
1 
 

 
 

ُة النَّاِسكِ   ُعْمَدُة السَّاِلِك َوُعدَّ
 

 :تألیف

 المصري النَّقِیب بن أحمد ابوالعباس الدين شهاب

 :وفات

 قمري هجري 967 سال

 

 :و بیان داليل تخريج أحاديث ،تحقیقترجمه، 

 سید مسلم تخت دار

 

 

 مدرسه امیریه

 گیاهدان –جزیره قشم 

  



2 
 

 
 
 
 

 

ََلةِ  ِصَفةِ  بَاب    الصَّ
نَْدب   نْ  ي 

َ
ومَ  أ ف   َوي نَْدب   1اْْلِقَاَمِة، فََراِغ  َبْعدَ  لََها َيق  ، الصَّ ل  وَّ

َ
وِف، َوتَْسِوَية   2اْْل ف   3الص 

، َولِْْلَِمامِ  ف   َوإِْتَمام   4آَكد  لِ  الصَّ و 
َ
ِل، اْْل وَّ

َ
فَْضل   اْْلَِمامِ  يَِميِ  وَِجَهة   5فَاْْل

َ
 6.أ

                                                           

ول   قَاَل .  1 ِ  رَس  ِقيَمِت  إَِذا: »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ
 
ََلة ، أ وا فَََل  الصَّ وم  ى  َتق   َحّتَّ

مْ  تََرْوِن  ِكينَةِ  وََعلَيْك   836بخاری  .«بِالسَّ

 هرگاه نماز اقامه کرده شد بلند نشوید تا مرا ببینید و آرامش داشته باشید.
ول   قَاَل .  2 ِ  رَس  ف   انل َداءِ  ِف  َما انلَّاس   َيْعلَم   لَوْ »: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ  َوالصَّ

ِل، وَّ
َ
وا لَمْ  ث مَّ  اْل د  نْ  إِّلَّ  ََيِ

َ
وا أ وا، َعلَيْهِ  يَْستَِهم  ونَ  َولَوْ  َّلْستََهم   اتلَّْهِجيِ  ِف  َما َيْعلَم 

وا ونَ  َولَوْ  إََِلِْه، َّلْستَبَق  بِْح، الَعتََمةِ  ِف  َما َيْعلَم  َما َوالص  تَوْه 
َ
 816بخاری  .«َحبًْوا َولَوْ  َْل

یافتند مگر  دانستند که اذان دادن و صف اول چقدر فضیلت دارد، سپس نمی اگر مردم می
دانستند که زود آمدن به نمازها  کردند. و اگر می کشی می کشی کنند؛ قرعه که بر آن قرعه این

دانستند که در نماز عشا و  گرفتند. و اگر می چقدر فضیلت دارد بسوی آن از یکدیگر سبقت می
 خیز باشد.    آمدند و اگر سینه چقدر اجر و پاداش وجود دارد به این دو نماز می نماز صبح

ول   قَاَل  ِ  رَس  َ  إِنَّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ ف   ََعَ  ي َصل ونَ  َوَمََلئَِكتَه   اّللَّ  الصَّ
ِل. وَّ

َ
 999صحیح، ابن ماجه  اْْل

 فرستند. وات میبدون شک خداوند و فرشتگانش بر صف اول صل
ول   قَاَل  . 3 ِ  رَس  وا: »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ ْم، َسو  وفَك  ف  وِف  تَْسِوَيةَ  فَإِنَّ  ص  ف   الص 
ََلةِ  إِقَاَمةِ  ِمنْ   923 بخاری .«الصَّ

 .است نماز تکمیل از ها صف کردن برابری زیرا. کنید برابر و تسویه را هایتان صف
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ول   ََكنَ : قَاَل  بَِشٍي، بِْن  انل ْعَمانَ َعِن  . 4 وَفنَا ي َسو ي وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  ف   ص 
ى  نََّما َحّتَّ

َ
ى  الِْقَداحَ  بَِها ي َسو ي َكأ ىى  َحّتَّ

َ
نَّا َرأ

َ
، َعَقلْنَا قَدْ  أ ى  َفَقاَم، يَْوًما َخَرجَ  ث مَّ  َعنْه   َحّتَّ

ىى  ي َكّب    ََكدَ 
َ
ًَل  فََرأ ، ِمنَ  َصْدر ه   بَاِديًا رَج  ف  نَّ  اللِ  ِعبَادَ : »َفَقاَل  الصَّ ْم، لَت َسو  وفَك  ف   ص 

وْ 
َ
مْ  َبْيَ  الل   ََل َخاِلَفنَّ  أ وِهك   438مسلم  .«و ج 

که تیرها را راست  کرد گویا این های ما را راست می رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم صف
دانست ما خوب فهمیدیم. سپس روزی خارج شد و )برای نماز( ایستاد که  کند. تا این می

