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ََلةِ  ِصَفةِ  بَاب    (3) الصَّ
نَْدب   ث مَّ  نَْفرِد   اََما   ِلِ  ي  ْكَعةِ  ِف  َواَم  وَلى  الرَّ

 
وَرة   قَِراَءة   الَْفاِِتَةِ  َبْعدَ  َفَقْط  َواثلَّاِنيَةِ  اْْل  س 

.  1ََكِملَة 
ی فاتحه، فقط در رکعت اولی و دومی، قرائت  سپس برای امام و منفرد بعد از سوره

 شود. ی کامل سنت می سوره
بْح   َوي نَْدب   ْهر   لِص  ِل، ِطَوال   2َوظ  َفصَّ ، وَِعَشاء   وَعْص   3الْم  ه  وَْساط 

َ
 إِنْ  4قَِصار ه   َواََمْغرِب   أ

وَْساِطهِ  بِِطَواِلِ  رَِضَ 
َ
ونَ  َوأ وم  م 

ْ
ور ونَ  اََمأ َف. َوإِّلَّ  ََمْص   5َخفَّ

                                                           

ِ  َعبْدِ  َعنْ  . 1 ِب  بِْن  اّللَّ
َ
بِيهِ  َعنْ  َقتَاَدَة، أ

َ
نَّ : »أ

َ
  ََكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

 
 َيْقَرأ

ْكَعتَْيِ  ِف  وََلَْيِ  الرَّ
 
ْهرِ  اَِمنَ  اْْل ، الظُّ وَرة   الِْكتَاِب  بَِفاِِتَةِ  َوالَْعْصِ نَا وَس  ْحيَانًا، اْْليَةَ  َوي ْسِمع 

َ
 أ

 
 
ْكَعتَْيِ  ِف  َوَيْقَرأ ْخَرَيْيِ  الرَّ

 
 151مسلم  الِْكتَاِب. بَِفاِِتَةِ  اْْل

ی  رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در دو رکعت اولی از نماز ظهر و نماز عصر، سوره
کعت شنواند. و در دو ر کرد و گاهی آیه را به ما می ای دیگر را  تالوت می فاتحه و سوره

 کرد. ی فاتحه تالوت می آخری فقط سوره
آنچه مصنف رحمه اهلل بیان کرد که برای ظهر همانند صبح، طوال مفصل سنت .  2

شود قول مرجوحی است بلکه قول راجح این است که برای ظهر قریب به طوال مفصل  می
 شود. سنت می

نْ  َل   َوي ْستََحبُّ : در نهایه آمده
َ
  أ

َ
ْهرِ  ِف  َيْقَرأ َوالِ  اَِمنْ  بَِقِريب   الظُّ وَْضِة، ِف  َكَما الطِّ  الرَّ

َصنِِّف  َوإِْطََلق   ول   الْم   .َذلَِك  ََعَ  ََمْم 

َصنِِّف  لََكَ ِ  َوَظاِهر  : در مغنی آمده بِْح  َبْيَ  التَّْسِوَية   الْم  ْهِر، الصُّ  َولَِكنَّ  َوالظُّ
ْستََحبَّ  نْ  الْم 

َ
  أ

َ
ْهرِ  ِف  َيْقَرأ َوالِ  اَِمنْ  قَِريب   الظُّ وَْضةِ  ِف  َكَما الطِّ ْصِلَها الرَّ

َ
 .َكأ
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 أول بكرس" وطوال املغرب ف املفصل قصار قراءة" يسن" و": القویم آمده در المنهاج
 الظهر ويف الصبح ف" باتلطويل" رضوا َمصورين وإاَما  للمنفرد" بالنسبة وضمه

 ".بأوساطه والعشاء العص ويف" الصبح ف يقرأ مما أي" اَمنه بقريب

 .قريب وظهر املفصل طوال صبح ف وسن: در المنهج آمده

ها که از کوتاه بودنشان نشأت  ی بین سوره . مفصل نامیده شده: به سبب کثرت فاصله 3
 شود. در آن به مقدار کم یافته می گرفته است. قیل: زیرا منسوخ

آن از عم تا ضحی، و قصار  فیض االله المالک: طوال مفصل از حجرات تا عم، و اوساط
 اند. آن از ضحی تا ناس برآورد کرده

َثنَا . 1 لَيَْمان   َحدَّ ، ْبن   س  نَّه   يََسار 
َ
بَا َسِمعَ  أ

َ
َريَْرَة، أ ول   ه  يْت   اََما: َيق 

َ
َحًدا َرأ

َ
ْشبَهَ  أ

َ
 َصََلةً  أ

ولِ  ِ  بِرَس  ، اَِمنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ   َصّلَّ  اّللَّ اَِمي   ف ََلن 
َ
لَيَْمان   قَاَل  بِالَْمِدينَِة، ََكنَ  أ  فََصلَّيْت  : س 

نَا
َ
وََلَْيِ  ِف  ي ِطيل   فَََكنَ » َوَراَءه ، أ

 
ْهِر، اَِمنَ  اْْل َفِّف   الظُّ ، َوُي  ْخَرَيْيِ

 
َفِّف   اْْل ، َوُي   الَْعْصَ

 
 
وََلَْيِ  ِف  َوَيْقَرأ

 
ِل، بِِقَصارِ  الَْمْغرِِب  اَِمنَ  اْْل َفصَّ ِل، بِوََسِط  َشاءِ الْعِ  َويِف  الْم  َفصَّ  َويِف  الْم 

بِْح  لِ  بِِطَوالِ  الصُّ َفصَّ  1331حسن، صحیح ابن حبان  .«الْم 

گوید: کسی را ندیدم که از فالنی که امیر مدینه )عمر بن عبدالعزیز( است  ابوهریره می
گوید: من پشت سرش  تر به رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم باشد. سلیمان می نمازش شبیه

خواند. و  نماز گزاردم. وی دو رکعت اول نماز ظهر را طوالنی و دو رکعت دوم را سبک می
داد. و در دو رکعت اول نماز مغرب، قصار مفصل، و در عشا، اوساط  نماز عصر را تخفیف می

 خواند. مفصل و در صبح، طوال مفصل می

ِب  َعنْ 
َ
ْسلَِمِّ  بَْرَزةَ  أ

َ
ول   ََكنَ : قَاَل  اْْل   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 

 
 اََما الَْفْجرِ  ِف  َيْقَرأ

تِّيَ  َبْيَ   161مسلم  آيًَة. الِْمائَةِ  إَِل  السِّ

 کرد. رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در نماز صبح، بین شصت تا یکصد آیه تالوت می

ِب  َعنْ 
َ
، َسِعيد   أ نَّ  اْْل ْدرِيِّ

َ
  ََكنَ  وََسلَّمَ  يْهِ َعلَ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

