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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  قرائت در نماز
  خواننده محترم !

قبل از همه بايد گفت که : در شرعيت اسالمی يک اصل دقيق وکلی وجود دارد ، وآن 
واجب است که از  اينکه اصل در عبادات توقيفی است يعنی اينکه عمل به آن طريق

صاحب  شريعت به ثبوت رسيده باشد ، ودر آن جای برای بحث از حکم وعلل وجود 
ندارد . بنآ حکم همين است  که در نماز بايد سوره های قرآنی را قرائت ، در جای که 

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم قرائت جهری نموده ، قرائت جهری ودر جای که قرائت 
رائت سری بعمل اريم ، تخلف واستدالل وجستجوی حکمت در کار سری  نموده است ق

  نيست .
عظيم از جانب ديگر اگر با آنهم خواستار حکمت وفلسفه خواندن سوره های از قرآن 

در نماز باشيم ، گفته ميتوانيم که خواندن وقرائت سوره های قرآن عظيم الشام در الشان 
ز کتاب خويش يعنی قرآن عظيم الشان که برای نماز بدين معنا  است كه مسلمانان نبايد ا

به فراموشی هدايت ورهنمايی انسان ها گسيل يافته است دور بمانند ، ودر نهايت امر 
  .سپرده شود

بناً خواندن قرآن در نماز وبخصوص ختم کامل آن در نماز تراويح  در ماه مبارک 
رابطه خويش را بطور  رمضان ، نوع از تمرين است  که مؤمن مسلمان با اين تمرين 

دايم با قرآن عظيم الشان حفظ  نمايند ، بنابر اهميت همين امر است که پروردگار با 
  قرآن عظيم الشان را برما مسلمانان در نمازواجب گردانيده است. قرائتعظمت ما  

 دعاء استفتاح در نماز 
مستحب و مندوب  دعا ء االستفتاح عبارت از دعای است که  به آن نماز آغاز ميگردد ،
، نمازخويش را  است كه نمازگزار يكی از دعاهائی را كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم

 .، بخواند كرد، بعد از تكبير االحرام و قبل از قرائت سوره فاتحه بدان آغاز و افتتاح می
آغاز می  رسوالکرم صلی هللا عليه و سلم ، پس از تکبير، قرائت را با دعاهای متنوع 

التتّم صالة الحد ّمن النّاس حتّی يکبّر و «فرمود: » مسيیء الصالة«مود ، چنانکه به ن
(روايت ابوداود و حاکم) ...» يحمدهللا جّل و عّز و يثنی عليه، و يقرأ بما تيّسر من القرآن 

(نماز هيچ کس کامل نخواهد شد مگراينکه تکبير بگويد و خدا را سپاس و ستايش کند و 
    برايش ميسر است، تالوت نمايد. ) آنچه از قرآن
نماز خويش را  به آن می اغازيد  سلم قرائت که پيامبر صلی هللا عليه و دعاها ی را 

  مطابق احاديثی  قرار ذيل ميباشد:
   در حديثی که در مسلم از عمر بن الخطاب  روايت گرديده است  آمده  است:الف:

ای معبودمن » ( ُسْبَحَنَک اللَُّهمَّ َو ِبَحْمِدَک َوتََبَرَک اْسُمَک ،َو تََعالَی َجدَُّک َوَال اَِلهَ َغيُرَک « 
دانم و به ستايشت مشغولم، نامت مبارک و جاللت  ) خداوندا! تو را پاک و منزه میذاتت 

  واالست و هيچ معبودی جز تو نيست). 
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: پيامبر صلی هللا عليه و سلم  نقل شده  آمده است كه(رض) در حديثی که از ابوهريره  ب: 
  كرد. ، اندكی سكوت می بعد از تكبيره االحرام و قبل از قرائت فاتحه

االحرام و  كه بين تكبيره : ای پيامبر پدر و مادرم بفدايت باد، در اين مدت كوتاه  گفتم 
  : گويم : میفرمائيد چه چيز می خوانيد؟ فرمود ، سكوت می قرائت فاتحه

 اللَُّهمَّ َباِعْد َبينِی َوَبيَن َخَطايای َكَما َباَعْدَت َبيَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب، اللَُّهمَّ َنقِّنِی ِمْن َخَطايای«
  .» دِ َكَما يَنقَّى الثَّْوُب األَْبيُض ِمَن الدََّنِس، اللَُّهمَّ اْغِسْلنِی ِمْن َخَطايای ِبالثَّْلجِ َواْلَمِاء َواْلَبرَ 

، خدايا  ( خدايا مرا باندازه فاصله بين مشرق و مغرب از گناهانم و اشتباهاتم دور گردان
گردانده  مرا از گناهانم پاك گردان همانگونه كه جامه سفيد از چرك و آلودگی تميز و پاك 

، با برف و آب و تگرگ شسته  شود، خدايا مرا از گناهانم بشوی همانگونه كه جامه می
  اند. ). كرده شود)  ( بخاری و مسلم و صاحبان سنن بجز ترمذی آن را روايت  می
پيامبر  درحديثی که در  مسلم  از علی بن أبی طالب   روايت گرديده آمده  است که: ج :

  :  گفت ، سپس می گفت ايستاد، تكبير می صلی هللا عليه و سلم چون به نماز می
ألرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إن وجهت وجهی للذی فطر السموات وا« 

صالتی ونسكی ومحيای ومماتی a رب العالمين ، ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين ، اللهم أنت الملك ال إله إال أنت ، أنت ربی وأنا عبدك ، ظلمت نفسی واعترفت 

، واهدنی ألحسن األخالق ال  بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعاً ، إنه اليغفر الذنوب إال أنت
يهدی ألحسنها إال أنت ، واصرف عنی سيئها ال يصرف عنی سيئها إال أنت ، لبيك 

وسعديك والخير كله بيديك ،والشر ليس إليك ، أنا بك وإليك ، تباركت وتعاليت ، استغفرك 
ا و كه آفريننده آسمانه نمايم  (روی خود را تنها به سوی آنكس متوجه می».وأتوب إليك
، من  كنم گردان و خود را به وی تسليم می ، در حاليكه از باطل روی  زمين است

) و  قربانيم گمان نمازم و عبادتم ( ، بی ) ورزم به وی شرك نمی ازمشرکين  برای هللا نيستم (
، و هيچ شريكی ندارد، و بدين  است  كه پروردگار عالميان  زندگيم و مرگم برای هللا است 

،  ، خدايا تو خداوندی و بجز تو معبودی نيست ، و من از جمله مسلمانانم ام ده شدهدستور دا
گناه خويش  ام و به  كرده  ، من به خود ستم تنها تو پروردگارم هستی و من بنده توام

تواند گناهان را  گناهانم را بيامرز، زيرا به غير از تو كسی نمی ، پس همه  كنم اعتراف می
كه مردم را   ، چه تنها تو هستی كن  به زيباترين اخالق و خويها راهنمائیبيامرزد، و مرا 

كه  ، و اخالق ناپسند را از من دور ساز كه تنها تو هستی  كنی به زيباترين آنها هدايت می
باشم  ، و همواره پيرو دين تو می ، خدايا من همواره به فرمان تو هستم كنی توانی چنين  می

، و شر و بدی هرگز به تو راه ندارد و هيچ چيز نسبت به  دست تو استها در  و تمام نيكی
،  گردم ای و من از آن توام و به سوی تو بر می تو شر نيست و آن را برای حكمتی آفريده

گردم و توبه  بر می طلبم و به سوی تو ، از تو آمرزش می تو مبارك و برتر از همه هستی
  ). اند. بوداودآنرا روايت كرده)(احمد و مسلم و ترمذی و ا كنم می
در حديث که از مسلم روايت گرديده ، آمده  است که: عبدالرحمن بن عوف  از بی بی  د:

عائشة ( رض ) سوال کرد که پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز در قيام ليل به کدام دعا 
  آغاز ميگرد ، گفت به دعا ذيل :
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طر السموات األرض ، عالم الغيب والشهادة ، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فا«
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدنی لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 

خداوندا! ای پروردگار جبرئيل و ميکائل و «».تهدی من تشاء إلى صراط مستقيم 
تو ميان بندگانت در آنچه اسرافيل! ای آفرينندة آسمانها و زمين! ای آگاه به نهان و آشکار! 

کنی، در آنچه مورد اختالف هست مرا با اذن خود به  ورزيدند قضاوت می اختالف می
مسلم ». ( کنی حق و راستی هدايت کن. همانا هر که را بخواهی به راه راست هدايت می

  ) .و ابوعوانه
پيامبر صلی  ابن عمر روايت شده است  آمده است که ما با در حديثی که در مسلم از هـ:

 هللا عليه وسلم نماز ميخوانديم  يکی از نمازگزارا اين دعا ء در استفتاح نماز خواند :
پيامبر صلی هللا عليه وسلم » هللا أكبر كبيرا والحمد a كثيرا وسبحان هللا بكرة وأصيال  «  

فقال رسول «  برای اين شخص گفت بسيارخوب ، دروازه های آسما ن برويت باز شد 
 . »  صلى هللا عليه وسلم : عجبت لها فتحت لها أبواب السماءهللا
همچنان در حديث در مسلم از حضرت آنس روايت است که شخصی در صف نماز  و:

« الحمد a حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه « داخل شد  اين دعا را در استفتاح نماز خواند : 
پيامبر  »فقال النبی صلى هللا عليه وسلم : لقد رأيت اثنی عشر ملكاً يبتدرونها أيهم يرفعها . 

دوازده » «َلَقْد َرأَيُت اثَْنْى َعَشَر َملًَكا يْبتَِدُروَنَها أَيُهْم يْرفَعَُها«فرمود:  وسلم  صلی هللا عليه
مسلم و ». گرفتند فرشته را ديدم که در رساندن آن به (عالم) باال از هم سبقت می

  .ابوعوانه
 : از حضرت عايشه ام گفته است كه  از عاصم بن حميد روايت شده در حديث ديگری ز:

كرد؟   : پيامبر صلی هللا عليه و سلم نماز شب را با چه چيز افتتاح می كه المومنين پرسيدم 
كه پيش از تو كسی آن را از من نپرسيده  : براستی تو چيزی از من پرسيدی  او گفت

) و ده بار  هللا اكبر ، ده بار تكبير ( االحرام ايستاد، بعد از تكبيره ، او هرگاه به نماز می است
) و ده بار  ال اله اال هللا ) و ده بار تهليل ( سبحان هللا ) و ده بار تسبيح ( الحمد a تحميد (

:" (اللهم اغفر لی واهدنی وارزقنی  گفت . و بدنبال آن می گفت ) می استغفر هللا استغفار (
به من كن و  خدايا مرا بيامرز و هدايتم  وعافنی ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة) (  

روزی ده و مرا تندرست وصحتمند  گردان و از تنگی جا در قيامت به خداوند پناه 
   اند. .( ابوداود و نسائی و ابن ماجه )  آن را روايت كرده برد)  می
در صحيح البخاری وصحيح مسلم عن أبن عباس مرفوعا اين دعا در استفتاح نماز ذکر ح:

ور السموات واألرض ومن فيهن ولك الحمد أنت اللهم لك الحمد أنت ن« گرديده است  : 
قَيُم السموات واألرض ومن فيهن ( ولك الحمد ، أنت ملك السموات واألرض ومن فيهن ) 

ولك الحمد ، أنت الحق ، ووعدك حق ، وقولك حق ، ولقاؤك حق ، والجنة حق ، والنار 
عليك توكلت ، وبك حق ، والساعة حق ، والنبيون حق ، ومحمد حق ، اللهم لك اسلمت ، و

آمنت ، واليك أنبت ، وبك خاصمت ، واليك حاكمت (  أنت ربنا واليك المصير ، فاغفر لی 
ما قدمت وما آخرت ، وما أسررت وما أعلنت )  (وما أعلم به منی )  أنت المقدم وأنت 

بخاری، مسلم،  » (المؤخر ( أنت إلهی )  ال إله إال أنت (  وال حول وال قوة إال بك )  
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  ابوعوانه، ابوداود، ابن نصر و دارمی).
ها است، هستی  ها و زمين و آنچه در آن خداوندا! ستايش تو راست. تو روشنگر آسمان«

آسمانها و زمين و آنچه در آنهاست هستی. ستايش برای توست. تو پادشاه  تو نگهدارندة 
ات، سخنت و  . تو حقی، وعدهآسمانها و زمين و آنچه در آنهاست هستی. سپاس برای تو

اند. محمد حق است،  ديدارت حق است، بهشت و جهنم و قيامت حق است. پيامبران حق
گردم و به  خداوندا! تسليم توام، بر تو توکل دارم، به تو ايمان آوردم، به سوی تو برمی

م ا آيم. از گناهان گذشته و آينده ورزم و پيش تو برای داوری می خاطر تو دشمنی می
ام و گناهانی را که تو بدانها آگاهتری. تو  درگذر؛ گناهانی که پنهان يا آشکارا مرتکب شده

ای جز تو  مقدم و مؤخری، تو پروردگار منی، خدايی جز تو نيست و هيچ حول و قوه
  ».خواند.  پيامبر اين دعا و دعاهای زير را در نماز شب می». نيست

كردم پيامبر صلی   : از عايشه سوال ه گفته استاز عبدالرحمن بن عوف روايت شده ك  -
 : هرگاه به نماز شب می گفت كرد؟  هللا عليه و سلم نماز شب را با چه چيزی افتتاح می

أللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، «   كرد: ايستاد، نماز خود را بدين دعا افتتاح می 
بين عبادك فيما كانوا فيه فاطر السموات واالرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم 

». يختلفون، اهدنی لما اختلف فيه من الحق بإذنك: إنك تهدی من تشاء إلى صراط مستقيم.
، آفريننده آسمانها و زمين  خداوندا، تو پروردگار جبرائيل و ميكائيل و اسرافيل هستی ( 

اختالف دارند،  ، تنها تو در بين بندگانت در آنچه با هم ، دانای نهان و آشكاری باشی می
،  كه با اجازه تو در آن اختالف پيش آمده است  كن به حقی ، مرا هدايت  كنی قضاوت می
)  ( مسلم و ابوداود و  كنی توانی هر كس را كه بخواهی به راه راست هدايت  تنها تو می

  اند. كرده  ترمذی و نسائی و ابن ماجه ) آن را روايت
  :  گفته است كه  كرده  ز پدرش روايت از نافع بن جبير بن مطعم او ا -

:  ( هللا اكبر )  سه بار،  گفت كه در نماز سنت می ام  از پيامبر صلی هللا عليه و سلم شنيده
) سه بار، و وسبحان هللا بكرة وأصيال سه بار، اللهم إنی أعوذ بك من  (والحمد a كثيرا 

امبر خدا، همز و نفث و نفخ شيطان ، ای پي الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه گفتم
أما همزة فالموتة  التی تأخذ بنی آدم، أما نفخه: الكثير، ونفثه: الشعر « ؟ فرمود: چيست

برم از  ، به تو پناه می برم خداوندا از شر شيطان مطرود و رانده شده به تو پناه می (
اع و خودپسندی و كه انسان را به نز ، و دميدن شيطان  مبارزه و وسوسه و خودپسندی

  كشاند . (  احمد و ابوداود و ابن ماجه و ابن حبان )  با اختصار، آن را روايت شعر می
  اند. كرده

: پيامبر صلی هللا عليه و سلم هرگاه شب برای  ازابن عباس روايت شده كه گفته است  -
الحمد أنت قيم اللهم لك : «  گفت گزارد، می ) می نماز شب خاست و نماز تهجد ( نماز برمی

السموات واالرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السموات واالرض ومن فيهن، ولك 
الحمد أنت مالك السموات واالرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق، 

ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق ومحمد حق، والساعة حق. 
منت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت أللهم لك أسلمت، وبك آ
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فاغفر لی ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، ال إله إال 
 aچه  خداوندا ستايش ترا سزاوار است » (  أنت، وال إله غيرك، وال حول وال قوة إال با ،

، و ستايش ترا شايسته  باشی ، می ر آنهاستتو نگه دارنده آسمانها و زمين و آنچه د
، و تو روشنی بخش  ، از آن تو است كه نور آسمانها و زمين و آنچه در آسمانها است است 

، و ستايش خاص توست چه تو خداوند آسمانها و زمين و آنچه در آنها  همه آنها هستی
، لقای تو حق و  ق استات نيز ح زيبد، چه تو حق و وعده ، و ترا ستايش می باشی است می

، پيامبرانت بر حق و رسالت محمد بر  سخنت حق و جنت حق و دوزخت نيز حق است
ام و  كرده ام و بر تو توكل  . خداوندا تنها به تو تسليم شده حق و رستاخيزت نيز حق است

. پس  ام ام و در راه تو به مخاصمه برخاسته و قضاوت  را به تو آورده به سوی تو آمده
توانی هر چيزی را به  امرز گناهان پيشين و پسين و پنهان  و آشكارم را. تنها تو میبي

  ، و هيچ ، هيچ معبود بحقی نيست جز تو، و به غير از تو خدائی نيست پيش و پس اندازی
) ( بخاری و مسلم و ابوداود    كمك و نيروی هللا كوشش و نيرويی ثمربخش نيست جز به 

اند. و در روايت ابوداود از ابن  بن ماجه و مالك آن را روايت كردهو ترمذی و نسائی و ا
تكبيره  : پيامبر صلی هللا عليه و سلم در نماز تهجد بعد از هللا اكبر ( كه  عباس آمده است

  )  خواند. ) آن دعا را می االحرام
  :فقهیيادداشت 

بدان اشاره نموديم جمع  دعا ء االستفتاح  همه دعا ء که در احاديث فوقآنمازگزار نبايد در
  نمايد .

  حکم شرعی همين است که :
بهتر آن  همانطوريکه که قبآل ياد اور شديم ،بعمل ايد ،  جمع بين دوثنا   در نماز نبايد 

جمع حکم شرعی همين است که :  را بخواند ،وری گاهی ديگاهی يکی وگ، خواهد بود 
  هر دو ثنا در نماز وجود ندارد .

 درمورد دعای استفتاح در نماز های سنت :يادداشت ضروری 
علمای اسالم اتفاق نظر دارند که خواندن دعای استفتاح در تمامی نماز های خواه فرض 

باشد يا نماز های سنت ويا هم نماز های نوافل باشد وبصورت کل همه ای نماز های که : 
ارای رکوع و دارای رکوع و سجود باشند، صحيح است، اما صرف در نماز جنازه که د

  سجده نيست اختالف نظر دارند:
  اول:

جمهور فقها ( امام صاحب مالک ،امام صاحب شافعی ، وامام صاحب حنبل ) بدين عقيده 
  اند که : خواندن دعای استفتاح در نماز جنازه سنت نيست، واستدالل مينمايند:

دعا استفتاح را خوانده از پيامبر صلی هللا عليه وسلم وارد نشده که در نماز جنازه اين  - 1
  باشند.

شريعت نماز جنازه را تخفيف داده، بنابراين ترک دعای استفتاح با اين امر مناسبت  - 2
  دارد.
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  دوم:
پيروان مذهب امام صاحب ابوحنفيه ميفرمايند که : خواندن دعای استفتاح در نماز جنازه  

هم سنت است،واستدالل مياورند که : نماز جنازه   نمازی مستقلی است، بنابراين دارای 
دعای استفتاح است، همانطور که ديگر نمازها با استفتاح شروع می شوند بايد نماز جنازه 

  استفتاح آغاز گردد . نيزبايد با دعای
البته بعضی از علمای فقه حنفی از جمله  امام طحاوی گفتند که نماز جنازه استفتاح  

  ).مالحظه فرمايد . )1/314» (بدائع الصنائع« ندارد.(تفصيل موضوع را ميتوان : 
امام طحاوی، مؤلف کتاب عقيده طحاوی يکی از علمای بزرگوار اهل  (خواننده محترم ! 

ايشان بيشتر با کتاب ارزشمند و مشهور "عقيده طحاوی"  جماعت هستند، و سنت و 
بهترين کتابهای عقيدتی اهل سنت است که توسط  شهرت دارند، که اين کتاب يکی از 

است و بهترين شرح آنهم مربوط است به  علمای زيادی از قديم و جديد شرح داده شده 
  شرح ابی العز حنفی رحمه هللا.

هجری قمری (تقريبا پانصد  239بنا به روايت شاگردش، ابن يونس در سال امام طحاوی 
اند،  اند، چنين آورده قبل از ابن تيميه) متولد شد. اکثر کسانی که شرح حالش را نوشته سال 

   همين است. که درست 
هجری قمری بوده، اما به  321همه آنان جز ابن نديم اتفاق نظر دارند که وفاتش درسال 

  ) باشد. هجری قمری می 322نديم، تاريخ وفاتش، سال  ن نظر اب
: در مجموع فتاوی خويش مينويسد :در خواندن دعای استفتاح در نماز   ابن باز شيخ 

جنازه ممانعتی  وجود ندارد ،هکذا امام ميتواند در نماز جنازه دعا افتتاح را نخواند در 
ازه با امام است ،ولی  نخواندنش هردوصورت اختيار خواندن دعای استفتاح در نماز جن

» أسرعوا بالجنازة«افضل و بهتر است، با استناد به فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم: 
تفصيل موضوع را ميتوان ».« (ميت را هر چه زودتر کفن و دفن نمائيد) بخاری و مسلم

  ). مطالعه فرمايد .13/141» (در مجموع فتاوی ابن باز
  تفتاح در نماز :خالصه بحث دعای اس

دعا ء االستفتاح عبارت از دعای است که  به آن نماز طوريکه در فوق متذکر شديم که :  
  . آغاز ميگردد

نمازهای سنت    بطور کلی خواندن دعای استفتاح در تمامی نمازهای فرض پنجگانه و
نمازها  تراويح و نماز شب و کسوف و استسقاء و نماز دو عيد و بقيهنماز مانند رواتب و 

صحيح و مستحب است، اما در مورد نماز جنازه خوانده نشود بهتر است، زيرا نماز 
جنازه بر تخفيف است و لذا جز سوره فاتحه سوره ديگری خوانده نمی شود وهکذا دارايی  

  رکوع و سجده نمی باشد .
ه اند: همچنان مطابق حديثی  پيامبر صلی هللا عليه وسلم که در مورد نماز جنازه فرمود

(ميت را هر چه زودتر کفن و دفن نمائيد) (بخاری و مسلم)  بايد » أسرعوا بالجنازة«
 درخواندن  نماز جنازه بايد سرعت بخرچ داد .
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  تعوذ در نماز :
  » استعاذه« 

در معنای »  عوذ « است. »  عوذ  »  « ذ ـ  و ـ  ع « استعاذه مصدر باب استفعال از
اه و در معنای مصدری به معنای پناه بردن و ملتجی شدن و اسمی به معنای ملجأ و پناهگ

  )  83، صفحه 3دست به دامن گشتن است. (مجمع البحرين، جلد 
 .استعاذه يعنی طلب پناه و ملجأ نمودن است

انسان موجودی ضعيف است که از هر طرف توسط خطرها، مهلکه احاطه شده است و 
و توان دفع اين خطرها را ندارد و نمی  هر لحظه خطر تهديديش ميکند ، و خودش قدرت

 . ش و اطمينان و خيال راحت رسيدمتواند با تکيه بر توان و قدرت خود به آرا
استعاذه يعنی طلب پناه کردن از خداوند شنوا، بينا، قادر، دفاع کننده از مؤمنان و مهربان 

 .به آنان
وقرآن عظيم الشان قرار دادن استعاذه يعنی خود را در پناه وحمايت پروردگار با عظمت 

  است .
قرآن، دشمن انسان را به روشنى به وى معرفى كرده، ضمن تبيين خطرات پنهان و 

آموزد كه جهت مصون ماندن از اين خطرات، بايد به  آشكار وى براى انسان به او مى
فطرى خداوند پناه برد. البته اصل پناه بردن به قدرتى برتر هنگام مواجهه با خطر، امرى 

  .و غريزى بوده و در سرشت انسانها  ريشه دارد
» وَلن تَِجَد ِمن دوِنِه ُملتََحدا «  : از ديدگاه قرآن، تنها خداوند است كه بايد به او پناه برد

) در برخى 18،58( كهف/  . »َلن يَِجدوا ِمن دوِنِه َموِئال...  )  «18،27 -(سوره كهف
» َمعاَذ هللا  « مطرح شده  » nّ «خداست اسم جامع از آياتى كه درباره پناه بردن به 

) در 2،67بقره/« )أَعوذُ ِباoِّ   » (16،98نحل/» ( َفاستَِعذ ِباoِّ )  « 12،79(يوسف/
حمِن  « ديگر صفت رحمانيت خدا ذكر شده است    برخى سوره   »   ( إنِّى أَعوذُ ِبالرَّ
) و در جايى 114،2سوره ناس/»   ( سملك النّا«   ) و در برخى صفِت 19،18مريم/

 » النّاس   ربّ « ) و گاه صفتِ 114،3(ناس/» إِلِه النّاِس » «  صفت الوهيت
  ) آمده است .114،1( ناس/

  ركن ميباشد :  4دارايی    استعاذه
  برد (مستعيذ، پناهنده). كسى كه پناه مى   - 1
  به، پناهگاه).شود (مستعاذٌ  كسى يا چيزى كه به آن پناه برده مى  - 2
  شود (مستعاذٌ منه). چيزى كه از آن پناه برده مى - 3
 له ). شود (مستعاذٌ  هدف و مقصدى كه براى به دست آوردن آن پناه برده مى - 4

أعوذُ باoِّ من الّشيطِن « استعاذه در اصطالح قاريان به زبان آوردن عبارتهايى مانند 
جيم  َفِاذا َقَرأَت « هنگام تالوت قرآن امر شده است  اى، به استعاذه  در آيه. است » الرَّ

  oّو وقت   ) درباره وجوب يا استحباب استعاذه16،98(سوره نحل/»  القُرءاَن فَاستَِعذ ِبا
 .وت است بين مفسرين اختالف ميباشدكه پيش از تالوت است يا بعد  از تال  آن
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   ن الرجيم) گفتن: ه( اعوذ با8 من الشيطا استعاذ
، استعاذه را بگويد،  حب است كه نمازگزار بعد از استفتاح و پيش از قرائت فاتحهمست

(سوره »  فإذا قرأت القرآن فاستعذ باa من الشيطان الرجيم : «   زيرا خداوند فرموده
.  ) ( هرگاه خواستی قرآن بخوانی از شر شيطان رانده شده از درگاه خداوند، به 98نحل/

   خدا پناه ببر).
:   گفت : پيامبر صلی هللا عليه و سلم می كه ، آمده است گذشت  حديث نافع بن جبير كه و در

: از  . ابن المنذر گفته است كه تا آخر حديث» ... اللهم إنی أعوذ بك من الشيطان الرجيم« 
أعوذ باa « فرمود:  ) می فاتحه كه قبل از قرائت (  پيامبر صلی هللا عليه و سلم روايت شده

  »الشيطان الرجيممن 
   گفتن استعاذه: آهسته 

كه استعاذه  . در معنی آمده است  بايد گفت  كه استعاذه را آهسته و سری سنت است 
، هيچ اختالفی در بين مفسرين  شود نه بصورت آشكار، و در آن گفته می بصورت سری 

را يكسان ، آهسته و آشكارا خواندن آن  وجود ندارد . امام شافعی در نمازهای جهری
را به  » استعاذه « كه می توان    داند. و بروايت ضعيفی از ابوهريره آمده است می

 . آشكارا  هم گفت
  خواندن استعاذه صرف در رکعت اول سنت است :

 خدمت خوانندگان محترم بايد بعرض برسانم که خواندن استعاذه صرف  در ركعت اول 
، نه  در ساير رکعت ها ، زيرا در حديثی  از حضرت   نماز، عملی است شرعی

پيامبر صلی هللا عليه و سلم هرگاه برای  »    ابوهريره (رض ) روايت است که ميفرمايد :
كرد و توقف  افتتاح می»  الحمد a رب العالمين «  خاست قرائت را به  ركعت دوم برمی

  مسلم ) راوی حديث »  . )   كرد نمی
  ابن قيم الجوزی واستعاذه :

)  1349/ 1292هجری )  751 – 691عالم شهير جهان اسالم ابن قيم  الجوزی ( 
گفتن استعاذه سنت است يا  ميالدی ميفرمايد : فقهاء اختالف دارند در اينكه در ركعت دوم 

  .  خير و حال آنكه در دعای افتتاح اتفاق دارند كه تنها در ركعت اول سنت است
  امام احمد واستعاذه :

اند:  در مورد استعاذ در نماز دارايی دو روايت ميباشد :برخی از ياران او گفتهاحمد امام 
. ولی ديگری از  كافی است  ، پس يك استعاذه تمام نماز رويهم يك قرائت محسوب است

   اند. علماء ، قرائت هر ركعت را يك قرائت مستقل به حساب آورده
. ولی در اينكه دعای  ای قرائت فاتحه در هر ركعت يك استعاذه سنت است بنابر اين بر

  استفتاح برای مجموع نماز يكبار است اختالف ندارند.
كه يك بار استعاذه در نماز كافی باشد. و بعد از  از مفهوم حديث صحيح چنان پيداست 

ه است يك بار دعای ای واقع نشد : چون بين قرائتها فاصله گفته است ذكر حديث ابوهريره 
كافی است و تحميد و تسبيح و تهليل و درود بر پيامبر صلی هللا عليه و سلم و   استفتاح

پس يكبار  باشند و حكم آن را دارند. ( امثال آن اذكاری هستند كه در حكم قرائت می
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  .  ) استعاذه نيز كافی است
  امام شوکانی واستعاذه :

كه تنها بدانچه در سنت آمده   احتياط آنست «  ميفرمايد :  درمورد استعاذ ه  امام  شوكانی  
   . گفتن در نماز است است بسنده نمود، و آن فقط يكبار استعاذه 

  تعوذ در نمازنزد شيخ البانی:
کتاب شيخ البانی آمده است : بعد از اينکه  پيامبرصلی هللا عليه »  صفة الصالة « در 

  » :گفت برد ، می ا) به خداوند پناه میوسلم  (از خواندن يکی از اين دعاه
ِجيِم ِمْن َهْمِزِه َوَنْفِخِه َوَنْفِثهِ  از شر و وسوسه، تکبر و شعر .« »أَُعوذُ ِباa ِمَن الشَّيَطاِن الرَّ

  ».برم ی) شيطان رجيم به خدا پناه می (نکوهيده
ِ السَِّميعِ : فرمود کرد و می و گاهی اين را اضافه می َّoِجيمِ  أَُعوذُ ِبا    ...اْلَعِليِم ِمَن الشَّيَطاِن الرَّ

  أعوذ باa من الشيطان الرجيم ( لألية فی النحل .) -أ 
  .أعوذ باa من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه (صححه األلبانی ، إرواء العليل) - ب
مد وأبو أعوذ باa السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ( عند أح - ج 

  ).. داود والترمذی وحسنه وااللبانی
  خواندن بسم هللا الرحمن الرحيم:

را » بسم هللا الرحمن الرحيم« را خواند    » اعوذ با هللا « نماز گزار بعد از اينکه  
با ختم بسم هللا الرحمن الرحيم  ، نماز گزار بال فاصله به خواندن سوره فاتحه .ميخواند 

  اغاز ميکند .
صليت خلف رسول :« أنس رضی هللا آمده است طوريکه در حديث که روای آن حضرت 

 ».هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يجهروا ببسم هللا الرحمن الرحيم 
( مسلم ، وهمچنان به همين الفاظ در نسا ئی وابن خزيمة وأحمد وحديث شيخ األلبانی 

  ).حديث صحيح معرفی داشته است 
   يادداشت فقهی:

نبايد فراموش کرد که : تسميه در نماز( خواه نماز جهری باشد ويا نماز سری ) با صدای  
 آهسته  خوانده ميشود .

 فاتحه: ۀسور
نمازگزار بعد از خواندن تسميه سورۀ فاتحه را ميخواند :فراموش نبايد کرد که :  خواندن 

وبدون خوند ان  سوره فاتحه اصآل نماز  نماز است از ارکان سوره فاتحه در نماز رکن 
 صحيح نمی شود .

 سورۀ فاتحه:
ِحيِم ()١اَْلَحْمُد  8ِ َرّبِ اْلعََلِميَن ( ( ْحمـِن الرَّ يِن(٢الرَّ )إِياَك َنْعبُُد وإِياَك ٣)َمـِلِك يْوِم الّدِ

َراَط الُمستَِقيَم ()۴َنْستَِعيَن( أَنعَمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغُضوِب ِصَراَط الَِّذيَن   )٥اهِدَنــــا الّصِ
الِّيَن( َعَليِهْم َوالَ    )۶الضَّ

 مهربان( همه ثنا و صفت به هللا تعالی است که رب العالمين است، که بخشاينده و رحيم(
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 ، است در دنيا باالی مسلمانان و کـفار و رحيم است در اخرت به مسلمانان نه به کفار)
 عبادتت را ميکنيم و خاص از خودت کومک می مالک روز جزا(قيامت) است، خاص

خواهيم ، نشان بده برای ما راه راست(روشن) راه انهائيکه خودت نشان(بخشش) نموده 
 ايد نه راه کسانيکه غضبت برايش شده و نه راه گمراهان.  (آَِمين  ) الهی قبول نما. ).

  : بعد از خواندن فاتحه) آمين گفتن (
،  كه بعد از قرائت فاتحه  برای هر نمازگزاری امام يا ماموم يا منفرد باشد، سنت است

آشكارا) آن را با صدای بلند و در نمازهای سری آن را  آمين بگويد. در نمازهای جهری (
  .  بايد گفت   با صدای آهسته

  :  ، كه گفت دم: پشت سر ابوهريره نمازگزار گفته است كه  از نعيم مجّمر روايت شده است 
  خواند. سپس  »   و ال الضالين «   سپس سورة فاتحه را تا »  بسم هللا الرحمن الرحيم «

: سوگند  ، سپس ابوهريره بعد از سالم دادن نماز گفت ، و مردم نيز گفتند آمين : آمين گفت
عليه و سلم كه جانم در دست اوست نمازم از نماز همه به نماز پيامبر صلی هللا  كسی  بدان 
، و نسائی و ابن خزيمه و ابن حبان و ابن  . بخاری آن را بدون سند ذكر كرده تر است شبيه

  اند. كرده السراج آن را روايت 
   آمين : «  گفت : پيامبر صلی هللا عليه و سلم می گفت  كه ابن شهاب  در بخاری شريف آمده

كه در پشت سر وی نماز   سانی. ابن الزبير و ك : آمين دعا است گفته است عطاء »
ابن عمر : «   گفته است گفتند تا اينكه طنين آن در مسجد بلند شد. و نافع   گزاردند، آمين می

نمود و از وی در اين باره روايتی  گفتن آن تشويق می كرد، و مردم را به  آن را ترك نمی
  .  »ام شنيده

غير المغضوب . « ليه و سلم هرگاه كهپيامبر صلی هللا ع :«  و از ابوهريره نقل است كه
كه صف اول  گفت ای می و آنرا بگونه »   آمين : «  گفت خواند، می می» عليهم وال الضالين 

  . »شنيدند از پشت سر او آن را می
: حتی صف اول آن را  گفته است  اند، و ابن ماجه ابوداود و ابن ماجه آن را روايت كرده 

پيچيد. حاكم نيز آن  ن پيامبر صلی هللا عليه و سلم در مسجد میگفت  شنيد و صدای آمين می
كرده و  . و بيهقی نيز آن را روايت  : صحيح است كرده گفته را با شروط شيخين روايت 

  . . و دارقطنی آن را با اسناد حسن روايت كرده است گفته است حسن و صحيح است
   :  گفته است كه   از وائل بن حجر روايت شده

را »    غير المغضوب عليهم و الالضالين»  كه چون  پيامبر صلی هللا عليه و سلم شنيدم  از 
اند و ترمذی آن  كرده .  احمد و ابوداود آن را روايت    خواند، آمين را با صدای بلند گفت

:  بيش از يكنفر از دانشمندان اصحاب و تابعين و افراد بعدی  را حسن دانسته و گفته است
  .  گفت اند كه آمين را آنحضرت با صدای بلند و آشكارا می ی دادهبدان را
: دوصد  نفر از اصحاب  . و عطاء گفته است : سند اين حديث صحيح است گفته است حافظ 

طنين »    و الالضالين»   : گفت ، كه هرگاه امام می ام را در اين مسجد دريافته
  .  شنيدم گفتن ايشان را می«    آمين »   بلند 

  : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:  كه از حضرت عايشه روايت شده است 
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امروز  » (ما حسدتكم اليهود على شئ، ما حسدتكم على السالم والتأمين خلف االمام  « 
ورزند) .  ، به شما حسد نمی گفتن سالم و آمين بعد از امام يهوديان در هيچ چيزی باندازه 

  اند. كرده روايت  احمد و ابن ماجه آن را
  آمين گفتن يکجاء با امام: 

گفتن با امام هماهنگ باشد، از او جلو و عقب نيفتد. از  كه ماموم در آمين   مستحب است
»   زمانيکه امام گفت :  : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: كه ابوهريره روايت شده است 

گمان هر كس آمين  ، چه بی يد: آمينپس شما بگوئ»   غير المغضوب عليهم وال الضالين 
. بخاری آن را  »  شود گناهان پيشين او آمرزيده می گفتنش با فرشتگان هماهنگ باشد، 

  .  كرده است روايت 
هر وقت     : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:  كه باز هم از او روايت شده است 

، زيرا فرشتگان و  »     آمين « گوئيد:  ب » غير المغضوب عليهم و الالضالين« :  گفت امام 
گفتن فرشتگان موافق و هماهنگ  گفتنش با آمين  كه آمين   كسی  ، پس گويند: آمين امام می

  . ) . ( بخاری آن را روايت كرده است » شود گناهان پيشين او آمرزيده می  باشد،
إذا أمن االمام فأمنوا :«   ت: پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده اس و از او روايت شده كه

،  گفت  هرگاه امام آمين »  ( فإن من وافق تأمينه تأمين المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه 
گفتن فرشتگان موافق   گفتنش با آمين  شما نيز همراه با وی آمين بگوئيد، چه هر كس آمين

 كرده آن را روايت  شود) (گروه محدثين گناهان پيشين وی آمرزيده می و هماهنگ باشد، 
  ). اند. 

