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ََلةِ  ِصَفةِ  بَاب    (2) الصَّ
  ث مَّ 

 
وَ  اِِلْسِتْفتَاِح، د ََعءَ  َيْقَرأ ْهت  : وَه  " "وَجَّ 1إََِلٰ آِخِرهِ. وَْجِِهَ

ل  ٰذلَِك  َوي نَْدب    َصل   ِلك  : م 
ْفََتِض   ل   م 

تَنَفل ة   وََصِب   َوقَاِعد   َوم 
َ
، َواْمَرأ َسافِر   2.ِجنَاَزة   ِف  َِل  َوم 

ْهت   :خواند، و آن سپس دعای استفتاح می " "وَجَّ ست. و دعای استفتاح آن اتا آخر  وَْجِِهَ

شود نه در نماز  ای، زنی و مسافری سنت می ای، بچه گزارِ فرضی، سنتی، نشستهبرای هر نماز
 جنازه.

وْ  َعْمًدا تََرَكه   َولَوْ 
َ
عَ  َسْهًوا أ دْ  لَمْ  اتلََّعوُّذِ  ِف  َوََشَ  3.إََِلْهِ  َيع 

و اگر دعای استفتاح را به عمد یا به فراموش ترک کرد و در أعوذ باهلل شروع کرد بسوی 
 گردد.  آن برنمی

                                                           

ل  َعنْ .  1 ِب  بِْن  ََعِ
َ
، أ ولِ  َعنْ  َطاِلب  نَّه   وََسلََّم، َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 

َ
 إََِل  قَامَ  إَِذا ََكنَ  أ

ََلِة، ْهت  : »قَاَل  الصَّ ي وَْجِِهَ  وَجَّ ِ َماَواِت  َفَطرَ  لَِّلَّ رَْض  السَّ
َ
نَا َوَما َحِنيًفا، َواْْل

َ
 ِمنَ  أ

ِكنَي، ْْشِ ِِك، َصََلِِت، إِنَّ  الْم  ِ  َوَمَماِِت  َوََمْيَاَي، َون س  يَك  َِل  الَْعالَِمنَي، رَبل  لِِلَّ  َوبِٰذلَِك  ََل ، ََشِ
ِمْرت  

 
نَا أ

َ
ْسِلِمنَي، ِمنَ  َوأ مَّ  الْم  نَْت  الله 

َ
نَْت  إِِلَّ  إَِلَٰ  َِل  الَْمِلك   أ

َ
نَْت  أ

َ
، أ نَا َرِّبل

َ
َك، َوأ  َعبْد 

فْت   َنْفِِس، َظلَْمت   يًعا، ذ ن وِِّب  ِل  فَاْغِفرْ  بَِذنِْب، َواْعََتَ ن وَب  َيْغِفر   َِل  إِنَّه   ََجِ نَْت، إِِلَّ  اذلُّ
َ
 أ

ْحَسِن  َواْهِدِن 
َ
ْخََلقِ  ِْل

َ
ْحَسِنهَ  َيْهِدي َِل  اْْل

َ
نَْت، إِِلَّ  اِْل

َ
 يَْْصِف   َِل  َسيلئََها َعّنل  َواْْصِْف  أ

نَْت، إِِلَّ  َسيلئََها َعّنل 
َ
ُّه   َواْْلَْي   وََسْعَديَْك  ََلَّيَْك  أ ُّ  يََديَْك، ِف  ُك  نَا إََِلَْك، لَيَْس  َوالْشَّ

َ
 بَِك  أ

ْستَْغِفر كَ  َوَتَعاََلَْت، َتبَاَرْكَت  َوإََِلَْك،
َ
ت وب   أ

َ
 771مسلم . «إََِلَْك  َوأ

 . فیض االله المالک: زیرا بنای آن بر تخفیف و اسراع در جنازه است. 2
 . فتح الوهاب المالک و فیض االله المالک: زیرا مکان آن فوت شده است. 3

 گردد. تحفه: اگر چه به فراموشی تعوذ کند به دعای استفتاح برنمی
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ْحَرمَ  َولَوْ 
َ
نَ  أ مَّ

َ
نَ  َعِقبَه   اْْلَِمام   فَأ مَّ

َ
، أ ْحَرمَ  َولَوْ . اْستَْفتَحَ  ث مَّ  َمَعه 

َ
 َقبَْل  اْْلَِمام   فََسلَّمَ  أ

وِدهِ  ع   4.فَََل  َفَقامَ  فََسلَّمَ  َقَعدَ  َوإِنْ  اْستَْفتََح، ق 
و اگر تکبیره االحرام آورد بالفاصله به دنبال آن، امام آمین گفت همراه امام آمین 

خواند. و اگر تکبیره االحرام آورد، قبل از نشستن او، فورا  گوید و سپس دعای استفتاح می می
سپس( نشست و بالفاصله  خواند. و اگر )تکبیره االحرام آورد امام سالم داد؛ دعای استفتاح می

