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  بسم هللا الرحمن الرحيم 

 اهميت وقت در نماز
در اختيار انسان قرار دارد ، وقت نه تنها برای است که نيعمتی وقت نفيس ترين و گرانبهاترين 

  بشمار ميرود .وذيقيمتی حقيقی  هجامعه سرمايرای يک بانسان ها بلکه 
که در است ،  وزمان  وقتهمان گی انسان که از ارزش وااليی برخوردار است،  ترين چيز در زند مهم

  دهد.  واقع وقت شيرازه حيات ما انسانها را تشکيل می
در قرآن رايی  سورهما که پروردگار با عظمت مهم وذی اهميتی است  مقام ومنزلت وقت به حدی 
  فرو فرستاده است .» وقت يا زمان«عظيم الشان  به نام العصر 

يعني قسم به زمانه ، يکی از معانی زمان »  والعصر «طوريکه در اولين سوره عصر مي خوانيم:  
  همان وقت است .

ْبحِ إَِذا تََنفَّسَ « قسم به صبح » والفجر«جر! قسم به طلوع ف قسم به زمانه های ) 18(تكوير/» َوالصُّ
مختلف در قرآن عظيم الشان مبين واقعيت ارزش وقت وزمان است ، که نبايد اوقات گرانبهای 

بدی  هزمانچه نمايم وبگويم ، استعمال لهوولعب بگزرانيم، به زمانه نبايد کلمه بدی به خويش را 
است ، زمان بدی ندارد ، بلکه اين مردم هستند که انجام اعمال بدی خويش زمان را در نزد اذهان 

  معرفی می سازند .مردم بد 
و هم يَْصَطِرخُون فيها ربنّا اَخِرْجنا نَْعَمْل صالحا غيَر الذي ُكنّا : « همچنان  در سوره فاطر مي خوانيم

رُكم ما َيتَ  ناسپاسان  »  (ذَكَُّر فيه من تَذَكَّر َو جائَُكْم النَذيُر فَذُوقوا فما للظالمين من نصيرنَعَمل اََولَم نُعَّمِ
فرياد مي زنند: پروردگارا! ما را خارج كن تا عمل صالح انجام دهيم، غير از آنچه چيغ ودر دوزخ 

شوند، عمر و  انجام مي داديم. آيا شما را به اندازه اي كه متذكران در آن زمان مي توانستند متذكر
فرصت نداديم؟ و آيا انذار كننده به سراغ شما نيامد؟ اكنون عذاب را بچشيد كه براي ستمكاران هيچ 

 ).ياوري نيست
از كساني است كه اوقات ارزشمند زندگي خود را در دنيا  پروردگار اين آيه بيانگر بازخواست شديد 

 ی خبر اند .مصرف نمودند و از اطاعت وعبادت هللا بگی بيهوده به 
ْطُت في َجْنِب Rّ : «در سوره زمر مي خوانيمهکذا  بايد  »( اَْن تقوَل نفٌس يا حسرتي علي ما فَرَّ

ترسيد از آن روزي (روز قيامت يا روز مرگ) كه انسان (بيهوده گرا) بگويد: افسوس بر من از 
 ).كوتاهي هايي كه در اطاعت فرمان خدا كردم

   اهميت وقت در نماز
سيستم وپروگرام در زندگی خويش اداء نمايم ، ما بايد بهترين عبادت ها را بايد در بهترين وقت ، 

فضيلترين عبادت در از انماز خويش را که يکی  ،عبادتی خويش را طوری تنظيم نمايم که بتوانيم 
که آن بخوانيم ، همانطوريشرعی وقت وبهترين فضيلترين اميرود ، در راديان ابرهيمی بشما 

ر ميباشد ، اخصوصيت يک انسان با فضليت است که با عهد خود در روزگار زندگی باديگران وفاد
خواندن نماز در اول  بمانيم .باقی خالق خويش در ادای نماز بوقت اش وفادار با بايد کوشش کنيم که 

  شمردن واهميت دادن به نماز ميباشد . مهم،وقت ، نشان دهنده توجه ما به نماز 
رمايد ـميفدر مورد فرضيت نماز واهميت ادای آن در اوقات معين با زيبايی خاصی ن عظيم الشان آقر
گمان نماز بر  بی ) « 103( سوره نسا ء آيه  »إن الصالة کانت علی المؤمنين کتابا موقوتا « : 

 .»رض و دارای اوقات معلوم و معين استـمؤمنان ف
  خواننده محترم!

به عنوان دومين رکن اسالم ، طوريکه گفتيم است  یمهم و اصلی اسالمهای  نماز يکی از فريضه
  اش ميباشد. لی محکم ارتباطی بين  هللا و بندهقرار گرفته است و پُ 

کند و شروع به حرف زدن، ستايش کردن  را برای راز و نياز با خدايش باز می قلبشدر نماز، بنده  
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  گذارد. ظهور می منصه ی ش را برای خداوند بها کند و نهايت بندگی و درخواست از خداوند می
ر داشته باشد، به شرطی ـتواند پل ارتباطی قويتری باشد وتمام ثوابش را در ب نماز می مياندر اين  

عليه وسلم و  هللاصلی  رسول هللا نماز بر طبق هدايت قرآن عظيم الشان وسنت صحيح  یپاي برکه 
وبه وقت تعين شده ر انداخته نشودـار به تأخيزگ از طرف نماز ار شود. و انجام آنزگ  در اول وقت بر

  . برای نماز معينه  اهميتی خاص دهد 
گرديده است ابن مسعود رضی هللا عنه   روايت   در اين بابت توجه خواننده گان   را به حديثی که از

اند، و  روايت کرده(ترمذی و حاکم آن را » أفضل األعمال، الصالة فی اول وقتها « جلب مينمايم : 
  .بهترين اعمال، نماز اول وقت است.) اين حديث صحيح است.) (

اينکه فرد مسلمان بدون وقت کند، يعنی  اين حديث بر افضليت نماز خواندن در اول وقتش داللت می
 .در تمام وقت نماز خواند. ولی در اول وقت آن بهتر و افضلتر استمکروه  ميتواند ، 

    :در اوقات مختلفعلت خواندن نماز 
اول در جواب  مصروف نماز خواندن ميگردد ،  در اوقات مختلف چراانسان مومن در مورد اينکه 

يعنی هللا تعالی چنان امر کرده که هر يک از نمازها  بايد گفت چون امر پروردگار است. بطور ساده 
قرآن و حکم وهدايت ما در عبادات تابع بايد بجاء اريم ، ازجانب ديگر مشخص آن معين ورا در وقت 

در اوقات بايد دستورات پيامبر اسالم صلی هللا عليه وسلم هستيم و آنها چنين امر کرده اند که نماز
  خوانده شود .روزيک شبانه پنچگانه 

بعبارتی ديگر در دين مقدس اسالم  عبادات توقيفی هستند، يعنی هيچ گونه عبادتی بدون دستور 
و مقدار عبادت بايد تابع ،وقت نيست که انجام شود و به اصطالح نحوه و چگونگی شارع صحيح 

  شارع باشد.
از حکمت آنها مطلع  آاما حکمت بسياری از عبادات بر ما معلوم نيست و همچنين الزم نيست که حتم

  باشيم بلکه مسلمان بايد در برابر اوامر پروردگار بدون چون و چرا تسليم و مطيع باشد.
 در آن وقتبدون چون وچرا به حکم که بايستی   نماز دارای اوقات محدود و معينی است  عبادت  بنآ

  آن اداء گردد .
ای را تعيين فرموده اين است که  پراکندهمختلف وبرای نماز اوقات  ديگر که پروردگار ما  فلسفه

امور معنوی غافل نسازد. سرگرمی انسان به امور دنيوی و امرار معيشت او را از تأمل و تفکر در 
به همين جهت به بنده مومن امر شده که در ميان فواصل کارهای دنيوی لحظاتی را به امر معنوی و 

  .روحی اختصاص دهد تا فلسفه وجودی خلقتش به فراموشی سپرده نشود
ه باشد که اگر سستی و فتوری در اقامه آن ايجاد شود و ب نماز چون داروی شفابخش برای روح می

  .صورت مداوم انجام نگيرد قطعاً سالمت روح را تأمين نخواهد کرد
کند  منين را چنين بيان میمؤيکی از اوصاف  عظيم الشان و شايد به همين جهت باشد که قرآن 

خوانند و هرگز نماز را ترک  (آنان که همواره نمازشان را می »الذين هم علی صالتهم دائمون«
   )٢٣يه کنند.) (سوره معارج آ نمی

 وقت تعين شده:فضيلت نماز در
طوريکه قبال ياد اور شديم پر وردگار با عظمت ما برای ما مسلمان هدايت ميفرمايد که : نماز بايد 
در اوقات معلوم ومعين بجاء  اورده شود ، واز تقدم وتآخر آن بايد پرهيز کرد الی با داشتن  عذر  

سورۀ نسا »( إن الصالة کانت علی المؤمنين كتابا موقوتا :«چرا که حکم قرآن همين است کهشرعی 
أفضل األعمال، الصالة فی «همين است که :پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيز وحکم حديث  ) 103/ ء

اين حديث از جمله احاديث طوريکه بهترين اعمال، نماز اول وقت است ) (  (   »  اول وقتها
  .را روايت نموده اند)صحيحه بوده وامام ترمذی و حاکم آن 

کردد وبر ءاش ادا معين اين حديث اينست که بايد نماز در وقت مجموعی وبصورت کل در هدف 
توان خواند. ولی  میرا  کند،  يعنی در تمام وقت نماز،  افضليت نماز خواندن در اول وقتش داللت می
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 .در اول وقت آن بهتر و افضل است
عبدهللا بن عمر رضی هللا عنه از قاسم بن  محمد بن عبدهللا الخزاعی و عبدهللا بن مسلمه گفتند که: 

سئل رسول هللا صلی هللا عليه و سلم أی «   :غنام و او از أم فروه برايمان روايت کرده است که
ابوداود روايت را اين حديث »  (   األعمال أفضل؟ قال صلی هللا عليه و سلم : الصالة فی اول وقتها

 .کرده است)
(از پيامبر صلی هللا عليه و سلم سؤال کرده شد که چه عملی دارای ثواب بيشتری است؟ پيامبر صلی 

 .) هللا عليه و سلم فرمود : خواندن نماز در اول وقت آن
و ازنانی بوده که با پيامبر صلی هللا عليه و سلم بيعت کرده جمله أم فروه از   گويد: منذری می

 .رضی هللا عنه بوده است صديق خواهر پدری ابوبکر
سئل النبی صلی هللا عليه و سلم أی األعمال أفضل؟ قال صلی  «در حديثی از أم فروه روايت است : 

 .) ترمذی روايت کرده استراامام  حديث اين  » (   هللا عليه وسلم الصالة ألول وقتها
که چه عملی دارای ثواب بيشتری است؟ پيامبر صلی هللا  (از پيامبر صلی هللا عليه و سلم سوال شد

  عليه و سلم فرمود : خواندن نماز در اول وقت آن).
سئلت النبی صلی هللا عليه « در حديی ديگری از عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنه روايت است که : 

بخاری روايت کرده  »( او سلم أی العمل أحب الی هللا؟ قال صلی هللا عليه و سلم: الصالة علی وقته
از پيامبر صلی هللا عليه و سلم در مورد محبوبترين عمل نزد خداوند سوال کردم؟ گفت صلی  ) (است

  .هللا عليه و سلم : نماز بر وقتش)
  گويد: ابن مالک(رح) می

گويد: الم برای تاکيد آمده است و  به معنای (فی: در) است. و الطيبی می )ألول( حديث فوق الم در 
  .بر نماز خواندن در اول وقتش تاکيد دارد

   :گويد ابن بطال می
خواندن نماز در اول وقتش بهتر از به تأخير انداختن آن است، زيرا در حديث از محبوبترين عمل  

واجبات و سنتها در آن رعايت شده باشد و آن نماز سوال شده و آن هم نمازی است که تمام ارکان، 
از حيث رعايت سنت، در اول وقت خوانده شود. پس نمازی که در اول وقت خوانده نشود، 

   .محبوبترين عمل نزد پروردگار نيست
  : گويد ابن حجر العسقالنی(رح) می

کند  فتن تمام وقت نمازمیلفظ (علی) داللت بر استعالء  در بر گر »  علی وقتها ةالصال«  در حديث 
 .و اولويت اوليه و اصليش بر خواندن در اول وقت است

  گويد:  امام قرطبی(رح) می
حرف (الم) برای استقبال در زمان آورده شده و در روايت ديگری گفته  » لوقتها ةالصال «در حديث 

که (الم) برای ابتدا در زمان آمده است. پس در هر دو معنا (الم)، به خواندن نماز در اول وقت داللت 
نيز حرف ( علی ) بر اين دو مسئله  »علی وقتها  ةالصال « گويد: در حديث  دارد. و در ادامه می

درتفسير خويش ند، زيرا حرف (علی) در معنای (الم) به کار رفته است. و ابن خزيمه ک داللت می
 مورد تائيد قرار داده است .عين نظريه شيخ االسالم امام قرطبی را 

و عمل پيامبر  فرمايد : خواندن نماز در اول وقتش دارای ثواب بيشتری است.  امام شافعی(رح) می
راشدين بر اين مسئله داللت دارند. و آنها هميشه نماز را در اول صلی هللا عليه و سلم، و خلفای 

  .کردند خواندند. و مردم را نيز بر اين امر تشويق و دعوت می وقت می
  يادداشت فقهی:
ما صلی رسول هللا صلی هللا عليه و سلم  « :منين عايشه (رض) روايت است کهؤدر حديثی از ام الم

آن نمازی که پيامبر صلی  ( .»راوی حديث امام ترمذی » (بضه هللاصالة لوقتها اآلخر مرتين حتی ق
 .هللا عليه و سلم در آخر وقتش خواند، تا اينکه از دنيا رفت، فقط دو بار بود)
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يک  بجاء اورده است ،دو بار نماز را در آخر وقت در زندگی اش فقط پيامبر صلی هللا عليه و سلم 
و بار ديگر برای شخصی که از او در مورد اوقات نماز سوال  گيری خودش بار با جبرئيل، برای ياد

کرده بود و پيامبر صلی هللا عليه و سلم برای آموزش او در اول وآخر وقت نماز خواند، و اين دو 
در دين لی حکم شرعی مورد را نيز برای بيان جايز بودن خواندن نماز در آخر وقت آن انجام داده، و

  .خواندن نماز در اول وقتش دارای فضل و ثواب بيشتری است  همين است کهمقدس اسالم 
  خواندن نماز در اول وقت: فضايل 

طوريکه ياد اور شوديم همه ای علماء   ومفسران در اين مورد متفق القول اند که خواند ن نماز در 
خواندان ، تأثيرات روحی، روانی و اجتماعی  ميباشد . وبيشماری  فضايل فراوانیاول وقت دارايی 

 نماز در اول وقت را ميتوان بشرح ذيل فورمولبندی وخالصه کرد .

 :عادت دادن شخص به نظم- 1
 وجود نشاط وآمادگی وحضور قلب بيشتر جهت انس وارتباط با خدا وتقويت كماالت نفسانی

زمينه سازی جهت برگزاری جماعت های بزرگ وانس والفت واتحاد بيشتر  - 2
 مسلمانان

تی جامعه اسالمی مقيد به خواندن نمازاول وقت باشند، درهر منطقه، غالب مردم هم توضيح آنكه وق
  زمان به نماز خواهند ايستاد.

 اين مسأله آمادگی آنان را برای جماعت وايجاد صفوف گسترده و پر جمعيت بيشتر می كند.  
می شود زگزاران نماگی پراكنده موجب درحالی كه نماز درغير اول وقت، در بين زمان های مختلف 

  واز اجتماع و شكوه عبادی وانس والفت مؤمنان درمراكز دينی می كاهد.
اقامه نماز واجب است ولی ذات مقدس حق اول وقت خواندن آن را واجب نشمرده است تا بندگانش 

  وسختی ومشقّت نگردند.   و حرج  دچار عسر
گاهی ممكن است انسان دروقت فضيلت نماز مشغول كار مهمی باشد مثل نجات جان يك انسان و...  

  دارد. دراين صورت نجات جان يك انسان برنماز اول وقت ترجيح 
اول وقت ترجيح دارد. چون وحدت  دینماز جماعت اگر با تأخير خوانده شود برنماز فر :يا گفته شده

  اليی برخورداراست.اجتماعی از اهميت بسيار وا
ذر موجه جدی نماز را به تأخير بياندازد شايد كوتاهی و بی اعتنايی نسبت به ـاما اگر انسان بدون ع 
  .ماز تلقی گردد ومقبوليت آنرا دچار اشكال سازدن
  :پنجگانهوقات شرعی نمازا

صحيحترين حديث درباره اوقات نماز حديث  ميفرمايد : ترمذی محمد (بن اسماعيل بخاری) امام 
  است:وفورمولبندی نموده  بيان مشرح ودقيق بشرح ذيل اوقات نماز را  ميباشد که : جابرحضرت 

  وقت نماز صبح: 
حکم آن در حديث ذيل  آفتاب ادامه دارد.تا طلوع آغاز واز طلوع فجر (سپيده دم)  نمازصبح  وقت

وقت صالة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع «  بيان گرديده است :پيامبر صلی هللا عليه وسلم چنين 
  ) مسلم( ». است آفتاب  وقت نماز صبح از طلوع فجر تا طلوع « »الشمس

  وقت نمازظهر:
(از وسط آسمان) تا وقتی است که سايه هر چيز به اندازه خودش  آفتاب  از زوال  نماز ظهر وقت 
  شود.

  وقت نمازعصر:
زمانی است که ساية هر چيز به اندازة خودش شود، و تا غروب آفتاب ادامه  ازنماز عصر وقت 
  دارد.
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  وقت نماز مغرب:
  پس از غروب آفتاب) است : آفتاب  تا پنهان شدن شفق (سرخی  آفتاب  از غروب وقت نماز 

  وقت نماز عشاء:
مبر صلی هللا شب است، به دليل فرموده پيا (ليل )  عشاء: وقت آن از پنهان شدن شفق تا نصف 

وقت نماز عشاء تا نيمه ميانی شب « » وقت صالة العشاء إلی نصف الليل األوسط«    عليه وسلم
  ». است

  ) مسلم( 

  يادداشت:
بجای استفاده از نرم افزار، يا از مساجد محل و شهر  علماء  کرام توصيه ميدارد که نماز گزاران 

خود بپرسيد و به اصطالح يک ليست از زمان و اوقات نمازهای شبانه روزی خود تهيه کنيد، يا 
  اينکه از طريق زير که البته تشخيص آن ممکن است برای شما سخت باشد استفاده نماييد:

 

  يادداشت مهم درمورداوقات نماز:
نمازها بيان شود که ما آنها را به ترتيب    سب است چند نکته بسيار مهم نسبت به اوقاتدر اينجا منا

   زير بيان می نمائيم:
بيشتری است به جز نماز عشاء که    تمام نمازها را در اول وقت خواندن بهتر و دارای ثواب - 1

   اجر وثواب بيشتری است.  دارای   ديرترخواندن آن بهتر و
   است.   زمان گرما نماز ظهر را ديرتر خواندن بهتردر مسافرت در  - 2
طلوع کرد به نمازش  آفتاب خواند و بعدا    آفتاب هر کس يک رکعت نماز صبح را قبل از طلوع  - 3

   فردنماز را در وقت خوانده است .   ادامه دهد گويا اين
غروب کرد به  آفتاب خواند و بعدا    آفتاب هر کس يک رکعت نماز عصر را قبل از غروب  - 4

   فرد نماز را در وقت خوانده است .   نمازش ادامه دهد گويا اين
زمانی است که بياد فرد بيايد و يا از    وقت هر نمازی که فراموش شد ويا فرد به خواب رفت ؛ - 5

  خواب بيدار شود.
  نماز: اوقات مکروهه

نموده مکروه را در آنها نماز خواندن  شرعيت اسالم وجود  دارد که : هم دريک شبانه روز اوقاتی 
    بقرار ذيل دسته بندی گرديده است :اين اوقات  ، است
    تا اينکه اندکی باال بيايد.افتاب زمان طلوع  اول :

 زوال افتابتا اينکه     وزوال نشده)  است   در وسط آسمان افتاب(زمانی که  افتابزمان استواء دوم : 
   سمان به سمت مغرب) کند.از ميانه آ   افتاب( مايل شدن  

   تا اينکه غروب نمايد. افتابزمان غروب سوم : 
، وخواندن نماز در اين ندارد    اين اوقات در بيت هللا ايرادیولی ناگفته نماند که خواندن نماز در 

بعد از نماز صبح وبعد از نماز اوقات جايز ميباشد . طوريکه در شرع خواندن نماز نوافل 
خواندن نمازهای  جواز دارد ، آنچه که مورد ممانعت در شرع قرار گرفته است عصرنيز

    .ميباشد  آفتاب درزمان طلوع وزمان غروب    نفلی
    با جماعت.   وحتّی سنّت های صبح درزمان شروع فرض خواندن نماز های سنت  چهارم:

  :در مورد اوقات مکروه  احاديث وارده
 مورد نهی قرار گرفته است عبارت است از :يکه که خواندن نمازدر آن  اوقات

  اول :
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ثالث ساعات کان «   امده است :گرديده از عقبه بن عامر رضی هللا عنه روايت در حديثی که  
حين تطلع الشمس   رسول هللا صلی هللا عليه و سلم ينهانا أن نصلی فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا :

بازغة حتی ترتفع، و حين يقوم قائم الظهيرة حتی تميل الشمس، و حين تضيف الشمس للغروب حتی 
 .)831/568/1(صحيح مسلم »  تغرب

هايمان در  سه وقت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم ما را در نماز خواندن يا دفن کردن مرده«
کند تا آن که بلند شود، و وقتی که آفتاب  در  طلوع مینوب  آن اوقات نهی کرده است، وقتی که آفتا

گيرد تا وقتی که مايل شود، و زمانی که آفتاب  در آستانه غروب باشد تا وقتی  وسط آسمان قرار می
 ».که غروب کند

و پيامبر صلی هللا عليه و سلم علت نهی از نماز در اين اوقات را در خطاب به عمرو بن عبسه رضی 
  ه بيان کرده و فرموده است:هللا عن

صل صالة الصبح، ثم أقصر عن الصالة حتی تطلع الشمس حتی ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين «  
قرنی شيطان، و حينئذ يسجدلها الکفار، ثم صل فإن الصالة مشهودة محضورة، حتی يستقل الظل 

فی فصل فإن الصالة مشهودة بالرمح، ثم أقصر عن الصالة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل ال
محضورة حتی تصلی العصر، ثم أقصر عن الصالة حتی تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرنی شيطان 

 .)832/570/1(صحيح مسلم  »و حينئذ يسجد لها الکفار
آيد نماز نخوان، چون  آفتاب   کند و باال می نماز صبح را بخوان سپس تا وقتی که آفتاب  طلوع می«

برند؛ سپس نماز (ضحی) بخوان چون  ده میـکند و کفار برای آن سج خ شيطان طلوع میبين دو شا
رسد؛ آنوقت از  مالئکه شاهد و حاضر بر نماز هستند تا اينکه سايه نيزه به کمترين مقدار خود می

شود. سپس وقتی که سايه مايل  ورمی خواندن نماز خودداری کن؛ چون در اين وقت آتش جهنم شعله
خوانی، و بعد  بخوان چون مالئکه شاهد و حاضر بر نماز هستند. تا آنکه نماز عصر را می شد نماز

از آن، از نماز خواندن خودداری کن تا وقتی که آفتاب  غروب کند؛ چون آفتاب  بين دو شاخ شيطان 
 ».برند کند و در اين زمان کفار برای آن سجده می غروب می

 شود: نمی ذيل قات ذکر شده شامل زمان و مکان در ضمن، نهی از خواندن نماز در او
   ف:ـال
  گيرد): در روز جمعه، زمان استواء (هنگامی که آفتاب  در وسط آسمان قرار می 

اليغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر ما «  بدليل حديث پيامبر صلی هللا عليه و سلم که فرمودند:   
ه، ثم يخر فاليفرق بين اثنين، ثم يصلی استطاع من طهر، ويدهن من دهن، أو يمس من طيب بيت

(صحيح بخاری »  ماکتب له، ثم ينصت إذا تکلم اإلمم، إال غفرله، ما بينه و بين الجمعة األخری 
883/370/2(  

تواند خودش را پاک کند و سرش را با روغن چرب نمايد  هر کسی که روز جمعه غسل کند و تا می«
و کند، سپس برای نماز جمعه خارج شود و بين دو نفر اش، خودش را خوشب يا از بوی خوش خانه

ها وسر آنها عبور نکند) و آنچه را که برايش مقدر شده  جدايی نياندازد (در مسجد از روی شانه
نماز بخواند و وقتی که امام شروع به خواندن خطبه کرد، سکوت کند، تمام گناهان (صغيره) او از 

  ».وندش اين جمعه تا جمعه ديگر بخشيده می
در اينجا پيامبر صلی هللا عليه و سلم نمازگزار را به خواندن آنچه برايش مقدر شده تشويق نموده و   

به همين علت جماعتی از سلف از جمله  تا وقت خروج امام او را از نماز خواندن منع کرده است، و 
وج امام (برای خواندن اند: خر عمر بن خطاب رضی هللا عنه و امام احمد نيز به تبعيت از او گفته

خطبه) مانع نماز است، و خطبه امام مانع صحبت کردن است، پس، خروج امام را مانع خواندن نماز 
  اند نه قرار گرفتن افتاب  در وسط آسمان را (استواء). دانسته 

  ب:
در مسجد الحرام، که نماز خواندن در آن درهيچ يک از اوقات مذکور مکروه نيست، چون پيامبر  
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يا بنی عبدمناف، ال تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت و صلی أية «   فرمايد :  می  عليه وسلم  هللا صلی 
ای  حظهای بنی عبد مناف کسی را که در هيچ ل)«1036(صحيح ابن ماجة »   ساعة من ليل أو نهار

  ».روز از طواف اين خانه و نماز در آن منع نکنيد از شبانه 
  ج:

لی است که سببی نداشته باشد. بنابراين ـنمازی که خواندن آن در اين اوقات نهی شده است، نماز نف 
ی فرض و سنت جايز است؛ از آنجاييکه پيامبر صلی هللا  در اين اوقات قضای نمازهای فوت شده

  (متفق عليه) »من نسی صالة فليصل إذا ذکرها، الکفارة لها إال ذلک«دند: عليه و سلم فرمو
  ».ای جز اين ندارد هر کس نمازی را فراموش کرد، همين که يادش آمد بايد آنرا بخواند، و کفاره«
  د:

نماز بعد از وضوء نيز درهر وقتی که باشد جايز است؛ به دليل حديث ابوهريره رضی هللا عنه که  
يا بالل أخبرنی بأرجی عمل عملته «لی هللا عليه و سلم هنگام نماز صبح به بالل فرمود : پيامبر ص

فی اإلسالم فإنی سمعت دف نعليک فی الجنة، قال : ما عملت عمال أرجی عندی، أنی لم أتطهر طهورا 
  )7894(صحيح ابن ماجة  »فی ساعته من ليل أو نهار إال صليت بذلک الطهور ما کتب لی أن أصلی

ای کدام است، زيرا من صدای  ترين عملی که در اسالم انجام داده ای بالل به من بگو اميدوارکننده«
ترين کاری که من انجام  هايت را پيشاپيش خودم در بهشت شنيدم، بالل گفت : اميدوارکننده کفش
از ان هر  روز نگرفتم مگر اينکه بعد ای از شبانه ام اين بوده است که وضوءئی در هيچ لحظه داده

  ».آنچه برايم مقدر شده بود، نماز خواندم
  :ـه
در اين اوقات دو رکعت تحيه المسجد هم جايز است؛ زيرا پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده است:  

هرگاه يکی از شما وارد «(متفق عليه)» إذا دخل أحدکم المسجد فاليجلس حتی يصلی رکعتين« 
  ».ده ننشيندمسجد شد، تا دو رکعت نماز نخوان

   دوم:

  نهی از خواندن نفل بعد از طلوع فجر، قبل از نماز صبح: 
رآنی ابن عمر و أنا أصلی بعد طلوع الفجر فقال يا « يسار موالی ابن عمر رضی هللا عنه گفت: 

خرج علينا و نحن نصلی هذه الصالة، فقال : ليبلغ شاهدکم غائبکم، التصلوا بعد  يسار، إن رسول هللا
ابن عمر مرا ديد که بعد از طلوع فجر نماز «  )5353(صحيح ابن ماجة » اال سجدتينالفجر 

خواندم، گفت : ای يسار، پيامبر صلی هللا عليه و سلم روزی بر ما وارد شد در حالی که در اين  می
خوانديم، فرمود : حاضرين در اينجا، به غايبين برسانند که بعد از طلوع فجر بجز  وقت نماز نفل می

  ».دو رکعت، ديگر نمازی نيست (البته مراد نخواندن نفل است)
   وم:ـس

  نهی از خواندن سنت هنگام اقامة فرض:
إذا أقيمت الصالة «از ابوهريره رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: 

د خواندن هيچ هرگاه نماز(فرض) اقامه ش)«710/493/1(صحيح مسلم »  فالصالة إالالمکتوبة 
  ».نمازی جز همان فرض جايز نيست

 حکمت فرضيت پنج وقت نماز در شرع اسالم:
در مورد اينکه پنج وقت نماز چه وقت باالی مسلمانان  فرض شد ، قرآن عظيم الشان در ( سوره 

  فرمايد: )  می 1اسرا ء آيه : 
اْلَحَراِم إَِلى اْلَمْسِجِد األْقَصى الَِّذی بَاَرْكنَا َحْولَهُ ِلنُِريهُ ِمْن  ُسْبَحاَن الَِّذی أَْسَرى بَِعْبِدِه َليال ِمَن اْلَمْسِجدِ « 

اش را در يك شب، از مسجدالحرام  پاك و منزه است آن ذاتی كه بنده(  » آياِتنَا إِنَّه ُهَو السَِّميُع اْلبَِصيرُ 
ات او به او نشان داده برد تا برخی از آي -ايم كه گرداگردش را پر بركت ساخته -به مسجد االقصی
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  .»1اسراء /سوره «شود؛ چرا كه او شنوا و بيناست). 
هللا صلی هللا عليه وسلم به صورت متواتر ثابت است كه به آسمان برده شد و تمام درواز  از رسول

خواست  های آسمان به روی ايشان باز گرديد و از آسمان هفتم باالتر رفت و پروردگارش هر چه می
  كرد و نمازهای پنجگانه را بر او فرض نمود.با اوصحبت 

ابتدا هللا تعالی بر بندگانش پنجاه نماز را فرض كرد. اما پيامبر صلی هللا عليه وسلم پياپی به هللا  
رجوع كرد و تقاضای تخفيف نماز را كرد. تا اين كه هللا آن را به پنج وقت تخفيف داد و اجر و 

شود، لذا بايد سپاس و شكر هللا  فرمود چون هر نيكی ده برابر میپاداش پنجاه وقت را برای او مقرر 
  هايش به جا آوريم. را بر تمام نعمت

قَاَل أَنَُس ْبُن َماِلٍك: قَاَل النَّبِی صلی هللا عليه وسلم:  ... «چنانکه در حديث صحيح ثابت است:
تِی َخْمِسيَن َصالةً، « ُ َعزَّ َوَجلَّ َعلَى أُمَّ َّR َفَرَجْعُت بَِذِلَك، َحتَّى َمَرْرُت َعَلى ُموَسى، َفقَاَل: َما َفَفَرَض

تََك ال تُطِ  تَِك؟ قُْلُت: َفَرَض َخْمِسيَن َصالةً، قَاَل: فَاْرِجْع إَِلى َربَِّك فَِإنَّ أُمَّ ُ لََك َعَلى أُمَّ َّR يُق َذِلَك، َفَرَض
تََك ال تُِطيُق َفَراَجْعُت، َفَوَضَع َشْطَرَها، فََرَجْعُت إِلَى ُموسَ  ى، قُْلُت: َوَضَع َشْطَرَها، َفقَاَل: َراِجْع َربََّك فَِإنَّ أُمَّ

تََك ال تُِطيُق َذِلَك، فََراجَ  ْعتُهُ، َفقَاَل: ِهی َفَراَجْعُت َفَوَضَع َشْطَرَها فََرَجْعُت إَِليِه، َفقَاَل: اْرِجْع إَِلى َربَِّك فَِإنَّ أُمَّ
ُل اْلَقْوُل لََدی، فََرَجْعُت إِلَى ُموَسى، َفقَاَل: َراِجْع َربََّك، فَقُْلُت: اْستَْحييُت ِمْن َخْمٌس، َوِهی َخْمُسوَن،  ال يبَدَّ

ْدِخْلُت اْلَجنَّةَ، َرِبّی، ثُمَّ اْنَطلََق ِبی َحتَّى اْنتََهى بِی إَِلى ِسْدَرِة اْلُمْنتََهى، َوَغِشيَها أَْلَواٌن ال أَْدِری َما ِهی، ثُمَّ أُ 
  .)349(بخارى:». ِإَذا فِيَها َحبَايُل اللُّْؤلُِؤ، َوإَِذا تَُرابَُها اْلِمْسكُ َف 

خداوند در سفر معراج، روزانه «گويد: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود:  ( انس بن مالك می
دم. پنجاه نماز بر امتم فرض گردانيد. با آن پنجاه نماز، برگشتم تا اينكه به موسی عليه السالم رسي

  ايشان پرسيد: خداوند بر امتت چه چيزی فرض كرد؟ گفتم: روزانه پنجاه نماز.
موسی عليه السالم فرمود: دوباره نزد پروردگارت برو. زيرا امتت توانايی انجام اين كار را ندارد.   