 
ْهرِ  َصََلةِ  ِف  َيْقَرأ  ِف  الظُّ

ْكَعتَْيِ  وََلَْيِ  الرَّ
 
ِّ  ِف  اْْل ْخَرَيْيِ  َويِف  آيًَة، ثَََلِثيَ  قَْدرَ  َرْكَعة   ك 

 
ةَ  ََخَْس  قَْدرَ  اْْل وْ  آيَةً  َعْْشَ

َ
 أ

ْكَعتَْيِ  ِف  الَْعْصِ  َويِف  - ذىلَِك  نِْصَف  قَاَل  وََلَْيِ  الرَّ
 
ِّ  ِف  اْْل  ََخَْس  قَِراَءةِ  قَْدرَ  َرْكَعة   ك 

ةَ  ْخَرَيْيِ  َويِف  آيَةً  َعْْشَ
 
 152مسلم  ." ذىلَِك  نِْصِف  قَْدرَ  اْْل
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ی  رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در نماز ظهر در دو رکعت اولی در هر رکعتی به اندازه
ی نصف آن  آیه یا راوی گفت: به اندازهی پانزده  سی آیه و در دو رکعت آخری به اندازه

کرد و در نماز عصر در دو رکعت اول در هر رکعتی به مقدار پانزده آیه و در دو  تالوت می
 کرد. رکعت آخری به مقدار نصف آن تالوت می

ِ  َعبْدِ  َعنْ  بِيِه، َعنْ  ب َريَْدَة، بِْن  اّللَّ
َ
نَّ » أ

َ
وَل  أ ِ  رَس    ََكنَ  َسلَّمَ وَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ

 
 َيْقَرأ

ْمِس  اْْلِخَرةِ  الِْعَشاء َصََلةِ  ِف  َحاَها، بِالشَّ ْشبَاِهَها وَض 
َ
َورِ  اَِمنَ  َوأ  999صحیح، نسائی  .«السُّ

ْمِس رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در نماز عشا،  َحاَها" "َوالشَّ  شبیه هائی و سوره وَض 

 کرد. آن تالوت می به
نَِس  َعنْ .  5

َ
، بِْن  أ نَّه   اََمالِك 

َ
َخفَّ  َقطُّ  إاََِما    َوَراءَ  َصلَّيْت   اََما: »قَاَل  أ

َ
َتمَّ  َوَّل  َصََلًة، أ

َ
 أ

ولِ  اَِمنْ  َصََلةً   169مسلم . «وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 

هرگز پشت سر کسی نماز نگزاردم که نمازش همانند نماز رسول اهلل صلی اهلل علیه و 
 تر باشد.  تر و کامل سلم، سبک

ِب  َعنْ 
َ
، أ ود  نَّ  َمْسع 

َ
ًَل، أ ِ : قَاَل  رَج  وَل  يَا َواّللَّ ِ  رَس  ر   إِّنِّ  اّللَّ خَّ

َ
تَأ

َ
 اَِمنْ  الَغَداةِ  َصََلةِ  َعنْ  َْل

ْجِل 
َ
ا ف ََلن   أ يْت   َفَما بِنَا، ي ِطيل   ِممَّ

َ
وَل  َرأ ِ  رَس  َشدَّ  َموِْعَظة   ِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ

َ
 أ

، اَِمنْه   َغَضبًا مْ  إِنَّ : »قَاَل  ث مَّ  يَْواََمئِذ  ِريَن، اَِمنْك  نَفِّ مْ  اَم  يُّك 
َ
ى  اََما فَأ ْز، بِانلَّاِس  َصّلَّ  فَإِنَّ  فَلْيَتََجوَّ

ِعيَف  ِفيِهم    102بخاری  .«احلَاَجةِ  وََذا َوالَكِبيَ  الضَّ

آیم  مردی گفت: ای رسول خدا! قسم به خدا که من به خاطر فالنی به نماز صبح دیر می
کند. هرگز ندیدم که رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به هنگام  زیرا نماز را به ما طوالنی می

اند که  شما کسانیتر از آن روز باشد. سپس فرمود: همانا از میان  پند و موعظه، خشمگین
اند. پس هر کدام از شما که به مردم نماز گزارد؛ نماز را سبک کند.  ی تنفر مردم از دین مایه

 زیرا در میان ایشان، ناتوان، بیمار و صاحب حاجتی وجود دارد. 

، َعنْ  ى : قَاَل  َجابِر  َعاذ   َصّلَّ نَْصارِيُّ  َجبَل   ْبن   اَم 
َ
ْصَحابِهِ  اْْل

َ
َل  الِْعَشاِء، َصََلةَ  بِأ  َفَطوَّ

ل   فَانَْصََف  َعلَيِْهْم، ، اَِمنَّا رَج  ى ْخِبَ  فََصّلَّ
 
َعاذ   فَأ ، اَم  ، إِنَّه  : َفَقاَل  َعنْه  نَافِق  ا اَم   ذىلَِك  بَلَغَ  فَلَمَّ

َل، ى  َدَخَل  الرَّج  ولِ  ََعَ ِ  رَس  ْخَبَه   وََسلََّم، َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ
َ
َعا َل   قَاَل  اََما فَأ  انلَِّبُّ  َفَقاَل  ذ ،اَم 

ت ِريد  : »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ 
َ
نْ  أ

َ
ونَ  أ َعاذ ؟ يَا َفتَّانًا تَك    بِانلَّاِس، َصلَّيَْت  إَِذا اَم 

ْ
 فَاقَْرأ
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و برای نماز صبح و ظهر، طوال مفصل و برای نماز عصر و عشا، اوساط مفصل و برای 
شود )به شرطی که( اگر مامومین مشخص به طوال و  نماز مغرب، قصار مفصل سنت می

اوساط مفصل راضی باشند و اگر نه )مامومین محصور راضی نیستند؛ قرائت را( سبک 
 کند.  می

بِْح  َعةِ  َولِص  يل   الم: اْْل م  ََتى، وَهْل  اتلَّْْنِ
َ
نَّةِ  6أ بِْح  َولِس  نَّةِ  7الصُّ  َوَرْكَعَتِ  8الَْمْغرِِب  وَس 

َواِف  َها يَا ق ْل  10:َواِّلْسِتَخاَرةِ  9الطَّ يُّ
َ
 .َواْلِْخََلص   الََْكفِر ونَ  أ

                                                                                                                                                                                     

ْمِس  َحاَها، بِالشَّ ، َربَِّك  اْسمَ  وََسبِِّح  وَض  ى َْعَ
َ
، إَِذا َواللَّيْلِ  اْْل   َيْغََشى

ْ
 .«َربَِّك  بِاْسمِ  َواقَْرأ

 936صحیح، ابن ماجه 
معاذ بن جبل به یارانش نماز عشا را امامت کرد و بر ایشان طوالنی کرد. پس شخصی از 
ما منصرف شد و تنها نماز گزارد. از کارش به معاذ خبر داده شد. معاذ گفت: او منافق است. 