 خواند(. امام سالم داد و او بلند شد پس نه )دعای استفتاح نمی
ْدرَكَ  َولَوْ 

َ
َتٰ  َوالَْفاِِتَةِ  اتلََّعوُّذِ  َمعَ  إِْمََكنَه   وََعِلمَ  قَائًِما، اْْلَِمامَ  أ

َ
 يَْستَْفِتحْ  لَمْ  َشكَّ  فَإِنْ  بِِه، أ

ع   بَْل  َيتََعوَّْذ، َولَمْ   5الَْفاِِتَِة، ِف  يَْْشَ
و اگر امام را در حالت قیام درک کرد و دانست که دعای استفتاح به همراه أعوذ باهلل و 

دهد. اگر شک کرد )که آیا  شود؛ آن )دعای استفتاح( را انجام می ی فاتحه ممکن می سوره
دعای شود یا نه؟ در این حالت(  می ممکن فاتحه ی سوره و باهلل أعوذ همراه به استفتاح دعای

 کند. ی فاتحه آغاز می گوید. بلکه )بالفاصله( سوره خواند و أعوذ باهلل نمی استفتاح نمی
نْ  َقبَْل  اْْلَِمام   َرَكعَ  فَإِنْ 

َ
َها أ ِن  لَمْ  إِنْ  َمَعه   َرَكعَ  ي ِتمَّ   َوإِِلَّ  َتَعوََّذ، َوَِل  اْستَْفتَحَ  يَك 

َ
 قََرأ

  َولَمْ  َرَكعَ  فَإِنْ  6بِِه، اْشتََغَل  َما بَِقْدرِ 
ْ
، َبَطلَْت  بَِقْدرِهِ  َيْقَرأ   َوإِنْ  7َصََلت ه 

َ
 ق لْنَا َحيْث   قََرأ

، ، بََِل  َفتََخلََّف  يَْرَكع  ْذر  وِعهِ  َقبَْل  اْْلَِمام   َرَفعَ  فَإِنْ  ع  ْكَعة   فَاَتتْه   ر ك   .الرَّ
فاتحه ی  که سوره )شخصی که امام را در قیام یافت و تکبیره االحرام آورد( اگر قبل از این

رود )به شرطی که( اگر دعای استفتاح  را تمام کند امام به رکوع رفت همراه امام به رکوع می
 نخوانده و أعوذ باهلل نگفته باشد. 

                                                           
شود.  زیرا با نشستن، وقت آن فوت می . فتح الوهاب المالک و فیض االله المالک: 4

 فیض: و همچنین فاصله طوالنی شده است.
اند. و رکن بر سنت مقدم  ی فاتحه رکن، و این دو سنت فتح الوهاب المالک: زیرا سوره.  5
 است.

 شود.  فیض االله المالک: زیرا جهتِ تحصیلِ سنت، رکن رها کرده نمی
فی که از دعای استفتاح خوانده، به همان اندازه از . فتح الوهاب المالک: به مقدار حرو 6
 خواند. زیرا با عدول کردن از رکن به سنت، در جمله مقصر است. ی فاتحه می سوره
 ترک کرده است. -که بر او واجب بوده  -. فیض االله المالک: زیرا آن مقداری از رکن  7
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ها(  ای که )به این و اگر نه )دعای استفتاح خوانده و أعوذ باهلل گفته است پس( به اندازه
 خواند.  ی فاتحه( می مشغول بوده؛ )سوره

ی آن )چه گذشت( نخوانده باشد؛ نمازش باطل  به رکوع رفت در حالی که او به اندازهاگر امام 
 است. 

کند پس بدون عذری )از امام(  و اگر )فاتحه( خواند در جائی که گفتیم )باید همراه امام( رکوع 
تخلف کرد )و همراه امام به رکوع نرفت( پس اگر امام قبل از رکوعش )به اعتدال( باال آمد 

 رکعت از او فوت شده است.آن 
وذ  : َبْعَده   َوي نَْدب   ع 

َ
يَْطانِ  ِمنَ  بِاللِ  أ ل  ِف  َوَيتََعوَّذ   8الرَِّجيِم. الشَّ ، ك  وَلٰ  َوِف  9َرْكَعة 

 
 اْْل

، وم   اْْلَِمام   َسَواء   10آَكد  م 
ْ
، َوالَْمأ نَْفرِد  ْفََتِض   َوالْم  ل   َوالْم  تَنَفل نَاَزة ، َحّتَّ  َوالْم   ِف  بِهِ  َوي ِسُّ  اْْلِ

يَّةِ  ل   11.َواْْلَْهِريَّةِ  السل
                                                           

َت  فَإَِذا﴿: َتَعاََلٰ  ِلَقْوَِلِ  . 8
ْ
رآنَ  قََرأ يَْطانِ  ِمنَ  بِاللِ  فَاْستَِعذْ  الْق   سوره ﴾الرَِّجيمِ  الشَّ

  88: آیه نحل،
 .ببرید پناه عزوجل اهلل به شده رانده شیطان از داشتید، قران قرائت قصد هرگاه

