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  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  قيام وتکبير تحريمه

  نماز: درايستاده شدن  قيام و
قيام، يعني ايستادن جسم و روح در برابر پروردگار  با عظمت . قيام، يعنی بر پاي خاستن و دوري 

قيام يعنی  جهاد عليه هواهاي نفساني  مبارزه با شيطان و آماده شدن براي  .است خاموشیاز سكون و 
 .توبه و استغفاردر برابر خالق يکتا است

نيت کرد  از جاي برمي خيزد و با فروتني، وقار و  واخالص تام  نماز گزار بعد از اينکه با قوت قلبی
حالت، سر، كه باالترين ومهمترين در اين  .آرامش بی نهايت منظم ، در محضر الهي حاضر مي شود

عضو از اعضای بدن  است، افتاده و افكنده مي شود. پايين آمدن سر، نشانه فروتني در مقابل خالق  و 
  ست . ءدوري از تكبر و ريا

قيام تجلي مساوات، برابري در بين همه است . در نماز، همه يكسان در محضر الهي قيام مي كنند: 
بزرگ و كوچك تفاوتی وجود  ،فيد، فقير و غني، پير و جوان، رئيس و مرئوس ديگر در بين سياه و س

  ندارد.
بسيار راست  بايد در ايستاده شدن (قيام) ن گزار قاعده ای رهنموديک دين مقدس اسالم است که ، نماز 

جائيکه ممکن باشد وتا جائيکه صحت کوشش بعمل ارد تا (شخ) ايستاده شود و نه خم گردد. بلکه 
  .ايستاده شود به حالت عادی  اش تقاضا ءميکند  وصيحی وجودی

نماز گزار در حال قيام  بايد به اين حقيقت   برسد  كه اين مقام ، مقام خوف و رجا است از پايين 
انداختن سر که بيانگر تواضع وفروتنی نمازگزار در هنگام نمازاست ، الزام قلب را بر تذلل و خشوع 

رياست طلبي و خودبزرگ بيني فهم نمايد و بداند كه در فرداي قيامت، او را در و تواضع و دوري از 
پيشگاه ذات اقدس الهی خود ايستادني است كه چگونگي آن را اين ايستادن تعيين مي كند، و لذا 

سزاوار است كه انسان آنچه در قدرت وتوان دارد، در شيوه  قيام نماز خودتوجه واهتما م الزم بخرچ 
  دهد .

برخی از فقها فاصله  مرعت کند ،را فاصله ای بين پا ی خويش کوشش بعمل ارد تا مازگزار در قيام ن
بين پا ها را در قيام  کم از کم چار انگشت معرفی داشته اند ولی احاديثی متعددی به توضيح وتشريح 

   اين حالت در نماز پرداخته است که انشا هللا به توضيح آن می پردازيم  .
تا  گفته دستهايش را» هللا اکبر«، می نمايد   (نگاه) محل سجده  خويش  بطرفار ،در قيام نمازگز
   ی خويش  بلند نمايد .گوشها  نرمی برابر ، ويا هم  تا   شانه ها

  در قيام :فاصله بين پاها 
اسالم   در مورد اينکه فاصله ومقدار  باز شدن پاها درحال قيام در نماز به کدام  انداز باشد در شرع

ميفرمايند که  فقها وارد نشده ، ولی  که اندازه ومقدار فاصله پای ها را معين کرده باشد ، کدام  نصی
بايد ميزان باز شدن پاها مقداری باشد که شانه های نمازگزاران به هم بچسپد باشد  ، زيرا در حديثی 

  از ابن عمر روايت گرديده است آمده است که : که 
أقيموا الصفوف، و حاذوا بين المناکب وسدوا الخلل ولينوا بأيدی «فرمود :   عليه وسلمصلی هللا  پيامبر 

» إخوانکم و التذروا فرجات للشيطان و من وصل صفا وصله هللا، ومن قطع صفا، قطعه هللا
های خالی را ببنديد (در راست  هايتان را کنار هم قرار دهيد و فاصله صفهايتان را راست کنيد و شانه«

کردن صفها) به نرمی از برادرانتان اطاعت کنيد و برای شيطان جاهای خالی نگذاريد و کسی که 
کندو کسی که بين صفی قطع کند خداوند او را قطع  صفی را وصل کند خداوند او را وصل می

  ابوداود ) ( روايت حديث از  ».کند می
  فرمود :  صلی هللا عليه وسلم انس ( رض ) روايت است که پيامبر همچنان در حديثی از حضرت 
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رصوا صفوفکم، و قاربوا بينها، و حاذوا باألعناق فوالذی نفسی بيده، إنی ألری الشيطان يدخل من « 
ها را پر کنيد و گردنهايتان را در يک  صفهای تان را فشرده کنيد و فاصله» «خلل الصف کأنها الحذف

بينم که مانند گوسفند کوچک از  ت شيطان را میراستا قرار دهيد. قسم به کسی که جانم در دست اوس
  .روايت حديث از ابوداود )».( شود جاهای خالی صف داخل می