نزد خداوند متعال برگشتم. حق تعالی بخشی از آن پنجاه نماز را كم كرد. وقتی نزد موسی عليه 
  سالم آمدم، گفتم: بخشی از نمازها را معاف نمود. ال

موسی عليه السالم گفت: بازهم بسوی خدا برگرد زيرا امتت توانايی اين را هم نخواهد داشت. من 
بار ديگر نزد پروردگار رفتم. خداوند متعال اين بار نيز بخشی از نمازها را كم كرد. باز چون نزد 

ديگر از نمازها را بخشيده است، موسی عليه السالم باز همان  موسی رفتم و گفتم كه خداوند بخشی
سخن قبلی خود را تكرار كرد. برای آخرين بار، نزد حق تعالی رفتم، خداوند فرمود: روزانه پنج بار 
نماز بخوانيد و ثواب پنجاه نماز را دريافت كنيد و من هيچگاه خالف وعده عمل نمی كنم. من بسوی 

  .بار ديگر به خداوند مراجعه كن. (اين بار نپذيرفتم)موسی بازگشتم. گفت: 
گفتم: از خداوند شرم می كنم. آنگاه، جبرئيل مرا با خود برد تا اينكه به سدرة المنتهی رسيديم. در 

آنجا، چيزهای گوناگونی ديدم كه از آنها سر در نياوردم. سپس وارد بهشت شدم. و در آنجا با 
  ».د و خاك بهشت كه از مشك و عنبر بود، روبرو شدمزنجيرهای ساخته شده از مرواري

  انه نمازدر قرآن پاک:گاوقات پنج
وأقم الصالة طرفی النهار :«يم الشان اوقات پنچگانه  نماز را بشرح ذيل معرفی داشته است ظع  قرآن

  ..)114سوره هود/»( وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين
با تمام اركان و شروط در اول و آخر روز، صبح و ظهر و عصر و در ساعاتی از شب (نماز را 

برند، اين پندها يادآوری است برای  ، بجای آور، بيگمان خوبيها، بديها را از بين می ) مغرب و عشاء (
  ). پند گيرندگان

  بصری) در تفسير اين آيه مبارکه ميفرمايد :( حسن
  ز صبح و عصراست. نما» طرفی النهار« هدف  از 
   ، نماز مغرب و عشا است.» زلفا من الليل « وهدف از

أقم الصالة لدلوك الشمس إلى «) ميفرمايد :   78همچنان قرآن عظيم الشان در ( سوره  اسرا  آيه : 
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  .»غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
نماز ظهر، نماز عصر،  رسد ( ی شب فرا میكه تاريك (ای محمد از اول وقت زوال  آفتاب  تا وقتی

) نماز را كه پايه دين است بجای آور، و نماز صبح را نيز بجای آور، زيرا  نمازمغرب ونماز عشاء
  .  شوند) در نماز صبح فرشتگان شب و روز حاضر می

از زوال آفتاب است يعنی » دلوك الشمس « مفسرين در تفسير اين آيه مبارکه مينويسند :(هدف از
ابتدای تاريكی شب منتهی می شود ، نماز بخوانيد »  غسق الليل « اول وقت زوال آفتاب تا اينكه به 

نماز صبح »  قرآن الفجر « كه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را شامل می شود. مقصود از  
   آنست كه فرشتگان شب و فرشتگان روز در آن حاضرآيند.)»  مشهودا«  است، و مراد از 

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل  «)  آمده است :   129چنان در سوره ( طه  آيه  هم
كن و نماز بجای  (آx خود را ستايش »  غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى

ب نماز ظهر و عصر) و در ساعاتی از ش ) و قبل از غروب آن ( نماز صبح آور، قبل از طلوع آفتاب  (
بخصوص تو ای محمد) حمد و تسبيح خدای را  ، و در دو طرف روز نيز ( ) و عشاء  نماز مغرب (

  ..»  بجای آور، باشد كه تو از پاداش فراوان آن خرسند گردی
  . هدف از تسبيح قبل ازطلوع آفتاب نماز صبح و مراد از تسبيح قبل از غروب  آفتاب  نمازعصر است

  وقات نماز بما مسلمانان ذيآل هدايت ميفرمايد :قرآن عظيم الشان در مورد ا
 »وأقم الصالة طرفی النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلک ذکری للذاکرين«  -1
.) ( نماز را با تمام ارکان و شروط در اول و آخر روز، صبح و ظهر و عصر و در 114هود/(

برند، اين پندها  بيگمان خوبيها، بديها را از بين می ، بجای آور، ) مغرب و عشاء ساعاتی از شب (
  ). يادآوری است برای پند گيرندگان

زلفا « نماز صبح و عصراست. و مقصود از »  طرفی النهار« مراد از حسن(بصری) گفته است:
  نماز مغرب و عشا است.»  من الليل

ن الفجر إن قرآن الفجر کان أقم الصالة لدلوک الشمس إلی غسق الليل، وقرآ« و می فرمايد:  -2
  .)78اسرا/»(مشهودا

نماز ظهر، عصر، مغرب و  رسد ( که تاريکی شب فرا می تا وقتی آفتاب( ای محمد از اول وقت زوال   
نماز را که پايه دين است بجای آور، و نماز صبح را نيز بجای آور، زيرا در نماز صبح  ) عشاء

  .  )شوند فرشتگان شب و روز حاضر می
تا اينکه به  آفتاب است يعنی از اول وقت زوال  آفتاب  زوال  » دلوک الشمس«  صود از (مق
= ابتدای تاريکی شب منتهی می شود ، نماز بخوانيد که نماز ظهر و عصر و مغرب و »غسق الليل«

آنست که  »مشهودا« نماز صبح است، و مراد از  »قرآن الفجر«عشا را شامل می شود. مقصود از 
  .فرشتگان شب و فرشتگان روز در آن حاضرآيند.)

وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلک «
  .)129طه/سوره » (ترضی

) و قبل از غروب آن  نماز صبح ( آفتاب کن و نماز بجای آور، قبل از طلوع  خدای خود را ستايش (
، و در دو طرف روز نيز  ) و عشاء  نماز مغرب عصر) و در ساعاتی از شب ( نماز ظهر و (
تو ای محمد) حمد و تسبيح خدای را بجای آور، باشد که تو از پاداش فراوان آن خرسند  بخصوص (

  ). گردی
نماز  آفتاب  نماز صبح و مراد از تسبيح قبل از غروب  آفتاب  مقصود از تسبيح قبل از طلوع   

  . عصر است
: ما در حضور پيامبر  گفته است كه   از جرير بن عبدهللا بجلی روايت شده »   صحيحين   «   زيرا در

إنكم « كرد و فرمود: ، شب چهاردهم ماه بود، به قرص ماه نگاه  صلی هللا عليه و سلم نشسته بوديم
وا على صالة قبل طلوع سترون ربكم كما ترون هذا القمر، ال تضامون فی رؤيته، فإن استطعتم أال تغلب
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گمان  بی «   :  را قرائت فرمود. يعنی) سوره طه  129سپس آية » ( الشمس وقبل غروبها فافعلوا
بينيد، و در  كه اين قرص ماه را می ه همان گونه ) خواهيد ديد، ب در روز قيامت شما خدای خود را (

شود و به شما ستم نخواهد شد،  شود يا چيزی از شما كاسته نمی رويت او چيزی از شما پوشيده نمی
كاری را  را ازدست ندهيد، چنين آفتاب اگر توانستيد كه نمازخواندن قبل از طلوع و قبل از غروب 

  . )بكنيد
  :ویـبـاحاديث نانه نمازدر گاوقات پنج

  : کرده است را بشرح زير محدود و معين  های پنجگانه نماز ونشانه های احاديث نبوی اوقات 
  که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: از عبدهللا پسر عمرو روايت استدرحديثی  

وقت الظهر إذا زالت الشمس، وکان ظل الرجل کطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم  «
ووقت صالة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت العشاء إلی نصف الليل االوسط، ووقت تصفر الشمس، 

صالة الصبح من طلوع الفجر وما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسک عن الصالة، فإنها 
  . »تطلع بين قرنی شيطان

ت و هنوز که سايه انسان باندازه طول اوس  است تا وقتی آفتاب وقت نماز ظهر از هنگام زوال ( 
که آفتاب  زرد  بعد از اتمام وقت ظهر) تا وقتی است  وقت عصر فرا نرسيده باشد، و وقت عصر (

، و وقت نماز مغرب تا زمانی  کمرنگ نشده باشد)  . و خيلی در شرف غروب قرار نگرفته نشده باشد (
شب  تا نيمه  ) پنهان نشده باشد، و وقت نماز عشاء کنار آسمان احمر = سرخی  است که شفق (

کرد در آن وقت از  طلوع  آفتاب ، هرگاه  ، و وقت نماز صبح ازسپيده دم تا طلوع افتاب  است است
  مسلم آن را روايت ( )کند بين دو شاخه شيطان طلوع می آفتاب کنيد، زيرا  نماز خواندن خودداری 

  .). کرده است
سی نمی داند ولی شايد بتوان گفت که زمان خالصه اينکه حکمت اصلی اوقات نماز را جز هللا تعالی ک

بندی اوقات نماز بگونه ای تنظيم شده است که شخص در طول شبانه روز از ذکر و ياد خالق خود 
غافل نماند، شبها که موقع خواب است نمازی فرض نشده است ولی در طول روز بطوری منظم 

اد داشته باشد که هدف از خلقت او فقط شخص بياد پروردگار خود به اقامه ی نماز می پردازد تا بي
  اشتغال به امور دنيايی نيست بلکه بايد انسانها به نشانه ی سپاس برای هللا تعالی عبادت کنند.

نکته جالب ديگر اينست که با توجه به کروی بودن زمين و اينکه در هر لحظه در نقطه ای از زمين 
ب است و لذا می بينيم که در نقطه ای از جهان يکی از اوقات صبح يا ظهر يا عصر يا مغرب يا ش

مسلمانان نماز صبح می خوانند و در نقطه ای ديگر در همان زمان نماز ظهر يا عصر يا مغرب يا 
عشا می خوانند، يعنی در هر لحظه دسته ای از مسلمانان در حال عبادت پروردگار خويش هستند. و 

  .هتر استخداوند به حکمت آن بيش از هر کس ديگری آگا
عليه السالم، به نزد پيامبر صلی   كه جبرئيل  از جابر بن عبدهللا روايت است همچنان در حديثی ديگری

 آفتاب ، وقتی نماز ظهر را خواند كه  برخيز، نماز بخوان «   : هللا عليه و سلم آمد، بدو گفت
: برخيز نماز بگزار، وقتی نماز عصر را  كرده بود، سپس بوقت نماز عصر نيز آمد و گفت زوال 

: برخيز نماز بگزار،  گفت  خواند كه سايه هر چيزی باندازه خودش بود، سپس بوقت مغرب هم آمد،
يز، : برخ گفت  كرده بود، سپس بوقت عشاء نيز آمد،  غروب آفتاب وقتی نماز مغرب را خواند كه 

نماز بگزار، وقتی نماز عشاء راگزارد كه سرخی كنار آسمان ناپديد شده بود. سپس بهنگام نماز 
  دميده بود.   كه سپيده  صبح هم آمد، وقتی

: برخيز، نمازبگزار، وقتی كه نماز ظهر  گفت  سپس فردای آن روز هم برای نماز ظهر به نزد او آمد،
: برخيز، نماز  گفت دش بود، و بهنگام نماز عصر هم آمد، را خواند كه سايه هر چيزی باندازه خو

بگزار، وقتی نماز عصر را گزارد كه سايه هر چيزی باندازه دو برابر خودش بود، و در همان وقت 
گذشته بود يا گفت   ) برای نماز مغرب آمد، سپس برای نماز عشاء وقتی آمد كه نصف شب قبلی (

عشاء را گزارد، سپس برای نماز صبح وقتی آمد كه هوا كامال  گذشته بود، آنوقت نماز  يكسوم شب
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اوقات نماز بين اين  (ما بين هذين الوقتين  «: گفت  را بجای آورد، سپس صبحروشن شده بود و نماز 
حديث امامت :گفته است  اند. بخاری  كرده  آن را روايت)احمد و نسائی و ترمذی  ) ( دو وقت است

  ميباشد.درباره اوقات نماز یترين حديث جبرئيل صحيح
  تعداد نماز های فرضی: 

که از  هر مسلمان عاقل و بالغ هفده رکعت نماز فرض است انه روز بردر يک شبقبل از همه بايد  
،چهار (ظهر) نماز دروقت صبح ، چهار رکعات نماز در وقت نماز پيشين دورکعات  « آنجمله : 

.که » خفتن  در وقت زدر وقت عصر،سه رکعات نمازدر وقت  شام ، وچهار رکعات نما رکعات نماز
  تفصيل هر کدام از نماز های پنچگانه بشرح ذيل بيان ميگردد.

  :مقام ومنزلت نماز صبح
  :وقت نماز صبح

وأقم الصالة طرفی النهار وزلفا من الليل، :« سوره هود ) ميفرمايد   114قرآن عظيم الشان ( آيه 
نماز را با تمام ارکان و شروط در اول و آخر » ( إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلک ذکری للذاکرين

، بجای آور، بيگمان خوبيها،  ) مغرب و عشاء روز، صبح و ظهر و عصر و در ساعاتی از شب (
  ). برند، اين پندها يادآوری است برای پند گيرندگان بديها را از بين می

  نماز صبح و عصراست. »  طرفی النهار« ت:  مراد از حسن(بصری) گفته اس
  نماز مغرب و عشا است.»  زلفا من الليل« و مقصود از 

أقم الصالة لدلوک الشمس إلی غسق الليل، وقرآن « ) آمده است :  78همچنان در ( سوره اسرا آيه 
که تاريکی شب فرا  وقتی( ای محمد از اول وقت زوال آفتاب  تا  »الفجر إن قرآن الفجر کان مشهودا

  .) نماز ظهر، عصر، مغرب و عشاء رسد ( می
نماز را که پايه دين است بجای آور، و نماز صبح را نيز بجای آور، زيرا در نماز صبح فرشتگان  

  .  شوند) شب و روز حاضر می
غسق « زوال  آفتاب  است يعنی از اول وقت زوال آفتاب  تا اينکه به » دلوک الشمس«(هدف  از 

ابتدای تاريکی شب منتهی می شود ، نماز بخوانيد که نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را » الليل
  شامل می شود. 

آنست که فرشتگان شب و »  مشهودا« نماز صبح است، و مراد از  » قرآن الفجر«هدف از 
  .فرشتگان روز در آن حاضرآيند.)

ن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلک وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وم«
نماز  کن و نماز بجای آور، قبل از طلوع آفتاب  ( ( خدای خود را ستايش  .)129(سوره طه/» ترضی
، و در  ) و عشاء  نماز مغرب نماز ظهر و عصر) و در ساعاتی از شب ( ) و قبل از غروب آن ( صبح

بيح خدای را بجای آور، باشد که تو از پاداش دو طرف روز نيز (بخصوص  تو ای محمد) حمد و تس
  ). فراوان آن خرسند گردی

از تسبيح قبل از طلوع  آفتاب  نماز صبح و مراد از تسبيح قبل از غروب آفتاب  نماز عصر  هدف
  . است

  محترم!  ۀخوانند
حظه عظيم  الشان  در مورد  او قات  نماز  واز آنجمله  نماز صبح ، مال  در فوق  اشارات قرآن

  فرموديد . 
اوقات نماز های پنجگانه وبخصوص وقت   هکذا  در حديثی که از عبدهللا پسر عمرو روايت است

وقت الظهر إذا زالت الشمس، وکان ظل الرجل کطوله ما لم « نماز صبح را چنين بيان فرموده است :
الشفق، وقت يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صالة المغرب ما لم يغب 

العشاء إلی نصف الليل االوسط، ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر وما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت 
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  .»الشمس فأمسک عن الصالة، فإنها تطلع بين قرنی شيطان
که سايه انسان باندازه طول اوست و هنوز   است تا وقتی آفتاب ( وقت نماز ظهر از هنگام زوال 

که آفتاب  زرد  بعد از اتمام وقت ظهر) تا وقتی است  باشد، و وقت عصر (وقت عصر فرا نرسيده 
، و وقت نماز مغرب تا زمانی  کمرنگ نشده باشد)  . و خيلی در شرف غروب قرار نگرفته نشده باشد (

شب  ) پنهان نشده باشد، و وقت نماز عشاء تا نيمه  کنار آسمان احمر يعنی  سرخی  است که شفق (
کرد در آن وقت  ، هرگاه آفتاب  طلوع  است آفتابنماز صبح ازسپيده دم تا طلوع افتاب  ، و وقت است

  . (مسلم آن را روايت کند) بين دو شاخه شيطان طلوع می آفتابکنيد، زيرا  از نماز خواندن خودداری 
  ) . کرده است

يشهدن مع رسول  کن نساء المؤمنات« همچنان درحديثی  از عايشه(رضی هللا عنها) روايت است : 
صالة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلی بيوتهن حين يقضين الصالة،   صلی هللا عليه وسلم هللا

شدند  در نماز صبح حاضر می   زنان مؤمن با پيامبر صلی هللا عليه وسلم» «اليعرفهن أحد من الغلس
کردند  از آن که نمازشان را ادا میپوشيدند؛ و پس  در حاليکه خود را با لباسهايی (از خز يا پشم) می

  متفق عليه».شناخت گشتند در حاليکه هيچ کس به خاطر تاريکی آنها را نمی هايشان باز می به خانه
   صبح:نماز ۀمحدود

(از برآمدن سپيده ها يعنی وقتيکه روشنی سفيد از طرف افتاب  صبح صادق محدوده نماز صبح :  از
  ادامه ميابد . طلوع افتاب قبل برامدن معلوم شود) شروع و تا 

ووقت صلوة الصبح من الفجر مالم تطلع الشمس «است:يافته طوريکه حکم آن در حديثی چنين بيان 
  .( وقت نماز صبح از طلوع فجر صادق تا قبل از طلوع آفتاب ) »

محدوده نماز صبح از هنگام طلوع فجر صادق تا طلوع طوريکه در حديث  فوق مالحظه نموديم : 
پس ماداميکه آفتاب طلوع نکرده باشد وقت نماز هنوز باقی است و می  قيد گرديده است .آفتاب 

  نمود.ء توان آنرا ادا 
خواند زيرا اگر از وقت خود بگذرد آن اول وقت  بايد را صبحنماز حکمت در اين است که :ولی  

پس از مدتی از وقت خود شود و ممکن است حتی ما مبدل باعث عادت اين تاخير ها  ،  ممکن است 
نيز خارج گردد که در اينصورت نماز خواندن در غير وقت خود جايز نيست و حتی بنا به قول برخی 
از علماء  قضا نيز ندارد مگر اينکه شخصی از روی فراموشی يا خواب نتوانسته باشد نماز خود را 

  در وقتش ادا نمايد.
  :تعجيل در خواندن نماز صبح

نماز صبح را در اول  ، کرد ، وسنت  هم استصورت تا که ميتوانيم  بايد تعجيل  در خواندن نماز
  آمده است که :  ، روايت شده  از ابومسعود انصاریوقت آن بخوانيم . طوريکه در حديثی  که 

)  دم بعد ازسپيده  ، يكبار نماز صبح را در تاريكی آخر شب خواند ( رسول هللا صلی هللا عليه وسلم «  
، در  كرد همواره يكبار آن را بهنگام روشن شدن هوا خواند، سپس بعد از آن تا وقتی كه وفات  سپس

(روای  . » خواند، ديگر نماز صبح را بهنگام روشنی هوا نگزارد تاريكی آخر شب نماز صبح را می
  ).  است »  صحيح« اند و سند آن  كرده آن را روايت ) ابوداود و بيهقی حديث 

أصبحوا بالصبح فإنه «   گويد: پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: كه می  بج افع بن خداما حديث ر
نماز صبح را » (  أسفروا بالفجر فإنه أعظم لالجر«   و در روايت ديگری:  »  أعظم الجوركم

پنج نفر از محدثين آن را  )( بهنگام روشنی هوا بگزاريد، زيرا موجب بزرگی پاداش آن خواهد شد
  اند.  دانسته »    صحيح « اند. ترمذی و ابن حبان آن را  كرده  يتروا

 به روشنی هوا برسد ،كه وقت اتمام آن  بجاء اريد   نماز صبح را آنقدر طوالنی هدف اينست که :
در تالوت قرائت قرآن در نماز صبح بايد آنقدر طوالت بعمل ايد ، تا که نماز به پايان ميرسد ، ،  يعنی
زيرا پيامبر صلی هللا عليه و ،كنيد  روشن شده باشد، نه اينكه بوقت روشن شدن هوا بدان شروع هوا

  خواند.  كرد و در آن شصت الی يكصد آيه می سلم چنين می
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گمان نماز را  وقتی نماز صبح را بخوانيد كه سپيده دم تحقق يافته باشد و از روی  هدف همين است 
  . باشيد كه صبح شده است نماز را نگزاريد) تا يقين نداشته شروع نكنيد (

  :در احاديثی نبوی نماز صبح ضايل ف
گرديده آمده است که  روايت أبو موسى األشعرى (رض) درحديثی که از در مورد فضيلت نماز صبح 

 ) (متفق عليه .»    من صلّى البردين دخل الجنّة«   : عليه وسلم ميفرمايد  رسول هللا صلی هللا  : 
  ) مى شود .جنت  كسيكه نماز صبح و نماز عصر را با جماعت بخواند داخل(

دو طرف در تعبير شده است که :(بَْرَدين)  ميفرمايد که :بدين علت نماز صبح به مفهوم إمام الخطابى 
  آن از بين مى رود خوانده مى شود .   روز ـ يعنى أول و آخر آن ـ وقتى هوا خوب مى شود و گرمى

مى  صلی هللا عليه وسلم ار بن رؤيبة (رض) روايت مى كند كه گفت شنيدم رسول هللا أبوزهير عمّ 
رواه  (  »لن يلج النار أحد صلّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ـ يعنی الفجر والعصر« فرمايند:

، وأبو داود، صحيح سنن أبی 1/440)، 634( 213، ومسلم حديث 261، 4/136أحمد فی المسند 
  ) . 1/126، 427داود حديث 

كسيكه قبل از طلوع آفتاب (نماز صبح) و قبل از غروب آفتاب (يعنى نماز عصر) را بخواند داخل 
  جهنم نمى شود.

« مى فرمايد:  صلی هللا عليه وسلم جندب بن عبدهللا بن سفيان (رض) روايت مى كند كه رسول هللا 
رواه » (بشیء فيدركه فيكبه فی نار جهنم من صلى الصبح فهو فی ذمـة هللا فال يطلبنكم هللا من ذمته

كسيكه نماز صبح را در جماعت بخواند در حفظ و أمان (.) . 1/440) 634( 213مسلم حديث 
خداست، پس اى بنى آدم كارى مكن كه خداوند تو را بازخواست كند و در حفظ و أمان او نباشى، و 

  )خاطر تو را به جهنم داخل كند . به اين
يتعاقبون « فرمودند:  صلی هللا عليه وسلم يره (رض) روايت مى كند كه رسول هللا أبوهردر حديثی 

فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار ويجتمعون فی صـالة الصبح والعصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم 
  »فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادى فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون

  .)متفق عليه ( 
فرشتگانى پى در پى بر شما وارد مى شوند، گروهى شب مى آيند و گروهى روز مى آيند، و اينها 

صبح و عصر با هم يك جا جمع مى شوند، سپس آنانيكه شب را با شما گذرانده اند به طرف آسمان 
آنها سؤال مى كند: باال مى روند، خداوند در حاليكه حال انسانها را از فرشتگان بهتر مى داند از 

چگونه و در چه حالى بندگانم را ترك كرديد؟ آنها مى گويند: آنها را ترك كرديم در حاليكه نماز مى 
  خواندند، و به آنان وارد شديم در حالى كه نماز مى خواندند.