ِب  َعنْ 
َ
، َسِعيد   أ ول   ََكنَ : قَاَل  اْل ْدرِيل  إََِل  قَامَ  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الِلَّ   َصّلَّ  اللِ  رَس 

ََلةِ  ، بِاللَّيْلِ  الصَّ َ ول   ث مَّ  َكَّبَّ بَْحانََك : َيق  مَّ  س  َك، َوَتبَارَكَ  َوِِبَْمِدَك، اللَّه  َك، َوَتَعاََلٰ  اْسم   َجدُّ
ول   ث مَّ  َغْي َك، إَِلَٰ  َوَِل  ْكََّب   الِلَّ  : َيق 

َ
ول   ث مَّ  َكِبًيا، أ وذ  : َيق  ع 

َ
ِ  أ ِميعِ  بِالِلَّ  ِمنَ  الَعِليمِ  السَّ

يْ   242صحیح، ترمذی  .َوَنْفِثهِ  َوَنْفِخهِ  َهْمِزهِ  ِمنْ  الرَِّجيِم، َطانِ الشَّ

آورد  ایستاد تکبیره االحرام می هرگاه رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم شب به نماز می
 برکت ، آورم می جا به را تو حمد که حالی در ستایم می پاکی به را تو فرمود: خدایا، سپس می

سپس  .تو مقدس ذات جز حق به معبودی نیست و گشت. واال تو شکوه و عظمت و تو اسم
 شده رانده شیطان شر فرمود: از تر است بسیار بزرگ. سپس می فرمود: خداوند متعال بزرگ می
.  او سحر از و او کِبْر از شیطان، های وسوسه از برم، می پناه دانا بسیار و شنوا بسیار خداوند به
 و دمد می انسان وجود در وسوسه با شیطان که  از این است کنایه شیطان کبر:  گوید می طیبی)

 .(بشمارد کوچک را دیگران و ببیند بزرگ را که خود شود می سبب
شود )و در قران آمده که  . مجموع و تحفه: زیرا در هر رکعتی، قرائت جدیدی آغاز می 8

 هرگاه قصد قرائت داشتید تعوذ کنید(.
 .دارند اتفاق همه تعوذ، بودنِ سنت بر اول رکعت در زیرا: . تحفه 10
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وذ  و بعد از دعای استفتاح،  ع 
َ
يَْطانِ  ِمنَ  بِاللِ  "أ شود. و در هر رکعتی  سنت می الرَِّجيِم" الشَّ

کند و در رکعت اول مؤکدتر است )در این حکم،( امام، ماموم، منفرد، فرض  أعوذ باهلل می
تی نماز جنازه یکسان است. و أعوذ باهلل را در نماز سریه و گزارنده و سنت گزارنده و ح

 خواند.  جهریه، آهسته می

 
 
ل  ِف  الَْفاِِتَةَ  ث مَّ َيْقَرأ ، ك  وم   اْْلَِمام   َسَواء   َرْكَعة  م 

ْ
، َوالَْمأ نَْفرِد   13ِمنَْها آيَة   َوالْبَْسَملَة   12َوالْم 

ل  َوِمنْ  وَرة   ك   15.بََراَءةَ  َغْيِ  14س 

                                                                                                                                                                                     
 . مهذب: زیرا قرائت نیست که بلند خوانده شود. 11
  لَمْ  لَِمنْ  َصََلةَ  َِل : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  قَاَل  . 12

ْ
 بخاری .الِْكتَاِب  بَِفاِِتَةِ  َيْقَرأ

756 
 .نخواندرا  فاتحه ی سوره که کسی برای نیست نمازی

ٰ  َمنْ : »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  قَاَل    لَمْ  َصََلةً  َصّلَّ
ْ
مل  ِفيَها َيْقَرأ

 
ْرآنِ  بِأ  فَِِهَ  الْق 

 385مسلم  .َتَمام   َغْي   ثَََلثًا «ِخَداج  

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

ِب  َعنْ 
َ
َة، أ ِب  َعنْ  نَْْضَ

َ
، أ ِمْرنَا: قَاَل  َسِعيد 

 
نْ  أ

َ
  أ

َ
َ  َوَما الِْكتَاِب  بَِفاِِتَةِ  َنْقَرأ  .تَيَسَّ

 818 ابوداوود. صحیح
 .دارد امکان قران از چه آن و بخوانیم فاتحه ی سوره که آن شدیم أمر

ِب  ابِْن  َعِن  . 13
َ
لَيَْكَة، أ مل  َعنْ  م 

 
نَّ  َسلََمَة، أ

َ
  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

َ
ََلةِ  ِف  قََرأ  الصَّ

َها[ 1: فاتحه] ﴾الرَِّحيمِ  ِن الرَّْحٰ  الِٰلِ  ِمْسِب﴿ ِ  اْْلَْمد  ﴿ وَ  آيًَة، َفَعدَّ : فاتحه] ﴾الَْعالَِمنيَ  رَبل  لِِلٰ