خل شد و ی معاذ( به آن شخص رسید، به رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم دا وقتی که )گفته
ی معاذ آگاه ساخت. رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمود: ای معاذ! آیا  ایشان را از گفته

ْمِس گر باشی؟ هرگاه به مردم نماز گزاردی؛ بخوان:  خواهی فتنه می َحاَها، َوالشَّ  َسبِِّح  وَض 
، َربَِّك  اْسمَ  ى َْعَ

َ
، إَِذا َواللَّيْلِ  اْْل   َيْغََشى

ْ
 َربَِّك.  بِاْسمِ  اقَْرأ

َطرِِّف  َعنْ  ِ  َعبْدِ  بِْن  اَم  ِي، بِْن  اّللَّ خِّ ثَْمانَ  َسِمْعت   قَاَل  الشِّ ِب  بِْن  ع 
َ
ول   الَْعاِص، أ : َيق 

َرِن  ِحيَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  إَِلَّ  َعِهدَ  اََما آِخر   ََكنَ  اَمَّ
َ
ائِِف  ََعَ  أ  يَا» ِل  قَاَل  الطَّ

ثَْمان   ََلِة، ِف  ََتَاَوزْ  ع  ْضَعِفِهْم، انلَّاَس  َواقِْدرِ  الصَّ
َ
ِغَي، الَْكِبَي، ِفيِهم   فَإِنَّ  بِأ  َوالصَّ

ِقيَم،  931حسن صحیح، ابن ماجه  .«احْلَاَجةِ  وََذا َواْْلَِعيَد، َوالسَّ

العاص گفت: آخرین چیزی که رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم مرا به آن  عثمان بن ابی
نمود هنگامی که مرا امیر طائف منصوب کرد این بود که گفت: ای عثمان! نماز را  سفارش

تر قرار بده. زیرا در میان ایشان، سالمند،  ی ضعیف )به مردم( سبک کن. همه را به اندازه
 کوچک، بیمار، دور از منزل و صاحب حاجتی وجود دارد.

ِب  َعنْ  . 6
َ
َريَْرةَ  أ ، اّللَّ   رَِضَ  ه    وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ : »قَاَل  َعنْه 

 
 ِف  َيْقَرأ

َعةِ  يل   الم الَفْجرِ  َصََلةِ  ِف  اْل م  ْجَدَة، َتْْنِ ََتى  َوَهْل  السَّ
َ
ْهرِ  اَِمنَ  ِحي   اِلنَْسانِ  ََعَ  أ  .«ادلَّ

 391بخاری 
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يل   الم خواند: میرسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در روز جمعه در نماز صبح   َتْْنِ
ْجَدَة، ََتى  َوَهْل  السَّ

َ
ْهِر. اَِمنَ  ِحي   اِلنَْسانِ  ََعَ  أ  ادلَّ

ِب  َعنْ  . 1
َ
َريَْرَة، أ نَّ "  ه 

َ
وَل  أ   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 

َ
 يَا ق ْل : الَْفْجرِ  َرْكَعَتِ  ِف  قََرأ

َها يُّ
َ
وَن، أ وَ  َوق ْل  الََْكفِر  َحد   الل   ه 

َ
 126مسلم  ." أ

َها يَا "ق ْل رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در دو رکعت سنت صبح  يُّ
َ
وَن، أ وَ  َوق ْل  الََْكفِر   ه 

" الل   َحد 
َ
 تالوت کرد. أ

َمَر، ابِْن  َعِن    فَََكنَ » َشْهًرا، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  َراََمْقت  : قَاَل  ع 
 
 ِف  َيْقَرأ

ْكَعتَْيِ  َها يَا ق ْل  الَْفْجرِ  َقبَْل  الرَّ يُّ
َ
وَ  َوق ْل  الََْكفِر ونَ  أ َحد   اّللَّ   ه 

َ
 1119صحیح، ابن ماجه  .«أ

یک ماه رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم را زیر نظر گرفتم. ایشان در دو رکعت سنت قبل 

َها يَا "ق ْل از صبح  يُّ
َ
وَن، أ وَ  َوق ْل  الََْكفِر  حَ  الل   ه 

َ
"أ  کرد. تالوت می د 

ِ  َعبْدِ  َعنْ  . 3 ، بِْن  اّللَّ ود  نَّ  َمْسع 
َ
  ََكنَ » وََسلََّم، َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

 
ْكَعتَْيِ  ِف  َيْقَرأ  الرَّ

َها يَا ق ْل  الَْمْغرِِب  َصََلةِ  َبْعدَ  يُّ
َ
وَ  َوق ْل  الََْكفِر ونَ  أ َحد   اّللَّ   ه 

َ
صحیح لغیره، ابن ماجه  .«أ

1166 

َها يَا "ق ْل رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در دو رکعت سنت بعد از مغرب  يُّ
َ
 الََْكفِر ونَ  أ

وَ  َوق ْل  " اّللَّ   ه  َحد 
َ
 کرد. تالوت می أ

نَّ  الِل، َعبْدِ  بِْن  َجابِرِ  َعنْ  . 9
َ
وَل  أ   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ   َصّلَّ  اللِ  رَس 

َ
 َرْكَعَتِ  ِف  قََرأ

َواِف  وَرَتِ  الطَّ َها يَا ق ْل : اْلِْخََلِص  بِس  يُّ
َ
وَن، أ وَ  َوق ْل  الََكفِر  َحد   اّللَّ   ه 

َ
صحیح، ترمذی  .أ

369 
ای که در آن اخالص  رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در دو رکعت سنت طواف، دو سوره

َها يَا "ق ْل )در بندگی است، یعنی:(  يُّ
َ
و أ وَ  َوق ْل  َن،الََكفِر  " اّللَّ   ه  َحد 

َ
 تالوت کرد. أ

. برای آن روایتی نیافتم. اما امام نووی در کتاب االذکار گفته که در نماز استخاره این  10
 دو سوره خوانده شود.

گوید: در هیچ کدام از  الفتوحات الربانیه علی األذکار النواویه: حافظ زین الدین عراقی می
ای در دو رکعت استخاره خوانده شود. اما  طرق حدیث نیافتم که تعیین شده باشد چه سوره

قول امام نووی در کتاب اذکارش و قبل از آن امام غزالی در احیاء علوم الدین که خواندن این 
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ی انسان، و برای سنت صبح و سنت مغرب و  ی سجده و سوره و برای صبح جمعه: سوره
 شود(.  ی کافرون و اخالص )سنت می و سنت استخاره: سوره دو رکعت سنت طواف

ِتيل   َوي نَْدب   ْ . 11الَّتَّ وَرة   َوت ْكَره   12َواتلََّدبُّر  و    السُّ م 
ْ
 13اْلِاََماِ . قَِراَءةَ  يَْسَمع   لَِمأ

                                                                                                                                                                                     

اند و در  های اخالص اند؛ مناسبت دارد. زیرا این دو سوره، سوره ره مستحب دانستهدو سو
 استخاره، معنایِ اخالصِ رغبت و صدقِ تفویض و واگذاریِ امور وجود دارد. 

  افزاید: شیخ ابوالحسن بکری گفته در ادامه ابن عالن صدیقی در الفتوحات الربانیه می
که در بسیاری از نمازهای سنت، روایت وجود دارد که  نشود به ای است: استدالل آورده می

شود )و بر آن قیاس  این دو سوره خوانده شود پس نماز استخاره نیز به آن ملحق کرده می
 شود(. گرفته می

ْرآنَ  : َوَرتِِّل ِلَقْوِلِ َتَعاَلى  . 11  1سوره مزمل، آیه  .تَْرِتيًَل  الْق 

 اعات مخارج حروف و احکام تجوید بخوان.گونه که نازل شده با مر و قران را آن
نَْزنْلَاه   ِكتَاب  : ِلَقْوِلِ َتَعاَلى  . 12

َ
بَارَك   إََِلَْك  أ وا اَم  بَّر  رَ  آيَاتِهِ  َِلَدَّ ول و َوَِلَتََذكَّ

 
ْْلَاِب. أ

َ
 اْْل

 29سوره ص، آیه 
کنند کتاب پر خیر و برکتی است که بسوی تو فرو فرستادیم تا در آیاتش بیندیشند و تدبر 

 و خردمندان پند گیرند.
ْرآن   ق ِرئَ  َوإَِذا: َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ  . 13 وا الْق  نِْصت وا َل   فَاْستَِمع 

َ
مْ  َوأ سوره  ت رََْح وَن. لََعلَّك 

 201أعراف، آیه 
شود به آن گوش فرا دهید و خاموش باشید تا مشمول  هنگامی که قران خوانده می

 رحمت خدا شوید.