  فرمود : صلی هللا عليه وسلم  از انس( رض ) روايت است که پيامبرديگری همچنان در حديثی 
را از پشت صفهايتان را راست کنيد زيرا من شما » «أقيموا صفوفکم، فإنی أراکم من وراء ظهری« 

   .»بينم سرم می
ها و پاهای  ها و پاهايش را به شانه و هر يک از ما شانه« حضرت  انس ( رض ) ميفرمايد : همچنان 

روايت از » ( وکان أحدنا يلزق منکبه بمنکب صاحبه و قدمه بقدمه« ». چسباند بغل دستی خويش می
  امام بخاری)

هريک از ما بچلک پايش را « در حال قيام در نماز :در حديثی ميفرمايد که نعمان بن بشير ( رض ) 
( روايت  »رأيت الرجل منا يلزق کعبه بکعب صاحبه« ». چسباند به بچلک  پای فرد مجاور خود می

 .ازبخاری)
  

  در نماز : مراوحة
اگر احيانآ قرائت امام طوالنی شود و قيام وی به درازا کشيده شود، مقتدی علما ء ميفرمايند که :

ميتواند بر يک پا خويش تکيه کند و بعد برپای ديگرش تا اندکی بيآسايد، واين عمل را درزبان 
گويند، ولی نبايد يک پايش را جلوتر از ديگری قرار دهد؛ بگونه ايکه يک پايش با »  مراوحة«عربی

ای کسيکه پای نمازگزار بغل دستش برابر باشد اما ديگر پايش جلو يا عقب قرار بگيرد، و مراوحه بر
  عذر دارد جايز و برای کسيکه عذری ندارد مکروه است.

صحيح است ولی اش اگر نمازگزار بر يک پای ايستاده شود : نماز «امام نووی رحمه هللا فرمودند: 
  ) . 230/  3المجموع ) ( ». ( کراهت دارد، اما اگر معذور باشد کراهيتی ندارد

اما يک درميان کردن (پا) که به آن مراوحه «بت ميفرمايد : همچنان ابن عثيمين رحمه هللا در اين با
بين پاها گويند بگونه ايکه گاهی بر يک پا و گاهی ديگر بر پای ديگر اعتماد و تکيه شود، اين کار 

ممانعتی ندارد، اللخصوص وقتی که ايستادن انسان (در قيام نماز) طوالنی شود، اما نبايد يکی از پاها 
  ) .3/224(الشرح الممتع) (». اشد، بلکه بايد هر دو پا مساوی هم قرار بگيرندجلوتر از ديگری ب

  وضعيت  دست ها در حال تکبير تحريمه :
بطرف قبله خويش را کف هر دو دست  زار در حال گفتن تکبير  تحريمه است ،گدر حاليکه نماز

دست  بعد از گفتن تکبير تحريمه ( هللا اکبر ) انگشتان دستها بحالت عادی باز گذاشته شوند.  نموده و
انگشت کوچک و شصت دست راست را در  بشکل ذيل قرار دهد که :دست چپ  راست خويش باالی

بيندد و سه انگشت متباقی را بحالت عادی باالی دست چپ هموار خويش بند دست چپ مانند حلقه 
  بگذارد.

 عليه در مورد بلند کردن دست های در تکبير شيخ البانی در کتاب صفت نماز پيامبر صلی هللا 
و يا بعد از آن، دستهايش را بلند نمايد، همه  ،يا قبل از آن ،همزمان با تکبيرتحريمه در نماز مينويسد :

  اينها در سنت به ثبوت رسيده است.
قرار  هايش دستهايش را بلند کند.و دو کف دستش را برابر شانه ،و در حالی که انگشتان کشيده شده

 ميتواند دست های خويش را تا در بلند نمودن دستها مبالغه نمايد بطوريکههم ميتواند دهد، وگاهی 
با انگشتان ابهام نرمه گوش را دست زدن  نقطه قابل دقت دراين است کهو ( نزديک گوشهايش برساند.

  ) و گرفتن، در سنت هيچ اصلی ندارد، بلکه اين عمل  ريشه در وسوسه دارد.
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  :ويا تکبير تحريمه فه تكبيرة االحرام فلس
در اول هر نماز (پس از نيت ) واجب » هللا اكبر« از گفتن  قبل از همه بايد گفت که هدف ومقصد 

  را تكبيره االحرام يا تكبير افتتاح می گويند.»هللا اكبر«واين گفتن نماز بشمار ميرود ، وركن 
ميده شده ، زيرا نماز گزاربه وسيله اين تكبير انجام آنچه به اين دليل اين تكبير به تكبيره االحرام نا

  نماز را باطل می كند وبرخويش حرام می كند. 
پوشيدن لباس احرام ٌمحرم می  شخصی که به ادای مراسم حج تشريف می برد ، با مجردطوريکه  

ارد حرم نماز می و» هللا اكبر« شود ووارد حرم الهی می گردد نماز گزار هم با گفتن  تکبير تحريمه 
  گردد.

