلْمن اَق دََْاّلٰلِ ََع  يْف  للمَ َك  ،َن س  ل يْك  ََع  يْف  ََف ك  ِّلل ؟َن ص  ل يْك  َع 
َ ول وا:َق ال  ق  مََّ:َف  ََاللٰه  لل ََٰص  ،ََع   د  ََُٰم  مَّ ...َ.ََآلََِو َع   د   6157بخاری ُم  مَّ

صلوات چگونه بر کعب بن عجره می گوید: گفتیم ای رسول خدا! دانستیم که چگونه بر شما سالم بفرستیم پس 

مَََّشما بفرستیم. فرمود، بگویید: ََاللٰه  لل ََٰص  ،ََع   د  ََُٰم  مَّ ...َآلََِو َع   د   ُم  مَّ

نَْ .2 ،َع  ة  ئِش  نَ َ:ق ال ْتَََع  ِْتمَ َوَك  ةَ ََي  َل   418مسلم  بِالتَّْسِليِم.َالصَّ

  رساند. ماز را با سالم دادن به پایان مین وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 

َانلَِّبَُّ ََقال  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  اَ:و س  ه  ِْريم  َت  ،َو  اَاتلَّْكِبي  ِْليل ه  َت  .َو  بر شرط  457حاکم در مستدرک  التَّْسِليم 

 مسلم صحیح دانسته و ذهبی با او موافقت نموده.
 نماز با تکبیر و خروج از آن با سالم است.داخل شدن به 

نَْ ،َع  ة  ئِش  نََََّع 
 
ََانلَِّبَََّأ ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  نَ َو س  للمَ ََك  ةََِِفََي س  َل  ةَ َالصَّ ََت ْسِليم  ة . حاکم در مستدرک و اِحد 

 بر شرط بخاری و مسلم صحیح دانسته و ذهبی با او موافقت نموده. 841
َدر نماز یک سالم می داد. وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 

ِنَ اِسِم،َع  نََْالْق  ةَ َع  ئِش  اَاّلٰلَ َر ِضَ ََع  نْه  اَع  نَّه 
 
ن ْتََأ للمَ ََك  ةَ َت س  ة .َت ْسِليم  قال األعظمی إسناده صحیح.  و اِحد 

  710صحیح ابن خزیمه 
 داد. عنها یک سالم می اهلل عا شه رضی
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ِنيَّةَ   وِجََو  ةَِ ِمنَ َاْْل ر  َل  1ََالصَّ ت ْرِتيب  نََِو  ْرَك 

 
ََٰاْل ْرن اهَ َماََع   2ََ.ذ ك 

 چه آن را بیان کردیم.  و ترتیب أرکان بر آن ،نیت خروج از نمازو 

ن ن ها ََو س  بْل  ولََِق  خ  اَادلُّ يْئ انََِِفيْه  ذ انَ َ:ْ 
 
ةَ َ،اْل اْْلِق ام  ب ْعدَ 3َ.و  ولََِو  خ  اَادلُّ يْئ انََِِفيْه   ْ:َ

دَ  هُّ ََالتَّش  ل  وَّ
 
4ََ،اْل

دو چیز است:  ،دو چیز است: أذان و إقامه. و بعد از داخل شدن در آن ،های نماز قبل از داخل شدن در آن و سنت
 ،تشهد اول

آمده است زیرا از باب ترک  منهاجنماز شرط نیست همان طوری که در قول أصح این است که نیت خروج از  .1

 ها است.  کردنی

تی که زیرا تمام روایا .ستوسلم ا علیه اهلل صلینویسد: دلیل وجوب ترتیب، اتّباع از رسول اهلل  میاقناع خطیب در  .2

ا فرمایند: همین ترتیب معروف است و ایشان مید به نکن نمازهای ایشان را توصیف می م  َك  لُّوا وِنََص  ْيت م 
 
َر أ

. ِّلل ص 
 
 گزارم. یطوری که دیدید من نماز م نماز بگزارید همان 611بخاری  أ

 .مورد اذان و اقامه بیان کرده استدر اجماع را  ،مجموعامام نووی در  .1

نَْ ن ِسََع 
 
،َبِْنََأ الِك  ََم  ِمرَ َ:ق ال 

 
ََف أ نٌََْلَبَِل 

 
عَ َأ ََي ْشف 

 
،اْل نََْذ ان 

 
.َاْْلََِي وتِرَ َو أ ة   601بخاری ق ام 

َکه أذان را دو بار دو بار و إقامه را یک بار یک بار بگوید. فرمان دادبه بالل  وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 
َانلَِّبَُّق َ ََال  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  إِذ اَ:و س 

ض  ِتََف  ََح  َل  مََْف لْي ؤ ذلنََْةَ الصَّ ْم.َل ك  ك  د  ح 
 
 628بخاری  أ

 نماز رسید، یکی از شما اذان بدهد.هرگاه وقت 

نَْ .4 بْدََِع  ََِع  ،َبِْنََاّللَّ نَّهَ َُب  يْن ة 
 
ََأ َق ال  :َ ّلَّ ََنل  اَص  ول  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ت ْيََِو س  ْكع  َب ْعِضََِمنََْر 

ل و اِت، ،َث مَََّالصَّ ِْلْس،َف ل مََْق ام  امَ ََي  ق  ََف  ،َانلَّاس  ه  ع  اَم  ََٰف ل مَّ ََق ض  َل  ْرن اَت هَ ص  ن ظ  هَ َو  َ َت ْسِليم  ْبَّ ََك  بْل  َق 
دَ َالتَّْسِليِم، ج  ت ْيََِف س  ْجد  وَ َس  الٌِس،َو ه  .َث مَََّج  لَّم   1224بخاری  س 

در یکی از نمازها دو رکعت گزارد سپس بلند شد و )برای تشهد اول( ننشست مردم  وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 

قبل از سالم،  و ما منتظر سالم ایشان بودیم، دبه انتهایش نزدیک شهمراه ایشان بلند شدند، وقتی نمازِ ایشان 

اگر تشهد  سالم دادند. حدیث داللت می دهدتکبیر گفتند و در حالی که نشسته بودند دو سجده انجام دادند سپس 

َدید. داد و آن را تدارک می باید آن را انجام می وسلم علیه اهلل صلیاول از واجبات نماز بود رسول اهلل 
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َ ن وت  الْق  بِْحََِفََو  1َ.الصُّ

  .صبحو قنوت در نماز 

 

نَْ .1 ،َع  د  ََُم  مَّ َ:َق ال  ََق لْت  ن س 
 
ْلَ:َِل ََه  ن ت  ََق  ول  ََاهللََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ةََِِفََو س  َل  بِْح؟َص  ََالصُّ :َق ال 

ْم، وِعََب ْعدَ َن ع  ك  ا.َالرُّ  677مسلم  ي ِسي 

خواند؟ گفت: بله، مقداری بعد از صبح قنوت در نم وسلم علیه اهلل صلیابن سیرین گفت: از أنس پرسیدم آیا رسول اهلل 

َاز رکوع.