بَاَدةَ  َعنْ  ااَِمِت  بِْن  ع  ى : قَاَل  الصَّ ول   بِنَا َصّلَّ بَْح، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس   الصُّ
لَْت  ا الِْقَراَءة ، َعلَيْهِ  َفثَق  ول   انَْصََف  فَلَمَّ ْقبََل  َصََلتِهِ  اَِمنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 

َ
 أ

مْ  إِّنِّ : " َفَقاَل  بِوَْجِههِ  َعلَيْنَا َراك 
َ
مْ  َخلَْف  َتْقرَء ونَ  َْل َجْل  ق لْنَا: قَاَل ".  َجَهرَ  إَِذا إاََِمااَِمك 

َ
. أ

وَل  يَا َواللِ   ِّ  إِّلَّ  َتْفَعل وا فَََل : " قَاَل . َهَذا اللِ  رَس 
 
ْرآِن؛ بِأ   لَمْ  لَِمنْ  َصََلةَ  َّل  فَإِنَّه   الْق 

ْ
 َيْقَرأ

 22150صحیح لغیره، مسند احمد  بَِها.

گوید: رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به ما نماز صبح گزارد اما  الصامت میعباده بن 
قرائت بر ایشان سنگین شد. هنگامی که رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم از نمازش منصرف 
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زیبا و با تأنی و تدبر )بخواند(. و )خواندنِ( سوره مکروه ها را(  شود )سوره و سنت می
 شنود.  شود برای مامومی که قرائت امام را می می

يَّةً  ََكنَْت  فَإِنْ [ 1] وْ [ 2] ِِسِّ
َ
وْ  ِْل ْعد   يَْسَمعْ  َولَمْ  َجْهِريَّةً  أ

َ
؛ أ يًْضا. 14َل   ن ِدبَْت  َصَمم 

َ
 15أ

یا )نماز( جهریه بود اما به علت دوری یا کَری یا سنگینیِ  [2]نماز سریه بود  [1]پس اگر 
شود )که سوره بخواند(.  گوش، )قرائت امام را( نشنید؛ )در این دو مسأله( برای او نیز سنت می

فهمد  شنود اما )به علت دوری یا سر و صدا، کلمات را( نمی و همچنین اگر قرائت امام را می
 شود سوره بخواند(. ت میبر قول اصح )که برای او نیز سن

ل   وَلى  َوي َطوِّ
 
َما َرْكَعتَانِ  الَْمْسب وَق  فَاَت  َولَوْ  16اثلَّاِنيَِة، ََعَ  اْْل ََل ِ  َبْعدَ  َفتََداَرَكه   السَّ

وَرة   ن ِدبَِت  ا. ِفيِهَما السُّ  17ِِسًّ

                                                                                                                                                                                     

بینم که هرگاه امام قرائت را بلند کرد شما به دنبالش قرائت  شد به ما رو کرد و فرمود: می
ای رسول خدا! قسم به خدا که چنین است. فرمود: این کار را نکنید مگر  کنید. گفتیم: بله. می

خوانید(. زیرا نماز )صحیح( نیست برای  ی فاتحه )که به دنبال امام، شما آن را می به سوره
 ی فاتحه را نخواند. کسی که سوره

در آن  . فیض االله المالک با اندکی زیاده: زیرا در محلی قرار گرفته که سوره خواندن 11
اش معنائی ندارد هنگامی که به هر علتی قرائت امام را  مشروع گردیده است )پس خاموشی

 شنود یا برایش مفهوم نیست(. نمی
 َولَمْ  اْلِاََما ِ  قَِراَءةَ  يَْسَمع   ََكنَ  لَوْ  َوَكَذا» چاپی و شروحات، زیادۀدر بعضی از نسخ  . 15
َصحِّ  ََعَ  َيْفَهمْ 

َ
که با چهار ده نسخۀ خطی تطبیق  -در چاپ دارالمنهاج وجود دارد اما  «اْْل

 و شش نسخۀ خطی نزد من وجود ندارد. -داده شده 
 اما این عبارت در تحفه وجود دارد.

ِ  َعبْدِ  َعنْ  . 16 ِب  بِْن  اّللَّ
َ
بِيِه، َعنْ  َقتَاَدَة، أ

َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ : »قَاَل  أ

 
 
ْكَعتَْيِ  ِف  َيْقَرأ وََلَْيِ  الرَّ

 
ْهرِ  َصََلةِ  اَِمنْ  اْل وَرَتْيِ  الِكتَاِب، بَِفاِِتَةِ  الظُّ ل   وَس  َطوِّ ، ِف  ي  وَلى

 
 اْل

ْحيَانًا، اْليَةَ  َوي ْسِمع   اثلَّاِنيَةِ  ِف  َوي َقصِّ  
َ
  َوََكنَ  أ

 
، الِكتَاِب  بَِفاِِتَةِ  الَعْصِ  ِف  َيْقَرأ وَرَتْيِ  وَس 

ل   َوََكنَ  َطوِّ ، ِف  ي  وَلى
 
ل   َوََكنَ  اْل َطوِّ ْكَعةِ  ِف  ي  وَلى  الرَّ

 
بِْح، َصََلةِ  اَِمنْ  اْل  ِف  َوي َقصِّ   الصُّ

 159بخاری  .«اثلَّاِنيَةِ 
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شود که( قرائت در رکعت اولی را بر قرائت در رکعت دومی طوالنی کند. و  و )سنت می
اگر از مسبوق، دو رکعت فوت شد پس آن دو رکعت را بعد از سالم امام تدارک دید؛ خواندنِ 

 شود.   دو رکعت سنت می سوره به آهسته، در آن
نَْفرِد   اْلِاََما    َوََيَْهر   بِْح  ِف  َوالْم  َعةِ وَ  18الصُّ وِف  21َواِّلْستِْسَقاءِ  20َوالِْعيَديِْن  19اْْل م  س   وَخ 

َاِويِح  22الَْقَمرِ  وََلَْيِ  َوالَّتَّ
 
  25.26اْْلَاِق بِ  َوي رِسُّ  24َوالِْعَشاِء، 23الَْمْغرِِب  اَِمنَ  َواْْل

                                                                                                                                                                                     

ی فاتحه و دو  رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در دو رکعت اولی از نماز ظهر، سوره
کرد. و  تر می تر و در رکعت دوم، کوتاه طوالنیکرد. در رکعت اول  ی دیگر را قرائت می سوره

 را دیگر ی سوره دو و فاتحه ی سوره عصر، نماز در شنواند. و گاهی )برای تعلیم،( آیات را می
تر و  و رکعت اولی از نماز صبح را طوالنی. کرد می تر طوالنی اول را رکعت کرد و می قرائت

 کرد. تر می دومی را کوتاه

ِ  َعبْدِ  َعنْ  ِب  بِْن  اّللَّ
َ
بِيهِ  َعنْ  َقتَاَدَة، أ

َ
ول   ََكنَ : »قَاَل  أ ِ  رَس   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ

ْهرَ  بِنَا ي َصّلِّ  بََّما الظُّ ْسَمَعنَا فَر 
َ
ل   َوََكنَ  اْْليََة، أ َطوِّ ْكَعةَ  ي  وَلى  الرَّ

 
 الَْفْجِر، َصََلةِ  اَِمنْ  اْْل

ل   ْكَعةَ  َوي َطوِّ وَلى  الرَّ
 
ْهِر، َصََلةِ  اَِمنْ  اْْل نَّه   َفَظنَنَّا الظُّ

َ
لَِك  ي ِريد   أ نْ  بِذى

َ
ْكَعةَ  انلَّاس   ي ْدرِكَ  أ  الرَّ

وَلى 
 
 2615صحیح، مصنف عبدالرزاق  .«اْْل

شنواند.  گزارد گاهی آیه را به ما می رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به ما نماز ظهر می
پنداشتیم که مقصود  کرد. ما می نماز ظهر را طوالنی می ایشان رکعت اول از نماز صبح و

 ایشان این است که مردم، رکعت اولی را درک کنند.

ِ  َعبْدِ  َعنْ  ِب  بِْن  اّللَّ
َ
، أ ْوََفى

َ
نَّ  أ

َ
و    ََكنَ » وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ ْكَعةِ  ِف  َيق   الرَّ

وَلى 
 
ْهرِ  َصََلةِ  اَِمنْ  اْْل ى  الظُّ  302ضعیف، ابوداوود  .«قََد    َوْقع   ي ْسَمعَ  َّل  َحّتَّ

که  ایستاد تا این رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در رکعت اول از نماز ظهر در قیام می
 شد. صدای برخورد پاها به زمین شنیده نمی

 که نمازش از قرائت سوره خالی نباشد. . نجم: تا این 11
وَ ... . در حدیث طوالنی آمده:  13 ْصَحابِهِ  ي َصّلِّ  وَه 

َ
ا الَفْجِر، َصََلةَ  بِأ وا فَلَمَّ  َسِمع 

ْرآنَ  وا الق   113.بخاری  َل ... اْستََمع 

)جنیان به نخله رسیدند( در حالی که رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به یارانش نماز 
 کرد. وقتی که قران را شنیدند به آن گوش فرا دادند... صبح امامت می
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 موع: به اجماع.. مج 19
، بِْن  انلُّْعَمانِ  َعِن  . 20   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ   َصّلَّ  انلَِّبُّ  ََكنَ : قَاَل  بَِشي 

 
 الِعيَديِْن  ِف  َيْقَرأ

َعةِ  َويِف  َْعَ  َربَِّك  اْسمَ  َسبِِّح ﴿ ِب : اْل م 
َ
تَاكَ  َهْل ﴿ وَ  ،﴾اْل

َ
صحیح،  .﴾الَغاِشيَةِ  َحِديث   أ

 533ترمذی 

َْعَ  َربَِّك  اْسمَ  َسبِِّح ﴿رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در دو عید و جمعه 
َ
 َهْل ﴿ وَ ،﴾اْل

تَاكَ 
َ
 کرد. قرائت می ﴾الَغاِشيَةِ  َحِديث   أ

، بِْن  َعبَّادِ  َعنْ  . 21 ِه، َعنْ  تَِميم   يَْستَْسِِق، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َخَرجَ : »قَاَل  َعمِّ
هَ  و الِقبْلَةِ  إَِل  َفتَوَجَّ َل  يَْدع  بخاری  .«بِالِقَراَءةِ  ِفيِهَما َجَهرَ  َرْكَعتَْيِ  َصّلَّ  ث مَّ  رَِداَءه ، وََحوَّ

1021 
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم خارج شد که نماز استسقا بخواند. پس رو به قبله دعا 

که در آن دو رکعت به جهر،  کرد و ردای خویش را چرخ داد. سپس دو رکعت نماز گزارد
 قرائت کرد.

نَّ  ََعئَِشَة، َعنْ  . 22
َ
وِف  َصََلةِ  ِف  َجَهرَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ  مسلم .بِِقَراَءتِهِ  اْْل س 

901  
 .خواند جهر به را خویش قرائت گرفتگی، ماه نماز در سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول

بَْيِ  َعنْ .  23 ، بِْن  ج  ْطِعم  وَل  َسِمْعت  : قَاَل  اَم  ِ  رَس   : »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ
َ
 ِف  قََرأ

ورِ  الَمْغرِِب   165بخاری  .«بِالطُّ

 ی طور خواند. شنیدم که رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در نماز مغرب، سوره
اءِ  َعِن .  21 ، اّللَّ   رَِضَ  الَبَ  "  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  َسِمْعت  : قَاَل  َعنْه 

 
: َيْقَرأ

يْت ونِ  َواتلِّيِ  َحًدا َسِمْعت   َواََما الِعَشاِء، ِف  َوالزَّ
َ
ْحَسنَ  أ

َ
وْ  اَِمنْه   َصْوتًا أ

َ
 169بخاری  قَِراَءًة. أ

يْت ونِ  َواتلِّيِ ی  شنیدم که رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در نماز عشا سوره وت تال َوالزَّ

 کرد. هرگز از کسی آوازی یا قرائتی نیکوتر از ایشان نشنیدم. می
که با  -آمده، اما در چاپ دارالمنهاج  «ِف اْْلَاِق »چاپی و شروحات، در بعضی از نسخ  . 25

 .آنچه نوشتیمو شش نسخۀ خطی نزد من  -چهار ده نسخۀ خطی تطبیق داده شده 
 اما این عبارت در تحفه وجود دارد.
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ِب  َعنْ .  26
َ
َريَْرةَ  أ ، اّللَّ   رَِضَ  ه  ِّ  ِف : »قَاَل  َعنْه  ، َصََلة   ك 

 
ْقَرأ ْسَمَعنَا َفَما ي 

َ
ول   أ ِ  رَس   اّللَّ

ْم، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  ْسَمْعنَاك 
َ
ْخَف  َواََما أ

َ
ْخَفيْنَا َعنَّا أ

َ
ْم، أ  ِّ  ََعَ  تَزِدْ  لَمْ  َوإِنْ  َعنْك 

 
 أ

ْرآنِ  ْت  الق 
َ
ْجَزأ

َ
وَ  زِْدَت  َوإِنْ  أ  112بخاری  .«َخْي   َفه 

شود. هر چه که رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم ما را  در هر نمازی قران قرائت کرده می
کنیم. و اگر )در  شنوانیم و هر چه که از ما پنهان کرد از شما پنهان می شنواند ما شما را می می

ی  ی فاتحه، سوره کند و اگر )بقر سوره تو را کفایت می ی فاتحه زیادتر نکنی؛ نماز( بر سوره
 دیگری را( زیادتر کنی؛ آن برای تو بهتر است.