در مورد فلسفه تکبير تحريمه علماء  ميفرمايند که  پس از نيت كه تصميم بر انجام عبادت براى هللا و 
و آمادگى » حضور قلب«شويم. البته همراه با  برپايى نماز به قصد تقّرب به پروردگار، وارد نماز مى
  ميشويم . روحى و توّجه كامل به پروردگارروبروی قبله ايستاده
  .اين توّجه و حضور دل، همچون روح براى نماز است

هللا تعالی برتر و بزرگتر از فكر و خيال ما و برتر از توصيف با قلم و بيان ماست. عظمت او، فراتر 
  گيرد. از درك و شناخت و تصّور ماست. هرچه را اراده كند، در همان لحظه انجام مى

  و در ذهن و زبان بگنجد.  بزرگ تر است . بزرگ تر از هر چه به وصف آيدهللا » bُّ اكبر« گفتيم : 
  بزرگ تر از آنچه مى گويند و مى خوانند و مى شناسند.

 شود. تر از فكر و خيال و انديشه ما و در واقع بزرگ تر از آنكه با ديگران مقايسه بزرگ 
 شروع مى شود. ما  با اين كالم نماز گفتيم 

مى  داخل اكبرى كه با آن به حريم نماز  تكبيرة االحرام است ، يعنى bّ   ، مت با عظ  اين شعار 
او عظمتى نمى شناسيم و كارهاى  را از ياد مى بريم و براى جز هللا ديگر همه چيزی شويم و غير 

 . خالف را بر خود حرام مى كنيم
ن مان با دل مان همصدا شود. bّ را با تكبير بر زبان مى آوريم تا زبا هللا  توّجه قلبى به عظمت -

و جاذبه هاى انی طوشيبطالنى است بر همه قدرت هاى طاغوتى ، وسوسه هاى ابليسى  اكبر، خط
 . ماّدى

چه خداشناس تر شود و عظمت ها و نعمت ها و قدرت هاى الهى را بيشتر بشناسد، جز  انسان هر -
فرمانش  bّ اكبر ... بلیچه هست در نظرش كوچك مى شود و خدا بزرگ تر از هر چيز،  هر هللا 

ها و انسان را از نيستى به وجود آورده، همه را روزى داده، هدايت كرده، بازگشت  مطاع است. پديده
  همه به سوى اوست و جان و هستى همه جانداران و جمادات، در دست قدرت اوست.

نياز است و همه به او محتاجند،  بى او است که انسان را ذليل می سازد ،بخشد و  اوست كه عّزت مى 
ها به وديعت  كند، غرائز هدايتگر را در فطرت آن انسانها را در رحم مادران، تصويرگرى مى

بخشد، همه چيز مردنى و فانى است مگر  دهد، ناتوان را توان مى را شفا مى مريض ها گذارد،  مى
يامت، حساب و كتاب و پاداش و كيفر همه، با اوست. آن روز معلوم خواهد شد كه همه ذات او. در ق

اند، باخته و زيان  كاره اوست و ديگران را كارى ساخته نيست و آنانكه به درگاه غيراو روى آورده
  »اند... كرده

و اعتالى مكتب گردد. هللا اكبر، شعار برترى  ، شروع مىبا عظمت  با نام چنين خداى نماز خويش را 
  و عقيده ماست.

  گردد. ختم مى» هللا رحمة«شود و با  شروع مى» هللا اكبر«نماز با  گفتيم 
بعضی شامل فرائيـض خارجی    شامل فرائض داخلی و به نظرتکبير تحريمه به نظربـعضی علماء 

( هللا تعلی بسيار بزرگ است)  هللاُ اَْکبَرْ  نماز ميباشد و وقتـيـکه نيت نماز را نموديد باز تـکبـير تـحريمه
  گـفـته ميشود.
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  تـکبير تـحريمه و طريـقه نماز:
تـکبير اولی است نماز شروع ميشود و همراه با امام يـکـجا بدون     هللاُ اَْکبَرْ   گـفتن که  هللاُ اَْکبَرْ   بهگفتيم 

 زمانيکه وقـفه گـفته شود زيرا ثواب زياد دارد و متباقی همه تـکبيرات به متابعت امام گـفته ميشود، 
دست های خويش را تا شانه ها ( هللا تعلی بسيار بزرگ است) گـفـته ميشود،   هللاُ اَْکبَرْ   تـکبـير تـحريمه

گوش ميرساند وکـف دستها بايد طرف قبله باشد متباقی انـگشتان را به حالت  يا هم تا برابر نرمی و
بـگيرد که دست چپ در زير دست راست را  باالی سينه قرار  عادی بـگيرد بعد از تـکبير دستها را 

  .باالی بند ان بـگذارد طوريـکه به انـگشتان دست راست بند دست چپ رامحکم بگيرد

  شود: ايی که بين اقامه و تکبيرة االحرام خوانده میدع
شود ، مصلين  الفاظی را که  سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم است زمانيکه  اقامه نماز خوانده  می