   يادداشت:
  ،  كوتاه يا كشيده و ميم مخفف جزء فاتحه نيست با الف »  آمين  «قابل توجه است که  : 

  » .خدايا از ما بپذير »   بلكه دعائی است بمعنی 
   قرائت بعد از فاتحه:

دو سنت است برای نمازگزار كه بعد از قرائت فاتحه در دو ركعت صبح و جمعه و 
، يك سوره از قرآن  ركعت اول ظهر و عصر و مغرب و عشاء و در همه نمازهای سنت

   را يا تعدادی از آيات قرآن را بخواند.
پيامبر صلی هللا عليه و سلم در دو ركعت اول نماز  :«  از ابو قتاده روايت شده است كه

ت بعدی فقط خواند، و در دو ركع ظهر سوره فاتحه و دو سوره ديگر از قرآن را می
، و در ركعت اول  شنيديم خواند كه ما می خواند و گاهی آيه را چنان می سوره فاتحه می

بخاری و ».( داد و همچنين در نماز عصر و نماز صبح بيشتر از ركعت دوم طول می
  اند. ) مسلم و ابوداود آن را روايت كرده

بر صلی هللا عليه و سلم از : ما گمان كرديم مقصود پيام گفت « : و ابوداود افزوده كه
  ».كه مردم به ركعت اول جماعت برسند  خواندن سوره بعد از فاتحه آنست

كردند  كوفه از دست سعد به عمر بن خطاب شكايت  : اهل  كه  گفته است  جابر ابن سمره
. باز هم از  . و عمار را بر آنان گماشت كه او را معزول داشت ، خواند) كه خوب نماز نمی (
: ای  داند بخوبی نماز بخواند، عمر پيش وی فرستاد و گفت كردند و گفتند: نمی  ی شكايتو
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عمار)  ، ابواسحاق ( خوانی كنند كه تو نماز را خوب و زيبا نمی ابواسحاق اينها گمان می
خواند، من بر  : به هللا  سوگند همانطوريگه  كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم نماز می گفت

  :  كاهم گزارم و چيزی از آن نمی ز میايشان نما
كنم و  ) قرائت سوره قرآن را طوالنی می بعد از فاتحه در نماز عشاء در دو ركعت اولی (

: ای ابواسحاق از شما همين را انتظار  ، گفت خوانم دو ركعت بعدی را سبك و سريع می
كه درباره  فه فرستاد، كو داشتم و گمانم نيز چنين بود. مردی يا مردانی را همراه وی به 

گفتند و او را  باره او خوب  كنند و همه در  كوفه و همه مسجدهای آنجا سوال  وی از مردم
كه عدوت  به ابوسعده  عبس مردی بنام اسامه بن قتاده  ستودند، تا اينكه در مسجد قوم بنی

داشت و  ل نمی: سعد، سريه گسي دهی بايد گفت : حاال كه ما را بخدا سوگند می گفت بود، 
: اما من به  كرد. سعد گفت نمود، و در داوری عدالت را مراعات نمی تقسيم بالسويه نمی

ای از سپاهيان بين پنج نفر  : دسته (سريه كرد:  خدای سوگند به سه چيز بر تو دعا خواهم
  تا سيصد نفر. )

خاسته است گويد و از روی ريائی و شهرت طلبی بر خداوندا اگر اين بنده تو دروغ می
، و او را در معرض  گردان  ، و فقر و بينوائيش را نيز طوالنی گردان  عمرش را طوالنی

: من پيرمرد فتنه زده هستم و دعای سعد  گفت . بعدها اين مرد می ها و آشوبها قرار ده فتنه
  .  درباره من قبول شده است

ده بود ابروانش بر چشمانش فرو : من بعداً او را ديدم كه از بس پير ش گفته است عبدالملك 
زد( بخاری آن را  خورد و بدانان چشمك می كنيزكان برمی افتاده بود و او در راه به 

  .) كرده است روايت 
كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم به  آنچه   : گفت خواند، می كه می و ابوهريره در هر نمازی  

، ما هم از شما پوشيده  نچه از ما پوشيده است، و آ شنوانيد، ما نيز به شما بشنوانيم ما می
) چيزی از آيات قرآن  ام القرآن - ام الكتاب  ، اگر در نمازت اضافه بر فاتحه ( داريم می

نخواندی نمازت درست و كافی است و اگر اضافه بر آن سوره يا آياتی نيز خواندی كار 
   كرده است. . بخاری آن را روايت     دادی نيكو انجام 

   هنمود پيامبر اسالم در مورد قرائت بعد از فاتحه:ر
  همين است :  ه قرائت در نماز بعد از فاتحه رهنمود پيامبر صلی هللا عليه و سلم دربار

  . ) بعد از فاتحه به هر گونه خوانده شود جايز است سوره يا آياتی از قرآن قرائت (
مبر صلی هللا عليه و سلم در همراه با سيصد نفر از اصحاب پيا « : گفته است  حسين

) آياتی از  بعد از فاتحه شد و ( ، يكی از آنها در نماز برايمان امام می جنگيديم خراسان می
  .  »  رفت خواند و آنگاه به ركوع می يك سوره قرآن می

.  »خواند ای از بقره می او در هر ركعت فاتحه و آيه »   : كه از ابن عباس روايت شده است
   آن را با اسناد قوی روايت كرده است. دارقطنی

موضوع جمع بين دو  »   :  بخاری در كتاب خود، فصلی را تحت اين عنوان آورده است
و .«   ای قبل از سوره ديگر ها و سوره سوره قرآن در يك ركعت و خواندن خواتيم سوره

لم در نماز صبح سوره پيامبر صلی هللا عليه و س :«  كند كه او از عبدهللا بن السائب نقل می
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مومنون را خواند تا اينكه به داستان موسی و هارون رسيد يا به داستان عيسی رسيد كه 
  .  »ای برايش عارض شد و به ركوع رفت سرفه

ای  عمر در ركعت اول يكصد و بيست آيه از سورة بقره و در ركعت دوم سورهحضرت و
  خواند.  » مثانی « از 

كهف و در ركعت دوم يونس يا يوسف را خواند. و گفته  ه و احنف در ركعت اول سور
. و ابن مسعود در اولی چهل آيه از  كه با عمر در نماز صبح هر دو را خوانده است است 

: اگر كسی  گفته است . و قتاده  سوره انفال و در دومی يك سوره مفصل را خوانده است
اش  ر دو ركعت تكرار كند، همهای را در دو ركعت بخواند يا يك سوره را در ه سوره

  اشكال ندارد). كتاب خداست (
مردی از انصار در مسجد قباء برای  »     : كرده است كه  عبدهللا بن ثابت از انس روايت

» خواند و آنوقت سوره  كرد آن را می ای را آغاز می كرد، هرگاه سوره مردم امامت می
خواند.  ، سوره ديگری نيز می س همراه آنخواند، سپ (قل هو هللا أحد) ، را تا آخر می

،  كنی گفتند: شما بدين سوره افتتاح می  كرد. يارانش با وی سخن درهمه ركعات چنين می
،  ، پس يا آن را بخوان خوانی ، و سوره ديگری نيز می كافی نيست كه اين  پنداری  سپس می

قل هو هللا  كرد و آن سوره ( م : چنين نخواه . گفت ، و سوره ديگر بخوان كن يا آن را ترك 
، اگر دوست داريد كه من امامت شما را داشته باشم چه بهتر، و اگر  كنم احد) را ترك نمی

دانستند،   . چون او را از همه فاضلتر می كنم دوست نداريد، من امامت شما را ترك می
  دوست نداشتند كه ديگری امام جماعتشان باشد.

، به وی خبر دادند، فرمود: ای فالنی   عليه و سلم بدانجا رفتوقتی كه پيامبر صلی هللا 
كه در  ؟ و چه چيز ترا بر آن داشته  چه چيز ترا وا داشته كه خواهش يارانت را نپذيری

حبك «  . فرمود:  : من آن سوره را دوست دارم گفت  ؟ هر ركعت اين سوره را بخوانی
  ترا به بهشت خواهد برد ) .،  مهر تو نسبت بدان» ( إياها أدخلك الجنة 

كه او: از پيامبر صلی هللا عليه و سلم  از يكی از مردان قبيله جهينه روايت شده است 
خواند.  را در هر دو ركعت می»  إذا زلزلت االرض  «  شنيده است كه در نماز صبح  

عد در هر دو كرده بود يا اينكه ب كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فراموش  دانم  و گفته نمی
كرده و در اسناد اين حديث هيچگونه عيبی  . ابوداود آن را روايت  ؟ ركعت آن را خواند 

  ديده نميشود .
  درسنت های فعلی وقولی پيامبراسالم  حکم قرائت بعد از فاتحه

در سنت فعلی وقولی  پيامبر صلی عليه وسلم آمده است که نماز گزار بعد از  سوره 
يات قرانی را تا هر حد ممکن که ميتواند  قرات قرآن را بعمل ارد  ، فاتحه وتالوت از آ

قرائت تالوت قرآن  پيامبر صلی هللا عليه وسلم بعد از سوره فاتحه در نماز های پنچ گانه 
كه ابن القيم درباره قرائت  ما آنچه مطابق استناد احاديث بشکل ذيل بعمل اورده است،

   : . او گفته است كنيم كرده است ذكر می  ، خالصه از فاتحه پيامبر صلی هللا عليه و سلم بعد
گاهی آن   كرد، شد، قرائت سوره ديگری را شروع می هرگاه از قرائت فاتحه فارغ می «
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كرد، و غالبا  ، آن را كوتاه می كرد و گاهی بعلت پيش آمد سفر يا غير آن را طوالنی می
  »فرمود. حد متوسط را مراعات می

   نماز صبح:قرائت در 
»   ق « خواند. در نماز صبح سوره    در حدود شصت الی يكصد آيه می  در نماز صبح

اذا زلزلت   «» خوانده و »     كورت  اذا الشمس  « خوانده و »   روم  « خوانده و سوره 
  خوانده سوره »    معوذتين «  ، و در سفر را درهر دو ركعت خوانده»   االرض

گرفت و به ركوع  اش  را تا داستان موسی و هارون خواند كه بعدا سرفه » مومنون «  
  .  رفت

هر دو را  » هل أتى على االنسان «  و سوه »     الم تنزيل = السجده «  و در روز جمعه 
  .  خوانده است كامل می

 ای از يك ای از يك سوره و پاره پاره »    :  دهند كه چيزی را كه امروز مردم انجام می
  داد.  ، هرگز او انجام نمی » خوانند  سوره ديگر را می

: نماز صبح روز جمعه فضلش در آنست  پندارند كه كثيری از نادانان می گروه  كه  اما آنچه 
  در آن خوانده شود. »   سجده «  كه سوره

اين پندار جهلی است بزرگ، لذا بعضی از پيشوايان دوست ندارند كه در نماز صبح 
را بخوانند. و پيامبر صلی هللا عليه و سلم بدينجهت اين دو سوره را  »  سجده  « سوره  

كه در روز  خواند كه در آنها از مبدا و معاد و آفرينش آدم و جنت  و دوزخ و غير آن  می
  .  جمعه روی داده و يا روی خواهد داد، سخن رفته است

گذشته و   خواند كه حوادث او در نماز صبح آن روز از اين جهت اين دو سوره را می
كه در مجالس بزرگ و مراسم  آينده واقع در روز جمعه را بياد امت بيندازند. بهمانگونه 

سبح اسم ربك «   و »   اقتربت« و »    ق«  و محافل مانند عيدها و نماز جمعه سوره  
  را می خواند .»   الغاشيه »  و »  االعلى 

   ر نماز ظهر: قرائت د
محدثين مينويسند که : گاهی  رائت پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در نماز ظهر،در مورد ق
    :  كرد، تا جائيكه ابوسعيد گفته است صلی هللا عليه وسلم  قرائت را طوالنی می  آنحضرت

توانست به بقيع برود و قضای حاجت را بجای  گرديد، شخص می نماز ظهر برپا می «
و وضوء بگيرد و ركعت اول نماز پيامبر صلی هللا عليه و اش برگردد  آورد سپس به خانه

. اين حديث را مسلم آن را  »كرد سلم را دريابد، زيرا قرائت را بسيار طوالنی می
. در روايات  اسالمی آمده است که :پيامبر صلی هللا عليه و سلم در  كرده است روايت 

والليل « و» سبح اسم ربك االعلى   «، و گاهی  »   الم تنزيل :« نماز ظهر گاهی باندازه 
  را می خواند.»والسماء والطارق  «  و »  والسماء ذات البروح «و گاهی » إذا يغشى 
    ر نماز عصر: قرائت د

پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در نماز عصر باندازه نصف نماز ظهر قرائت را طول 
نماز عصر نيز باندازه آن آيات كرد، در  داد، و اگر در نماز ظهر قرائت را كوتاه می می

   خواند. قرآن می
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   ر نماز مغرب: قرائت د
  نمود،  احيانآ  پيامبر صلی هللا عليه و سلم در نماز مغرب برخالف عمل روز رفتار می

 »  المرسالت «و گاهی  » الطور « خواند، و گاهی   را در دو ركعت اول می«  االعراف   «
  خواند. را می

:پيامبر صلی هللا  كرده كه  دالبر از پيامبر صلی هللا عليه و سلم روايتابو عمر و بن عب
را خوانده » صافات   «) را خوانده و االعراف (  - »  المص «  عليه وسلم  در نماز مغرب  

التين و  «  را خوانده و »  سبح اسم ربك االعلى  «  ) را خوانده و  الدخان » )  حم «  و 
های  را خوانده و سوره  »  المرسالت «را خوانده و»    المعوذتين   « و  را خوانده » الزيتون

»  باشند خواند. و گفته است اينها همه آثار صحيحی و مشهوری می كوتاه نسبتا مفصل می
  پايان سخن ابن عبدالبر.

كوتاه نسبتا مفصل بطور هميشه عمل مروان بن الحكم  های  اما مداومت بر قرائت سوره 
: تو چرا در نماز مغرب  گفت  زيد بن ثابت اين عمل وی را انكار كرد و به وی . و است

چنين می كنی؟ در حاليكه من پيامبر صلی هللا عليه و سلم را ديده امكه بلند ترين دو سوره 
  خواند.  بلند را می

 . اهل سنن است»   صحيح «     اين حديث »   اعراف : «  ؟ گفت : آن كدام است مروان گفت
پيامبر صلی هللا عليه  گفته است: كه  كرده  اند. نسائی از عايشه روايت  آن را روايت كرده

،  خواند. پيوسته در آن و سلم در نماز مغرب سوره اعراف را در هر دو ركعت اول می
كوتاه مفصل خواندن خالف سنت است و اين عمل مروان بن الحكم   های آيه و سوره

   باشد. می
   ز عشاء:قرائت در نما

. و به  خوانده است»    و التين والزيتون «    اما در نماز عشاء پيامبر صلی هللا عليه و سلم 
و الليل  «، »   سبح اسم ربك االعلی  « و ،   » و الشمس و ضحاها »  :  معاذ فرمود كه در آن

  و امثال آن را بخواند.»    اذا يغشی
شبی معاذ همراه پيامبر صلی هللا عليه و سلم نماز عشاء را خواند، سپس به ميان بنی 

  گذشته بود برايشان اعاده  عمرو بن عوف رفت و نماز عشاء را بعد از اينكه مدتی از شب
كرد و در آن سوره بقره را خواند، پيامبر صلی هللا عليه و سلم اين عمل وی را نپسنديد و 

  )  ؟ كنی كه مردم را مبتال می  مگر تو آشوبگری» ( سبح اسم ربك االعلى : «  به او گفت
اند كه در  اند و توجه نكرده ، بدان در آويخته كلمه ناقدان بدون توجه بما قبل و بعد اين « 

   گفته شده است. چه موقعی 
   ر نماز جمعه: قرائت د

»   الغاشيه «  يا »   منافقين  «و»    جمعه « پيامبر صلی هللا عليه و سلم در نماز جمعه سوره 
خواند. و اما اقتصار بر  را می»    الغاشيه «  و  »    سبح «    كامل و سوره  را بصورت 

تا آخر آنها هرگز پيامبر صلی هللا »  يا ايها الذين آمنوا    «قرائت او آخر اين دو سوره از
   داد. كه پيوسته انجام می  عليه و سلم آن را انجام نداده و مخالف رهنمود اوست
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   قرائت در نماز عيدين عيد فطر، عيد قربان:
هر » اقتربت  «   و »   ق«  پيامبر صلی هللا عليه وسلم اکثرآ  در نماز های عيد  سوره  

  خواند.  را می»    الغاشيه «  و » سبح  « كامل و گاهی سوره   دو را بصورت 
لی هللا عليه وسلم  در  نماز عيدين بود تا اينكه و اين سنت و رهنمود هميشگی پيامبر ص

. لذا خلفای راشدين از او پيروی  ، و چيزی آن را نسخ نكرده است به لقاء هللا پيوست
  .اند كرده

خواند و تا نزديك طلوع آفتاب طول  ابوبكر رضی هللا عنه در نماز صبح سوره بقره را می
  : اگر طلوع كند، او گفت كه آفتاب طلوع  ك است ، نزدي كشيد گفتند: ای خليفه رسول هللا می

  نمايد. كند ما را غافل نمی
» هود  « و» نحل  «  و»   يوسف « و عمر بن خطاب رضی هللا عنه در نماز صبح سوره

  خواند. و امثال آنها را می»   اسرائيل بنی « و
ماند و  پنهان نمی های بلند در نماز نسخ شده بود بر خلفای راشدين او اگر خواندن سوره 

  گشتند.  ناقدان بر آن مطلع می
گفته  كه   كرده كه مسلم در كتاب صحيح خود آن را از جابر بن سمره روايت   و اما حديثی

را می »  ق و القرآن المجيد  «     پيامبر صلی هللا عليه و سلم در نماز صبح   : «   است
يعنی در  خواند ( را كوتاه و سبك می تالوت ميگرد  و بعد از نماز صبح نمازهای ديگر

  .  »   تر بود) كوتاه نماز صبح قرائتش بلندتر بود و در ديگر نمازها قرائتش 
والمرسالت   «که:سخن ام الفضل نيز بر اين مطلب داللت دارد كه او از ابن عباس شنيده 

كه اين سوره را   ای فررندم با خواندن اين سوره بيادم آوردی : « گفت خواند، را می»   عرفا
خواند، تا  كه آن را در نماز مغرب می آخرين بار از پيامبر صلی هللا عليه و سلم شنيدم

كم أم بالناس (أي:«  گفت : و اما قول پيامبر صلی هللا عليه و سلم كه  كار گفت  اينكه در پايان
  ».هر كس از شما به امامت مردم ايستاد، آن را بر مردم سبك گيرد)  فليخفف) ( 
خواند از همه  پيامبر صلی هللا عليه و سلم در عين اينكه نماز را كامل می : «   و قول انس

، يك امر نسبی  گرفتن آن  ، تخفيف نماز و بر مردم سبك «   گرفت مردم آن را سبكتر می
به رفتار هميشگی پيامبر صلی هللا عليه و سلم بستگی داشت نه به آرزوی  است و

داد كه خود خالف آن رفتار نمايد،  ، زيرا او هرگز مردم را به چيزی دستور نمی مامومين
دانست كه در پشت سر او مردمان پير و سست و نيازمند ومريض  نماز  او به تحقيق می

  خوانند.  می
گمان امكان دارد كه نمازش چند برابر طوالنی بوده  ه است و بیپس آنچه كه انجام داد

كه پيوسته  تر خفيف و كوتاه بوده باشد. و آنچه  باشد و به نسبت نمازهای بلندتر و طوالنی
، و دليل اين مطلب آنست كه  ، آن حاكم است و آن مورد نزاع ما است انجام داده است

: پيامبر صلی هللا عليه و سلم به  گفته است اند كه  كرده  نسائی و ديگران از ابن عمر روايت
» الصافات   »  كرد و  داد كه نماز را كوتاه بخوانيم و برای ما امامت می ما دستور می

    . »داد كه بدان دستور می  از جمله تخفيفی بوده»   صافات «    خواند، پس خواندن  می
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  : خواندن سوره مشخص و معينی
كرد كه همواره آن را  عليه و سلم در نماز يك سوره معين را تعيين نمیپيامبر صلی هللا 

  .  بخواند مگر در نماز جمعه و عيدين
هيچ  : « : او گفته است كه عمرو بن شعيب از پدرش از جدش ذكر كرده  یابوداود در حديث

را سوره نسبتاً مفصل و بلندی نبوده است مگر اينكه در نماز جماعت نمازهای فرض آنها 
. رهنمود او چنان بود كه  كه آنها را خوانده است ام  از پيامبر صلی هللا عليه و سلم شنيده

خواند و چه بسا اول  خواند و چه بسا آن را در دو ركعت می سوره را بطور كامل می
  خواند. سوره را می

در يك . اما قرائت دو سوره  ها از او نقل نشده است و اما قرائت اواخر و اواسط سوره 
كه  داده است ولی در نماز فرض از او نقل نشده  ركعت را در نمازهای سنت انجام می

  كرده باشد.  چنين 
های همنظير را كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم آنها  من سوره «  و اما حديث ابن مسعود: 

، و  ك ركعتدر ي»      النجم « و » الرحمن  : «  شناسم خواند می را با هم در يك ركعت می
در يك »      الذاريات « و  »  الطور  «   در يك ركعت و »    الحاقه «   و »   اقتربت «  

  . ». ... تا آخر حديث در يك ركعت»    نون «و  »     اذا وقعت «    ، و  ركعت
اين حديث وی حكايت از يك عمل پيامبر صلی هللا عليه و سلم دارد كه محل آن را تعيين  

؟ و احتمال هر دو را دارد.  كه آيا در نماز فرض يا در نماز سنت بوده است  ، است نكرده
  .» كمتر از او ر وايت شده است  و اما قرائت يك سوره در دو ركعت

از پيامبر صلی هللا عليه و سلم شنيده  : «  كه  گفت  : مردی از جهينه كه و ابوداود گفته است 
  دانم : نمی خواند، و گفته است می«  اذا زلزلت « ركعت كه در نماز صبح در هر دو   است

   كرد؟ كرده بود يا بعمد چنين   كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فراموش
   : كردن ركعت اول در نماز صبح طوالنی 
صلی هللا عليه و سلم عادت داشت که ركعت اول نماز صبح و هر نماز  رسول هللا 

داد تا اينكه  كرد. گاهی آنقدر آن را طول می النی میديگری را بيش از ركعت دوم طو
كرد تا اينكه همه به  يعنی ركعت اول را آنقدر طوالنی می شد ( كسی شنيده نمی صدای پای 

  رسيدند و كسی از نماز باز نماند ) نماز می
داد. چه در قرآن آمده است كه در نماز  و نماز صبح را بيش از ديگر نمازها طول می

و فرشتگان و يا فرشتگان مامور در شب و فرشتگان مامور در روز حاضر  صبح خدا
شوند و اين دو قول مبنی بر اين هستند كه آيا نزول رحمت الهی تا پايان نماز صبح  می

  كه هر دو قول مستمسكی دارند.   ادامه دارد يا تا طلوع فجر؟
ش ركعات را جبران كاه كمتر است طول دادن آن اين  بعالوه چون تعداد ركعات آن 

سر حال هستند و هنوز  اند،  كند و همچنين نمازگزاران چون تازه از خواب برخاسته می
اند و گوش و زبان و قلبشان با هم همآهنگ  بدنبال وسايل زندگی و امور دنيوی نرفته

فهمد و  اند و نمازگزار از هر وقت ديگر بهتر قرآن را می است و به چيزی مشغول نشده
،پس بدان اهتمام  كار روزانه است كند و صفای حاصل از آن نماز، اساس و اول درك می
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كسانی آنها را   ، . اينها اسراری است داد و آن را طوالنی برگزار كرده است بيشتری می
   يابند كه به اسرار شريعت و مقاصد و فلسفه آن توجه دارند . در می

  :در نمازدر تالت قرآن رعايت تجويد 
در دين مقدس اسالم مسلمان  مکلف است تا در حين  تالوت سوره های قرآن بخصوص 

به عظيم الشان راآيات قرآن در نماز تجويد را مرا عات  نمايد ، مسلمان سعی نمايد تا 
  تالوت نمايد . ترتيل واواز خوش ، خواه در نماز باشد ويا خارج از نماز  

بياموزد، و سهل انگاری در اين مسئله جايز نمی  د ، تا قرآن را با تجوي بر مسلمان است 
بخواند که معانی آيات  طوری را عظيم الشان  باشد .و حداقل تجويد آنست که فرد قرآن

  آن تغيير نکنند، و الزمه ی آن اينست که حروف از مخرج صحيح خود ادا شوند.
ربی تالش کند. بنابراين حداقل تجويد آنست که هر کس در ياد گرفتن مخارج حروف ع 

  بعد از آن ساير قواعد تجويدی را بياموزد.
و با توجه به اينکه قرائت فاتحه در نماز واجب است، لذا کسی که نماز می خواند بايد 

فاتحه را به نحوی بخواند که معنای آن تغيير نکند و مخارج آنرا درست ادا نمايد و بين 
با »  ز « يا  » ط «  با »  ت:« ثال حروفی که مخرج نزديکی دارند تفاوت بگذارد، م

  تفاوت دارد و ..»  ذ«  و » ض« و»  ظ« 
، نماز اين شخص باطل است، زيرا » المستقين«  بگويد: » المستقيم «  کسی که بجای 

  معنای فاتحه تغيير می يابد.
 يعنی حرف تاء در انعمت را»( انعمُت عليهم «  بگويد: »  انعمَت عليهم « يا اگر بجای  

   بجای مفتوح، مضموم بخواند) باز معنای فاتحه تغيير می کند و لذا نمازش باطل است.
َراَط الُمستَِقيَم * ِصَراَط «مثال ترجمه دو آيه ی زير چنين می شود: اهِدَنا الِصّ

  راه  ما را به ) (تاء مفتوح است)ترجمه:(خداوندا)7- 6(فاتحه » َعلَيِهْم...  أَنعَمتَ  الَِّذينَ 
  . داشته  ارزانی  نعمت  آنان  به  كه  كسانی  راه ،فرما  هدايت  راست

َراَط الُمستَِقيَم * ِصَراَط الَِّذينَ « ) (تاء مضموم 7- 6(فاتحه » َعلَيِهْم...  أَنعَمتُ  اهِدَنا الِصّ
  نعمت  آنان  به  كه  كسانی  راه ،فرما  هدايت  راست  راه  ما را به است)ترجمه:(خداوندا)

   .ام شتهدا  ارزانی
و اين دو معنای مختلف هستند که اولی صحيح و دومی اشتباه است و کسی که قرائت 

  دومی را در نماز خود بخواند، چون معنای آيه بکلی تغيير ميکند ، لذا نمازش باطل است. 
و چنين کسی بايد تالش کند تا نحوه ی صحيح خواندن را بياموزد ، علماء ميگويند ،اگر 

رای يک مسلمان در تعليم تجويد قرآن ، مهيا باشد ولی او در اين مورد ، شرايط تعليم ب
  کوتاهی می نمايد ، پس اين شخص گناهکار خواهد بود.

اما اگر هيچکس نباشد تا به او تعليم دهد، در اينصورت در حد توان خود بايد قرائت  
  نمايد و ان شاءهللا نمازش مقبول است.

در قرائت فاتحه موجب تغيير معنای آن نمی شود، و لذا نماز البته هر نوع اشتباه خواندن 
  هم باطل نمی شواد. 
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  :  ترتيب قرائت پيامبر صلی هللا عليه و سلم
درمورد ترتيب وچگونگی قرائت پيامبر صلی هللا عليه و سلم  محد ثين مينويسند که 

كرد و  وقف میای ت كشيده بود، بر هر آيه  قرائت پيامبر صلی هللا عليه وسلم ،بصورت
  كشيد. صدايش را می

   : مزين کردن قرائت درنماز مستحب است
اگر قرآن عظيم الشان كه آياتش سراسر زيباست با آواز خوش و زيبای تالوت کننده ، 

نشيندوتاثير معجزه اسا خويش را  ها می ل شود و بر د همراه گردد زيبايی آن دو چندان می
 .بجا ءميگذارد

ای ارزشمند است كه پيامبر اسالم صلّی هللا عليه وسلم ،آن را  به اندازهنيكو خواندن قرآن 
زينت قرآن ناميد، برای هر چيز زيوری است و زيور قرآن صوت زيبا و صدای خوش 

 است. 
همه علماء  بدين امر متفق القول اند که : زيبائی و آراستگی صدا، در قرائت بصورت  

م  پيامبر صلی هللا عليه و سلم نيز همين است : وحک عموم سنت وبخصوص در نماز است
صدای خودتان را با ترنم قرآن  » ( زينوا أصواتكم بالقرآن  «   طوريکه ميفرمايد : 

  مزين كنيد).
كه قرآن را به آواز بلند نخواند   كسی» ( ليس منا من لم يتغن بالقرآن :  «  و فرموده است 

إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذی إذا سمعتموه :«  و فرموده است  بر شيوه ما نيست ).
كه هرگاه  كسی است  (  خوش آوازترين شخص در خواندن قرآن  »وحسبتموه يخشى هللا 

های خشوع  نشانه ترسد ( آواز قرآن خواندن او را شنيديد، احساس كنيد كه او از خداوند می
  در صدای وی محسوس باشد) .

  » وما أذن هللا شئ  ما أذن لنبی حسن الصوت يتغنى بالقرآن : «    تو فرموده اس 
كه خوش آواز باشد بيش از هر چيزی  خداوند به آواز خواندن قرآن را از پيامبری  ( 

   . )  دهد و آن را بيش از هر چيز ديگری اجازه داده است گوش می  شنود و بدان می
  خواند سنت است در نماز يا غير نماز قرآن میكه   كسی ميفرمايد: برای   شيخ امام نووی

كه چون به آيه رحمت رسد طلب فضل و بخشش خداوند كند،  و چون به آيه عذاب رسيد، 
از عذاب دوزخ به خداوند پناه ببرد يا از عذاب يا از شر يا از چيزهای ناخوشايند 

) و  خواهم يت را از تو میخداوندا عاف»( اللهم إنی أسألك العافية « كند يا بگويد: استعاذه 
 .  امثال آن

» تبارك هللا رب العالمين « يا »  سبحانه وتعالى «  و چون به آيه تنزيه رسيد، بگويد: 
، پاك و منزه و برتر است خداوند... مبارك  يعنی . ( و امثال آن» جلت عظمة ربنا « يا

  .  ما...)... باشكوه و عظيم است پروردگار  است هللا پروردگار جهانيان
شبی با پيامبر صلی هللا عليه و   :  «  ايم كه گفته است و ما از حذيفه بن اليمان روايت كرده

رود،  ، سوره بقره را آغاز كرد با خود گفتم از آيه صدم به ركوع می گزارديم سلم نماز می
ا خواند، سپس آن ر كردم كه تمام آن را در يك ركعت می سپس از آيه صد گذشت و گمان 

رود، سپس سوره آل عمران را آغاز كرد و آن را  كه به ركوع می كردم  كرد و گمان  تمام 
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خواند، هرگاه  كرد و سوره نساء را آغاز كرد و آن را خواند، با تانی و ماليمت می تمام 
كرد و  رسيد، طلب می ، و هرگاه به آيه طلب می گفت رسيد، تسبيح می به آيه تسبيح می

  . كرده است مسلم آن را روايت ».   كرد رسيد، استعاذه می عذاب و و عيد میهرگاه به آيه 
، خواه  خواند سنت است كسيكه قرآن می  اند: تسبيح و طلب و استعاذه برای ياران ما گفته 

در نماز يا غير آن باشد. امام يا ماموم يا منفرد باشد. چه اينكار دعاست و همچون آمين 
» أليس هللا بأحكم الحاكمين «  كه هر كس  مستحب است وهستند.همه در گفتن آن مساوی 

أليس ذلك بقادر «  ، و هر كس  » بلى وأنا  على ذلك من الشاهدين « را خواند، بگويد:
فبأی حديث « ، و هر كس  » بلى أشهد «  را خواند بگويد: »  على أن يحيی الموتى 

»  سبح اسم ربك االعلى « و چون گفت: »آمنت باa « را خواند، بگويد:»  بعده يؤمنون 
  . گفت توان در نماز و غير آن  ها را می اين جواب» سبحان ربی االعلى « بگويد:  

     بحث قرائت جهری وخفی در نماز:
در مور د اينکه قرائت در نماز  به اواز جهری باشد يا خفيه  ميخواهم تو جه خوانندگان 

که تفاوت نيت در نماز وقرائت  در نماز همين  را به يک نقطه وقاعده ای جلب نمايم
  است که : محل نيت در قلب است ، ومحل قرائت در ز بان .

پس کسی که نيت نماز خواندن را داشته باشد ويا نيت  روزه گرفتن را داشته باشد ، 
کافيست که نيت آنرا در قلب خود مرور کند که فالن نماز را می خواند،ويا ميخواهد 

د ، ديگر نيازی جاری ساختن نيت بر  زبان  ديده نميشود  گويا : قصد خواندن روزه بگير
فالن نماز را دارد، و هللا تعالی  از درون قلب وی باخبر است و می داند به چه نيتی 

وضوء گرفته و به چه نيت به مسجد رفته است، لذا پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيز 
  هيچگاه با زبان نيت نياورده اند.

اما در مورد  قرائت حکم اسالمی همين است که : قرائت  حتمآ بايد با زبان تلفظ شود، 
زيرا اوال: تلفظ قرآن ثواب زيادی دارد، چه در نماز باشد يا درخارج  از نماز ،چنانکه 

من قرأ حرفا من کتاب هللا فله به حسنة، والحسنة «پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند: 
ترمذی » ال أقول ألم حرف، ولکن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف بعشرامثالها، 

).يعنی: هرکس يک حرف ازکتاب هللا بخواند به او يک نيکی می رسد ونيکی به 5/175(
يک حرف است، (بلکه) الف حرفی، الم حرفی » ألم« ده برابرافزايش می يابد نمی گويم 

  و ميم حرفی است.
   دوما:

يه وسلم ،بر خالف نيت ،به قرائت قرآن در نماز امر فرموده خدا و رسولش صلی هللا عل
اند، چنانکه خداوند متعال در مورد نماز شب پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايد: 

َالةَ  «   ).20(سوره مزمل » َفاْقَرُؤوا َما تََيسََّر ِمْنهُ َوأَقِيُموا الصَّ
  آسان  بر شما از قرآن  يا آنچه را که» بخوانيد  شود از قرآن ميسر می  هر چه  اينک«يعنی: 

  بخوانيد.  و در غير آن  و مقدور باشد، در نماز شب
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همچنين پيامبر صلی هللا عليه وسلم در نماز خود هميشه فاتحه را قرائت می کردند و می 
 نماز کسی که سوره« متفٌق عليه.يعنی: ». ال َصالةَ لَمْن لْم يقَرأْ بأُِمّ القرآن «فرمودند: 

  ».فاتحه را نخواند صحيح نيست
أنَّ النبی صلی هللا عليه وآله وسلم وأبا بکر  «و از انس رضی هللا عنه روايت است که : 

متفق عليه.يعنی: پيامبر صلی هللا » وُعَمر کانوا َيْفتَِتُحوَن الصَّالة بالحمد a رِبّ العالمين
  سوره ی فاتحه شروع می کردند.عليه وآله وسلم و ابوبکر و عمر نماز را با خواندن 

و اين حديث صحيح بيانگر آن است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم هميشه فاتحه و سوره 
بعد آنرا قرائت می کردند و کامال بديهی است که قرائت و شنيدن آن بدون تلفظ زبانی 

  ممکن نيست.
کنيم، چرا که روش  بنابراين بر ما واجب است که فاتحه و سوره بعد آنرا با زبان تلفظ

صلُّوا کما  «پيامبر صلی هللا عليه وسلم در نماز آنگونه بوده و خود ايشان فرموده اند: 
.». رأَْيتُُمونی أصلی  نماز بخوانيد، همانگونه که می بينيد من نماز «يعنی:    رواهُ البخاریُّ

  ».می خوانم
د آنرا در دل مرور می کند و با از اينرو آنعده از نمازگزاران که سوره  فاتحه يا سوره بع

  زبان تلفظ نمی کند، نمازش باطل است و بايد از نو آنرا بخواند.
  خوانندۀ محترم!
كه نمازگزار در دو ركعت نماز صبح و نماز جمعه و دو ركعت اول نماز  مستحب آنست 

)  خواه فاتحه يا غير آن مغرب و عشاء و نماز عيدين و كسوف و استسقاء قرائتش (
بصورت جهری (آشكارا و با صدای بلند بخواند ) و در تمام ركعات نماز ظهر و عصر 
و ركعت سوم مغرب و سوم و چهارم عشاء آن را آهسته و سری بخواند و در نمازهای 
سنت اگر سنتهای روز باشند قرائت در همه آنها سری و آهسته است و آنها كه در شب 

خواندن در آنها مساوی است و نمازگزار مخير  شوند آشكارا خواندن و سری خوانده می
   . ولی افضل آنست متوسط بين جهری و سری باشد. است

كه با صدای  شبی پيامبر صلی هللا عليه و سلم از كنار حضرت ابوبكرصديق  گذشت 
خواند،  خواند، و از كنار حضرت عمر گذشت كه با صدای بلند نماز می آهسته نماز می

حضور پيامبر صلی هللا عليه و سلم جمع شدند، پيامبر صلی هللا عليه  كه هر دو در وقتی 
؟ او  خواندی كه با صدای آهسته نماز می و سلم فرمود: ای ابوبكر از كنار شما گذشتم 

شنيد، به عمر  كردم صدايم را می كه با وی مناجات می گمان كسی  : ای رسول هللا بی گفت
،  : ای رسول هللا ، او گفت خواندی ا صدای بلند نماز مینيز فرمود: از كنار تو گذشتم كه ب

  . راندم كردم و شيطان را می خوابيدگان را بيدار می
ای ابوبكر تو » ( يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا «  پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: 

 كمی» ( اخفض من صوتك شيئا «   ، و به عمر فرمود:  كمی صدايت را بلند كن ) 
  اند. ) كرده .( احمد و ابوداود آنرا روايت  صدايت را پايين بياور )

  يادداشت ضروری :
كه بايد سری بخواند با صدای آشكارا خواند و در  كرد، در جائی  اگر نمازگزار فراموش 
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كه بايد جهری بخواند با صدای سری خواند، هيچ اشكالی ندارد، چنانچه در اثنای   جائی
   گذارد. ، بنا را بر آن میقرائت بيادش آمد

   : تكبيرات انتقال
كه نمازگزار در هر بلند شدن و فرود آمدن و قيام و قعود در نماز تكبير بگويد   سنت است

  ».سمع هللا لمن حمده« گويد:  كه می مگر در موقع برخاستن از ركوع 
فرود آمدن و بلند ام كه در هر  :پيامبر صلی هللا عليه و سلم را ديده ابن مسعود گفته است

اند و  كرده  . احمد و نسائی و ترمذی آن را روايت گفت شدن و قيام و قعودی تكبير می
  ٠ دانسته است»   صحيح «ترمذی آن را  

: اصحاب پيامبر صلی هللا عليه و سلم از جمله ابوبكر و عمر و عثمان و  گفته است  سپس
  . پايان سخن ترمذی. قهاء نيز چنين استكردند. و عمل ف علی و ديگران و تابعين چنين می

كه  كه او از ابوهريره شنيده است   از ابوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث روايت شده است
  تكبيره گفت ( ايستاد تكبير می پيامبر صلی هللا عليه و سلم هر وقت به نماز می :«   گفت می

كه پشتش را راست  وقتی ، سپس گفت رفت تكبيرمی كه به ركوع می  ، سپس ) االحرام
ايستاد  ، چون راست می» سمع هللا لمن حمده :«  گفت شد می كرد و از ركوع بلند می می

آمد  ربنا لك الحمد. سپس چون برای سجده فرود می:«  گفت قبل از اينكه به سجده برود می
ه برای رفتن ب گفت ( داشت تكبير می ، سپس چون سر از سجده برمی گفت نيز تكبير می

.  گفت خاست نيز تكبير می ) سپس چون پس از دو سجده برمی گفت سجده دوم نيز تكبير می
رسيد. و اين بود كيفيت نماز پيامبر  كرد تا نماز به پايان می بعد در هر ركعتی چنين می

. ( احمد و بخاری و مسلم و ابوداود آن » كرد صلی هللا عليه و سلم تا اينكه از دنيا رحلت 
  اند. ) كرده  را روايت

  : گفته است عكرمه (رض) 
، او  در بطحاء نماز ظهر را پشت سر پيرمرد احمقی بجای آوردم : « گفتم  به ابن عباس 

گفت و چون سرش را  رفت تكبير می ، هر وقت سجده می گفت بيست و دو بار تكبير می
هللا عليه و سلم  : اين كيفيت نماز پيامبر صلی ، ابن عباس گفت گفت داشت تكبير می برمی

كه ابتدای تكبير   اند. )  و مستحب است كرده  احمد و بخاری آن را روايت» . )   باشد می
   بوقت آغاز انتقال از حالتی به حالت ديگر باشد.