ِب  َعنْ 
َ
، أ نْلَا: قَاَل  اََمْعَمر 

َ
َكانَ  َخبَّابًا َسأ

َ
  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  أ

 
ْهرِ  ِف  َيْقَرأ  الظُّ

؟ يِّ بِ : ق لْنَا َنَعْم،: قَاَل  َوالَْعْصِ
َ
ء   أ نْت مْ  ََشْ  بخاری .«حِلْيَِتهِ  بِاْضِطَراِب : »قَاَل  َتْعِرف وَن؟ ك 

160 
 نماز در وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول آیا: پرسیدیم الْأَرَتّ بن خباب از: گوید می ابومعمر

 تکان به: گفت فهمیدید؟ می چگونه شما: گفتیم. بله: گفت نمودند؟ می قرائت عصر و ظهر
 .ایشان ریش خوردن

شود. اما قول صحیح این است که این  ی مصنف: نمازهای وتر و تهجد نیز شامل می گفته
 خواند. دلیل آن: شود و گاهی بلند و گاهی آهسته می نمازها میانه خوانده می

ِب  َعنْ 
َ
َريَْرَة، أ نَّه   ه 

َ
 َطْوًرا، يَْرَفع   بِاللَّيْلِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  قَِراَءة   ََكنَْت : »قَاَل  أ

 1323حسن، ابوداوود  .«َطْوًرا َوَُيِْفض  

قرائت رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به شب به این شیوه بود که گاهی آوازش را بلند 
 آورد. کرد و گاهی پایین می می

، ابِْن  َعِن  ه   اََما قَْدرِ  ََعَ  وََسلَّمَ  هِ َعلَيْ  الل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  قَِراَءة   ََكنَْت : »قَاَل  َعبَّاس   يَْسَمع 
وَ  احْل ْجَرِة، ِف  اََمنْ   1321حسن صحیح، ابوداوود  .«اْْلَيِْت  ِف  َوه 

در حالی که رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم داخل خانه بود )در نماز شب( قرائت ایشان 
 شنید. ی ایشان بود آن را می ای بود که کسی که داخل خانه به اندازه

گوید: یعنی قرائت ایشان نه زیاد بلند و نه زیاد پایین بود که کسی آن را  قسطالنی می
 نشنود.
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و امام و منفرد در نماز صبح و جمعه و دو عید و استسقا و ماه گرفتگی و تراویح و دو 
 خوانند. خوانند و در باقی )نمازها( آهسته می و عشا، بلند می رکعت اول از مغرب

ِوانلََّهارِ  اللَّيْلِ  فَائِتَةَ  قََضى  فَإِنْ 
َ
وْ  َجَهَر، ََلًَْل  أ

َ
ِواللَّيْلِ  انلََّهارِ  فَائِتَةَ  أ

َ
َِسَّ  َنَهاًرا أ

َ
 إِّلَّ  27أ

بْحَ  ْطلَقاً. بَِقَضائَِها ََيَْهر   فَإِنَّه   الصُّ  28اَم 

                                                                                                                                                                                     

ِب  َعنْ 
َ
نَّ  َقتَاَدَة، أ

َ
ِب  قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

َ
نَْت  بَِك  َمَررْت  : بَْكر   ْل

َ
 َوأ

 
 
نَْت  َتْقَرأ

َ
ْسَمْعت   ّنِّ إِ : َفَقاَل  َصْوتَِك، اَِمنْ  ََتِْفض   َوأ

َ
، اََمنْ  أ  َوقَاَل  قَِليًَل، اْرَفعْ : قَاَل  نَاَجيْت 

َمرَ  نَْت  بَِك  َمَررْت  : ِلع 
َ
  َوأ

 
نَْت  َتْقَرأ

َ
وقِظ   إِّنِّ : قَاَل  َصْوتََك، تَْرَفع   َوأ

 
ْطر د   الوَْسنَاَن، أ

َ
 َوأ

يَْطاَن،  111صحیح، ترمذی  .قَِليَلً  اْخِفْض : قَاَل  الشَّ

علیه و سلم به ابوبکر صدیق فرمود: در حالت قرائت بودی که از رسول اهلل صلی اهلل 
شنوانم کسی را که  کنارت گذر کردم و صدایت را پایین کرده بودی. ابوبکر صدیق گفت: می

زنم. ایشان فرمودند: کمی آوازت را بلند کن. و به عمر فاروق فرمود: در حالت  به او ندا می
آوازت را بلند کرده بودی. عمر فاروق گفت: چرت  قرائت بودی که از کنارت گذر کردم و

 رانم. فرمود: کمی آوازت را پایین کن. کنم و شیطان را می زننده را بیدار می
 شوند. های قبلیه و بعدیه، آهسته خوانده می مجموع: به اتفاق اصحاب، تمامی سنت

 . فتح العزیز و مجموع: زیرا عبرت به وقت قضاست. 21
است که اگر نماز صبح فوت شد و قصد کرد آن را در روز قضا کند قول راجح این .  23

 خواند. خواند و اگر اراده کرد آن را در شب قضا کند به جهر می آهسته می

ا در تحفه آمده: اَمَّ
َ
ة   الَْفائِتَة   أ وِب  اَِمنْ  َفيَْجَهر   الَْقَضاءِ  بَِوقِْت  ِفيَها فَالِْعْبَ ر  ْمِس  غ   إَل  الشَّ

ل وِعَها َداءِ  قََضائَِها ِف  َفيَْجَهر   الِْعيدِ  َصََلة   ي ْستَثَْن  َنَعمْ  َذلَِك  ِسَوى ِفيَما َوي رِسُّ  ط 
َ
 . ََكْْل

 در نهایه و مغنی نیز چنین آمده است. 

ِلمَ  افزاید: رملی در نهایه می نَّه   َذلَِك  اَِمنْ  وَع 
َ
ْدرَكَ  لَوْ  أ

َ
بِْح  اَِمنْ  َرْكَعةً  أ ل وِع  َقبَْل  الصُّ  ط 

مْ  َِسَّ  َطلََعْت  ث مَّ  ِس الشَّ
َ
َداءً  ََكنَْت  َوإِنْ  اثلَّاِنيَةِ  ِف  أ

َ
وَ  أ وَْجه   َوه 

َ
 .اْْل

اند: اگر نماز شب )یعنی: مغرب و عشاء(  برخی قول مصنف رحمه اهلل را چنین تأویل نموده
خواند یا به  خواهد در وقت صبح قضا کند آیا به سِرّ می یا نماز روز )یعنی: ظهر و عصر( را می

 جهر؟ نظر به اینکه صبح بین روز و شب قرار گرفته است.
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خواند. یا نماز فوت  ی شب یا روز، به شب قضا کرد؛ بلند می فوت شدهپس اگر نماز 
خواند مگر نماز صبح که قطعا بطور مطلق،  ی روز یا شب، به شب )قضا کرد(؛ آهسته می شده

 خواند. قضای آن بلند می
ِْسن   َّل  َواََمنْ  َها لَِزاََمه   الَْفاِِتَةَ  ُي  . اَِمنْ  فَِقَراَءت َها َوإِّلَّ  29َتَعلُّم  ْصَحف   ِلَعَد ِ  َعَجزَ  فَإِنْ  م 

وْ  ذىلَِك 
َ
دْ  لَمْ  أ َعلًِّما ََيِ وْ  اَم 

َ
اََمْت  الَْوقْت   َضاَق  أ   30بِالَْعَجِميَِّة. َحر 

جب اوست. و اگر نه )از حفظ داند؛ آموختنِ آن وا ی فاتحه را نیکو نمی و کسی که سوره
اطرِ نبودنِ مصحف از ی ندارد( پس خواندن آن از مصحف )واجب اوست(. و اگر به ختوانای

ای نیافت یا وقت تنگان بود؛ )خواندن( به غیر عربی  قرائتِ فاتحه عاجز ماند یا تعلیم دهنده
 شود. حرام می
ْحَسنَ  فَإِنْ 

َ
َها َتنْق ص   َّل  آيَات   َسبْع   لَِزاََمه   َغْيََها أ وف  ر  وِف  َعنْ  ح  ر   31الَْفاِِتَِة. ح 

                                                                                                                                                                                     

اند که اگر نمازی را در وقت صبح قضا کرد سنت  پس قول مصنف را چنین تأویل کرده
 است به جهر بخواند.