اش از صف جلو آمده است. پس  نزدیک بود تکبیر بیاورد که ناگهان مردی را دید که سینه
که خداوند میان شما تفرقه  کنید یا این هایتان را راست و برابر می فرمود: ای بندگان خدا! صف

 کند. سخ میهایتان را م اندازد یا چهره می
َرَة، بِْن  َجابِرِ  َعنْ  . 6 ول   َعلَيْنَا َخَرجَ : قَاَل  َسم   َما: »َفَقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 

مْ  ِل  َراك 
َ
مْ  َرافِِع  أ يِْديك 

َ
َها أ نَّ

َ
ْذنَاب   َكأ

َ
ْمٍس؟ َخيْلٍ  أ ن وا ش  ََلةِ  ِف  اْسك   ث مَّ : قَاَل  «الصَّ

مْ  َماِل : »َفَقاَل  َحلًَقا فََرآنَا َعلَيْنَا َخَرجَ  َراك 
َ
َّل : »َفَقاَل  َعلَيْنَا َخَرجَ  ث مَّ : قَاَل  «ِعِزينَ  أ

َ
 أ

ونَ  ف  ف   َكَما تَص  لْنَا «َرب َها؟ ِعنْدَ  الَْمََلئَِكة   تَص  وَل  يَا َفق  ف   َوَكيَْف  الِل، رَس   تَص 
ونَ : »قَاَل  َرب َها؟ ِعنْدَ  الَْمََلئَِكة   وَف  ي ِتم  ف  َوَل  الص 

 
ونَ  اْْل ف   ِف  َوَيََتَاص   434مسلم  .«الصَّ

گوید: روزی رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم بر ما خارج شد و فرمود:  جابر بن سمره می
خورد.  هایتان باالست؟. گویا دم اسبی است که تکان می بینم دست شما را چه شده که می

بینم متفرق  دید. پس فرمود: شما را چه شده که میحلقه  سپس بر ما خارج شد و ما را حلقه
گونه که  کشید همان اید؟. سپس )بار دیگر( بر ما خارج شد و فرمود: آیا صف نمی شده

کشند؟ گفتیم: فرشتگان چگونه نزد پروردگارشان صف  فرشتگان نزد پروردگارشان صف می
 کنند. رابر میها را ب کنند و صف های اول را تکمیل می بندند؟ فرمود: صف می

ول   قَاَل  ِ  رَس  وا: »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ تِم 
َ
فَّ  أ َم، الصَّ َقدَّ ِي ث مَّ  الْم   ََكنَ  َفَما يَِليِه، اَّلَّ

نْ  َنْقٍص  ِمنْ  ف   ِف  فَلْيَك  رِ  الصَّ ؤَخَّ  891صحیح، ابوداوود  .«الْم 

است. هر چه نقص باشد باید صف جلویی را تکمیل کنید سپس صفی که به آن نزدیک 
 در صف آخری باشد.
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شود که به نماز بایستد. و صف اول و برابری کردن  میو بعد از فارغ شدن از اقامه سنت 
تر شده است. تکمیل کردن صف اول پس )از  شود و برای امام تأکید بیش ها سنت می صف

 شود(. و سمت راست امام بهتر است. آن، صفِ( اول )سنت می
ََلِة، فِْعلِ  ِنيَّة   وََجَب  فَِريَضةً  ََكنَْت  فَإِنْ  7بَِقلِْبِه، َينْوِي ث مَّ   9فَرًْضا، َوَكْونَِها 8الصَّ

ْهًرا،: َوَتْعِييِنَها وْ  ظ 
َ
ا، أ وْ  َعْْصً

َ
 10.ُج  َعةً  أ

                                                                                                                                                                                     

َما، اّللَّ   رَِضَ  َعبَّاٍس  ابِْن  َعِن  . 8 ونَةَ  َخالَِت  َبيِْت  ِف  بِت  : قَاَل  َعنْه  ى "  َميْم  ول   فََصّلَّ  رَس 
 ِ ى  َجاَء، ث مَّ  الِعَشاَء، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ ْرَبعَ  فََصّلَّ

َ
، قَاَم، ث مَّ  نَاَم، ث مَّ  َرَكَعاٍت، أ  فَِجئْت 

ْمت    899بخاری  يَِميِنِه. َعنْ  فََجَعلَِن  يََسارِهِ  َعنْ  َفق 

ام میمونه خوابیدم. رسول اهلل صلی اهلل علیه و  گوید: شبی در منزل خاله ابن عباس می
سلم نماز عشا را گزارد سپس آمد و چهار رکعت نماز سنت گزارد. سپس خوابید و سپس به 

 ایستاد. من سمت چپ ایشان ایستادم. ایشان مرا سمت راست خویش قرار داد.نماز 

ول   قَاَل  ِ  رَس  َ  إِنَّ : »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ   َصّلَّ  اّللَّ ى  ي َصل ونَ  َوَمََلئَِكتَه   اّللَّ  َميَاِمِن  ََعَ
وِف  ف   الحافظ قال کما حسن األرنؤوط: إسناده شعیب تعلیق .2184صحیح ابن حبان  .«الص 