نَْ ََع  ن س 
 
نَََّ،أ

 
ََانلَِّبَََّأ ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََو س  ن ت  اَق  ْهر  واَْ  ل يِْهمََْي ْدع  هَ َث مَََّع  ك  اَ،ت ر  مَّ

 
بِْحََِفََو أ َف ل مََْالصُّ

ْلَ ََي ز  ْقن ت  ََٰي  ّتَّ ق ََح  ََف ار  ْني ا. را جماعتی از ثقات، صحیح  نویسد: این حدیث میمجموع در امام نووی ادلُّ

اند از جمله: حافظ ابوعبداهلل بلخی، ابوعبداهلل حاکم نیشابوری، بیهقی. و همچنین دارقطنی از چند طریق با  دانسته

 1611سنن دارقطنی سند صحیح روایت کرده است. 

 کرد سپس آن را رها از قبایل دعا مییه بعضی خواند که در آن بر عل یک ماه قنوت می وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 

َکه از دنیا رحلت فرمود. خواند تا این . اما در نماز صبح همیشه قنوت میکرد
امَ  وَّ َالْع  ةَ َْبنَ َق ال  ْز  َْح  :َ لْت 

 
أ ب اَس 

 
انَ َأ ثْم  ِنََع  ن وِتََع  بِْح،َِفََالْق  ََالصُّ ال  ق  َ»ف  وِعََب ْعدَ : ك  ََ،«الرُّ لْت  ق  :َف 

ْن؟ مَّ ََع  َق ال  نَْ: ِبََع 
 
،َأ ،َب ْكر  ر  م  ع  .َو  ان  ثْم  ع  إسناد آن را حسن  1168بیهقی در معرفه السنن و اآلثار  و 

 دانسته.

، گفت: بعد از رکوع خوانده می شود. گفتم: از نماز صبح پرسیدمی در مورد قنوت در دِهْنَگوید: از ابوعثمان  عوام می

 چه کسی؟ گفت: از ابوبکر و عمر و عثمان.

نَْ بْدََِع  ْعِقل ََبِْنََاهللََِع  ََم  َق ال  :َ ن ت  َيَق  ِ نْهَ َاهللَ َر ِضَ ََع  ْجِر.َِفََع   1115بیهقی در السنن الکبری َالْف 

 .د: این از علی بن ابی طالب صحیح و مشهور استنویس می

 علی بن ابی طالب در نماز صبح، قنوت خواند. =
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..............................................................................................................................َ

ِبَ
 
ْنَأ اءَ َ=َع  ،َر ج  ارِِديل ط  ََالْع  َٰ:َق ال  ّلَّ ََاْبنَ َبِن اَص  بَّاس  ،َع  ْجر  ةََِالْف  .َبِاْْل ْْص  ن ت  ق  صحیح اإلسناد، مصنف  ف 

 7005بن أبی شیبه 

َابن عباس در بصره به ما نماز صبح گزارد پس در آن قنوت خواند.گوید:  ابورجاء عطاردی می

نَْ ِبََع 
 
ِنََاْْل ْهِم،َأ اءََِع  ََبِْنََالْْب   زِب  نَّهَ ََع 

 
ََأ ن ت  ْجِر.َِفََق  4161َصحیح اإلسناد، مصنف عبدالرزاق َالْف 

َگوید: براء بن عازب در نماز صبح قنوت خواند.  أبوجهم می

نَْ ب يْدََِع  ،َاِْل ارِِثََبِْنََز  ََاَْل اِِّمل َق ال  :َ لْت 
 
أ ِبََاْبنَ َس 

 
،َأ ٰ ّْل  ِنَََل  ن وِتََع  ْجِر؟َِفََالْق  ََالْف  ال  ق  َ»ف  نَّةٌَ: َس 

اِضي ٌة.َ 7008َصحیح اإلسناد، مصنف بن أبی شیبه م 

 لیلی از قنوت در نماز صبح پرسیدم، گفت: سنت گذشته است.گوید: از ابن ابی  زبید بن حارث می

در  وسلم علیه اهلل صلیدهند رسول اهلل  دادن احادیثی که داللت میبعد از سوق  1112معرفه السنن و اآلثار بیهقی در 

که رسول گوید: این چیزی است  نویسد: امام شافعی می کرد، می ماه بر بعضی از قبایل نفرین می نمازها به مدت یک

را به ما نرسیده که آن  وسلم علیه اهلل صلیآن را ترک نمود اما قنوت در نماز صبح از رسول اهلل  وسلم علیه اهلل صلیاهلل 

گوید: عبدالرحمن بن مهدی نیز بر همین معنا رفته است و مکانت او در علم حدیث  ترک نموده باشد. امام احمد می

َبر کسی پوشیده نیست.
قنوت را ترک نموده،  وسلم علیه اهلل صلیدهند رسول اهلل  گویند: احادیثی که داللت می عیون نیز میاصحاب ما شاف

ست نه ترک تمام قنوت. زیرا در بعضی از روایات به ها علیه قبایل و لعنت فرستادن بر آنمقصود به آن ترک دعا بر 

 آن اشاره شده است، مانند این حدیث: 

نَْ ن ِسََع 
 
،َبِْنََأ الِك  نَََّم 

 
ََأ ول  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  نَ َو س  َََك  ْقن ت  ةََِِفََي  َل  بِْحََص  وَالصُّ ََٰي ْدع  َيََع   َح 

ْحي اءََِِمنَْ
 
ر ِبََأ اَالْع  ْهر   1241صحیح. ابن ماجه . ت ر كَ َث مَََّْ 

ای از قبایل عرب نفرین  خواند که در آن بر قبیله یک ماه در نماز صبح قنوت می وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 

 . رها ساختکرد سپس آن را  می
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ِفَ ْهرََِِمنََْاثلَّاِنََانللْصِفََِفََالِْوتْرََِو  انَ َْ  ض  م   1.ر 

 .ی دوم از ماه رمضان و در نماز وتر در نیمه

ْنَ .1 مَ ع  َلَّ ََِمْسِكيَ َبِْنََس  نَ :َق ال  هَ َِسِيينَ َاْبنَ ََك  ََي ْكر  ن وت  ََالِْوتْرََِِفََالْق  و اِخرََِانللْصِفََِفََإِلَّ
 