  يادداشت فقهی:
  بعد ازتالوت سوره فاتحه ،  نماز گزار  بايد کم از کم  سه آيات،  از قرآن کريم  ويا
  (  يک آية که طول ان مطابق سه آية باشد) بعد از تالوت سوره فاتحه  خوانده شود .

يگر البته همين آياة ها بايد مسلسل باشد نه اينکه يک آياة از يک قسمت و آية ديگر از د 
قسمت يک سورة خوانده شود اگر آياة های ديگر را گسی را از بر نداشت ، ميتواند 

  را در هر رکعات بخواند. يعنی خواندن سوره الزمی ميباشد .» سورة االخالص  «
  يادداشت حکمی:

قرائت سوره رااز وسط تالوت مينمود در اين حاالت ، نمازگزار بعد ازسوره فاتحه ، اگر 
دوباره ضرور نيست ، ولی اگر نماز گزار ميخواهد ، » بسم هللا الرحمن الرحيم«  خواندن
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» بسم هللا الرحمن الرحيم  « بعد از فاتحه يک سوره کامل را بخواند ، در اين خواندن 
  حتمی است .

  سورة (سورۀ) اخالص:
َمُد() ١َحٌد(قُْل ُهَوهللاُ اَ « بگو خودت(ای »َلْم يِلْد َوَلْم يَلْد َوَلْم يُکْن لَّهُ ُکفًُوا اََحٌد.) ٢هللاُ الصَّ

محمد مصطفی صلی هللا عليه وسلم) برای همين مردم که هللا تعالی  در ذات و صفات 
خود يـکی است، او بی نياز است و محتاج کسی نيست و همه عالم احتياج اوست. نه از 

 د شده ونه از او کسی تولد شده(پدر و اوالد ندارد) و کسی برابر اوشده نمیکسی تول
  تواند(مثل و مانند ندارد). 

  يادداشت ضروری:
شيخ البانی درکتاب معروف خويش در موردصفات نماز رسول هللا در مورد خواندن 

 بر مقتدی واجب است که درسور ه ( فاتحه ) برای مقتدی مينويسد: در نماز جماعت 
نمازهای سری پشت سر امام سورة فاتحه را مطابق فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، 

بخواند، و همچنين در نمازهای جهری در صورتی که قرائت امام مختل نشود ، سوره 
فاتحه را مقتدی بايد قرات نمايد . مقتدی ها در نماز جهری پشت سر امام ميتواند در 

وت ميکند ، سوره فاتحه  را بخواند، اگر چه اين سکوت در فاصله که امام چند لحظه سک
  به نظر ما ثابت نيست.ت سنّ 

  يادداشت:
لی يک سوره، يا چند آيه سنت است که بعد از خواندن سورة فاتحه در دو رکعت أوّ 

  در نماز جنازه.همچنين بخواند، 
ئت چند آيه را پيامبر صلی هللا عليه وسلم عادت داشت که گاهی بعد از سوره فاتحه قرا

طوالنی ميگرد، و گاهی هم بخاطر مشکالتی چون سفر، مريضی وخستگی  يا گرية 
  کودک قرائت را کوتاه مينمود.

  قرائت قرآن در نماز چند صورت دارد: 
تر از بقيه نمازهای  طوريکه قبآل  ياد اور شديم که ً: قرائت در نماز صبح طوالنی

نماز ظهر، نماز عصر، عشاء، و در پايان نماز پنجگانه است، و به ترتيب بعد از آن 
  مغرب در غالب اوقات.

  تر است. قرائت در نماز شب از قرائت همه نمازها طوالنی
  تر از قرائت رکعت دوم نمايد. در سنت معلوم است که قرائت رکعت اول طوالنی

  و قرائت در دو رکعت آخر به اندازة نصف قرائت در دو رکعت اول کوتاهتر نمايد.
  رکوع ودعاء درآن :

  تسبيح رکوع:
پاک و » (ُسبَحاَن َربََّی الَعِظيم « تسبيح رکوع که در احاديث صحيحه روايت شده است 

  )  ميباشد . برتر است پروردگار با عظمتم
بار خوانده ميشود ،ونمازگذارميتواند  از سه بارهم  اضافتر ، پنج  اين تسبيح حد اقل سه

زياده از آن نيز آنرا  بخواند ، ولی در همه حاالت اگر عدد اين بار، هفت بار، نه بار و 
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( دليل آن حديث است که ميفرمايد : هللا طاق است وعدد   تسبيحات طاق باشد بهتر است :
 دارد .)دوست طاق را 

  . مستحب است   ، منزه است پروردگار بزرگوارم» سبحان ربی العظيم« وطوريکه گفتيم 
نازل شد، »  (فسبح باسم ربك العظيم :«   كه چون آيه ايت شده از عقبه بن عامر رو 

آن را در ركوعتان  » ( اجعلوها فی ركوعكم : «   پيامبر صلی هللا عليه و سلم به ما گفت
  اند. ) كرده بگوئيد ) .(  احمد و ابوداود و ديگران با اسناد جيد آن را روايت

د  : با پيامبر صلی هللا عليه و سلم نماز همچنان در حديثی ازحذيفه نقل است که ميفرماي
مسلم و اصحاب سنن آن را »  (  سبحان ربی العظيم : «  گفت كه در ركوع می گزاردم  می

  اند ) .  كرده  روايت
»   ضعيف « كه همه  از چند طريق روايت شده » سبحان ربی العظيم وبحمده «و اما لفظ  

  هستند. 
تواند  بخشند. نمازگزار می اين روايتها همديگر را نيرو میميفرمايد : ولی   امام شوكانی

  تنها به تسبيح اكتفا كند يا اذكار زير را بدان بيفزايد:
:«   گفت : پيامبر صلی هللا عليه و سلم در ركوع می كه  طالب نقل است از علی بن ابی - 1 

وعظمی  أللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وأنت ربی خشع سمعی وبصری ومخی
  »وعصبی وما استقلت به قدمی a رب العالمين 

،  كردم  ، و خودرا به تو تسليم ، به تو ايمان آوردم ( خداوندا برای تو به ركوع رفتم
، همه  و پی و آنچه بر قدمهايم بار است  ، گوش و ديده ومغز و استخوان پروردگارمنی تو 

حمد و مسلم و ابوداود و ديگران آن را و همه تسليم هللا پروردگار جهانيان است ) ( ا
  اند. ) كرده روايت 

: پيامبر صلی هللا عليه و سلم در ركوع و سجود  ) نقل است كه رض ( ازحضرت عايشه - 2
كه شايسته  خداوندا تو از هر چيزی  » ( سبوح قدوس رب المالئكة والروح : « گفت می

  گان و جبريل هستی  ).جالل تو نباشد پاك و منزه هستی تو پروردگار فرشت
  : ازعوف بن مالك اشجعی نقل است  - 3

شبی همراه پيامبر صلی هللا عليه و سلم به نماز شب برخاستم و او سوره بقره را خواند و  
(منزه است » سبحان ذی الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة  : «  گفت در ركوع می

ظمت و شكوه است )  ( ابوداود و ترمذی كه دارای توانائی و قدرت و سلطان و ع  خدائی
  ) اند. كرده و نسائی آن را روايت 

پيامبر صلی هللا عليه و سلم در ركوع و سجود فراوان   :  ) نقل است كه رض ( از عايشه - 4
(پروردگارا ترا تنزيه و ستايش »  سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لی «  :  گفت می
:    كه فرموده نمود ( كرد و از آن پيروی می ، به قرآن عمل می بيامرز ) ، خداوندا مرا كنم می
احمد و بخاری و مسلم و ديگران آن را روايت »  ( فسبح بحمد ربك واستغفره  «  

  اند. ) كرده
  حکمت اذکار رکوع وسجده :

طوريکه گفتيم مطابق هدايت وسنت عملی پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز گزار در 
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را ميخوانند راز حکمت » سبحان ربی هللا   « ودرسجده » سبحان ربی العظيم  «  رکوع
وفلسفه آن در قدم اول  اينست که حکم وهدايت پروردگار باعظمت وهدايت وسنت عملی  

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ميباشد ، انطوريکه هدايت فرموده بايد  نماز همانطور 
  بجاء اورده شود .

 گزار نماز که است عظمت با پروردگار برابر در تعظيمی نماز در رکوعر از جانب ديگ
  . ارد بجاء را تعظيم اين نماز در رکوع با رفتن با ميخوهد

 در و هستيم شیء آن عظمت به معتقد ما  که است معنا اين به شيئی مقابل در تعظيم 
 و کرده تعظيم خداوند مقابل در ما و کنيم می خم او مقابل در تعظيم سر عظمت اين مقابل

 به بايد نيز نماز در و کنيم می اذعان او عظمت به خداوند برای عظيم صفت گفتن با
  .باشيم داشته دقت الفاظ اين معنای

 و افتيم می خاک به او مقابل در که است معنا اين به نيز  نماز در هللا درمقابل سجده مقام
 حالت اين در اگر حال کنيم. می راقرا عظمت با خداوند مقابل در را خود کوچکی

 اذعان خداوند بودن مرتبه بلند به خداوند برای اعلی صفت ذکر با خاشعانه و خاضعانه
 هستی، باالتر کس همه از تو خداوندا که کنيم اين به اقرار ايم افتاده خاک به وقتی و کنيم

ً  و آيد می وجود به بااليی بسيار بندگی حالت  حالت بهترين را لتحا اين توان می واقعا
  .دانست خداوند بندگی برای انسان

همچنان حکمت ديگر اين اذکا ر اينست که نمازگزار  در حال رکوع با تمام اخالص 
 مشغول من و است منزه و پاک نقصی و عيب هر از من بزرگ پروردگار«ميگويد : 

 وفروتنی ضعتوا تمام با ميگذارد سجده به سر گزار نماز وزمانيکه »هستم او ستايش
 منزه و پاک نقصی و عيب هر از و باشد می باالتر کس همه از پروردگارمن:« ميفرمايد

  ».هستم او ستايش مشغول من و است
 »اعلی « لغت از سجده در و » عظيم « صفت از رکوع در چرا اينکه مورد در اما

 با ما و است خداوند بر تعظيمی نماز در : رکوع که است واضح جواب کنيم؟ می استفاده
 معنا اين به چيزی مقابل در تعظيم دهيم. می انجام خداوند مقابل در را تعظيمی رکوع هر

 خم او مقابل در تعظيم سر عظمت اين مقابل در و هستيم آن عظمت به معتقد ما که است
 می خداوند عظمت به اذعان و بوده خداوند بر تعظيم حال در ما رکوع، در حال کنيم. می
 بين تناسب اين و گيرد می شکل خداوند برای عظيم صفت بيان توسط اذعان اين و کنيم
  .دهد می نشان را رکوع اصل و رکوع ذکر

 فلسفه از خداوند، عبادت در شخص يک حالت بهترين و ترين عالی عنوان به نيز سجده 
 بر را  خويش جسم حساس عضو هفت سجده در ما است. برخوردار بسياری وحکمت

 برابر در را خود کوچکی و افتيم می خاک به خداوند مقابل در و گذاريم می زمين روی
 برای اعلی صفت ذکر با خاشعانه و خاضعانه حالت اين در اگر حال کنيم. می اعالم او

 کس همه از تو  پروردگارا که نماييم اقرار و کنيم اذعان او بودن مرتبه بلند به خداوند،
 انسان حالت بهترين حالت اين و آيد، می وجود به االيیب بسيار بندگی حالت باالتری،

  .است خداوند بندگی برای
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    اذکارموقع برخواستن از ركوع:
باشد، يا ماموم يا هم منفرد ، مستحب است در وقت برخاستن     برای نمازگزار خواه امام

،چون »  سمع هللا لمن حمده « از رکوع و در حينکه در حال اعتدال قرار ميگريد بگويد:
  .  » اللهم ربنا ولك الحمد «  يا »  ربنا ولك الحمد «  ) بگويد: در اعتدال راست ايستاد (

ت است ميفرمايد : زمانيکه  پيامبر صلی هللا ( رض ) رواي در حديثی که از ابوهريره 
، سپس چون بحال  » سمع هللا لمن حمده :«  گفت ، می خاست عليه و سلم از ركوع برمی

  اند.  احمد و شيخان آن را روايت كرده». ربنا ولك الحمد :«    گفت ايستاد می اعتدال می
، پس شما »  مع هللا لمن حمدهس:«   ) گفت امام : چون ( در بخاری از حديث انس آمده است

  .  » اللهم ربنا ولك الحمد «  ) بگوئيد: مامومين (
گويد بلكه چون  ، را نمی »سمع هللا لمن حمده :«   كه ماموم  رای بعضی از علماء  برآنست

، توجه آنان بدين حديث و حديث » اللهم ربنا ولك الحمد«  گويد: آن را از امام شنيد می
  اند:  احمد و غير او ذكر كرده ابوهريره است كه

إذا قال االمام سمع هللا لمن حمده فقولوا اللهم ربنا «   پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده:
:  گفت چون امام » ( ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه 

فرشتگان هماهنگ شود )    كسی با سخن شما بگوئيد: اللهم ... چه اگر سخن  ٠ ٠٠سمع 
...) گناهان گذشته او آمرزيده  گويند: اللهم : سمع ... می يعنی فرشتگان بدنبال قول امام

  شود. می
كه هر نمازگزاری تسبيح و   ، آنست » صلوا كما رأيتمونی أصلی :«   ليكن مقتضای حديث

ماموم  «    اند: كه گفته كسانی  تحميد هر دو را بگويد: اگر چه ماموم نيز باشد، در جواب 
اند  گفته   ، بلكه فقط تحميد را بگويد، آنان سخن نووی را پاسخ »   كند  نبايد هر دو را جمع

سمع هللا «  : شما كه ، آنست» ربنا لك الحمد « : قولو: اند: معنی گويد: ياران ما گفته كه 
  دانيد، آن را نيز بگوئيد.  ، را می» لمن حمده 

، را آشكارا  » سمع هللا لمن حمده :«   كه آنان به ذكر بدان جهت است علت اختصاص آن
ربنا لك «  ، ولی شنيدند، چه سنت آشكارا گفتن آنست از پيامبر صلی هللا عليه و سلم می

. و سخن او صلی هللا  گفت شنيدند،  چه آن را سری و نهانی می ، را از او نمی » الحمد 
دانستند و از قاعده تاسی مطلق به وی  ، می» مونی أصلی صلوا كما رأيت:«  عليه و سلم 

با ايشان موافقت »  سمع هللا لمن حمده «  كردند بنابر اين در گفتن  نيز پيروی می
دانستند، پس  را نمی»  ربنا لك الحمد  «  گفتن آن نبود ولی كردند و نيازی به امر به  می

شود و مستحب  گفته می كه در اعتدال  ست كمترين ذكری ا  بدان امر فرمود. و اين تحميد،
   آيد بدان افزوده می شود: كه آنچه در احاديث زير می  است

دريکی از روز ها پشت سر پيامبر صلی هللا عليه و سلم : گفته است رفاعه بن رافع  - 1
سمع هللا «  نماز ميخواندم ، چون پيامبر صلی هللا عليه و سلم از ركوع سر برداشت و 

ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا : «   ، مردی پشت سر او گفت را گفت»  ده لمن حم
؟  گفت كسی بود كه چنين  ، چون پيامبر صلی هللا عليه و سلم سالم داد، فرمود: چه  »  فيه 

رأيت بضعة وثالثين ملكا يبتدرونها، «  ، فرمود:  : من بودم ای رسول هللا آن مرد گفت
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گرفتند )    كه برای نوشتن آن ازهم پيشی می سی و اند فرشته را ديدم » (   أيهم يكتبها أوال
  اند.) كرده  ( احمد و بخاری و مالك و ابوداود آن را روايت

چون پيامبر صلی هللا عليه و سلم از  : كه  روايت است (رض) طالب از علی بن ابی - 2
لك الحمد مل ء السموات سمع هللا لمن حمده وربنا و:«   گفت خاست می ركوع برمی

كسی را كه   خداوند حمد و ستايش»  ( واالرض وما بينهما، ومل ء ما شئت من شئ بعد 
گردد  كه اگر مجسم   ، ستايشی او را ستود بگوش قبول شنود، پروردگارا ستايش تراست

ود كه تو بخواهی باشد) ( احمد و مسلم و ابودا گنجايش آسمانها و زمين و هر چه  باندازه 
   و ترمذی) آن را روايت كرده اند .

پيامبر صلی  : كه ، از پيامبر صلی هللا عليه و سلم روايت است  از عبدهللا بن ابی اوفی - 3
اللهم لك الحمد مل ء : «  گفت داشت چنين می هللا عليه و سلم چون سر از ركوع برمی

ثلج والبرد والماء السماء ومل ء االرض ومل ء ما شئت من شئ بعد: اللهم طهرنی بال
  »البارد، اللهم طهرنی من الذنوب ونقنی منها كما ينقى الثوب االبيض من الوسخ 

،  ... خداوندا مرا پاكيزه گردان با برف و تگرگ و آب خنك (خداوندا ستايش تراست
كه جامه سفيد از چرك و كثافت  خداوندا مرا پاكيزه گردان از گناهان بهمانگونه 

  اند. شود) ( احمد و مسلم و ابوداود و ابن ماجه  )آن را روايت كرده می گردانده پاكيزه 
   . معنی اين دعا: طلب طهارت كامل و پاكيزگی كامل است 

سمع هللا :«   گفت چون پيامبر صلی هللا عليه و سلم می : گفته است  ابوسعيد خدری  - 4
اللهم ربنا لك الحمد مل ء السموات ومل ء االرض ومل ء ما :«  گفت بعد می» لمن حمده 

شئت من شئ بعد أهل الثناء والمجد  أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد: ال مانع لما 
خداوندا، پروردگارا....  جد) ( أعطيت.وال معطی لما منعت، وال ينفع ذا الجد منك ال

كه  ترين چيزی است  ، ستايش تو شايسته پروردگارا، تو شايسته ستايش و تمحيد هستی
تواند مانع آن  كسی نمی  ، چيزی را كه تو عطا كنی گويد، همه ما بنده توايم ات می بنده

بر باز خواست تواند آن را عطا كند، در برا كسی نمی  ، كنی شود، و چيزی را كه تو منع 
،  ، بنده را بكار نيايد، بلكه تنها عمل صالح سودمند است تو، بخت و ثروت و عظمت
  ) ( بروايت مسلم و احمد و ابوداود.) خداوندا همه چيز از تو است

،  »سمع هللا لمن حمده«: او بعد  كه ) ابوسعيد خدری باز هم حديث صحيحی است ازاو ( - 5
   كشيد. تا اينكه اعتدالش باندازه ركوعش طول می» بی الحمد لربى الحمد، لر:«   گفت می

دعاء های بنابر روايت احاديت پيامبر صلی هللا عليه وسلم در روکوع خوانده ميشود 
  عبارت است از :

در حديثی که در صحيح مسلم از  حذيفة بن اليمان رضی هللا عنه روايت گرديده آمده  -
سبحان « ليه وسلم نماز خواند ، آنحضرت در رکوع است که :که با پيامبر صلی هللا ع

را خواند اين حديث درروايت ديگری ازابن ماجه هم روايت گرديده است ، » ربی العظيم 
  وشيخ البانی آنرا حديث صحيح خوانده است.

  سجده ومقام آن در نماز:
  چگونکی ادای سجده وبر خاستن از آن :
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انجام يابد  ، جمهور فقهاء در اين بابت  در مورد اينکه تر تيب سجده بايد چگونه
   ميفرمايند : مستحب است که در وقت سجده  زانوها را قبل از دستها بر زمين نهاد.
ابن المنذرآن را ازعمر نخعی و مسلم بن يسار و سفيان ثوری و احمد و اسحاق و 

م آن را . و ابوالطيب ه دهم اصحاب رای حكايت كرده و گفته است من نيز بدان رای می
 . كرده است از عموم فقهاء حكايت 

: پيامبر صلی هللا عليه و سلم اول زانوان و بعد دستها و بعد از آنها  گفته است ابن القيم 
كه شريك از عاصم بن   نهاد. اينست حديث صحيحی پيشانی و بينی را بر محل سجده می

  . كليب و او از پدرش روايت كرده است
كه هر وقت به  ام  پيامبر صلی هللا عليه و سلم را ديده : شده است از وائل بن حجر روايت

خاست  نهاد و چون برمی ) می بر زمين ، زانوانش را ( رفت پيش از دستانش سجده می
كرد و در افعال او خالف آن را روايت  ) بلند می از زمين دستانش را پيش از زانوانش (

  اند. نكرده
دانند. و اين  م نهادن دستها را پيش از زانوان مستحب میولی مالك و اوزاعی و ابن حز 

   روايتی است از احمد.
 - ٧٠٧دسامبر ٢٢/  ق١۵٧ -٨٨ صفر٢عمرو (  بن  ، ابوعمرو عبدالرحمان اوزاعی 

كه دستها  مردم را ديدم  شهير ديار شام سوريه امروزی ميفرمايد :  و محدث ،فقيه( م٧٧٣
  .  : قول اصحاب حديث چنين است نهادند. ابوداود گفته است را قبل از زانوان می

: به رای  ، در آن نيز خالف است و اما كيفيت برخاستن از سجده برای قيام ركعت دوم
كه دستها را پيش از زانوان بلند كند و به رای غير جمهور   جمهورعلما  مستحب آنست

  . ء عكس آنستفقها
  هيات سجود :

   كند: كننده امور زير را مراعات  كه سجده   مستحب است 
  بينی و پيشانی و دستها را بر زمين بخوبی جای دهد و دستها را به پهلوها نچسباند.   - 1

لما سجد وضع جبهته بين « در حديثی که از وائل بن حجر روايت گرديده  آمده است که 
،  رفت پيامبر صلی هللا عليه و سلم زمانيکه  به سجده می» .(   كفيه وجافى عن إبطيه

بروايت » .( گذاشت  زير بغلها) را باز می نهاد. و ابطين ( پيشانيش را بين هر دو كف می
  ابوداود. )

كان إذا سجد « : پيامبر صلی هللا عليه و سلم: درحديثی ديگری از ابوحميد روايت است كه
». ( رض، ونحى يديه عن جنبيه، و وضع كفيه حذو منكبيه   أمكن أنفه وجبهته من اال

داد و دستها را  ، بخوبی بينی و پيشانی خود را بر زمين جای می رفت چون به سجده می
نهاد ). ( به روايت ابن  ها می نمود وكف دستان را در مقابل شانه از پهلوها، دور می

  . است  ) حسن و صحيح (  : ، و او گفته كه خزيمه و ترمذی
   . ها نهاده شوند. هر دو در اخبار آمده است كف دستان در برابر گوشها يا شانه  - ٢

  اند:  كرده بعضی هر دو روايت را بدينگونه جمع 
   ها باشد. گوشها و كف دستان در مقابل شانه سر انگشتان شست در مقابل 
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  كشيده و بهم پيوسته باشد. انگشتان دست  - ٣
شتان دست کشيده وبهم پيوسته باشد در حديثی که از : ابن حبان و در مورد اينکه انگ

كان إذا ركع فرج بين «  حاكم روايت شده است آمده : پيامبر صلی هللا عليه و سلم 
(در ركوع انگشتان را باز و در سجده بهم پيوسته » أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه 

  داشت ) . می
  قبله باشند.  كه انگشتان پاها رو به  مستحب است - ۴

أن النبی صلى هللا عليه : «   در حديثی که بروايت بخاری از حديث ابوحميد آمده است
وسلم كان إذا سجد وضع يديه غير مفترشهما وال قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه 

  » القبلة 
ه نهاد ك ای می رفت دستها را بگونه ( پيامبر صلی هللا عليه و سلم چون به سجده می

های انگشتان پاهايش رو به  ) و كناره گسترده و نيم بسته نيم  گسترده بودند و نه بسته ( نه 
  قبله بود).

  : مدت زمان سجود و اذكار آن 
در مورد اينکه چه زمانی را درسجود با يد درنک کرد ،شرع اسالمی مدتی را که زمان 

سبحان « كننده در سجده بگويد: كه سجده  سجده تعين  نموده است ميفرمايد : مستحب است 
  » .ربی االعلى 

»  سبح اسم ربك االعلى  « كه : زمانيکه  در حديثی که  از عقبه بن عامر روايت  است 
آنرا در سجود  » (اجعلوها فی سجودكم « نازل شد، پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: 

ايت احمد و ابوداود و ابن ماجه و ( برو   قرار دهيد ) يعنی اينکه (انرا  در سجده بگوئيد)
  .  ) است«   جيد  «حاكم و سند آن 

پيامبر صلی هللا عليه و سلم در «  ودر حديثی که از حذيفه نقل شده آمده است که:
، و   ، بروايت احمد و مسلم و اصحاب سنن »سبحان ربی االعلى :«   گفت اش می سجده

  . ستاين حديث : حسن و صحيح ا  گفته است ترمذی 
كه تسبيحات در سجود از سه بار كمتر  ولی نقطه قابل دقت همين است که :  شايسته است 

دانند كه در ركوع و  : عمل اهل علم بر اين بوده و مستحب می گفته  نباشد. امام ترمذی
  كمتر نباشد. سجود از سه بار تسبيح 

گفتن  ند، اندازه يك بار تسبيح ك كفايت  كه   كمترين قدری ولی  جمهور بر اين عقيده اند  كه 
  . است

وطوريگه قبال خدمت خوانندگان محترم بعرض رسانيديم در سجده  طمانينه فرض است و 
  . گفتن است  مدت آن باندازه يك بار تسبيح

اند، چه سعيد بن جبير از انس روايت  ، بعضی آن را ده بار گفته و اما حد كمال تسبيحات 
كه باندازه اين جوان = عمر بن عبدالعزيز نمازش  ام  كسی را نديده  :«  گفته است كرده كه 

به نماز پيامبر صلی هللا عليه و سلم شبيه باشد و تسبيحات او را در نماز به ده بار تخمين 
   ). جيد . بروايت احمد و ابوداود و نسائی با اسناد (  »زديم و در سجده نيز بهمين طور

دانند اين روايت را برای  كمال تسبيحات را ده بار می كه   انیكس ميفرمايد :   امام شوكانی
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خواند هر اندازه  كه تنها نماز می  كه منفرد و كسی  دانند. و صحيحتر آنست خود حجت می
  تواند تسبيحات خود را افزايش دهد و هر چه بيشتر بهتر.  دلش بخواهد می

گردند. و همچنين  لب مربوط میكردن تسبيحات بدينمط  و احاديث صحيح ناطق به طوالنی
  تواند آنرا افزايش دهد. امام نيز اگر مامومان او از تطويل نرنجند می

  : و ابن عبدالبر گفته است 
كه هر امامی در نمازش تخفيف بجای آورد، اگرچه بداند كه مامومان توانا  شايسته است  

. زيرا امام از  مر فرموده استهستند و تحمل دارند. چه پيامبر صلی هللا عليه و سلم بدان ا
آمدها و عوارض و نيازها و نياز به قضای   آيد مانند پيش كه برای مامومان پيش می آنچه 

  .  كه نماز را طوالنی نكند)  پس خوب است ، خبر ندارند ( حاجت و امثال آن
توانند سه كه امام پنج بار تسبيح بگويد، تا مامومين ب گفته است: مستحب است  ابن المبارك 

كه بخواهد   كه نماز گزار به تسبيح اكتفاء نكند بلكه هر دعائی  بار بگويند. و مستحب است
  بدان بيفزايد. 

أقرب ما :«   : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده است كه و در حديث صحيح آمده است 
نهيت أن أقرأ يكون أحدكم من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء)، وقال: (أال إنی 

راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فی الدعاء فقمن  أن 
  يستجاب لكم  ) 

( شما در سجده بيش از همه احوال به پروردگارتان نزديكيد پس در آن بسيار دعا كنيد) و 
در ركوع خداوند را  ، پس كنم  ت كه در ركوع و سجود قراء ام  هان من منع شده ( فرمود: 
كنيد و در سجود بسيار دعا كنيد كه شايسته است دعايتان پذيرفته شود ). ( بروايت  تعظيم 

  آيد: . احاديث فراوانی در اين باره آمده است كه در ذيل می احمد و مسلم
: پيامبرصلی هللا عليه وسلم زمانيکه به سجده  كه طالب روايت شده است  از علی بن ابی  - ١
اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهی للذی خلقه :« رفت  می گفت مي

  .»فصوره فأحسن صوره، فشق سمعه وبصره: فتبارك هللا أحسن الخالقين 
، چهره  كردم و بتو ايمان آوردم و خود را به تو تسليم نمودم خداوندا تنها برای تو سجده  ( 

ن را آفريد و بسيار زيبا تصوير آن را كشيد و كند كه آ كسی سجده می  و صورت من برای
ترين  كه بهترين و شايسته ، مبارك است هللا  . پس گوش و چشمش را باز كرده است در آن 

  .) آفريننده است ) ( بروايت احمد و مسلم
) پيامبر صلی هللا عليه و  شب كه در وصف نماز تهجد (  از ابن عباس روايت شده است  - ٢

، نمازگزارد و در نماز يا سجودش  سپس برای نماز بيرون رفت :«   سلم گفته است
اللهم اجعل فی قلبی نورا، وفی سمعی نورا، وفی بصری نورا، وعن يمينی :«  گفت می

نورا، وعن يساری نورا، وأمامی نورا، وخلفی نورا، وفوقی نورا، وتحتی نورا، واجعلنی 
  .»نورا 

است و پائين مرا سرشار از نور كن و مرا نور ( خداوندا قلب و گوش و چشم و طرف ر
  .)  ) ( بروايت مسلم و احمد و ديگران  گردان يا برايم نور قرار ده

، بيان  اند: مراد از خواستن نور در همه اندامها و جهات گفته : علماء   گفته است  امام نووی
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، و تصرفاتش  ش. او تقاضای نوركرد در همه اندامها و جسم حق و هدايت به سوی آنست
اش تا اينكه هيچكدام  و اوضاع دگرگونش و حاالتش و همه چيزش و جهات ششگانه

  منحرف نشوند. 
: او شبی پيامبر صلی هللا عليه و سلم را در  كه  درحديثی از عايشه نقل شده است  - ٣

كه  يافت  كرد كه او را در سجده می ، با دستش او را جستجو می رختخوابش نيافت
  »رب أعط نفسی تقواها، وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها وموالها :«   گفت می

وردگارا به روحم تقوا و پرهيزكاری عطا كن و آن را تزكيه نما كه تو بهترين  ( پر 
  باشی ). ( بروايت احمد. ) ، تو سرپرست و موالی آن می كننده آن هستی تزكيه 

«  فرمود:  اش می ر صلی هللا عليه و سلم در سجده: پيامب كه  از ابوهريره روايت است  - ٤
خداوندا  »  ( اللهم اغفر لی ذنبی كله، دقه وجله   وأوله وآخره، وعالنيته وسره 

  كوچك و بزرگم را اولش و آخرش و آشكار و نهانش را بيامرز .) گناهان   همه 
در  و سلم را (: شبی پيامبر صلی هللا عليه  گفت كه  از حضرت عايشه روايت است  - ۵

كه قدمهايش  ، او را در سجده يافتم  جستم گاه می ) نيافتم با دست او را در سجده رختخواب
أللهم إنی أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من :«   گفت بحالت عمودی بود و می

خداوندا از  » ( عقوبتك، وأعوذ بك منك ال أحصی ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 
، از تو به تو پناه  برم ، از عقوبت تو به عفو تو پناه می برم تو به رضای تو پناه می خشم
، از عهده من  ای كه تو شايسته ثنا و ستايش هستی و خود را ثنا گفته ، آنگونه  برم می

  ). توانم آن را به پايان برم بيرون است و من نمی
ب پيامبر صلی هللا عليه و سلم را در : ش گفته است  كه  باز هم از ايشان روايت شده - ۶

، به جستجوی او  رختخواب نيافت و گمان برد كه به پيش يكی از زنانش رفته است
سبحانك اللهم وبحمدك، ال إله : «  گفت  كه  ، ناگاه او را در ركوع يا سجده يافت  پرداخت
خداوندا  » (   خر : بأبی أنت وأمی، إنی لفی شأن وإنك لفی شأن آ فقالت« ، »  إال أنت  

پدر و مادرم    : گفت . عايشه  ، هيچ الهی نيست جز تو  ستايم تو منزه و پاك هستی و ترا می
  . )  ... ) ( بروايت احمد و مسلم و نسائی ، من در فكری و تو در فكری ديگر هستی بفدايت

م اغفر لی الله:«   گفت پيامبر صلی هللا عليه و سلم در حال سجده می ودر حديث از - ٧
خطيئتی وجهلی، وإسرافی فی أمری، وما أنت أعلم به منی اللهم اغفر لی جدی وهزلی، 
وخطئی، وعمدی، وكل ذلك عندی اللهم اغفر لی ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما 

خداوندا گناهم و نادانيم و اسرافم و آنچه را كه تو » ( أعلنت أنت إلهی ال إله إال أنت 
كه همه   ، همه را بيامرز. خداوندا جدی و شوخی و اشتباه و عمدم تی از منداناتر بدان هس

ام و آنچه را كه بعدا  . خداوندا آنچه را كه قبال انجام داده را دارم از من صرف نظر كن
ام همه را ببخش فقط تو خدای من هستی  دهم و آنچه را كه نهانی و آشكارا كرده انجام می

  بجز تو خدائی نيست).
   : قه  نشستن بين دو سجده ( سجدتين)طري

، پای  بنشيند يعنی«    مفترش «  كه در بين دو سجده بصورت   برای نمازگزار سنت آنست



 قرائت در نماز
 

 

33 

كرد كه سر انگشتان   چپ را گسترانيد و روی آن نشست و پای راست را طوری نصب
  آن رو به قبله باشد. 