 أَبُودَاوُد رَوَاهُ :2463. قال النووی فی خالصة األحکام 213/ 2 «فتح الباری» ابن حجر فی
 الْبَیْهَقِیّ وَأَشَارَ .الطَّبَرَانِیّ الْقَاسِم أَبُو وَصَححهُ .فِیهِ مُخْتَلف رجل وَفِیه مُسلم، شَرط عَلَى بِإِسْنَاد

 .ضعفا یَقْتَضِی مَا یذکر لمفَ تَصْحِیحه وَالْمُخْتَار. تَضْعِیفه إِلَى
 فرستند. ها صلوات می قطعا خداوند و فرشتگانش بر سمت راست صف

ْعمال   إِنََّما: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّب   قَاَل .  9
َ
 1949 مسلم ،1 بخاری .بِانل يَّاِت  اْْل

 .دارد بستگی نیت به أعمال قطعاً
 نجم، عجاله، تحفه: به اجماع.

 ها متمایز گردد.  ی فعل که از بقیه . نجم، عجاله، تحفه: تا این 6
که از نماز بچه و مُعاده در جماعتی متمایز گردد. )منظور  . مهذب، نجم و عجاله: تا این 9

از نماز معاده: اگر نماز فرض ظهر خواند و سپس جماعتی را درک کرد و همراه آنان نماز 
 شود.( گفته میگزارد به این نماز، نماز معاده 

 ی نمازها متمایز گردد. که از بقیه . نجم، عجاله و تحفه: تا این 14
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کند. پس اگر نماز فرض باشد؛ نیت انجام دادن نماز )که بگوید:  سپس در قلبش نیت می

َصّل  
 
شود.  (، و فرض بودنِ آن، و تعیین آن )که( ظهر یا عصر یا جمعه )است( واجب میأ

ْهِر، الل  نیت:  )واجب در ، فَْرَض الظ  َصّل 
 
ْكَّب   أ

َ
 (.أ

ه   11بِاتلَّْكِبِي، ذىلَِك  قَْرن   َوََيِب   ظ   َحتًْما، ِذْهِنهِ  ِف  َفي ْحِِض  ه   12نَْدبًا، بِهِ  َوَيتَلَفَّ  َوَيْقِصد 
َقاِرنًا لِ  م  وَّ

َ
ى  َويَْستَْصِحب ه   اتلَّْكِبيِ  ِْل  .َيْفر غَ  َحّتَّ

شود. پس آن نیت را حتما در  مذکور با تکبیره االحرام واجب میو همراه کردن نیت 
زند از جهتی که سنت است. و با ابتدای تکبیره  کند. و تلفظ به آن می ذهنش حاضر می

 دهد. کند و آن را تا فارغ شدن )از تکبیر( ادامه می االحرام قصد آن نیت می
ب   َوَّل  َكَعاِت، ِلَعَددِ  اتلََّعر ض   ََيِ َداء   َوَّل  14،َتَعاَلى  اللِ  إَِل  اْْلَِضافَة   َوَّل  13الرَّ

َ
وِ  اْْل

َ
 أ

، نَْدب   ْل بَ  الَْقَضاء   .ذىلَِك  ي 

                                                           
 . مهذب: زیرا اولین واجب از واجبات نماز است پس باید نیت با آن همراه باشد. 11
 که زبان، قلب را یاری رساند.  . نجم، عجاله و تحفه: تا این 12

 نجم، نهایه و مغنی: همچنین از وسواس دورتر است.
 شود. )حدیث آن:( تحفه: بر حج قیاس گرفته می

نٍَس  َعنْ 
َ
نَا: قَاَل  أ

َ
ولِ  نَاقَةِ  ثَِفنَاِت  ِعنْدَ  أ  ََلَّيَْك : قَاَل  ِحيَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 

ةٍ  ْمَرةٍ  ِِبَجَّ  13349 احمد مسند. صحیح .َمًعا َوع 

 نیت چنین این) که داشتم حضور وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول شتر زانوهای کنار در من

ةٍ  ََلَّيَْك : فرمود( و آورد ْمَرةٍ  ِِبَجَّ  .َمًعا َوع 

ِب  َعنْ 
َ
وَسى  أ ، م  ْشَعِري 

َ
ول   ِل  قَاَل : قَاَل  اْْل بَا يَا: »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 

َ
وَسى  أ  ،م 

ْحَرْمَت؟ ِحيَ  ق لَْت  َكيَْف 
َ
 .وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّب   َكإِْهََللِ  إِْهََلًّل  ََلَّيَْك : ق لْت   قَاَل  «أ

 1221 مسلم
 چگونه! موسی ابو ای: فرمود من به وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول: گفت أشعری ابوموسی