صلی هللا عليه بود كه نزد رسول هللا   جرير بن عبدهللا البجلى (رض) روايت مى كند شب چهاردهمى
  نشسته بوديم و آنحضرت به ماه نگاهى كرد و فرمود: وسلم 

إنَّكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ال تضامون فی رؤيته فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة  «
  .) متفق عليه»   (قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا

همه شما اين ماه شب چهاردهم را همانا همه شما ـ يعنى مؤمنان ـ خدا را خواهيد ديد، همچنانكه (
مى بيند و در ديدن آن هيچ مزاحمت و مانعى براى شما ايجاد نمى شود، پس اگر توانستيد كه بر 

شما نمازى قبل از طلوع آفتاب ـ يعنى نماز صبح ـ و نمازى قبل از غروب آفتاب ـ يعنى نماز عصر ـ 
  .)غلبه نكند اين كار را بكنيد

الى ديدن حقيقى است كه فقط براى مؤمنان در روز قيامت امكان پذير است، بر رؤيت و ديدن باريتع (
خـالف بعضى از فرقهاى ضاله و گمراه كه در ديدن خداوند در روز قيامت ممانعت مى ورزند و مى 
گويند ديدن حقيقى امكان پذير نيست، أما عقيده أهل سنت و جماعت بر اين است كه ديدن خداوند در 

  .)قط براى مؤمنان امكان پذير خواهد بودروز قيامت ف
»  من ترك صالة العصر فقد حبط عمله«از بريده (رض) روايت است كه رسول هللا (ص) فرمودند:
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، 1/159، 473)، صحيح سنن النسائی حديث 2/31، (الفتح 594و  553(رواه البخاری حديث 
  .) . 1/115، 568وصحيح سنن ابن ماجه حديث 

  ر اول وقت مستحب است:خواندن نماز صبح د
لقد کان رسول هللا صلی هللا عليه و سلم يصلی  «از ام المؤمنين عايشه(رض) روايت است که : 

الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلی بيوتهن ما يعرفهن أحد من 
خواند و بعضی از زنان  میپيامبر صلی هللا عليه و سلم نماز صبح را  .) ( (متفق عليه» الغلس 

شدند، سپس بعد  مؤمنان نيز در حالی که با چادر خودشان را پوشانده بودند با او در نماز حاضر می
 –تاريکی اول فجر  –گشتند و هيچ کس آنها را به خاطر غلس  هايشان برمی از نماز به خانه

  .)شناخت نمی
  .شد که هنوز هوا روشن نشده بود در اين حديث واضح است که نماز صبح هنگامی تمام می

  .شود دو نکته از اين حديث استنباط می
  مستحب بودن خواندن نماز صبح در اول وقت  -1
آرايی و با پوشش  جايز بودن آمدن زنان به مساجد برای شرکت در نماز جماعت، بدون خود  -2

  .اسالمی
کان النبی صلی هللا عليه و سلم  والصبح…… «از جابر بن عبدهللا رضی هللا عنه روايت است که : 

 -و پيامبر صلی هللا عليه و سلم نماز صبح را در هنگام غلس ( .)متفق عليه» (يصليها بغلس 
  .) خواند می - تاريکی اول فجر

در اين حديث بهترين وقتها برای نمازهای پنجگانه شرح داده شده که در آن به وقت غلس به عنوان 
  .شده است بهترين وقت نماز صبح اشاره

کنت أتسحر فی أهلی، ثم يکون سرعة بی، أن  «از سهل بن سعد رضی هللا عنه روايت است که :
من با  .) ( بخاری روايت کرده است » (  أدرک صالة الفجر مع رسول هللا صلی هللا عليه و سلم

 عليه و سلم افتادم تا به نماز صبح با پيامبر صلی هللا کردم، سپس به عجله می ام سحری می خانواده
 .)برسم

  انس بن مالک رضی هللا عنه از زيد بن ثابت رضی هللا عنه روايت کرده است که :
أنهم تسحروا مع النبی صلی هللا عليه و سلم ثم قاموا إلی الصالة، قلت کم بينهما؟ قال : قدر  «

کردند،  سحری میآنها با پيامبر صلی هللا عليه و سلم  (.)متفق عليه»  (خمسين أو ستين، أی آية
گويد به زيد گفتم : چقدر فاصله بين سحری کردنتان و  شدند برای نماز، انس می سپس بلند می

  .) .ی قرآن کريم آيه ۶٠يا  ۵٠ی نمازتان بود، زيد گفت : حدود  اقامه
  د:ـگويـ ابن حجر عسقالنی(رح) در شرح اين حديث مي

کند، و اول وقت خواندن  اين حديث داللت بر مستحب بودن خواندن نماز صبح در وقت تغليس می 
نماز صبح آغاز فجر است، زيرا در آن هنگام است که خوردن و آشاميدن در هنگام روزه در آن 

ی زمانی بين دست کشيدن از خوردن سحری و آغاز نماز صبح به مقدار  شود و فاصله حرام می
  .آيه از قرآن است، که اين مدت، مدت الزمه برای قضای حاجت و وضوء گرفتن است ۵٠خواندن 

أنه صلی هللا عليه و سلم أسفر بالصبح مرة  «کند:  عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنه روايت می
پيامبر صلی  ( .)(ابوداود روايت کرده است »ثم کانت صالته بعد الغلس حتی مات لم يعد إلی أن يسفر

خواند و ديگر هيچگاه نماز  -روشنی اول فجر -عليه و سلم يک بار نماز صبح را هنگام اسفارهللا 
  .)را تکرار نکرد -روشنی اول فجر - خواندن هنگام اسفار

جمهور علمای اسالم بر اين عقيده هستند که غلس بهترين وقت برای نماز صبح است ولی اهل 
بهترين وقت برای خواندن نماز صبح هنگام اسفار  گويند که عراق، علمای حنفی و سفيان ثوری می

أسفروا بالفجر، فإنه أعظم لألجر : نماز صبح را در روشنی اول فجر بخوانيد،  ،است، و به حديث 
 .اند، که ترمذی آن را روايت کرده است استناد کرده -زيرا آن دارای پاداش و ثواب بيشتری است
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  :رفع شبهه ازاين حديث
قال رسول هللا صلی هللا عليه و سلم : أسفروا بالفجر فإنه أعظم « از رافع بن خديج روايت است که : 

امام شافعی(رح) و کسانی ديگر معنای آن را بر محقق .)  اند اصحاب سنن روايت کرده(  »لألجر
که نماز گويند منظور پيامبر صلی هللا عليه و سلم اين بوده  کنند و می شدن طلوع فجر حمل می

  .صبحتان را تا هنگام اسفار ادامه دهيد
گويد که پيامبر صلی هللا عليه و سلم در  الشيخ الطحاوی الحنفی در کتاب( شرح معانی اآلثار) می

کرد و  کرد و در هنگام اسفار نماز صبح را تمام می هنگام تغليس شروع به خواندن نماز صبح می
منظور پيامبر صلی هللا عليه و سلم در اين حديث اين بوده که گويد که  داد ، و در ادامه می سالم می

خواهيد از نماز تمام شويد به وقت  قرائت قرآن را در نماز صبح طوالنی کنيد، تا هنگامی که می
اسفار رسيده باشيد، و حمل اين حديث بر اين که ناسخ حديث نماز خواندن در غلس باشد، کاری 

  .اند ور علماء  اين مسئله را رد کردهاشتباه و نادرست است زيرا جمه
گويند : اسفار در اين حديث به معنای  اند در مورد آن می علماء يی که حديث اسفار را شرح داده

تبيين و تحقق فجر صادق و طلوع آن است، نه اينکه منتظر ماند تا هوا به طور نسبتا کامل روشن 
شود، پس الزم است در اول وقت فجر صادق  م میگردد، زيرا در اين حالت کم کم وقت نماز صبح تما

نماز صبح خوانده شود ومدت زمان آن هم تا جايی است که هوا به طور نسبتا کامل روشن گردد که 
رسد. و در اين جا منظور تبيين آغاز اسفار برای نماز  در اين حالت وقت نماز صبح به پايان می

  .وع آفتابخواندن است، نه پايان اسفار و نزديک شدن طل
 گويد: ـ خطابی مي

منظور از حديث اسفار اين است که وقتی پيامبر صلی هللا عليه و سلم مسلمانان را به تعجيل در نماز 
ای عمل کردند که نماز صبح را در بين فجر کاذب و فجر صادق  صبح امر کرد آنها به گونه

يث اسفار را فرمود تا به مسلمانان خواندند به همين دليل پيامبر صلی هللا عليه و سلم اين حد می
توضيح دهد که نماز را بعد از فجر صادق بخوانيد. چون فجر صادق اول اسفار است و پيامبر صلی 

هللا عليه و سلم نيز بر نماز خواندن در اول وقتش توصيه کرده است و اول وقت نماز صبح، اول 
  .اسفار است نه انتهای اسفار

 گويد: عون المعبود می شمس الحق العظيم آبادی در
است بر مستحب بودن، خواندن نماز صبح در وقت تغليس   احاديثی که در مورد وقت نماز صبح آمده 

کنند و نماز صبح در هنگام تغليس دارای ثواب و اجر بيشتری از نماز خواندن در وقت  داللت می
تا آخر عمرش همواره نماز صبح اسفار است. و به همين خاطر بوده که پيامبر صلی هللا عليه و سلم 

خواند. وامام مالک، شافعی، احمد، اسحاق بن راهويه، ابوثور، اوزاعی، داود  ليس میـرا در وقت تغ
اند. و در ميان صحابه، خلفای راشدين، ابن زبير،  بن علی و ابو جعفر طبری نيز بر اين رای بوده

  .اند بوده انس بن مالک، ابو موسی اشعری و ابوهريره بر اين رای
ما رأيت رسول هللا صلی هللا عليه « فرمايد:  اما حديث عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنه که در آن می

  .)(بخاری روايت کرده است» و سلم صلی صالة فی غير وقتها غير ذلک اليوم 
 -اين روزرسول هللا صلی هللا عليه و سلم را يک بار ديدم که نماز را در غير وقتش خواند و آن در (

 .)در فجر روز مزدلفه  بود
اين حديث يک مورد خاص بود که در آن به دليل اينکه پيامبر صلی هللا عليه و سلم همراه طلوع فجر 

  و با کمی تاخير داخل مزدلفه شد، در انجام نماز صبح دچار تاخير شد. 
صلی هللا عليه و سلم  گويد که فقط اين يک مورد بوده که در آن پيامبر و خود راوی حديث نيز می

دچار تاخير در انجام نماز شده است، به همين خاطر به اين مورد هم به عنوان دليلی برای به تاخير 
  توان استناد کرد. انداختن نماز صبح نمی

شود که خواندن نماز صبح در اول وقت آن هنگام  پس از مجموع اين مباحث نتيجه گرفته می 
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هللا عليه و سلم است و تاخيرآن تا روشنی کامل هوا خالف سنت نبوی سنت رسول هللا صلی  -تغليس
، دار ابن حزم ، تحقيق بيت األفکار الدوليه. نيل األوطار  ۵٣٨، ص/ ١فتح الباری، ج/  ١٫( است.

   .) .، دار ابن حزم، تحقيق بيت األفکار الدوليه٢۶٣، ص/ ١ج/ 

  قضای نماز صبح:
  بدهد، دو حالت مختلف دارد:اگر شخصی نماز صبح خود را از دست 

  اول:
او نماز صبح خود را عمدآ نخوانده تا آنکه وقت آن گذشته و آفتاب طلوع می کند. در اين حالت  

  علماء  دو رای دارند: 
دسته ای از علماء  گفته اند که او با ترک عمدی يک نماز کافر است، بنابراين الزمست توبه کند 

  توبه نکند حاکم شرع او را بعنوان حد ارتداد می کشد.ولی قضا الزم نيست. و اگر 
ولی دسته ای ديگر از علماء  گفته اند که او با ترک عمدی يک نماز (مادامی که منکر وجوب نماز 

نباشد) کافر نمی شود ولی مرتکب گناهی بس بزرگتر از دزدی و زنا شده است و الزمست هرچه 
  زودتر توبه کند.

  ر بين همين دسته نيز اختالف است:اما درمورد قضای آن د
برخی گفته اند که چون نماز عبادتی موقوف به اوقات مشخص است و از طرفی وقت نماز گذشته  

پس قضای نماز الزم نيست و اصال سودی و فرقی به حال او ندارد، چنانکه ابن حزم رحمه هللا 
   د:ـگوي ) می235/2» (المحلی«در
ر نماز فرضی وقت معينی را قرار داده که آغاز و پايانش مشخص همانا خداوند متعال برای ه« 

رسد، و نيز در وقت معينی وقت آن به پايان  است، بطوريکه در زمان مشخصی وقت آن فرا می
خواند، مثل کسی که نماز را قبل  رسد، بنابراين کسی که نمازش را بعد از خارج شدن وقتش می می

  اند. ر دوی آنها در غير وقت خودشان نماز خواندهاز دخول وقتش خوانده باشد، چون ه
همچنين حکم کردن به قضای نماز بايد از جانب خدا بيان شده باشد، زيرا حکم کردن به چيزی يک 

آيد، و اين کار مختص هللا است که آن را توسط پيامبرش ابالغ کرده  نوع قانونگذاری به حساب می
بود، خداوند متعال  خروج وقت آن ترک کند قضايی واجب می است و اگر بر کسی که نماز را عمداً تا

اند وبا ترک  کردند و آن را هم فراموش نکرده و رسول او صلی هللا عليه وسلم ازذکر آن غفلت نمی
ً  «دادند : بيان آن عمداً ما را در سختی قرار نمی )( و 64(سوره مريم : آيه   » َوَماْ َکاَْن َربَُّک نَِسيا

و فراموشکار نبوده است). و هر قانونگذاری و حکمی که منشأ آن قرآن و سنت نباشد، ت  پروردگار
  باطل است.

ولی برخی ديگر گفته اند که بايد نمازش را قضا کند وگرنه گناه او بيش تر خواهد شد. هر چند رای   
ز فوت آن دسته که می گويند قضای نماز الزم نيست، صحيح تر است اما می توان جهت احتياط نما

  شده را قضا نمود.
  دوم:

وقت نماز فرا  فراموش نموده است که   فکری داشته کهاو در خواب مانده و يا به حدی مشغله 
رسيده و تا پس از خروج وقت به يادش نيامده، در اين حالت علماء  اجماع دارند که بايد هرگاه از 

و سپردن آن به وقت نماز بعدی، بايد  بيادش آمد بالفاصله و بدون تاخييرهم خواب بيدار شد و يا 
«  نمازش را قضا کند. و دليل آنها اين حديث صحيح پيامبر صلی هللا عليه وسلم است که می فرمايد:

(هر کس نمازی را فراموش کند يا به » من نسی صالة أو نام عنها فکفارتها أن يصليها إذا ذکرها
ت که هرگاه به يادش آمد آن را بخواند) .مسلم خواب برود و نمازش را نخواند، کفاره آن اين اس

)684(  
و اگر نمازش را بعد از بيداری يا بياد آوری نخواند، در اينصورت حکم ترک نماز را خواهد داشت 
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که در حالت اول آنرا از ديدگاه علماء بررسی کرديم، که برخی اورا کافر و برخی او را گناهکار می 
   دانند.

  :صبح مستحب استنچه که بعد از نماز آ
پروردگار با عظمت سنت پيامبر صلى هللا عليه و سلم در بعد از نماز صبح اين بوده است كه به ذكر

و سپس از مسجد خارج ميشده اند، و اين شأن ساير می پرداختند تا اينکه آفتاب طلوع ميگرد ،
  اصحاب و تابعين و صالحين نيز ميباشد.

كان النبی َصلّى هللاُ َعلَيِه وَسلَّم « عنه روايت است كه گفت:عن جابر بن سمرة رضی هللا    از  
  (حِديث صحيح روايت أبو داود وغيره)» َصلَّى اْلفَجَر تََربََّع فی َمْجِلِسِه حتَّى تَْطلَُع الشَّمُس َحْسنَاء   إَذا 

اينکه  چون پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز صبح را می گزارد، بجايش چهار زانو می نشست تا (
   .)آفتاب درست طلوع می کرد

  از وليد بن مسلم ذكر كرده است كه گفت:  » سير أعالم النبالء« امام حافظ ذهبى در كتاب 
اوزاعى را ديدم كه در مصاليش مينشت و تا بعد از طلوع آفتاب ذكر خداوند را بجاى ميآورد، و  ( 

و بعد از طلوع آفتاب نزد يكديگر براى تلقى از اخبار سلف نقل ميكرد كه اين راه و روش آنها بوده، 
  .)علم و تفقه در دين ميرفتند

و گاهى اوقات پس از نماز صبح پيامبر صلى هللا عليه و سلم از اصحاب سؤال ميكرد كه آيا خوابى   
  ديده اند تا آنرا تعبير كند؟

   و روايتى وارد شده است در فضل ذكر خداوند بعد از نماز صبح كه ميگويد:  
َ َحتَّى تَْطلَُع الشَّْمُس ثُمَّ َصلَّى َرْكعَتَيِن َكاَنْت  «   َّR ٍة َمْن َصلَّى اْلغََداةَ فِی َجَماَعٍة ثُمَّ قَعََد يْذُكُر لَهُ َكأَْجِر َحجَّ

ٍة  ٍة تَامَّ ٍة تَامَّ هر آنكس نماز صبح را با جماعت بخواند سپس تا ()586(روايت ترمذی  »َوُعْمَرٍة , تَامَّ
طلوع آفتاب بشيند و ذكر خداوند را بجاى بيآورد، سپس دو ركعت نماز بخواند، براى وى اجر وقت 

  ).و پاداشى مانند اجر و پاداش حج و عمره كامل كامل كامل ميباشد
  ولى گروهى از اهل علم و حفاظ حديث اين روايت را ضعيف دانسته اند، ولى گروهى ديگر آنرا  
در علم  »حسن«  بن باز و شيخ البانی رحمة هللا عليهم، و درجه  ميدانند، من جمله شيخ »حسن«  

  حديث جزو احاديث صحيح بشمار ميرود.
و سنت پيامبر صلى هللا عليه و سلم در شب اين بود كه ابتدا ميخوابيد و سپس براى نماز شب بيدار   

  ميشد.
يک شب تا نيمه «و سلم  صلى هللا عليه هللاهمانطور كه در صحيح بخارى وارد شده است كه رسول   

های شب نزد ام المؤمنين ميمونة رضی هللا عنها خوابيده بود، آنگاه بيدار شده و با دستش صورتش 
را ماليد تا خواب آلودگی را از خود دور نمايد، سپس ده آيه ی آخر سوره ی آل عمران را قرائت 

    . (صحيح بخارى)»فرمود و برخواست و وضوءی نيکويی گرفت و آنگاه به نماز ايستاد
أفضل الصالة بعد «   و نماز شب داراى فضيلت فراوانى است، پيامبر صلى هللا عليه و سلم فرمودند:

بهترين روزه بعد از رمضان ماه محرم خداست و بهترين « (صحيح مسلم) »الفريضة صالة الليل 
  »نماز بعد از فريضه نماز شب است.

ا بتوان براى قيام الليل برخواست، مگر كسى كه بعلت بنابراين سنت است كه شب زود خوابيد ت
    مشغوليت در تحصيل علم و يا نشر دين تا دير وقت بيدار باشد.

  :حکم خواندن نماز بعد از نماز صبح وبعد از نماز عصر
  خوانندگان محترم !

مياورند که  تعداد کثير ی از مسلمانان به استناد حديثی که امام بخاری روايت فرموده اند ، استدالل
نبايد بعد از نماز صبح وبعد از نماز عصرهيچ نمازی خوانده شود .اين مبحث يکی از موضعات قابل 
توجه در بين مسلمانان بخصوص در بين برادران مسلمان ما در افغانستان بشمار ميرود ،  ميخواهم 

  شريک سازم . اصل حديث وتفسير اين مساله را  غرض روشن شدن اين حکم به خوانندگان خويش
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گرديده ، رسول هللا صلی  از ابوسعيد خدری رضی هللا عنه روايتکه امام بخاری و مسلم در حديثی 
  : ه اند فرمودعليه وسلم هللا 

   »سُ َال َصَالةَ بَْعَد َصَالِة اْلعَْصِر َحتَّی تَْغُرَب الشَّْمُس، َوَال َصَالةَ بَْعَد َصَالِة اْلفَْجِر َحتَّی تَْطلَُع الشَّمْ «  
هيچ نمازی بعد از نماز عصر تا آنکه (  ).827(حديثی ) ومسلم 1197( حديثی شمار  بخاری( 

  ».طلوع می کند، خوانده نمی شود آفتاب آنکه  آفتاب  غروب می کند، و بعد از نماز صبح تا
   تفسير اين حديث چيست:
که ) ميباشد(عام  اين حکم ، حکم  »َال َصَالةَ : هيچ نمازی نيست«  در بدو بايد گفت اينکه ميگويند 

از اين گردد . ولی هستند نماز های  که بوسيله  نص ، ويا اجماع شامل تمامی نمازها مي البته 
  ذيآل  بدان اشاره مينمايم: شده اند، که عموميت خاص

  اول: 
تکرار نماز جماعت، مثال کسی نماز صبح را در مسجد می خواند، سپس به مسجد ديگری می رود و 

هيچ نص درحال جماعت صبح هستند، او نيز می تواند با آنها نماز بخواند، ه مسلمانان می بيند ک
ار نمودن  نماز صبح در جماعت ثانی هيچ گناهی هم ممنوعيت در اين مورد وجود ندارد ، وبر تکر

  است. (با وجود آنکه نماز صبح را قبال خوانده) وجود ندارد،
  دليل وارده در اين مورد:

خواندند، وقتی خويش را روزی پيامبر صلی هللا عليه وسلم در منی نماز صبح  محدثين مينويسند : 
ان نماز نخواند، علت آنرا از آن دو مرد جويا شدند، از نماز فارغ گشت دو مرد را ديدند که با ايش

  گفتند :
فََال تَْفعََال إَِذا َصلَّْيتَُما فِی « نماز خوانديم، پيامبر صلی هللا عليه وسلم به آنها فرمود :  در منزلمان  

اين کار را نکنيد؛ هر گاه «يعنی : ». نافلة ِرَحاِلُکَما ثُمَّ أَتَْيتَُما َمْسِجَد َجَماَعٍة فََصِلّيَا َمعَُهْم فَِإنََّها لکما 
در خانه هايتان نماز خوانديد، سپس به مسجد آمديد و جماعت در حال اقامه بود، با آنها نماز 

در اينجا  ). 591 - 590صحيح أبی داود ( (». می آيد  بخوانيد، اين نماز برايتان نافله بشمار
بعد از  عليه وسلم بوضاحت ديده ميشود که  اين امر  مالحظه ميفرمايد که  در حکم پيامبر صلی هللا

  نماز صبح است.
  دوم:

پشت مقام ابراهيم نفل هرگاه کسی طواف کعبه کند، برای وی سنت است که بعد از طواف دو رکعت 
ودر خواندن اين بخواند، و هرگاه بعد از نماز صبح طواف کند، دو رکعت به نيت طواف می خواند، 

  واف کعبه  وآنهم بعد از نماز صبح هيچ گونه ممانعتی وجود ندارد .دو رکعت بعد از ط
  دليل وارده در اين مورد :

يَا بَنِی َعْبَد َمنَاٍف َال تَْمنَعُوا  « با صراحت تام فرموده اند :  پيامبر صلی هللا عليه وسلم در حديثی 
ی بنی عبدمناف در هيچ لحظه (يعنی :». َلْيٍل أَْو نََهاٍر  أََحًدا َطاَف ِبَهذَا اْلَبْيِت َوَصلَّی آيَةً َساَعةَ َشاَء ِمنْ 

 حديثی شماره  صحيح ابوداود( ». ای از شبانه روزکسی را از طواف اين خانه و نماز منع نکنيد
)1655.(  

بعضی از علماء  به اين حديث استناد کردند و گفتند : هرگاه طواف کرد، دو رکعت نماز بخواند، حتی 
  نهی شده باشد.اگر در اوقات 

  سوم: 
هرگاه کسی به نماز جمعه رفت و ديد که امام خطبه می خواند، برای وی جايز است نماز تحية 

زيرا روزی پيامبر صلی هللا عليه وسلم برای مردم خطبه جمعه می داد، مردی  ،ارد ءرا بجا المسجد 
». قُْم فََصِلّ رْکعَتَْين«مود : داخل مسجد شد و به ايشان فرمود : آيا نماز خوانده ای؟ گفت خير، فر

  متفق عليه.» برخيز و دو رکعت بخوان«يعنی : 
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  چهارم:
، نشيند تا شود يا عصر داخل مسجد وبعد از نماز صبح  شخصی هرگاه وارد مسجد شد، يعنی اگر 

آنکه ابتدا دو رکعت نماز (تحية المسجد) می خواند، زيرا اين نماز دارای سبب است (که همان داخل 
  شدن به مسجد است).

  پنجم:
گرفتگی بعد از نماز عصر باشد، و معتقد باشيم که نماز کسوف  ه افتاب  ، هرگا آفتاب  کسوف  

، و اگر معتقد به وجوب نماز کسوف را بخواند  در آنصورت می توان نماز کسوف ،سنت است
  ندارد.زيرا نماز واجب مطلقا وقت منهی شده  ،در آنصورت امر ظاهرتر است ،باشيم

   ششم:
هرگاه کسی وضوء بگيرد، برای وی جايز است دو رکعت نماز   ولو در اوقات نهی هم باشد بجاء 

  ارد،  زيرا اين نماز هم دارای سبب است (سبب آن وضوء گرفتن است).
نماز بعد از وضو درهر وقتی که باشد جايز است؛ به دليل حديث ابوهريره رضی  قابل تذکر است که :

  هللا عنه که پيامبر صلی هللا عليه و سلم هنگام نماز صبح به بالل فرمود :
يا بالل أخبرنی بأرجی عمل عملته فی اإلسالم فإنی سمعت دف نعليک فی الجنة، قال : ما عملت «  

ر طهورا فی ساعته من ليل أو نهار إال صليت بذلک الطهور ما کتب عمال أرجی عندی، أنی لم أتطه
ترين عملی که در اسالم  ای بالل به من بگو اميدوارکننده« )7894(صحيح ابن ماجة  »لی أن أصلی

شنيدم، بالل گفت :  جنتای کدام است، زيرا من صدای کفشهايت را پيشاپيش خودم در انجام داده
روز  ای از شبانه ام اين بوده است که وضوئی در هيچ لحظه ه من انجام دادهترين کاری ک اميدوارکننده

  ».نگرفتم مگر اينکه بعد از ان هر آنچه برايم مقدر شده بود، نماز خواندم
  هفتم:

هرگاه کسی خواست استخاره کند، می تواند دو رکعت نماز بخواند، سپس دعای  :نماز استخاره 
استخاره را بخواند، و اگر امری روی دهد که تاخير استخاره روا نباشد، می تواند حتی در اوقات 

 بخواند. را  نهی هم نماز استخاره
 بحث: خلص

هيچ نمازی بعد از نماز  »(َصَالةَ بَْعَد اْلعَْصرِ  َال َصَالةَ بَْعَد اْلصبح، والَ «َاين حديث که می فرمايد :  
بوسيله نمازی که ذی سبب باشد خاص می شود، يعنی  )عصر نيستهيچ نمازی بعد از نماز صبح و 

 نمازی که به سبب خاصی خوانده می شوند، خواندن آن در آن اوقات مورد نهی نيستند.
  يادداشت:

ميفرمايد:داليل که در فوق تذکر  رفت مويد رای امام  شافعی ، امام  شيخ محمد بن عثيمين رحمه هللا
 :« احمد وشيخ االسالم ابن تيميه می شود که مطابق نص احاديثی  صحيح  ميباشد . چرا که 

مجموع فتاوی مزيد معلومات را ميتوان در:(». ذی سبب مشمول اين نهی نمی شوند  نمازهای
 عه فرمود.)) مطال14/344الشيخ ابن عثيمين (

   :مقام ومنزلت نماز ظهر يا پيشين
   ) نماز پيشين وقت نماز ظهر (

متبرکه نماز صبح  وهمچنان وقت نماز ظهر معلوم  ۀـهمانطوريکه درفوق اشاره نموديم از آي
  ميگردد:

  »  لدلوك الشمس الی غسق اليل و قران الفجر ان القران الفجر كان مشهودا ةاقم الصلو« 
زوال آفتاب تا اول تاريكی شب به ياد آرو نماز صبح را نيز به جای آر، كه آن به  نماز را وقت( 

 ) ٧٨سوره اسراء ، آيه ) (  مشهود نظر فرشتگان شب و فرشتگان روز است  حقيقت
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در »(  حافظوا علی الصلوات و الصلوه الوسطی و قوموا هللا قانتين:« در جای ديگری ميفرمايد 
ز ميانی (ظهر ) كوشش و مواظبت كنيد در حال عبادت و خضوع كنان برای انجام همه نمازها و نما

 .) ٢٣٨سوره بقره ،آيه )(   خدا به پا خيزيد
  :رـوقت نماز ظه

واول  نماز ظهر بعد از زوال آفتاب شروع ميگردد ووقت آخرش تا عصر باقی می ماند، اول وقت 
  بر سايه اصلی دوبرار باشد . عصر از همن وقتی آغاز می گردد که سايه هر چيز  عالوه

  طوريکه وقت نماز ظهر به زيبای  خاصی در حديث از عبد هللا بن  عمرو چنين بيان گرديده است.
صفحه  1( مسلم جلد »  وقت الظهر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطوله مالم يحضر العصر  «  

  )  ( وقت زمانی است که زوال شود وسايه مرد به اندازه قدش باشد تا قبل از وقت عصر )  233
از اين  حديث معلوم ميشود که وقت ظهر بعد از زوال آغاز می گردد ، البته نماز ظهر متصل بعد از 

امام مالک حديثی بشرح ذيل  زوال خوانده نشود بلکه کمی به تآخير خوانده شود ، چنانکه در موطا 
  آمده است.

سال آباهريره عن وقت الصلوه  صلی هللا عليه وسلم عن عبد هللا بن رافع مولی ام سلمه زوج النبی «
موطا امام » ( فقال ابو هريره انا آخبرک ضل الظهر  اذاکان ظلک مثلک والعصر اذکان ظلک مثلک 

  )  4مالک صفحه 
منين حضرت آم سلمه رضی هللا عنها  بود از حضرت ابو هريره  ؤم المعبد هللا بن رافع که غالم ا 

در مورد وقت نماز ظهر سوال کرد وی در جواب فرمود: نماز ظهر را همان وقت بخوان که سايه ات 
 به اندازه خودت باشد ونماز عصر را همان وقت بخوان که سايه آت دوبرار باشد.

يصلی الظهر إذا  صلی هللا عليه وسلم  کان النبی« است : همچنان در حديثی از جابرن سمره روايت 
نماز ظهر را هنگامی که  آفتاب  در حال زوال بود    پيامبر صلی هللا عليه وسلم» ( دحضت الشمس

  .) (إرواء الغليل فی تخريج احاديث منار السبيل) 254   .(اإلرواء خواند )  می
ً بن   از مجموع احاديث: ا
كه سايه هر چيزی  و تا موقعی می يابد از وسط آسمان آغاز آفتاب  نماز ظهر از موقع زوال  وقت  

  . يابد گردد، امتداد می باندازه خودش می
گرما، مستحب است كه نماز را   هنگام شدتبادر نظرادشت اينکه برخی از علماء  ميفرمايند که در 

 تقليل بگرايد .به گرما  ، تا شدت  از اول وقت به تاخير انداخت
  توجه شما را به احاديثی ذيل جلب مينمايم:

شد،  پيامبر صلی هللا عليه و سلم هرگاه هوا بسيار سرد می « :  كه روايت شده است(رض) از انس  -1
. بخاری آن را »گزارد شد، نماز را بوقت خنكی می گزارد، و هرگاه هوا بسيار گرم می نماز را زود می

  . كرده است روايت
، مؤذن  ما در سفری همراه پيامبرصلی هللا عليه و سلم بوديم«:  از ابوذر روايت شده است كه -2

بگو. باز هم  آذان خواست تا آذان ظهر بگويد، پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: بوقت خنكی 
ئله بگو، دو بار يا سه بار اين مسآذان گويد، حضرت فرمود: بوقت خنكی هوا   مؤذن خواست آذان

، سپس پيامبر  ) مشاهده كرديم ای غير از سايه موقع زوال سايه ها را ( تكرار شد تا اينكه سايه تپه
»  إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصالة:  «  صلی هللا عليه و سلم فرمود

د، نماز ظهر را تا گرم ش ، پس هرگاه هوا خيلی  گرمای جهنم است گرما، از گسترش   بيگمان شدت(
  .)  اند. كرده بخاری و مسلم آن را نقل  ) ( موقع خنك شدن هوا به تاخير بياندازيد

  ؟بايد صبر كرد تا هوا خنك شود  نی  مقدار زماچه 
  :  گفته است  »   الفتح  «  حافظ در كتاب 

اند: تا  ، بعضی گفتهرای دارند هوا خنك شود، اختالف انتظار کشيد تاكه بايد  فقهاء در مقدار زمانی 
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، از آن چيز جدا شود  عالوه بر سايه موقع زوال »   ذراع«  زمانی كه سايه هر چيزی باندازه يك 
 . ) سايه حين زوال + يك ذراع (
اند: باندازه يك سوم  گفته ، و بعضی  ) قامت انسان 4/1( اند: باندازه يك چهارم  گفته  برخی از فقها  
  ، ساية انسان از او جدا شود. اند: باندازه نصف قامت انسان بعضی ديگر گفته.  ) 3/1 (
 يد ، ليكن نبا ، آن مقدار متفاوت است اند. ولی بهرحال بنا باختالف احوال چيزهای ديگری نيز گفته 

  اين تاخير تا آخر وقت امتداد داشته باشد.