َاْل

.َِمنَْ ان  ض  م   4104صحیح اإلسناد، السنن الکبرى للبیهقی  ر 

َی آخر از ماه رمضان. دانست مگر در نیمه ین قنوت را در نماز وتر مکروه میابن سیر

َِلدَِ َالْو  ِن ْزي دَ َبِْنََع  ََم  َق ال  :َ ئِل  ْوز اِعََُّس 
 
ِنََاْل ن وِتََع  ْهرََِِفََالْق  انَ َْ  ض  م  ََر  َق ال  ا: مَّ

 
أ ََو  ْهل 

 
ِدين ةََِأ َالْم 

مَْ إِنَّه 
ْقن ت ونَ َف  ََاْْل اِقََانللْصِفََِفََي  ِخِه.َإَِل   4105صحیح اإلسناد، السنن الکبرى للبیهقی  انِْسَل 

ی  ی باقی مانده ما اهل مدینه همانا آنان در نیمهگفت: ااز امام أوزاعی از قنوت خواندن در ماه رمضان سوال شد، 

َخوانند. ان تا به پایان رسیدن آن قنوت میرمض

َق َ ْست واىِيل َادلَّ ام  َِهش  ْن ،ع  ث ن اَال  دَّ ةَ َح  ت اد  ََق  َق ال  :َ ن وت  و اِخرََِانللْصِفََِفََالْق 
 
.َِمنََْاْل ان  ض  م  صحیح َر 

 4106اإلسناد، السنن الکبرى للبیهقی 

 ی آخر از ماه رمضان است. گوید: قنوت در نیمه قتاده می

ِنَ ََالزُّْهِريلََع  َ:َق ال  ََل  ن وت  ن ةََِِفََق  اَالسَّ له  ََُك  .ََِمنََْاْلِخرََِانللْصِفََِفََإِلَّ ان  ض  م  صحیح اإلسناد، مصنف ر 

 4115عبدالرزاق 

َی آخر از ماه رمضان.  نیمهل به تمامی آن نیست مگر در گوید: قنوت در طول سا ابن شهاب زهری می

ِنَ ِن،َع  نَََّاِْل س 
 
رَ َأ م  اِبََْبنَ َع  َََج  عَ َاْْل طَّ ََٰانلَّاس  َلََع   ب 

 
،َبِْنََأ ْعب  نَ َك  ََف َك  ِّلل مََْي ص  ينَ َل ه  ،َِعْشِ ْل ة  ََل 

َ ل  ََو  ْقن ت  ََبِِهمََْي   1421ضعیف، ابوداوود  اْْل اِق.َانللْصِفََِفََإِلَّ

کرد و )در این  بن کعب بیست شب به آنان إمامت میعمر بن خطاب مردم را به امامت أبی بن کعب جمع نمود. أبی 

 مانده. =  ی باقی خواند مگر در نیمه مدت( قنوت نمی

 



25 
 

...............................................................................................................................َ

نَْ اءَ َ=َع  ط  ََع  رَ َ:ق ال  م  ََع  ل  وَّ
 
نََْأ ََم  ن ت  انَ َِفََق  ض  م  .َِمنََْاْلِخرََِانللْصِفََِفََر  ان  ض  م  ضعیف، مصنف  ر 

 7728عبدالرزاق 

َی آخر آن  قنوت خواند. کسی بود که در ماه رمضان در نیمهعمر بن خطاب اولین 

ِنَ نََْاِْل ارِِث،َع  َيَع  ِ نْهَ َاهللَ َر ِضَ ََع  نَّهَ َع 
 
نَ َأ َََك  ْقن ت  ِخيََِانللْصِفََِفََي 

 
.َِمنََْاْل ان  ض  م  ضعیف، السنن  ر 

 4101الکبرى للبیهقی 

َخواند. ی آخر از رمضان قنوت می نیمهگوید: علی بن ابی طالب در  حارث أعور می

نَْ ،َع  د  نََُْم  مَّ ابِِه،َب ْعِضََع  ْصح 
 
نَََّأ

 
َََّأ ب 

 
،َْبنَ َأ ْعب  مَْ»َك  ه  مَّ

 
ْعِنََ-َأ ،َِفََ-َي  ان  ض  م  نَ َر  َك  ََو  ْقن ت  َِفََي 

.َِمنََْاْلِخرََِانللْصِفَ ان  ض  م   1428ضعیف، ابوداوود  ر 

 خواند. ی آخر از رمضان قنوت می در نیمه ضان به آنان إمامت کرد وأبی بن کعب در رم

نَْ نَََّن افِعَ َع 
 
رَ َاْبنَ َأ م  نَ َع  َََك  ََل  ْقن ت  ََالِْوتْرََِِفََي  .َِمنََْانللْصِفََِفََإِلَّ ان  ض  م  ضعیف، السنن الکبرى  ر 

4101َللبیهقی 
 رمضان. ی خواند مگر در نیمه ابن عمر در نماز وتر قنوت نمی

 

 

 

 

 

َ
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اوَ  يْآت ه  ةَ 1َه  ْس  َ ََخ  ْصل ةَ َع ش  ْفعَ َ:خ  يِْنََر  ةََِِعنْدَ َاَْل د  امََِت ْكِبي  وِعََو ِعنْدَ َ،اْْلِْحر  ك  َ،الرُّ
فْعَِ الرَّ 2َ،ِمنْهَ َو 

َ ،از آن و باال آمدن ،و هنگام رکوع ،و هیئات آن پانزده خصلت است: باال بردن دو دست هنگام تکبیره اإلحرام
و ْضعَ  ََاَْل ِميََِو  مالَََِع   هَ 3َ،الشل 4ََ،و اتلَّو جُّ

 ،)دعای استفتاح( یَهِجْوَ تُهْجَّو خواندن وَ ،و گذاشتن دست راست بر دست چپ

اده شود و اگر فردی آن را شود که سنت است در نماز انجام د افعال و اقوالی گفته میهیئات نماز به آن دسته از  .1

 شود. دد و با ترک آن سجود سهو سنت نمیگر ترک کرد به آن بر نمی

نَْ .2 الِمََِع  بْدََِبِْنََس  ،َع  نََْاّلٰلِ بِيهََِع 
 
َأ نََّ:

 
ََأ ول  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  نَ َو س  عَ ََك  يْهََِي ْرف  ْذوَ َي د  َح 

نِْكب يْهَِ ََاْفت ت حَ َإِذ اَم  َل  إِذ اَة ،الصَّ َ َو  ْبَّ وِع،َك  ك  إِذ اَلِلرُّ عَ َو  ف  هَ َر  س 
ْ
وِع،َِمنَ َر أ ك  اَالرُّ م  ه  ع  ف  ٰذلِك ََر  ا.َك  يْض 

 
 أ

 715بخاری 

داد و  خویش قرار میهای خویش را برابر دو دوش  کرد، دست وسلم هرگاه نماز را آغاز می علیه اهلل رسول اهلل صلی

آورد، همچنین دو دست خویش را  رگاه سر خویش را از رکوع باال میگفت و ه رگاه برای رفتن به رکوع تکبیر میه

 باال می برد.