 483 خزیمه ابن صحیح .آيَتنَْيِ [ 2

 ِن الرَّْحٰ  الِٰلِ  ِمْسِب﴿ خواند می نماز در وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول: گوید می سلمه أم
ِ  اْْلَْمد  ﴿ و شمرد آیه یک را آن پس ﴾الرَِّحيمِ   .شمرد آیه دو را آن ﴾الَْعالَِمنيَ  رَبل  لِِلٰ

مل  َعنْ 
 
 "  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ : قَالَْت  َسلََمَة، أ

 
ِ  ﴿ِمْسِب: َيْقَرأ  الرَّْحَِن  الِلَّ

ِ  ﴿اْْلَْمد  [ 1: فاتحه] الرَِّحيِم﴾ َها[ 2: فاتحه] الَْعالَِمنَي﴾ رَبل  لِِلَّ حاکم  َحْرفًا. َحْرفًا َيْقَطع 

 بر شرط بخاری و مسلم صحیح دانسته و ذهبی با او موافقت نموده است. 847در مستدرک 
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ِ  ِمْسِب﴿ خواند: رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم می ِ  اْْلَْمد  ﴿  ﴾الرَِّحيمِ  الرَّْحَِن  الِلَّ  لِِلَّ
 کرد. حرف به حرف آن را قطع می ﴾الَْعالَِمنيَ  رَبل 

، ابِْن  َعِن   اللِ  ِمْسِب﴿ بِـ َصََلتَه   َيْفتَِتح   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الِلَّ   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ : قَاَل  َعبَّاس 
اند. مولف و محققِ کتابِ  . بعضی این روایت را ضعیف دانسته245ترمذی  .﴾الرَِّحيمِ  الرَّْحَِن 

 این روایت را حسن دانسته است. 208مرویات االمام الشافعی 

 کرد. آغاز می ﴾الرَِّحيمِ  الرَّْحَِن  اللِ  ِمْسِب﴿رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم نمازش را با 

، ابِْن  َعِن  َريْج  بِيِه، َعنْ  ج 
َ
، بِْن  ِعيدِ سَ  َعنْ  أ بَْي  َما، الِلَّ   رَِضَ  َعبَّاس   ابِْن  َعِن  ج  "  َعنْه 

ِ  ِمْسِب﴿: قَاَل  ث مَّ  الِْكتَاِب، فَاِِتَة  : قَاَل [ 87: حجر] ﴾الَْمثَاِن  ِمنَ  َسبًْعا آتَيْنَاكَ  َولََقدْ ﴿  الِلَّ
ِ  اْْلَْمد   الرَِّحيمِ  الرَّْحَِن  لْت  [ 2: فاتحه] ﴾الَْعالَِمنيَ  رَبل  لِِلَّ ِب  َفق 

َ
ْخََّبَكَ  لََقدْ : ِْل

َ
، أ نَّ  َسِعيد 

َ
 أ

ِ  ِمْسِب﴿: قَاَل  َعبَّاس   اْبنَ  حاکم در  .«َنَعمْ : »قَاَل . آيَة  [ 1: فاتحه] ﴾الرَِّحيمِ  الرَّْحَِن  الِلَّ

 351صحیح دانسته و ذهبی با او موافقت نموده و حافظ در التلخیص الحبیر  3018مستدرک 
 اسناد آن را صحیح دانسته است.

پسر ابن جریج از پدرش و پدرش از سعید بن جبیر و او از ابن عباس روایت کرده که 

ی فاتحه است. سپس پدرم  سوره ،﴾الَْمثَاِن  ِمنَ  َسبًْعا آتَيْنَاكَ  َولََقدْ ﴿گفت: )منظور از:( 

ِ  ِمْسِب﴿گفت:  ِ  اْْلَْمد   الرَِّحيمِ  الرَّْحَِن  الِلَّ من به پدرم )ابن جریج( گفتم:  ﴾.الَْعالَِمنيَ  رَبل  لِِلَّ

ِ  ﴿ِمْسِب آیا سعید بن جبیر به شما خبر داده که ابن عباس گفت: ای  آیه الرَِّحيِم﴾ الرَّْحَِن  الِلَّ

 ی فاتحه( است؟ گفت: بله.  )از سوره

ْجِمِر، ن َعيْم   َعنْ  نْت  : قَاَل  الْم  ِب  َوَراءَ  ك 
َ
َريَْرةَ  أ  "  ه 

َ
ِ  ِمْسِب﴿ َفَقَرأ  ﴾الرَِّحيمِ  الرَّْحَِن  الِلَّ

  ث مَّ [ 1: فاتحه]
َ
مل  قََرأ

 
ْرآنِ  بِأ ٰ  الْق  اللنيَ  َوَِل ﴿ بَلَغَ  َحّتَّ  َوقَاَل  ، «آِمنيَ : »قَاَل  ،"[ 7: فاتحه] ﴾الضَّ

ول   آِمنَي،: انلَّاس   ََّما َوَيق  ْكََّب   الِلَّ  : »َسَجدَ  ُك 
َ
ول   ،«أ ي: َسلَّمَ  إَِذا َوَيق  ِ  إِنل  بِيَِدهِ  َنْفِِس  َواذلَّ