  :)  نماز ميانه الوسطی ( ةصال  - مقام ومنزلت نماز عصر
الوسطی  ةحافظوا علی الصلوات و الصلو« در قرآن عظيم الشان ميفرمايد : ما  پروردگار با عظمت
در انجام همه نمازها و نماز ميانی (ظهر ) كوشش و مواظبت كنيد در حال »( و قوموا هللا قانتين 

  ) ٢٣٨عبادت و خضوع كنان برای خدا به پا خيزيد )(  سوره بقره ،آيه 
که در آيه   »  الوسطی ةصال «   بر اين نکته تاکيد گرديده است که  هدف از »   يحصح «  در احاديث 
  از آن بعمل آمده است ،نماز عصر ميباشد . متبرکه ذکر
از علی بن ابيطالب رضی هللا عنه روايت است كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم در روز  در حديثی 

قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصالة الوسطى حتى مال هللا «  فرمود: »      احزاب «  جنگ 
«   كه ما را از بجای آوردن  هايشان را از آتش مملو سازد، خداوند گورها و خانه » (غابت الشمس

اند.  بخاری و مسلم آن را روايت كرده)  (  كرد غروبآفتاب  بازداشتند تا اينكه «    الوسطی ةصال
شغلونا عن الصالة «  اند: اود قسمت اخير اين حديث را چنين نقل كردهالبته مسلم و احمد و ابود

  ».الوسطى، صالة العصر
: مشركان پيامبر صلی هللا عليه و  گفت كه   از ابن مسعود روايت است همچنان  در روايت ديگری   

گاه پيامبر ، آن گشت  سرخ و زرد و كمرنگ آفتاب  سلم را از گزاردن نماز عصر باز داشتند، تا اينكه 
  : صلی هللا عليه و سلم فرمود

أو حشا «  ، »  لونا عن الصالة الوسطى، صالة العصر، مال هللا أجوافهم وقبورهم ناراـشغ«  
هايشان  ، نماز عصر باز داشتند، خداوند شكم ما را از گزاردن نماز ميانه (    »أجوافهم وقبورهم نارا

  اند. كرده آن را روايت )  احمد و مسلم و ابن ماجه  (. ) كند پر از آتش دوزخ  قبر های شان را و
  :يگر) نماز د وقت نماز عصر (

وقت فضيلت و   زمانيکه آفتاب زرد وکمرنگ ميشود ،   ) اوسطیةميانه يا صالنماز  ( عصروقت نماز 
  ميرسد.پايان نماز عصر به  اختيار 

برخی از مسلمانان  نماز عصر  راچنان به تاخير می اندازند ،    در زياتر اوقات ديده شده که: 
دراين هيچ جای شکی نيست که  خواندن نماز عصر در اين شود،  كمرنگ وزرد می آفتابتا اينكه 

  ازديد شرع اين وقت شامل وقت کراهت نماز ميباشد .جايز است ولی  وقت ،
پيامبر صلی هللا عليه  آمده است که :رديده (رض) روايت گانس  از حضرت  از جمله در حديثی که :

تلك صالة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنی الشيطان قام «  فرموده: و سلم 
كه  ،  بتاخير، شيوه نمازگزاردن منافق است  اين نمازگزاردن» (  فنقرها أربعا ال يذكر هللا إال قليال

خيزد،  بين دو شاخه شيطان قرار گيرد، آنوقت برمی آفتاب كشد تا اينكه  نشيند و انتظار می می
 ).( كند گزارد. جز بمقدار كمی ياد هللا نمی چهار ركعت نماز می چيند،  كه مرغ دانه برمی بهمانگونه 

  )اند. كرده ، آن را روايت  گروه محدثين بخاری و ابن ماجه 
 :وقت نماز عصر به رای امامان چهارگانه

   الف:
   صر:عـنمازاول وقت 

احمد) هرگاه سايه ی هرچيز به اندازه  امام شافعی و امام مالک امام بر طبق رای جمهور علماء  (
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  ی خود آن شیء گشت، آن لحظه ابتدای نماز عصر است.
ابوحنيفه هرگاه سايه ی هر چيز دوبرابر خود گشت، اول وقت نماز صاحب اما بر طبق رای امام 

  عصر است.
  در روشنی حديث :سی ارای فوق ربر
وقت الظهر إذا زالت « که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:  عمرو روايت است بناز عبدهللا   -1

الشمس، وکان ظل الرجل کطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صالة 
ة الصبح من طلوع الفجر المغرب ما لم يغب الشفق، وقت العشاء إلی نصف الليل االوسط، ووقت صال

(وقت »   وما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسک عن الصالة، فإنها تطلع بين قرنی شيطان 
سايه انسان باندازه طول اوست و هنوز وقت عصر   که  نماز ظهر از هنگام زوال آفتاب  است تا وقتی

در  زرد نشده باشد ( آفتابکه  است  تا وقتی  بعد از اتمام وقت ظهر) فرا نرسيده باشد، و وقت عصر (
، و وقت نماز مغرب تا زمانی است که شفق  کمرنگ نشده باشد)  . و خيلی شرف غروب قرار نگرفته

، و وقت نماز  شب است ) پنهان نشده باشد، و وقت نماز عشاء تا نيمه  کنار آسمان احمر = سرخی  (
کرد در آن وقت از نماز خواندن  طلوع  ب آفتا، هرگاه  است آفتاب صبح ازسپيده دم تا طلوع 

  .. ) کرده است  . ( مسلم آن را روايت کند)  بين دو شاخه شيطان طلوع می آفتابکنيد، زيرا  خودداری 
عليه السالم، به نزد پيامبر صلی هللا عليه و سلم آمد،   که جبرئيل  از جابر بن عبدهللا روايت است  -2

    : بدو فرمود
کرده بود، سپس بوقت نماز عصر نيز  زوال  آفتاب، وقتی نماز ظهر را خواند که  برخيز، نماز بخوان 

 :  آمد و گفت
وقتی نماز عصر را خواند که سايه هر چيزی باندازه خودش بود، سپس بوقت  برخيز نماز بگزار،

کرده بود، سپس   غروب ابآفت: برخيز نماز بگزار، وقتی نماز مغرب را خواند که  گفت  مغرب هم آمد،
: برخيز، نماز بگزار، وقتی نماز عشاء را گزارد که سرخی کنار آسمان  گفت  بوقت عشاء نيز آمد،

که سپيده دميده بود. سپس فردای آن روز هم   ناپديد شده بود. سپس بهنگام نماز صبح هم آمد، وقتی
قتی که نماز ظهر را خواند که سايه هر : برخيز، نمازبگزار، و گفت  برای نماز ظهر به نزد او آمد،

: برخيز، نماز بگزار، وقتی نماز عصر  گفت چيزی باندازه خودش بود، و بهنگام نماز عصر هم آمد، 
) برای نماز مغرب  قبلی را گزارد که سايه هر چيزی باندازه دو برابر خودش بود، و در همان وقت (

گذشته بود،   گذشته بود يا گفت يکسوم شب  بآمد، سپس برای نماز عشاء وقتی آمد که نصف ش
آنوقت نماز عشاء را گزارد، سپس برای نماز صبح وقتی آمد که هوا کامال روشن شده بود و نماز 

  ) اوقات نماز بين اين دو وقت است  »(  ما بين هذين الوقتين :«  گفت  بامداد را بجای آورد، سپس
ترين  گفته است حديث امامت جبرئيل صحيح اند.) بخاری  دهکر  ( احمد و نسائی و ترمذی آن را روايت

  حديث است درباره اوقات نماز.
  از انس رضی هللا عنه روايت است: -3
أن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم کان يصلی العصر و الشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلی « 

پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز عصر را زمانی » (  العوالی فيأتی العوالی والشمس مرتفعة 
در  خواست به منطقه عوالی (محلی خواند که آفتاب بلند و پرنور بود طوريکه اگر يکی از ما می می

متفق رسيد در حالی که هنوز آفتاب  بلند بود )  (  فاصله حدود چهار مايلی مدينه) برود، به آنجا می
  عليه ) 

وقت نماز عصر زمانی با توجه به اين احاديث صحيح درمی يابيم که رای جمهور صحيح تر است، و
  امتداد دارد. شود که سايه هر چيزی باندازه خودش باشد و تا موقع غروب آفتاب  آغاز می

گيرد. مقصود از حديث جابر  شود، وقت فضيلت و اختيار پايان می که آفتاب زرد و کمرنگ می  زمانی
 .  ، نيز اين است و حديث عبدهللا بن عمرو که قبال گذشت

شود، اگر چه جايز است ولی  اما تاخير در بجای آوردن نماز عصر تا اينکه آفتاب  کمرنگ و زرد می
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، از پيامبر صلی هللا عليه و  گفته است که  انس روايت شده  حضرتکراهت دارد، زيرا از بدون عذر، 
تلک صالة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتی إذا کانت بين قرنی الشيطان « فرمود: که می  سلم شنيدم

که  ،  افق استبتاخير، شيوه نمازگزاردن من  اين نمازگزاردن» (  قام فنقرها أربعا ال يذکر هللا إال قليال 
خيزد،  بين دو شاخه شيطان قرار گيرد، آنوقت برمی آفتابکشد تا اينکه  نشيند و انتظار می می

   .کند) ز بمقدار کمی ياد هللا نمیــگزارد. ج چيند، چهار رکعت نماز می که مرغ دانه برمی بهمانگونه 
  .) اند کرده ، آن را روايت  گروه محدثين ( بخاری و ابن ماجه 

  ب:
  پايان وقت نمازعصر: 
  ظاهر احاديث موجود در اين مورد ظاهرا تعارض دارند: 
سپس بوقت نماز «..مثال در حديث جابر رضی هللا عنه در مورد امامت جبريل عليه السالم آمده:  -1

وقتی نماز عصر را خواند که سايه هر چيزی باندازه   : برخيز نماز بگزار، عصر نيز آمد و گفت
: برخيز، نمازبگزار،  گفت  ..سپس فردای آن روز هم برای نماز ظهر به نزد او آمد،خودش بود، 

وقتی که نماز ظهر را خواند که سايه هر چيزی باندازه خودش بود، و بهنگام نماز عصر هم 
: برخيز، نماز بگزار، وقتی نماز عصر را گزارد که سايه هر چيزی باندازه دو برابر  گفت آمد، 

  ».  اوقات نماز بين اين دو وقت است » ( ما بين هذين الوقتين:«  گفت  سپس خودش بود.. ،
است چنانکه ذيال در کالم نووی اشاره می »  اختيار« و اين رای امام شافعی است (البته اين وقت  

شود.) و نيز يکی از روايتهای منسوب به امام مالک رحمه هللا نيز می باشد که وقت نماز عصر ما 
  دو وقتی است که جبريل عليه السالم در دو روز پشت سر هم نماز خواند.بين آن 

که  بعد از اتمام وقت ظهر) تا وقتی است  و وقت عصر ( «..و در حديث عبدهللا ابن عمرو آمده:  -2
  و اين رای امام احمد و ابی ثور و مالک در راويت ديگری است...». آفتاب  زرد نشده باشد 

من أدرک رکعة «يره رضی هللا عنه از پيامبر صلی هللا عليه وسلم که فرمود: و در حديث ابوهر -3
هر کس بتواند يک رکعت نماز عصر را قبل از ».( من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرک العصر

و  اند. کرده گروه محدثين آن را روايت  ). گمان نماز عصر را دريافته است آفتاب  بخواند، بی  غروب
 اسحاق و ظاهريه می باشد.اين رای 

تا بين آنها جمع نمود، و بهترين جمع همان قول  نست اما قاعده در برخورد با احاديث متعارض اي
 :  نماز عصر پنج وقت دارد: گفته است نووی در شرح صحيح مسلم  صاحب امام   امام نووی است:

 وقت فضيلت -1
 وقت اختيار -2
  کراهت وقت جواز بدون  -3
  جواز همراه بکراهتوقت  -4
  وقت عذر. -5
  . وقت فضيلت اول وقت است -
  شود، امتداد دارد. که سايه هرچيزی دو برابر خودش می وقت اختيار تا زمانی است -
  رسد، و  که زردی و کم رنگی آفتاب فرا می کراهت تا وقتی است   وقت جواز بدون -
  .  ا غروب آن است، وقت زردی و کم رنگی آفتاب  ت وقت جواز با کراهت -
جمع  کند ( که نماز عصر را با نماز ظهر جمع می  کسی باره   وقت عذر، وقت نماز ظهر است در -

  بارد. ، برای اينکه در مسافرت است يا باران می ) التقديم
آيد. هرگاه با  بحساب می   اداء نماز عصر در هر يک از اين اوقات گزارده شود، نماز حاضر و  

  اين اوقات را از دست بدهد، نماز قضا (فوت) می گردد.  غروب آفتاب
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  :صردر احاديثی نبویـفضايل نماز ع
من صلّى « فرمودند:صلی هللا عليه وسلم أبو موسى األشعرى (رض) روايت مى كند كه رسول هللا 

ل كسيكه نماز صبح و نماز عصر را با جماعت بخواند داخ) (  متفق عليه . » ( البردين دخل الجنّة
 )مى شود . جنت 

(بَْرَدين) ناميده شده است، زيرا در دو طرف روز ـ يعنى  نماز عصر بدين اساس  إمام الخطابى گويد:
 آن از بين مى رود خوانده مى شود .  أول و آخر آن ـ وقتى هوا خوب مى شود و گرمى

 فرمايند:أبوزهير عّمار بن رؤيبة (رض) روايت مى كند كه گفت شنيدم رسول هللا (ص) مى 
رواه أحمد فی  »(لن يلج النار أحد صلّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ـ يعنی الفجر والعصر « 

، وأبو داود، صحيح سنن أبی داود 1/440)، 634( 213، ومسلم حديث 261، 4/136المسند 
ماز كسيكه قبل از طلوع آفتاب (نماز صبح) و قبل از غروب آفتاب (يعنى ن)(  . 1/126، 427حديث 

 عصر) را بخواند داخل جهنم نمى شود.
  مى فرمايد: صلی هللا عليه وسلم جندب بن عبدهللا بن سفيان (رض) روايت مى كند كه رسول هللا 

 » (من صلى الصبح فهو فی ذمـة هللا فال يطلبنكم هللا من ذمته بشیء فيدركه فيكبه فی نار جهنم« 
، وأبو داود، صحيح سنن 1/440)، 634( 213ث ، ومسلم حدي261، 4/136رواه أحمد فی المسند 

است، هللا كسيكه نماز صبح را درجماعت بخواند در حفظ و أمان ) (  . 1/126، 427أبی داود حديث 
پس اى بنى آدم كارى مكن كه خداوند تورا بازخواست كند ودرحفظ و أمان اونباشى، وبه اينخاطر 

 ) تورا به جهنم داخل كند.
يتعاقبون فيكم مالئكة « فرمودند: صلی هللا عليه وسلم يت مى كند كه رسول هللا أبوهريره (رض) روا

بالليل ومالئكة بالنهار ويجتمعون فی صـالة الصبح والعصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم 
  .»وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادى فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون

فرشتگانى پى در پى بر شما وارد مى شوند، گروهى شب مى آيند و گروهى روز مى  (متفق عليه ) (
سپس آنانيكه شب را با شما گذرانده اند به طرف  اجتماع مينمايند ،آيند، و اينها صبح و عصر با هم 

آسمان باال مى روند، خداوند در حاليكه حال انسانها را از فرشتگان بهتر مى داند از آنها سؤال مى 
كند: چگونه و در چه حالى بندگانم را ترك كرديد؟ آنها مى گويند: آنها را ترك كرديم در حاليكه نماز 

 .)مى خواندند، و به آنان وارد شديم در حالى كه نماز مى خواندند
صلی هللا عليه  بود كه نزد رسول هللا  جرير بن عبدهللا البجلى (رض) روايت مى كند شب چهاردهمى

إنَّكم سترون ربكم كما ترون هذا «  بوديم و آنحضرت به ماه نگاهى كرد و فرمود:نشسته  وسلم 
القمر ال تضامون فی رؤيته فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 

خدا را خواهيد ديد، همچنانكه همه شما اين  )يعنى مؤمنان (همانا همه شما (متفق عليه  )(»  فافعلوا
شب چهاردهم را مى بيند و در ديدن آن هيچ مزاحمت و مانعى براى شما ايجاد نمى شود، پس  ماه

اگر توانستيد كه بر شما نمازى قبل از طلوع آفتاب ـ يعنى نماز صبح ـ و نمازى قبل از غروب آفتاب ـ 
  .)يعنى نماز عصر غلبه نكند اين كار را بكنيد

  ادای نماز عصر درروزهای آبری:
در روز های ابری   بخصوصنماز عصر در ادای  احاديثی نبوی همين است که : حکم شرع مطابق 

  اداءگردد : تر بايد زودکمی تعجيل و

  :بشرح ذيل بيان گرديده است ز بريده اسلمی ادر حديثی توضيح اين موضوع طوريکه 
صلی هللا عليه وسلم برای  آنحضرت،  يمددر جنگی همراه پيامبر صلی هللا عليه و سلم بو ما ميگويد  

در ( »  بكروا بالصالة فی اليوم الغيم، فإن من فاتته صالة العصر فقد حبط عمله«   دستور فرمود :ما 
را هر كس نمازعصر را از دست بدهد بيگمان عملش يكنيد، ز  عصر) تعجيل روز ابری در ادای نماز (

 نموده اند . روايت ) احمد و ابن ماجه اين حديث را()  لغو و باطل است
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  : ترك نماز دو نوع است ابن القيم الجوزای عالم شهير جهان اسالم  درتفسير اين حديث مينويسد : 
. و ديگری آنكه يك روز معين  يكی آنكه هرگز نماز نخواند، در اينصورت همه اعمالش باطل است

  . كند كه در آن صورت عمل آن روزش باطل است  نماز را ترك
 :نماز عصر در وقت غروب آفتابخواندن  

پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در يک فورمول کلی در حديثی که از : ابوهريره رضی هللا عنه روايت 
من أدرک من الصبح رکعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرک الصبح، ومن أدرک :« است  ميفرمايد 

به يک رکعت از نماز صبح برسد ( کسيکه   »رکعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرک العصر
قبل از آنکه آفتاب  طلوع کند، نماز صبح را دريافته است و کسی که قبل از غروب آفتاب به يک 

 ).متفق عليه(  »رکعت از نماز عصر برسد، نماز عصر را دريافته است
مه  قابل تذکر است که حکم بيان شده در حديث فوق  شامل نماز صبح نبوده بلکه حکم آن شامل ه

  نماز ها ميگردد.
 ابوهريره رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود :  همچنان در حديثی از:

کسی که به يک رکعت از نماز برسد، نماز را » «رک الصالةدمن أدرک رکعة من الصالة فقدأ« 
 از عصر پايان يافته است .اما اگر آفتاب غروب نمود، ديگر وقت نممتفق عليه ) (   ».دريافته است

  ترک نماز عصر:
مرتکب  اين شخص فوت شود ،  ازاونماز عصرمسلمان که تعداد کثيری از علماء  فرموده اند  

 گناهی باالتر از دزدی و زنا شده است.
الذی تفوته صالة العصر کأنما « از ابن عمر(رضی هللا عنه) روايت گرديده آمده است : در حديثی که 

کسی که نماز عصر را از دست بدهد مانند اين است که اهل و مالش را از دست » «بأهله ومالهوتر 
 .متفق عليه ) ». (داده باشد

من «همچنان در حديثی از بريده رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود : 
    ».عملش از بين رفته استکسی که نماز عصر را ترک کند » «ترک صالة العصر فقد حبط عمله

، 1/159، 473)، صحيح سنن النسائی حديث 2/31، (الفتح 594و  553(رواه البخاری حديث 
  ..) 1/115، 568وصحيح سنن ابن ماجه حديث 

در اين جای  شک نيست که برای نمازگزار جايز است تا قبل از غروب کامل نماز عصر را بخواند، 
  خصوص نماز عصر را در اول وقت آن بجاء ارد .بولی افضل آنست که تمامی نمازها 

دادی زيادی  از احاديث تذکر رفته از جمله در حديثی که ـدر تع وقت ذکرخواندان نماز عصر در اول 
کان يصلی   صلی هللا عليه وسلم أن رسول هللا« روايت  گرديده آمده است :   رضی هللا عنه  انس از:

  »العصر و الشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلی العوالی فيأتی العوالی والشمس مرتفعة 
بلند و پرنور بود طوريکه اگر  آفتابخواند که  نماز عصر را زمانی می صلی هللا عليه وسلم  ( پيامبر

خواست به منطقه عوالی (محلی در فاصله حدود چهار مايلی مدينه) برود، به آنجا  کی از ما میي
  .متفق عليه) بلند بود).( آفتابرسيد در حالی که هنوز  می

  خير نماز عصر تا زردی آفتاب:أت
 نماز عصردر برخی از اوقات سال ،به تآسف بايد گفت که ديده شده است که بسياری از نمازگزاران 

را  تا زردی آفتاب  بتعويق می اندازند ، اين عمل مسلمانان را پيامير صلی هللا عليه وسلم به  نماز 
  :روايت گرديده ميفرمايد  رضی هللا عنه  منافق تشبه نموده ودر حديثی که :از انس

تلک صالة المنافق، يجلس و يرقب الشمس حتی إذا کانت بين قرنی الشيطان قام فنقرها أربعا « 
ماند تا آفتاب بين دو شاخ  نشيند و منتظر می (اين نماز منافق است که می» اليذکر هللا إال قليال 

زند)  نوک میشود و چهار رکعت نماز را (مانند مرغی که به زمين  شيطان قرار بگيرد، آنگاه بلند می
 .)622مسلم ((  کند مگر اندک). نمی هللا خواند و در آن يادی از  می به عجله وتيز تيز 
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  نمازگزاران از خواندن نماز درسه وقت روز منع گرديده اند .همچنين  در احاديثی متعددی: 
صلی هللا ثالث ساعات کان رسول هللا « آمده است:  رضی هللا عنه  عقبه بن عامر از جمله در حديثی 

ينهانا أن نصلی فيهن أوأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتی ترتفع، و   عليه وسلم
سه وقت »(حين يقوم قائم الظهيرة حتی تميل الشمس، و حين تضيف الشمس للغروب حتی تغرب

آن اوقات  هايمان در ما را در نماز خواندن يا دفن کردن مرده  صلی هللا عليه وسلم  است که پيامبر
کند تا آن که بلند شود، و وقتی که آفتاب  در وسط آسمان  نهی کرده است، وقتی که آفتاب  طلوع می

گيرد تا وقتی که مايل شود، وزمانی که آفتاب در آستانه غروب باشد تا وقتی که غروب  قرار می
  .)831مسلم (  کند).

  علت نهی نماز در اوقات متذکره:
علت نهی از نماز در اين اوقات را در خطاب به عمروبن عبسه چنين   وسلمصلی هللا عليه  پيامبر

صل صالة الصبح، ثم أقصر عن الصالة حتی تطلع الشمس حتی ترتفع، فإنها «  بيان فرموده اند :
تطلع حين تطلع بين قرنی شيطان، و حينئذ يسجدلها الکفار، ثم صل فإن الصالة مشهودة محضورة، 

ح، ثم أقصر عن الصالة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفی فصل فإن حتی يستقل الظل بالرم
الصالة مشهودة محضورة حتی تصلی العصر، ثم أقصر عن الصالة حتی تغرب الشمس، فإنها تغرب 

 .» بين قرنی شيطان و حينئذ يسجد لها الکفار
آيد نماز نخوان، چون آفتاب   کند و باال می ( نماز صبح را بخوان سپس تا وقتی که  آفتاب  طلوع می

برند؛ سپس نماز (ضحی) بخوان چون  کند و کفار برای آن سجده می بين دو شاخ شيطان طلوع می
رسد؛ آنوقت از  مالئکه شاهد و حاضر بر نماز هستند تا اينکه سايه نيزه به کمترين مقدار خود می

شود. سپس وقتی که سايه مايل  ورمی خواندن نماز خودداری کن؛ چون در اين وقت آتش جهنم شعله
خوانی، و بعد  شد نماز بخوان چون مالئکه شاهد و حاضر بر نماز هستند. تا آنکه نماز عصر را می

از آن، از نماز خواندن خودداری کن تا وقتی که آفتاب  غروب کند؛ چون آفتاب  بين دو شاخ شيطان 
  .)832مسلم ((    ». برند کند و در اين زمان کفار برای آن سجده می غروب می

نهی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم از خواندن نماز در اوقات سه گانه روز نهی مطلقه بوده وشامل 
 نماز های فرض ، سنت ونوافل نيز ميگردد .ولی خواندن نماز نوافل در مسجد حرم در کعبه شريفه 

  دارايی حکم مستقلی ميباشد .
ر:  کسی بنا به عذری موفق نشد که نماز عصر خود را در اول وقت ــولی نبايد فراموش کرد که اگ

بجاء ارد ، ميتواند  در وقت  غروب آفتاب نيز نماز خويش را بجاء ارد ، هرچند که تاخيير نماز 
  نيست چنانکه حکم آن در حديث فوق به تفصيل  بيان گرديد.در شرع اسالم عصر عملی پسنديده 

  جمع نماز عصر با نماز ظهر:
در    عصر جايز نيست، مگر آنکه شخص  در مسافرت باشد واو در سفرنمازجمع  نماز ظهر با 

در اينصورت برای او جايز است که نماز ظهر را به وقت نماز عصر يا بلعکس  قرار گيرد ، مشقتی 
  منتقل کند و با جمع تاخيير يا تقديم بعمل ارد .

تاخيير بياندازد، ولی طوريکه قبآل متذکر  را به اما برای کسيکه مقيم است جايز نيست نماز ظهر 
شديم : اگر شخص  در مشقت و اضطرار قرار گيرد ، برای او جايز است که نماز عصر را نزد نماز 

   تفصيل اين موضوع را در باب نماز مسافر مطالعه فرمايد ).ظهر آورده و با هم جمع کند.  (

   :) نماز شام مقام ومنزلت نمازمغرب (
   :) نماز شام نماز مغرب (وقت 
رسد، و تا  كشد، وقت نماز مغرب فرا می شود و چهره در نقاب تاربكی می ناپديد می آفتاب كه  وقتی 
  می يابد .شود، امتداد  ) ناپديد می كنار آسمان سرخی   كه شفق احمر (  وقتی

وقت صالة المغرب إذا «  روايت گرديده است آمده : عبدهللا بن عمرو  حکم اين قول در حديثی که از 
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كه  است تا زمانی  آفتاب وقت نماز مغرب از غروب  » (  غابت الشمس ما لم يسقط الشفق
 .).  كرده است مسلم آن را روايت  ) (  كنار آسمان ناپديد نشده است سرخی 

در يکی از روز ها شخصی نزد پيامبر صلی هللا عليه  : كه  از ابوموسی هم روايت شده است
به او دستور داد، و او  م  آمد ودر مورد  اوقات نماز  سؤ ال کرد پيامبر صلی هللا عليه وسلم  :وسل

: سپس نماز مغرب  كرده بود، چون روز دوم رسيد، گفت غروب آفتاب نماز مغرب را وقتی خواند كه 
: وقت  گفت  پس، س كنار آسمان در آستانه ناپديد شدن قرار گرفت  را به تاخير انداخت تا اينكه سرخی

  . مغرب بين اين دو وقت است
   :نويسد نووی در شرح مسلم می

،  كه هنوز شفق احمر ناپديد نشده است  ياران محقق ما قول به جواز تاخير نماز مغرب را تا زمانی
و ناپديد شدن شفق احمر، هر وقت نماز  آفتاب  گويند در فاصله بين غروب  دهند، و می ترجيح می

. اين سخن درست است و غير آن  “گناه ندارد  مغرب را آغاز كند جايز است و تاخير آن از اول وقت
  . روا نيست

كه بموجب آن جبرئيل نماز مغرب را در هر دو نوبت   گذشت اما آنچه قبال در حديث امامت جبرئيل  
آورد، دليل است بر اينكه تعجيل در ادای نماز مغرب مستحب  بجای آفتاب بالفاصله پس از غروب 

  : است و در احاديث نبوی اين مطلب تصريح شده است
ال تزال أمتی على الفطرة : « كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود از سائب بن يزيد روايت شده  -1

غرب را قبل از بر آمدن ستارگان كه امت من نماز م  تا زمانی » (  ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم
  ) اند. احمد و طبرانی آن را روا يت كرده ) ( بخوانند، بر فطرت و سرشت طبيعی خويشند

صلوا « كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: از ابوايوب انصاری روايت شده  » مسند  «در  -2
دار روزه خود را  كه روزه  نگامینماز مغرب را به» (  المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم

  ) . گيريد  گشايد، بگزاريد و از بر آمدن ستارگان پيشی می
ما نماز مغرب را همراه پيامبر صلی  «:  كه در صحيح مسلم از رافع بن خديح روايت شده است   -3

جای تير توانستيم  گشتيم می كه ما از نماز خواندن بر می آورديم وقتی  هللا عليه و سلم بجای می
  ».   انداخته شده خود را ببينيم

أن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم کان يصلی «  از سلمه بن أکوع رضی هللا عنه روايت است :  -4
 نماز مغرب را همينکه    پيامبر صلی هللا عليه وسلم» ( المغرب إذا غربت الشمس و توارت بالحجاب

   .) (متفق عليه)  د.خوان شد می کرد و پنهان می غروب می آفتاب 
رسد، و تا  كشد، وقت نماز مغرب فرا می شود و چهره در نقاب تاربكی می ناپديد می آفتاب كه  وقتی 
  شود، امتداد دارد. ) ناپديد می كنار آسمان سرخی   كه شفق احمر (  وقتی

المغرب إذا غابت وقت صالة «ده : كه پيامبر صلی هللا عليه فرمو  زيرا، عبدهللا بن عمرو گفته است 
كنار آسمان  كه سرخی  است تا زمانی  آفتابوقت نماز مغرب از غروب  » ( الشمس ما لم يسقط الشفق

   .). كرده است مسلم آن را روايت  ) (  ناپديد نشده است
  فرمود : از عقبه بن عامر رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلمهمچنان -5

(امت من تا وقتيکه » بخير أو علی الفطرة مالم يؤخروا المغرب حتی تشتبک النجوم التزال أمتی« 
اند، همواره بر خير و فطرت (دينی)،  نماز مغرب را تا موقع ظاهر شدن ستارگان به تأخير نيانداخته

  .ابوداود)». ( يا بر دين حنيف هستند

  :مقام ومنزلت نماز خفتن (عشاء)
  :) فتنـخماز ـن شاء (ـت نماز عـوق 

نصف آغاز می يابد وتا شفق احمر) كنار آسمان (  با ناپديد شدن سرخیوقت نماز خفتن  ( عشاء )  
  يابد.  شب امتداد می
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نماز عشاء را در مدت  :«  آمده است که   عايشه رضی هللا عنها روايت استدر حديثی که ازبی بی 
  .) بخاری آن را روايت كرده است(  ».ندگزارد فاصله بين ناپديد شدن سرخی افق و ثلث اول شب می

  پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: است که :  از ابوهريره روايت شدههمچنان درحديثی 
اگر ترس اين  » (  لوال أن أشق على أمتی المرتهن أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه«  

دادم كه نماز عشاء  يرند، به آنها دستور میكه امت من بسختی دچار شوند و در مضيقه قرار گ نبود، 
آن را روايت  )احمد و ابن ماجه و ترمذی ) ( را تا ثلث اول شب يا نصف شب به تاخير اندازند

  . دانسته است  )   صحيح (  اند. و ترمذی آن را  كرده
 عليه و سلم : شبی در انتظار پيامبر صلی هللا از ابوسعيد روايت شده كه گفته است در حديثی ديگری 

، آنوقت پيامبر صلی هللا عليه و سلم آمد، و با ايشان نماز  برای نماز عشاء نشستيم تا نصف شب
خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا فی صالة منذ « ، سپس فرمود: گزارديم

   »ه الصالة إلى شطر الليلانتظرتموها لوال ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذی الحاجة، الخرت هذ
كه به انتظار نماز   اند، بيگمان شما از آن وقت در جای خود بنشيند، اكنون مردم به رختخواب رفته ( 

مريضی ثواب و پاداش آن را داريد) اگر بخاطر ناتوانی ناتوانان و  ايد، در نماز هستيد ( نشسته
احمد و  ) (   انداختم و نياز نيازمندان نبود، وقت اين نماز را تا نصف شب به تاخير می مريضان 
 .). است   صحيح  اند و اسناد آن  و ابن ماجه و نسائی و ابن خزيمه آن را روايت كرده ابوداود 

 اء:ـشـعنمازفضيلت 
ده آمده است که ش از عثمان بن عفان (رض) روايت درمورد فضيلت نماز عشاء در حديثی که  

من صلّى العشاء فی جماعة فكأنّما قام « صلی هللا عليه وسلم  فرموده است : شنيدم رسول هللا  گفت:
كسيكه نماز عشاء را با جماعت » (   نصف الليل، ومن صلّى الصبح فی جماعة فكأنّما صلّى الليل كلّه

كسيكه نماز صبح را نيز با جماعت بخواند، بخواند، مانند اينكه نصفى از شب را در نماز گذرانده، و 
 .) شب را در نماز گذرانده است   مانند اينكه تمامى

شده که : رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده اند أبوهريـره (رض) روايت همچنان در حديثی از 
اب و پاداشى اگر مردم مى دانستند چـه ثو» . ( لو يعلمون ما فی العتمة والصبح ألتوهما ولو حبواً «

  .)در نماز عشاء و نماز صبح است به مسجد مى آمدند اگر چه بطور خزيدن باشد.
ليس صالة أثقل على المنافقين من صـالة الفجر والعشاء ولو يعلمون «  هکذا در حديثی آمده است : 

اگر  هيچ نمازى بر منافقين مانند نماز صبح و عشاء سخت نيست و» .(ما فيهما ألتوهما ولو حبواً 
  )مى دانستند چه أجـر و ثوابى در آن دو است به نماز حاضر مى شدند اگر چه بطور خزيدن باشد.