نَْ .1 ائِِلََع  ْجرَ َبِْنََو  َح  نَّهَ :
 
ىَأ

 
ََانلَِّبَََّر أ ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  َث مََّو س  عَ َ.... هَ َو ض  ََٰي د  ََاَْل ْمن  ٰى.ََع    الْي َّْس 

  401مسلم 

)در قیام( دست راست خویش را بر دست چپ  وسلم علیه اهلل صلیاز وا ل بن حجر روایت شده که دید رسول اهلل 

 خویش گذاشت. 

نَْ .4 َلَع  ِ ِبََبِْنَََع 
 
،َأ اِلب  نََْط  ولََِع  ََاهللََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  نَّهَ َ،و س 

 
نَ َأ ََق امَ َإِذ اََك  ِة،َإَِل  َل  ََالصَّ :َق ال 

َ ْهت  يَو ْجِهَ َو جَّ ِ رَ َلَِّلَّ ط  او اِتََف  م  ََالسَّ رْض 
 
اْل ا،َو  ِنيف  اَح  م  ن اَو 

 
،َِمنَ َأ ِكي  ْشِ ِِت،َإِنَََّالْم  َل  ِِك،َص  ن س  َو 

، ْي اي  ُم  اِِتََو  م  م  ََِو  ََّلِلٰ ،َر بل ال ِمي  ََالْع  يك ََل  ِ بِٰذلِك ََل  ،ََش  ََو  ِمْرت 
 
ن اَأ

 
،َِمنَ َو أ ْسِلِمي  مَََّالْم  ََاللٰه  نْت 

 
َأ

ِلك َ ََالْم  ََإِٰلَ َل  ََإِلَّ نْت 
 
ََأ نْت 

 
،َأ ن اَر ِّبل

 
،َو أ ك  بْد  ََع  ل ْمت  ََن ْفِس،َظ  فْت  نِْب،َو اْعُت   َذ ن وِِّبََِلََف اْغِفرََْبِذ 

ا، يع  ِ ََإِنَّهَ ََج  ْغِفرَ َل  ََي  ن وب  ََاِلُّ ،َإِلَّ نْت 
 
اْهِدِنََأ ِنََو  ْحس 

 
قََِِل ْخَل 

 
ََاْل ْهِديَل  اَي  ِنه  ْحس 

 
ََِل ،َإِلَّ نْت 

 
َأ

ََو اْْصِْفَ نل اَع  يلئ ه  ََس  ََل  ََي ْْصِف  نل اَع  يلئ ه  ََس  ،َإِلَّ نْت 
 
َّيْك ََأ يْك ََْل  ْعد  ُّهَ َو اْْل ْيَ َو س  ،َِفََُك  يْك  ََُّي د  َو الشَّ

َ ،َل يْس  ْك  ن اَإَِل 
 
،َبِك ََأ ْك  إَِل  ََو  ْكت  ،َت ب ار  ْت  اَل  ت ع  ْست ْغِفر كَ َو 

 
ََأ ت وب 

 
.َو أ ْك   771مسلم  إَِل 
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اِلَ اذ ةَ و  اْْل ْهرَ 1َ،ْسِتع  وِْضِعهََِِفََو  ارَ 2َ،م  ْْس  اْْلِ وِْضِعهََِِفََو  ِميَ 3َ،م 
ْ
 4،و اتلَّأ

 ،وآمین گفتن ،و آهسته خواندن در مکانش ،و بلند خواندن در مکانش ،و أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم گفتن

ْوِلَِ .1 ََِٰلق  اَل  إِذ ا﴿:َت ع 
ََف  ت 

ْ
أ رآنَ َق ر  انََِِمنَ َبِاهللََِف اْست ِعذََْالْق  يْط  18ََ سوره نحل، آیه:َالرَِّجيِم﴾َالشَّ

َاز شیطان رانده شده به اهلل عزوجل پناه ببرید.  داشتید،قرا ت قران قصد  هرگاه
نَْ .2 دََِع  ب ْيََِبِْنََُم  مَّ ،َبِْنََج  ْطِعم  نََْم  بِيِه،َع 

 
ََأ َ:َق ال  ِمْعت  ََس  ول  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  َ:َو س 

 
أ َِفََق ر 

َْ ْغِرِبَال وِر.َم   765بخاری  بِالطُّ

َی والطور خواند.  در نماز مغرب، سوره وسلم علیه اهلل صلیجبیر بن مطعم گفت: شنیدم رسول اهلل 
نَْ ،َع  ِديي ََع  َ:َق ال  ِمْعت  َالََْس  ول  ق  َي  اء  نََّ:َْب  

 
ََانلَِّبَََّأ ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  نَ َو س  رَ َِفَََك 

ف  ََس 
 
أ ر  ق  اءَِالََِْفََف  َِعش 

ىَِفَ ت ْيََِإِْحد  ْكع  يْت وِن.َبِاتلليَِ:َالرَّ الزَّ 767َبخاری  و 
ی والتین و الزیتون تالوت  ، سورهدر سفری بود که در نماز عشاء در یکی از دو رکعت وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 

 نمود.