 َعلَيْهِ   الل   َصّلَّ  انلَِّب   َكإِْهََللِ  إِْهََلًّل  ََلَّيَْك : گفتم آوردی؟ إحرام که هنگامی گفتی( نیت)
 .وََسلَّمَ  
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شود و نه اضافه کردن به اهلل متعال، و نه ادا یا قضا.  و پرداختن به عدد رکعات واجب نمی

، ها:  شود. )نیت با پرداختن به سنت بلکه آن )موارد یاد شده( سنت می َصّل 
 
ْرَبَع َرَكَعاٍت، أ

َ
أ

، الل   ِ َتَعاَلى َداًء، ّلِله
َ
ْهِر، أ ْكَّب   فَْرَض الظ 

َ
 (.أ

تَةً  نَافِلَةً  ََكنَْت  َوإِنْ  َؤقَّ وٍف، َكِعيٍد،: اتلَّْعِيي   وََجَب  م  س  نَّةِ  َوإِْحَراٍم، َوك  ْهِر، وَس   الظ 
ْطلََقةً  نَافِلَةً  ََكنَْت  َوإِنْ  15.ذىلَِك  َوَغْيِ  ه   م 

َ
ْجَزأ

َ
ََلةِ  ِنيَّة   أ  16.الصَّ

دار باشد، مانند عید، کسوف، سنت احرام، سنت ظهر و غیر آن؛ تعیین  و اگر سنتِ وقت

نَّةَ بگوید: شود )که مثال  واجب می ، س  َصّل 
 
ْهِر، الل   أ ْكَّب   الظ 

َ
(. و اگر سنتِ مطلق باشد؛ نیت أ

، الل  کند )که بگوید:  نماز کفایتش می َصّل 
 
ْكَّب   أ

َ
 (.أ

وْ  انل يَّةِ  ِف  اتلَّْكِبيِ  َشكَّ َبْعدَ  َولَوْ 
َ
ِطَها ِف  أ  ر ْكٍن  فِْعلِ  َقبَْل  َذَكَرَها فَإِنْ : َفي ْمِسك   ََشْ

 َ ْل، لَمْ  الَْفْصل   َوقَْص  وْ  17َطاَل  َوإِنْ  َتبْط 
َ
وْ  قَْوِلي  ر ْكٍن  َبْعدَ  أ

َ
، أ  .َبَطلَْت  18فِْعِّلي

دارد. پس  و اگر بعد از تکبیره االحرام در نیت یا در شرطی از آن شک کرد؛ دست نگه می
اگر قبل از انجام دادن رکنی، نیت به یادش آمد و فاصله کوتاه بود؛ )نمازش( باطل نشده 
است. و اگر )فاصله( طوالنی شد یا بعد از رکن قولی یا فعلی )نیت به یادش آمد؛ نمازش( 

 باطل است. 

وْ [ 2] انل يََّة، َقَطعَ  لَوْ [ 1]َو 
َ
ى  َعَزمَ  أ وْ [ 3] َقْطِعَها، ََعَ

َ
وْ [ 4] َقَطَعَها، َهْل : َشكَّ  أ

َ
 ِف  نََوىى  أ

ْكَعةِ  ْوَلى  الرَّ
 
وْ [ 6] اثلَّاِنيَِة، ِف  َقْطَعَها اْْل

َ
وجَ  َعلََّق  أ ََلةِ  ِف  ي وَجد   بَِما اْْل ر  وْ  يَِقينًا الصَّ

َ
 أ

ًما  ولِ تََوه  خ   19.اْْلَالِ  ِف  َزيٍْد؛ َبَطلَْت  َكد 
                                                                                                                                                                                     

. مجموع: بنابر مذهب که شرط نیست و جمهور اصحاب ما شافعیون بر آن قطع  13
اند. و در وجهی که شرط است اما این قول غلط آشکاری است. اما اگر نیت نماز ظهر را  کرده

 است. پنج رکعت یا سه رکعت آورد؛ به خاطر تقصیرش، نمازش منعقد نشده
 . نجم، عجاله: زیرا عبادت مسلمان فقط برای خداوند متعال است. 14

 باشد مگر برای خداوند. تحفه: زیرا به اعتبار واقع، نماز نمی
 ها و نمازها متمایز گردد. ی فعل که از بقیه . : تا این 16
 ها متمایز گردد. ی فعل که از بقیه . : تا این 18
 نماز.. مجموع: به خاطر انقطاع نظم  19
 . مهذب: زیرا رکنی را در حالت شک در نیت انجام داده است. 16
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یا شک کرد که آیا نیت  [3]یا بر قطع آن عزم و اراده کرد  [2]اگر نیت را قطع کرد [ 1]و 
یا در رکعت اولی نیت کرد که در رکعت دومی نماز را قطع  [4]را قطع کرده است )یا نه(؟ 

شود  یا خروج )از نماز را( به چیزی معلق کرد که به یقین یا به توهم در نماز یافته می [6]کند 
 شود. مانند: دخول زید؛ )در هر پنج مسأله، نمازش( فورا باطل می