گويد  بايد آنرا تکرار کنند، بخاطر آنکه  اقامه، حکم آذان دوم را ميدهد ومانند  آذان به  اقامه کننده می
حّی علی الصالة و حّی علی الفالح   «شود، با اين تفاوت  زمانيکه  اقامه کننده  آن جواب گفته می

بگويد، و و قتيکه الفاظ (قد قامت الّصالة   گويد شنونده به جای آن (الحول و ال قّوة االّ باg)  را می  »
ا هللا را نگويد ی اقامه ) خوانده  ميشد  ، عين  همين الفاظ را بايد در جواب آن گفته شود ،  و جمله

 ِ َّb چون حديثی که در اين باره آمده ضعيف است و از حديث صحيح ثابت است که رسول هللا َصلَّى
ن فُقُولُوا ِمثَل َمايقُولُ « َعَليِه َوآِلِه َوَسلََّم فرموده است :  مؤذن را  (هر گاه  (   ندای ) » إَذا َسِمعتُم الُمؤذِّ

شود چون هر  اين حديث، شامل آذان و اقامه هر دو  میحکم ا هم بگوييدگويد شم شنيديد آنچه را که می
را به پايان می برد، شنوندگان بر پيامبر  شوند هر گاه اقامه کننده (ال إله االّ هللا)  دو آذان ناميده می

ِ َعَليِه ِ َوَسلََّم درود َّb عَوةِ الـتّاّمِة والّصالة و سالم فرستاده و دعای( اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه اَلدّ  َصلَّى
را بخوانند، همان طور که پس از اتمام آذان نيز همين دعا را می خوانند .ساير دعای که  ) ...الَقائَِمةِ 

توسط برخی  از مسلمانان در بين اقامه وتکبير تحريمه گفته ميشود درشرع دليلی برايش ديده نميشود 
  .(90-6/89) ی و افتا. ( مواخذ : فتاوای انجمن دايمی مباحث علم

  دعاء بعد از تكبيرة االحرام و قبل از قرائت سوره فاتحه: 
 :استفتاح  یدعا

   اول  :
أصحاب السنن األربعه، ( » َغْيُرکَ  إَِلهَ  َوالَ  َجدَُّک، َوتََعالَى اْسُمَک، َوتََباَرکَ  َوِبَحْمِدَک، اللَُّهمَّ  ُسْبَحانَکَ « 

بار الها! پاک و منزهى، و حمد از آِن ) . (  ١/٫١٣۵، وصحيح ابن ماجه ١/٧٧صحيح الترمذی 
وجود » بحق«توست، و نامت با برکت است وقدرت و شکوه تو بسيار باالست و هيچ معبودى بجز تو 

  ندارد).
   دوم :

 يُنَقَّى َکَما َخَطايَایَ  ِمنْ  نَقِّنِیْ  اللَُّهمَّ  َمْغِرِب،َوالْ  اْلَمْشِرقِ  بَْينَ  بَاَعْدتَ  َکَما َخَطاَيایَ  َوبَْينَ  بَْيِنیْ  بَاِعدْ  اللَُّهمَّ « 
َّْلجِ  َخَطايَایَ  ِمنْ  اْغِسْلنِیْ  اللَُّهمَّ  الدَّنَِس، ِمنَ  األَْبيَضُ  الثَّْوبُ  ، ومسلم ١/١٨١البخاری  ( » َواْلبََردِ  َواْلَمِاء ِبالث

بين مشرق و مغرب انداخته اى، بار الها! بين من و خطاهاى من، همانند فاصله اى که ) (١/٫۴١٩
شود. بار الها!  فاصله بيانداز، و مرا از خطاهايم پاک ساز، همانند لباس سفيدى که از آلودگى پاک می

  خطاهاى مرا با برف و آب و تگرگ بشوى).
  سوم :

ْهتُ «  ً  َواألَْرضَ  السََّمَواتِ  َفَطرَ  ِللَِّذیْ  َوْجِهیَ  َوجَّ  َونُْسِکْی، َصالَِتْی، إِنَّ  اْلُمْشِرِکْيَن، ِمنَ  أَنَا َوَما َحنِْيفا
 الَ  اْلَمِلکُ  أَْنتَ  للَُّهمَّ ا اْلُمْسِلِمْيَن. ِمنَ  َوأَنَا أُِمْرتُ  َوبَِذِلکَ  لَهُ  َشِرْيکَ  الَ  اْلَعالَِمْيَن، َربِّ  gِ  َِوَمَماِتْی، َوَمْحيَاَی،