وَ َگوش دادند: وسلم علیه اهلل صلیروایتی که جنیان به قرا ت رسول اهلل  ََو ه  ِّلل ابِهََِي ص  ْصح 
 
ََبِأ َل  ْجِر،الََْةَ ص  َف 

ا واَف ل مَّ ِمع  ْرآنَ الََْس  واَق  ع   771بخاری  ل  .َاْست م 

جنیان قران را شنیدند به آن  گزارد، وقتی که به اصحابش نماز صبح می وسلم علیه اهلل صلیدر حالی که رسول اهلل 

َدادند.گوش 
نَْ .1 ِبََع 

 
،َأ ر  ْعم  ََم  نْل ا:َق ال 

 
أ بَّاب اَس  انَ َخ  ك 

 
ََانلَِّبََُّأ ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََو س 

 
أ ْقر  ْهرََِِفََي  الََْالظُّ ؟و  ْْصِ ََع  :َق ال 

ْم، يلَ:َق لْن اَن ع 
 
ءَ َبِأ ْ نْت مَََْش  ؟َك  ََت ْعِرف ون  اِبَ:َ»ق ال   760بخاری  .«ِِلْي ِتهََِبِاْضِطر 

در نماز ظهر و عصر قرا ت  وسلم علیه اهلل صلی: آیا رسول اهلل پرسیدیم تّرَأَگوید: از خباب بن الْ ابومعمر می
 فهمیدید؟ گفت: به تکان خوردن ریش ایشان. ؟ گفت: بله. گفتیم: شما چگونه مینمودند می

نَْ .4 ائِِلََع  ،َبِْنََو  ْجر  ََح  َق ال  نَ : َََك  ول  ََِر س  ََاّللَّ ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََإِذ اَو س 
 
أ َ﴿َق ر  ل  الليَ َو  :َق ال ََ﴾الضَّ

عَ َ،«آِميَ » ف  ر  اَو  .َبِه  ْوت ه   112حسن. ابوداوود  ص 

َ﴿هرگاه  وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل  ل  الليَ َو  َکرد. گفت: آمین، و صدایش را بلند می خواند، می میَ﴾الضَّ
نَْ ِبََع 

 
ةَ َأ يْر  ر  نََّ:َه 

 
ََانلَِّبَََّأ ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََو س  َق ال  نَ َإِذ ا: مَّ

 
،اْْلََِأ ام  ن وا،َم  مل

 
إِنَّهَ َف أ

نََْف  ق ََم  اف  ِمين هَ َو 
ْ
َت أ

ِميَ 
ْ
ََْت أ ةَِال َل ئِك  ِفرَ َم  َ َغ  اَل  مَ َم  دَّ نِْبِه.َِمنََْت ق   780بخاری  ذ 

هر د، وهرگاه امام آمین گفت پس آمین بگویید. بدون شک کسی که آمین گفتن او با آمین گفتن فرشتگان موافق ش
 شود. جام داده برایش آمرزیده میقبل اناز که ( ای گناه )صغیره
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ةَ   اء  قِر  ةَ َو  ور  اَِت ةََِب ْعدَ َس  1ََ،الْف  اتلَّْكِبي ات   و 

فْعََِِعنْدَ  الرَّ 2ََ،اْْل ْفِضَو 
 ،و تکبیرات هنگام پایین رفتن و باال آمدن ،ی فاتحه و خواندن سوره بعد از سوره

َ

نَْ .1 بْدََِع  ِبََبِْنََاّلٰلََِع 
 
ة ،َأ ت اد  نََْق  بِيهََِع 

 
َأ نََّ:

 
ََانلَِّبَََّأ ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  نَ َو س  َََك 

 
أ ْقر  مَلَي 

 
َِكت اِبَالََْبِأ

ةَ  ور  اَو س  ه  ع  ت ْيََِِفََم  ْكع  ََالرَّ
 
ََِمنََْوَل  ْيَِاْل َل  ْهرََِةَِص  ََالظُّ َل  .الََْةَِو ص  ْْصِ  778بخاری  ع 

ی دیگری تالوت  فاتحه به همراه سورهی  عصر، سوره کعت اول از نماز ظهر ودر دو ر وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 
 کرد. می

ب و عشاء، با آواز بلند قرا ت مغر در نمازهای صبح، وسلم علیه اهلل صلیهمچنین احادیثی که گذشت: رسول اهلل 
 کرد. می

 :دهد، دلیل آن واند و سپس به قرا ت امام گوش میخ ی فاتحه می اگر به امام اقتدا نمود فقط سورهاما 

نَْ ةَ َع  ب اد  اِمِتََبِْنََع  ََالصَّ َق ال  :َ ّلَّ ََبِن اَص  ول  ََاهللََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ،َو س  بْح  ل ْتََالصُّ ث ق  ل يْهََِف  َع 
ة ، اء  اَالِْقر  ََف ل مَّ ََانْْص  ف  ول  ََاهللََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  تِهََِِمنََْو س  َل  ْقب ل ََص 

 
ل يْن اَأ ََبِو ْجِههََِع  ال  ق  ََ:ف  َإِنل

مَْ ر اك 
ونَ َل   ََت ْقر ء  لْف  مََْخ  اِمك  رَ َإِذ اَإِم  ه  َج  .َ َق ال  ْلََق لْن ا: ج 

 
َأ ََي اَو اهللَِ. ول  اَاهللََِر س  َٰهذ  .َ ََ:ق ال  َف َل 

ل وا ََت ْفع  مَلَإِلَّ
 
ْرآِن؛َبِأ إِنَّهَ َالْق 

ََف  ةَ َل  َل  نََْص  ََل مََْلِم 
ْ
أ ْقر  ا.َي   22750صحیح لغیره. مسند احمد  بِه 

امامت نمود اما قرا ت بر ایشان را برای ما نماز صبح  وسلم علیه اهلل صلیصامت می گوید: رسول اهلل عباده بن 

هرگاه امام شما  بینم د رو به ما کرد و فرمود: میاز نماز فارغ ش وسلم علیه اهلل صلیسنگین شد. زمانی که رسول اهلل 

قسم به خدا که چنین  !گفتیم: بله، ای رسول خدا کنید. شت سر امام خود قرا ت میدر نماز، بلند قرا ت کرد شما نیز پ

 ی فاتحه، زیرا کسی که آن را نخواند برای او نمازی نیست. این کار را انجام ندهید مگر سورهاست. فرمود: 

نَْ .2 ِبََع 
 
،َأ ة  ل م  نََْس  ِبََع 

 
ة ،َأ يْر  ر  نَّهَ َه 

 
نَ َأ َ»ََك  ِّلل َ َبِِهْم،َي ص  ْبل ي ك  اَف  َّم  ،َُك  ف ض  عَ َخ  ف  ر  إِذ اَ،«و 

،َف  َانْْص  ف 
َ َ:َق ال  مََْإِنل ب ه ك  ْْ ََل   َل  ولََِةَ ص  ََاّلٰلََِبِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع   785بخاری  .و س 

گفت، زمانی که نماز را  آمد، تکبیر می پایین می رفت و باال مییره به آنان نماز گزارد. هرگاه گوید: ابوهر ابوسلمه می

َهستم. وسلم علیه اهلل صلیشما به نماز رسول اهلل  ترینِ ؛ گفت: همانا من شبیهبه پایان رساند
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ِمعَ   َس  ق ْول  هَ َاهللَ َو  د  ِ ْنَْح  بَّن اَلِم  َِف1ََ،اِْل ْمدَ َل ك ََر  التَّْسِبيح  وِعََو  ك  ودَََِالرُّ ج  السُّ و ْضعَ 2َ،و  ََو 