.ی فقهی:  . قاعده 29 َو َواِجب   اََما َّل يَِتمُّ الَْواِجب  إِّلَّ بِِه َفه 
نَْزنْلَاه  ق ْرآنًا َعَربِيًّا.فرماید:  تعال می. نهایه و مغنی و حواشی: زیرا خداوند م 30

َ
 سوره إِنَّا أ

 2یوسف، آیه 
دهد که عجمی، قران نیست و عربی  گمان ما قران را عربی نازل کردیم. آیه داللت می بی

ی آن است. و نظم قران معجز است و با ترجمه کردن اعجاز آن از بین  بودن صفت الزمه
 رود.  می

اند که إن شاء اهلل  صلی اهلل علیه و سلم برای آن بدلی تعیین نموده همچنین رسول اهلل
 خواهد آمد.

، بِْن  ِرفَاَعةَ  َعنْ  . 31 ةِ  بَِهِذهِ  - وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  َعِن  َرافِع   إَِذا: »قَاَل  - الِْقصَّ
نَْت 

َ
ْمَت  أ ِ  َصََلتَِك، ِف  ق  َ  فََكبِّ   ث مَّ  َتَعاَل، اّللَّ

ْ
َ  اََما اقَْرأ ْرآنِ  اَِمنَ  َعلَيَْك  تَيرَسَّ حسن،  .«الْق 

 360ابوداوود 
خواند؛ فرمود:(  )رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به شخصی که نمازش را اشتباه می

هرگاه در نمازت بپا خاستی پس خداوند متعال را به بزرگی یاد کن )یعنی اهلل اکبر بگوی(. 
 رایت مقدور بود.سپس قرائت کن هر اندازه ب
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ای  داند؛ واجب اوست هفت آیه ی فاتحه نیکو می سورهپس اگر )آیاتی از قران( به غیر از 
 تر نباشد. که حروف آن از حروف فاتحه کم

ِْسنْ  لَمْ  فَإِنْ  ْذََكر   َسبَْعة   لَِزاََمه   ق ْرآناً  ُي 
َ
وفَِها. بَِعَددِ  أ ر   32ح 
ی فاتحه واجب  داند؛ هفت ذکر به عدد حروف سوره پس اگر )اصال( قران نیکو نمی

 اوست.
ْحَسنَ  فَإِنْ 

َ
ه   الَْفاِِتَةِ  َبْعَض  أ

َ
ََتى  قََرأ

َ
وْ  ق ْرآن   اَِمنْ  بِبََدِلِ  َوأ

َ
. أ  33ِذْكر 

خواند و بدل آن را از قران یا ذکر  داند؛ آن را می ی فاتحه نیکو می اگر قسمتی از سوره
 آورد. می

َل  َحِفَظ  فَإِنْ  وَّ
َ
ه   اْل

َ
ََت  ث مَّ  قََرأ

َ
وِ  بِاْْلََدِل، أ

َ
ََتى  اْْلِخرَ  أ

َ
ه . ث مَّ  اْْلََدلِ بِ  أ

َ
 34قََرأ

                                                           

ِ  َعبْدِ  َعنْ  . 32 ِب  بِْن  اّللَّ
َ
ْوََف، أ

َ
ل   َجاءَ : قَاَل  أ : َفَقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  إَِل  رَج 

ْستَِطيع   َّل  إِّنِّ 
َ
نْ  أ

َ
ذَ  أ ْرآنِ  اَِمنَ  آخ  ِْزئ ِن  اََما َفَعلِّْمِن  َشيْئًا الْق  ، َي  بَْحانَ : ق ْل : " قَاَل  اَِمنْه   س 

، ِ ، َواحْلَْمد   اّللَّ ِ ، إِّلَّ  إَِلَ  َوَّل  ّلِلَّ ، َواّللَّ   اّللَّ  ْكَب 
َ
ةَ  َوَّل  َحْوَل  َوَّل  أ ِ  إِّلَّ  ق وَّ  ،" الَْعِظيمِ  الَْعِّلِّ  بِاّللَّ

وَل  يَا: قَاَل  ، رَس  ِ ِ  َهَذا اّللَّ مَّ : ق ْل : " قَاَل  ِل، َفَما وََجلَّ  َعزَّ  ّلِلَّ قِْن  ارََْحِْن  اللَّه   وَََعفِِن  َواْرز 
ا ،" َواْهِدِّن  ول   َفَقاَل  بِيَِدهِ  َهَكَذا: قَاَل  قَا َ  فَلَمَّ ِ  رَس  ا: »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ اَمَّ

َ
 َهَذا أ

  َفَقدْ 
َ
 332حسن، ابوداوود  .«اْْلَْيِ  اَِمنَ  يََده   َمَل

توانم  شخصی نزد رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم آمد و گفت: من چیزی از قران را نمی

بَْحانَ )از حفظ( بگیرم. پس مرا چیزی بیاموز که از آن کفایت کند. ایشان فرمودند: بگو:   س 
، ِ ، َواحْلَْمد   اّللَّ ِ ، إِّلَّ  إَِلَ  َوَّل  ّلِلَّ ، َواّللَّ   اّللَّ  ْكَب 

َ
ةَ  َوَّل  َحْوَل  َوَّل  أ ِ  إِّلَّ  ق وَّ  الَْعِظيِم. الَْعِّلِّ  بِاّللَّ

گفت: ای رسول خدا! این برای خداوند است پس برای من چیست؟ فرمود: بگو: خداوندا! مرا 
رحم کن، و روزی ده، و عافیت بخش، و هدایت نما. وقتی که آن مرد بلند شد با دستانش 

رمود: اما این شخص، دستانش را پر از خیر کرد. رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم ف چنین می
 کرد.

گونه که اگر مقداری آب وجود داشت باید آن مقدار استفاده کند سپس  . مهذب: همان 33
 تیمم کند.