ً  ذُنُْوبِیْ  ِلیْ  فَاْغِفرْ  بَِذْنِبیْ  َواْعتََرْفتُ  نَْفِسیْ  َظلَْمتُ  َعْبُدَک، َوأَنَا َربِّیْ  أَْنتَ  أَْنَت، إِالَّ  إَِلهَ   يَْغِفرُ  الَ  إِنَّهُ  َجِمْيعا
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 يَْصِرفُ  الَ  َسيِّئََها، َعنِّیْ  َواْصِرفْ  أَْنَت، إِالَّ  ألَْحَسنَِها ِ ِدیْ يَهْ  الَ  األَْخالَقِ  ألَْحَسنِ  ِ َواْهِدنِیْ  أَْنَت. إِالَّ  الذُّنُْوبَ 
 تََباَرْکتَ  َوإِلَْيَک، بِکَ  أََنا إِلَْيَک، لَْيسَ  َوالشَّرُّ  ِبيََدْيَک، ُکلُّهُ  َواْلَخْيرُ  َوَسْعَدْيَک، لَبَّْيکَ  أَْنَت، إِالَّ  َسيِّئََها َعنِّیْ 

من چهره ام را به سوى ذاتى متوجه کرده ام که ) ( ١/٫۵٣۴مسلم ( » إَِلْيک َوأَتُْوبُ  کَ أَْستَْغِفرُ  َوتََعالَْيَت،
آسمان ها و زمين را آفريد، در حالى که من از باطل روى گردان شده و به سوى حق آمده ام، و از 

دستور مشرکان نيستم، نماز، عبادت، زندگى و مرگم از آِن پروردگار جهانيان است که شريکى ندارد، 
يافته ام که چنين کنم، و من از فرمانبرداران مى باشم. پروردگارا! توئى پادشاه، بجز تو، معبودى 

وجود ندارد. تو پروردگار من هستى و من بنده ى توأم، بر خود ظلم کردم، و به گناهم » بحق«
  .اعتراف نمودم، همه ى گناهانم را ببخشاى، همانا بجز تو کسى گناهنم را نمى آمرزد

الهى! مرا به نيکوترين اخالق و خصلت ها، رهنمون فرما، همانا بجز تو کسى نيست که مرا بسوى 
آنها هدايت کند. الهى! خصلت هاى بد را از من دور بگردان، زيرا بجز تو کسى نيست که آن ها را از 

ى در اختيار من دور بگرداند. من در بارگاهت حاضرم، و براى اطاعتت آماده ام، هرگونه خير و نيک
توست، بدى را به سوى تو راهى نيست. الهى! من به لطف تو موجودم، و به سوى تو متوجه ام، تو 

  کنم). بسيار بابرکت و برتر هستى، از تو آمرزش مى خواهم، و در بارگاهت توبه می
  چهارم :

 تَْحُکمُ  أَْنتَ  َوالشََّهاَدِه، اْلغَْيبِ  َعاِلمَ  َواألَْرِض، لسََّمَواتِ ا فَاِطرَ  َوإِْسَراِفْيلَ  َوِمْيَکاِئْيَل، ِجْبَرائِْيَل، َربَّ  اللَُّهمَّ «
 إِلَى تََشاءُ  َمنْ  تَْهِدیْ  إِنَّکَ  ِبإِْذنَِک، اْلَحقِّ  ِمنَ  ِفْيهِ  اْختُِلفَ  ِلَما اْهِدنِیْ  يَْختَِلفُْوَن، فِْيهِ  َکانُْوا َفْيَما ِعبَاَدکَ  بَْينَ 

(الهى! پروردگار جبرائيل و ميکائيل و اسرافيل، اى مبدع آسمان  )  ١/٫۵٣۴مسلم» (  ُمْستَِقْيمٍ  ِصَراطٍ 
ها و زمين، و آگاه از دنياى پنهان از ديدگان، و مطلّع از جهان عيان، تـو در بين بندگانت در آن چـه 
که در آن اختـالف مى ورزند، حاکمى، مرا به آنچه که از حّق در آن اختالف شده است، با اراده ات 

  .کنى) يت کن، چرا که تو هرکس را که بخواهى به راه راست هدايت میهدا
  پنجم :

 َکِثْيراً، gِ  َِواْلَحْمدُ  َکثِْيراً، gِ  َِواْلَحْمدُ  َکِثْيراً، gِ  َِواْلَحْمدُ  َکِبْيراً، أَْکبَرُ  هللاُ  َکِبْيراً، أَْکبَرُ  هللاُ  َکبِْيراً، أَْکبَرُ  هللاُ « 
ُ    »َوأَِصْيالً  ْکَرهً بُ  هللاِ  َوُسْبَحانَ     »  َوَهْمِزهِ  َونَْفِثِه، َنْفِخِه، ِمنْ  الشَّْيَطاِن: ِمنَ  ِباgِ  َوأَُعْوذُ  « ثالثا

، و مسلم از ابن عمر م به اين صورت و در ۴/٨۵، وأحمد ١/٢۶۵، وابن ماجه ١/٢٠٣أبو داود   (
ى ستايش ها به کثرت هللا، برترين و بزرگترين است، همه )( اى روايت شده است ضمن قصه

مخصوص اوست، من صبح و شام او را تسبيح مى گويم) ( سه بار)  (به هللا پناه مى برم از غرور، 
  .ی شيطان) سحر و وسوسه