َو گذاشتن  ،و تسبیحات در رکوع و سجود ،الْحَمْدُ لَکَ رَبَّنَا حَمِدَهُ لِمَنْ اهللُ و گفتن: سَمِعَ
يِْنَ ََاَْل د  َِفَََع   يِْن ِخذ  ََ،اْْل ل وِسََالْف  ط  ََالْي َّْس ىََٰي بْس  ي ْقِبض  ََٰو  ََاَْل ْمن  ةَ إِلَّ بَّح  س  َف إِنَّهَ َالْم 

اَي ِشيَ  اَبِه  د  هل ت ش   3َ،م 

کند مگر انگشت شهاده همانا او  کند و دست راست را جمع می ران در نشستن، دست چپ را باز می دو دست بر دو

َکند.  حالت شهادت دادن به آن اشاره می در
نَْ .1 ِبََع 

 
ةَ َأ يْر  ر  َه  نََّ:

 
ََأ ول  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََو س  َق ال  ََإِذ ا: امَ اْْلََِق ال  َم  ِمعَ : نََْاّلٰلَ َس  ه ،َلِم  د  ِ َْح 

ول وا ق  َف  مََّ: بَّن اَاللٰه  ،اِْل ََل ك ََر  إِنَّهَ َْمد 
نََْف  ق ََم  اف  َ َو  ََق ْول  ََْق ْول  ِة،ال َل ئِك  ِفرَ َم  َ َغ  اَل  مَ َم  دَّ نِْبِه.َِمنََْت ق   ذ 

 716بخاری 

ِمعَ هرگاه امام گفت:  نََْاّلٰلَ َس  هَ َلِم  د  ِ مَََّشما بگویید: ْح  بَّن اَاللٰه  گفتارش با بدون شک کسی که  ْمدَ اِْل ََل ك ََر 

 شود. آمرزیده می برایش ز قبل انجام داده استچه گناه )صغیره( ا ، آنگفتار فرشتگان موافق آمد

نَْ .2 ةَ َع  ْيف  ذ  اِن،َبِْنََح  نَّهَ َاَْل م 
 
ِمعَ َأ ََس  ول  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََو س  ول  ق  عَ َإِذ اَي  ك  انَ :َ»ر  بْح  َ َس  َر ِّبل

ِظيمَِ ََ«الْع  ث  ،َث َل  ات  رَّ إِذ اَم  دَ َو  ج  ََس  انَ »َق ال  بْح  َ َس  ََٰر ِّبل َْع 
 
ََ«اْل ث  .َث َل  ات  رَّ  888صحیح. ابن ماجه  م 

گفت:  کرد سه مرتبه می هرگاه رکوع می وسلم علیه اهلل صلیاز حذیفه روایت است که شنید رسول اهلل 
انَ  بْح  َ َس  َر ِّبل

ِظيمَِ انَ َگفت: کرد سه مرتبه می ، و هرگاه سجود میالْع  بْح  َ َس  .ََر ِّبل ٰ َْع 
 
َاْل

ِنَ .1 رَ َابِْنََع  م  نََّ:َع 
 
ََأ ول  ََاهللََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  نَ َو س  دَ َإِذ اََك  ع  دََِِفََق  هُّ عَ َالتَّش  هَ َو ض  َالْي َّْس ىََٰي د 

َٰ ْكب ِتهَََِع   ٰى،َر  عَ َالْي َّْس  و ض  هَ َو  ََٰي د  ََٰاَْل ْمن  ْكب ِتهَََِع   ،َر  ٰ دَ َاَْل ْمن  ق  ع  ث ةَ َو  ،َث َل  ِْسي  ارَ َو َخ   ْ  
أ بَّاب ِة.َو   بِالسَّ

580َمسلم 
گذاشت و  چپ خویش را بر زانوی چپ خویش می نشست، دست هرگاه در تشهد می وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 

بست و به انگشت شهاده  را همانند پنجاه و سه می گذاشت و آن ش میت خویش را بر زانوی راست خویدست راس

گذاشت و با انگشت ابهام  نمود و انگشت شهاده را باز می سه انگشت از دست راست را جمع می کرد. یعنی اشاره می

ََکرد. به انگشت شهاده اشاره می
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اِلَ َو  يعََِِفََفُِْت اش  ِ اِتَََج  رُّكَ َ،اْْل ل س  اتلَّو  ةََِِفََو  ةََِاْْل لْس  ِخي 
 
ةَ 1َ،اْل التَّْسِليم  2َ.اثلَّاِني ةَ َو 

 .و سالم دوم ،خری، و تورک نشستن در نشستن آها و افتراش نشستن در تمامی نشستنی

ةَ ف ْصٌل:َ
 
ْرأ الْم  ََو  ل ََُت  اِلف  ةََِِفََالرَّج  ْس  ي اءَ ََخ  ْْ  

ََ:أ ل  يْهَََِي  اِفََف الرَّج  ق  نََِْمْرف  نْب يْهََِع  ََ،ج  ي ِقلُّ ََو 
نََْب ْطن هَ  يْهََِع  وِعََِفََف ِخذ  ك  ودََِالرُّ ج  السُّ 3َ،و 

دو آرنجش را از دو پهلویش دور کند: در رکوع و سجود، مرد  زن در پنج مورد با مرد مخالفت می از(نم )داخلو 

َگیرد. ند و شکمش را از دو رانش باال میک می

1. َ ب وْح  يْدَ َق ال 
 
اِعِديََُّأ َالسَّ ن ا:

 
ََأ نْت  مََْك  ك  ظ  ْحف 

 
ََأ َل  ولََِةَِلِص  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  إِذ اَ...و س 

َف 
َ ل س  ت ْيََِِفََج  ْكع  ََالرَّ ل س  ََٰج  ٰى،الََْرِْجِلهَََِع   ََي َّْس  ب  ن ص  ،اَْل ََو  ٰ إِذ اَْمن  ََو  ل س  ةََِِفََج  ْكع  ةَِاْلََالرَّ َِخر 

مَ  ٰى،الََْرِْجل هَ َق دَّ ََي َّْس  ب  ن ص  ََو 
 
دَ َْخر ىَٰاْل ع  ق  ََٰو  تِِه.َََع   د  ْقع  828َبخاری م 

نشست و پای راست خویش  نشست، بر پای چپ خویش می در دو رکعت اول می وسلم علیه اهلل صلیهرگاه رسول اهلل 