 عليه و سلم پای چپ را پيامبر صلی هللا »    : كه از حضرت عايشه روايت است 
  .  . بروايت بخاری و مسلم «  نمود كرد) و پای راست را نصب می فرش می گسترانيد ( می

كردن و قرار دادن پای  از جمله سنن نماز نصب  «   : در حديثی از ابن عمر نقل است
  » .   كه انگشتان آن رو به قبله باشد و نشستن بر پای چپ  ای است راست بگونه

  . )  (  بروايت نسائی
،  » كفشهايش را   نهاد حتی ابن عمر در نماز همه چيز را رو به قبله می « : گفته است نافع  

  .  بروايت اثرم
  كيفيت نماز پيامبر صلی هللا عليه و سلم آمده است و در حديث ابوحميد در بيان 

دال ماند تا هر استخوانی ، سپس به حال اعت سپس پای چپ را تا كرد و بر آن نشست »  : كه
   ، سپس خم شد و به سجده رفت كرد) طمانينه را در جلوس مراعات  بجای خود برگشت (

  . بروايت احمد و ابو داود و ترمذی او آن را صحيح دانست«. 
نيز روايت شده است بدينگونه كه هر » اقعاء «  و در جلوس بين سجدتين مستحب بودن  

  های آن بنشيند. پاشنه  یدو پا را بگستراند و رو
كه از طاووس  بير نقل شده  . از ابوالز ابوعبيده آن را سخن اهل حديث دانسته است 

نشستن بر »    اقعاء «  باره  گوئی در  : چه می گفتيم : ما به ابن عباس  گفت كه می شنيده 
آن سنت  »   : . گفت  دانيم : ما آن را ستمی بر پاها می . گفتيم : آن سنت است گفت  قدمهای پا؟

  .  . بروايت مسلم « باشد پيامبر صلی هللا عليه و سلم می
، بر سر انگشتان  داشت : او چون از سجده اول سر برمی كه و از ابن عمر نقل شده است 

  .»  سنت است : «   گفت ، و می نشست پا می
دهللا بن عمر، عبدهللا بن ، عب عبدهللا بن عباس  -عبادله  « :من  كه از طاووس نقل شده است 

. و  نشستند. هر دو حديث بروايت بيهقی است می» اقعاء «كه بصورت  ام  را ديده -الزبير 
  . حافظ اسناد آن را صحيح دانسته است

كه سرين را برزمين نهاد و رانها را باال نگه داشت  باتفاق  بدينگونه »    اقعاء «  اما 
  . علماء  مكروه است

كرد: از  : پيامبر صلی هللا عليه و سلم مرا از سه چيز نهی  كه  ه نقل شده استاز ابوهرير 
سرين را   ) واز  سر به زمين نهادن و فورا برداشتن در سجده نوك زدن چون خوراس (

)  در نشستن بين سجدتين برزمين نهاد و رانها را باال نگه داشتن مانند نشستن مانند  سگ (
. نهی نموده است  (  بروايت احمد و بيهقی    ستن چون روباهو اينطرف و آن طرف نگري

  .  . و سند آن حسن است و طبرانی و ابويعلی
كه در جلوس بين سجدتين دست راست را بر ران راست و دست چپ را  و مستحب است 

ها تا سر زانو كشيده و رو به قبله و اندكی از  كه انگشتان دست ای  برران چپ نهاد. بگونه
   از باشند.هم ب

    : عای مسنونه دربين سجدتين د
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آيد، مستحب است در بين سجدتين خوانده شود و  يكی از اين دو دعا كه در زير می
  . : نسائی و ابن ماجه توان هر دو را تكرار كرد. بروايت می

رب اغفر :«   گفت : پيامبر صلی هللا عليه و سلم در بين سجدتين می از حذيفه آمده است كه
: پيامبر صلی هللا عليه و سلم در بين  و بروايت ابوداود از ابن عباس» رب اغفر لی  لی ،

(خداوندا مرا » اللهم اغفر لی وارحمنی وعافنی واهدنی وارزقنی «  فرمود: سجدتين می
  ).  ، و مرا روزی ده كن ، و مرا هدايت  كن و به من سالمتی ده بيامرز و به من رحم 

  . آمده است» واجبرنی   « ،   » و عافنی «  در روايت ترمذی بجای 
   : جلسه استرحت 

كه نمازگزار آن را بعد از اتمام سجده دوم ركعت اول  ، نشستی است اندك  جلسه استراحت
و پيش از برخاستن به ركعت دوم و بعد از اتمام سجده دوم ركعت سوم و پيش از 

  دهد.  ، انجام می برخاستن به ركعت چهارم
. و ما آنچه  ر حكم آن اختالف دارند، چون در احاديث مربوط بدان اختالف استعلماء  د

  : گفته است كه   كنيم ، ذكر می كرده است  را كه ابن القيم خالصه
جزو سنن نماز است تا برای هر »    جلسه استراحت «     فقهاء اختالف دارند در اينكه  

دهند كه بدان  ها كسانی آن را انجام می، بلكه تن كس آن مستحب باشد يا جزو سنن نيست
باره جلسه  : احمد در گفته است : خالل  نياز دارند؟ هر دو قول از احمد روايت شده است

: يوسف بن موسی به من  كه ، و گفته  برگشته«  مالك بن حويرث «   استراحت به حديث 
: بنا به  گفت ) سوال شد،  از سجده به قيام : ازابو امامه درباره برخاستن ( كه خبر داده 

  . و در حديث ابن عجالن هم چيزی هست حديث رفاعه بايد روی جلو قدمهای پا برخاست
  ، گروه فراوانی از اصحاب و ديگران خاست ، او روی جلو پاهايش برمی كه بموجب آن

ن اند، از جلسه استراحت سخ كرده كه چگونگی نماز پيامبر صلی هللا عليه و سلم را بيان 
. چنانچه  اند، بلكه در حديث ابوحميد و مالك بن الحويرث از آن سخن رفته است نگفته

كيفيت نماز  كسانی كه  بود، تمام  رهنمود پيامبر صلی هللا عليه و سلم انجام هميشگی آن می
كردند. و مجرد اينكه  اند، آن را نيز ذكر می پيامبر صلی هللا عليه و سلم را وصف نموده

،  ی هللا عليه و سلم آن را انجام داده باشد، دليل بر سنت بودن آن در نماز نيستپيامبر صل
گردد كه آن را بعنوان سنتی انجام داده باشد تا از او پيروی شود. اما اگر  مگر معلوم 

شود كه يكی از  چنان تخمين زده شود كه بنا به نيازی آن را انجام داده باشد، دليل نمی
   .سنن نماز بشمار آيد

   چگونگی نشستن در تشهد: 
    نمازگزار در نشستن برای خواندن تشهد بهتر است سنتهای زير مراعات شود:

  شود: ای بگذارد كه در احاديث زير بيان می دستها را بگونه - الف 
پيامبر صلی هللا عليه و سلم هر وقت برای تشهد  : «   كه  از ابن عمر روايت شده است  - ١

نهاد و با  را بر زانوی چپ و دست راست را بر زانوی راست می: دست چپ  نشست می
بست و انگشت  كرده و می انگشتان را جمع  ( ٥٣انگشتان دست راست صورتی شبيه به 

ساخت و انگشت سبابه را بحال  نهاد) را می شصت را بر مفصل وسطی انگشت سبابه می
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  . » داشت اشاره نگه می
كرد و انگشت پهلوی شست را بحال اشاره  همه انگشتان را جمع می «و در روايت ديگر  

   ) بروايت مسلم . مآال يكی است داشت ( نگه می
پيامبر صلی هللا عليه و سلم كف دست چپ را بر ران و  «  :  وائل بن حجر گفته است - ٢

) را  راست شتان (نهاد، سپس انگ زانوی چپ خود و آرنج راست را بر ران راست می
ای  با انگشت ميانه و شسث حلقه  «. و بروايت ديگر:  « ساخت ای می كرد و حلقه جمع می

«.  كرد كرد. سپس انگشتش را بلند نموده دعا می اشاره می ساخت و با انگشت سبابه  می
  بروايت احمد.

، تا با روايت ابن  نكردن با آن است نه پيوسته تكان دادن آ : مراد اشاره  گفته است بيهقی  
كرد با انگشتش اشاره  پيامبر صلی هللا عليه و سلم چون دعا می «  الزبير موافق باشد: 

و نووی هم آن را ذكر   . بروايت ابوداود با اسناد صحيح  »داد  كرد و آن را تكان نمی می
   .  كرده است

 عليه و سلم در تشهد چون پيامبر صلی هللا :«  گفته است كه  بير روايت شده  از ز  - ٣
نهاد و با  نشست دست راست را بر ران راست و دست چپ را بر ران چپ خود می می

.  »  شد   كرد و پيوسته بدان انگشت در حال اشاره خيره می انگشت سبابه اشاره می
  .  بروايت احمد و مسلم و نسائی

انگشت سبابه آن اكتفا  كردن با در اين حديث تنها به نهادن دست راست بر ران و اشاره 
كه نمازگزار نگاه خود را به  . و در آن آمده است شده و از بستن انگشتان ذكری نشده است

توان عمل  كيفيت صحيح است و بهر كدام می ) قطع نكند. اين سه  مسبحه انگشت سبابه (
  نمود.

، تا اينكه سالم كمی و بحالت اشاره نگه دارد كه سبابه راست را با انحنای   سنت است  - ب 
   دهد: می

كه   من پيامبر صلی هللا عليه و سلم را در نماز ديدم  : « كه از نمير خزاعی روايت است 
نشسته بود و بازوی راست را بر ران راست نهاده و انگشت سبابه را با انحنای اندكی 

بن خزيمه با بروايت احمد و ابوداود و نسائی و ابن ماجه و ا  «. كرد بلند كرده و دعا می
  ».جيد  «اسناد

كه با بلند   پيامبر صلی هللا عليه و سلم از كنار سعد گذشت  «  :  گفته است  انس بن مالك 
احد يا سعد (  با يك انگشت ای سعد) ( بروايت » كرد، فرمود:  كردن دو انگشت دعا می

  ). احمد و ابوداود و نسائی و حاكم
:  كند؟ گفت كند و انگشت خود را بلند می كه دعا می  كسی باره  از ابن عباس پرسيدند در

  . ) اخالص است نشانه (
و  : آن مرگ شيطان ( . مجاهد گفته است ) تضرع و زاری است نشانه : ( انس بن مالك گفت 

  .  ) است خنثی ساختن وسوسه شيطان
ن انگشت را در تشهد آ » اال هللا  «     گفتن: كه يكبار بوقت   رای امام شافعی بر آنست

  بحال اشاره بلند كند. 
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انگشت  را بلند كرده » ال  « اما در مذهب امام ابو حنيفه  آمده است که در وقت گفتن   
  آن را پايين آورد.«    اال هللا   : «   گفتن و بوقت 

دهند تا اينكه نماز تمام  امام در مذهب امام مالک انگشت را به راست و به چپ حركت می
  شود.  می

بعنوان اشاره به توحيد بلند »   هللا  «  ودر مذهب امام حنبل انگشت را  بوقت ذكر  
  دهند. كنند و آن را حركت نمی می
پای چپ را گستراندن و روی آن نشستن و پای  ( -»    افتراش « در تشهد اول    - ج 

    دوم  های آن رو به قبله باشد) و در تشهد كه انگشت ای  كردن بگونه  راست را نصب
كردن پای راست بحالت اول و دراز كشيدن پای چپ زير پای   نصب »  = )  تورك »  

  . ) سنت است راست و نهادن نشيمنگاه بر زمين
   :  كه باره چگونگی نماز پيامبر صلی هللا عليه و سلم آمده است  در حديث ابوحميد در

نمود،  ی راست را نصب مینشست و پا نشت بر پای چپ می چون برای تشهد اول می » 
نهاد و پای راست را نصب  ، پای چپ را پيش می نشست و چون برای تشهد دوم می

  . . بروايت بخاری »   نشست كرد و بر نشيمنگاه می می
  تشهد اول:

   : ، چون عبدهللا بن بحينه گفته است كه تشهد اول سنت است  رای جمهور علماء  برآنست
،  عليه و سلم در نماز ظهر بجای اينكه برای تشهد اول بنشيند، برخاستپيامبر صلی هللا  » 

،  كرد قبل از سالم دادن دو سجده برد، و در هر سجده هللا اكبر گفت چون نمازش را تمام 
كردند، و اين سجده برای جبران تشهد اول بود كه فراموش كرده   و مردم نيز با وی سجده

  ).  بروايت گروه محدثين» ( بود 
كه سجده سهو تشهد اول  آمده است كه اين حديث دليل برآنست »   سبل االسالم «  دركتاب 

صلوا كما : «   كند. و فرموده پيامبر صلی هللا عليه و سلم را اگر فراموش شود، جبران می
  ، بر وجوب تشهد اول داللت دارد.»رأيتمونی أصلی 

گردد، و اينها  د با سجده سهو جبران میرساند كه اگر آن را سهوا ترك نمو و همچنين می 
توان آن را  شود، و نمی كه اگر چه واجب است ولی با سجده سهو جبران می  دليل برآنست

گرفت مگر اينكه دليلی اقامه شود كه بموجب آن هر واجبی اگر سهو   دليل عدم وجوب آن
   يرد.گ شود و سجده سهو جای آن را نمی ا ترك شد، با سجده سهو جبران نمی

  گويد:  بنقل از ابن بطال می»  الفتح  « حافظ ابن حجر در 
كه اگر تكبيره االحرام فراموش شود با  نشيند آنست دليل اينكه سجده سهو بجای واجب نمی

شد. و  شود. بنابر اين اگر تشهد اول نيز واجب بود، جبران نمی سجده سهو جبران نمی
شود، پس  وقت بصورت جهری خوانده نمیكه هيچ عالوه بر آن تشهد اول ذكری است 

كه چون هرگز جهری نيست سنت است و ديگران بر  ، مانند دعای استفتاح  واجب نيست
كه   دانست : پيامبر صلی هللا عليه و سلم اگر چه می اند كه كرده عدم وجوب آن استدالل 

اند،  سجده سهو نمودهاند، و بعدا با او  كرده  ياران بعمد و برای پيروی از او تشهد را ترك
  . با اين حال با اين پيروی آنان مخالفت نكرد. اين مساله شايان تحقيق و نظر بيشتری است



 قرائت در نماز
 

 

37 

ليث ابن سعد و اسحاق و احمد بنا بر قول «    دانند: كه آن را واجب می كسانی از جمله  
  . ست. و در روايتی بنزد امام ابو حنيفه  نيز چنين ا مشهور او كه قول شافعی است

  : گفته است طبری در استدالل بر وجوب آن 
كه نماز واجب شد، دو ركعتی بود و تشهد در آن واجب بود، بعداً نماز به بيش از  ابتداء  

   دو ركعت افزايش يافت وجوب آن از بين نرفت و بحال خود باقی ماند.
  ) تخفيف در آن سنت است ل را كوتاه خواند ( كه تشهد او مستحب است 

پيامبر صلی هللا عليه و سلم چون بعد از دو ركعت برای تشهد  : «  ن مسعود گفته استاب
. بروايت  « گوئی بر سنگهای داغ نشسته است كرد)  آنقدر آن را كوتاه می نشست ( اول می

  . احمد و اصحاب سنن
د كه بن عبدهللا بن مسعو است جز اينكه عبيده (  »  حسن « : اين حديث  گفته است ترمذی  

كند  تا از او روايت  ) چيزی را از پدرش نشنيده است ( كرده است  آن را از پدرش روايت
:  گفته است . ترمذی  شايد مقصودش اين باشد كه در زمان پدرش به سن بلوغ نرسيده بود)

گزينند و چيزی  شود كه عدم اطاله نشستن در تشهد را بر می بنزد اهل علم چنين عمل می
  افزايند. بر تشهد نمی

:  پيامبر صلی هللا عليه و سلم در تشهد اول بر  كه  نقل نشده است «  گويد:  ابن القيم می 
اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد) و در آن  خود و بر آل خود درود فرستاده باشد: (

استعاذه «     مسيح دجال »     از عذاب قبر و عذاب دوزخ و فتنه زندگی و مرگ و فتنه 
داند آن را  كه آن را مستحب می  آيد) و كسی كه در تشهد دوم می بهمانگونه  فرموده است (ن

كه ارتباط آنها به تشهد دوم به صحت و  از كلمات عام و مطلق و احاديثی فهميده است 
    .».ثبوت نرسيده است
پيامبر كه نمازگزار درود بر   مستحب است مبر صلی هللا عليه و سلم: گفتن درود بر پيا

های زير  صلی هللا عليه و سلم را در تشهد بگويد، صورت درود به يكی از صيغه
   باشد:  می
: ای پيامبر صلی هللا عليه و سلم خداوند  :بشير بن سعد گفت گفته است ابومسعود بدری   - 1

   كرد، سپس فرمود: ؟ سكوت  ، چگونه بگوئيم كه بر تو درود بفرستيم به ما امر فرموده 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على «  ئيد:بگو

  » محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم فی العالمين إنك حميد مجيد 
، و  كه درود بر آل ابراهيم فرستادی (خداوندا درود بفرست بر محمد و آل او بهمانگونه 

،  كه آل ابراهيم را مبارك گرداندی در جهان همانگونه گردان محمد و آل او را ب مبارك 
گمان تو سزاوار ستايش هستی و جالل و شكوه تو در كمال مطلق است و سالم را  بی
 دانيد)  ( بروايت مسلم و احمد. )  كه می هم 
گفتيم ای رسول خدا: چگونگی سالم دادن بر تو را ياد   : گفته است كعب بن عجره   -  2

فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل « ؟ فرمود: ، چگونه بر تو صاله بفرستيم ايم گرفته
محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 

  .  ،بروايت جماعت محدثين» كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
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. چه ترمذی  ستحب است و واجب نيستگمان صاله بر پيامبر صلی هللا عليه و سلم م بی
: پيامبر  گفته است اند كه  كرده بروايت صحيح و احمد و ابوداود از فضاله بن عبيد روايت 

كرد و بر پيامبر صلی هللا عليه و  صلی هللا عليه و سلم از مردی شنيد كه در نماز دعا می
(اين مرد شتاب » هذا  وعجل« سلم درود نفرستاد، پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:

إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد هللا والثناء «  . سپس او را خواند يا به ديگری فرمود: نمود)
كسی  (چون »  عليه ثم ليصل على النبی صلى هللا عليه وسلم، ثم ليدع بما شاء هللا  

 عليه خواست دعا كند نخست حمد و ستايش خدا را بگويد، سپس درود بر پيامبر صلی هللا
  خواهد بكند). كه می  و سلم بفرستد و بعد از آن هر دعائی

درود بر پيامبر  « كه    كسانی : اين حديث دليل است برای  گفته است صاحب المنتقی  
دانند. زيرا پيامبر صلی هللا عليه و سلم  را واجب و فرض نمی»    صلی هللا عليه و سلم

ثم « كند، و در حديث ابن مسعود كه آمده بود:  بدان مرد امر نكرد كه نمازش را اعاده
كند). نيز اين  كه خواست انتخاب می بعد از تشهد هر دعائی  » ( يتخير من المسألة ما شاء

دانند بنزد من به  كه آن را واجب می كسانی  : داليل  گفته است  كند. شوكانی قول را تاييد می
   . ثبوت نرسيده است

   : قبل  از سالم دادندعای بعد از تشهد دوم و
كه در تشهد دوم وقبل از سالم ، هر دعائی را كه دلش   بر نمازگزار مستحب است

  خواهد درباره خير و سعادت دنيا و آخرت بخواند . می
پيامبر صلی هللا عليه و سلم تشهد « طوريکه در حديثی عبدهللا بن مسعود فرموده است : 

سپس هر  » ( ثم لتختر من المسألة ما تشاء  :  «  را به ما ياد داد و در آخر آن فرمود
  .) ) ( بروايت مسلم  كنيم  دعائی را كه بخواهيم انتخاب

، ويا هم دعا های  منقول از پيامبر صلی هللا عليه و سلم ) فرق نميکند که دعا ها  ماثور (
اند که  .وليکن علماء بدن نظر غير ماثور ، خواندان ان در در تشهد اخير ، مستحب است

  .  خواندان دعای ماثور بهتر است
  اهای وارده در احاديث نبوی:عبرخی از د

كسی از شما  : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: چون  كه  از ابوهريره روايت است - 1
  كند ( به هللا پناه ببريد ) ، بگويد:  يد ، از چهار چيز استعاذهنتشهد آخر را بپايان رسا

ذ بك من عذاب جهنم، و من عذاب القبر، و من فتنة المحيا والممات، و من اللهم إنی أعو«
گور، و از فتنه و   ، و از عذاب خداوندا من از عذاب دوزخ » ( شر فتنة المسيح الدجال  

.(بروايت  )  برم بالی زندگی و مرگ و از شر و بالی آشوبگر گمراه ساز، به تو پناه می
  .) مسلم

: پيامبر صلی هللا عليه و سلم در نماز چنين  كه هللا عنها روايت است از عايشه رضی  - 2
اللهم إنی أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من «كرد: دعا می

خداوندا من از ... و از  »  ( فتنة المحيا والممات: اللهم إنی أعوذ بك من المأثم والمغرم 
  .) ) ( اين حديث متفق عليه است  برم اه میگناه و بدكاری به تو پن

: چون پيامبر صلی هللا عليه و سلم به نماز  طالب روايت است كه از علی بن ابی - 3
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  فرمود، اين بود:  ، می كه پس از تشهد و پيش از سالم ايستاد، آخرين چيزی  می
ما أنت أعلم اللهم اغفر لی ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت و« 

خداوندا آنچه را كه قبال كرده و آنچه  » ( به منی، أنت المقدم وأنت المؤخر: ال إله إال أنت 
ام و آنچه را كه در آن  ، و آنچه را كه در نهان و آشكار كرده ام را كه به تاخير انداخته

مرز و مرا همه را) از من بيا ، ( كرده و آنچه را كه تو بدان آگاهتر از من هستی اسراف 
، و بجز تو  توانی چيزی را جلو بياندازی يا چيزی را بتاخير بياندازی ، تنها تو می ببخشای

   . ). بروايت مسلم خدائی نيست
:  گفت : ابوبكر به پيامبر صلی هللا عليه و سلم  كه از عبدهللا بن عمرو روايت است   - 4

اللهم إنی « حضرت فرمود: بگو:،  دعائی را به من بياموز تا در نمازم آن را بخوانم
ظلمت نفسی ظلما كثيرا وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی إنك 

گناهان را  ، و بجز تو كسی  ام كرده (خداوندا من به خود فراوان ستم «  أنت الغفور الرحيم 
ن تو بخشايشگر گما كن بی بخشايد، پس مرا به بخشندگی خودت ببخش و به من رحم  نمی

  .) . ( اين حديث متفق عليه است ) و بسيار مهربان هستی
: پيامبر  گفته است كه  ، برايش : محجن بن ادرع كه  از حنظله بن علی روايت است - 5

صلی هللا عليه و سلم به مسجد در آمد و مردی را ديد كه نمازش در شرف اتمام شدن و 
للهم إنی أسألك يا هللا الواحد االحد الصمد الذی لم ا:«  گفت مشغول خواندن تشهد بود و می

خداوندا  » ( يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لی ذنوبی إنك أنت الغفور الرحيم 
ای و  نياز هستی و كسی از تو نزاده و تو از كسی نزاده من از تو كه يگانه و تنها و بی

گمان تو  گناهانم را بيامرزی بی كه  ارم ، مسئلت د كسی برای تو همسر و برابر نيست
  ) .  بخشايشگر و بسيار مهربان هستی

.( بروايت  قد غفر ( بتحقيق آمرزيده شد) «   پيامبر صلی هللا عليه و سلم سه بار فرمود: 
  احمد و ابوداود.)

  : گفت : پيامبر صلی هللا عليه و سلم در نمازش می از شداد بن اوس روايت است - 6
إنی أسألك الثبات فی االمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وحسن  اللهم« 

عبادتك، وأسألك قلبا سليما. ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما 
(خداوندا از تو ثبات در كار و آهنگ و اراده آگاهانه و » تعلم، وأستغفرك لما تعلم 

و از تو سپاسگزاری نعمت و حسن عبادتت و قلب سالم از  ، خردمندانه را مسئلت دارم
كه  ، و از شر آنچه  دانی مسئلت دارم كه می  های بد و زبان راستگو و بهترين چيزی انديشه

 طلبم ) ) ازتو استغفار می ام كرده  كوتاهی  من درآن  كه (  از آنچهوبرم  دانی به تو پناه می می
  . )  (  بروايت نسائی

:عمار ياسر برايمان نماز گزارد در آن ايجاز كرد، آن را  بومجلز روايت است كهاز ا  -7
گفتند: آری انجام  ؟  ام : مگر ركوع و سجود را كامل انجام نداده بر وی انكار كردند، گفت

  خواند: كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم آن را می : اما من دعائی را خواندم  گفت ، دادی
غيب وقدرتك على الخلق أحينی ما علمت الحياة خيرا لی، وتوفنی إذا كانت اللهم بعلمك ال« 

الوفاة خيرا لی، أسألك خشيتك فی الغيب والشهادة وكلمة الحق فی الغضب والرضا، 
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والقصد فی الفقر والغنی، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء 
خداوندا ترا  » (نة االيمان، واجعلنا هداة مهديين مضرة، ومن فتنة مضلة، اللهم زينا بزي

،  : تا آنوقت كه زندگيم بسود من است دهم ، سوگند می بدانش غيبت و قدرتت بر آفرينش
. خداوندا آشكارا و نهان  ، مرا بميران كه مرگم بسود من است مرا زنده نگه دار، و آنوقت 

،  گردان بانم جاری  رضا سخن حق بز، و در خشم و  دلم را، از خوف خودت لبريز گردان
، ارزانی دار. و از لذت نگاه كردن به رويت و شوق  روی  و در فقر و غنی به من ميانه

، به تو پناه  كننده گمراه   آور و آشوبهای مندم گردان و از ضررهای زيان ، بهره به ديدارت
).   مايان راه يافته بگردان، خداوندا ما را به پيرايه ايمان بيارای و ما را راهن برم می

  ) . »  جيد  « (بروايت احمد و نسائی با اسناد 
: پيامبر صلی هللا عليه و سلم به  كرده است كه ابوصالح از مردی از اصحاب نقل  -8

،  خوانم : تشهد می ؟ گفت ) گوئی كيف تقول فی الصالة؟ ( در نماز چه می: «  مردی گفت
ألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إنی ال أحسن دندنتك وال اللهم إنی أس:«  گويم سپس می

خداوندا، بهشت را از تو  دندنة معاذ فقال النبی صلى هللا عليه وسلم: (حولها ندندن) (
ولی من بخوبی آنچه را كه تو و معاذ  «،   برم ، و از آتش دوزخ به تو پناه می مسئلت دارم
) زمزمه  باره آن دو (جنت و دوزخ مود: ما نيز در، پيامبر فر دانم كنيد، نمی زمزمه می

  . بروايت احمد و ابوداود. ) كنيم می
: پيامبر صلی هللا عليه و سلم به وی ياد داد كه اين دعا  كه از ابن مسعود روايت است   -9

اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السالم ونجنا من الظلمات « را بخواند:
النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا فی أسماعنا وأبصارنا إلى 

وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، 
، و بين ما صلح  (خداوندا بين دلهای ما الفت ايجاد كن» مثنين بها وقابليها وأتمها علينا 

، و ما را از تاريكيها نجات ده و به  كن را به راههای ايمن راهنمائی  ، و ما برقرار كن
گوشها و  ، و ما را از زشتيهای نهان و آشكار دور ساز، و نيروی  نور و روشنائی برسان

، و توبه ما را  چشمان و دلهايمان و زنان و فرزندانمان را افزايش ده و مبارك گردان
گوئيم   ، به ما نيرو ده تا نعمت ترا سپاس يار مهربان هستیگمان تو توبه پذير بس بپذير، بی

) ( بروايت احمد و   گردان و بدان ترا ثنا گوئيم و پذيرای آن باشيم و آن را بر ما تمام 
  .ابوداود.)

  اذکارودعا ها  بعد از سالم 
برنماز گزار مستحب است تا آنعده ، اذکار ودعا های که ازپيامبر صلی هللا عليه وسلم  

بخواند، وما ذيآل برخی از اين اذکار ودعا ها  روايت گرديد ه است ، بعد از سالم دادن 
  را خدمت شما تقديم ميداريم :

  اول :
ِ :« از ثوبان رضی هللا عنه آمده است  در حديثی   َّn َصلّى هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم : كان َرُسوُل  »

اللَُّهمَّ أَْنَت السَّالُم ، وِمنَك السَّالُم ، تبارْكَت « إذا اْنَصَرف ِمْن صالِتِه اْستَغفَر ثَالثاً ، وقال : 
قِيل لألَْوزاعي وُهَو أََحد ُرواةِ الحديث : كيَف االستِغَفاُر ؟ قال : » َياذا الجالِل واإلكرام 
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زمانيکه  پيامبر صلی هللا عليه و سلم »  . رواهُ مسلم» . تَْغفُر nَّ ، أَْستَْغِفُر nَّ تقول : أَسْ 
أللهم أنت السالم  :« گفت كرد و می می بار استغفارسه :« نمازش را بپايان می رسانيد 

خداوندا تو سالم هستی و سالمتی از تو » ( ومنك السالم تباركت يا ذا الجالل واالكرام 
گروه محدثين   . بروايت ، خير و بركت تو فراوان است ای شكوهمند و بخشايشگر)  است

: استغفار را  : از اوزاعی پرسيدم : وليد گفت كه  بجز بخاری مسلم بر آن افزوده است
(از هللا طلب آمرزش » أستغفر هللا، أستغفر هللا، أستغفر هللا :«   گفت فرمود؟  چگونه می

  . ) گناهان دارم
  :دوم 

:  روزی پيامبر صلی هللا عليه و سلم دست او  كه  از معاذ بن جبل روايت است در حديثی  
  .  ) »  گمان ترا دوست دارم يا معاذ إنی الحبك (  ای معاذ بی: «   ، و گفت را گرفت
، و من نيز تو را دوست  : ای پيامبر صلی هللا عليه و سلم پدرم و مادرم بفدايت معاذ گفت

أوصيك يا معاذ، ال تدعن فی دبر كل صالة أن تقول: اللهم أعنی «  فرمود:   » .  دارم
كه اين دعا را بعد از نماز   كنم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ( به تو وصيت می

گويم و به بهترين  كمك كن به ياد تو باشم و ترا سپاس   : خداوندا به من ، ترك نكنی گزاردن
  روايت احمد و ابوداود و نسائی و ابن خزيمه و ابن حبان و حاكم.( ب )  كنم  وجه ترا عبادت

  . ) دانسته است»      صحيح  «حاكم برابر شرايط شيخين آن را
أتحبون أن تجتهدوا «  : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: از ابوهريره روايت است كه

  روايت احمد با سندفی الدعاء؟ قولوا: أللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ب
   . جيد) ( 

  سوم :
:چون پيامبر صلی هللا عليه و سلم نماز را  بير روايت است كه از عبدهللا بن ز در حديثی 

ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على :«   گفت كرد، می تمام می
اه، أهل النعمة والفضل والثناء كل شئ قدير، ال حول وال قوة إال باa، وال نعبد إال إي

  »الحسن، ال إله إال هللا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 
، و  ، خاص او است ، پادشاهی و ستايش انباز است ، او يگانه و بی (بجز هللا هيچ الهی نيست

، و تنها او را  است“ هللا “ ، همه تالشها و نيروها بدست  او بر هر چيزی توانا است
،  ، بجز هللا هيچ الهی نيست ، اوست صاحب نعمت و بخشش و ستايش و نيكوئی رستيمپ می

  ، اگر چه كافران از آن ناخشنود باشند ) . سپاريم خالصانه و مخلصانه خود را بدو می
  ) . ( بروايت احمد و مسلم و ابوداود و نسائی 

   چهارم:
هللا عليه و سلم بعد از هر نماز  : پيامبر صلی كه درحديثی از مغيره بن شعبه روايت است 

ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ « فرمود:  فرضی می
 ».قدير: أللهم ال مانع لما أعطيت، وال معطی لما منعت وال ينفع ذا الجد منك الجد 

  ) . ( بروايت احمد وبخاری و مسلم
  پنجم :
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ر صلی هللا عليه و سلم به من :پيامب گفته است كه   ر روايت استدر حديثی از عقبه بن عام 
  . ابوداود و بخاری ومسلم .بروايت احمد و رابخوانم »  معوذتين « امركرد كه بعد ازهرنمازی

  ششم :
من قرأ آية «  : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: كه  در حديثی از ابوامامه روايت است

كه بعد از هر   (كسی» يمنعه من دخول الجنة إال أن يموت الكرسی دبر كل صالة لم
شود). بروايت نسائی و  بخواند، همينكه مرد، داخل بهشت می » الكرسی  آيه « نمازی 
  . طبرانی

من قرأ آية « كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:  طالب روايت است از علی بن ابی
هركس بعد از  » (مة هللا إلى الصالة االخرى الكرسی فی دبر الصالة المكتوبة كان فی ذ

بخواند، تا نماز بعدی در حفظ و پناه خداوند است ) .( بروايت  »  الكرسی آيه  « نماز فرض 
  »حسن«  طبرانی با اسنادی 

  هفتم :
من سبح «  : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده كه از ابوهريره روايت است  در حديثی  

هللا دبر كل صالة ثالثا وثالثين، وحمد هللا ثالثا وثالثين وكبر هللا ثالثا وثالثين تلك تسع 
وتسعون ثم قال تمام المائة ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على 

هر كس بعد از هر نمازی  ( » كل شئ قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر 
شود  بگويد كه می» هللا اكبر «بار   33  » الحمد a « بار   33و »   سبحان هللا «   بار  33
)  كوچك = صغيره گناهان ( عدد يكصد را تمام كند،  » ال إله إال هللا... «  ، و باگفتن: 99
. بروايت احمد و بخاری و مسلم و  كف دريا باشد) شود، حتی اگر باندازه  مرزيده میاو آ

  ابوداود.
  هشتم : 
  : از كعب بن عجره روايت است كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده است در حديثی  

معقبات ال يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صالة مكتوبة ثالثا وثالثين تسبيحة، وثالثا « 
 34بار تحميد .و  33بار تسبيح و  33گوينده  » ( ثالثين تحميد وأربعا وثالثين تكبيرة و

  . بار تكبير بعد از هر نماز فرض از رحمت خدا محروم نخواهد شد ) . بروايت مسلم
  نهم: 

: فقيران مهاجرين پيش  كه  ، از ابوهريره آمده است بروايت سمی از ابوصالح  در حديثی 
 عليه و سلم رفتند و گفتند: ثروتمندان همه درجات عالی و نعمتهای پايا را پيامبر صلی هللا

خوانند و روزه  گفتند: ايشان مثل ما نماز می ؟  نصيب خود كردند، او فرمود: چگونه
سازند در حاليكه ما را توانائی آن  بخشند و بردگان را آزاد می گيرند و آنان صدقه می می

أفال أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، «  ليه و سلم فرمود:. پيامبر صلی هللا ع نيست
آيا  ( .»وتسبقون من بعدكم، وال يكون أحد أفضل منكم، إال من صنع مثل ما صنعتم؟ 

گذشتگان   كه بوسيله آن شما نيز به ثواب و پاداش ،  خواهيد، چيزی را به شما بياموزم می
ما برتر نباشد مگر اينكه او نيزهمين عمل گيريد و كسی از ش برسيد و از آيندگان پيشی 

  .)  شما را انجام دهد؟
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تسبحون هللا وتكبرون وتحمدون دبر كل صالة «  ، آن را به ما بياموز فرمود: گفتند: آری
. سپس  بار تسبيح و تكبير و تحميد هللا را بعد از هر نماز بگوئيد ) 33ثالثا وثالثين مرة (

ی هللا عليه و سلم برگشتند و گفتند: برادران ثروتمند ما مستمندان مهاجر پيش پيامبر صل
  دهند.  نيز اين عمل را بگونه ما انجام می

اين فضل و  »(ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء « آنگاه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:
.   ) بدست من نيست دارد ( كه به هر كس بخواهد آن را ارزانی می بخشش خداوند است 

،  ای : اشتباه كرده . او گفت گويد: اين حديث را برای يكی از خويشاوندانم باز گفتم سّمی
بار تكبير بگو. لذا پيش  34بار تحميد، و  33،  بار تسبيح 33:  گمان به تو گفته است بی

هللا أكبر، وسبحان    :  او دست مرا گرفت و گفت .  ابوصالح برگشتم و آن را برايش گفتم
بار  a33، وهللا أكبر، (وسبحان هللا، والحمد a، تا اينكه هريك از آنها را  هللا، والحمد

  . : اين حديث متفق عليه است گوئی می
  دهم :

«  : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: از عبدهللا بن عمرو روايت است كه در حديثی  
ا قليل، قالوا: وما هما يا خصلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة وهما يسير ومن يعمل بهم

رسول هللا؟ قال: (أن تحمد هللا، وتكبره وتسبحه فی دبر كل صالة مكتوبة عشرا عشرا وإذا 
أتيت إلى مضجعك، تسبح هللا وتكبره وتحمده مائة فتلك خمسون ومائتان باللسان، وألفان 

قالوا: كيف من وخمسمائة فی الميزان فأيكم يعمل فی اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة 
يعمل بها قليل؟ قال: يجئ أحدكم الشيطان فی صالته فيذكره حاجة كذا وكذا فال يقولها، 

دو خصلت هست هركس آنها را پيوسته انجام دهد  » ( ويأتيه عندمنامه فينومه فال يقولها 
 كند گفتند: آنها كمتر كس بدانها عمل می  برند، آنها آسان هستند ولی او را به بهشت می

كه بعد از هر نماز فرض هر يك از تحميد و تكبير  چيستند ای رسول خدا؟ فرمود: آنست 
، و چون به رختخواب رفتی يكصد بار تسبيح و تكبير و تحميد  و تسبيح را ده بار بگوئی

شود، ولی از نظر  بار می 250)  در فرايض پنجگانه و بوقت خواب بگوئی كه جمعاً (
  ) كداميك چه هر عمل نيك يك به ده است ار به حساب می آيد (پاداش دو هزار و پانصد ب

دهد؟ گفتند" چگونه  از شما در شبانه روز دو هزار و پانصد عمل ناشايست انجام می
كند و نيازها  هستند؟ فرمود: شيطان بهنگام نماز انسان را وسوسه می  عامالن بدان اندك

گويد، و بهنگام خواب نيز او را وسوسه  نمیآورد، در نتيجه آن اذكار را  را به ياد او می
  گويد.  گيرد در نتيجه آن را نمی كند و خواب او را فرا می می

) دست  انگشتان كه آن اذكار را با ( گويد: من پيامبر صلی هللا عليه و سلم را ديدم  عبدهللا 
  .)  استدانسته »  حسن صحيح « . ترمذی آن را  شمرد بروايت ابوداود و ترمذی خود می

  يازداهم :
گشتند كه  كه او و فاطمه بدنبال خادمی می طالب روايت است  از علی بن ابی  در حديثی  

كار منع   بعضی از كارها را برايشان انجام دهد. پيامبر صلی هللا عليه و سلم آنان را از آن
چيزی بهتر خواهيد  مگر نمی»(أال أخبركما بخير مما سألتمانی؟ : «  فرمود و بديشان گفت
  ).  ؟ خواهيد به شما بگويم از آنچه كه از من می
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كلمات علمنيهن « را به ما بگوئيد. او فرمود:  خواهد كه آن عرض كردند: آری دلمان می
جبريل عليه السالم: تسبحان فی دبر كل صالة عشرا، وتحمدان عشرا، وتكبران عشرا، 

كه جبريل آنها را به من  كلماتی است  »( وإذا أويتما إلى فراشكما، فسبحا ثالثين وثالثين 
و  ياد داده است: بعد از هر نمازی ده بار تسبيح و ده بار تحميد و ده بار تكبير بگويم: 

) .  بار تكبير بگويم 34بار تحميد و  33و  بار تسبيح  33چون به رختخواب رفتم 
ه و سلم آنها را به من كه پيامبر صلی هللا علي  گويد: بخدای سوگند از آنوقت  حضرت علی

  ياد داد آنها را ترك نكرده ام.
  دوازدهم :
« كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:  از عبدالرحمن بن غنم روايت است  در حديثی 

من قال قبل أن ينصرف ويثنی رجله من صالة المغرب والصبح: ال إله إال هللا وحده ال 
ير يحيی ويميت وهو على كل شئ قدير عشر مرات شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخ

كتب له بكل واحدة عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكانت 
حرزا من كل مكروه، وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب يدركه إال الشرك فكان 