  خوانندگان محترم!
 جواز و اضطراری بيان گرديد ، اما اوقات    وقت اختياری نماز عشاء در فوق مطابق روايات  دينی 

  می يابد. تا سپيده دم صبح امتداد نماز خفتن 
  : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:روايت گرديده  که ابوقتاده  مورد از: در حديثی در اين

  »  أما إنه ليس فی النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصالة حتى يجئ وقت الصالة االخرى« 
  گمان سستی و سهل ، بی اما اينكه كسی در خواب ماند و نمازش قضا شود، كوتاهی نكرده است (

مسلم آن را  ) (   خواند تا اينكه وقت نماز ديگر فرا رسد درباره كسی است كه نماز را نمیانگاری 
  .)  كرده است  روايت
، دليل است بر اينكه وقت هر نمازی تا فرا رسيدن وقت نماز  گذشت      »مواقيت  « كه در مبحث   چيزی

بعدی ادامه دارد، مگر نماز صبح كه وقت آن تا وقت نماز ظهر ادامه ندارد، زيرا فقهاء اجماع دارند 
  رسد.ـ وقت آن به پايان مي آفتاب  بر اينكه با

  ن:ـتـفـوقت مستحب نماز خ
كه   بهتر استماز عشاء را دير تر از اول وقت خواند ، ومطابق احاديثی نبوی، مستحب است که ن
  .  كه نيمه شب است به تاخير انداخت نماز عشاء را تا آخر وقت اختياری آن 
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شبی پيامبر صلی هللا عليه و سلم نماز عشاء را  «روايت است که: عايشه در حديثی از حضتر بی بی 
، و اهل مسجد خوابيدند، سپس بيرون رفت و  شتگذ  به تاخير انداخت تا اينكه قسمت زيادی از شب

گمان اگر امت خود را به  بی» (  فويل للمصلمين الذين هم عن صالتهم ساهون«  نماز گزارد و فرمود
   اند. آن را روايت كرده) مسلم و نسائی  ) (  ) وقت نماز عشاء اين است گفتم می ، ( انداختم مشقت نمی

باشند و همه  كه قبال بيان شدند در همين معنی حديث عايشه می  هم حديث ابوهريره و حديث ابوسعيد
. و چون برای نمازگزاران مشقت  آنها داللت دارند بر اينكه تاخير نماز عشاء مستحب و بهتر است

اند. زيرا پيامبر صلی هللا عليه و سلم حال  كرده را ترك   دارد، مواظبت و مداومت بر تاخير آن 
فرمودند. لذا گاهی زود و اول  كه پشت سر او نماز می خواندند) خود را مراعات می كسانی  مامومين (

  . انداخت خواند و گاهی آن را به تاخير می وقت آن را می
، در  پيامبر صلی هللا عليه و سلم نماز ظهر را بعد از زوال «:  كه از جابر روايت شده است در حديثی 

در دل آسمان درخشان بود،  آفتاب آورد كه هنوز  وقتی بجای میگزارد و نماز عصر را  گرما می حين 
انداخت و گاهی در اول  ، و نماز عشاء را گاهی به تاخير میآفتاب و نماز مغرب را بعد از غروب 

ديد كه مردم در  و هرگاه می  كرد، اند در آن تعجيل می جمع شده  ديد كه مردم خواند، هرگاه می وقت می
، و نماز صبح را پيامبر صلی  انداخت كنند، او نيز نماز را به تاخير می تاخير می حضور بهم رسانيدن

  اند. كرده آن را روايت ) بخاری و مسلم » )   گزاردند هللا عليه و سلم با مردم در تاريكی آخر شب می
  :ء و گفتگوی بعد ازآن خوابيدن قبل ازنماز عشا

  :  كه كراهت دارد. زيرا ابوبرزة اسلمی گفته است  خوابيدن قبل از نماز عشاء و گفتگوی بعد از آن 
 »    عتمه « كه نماز عشاء را كه  ) دوست داشت دانست ( پيامبر صلی هللا عليه و سلم مستحب می «  

گروه محدثين  » (آمد یگفتند، به تاخير اندازد، از خوابيدن قبل از آن و گفتگوی بعد از آن بدش م می
   اند. روايت كرده اين حديث را) 

 » جدب لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم السمر بعد    «است که :  از ابن مسعود روايتدر حديثی 
پيامبر صلی هللا عليه و سلم ما را از داستان سرائی شبانه و گفتگوی بعد از نماز عشاء منع فرمود ( 

يعنی ما را از آن زجر و  » جدب «  : كرده و گفته است  آن را روايت)  ابن ماجه) (كرد  و نهی
  كرد. نهی 

  :ءكراهت خواب قبل از نماز عشا دليل 
خفتن خوابيدن پيش از گزاردن نماز محدثين در عليت کراهت خواب قبل از نماز خفتن مينويسند که : 

ممكن است سبب شود كه نمازگزار نتواند آن را در وقت مستحب بگزارد يا نماز جماعت را از دست 
گفتگوی بعد از نماز عشا ، موجب شب وهمچنان محفل قصه خوانی ويا تدوير مجالس و بدهد. 

  دهد.  بيداری می شود و در نتيجه فوايد فراوانی را از دست می
ه او را بموقع بيدار كند، يا گفتگوی بعد از نماز عشاء ولی اگر خواست بخوابد و كسی بود ك

از ابن عمر روايت در حديثی زيرا هيچكدام مكروه نيستند.  در آن صورت كارهای نيكو باشد  درباره 
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسمر عند أبی بكر الليلة كذلك فی أمر من « : گفته كه   شده است

 آمد كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم شب در نزد گاهی پيش می »  ( معه  وأنا  ، أمور المسلمين
احمد و  ) (  بودم كرد و من هم همراه ايشان می گفتگو می كارهای مسلمانان  باره  ماند و در ابوبكر می

  .). دانسته است »  حسن « اند و ترمذی آن را  كرده ترمذی آن را روايت 
شبی پيامبر صلی هللا عليه و سلم در خانه ميمونه  «  آمده است :از ابن عباس همچنان در حديثی 

؟، پيامبر صلی  كه نماز پيامبر صلی هللا عليه و سلم در شب چگونه است بود، آنجا خوابيدم تا ببينم 
 . كرده است مسلم آن را روايت  »هللا عليه وسلم ساعتی با اهل خود گفتگو كرد، سپس خوابيد

  شرعی در تاخير نماز عشاء: حکم
 شخص منفرد قبآل متذکر شديم که سنت است که نماز خفتن به تاخير انداخته شود ، اين تاخير برای 
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  ونماز جماعت  هردو شامل است ولی ذکر دونقطه را در اين مقام ضروری ميدانم .
خير زمانی جايز است که نماز بصورت فرادی خوانده شود زيرا برخی از علمای أاين تاينکه:اول 

اهل سنت معتقد به وجوب نماز جماعت در مسجد هستند،لذا خواندن نماز جماعت در اول وقت آن در 
سپس مسجد از تاخيير انداختن نماز پيشی می گيرد.مگر اينکه امام نماز را به تاخيير بياندازد و 

جابر رضی هللا عنه لما ذكر مواقيت صالة  «طوريکه در حديثی از بصورت جماعت نماز بخوانند:
والعشاء أحياناً يؤخرها، وأحياناً يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا  «النبی صلى هللا عليه وسلم قال: 

در مورد اوقات نماز يعنی: از جابر رضی هللا عنه ) (  ومسلم 1/141بخاری  » ( رآهم أبطأوا أخر
پيامبر صلی هللا عليه وسلم روايت است که گفت: (پيامبر صلی هللا عليه وسلم) نماز عشاء را گاهی 

  .خواند می آمدند، دير، و در غير آنصورت، زود زود و گاهی دير، يعنی اگر مردم دير می
باشد .طوريکه ه هنوز به نصف شب نرسيد جايز که وقت آن تا خيير نماز عشا تا زمانیأتدوم:

لوال أن أشق على أمتی ألمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث  :«پيامبر صلی هللا عليه وسلم ميفرمايد 
يعنی: اگر بر امتم سخت نمی بود، به شما امر می کردم ) (  167رواه الترمذی  » (الليل، أو نصفه 

  .)خيير بياندازيدأتا نماز شب را تا يکسوم يا نصف شب به ت
  :تن واخرين وقت آنـفـخ نماز

تعدادی از علماء   پايان وقت نماز عشاء، را  تا يک سـوم اول شب معرفی داشته اند ، و برخی 
ديگر وقت آنرا تا نيمه اول شب دانسته اند، ولی مذهب ائمه اربعه آنست که وقت پايان نماز قبل از 

    طلوع فجر صادق ميباشد، و اين قول راجح است.
فحين يطلع  و أما آخر وقت العشاء«  گفت: » بدائع الصنائع« علماء  حنفی) در کتاب کاسانی (از 

، يعنی: ( و نزد ما، پايان وقت نماز عشاء وقتی است که فجر صادق طلوع » الفجر الصادق عندنا 
    کند).

ء الی و ينتهی مختار العشا«ميفرمايد : » منح الجليل «  (از علماء  مالکی) در کتاب  و محمد عليش
  ، يعنی: »ضرورة لها آخر (الثلث األول) من الليل من غروب الشمس، وقيل: اختياريها ممتد للفجر فال

( و وقت اختيار نماز عشاء تا يک سوم اول شب ميباشد، و گفته شده که وقت اختيار آن بدون حالت 
    ضرورت تا طلوع فجر ادامه دارد).

و المختار ثلث الليل، فإذا ذهب « مينويسد:» المجموع « و امام نووی (از علماء  شافعی) در کتاب 
الجواز إلی طلوع الفجر الثانی، هذا هو المذهب، نص عليه الشافعی وقطع به   وقت االختيار بقی وقت

يعنی: ( و وقت اختيار تا يک سوم اول شب است، و اگر »  أصحابنا المتقدمين والمتأخرين جمهور
ت جائز بودن نماز عشاء باقی ميماند تا طلوع فجر دوم (فجر صادق)، وقت اختيار به پايان برسد، وق

اين است مذهب ما، امام شافعی آنرا بيان کرده است و گروهی از علماء  سابق و الحق ما نيز همين 
    حکم را انتخاب کرده اند ).

اآلثار، أن  فثبت بتصحيح هذه«د: ـميگوي» مشکل االثار« و امام طحاوی (از علماء  حنفی) در کتاب 
الشفق إلی أن يمضی الليل کله، ولکنه علی أوقات ثالثة. فأما   أول وقت العشاء اآلخرة، من حيث يغيب

أن يمضی ثلث الليل، فأفضل وقت صليت فيه. وأما من بعد ذلک إلی أن يتم   من حين يدخل وقتها إلی
، يعنی: ( اين ».ل ما قبلهالفضل دون ذلک. وأما بعد نصف الليل ففی الفضل دون ک نصف الليل، ففی

آثار صحيح ميباشد (يعنی رواياتی که در پايان وقت نماز عشاء وارد شده است)، که وقت شروع 
نماز عشاء از انتهای از بين رفتن شفق احمر ميباشد تا اينکه تمام شب به پايان برسد، ولی در سه 

شاء است، و از آنوقت به بعد تا وقت: از وقت ابتدای شب تا يک سوم اول شب، بهترين وقت نماز ع
و ابن   نيمه شب، افضليتش کمتر ميباشد، و بعد از نيمه شب افضليتش کمتر از اوقات سابقش است).

تعالی أن ال يؤخرها  واألولی إن شاء هللا« مينويسد:» المغنی« قدامة (از علماء  حنبلی) در کتاب 
ضرورة، الحکم فيه حکم وقت   عد النصف وقتعن ثلث الليل، وإن أخرها إلی نصف الليل جاز، وما ب

يزال الوقت ممتداً حتی يطلع الفجر   الضرورة فی صالة العصر، علی ما مضی شرحه وبيانه، ثم ال
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(المغنی)، يعنی: ( و اوالتر آنست که ان شاء هللا تعالی تا يک سوم اول شب تاخير نکند، و » الثانی
از نيمه شب وقت ضرورت است، و حکمش مانند حکم  اگر تا نيمه شب تاخير کند جائز است، و بعد

وقت ضرورت نماز عصر است، همانطور که شرح و توضيحش گذشت، سپس وقتش ادامه دارد تا 
    اينکه فجر دوم طلوع کند).

منظورش اينست که بهتر است وقت نماز عشاء را از يک سوم شب نگذراند، ولی اگر تا نيمه شب 
بعد از آن وقت ضرورت است، يعنی برای کسانی که نتواسنته باشند تا نخواند باز هم جائز است، و 

آنوقت نماز عشائشان را بعلت ضرورت بخوانند، ولی انتهای وقت نماز عشاء تا طلوع فجر دوم، 
    يعنی فجر صادق ميباشد، که عبارت است از نمايان شدن سپيده صبح بصورت افقی در آسمان.

نماز عشاء تا آخر شب، يعنی اول طلوع فجر صادق ميباشد، ولی بهتر  بنابراين ميبينيم که پايان وقت
و افضلتر است که از يک سوم اول شب تاخير نشود، مگر کسی که عذر داشته باشد، زيرا در شأن 

  يک مسلمان نيست که در اوقات نمازش سستی و تاخير کند.
  فورمول محاسبه نيمه شب برای نماز خفتن:

محاسبه ميشود که ابتدای غروب آفتاب و ابتدای طلوع فجر صادق را در نظر نيمه شب بدين گونه   
 6ميگيرد که چند ساعت است، و سپس آنرا بر دو تقسيم ميکند، مثال اگر وقت غروب آفتاب ساعت 

ساعت ميشود، لذا نيمه  12صبح باشد، مجموعا  6عصر باشد، و وقت طلوع فجر صادق ساعت 
  شب. 12شب يعنی ساعت 

   ر ـمنزلت نماز وتمقام و
ما   بر خواندن آن   صلی هللا عليه وسلم  که پيامبر بوده سنتی مؤکده  از جمله نماز های نماز وتر

  نموده است .تشويق و ترغيب مسلمانان را 
متفق عليه.   »إن هللا وتر، يحب الوتر«  :گرديده روايت  (رض ) از ابوهريرهطوريکه در حديثی 

  ».وتر را دوست دارد خداوند وتر (تنها) است و«
: خواندن نماز وتر همانند که علی رضی هللا عنه روايت است حضرت از در حديثی ديگری همچنان 

« خوانده و فرموده : رانماز وتر    صلی هللا عليه وسلم نمازهای فرض، الزامی نيست، وليکن پيامبر
 راای اهل قرآن! (نماز) وتر)  ( نسايی و ترمذی»  (يا أهل القرآن أوتروا فإن هللا وتر يحب الوتر

  ».بخوانيد؛ چراکه خداوند وتر (تنها) است و وتر را دوست دارد

 ر:ــوت نماز وقت
طبق برخی از روايات طلوع فجر جايز است ولی  الی نماز وتر بعد از نماز عشاء  وقت خواندن 

  . در يک سوم آخر شب اجر بيشتری داردنماز وتر خواندن 
من کل الليل قد أوتر « است : آمده عايشه رضی هللا عنها  بی بی حضرت طوريکه در حديثی از 

متفق   » ( ، من أول الليل و أوسطه و آخره، فانتهی وتره إلی السحر صلی هللا عليه وسلم  رسول هللا
 .) عليه

در آخر شب و در تمام شب وتر را خوانده است، در اول، وسط، و    صلی هللا عليه وسلم پيامبر«
  ».شد وتراو به سحر منتهی می

 را  خويشنماز وتر مستحب است که  شد ، پسبيدارنخواهد آخر شب  که دربرای کسی که بيم دارد
شود، تأخير آن سنت  کند آخرشب بيدارمی همچنانکه برای کسی که گمان میبجاء ارد ،اول شب در 

به ابوبکر    صلی هللا عليه وسلم است که پيامبراز ابوقتاده رضی هللا عنه روايت در حديثی  است :
  فرمود :

خوانم،  شوم) و وتر می خوابم (بعد بلند می گفت : می» خوانی؟ وتر می چه وخت«(متی توتر)  
محکم ( .) ابوداود» (  أخذت بالحزم أو بالوثيقة«  به ابوبکر فرمود :   صلی هللا عليه وسلم پيامبر
 .)کارت همراه با قدرت و نيرو بود« »أخذت بالقوة«فرمود :و به عمر » واحتياط کردی کاری
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صلی هللا عليه   کان النبی«   روايت است:    عايشه رضی هللا عنهاحضرت از همچنان در حديثی 
 .)متفق عليه» (يصلی و أنا راقدة معترضة علی فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظنی فأوترت  وسلم

خواند در حاليکه من روی بسترش خوابيده بودم، وقتی  می نماز   صلی هللا عليه وسلم پيامبر(
  .)خواندم کرد ومن هم نماز وتر را می خواست نماز وتر بخواند مرا بيدار می می

  :رـوت ها ی  تعداد رکعات
 روايت  (رض )  از ابن عمر ودليل آن  حديثی است که .نماز وتر يک رکعت است رکعات کمترين 

يل مثنی مثنی، فإذا خشی أحدکم الصبح صلی رکعة واحدة توتر له ما قد صالة الل« گرديده است . 
   .) متفق عليه » (صلی

نماز شب دو رکعت دو رکعت است، پس هر گاه يکی از شما بيم آن را داشت که وقت نماز صبح ( 
 ).اش را وتر کند فرا برسد يک رکعت نماز بخواند و با آن نمازهای قبلی

خوانده شود  یيا هفت يا نه رکعت رکعتی يا پنجرکعتی نماز وتر، سه  :جايزاستهمچنان 
: 

ما کان رسول « است :گرديده عايشه رضی هللا عنها روايت حضرت از ودليل آن حديثی است که   :
يزيد فی رمضان وال فی غيره علی إحدی عشرة رکعة، يصلی أربعا فالتسأل   صلی هللا عليه وسلم هللا

 متفق عليه » ( ثم يصلی أربعا فالتسأل عن حسنهن و طولهن، ثم يصلی ثالثا عن حسنهن و طولهن،
(.  

خواند  چه در رمضان و چه در غير رمضان از يازده رکعت بيشتر نمی   صلی هللا عليه وسلم  پيامبر( 
خواند که از  خواند که از خوبی و طوالنی بودن آن سؤال نکن، سپس چهار رکعت می چهار رکعت می

  .)خواند النی بودن آن سؤال نکن. سپس سه رکعت میخوبی و طو
صلی هللا عليه   کان رسول هللا« از عايشه رضی هللا عنها روايت است: همچنان در حديثی 

»  يصلی من الليل ثالث عشرة رکعة، يوتر من ذلک بخمس اليجلس فی شی إال فی آخرها  وسلم
  .)مسلم

خواند، پنج رکعت آخر را با يک سالم  رکعت نماز می، در شب سيزده   صلی هللا عليه وسلم پيامبر(
  .)نشست خواند. تنها در رکعت آخر آن (برای تشهد) می وتر می

سواکه   صلی هللا عليه وسلم   کنا نعد له « از عايشه رضی هللا عنها روايت است :ودر حديثی ديگری 
و يصلی تسع رکعات اليجلس فيها و طهوره، فيبعثه هللا ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوک و يتوضا، 

إال فی الثامنة، فيذکر هللا و يحمده و يدعوه، ثم ينهض واليسلم، ثم يقوم فيصلی التاسعة، ثم يقعد 
فيذکر هللا و يحمده و يدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلی رکعتين بعدما يسلم و هو قاعد، تلک 

و أخذ اللحم أوتر بسبع، و صنع فی    ی هللا عليه وسلمصل  إحدی عشرة رکعة يا بنی، فلما أسن نبی هللا
 .) مسلم و نسايی» (  الرکعتين مثل صنيعه األول، فتلک تسع يا بنی

کرديم، پس خداوند شب هنگام هر  را آماده می   صلی هللا عليه وسلم ما سواک و آب وضوءی پيامبر(
خواند،  گرفت و نه رکعت نماز می زد و وضوء می کرد، سواک می خواست او را بيدار می وقت که می

پرداخت و دعا  نشست مگر در رکعت هشتم، به ذکر و ستايش خدا می که در هيچکدام از آنها نمی
نشست و به ذکر  خواند. سپس می شد و رکعت نهم را می کرد. سپس بدون آنکه سالم بدهد بلند می می

شنواند. سپس به حالت  د که ما را میدا کرد، و طوری سالم می پرداخت و دعا می و ستايش خدا می
مسن    صلی هللا عليه وسلم  خواند. فرزندم! اين يازده رکعت، وقتی پيامبر نشسته دو رکعت نماز می

خواند.  شد و بدنش سنگين گرديد وتر را هفت رکعت خواند و دو رکعت را مانند حالت قبل نشسته می
 .)فرزندم! اين نُه رکعت شد

 :ترطريقه خواندن نماز و
  اول: خواندن نماز وتــر در سه رکعتی:
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  ترتيب خواندن نماز وتر در سه رکعتی  بشرح ذيل ميباشد :

  اول:طريقه 
سالم دهد، بعدا يک رکعت ديگر بخواند و سالم دهد. (در هر  بعد از دو رکعت دو رکعت بخواند و 

  کدام بايد تشهد بخواند بعد سالم داد).
   دوم:طريقه 

هر سه رکعت را باهم و با يک تشهد بخواند. يعنی ابتدا دو رکعت بخواند و بدون به ترتيب است که 
آنکه در رکعت دو تشهد بخواند، بلند شده و يک رکعت ديگر خوانده و اينبار تشهد می خواند و سالم 

  می دهد. 
دوم سوره ی (کافرون) و  رکعتدر اين روش مستحب است تا در رکعت اول سوره ی (اعلی) و در

  سوره ی (اخالص) خوانده شود.،سوم ت رکع
  است : بشرح ذيل فورمولبندی گرديده از ابن عباس رضی هللا عنه   در حديثی طوريکه اين حکم 

يقرأ فی الوتر سبٍح اسم ربک األعلی، و قل يا أيها الکافرون،  صلی هللا عليه وسلم کان رسول هللا«  
در نماز وتر در هر رکعت يکی از   هللا عليه وسلم صلی پيامبر» (  و قل هو هللا أحد فی رکعة رکعة

)  خواند های (سبح اسم ربک األعلی) و (قل يا أيها الکافرون) و (قل هو هللا أحد) را می سوره
 ).461نسايی ( .(

، نبايد همانند نماز مغرب در ميخواند سه رکعتی را به ترتيب  بنابراين اگر کسی خواست تا نماز وتر 
بخواند و بعدا برای رکعت سوم بلند شود، زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند: رکعت دو تشهد 

نماز وتر را سه رکعتی را بگونه ای مخوانيد که با نماز مغرب ». ال توتروا بثالث تشبهوا المغرب«
اما در اين دو روش، روش اول    ). 31/  3) والبيهقی (  304/  1شبيه کرده باشيد.حاکم ( 

مطالعه ابن عثيمين،از شيخ  فقه السنة للنساءکتاب  208وتفصيل آنرا در صفحه ر است. (افضلت
  فرمايد .)

  کيفيت خواندن نماز وتر نزد احناف:
( شام )  نماز مغرب خواندن  احناف مانند کيفيت  نزد طريقه خواند نماز وترولی ناگفته نماند که : 

  .که تفصيل در ذيل ارايه خواهد شد ميباشد 
( شافعی ، مالکی و حنبلی ) به اين شکل می خوانند که يا با يک رکعت و  از جمله  ما مذاهب ديگرا 

يک تشهد می خوانند و يا دو رکعت می خوانند و بعد از آن يک رکعت می خواند با يک تشهد . و يا 
شيند ) رکعت می خوانند با يک جلسه تشهد در آخر آن ( يعنی در رکعت دوم برای تشهد نمی ن سه 

  يا می تواند سه رکعت بخواند با يک تشهد.
( الوتر ثالث ركعات ) . و همچنين از ثابت نقل می است  الطحاوی از أنس نقل می کند که او گفته 

ثالث ركعات لم يسلم إال فی  کند که می گويد : ( صلى بی أنس الوتر أنا عن يمينه و أم ولده خلفنا
  آخرهن

رضی هللا عنه نقل می کند که ، ( گوينده مسرور است ) بلند شد ( فصلى و در ادامه از فعل عمر  (
   ).نـإال فی آخره بنا ثالث ركعات لم يسلم

  دوم: خواندن نماز وتر در پنج رکعتی:
  :آنرابترتيب ذيل انجام دهد بخواند می تواند  یپنج رکعتنماز وتر را اگر کسی خواست 

ا يک تشهد بخواند. يعنی فقط در رکعت پنجم برای تشهد مستحب و افضل آنست تا هر پنج رکعت را ب
  می نشيند و در انتها يعنی رکعت آخر تشهد خوانده و سالم دهد.