کاشت و  کشید و پای راست خویش را می نشست، پای چپ خویش را جلو می کاشت و هرگاه در رکعت آخر می را می

 نشست. خویش می بر نشستگاه

نَْ .2 ِمرََِع  ،َبِْنَََع  ْعد  نََْس  بِيِه،َع 
 
ََأ َ:َق ال  نْت  ر ىََٰك 

 
ََأ ول  ََاهللََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  للمَ َو س  نََْي س  َي ِميِنِه،َع 

نَْ ع  ارِهِ،َو  ََٰي س  ّتَّ ر ىََٰح 
 
ََأ ِه.َب ي اض  دل 582َمسلم  خ 

داد، حتی  الم میدیدم که از سمت راست و از سمت چپ س را می وسلم علیه اهلل صلیگوید: من رسول اهلل  سعد می

 دیدم. ی ایشان را می سفیدی چهره

نَْ .1 بْدََِع  الِِكَبِْنََبِْنََاّلٰلََِع  ،َم  نَََُّب  يْن ة 
 
ََانلَِّبَََّأ ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  نَ َو س  ََٰإِذ اََك  ّلَّ جَ َص  يْهََِب ْيَ َف رَّ َي د 

َٰ ّتَّ وَ َح  بْد  ََي  يِْه.َب ي اض   110بخاری  إِْبط 

ه سفیدی زیر بغل ایشان ک داد تا این گزارد بین دو دستش فاصله قرار میهرگاه نماز می وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 

 گشت. = نمایان می
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رَ  ْه  َي  وِضعََِِفََو  إِذ ا1َ،اْْل ْهرََِم  ءٌََن اب هَ َو  ْ ةََِِفَََش  َل  بَّحَ َالصَّ ةَ 2َ،س  ْور  ِل3ََو ع  اَالرَّج  تِهََِب ْيَ َم  َّ َْس 
ْكب ِتهَِ ر  4ََ،و 

عورت مرد ما بین نافش  و .گوید رسید تسبیح میبه او چیزی در نماز خواند و هرگاه  ی بلند خواندن، بلند میو در جا
َست.و زانویش ا

نَْ ،َ=َع  ون ة  يْم  نَ :َق ال ْتََم  ََانلَِّبَََُّك  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  دَ َإِذ اَو س  ج  ْتََل وََْس  اء  ةٌََْ  نََْب ْهم 
 
رَََّأ يْهََِب ْيَ َت م  َي د 

رَّْت.َ 416َمسلم ل م 
بین دو دست ایشان عبور  خواست ای می کرد، )بعنوان مثال( اگر بزغاله هرگاه سجود می وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 

َتوانست( عبور کند. کند، )می
َ إِذ اَق ال 

َف  : اِعِديُّ َالسَّ ب وْح  يْد 
 
عَ َأ ك  نَ َر  ْمك 

 
يْهََِأ فَّ ْكب ت يْهََِِمنََْك  جَ َر  ف رَّ ابِِعهََِب ْيَ َو  ص 

 
َ َث مَََّأ ْهر هَ َه ْص  َظ 

ْيَ  ْقِنعَ َغ  .َم  ه  س 
ْ
711َصحیح. ابوداود  ر أ

بین  گرفت و ت خویش، دو زانوی خویش را خوب میکرد با دو کف دس رکوع می وسلم علیه اهلل صلیهرگاه رسول اهلل 
انداخت.  را پایین نمیکرد در حالی که سرش  داد سپس کمر خویش را راست می انگشتان خویش فاصله قرار می

 گیرد. ین حالت، شکم از دو ران فاصله مییعنی کمر و سر انسان در رکوع باید راست باشد که در چن

 احادیث آن در هیئات نماز گذشت. .1

نَْ .2 ْهِلََع  ْعدَ َبِْنََس  اِعِديلََس  نَْ:َالسَّ اب هَ َم  ءٌََر  ْ ََِفَََش  َل  بلحََْتِِه،ص  إِنَّهَ َف لْي س 
بَّحَ َإِذ اَف  َاتْلَ َس  ِْه،َِفت  َإَِل 

ا إِنَّم  اِء.َاتلَّْصِفيق ََو   684بخارى  لِلنلس 

از تسبیح گفت به او توجه کرده به شک انداخت پس تسبیح بگوید، هرگاه مرد در نمچیزی او را کسی که در نماز 
 شود و همانا دست راست به پشت دست چپ زدن برای زنان است. می

و ربه خاطر قبح و زشتیِ ظاهر شدن آن، عورت نامگذاری شده است. از ) .1 ( گرفته شده به معنای: نقص و الْع 

ْورَ عیب و زشتی. عرب می گوید:  َالْع  ة  ِم   یعنی: حرف زشت.  اءَ الْْك 

ِنَ .4 ،َابِْنََع  بَّاس  ِنََع  ََانلَِّبَلَع  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََ،و س  ِخذَ :َق ال  ةٌََالْف  ْور  2716َصحیح. ابوداود  .ع 
 فرمود: ران عورت است.  وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 

نَْ دََِع  ِدِر،َبِْنََُم  مَّ نْك  ََالم  َق ال  :َٰ ّلَّ ابِرٌََص  هَ َق دََْإِز ارَ َِفََج  د  ق  اهَ َقِب ِلََِمنََْع  ف  ِثي اب هَ َق  ةٌََو  وع  وْض  ََم  ََع  
َْ ِب.َال 152َبخارى ِمْشج 

گزارد در حالی که لباس او در جارختی  ده بود نماز می( که از پشت، آن را گره زیجابر بن عبداهلل در إزاری )لُنگ
 آویزان بود. 

 گردد.  ی بدن ظاهر می پوشاند و بقیه تا ناف و از پایین تا ساق را می قطعاً لُنگ از باال
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ةَ  
 
ْرأ الْم  مََُّو  اَت ض  ه  ََٰب ْعض  ََإَِل  1ََ،ب ْعض 

  .کند عضی از بدنش به بعضی دیگر جمع میب ،و زن

َ

نَْ .1 ِبََبِْنََي ِزيدَ َع 
 
،َأ ِبيب  نَََّح 

 
ََأ ول  ََاهللََِر س  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  رَََّو س  ََم  ت ْيَََِع  

 
أ للي انََِاْمر  ََت ص  ال  ق  َإِذ ا:َف 

ا ْدت م  ج  اَس  مَّ ََف ض  ََاللَّْحمََِب ْعض  رِْضََإَِل 
 
إِنَََّاْل

ةَ َف 
 
ْرأ ْتََالْم  ِل.َٰذلِك ََِفََل يْس  لرَّج  مرسل. السنن الکبری  َك 

 1201للبیهقی 

بعضی از  د، پس فرمود: هرگاه سجود کردیددنخوان گذر کرد که نماز میبر دو زنی  وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 