ه بعد از سالم ك  كسی »  (من أفضل الناس عمال إال رجال يفضله يقول أفضل مما قال  
كند ده بار بگويد: الاله اال هللا  نماز مغرب و نماز صبح و پيش از آنكه محل نماز را ترك 
شود، و ده درجه بر  كرده می ... ده نيكی به حساب او نوشته و ده بدی از حساب او پاك 

آيندی و از وسوسه   گردد، و او را از هر بدی و ناخوش قدر و ارزش او افزوده می
تواند او را هالك و  ، نمی ، مگر شرك گناهی ، مصون می دارد، وهيچ  ان رانده شدهشيط

كه بيش از او آن ذكر  ، مگر كسانی  تباه سازد، و كردار او از كردار همه مردم برتراست
رابگويند، يا ذكر بهتر از آن بر زبان آورند ). ( بروايت احمد. ترمذی نيز چيزی شبيه 

  را ندارد.» بيده الخير « ، ولی   كرده بدان را روايت 
  سيزداهم :

: پيامبر صلی هللا عليه  مسلم بن حارث از پدرش روايت كرده كه او گفته است  در حديثی  
إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس: اللهم أجرنی من « و سلم به من فرمود:

لك جورا من النار، وإذا صليت  النار، سبع مرات، فإنك إن مت من يومك كتب هللا عزوجل
المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس: اللهم إنی أسألك الجنة: أللهم أجرنی من النار، سبع 
مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب هللا عزوجل لك جوارا من النار ( چون نماز . صبح را 

مرا از آتش دوزخ بگو خداوندا  ، هفت بار  ، پيش از آنكه با كسی سخن بگوئی گزاردی
گمان اگر همان روز بميری خداوند بزرگ رهائی شما را از آتش دوزخ نوشته  ، بی برهان
، بگو: خداوندا  ، پيش از آنكه با كسی سخن بگوئی . و چون نماز مغرب را گزاردی است

گمان اگر همان شب  . بی ، خداوندا، مرا از آتش دوزخ برهان خواهم بهشت را از تو می
. بروايت احمد و  ) ، خداوند بزرگ رهائی شما را از آتش دوزخ نوشته است بميری

   ابوداود. 
  چهارداهم :
از ابوحاتم روايت است كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم چون نمازش را بپايان  در حديثی 



 قرائت در نماز
 

 

45 

اللهم أصلح لی دينی الذی هو عصمة أمری، وأصلح دنيای التی « فرمود: برد، می می
اشی: اللهم إنی أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ جعلت فيها مع

(خداوندا » بك منك، ال مانع لما أعطيت، وال معطی لما منعت، وال ينفع ذا الجد، منك الجد 
كه زندگيم  كن  . و دنيايم را اصالح  كه پاكی و پاكدامنی من در آن است كن   دينم را اصالح

، و از غضب تو به  برم شم تو به خرسندی و رضای تو پناه می. خداوندا از خ در آن است
كسی  ،  . چيزی را كه تو عطا كنی برم ، و از تو به تو پناه می برم عفو و گذشت تو پناه می

تواند آن را عطا كند. هيچ  كسی نمی ،  كنی تواند مانع آن باشد و چيزی را كه تو منع  نمی
بندگان را بكار نيايد، بلكه تنها عمل صالح و بخت و عظمت و ثروتی در پيشگاه تو 
 .شود) كردار شايسته برايشان سودمند واقع می

  پانزداهم :
از ابوحاتم روايت است كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم چون نمازش را بپايان  در حديثی 

اللهم أصلح لی دينی الذی هو عصمة أمری، وأصلح دنيای التی «  فرمود: برد، می می
فيها معاشی: اللهم إنی أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ  جعلت

» بك منك، ال مانع لما أعطيت، وال معطی لما منعت، وال ينفع ذا الجد، منك الجد  
. و دنيايم را  كه پاكی و پاكدامنی من در آن است كن   (خداوندا دينم را اصالح

وندا از خشم تو به خرسندی و رضای تو پناه . خدا كه زندگيم در آن است كن  اصالح 
. چيزی  برم ، و از تو به تو پناه می برم ، و از غضب تو به عفو و گذشت تو پناه می برم می

كسی  ،  كنی تواند مانع آن باشد و چيزی را كه تو منع  كسی نمی ،  را كه تو عطا كنی
يشگاه تو بندگان را بكار تواند آن را عطا كند. هيچ بخت و عظمت و ثروتی در پ نمی

  شود). نيايد، بلكه تنها عمل صالح و كردار شايسته برايشان سودمند واقع می
  شانزداهم :

كه   ، همانگونه و قاص : سعد بن ابی  اند كه كرده درحديثی  ازبخاری و ترمذی روايت  
كلمات و دعاهای زير را به فرزندانش ياد  آموزد،  معلم هنر نگارش را به نو آموزان می

اللهم « فرمود: : پيامبر صلی هللا عليه و سلم پس از نماز، بدان استعاذه می گفت داد و می می
بك من البخل وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد الى أرذل العمر، وأعوذ بك إنی أعوذ 

خداوندا از بخل و ترسوئی و بدترين  ».( من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر 
) و فتنه و آشوب دنيائی و عذاب قبر به  دوران پيری و از كار افتادگی روزهای زندگی (

  . آورم ) تو پناه می
  :هفداهم 

پيامبر صلی هللا عليه و سلم بعد از هر  اند كه  ابوداود و حاكم روايت كرده در حديثی از 
اللهم عافنی فی بدنی، اللهم عافنی فی سمعی، اللهم عافنی فی بصری : «  گفت نمازی می

» اللهم إنی أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنی أعوذ بك من عذاب القبر، ال إله إال أنت 
، خداوندا از كفر و فقر و عذاب قبر، به تو  ، عافيت بخش دا به تنم و گوشم و چشمم(خداون
  . ) برم چه بجز تو الهی و خدائی نيست پناه می

  هژداهم : 
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اند و در سند آن  امام احمد و ابوداود و نسائی از زيد بن ارقم روايت كرده  در حديثی 
امبر صلی هللا عليه و سلم بعد از هر ، پي . بموجب اين روايت كه سست است طفاوی هست 

اللهم ربنا ورب كل شئ أنا شهيد أنك الرب وحدك ال شريك لك، «  فرمود:  نمازش می
اللهم ربنا ورب كل شئ، أنا شهيد أن محمدا عبدك رسولك: اللهم ربنا ورب كل شئ، أنا 

ی  فی كل شهيد أن العباد كلهم إخوة: اللهم ربنا ورب كل شئ، اجعلنی مخلصا لك وأهل
ساعة من الدنيا واالخرة، يا ذا الجالل واالكرام، اسمع واستجب، هللا االكبر االكبر، نور 

   »السموات واالرض، هللا االكبر االكبر، حسبی هللا ونعم الوكيل هللا االكبر االكبر
كه تنها تو  ،  دهم گواهی می  ( خداوندا، ای پروردگار ما و پروردگار همه چيز، من 

كه محمد بنده و فرستاده تو   دهم ، و گواهی می باشی انباز می ار هستی و يگانه و بیپروردگ
ام را  كه همه بندگان تو با هم برادر هستند، خداوندا من و خانواده دهم  ، و گواهی می است

. ای خدای  گردان در هر وقت و ساعتی از دنيا و آخرت در پيشگاه خود خالص و مخلص 
از من بشنو و بپذير، خداوند بزرگترين بزرگترها، منبع و سر چشمه  شكوهمند و ارجمند

  . ) گاه است ، خداوند برايم بس است و او بهترين تكيه نور و روشنی آسمانها و زمين است
  :احاديث وارده درمورد أذكار بعد از نماز

  گفت : داد می در روايت از ابن زبير روايت استبعد از هر نمازی که سالم می - 1
ال إله إال هللا وحده ال شريک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شيی قدير الحول «  

و ال قوة إال باa ال إله إال هللا، والنعبد إال إياه له النعمة وله الفضل و له الثناء الحسن، ال 
   .إله إال هللا مخلصين له الدين ولو کره الکافرون)

نيست، يکتای بدون شريک است، ملک و ستايش برای هيچ معبود بر حقی غيراز خدا «
اوست و او بر هر چيزی توانا است. هيچ حرکت و قوتی نيست مگر به مشيت هللا، هيچ 

کنيم، نعمت و فضل و ستايش نيکو  معبود بر حقی غير از هللا نيست، تنها او را عبادت می
الصانه برای اوست گرچه برای اوست، هيچ معبود بر حقی غير از هللا نيست، عبادتمان خ

و (ابن زبير) گفت : پيامبر صلی هللا عليه وسلم  ادعيه را » کافران دوست نداشته باشند
  خواند. بعد از هر نمازی می

از وراد موالی مغيره بن شعبه روايت است : مغيره بن شعبه به معاويه نوشت که:  - 2
(ال إله إال هللا وحده ال  فرمود : و میداد  شد و سالم می هرگاه نماز پيامبرصلی هللا تمام می

شريک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدير اللهم المانع لما أعطيت و 
المعطی لما منعت و الينفع ذالجد منک الجد) هر چيزی توانا است خداوندا آنچه تو عطا 

ای برای آن  دهکنی هيچ عطاکنن کنی هيچ مانعی برای آن نيست و آنچه را تو منع می می
  ».رساند تويی رساند آنکه نفع می نيست و مال و دارايی نفعی نمی

  از کعب بن عجره روايت است که پيامبرصلی هللا عليه وسلم  فرمود: - 3
: ثالث و ثالثون تسبيحة، و ثالث و ثالثون  - أو فاعلهن  –(معقبات اليخيب قائلهن  

پس از هر نمازی اذکاری وجود « صالة) تحميدة، و أربع و ثالثون تکبيرة، فی دبر کل
ماند، سی و سه بار سبحان هللا  دارند که گوينده يا انجام دهنده آنها هيچ وقت ناکام نمی

  ».گفتن، سی و سه بار الحمدa گفتن و سی و چهار بار هللا أکبر گفتن
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دبر کل (من سبح هللا فی  از ابوهريره روايت است : پيامبرصلی هللا عليه وسلم  فرمود:
صالة ثالثا و ثالثين و حمدهللا ثالثا و ثالثين، و کبر هللا ثالثاً و ثالثين، فتلک تسعه و 

تسعون، و قال تمام المئة : ال إله إال هللا وحده ال شريک له، له الملک و له الحمد، و هو 
کسی که بعد از هر نماز « علی کل شيی قدير غفرت خطاياه و إن کانت مثل زبدالبحر)

اين  –و سه بار سبحان هللا، سی و سه بار الحمدa و سی و سه بار هللا أکبر بگويد سی 
و صدا را با ال إله إال هللا وحده ال شريک له له الملک و له الحمد و هو علی  –نود و نه 

  ».شود اگرچه مانند کف دريا (زياد) باشد کل شيی قدير کامل کند گناهانش بخشوده می
  روايت است: از معاذ بن جبل - 4
(يا معاذ وهللا إنی  روزی پيامبرصلی هللا عليه وسلم  دستم را گرفت و به من فرمود : 

ألحبک، فقلت : بأبی أنت و أمی، وهللا إنی ألحبک. قال : يا معاذ إنی أوصيک التدعن أن 
دبر کل صالة : اللهم أعنی علی ذکرک وشکرک و حسن عبادتک) (ای معاذ به خدا  تقول

را دوست دارم؛ گفتم : پدرم و مادرم فدايت به خدا قسم من هم تو را دوست قسم من ت
کنم که بعد از هر نمازی اين دعا را ترک نکن  دارم، فرمود : ای معاذ! به تو وصيت می

: اللهم أعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، خداوندا! مرا بر ذکر و شکر نعمتها 
  ».و خوب انجام دادن عبادتت ياری فرما

من قرأ آية «  از ابو أمامه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود : - 5
هرکس بعد از » «من دخول الجنة إال أن يموت الکرسی دبر کل صالة مکتوبة لم يمنعه

شود  هر نماز فرضی آية الکرسی را بخواند تنها زنده بودنش مانع رفتن او به بهشت می
و محمد بن ابراهيم در روايتش (قل هو هللا أحد) را ». د)رو (پس از مرگ به بهشت می

  هم اضافه کرده است.
  از عقبه بن عامر روايت است : - 6
پيامبرصلی هللا عليه وسلم  » «أن أقرأ بالمعوذات دبر کل صالة أمرنی رسول هللا ص«  

  ».(سوره ناس و فلق) را بخوانم» معوذتين«به من امر کرد که بعد از هر نمازی 
  از ام سلمه روايت است : - 7
اللهم إنی أسألک «  فرمود : پيامبرصلی هللا عليه وسلم  بعد از سالم دادن نماز صبح می 

خدايا از تو علمی نافع و رزقی پاک و عملی » «علماء نافعا و رزقا طيبا و عمال متقبال
  »کنم قبول شده را طلب می
   :نیآساير دعا های قر

  ).127(البقرة اآلية: »  السميع العليم   ربنا تقبل منا إنک أنت« - 
  ).201(البقرة اآلية: »  ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار«  - 
  ).285(البقرة اآلية: »  سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإليک المصير«  - 
ما حملته علی الذين من ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وال تحمل علينا إصرا ک« - 

قبلنا ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا فانصرنا 
  ).286(البقرة اآلية: » علی القوم الکافرين

  »  ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة إنک أنت الوهاب« -
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  ).8(آل عمران اآلية:      
  محترم ! ۀخوانند

هکذا در اين قسمت نمازگزاران ميتوانند در ختم نماز دعا های ذيل را که  را از سنت  
  نبوی به اثبات رسيده نيز بخوانند .

اللهم صل علی محمد ، وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد ، کما    - 
  صليت ، وبارکت علی إبراهيم وآل إبراهيم إنک حميد مجيد.

ه إال هللا العلی العظيم، ال إله إال هللا الحکيم الکريم ، ال إله إال هللا ، سبحان هللا رب ال إل   - 
 السموات السبع ، ورب العرش العظيم ، الحمد a رب العالمين.

  عربی است؟زبان چرا در نماز قرائت به  
وسلم  نماز به زبان عربی و با همان الفاظ و کلماتی که پيامبرصلی هللا عليه خواندن

صدر اسالم می خواندند دالئل مختلفی دارد که به برخی ازآن ها اشاره  وديگر مسلمانان
 .می کنيم

تعبدى و توفيقى بودن خواندن نماز به زبان عربى، اين بدين معنی است که :  اول:
 .شريعت مقدس  اسالم دستور به عربى خواندن نماز داده است

عبادت  يم و تعبد است طبعا انسانی که می خواهدبا توجه به اين که روح عبادت بر تسل
هللا را بعمل ارد  آن چيزی را انجام می دهد که پروردگارش ازاو خواسته است وبر طبق 
آيات قرآنی واحاديث نبوی  و سيره پيامبر صلی هللا عليه وسلم اين واجب و تکليف دينی 

قات نماز با هر زبانی که اگر چه انسان می تواند در غير او . به اين شکل واجب شده
  ميخواهد با هللا خويش راز ونياز کند .

فلسفه وحکمت ديگری که در خواندان قرائت با زبان عربی وجود دارد ، اينست  ، دوم : 
تا وحدتی  زبانی در وقت نماز در ميان مسلمانان  ايجاد گردد ، جهت ايجاد زبانى 

وحدت و پيوند بين المللى دينى  م سازىمشترک ميان همه پيروان اسالم ، در واقع فراه
است. طوريکه برای همه هوايد است که هدف اساسی دين  تقرب در بين انسانها ومتحد 

ناشی از زبان  ساختن ، جامعه های بشری وبرقراری تفاهم بين افراد ورفع اختالف های
، به  ونژاد وديگر اختالف ها آمده است ، واگر ادای نماز وبخصوص قرائت در نماز

مختلف صورت ميگرفت ، به يقين کامل  ،موجب جدائی مسلمانان وسبب  زبان های
اختالف وپراکندگی ، تفرقه ودرنهايت عامل اساسی بعضی تعصبات در بين مسلمانان 

 وجامعه امت اسالمی ميگرديد.
فرضيت خواندن سوره  فاتحه در هر رکعت از نماز  اينست ، تا مسلمانان حکمت سوم:

با هللا خويش را به اموزند ، وسوره حمد طرز دقيق مناجات وسخن گفتن نماز مناجات 
  گزار  را با هللا می اموزاند.

واگرهر کس به زبان خود ترجمه سوره حمد را بخواند اين غرض عالی حاصل نمی  
تعليم  يعنی آن گونه که بنده بايد معبودش را ستايش کند نمی تواند ستايش کند واين شود

 فراموشی سپرده می شود. الهی به
ترجمه  قرائت و اذکار ديگری که در نماز است به صورت دقيق در هيچ زبانی چهارم:
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دقيق ترجمه کرد  ندارد. يعنی نمی توان همان مفاهيمی که در اذکار نماز است به صورت
بسياری در خود جای داده  و آن را بيان نمود . چه بسا برخی از کلمات يا جمالت معانی

 .نمود با يک يا چند جمله نتوان همه آن ها را بيان که
مفاهيم آن را به  اى که بتواند تمام بريم که هيچ ترجمه بطور مثال از سوره حمد نام مى

معادلى در زبان ديگر ندارد ، از  زبان ديگر بيان کند، نيست. حتى تنها کلمه هللا، هيچ
دا ،ويا پروردگار ويا ��تن تعالی در جمله ترجمه  نام ( هللا ) بزبان دری  به کلمه خ

  زبان پشتو معادل هللا نمی باشد .
اگر چه با توجه به اسبابی که ذکر کرديم نماز بايد به زبان عربی خوانده علماء ميگويند : 

هللا  سخن  اما اين بدان معنی نخواهد بود که انسان نتواند به هيچ زبان ديگری با شود
 . بگويد

با  هر زبانی که خواست در غير وقت نماز با هللا خويش  سخن گفته و انسان می تواند با
  او راز و نياز کند و درد ها و نياز های خود را با او در ميان گذارد.

حتی در قنوت نماز که قسمت خواستن حاجت ها است انسان می تواند  به زبان پشتو ويا 
 شتردر اين مورد ميتوان به ( غرض توضيح بي.هر زبان ديگر با او سخن گويد دری  يا

  محمد تقی مصباح يزدی ، وتفسير نمونه  مرجعه فرمايد )(» کتاب قرآن شناسی « 
   :پشت سر امامقرائت مقتدی 

موضوع قرائت مقتدی پشت سر امام طوريکه قبآل از آن ياد اور شديم ،يکی از موضعات 
تا اين موضوع  رادر قابل  بحث بين علمای اسالم است، ولی من سعی خواهم کرد ، 

  روشنی احاديث نبوی بيان بدارم .
اساس فرموده وتقرير   همه علماء بر اين امر معتقد اند که  قرائت در نمازهای سری به

، ثابت شده است. يعنی ايشان متوجه شده بودند که اصحاب،  پيامبر صلی هللا عليه وسلم
  . کار، باز نداشتپشت سر ايشان قرائت ميخوانند، ولی آنها را از اين 

ميگويد: ما (صحابه) پشت سر امام در روايت است که    جابر رضی هللا عنه در حديث 
دو رکعت اول نمازهای ظهر و عصر، فاتحه را با سورهای ديگر ميخوانديم و در دو 

  رکعت آخر آنها تنها سوره فاتحه را تالوت ميکرديم (روايت ابن ماجه).
ر اين نمازها نيز به گونهای که برای امام، ايجاد مزاحمت اما بلند خواندن قرائت را د

  ومشکل ، نمايد  نمی پسند يد. 
محدثين مينويسند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم ،در يکی از  روز ها ، پس از ادای نماز 

؟ »أيکم قرأ (سبّح اسم ربّک األعلی)«ظهر به همراه اصحاب، خطاب به آنان پرسيد: 
  وره اعلی را تالوت ميکرد؟(چه کسی از شما س

يکی در پاسخ گفت: من آن را خواندم ولی سوء نيتی نداشتم. رسول هللا صلی هللا عليه و  
(روايت مسلم) (من متوجه شدم که کسی با » قد عرفت أّن رجالً خالجنيها«فرمود:    سلم

  من در خواندن قرائت، کشمکش دارد).
يقرؤون خلف النّبی (فيجهرون به) فقال : کانوا «همچنين در روايتی ديگر آمده است: 

(روايت بخارى و احمد)(اصحاب، پشت سر رسول هللا صلی هللا عليه » خلطتم علی القرآن



 قرائت در نماز
 

 

50 

خطاب به آنها   با صدای بلند قرائت ميخواندند، رسول هللا صلی هللا عليه و سلم  و سلم
  فرمود: شما قرائت را بر من، درهم و برهم نموديد).

إّن المصلّی يناجی ربّه، فلينظر بما يناجيه به و اليجهر «گری می فرمايد :ديو در جايی 
(روايت مالك و بخارى) (نمازگزار با خدای خويش پنهانی » بعضکم علی بعٍض بالقرآن

سخن ميگويد، پس بايد بداند که چگونه با هللا  مناجات کند و نبايد بعضی از شما با تالوت 
  خی ديگر ايجاد مزاحمت کند).قرآن، با صدای بلند، برای بر

من قرأ حرفاً من کتاب هللا فله به حسنة و الحسنة بعشر أمثالها، الأقول «همچنين فرمودند:
(روايت ترمذى و حاكم). (هر » حرف؛ (الف) حرف و (الم) حرف و (ميم) حرف» الم«

 کس که يک حرف از کتاب خدا بخواند به وی در ازای آن، ده نيکی داده ميشود (سپس
يک حرف است بلکه هر » الم«فرمود: ) من نميگويم   رسول هللا صلی هللا عليه و سلم

  حرف جداگانهای محسوب ميشود.» ميم«و » الم«، »الف«يک از 
  يادداشت قاعدوی:

قاعده کلی همين است که :  در نمازهای خفيه (ظهر و عصر) هم امام و هم مامومين هر 
  دو بصورت خفی (آهسته) فاتحه و سوره بعد از آنرا می خوانند. 

اما در نمازهای جهريه (صبح و مغرب و عشاء) فقط در رکعت اول و دوم، ابتدا امام 
گوش دهند و ساکت شوند، بعد همه فاتحه را با صدای بلند می خواند و مامومين بايد 

همراه امام آمين گويند و آنگاه ، وقتی که امام سوره می خواند ، مامومين ميتوانند هم 
بصورت خفی فاتحه خود را بخوانند و بعد که تمام کردند باز ساکت شوند و نبايد سوره 

در نماز  را بخوانند، نه در رکعت اول و نه در رکعت دوم و نه سوم يا چهارم، يعنی
جماعت فقط خواندن فاتحه بر مامومين واجب است، ولی امام در رکعت اول و دوم، 

  عالوه بر فاتحه، سوره هم می خواند و در دو رکعت آخر او نيز فقط فاتحه را می خواند.
سنت نيست، ولی خواندن  و خواندن سوره بعد از فاتحه در رکعت رکعت سوم و چهارم 

هتر است خوانده نشود تا بر سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم عمل آن ايرادی ندارد اما ب
  شده باشد.

توجه بايد کرد : در خواندن سوره فاتحه طوری صورت گيرد که به قرائت امام مزاحمت 
  خلق نکند.

  آيااشتباه در قرائت سوره درنماز
  موجب سجده سهو ميگردد؟

از خويش  يکی از سنن قولی يا قانون کلی در نماز همين است ، اگرنماز گزار در نم
فعلی پيامبر صلی هللا  عليه وسلم را، عمدا يا سهوا فراموش  نمايد ، در اينصورت  

مطابق رای اکثريت علماء   ، بر نمازگزار است  تا  سجده ی سهو  رابدليل ترک عمل 
  سنت  انجام دهد .

نمی شود؛ مانند ترک باال بنابراين اگر سجده ی سهو نيز بخواند هيچ خللی به نماز وارد  
بردن دستها هنگام گفتن تکبيرة االحرام در اول  نماز، يا ترک قرائت سوره ی بعد از 

فاتحه ؛ اما اگر نمازگزار در قرائت آن دچار اشتباهی شد و سپس متوجه شد ويا توسط 
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مقتدی به اشتباه قرائت متوجه شد و اشتباهش را اصالح کرد، ضرورتی  به سجده سهوهم 
 ديده نميشود .

  يادداشت قاعدوی:
طوريکه در فوق بدان اشاره نموديم :در اشتباه قرائت در نماز ضرورتی  به سجده سهو 
ديده نميشود . هر لحظه که متوجه اشتباه اش در قرائت گردد ، بايد آنرا اصالح نمايد . 

فاتحه : اشتباه  ولی اين مساله در قرائـت سوره فاتحه فرق ميکند :اگر در قرائت سوره 
رخ دهد ، بايد آنرا در همان لحظه تصحيح نمايد ، زيرا قرائت سوره فاتحه از جمله 

  ارکان نماز بشمار ميرود .در صورت تصحيح نيازی به سجده سهو ديده نميشود.
  حکم تسلسل درخواندن سوره ها در نماز

  خواننده محترم !
اين است که بايد  در هر رکعت سوره آنچه که بر يک نماز گزار واجب است، عبارت از 

فاتحه را را بخواند ، در ضمن مستحب است که :که در دو رکعت اول تمامی نمازها، بعد 
  از فاتحه سوره ای ديگر ويا آياتی را خواند.

در اين مورد غرض روشن شدن بهتر موضوع توجه شما را به حديثی که از ابوقتاده 
يقرأ فی الرکعتين  کان النبی صلی هللا عليه وسلم:«روايت گرديده است جلب مينمايم 

األولين من صالة الظهر بفاتحة الکاب و سورتين، يطول فی األولی و يقصر فی الثانية، و 
يسمع اآلية أحيانا، و کان يقرأ فی العصر بفاتحة الکتاب و سورتين، و کان يطول فی 

  ) (مسلم» الرکعة األولی من صالة الصبح و يقصر فی الثانية
خواند که  در دو رکعت اول نماز ظهر فاتحه و دو سوره می (پيامبر صلی هللا عليه وسلم

خواند که  کرد، و گاهی آيه را طوری می رکعت اول را طوالنی و دومی را کوتاهتر می
کرد، و رکعت اول  شنيديم. و در نماز عصر فاتحه و دو سوره را قرائت می ما آن را می

  ».خواند رکعت دوم را کوتاه تر می نماز صبح را طوالنی و
کان النبی صلی هللا عليه وسلم «  همچنان در حديثی ديگر ی حضرت ابوقتاده ميفرمايد :

يقرأ فی الرکعتين األوليين من الظهر و العصر بفاتحة الکتاب و سورة، و يسمعنا اآلية 
پيامبر صلی هللا عليه وسلم «مسلم) » ( أحيانا، و يقرأ فی الرکعتين األخريين بفاتحة الکتاب
گاهی آيه را طوری خواند و  ای را می در دو رکعت اول نماز ظهر وعصر فاتحه و سوره

  ».خواند شنيديم، و در دو رکعت آخر (فقط) فاتحه را می کرد که آن را می تالوت می
قابل تذکر است که بر نماز گزار الزم نيست که : حتمآ سوره ها رابصورت سلسله وار  

و پشت سرهم در نماز قرائت نمايد .از جمله ميتواند در در رکعت اول بعد ازسوره  
از سوره آل عمران را قرائت نمايد  و بعد در رکعت دوم آياتی از سوره بقره  فاتحه آياتی

  يا يک سوره کامل را بخواند.
  قرائت  به آواز بلند در نماز انفرادی حکم خواندن 

اگر شخص به تنهايی ويا انفرادی نماز ميخواند آيا بر او واجب است که  در نماز های 
مغرب ويا عشا ء ) سوره فاتحه وسوره های  جهری از جمله در نماز های ( فجر ،

  ديگری را به آواز بلند بخواند؟ 
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ه نميشود ، که منفرد قرائت را با دنيازی وضرورتی دي در جواب بايد گفت که در شرع 
آواز بلند بخواند، زيرا مقصد اين است كه شخص قرائت خود را بشنود و با اين كار 

 .در روز نماز بخواند يا در شبشود، فرق نمی کند که  مقصود حاصل می
جهر خواندن برای امام از آن جهت مشروع شده است که مقتديان قرائت آنرا بشنوند و از 
آيات قرآن استفاده ببرند، چه بسا در ميان آنان افرادی بيسواد وجود دارند که با تکرار و 

باشد آن را حفظ فهمند و اگر برای شان مقدر  جهر خواندن امام مفهوم کالم الهی را می
   .کنند می

شب از آن جهت برای جهر و بلند خواندن خاص شده است که وقت فراغت و بی کاری و 
 .آرامش و توجه دل است

ولی موضوع آذان بالجهر واقامه در نمازگزار منفرد ، برای اينست که : آذان واقامه 
 ان طوری صورت گيرد که : شخص صرف صدای خودش را خودش بشنود ، زير آذ

صرف برای  مساجد عمومی که امام و مؤذن معيّن دارند مشروع نگرديده است . بلکه 
آذان برای نماز گزار که در حال مسافر باشد ، يا مقيم وياهم چوپان که در قعله های کوه 

  گوسفند ميجراند ، نيز مشروع  است .  
ولی افراد معذور که در داخل شهر بعلت معذوريت، يا از دست دادن جماعت در خانه 

خوانند نيازی نيست که بصورت حتمی برای اقامه نماز آذان بدهند، چون  نماز می
ادن آذان توسط افراد احتمال دارد از د ای برای آن ديده نميشود،واز جانب ديگر  انگيزه

 متعد د درجامعه فتنه ای بروز کند ، که جلو گيری از اين فتنه کاری  دشوار خواهد بود .
اما در مورد اقامه بايد گفت که حکم اسالم همين است  که اقامه درهمه نماز ها فرق 
  نميکند ، نماز با جماعت  باشد ويا هم  بصورت انفرادی  به اواز بلند ،اجر ميگردد.

   درنماز ميتوان ازروی مصحف قرائت کرد :
در مورد خواندن سوره های قرآن در نماز از روی مصحف  وبخصوص در نماز های 

  در اين مسئله با هم اختالف نظر دارند:وشارعين اسالم علماء فرض 
آن را مكروه دانسته اند، ولی جمهور علماء  آن را جايز دانسته برخی از علماء   

ُ َعْنُها به  ام يش را به اين حديث مستند مينمايند :واستدالل  خو َّn المؤمنين عائشه َرِضی
اش (ذكوان) دستور داد تا او را در قيام رمضان امامت دهد و ذكوان در  ی آزاد شده برده

بخاری. كتاب الجماعة و االمامة ،  باب امامة ( خواند. نماز از روی مصحف قرآن می
  العبد و المولی. )

بنابراين برطبق رای جمهور علماء ، قرائت قرآن از روی مصحف در نماز سنت يا 
  .داده اندان جواز به وحکم  ندارد مشکلی نوافل، نماز شب و تراويح 

زيرا نيازی به ميدانند ، مکروه را  از روی مصحف در نماز فرض سوره  خواندن  اما
در نماز های فرضی ديده شود ، اين ولی اگر ديده  شود همچو نيازی هم آن وجود ندارد، 

در نماز فرض هم ازروی علماء بر جايز بودن آن حکم صاد ر نموده ، وفرموده اند که 
  .ه ميتوانند مصحف قرائت نمود
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امام احمد گفته است : ايرادی وجود  « ی ميفرمايد :در  روايتاز جمله ابن قدامه رحمه هللا 
  درحاليکه از روی مصحف قرائت می کند. ندارد که امام برای مردم نماز بخواند

  »به وی گفته شد: در نماز فرض چطور؟ گفت: خير، چيزی در اين مورد نشنيدم.  
  و قاضی عياض دربابت قرائت از روی مصحف در نماز ميفرمايد :

قرائت از روی مصحف  در نماز فرض مکروه است ولی در نماز سنت به شرطيکه 
بر وی نيست، ولی اگرنمازگزار حافظ قرآن باشد  پس نمازگزارحافظ نباشد ايرادی 

  تالوت از روی مصحف در نماز سنت نيز مکروه است.
محدثين می افزايند که : ازامام احمد در مورد قرائت از روی مصحف در ( تراويح) 

  رمضان پرسيده شد؟ فرمود: اگر ضروری باشد جايز است.
وی مصحف در نماز فرض و سنت جايز و از ابن حامد حکايت شده است که قرائت از ر

  . )1/335المغنی (( ندارند... است و تفاوتی
  ابن وهب وتالوت از روی مصحف در نماز :

حافظ  اگر در بين مردمان  يک قريه مالك (رحمه هللا) سؤال شد، کهامام اين مينويسد :از 
مصحف تالوت  اجازه دارند كه امامشان از روی نماز گزاران  آيا موجود نباشد ،قرآن 

  كند؟ گفتند: اشكالی ندارد.
  وتالوت از روی مصحف در نماز:شيخ ابن باز  

در قيام رمضان خواندن قرآن از روی مصحف « شيخ ابن باز طی فتوای ميفرمايد : 
شنوند و داليل شرعی كتاب  بدون اشكال است چون از اين طريق مقتديان تمام قرآن را می

مشروعيت قرائت قرآن در نماز حكايت دارند و اين داليل عام هللا از  هللا و سنت رسول
شود. (  است و قرائت قرآن را در نماز چه از حفظ و چه از روی مصحف شامل می

) مطالعه 309ها و نصائح. صفحه ( كتاب فتاوا، يادآوری(تفصيل موضوع را ميتوان در :
  فرمايد . )

يز است که در نمازهای پنجگانه (فرض) آيا برای امام جا  همچنين از ايشان می پرسند:
از روی مصحف قرائت کند، اللخصوص نماز صبح، زيرا طوالنی کردن قرائت در آن 

  مطلب است؟
اگر نيازی باشد، جايز است. همانطور که قرائت از روی مصحف :«  جواب فرمودند 

ى ابن (مجموع فتاو» برای نماز تراويح برای کسی که قرآن را حفظ ندارد جايز است.
   ) .11/117باز ) (

  خالصه بحث ونتيجه گيری نهايی :
بطور خالصه بايد گفت اگر :نيازی برای اين عمل باشد، مثال امام يا نمازگزار حافظ 

قرآن يا قسمتی از آن نباشد، ميتواند تالوت قرآن را در نماز از روی مصحف بجاء ارد ، 
وساير نماز های سنت  باشد . همچنين  فرق نميکند نماز تراويح باشد ، يا نماز های نفل

  اگر نياز ضروری حکم نمايد، برای نماز فرض نيز جايز است. 
و فرق ندارد که نمازگزار امام باشد يا به تنهايی نماز می خواند. اما برای مامومين جايز 
نيست، زيرا آنها بايد شنونده ی قرائت امام باشند و نيازی به قرائت ندارند بجز سوره ی 
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   فاتحه. 
همچنين اگر امام در قرائت خود فراموش کرد که قسمتی را بخواند، مامومين می توانند با 

  قرائت آن قسمت فراموش شده آنرا برای امام اصالح کنند تا امام متوجه شود. 
ولی اگر اشتباه تجويدی مرتکب شد، بهتر است مامومين چيزی نگويند و ساکت بمانند، 

در سوره ی بعد از فاتحه ضرری به اصل نماز نمی رساند ولی تذکر زيرا اشتباه تجويدی 
  مامومين به اشتباه تجويدی امام در اين مواقع منجر به تشويش امام و بقيه خواهد شد.

  با سرعت درنماز: کريم تالوت قرآن
در مورد اينکه در نماز سوره های قرآنی با سرعت  ويا آهسته خوانده شود ، علماء  سه 

  در اين باب نگاشته اند که مختصر آن عبارت است از : قولی را
  » :تحقيق« مرتبه   - 1

اينست : » تحقيق « ، و بطور خالصه معنی » تأكد كردن« يعنى »  تحقيق« كلمه 
قرائتى  که در نماز تالوت ميگردد ، بايد آهسته خوانده شود با مراعات احكام تجويد بدون 

  هيچگونه  زياده روى.
  » :َحْدر  «مرتبه   - 2

به قراءتى گفته ميشود » حذر « ، و بطور خالصه  » سرعت«  يعنى »  َحْدر« كلمه  
  كه سريع خوانده ميشود ولى احكام تجويد كامال در آن مراعات ميشود بدون هيچ  کمبود .

  » :تدوير« مرتبه   - 3
قراءتى گفته  ، و بطور خالصه به» حلقه و يا دايره قرار دادن«  يعنى »  تدوير«  كلمه  

باشد، يعنى ما بين قراءت »  َحْدر«  و قراءت   »  تحقيق«  ميشود كه ما بين قراءت 
  سريع و قراءت بطيیء (كند) باشد. يعنی نه چندان سريع ونه چندان بطی وآهسته .

  حکم خواند ن سوره های قرآن با ترتيل  در نماز:
ترتيل آهسته و يا قراءت ترتيل َحْدر  اما در مورد اينكه چه قرائتى بهتر است يعنى قراءت

و سريعتر، علماء  اختالف نظر دارند، بعضى از آنها نظرشان بر اينست كه خواندن قرآن 
بيشتر با قراءت سريعتر بهتر ميباشد، از آنجاييكه از عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنه 

ِ مْن قر« روايت شده است كه پيامبر صلى هللا عليه و سلم فرمودند:  َّn أَ حْرفاً ِمْن كتاب
فَلهُ حسَنة، والحسَنةُ ِبعشِر أَمثَاِلَها ال أَقول: الم َحرف، َولِكن: أَِلٌف حْرٌف، والٌم حْرف، وِميٌم 

(روايت ترمذى)، يعنى: ( کسيکه يک حرف از کتاب خدا را بخواند، بر او »  حْرٌف  
ک حرف است، بلکه الف يک يک نيکی است و نيکی به ده چند آن، نمی گويم که الم ي

  حرف است و الم يک حرف و ميم يک حرف) .
بنابراين هر چه سريعتر بخواند قراءت بيشترى را ميكند و نتيجتا ثواب بيشترى را کمايی  

  ميکنند.
ولى اکثريت از علماء  قدما ء ( پيشين )  و معاصر اينست كه قراءت که با ترتيل آهسته 

  ميباشد، حتى اگر كمتر هم  بخواند . و با تدبرخوانده شود ، بهتر
  » أََفَال يتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَى قُلُوٍب أَْقَفالَُها « اين علماءبه اين آيه قرآنی استدالل مينمايند : 

  ) (مگر قرآن را تدبر نميكنند يا بر دلهايشان قفل نهاده شده است؟)24(سورة محمد : آيه 
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قول احسن ودرست در اين « بش  ( زاد المعاد)  مينويسد:شيخ ابن قيم جوزيه در كتا
مسئله اينست كه پاداش قرائت ترتيل با تدبر بزرگتر و باالتر و با ارزشمندتر است در 
حاليكه پاداش قرائت سريعتر بيشتر است، ولى قرائت اولى (ترتيل آهسته با تدبر) مانند 

شد، و يا يك برده ارزشمند را آزاد كسى است كه يك عدد گوهر گرانبها را صدقه داده با
كرده باشد، و قرائت دومى (سريعتر و بيشتر) مانند كسى است كه مقدار زيادى پول را 

   .»صدقه داده باشد و يا برده هاى ارزان قيمت زيادى را آزاد كرده باشد
لى در نهايت بايد گفت که : پاداش ترتيل با تدبر بيشتر است از قرائت سريعتر و بيشتر و 

  بدون تدبر.
درروايتی از شعبه چنين روايت شده است كه ابو جمرة به ابن عباس گفت : من كسى 

ميكنم و گاهگاهى قرآن را در يك شب يك و يا دوبار ختم  ئتهستم كه قرآن را سريع قرا
ميكنم ! ابن عباس به او گفت: اگر يك سوره را بخوانم براى من پسنديده تر است تا اينكه 

جام دهم، ولى اگر ناچارا خواستى سريعتر بخوانى پس با قرائتى بخوان كه مثل تو ان
  گوشهايت آنرا بشنود و قلبت آنرا درك كند.