مْ  ْشبَه ك 
َ
ولِ  َصََلةً  َْل ِ  بِرَس   شرط بر 848 مستدرک در حاکم .وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  الِلَّ

 .است نموده موافقت او با ذهبی و دانسته صحیح مسلم و بخاری

ِ  ِمْسِب﴿گوید: من پشت سر ابوهریره بودم که قرائت کرد:  نعیم بن مجمر می  الرَّْحَِن  الِلَّ
اللنَي﴾ ﴿َوَِل  که رسید به: ی فاتحه خواند تا این سپس سوره ﴾الرَِّحيمِ  ، و «آِمنيَ »گفت:  الضَّ
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ْكََّب   الِلَّ  »گفت:  کرد، می ، و هرگاه سجود می«آِمنيَ » مردم گفتند:
َ
داد،  ، و هرگاه سالم می«أ

ترینِ شما به نماز  گمان من شبیه گفت: قسم به خداوندی که جانم در دست اوست بی می
 رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم هستم.

َريْج   ابِْن  َعِن  ِن : قَاَل  ج  ْخََّبَ
َ
نَّ : »نَافِع   أ

َ
َمرَ  اْبنَ  أ ِ  ِمْسِب «يََدع   َِل  نَ َكَ  ع   الرَّْحَِن  الِلَّ

ِ  ِمْسِب﴿ بِـ الِْقَراَءةَ  َيْفتَِتح   ،"الرَِّحيمِ   2608صحیح، مصنف عبدالرزاق  .﴾الرَِّحيمِ  الرَّْحَِن  الِلَّ

ِ  ِمْسِب﴿ابن عمر هرگز  ِ  ِمْسِب﴿کرد. قرائت را با  را ترک نمی ﴾الرَِّحيمِ  الرَّْحَِن  الِلَّ  الِلَّ
 کرد. آغاز می ﴾الرَِّحيمِ  الرَّْحَِن 

، َعنْ  . 14 نَس 
َ
ول   بَيْنَا: قَاَل  أ ِرنَا َبنْيَ  يَْوم   َذاَت  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  ْظه 

َ
 إِذْ  أ

ْغَفٰ 
َ
َسه   َرَفعَ  ث مَّ  إِْغَفاَءةً  أ

ْ
ًما، َرأ تَبَسل لْنَا م  ْضَحَكَك  َما: َفق 

َ
وَل  يَا أ نِْزلَْت : »قَاَل  اللِ  رَس 

 
َّ  أ  ََعَ

وَرة   آنًِفا   «س 
َ
ْعَطيْنَاكَ  إِنَّا الرَِّحيمِ  ِن الرَّْحٰ  اللِ  ِمْسِب﴿: َفَقَرأ

َ
 إِنَّ . َواْْنَرْ  لَِربلَك  فََصلل . الَْكْوثَرَ  أ

وَ  َشانِئََك  ْبََت   ه 
َ
 400 مسلم ﴾.اْْل

 نازل ایشان بر وحی ناگهان که بود نشسته ما میان در وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول روزی
 به را شما چیزی چه خدا رسول ای: گفتیم ما. آورد باال را خویش سر تبسم، با سپس شد

 ِن الرَّْحٰ  اللِ  ِمْسِب﴿: نمود تالوت پس شد، نازل من بر ای سوره اکنون: فرمود داشت؟ وا تبسم
 ﴾...الرَِّحيمِ 

، َعِن ابِْن  . 15 ثَْمانَ  ق لْت  : قَاَل  َعبَّاس  انَ  بِْن  ِلع  مْ  َما: َعفَّ ٰ  َحَلَك  نْ  ََعَ
َ
 إََِل  َعَمْدت مْ  أ

ْنَفالِ 
َ
َما، َفَقَرْنت مْ  الِْمئنَِي، ِمنَ  َوِهَ  بََراَءَة، َوإََِلٰ  الَْمثَاِن  ِمنَ  َوِهَ  اْْل  ِمْسِب تَْكت ب وا َولَمْ  بَيْنَه 
 ِ وَها الرَِّحيِم، الرَّْحَِن  الِلَّ بْعِ  ِف  َووََضْعت م  َوالِ  السَّ مْ  َفَما الطل ٰ  َحَلَك   َفَقاَل  ٰذلَِك؟ ََعَ

ثَْمان   ول   ََكنَ : ع  ِ  رَس  ا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  الِلَّ ِِت  ِممَّ
ْ
، َعلَيْهِ  يَأ َمان  وَ  الزَّ ل   وَه   َعلَيْهِ  َيْْنِ

َورِ  ِمنَ  ء   َعلَيْهِ  نََزَل  إَِذا َوََكنَ : قَاَل  الَْعَددِ  َذَواِت  السُّ ْ  ََل ، يَْكت ب   َمنْ  َبْعَض  َدََع  الَّشَّ
ول   وا: »َفيَق  وَرةِ  ِف  ٰهِذهِ  َضع  ْنَفال   َوََكنَِت  «َوَكَذا َكَذا ِفيَها الَِّت  السُّ