ْحَرمَ  َولَوْ 
َ
ْهرِ  أ َوالِ  َقبَْل  بِالظ  وْ  20َتنَْعِقْد، لَمْ  ََعلًِما الزَّ

َ
 21َنْفًَل. اْنَعَقَدْت  َجاِهًَل  أ

و اگر در حالت آگاهی، قبل از زوالِ آفتاب به نمازِ ظهر، تکبیره االحرام آورد؛ )نمازش( 
شود. یا به نادانی )قبل از زوال به نمازِ ظهر، تکبیره االحرام آورد؛ برایش نمازِ(  منعقد نمی

 شود.  سنت منعقد می
ن  اتلَّْكِبيِ  َولَْفظ   تََعي  وَ  بِالَْعَربِيَِّة، م  ، الل  : وَه  ْكَّب 

َ
وِ  22أ

َ
ْكَّب   الل  : أ

َ
 23.اْْل

" "الل  است. و آن: و لفظ تکبیر به عربی تعیین و مشخص  ْكَّب 
َ
" "الل  یا  أ ْكَّب 

َ
 .است اْْل

                                                                                                                                                                                     
 . مهذب: زیرا نیت در تمامی نماز شرط است. 19

 منافات دارد. -که در نماز رکن است  -زیرا امور یاد شده با نیت 
ََلةَ  إِنَّ ﴿: َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ  . 24 ْؤِمِنيَ  ََعَ  ََكنَْت  الصَّ  آیه نساء، سوره ﴾َمْوق وتاً  ِكتَاباً  الْم 

143 
 .باشد می محددی و مشخص وقت دارای و فرض مؤمنین، برای نماز همانا

 . فیض االله المالک و فتح الوهاب المالک: زیرا با سنت مطلق منافاتی ندارد. 21
ول   قَاَل  . 22 ِ  رَس  ََلةِ  ِمْفتَاح  »: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ   َصّلَّ  اّللَّ ، الصَّ ور  ه  َها الط   َوََتِْريم 

،  298صحیح، ابن ماجه  .«التَّْسِليم   َوََتِْليل َها اتلَّْكِبي 

با  –شود بعضی چیزها حرام گردد  که سبب می -کلیدِ نماز، طهارت است. و دخول به آن 
 با سالم است. –شود آن محظورات رفع گردد  که سبب می -تکبیر است. و پایان آن 

ْمَت  إَِذا: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّب   قَاَل  ََلةِ  إَِل  ق  ْسِبغِ  الصَّ
َ
وَء، فَأ  اْستَْقِبلِ  ث مَّ  الْو ض 

ْ  الِْقبْلَةَ   8261 بخاری .فََكّب 

 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 پس به نماز بایستی خواستی

نجم: زیرا به تکبیر، تلفظ زده و بر آن زیاده آورده است. و این زیاده به معنا و مقصود  . 23
 سازد. تکبیر خللی وارد نمی
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ْسَقَط  لَوْ [ 1]َو 
َ
، َحْرفًا أ وْ [ 2] ِمنْه 

َ
وْ [ 3] ََكَِمتَيِْه، َبْيَ  َسَكَت  أ

َ
َما َزادَ  أ [ 4] 24َواًوا، بَيْنَه 

وْ 
َ
اءِ  اَْلَاءِ  َبْيَ  أ ِلًفا؛ َوالرَّ

َ
 .َتنَْعِقدْ  لَمْ  25أ

" ی  کلمهیا بین دو  [2]حرفی را از تکبیره االحرام ساقط کرد  [1]و اگر  " و "الل  ْكَّب 
َ
"أ

" "الل  ، واوی افزود )و گفت:  یا بین دو کلمه [3]سکوت کرد  ْكَّب 
َ
یا بین باء و راء، الفی  [4]( َوأ

": را زیاد کرد )و گفت ْكبَار 
َ
 شود. )در هر چهار مسأله، نمازش( بسته نمی(؛ أ

  26.َطاَقتَه   وََشَفتَيْهِ  لَِسانِهِ  ََتِْريك   وََجَب  َوََنْوِهِ، ِْلََرٍس  َعَجزَ  فَإِنْ 
و اگر به سبب اللی و مانند آن )از تلفظ زدن به تکبیره االحرام( عاجز شد؛ حرکت دادنِ 

 شود. میزبان و دو لبش در حد توانش واجب 
َ  الَْعَربِيَّةَ  َيْعرِِف  لَمْ  فَإِنْ  ي   َكّبَّ