لذا بعضى از علماء  سلف حتى يك آيه در نماز شب تا صبح تكرار ميكردند، مثال عمر 
بود  بن عبدالعزيز در نمازشب گاهگاهى فقط يك آيه راميخواند وتكرارميكرد وآن عبارت

،  يعنى: (  و آنها را بازداريد تا پرسان شوند)  ، زيرا او » و قفوهم انهم مسئولون« از
خليفه بود و از حال و احوال روز قيامت كه از رعيتش ازاوسؤال کرده ميشود ميترسيد، 

  لذا فقط اين آيه را تالوت ميكرد وازشب تا صبح ميگريست.
  خالصه بحث:

انم که: قرائت  با ترتيل هر يك از مراتب سه گانه  که بطور خالصه بايد به عرض برس
در فوق تذکر يافت  يعنى (تحقيق، َحْدر، تدوير) در نماز جائز است ولى ثواب آنها 

مختلف هست، ولى قرائتى كه بصورت زمزمه و بسرعت خوانده شوند بصورتيكه معلوم 
جايز نمی باشد  نشود كه آن قارئ چه ميخواند، اين نوع قرائت جائز بصورت مطلق

،زيرا هدف  قراءت قرآن تدبر و فهم معانى آن ميباشد نه اينكه يك مسئوليتى را از گردن 
خود بياندازد و آنرا رها سازد.مثليکه در کشورما در برخی از مساجد ،در ماه مبارک 

رمضان در نماز تروايح ، ختم های قرآن عظيم الشان ، صورت ميگرد که نه قاری ونه 
  به مفهوم آن پی ميبرند ونه  از فيض قرآن عظيم الشان مستفيد ميشوند.مقتديان 

  خواندن نماز پشت امامی که قرائتش خوب نيست؟
در اين مورد حکم شرع همين است که مسلمان کوشش کند که  پشت امامی نماز بخواند 

کامل وصحيح  باشد ، ولی اگر نمازگزار  معلوماتی داشته باشد که قرائت   آنکه قرائت 
فالن مال امام خوب  نيست ، پس بهتر است ، پشت آن  امام  نماز نخواند ، وحکم شرعی 

  نيز همين است که  خواندن نماز پشت  آن  درست نيست  .
حه اشتباهاتی   از امام  ی فات بطور مثال اگر نمازگزار تثبيت   نمود که  در قرائت سوره

(انعمَت) (انعمُت) ميخواند وبه اين قرائت معنی بصورت مطلقی  رخ ميدهد  كه بجای
  .عوض ميشود، در اين صورت،     اساسآ خواندن نماز  پشت همچو امام  جايز نيست
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در قدم اول سعی وکوشش بعمل ايد تا اشتباه امام اصالح گردد ، در صورتيکه امام به 
قرائت خويش  را اصالح كرد پس چه بهتر و اگر نه،  قرائت خويش قناعت نمود و اشتباه

در صورت امکان کوشش بعمل ايد تا امام  بهتری در قرائت جاگيزين اين امام گردد . 
  (غرض تفصيل موضوع مراجعه شود به :فتاوای انجمن دايمی مباحث علمی و افتا ء)

 آواز استحکم  رفتن به مساجدکه امام اش  خوش 
در بسياری از اوقات ديده شده که در برخی از مناطق  مسلمانان ونماز گزاران ميگوشند 

با طی کردن فاصله های زياد خود را به مساجدی برسانند که امام  آن مسجد دارايی 
قرائت  خوش اوازی باشد ، وميخواهند به رسم ثواب خود را در وقت نماز به اين مساجد 

  برسانند .
لماء در اين مورد هم نظر اند که اين سعی نماز گزارا ن قابل  قدر بوده . و در همه ع

شرع اسالم کدام  ممانعتی در آن ديده نميشود  ، ولی علماء  بدين عقيده اند ، که  بهتر 
ی نماز جماعت اين  است ، مسلمانان  در مسجدهای قريه خودش نماز بخواند، زيرا فلسفه

د ومسجد خودشان  جمع شوند ، تا مساجد از مردم خالی نشوند است كه مردم در كنار خو
آواز است زياد مورد بير وبار قرار نگيرد ،  واز طرف ديگر  مسجدی كه امام آن خوش

  زيرا ازدحام در يك مسجد ممكن است ايجاد پرابلم های متعددی گردد .
ی  در مسجد محله بنابراين از نظر علماء  اسالم همين بهتر وثوابتر است ،که  هر كس 

جا  خودش باقی بماند، و بدين صورت از مسجد خويش حمايت نموده و جماعت را در آن
( تفصيل موضوع : کتاب   .اقامه كند ووحدت مسلمان را در محله خويش تقويه بدارد 

  .شيخ ابن عثيمين ) (2/200)   الدعوة
    وعصردليل خفيه خواندن نماز ظهر

  برای يک فرد مسلمان در بجاء اوردن نماز قاعده کلی حد يثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
(نماز بخوانيد همانگونه که می بينيد من » صلوا كما رأيتمونی أصلی:« است که ميفرمايد 
  نماز می خوانم.)

طبق سنت نبوی نمازهای قرائتدر نماز های  ( ظهر و عصر) بطوری سری يعنی  بنآ 
بجا ء ميگردد ودر  نمازهای ( صبح و مغرب و عشاء ) قرائت بصورت  جهريه خفيه 

هللا صلی هللا عليه وسلم در دو رکعت نماز  بعمل ميايد . اين بدين معنا است که : رسول
خواند. و  صبح و دو رکعت اول نماز مغرب و عشاء قرائت قران  را با صدای بلند می

از مغرب و دو رکعت آخر نماز عشاء قرائت درنمازهای ظهر و عصر و رکعت سوم نم
  خواند.  را آهسته می

صحابه ونماز گزاران که با پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز بجاء می اوردند ، قرائت  
پيامبر اسالم را در  نمازهای سری (آهسته) با حرکت فک مبارک ايشان و گاهی با 

  کردند.( بخاری و مسلم). ای، درک می شنيدن آيه
اين امر جزو مستحبات است و ما بايد در خفيه يا جهريه خواندن نمازها تابع روش  و

  نماز  پيامبر صلی هللا عليه وسلم باشيم.



 قرائت در نماز
 

 

57 

(اين مورد از جمله مواردی است که همه  شيخ البانی در ارواء الغليل می فرمايد: 
   ).345مسلمانان به آن اتفاق نظر دارند (االرواء، 

جمعه و عيدين ( عيد رمضان و قربان)و نمازطلب  باران(بخاری و همچنين در نمازهای 
ابوداود) و آفتاب گرفتگی(بخاری و مسلم)، پيامبر صلی هللا عليه وسلم  قرائت را با 

  .خواند.( بخاری ومسلم) صدای بلند،  می
  اما قرائت بلند و آهسته خواندن درنماز شب:

گاهی با صدای بلند و زمانی آهسته  هللا صلی هللا عليه وسلم نمازهای شب را رسول
  شنيدند. خواند، اهل خانه، صدايش را می خواند. و هنگامی که در خانه نماز می می

  ( ابوداود و ترمذی (در الشمائل) با سند حسن).
  شد. افتاد که صدای مبارکش هنگام قرائت، بيرون از خانه نيز شنيده می و گاهی اتفاق می

لم  به ابوبکر و عمرت نيز توصيه نمود که چنين کنند، و اين پيامبر صلی هللا عليه وس
ها گذرش به ابوبکر افتاد، ديد که نماز را با صدای آهسته  زمانی بود که در يکی از شب

خواند، روز بعد که آنها به محضر  خواند و عمر را ديد که با صدای بلند نماز می می
سول اکرم صلی هللا عليه وسلم فرمود:ای هللا صلی هللا عليه وسلم شرفياب شدند، ر رسول

خواندی؟ ابوبکر گفت: چون  ابوبکر! تو را در حالی ديدم که نماز را با صدای آهسته می
  خواستم صدايم را فقط خدا بشنود.  می

خدا!   به عمر نيز فرمود: تو را در حالی ديم که صدايت را بلند بود؟ گفت: ای رسول
  يدار کنم و شيطان را طرد نمايم.خواستم افراد خوابيده را ب می

هللا صلی هللا عليه وسلم به آنها فرمود:   ای ابوبکر! تو کمی صدايت را بلند کن و  رسول 
ای عمر! تو اندکی صدايت را پايين بياور(ابوداود با تصحيح حاکم و موافقت ذهبی.) و 

ه آشکارا صدقه فرمود:کسی که قرآن را با صدای بلند تالوت کند، مانند کسی است ک می
  دهد و کسی که آن را با صدای آهسته بخواند، مانند کسی است که پنهانی صدقه دهد.

و جهر خواندن نمازهای مذکوردر نماز جماعت است ولی جزو رکن نيست بلکه بايد به 
  تبعيت از پيامبر صلی هللا عليه وسلم بصورت جهر خوانده شوند و لذا سنت هستند.

جماعت نمازهای مذکور را بصورت جهر خوانده اند و پيامبر  زيرا هميشه ايشان در
گونه که من نماز خواندم، نماز  همان:«صلی هللا عليه وسلم برای اصحاب خويش ميفرمود 

  ».بخوانيد
و اگر کسی « ما نيز بايد جهری بخوانيم تا نمازی کامل داشته و ثواب آن بيشتر گردد.  لذا

بصورت سری بخواند ترک سنت نموده ولی نمازش  آنرا ترک کند و نمازهای جهری را
فتاوى اللجنة « باطل نمی شود.  ( در اين مورد غرض معلومات مزيد مراجعه فرمايد به 

  .) 6/392الدائمة والبحوث 
  نماز دررعايت وترتيب قرائت سوره ها 

  رعايت ترتيب سور ه ها  در نماز  طوريکه درفوق ياد اور شديم  ، يک  امری
(  توفيقی)  ؛ علمای که به رعايت تر تيب  ها سوره در نماز حکم  (  اجتهادی) است  نه 

مينمايد ، بدين علت است که در زمان  صحابه   مصاحفی كه در دست صحاب کرام قرار 
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:« ها متفاوت بوده و در حديث صحيح نيز آمده است که  ها در آن داشت ، ترتيب سوره
ِ عَ  َّn ی نساء و سپس  ی بقره، سپس سوره لَيِه ِ َوَسلََّم در نماز تهجد سورهپيامبر َصلَّى

  ). 772(مسلم » خواند ی آل عمران را می سوره
خواند ايراد گرفت،  ای مقدم می ای را بر سوره توان بر كسی كه سوره بنا بر اين قول نمی

ن وجود با اي .اين تقديم و تأخير چه در يك ركعت انجام بگيرد و چه در دو ركعت
مسلمانان بعد از دوران صحابه بر همگام شدن با ترتيب موجود در قرآن و ناپسند بودن 

  .اند عدم رعايت آن اجماع كرده
ولی هستند علمای اسالم که استدالل مياورند که اگر کسی در نماز ترتيب سوره در 

صاحف با ترتيب مقراِئت  خويش مراعت نکند اين گناهکار ميشود .چرا که اين شخص 
  مسلمين و قاريان و تمام نمازگزاران ممالك اسالمی مخالفت كرده است.

ولی با آنهم  اگر نمازگزار اين  عمل را به ندرت، يا به نيت بيان جواز، يا از روی 
ی بعد  خواند از سوره ای كه در ركعت اول می فراموشی و يا ندانستن انجام دهد و يا سوره

در اين صورت شخص  ی بينه)  ی قدر بعد از سوره سوره تر است( مانند خواندن طوالنی
( برای تفصيل موضوع  مراجعه شود به فتوای    .رود با اين اجتهاد معذور به شمار می

  .با امضای شيخ ابن جبرين )
  در مورد خواندن  (رح) فتوای امام ابوحنيفه
  سورۀ فاتحه در نماز

( امام مالک ، امام  شافعی ، وامام احمد ) قبل از همه بايد گفت  که امامان ثالثه  هريک 
در اين مورد متفق القول اند که : قرائت فاتحه در تمامی رکعت های نماز، فرض و رکن 

می باشد ، واگر  نمازگزار عمدا در يکی از رکعتهای نماز خود قرائت فاتحه را ترک 
  کند نمازش باطل می شود.

ز رکعت ها فراموش کرد، او بايستی رکعت اما اگر سهوا خواندن فاتحه را در يکی ا 
ديگری را بجای آن رکعت ناقص بخواند و در انتها بعد از سالم دو سجده ی سهو بجای 

بعمل ارد  و باز سالم دهد. و در اين حکم هيچ تفاوتی بين نمازهای فرض و نوافل 
 عليه وسلم (سنت) وجود ندارد. و دليل آنها بر اين حکم، اين فرموده   پيامبر صلی هللا

کسی که سوره فاتحه را (در « ».الصالة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب«است که می فرمايد: 
  متفق عليه».نمازش) نخواند، نمازش قبول نيست

واين حکم (حديث) عام می باشد، يعنی شامل هر نماز فرض يا سنت و شامل تمامی 
رکعت های نماز فرض و سنت، رکعت های نماز می گردد، يعنی قرائت فاتحه در تمامی 

  واجب (رکن) می باشد.
اما امام ابوحنيفه در اين مورد ميفرمايد: قرائت سوره فاتحه در نماز، فرض و رکن 

نيست، بلکه واجب است.  طوريکه اگر  نماز گزار قرائت سوره فاتحه را در نماز عمدا 
  دد .يا سهوا دريکی ازرکعت های نمازش ترک کند، نماز وی باطل نميگر

  يادداشت:
(فرض وواجب در نزد احناف دوحکم متفاوت ميباشد  که در اخير اين بحث توضيح 
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  )  گرديده است :
  اگر بخواهيم کمی بيشتر نظر امام ابوحنيفه را در اين خصوص بيان کنيم، بايد گفت که:
امام صاحب  ابوحنيفه در استدالل خويش می افزيد :  قرائت سوره فاتحه در دو رکعت 

ول نمازهای فرض، واجب است ولی در دو رکعت آخر نمازهای فرض، قرائت فاتحه ا
مستحب است نه واجب، ولی در تمامی رکعت های نماز سنت (يا نوافل) قرائت سوره 

  فاتحه واجب ميباشد ، حتی اگر نماز سنت چهار رکعتی باشد.
و منظور امام ابوحنيفه از واجب بودن قرائت فاتحه در دو رکعت اول نمازهای فرض، 
اين نيست که اگر کسی در اين دو رکعت فاتحه نخواند نمازش باطل می شود بلکه در 

نظر وی اگر کسی در اين دو رکعت فاتحه نخواند گناهکار خواهد بود با اين وجود 
  نمازش صحيح است. 

سه گانه، قرائت فاتحه رکن است، يعنی اگر کسی عمداً فاتحه را  ولی در نظر ائمه ی
  نخواند نمازش باطل است.

در نظر امام ابو  حنفيه، مطلق قرائت قرآن (هر سوره يا آيه ای که باشد) رکن است، نه 
اينکه حتما سوره ی فاتحه قرائت شود، زيرا خداوند متعال در مورد نماز شب می فرمايد: 

ای که برای شما ممکن  پس به اندازه ). يعنی:20(سوره مزمل » ا تََيسََّر ِمْنهُ َفاْقَرُؤوا مَ «
  است از آن تالوت کنيد.

آنچه که در اينجا واجب شده است قرائت قرآن در نماز است و اين چيزی است که  
نمازگزار به آن مکلف شده است، همانطور که پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايد: 

ْمَت إلَی الصَّالةِ فَأَْسِبغِ اْلوضوء ثُمَّ اْستَقِبِل اْلِقْبَلةَ فََکبَّْر ثُمَّ اْقَرأْ َما تََيّسَر َمَعَک ِمَن إَِذا قُ «
يعنی: هر گاه خواستی نماز بخوانی به نحوه احسن وضوء بگير ، سپس رو به » اْلقُُرآنَ 

  ( روايت بخاری. ).بگو و سپس هر چه از قرآنی برايت مقدور است بخوان.  قبله تکبير 
پس قرائت قرآن در نماز فرض است ولی قرائت فاتحه مفروض نشده است. اما با اين 

وجود خواندن فاتحه در دو رکعت اول نمازهای فرض واجب است ولی فرض نيست، و 
  در مابقی رکعات ديگر مستحب است. 

بخواند  يعنی اگر کسی در دو رکعت اول نماز فرض بجای فاتحه سوره ی ديگری را
نمازش صحيح است، ولی چون واجبی را (خواندن فاتحه) ترک کرده است چنانچه عمدی 

باشد بر او الزمست تا نمازش را تکرار کند هرچند که اگر چنين نکند (يعنی نمازش را 
  تکرار نکند) باز نمازش صحيح است ولی گناهکار خواهد شد. 

اول فراموش کند براو واجب است تا  و چنانچه سهوا خواندن فاتحه را در آن دو رکعت
در انتهای نمازش سجده ی سهو بجای آورد و اگر چنين نکند (يعنی سجده ی سهو نبرد) 

بر او واجب است تا نمازش را تکرار کند، و اگر نمازش را تکرار نکند باز نماز وی 
  صحيح است.

خواندن فاتحه در  و اين حکم برای نمازهای فرض بود، اما امام ابوحنفيه در مورد حکم
خواندن فاتحه در تمامی رکعت های نمازهای سنت  نمازهای سنت (نوافل) می گويند که:

چهار رکعت بخواند، مثال چهار   (نوافل)، واجب است، حتی اگر کسی نماز سنت را
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رکعت نماز سنت قبل از نماز ظهر را با يک سالم بخواند، در اين حالت بر او واجب 
ر رکعت فاتحه را بخواند، زيرا هر دو رکعت از نماز سنت، خود نماز است تا در هر چها

مستقلی است و اگر کسی دو نماز سنت را به هم وصل نمايد و بصورت چهار رکعتی با 
يک سالم بخواند، در اينحالت هر دو رکعت از اين نماز، خود نماز مستقلی محسوب می 

اول هر نمازی واجب است پس او شود، و از آنجايی که خواندن فاتحه در دو رکعت 
بايستی در هر چهار رکعت اين نماز سنت، فاتحه را بخواند چون دو رکعت آخر آن نيز 

  خود نماز مستقلی است که بايستی در آن نيز فاتحه خواند به مانند دو رکعت اول.
همچنين نماز وتر نيز اين حکم را دارد و قرائت فاتحه در تمامی رکعات آن واجب است، 

زيرا نماز وتر نيز جزوی از نوافل می باشد پس حکم آن نيز به مانند حکم ديگر نوافل 
  خواهد بود.

ابوحنفيه و دليل آنها برای اين حکم بود. اما حقيقت آنست که رأی جمهور م و اين نظر اما
علماء (امام مالک و شافعی و احمد) راجح و صحيح می باشد، زيرا پيامبر صلی هللا عليه 

کسی که سوره فاتحه را (در «»الصالة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب«فرمودند: وسلم 
  ». نمازش) نخواند، نمازش قبول نيست

من صلی صالة لم يقرأ فيها بفاتحة الکتاب فهی خداج، هی خداج، هی «و می فرمايند: 
نماز    نخواند،  فاتحه را  سوره  که نماز بخواند و در آن يعنی: کسی» خداج غير تمام

) آنرا  بخاری   و مسلم (  شيخين  . احمد و است  باطل  و  فاسد  ناقص و  او
  اند. و نماز ناقص بعنوان نماز حقيقی شمرده نمی شود. کرده روايت 

آمده است که پيامبر صلی » مسیء صالة«و در روايت رفاعه بن رافع در حديث مشهور 
دستور داد که سوره فاتحه را بخواند و  کسی که نمازش را بد خوانده بود هللا عليه وسلم

و اين عمل (خواندن فاتحه) را در تمام » «ثم افعل ذلک فی صالتک کلها«فرمود : 
  متفق عليه».رکعات نمازت انجام بده

ِ « همچنين از ابو قتاده ی انصاری رضی هللا عنه روايت است که گفت:  َّn َکاَن َرُسوُل
ْکَعتَْيِن األُولَيَْيِن ِمْن َصالةِ الظُّْهِر ِبَفاتَِحِة اْلِکتَاِب َوُسوَرتَْيِن , َيْقَرأُ   صلی هللا عليه وسلم فِی الرَّ

ُر فِی الثَّانَِيِة , َويُْسِمُع اآلَيةَ أَْحَياناً ، َوَکاَن َيْقَرأُ فِی اْلَعْصِر ِبَفاِت  ُل فِی األُولَی , َويَُقِصّ َحِة يَُطِوّ
ْکَعتَْيِن األُْخَرَيْيِن ِبأُِمّ اْلِکتَاِب َوُسوَرتَْيِن يَُطوِّ  ُر ِفی الثَّانَِيِة , َوفِی الرَّ ُل فِی األُولَی , َويَُقِصّ

ُر ِفی الثَّانَِيِة  ْبحِ , َويَُقِصّ ْکَعِة األُولَی فِی َصالةِ الصُّ ُل ِفی الرَّ (بخاری  ».اْلِکتَاِب , َوَکاَن يَُطِوّ
در دو رکعت اول نماز ظهر و عصر سوره  يعنی: رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم . )776

ی فاتحه و دو سوره ديگر می خواند ، به گونه ای که در رکعت اول ، نماز را طوالنی و 
در رکعت دوم کوتاه می خواند ، و گاه گاهی بعضی از آيات را بلند می خواند تا بشنويم ، 

همچنين رکعت اول و در دو رکعت بعدی از اين دو نماز فقط سوره فاتحه می خواند ، 
     نماز صبح را طوالنی و رکعت دوم را کوتاه می خواند.

از طرفی پيامبر صلی هللا عليه وسلم خود همواره در نماز فاتحه را خوانده و می فرمايد: 
  ». َصلُّوا َکَما َرأَْيتُُموِنی أَُصِلّی«

نماز رکنی از با توجه به اين احاديث در می يابيم که قرائت فاتحه در تمامی رکعات 
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آيات مورد استناد حنفيه » مسیء صالة«ارکان آن می باشد و اين احاديث، از جمله حديث 
  را مقيد می کنند، واز طرفی حفظ و خواندن فاتحه برای مسلمين ميسر و ممکن می باشد.

نماز در مکه نازل شده و در مورد » َفاْقَرُؤوا َما تََيسََّر ِمْنهُ «و بعضی گفته اند که آيه ی 
  شب بوده، ولی بعدا حکم آن نسخ شده و قرائت فاتحه فرض شده است.  

  قرائت سورۀ فاتحه برای امام ومآموم  در نماز:
البته در پايان متذکر می شويم که اين مباحث مربوط به مطلق قرائت فاتحه يا عدم آن در 

خواندن سوره نماز بود، اما علماء  در مورد حکم قرائت نظريات کلی علماء در مورد 
فاتحه برای مأموم درنماز های جهريه و سريه  متفاوت بوده وبصورت ذيل جمعبند ی 

  وخالصه گرديد ه است .
امام شافعی  ميفرمايد : قرائت سوره فاتحه برای مأموم در هر چهار رکعت واجب  - 1

  است.
هری خوانده امام احمد ميفرمايد :قرائت سوره فاتحه  برای مأموم در دو رکعت نماز ج - 2

  نشود.
امام ابو حنيفه ميفرمايد : قرائت  سوره فاتحه برای مأموم در هر چهار رکعت واجب - 3

  نيست و حتی گفته اند که مکروه نيز ميباشد .
با درنظرداشت  نظريات علماء  که فوق بدان اشاره  شد ، مطابق احاديث وارده در اين 

  د . مورد نظر  امام صاحب  شافعی صحيح بنظر ميرس
  يادداشت فقهی:

  تقسيمبندی  احکام نزد  امام ابوحنيفه قرار ذيل ميباشد :
قبل از همه بايد گفت که در شرع احکام تکليفی بدونوع  تقسيمبندی گرديده است که 

  تفاوت چندان با هم  ندارد .
  تقسيمبندی حنفی . -
  تقسيمبندی جمهورعلماء  . -

  ذيل  است:احکام تکليفی نزد علمای حنفی  بصورت  
  ،فرض    -1
  واجب، - 2
  مندوب( يا همان مستحب و يا سنت)، - 3
  حرام، - 4
  کراهت تحريمی ، - 5
  کراهت تنزيهی، - 6
  ،يا حالل مباح - 7

  اما احکام تکليفی نزد جمهور فقهای اسالم بصورت ذيل  است:
  واجب،     -1
  مندوب( يا همان مستحب و يا سنت)،  - 2
  حرام، - 3
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  کراهت،  - 4
  ،يا حالل مباح - 5

  اما سبب اختالف اين تقسيم بندی در نحوه نگرش دو طرف به ادله احکام است:
هر امری که از قرآن اثبات شود آنرا فرض می نامند وهر   (رح)از نظر  امام ابو حنيفه 

  امری که از احاديث نبوی  اثبات شود آنر واجب مسمی مينمايند.
چه از احاديث ثابت شوند بدان واجب  ولی جمهور علماء  هر امری را چه از قرآن و

گويند و لذا فرض و واجب نزد جمهور علماء  به يک معنی است و هيچ تفاوتی برای آن 
  قائل نيستند.

همچنين در مورد حرام و کراهت؛ حنفی ها  هر گونه نهی را که از قرآن اثبات شود آنرا 
تحريمی می نامند که البته حرام گويند ولی اگر نهی از احاديث ثابت شوند آنرا کراهت 

  هر دو نوع يعنی هم حرام و هم کراهت تحريمی نزد حنفيه مشمول عقاب و عذاب هستند.
ولی جمهور علماء  مجددا در اين حکم نيز تفاوتی بين قرآن و احاديث در اثبات امر يا 

  نهی قرار نداده اند و هرگونه نهی را چه از قرآن و چه از احاديث حرام می دانند.
کراهت تنزيهی نزد  امام ابو حنيفه  به اموراتی گويند که شارع از مخاطب خود می 

خواهد که از آن عمل مکروه دست بردارد ولی با انجام آن عمل توسط فرد عقابی مشمول 
هرچند لومه خواهد شد و بنابراين کراهت تنزيهی نزد امام ابو حنيفه  همان  وی نمی شود

و کراهت تحريمی نزد حنفی  همان حرام نزد جمهور  کراهت نزد جمهور علماء ست
  است.

  حال با توجه به مطالب فوق:
بحث نماييم، می توان امورات مطلوب را » امر شارع به مخاطب«  اگر در محدوده 

  بصورت زير درجه بندی کرد:
واجب يا فرض، که مکلفين موظف به انجام واجبات هستند و اگر انجام دهند پاداش   -1

ند و اگر ترک نمايند خود را مشمول عذاب می کنند، مانند روزه ماه رمضان( می گير
البته روزه ماه رمضان نزد امام ابو حنفيه فرض است زيرا روزه رمضان امری است که 

  در قرآن است)
مستحب، که شارع از مکلفين می خواهد آنرا انجام دهند چنانکه با انجام آن امر   -2

اش نموده ولی با ترک آن عذاب داده نمی شوند. مانند روزه مستحب خود را مشمول پاد
  سنت ماه شوال،البته مستحب خود به چنيدين درجه تقسيم می شود:

  سنت مؤکده:   -
آن سنتهايی که پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر آنها تداوم داشته اند مانند نماز سنت قبل از 

  نماز صبح.
  سنت غير مؤکده:     -

پيامبر صلی هللا عليه وسلم هميشه بر آنها دوام نداشته اند مانند چهار  آن سنتهايی که
رکعت نماز سنت قبل يا بعد از نماز ظهر ( البته دو رکعت بعد يا قبل جزو سنت مؤکده 

  هستند)
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فضيلت يا سنن زايده ، مانند پيروی کردن از روش خوردن و نوشيدن پيامبر صلی هللا   -
مانند آداب غذا خوردن و آشاميدن و پوشيدن و  برخی از آدابعليه وسلم و بطور کلی 

  غيره
موارد فوق از جمله امورات مطلوب شارع از مکلف است و بعد از آنها موارد زير 

  مطرح هستند:
حرام، که شارع از مکلف می خواهد از انجام امورات حرام دوری نمايد و چنانکه      -3

مشمول عقاب و عذاب قرار داده است و اگر از آن آن اعمال حرام را انجام دهد خود را 
  کناره گرفت ماجور خواهد بود. مانند نهی شارع از خوردن ربا.

مکروه، که عبارتست از اموراتی که شارع از مکلف می خواهد آنرا انجام ندهد      -4
ولی الزامی نيست و با انجام آن اعمال مکروه عذاب نمی بيند هرچند مورد سرزنش 

  ست مانند خوردن و نوشيدن با دست چپ.شارع ا
مباح يا حالل، اموراتی که شارع مکلف را بر انجام يا ترک آنها مخير گردانيده      -5

  است مانند خوردن ميوه جات.
البته واجب نيز به اقسام مختلفی تقسيم می شود که از تفصيل موضوع در اينجا گذشته 

ضيح بيشتر خوانند گان محترم ميتوانند به  وبر همين مختصر اکتفا ء مينمايم ، غرض تو
  کتابهای اصول فقه مراجعه نماييد.

  قرائت در نماز بزبان مادری:
اين مفهوم  برغير عربی وردن نماز  بزبان  مادری آ ءقبل از همه بايد گفت که : عدم بجا

  است.شرعی آن بزبان  غير عربی  فاقد  اهميت  یاست که هدف نماز  وادا
ويا هم نماز  به  زبان عربی  را نماز لفظ ومحتوی قرآنکريم مقدس است و مسلمان  بايد 

  بجاء آورد آنطوريکه پيامبر اسالم  بجاء آورده است. همان  الفاظ و کلماتیبه  خويش را 
برخی از علل وداليلی که  چرا  ما نميتوانيم  نماز خويش را بزبان  غيرآنچه به آن قرآن 

  ه، بجاء  آوريم ذيآل  تذکر خواهم داد:کريم نازل شد
   ّول:تعبدی  وتو قيفی بودن عبادت نماز:ا

 تعبدى و توقيفى بودن عبادت نماز  به زبان بدين  معنا است که:  شريعت اسالم هدايت 
 . وريم آ ءفرموده است   که نماز را  بايد به بزبان عربى بجااکيد 

. ستستوار او روح عبادت بر تسليم و تعبد افلسفه  ، از جانب ديگر بايد گفت که حکمت
آورد بايد آنرا بترتيب انجام دهد ،   ءعبادت پروردگار  را بجا انسانيکه می خواهد

  .توقع دارد نطوريکه پروردگار با عظمت ما  از ماآ
اولتر همه و محتوی کالم درين بحث بسيار کهنه و تاريخی در اسالم است که آيا متن و يا 

  آن کريم مقدس است؟هم معنای قر
  آيا کسيکه قرآن کريم يا حتی بدون فهم معنای آن ميخواند ٍثواب دارد يا معنای آنرا؟ 
جواب کامالً واضح است که متن و معنای قرآن کريم هر دو مقدس است.  تالوت 

 نصوص شرعی به شکل که نازل شده مقدس، خوندان و قرائت آن ثواب دارد.
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  ز: نماقرائت در و اما مسأله 
اصل کلی وقاعد ه ای اساسی حکم پروردگار با عظمت  نمازقرائت در مسأله مورد  در

همانگونه »(صلوا کما رايتمونی آصلی « وپيامبر صلی هللا عليه وسلم است ،که ميفرمايد :
  .)  .که می بينيد من نماز می خوانم ، نماز ّخوانيد

خوانده شود  ، طوريکه  آنرا پيامپر بنآ مطابق حکم شرعيت  نماز بايد هما ن طوری  
ترتيبی خوانده شود ، که از طرف  شارع  هم به ورده وياآمی   ءصلی هللا عليه وسلم  بجا

در اين هيچگونه شکی نيست که : يک نفر مسلمان  باالی ما واجب گرديده است .ولی
بادت کند ع خارج   ازوقت نماز، با هرشکل وبه هر زبانی که دلش  ميخواهدميتواند در

 وبا پروردگار خويش مصروف  راز  ونياز گردد.
طبيعی است که عدم توجه به خواست الهی و عمل کردن هر شخص بنا بر خواست خود، 

  .با روح تعبد و تسليم سازگار نيست
  ين مسلمانان است:ـدوم: نماز رمز ايجاد  وحدت ب

، طريقه ،و يا دقيق تر بگويم به همان طريق که فرض گرديده خواندن نماز بزبان  عربی
صلی هللا عليه وسلم زمينه را برای، وحدت  جهانی بين مسلمانان محمد راه ورسم  پيامبر 

عربی بمثابه  و رسم که فرض شده يعنی به زبان  وردن  نماز بزبانآ ءبجا ايجاد مينمايد. 
دينى جهانی وحدت و پيوند  امرم  ودر نهايت ايجاد زبانى مشترک ميان همه پيروان اسال

تالش برای ازبين بردن چنين وحدت همان چيزی است که شمار ميرود. ه بين  مسلمين  ب
   د.ـنــآنرا ميخواهند وبه  آن دامن  ميزندشمنان اسالم 

از جانب ديگر ،زبان عربی زبان يك قوم نيست ، بلكه زبان عربی  به مثابه زبان وحی 
  مسلمانان  داراِی مقام واهميت  خاصی ميباشد.بر تمام  

آوردن  نماز بزبان  قرآن عظيم الشان   ءت بزبان عربی، وبجاائاشنای  وتکلم  وقر 
صلی هللا عليه وسلم بزبان عربی برای مسلمان امکان آنرا   اسالم محمد پيامبر  ۀــوطريق

 ۀـ عليه وسلم ( سنت )  رابطميدهد که با کالم  هللا ( قرآن )  هدايات  پيامبر صلی هللا
  مستقيم   ، بهتر ودايمی  داشته باشد.

آوردن  نماز  بزبان عربی سبب آن ميشود که مسلمان نه تنها  با  ءوبجا  ، سخن زدنملتک
کتاب هللا وسنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم آشنايی مستقيم  پيدا کند،  بلکه به فهم  زبان 

  هر چه  بيشتر دسترسی  پيدا کند.   عربی ميتواند  با معارف دينی
، بليغ  وغنی ودر نهايت  ترف اند که: زبان عربی زبانی جامع عزبا ن شناسان  بدين م  -

از اين مروج انسانی  لطايف و ظرايف بيانی می باشد که کمتر زبانی ۀ در برگيرند امر 
  گستردگی و جامعيت برخوردار است.

پيروان هر دينی گسترش زبان آن دين می باشد تا يکی از لوازم زندگی مسلمانان و  
  راحت تر با متون مورد عالقه خود آشنا شوند.

نوی واصطالحات آن، واز لحاظ عظ غنای م را از لحا همچنان بايد گفت که: زبان عر بی 
های  بخصوص در عرصه  معارف دينی، نميتوان  با ديگر زبان مفاهيم وساختار معنايی،

  ايسه قرار داد.مروج دنيا  در مق
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ازطرف ديگر بخش مهمی ازنماز به قرائت سوره هايی ازقرآن اختصاص دارد. در اين  
سوره ها اعجاز  وجود دارد  که بشر توانمندی آنرا  ندارد كه با دقت و صحت كافی كالم 

وحيانی را  به زبان ديگر ترجمه وآن کلمات را  جايگزين متن اصلی   وعربی  الهی
  نمايد .
ين علت هم است که  ترجمه قرآن کريم عمآل به نحوی تفسير صورت گرفته ميتواند به هم

واطالق کلمه تر جمه به کتب مندرج معانی قرآن کريم ونصوص شريف افاده دقيق 
  ودرست نيست .

بهتر وبجا ء است تا عوض جمله وکلمه ء ( ترجمه قرآن کريم وحديث وعلم تفسير ) 
  ريم وحديث وعلم تفسير )  بکار برده شود .کليمه وجمله ء ( تفسير قرآن ک

قابل به تذکر جدی ميبينم که درک اين مسآله اهميت بسزای دارد که دانست، در آنچيزيکه 
  خواهد بود. وضيايی  وقت که  شرع صراحت دارد جستجوی داليل عقالنی اضافی 

های  جنبههای اعجازی قرآن نظير  قرآنی و خاصيت با تمام صراحت بايد گفت : لطايف
   .شود عرب هم در ترجمه پشتو ودری  قرآن گنجانده نمی نحوی و بالغی و لطايف كالم

قَْوِمِه فِی   َعلَی َفَخَرجَ «فرمايد  می 79بطور مثال پروردگار ما در  در سوره قصص آيه 
پس » َحّظٍ َعِظيمٍ  أُوتَِی َقاُروُن إِنَّهُ َلذُوالدُّْنَيا َيالَْيَت لََنا ِمثَْل َما  ِزيَنِتِه َقاَل الَِّذيَن يُِريُدوَن اْلَحَياةَ 

خواستار زندگى دنيا بودند گفتند، اى  قارون با كوكبه خود بر قومش نمايان شد، كسانى كه
شد، واقعا او بهره بزرگى از ثروت  هم داده مى كاش مثل آنچه به قارون داده شده به ما

، منتهی در »از«ورند به معنای آ می» عن«يا » من«   را با» خرج«، معموال »دارد
خواهد  در اين سوره می» فی«به » من«و » عن«و با تبديل  آمده است» فی«اين آيه با 

ای از زيور فرو رفته بود زمانی كه ما بخواهيم ترجمه كنيم،  هاله بگويد قارون در
   .به زيبايی زبان قرآن تضمين را در اين آيه به كار ببريم توانيم نمی

تابی است بی همتا كه زيبايی ظاهری و عظمت معنوی آن برابر است. استحكام قرآن ك -
الفاظ و انسجام كلمات و تازگی افكار درسبك نوظهور آن چنان متجلی است كه پيش از آن 

عقول تسخير معانی آن گردند، دلها تسليم آن می شوند. در ميان پيامبران هيچ كس  كه
  اين همه نفوذ كالم داشته باشد.مانند پيامبر اسالم نتوانسته است 

قرآن با سبك خاص خود، هم سرود مذهبی است و هم نيايش الهی و هم شريعت و  -
قوانين سياسی و حقوقی و هم نويد بخش و هشدار دهنده و هم پندآموز و هم راهنما و 

 هدايت كننده به راه راست و هم بيان كننده قصه و داستان و ِحَكم و امثال.
باترين اثر به زبان عربی است كه در ميان كتابهای مذاهب جهان نظير ندارد. قرآن زي - 

مسيحيان عرب زبان معترفند كه اين كتاب شريف چه تأثير شگرفی دردل و جان 
 شنوندگان دارد.