َ
َوائِلِ  ِمنْ  اْْل

َ
 نََزلَْت  َما أ

ْرآِن، آِخرِ  ِمنْ  بََراَءة   َوََكنَْت  بِالَْمِدينَِة، ت َها َوََكنَْت  الْق  ِتَها، َشِبيَهةً  قِصَّ نََّها َفَظنَنْت   بِِقصَّ
َ
 أ

ِبَض  ِمنَْها، ول   َفق  ِ  رَس  ْ  َولَمْ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  الِلَّ نََّها نَلَا ي بنَيل
َ
ْكت ْب  فَلَمْ  ِمنَْها، أ

َ
 أ
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خواند؛ امام و ماموم و منفرد یکسانند. و بسم اهلل  ی فاتحه در هر رکعتی می سورهسپس 
 ی توبه است. ای( از هر سوره به غیر از سوره ی فاتحه و )آیه ای از سوره الرحمن الرحیم آیه

ب   وْ [ 2] 18َوَطاَل، َعْمًدا ِفيَها َسَكَت  فَإِنْ [ 1] 17َوتََواَِلَها، 16تَْرتِيب َها َوََيِ
َ
َ  أ  َوقََصدَ  قَْص 

وْ [ 3] 19الِْقَراَءِة، َقْطعَ 
َ
وْ  بِِذْكر   َخلَّلََها أ

َ
ا َغْيَِها ِمنْ  قَِراَءة   أ  َمْصلََحةِ  ِمنْ  لَيَْس  ِممَّ

ََلِة؛ ، اْنَقَطَعْت  20الصَّ َها قَِراَءت ه  نِف 
ْ
 . َويَْستَأ

                                                                                                                                                                                     

َما ِ  ِمْسِب َسْطرَ  بَيْنَه   مسلم و بخاری شرط بر 2875 مستدرک در حاکم الرَِّحيِم. الرَّْحَِن  الِلَّ

 .است نموده موافقت او با ذهبی و دانسته صحیح
ی انفال کردید که از مثانی است و قصد  چه چیزی شما را وا داشت که قصد سوره

ی توبه کردید که از مئین است و آن دو را در کنار یکدیگر قرار دادید؟ و بسم اهلل  سوره
ی قرار دادید؟ عثمان ی طوالن ی توبه را جزو هفت سوره الرحمن الرحیم ننوشتید؟ و سوره

های معدودی بر  آمد در حالی که سوره گفت: بر رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم زمانی می
شد کسانی که  شد. عثمان در ادامه گفت: و هرگاه چیزی بر ایشان نازل می ایشان نازل می
یز در آن ذکر ای که فالن چ فرمود: این را در سوره خواند و می نوشتند را فرامی برای ایشان می

ی توبه از آخرین  هائی است که در مدینه نازل شد و سوره شده، بگذارید. و انفال از اولین سوره
ی انفال است. من  ی آن شبیه به قصه های قران است که در مدینه نازل شد. و قصه سوره

از دنیا ی انفال است. رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم  ی توبه جزو سوره گمان کردم که سوره
رحلت نمود و برای ما مشخص نکرد که این جزو آن سوره است. پس من بین آن دو سوره 

ِ  "ِمْسِب  ننوشتم.الرَِّحيِم"  الرَّْحَِن  الِلَّ
. نجم: زیرا نظم قران معجز است و رعایت نکردن ترتیب، سبب خلل در اعجاز آن  16

 شود. می
 . نجم: زیرا قرائت مأثور است. 17
 دهد. زیرا سکوت طویل، بر اعراض او از تالوت داللت می. عجاله:  18
ْعمال   إِنََّما: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  قَاَل .  18

َ
 1807 مسلم ،1 بخاری .بِانلليَّاِت  اْْل

 .دارد بستگی نیت به أعمال قطعاً
 عجاله و نجم: به خاطر اجتماع سکوت و قصد.

 ی فاتحه. او و ایجاد تغییر در نظم سوره. عجاله: به سبب اعراض  20
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ی فاتحه  در سوره [1]شود. پس اگر  ی فاتحه و پیاپی خواندن آن واجب می و ترتیب سوره
یا )سکوتش( کوتاه شد اما )با سکوتش(  [2]به عمد سکوت کرد و )سکوتش( طوالنی شد 

ی فاتحه وارد کرد،  یا در میان آن ذکری یا قرائتی از غیرِ سوره [3]قصدِ قطعِ قرائت داشت 
که آن ذکر و قرائت از مصلحت نماز نیست؛ )در هر سه مسأله( قرائتش منقطع شده است و 

 کند. رائتش را تجدید میق
ََلِة: َمْصلََحةِ  ِمنْ  ََكنَ  َوإِنْ  ِميِنهِ [ 1] الصَّ