 روايت گرديده است استدالل نمود: عايشه رضی هللا عنها از بی بی که حديثی دراين مورد ميتوان به 
عشرة رکعة، يوتر من ذلک بخمس يصلی من الليل ثالث  صلی هللا عليه وسلم  کان رسول هللا« 

خواند،  صلی هللا عليه وسلم، در شب سيزده رکعت نماز می  پيامبر« » اليجلس فی شی إال فی آخرها
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مسلم   ».نشست خواند. تنها در رکعت آخر آن (برای تشهد) می پنج رکعت آخر را با يک سالم وتر می
)737.(  
  سوم: خواندن نماز وتر در هفت ويا نو رکعتی: 
  ميخواهد نماز وتر  را(  هفت رکعتی )  ويا ( نو رکعتی )  بخواند طريقه خواندن آن بصورت ذيل است:ا اگر کسی ام

پس از هر دو رکعت، او برای تشهد ننشيند و بلکه برای رکعت بعدی بلند شده، ولی در يک رکعت 
ماقبل آخر، تشهد بخواند ولی سالم ندهد، سپس برای رکعت آخر بلند شده و باز تشهد بخواند و سالم 

لی هللا ص  کنا نعد له « دهد، و اين روش مسنون است، زيرا از عايشه رضی هللا عنه روايت است : 
عليه وسلم سواکه و طهوره، فيبعثه هللا ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوک و يتوضا، و يصلی تسع 
رکعات اليجلس فيها إال فی الثامنة، فيذکر هللا و يحمده و يدعوه، ثم ينهض واليسلم، ثم يقوم فيصلی 

، ثم يصلی رکعتين بعدما يسلم و التاسعة، ثم يقعد فيذکر هللا و يحمده و يدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا
هو قاعد، تلک إحدی عشرة رکعة يا بنی، فلما أسن نبی هللا صلی هللا عليه وسلم و أخذ اللحم أوتر 

ما سواک و آب وضوءی پيامبر « »بسبع، و صنع فی الرکعتين مثل صنيعه األول، فتلک تسع يا بنی
خواست او را بيدار  هنگام هر وقت که میکرديم، پس خداوند شب  صلی هللا عليه وسلم را آماده می

خواند، که در هيچکدام از آنها  گرفت و نه رکعت نماز می زد و وضوء می کرد، سواک می می
کرد. سپس بدون آنکه  پرداخت و دعا می نشست مگر در رکعت هشتم، به ذکر و ستايش خدا می نمی

پرداخت  ست و به ذکر و ستايش خدا مینش خواند. سپس می شد و رکعت نهم را می سالم بدهد بلند می
شنواند. سپس به حالت نشسته دو رکعت نماز  داد که ما را می کرد، و طوری سالم می و دعا می

خواند. فرزندم! اين يازده رکعت، وقتی پيامبر صلی هللا عليه وسلم مسن شد و بدنش سنگين  می
خواند. فرزندم! اين نُه  بل نشسته میگرديد وتر را هفت رکعت خواند و دو رکعت را مانند حالت ق

 ).746مسلم (». رکعت شد
  :يادداشت 

(افضل آنست که) هفت رکعت پشت سر « ابن عثيمين رحمه هللا در مورد نماز وتر هفت رکعتی گفته: 
فقه السنة للنساء؛ ابن ».(هم خوانده شود و فقط در رکعت آخر آن برای تشهد نشست و سالم داد

  ).208 صفحه عثيمين، 
  خواننده محترم :

، فقط نداشته نماز وتر هيچ تفاوتی با ديگر نمازها که ميخواهم يکبار ديگر توضيح بدارم در ضمن 
اما دير خواندن نماز  ادامه دارد ،قبل از نماز صبح اغاز ميشود والی زمان آن بعد از نماز عشاء 

يا هفت و يا  رکعتی و يا پنج رکعتی  يا سهرکعتی يک ( وطوريکه گفتيم نماز وتروتر افضلتر است.
و نيز می توان در نماز وتر و در رکعت آخر بعد از برخواستن از  خوانده ميشود ، ی )نه رکعت

رکوع، قنوت خواند. ولی مداومت بر خواندن قنوت در نماز وتر سنت نيست، يعنی الزم نيست تا در 
  نماز قنوت هر شب، قنوت خواند.

  خواندن دعای قنوت:پيامبراسالم  در   روش
وتر قنوت ميخواند (روايت ابن نصر و دارقطنی).  نمازگهگاهی در   رسول هللا صلی هللا عليه و سلم

زيرا آنهايی که وتر پيامبرصلی هللا عليه وسلم  را نقل کرده اند، ذکری  ،کلمه احياناً را به کار برديم
مداوم انجام ميگرفت به هيچوجه همه  از قنوت به ميان نياورده اند که اگر چنين چيزی به صورت

هللا صلی هللا عليه  آنان را ذکر آن غفلت نمی ورزيد ند. فقط ابی ابن کعب قنوت وتر را از رسول
وسلم نقل کرده اند که اين خود دليل اين ميباشد که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم احياناً در وتر 

نيز  علماءنوت در وتر واجب نيست و رأی جمهورقنوت خوانده است. و ميتوان نتيجه گرفت که ق
  همين است. 

) بدان اعتراف نموده است که اين نشانگر 1/306، (»فتح القدير«چنانکه از احناف. ابن الهمام در 
  انصاف و بی تعصب بودن ايشان است. و آن را قبل از رکوع قرار ميداد (روايت ابوداود و نسائی).
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 به حسن بن علی آموخت که در پايان قرائت، در وتر، اين دعا را   سلمرسول هللا صلی هللا عليه و 
  بخواند:

اللّهّم! اهدنی فيمن هديت، و عافنی فی من عافيت، و تولّنی فی من تولّيت، و بارک لی فيما أعطيت، «
وقنی شّر ما قضيت، (ف) إنّک تقضی واليقضی عليک (و) إنّه اليذّل من واليت (واليعّز من عاديت) 

خداوندا مرا جزء کسانی قرار (  .روايت ابن خزيمه) »تبارکت ربّنا و تعاليت (المنجا منک إالّ إليک
ای، و مرا جزء  ای، و مرا جزء کسانی قرار بده که آنان را عافيت داده بده که آنها را هدايت کرده

کت ده، و از شر ای بر ای، و در آنچه که به من عطا کرده آنانی قرار ده که دوست خود قرار داده
شود، و  کنی و بر تو حکم کرده نمی ای مرا محفوظ بدار، چون تو قضاوت می آنچه که مقدر کرده

گردد. خداوندا! دارای برکات بسيار و در ذات و صفاتت بلند  کسی را که تو دوست بداری خوار نمی
    .)مرتبه هستی

   نماز وتر با جماعت :
بصورت جماعت خوانده ميشود  ودر مبارک رمضان  نماز وتر صرف درماه  چرا در مورد اينکه 

  ؟ بايد گفت  ساير ماه ها بطور انفردی ادا ميگردد
در ابتدای امر که پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز تراويح می خواندند، ايشان روز اول به مسجد 

وم وقتی که به مسجد رفتند تا نماز رفتند و نماز تراويح و بعد از آن نماز وتر خواندند، در شب د
تراويح و وتر خويش را بخوانند، اصحاب به ايشان اقتدا نمودند و با ايشان نماز شب خواندند، در 

شب سوم پيامبر صلی هللا عليه وسلم بيرون نيامدند و در منزل نماز خواندند وقتی که از ايشان علت 
  شب بر شما واجب شود. ترسيدم که نماز جواب فرمودند :را جويا شدند، 

اما با وفات پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، در حقيقت ترس از واجب شدن نماز تراويح ( و وتربعد از 
آن) باقی نماند زيرا با فوت پيامبر صلی هللا عليه وسلم در حقيقت وحی قطع می شود و تشريع 

ر زمان عمرابن خطاب رضی هللا عنه احکام پايان می پذيرد، لذا اصحاب پيامبر صلی هللا عليه وسلم د
تصميم گرفتند تا نماز تراويح خود را بصورت جماعت در مسجد بخوانند (مانند شب دومی که پيامبر 

صلی هللا عليه وسلم نماز شب را در مسجد و با اصحاب خواندند) از آن زمان به بعد، مسلمانان 
  خوانند. شبهای رمضان نماز تراويح را بصورت جماعت در مساجد می

ولی بايد توجه داشت که نماز تراويح مخصوص شبهای رمضان است نه بقيه ماههای سال و پيامبر 
صلی هللا عليه وسلم فقط در اين ماه تراويح خواندند و لذا ما نيز به ايشان و به اصحاب ايشان اقتدا 

 در شبهای رمضان می کنيم و فقط شبهای رمضان تراويح می خوانيم، از سويی نماز وتر را معموال
بعد از تراويح می خوانند يعنی در حقيقت نماز تراويح و وتر در رمضان با هم و پشت سرهم خوانده 
می شوند، از اين رو هم تراويح و هم وتر که پشت سرهم هستند بصورت جماعت خوانده می شوند، 

  حب است.و اين جماعت خواندن تراويح و وتر در شبهای رمضان واجب نيست، بلکه مست
  امام نووی رحمه هللا می گويد:

ز نماز عيدين و کسوف و خسوف و استسقاء و ـجماعت خواندن نوافل تشريع نشده است بج« 
همينطور تراويح و وتر بعد از تراويح. اما جماعت در بقيه ی نوافل مانند نمازهای سنت رواتب و 

اما اگر بصورت جماعت خوانده ضحی (چاشت) و نوافل مطلق تشريع نشده، يعنی مستحب نيست، 
 . )3/548( » المجموع«.»شود جايز است

(يک شب) و اصحاب رضی هللا عنهم ( بعد از وفات    خالصه اينکه چون پيامبر صلی هللا عليه وسلم
ايشان) نماز تراويح و وتر بعد از آن را فقط در رمضان بصورت جماعت خوانده اند، لذا ما نيز به 

 شبهای رمضان نماز تراويح و وتر بعد از آنرا بصورت جماعت برگزار می کنيم ،تبعيت از آنها فقط 
هرچند که جماعت خواندن تراويح و وتر بعد از آن واجب نيست. و بعد از رمضان چون نماز تراويح 
تشريع نشده و تراويح خاص شبهای رمضان است، لذا با پايان ماه رمضان جماعت خواندن تراويح 

ولی نماز وتر باقی می ماند و سنت آنست که نماز وتر را انفرادی خواند و اگر می  هم تمام می شود
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بينيم که در رمضان وتر جماعت خوانده می شود به سبب آن بود که پشت سر نماز تراويح خوانده 
می شد و چون تراويح بصورت جماعت خوانده می شود، وتر بعد از آن نيز به تبعيت از آن جماعت 

  شود.خوانده می 
بعبارتی اصل در خواندن نماز وتر، خواندن آن بصورت انفرادی است؛ چنانکه سنت هم اينست که  

انفرادی خوانده شود، ولی چون در رمضان پشت سر تراويح خوانده می شود و اصل در تراويح بر 
يح استحباب جماعت خواندن آن است، وتر نيز در رمضان حکم آنرا به خود می گيرد و همراه تراو

بصورت جماعت خوانده می شود و با اتمام تراويح در شبهای رمضان، باز (نماز وتر) به اصل خود 
  که همان انفرادی خواندن است باز می گردد.

  قضای نماز وتر:
طوريکه قبآل ياد اور شديم  بهترين وقت برای خواندن نماز وتر؛ يک سوم باقی مانده شب است، اما 

اما اگر کسی بجاء اورد،بعد از پايان نماز عشاء تا نزديک به آذان صبح  ان را ميتوبهرحال نماز وتر 
فراموش کردن نماز وترش را نخواند، در آنصورت هرگاه از خواب بيدار  هم ياوبه علت خوابيدن 

نماز وترش را قضاء کند، به دليل  ،در هر وقتی که باشد، حتی در صبح  ،شد يا بياد آورد، می تواند 
من نام عن الوتر أو نسيه، فليصل اذا اصبح أو « ميفرمايد :عيد خدری رضی هللا عنه که حديث ابوس

  ) و صحيح است.1188) و ابن ماجه (1431) و ابوداود (465ترمذی (». ( ذکره
هرکس در وقت نماز وتر خوابيد و يا فراموش کرد، هرگاه از خواب بيدار شد يا بيادش آمد «يعنی: 

 ».آنرا بخواند
يعنی از هنگام  است،  (چاشت) همان وقت نماز ضحی  ميگويند  وقت قضای وتر، ز علماء برخی ا

که تقريبا ده دقيقه الی يک ربع بعد از آغاز طلوع است،  -ارتفاع يک نيزه  طلوع آفتاب  به اندازه ی 
وتر ظهر . و اين وقت نماز ضحی يا چاشت بود که وقت قضای نماز  تا تقريبا ده دقيقه قبل از آذان 

  نيز می باشد.
من نام عن حزبه أو عن « و دليل آن اين فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم است که می فرمايد:

(روايت مسلم ». الفجر وصالة الظهر ، ُکِتَب له کأنما قرأه من الليل  شیء منه ، فقرأه فيما بين صالة 
.( 

قسمتی از آن را در شب بخواند، آن  اگر کسی نتوانست بدليل خواب ماندن حزب مقررش يا«  يعنی:
 ».را در فاصله نمازهای صبح و ظهر بخواند، بمنزله اينست که آن را در شب خوانده است

کان إذا نام من الليل أو مرض صلی من النهار ِثْنتَی  :«ميخوانيم  حديث عايشه رضی هللا عنهادرو
اينکه خوابشان می برد    وسلم هرگاه بدليلپيامبر صلی هللا عليه  ()  . (روايت مسلم .  »عشرة رکعة 

دوازده رکعت نماز را در روز می    ( و نمی توانستند نماز شب را بخوانند)، و يا مرضی داشتند
 خواندند.

و اين بدين سبب بود که پيامبر صلی هللا عليه وسلم سيزده رکعت نماز شب می خواندند، و اگر 
  وج قضا می کردند يعنی دوازده رکعت.در روز قضا نمايند بصورت ز خواستند  می

و اما قرائت در نماز وتر؛ ايشان در هر رکعت سوره ی فاتحه و سوره ای کوتاهی از قرآن را (بعد 
 از آن) می خواندند.

ی بجاء اورده شود، طوريکه حديثی دو رکعت یبصورت دو رکعتء نماز وتر بهتر است قضا  لی و
». مثنی  صالة الليل والنهار مثنی « ر مورد صراحت دارد : دصلی هللا عليه وسلم  پيامبر صلی 

(أحمد وأبو داود وترمذی ونسائی وابن ماجه ).يعنی: نماز (سنت) شب و روز دوتا دوتا است.(يعنی 
 دو رکعت دو رکعت).

  ميفرمايد :امام بخاری 
آنرا از عمار  است.و باب آنچه که در مورد (نماز) سنت آمده، بصورت دو دو (دو رکعت دو رکعت) 

  وجابر بن زيد وعکرمه وزهری رضی هللا عنهم ذکر می کند. وأبوذر وأنس 
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همچنين يحيی بن سعيد انصاری می گويد:نديده ام فقهای ديارمان را مگر اينکه بعد از هر دو  و 
  و برای اينکه قضا اداء را نقل می کند. (نماز سنت) روز سالم می دادند.  رکعت از 

 حيانا) چهار رکعت نماز بخواند و يک سالم دهد، اين کار وی رد نخواهد شد.و اگر کسی (ا
و در اينجا نکته ی مهمی مفيد فايده است و آن اينکه؛ خواندن نماز وتر بعد از طلوع فجر و بعد از   

 آذان صبح.
بابن  المعروف أبو عمر يوسف بن عبد هللا النمري(ابن عبد البر رحمه هللا عالم شهير جهان اسالم 

می گويد:علماء  در مورد نماز وتر بعد از فجر که هنوز به صبح  )هـ  463 - هـ   368)عبد البر
وصل نشده است، اختالف کرده اند.بعضی از آنها می گويند:هرگاه صبح رسيد وقت نماز وتر تمام 

شده است و بعد از روشن شدن و رسيدن صبح نماز وتر خوانده نمی شود،و اين قول ابن عمر 
وسعيد بن جبير ، وثوری وإسحاق بن راهويه وأبو حنيفة وأصحاب وی است بجز  وعطاء ونخعی 

  اينکه امام صاحب ابوحنيفه می گويد:
هرگاه فجر طلوع کرد در اينصورت وقت نماز وتر تمام شده است و قضای آن بر او واجب است،زيرا 

 نزد امام  ابوحنيفه وتر واجب است.
از وتر را طلوع فجر(غير صادق) می دانند دليل خود را اين فرموده پيامبر و کسانی که آخر وقت نم  

» فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة .  «  صلی هللا عليه وسلم در حديث ابن عمر ذکر کرده اند که:
 يعنی: اگر ترسيدی که صبح برسد ،پس يک رکعت وتر بخوان.

) وغيراو از ابن جريج از سليمان بن موسی از و نيز دليل آنرا، آنچه که عبد الرزاق (در مصنف خود
من صلی الليل فليجعل آخر صالته وترا ، فإن رسول هللا « عمر ذکر کرده اند که می گويد: نافع از ابن 

يعنی: هر کس نماز شب خواند،پس آخرين نماز خود را وتر  (».أمر بذلک  صلی هللا عليه وسلم 
  عليه وسلم بدان امر فرمودند.(فرد) قرار دهد زيرا رسول هللا صلی هللا

پس هرگاه فجر شد،در اينصورت نماز شب و وتر نمی مانند،زيرا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 
    يعنی: قبل از طلوع فجر نماز وتر بخوانيد.». الفجر أوتروا قبل « فرمودند:

   درعوض برخی ديگر از علماء  گفته اند:
) است. و از کسانيکه  دم سپيده  -نماز صبح (طلوع فجر صادق وقت نماز وتر ما بين نماز عشاء تا

وابن عباس وأبو درداء وحذيفه وابن مسعود  بعد از طلوع فجر(غير صادق) وتر خوانده اند؛ عباده 
وعائشه رضی هللا عنهم هستند و از ابن عمر نيز روايت شده است و همچنين مالک وشافعی وأحمد 

ی هستند و همگی آنها می گويند: وتر خوانده می شود تا زمانيکه به بن حنبل وأبو ثور بر اين را
  صبح وصل نشده باشد.(يعنی آذان صبح نشده باشد).

و نيز ابن عبد البر رحمه هللا می گويد: علمای سلف و خلف بعد از آنها در آخر وقت نماز وتر 
بعد از نماز عشاء است و نيز تمام البته بعد از اجماع آنها بر اينکه اول وقت وتر  اختالف کرده اند.

 شب در آن وتر خوانده می شود تا اينکه صبح روشن می شود بنابراين اخر نماز شب نيز است.
 گفته اند: برخی از علماء 

نماز وتر بعد از طلوع فجر خوانده نمی شود زيرا وقت نماز وتر از بعد از نماز عشاء تا طلوع فجر  
 ماز وتر باقی نمی ماند.است و هرگاه فجر طلوع کرد ن

و برخی ديگر گفته اند که نماز وتر تا زمانيکه هنوز آذان صبح فرا نرسيده است و به صبح وصل 
(يعنی فجر صادق طلوع نکرده باشد) نماز وتر باقی مانده است و چنانکه به صبح   نشده باشد

مسعود وابن عباس وعباده رسيد(آذان صبح داده شد) نماز وتر خوانده نمی شود.و اين قول از ابن 
بن صامت وأبی الدرداء وحذيفه وعائشه روايت شده است. و نيز مالک وشافعی وأحمد بن حنبل 

   وأبی ثور وإسحاق بر اين رای هستند.
زيرا من نديده ام که بر قولی که   و اين رای ارجح نزد من (عبد الرحمن بن عبد هللا السحيم ) است،

 ه با آن مخالفت کرده باشند.اين صحابه هستند بقيه صحاب
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و اجماع آن صحابه بر اين داللت دارد که معنی حديث در مراعات طلوع فجر که هنوز به نماز صبح 
  وصل نشده است، می باشد.

و نيز احتمال می رود آن برای کسی باشد که بر آن اعتماد کرده است و اما کسی که خواب بر وی 
د و برايش ممکن است تا نزديک به صبح و قبل از طلوع غلبه می کند تا زمانيکه صبح می رس

آفتاب نماز وتر بخواند از آنچه که ازخطاب (حديث) متوجه آن می شود، و هللا تعالی رای صواب را 
 توفيق داده است و موافق آنست و نيز امام مالک رحمه هللا به اين معنی (از حديث) اشاره کرده اند.

  يادداشت:
  جايز است؟آيا ترک نماز وتر 
مينمايند ترک می کنند سخت بر خورد  بصورت مطلقنماز وتررا بر آنعده کسانيکه علماء  اهل سنت 

 ، 
شهادت و گواهی دادن اين شخص را انکار و غير  حتی شيخ اإلسالم ابن تيمية و  امام احمد بن حنبل
  .دـقابل قبول می دانن

  نماز وتر نزد احناف:
، ولی  بر طبق رای ميدانندواجب  ،نماز وتر را ابوحنيفه و رأی مختار ابن تيميه  نزد امام صاحب 

ابوحنيفه (امام ابويوسف و امام محمد) نماز وتر سنت مؤکده صاحب اکثر علماء، حتی شاگردان امام 
ميباشد ، ولی  رای راجح اينست که نماز وتر سنت مؤکده می باشد،طوريکه  پيامبر صلی هللا عليه 

  م حتی در سفر نيز آنرا ترک نه نموده .وسل

   :احناف درنزد وتر نماز خواندن روش
ه سه رکعت نماز وتر بترتيب است که :کاز نظر فقه حنفی نماز وتر سه رکعت است، روش خواندنش 

نيت کند، بعد از رکعت دوم در قعده نشسته التحيات را بخواند، سپس بدون اينکه سالم دهد برای 
رکعت سوم بلند شده در رکعت سوم سوره فاتحه و سوره ای ديگر خوانده تکبير گفته دستها را تا 

و دعای قنوت را بخواند و بعد گوشها بلند کند و بعد دستها را پائين آورده مانند حالت قيام ببندد 
رکوع کرده نمازش را تمام کند. همانگونه که عرض شد دعای قنوت قبل از رکوع خوانده شود و 

  ) 183فحه ، ص1جلد هنگام خواندن دعای قنوت دستها بايد بسته باشند. (محمود الفتاوی، 

 داليل واجب بودن نماز وتر نزد احناف :
  می اورند :علمای احناف داليل ذيل را از احاديثی نبوی در واجب بودن نماز وتر استدالل 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اْجعَلُوا آخِ  -1 َّR َعْنُهَما َعْن النَّبِّيِ َصلَّى ُ َّR ْبِن ُعَمَر َرِضَي ِ َّR َر َصَالتُِكْم بِاللَّْيِل َعْن َعْبِد
از عبدهللا بن عمر رضی هللا عنهما از پيغمبر صلی ) (205يخان)، (ادلة الحنفية، ص(رواه الش» ِوتًْرا

 ).هللا عليه و سلم روايت است که فرمود: آخرين نمازتان را در شب نماز وتر قرار دهيد
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل أَْوِتُروا قَْبَل أَنْ  -2 َّR رواه الجماعة اال » تُْصبُِحوا َعْن أَبِي َسِعيٍد أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى)

از ابی سعيد رضی هللا عنه روايت است که پيغمبر صلی (  .)205صفحه البخاری)، (ادلة الحنفية، 
  ) .هللا عليه و سلم فرمود: وتر بخوانيد قبل از اينکه صبح کنيد

ِ ْبِن بَُرْيَدةَ َعْن أَِبيِه قَاَل َسِمْعُت َرُسوَل  -3 َّR َعَلْيِه َوَسلََّم يَقُوُل اْلِوتُْر َحقٌّ فََمْن لَْم َعْن َعْبِد ُ َّR َصلَّى ِ َّR
 –سنن أبي داود » ايُوتِْر فََلْيَس ِمنَّا اْلِوتُْر َحقٌّ فََمْن لَْم يُوتِْر فََلْيَس ِمنَّا اْلِوتُْر َحقٌّ فََمْن لَْم يُوتِْر فََلْيَس ِمنَّ 

) المستدرك على 470/  2( –لسنن الكبرى للبيهقي ) ا493/  46( –) مسند أحمد 202/  4(
وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة » « هذا حديث صحيح « ) و قال 166/  3( –الصحيحين للحاكم 

از بريده روايت است که شنيدم از رسول هللا صلی هللا عليه و سلم که می فرمود: ) .(  يجمع حديثه
ست، وتر ثابت است، کسی که وتر نکرد از ما نيست، وتر وتر ثابت است، کسی که وتر نکرد از ما ني

ثابت است، کسی که وتر نکرد از ما نيست. (حاکم در المستدرک اين حديث را صحيح قرار داده 
در اين احاديث رسول هللا صلی هللا عليه و سلم به خواندن نماز علماء احناف ميفرمايند که :.)است



وقت در نماز يتاهم  

 

40 

ابوحنيفه می فرمايد: نماز وتر واجب صاحب ب است، لذا امام وتر أمر نموده است، و أمر برای وجو
 .است

 تعداد رکعت های نماز وتر نزد احناف :
از عبدهللا بن عباس روايت است که نزد رسول هللا صلی هللا عليه و سلم خوابيد، پس در حديثی  -1

إِنَّ فِي َخْلِق السََّمَواِت  «زد و وضو گرفت در حاليکه می فرمود: آنحضرت بيدار شد و مسواک 
اين آيات را خواند، تا اينکه سوره را تمام  »َواْألَْرِض َواْختَِالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َآليَاٍت ِألُوِلي اْألَْلبَاِب 

کرد، سپس برخاست و دو رکعت خواند، و قيام و رکوع و سجده را در اين دو رکعت طوالنی کرد، 
تا اينکه َدم از دهان خارج کرد، سپس اين کار را سه مرتبه با شش رکعت سپس برگشت و خوابيد 

» ثُمَّ أَْوتََر ِبثََالثٍ « انجام داد، هر مرتبه مسواک می زد و وضو می گرفت، و اين آيات را می خواند، 
سپس با سه رکعت وتر خواند، آنگاه موذن اذان گفت و به نماز خارج شد، در حالی که می فرمود: 

ُهمَّ اْجَعْل فِي قَْلبِي نُوًرا َوفِي ِلَسانِي نُوًرا َواْجعَْل فِي َسْمِعي نُوًرا َواْجَعْل فِي بََصِري نُوًرا َواْجَعْل اللَّ « 
  » . ِمْن َخْلِفي نُوًرا َوِمْن أََماِمي نُوًرا َواْجَعْل ِمْن فَْوقِي نُوًرا َوِمْن تَْحتِي نُوًرا اللَُّهمَّ أَْعِطِني نُوًرا

 .)  207فحه)، (ادلة الحنفية، ص159/  4ح مسلم ((صحي
ْكعَِة اْألُولَى ِمنْ  -2 ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْقَرأُ فِي الرَّ َّR َصلَّى ِ َّR اْلِوتِْر بَِسبِّْح َعْن أَُبّيِ ْبِن َكْعٍب قَاَل َكاَن َرُسوُل 

ُ أََحٌد (سنن النسائي اْسَم َربَِّك اْألَْعَلى َوفِي الثَّانِيَِة بِقُْل يَا أَيُّهَ  َّR 6( –ا اْلَكاِفُروَن َوفِي الثَّاِلثَِة بِقُْل ُهَو  /
از ابی بن کعب روايت است که فرمودند: رسول هللا صلی هللا عليه و سلم در رکعت اول وتر ) 201

ُ  «، و در رکعت سوم  »قُْل يَا أَيَُّها اْلَكاِفُرونَ «، و در رکعت دوم »َسبِّْح اْسَم َربَِّك اْألَْعلَى « َّR قُْل ُهَو
 .را می خواند »أََحدٌ 

 قنوت قبل از رکوع خوانده می شود

ُكوعِ  -1 ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َكاَن يُوتُِر فََيْقنُُت قَْبَل الرُّ َّR َصلَّى ِ َّR سنن ابن ماجه » َعْن أُبَّيِ ْبِن َكْعٍب أَنَّ َرُسوَل)
از ابی بن کعب روايت است که رسول هللا ) 211ادلة الحنفية، ص )، (و اسناده صحيح،24/  4( –

 .صلی هللا عليه و سلم وتر می خواند و قبل از رکوع قنوت می خواند

 :رفع يدين وقت خواندن قنوت در وتر
قل «عن عبد الرحمن بن األسود ، عن أبيه ، عن عبد هللا ، أنه كان يقرأ في آخر ركعة من الوتر  -1

قال البخاري : هذه األحاديث كلها صحيحة عن رسول » . ثم يرفع يديه ويقنت قبل الركعة »هو هللا أحد
هللا صلى هللا عليه وسلم ، ال يخالف بعضها بعضا ، وليس فيها تضاد ألنها في مواطن مختلفة ( رفع 

 )212)، (و اسناده صحيح، ادلة الحنفية، ص92/  1اليدين للبخاري  (
رش (اسود) از عبدهللا روايت کرده که او در آخرين رکعت وتر قل هو هللا عبدالرحمن بن اسود از پد

 .أحد را می خواند، سپس دو دست خود را بلند می کرد و قبل از رکوع دعا می خواند
َالِة , وَ  «َعْن إِْبَراِهيَم النََّخِعّيِ قَاَل:  -2 فِي التَّْكبِيِر ِلْلقُنُوِت تُْرفَُع اْألَْيِدي فِي َسْبعِ َمَواِطَن: ِفي اْفِتتَاحِ الصَّ

فَا َواْلَمْرَوِة , َوبُِجْمعٍ َوَعَرفَاٍت  , َوِعْنَد فِي اْلِوتِْر , َوفِي اْلِعيَدْيِن , َوِعْنَد اْستَِالِم اْلَحَجِر , َوَعلَى الصَّ
ة الحنفية، )، (و اسناده صحيح، ادل178/  2( –(شرح معاني اآلثار  »اْلَمقَاَمْيِن ِعْنَد اْلَجْمَرتَْيِن 

 .)105/  1( –) و (اآلثار ألبي يوسف 212ص
ابراهيم نخعی می فرمايد: در هفت جا دستها بلند کرده می شوند: در افتتاح نماز، و در تکبير قنوت 

در وتر، و در دوعيد، و وقت استالم حجر االسود، و بر صفا و مروة، و به مزدلفة و عرفات، و وقت 
 .)دوجمرة (اولی و وسطی

 هر سه رکعت وتر فاتحه و سوره خوانده می شوددر 

1-  ِ َّR ْكعَِة  -صلى هللا عليه وسلم-َعْن َعائَِشةَ رضى هللا عنها أَنَّ َرُسوَل َكاَن يُوتُِر ِبثَالٍَث يَْقَرأُ ِفى الرَّ
ُ أََحٌد) َو األُوَلى ِب ( َسبِّحِ اْسَم َربَِّك األَْعَلى) َوفِى الثَّاِنيَِة ( قُْل يَا أَيَُّها اْلكَ  َّR اِفُروَن) َوفِى الثَّاِلثَِة ( قُْل ُهَو

) و ايضا رواه الحاکم و 380/  4( –(قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفََلِق) َو (قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ النَّاِس) (سنن الدارقطني 
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 3( – (المستدرك على الصحيحين للحاكم» قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه 
و قال رواه اصحاب السنن األربعة و الحاکم، و قال: علی شرط  212فحه) (ادلة الحنفية، ص164/ 

از عايشه رضی هللا عنها روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه و سلم با سه رکعت ) .( الشيخين
قُْل يَا أَيَُّها اْلَكاِفُروَن ، و در وتر می خواند، در رکعت اول َسبِّْح اْسَم َربَِّك اْألَْعَلى، و در رکعت دوم 

ُ أََحٌد) َو (قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفََلِق) َو (قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ النَّاِس) را می خواند َّR رکعت سوم ( قُْل ُهَو. ( 