مارگريت ماركوس(مريم جميله) دختر جوان  يهودی االصل امريکايی در مورد زندگی 
  الم مشرف شد مينويسد :خويش واين که چگونه   به دين اس

وی با شنيدن آياتی از قرآن مجيد چنان شيفته و دلباخته شد كه اين مسأله او را به انس  
دائمی با قرآن ومطالعه و بررسی پيرامون اسالم فراخواند و در نهايت هدايت او به اين 
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 دين مبين و نگارش ده ها كتاب و مقاله در دفاع از اسالم را سبب شد.
قرائت آيات الهی در نماز ، بخصوص اگر همراه با نغمه دل انگيز قرآن، و  بنابراين

  توجه و تدبر در معانی آيات آن باشد، چنان تأثيری دارد كه ترجمه را بدان راه نيست.
کالم الهی است، زبان قرآن  زبان عربی است و اين زبان از تنوع   قرآن عظيم الشان  - 

  .نهايت زبان  غنی استو رسايی آن بی لغات واصطالحات 
  خوانندۀ محترم! 

اگرتوجه فرموده باشيد که اگر انسان بخواهد به ترجمه هرزبان اقدام کند ولو دقيق وبا 
رود و اين  های متن اصلی ان به هدر می و ظرافت ها دقت هم باشد ،  مقداری از زيبايی

به متن از هيچ يك از  درصد وفادار يك ترجمه صد بلكه نه  قرآن  تر جمه  تنها مختص به
با تمام و  .ناپذير است پس به اين معنا هم قرآن ترجمه شاهكارهای ادبی ممكن نيست،

قرآن را بدست هيچ وخت بشريت توانمندی  تر جمه کما حقه مسوليت بايد گفت که 
  نخواهد اورد .

های بسياری عالی در زبان عربی وبخصوص  که با موجوديت ظرفيت اعتراف بايد کرد
يابی زبان  مواجه ميگردند.  مفسرين ومترجمان  ما با مشكل معادل   ،درزبان وحى

وزياتر از اوقات مالحظه شده است که برای  توضيح يک اصطالح چندين چندين سطر 
  توضيحات آرائه ميدارند.

را مطالعه نمايم در خواهيم که اين مفسرين  ومفسرين ن اگر تفاسير بسياری از دانشمندا 
ومترجمين در بسياری از موارد  بحث ترجمه خارج شده اند و وارد تفسير ميشوند  ،  

بنابر همين استدالل  ومنطق است که برخی  از دانشمندان دليل مياورند  که : قرآن 
  ترجمه پذير نمی باشد .

دوگانگی در دو  قايق قرآنی قاصر است، چون نوعیزبان ترجمه برای بيان معارف و ح
الهی و يك ظرف  عرصه  ظرف و مظروف وجود دارد؛ يعنی يك حقيقت برتر در عالم

  .حقيقت الهی قرآن را بازتاب كنند تواند محدود به نام لفظ و معنا در عالم انسانی، كه نمی
معلوم  اند و اين الفاظ قدر بايد که الفاظ درقرآن بر اساس حكمت خداوند انتخاب شده

حقيقت الهی است و در ترجمه با برگردان كردن اين الفاظ به حقيقتی كه هللا  در نظر 
   .رسيم دارد نمی

دور نه ميرويم  : صرف يک سوره از قرآن عظيم ، آنهم سوره حمد را مثال مياوريم ، 
يم که : ترجمه ای تا هنوز  در جهان علم ، مترجم ، لغت شناس ، مفسری را سراغ ندار

حمد كه همه روزه مسلمانان آنرا در نمازها پنچگانه   ۀدقيق ، جامع و معتبری را از سور
  خويش تكرار می نمايند اورده باشد .

  آن بز بان  دری :  ۀــوترجم»  بسم هللا الرحمن الرحيم«ترجمه: 
 »مهربان و شروع ميکنم به نام خداوند بخشنده«

مشکلی  نيست. آما    در اين مورد شود» بنام  »  «بسم « ۀ ترجممفسرين مينويسند اگر 
( = خاص ) است  برای  خدا  واسم  اسم  علم» هللا « قابل ترجمه نيست  زيرا » هللا « 

  علم  را نميتوان  ترجمه کرد.
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اورا ( آفتاب الدين ) صدا کنيد. با  حق نداريد » شمس الدين « بطور مثال اگر نام  کسی 
   پيچيده خواهد شد.گر دين را هم ترجمه کنيد که فارسی/دری شود. مشکل ازين هم آنهم  ا

گونه كه  كنند، همان مى كلمه هللا اسم خاص است كه مسلمانان بر ذات هللا متعال اطالق
توان  گويند. بنابراين نمى مى» اهورا مزدا«و زردشتيان » يهوه«يهود خداى متعال را 

  جالله را به كار برد. بايد همان لفظ را ترجمه كرد، بلكه» هللا«
ً بن بهتر ودقيق تر خواهد بود که منحيث يک مسلمان وعاشق قرآن در مکالمات روزه مره  ا

خويش از تراجم  نام هللا تعالی زبان های مختلف خود داری کرد، وعوض آن تا حد توان  
  نام اصلی ( هللا تعالی ) را بکار برد.

    :در بسم هللا الرحمن الرحيم»  الرحمن«کلمۀ  ۀ ترجم
ترجمه دری اين کلمه  چنين است:  ( بخشاينده ) باصراحت وحکم قطی بايد گفت که  اين 

يكى از »   رحمن  «  ترجمه صد در  صد مفهوم  (  الرحمن )  را  نمی رساند، زيرا 
شمول در كلمه  رساند و اين و بخشندگى او را مى صفات هللا است كه شمول رحمت

يعنى هللا  كه در اين دنيا هم بر مؤمن و هم »   رحمن  «   بخشنده نيست، يعنى در حقيقت
دهد از جمله آن  را در مورد لطف و بخشندگى خود قرار مى كند و همه بر كافر رحم مى

   فرمايد. جسم و امثال آن عطا مى كه نعمت رزق و سالمت
   ی:الرحمن الرحيم   بزبان  در ( الرحيم )  در بسم هللا ۀ ــترجم

اى از قرآنى و نام   آن ميشود: ( مهربان ) ( رحيم )  كلمه ی( الرحيم )  تر جمۀ  در
ترجمه شود  » بخشاينده«پروردگار است نبايد  آن را غلط معنی كنيم.  اگر (  رحيم )   

يعنى خدايى كه در آن دنيا گناهان »   رحيم «  معنی  تقريبآ  خوبی خواهد بود،  زيرا 
رساند. بنابر  ا حدودى اين معنى را مىت» بخشايندگى«و صفت  كند مؤمنان را عفو مى

ايد بد نيست ولى كامل نيست  آورده» هللا بسم « معلوم شد كه آنچه در ترجمه  آنچه گفته شد
  دقت ها و به توجيه باال اشتباهاتى هست .  از جهتى نيز در آن عدم و

زل جريان الهی است و چون اين جريان در قالب بيان نا قرآن يك حقيقت آسمانی و يك
نزول آن الفاظ و مفاهيم است و الفاظ و معانی توان صيد  شده طبيعی است كه ظرف

ندارد. لفظ و معنا در حد ظرفيت خود، حيثيت انعكاسی و بازتابی يك  حقايق الهی را
  دارند. حقيقت را

معرفی شده و در » الوثقی عروة«و » متين حبل«عنوان  از سوی ديگر چون قرآن به
ها و طرفی از  مده است كه سمت ازاين ريسمان بدست و طرف انسانروايات اسالمی  آ

كه كسانی را كه از الفاظ، عبارات، معانی  آن به دست خداوند است اقتضای اين را دارد
عبارت ديگر  تری از قرآن را برساند، به حقيقت و فهم درست اند، به ه و مفاهيم عبور كرد
كه حقيقت الهی را برساند، اما وقتی  ز اينمرحله اول قاصر است، ا لفظ و عبارات در

 كند، ولی اگر كسی اين حقيقت انس بگيرد از لفظ به معنا و حقايق عبور می انسان با
را درك كند  تواند قدرت بازتابی قرآن بخواهد در حد لفظ و معنا بماند طبيعی است كه نمی

  و از لفظ و معنا انتظار حقيقت را داشته باشد.
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كلمات مترادف به مفهوم اصطالحی در آن وجود ندارد و در نتيجه الفاظی كه در قرآن  -
كه ترداف را از  ندمتمايز از يكديگر مترادف به نظر می رسند هريك حامل خصوصياتی 

  آن ها سلب می كند.
به عبارت ديگر به  اعجاز توأم است، ۀـبا خصيص کريم انتخاب کلمات  عربی در قرآن 

رادف با لغت ديگر به نظر می رسد، محال است لغت تكه در قرآن كريم، مجای لغتی 
  ديگری را به كار برد. 

کريم در سوره  های مختلفی از قرآن » فاطر«، »بارئ«، »خالقۀ  «ـبطور مثال کلم
القاء كرد. از آن » آفريدگار«بکار رفته است، نمی توان خصوصيات آن ها را با تعبير 

بر همه لغات ازنظرآگاهی احاطه كامل دارد بهترين آن ها را در جا كه  خداوندمتعال 
 جای مناسب آورده است كه اين كار از عهده وتوانايی بشر بيرون است .

به همين علت هم عده از مفسرين چنانچه در باال هم آورديم، حين ترجمه قرآن کريم کليمه 
تحت نام تراجم قرآن کريم تا  می نمايند. بخاطر اينکه آنچهرا اضافه تفسير را استفاده 

  حال پيشکش شده در واقعيت تفاسير قرآن کريم اند نه صرف ترجمه.
آن  برخى ازعالمان علم بالغت اعتقاد دارند كه راز اعجاز قرآن در بالغت و فصاحت

قرآن مثل و  پايان باعث شده است كه كسى نتواند براى است، اين نظم بديع و بالغت بى
ای  است، دسته ظم و اسلوب خاص تأليف قرآن، دليلى ديگر بر اعجاز آنمانندى بياورد، ن

است كه اين كتاب آسمانى  از انديشمندان اعتقاد دارند كه ّسر معجزه بودن قرآن در اين
توان هيچ بشرى نيست،  داراى معارف عالی است  كه عرضه اين معارف عالی ، در

هاست  ها و فرهنگ قرآن به همه ملت پيامبنابراين ترجمه قرآن نيز كه به نوعی رسانيدن 
  .طور كه حق مطلب است ادا كند آن تواند همه معانی و مفاهيم قرآن را نمی

با توجه به آنچه گذشت گفته  ميتوانيم که:تصادفی نيست که عدۀ از محققين به اين باورند  
برده که عوض ترجمۀ قرآن کريم بايد بخاطر دقت واحتياط تفسير قرآن کريم بکار 

شود.بعلت اينکه اگرمادر دادن مطالف و مفاهيم دقيق وکامل قرآنی صرف با ترجمۀ 
بپردازيم به اشکاالت و عدم دقت های مواجه شده و يگانه راه همان نزديک لغات عربی 

  تشريح تفسيری لغات بيشتر مارا دردقت مساعدت خواهد کرد.
خود قرآن  هللا عليه وسلم  صلیمسلم اين است که يک از معجزه حضرت محمد همچنان 

و اعجاز آن است که کلمات برمعانی هماهنگی و صدای هماهنگ و ترنم بخش موافق به 
معنا خويش را  دارد که درزبان عربی به صورت احسن اجراء شده و در زبانهای ديگر 

به ندرت ممکن خواهد بود وديده نه شده است. اين لذت و حالت را با دخل شدن درين 
و مفاهيم قرآنی و تفاسير آن به صورت بهتر وخوبتر هر مسلمان دانا برعلوم معانی 

  قرآنی وحتی با شنيدن آيات قرآنی  به صورت طبعی لمس وحس کرده ميتواند. 
بودن نماز اين است:  كه با  و به زبان قرآن  عربیبه زبان  يكی از حكمت های مهم 

وحيانی در طول قرون و  بان  عربی وبجاء آوردن  نماز بزبان  عربی فرهنگ قرآنی بز
  در ميان نسل های پی درپی به خوبی انجام پذيرد وانتقال  يابد. 
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مسلمانان بايد  در هر زمان و در هر مكان ازطريق نمازهای پنجگانه ارتباط دائمی خود  
را با زبان دين حفظ نموده و به وسيله اين اصل  عناصر فرهنگ دينی را در ميان خود  

 د. ـآنرا  به نسلهای بعدی منتقل  سازن موده.حفظ ن
ازطرف ديگر  بوجود آمدن  فرهنگ مشترک  دينی وزبان  مشترک دينی ، دائمی  در 

بين مسلمانان   زمينه  را برای اين امر  مهم وسترگ  مساعد می سازد تا مسلمانان 
بيگانه  قرار داشته وجوامع اسالمی  در حد  اعالی  امادگی  دربرابر تهاجمات فرهنگی 

وردن   نماز بزبان آ  ءگفته ميتوانيم که  بجا صوص ارايه شده ون باشند. بدين اساس
عربی  درفرهنگ پذيری و انتقال فرهنگی مسلمانان نقش به سزايی دارد و هم در پايايی 

  و پايداری فرهنگ و هويت دينی آنان کمک ومساعدت مينمايد.
فرمود ه است که: دين مقدس اسالم و نام  ما همينطور ارادهبايد  تذکر دهم که پروردگار  

پيامبرصلی هللا عليه وسلم تا که  بشريت  زنده  است، زنده بماند، اين هدف عظيم وسترگ 
به صورت احسن، افضل و مطابق  صرف وصرف  از طريق نماز که بزبان عر بی 

عالوه بر آن که نماز به است وبس.   امکان پذير ،آورده شود  ءبجا سنت پيامبراسالم 
 .طراوت مکتب و احيای دين  نيز ميباشد همين شکل، عبادت پروردگار است، موجب

نماز بعد  شايد يکی از رموز خواندن نماز به زبان عربی و با ديگر شرايط و آداب، حفظ
که مسلمانان با  در اديان ديگر ، ارتباط دائمی و هميشگی کهها است، در حالي از قرن
 .بسيار موثر است خويش دارند، وجود ندارد و اين مسئله در افزايش ايمانخدای 

شود، اما اين  که ذکر کرديم نماز بايد به زبان عربی خوانده   يلاگر چه با توجه به دال
راز ونياز  متعال عبادت، خداوند بدان معنی نيست که انسان نتواند به هيچ زبان ديگری با

  نمايد .
پروردگار خويش مصروف  انسان می تواند با هر زبانی که خواست در غير نماز با 

 ميان گذارد. های خود را با او در ها و نياز شود  و درد وعبادت راز و نياز مناجات، 
ترجمه ها معموال بيانگر تمام مقاصد و معانی الفاظ چنانچه گفته آمديم تأکيد ميدارم که  -

تطبيق تمام عيار بين دو زبان و  ترجمه شده نيستند. و معموالً  ترجمه شده و متونی که
بودن اصطالحات کامال معادل مشکل است و اختالف در ترجمه ها خصوصا درمتون 

 دينی بسيار شايع و متناسب با اختالف برداشتها از يک متن دينی است. 
را در بر می  از سوی ديگر ترجمه حد دقيق و محدودی ندارد و همه لهجه ها و زبانها

  گيرد.
هر لغت از خود تاريخ و تذکره دارد و بسيار مشکل است ابعاد معانی تمام لغات و 

اصطالحات در همه زبانها عين پروسه را پيموده باشد. مثال در حال حاضر حتی در بين 
خود يک زبان هم چنين مشکل وجود دارد. مثال زبان انگليسی انگلستان، زبان انگليسی 

جنوبی، زبان انگليسی امريکا شمالی و .... در موارد در امال و انشاء و مفاهيم افريقای 
يک زبان به زبان ديگر و آن ۀ لغات و اصطالحات از هم فرق دارد. چه رسد به ترجمــ

هم بدون تفسير بعضی مفاهيم و معانی بعضی لغات و اصطالحات. تصور کنيد خواندن 
قرآن به آن نازل شده و مراعات باريکی ها،   نماز به زبان غير از زبان  اصلی که
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 ملحقات و تفاسير که ضرورت باشد، به کجا خواهد انجاميد؟ 
آوردن  آن  برای خود احکامی  وهداياتی  دارند که  ءعبادات  الهی  برای  انجام  وبجا-

نه ميشود آنرا به اساس مصالح بشری  ومصالح  زبانی  مطابق به عقل  بشری خويش 
وتغير  دهيم وعقل خويش را  بر وحی آسمانی  وراه وروش  پيغمبر صلی هللا  تعديل 

  عليه وسلم مالک  قرار دهيم .
د  که عقل  قاصر ندر قرآن عظيم الشان  وعبادت اسالمی  معجزه  های  وجود  دار

بشری  تا هنوز  توانمدی درک کلی   آنرا نيافته است . در هر چيز   وبه خصوص به 
ميرساند  ، نتی  الهی به  عقل  مراجعه  کردن  انسان  را نه تنها به  هدف فرايض  عباد

  بلکه موجب  فساد  هم ميگردد.
در خاتمه بحث با صراحت تام بايد گفت:  اوال ما علت اصلی احکام را نمی دانيم و ثانيا 

ه ردد بگآنکه اگر ترجمه نماز بز بان  مادری  واز جمله بزبان ( پشتو ودری )  معمول 
يقين کامل پراکندگی و چند  دستگی نه تنها  در بين مسلمانان  افغانستان  بلکه  در 

  که فرموده: صلی هللا عليه وسلم امر محمدی  مسلماتان  جهان  ايجاد خواهد نمود.
آوردن  نماز بز بان های   ءبجا د شدو هملی نه خواع»  صلوا کمارآيتمونی اصلی« 

مادری  موجب آن خواهد شد. که نوع از  سر درگمی ، آشفتگی ودر نهايت امر را به 
حدی خواهد رسانيد که معانی اصيل و دقيق قرآنی در خطر تحريف و گم شدن قرار 

مسلمين به معرض خطر  ءوحدت رويه و عامل وحدت در جامعههمچنان د گرفت. ـنخواه
   .مواجه خواهد شد

به فهم و درک من عده ای بادرک اين تأثير منفی و غير مطلوب به صورت آگاهانه و 
  عده ای هم نا آگاهانه مرتکب ومدافع امرنادرست و غير شرعی ميگردند. 

کارهای مختلف  های انسانی در ها و سليقه در ضمن تجربه زندگی نشان داده آنجا که دست
مختلف در آورده واصل خويش انحراف  نموده  های دخالت کرده است ، آن را به صورت

 است.
اين تجربه  را ميتوان در مورد احکام و تکاليف دينی آديان ديگر بخوبی  مشاهده نمود . 

که همين انسان  بنام  نو آوری در دين چه بالی را در  شرايع آسمانی بميان  آورد ، 
وم  برای  جامعه بشری جوهر  وحقيقت آنرا مسخ  نموده  وبحيث  يک  دين  بی مفه

مروج در بعضی از  نماز  روز يکشنبه   زپيشکش نموده است .بطور مثال ميتوان  ا
 کليسا  نام برد . فرقه های دين مسيحی در

فيها بأم القرآن  من صلّى صالة لم يقرأ«فرمايد:   می - صلی هللا عليه وسلم-ـ رسول هللا 
 )..١/٢٩۶، ٣٩۵(مسلم ». فهی خداج، ثالثاً، غير تام

نماز ناقص و  فاتحه را نخواند (اين را بداند) كه آن ء هركس نماز بخواند و در آن سوره
 .باشد، و اين مطلب را سه بار تكرار فرمودند ناتمام می 

صلی هللا   كند كه رسول هللا رضی هللا عنه  روايت می  در حديثی قدسی ابوهريره   -
الصالة بينی وبين عبدی  قسمت« دارد: ان می بي  عزوجل  عليه وسلم  فرمود: خداوند 

ْحمـنِ  اْلَعالَِميَن( قال هللا: حمدنی عبدی، وإذا قال: ) نصفين، فإذا قال: اْلَحْمُد oِّ َربِّ   الرَّ
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ِحيِم(، قال هللا: أثنى علی عبدی، فإذا قال: ) َماِلِك يْومِ  يِن(، قال هللا: مجدنی عبدی،  الرَّ الّدِ
إِياَك نَْعبُُد وإِياَك َنْستَِعيُن(، قال: هذا بينی وبين ( :عبدی، فإذا قالوقال مرة: فوض إلی 

َراَط الُمستَِقيمَ  عبدی، ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهْم  *  ولعبدی ما سأل، فإذا قال: )اهِدَنــــا الّصِ
الِّيَن(، قال هللا: هذا لعبدی، ولعبد َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهْم َوالَ  ، ٣٩۵(مسلم ». ی ما سألالضَّ

بگويد:  ام به دو بخش تقسيم كرده ام، پس هرگاه او نماز را بين خود و بنده«  .)١/٢٩۶
ام مرا حمد و ستايش كرده است، و   بنده  :فرمايد  ، خداوند می »اْلَحْمُد oِّ َرّبِ اْلَعالَِمينَ «

ْحمـنِ «اگر بگويد:  ِحيمِ  الرَّ ام مرا ثنا كرده و بزرگ داشته  نده فرمايد: ب ، خداوند می »الرَّ
بگويد:  ام امورش را به من واگذار كرده است، و آنگاه كه و يك بار فرمود: بنده  است،

رمز و پيمانی است) بين من و ) فرمايد: اين خداوند می » إِياَك َنْعبُُد وِإياَك َنْستَِعينُ «
باشد، و آنگاه كه  و فراهم می  برايش مهيا شده ام بخواهد ام، و هر آنچه كه بنده  بنده 

َراَط الُمستَِقيمَ  اهِدَنــــا«بگويد:  الَمغُضوِب َعَليِهْم َوالَ  * ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهْم َغيرِ   الّصِ
الِّينَ  ام بخواهد  ام است، و هر آنچه را كه بنده  بنده  فرمايد: اين از آنِ  ، خداوند می »الضَّ

 .گردد فراهم می 
آمده است  های دانشمندان و فقها  اساس آنچه گفته شد در صحيح ترين نظريات وگفته بر

نمازهای جهريه  كه: خواندن سوره فاتحه در نماز واجب است، حال تفاوتی ندارد كه در
 .باشد نيز بر همين حكم می  و سايرين -رحمه هللا –باشد يا سريه. البته مذهب امام شافعی 

بگويد، كه  (  آمين )  خواند در پايان آن ه سوره فاتحه را میمستحب است برای كسيك
فاتحه خواندم بپذير  معنای آن چنين است: خداوندا! اين دعا و درخواستی را كه در سوره

إذا أّمن اإلمام «فرمايد:  باره می  و اجابت كن. رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در اين
(متفق عليه، ». المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه فأمنّوا فإنَّه من وافق تأمينه تأمين

 ).١/٣٠٧، ۴١٠الباری، ومسلم  فتح ٢/٢۶٢، ٧٨٠البخاری
آمين گفتنش با  آنگاه كه امام بگويد: آمين، شما نيز آمين بگوئيد، زيرا چنانچه كسی«  

انجام داده است بخشيده  آمين فرشتگان هماهنگ و همراه گردد، هر چه گناه در گذشته
 .خواهد شد

 دين در نماز خالصه شده است و در حقيقت نماز تجلی واقعی دين است و به همين همه
كه قائم  ديندار كسی استجهت گفته شد كه هر كس اهل نماز نباشد اهل دينداری نيست و 

  .به نماز باشد
مقاصد نماز  ا ز مهمترين  خواندن فاتحه ودرک معانی آن و تفکر در مضمون آن 

و بهتر است آخر هر آيه وقف کردن امام مسلم از ابو هريره رضی هللا تعالی عنه  است 
 روايت ميکند که شنيدم از پيغمبر صلی علی و عليه وسلم که خدای عزوجل فرمود

به دو قسمت تقسيم کردم و برای بنده امآنچه    ت فاتحه در نماز بين خودم و بنده ام راي:قرا
ِ َرّبِ الَعالَِمين خداوند می فرمايد :بنده من شکر  َّoِبخواهد پس هر گاه بنده گفت اَلَحمُد

ِحيم خداوند می فرمايد : بند حَمِن الرَّ ه ام ثنای وسپاس من به جا آورد و هر گاه که گفت اَلرَّ
من گفت ومرا ستود وهر گاه گفت َماِلَک يوِم الدَّيِن خداوند می فرمايد بنده ام مرا بزرگ 

دانست و خود را به من سپرد و هر گاه گفت إِياَک َنعبُُد و إِياَک َنستَِعين خداوند می فرمايد 
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راَط اينست بين من و بنده ام و برای اوست هر چه بخواهد و هر گاه گفت: ِإهِدَنا  الّصِ
اِلين.خدا می فرمايد  الُمستَِقيم . ِصراَط الَِّذيَن أنَعمَت َعَليِهم َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهم َو الَ الضَّ

 اين برای اوست آنچه می خواهد.
بنآ هدف که در بجاء آوردن عبادت  نماز وجود  دارد بجز بزبان عربی وبجز بطريقه 

 ری  تحقق  نمی  يابد .پيامبر بزگوار اسال م به هيچ زبان ديگ
کرام که اکثرآ  از کشور های مختلف   بسوی  اسالم  رو  ۀ  در صدر اسالم صحابــ

آوردند بجزء بزبان عربی به هيچ زبان ديگری بجاء  نه آورده اند. يعنی آن حالت و 
مطلب که  در عصر محمد صلی هللا عليه وسلم موجود بود و در آن عصر با وجود عين 

يگر استفاده نه شده پس دليل دينی و منطقی ندارد که آنرا به زعم و استدالل حالت روش د
 تغيير داد. -اينکه گويا آنچه را که ميخوانيم بايد بدانيم

بلی تعلم و فهم آيات قرآنی و نصوص شرعی و فهم مفاهيم  آن هدايات دينی بوده بر   
 اشته باشيم.  ماست تا از دين خويش معرفت داشته باشيم و تعاليم دينی د

بلی بهتر و درست است تا آنچه را در نمازميخوانيم به مفاهيم آن خود را آشناء ساخته و 
بدانيم که چه مييخوانيم و عمالً با درک مفاهيم آن از ادای نماز لذت ببريم. اين امر و 

ضرورت و حکم دين  دليل برای تغيير و نوآوری غير شرعی در اسالم شده نميتواند و 
  . نيست

  فاتحه درنماز: ۀسورنخواندن 
قبل از همه بايد گفت اگر شخصی بر نوشتن زبان عربی وخواندن  زبان عربی بلديت 

نداشته باشد، بر وی واجب است آنچه در نماز گفته می شود و انجام داده می شود، يعنی 
، و اقوال و افعال نماز و خالصه کيفيت خواندن نماز را بصورت حتمی بايد   يادگيرد 

  عدم توانايی بر خواندن و نوشتن مانع آموختن کيفيت نماز نميگردد .
زيرا الحمد a يادگيری نماز آسان است، بيشتر صحابه رضی هللا عنهم سواد نوشتن و  

خواندن نداشتند، با اين وجود بنحو احسن هم نماز می خواندند و هم قرآن را حفظ می 
 کردند.

ت انسانی بتازگی اسالم آورده باشد، او اگر بخواهد نماز اما اگر کسی بگويد : ممکن اس
بياموزد مانند حفظ کردن سوره فاتحه و تشهد و بقيه اذکار مانند اذکار رکوع و برخواستن 
از آن و اذکار سجده و غيره، نيازمند وقت است، در آنصورت در اين مدت نماز خويش 

 را چگونه بجاء ارد ؟
نماز را  بخواند، هرگاه موقع خواندن فاتحه و يا سوره در جواب بايد گفت:اين شخص  

تکبير و تهليل گويد، يعنی بگويد : (سبحان هللا، والحمد  ، تحميد، رسيد، بجای آن تسبيح 
 a، وهللا أکبر وال إله إال هللا).

 دليل آن حديث صحيحی که از رفاعه بن رافع روايت گرديده است :
ِ َصلَّ «  َّn َعلَْيِه َوَسلََّم َبْينََما ُهَو َجاِلٌس فِی اْلَمْسِجِد َيْوًما َقاَل ِرَفاَعةُ َوَنْحُن َمَعهُ أَنَّ َرُسوَل ُ َّn ی

ُ َعَل  َّn ْيِه إِْذ َجاَءهُ َرُجٌل َکاْلَبَدِوِیّ َفَصلَّی َفأََخفَّ َصَالتَهُ ثُمَّ اْنَصَرَف َفَسلََّم َعلَی النَّبِِیّ َصلَّی
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَْيَک َفاْرِجْع َفَصِلّ َفإِنََّک َلْم تَُصِلّ َفَرَجَع َفَصلَّی ثُمَّ  َوَسلََّم َفَقالَ  َّn النَّبِیُّ َصلَّی
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تَْيِن أَْو ثََالثً  ا ُکلُّ َجاَء َفَسلََّم َعلَْيِه َفَقاَل َوَعَلْيَک َفاْرِجْع َفَصِلّ َفإِنََّک َلْم تَُصِلّ َفَفَعَل َذِلَک َمرَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فََي ذَ  َّn َعلَْيِه َوَسلََّم فَيَُسِلُّم َعلَی النَّبِِیّ َصلَّی ُ َّn قُوُل النَِّبیُّ ِلَک َيأْتِی النَّبِیَّ َصلَّی

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعَلْيَک َفاْرِجْع َفَصِلّ َفإِنََّک َلْم تَُصِلّ فََخاَف النَّاُس َوَکبَُر عَ  َّn َلْيِهْم أَْن َصلَّی
ُجُل فِی آِخِر َذِلَک َفأَِرنِی َوَعِلّْمِنی َفإِنََّما أََنا َبَشرٌ   َيُکوَن َمْن أََخفَّ َصَالتَهُ َلْم يَُصِلّ َفَقاَل الرَّ

ْد  ُ ثُمَّ تََشهَّ َّn أْ َکَما أََمَرَک َالةِ فَتََوضَّ َوأَِقْم َفإِْن َکاَن أُِصيُب َوأُْخِطُئ َفَقاَل أََجْل إَِذا قُْمَت إِلَی الصَّ
َ َوَکِبّْرهُ َوَهِلّْلهُ ثُمَّ اْرَکْع َفاْطَمِئنَّ َراِکعًا ثُمَّ اْعتَِدْل  َّn َقاِئًما ثُمَّ َمعََک قرآن َفاْقَرأْ َوإِالَّ َفاْحَمْد

ْت َصَالتَُک َوإِْن اْسُجْد َفاْعتَِدْل َساِجًدا ثُمَّ اْجِلْس َفاْطَمِئنَّ َجاِلًسا ثُمَّ قُْم َفإَِذا فََعْلَت ذَ  ِلَک َفَقْد تَمَّ
صلی هللا عليه وسلم هللا روزی رسول « يعنی : »اْنتََقْصَت ِمْنهُ َشْيئًا اْنتََقْصَت ِمْن َصَالِتکَ 
مانند به مسجد آمد و نماز  (صحرايی) بدوی  (در مسجد) نزد ما نشسته بود، مردی

پيامبر صلی هللا عليه و سلم آمد و گزارد، نمازش را کوتاه و تمام کرد، و سپس به حضور 
برگرد و «کرد، پيامبر صلی هللا عليه وسلم، سالم وی را جواب داد و فرمود:  سالم 

. آن مرد برگشت و نمازش را دوباره  »ای نمازت را بگذار، زيرا تو نمازت را نخوانده
 عليه وسلم نيز خواند، و نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم آمد و سالم کرد، پيامبر صلی هللا

برگرد و نمازت را بگذار، زيرا تو نمازت را «جواب او را داد و دوباره فرمود : 
دو يا سه بار چنين کرد و هربار نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم می آمد و ». ای نخوانده

برگرد و نمازت را بگذار، زيرا تو نمازت «سالم می داد و ايشان هم به وی می فرمود : 
اين امر بر مردم گران آمد مبادا کسی که نمازش کوتاه است نماز نخوانده ». ای واندهرا نخ

: من بشر هستم و خطا و  باشد (يعنی نماز چنين کسی درست نباشد)؟! آنوقت آن مرد گفت
صواب می کنم، می خواهم که به من ياد دهيد. پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: بسيار 

، ابتدا وضوء بگير و در آخر شهادتين بگو (يا بعد  به نماز بايستیهرگاه خواستی «خوب؛ 
از وضوء آذان بگو)، به نماز بايست (يا بعد از آذان اقامه بگو)، اگر از قرآن چيزی حفظ 
داری بخوان و گرنه الحمد a، هللا اکبر و ال اله اال هللا بگو، سپس به رکوع برو تا اينکه 

ايستی،  ، سپس از رکوع برخيز تا اينکه بحالت اعتدال می يابی در حال رکوع آرامش می
سپس به سجده برو و بعد از آن برخيز و بنشين و دوباره به سجده برو تا اينکه در سجده 

، سپس برخيز، اگر چنين کردی نمازت درست است، و اگر از آن کم  يابی آرامش می
امبر صلی هللا عليه وسلم بر ، رفاعه گفت : اين فرموده پي»کردی نمازت ناقص شده است

صحابه سهل تر آمد مبنی بر اينکه هرکس چيزی از نماز کم کند نمازش ناقص شده ولی 
کل آن از دست نرفته است (مطمئن شدند که کوتاه خواندن نماز دليل بر نادرستی آن 

  ).٣٠٢ترمذی (». نيست)
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفَقاَل َجاَء َرُجٌل إِلَی النَّ   «همچنين ابوداود روايت فرموده است :  َّn ِبِیّ َصلَّی

ِ َوالْ  َّn إِنِّی َال أَْستَِطيُع أَْن آُخَذ ِمْن اْلقرآن َشْيئًا فََعِلّْمنِی َما يُْجِزئُنِی ِمْنهُ َقاَل قُْل ُسْبَحاَن ِ َّoِ َحْمُد
ُ أَْکَبُر َوَال َحْوَل َوَال  َّnَو ُ َّn َّاْلَعِلِیّ اْلعَِظيمِ َوَال إَِلهَ إِال ِ َّoةَ إِالَّ ِبا صحيح أبی داود )  » (قُوَّ

صلی هللا عليه وسلم آمد و گفت : من (فعال) نمی توانم  هللامردی نزد رسول ).«٧٨۵(
چيزی از قرآن حفظ کنم؛ به من ياد دهيد که بجای آن چه بخوانم؟ پيامبر صلی هللا عليه 
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ُ أَْکَبُر َوَال َحْوَل َوَال وسلم فرمود  (بجای آن) بگو :  َّnَو ُ َّn ََّوَال إَِلهَ إِال ِ َّoِ َواْلَحْمُد ِ َّn ُسْبَحاَن
ِ اْلَعِلِیّ اْلعَِظيمِ  َّoةَ إِالَّ ِبا   ».قُوَّ

  خالصه اينکه : 
چنين شخصی می بايست کيفيت نماز از جمله قرائت فاتحه و تشهد و اذکار نماز را 

ُ، بياموزد، و تا آ َّn َوال إَلهَ إال ،ِ َّoِ َواْلَحْمُد ،ِ َّn نزمان می تواند بجای خواندن فاتحه (ُسْبَحاَن
ِ) بگويد. (نگاه کنيد به : سبل السالم  َّoَةَ إال ِبا ُ أَْکَبُر، َوال َحْوَل َوال قُوَّ َّnَ٢۵۶-١/٢۵۵َو .

ا م نصيب کريم را فظ قرآن موزش وحآا وتوان الهی ما را به راه راست هدايت فرم ) 
 . آمين يارب العالميننما

 ری در نماز های سنت ونوافلـقرائت جه
قبل از همه بايد گفت که در احکام عبادی  و اجرای احکام الهی برخی از اوقات  هدف  

و اطاعت محض  متعال تسليم و پذيرش دستور و تمرين برای جلب رضايت خداوند
ومتکی به نقل ونصوص شرعی و سنت پيامبر اسالم محمد  ازپروردگار با عظمت است

در برخی از اوقات  تمرين برای ميباشد. برای رسيدن به اين هدف  صلی هللا عليه وسلم 
 ر و اخفات در نمازـمتابعت از سنت و روش پيامبر صلی هللا عليه وسلم از آن جمله  جه

رائت به جهر در ـقگيرد.  مطالب اعمال عبادتی اند که مطابق شرع بايد عمل صورت
  نماز از احاديث وروايات اسالمی بطور واضح معلوم گرديده است.

احکام الهی بر اساس  يک حکمت خاصی وضع گرديده است ، درضمن بايد گفت : که 
تر از اوقات فهم ودرک دکه در برخی از اوقات به جوهر اين حکمت پی می بريم وزيا

غير ممکن  گانهء ما انسانهای به صورت صريح حواس پنج  فهم قاصر از حکمت آن 
  ميباشد.

چرا نماز اينکه گاهی ما اين مصالح را می دانيم و گاهی نمی دانيم و نمی توانيم بدانيم. 
ها را ميتوان مطرح کرد که چرا اين ودهها صبح، دو رکعت و ظهر، چهار رکعت است؟

قاعده واساس همان هدايت نصوص شرعی و سنت رسول هللا تشريح کننده و تفصيل 
را به  وحيانی  عقل ما نمی تواند مالکاتدهندۀ عملی اين عبادات و امور دينی است. 