ْ
ِمنيِ  َكتَأ

ْ
وْ [ 2] 21إَِماِمِه، تِلَأ

َ
 إَِذا َعلَيْهِ  َفتِْحهِ  أ

وْ [ 3] 22َغِلَط،
َ
وِدهِ  أ ج  وْ [ 4] َوَْنْوَِها، 23تِلََِلَوتِهِ  س 

َ
وْ  َسَكَت  أ

َ
 .َتنَْقِطعْ  لَمْ  24نَاِسيًا؛ َذَكرَ  أ

                                                           
 :است شده ترغیب آن بر شرع طرف از که است اموری زیرا: نجم . 21

ِب  َعنْ 
َ
َريَْرةَ  أ نَّ : ه 

َ
نَ  إَِذا: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ مَّ

َ
، أ ن وا، اْْلَِمام  مل

َ
 َمنْ  فَإِنَّه   فَأ

ِمين ه   َواَفَق 
ْ
ِمنيَ  تَأ

ْ
ِفرَ  الَْمََلئَِكةِ  تَأ مَ  َما ََل   غ   780 بخاری .َذنِْبهِ  ِمنْ  َتَقدَّ

 آمین با او گفتن آمین که کسی شک بدون. بگویید آمین پس گفت آمین امام هرگاه
 آمرزیده برایش داده، انجام قبل از که( ای صغیره) گناه هر شود، موافق فرشتگان گفتن

 .شود می
رِ  َعِن  . 22 َسوَّ َسِديل  يَِزيدَ  بِْن  الْم 

َ
نَّ  الَْماِلِِكل، اْْل

َ
وَل  أ ِ  رَس   - وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  الِلَّ

بََّما ََيَْيٰ  قَاَل  وَل  َشِهْدت  : قَاَل  َور  ِ  رَس    - وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  الِلَّ
 
ََلةِ  ِف  َيْقَرأ  َفََتَكَ  الصَّ

ه ، لَمْ  َشيْئًا
ْ
ل   ََل   َفَقاَل  َيْقَرأ وَل  يَا: رَج  ، رَس  ِ ول   َفَقاَل  َوَكَذا، َكَذا آيَةَ  تََرْكَت  الِلَّ ِ  رَس   َصّلَّ  الِلَّ

ْذَكْرتَنِيَها َهَلَّ : »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل  
َ
 807 ابوداوود حسن، .«أ

 و کرد ترک را آیات از چیزی نماز، در سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول که بودم حاضر من
 فالنی و فالنی ی آیه! خدا رسول ای: گفت ایشان به شخصی( نماز پایان از بعد. )نخواند را آن
 نکردی؟ یادآوری مرا نماز در چرا: فرمود سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول. کردی رها را

ِ  َعبْدِ  َعنْ  َمَر، بِْن  الِلَّ نَّ  ع 
َ
ٰ : " وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ   َصََلًة، َصّلَّ

َ
 ِفيَها َفَقَرأ

ا َعلَيِْه، فَل ِبَس  َب   قَاَل  انَْْصََف  فَلَمَّ
 
َصلَّيَْت : »ِْل

َ
 .«َمنََعَك  َفَما: »قَاَل  َنَعْم،: قَاَل  «َمَعنَا؟ أ

 807 ابوداوود صحیح،
 بر قرائت که خواند می قران نماز، آن در. خواند را نمازی سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول

 نماز ما همراه آیا: گفت کعب بن أبی به شد منصرف نماز از که وقتی. شد مشتبه ایشان
 ؟(نگشودی ما بر را قرائت که) کرد منع را تو چیزی چه: فرمود. بله: گفت گزاردی؟
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 [1]ی فاتحه آورد( از مصلحت نماز باشد، مانند:  و اگر )ذکر یا قرائتی که در اثنای سوره
یا سجودش  [3]یا گشودن بر امامش هرگاه اشتباه کرد  [2]آمین گفتنش برای آمین امامش 

یا به فراموشی سکوت کرد یا ذکر گفت؛ )قرائتش(  [4]برای سجود تالوت امامش و مانند آن 
 منقطع نشده است.

وْ  َحْرفًا، ِمنَْها تََركَ  َولَوْ 
َ
وْ  تَْشِديَدًة، أ

َ
بَْدَل  أ

َ
، َحْرفًا أ  25.تَِصحَّ  لَمْ  ِِبَرْف 

ی فاتحه، حرفی یا تشدیدی را ترک کرد یا حرفی را به حرفی دیگر تبدیل  و اگر از سوره
 کرد؛ صحیح نشده است.

" "َوَِل : قَاَل  َوإَِذا اللنِيَ ا 26"آِمنَي"،: قَاَل  الضَّ يَّةِ  ِف  ِِسًّ ل   27اْْلَْهِريَِّة. ِف  وََجْهًرا السل

                                                                                                                                                                                     

ِب  َعنْ  . 23
َ
، أ َمَر، ابِْن  َعِن  ِِمْلَز  نَّ  ع 

َ
ْهرَ  َصّلَّ » وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ  َفَظنَنَّا الظُّ

نَّه  
َ
  أ

َ
يَل  قََرأ ْجَدةَ  َتْْنِ بر شرط شیخین صحیح دانسته و دهبی  806حاکم در مستدرک  .«السَّ

 با او موافقت نموده است.
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم نماز ظهر خواند )و در آن سجود تالوت انجام داد، همان 

ی  تصریح شده است.( ما پنداشتیم که ایشان سورهو غیر او  807گونه که در روایت ابوداوود 
 سجده خواندند )که به سجود رفتند(.