 در نماز صبح قنوت خوانده نمی شود

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَبِي َماِلٍك اْألَْشَجِعّيِ قَاَل قُْلُت ِألَبِي يَا  -1 َّR َصلَّى ِ َّR أَبَِة إِنََّك قَْد َصلَّْيَت َخْلَف َرُسوِل
يَْقنُتُوَن قَاَل  َوأَبِي بَْكٍر َوُعَمَر َوُعثَْماَن َوَعِلّيِ ْبِن أَبِي َطاِلٍب َها ُهنَا بِاْلُكوفَِة نَْحًوا ِمْن َخْمِس ِسنِيَن أََكانُوا

اَل أَبُو ِعيَسى َهذَا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َواْلَعَمُل َعَلْيِه ِعْنَد أَْكثَِر أَْهِل اْلِعْلِم (سنن قَ » أَْي بُنَيَّ ُمْحَدثٌ 
 ).169/  2( –الترمذي 

از ابی مالک اشجعی روايت است که به پدرم گفتم: ای پدر من، همانا تو پشت سر رسول هللا صلی 
بن ابی طالب اينجا در کوفه به اندازه ی پنج سال  هللا عليه و سلم و ابوبکر و عمر و عثمان و علی

نماز خواندی، آيا قنوت می خواندند گفت: ای پسرک من کاری نوپيدا است. ابوعيسی (امام ترمذی) 
 .می فرمايد: اين حديث حسن و صحيح است و نزد اکثر اهل علم عمل بر همين است

ن يقنت إال أن يدعو لقوم على قوم ، فإذا أراد عن أبي هريرة ، أن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يك»-2
(صحيح » أن يدعو على قوم أو يدعو لقوم ، قنت حين يرفع رأسه من الركعة الثانية من صالة الفجر

 ) 244/  4( –ابن خزيمة 
از ابو هريرة روايت است که پيغمبر صلی هللا عليه و سلم در نماز دعا نمی کرد، مگر اينکه برای 

ومی دعا کند، وقتی که می خواست برای قومی يا بر قومی دعا کند، زمانی که سرش را قومی يا بر ق
 .از رکعت دوم در نماز صبح بلند می کرد دعا می کرد

 : دعای قنوت
در کتب احاديث دعای قنوت با الفاظ مختلف روايت شده است، مجموعه همه روايات و الفاظ مشترک 

  :آنها الفاظ زير هستند
 إِنَّا نَْستَِعينَُك ، َونَْستَْغِفُرَك ، َو نُوِمُن بَِک َو َنتََوَکُل َعَليَک َونُثْنِي َعَلْيَك اْلَخْيَر َو َشُکُرَک َوال اللَُّهمَّ « 

ى َونَْخِفُد ، ْسَع نَْكفُُرَك ، َونَْخَلُع َونَتُْرُك َمْن َيْفُجُرَك ، اللَُّهمَّ إِيَّاَك نَْعبُُد ، َولََك نَُصلِّي َونَْسُجُد ، َوإَِلْيَك َن 
)، 466/  1( –شرح السنة للبغوي  »( َوَنْرُجو َرْحَمتََك ، َونَْخَشى َعَذابََك ، إِنَّ َعَذابََك بِاْلُكفَّاِر ُمْلِحقٌ 

)(مصنف عبدالرزاق) و 211/  2( –)، (السنن الكبرى للبيهقي 200/  2( –(مصنف ابن أبي شيبة 
کمک می طلبيم و از تو بخشش می طبيم و به تو ايمان می ای هللا همانا ما از تو )(.کتب حديث ديگر

آوريم و بر تو توکل می کنيم و تو را بهترين ستايش می کنيم و شکر تو را بجای می آوريم و به تو 
کفر نمی ورزيم و می گذاريم و ترک می کنيم کسی را که نافرمانی تو را کند، ای هللا فقط تو را 

ز می خوانيم و سجده می کنيم و به سوی تو می شتابيم و می طلبيم و عبادت می کنيم و برای تو نما
اميد داريم رحمت تو را و از عذاب تو می ترسيم همانا عذاب تو به کفار خواهد رسيد.(نماز اهل 

 )121فحهالسنة والجماعت، موالنا محمدالياس گهمن، ص

  نمازها سنت:تعداد 
در جنب نماز های  فرضی ،دوازده  رکعت نماز در يک شبانه روز برشخص مسلمان عاقل و بالغ 

ام حبيبه  ( رض ) چنين بيان گرديده  تمنين حضرؤالم سنت است : طوريکه حکم آن در حديثی ام
من صلى فی يوم وليلة اثنتی عشرة « است :  رسول هللا صلی  عليه وسلم ارشاد فرموده است که: 

عتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد ركعة بنی له بيت فی الجنة، أربعا قبل الظهر ورك
(کسيکه شبانه روزی )  415(رواه الترمذی فی سننه برقم » العشاء، وركعتين قبل صالة الفجر

دوازده رکعت نماز بخواند، خداوند متعال برايش منزلی در جنت بنا خواهد کرد، چهار رکعت قبل از 
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مغرب ، دو رکعت بعد از عشا ء ودو رکعت قبل از نماز ظهر، دو رکعت بعد از ظهر، دو رکعت بعد از 
   .صبح)

  :تعريف سنت
پيامبرصلی  وياهم سکوت رده ) و يا تقريرــ) فعل ( کِ  أمر و نهی ،  سنت عبارت است از قول ( گفته

بدين معنا است که يکی از صحابه  عملی را که پيشروی  ويا سکوت تقرير  .هللا عليه وسلم است
  . کرده باشند وسکوت پيامبر صلی هللا عليه وسلم  انجام داده باشد و پيامبر اسالم آنرا منع نکرده

هر چه سنت در نماز بدين معنا است که، پيامبرصلی هللا عليه وسلم  يک عمل را گاهی کرده باشد و 
  گاهی ترک کرده باشد.

صلی هللا عليه وسلم  اينست که، به امر يا عملی که پيامبر کده ؤغير ميان سنت مؤکده و سنت فرق م
خود کرده باشد و بر آن تأکيد هم کرده باشد آنرا سنت مؤکده ميگويند، ولی سنتی را که گاهی کرده 

  مند.سنت زوايد يا مستحب مينا ،باشد و گاهی ترک کرده باشد و به آن تأکيد و امر نکرده باشد
نمازهای سنت دارای اجر و  در شرع اسالمی نماز های غير واجب  را  نماز سنت  می نماند . 

  پاداش بزرگی هستند.
  حکمت نهفته در نمازهای سنت :

نمازهای سنت  اساسآ بمنظور جبران نقص و كاهشی است كه شايد در انجام فرايض برای يک فرد 
مسلمان پيش آيد. و بعالوه فضيلت نماز بيش از ساير عبادات است . ونماز يکی از افضلترين ، 

  مهمترين ومحبوترين نزد پروردگار با عظمت ميابشد. 
إن أول ما :« ه: پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود است در حديثی از ابوهريره روايت گرديده آمده ک

يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصالة، يقول ربنا لمالئكته، وهو أعلم أنظروا فی صالة 
عبدی أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: أنظروا هل 

تطوع قال: أتموا لعبدی فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ االعمال على ذلك  لعبدی من تطوع؟ فإن كان له
«.  

، خداوند  گيرد، نماز است كه در روز قيامت از اعمال بندگان خدا مورد پرسش قرار می (اولين چيزی 
  فرمايد:  شتگان خود می ، به فر ما كه خود آگاهتر است

 كامل باشد، بدان صورت در  ؟ اگر نمازش ه استببينيد بنده من نمازش را كامل يا بطور ناقص خواند
فرمايد: ببينيد آيا اين بنده من نماز  خداوند) می شود، اگر نقصی داشته باشد، ( حساب او نوشته می

سنت دارد؟ اگر نماز سنت خوانده بود، پروردگاربا عظمت ميفرمايد : نماز واجب او را بوسيله نماز 
   .ل ديگر او نيز بدينگونه خواهد بود ) ( بروايت ابوداود. )كنيد، سپس حساب اعما كامل   سنتش

ما أذن هللا «همچنان در حديثی از ابوامامه روايت است كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده است:
  »لعبد فی شئ أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر ليذر  فوق رأس العبد مادام فی صالته 

گمان تا  آورد، ندارد، بی ) را كه بجای می سنت يلت دو ركعت نمازی ((هيچ عملی از اعمال بنده فض
وسيوطی آن  بارد) ( بروايت احمد و ترمذی ، برسر او خير و نيكی می زمانی كه انسان درنماز است

  .  دانسته است»    صحيح   « را 
عليه و سلم روايت : از پيامبر صلی هللا  مينويسد   «    موطا « کتاب معتبر خويش امام مالك در 

استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصالة، ولن يحافظ على :«  كه فرمود است شده 
(از آنچه كه بصورت سنت و فرض برايتان بيان شده است تجاوز نكنيد بلكه  .»الوضوء إال مؤمن 

ا قادر نيستيد كه همه توانستيد در همه آنها استقامت كنيد. شم كاش می گيريد، ای   استقامت پيش
توانيد بشماريد، پس بقدر  اعمال نيك را احصاء كنيد و در آنها استقامت بورزيد و پاداش آنها را نمی

كه در همه شرايط  ، و اين تنها مومن است  امكان كار نيك انجام دهيد و بهترين اعمال شما نماز است
  بر وضوء مالزمت و مداومت دارد).

از من   «كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم به وی فرمود:  كرده  الك اسلمی روايت مسلم از ربيعه بن م 
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أو غير « ، او فرمود: كه مرا همراه خود به بهشت ببری خواهم  : از تو می گفتم ، من  »  چيزی بخواه 
عنی على فأ« ، فرمود: : فقط همين خواسته را دارم ، گفتم )» ؟ خواهی آيا غير از آن چيزی نمی  ذلك؟ (

، پس بسيار  كنم خواهی چنين  كردن = اگر می كثرت سجده  كن به  (به من كمك» نفسك بكثرة السجود 
كه مراد نماز سنت   ) . ( بديهی است نماز بخوان تا من بتوانم ترا همراه خود تو را به بهشت ببرم

  .)   است
بدل آن  يک خانه در بهشت  رکعت نماز سنت بخواند خداوند متعال  در 12و کسی که در هر روز 

سمعت  « :برايش ميسازد، از ام حبيبة همسر پيامبر صلی هللا عليه وسلم وارد شده است که گفت
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلی x کل يوم اثنتی عشرة رکعة تطوعا 

از پيامبر صلی هللا عليه وسلم شنيدم  (صحيح مسلم ).(» غير فريضة إال بنی هللا له بيتا فی الجنة  
که ميگفت: هيچ بنده مسلمانی نيست که برای خداوند درهر روز دوازده رکعت نماز سنت بغير از 

   فرض بخواند مگر اينکه خداوند برايش درجنت يک خانه ميسازد)
ه و سلم و مستحب است که نمازهای سنت را در خانه خود بجاء اوريم ، زيرا پيامبر صلی هللا علي

إذا قضی أحدکم الصالة فی « :معموال نمازهای سنت را در خانه ميخواندند، و همچنين فرمودند
 (صحيح مسلم).» مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صالته، فإن هللا جاعل فی بيته من صالته نورا 

ارد؛ چون (هرگاه کسی از شما نماز (فرض) را در مسجد خواند قسمتی از نمازها را برای خانه بگذ
 .دهد) اش قرار می خداوند به واسطه نماز نوری را در خانه

عليکم بالصالة فی بيوتکم، فإن خير صالة المرء فی بيته إال الصالة المکتوبة  «و همچنين فرمودند: 
اش است غير  هايتان نماز بخوانيد، چون بهترين نماز شخص، نماز در خانه (متفق عليه) ( در خانه» 

 فرض (که بايد در مسجد خوانده شوند).از نمازهای 
اند كه پيامبر صلی هللا عليه و  همچنان در حديثی ديگری احمد و مسلم از حضرت جابر روايت كرده

إذا صلى أحدكم الصالة فی مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صالته فإن هللا عز وجل « سلم فرمود:
ر مسجد نمازش را خواند، از آن سهمی نيز به هرگاه يكی از شما د جاعل فی بيته من صالته خيرا (

گمان خداوند بزرگ، بدان نماز وی  .بی نماز سنتش را در خانه خويش بخواند)  اش ببخشد ( خانه
   دارد). پاداش نيك ارزانی می

اجعلوا من صالتكم فی « : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: كه  عبدهللا بن عمر گفته است در حديثی 
بعضی از نمازهای خود را در منزلتان بخوانيد و منزلتان را چون  » (وال تتخذوا قبورا   بيوتكم

  .(بروايت احمد و ابوداود. ) قبرستان  خالی از نماز نگذاريد) 
كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:  كرده  است  آمده :  احمد از عمر روايت  هکذا در حديثی که 

، نور خدا  نماز سنت در خانه خواندن » ( طوعا نور، فمن شاء نور بيتهصالة الرجل فی بيته ت« 
    اش بخواند). كند، نماز سنت را در خانه خواهد، خانه خود را نورانی  ، پس هر كس می است

كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم  كرده   همچنان ابو داود با اسناد صحيح از زيد بن ثابت روايت
(ثواب پاداش نماز » ی بيته أفضل من صالته فی مسجدی هذا، إال المكتوبة صالة المرء ف« فرمود:
صلی هللا عليه و سلم )   مسجدالنبی ، در مسجد ( ، در منزل بيشتر است از ثواب نماز خواندن خواندن

    ). كه خواندن آنها در مسجد ثوابش بيشتر است مگر نمازهای فرض (
وديم در می  يابيم که : خواندن نماز سنت در منزل مستحب ازمجموع احاديثی که فوق بدان اشاره نم

  .  است و ثواب آن در خانه بيش از مسجد است
كه  ،  ، ازآن جهت مورد تشويق قرار گرفته است كه خواندن نماز سنت در منزل  گفته است  امام نووی

وجب افزايش بركت و ماند و م باشد. و از مبطالت اعمال مصون می پنهان و بدور از تظاهر و ريا می
    راند.ـ نزول رحمت خدا و فرشتگان در منزل است و شيطان را از آن مي

   اقسام نمازهای سنت:
  :نمازهای سنت به دو دسته تقسيم ميشوند
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 :  سنت مؤکده اول:
در نماز های پنچگانه سنن مؤکده  دوازده رکعت اند ،  که قبل و يا بعد از نماز فرض خوانده ميشوند 

 :عبارتند از. و 
  دو رکعت قبل از نماز صبح  

 چهار رکعت قبل از نماز ظهـر 
  دو رکعت بعد از نماز ظهـر 
  دو رکعت بعد از نماز مغرب 
  دو رکعت بعد از نماز عشاء

  : دوم: سنتهای غيرمؤکده
چهاررکعت قبل از نمازهای عصر، و دو  رکعت قبل از نماز : سنت های غير مؤکد عبارتـند از

  :دو رکعت قبل از نماز عشاء بداليل زيرمغرب و 
بين کل « :از عبدهللا بن مغفل رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود

(متفق عليه).(بين هر آذان و اقامه » آذانين صالة، بين کل آذانين صالة، ثم قال فی الثالثة لمن شاء 
 .ت و در سومين بار فرمود: برای کسی که بخواهد)نماز است، بين هر آذان و اقامه نماز اس
کان النبی صلی هللا عليه و سلم يصلی قبل العصر أربع  «  :و از علی رضی هللا عنه روايت است که

(صحيح »  رکعات يفصل بينهن بالتسليم علی المالئکه المقربين و من تبعهم من المسلمين و المؤمنين
خواند و بين هر  ه و سلم قبل از نماز عصر چهار رکعت نماز می).( پيامبر صلی هللا علي353ترمذی 

 .انداخت) (دو رکعت) با درود بر مالئکه مقربين و مسلمين و مؤمنين و پيروان آنان، فاصله می
رحم هللا امرا  «:و از ابن عمر رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود

) (رحمت خدا بر کسی باد که قبل از عصر چهار رکعت 353يح ترمذی (صح»  صلی قبل العصر أربعا
  .خواند) (نماز سنت) می

  يادداشت:
، بايد بعرض رسانيد ه شود که :  پيامبر صلی هللا عليه و سلم  كدهؤدر مورد نماز های سنت های  م

  بر آنها مواظبت دايمی داشت.
   :طول قيام در نمازهای سنت 

بر اين حکم فضيلت صلی هللا عليه وسلم  اسالم محمد مطابق راويات  اسالمی وسنت عملی پيامبر 
  در نماز های سنت  طول قيام بر کثرت سجده برتری دارد.ميدهد که 

پيامبر صلی هللا عليه   «    : اند كه گفته است گروه محدثين جز ابوداود از مغيره بن شعبه روايت كرده
گفته  ، به وی  »  كرد ايستاد، تا اينكه پاهايش يا ساقهای پايش ورم می ) می سنت نماز (و سلم آنقدر در 

  . ) ؟ آيا بنده سپاسگزار خدا نباشم ( »أفال أكون عبدا شكورا« ؟ می فرمود: كنی شد: چرا چنين می می
ه عملی سوال شد: چ اسالم كرده است كه از پيامبر  ابوداود از عبدهللا بن حبشی خثعمی روايت 

)، كدام صدقه بهتر  قيام را طوالنی نمودن ( »طول القيام « ؟ فرمود:  ثوابش بيش از ديگر اعمال است
من هجر ما حرم « ؟ فرمود: ، كدام هجرت بزرگتر است صدقه فقير)  (» جهد المقل « ؟ فرمود: است

   » هللا عليه
من جاهد المشركين « .؟ فرمود:  ت. كدام جهاد بهتر اس ) ترك چيزهای حرام بهترين هجرت است ( 

« ؟ فرموده:  كدام شهادت شريفتر است كه با جان و مال با مشركان جهاد كند)،  كسی ( » بماله ونفسه 
  يعنی در جهاد). گردد (  كه خونش ريخته شود و اسبش پی  كسی (» من أهريق دمه وعقر جواده 

  د:ـميتوان نماز های سنت را نشسته هم خوان
بخواند، اگر چه هم نشسته را حتی تواند نماز سنت  نمازگزار میيچ جای شکی نيست که در اين ه



وقت در نماز يتاهم  

 

45 

   باشد.هم قادر بر ايستادن 
را نشسته و برخی ديگر را ايستاده بخواند. همچنان نمازگزار ميتواند بعضی رکعت ها نماز سنت 

كه يك قسمت را ايستاده و قسمت ديگر را نشسته   حتی اگر نماز يك ركعتی باشد، صحيح است
كند. همه اين حاالت بدون كراهت جايز  ، فرقی نمی بخواند، خواه اول بايستد و بعد بنشيند يا بر عكس

  ن بهتر است چهار زانو بنشيند. نشيند، ليك . و بهر كيفيتی كه بخواهد می است
پيامبر صلی هللا عليه و   «:  : من از عايشه پرسيدم كه  كرده است مسلم از علقمه روايت در حديثی  
در آنها بقرائت ادامه  « :  ، او گفت »  كرد؟ خواند، چه كار می كه دو ركعت نماز را نشسته می سلم وقتی 

. احمد و اصحاب سنن از  »  خاست و به ركوع ميرفت برمیخواست به ركوع برود،  داد، چون می می
كه نماز  ام  من هرگز پيامبر صلی هللا عليه و سلم را نديده «:  اند كه گفته است كرده عايشه روايت 

خواند و به  پير شد) آنوقت نماز شب را نشسته می شب را نشسته بخواند تا اينكه پا به سن گذاشت (
خاست آنها را  ماند، آنگاه برمی اينكه در حدود چهل يا سی آيه باقی می داد تا قرائت ادامه می

  ). رفت و به سجده می )به ركوع (خواند سپس  می
  وفضايل آن : (صبح )رـجـسنت ف

  ميتوان به چند حديث ذيل اشاره نمود : ( صبح ) درباره فضيلت مواظبت بر انجام سنت فجر
دو ركعت نماز سنت قبل از نماز صبح از پيامبر صلی هللا ) درباره  رض (  عايشهحضرت بی بی  -1

(    »هما أحب إلی من الدنيا جميعآ «: كه او فرموده است كرده  عليه و سلم روايت 
  .) ترمذی   و  و مسلم   احمد  ( بروايت  .  ) دارم   دوست   بيشتر  دنيا   همه  از   را   رکعت   دو  آن   من
ال تدعوا ركعتی  «: پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: هك  ابوهريره روايت استحضرت از  -2

دو ركعت نماز سنت قبل از نماز صبح را، ترك نكنيد، حتی اگر مورد هجوم  (الفجر وإن طردتكم الخيل 
. بروايت احمد و ابوداود و )يعنی هر اندازه عذر داشته باشيد، آنها را ترك نكنيد دشمن قرار بگيريد (

    . بيهقی و طحاوی
، بر ادای  : پيامبر صلی هللا عليه و سلم بيش از هر نماز سنتی ) روايت است كه رض ( از عايشه -3

.  داد) بيش از همه اهميت می وبه نمازسنت صبح  كرد ( نماز سنت پيش از نماز صبح، مواظبت می
  بروايت شيخين و احمد و ابوداود.

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما  «سلم فرمود: كه پيامبر صلی هللا عليه و از عايشه روايت است -4
بروايت احمد و  ).(باشد دو ركعت پيش از نماز صبح از دنيا و آنچه در آن است بهتر می( »فيها

  ). و ترمذی و نسائی 725مسلم 
ً  الدْنيَا ِمنَ  إليَّ  أَحبُّ  لَُهَما« رواية وفي  دو اين ( فرمود: که است آمده ديگر روايتی در و ».َجِميعا

  ).است تر محبوب دنيا ی همه از من نزد رکعت
: پيامبر صلی هللا عليه و سلم برای انجام دو ركعت نماز  بروايت احمد و مسلم از عايشهدر حديثی  -5

  ورزيد. سنت پيش از نماز صبح بيشتر از هر عمل خيری ديگر شتاب می
ً  يََدعُ  ال َكانَ   النَّبيَّ  أنَّ «  از عايشه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود : -6  قَْبلَ  أْرَبعا

 عليه هللا صلی پيامبر ( ).1182 :بخاری صحيح( )بخاری روايت ( »الغََداِة. قَْبلَ  َوَرْكعَتَْينِ  الظُّْهِر،
   وسلم

  )کرد. نمی ترک را صبح فرض از پيش رکعت دو و ظهر، فرض از پيش رکعت چهار 
 َعلَى ِمنهُ  تَعَاُهَداً  أَشدَّ  النََّوافِلِ  ِمنَ  َشْيءٍ  َعَلى النَّبِيُّ  يَُكنِ  لَمْ  :« ميفرمايد (رض) عايشه حضرت هکذا -7

 عليه هللا صلی )(پيامبر.724 مسلم، صحيح و ؛1163 بخاری: صحيح)(عليه متفق( » الفَْجِر. َرْكَعتَي
  )کرد. نمی مواظبت و بندی پای صبح، سنت رکعت دو ی اندازه به نافله نمازهای از يک هيچ بر وسلم

 : که است روايت وسلم عليه هللا صلی هللا رسول مؤذن رباح بن بالل ابوعبدهللا، از حديثی ودر -8
 َفقَامَ  ِجّداً، أْصبَحَ  َحتَّى َعْنهُ، َسأََلتْهُ  بِأَْمرٍ  بِالالً  َعائَِشةُ  فََشغََلتْ  الغََداِة، بَِصالةِ  ِليُْؤِذنَهُ   هللا رسول أتَى أنَّهُ  «

ا  هللا رسول يَْخُرجْ  فَلَمْ  أَذاَنهُ، َوتَابَعَ  بِالصَّالَِة، َفآَذنَهُ  بِاللٌ   َعائَِشةَ  أنَّ  فَأْخَبَرهُ  بِالنَّاِس، َصلَّى َخَرجَ  فََلمَّ
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َ  َوأنَّهُ  ِجّداً، أْصبَحَ  َحتَّى َعْنهُ  َسأََلتْهُ  بِأْمرٍ  َشغََلتْهُ   ُكْنتُ  إِنّي« :-جالنَّبيَّ  يَْعنِي - َفقَالَ  ُروجِ،بِالخُ  َعَلْيهِ  أْبَطأ
ا أْكثَرَ  أْصبَْحتُ  لَوْ « فقَاَل: ِجّداً؟ أْصبَْحتَ  إنَّكَ  ِهللا، َرُسولَ  يَا فقاَل: ».الفَْجرِ  َرْكْعتَي َرَكْعتُ   أْصبَْحُت، ِممَّ

 آلبانی: از داود، أبی صحيح( )حسن سناداِ  با ابوداود روايت ( ».َوأْجَمْلتُُهَما َوأْحَسْنتُُهَما َلَرَكْعتُُهَما،
1120.( 

 اعالمِ  برای وی که است روايت   وسلم عليه هللا صلی هللا رسول مؤذن رباح بن بالل ابوعبدهللا، از (
 هوا و گرديد مشغول خواست، او از عايشه که کاری خاطرِ  به و آمد هللا رسول نزد صبح، نماز وقت
 تکرار را کار اين و است نماز وقتِ  که داد خبر  هللا رسول به  رباح بن  بالل گاه آن شد. روشن خيلی
 آن به  رباح بالل گزارد، نماز مردم با و آمد بيرون که اين از پس نيامد. بيرون  هللا رسول اما کرد؛

 و گرديد روشن هوا و شدم مشغول سببش به که خواست من از کاری عايشه که داد خبر بزرگوار
 دو داشتم« فرمود:  پيامبر آمدند. بيرون دير  وسلم عليه هللا صلیپيامبر خودِ  چرا که داشت اظهار
 شده روشن بسيار هوا !هللا  رسول ای کرد: عرض  رباح بن بالل ».خواندم می را صبح (سنت) رکعت
 نيک را آن و خواندم می را رکعت دو آن شد، می روشن هم اين از بيش هوا اگر« فرمود: پيامبر بود؟!

 ».آوردم می جا به زيبا و

  :يادداشت فقهی 
بادرنظرداشت مقام ومنزلت  دورکعت سنت  نماز صبح که در فوق احاديثی در فضيلت آن بيان يافت 
با آن هم هرگاه نماز جماعت صبح اقامه شد، از خواندن نماز سنت صبح بايد دست کشيد وخود را 

که بعد از پايان نماز و اذکار آن، نماز سنت بايد به صف نمازجماعت رساند . در عوض جايز است 
  قبل از صبح را خواند.