که بدن آنان  گوشت را به زمین جمع کنید )یعنی بدن خویش را به هنگام سجود جمع و جور کنید به خاطر این

َمانند مرد نیست.در این موارد، زن هتر باشد و اندام آنان ظاهر نگردد( زیرا  پوشیده

نَْ ِعَلَع  َانلَّخ  اِهيم  ََإِبْر  ن ْتَ:َق ال  رَ ََك  ةَ َت ْؤم 
 
ْرأ نََْالْم 

 
عَ َأ اَت ض  ه  اَِذر اع  ب ْطن ه  ََٰو  اََع   ْيه  ْت.َإِذ اَف ِخذ  د  ج   س 

5071َصحیح اإلسناد. مصنف عبدالرزاق 
َارد.بر ران خویش بگذ به زن أمر شده که هرگاه سجود کرد، دست و شکم خویش را

ِنَ ،َع  ِنَاْْل ْْصِيل ة ،َاِْل س  ت اد  ق  ََو  ِتََإِذ ا:َق ال  د  ج  ةَ َس 
 
ْرأ اَالْم  ه  إِنَّ

مََُّف  اَت نْض  ْت.َم  اع  صحیح اإلسناد.  اْست ط 

5068َمصنف عبدالرزاق 
َکند. تواند بدن خویش را جمع می گاه زن سجود کرد تا آنجا ی که میهر

نَْ اءَ َع  ط  ََع  َق ال  ْت ِمعَ : ةَ ََت 
 
ْرأ ْتََإِذ اَالْم  ع  ك  عَ َر  اَت ْرف  ْيه  ََٰي د  ا،َإَِل  ْت ِمعَ َب ْطِنه  َت  اَو  ْت،َم  اع  َف إِذ اَاْست ط 

ْتَ د  ج  مَََّس  اَف لْت ض  ْيه  ا،َي د  ْه  مَََّإَِل  ت ض  اَو  اَب ْطن ه  ْدر ه  ََٰو ص  ا،َإَِل  ْيه  ْت ِمعَ َف ِخذ  َت  اَو  ْت.َم  اع  صحیح  اْست ط 

 5061اإلسناد. مصنف عبدالرزاق 

برد و بدن خویش را جمع  یند دو دستش را بسوی شکمش باال مک ی که توانا ی دارد هرگاه رکوع میزن تا آن جا 

دستش را بسوی شکمش  کند. دو کند بدن خویش را جمع می ی که توانا ی دارد هرگاه سجود میکند. و تا آن جا  می

 کند. اش را بسوی رانش جمع می و شکم و سینه
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َ ِْفض  ُت  اَو  ْوت ه  ةََِص  الََُِِب ْض  انِِبََالرلج  ج 
 
إِذ ا1َ،اْل ءٌََن اب هاَو  ْ ةََِِفَََش  َل  ْتََالصَّ ق  فَّ يعَ 2َ،ص  ِ َو َج 

نَِ ةََِب د  ةٌََاِْل رَّ ْور  ََع  اَإِلَّ ه  اَو ْجه  يْه  فَّ ك  3،و 
 

ةَ  م 
 
اْل ِلََو  لرَّج  4ََ.َك 

کف دست راست را به پشت آورد و هرگاه در نماز چیزی به او رسید،  ، صدایش را پایین میحضور مردان بیگانه و با

َعورت است مگر صورتش و دو کف دستش. و کنیز مانند مرد است.زند. و تمام بدن زن آزاد،  دست چپ می

1. َ ََٰق ال  اَل  َ﴿:َت ع  ْعنَ َف َل  ْض  ْولََُِت  عَ َبِالْق  ي ْطم  يَف  ِ ر ٌض﴾َق لِْبهََِِفََاِلَّ 12ََ سوره أحزاب، آیهَم 

 صدا را نرم و نازک نکنید که بیمار دالن چشم طمع به شما بدوزند.

گر مردان نامحرم عشاء و صبح را بلند بخوانند اما ا توانند نماز مغرب، ندارند، زنان میای حضور  اگر مردان بیگانه

 خوانند.  شنوند، آهسته می صدای آنان را می

 که گذشت. 684بخارى  دلیل آن حدیث .2

نَْ .1 مَلَع 
 
،َأ ة  ل م  اَس  نَّه 

 
ل ِتََأ

 
أ ََانلَِّبَََّس  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََو س  ِّلل ت ص 

 
ةَ َأ

 
ْرأ ،َِفََالْم  ََو َِخ ارَ َِدْرع  اَل يْس  ل يْه  َع 

ََإِز اٌر؟ َق ال  نَ َإِذ ا: ْرعَ ََك  اَادلل ابِغ  يَس  طل غ  ورَ َي  ه  ا.َظ  يْه  م  بر شرط بخاری صحیح  115حاکم در مستدرک  ق د 

 دانسته و ذهبی با او موافقت نموده.

، آیا زن در لباس و روسری نماز بخواند که إزار بر پرسید وسلم علیه اهلل صلیاز ام سلمه روایت شده که از رسول اهلل 

 پوشاند.  اس بلند بود که پشت پاهایش را میآن نباشد؟ فرمود: هرگاه لب

َانلَِّبَُّ ََق ال  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  ََ:و س  ََل  ةَ َت ْقب ل  َل  ََص  ائِض  ََح  .َإِلَّ ار  م   25167صحیح. مسند احمد  ِِبِ

 شود مگر با روسری.  پذیرفته نمینماز دختر بالغ 

َانلَِّبَُّ .4 ََق ال  ّلَّ ل يْهََِاهللَ َص  لَّمَ َع  جَ َإِذ ا:َو س  مََْز وَّ ك  د  ح 
 
هَ َأ بْد  ت هَ َع  م 

 
وََْأ

 
ِجي هَ َأ

 
ََأ رََْف َل  نْظ  ََٰي  اَإَِل  َد ونَ َم 

ةَِ َّ ف ْوق ََالَّسُّ ْكب ةََِو  اَف ِإنََََّالرُّ ََم  ْت  ةَََِت  َّ ََالَّسُّ ْكب ةََِإَِل  ِة.َِمنَ َالرُّ ْور   877حسن. سنن دارقطنی  الْع 

کارش را به ازدواج درآورد پس به پایین تر از ناف و باالتر از زانو نگاه  اش، کنیزش یا خدمت هرگاه یکی از شما بنده
َنکند زیرا زیر ناف تا زانو از عورت است.

َ
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