 . مجموع: زیرا بدل در حکم مُبدَل است. و همچنین ترتیب در ارکان نماز واجب است. 31
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آورد. یا  خواند سپس بدل را می ی فاتحه( در حافظه دارد آن را می اگر )قسمت( اول )سوره
آورد سپس قسمت آخر فاتحه  ی فاتحه در حافظه دارد؛ ابتدا( بدل را می از )قسمت( آخر )سوره

 خواند.  را می
ِْسنْ  لَمْ  فَإِنْ   35.َعلَيْهِ  إََِعَدةَ  َوَّل  الَْفاِِتَِة، بَِقْدرِ  َوَقَف  َشيْئًا ُي 

 ایستد و بر او تکرار نماز نیست. ی فاتحه می ی سوره داند؛ به اندازه اگر چیزی را نیکو نمی
وَضِة، ِف  ر ْكن   َوالِْقيَا    ه   36الَْمْفر  نْ  َوََشْط 

َ
 ِِبَيْث   اََماَل  فَإِنْ  َظْهِرهِ، َفَقارَ  َينِْصَب  أ

وِ  الِْقيَا ِ  َعِن  َخَرجَ 
َ
وِع  إَِل  وََصارَ  اْْنََنى  أ ك  قَْرَب  الرُّ

َ
ِْز. لَمْ  أ  37َي 

                                                           
 ود واجب است.. مغنی و فیض االله المالک: زیرا قیام در ذات خ 35
وا: َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ  . 36 لََواِت  ََعَ  َحافِظ  ََلةِ  الصَّ وا الْو ْسَطى َوالصَّ ِ  َوق وم  سوره  قَانِتَِي. ّلِلَّ

 233بقره، آیه 
بر نمازها محافظت به عمل آورید بخصوص نماز صبح. و خاشعانه و فروتنانه برای خداوند 

 بپا خیزید.

نَْت  َوإَِذا: َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ  َقْمَت  ِفيِهمْ  ك 
َ
م   فَأ ََلةَ  لَه  مْ  الصَّ مْ  َطائَِفة   فَلْتَق  سوره  اََمَعَك. اَِمنْه 

 102نساء، آیه 
ای از آنان با تو  زمانی که تو در میانشان بودی و نماز )خوف( را برایشان بپا داشتی دسته

 به نماز بایستند.

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

ْ  الِْقبْلَةَ   6251 بخاری. فََكبِّ

 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 بایستی نماز به خواستی

 تَْستَِطعْ  لَمْ  فَإِنْ  َفَقاِعًدا، تَْستَِطعْ  لَمْ  فَإِنْ  قَائًِما، َصلِّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  قَاَل 
 1111 بخاری .َجنْب   َفَعَّلى 

 .بگزار نماز پهلو یک به نتوانستی اگر و بگزار نماز نشسته نتوانستی اگر بگزار، نماز ایستاده
 واجب را بدون عذر ترک کرده است.. مغنی: زیرا  31

 شود. زیرا در قران و سنت به قیام تعبیر آورده شده و چنین حالتی قیام محسوب نمی
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که ستون فقرات کمرش راست باشد.  و در نماز فرض، قیام رکن است. و شرط آن، آن
ای که از )حالت( قیام خارج شد  پس اگر )به سمت پهلوی راست یا چپش( مایل شد به گونه

 کند.  تر شد؛ کفایت نمی یا )به جلو( خود را خم کرد و به رکوع نزدیک
وْ  ِلِكَب   َظْهر ه   َتَقوََّس  َولَوْ 

َ
ى  َغْيِهِ  أ لَِك  َوَقَف  َكَراِكع   َصارَ  َحّتَّ نَاءً  َزادَ  ث مَّ  38َكذى  اْْنِ

وِع  ك    40.قََدرَ  إِنْ  39لِلرُّ
که مانند شخص رکوع کننده  و اگر به سبب پیری یا غیر آن، کمرش کمانی شد تا این

 کند. ایستد. سپس اگر توانائی دارد برای رکوع، خود را زیادتر خم می میگردید؛ این چنین 
نْ  َوي ْكَره  

َ
و َ  أ ى  َيق  نْ  َواِحَدة   رِْجل   ََعَ

َ
نْ  قََداََميْهِ  ي لِْصَق  َوأ

َ
َقدِّ َ  َوأ َما ي   ََعَ  إِْحَداه 

. ْخَرىى
 
  41اْْل

شود که بر یک پا بایستد و دو قدمش را )به همدیگر( بچسباند و یکی از آن  و مکروه می
 دو قدم را بر دیگری مقدم بدارد. 

فَْضل   الِْقيَا ِ  َوَتْطِويل  
َ
ودِ  َتْطِويِل  اَِمنْ  أ ج  وِع. السُّ ك    42َوالرُّ

 و طوالنی کردن قیام بر طوالنی کردن سجود و رکوع بهتر است.
ْضَطِجًعا قَاِعًدا انلَّْفل   َوي بَاح   ْدَرةِ  اََمعَ  َوم    43.الِْقيَا ِ  ََعَ  الْق 

                                                           

 236سوره بقره، آیه  َّل ي َكلِّف  الل  َنْفًسا إِّلَّ و ْسَعَها.: َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ .  33

 کند. اش تکلیف نمی ی توانائی خداوند به هیچ کس جز به اندازه
 که این دو رکن از یکدیگر متمایز گردند. مغنی: تا این 39
وِر.ی فقهی:  . قاعده 10 ط  بِالَْمْعس  ور  َّل يَْسق   الَْميْس 

ول  : قَاَل  مْ  إَِذا وََسلََّم: َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  َمْرت ك 
َ
ْمر   أ

َ
ت وا بِأ

ْ
 .اْستََطْعت مْ  اََما اَِمنْه   فَأ

 1233بخاری 
 کاری دستور دارم تا حد توان آن را انجام دهید. هرگاه شما را به

 فتح الوهاب المالک: زیرا با خشوع در نماز منافات دارد..  11
ول   قَاَل  . 12 فَْضل  : »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 

َ
ََلةِ  أ ول   الصَّ ن وِت  ط   156مسلم  .«الْق 

 بهترین نماز، طوالنی کردن قیام است.
دانم به اتفاق علما  ی که من مینویسد: تا آن جای رح صحیح مسلم میش امام نووی در

 منظور از قنوت در این حدیث، قیام است.
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ی بر ایستادن مباح ه یک پهلو خوابیده با وجود توانایو نماز سنت در حالت نشسته و ب
 شود. می

 

                                                                                                                                                                                     
 فتح المسالک: به اجماع که جایز است. . 13

ا: »قَالَْت  ََعئَِشَة، َعنْ  نَ  لَمَّ ول   بَدَّ َل، وََسلََّم، َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  ْكَث   ََكنَ  َوَثق 
َ
 أ

 132مسلم  .«َجالًِسا َصََلتِهِ 

تر نماز  هنگامی که رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم پا به سن گذاشت و سنگین شد، بیش
 )شب( ایشان نشسته بود.

، بِْن  ِعْمَرانَ  َعنْ  َصْي  لْت  : قَاَل  ح 
َ
لِ  َصََلةِ  َعنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  َسأ  الرَّج 

وَ  ، َوه  وَ  قَائًِما َصّلَّ  اََمنْ : »َفَقاَل  قَاِعد  ، َفه  فَْضل 
َ
ْجرِ  نِْصف   فَلَه   قَاِعًدا َصّلَّ  َواََمنْ  أ

َ
 الَقائِِم، أ

ْجرِ  نِْصف   فَلَه   نَائًِما َصّلَّ  َواََمنْ 
َ
ب و قَاَل  «الَقاِعدِ  أ

َ
ِ  َعبْدِ  أ ْضَطِجًعا ِعنِْدي نَائًِما: »اّللَّ  َها م 

نَا  1116بخاری  .«ه 

گوید: از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم پرسیدم از نماز شخصی  حصین می عمران بن
خواند. فرمود: کسی که ایستاده نماز گزارد پس آن بهتر است. و کسی که  که ایستاده می

نشسته نماز خواند برایش نصف پاداش ایستاده است. و کسی که به یک پهلو نماز خواند 
  برایش نصف پاداش شخص نشسته است.