َ
نْ  وََعلَيْهِ  27َشاَء، ل َغةٍ  بِأ

َ
، إِنْ  َيتََعلَّمَ  أ ْمَكنَه 

َ
ْهَمَل  فَإِنْ  28أ

َ
 أ

ْدَرةِ  َمعَ  ََعدَ  الَْوقْت  تَرَْجمَ  وََضاَق  الْق 
َ
ََلةَ  َوأ   29.الصَّ

گوید. و اگر امکانش شد  تکبیر میپس اگر زبان عربی را ندانست؛ به هر لغتی که بخواهد 
انگاری کرد و وقت  واجب اوست که بیاموزد. پس اگر با وجود توانائی )بر فراگیری( سهل

 کند. کند و نماز را اعاده می ش خودش( ترجمه میویِتنگان شد )تکبیره االحرام را به گُ

                                                           
 شود. . زیرا در معنای تکبیر خلل وارد می 24
ْكبَار" زیرا .  26

َ
 شود. میدهد. و اگر به عمد بگوید کافر  طبل میمعنای "أ

وِر.ی فقهی:  . قاعده 28 ط  بِالَْمْعس  ور  َّل يَْسق   الَْميْس 
ول  : قَاَل  مْ  إَِذا وََسلََّم: َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  َمْرت ك 

َ
ْمرٍ  أ

َ
ت وا بِأ

ْ
 .اْستََطْعت مْ  َما ِمنْه   فَأ

 9266بخاری 
 هرگاه شما را به کاری دستور دارم تا حد توان آن را انجام دهید.

آورد. زیرا رکنی است  کند و به اذکار دیگر روی نمی . عجاله: در این حالت ترجمه می 29
تر است  که از آن عاجز مانده پس البد است که بدل آن آورده شود و ترجمه به اصل نزدیک

 تا اذکار دیگر.
. مَ ی فقهی:  . نجم: قاعده 26 َو َواِجبن  ا َّل يَِتم  الَْواِجب  إِّلَّ بِِه َفه 
 اش. . مجموع: به خاطر تقصیر و کوتاهی 29
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قَل  
َ
ْذََكرِ  وََسائِرِ  َوالِْقَراَءةِ  اتلَّْكِبيِ  َوأ

َ
نْ  اْْل

َ
ْمعِ  َصِحيحَ  ََكنَ  إَِذا َنْفَسه   ي ْسِمعَ  أ  بََِل  السَّ

 31.َك  َها بِاتلَّْكِبَياِت  اْْلَِمام   َوََيَْهر   30ََعرٍِض.
ای است( که خودش را بشنواند اگر  ترین تکبیر و قرائت و سایر اذکار )نماز به اندازه و کم
شود که( امام  )سنت می اش سالم باشد. و یای )مانند آلودگی صوتی( شنوای رضهبدون عا

 ی تکبیرات را بلند بگوید. همه
نْ  َوي ْشََتَط  

َ
َ  أ  َتنَْعِقدْ  لَمْ  الِْقيَامِ  َغْيِ  ِف  َحرْفن  ِمنْه   َوَقعَ  فَإِنْ  الَْفْرِض. ِف  قَائًِما ي َكّب 

 .ََعلِِمهِ  د ونَ  33اتلَّْحِريمِ  ِِلَاِهلِ  َنْفًَل  َوَتنَْعِقد   32فَرًْضا،
شود که در نماز فرض، ایستاده تکبیره االحرام بیاورد. پس اگر یک حرف  و شرط کرده می

شود. و )اما( برای نادان به تحریم  از آن، در غیرِ قیام واقع شد؛ )برایش( نماز فرض منعقد نمی

                                                           
 شود. تر از این، حدیث نفس محسوب می . فتح الوهاب المالک: زیرا کم 34
ْسِهٍر: ابِْن  َحِديِث  َوِف .  31 ِتَ  م 

 
ولِ  فَأ ى  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  بِرَس  ْجِلَس  َحّتَّ

 
 إَِلى  أ

ب و بِانلَّاِس  ي َصّل   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّب   َوََكنَ  َجنِْبهِ 
َ
م   بَْكرٍ  َوأ ه  مسلم  اتلَّْكِبَي. ي ْسِمع 

416 
)در بیماری که منجر به وفات رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم شد( رسول اهلل صلی اهلل 

هلل که کنار ابوبکر صدیق، ایشان را نشاندند. رسول ا علیه و سلم به مسجد آورده شد تا این
 شنواند. گزارد و ابوبکر صدیق به آنان تکبیرات را می صلی اهلل علیه و سلم به مردم نماز می

 لَمْ  فَإِنْ  َفَقاِعًدا، تَْستَِطعْ  لَمْ  فَإِنْ  قَائًِما، َصل  : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّب   قَاَل  . 32
 1119 بخاری .َجنٍْب  َفَعَّلى  تَْستَِطعْ 

 .بگزار نماز پهلو یک به نتوانستی اگر و بگزار نماز نشسته نتوانستی اگر بگزار، نماز ایستاده
، بِْن  ِعْمَرانَ  َعنْ  . 33 َصْيٍ نَّه   ح 

َ
َل  أ

َ
وَل  َسأ ِ  رَس  لِ  َعِن  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ  الرَّج 