  ششم :
، َوَمنْ  َواألَْرِض  السََّمَواتِ  نُْورُ  أَْنتَ  اْلَحْمدُ  لَکَ  اللَُّهمَّ «    َواألَْرِض  َمَواتِ السَّ  قَيِّمُ  أَْنتَ  اْلَحْمدُ  َولَکَ  فِْيِهنَّ

، َوَمنْ  ) َوَمنْ  َواألَْرِض  السََّمَواتِ  َربُّ  أَْنتَ  اْلَحْمدُ  َولَکَ  ( ِفْيِهنَّ  السََّمَواتِ  ُمْلکُ  لَکَ  اْلَحْمدُ  (َولَکَ  ِفْيِهنَّ
) َوَمنْ  َواألَْرِض   َوَوْعُدکَ  اْلَحقُّ  أَْنتَ  اْلَحْمدُ  (َولَکَ  َواألَْرِض) السََّمَواتِ  ُمِلکُ  أَْنتَ  اْلَحْمدُ  (َولَکَ  فِْيِهنَّ

، ، َوِلقَاُؤکَ  اْلَحقُّ  َوَقْولُکَ  اْلَحقُّ ، َوالنَّارُ  َحقٌّ  َواْلَجنَّهُ  اْلَحقُّ ، َوالنَّبِيُّْونَ  َحقٌّ ) َوالسَّاَعهُ  َحقٌّ  َوُمَحمٌَّدص َحقٌّ  َحقٌّ
 فَاْغِفرْ  َحاَکْمُت، َوإِلَْيکَ  َخاَصْمُت، َوبِکَ  أََنْبُتَ◌، کَ َوإِلَيْ  آَمْنُت، َوبِکَ  تََوکَّْلتُ  َوَعَلْيکَ  أَْسلَْمُت، لَکَ  (اللَُّهمَّ 

ْرُت، َوَما قَدَّْمُت، َما ِلیْ  ُم، (أَْنتَ  أَْعَلْنُت) َوَما أَْسَرْرُت، َوَما أَخَّ رُ  َوأَْنتَ  اْلُمقَّدِ  أَْنتَ  ( أَْنَت) إِالَّ  إَِلهَ  الَ  اْلُمَؤّخِ
ومسلم همانند آن  ۴۶۵، ۴٢٣،  ٣٧١/ ١٣و  ١١/١١۶و ٣/٣لبخاری مع الفتح ا( ». أَْنتَ  إِالَّ  إَِلهَ  الَ  إِلَِهیْ 

بار الها! حمد از آِن تو است، تو نور آسمان ها و ) ( ١/٫۵٣٢به صورت اختصار روايت نموده است 
زمين، و آنچه که در ما بين آنهاست، هستى. حمد از آِن تو است، تو سرپرست آسمان ها و زمينى، و 

آنهاست. (و حمد از آِن تو است، تو پروردگار آسمان ها و زمين و آنچه که در بين  آنچه که در بين
آنهاست، هستى).  ( و حمد از آِن تو است، تو پادشاه آسمان ها و زمين هستى). ( و حمد از آِن توست) 

( تو حقّى، وعده، گفتار، لقاء، بهشت، آتش، پيامبران، محمدص، و روز قيامت حّق هستند) 



يمهتحر يروتکب يامق  

 

 

7 

گارا!من تسليم توأم، و بر تو توّکل نمودم، و به تو ايمان آوردم، و به سوى تو برگشتم، و (پرورد
بخاطر تو دشمنى ورزيدم، و حاکميت از آِن تو است، و گناهانى را که پيش از مرگ فرستاده ام و 

خته ام، آنچه را که بعد از مرگ، خواهند آمد، و آنچه را که پنهان نموده ام، و آنچه را که آشکار سا
  .وجود ندارد)» بحق«ببخشاى، تقديم و تأخير بدست تو است، و هيچ معبودى بجز تو 

  فضليت تکبير تحريمه در روايت اسالمی :
از جمله امور مستحب و سنت؛ حاضر شدن در نماز جماعت هنگام تکبيرة االحرام امام است، و در 

شده است از جمله روايتي که امام مورد فضيلت دريافتن امام در آن وقت آثار و نصوصي وارد 
َمْن «ترمذي از انس بن مالک رضي هللا عنه آورده که گفت: رسول هللا صلي هللا عليه وسلم فرمود: 

ِ أَْربَِعيَن يَْوًما ِفي َجَماَعٍة يُْدِرُك التَّْكبِيَرةَ اْألُولَى ، ُكِتبَْت َلهُ بََراَءتَاِن : بََراَءةٌ مِ  ِر ، َوبََراَءةٌ ِمْن ْن النَّاَصلَّى ِ{َّ
هرکس چهل روز نمازش را در جماعت با تکبيره اإلحرام بخواند، «يعني:  )241ترمذي (» النَِّفاقِ 

 .»شود: نجات از آتش جهنم و برائت از نفاق برايش دو برائت نوشته مي
ه اين اين حديث بصورت موقوف از انس بن مالک رضي هللا عنه روايت شده و البته برخي گفته اند ک

حديث مرفوع است ولي امام ترمذي و دارقطني گفته اند که موقوف بودن حديث راجح است، و عالمه 
  الباني حديث را حسن و مرفوع دانسته است. 