دريکی از روزها   عمر روايت جلب نمايم : او   بن   قيس   در مورد توجه شمارا به حديثی که از
پيامبر صلی هللا عليه و سلم    ديد که  ودر مسجد  آمد  بيرون   نماز صبح   برای

پيامبر صلی    با   فورا   بخواند،   فجر را  سنت  نتوانست   الذ  ، است  صبح  نماز  خواندن   مشغول
و   برخاست   شد،   تمام   نماز صبح   چـون   سپس   خواند.   را   نماز صبح  هللا عليه و سلم

فرمود: ما هذه    و  او گذشت  از کنار   پيامبر صلی هللا عليه و سلم  آورد.  بجای   را  فجر  سنت
پيامبر صلی هللا عليه و سلم     ،   است  : سنت فجر  او گفت   . ) ؟ نماز چيست  اين ( الصالة؟ 

(   » .   فرمود   سکوت  و   نزد   حرفی
آن   اسناد  عراقی   . و نسائی   ، سنن  اصحاب   و   حبان  ابن   و   خزيمه   ابن   و  احمد   روايت  به
  .) است   دانسته     حسن    را

   :) كوتاه خواندن آن  (سنت فجر  تخفيف در 
وتوسط محدثين گزارش پيامبر صلی هللا عليه و سلم مشهوروسنت عملی كه از رفتار و كردار  آنچه 

   خواند: كرد و آنها راسبك می كه قرائت را دردو ركعت نمازسنت فجر كوتاه می ، آنست  است داده شده
يه و سلم : پيامبر صلی هللا عل كه  از حفصه همسر پيامبر صلی هللا عليه و سلم روايت است -1

:  كه گفته است  خواند. نافع  ركعت سنت فجر را پيش از نماز صبح در منزل من بسيار كوتاه می  دو 
  )  . بروايت احمد و شيخين(خواند.  عبدهللا بن عمر نيز آنها را كوتاه می

 : پيامبر صلی هللا عليه و سلم آنقدر دو ركعت سنت فجر را كوتاه كه عايشه روايت است  حضرتاز -2
          .  ، فاتحه را خوانده است يا خير؟ به روايت احمد و ديگران افتادم كه من به شك می  خواند،  می
پيامبر صلی هللا عليه و سلم به اندازه  « :  كه  از عايشه روايت استهمچنان درحديثی ديگری  -3

يهقی و مالك و . به روايت احمد و نسائی و ب »ايستاد دو ركعت سنت فجر میرخواندن فاتحه د
    . طحاوی

    در نماز سنت فجر چه چيز بايد خواند؟ 
  پيامبر  نماز سنت فجرسوره های از قرآن تالوت شود ، که ذکر آن در احاديثی كه در مستحب است 
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  گرديده است که برخی آز آن عبارتند از :صلی هللا عليه و سلم روايت 
  اول :

قل يأيها الكافرون  «كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم در دو ركعت سنت فجر  از عايشه روايت است  
. البته آن دو سوره را بعد از  خواند. به روايت احمد و طحاوی ، را آهسته می»و قل هو هللا أحد
    خواند چون نماز بدون خواندن فاتحه صحيح نيست. قرائت فاتحه می

  دوم :
كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم  عايشه روايت است  ديثی ديگری حضرت بی بیهمچنان در ح

قل يأيها  «خواند. مقصود فرمود: اين دو سوره چقدر خوب هستند، و آنها را در سنت فجر می می
    .  باشد. به روايت احمد و ابن ماجه ، می»الكافرون و قل هو هللا أحد 

  سوم :
: شخصی سنت فجر را بجای آورد كه در ركعت اول همه سوره  كه  از جابر روايت است درحديثی

اين »(هذا عبد عرف ربه «، را خواند. پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: »قل يأيها الكافرون «
، را »قل هو هللا أحد  «. و در ركعت دو م سوره ) كه پروردگار خود را شناخته است  ايست بنده 

  خواند.
كه به پروردگار خويش   ايست اين بنده( »هذا عبد آمن بربه «يه وسلم فرمود:پيامبر صلی هللا عل 

. بروايت  : من دوست دارم اين دو سوره را در اين دو ركعت بخوانم گفت طلحه  ) ايمان آورده است
  . ابن حبان و طحاوی

  چهارم :
فجر آيات زير را  : پيامبر صلی هللا عليه و سلم در دو ركعت سنت كه از ابن عباس روايت است  

قولوا آمنا باx وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق  «خواند: در ركعت اول بعد از فاتحه آيه  می
ويعقوب واالسباط وما أوتی موسى وعيسى وما أوتی النبيون من ربهم ال نفرق بين أحد منهم ونحن 

كه  ی ما فرو فرستاده شده و بدانچه  سوبگوييد: ما ايمان آورديم به هللا و بدانچه به  » (له مسلمون 
كه به سوی ابراهيم و... فرو فرستاده شده و  ی ابراهيم و... فرو فرستاده شده و بدانچه  به سو

، نيز ايمان  بدانچه به موسی و عيسی و ديگر پيامبران از سوی پروردگارشان داده شده است
نان در رسالت فرق قائل نيستيم و ما همه تسليم دانيم و بين آ ، ما همه را فرستادگان خدا می آورديم

  .  ) خدا هستم
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال  «: و در ركعت دوم بعد از فاتحه آيه

هللا، وال نشرك به شيئا، وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون هللا، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
! به سوی سخنی بياييد و بدان ايمان بياوريد كه ميان ما و شما  بگو: ای اهل كتاب ( »مسلمون

كه جز خدا را بندگی نكنيم، هيچكس و چيزی را شريك و انباز او نشمريم و برخی از   - مشترك است 
كه ما  گواه باشيد گوئيد:  به اربابی نگيريد! پس اگر ايشان رو برگرداندند،  جز خدا   - ما ديگران را 

  . خواند. به روايت مسلم ، می ) گشتيم  ) اين حقيقت تسليم (
   پنجم:

  : : پيامبر صلی هللا عليه و سلم در ركعت اول آيه د آمده است كه و از او به روايت ابو داو
»  xفلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاری إلى هللا؟ قال  «و در ركعت دوم آيه» قولوا آمنا با

كفر ايشان  ) انكار و پس چون عيسی ( » (: نحن أنصار هللا، آمنا باx، وأشهد بأنا مسلمون الحواريون
گرويدند  كننده من در راه خدا كيست؟ حواريون ( : ياری گفت گرفت و) دعوت خود را پی  . ( را دريافت

كه تسليم  ،  گواه ما باش ) ای پيامبر حق ، به او ايمان آورديم و تو ( : ما ياوران خدائيم گفتند كه  و)
   خواند. را می ) فرمان خداگشتيم

   ششم :
گفته بود پيامبر صلی هللا عليه و سلم باندازه خواندن  كه  عايشه حضرت بی بی با توجه به روايت 
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    وان تنها به خواندن فاتحه در آنها اكتفا نمود.ت ايستاد، می های سنت فجر می ر ركعت فاتحه د

   :د ازسنت فجرـدعا بع 
  ، عامر بن اسامه به روايت  از ابوالمليح » ابن السنی « : ما در كتاب  نووی در كتاب اذكار گفته است

: او دو ركعت نماز سنت فجر را بجای آورد، و پيامبر صلی هللا عليه و سلم  ايم كه كرده  ، نقل پدرش
  : نشسته بودند، سه بار گفت كوتاه بجای آورد، سپس از ايشان شنيد كه  نيز نزديك به وی دو ركعت 

( اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبی صلى هللا عليه وسلم أعوذ بك من النار  «
  .  ( «  برم خداوندا، ای پروردگار جبريل و... از آتش دوزخ به تو پناه می

من قال  «صلی هللا عليه وسلم ميفرمايد : پيامبر روايت حضرت انس آمده است که : در و همچنين
صبيحة يوم الجمعة قبل صالة الغداة: استغفر هللا الذی ال إله إال هو الحی القيوم وأتوب إليه ثالث 

سه هر كس صبح روز جمعه قبل از نماز صبح  ( مرات غفر هللا تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر 
كه او هميشه زنده و پايدار است  كنم كه بجز او هيچ خدايی نيست  بار بگويد: از هللا طلب استغفار می

، خداوند گناهان او را بيامرزد حتی اگر  گردم و از كرده ناشايست خويش پشيمانم و به سوی او بر می
  ».كف دريا باشد باندازه 

  به پهلو بعد از نماز سنت فجر:  دراز كشيدن
كه دو ركعت نماز سنت  پيامبر صلی هللا عليه و سلم وقتی : اند كه وه محدثين از عايشه روايت كردهگر

  .  كشيد خواند، بر پهلوی راست دراز می فجر را می
پيامبر صلی هللا عليه و سلم   : گفته است  كهکرديده ،از ايشان روايت  هکذا در حديثی ديگری 

كشيد، و اگر بيدار  ، دراز می بودم ورد، اگر من در خواب میآ كه سنت فجر را بجای می هنگامی 
رسد كه  اند، چنان بنظر می كرده ر حكم آن فراوان اختالف  . فقهاء د  گفت ، با من سخن می بودم می

كه آن را در مسجد  كسی  ، نه برای  خواند، مستحب است كسی كه آن را در خانه می دراز كشيدن برای 
   خواند. می

در منزل را: بعضی از سلف دراز كشيدن پس از سنت فجر  گفته است  » الفتح « ر كتاب حافظ د
  .  دانند، نه در مسجد، و اين قول از ابن عمر حكايت شده است مستحب می

زد. ابن  ، با سنگ ريزه می كشيد از ابن عمر روايت است كه او هر كس را كه در مسجد دراز میهکذا
  . نموده است »  تخريج « ابی شيبه اين روايت را 

. اگر  كنم كاری را نمی : من چنين  گفت از امام احمد درباره دراز كشيدن پس از سنت فجر سوال شد، 
  . ندارد) ممانعتی  كسی آن را انجام دهد، نيكو است (

  : فوت شود) نماز در صورتيكه ر (ـقضای سنت فج 
من لم يصل ركعتی الفجر  «كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: ابوهريره روايت است  حضرت از

، آن را  دو ركعت سنت فجر را نخوانده است آفتاب كه تا طلوع  كسی» (حتى تطلع الشمس فليصلها 
   . دانسته است »  جيد «   . نووی اسناد آن را  . به روايت بيهقی )بخواند

كه او برای نماز صبح بيرون آمد و در مسجد ديد كه پيامبر صلی هللا   ت استاز قيس بن عمر رواي
، لذا نتوانست سنت فجر را بخواند، فورا با پيامبر صلی  عليه و سلم مشغول خواندن نماز صبح است

  هللا عليه و سلم نماز صبح را خواند. 
بر صلی هللا عليه و سلم از سپس چون نماز صبح تمام شد، برخاست و سنت فجر را بجای آورد. پيام

  ، »  سنت فجر است  « :  . او گفت)  ؟ اين نماز چيست (  ما هذه الصالة؟  «كنار او گذشت و فرمود:
به روايت احمد و ابن خزيمه و ابن  ( . »   پيامبر صلی هللا عليه و سلم حرفی نزد و سكوت فرمود «   

  ) . دانسته است »  حسن « ن را . عراقی اسناد آ ، مگر نسائی حبان و اصحاب سنن
  آمده است : اند  كرده احمد و شيخين آن را از عمران بن حصين روايت همچنان در حديثی ديگری که 

پيامبر صلی هللا عليه و سلم و همراهانش يكبار در مسافرت خوابشان برده بود و به نماز صبح   « 
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بلند  آفتاب  دار شدند، اندكی صبر كردند تا اينكه بي آفتاب  نرسيدند تا اينكه بر اثر حرارت و گرمای 
، سپس نماز صبح را  ، آنگاه دو ركعت سنت فجر را گزارده گفت ، سپس دستور داد مؤذن آذان  شد

  .»  خواند
توان آن را  و بعد از آن می آفتاب  پيش از طلوع  طوری معلوم ميشود که :احاديث اين از ظاهر 

   ، يا تنها فوت شده باشد. كرد، خواه با عذر يا بدون عذر، همراه با نماز صبح ءقضا
   ظهر وفضايل آن : سنت 

 ، در برخی از روايات   چند رکعت است ، روايات مختلفی وجود دارد  نماز سنت ظهر مورداينکه   در
تفصيل به ينك . ا  استآمده هشت ركعت ودربرخی هم شش ركعت  در برخی از روايات  چهار ركعت

  :توجه خوانندگان محترم را جلب مينمايم   آن
  درباره چهار رکعت بودن سنت ظهر :

من نماز سنت پيامبر صلی هللا عليه و سلم را ده ركعت  »  : كه  ازابن عمر روايت است در حديثی  -1
غرب در ، و دو ركعت بعد از نماز م : دو ركعت پيش از ظهر و دو ركعت بعد از آن بخاطر دارم

به روايت   »، و دو ركعت بعد از نماز عشاء در منزلش و دو ركعت پيش از نماز صبح  منزلش
  . بخاری

  : گفت : از ابن عمر شنيدم كه می كه گفته  همچنان در حديثی از مغيره بن سليمان روايت است  -2
و دو ركعت بعد از  ، پيامبر صلی هللا عليه و سلم دو ركعت پيش از ظهر و دو ركعت بعد از آن « 

كرد و هميشه آنها را  از نماز صبح را، ترك نمی   ز عشاء و دو ركعت پيش ، و دو ركعت بعد ا مغرب
   ».جيد « . به روايت احمد با سندی  »خواند می

  درباره شش رکعت بودن سنت ظهر :
باره نماز پيامبر صلی هللا عليه و سلم از   : در که من   در حديثی ميفرمايد  عبدهللا بن شقيق -1

پيامبر صلی هللا عليه و سلم چهار ركعت پيش از نماز ظهر و دو ركعت »    :  ، او گفت عايشه پرسيدم
  .)  ( به روايت احمد و مسلم وديگران».    خواند بعد از آن می

من صلى :«   عليه و سلم فرموده استكه پيامبر صلی هللا  از ام حبيبه دختر ابوسفيان روايت است  -2
فی يوم وليلة اثنتی عشرة ركعة بنی له بيت فی الجنة: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد 

عنوان  1، مانند حديثی شماره  ترجمه آن المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صالة الفجر (
دانسته «  حسن » كرده و آن را  . ترمذی آن را روايت  ) ، فقط پيش از ظهر چهار ركعت است قبل است

    كرده است. . و مسلم نيز با اختصار آن را روايت  است
   در باره هشت ركعت بودن ركعت سنت ظهر: -

من صلى أربعا قبل « در حديثی از ام حبيبه روايت است كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: 
كسی كه چهار ركعت پيش از نماز ظهر و چهار ركعت  » ( لحمه على النارالظهر وأربعا بعدها حرم هللا

كند). به روايت احمد و اصحاب  بعد از آن را بخواند خداوند گوشت وی را بر آتش جهنم حرام می
   . سنن و تصحيح ترمذی

  فضيلت چهار رکعت پيش از نماز ظهر :
خواند. از او سوال شد كه  ركعت می از ابو انصاری روايت است كه او: پيش از ظهر چهار  -1

كه آن را  من پيامبر صلی هللا عليه و سلم را ديدم  »  : گفت ؟  خوانی هميشه اين چهار ركعت را می
إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، ’  :’ ؟ فرموده خوانی كه چرا آن را می ، از او پرسيدم  « خواند می

شود، پس دوست دارم  گشوده می در اين ساعت درهای آسمان  فأحببت أن يرفع لی فيها عمل صالح (
»   جيد »  كه در اين ساعت يك عمل شايسته من به آسمان برده شود). احمد آن را با سند 

  . كرده است روايت 
پيامبر صلی هللا عليه و سلم هرگز چهار ركعت پيش از نماز ظهر و  »  : كه از عايشه روايت است   -2
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. در روايت ديگری از ايشان  . به روايت احمد و بخاری « كرد ز نماز صبح را ترك نمیدو ركعت پيش ا
خواند و ايستادن در  پيامبر صلی هللا عليه و سلم پيش از نماز ظهر چهار ركعت می   : كه آمده است 

  ده است. در حديث ابن عمر آم  »داد كرد و ركوع و سجود را كامل و نيكو انجام می آنها را طوالنی می
  گزارد.  كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم پيش از ظهر دو ركعت می

گزارد. بين آنها تعارض نيست چه به قول ابن حجر  كه چهار ركعت می  و در حديث ديگر آمده است
كه در موردی دو ركعت خوانده و در موارد  اين احاديث مربوط به دو مورد است  »   الفتح  «در 

اند: پيامبر صلی هللا عليه و سلم در  . بعضی ديگردر توجيه آن گفته خوانده استديگر چهار ركعت 
مسجد دو ركعت و در منزلش چهار ركعت خوانده است و احتمال دارد كه دو ركعت را در منزلش و 

كه ابن عمر از دو ركعت در مسجد اطالع داشته و عايشه از هر  دو ركعت را در مسجد خوانده باشد،
  .  لع بوده استدو مورد مط

پيامبر صلی هللا عليه و سلم چهار ركعت را پيش از  : «  اند كه كرده احمد و ابوداود از عايشه روايت 
كند. ابوجعفر  ، اين حديث احتمال اولی را تاييد می »آمد نماز در منزلش می خواند، سپس بيرون می

خواند. اگر  اند و گاهی دو ركعت میخو : بيشتر اوقات چهار ركعت می گفته است طبری در توجيه آن 
كه بعد از هر دو ركعتی سالم بدهد،   سنت ظهر پيش از آن يا بعد از آن چهار ركعت باشد، بهتر است

صالة الليل  «تواند آنها را به يك سالم دادن نيز بخواند چه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: و می
. ابوداود آن را با سند صحيح  ) و روز دو ركعتی است ) شب سنت نمازهای ( والنهار مثنى مثنى (

    . كرده است روايت 
  ر:ـحکم قضای سنت ظه

: پيامبر صلی هللا عليه و سلم اگر چهار  كه از حضرت بی بی عايشه (رض )  روايت است در حديثی 
  را بصورت  كرد. ترمذی آن می» قضا   «  خواند، آنها را بعد از نماز ظهر ركعت پيش از ظهر را نمی

  .  روايت كرده است » حسن غريب « 
پيامبر صلی هللا عليه و سلم هرگاه   ( :  گفته است كه   كرده است ابن ماجه نيز از عايشه روايت هکذا 

) آنها را بعد از دو ركعت سنت بعد از ظهر  قضای شد ( چهار ركعت پيش از نماز ظهرش فوت می
  . آورد) بجای می

در باره قضای سنت راتبه بعد از ظهر ضای سنت راتبه پيش از ظهر بود، و اما در تا اينجا سخن از ق
پيامبر صلی هللا عليه و سلم نماز ظهر را   «  : گفته كه   كرده است احمد از ام سلمه روايت  حديثی 

 خواند، سپس مالی را پيش او آوردند، ايشان نشستند و به تقسيم آن بين مردم مشغول شدند تا اينكه
، آنگاه نماز عصر را گزاردند، سپس سوی من آمد، چه نوبه من بود، و دو  مؤذن آذان عصر را گفت

كه آنها  : ای رسول هللا اين دو ركعت چه بود؟ به تو دستور داده شده است  كوتاه خواند. گفتيم  ركعت
، ولی  خواندم می ؟ فرمود: نخير، اينها همان دو ركعتی بود كه همواره بعد از نماز ظهر را بخوانی

، دوست نداشتم آنها  امروز تقسيم اين اموال مرا بخود مشغول داشت تا اينكه مؤذن آذان عصر راگفت
  بخاری و مسلم و ابوداود.ناگفته نبايد گذاشت که متن ابوداود با اين متن تفاوت دارد. (.    كنم را ترك

  :مغرب وفضايل آن  قبل وبعد ازنمازسنت 
که از ابن عمر نقل شد آمده است که :  دو ركعت سنت بعد از مغرب از جمله قبال در حديثی 

كرد. بنابر اين دو ركعت بعد از نماز  نمازهائی بود، كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم آنها را ترك نمی
قل يأيها « های ، بعد از فاتحه سوره كه در دو ركعت نماز سنت مغرب  . مستحب است مغرب سنت است

  خوانده شود.»قل هو هللا أحد  رون و الكاف
ام كه در  شمار از پيامبر صلی هللا عليه و سلم شنيده بدفعات بی : گفته از ابن مسعود روايت است كه  

» قل يأيها الكافرون و قل هو هللا أحد «  دو ركعت بعد از نماز مغرب و دو ركعت پيش از نماز صبح
كه  مستحب است . دانسته است »     حسن « كه او آن را  ، ذیخواند. به روايت ابن ماجه و ترم را می

  آن دو ركعت را در منزل خواند.



وقت در نماز يتاهم  

 

51 

، و نماز مغرب را  رفت  »    بنی عبداالشهل  «  : پيامبر به نزد  كه  از محمود بن لبيد روايت است 
و ركعت را در آن د اركعوا هاتين الركعتين فی بيوتكم ( « برايشان خواند، چون سالم داد، فرمود: 

. قبال نيز گفتيم كه پيامبر صلی  . به روايت احمد و ابوداود و ترمذی و نسائی »هايتان بخوانيد) منزل
  خواند. هللا عليه و سلم آنها را در خانه می

َلقَْد َرأَْيُت ِكبَاَر أَْصَحاِب  «روايت است که ميفرمايد : أنس بن مالك رضي هللا عنه همچنان از حضرت 
 بن انس از()  503رواه البخاري (» (  النَِّبي صلى هللا عليه وسلم يَْبتَِدُروَن السََّواِري ِعْنَد اْلَمْغِربِ 

 هنگام که ديدم ار وسلم عليه هللا صلی پيامبر اصحاب :بزرگانِ  که است روايت عنه هللا رضی مالک
  . بخوانند) نماز ها آن پُشت (تا شتافتند می دمسج های ستون سوی به مغرب

 رسولِ  عهدِ  َعلَى نصِلّي ُكنَّا :« ميفرمايد که روايت انس حضرت از ديگری حديثی در همچنان
 نَُصِلّيِهَما يََرانَا َكانَ  قَاَل: َصالَُّهَما؟  هللا رسولُ  أَكانَ  فَِقيَل: الَمْغِرِب، َقْبلَ  الشَّْمِس  ُغُروبِ  بَْعدَ   َرْكَعتَْينِ  هللاِ 
 دوران در که ميفمايد انس حضرت ( ) 836  مسلم، (صحيح ) مسلم روايت  (  يَْنَهنَا. َولَمْ  يَأُمْرنَا فَلَمْ 

 نماز رکعت دو مغرب، نماز از پيش و  آفتاب غروب از بعد وسلم عليه هللا صلی هللا رسول
 ديد می را ما : فرمودند جواب انس ؟خواند می را رکعت دو اين   هللا رسول آيا شد: سؤال گزارديم. می
  . ميداشت منع آن از را ما نه و فرمود امر بدان را ما نه اما خوانيم؛ می را رکعت دو اين که
ُن ِلَصَالِة اْلَمْغِرِب  « : است روايت انس حضرت از ديگری حديثی در ُكنَّا بِاْلَمِدينَِة ، فَِإَذا أَذََّن اْلُمَؤذِّ

ُجَل اْلَغِريَب َليَْدُخُل اْلَمْسِجَد َفيَْحِسُب أَنَّ اْبتََدُروا السَّوَ  اِرَي ، فَيَْرَكعُوَن َرْكعَتَْيِن َرْكَعتَْيِن ، َحتَّى إِنَّ الرَّ
َالةَ قَْد ُصلِّيَْت ِمْن َكثَْرِة َمْن يَُصلِّيِهَما  در که است روايت مالک بن انس از  )837(رواه مسلم (»   الصَّ

 مسجد های ستون سوی به    صحابه گفت، می اذان مغرب نماز برای نمؤذ که هنگامی ، مدينه
 فراوانیِ  سبب به شد، می مسجد وارد ای غريبه اگر که چنان گزاردند؛ می نماز رکعت دو و شتافتند می

  ».است شده انجام مغرب نماز که کرد می گمان خواندند، می را مغرب از پيش سنتِ  که کسانیِ 
   :وفضايل آن  عشاءوبعد از  قبلسنت 

 عشا از پس وسلم عليه هللا صلی هللا رسول با:«که يافت تذکر عمر ابن از قبلی احاديثی در طوريکه
 روايت به  سمغفل بن عبدهللا حديث نيز و ).1105  شماره حديث ( ».خواندم (سنت) نمازِ  رکعت دو

  ) .1106 ی شماره حديث (ر.ک: ».دارد وجود نمازی ای، اقامه و اذان هر بين« که مسلم و بخاری

  د:ـكؤسنتهای غير م
هکذا سنتهای ديگری نيز در  . گفتيم سنتها موكد بودند كه بر ادای آنها تاكيد شده است آنچه تا بحال   

دارند ، كه انجام آنها نيز مستحب و بر ادای شرع اسالمی وجود دارد که به سنت غير موکد شهرت 
  باشند: . و آنها بقرار زير می آنها تاكيد نشده است

   و ركعت يا چهار ركعت پيش از نماز عصر: د -1
كنند، از جمله از  كه بعضی از آنها يك ديگر را تاييد می  ، گفته شده است  ها سخن در احاديثی از آن

رحم هللا امرأ صلى قبل العصر أربعا  «صلی هللا عليه و سلم فرمود: كه پيامبر  ابن عمر روايت است
. به روايت احمد و  »خداوند بيامرزد كسی را كه پيش از عصر چهار ركعت نماز سنت بگزارد(

 »صحيح «و ابن خزيمه آن را  »  حسن « . ترمذی آن را ابوداود و ترمذی و ابن حبان و ابن خزيمه
  اند. دانسته

: پيامبر صلی هللا عليه و سلم پيش از نماز عصر چهار ركعت  كه طالب روايت است  بیاز علی بن ا
داد و بر فرشتگان مقرب و پيامبران و پيروان مومن و  كه بعد از هر دو ركعت سالم می گزارد،  می

 » حسن « . ترمذی آن را  فرستاد. به روايت احمد و نسائی و ابن ماجه و ترمذی مسلمان آنان درود می
بين هر دو  (بين كل آذانين صالة  «: . بدليل مفهوم عام حديث پيامبر صلی هللا عليه و سلم دانسته است

  ).كرد توان تنها به دو ركعت پيش از نماز عصر اكتفاء  ، می  ) است سنت آذان يك نماز (
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  : دو ركعت پيش از نماز مغرب  -2
صلوا قبل  «پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود::  بخاری از عبدهللا بن مغفل روايت كرده است كه

،چون دوست نداشت مردم آن را » لمن شاء  «در مرتبه سوم فرمود: »المغرب، صلوا قبل المغرب 
. در روايت ابن حبان  ، نماز بگزارد) ، دلش خواست پيش از مغرب يعنی هر كس موكد) بدانند. ( سنت (

و سلم پيش از مغرب دو ركعت خواند. و در صحيح مسلم از ابن : پيامبر صلی هللا عليه  كه  آمده است
، پيامبر صلی هللا  خوانديم : ما پيش از غروب آفتاب دو ركعت نماز می عباس روايت شده است كه

كرد. حافظ در  داد، و نه ما را از آن نهی می ديد، نه به ما دستور می عليه و سلم ما را می
آيد كه مستحب است آنها را كوتاه خواند،  وع داليل چنان بر می: از مجم گفته است  »  الفتح «

  كه در سنت فجر كوتاه خواندن آن مستحب بود.  همانگونه

    : دو ركعت پيش از نماز عشاء  -3
: پيامبرصلی هللا عليه و سلم فرموده  اند كه كرده  قبال گفتيم كه گروه محدثين از عبدهللا بن مغفل روايت

. ابن  »  لمن شاء «، و در مرتبه سوم فرمود:   »بين كل آذانين صالة، بين كل آذانين صالة  «: است
: پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:" ما من صالة مفروضة إال  كه كرده  حبان از ابن الزبير روايت 

  ). ، دو ركعت نماز سنت هست پيش از هر نماز فرضی(وبين يديها ركعتان 
كه بين نماز فرض و نماز سنت باندازه خواندن يك نماز فاصله باشد: از جابر روايت   مستحب است

كه نماز بخواند. عمر او را  كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم نماز عصر گزارد، مردی برخاست  است
.  كتاب بدانجهت هالك شدند كه نمازهايشان با هم فاصله نداشت ، اهل  : بنشين گفت ديد و به وی 

احمد آن را ( .   ) ابن الخطاب نيكو گفت ( »أحسن ابن الخطاب  «امبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:پي
  به سند 

  . كرده است روايت  »  صحيح « 

  خواندن نماز سنت ونوافل در خانه:
.نمازگزار بعد خانه خوانده شود دراز فاصله ای کوتاه  بعد  های سنت ونوافل مستحب است که نماز

آورد، قبل از آنکه نماز رواتب را  می  بجا در مسجد  نماز فرض خود را بصورت جماعتاز آنکه 
بخواند فاصله ای را بين نماز فرض خود با نماز سنت بياندازد.و افضل آنست که تغيير مکان به 

واب آن بيشتر است، بجز نماز فرض که خواندن آن در مسجد واجب ثسوی منزل باشد . چرا که 
  است.

إذا قضی أحدکم الصالة «فرمود :    رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم از جابر
هرگاه کسی از » «فی مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صالته، فإن هللا جاعل فی بيته من صالته نورا

شما نماز (فرض) را در مسجد خواند قسمتی از نمازها را برای خانه بگذارد؛ چون خداوند به 
  )778(   صحيح امام مسلم». (دهد اش قرار می واسطه نماز نوری را در خانه

عليکم بالصالة «از زيد بن ثابت رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود : 
چون  ،هايتان نماز بخوانيد در خانه» «فی بيوتکم، فإن خير صالة المرء فی بيته إال الصالة المکتوبة

  متفق عليه. )اش است غير از نمازهای فرض  نماز شخص، نماز در خانه نبهتري
اجعلوا من صالتكم فی  « فرمود:   پيامبر صلی هللا عليه و سلم   : که  است   عمر گفته   بن  عبدهللا 

چون   را  منزلتان   و  بخوانيد  منزلتان   در  را  خود   از نمازهای   بعضی ( بيوتكم وال تتخذوا قبورا 
  ابوداود.)   و  احمد   بروايت  .() از نماز نگذاريد   خالی  تانگورس

پس اگر کسی نماز فرض خواند بعد قبل از ادای نماز رواتب چيزی را خورد يا نوشيد يا به کاری 
  اشتغال يافت، نه تنها جايز است بلکه سنت نيز است.

أن النبی صلى هللا عليه وسلم نهى أن   «در صحيح مسلم از معاويه رضی هللا عنه روايت است که :
پيامبر صلی هللا عليه وسلم از وصل کردن نماز (فرض) (».توصل صالة بصالة حتى يتكلم أو يخرج 
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  با نماز (سنت) نهی کرده است تا آنکه نمازگزار بين آن دو نماز سخنی می گويد يا خارج می شود.
يد: در اين حديث دليلی مبنی بر اين گفته ی امام نووی رحمه هللا با استناد به اين حديث می گو

اصحاب ما وجود دارد که؛ تغيير مکان نماز فرض به مکان ديگری ( برای ادای نماز سنت) مستحب 
است، و البته افضل آنست که تغييرمکان به سوی منزل باشد، يا در مکان ديگری در خود مسجد يا 

بين نماز نافله با فريضه فاصله ای ايجاد شود،  هر جای ديگری باشد، تا مواضع سجده بيشتر شود و
دليلی بر اينست که فاصله انداختن بين دو نماز با  » تا سخن بگويد « و اينکه در حديث فرموده

  سخن گفتن نيز حاصل می شود ولی انتقال مکان به سوی منزل افضلتر است.
که، افضل آن است که شخص  بر اين اساس با توجه به احاديث و اقوال علماء  می توان دريافت

نماز سنت  را در مسجد نخواند بلکه به جای ديگری منتقل شود؛ اللخصوص منزل، زيرا احاديث 
وارده در مورد منزل وارد شده اند، ولی اگر شخص به منزل نرفت و در محل کار نماز سنت خود را 

در مسجد، نماز را بخواند. خواند، باز بهتر و مناسبتر از آنست که در همان محل نماز فرض خود 
  زيرا او با اين کار بين نماز فرض و سنت خود فاصله ايجاد کرده است.

  :به هنگام شروع نماز فرض قطع نمازهای سنت و نفل
 ، کسانيکه مصروف  رای نماز فرض اقامه گفته شد زمانيکه ب هر  درشرع اسالمی حکم همين است :

بدون درنگ مشغول خواندن تحية المسجد يا سنت راتبه هستند، اينها بايد نمازشان را قطع كرده و 
ِ َعَليِه  حکم  وهدايت چون  اماده وشامل جماعت سازند ، برای نماز فرض خود را  َّR رسول هللا َصلَّى

هرگاه نماز «)710مسلم (» المكتوبة إَذا أقُيَمِت الّصالةُ فالصالة إالّ « همين است که ميفرمايد :َوَسلََّم 
  ».فرض اقامه شد هيچ نمازی غير از آن جايز نيست

تواند نمازش را با اختصار به اتمام برساند چون  اند كه اين شخص می برخی از علماء  فتوا دادهحتی 
َ َوأَِطيعُوا الرَّ  « هللا تعالی فرموده است: َّR ای «  ُسوَل َوال تُْبِطلُوا أَْعَمالَُكمْ يا أَيَها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا
سوره ( ». ايد ازهللا وپيامبرفرمان ببريد و اعمالتان را باطل نكنيد كسانی كه ايمان آورده

  ).33آيهمحمد
  كنند كه نمازش را بعد از گفتن اقامه شروع كند. اين عده از علماء  حديث مذكور را حمل بر كسی می

شود و احاديث  است، زيرا حديث مذكور هر دو حال را شامل میاولی  ولی فتوای درست همان فتوای
آيد كه  كنند، همچنين از اين احاديث بر می ديگری وجود دارد كه بر عام بودن اين حكم داللت می

ِ َعَليِه  َّR َوَسلََّم زمانی اين گفتار را ايراد فرمودند كه شخص را در حالی كه مؤذن   رسول هللا َصلَّى
  گفت در حال نماز خواندن مشاهده كرد. اقامه می

شود و با خاص عام تخصيص  كريمه عام است و حديث خاص است، خاص بر عام مقدم می   اما آيه  
شود. ليكن اگر اين  بی فهميده میكه اين مطلب از اصول فقه و مصطلح الحديث بخو كما اين ،خورد می

شخص ركوع دوم را به انجام رسانيده اشكالی ندارد كه نمازش را به اتمام برساند چون نمازش به 
   پايان  پايان رسيده و كمتر از يك ركعت باقی مانده است.
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