ى  َمنْ : »قَاَل  قَاِعًدا، ي َصّل   وَ  قَائًِما َصّلَّ ، َفه  فَْضل 
َ
ى  َوَمنْ  أ ْجرِ  نِْصف   فَلَه   قَاِعًدا َصّلَّ

َ
 الَْقائِِم، أ

ى  َوَمنْ  ْجرِ  نِْصف   فَلَه   نَائًِما َصّلَّ
َ
 1231صحیح، ابن ماجه  .«الَْقاِعدِ  أ

از عمران بن حصین روایت شده که از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در مورد شخصی 
ایشان فرمودند: کسی که ایستاده نماز بگزارد پس آن  گزارد. پرسید که نشسته نماز )سنت( می

بهتر است. و کسی که نشسته نماز بگزارد برایش نصف شخص ایستاده، پاداش است. و کسی 
 که خوابیده نماز بگزارد برایش نصف شخص نشسته، پاداش است.
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شود  شود به غیر از آگاه )به تحریمِ( آن )که برایش نمازی منعقد نمی آن؛ نماز سنت بسته می
 فرض و نه سنت(.نه 

قَةَ  34َمنِْكبَيْهِ  َحْذوَ  يََديْهِ  َرْفع   َوي نَْدب   َفرَّ َصابِعِ  م 
َ
 َعْمًدا تََرَكه   فَإِنْ  36اتلَّْكِبِي، َمعَ  35اْْل

ْو َسْهًوا
َ
َتى  أ

َ
ثْنَاءِ  ِف  بِهِ  أ

َ
 37.َبْعَده   َّل  اتلَّْكِبيِ  أ

و بلند کردن دو دستش مقابل دو دوشش، در حالت جدائی انگشتان از همدیگر، همراه 
شود. پس اگر به عمد یا به فراموشی آن را ترک کرد در اثنای تکبیر  تکبیره االحرام سنت می

 دهد نه بعد از تکبیر.  آن را انجام می
ون   اه   َوتَك  ، الِْقبْلَةِ  إَِل  َكفَّ وَفتَْيِ َماَوََي ط   َمْكش   َوفَْوَق  َصْدرِهِ  ََتِْت  إَِلى  اتلَّْكِبيِ  َبْعدَ  ه 

تِِه، َّ وَعه   َيْقِبض   38ُس  يَْسَ  ك 
َ
هِ  اْْل ْيَمِن، بَِكف 

َ
ر   39اْْل وِدهِ  َموِْضعِ  إَِلى  َوَينْظ  ج   40.س 

                                                           
. مجموع و نجم: در مورد بلند کردن دست به هنگام تکبیره االحرام، علما اجماع  34
 اند. کرده

ِب  َعنْ .  36
َ
َريَْرَة، أ ول   ََكنَ : قَاَل  ه  َ  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ   َصّلَّ  اللِ  رَس  ََلةِ  َكّبَّ  نََشَ  لِلصَّ

َصابَِعه  
َ
 239صحیح، ترمذی  .أ

گفت انگشتانش را متفرق  رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم هرگاه برای نماز، تکبیر می
 کرد. می

ِ  َعبْدِ َعن  . 38 َمرَ  بِْن  اّللَّ َما، اّللَّ   رَِضَ  ع  يْت  : قَاَل  َعنْه 
َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  َرأ

ََلِة، ِف  اتلَّْكِبيَ  اْفتَتَحَ  ى  ي َكّب    ِحيَ  يََديْهِ  فََرَفعَ  الصَّ َما َحّتَّ بخاری َمنِْكبَيِْه.  َحْذوَ  ََيَْعلَه 

936 
علیه و سلم را دیدم که نماز را با تکبیر آغاز کرد. هنگامی که تکبیر  رسول اهلل صلی اهلل

 دو را مقابل دو دوشش قرار داد. که آن گفت دستانش را بلند کرد تا این
. مهذب: زیرا در اثنای تکبیر هنوز محل آن باقی است )اما بعد از تکبیر، دستانش را  39

 کند زیرا محل آن گذشته است(. بلند نمی
ْجرٍ  بِْن  َوائِلِ  َعنْ  . 36 ولِ  َمعَ  َصلَّيْت  : »قَاَل  ح  ِ  رَس   َووََضعَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ

ى  اَْل ْمَنى  يََده   ى  الْي ْسَىى  يَِدهِ  ََعَ ، صححه النووی فی 499صحیح ابن خزیمه  .«َصْدرِهِ  ََعَ

 1498خالصه االحکام 
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نماز گزاردم. ایشان دست راستش را بر دست همراه رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم 
 اش گذاشت. چپش بر سینه

ول   ََكنَ : قَاَل  َطاو ٍس، َعنْ  ِ  رَس  ى  اَْل ْمَنى  يََده   يََضع  » وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ  يَِدهِ  ََعَ
، د   ث مَّ  الْي ْسَىى َما يَش  ى  بَيْنَه  وَ  َصْدرِهِ  ََعَ ََلةِ  ِف  َوه   969صححه االلبانی، ابوداوود . «الصَّ