سعيد بن مسيب رحمه هللا از کبار تابعين ميفرمايد : به مدت پنجاه سال تکبيرة االحرام آغازين  -
  ).163/ 2»  (ولياء حلية األ« جماعت را از دست ندادم. 

وکيع بن جراح ميفرمايد : کاکايش نزديک به هفتاد سال تکبيرة االحرام اول (نماز جماعت) را از  -
  دست نداد، و من نزديک به دوسال کمتر از او بودم و نديدم که او رکعتي را از دست داده باشد.

  )755» (مسند ابن الجعد «   
هرگاه کسي را ديدي که نسبت به دريافتن تکبيرة االحرام آغاز  از إبراهيم نخعي روايت است که :  -

 جماعت سستي مي کند، دستت را از او بشور (يعني خيري در او نيست). 
 ).215/ 4» (حلية األولياء « 
يحيي بن معين ميفرمايد : شنيدم که وکيع مي گفت: کسي که تکبيرة االحرام اول را درنيابد پس  -

 . )2652للبيهقي (» شعب اإليمان« شته باشد انتظار خير آنرا ندا
آثار منقول زيادي از سلف در مورد فضيلت دريافتن تکبيرة االحرام «  ابن حجر رحمه هللا ميفرمايد : 

 ).131/ 2» (التلخيص الحبير» .«وارد است
 .ودبنابراين بر نمازگزارن است تا به رسيدن تکبيرة الحرام آغازين امام در نماز جماعت حريص ب

  ماموم چگونه ميتواند  فضيلت تکبيرة االحرام را کمايی نمود :
علما در مورد اينکه ماموم چگونه ميتواند فضيلت تکبيرة االحرام را کمايی نمايد اقوالی متعددی را 

 اکتفاء مينمايم : علماء  از اقول چند قولی ارائيه نموده اند که در اينجا به ذکر 
  اول:

ماموم با حضورش در وقت گفتن تکبيرة االحرام امام، فضيلت آنرا دريافته است و بايد تکبير ماموم  
 .بدون تاخير بعد از تکبير امام باشد

  دوم:
 .ماموم فضيلت آنرا تا زمانيکه هنوز امام شروع به فاتحه نکرده دريافته است 

  سوم:
ايان برساند به وي برسد، او فضيلت تکبيرة االحرام هرگاه ماموم قبل از اينکه امام قرائت فاتحه را بپ 

را دريافته است. و اين قول وکيع است چنانکه هنگامي که از او در مورد حدود تکبيرة االولي مي 
طبقات » . «تا زمانيکه هنوز امام قرائت فاتحه را تمام نکرده است« پرسند او جواب مي دهد: 
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 ).3/219لألصبهاني (» المحدثين
  چهارم:

هرگاه ماموم در هنگام قيام رکعت اول به امام برسد، او فضيلت تکبيرة الحرام را دريافته است زيرا  
 .محل و وقت تکبيرة االحرام، قيام رکعت اول است

  پنجم:
ماموم فضيلت تکبيرة االحرام را تا رکوع رکعت اول امام ماداميکه به آن برسد دريافته است. و اين  

» رد المحتار«( برای مزيد معلومات مراجعه فرمايد : به .نفيه استمذهب امام صاحب ابوح
 .)206/ 4»(المجموع « )، 11/ 3» (الفتاوى الهندية «  )، 4/131(

شافعي و قول ونظريه امام بنظر مي رسد که قول اول صحيح تر باشد و آن قول جمهور علما از جمله 
 .حنابل نيز مي باشدامام 

ستحب است که ماموم بر رسيدن به تکبيرة االحرام آغازين امام محافظت و م« ميفرمايد :امام نووي 
تداوم داشته باشد، و چندين قول در مورد وقت دريافتن آن وارد شد است که صحيح ترين آنها آنست 

که ماموم شاهد و شنونده ي تکبيرة االحرام امام در آغاز نماز باشد و او نيز بعد از وي تکبير بگويد، 
روضة الطالبين وعمدة » . «بعد از آنزمان برسد ديگر فضيلت آنرا از دست داده است...چنانکه 
 ).446/ 1» (المفتين

ابراهيم بن حارث از امام احمد ذکر کرده؛ کسي که در لحظه ي تکبيرة : « ميفرمايد و امام ابن رجب 
 ».االحرام امام همراه او نباشد پس او فضيلت آنرا درنيافته است

وکيع گفته است: کسي که با امام خود آمين (بعد از فاتحه) را دريابد، پس او فضيلت :« فرمايد و باز مي
تکبيرة االحرام با امام را دريافته است. ولي امام احمد اين گفته را رد کرده و مي گويد: فضيلت 