شود زیرا هنگامی که داخل نماز به  فیض االله المالک: بر نماز قیاس گرفته می.  24
 شود. فراموشی سخن بگوید، نمازش باطل نمی

 ی فاتحه. . فیض االله المالک: به سبب تغییر نظم سوره 25
مْ  قَاَل  إَِذا: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  نلَِّبُّ ا قَاَل  . 26 ك  َحد 

َ
 ِف  الَمََلئَِكة   َوقَالَِت  آِمنَي،: أ

َماءِ  َما فََواَفَقْت  آِمنَي،: السَّ ْخَرىٰ  إِْحَداه 
 
ِفرَ  اْل مَ  َما ََل   غ   781بخاری  َذنِْبِه. ِمنْ  َتَقدَّ

گفتند. و یکی با دیگری موافق  هرگاه یکی از شما آمین گفت و فرشتگان آسمان آمین
 .شود می آمرزیده برایش داده انجام قبل از که( ای صغیره) گناه هر آمد،

فتح المسالک: این قول قدیم امام است که در نماز جهریه، ماموم به همراه امام به  . 27
اند. اما قول جدید امام این است  گوید و اصحاب ما نیز این قول را ترجیح داده جهر آمین می

گونه که  گوید. همان گوید اما ماموم آهسته آمین می که در نماز جهریه، امام به جهر آمین می
ی این قول را از کتاب االم نقل کرده است. پس در این مسأله فتوا بر قول قدیم امام نوو

 است. 
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"  "َوَِل و هرگاه  اللنِيَ گفت؛ آهسته در نمازهای سریه و بلند در نمازهای جهریه، آمین الضَّ

 گوید. می
ن   وم   َوي َؤمل م 

ْ
َقاِرنًا َجْهًرا الَْمأ ِمنيِ  م 

ْ
ن   28اْْلَْهِريَِّة، ِف  إَِماِمهِ  تِلَأ  ِلَفَراِغ  ثَاِنيًا َوي َؤمل

 29.فَاِِتَِتهِ 
 گوید. و در نمازهای جهریه، ماموم به همراهِ آمین گفتنِ امامش، بلند آمین می

                                                                                                                                                                                     

کند امام مامومین به  نص قول امام در االم: امام هنگام آمین گفتن، صدایش را بلند می
 خوانند و دوست ندارم که بلند بخوانند اما اگر بلند خواندند چیزی بر ایشان نیست. آهسته می

 د گفتن آمین:دلیل بر بلن

، بِْن  َوائِِل  َعنْ  ْجر  ول   ََكنَ : قَاَل  ح  ِ  رَس    إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  الِلَّ
َ
 َوَِل ﴿ قََرأ

اللنيَ   832 ابوداوود. حسن .َصْوتَه   بَِها َوَرَفعَ  ،«آِمنيَ : »قَاَل  ﴾الضَّ

اللنيَ  َوَِل ﴿ هرگاه وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول  آوازش و آمین،: گفت می خواند، می ﴾الضَّ

 .کرد می بلند را

، بِْن  َوائِِل  َعنْ  ْجر    وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الِلَّ   َصّلَّ  انلَِّبَّ  َسِمْعت  : قَاَل  ح 
َ
وِب  َغْيِ ﴿: قََرأ  الَْمْغض 

اللنيَ  َوَِل  َعلَيِْهمْ   248صحیح، ترمذی  .َصْوتَه   بَِها َوَمدَّ  آِمنَي،: َفَقاَل  ،﴾الضَّ

 َغْيِ ﴿گوید: از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم شنیدم که قرائت کرد:  وائل بن حجر می
وِب  اللنيَ  َوَِل  َعلَيِْهمْ  الَْمْغض   پس فرمود: آمین. و آوازش را به آن بلند کرد. ،﴾الضَّ

ِب  َعنْ  . 28
َ
َريَْرةَ  أ نَّ : ه 

َ
نَ  إَِذا: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ مَّ

َ
، أ ن وا، اْْلَِمام  مل

َ
 فَإِنَّه   فَأ

ِمين ه   َواَفَق  َمنْ 
ْ
ِمنيَ  تَأ

ْ
ِفرَ  الَْمََلئَِكةِ  تَأ مَ  َما ََل   غ   780 بخاری .َذنِْبهِ  ِمنْ  َتَقدَّ

 آمین با او گفتن آمین که کسی شک بدون. بگویید آمین پس گفت آمین امام هرگاه
 .شود می آمرزیده برایش داده انجام قبل از که( ای صغیره) گناه هر آید، موافق فرشتگان گفتن

 آمده که لفظ عام است. "إذا". زیرا در روایات لفظ  28