داد سپس  رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در نماز، دست راستش بر دست چپش قرار می
 بست. اش می میان آن دو را بر سینه

، َجِريرٍ  ابِْن  َعِن  ب   بِيِه، َعنْ  الضَّ
َ
يْت  : »قَاَل  أ

َ
ْمِسك   َعنْه   اّللَّ   رَِضَ  َعِليًّا، َرأ  ِشَماَل   ي 

ةِ  فَْوَق  الر ْسغِ  ََعَ  يِنهِ بِيَمِ  َّ  969ضعیف، ابوداوود . «الس 

طالب رضی اهلل عنه را دیدم که دست چپش را با دست راستش باالی ناف  علی بن ابی
 گرفته است.

ْجرٍ  بِْن  َوائِلِ  َعنْ  . 39 نَّه  : ح 
َ
ى أ

َ
 ََعَ  اَْل ْمَنى  يََده   وََضعَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  َرأ

 .  441مسلم الْي ْسَىى

رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم دست راست بر دید که  شدهاز وائل بن حجر روایت 
 دست چپ گذاشت.

ْجرٍ  بِْن  َوائِلِ  َعنْ  ى  اَْل ْمَنى  يََده   وََضعَ  ث مَّ : ح  هِ  َظْهرِ  ََعَ اِعِد.  َوالر ْسغِ  الْي ْسَىى  َكف  َوالسَّ
 929ابوداوود صحیح، 

سپس رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم دست راستش بر پشت دست چپش، بر مچ و 
 ساعد گذاشت.

قَْوامٍ  بَال   َما: »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّب   قَاَل  . 44
َ
مْ  يَْرَفع ونَ  أ بَْصارَه 

َ
َماءِ  إَِل  أ  ِف  السَّ

ى  ذىلَِك، ِف  قَْول    فَاْشتَدَّ  ،«َصََلتِِهمْ  نَّ : »قَاَل  َحّتَّ وْ  ذىلَِك  َعنْ  ََلَنْتَه 
َ
مْ  تَل ْخَطَفنَّ  أ بَْصار ه 

َ
. «أ

 964بخاری 
برند. رسول اهلل  چیست حال کسانی که در نمازشان چشمانشان را بسوی آسمان باال می

که فرمود: یا از این  اش پیرامون این موضوع شدت گرفت تا این صلی اهلل علیه و سلم در گفته
 شود. باره از آنان گرفته می کارشان دست بکشند یا قطعا چشمانشان یک

نٍَس  َعنْ 
َ
ول   قَاَل : قَاَل  أ نَس   يَا: " وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 

َ
 َحيْث   بََْصَكَ  اْجَعْل  أ

. د   3646ضعیف، السنن الکبری للبیهقی  تَْسج 



12 
 

دو آشکار است. و بعد از تکبیره  باشد در حالی که آن و دو کف دستش بسوی قبله می
اندازد. مچِ دستِ چپش را با کفِ دستِ  اش و باالی نافش می دو را به زیر سینه االحرام، آن
 کند.  گیرد. و به محل سجودش نگاه می راستش می

 

                                                                                                                                                                                     

 کنی. ی قرار بده که سجود میای انس! چشمت را جای

لَيَْمانَ  َعنْ  بَا َسِمْعت  : قَاَل  اْْلَْوَّلِن   َداو دَ  بِْن  س 
َ
ول   اِْلَْرِمَّ  قََِلبَةَ  أ ثَِن : َيق  ةن  َحدَّ  َعَشَ

ْصَحاِب  ِمنْ 
َ
ولِ  أ ولِ  َصََلةِ  َعنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس   َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 
وِعهِ  ِقيَاِمهِ  ِف  وََسلَّمَ  ك  وِدهِ  َور  ج  ِميِ  َصََلةِ  ِمنْ  بِنَْحوٍ  وَس 

َ
ْؤِمِنَي، أ َمرَ  َيْعِن  الْم   َعبْدِ  ْبنَ  ع 

لَيَْمان   قَاَل  َعنْه   الل   رَِضَ  الَْعِزيزِ  َمرَ  فََرَمْقت  : س  ه   فَََكنَ  َصََلتِهِ  ِف  ع   َموِْضعِ  إَِلى  بََْص 
وِدهِ. ج   3643ضعیف، السنن الکبری للبیهقی  س 

گوید: ده نفر از اصحاب رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم مرا از نماز رسول اهلل  ابوقالبه می
صلی اهلل علیه و سلم در قیامش و رکوعش و سجودش به مانند نماز امیرالمومنین عمر بن 

دالعزیز را در نمازش تحت گوید: من عمر بن عب عبدالعزیز خبر دادند. سلیمان بن داوود می
 نظر گرفتم، چشمانش به محل سجودش بود.