 ».تکبيرة االحرام جز با رسيدن به تکبيرة االحرام امام حاصل نمي شود
جماعتي گفته اند: فضيلت تکبيرة االحرام اول جز با حضور در :«ه هللا ميفرمايد و ابن مفلح رحم

 . )1/521البن مفلح (» الفروع».«لحظه ي گفتن تکبير امام حاصل نمي شود.
و حجاوي گفته: رسيدن به تکبيرة االحرام امام فضيلت است، و اين امر با حضور ماموم در هنگام 

 ».او بعد از تکبير امام حاصل مي شود تکبير امام و گفتن تکبير توسط
سنت آنست که هرگاه امام تکبير گفت تو نيز بعد از وي تکبير بگويي «و شيخ ابن عثيمين ميفرمايد : 

تا فضيلت تکبيرة االحرام را بدست آوري، چنانکه از پيامبر صلي هللا عليه وسلم ثابت شده که 
« تکبير گفت پس شما نيز تکبير بگوييد، حرف (فاء) در يعني: هرگاه امام » إذا كبر فكبروا«فرمود:
بر ترتيب و تعقيب داللت دارد، يعني از لحظه اي که امام تکبير مي گويد و صوت او با » فکبروا

(راء) در (هللا اکبر) قطع مي شود، تو نيز تکبير بگو و نبايد در آن لحظه به چيز ديگري مشغول 
هلوي خود، زيرا اشتغال به اين موارد در آن لحظه باعث خواهد شد باشي؛ نه دعا و نه سخن گفتن با پ

 ).2/192» (لقاء الباب المفتوح» .«تا فضيلت تکبيرة االحرام را از دست بدهي
فضيلت تکبيرة االحرام جز با حضور ماموم در هنگام تکبير امام «و شيخ صالح فوزان مي گويد: 

  )1/140» (الملخص الفقهي». «حاصل نمي شود.

  حکم فراموشی  تکبيرتحريمه در نماز:
فراموش کند گفتيم که تکبيرة االحرام آغازين نماز از ارکان نماز است، و هرکس عمدا يا سهوا آنرا 

اعاده نمايد ، و اما کسی سر واز نونگويد، نمازش باطل است و بر وی الزمست که نمازش را از ويا 
ری همراه امام بياد آورد که تکبيرة االحرام را نگفته، که در نماز جماعت باشد و بعد از خواندن مقدا

الزم نيست نمازش را قطع کند، بلکه از لحظه ای که بيادمی آورد بايد تکبيرة االحرام را بگويد گويا 
تازه وارد جماعت شده است وهمانجا راابتدای نمازش قرار دهد، و بعد از سالم امام نمازش را تکميل 

  کند.
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اگر کسی تکبيرة االحرام را فراموش کند، آيا به نماز  در جواب  سوالی ، مه هللا ابن باز رح شيخ 
  ادامه دهد تا تمام می شود و بعدا آنرا تکرار کند، و يا نمازش را قطع کند و تکرار نمايد؟خويش 

اگر گفتن تکبيرة االحرام را فراموش کند يا در گفتن آن شک کند، بر او الزمست : « ميفرمايد 
اصله که متوجه می شود تکبير گويد، و بنا را بر آنچه بعد از تکبير درمی يابد قرار دهد، مثال اگر بالف

بعد از رکعت اول امام تکبير گفت، اينگونه حساب کند که او رکعت اول را از دست داده و لذا بعد از 
را گفت، اينگونه سالم امام (برخيزد) و آن يک رکعت را قضاء نمايد، و اگر در رکعت سوم تکبيرش 

حساب کند که دو رکعت را از دست داده، لذا بعد از سالم امام دو رکعت را قضاء کند، و اين هنگامی 
است که دچار وسوسه نشده باشد، اما اگر فرد وسواسی باشد يا دچار وسوسه شده باشد، اينگونه حساب 

م) قضاء نکند، تا مايه خواری شيطان کند در همان اول نماز تکبير گفته، و چيزی را (بعد از سالم اما
   ) .11/275مجموع فتاوی الشيخ ابن باز (». و مقابله با وسوسه او باشد

  يادداشت در مورد سکوت در حال قيام :
پيامبر صلی هللا عليه و سلم دو بار مکث  محدثين در مورد سکوت ومکث در قيام نمازمينويسند که از

  در قيام نماز وارد شده است، يکی مستقيما بعد از تکبيرة االحرام، و ديگری درست قبل از رکوع.
  سکوت بعد از تکبيرة االحرام بخاطر قرائت دعاء استفتاح ميباشد که  البته قرائت آن سنت است.

سکوتش کوتاهتر است و چيزی خوانده نميشود، و  ولی سکوت  قبل از رکوع و بعد از قرائت قرآن،
شايد علت مکث قبل از رکوع آنست که پايان قرائت قرآن به هللا اکبر رکوع وصل نشود، لذا سنت 

  پايان  .است که پس از پايان قرائت کمی مکث کرد، و سپس هللا اکبر رکوع گفت و به رکوع  رفت 
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