دست آورد؛ البته اين مالکات، ضد عقل نيستند؛ بلکه فوق عقل هستند. در نتيجه، چرا 
رب، ـعربی می خوانيم و يا نماز ظهر و عصر را چرا آهسته و نماز های مغنماز را 

عشاء و صبح رابه جهر  می خوانيم، را ما نمی توانيم، بفهميم؛ اما مطمئن هستيم که اين 
سّر و رازی دارد که فعالً از ما پوشيده است و به گزاف و بيهوده اين حکم صادر نشده 

  است.
   :در نماز ی نآقرآيات رائت ـشيوه ق

در مورد شيوه تالوت آيات قرانی ، هدايت قرآنی  داريم که اين رهنمود قرآنی ، در سوره 
َوالَ تَْجَهْر ِبَصالَتَِک َوالَ تَُخاِفْت «( اسراء)     با زيبا ی خاصی چنين بيان گرديده است : 

بلند   با صدای  نماز را نهو«).  يعنی :  110(اسراء آيه  » بَِها َواْبتَغِ بَْيَن َذِلَک َسبِيالً 
  ». بجوی  راهی  و آن  اين و ميان  آهسته  با صدای  و نه  بخوان
صلی هللا  َنَزَلْت َوَرُسوُل nَِّ «بخاری از ابن عباس رضی هللا عنه روايت مينمايد: امام 
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اْلقُْرآِن، َفإَِذا َسِمَعهُ اْلُمْشِرُکوَن ُمْختٍَف ِبَمکََّة، َکاَن إَِذا َصلَّی ِبأَْصَحاِبِه َرَفَع َصْوتَهُ ِب  عليه وسلم
ُ تََعالَی ِلَنِبِيّهِ  َّn َوال « :صلی هللا عليه وسلم َسبُّوا اْلقُْرآَن، َوَمْن أَْنَزَلهُ، َوَمْن َجاَء ِبِه، َفَقاَل

َعْن  »َوال تَُخاِفْت بَِها« أَْی: ِبِقَراَءتَِک فََيْسَمَع اْلُمْشِرُکوَن فََيُسبُّوا اْلقُْرآنَ  »تَْجَهْر ِبَصالِتکَ 
َوال تَْجَهْر « ) يعنی: آية:4722(بخاری:». َواْبتَغِ َبْيَن َذِلَک َسِبيالً «  أَْصَحابَِک َفالَ تُْسِمعُُهمْ 

آهسته، بخوان،  يعنی نمازت را نه با صدای بلند و نه با صدای »ِبَصالتَِک َوال تَُخاِفْت بَِها
در مکه پنهان بود و هنگامی که با  هللا عليه وسلمصلی  زمانی نازل شد که رسول هللا

کرد و مشرکين با شنيدن  خواند، قرآن را با صدای بلند، تالوت می يارانش، نماز می
اش را بد و وتمسخر ميگردند . پس پروردگار با  نازل کننده و آورنده صدايش، قرآن، 

تَُخاِفْت ِبَها َواْبتَغِ بَْيَن َذِلَک َوال تَْجَهْر ِبَصالتَِک َوال « عظمت ما  به رسولش فرمود:
شنوند و به قرآن بد و  يعنی با صدای بلند، تالوت مکن. زيرا مشرکين آنرا می »َسبِيالً 

وآنرا مورد تمسخر قرار ميدهند . همچنين آنقدر آهسته نخوان که به گوش يارانت نرسد. 
  بلکه راه ميانه رادر اين ميان  انتخاب کن.

أُْنِزَل َذِلَک «ی از حضرت بی بی عايشه رضی هللا عنها روايت کرده: ودر حديثی  بخار
صحيح است، بخاری ». اين آيه در باره دعا نازل شده است«يعنی : » فِی الدَُّعاءِ 

  ).146)، مسلم (4723(
ابن جرير طبری با سند ضعيف از ابن عباس مانند اين روايت کرده، و روايت اول را که 

ترجيح داده است. امام نووی و غيره نيز روايت اولی را ترجيح سند آن صحيحتر است 
  داده اند.

احتمال دارد هردو روايت درست باشد به اين شکل که «اما حافظ ابن حجر گفته است: 
  ».آيه در باره دعای رسول هللا صلی هللا عليه وسلم هنگام نماز نازل شده باشد

بی بی عايشه رضی هللا عنه روايت  باز ابن جرير طبری و حاکم در حديثی از حضرت
يعنی : اين ». نزلت هذه اآلية فی التشهد (َوال تَْجَهْر ِبَصالِتَک َوال تَُخاِفْت ِبَها)«کرده اند: 

) از عايشه به سند صحيح 22839آيه در مورد تشهد در نماز نازل گرديده است. طبری (
  روايت کرده است.

اين روايت منظور ام المؤمنين را در روايت «ه : گفت»  اسباب النزول « امام سيوطی در 
  چرا که تشهد محل دعای داخل نماز است.». کند قبلی بيان می

رسول هللا  هر وقت «و ابن مردويه از حديث ابوهريره رضی هللا عنه روايت کرده است:
«  ». کرد، آنگاه اين آيه نازل گرديد خواند با صدای بلند دعا می در کنار کعبه نماز می
  ».اسباب النزول سيوطی

مسلمانان «خود از ابن عباس رضی هللا عنه روايت کرده است: » مسند«و ابن منيع در 
کردند: خدايا! رحمت بفرما و ما را ببخش. آنگاه اين آيه  همواره به صدای بلند دعا می

سيار نازل و به مسلمانان دستور داده شد که صدای خود را نه بسيار آهسته نمايند و نه ب
) به احمد بن منيع نسبت داده است، 3671» (مطالب العاليه«حافظ ابن حجر در ». بلند

  گويد: اسنادش حسن است. می 173/  2بوصيری 
از لحاظ لغوی به معنای دعا می باشد، پس معنی »  صالة « اما از آنجائيکه کلمه عربی 
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، لذا می توان گفت که »مخوان دعايت را با صدای بلند« يعنی: »َوال تَْجَهْر ِبَصالِتکَ «
آيه در « رأی حافظ ابن حجر رحمه هللا صحيح باشد که با جمع بين روايات فرمودند : 

 ».باره دعای رسول هللا صلی هللا عليه وسلم هنگام نماز نازل شده باشد
و ابن جرير طبری در مورد شانزول اين آيه ميفرمايد : حکم اين آيه شامل قرائت در 

َ أَِو اْدُعوا «ا هر دو می شود، از آنجائيکه در ابتدای آيه آمده: نماز و دع َّn قُِل اْدُعوا
ْحَمَن أَي�ا َما تَْدُعوا َفَلهُ األْسَماُء اْلُحْسنَی ).يعنی : بگو: nّ را بخوانيد يا 110(اسراء » الرَّ

  ن نامهاست.را، هر کدام را بخوانيد، (ذات پاکش يکی است؛ و) برای او بهتري» رحمان«
ای محمد قرائتت «نزديکترين قول آنست که معنای آيه اينست:  امام  طبری می افزايد :

را در نماز و نيز دعای داخل نماز و مسئلتت را با صدای بلند مخوان که بخاطر آن 
مشرکان مکه تو را اذيت کنند، و آنقدر هم صدايت را پايين نياور که يارانت صدايت را 

، که هم يارانت قرائت و دعای تو را بشنوند و هم ه ميانه را انتخاب کنرا نشنوند، پس
  ».تفسير طبری بخش سوره اسراء».  « مشرکان قصد آزار تو را نکنند

  خالصه بحث:
در خالصه بحث بايد گفت که فرق نميکند که  رأی حافظ ابن حجر را بپسنديم يا هم رای  

مخالفتی با روايات وارده ندارد که بيان می  ابن جرير طبری را، در هر دو حالت اين آيه
کنند پيامبر صلی هللا عليه وسلم دو رکعت نخست نمازهای صبح و مغرب و عشاء را در 

جماعت طوری  قرائت می کردند که اصحابش قرائت ايشان را می شنيدند و گوش می 
مراد آن آگاه  دادند، و قطعا رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم بيشتر از امتش به قرآن و

است، زيرا با وحی در ارتباط است و نحوه نماز خواندن در قرآن نيامده، تنها امر به نماز 
شده، و اين جبرئيل عليه السالم بود که ترتيب  نماز را به پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

آموخت، و حتی چند بار برای ايشان امامت کرد تا بياموزد، پس اگر در دو رکعت نخست 
ماز صبح و مغرب و عشاء بايد قرائت امام بلند باشد، بخاطر آموزش جبرئيل عليه ن

السالم است و پيامبرصلی هللا عليه وسلم  آنرا به امتش بيان نمود، پس عملکرد ايشان هم 
ناشی از وحی الهی است، ودر اين بابت حکم قرآن عظيم الشان اينست که می فرمايد: 

ُسولُ « ).يعنی: و آنچه را 7(سوره حشر آيه: » فَُخذُوهُ َوَما نََهاُکْم َعْنهُ َفانتَُهوا َوَما آتَاُکُم الرَّ
که رسول هللا  برای شما آورده بگيريد (و اجرا کنيد)، و از آنچه نهی کرده خودداری 

  نماييد.
 ن!ـخواهران وبرادران  متدي

نمازهايی هستند که طوريکه فوقآ بدان اشاره بعمل  آمد : نمازهای جهری، عبارت از 
پيامبر صلی هللا عليه وسلم آنها را بصورت جهر (بلند کردن صدا در قرائت) خوانده اند، 

و نمازهای سری عبارت ا ز نماز های هستند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  آنها را 
  بصورت ِسر(آهسته خواندن قرائت) خوانده اند.

وسلم  نمازهای ظهر و عصر  بطور خفيه  بنآ مطابق سنت رسو ل هللا صلی هللا عليه
وسريه خوانده ميشود ، و نماز های  صبح و مغرب و عشاء بطور  جهر بجا ء اورده 

  ميشود. 
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يعنی در سنت عملی پيامبر صلی هللا عليه وسلم امده است که :  قرائت دو رکعت نماز 
  خواند.  ر میصبح و دو رکعت اول نماز مغرب و دورکعت نمازعشاء با صدای بلند وجه

و قرائت در  نمازهای ظهر و عصر و رکعت سوم نماز مغرب و در دو رکعت آخر نماز 
خواند. و نمازگزاران، قرائت ايشان را در نمازهای سری  عشاء ، آهسته وخفيه می

کردند.( بخاری و  ای، درک می (آهسته) با حرکت فک مبارک ايشان و گاهی با شنيدن آيه
گذاشت که اين طريقه  جزو مستحبات است و ما بايد در خفيه يا جهريه مسلم).ناگفته نبايد 

  خواندن نمازها تابع پيامبر صلی هللا عليه وسلم باشيم.
يعنی: نماز » صلوا كما رأيتمونی أصلی «پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند:  چنانکه

  بخوانيد همانگونه که می بينيد من نماز می خوانم.
(اين مورد از جمله مواردی است که همه  رواء الغليل می فرمايد:شيخ البانی در ا

  ).345مسلمانان به آن اتفاق نظر دارند (االرواء، 
همچنين در نمازهای جمعه و عيدين (عيد فطر و قربان) و نماز باران و ؟آفتاب گرفتگی، 

  بخاری و مسلم و ابوداود)»  ( با صدای بلند، قرائت ميخواند.
که نماز تراويح (که جزوی از نماز شب است) را به همراه وتر بعد  همچنين سنت است

  آن بصورت جهری خواند.
بغير از اين موارد؛ بقيه نمازها بصورت سری و آهسته خوانده می شوند؛ بجز نماز شب 

(تهجد) که پيامبر صلی هللا عليه وسلم گاهی آنرا بصورت آهسته و گاهی بصورت بلند 
  و مسلم). »افعال العباد«اری در می خواندند .( امام بخ

هنگامی که پيامبر صلی « مينويسد:» صفة الصالة«شيخ ناصرالدين البانی در کتاب خود 
هللا عليه وسلم در خانه نماز ميخواند، اهل خانه، صدايش را ميشنيدند. و گاهی اتفاق 

ابوبکر و  ميافتاد که صدای مبارکش هنگام قرائت، بيرون از خانه نيز شنيده ميشود. به
عمر رضی هللا عنهما نيز توصيه نمود که چنين کنند، و اين زمانی بود که در يکی از 

شبها گذرش به ابوبکر افتاد، ديد که نماز را با صدای آهسته ميخواند و عمر را ديد که با 
صدای بلند نماز ميخواند، روز بعد که آنها به محضر رسوالa صلی هللا عليه وسلم 

د، رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم فرمود:ای ابوبکر! تو را در حالی ديدم شرفياب شدن
که نماز را با صدای آهسته ميخواندی؟ ابوبکر گفت: چون ميخواستم صدايم را فقط خدا 

بشنود. به عمر نيز فرمود: تو را در حالی ديم که صدايت را بلند بود؟ گفت:ای رسول هللا 
افراد خوابيده را بيدار کنم و شيطان را طرد نمايم. صلی هللا عليه وسلم! ميخواستم 

رسوالa صلی هللا عليه وسلم به آنها فرمود: ای ابوبکر! تو کمی صدايت را بلند کن و ای 
  عمر! تو اندکی صدايت را پايين بياور. 

و ميفرمود: کسی که قرآن را با صدای بلند تالوت کند، مانند کسی است که آشکارا صدقه 
  »ی که آن را با صدای آهسته بخواند، مانند کسی است که پنهانی صدقه دهد.دهد و کس

جهری و سری خواندن نمازها، از جمله ی سنتهای نماز هستند و واجب نيستند، ولی 
افضل آنست که فرد نمازگزار از هدايت و سنت نبوی صلی هللا عليه وسلم پيروی کند و 

  سری را سری بخواند.بمانند او نمازهای جهری خود را جهری، و 
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جهر در قرائت در نماز جهری بر «شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه هللا می گويد:
سبيل وجوب نيست، بلکه بر سبيل افضليت می باشد، پس اگر کسی نماز جهری را سری 

ال صالة لمن «بخواند، نمازش باطل نخواهد شد؛ زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده: 
؛ کسی که ام القرآن (فاتحه) را نخواند، نمازش صحيح نيست.(متفق »بأِمّ القرآنلم يقرأ 

عليه) و در اين فرموده ی خويش جهری يا سری خواندن اين قرائت را مقيد نکرده 
است.. اما افضل جهری خواندن نمازهايی است که جهر در آنها سنت است همانند نماز 

  صبح و جمعه.
خويش را بصورت جهر نخواند، باز نمازش صحيح است ولی اگر امام عمدا نماز جهری 

  با اين حال نماز او ناقص است.
اما فرد منفرد هرگاه نماز جهری خواند، او بين جهر يا سری خواندن نمازش مخير  

است، و ببيند که با کدام حالت نشاط بيشتری می يابد و به خشوع نزديکتر است، همان 
  )  .13/73» (موع فتاوی ابن عثيمينمج» ( حالت را انتخاب نمايد.

اما شايد در اينجا سوالی مطرح شود که؛ حکمت از جهری خواندن برخی نمازها و سری 
  خواندن بعضی ديگر چيست؟

البته شايسته ی يک مسلمان اينست که قبل از هرچيز التزام کامل به شرع هللا تعالی داشته 
را برای يک مسلمان، بزرگترين دليل برای باشد، حال چه حکمت آنها را بداند يا خير، زي

انجام هر عبادتی، اوال؛ دستور و امر پروردگارش و پيامبر صلی هللا عليه وسلم است، لذا 
بدون چون و چرا ماداميکه امر هللا و رسولش را ديد و شنيد، آنرا اطاعت و انجام می 

ِ َوَرُسوِلِه ِلَيْحُکَم إِنََّما َکاَن َقْوَل اْلمُ « دهد؛ چنانکه قرآن می فرمايد:   َّn ْؤِمِنيَن إَِذا ُدُعوا إِلَی
) يعنی: سخن 51سوره نورآيه : »(َبْينَُهْم أَن َيقُولُوا َسِمْعَنا َوأََطْعَنا َوأُْوَلِئَک ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

مؤمنان، هنگامی که بسوی خدا و رسولش دعوت شوند تا ميان آنان داوری کند، تنها اين 
  و اينها همان رستگاران واقعی هستند.» شنيديم و اطاعت کرديم!«گويند: است که مي

هنگامی که (مومنان) به «شيخ عبدالرحمن سعدی رحمه هللا در تفسير اين آيه می نويسد:
سوی خدا و پيامبرش فرا خوانده شوند تا ميان آنان قضاوت کنند، خواه قضاوت شان  با 

سخنشان تنها اين است، أَن َيقُولُوا َسِمْعَنا َوأََطْعَنا که  خواسته هايشان موافق باشد يا مخالف،
  » .ميگويند: شنيديم و فرمان برديم

يعنی حکم هللا و پيامبرش را شنيديم و ندای کسی که ما را به سوی آن فرا خواند اجابت 
ُم َوأُْوَلِئَک هُ «  نموديم، و به طور کامل اطاعت ميکنيم، و هيچ مشکل و ناراحتی نداريم.

  و تنها ايشان رستگارانند. » اْلُمْفِلُحونَ 
فالح و رستگاری را در اين گروه منحصر نمود، چون رستگاری يعنی دست يافتن به 
آنچه که مطلوب است، و نجات يافتن از آنچه که ناخوشايند است و جز کسی که خدا و 

رستگار نخواهد پيامبرش را داور قرار دهد و از خدا و پيامبرش اطاعت نمايد هيچ کسی 
  »شد.

ثانيآ ؛ به خاطر اينکه هللا تعالی به وی نعمت حيات داده است، لذا عبادت خداوند را 
بعنوان سپاسگذاری و شکرگزاری او بابت اين نعمت می نگرد و لذا از انجام عبادات 
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کوتاهی نمی کند و بلکه آنرا وظيفه دانسته و بابت نعمت حيات و زندگی بدينوسيله از هللا 
  تعالی تشکر و قدردانی می کند.

بنابراين چه بسا بسياری از احکام شريعت را که شارع وضع نموده تا مکلفين آنها را به 
نحو شايسته ای انجام دهند، علت و حکمت آن احکام بر بندگان نامعلوم و پنهان باشد و 

ت؛ انجام اوامر شايد هرگز مجالی برای يافتن آن حکمتها فراهم نيايد، ولی آنچه که مهم اس
هللا و رسول صلی هللا عليه وسلم برطبق فرمايش آنها و بدون چون و چرا است، و 

« مومنان و مسلمانان واقعی کسانی هستند که در برابر اوامر هللا و فرستاده اش بگويند: 
  يعنی: شنيديم و اطاعت کرديم.» َسِمْعَنا َوأََطْعَنا

مبرش را شنيدند، بالفاصله و بدون کنجکاوی يا بعبارتی، پس از آنکه دستور خدا و پيا
اعتراض يا هر مسئله ی ديگر، آن دستور را اطاعت می کنند حال چه حکمت آنرا بدانند 

و چه ندانند، زيرا ايمان جازم و قطعی دارند که هيچکدام از اعمال و دستورات خداوند 
که باعث می شود  بدون حکمت و از روی عبث نبوده است و همين ايمان راسخ آنهاست

همينکه دستور را شنيدند، بالفاصله اجرا کنند و از حکمت و علت و چون و چرا نمی 
  گردند.

چرا که اگر خصوصيات و ويژگيهای مسلمان اينگونه نباشد که در برابر اوامر خدا گردن 
 کجی و انقياد نداشته باشد، در آنصورت يا ايمان در قلبش رسوخ نکرده و يا نشانه ای از

  ضعف ايمان است که بايد اصالح و تقويت گردد.
َفالَ َوَرِبَّک الَ يُْؤِمنُوَن َحتََّی يَُحِکُّموَک ِفيَما َشَجَر « خداوند تبارک و تعالی می فرمايد: 

ا َقَضْيَت َويَُسِلُّمواْ تَْسِليًما مَّ ی: به ) يعن65(نساء » َبْينَُهْم ثُمَّ الَ َيِجُدواْ فِی أَنفُِسِهْم َحَرًجا ِمّ
پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اينکه در اختالفات خود، تو را به 

قضاوت طلبند؛ و سپس از قضاوت  تو، در دل خود احساس ناراحتی نکنند؛ و کامال 
  تسليم باشند.

خداوند به ذات بزرگوارش  «عالمه عبدالرحمن سعدی در تفسير اين آيه می نويسد: 
که آنها مومن به حساب نمی آيند تا پيامبر خدا را در همه اختالفات خود  سوگند ياد نمود

قاضی  و حاکم قرار ندهند.. اما فقط داوروقاضی  قرار دادن کافی نيست تا وقتی که 
ماللت و دل تنگی از قضاوت پيامبر از دلهايشان دور نشود. و نبايد فقط به ظاهر و از 

مبر راضی باشند، بلکه بايد قلبا از آن راضی روی چشم پوشی به قضاوت وفيصله  پيا
باشند، و با اطمينان خاطر و در ظاهر و باطن تسليم فيصله  پيامبر گردند. پس داور قرار 

دادن در مقام اسالم، و منتفی بودن رنج و کدورت قلبی در مقام ايمان، و تسليم شدن در 
يد همه مراحل دين را تکميل مقام احسان قرار دارد. پس هرکس اين مراحل را تکميل نما

کرده است، و هرکس پيامبر را به حيث قاضی خويش  قرار ندهد وبه حکم وی پايبند 
نباشد کافر است. و هرکس پيامبر را داور قرار ندهد اما به داوری او پايبند و معتقد باشد، 

  »حکم او چون ديگر گناهکاران است.
بعضی از نمازها و سری خواندن بعضی اما اگر بخواهيم در مورد علت جهری خواندن 

ديگر گفته باشيم؛ بايد گفت که بعضی از علماء  که رحمت خدا بر آنها باد، حکمت از 
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جهر به قرائت در نمازهای شبانه (مغرب و عشاء و فجر) و اسرار در نمازهای روزانه 
قت (ظهر و عصر) را جويا شده اند و حاصل اين تالش چنين بوده؛برخالف روز، شب و
خلوت و آرامش بيشتر قلب و آسايش بدن است، پس جهر به قرائت در نمازهای شبانه 
تشريع شده تا عبد لذت مناجات خويش برای پروردگارش را ظاهر گرداند، و همچنين 

  قرائت زبان با قلب و آذان هماهنگ و موافق شوند.
ِل ِهَی أََشدُّ َوْطئًا َوأَْقَوُم قِيال ، إِنَّ إِنَّ َناِشئَةَ اللَّيْ «چنانکه در آيه ی مبارکه زير می فرمايد: 

) (يعنی: مسلّماً نماز و عبادت شبانه 7-6سوره مزمل »(لََک فِی اَلنََّهاِر َسْبًحا َطِويال
  پابرجاتر و با استقامتتر است!و تو در روز تالش مستمر و طوالنی خواهی داشت! )

ماز و به منظور به دست آوردن بعبارتی بيدار شدن از خواب در شب برای خواندن ن
مقصود قرآن راهی نزديک تر است: زبان و قلب هماهنگ می گردند و کارها در شب 

کم می شوند و هرچه که خواننده بگويد می فهمد و کارش درست انجام می گيرد. به 
  خالف روز که اين مقاصد درآن به دست نمی آيند. 

در روز به دنبال نيازها و زندگی خود » اِر َسْبًحا َطِويًال إِنَّ َلَک فِی اَلنَّهَ «بنابراين فرمود:
  هستی که اين باعث می شود تا دل به اين چيزها مشغول گردد.

پس خواندن قرآن در شب استوارتر و تلفظ آن درستتر است از آن جهت که حضور قلب 
  در آن فراهم، سروصداها در آن خاموش و دنيا در آن آرام و ساکت ميباشد.

  امام قرطبی رحمه هللا در تفسير خود می نويسد: 
معنی آيه اينست که، موافقت بين قلب و ديده و گوش و زبان (در شب) شديدتر و بيشتر «

قرطبی  (تفسير» (از روز) است؛ زيرا در شب صداها و حرکات تمام می شوند. 
)19/40.(  

و اختالط مردم با  روز محل کسب و اشتغال« می گويد:» تحفة المحتاج« مولف کتاب 
همديگر است، بنابراين (اين وضعيت، مطالبه ی) سری (خواندن نمازها) را در اين 

اوقات می کند، زيرا صالحيت الزم را برای فراغت جهت مناجات (با هللا تعالی) ندارد، 
و نماز صبح (نيز بمانند عشاء و مغرب) به نمازهای شبانه ملحق می گردد، زيرا وقت 

و اشتغال نيست، همانند روز جمعه (که تعطيل بوده و وقت اشتغال و کسب  آن محل کسب
  نيست).  (نماز جمعه هم بصورت جهری خوانده می شود)

تفاوت نماز شب با نماز روز در جهر يا سری خواندن «امام ابن قيم رحمه هللا می گويد: 
دن اصوات و آنها، در نهايت حکمت و مناسبت قرار دارد؛ چرا که شب وقت فروکش کر

شب   سکون حرکات و فراغ قلب هاست، ولی روز محل اشتغال زياد با قلب و بدن است،
محل هماهنگی و موافقت کردن قلب با زبان، و نيز هماهنگی زبان با آذان است، و بر 

همين اساس طوالنی کردن قرائت نماز صبح نسبت به ديگر نمازها سنت است، و رسول 
م در نماز صبح شصت تا يکصد آيه قرائت می کرد، و ابوبکر هللا صلی هللا عليه وسل

صديق در آن بقره می خواند، و عمر سوره ی نحل و هود و بنی اسرائيل و يونس و 
همانند آن از سوره های (طويل) را قرائت می نمود؛ زيرا قلب از مشغله فارغ می شد.. 

ود است) صورت می گيرد، اما در روز، با توجه به اينکه ضد اين امر (که در شب موج
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پس نماز آن نيز سری است مگر آنکه عارضه ای روی دهد که در آن راجحی نهفته 
باشد، مانند خواندن نمازها در مساجد جامع (مصلی) در نماز دو عيد(فطر و قربان) و 

جمعه و استسقاء (طلب باران) و کسوف (و خسوف)؛ (تنها) در اين حالت است که جهر 
و نزديکتر به بدست آوردن مقصود است،  در نماز روز) احسن و بهتر  (خواندن قرائت

و برای جمع نافع تر است، و در آن نمازها، کالم هللا برای نمازگزاران قرائت می شود 
(و آنها قرائت را شنيده و نفع می برند) و تبليغ و رساندن کالم هللا در مساجد جامع و 

   . )2/91» (إعالم الموقعين« سالم) است. مصلی ها از بزرگترين مقاصد رسالت (ا
اين گوشه ای از گفتار علماء  پيرامون حکمت جهری و سری خواندن نمازها بود؛ اما 

حکمت آن هرچه باشد (که خدا بدان آگاهتر است)؛ نمازهای جهری را بصورت جهر (و 
، و ايشان می يا سری) می خوانيم، چون پيامبر صلی هللا عليه وسلم چنين نماز خوانده اند

؛ همانگونه نماز بخوانيد که می بينيد من نماز می »صلوا كما رأيتمونی أصلی «فرمايند:
پس ما نيز به تبعيت از اين فرموده و سنت ايشان، نمازهای جهری و  خوانم. (بخاری)

اصل بر آنست که نمازهای سنت شب بصورت جهری، و  سری خود را می خوانيم
سری خوانده شوند، مگر در حالتهايی که از اين اصل نمازهای سنت روز بصورت 

  مستثناء هستند که ذکر خواهند شد.
نماز عيد و استسقاء (باران) و تراويح و خسوف ماه، سنت است «د: ـامام نووی می گوي

  که بصورت جهريه باشند، و خالفی در آن نيست.
  هم نيست.و اما نوافل روز، سنت است بصورت سريه باشند، و خالفی در اين 

در مورد آن گفته : بصورت جهريه » التتمة« و اما نوافل شب   بجز تراويح   صاحب 
  گفتند : وسط بين جهر و سر هستند.» التهذيب« هستند، و قاضی حسين و صاحب 

قابل تذکر که در مذهب  امام شافعی  نمازهای سنت راتبه؛  بصورت سريه خوانده می 
از بعضی از سلف، جهری خواندن سنت »  سلمشرح م« شوند، و قاضی عياض در 

  ).3/357» (المجموع». «صبح و از جمهور سريه خواندن را نقل کرده است
  از کتب حنابله آمده:» ناع ـکشاف الق« و در 

قرائت جهری در نمازهای سنت روز بجز کسوف و استسقاء مکروه است، و اما « 
ر اطراف يا نزديکی او کسانی قرائت نماز سنت شب بستگی به مصلحت دارد؛ اگر د

باشند که جهری خواندنش موجب اذيت آنها شود، بصورت سريه بخواند، و اگر هم از 
  جهری خواندن او منتفع شوند، جهری بخواند.

و محب الکتانی ميفرمايد : ظاهرتر آنست که منظور از روز در اينجا از طلوع آفتاب  
»  کشاف القناع ».  « طلوع آن است است نه طلوع فجر، و شب از غروب آفتاب  تا

  ) با اختصار.1/441(
هيچ خالفی مابين فقهاء در استحباب «آمده : »  دائرة المعارف فقهی «  و در کتاب 

  ).16/189»  (الموسوعة الفقهية ».  « سری خواندن نوافل مطلق روز نيست
بخواند، و اگر نمازگزار نماز سنت روز را برای کسب خشوع بيشتر بصورت جهری 

  ايرادی ندارد، ولی افضل آنست سری بخواند، چون مطابق سنت است.
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آيا جايز است در قرائت نماز اندکی صدا از جناب عالمه عبد العزيز ابن باز سوال شد:
را باالبرد طوريکه  فقط خودم آنرا بشنوم؛ زيرا اينکار باعث خشوع بيشتری نزد من می 

  شود؟
نماز سنت شب را می خواند برای وی مشروع است که اگر کسی «جواب فرمودند : 

هرگونه برای قلبش بهتر است بصورت جهری يا سريه بخواند، البته مادام که جهری 
خواندنش کسی را اذيت نکند، اگر در اطراف او کسانی باشند مانند کسی که در خواب 

و آنها را اذيت است و يا ديگر نمازگزاران يا تالوت کنندگان قرآن، و جهری خواندن ا
  کند، صدايش را پايين آورد.

و اما در نماز روز مانند نماز ضحی و رواتب و نماز فرض ظهر و عصر، سنت آنست 
بصورت سری خوانده شوند، و برای امام مشروع است که بعضی اوقات بعضی آيات را 

النبی صلی  کان «با صدای بلند بخواند، به دليل روايت ابوقتاده رضی هللا عنه که گفت : 
 ً متفق عليه، يعنی : پيامبر صلی هللا عليه وسلم گاهی » هللا عليه وسلم يسمعنا اآلية أحيانا

برخی آيات را به گونه ای می خواند که ما می شنيديم، يعنی در نماز ظهر و عصر، وهللا 
  ) .11/126مجموع فتاوی الشيخ ابن باز (». ( ولی التوفيق

  :غيرعربی در نمازخواندان دعاء واذکار بزبان 
در مورد دعاء و اذکار نماز، نظر جمهور علماء  بر اينست که اگر يک شخص توان 

صحبت کردن را به زبان را داشته باشد ،  بر وی جائز نيست که بغير زبان عربی اوراد 
و اذکار نماز را بخواند، زيرا اساسآ اذکاردر نماز بزبان عربی است وسنت عملی پيامبر 

عليه وسلم بر اين است که ،پيامبر صلی هللا عليه و سلم هميشه  اين دعا ء ها صلی هللا 
واذکار را بزبان عربی ميخواندند ، ولی اگر کسی زبان عربی  را ياد نداشته باشد ،  و 
نتواند به زبان عربی صحبت  کند، در اينصورت ميتواند اذکار نماز را به زبان خودش 

که باشد، زيرا ذکر خداوند به هر زبانی ميتواند انجام بگيرد، در نماز بيان کند، هر زبانی 
و کسی که زبان عربی را نميتواند نطق کند زبان خودش بديل آن خواهد بود، لذا بايد 

اذکار نماز را به زبان خودش ياد بگيرد، و اين مسئله منطبق ميشود بر تمام اذکار نماز 
إنَّا «  ست، زيرا خداوند در قرآن ميفرمايد: بجز قرائت قرآن که بغير زبان عربی جائز ني

   عربی)  زبان  (يعنی به»  عربی  قرآنی«را)   (يعنی قرآن» را  ما آن» «أَْنَزْلَناهُ قُْرآنًا َعَربِي�ا
، وخدمت خواننده محترم بايد بعرض برسانم که قرآن عظيم الشان هم  »کرديم  نازل«

ن الفاظ  قرآنی به زبان ديگر تغيير داده شود لفظش و هم معنايش معجزه هست، و اگر اي
از نظمش خارج ميشود و ديگر نميتوان به آن قرآن خطاب کرد ، بلکه به بايد تفسير 

گفت، و اگر نتواند قرآن را به عربی بخواند بر او واجب هست که ياد بگيرد تا در نماز 
ته  باشد که زبان عربی قرآن را به عربی بخواند، و اگر انسان استطاعت وقدرت آنرا داش

را ياد بگيرد ولی با آنهم  اقدام  به اموزش آن نميکند ،  در اينصورت نمازش صحيح 
نيست، و اگر چيزی از قرآن بلد نباشد و ترس از خروج وقت نماز داشته باشد، بايد هر 

ه و آيه ای که بلد باشد در نماز بخواند حتی اگر يک آيه باشد، زيرا پيامبر صلی هللا علي
إَذا قُْمت إلَی الصَّالةِ ، َفإِْن َکاَن َمَعک «  سلم به کسی که چيزی از قرآن بلد نبود فرمودند: 
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َ، َوَهِلّْلهُ، َوَکِبّْرهُ  َّn (روايت ابوداود)، يعنی: ( اگر خواستی » قُْرآٌن َفاْقَرأْ ِبِه، َوإِال َفاْحَمْد
باشی آنرا بخوان، و گرنه تحميد و   نماز بخوانی، چنانچه چيزی از قرآن را يادداشته

تهليل و تکبير بگو (يعنی : الحمدa، ال اله اال هللا، هللا اکبر...)  و آن آيه را بجای سوره 
فاتحه هفت بار تکرار ميکند، ولی اگر هيچ آيه ای بلد نباشد و يا پاره ای از آيه باشد مانند 

  » aلکه بجای قرائت قرآن (که بلد نيست) ، ديگر نيازی به تکرار آن نيست ب» الحمد
َجاَء َرُجٌل إلَی النَِّبِیّ « بايد تکبير و تحميد و تهليل بگويد، زيرا در روايت آمده است که: 

يُْجِزئُنِی ِمْنهُ .  صلی هللا عليه وسلم َفَقاَل :إنِّی ال أَْستَِطيُع أَْن آُخَذ َشْيئًا ِمْن اْلقُْرآِن، فََعِلّْمنِی َما 
ةَ إال َفَقالَ  ُ أَْکَبُر ، َوال َحْوَل َوال قُوَّ َّnََو ، ُ َّn َوال إَلهَ إال ، ِ َّoِ َواْلَحْمُد ، ِ َّn قُْل : ُسْبَحاَن : ِ َّoَِبا 

... ) (روايت ابو داود)، يعنی: (  مردی نزد پيامبر صلی هللا عليه و سلم آمد و گفت: من 
م، پس چيز ديگری را بجای آن به من بياموز، پيامبر نميتوانم چيزی از قرآن را ياد بگير

ُ أَْکَبُر ، « صلی هللا عليه و سلم فرمود:   َّnََو ، ُ َّn َوال إَلَه إال ، ِ َّoِ َواْلَحْمُد ، ِ َّn بگو: ُسْبَحاَن
 .(.. ِ َّoَةَ إال ِبا   َوال َحْوَل َوال قُوَّ

بی را خوب تلفظ کند و بفهمد برای او بطور خالصه، اگر نمازگذار دعاهای عر پس 
جائز نيست به زبان ديگری در نماز نطق کند، چه در نماز فرض و چه سنت، ولی اگر 
جديدآ بدين اسالم مشرف شده باشد  و يا برای او نطق زبان عربی مشکالتی داشته باشد 

در عين حال  ويا بلد نباشد، مشکلی نيست ، که به زبان خودش در نماز دعاء کند ولی بايد
سعی کند اوراد نماز را به زبان عربی هر چه زودتر ياد بگيرد تا بتواند نمازش را 

صحيح ادا کند، و اگر قرآن اصال بلد نباشد، بجای قرائت سوره فاتحه بايد تحميد و تهليل 
و تسبيح و تکبير بگويد و نبايد بجای قرائت قرآن به زبان ديگری آنرا بخواند وداليل آن 

  وق تذکر رفت .    در ف
 

  ؟يگرددنمموجب بطالن نماز  قرآنی  آيات عدم فهم معانی
نماز فقط ذکر زبانی نيست، بلکه حقيقت آن است نبايد فراموش کرد که : خواننده محترم !

است  که انسان  را از خواب غفلت بيدار می سازد ،و در  موثرترين ذکری نماز  که 
نمايد، و او را آماده اطاعت از می  احساس محبت و شکر را  تحريک  وجود او 

 پروردگار ميسازد.
بايد  فهم نماز را در حرکات  ظاهری نماز نه بيند، وچنين فکر نکند که اول  گزار نماز

داراى افعال واقوال و اذكار و قيام و قعود  به اصطالح آخرش تسليم و نماز تکبير است و
 . است
توحيد عملى و  نمازتوحيد و اخالص در عبوديت است، نماز برای مفهوم واقعی بلکه 

  تعالى است . هللا هللا و وابستگى به  توحيد اعتقادى به انقطاع از ماسوى
  ميکند ، به منتهای تکامل دست می يابد. ، منتهاى عبوديت را طى نمازگزار در نماز 

سيله ای است  برای تکامل  بشر، که به نماز وبراى عروج بشر،  اى است وسيله نماز 
 تـأسف ما انسانها از اين وسيله مفيد و با عظمت استفاده الزم ومؤثری نمی بريم . 

هللا است . اگر  تعالى و انقطاع از ماسوىهللا   توحيد، عبوديت نماز همانطوريکه گفتيم ، 
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انتهای تکامل  دست   انسان توانمندی رسيدن به  اين مرحله را بد ست ارد  به مر حله 
قرآت ايات  قرآنی است که در معانی يافته است . دست يافتن  به رمز عالی نماز فهم 

 . قرائت مينمايد  نمازگزار  آنرا  ، نماز 
 در نماز ميگردد ، فهميدن معنی آيات و اذکار داخل نماز باعث افزايش خشوع و خضوع 

چنين نمازی دارای ثواب  ادا گردد، اگر عبادت نماز به خشوع وخضوع کامل و مسلما
ثواب نماز نيز کمتر  در نماز تقليل  يابــد، اين امروبه هر اندازيکه  بيشتری خواهد بود.

 ميشود. 
کم فهميدن  ،نمايد درست و کامل ادا را ماداميکه ارکان نماز  گزاراگر نمازبا آنهم  ولی 

 باطل نمی شود.  گزاريکند ، نماز نماآيات قرآنی ويا نه فهميدن آيات که در نماز تالوت م
از عمار بن ياسر رضی هللا عنه روايت است که می گويد: من از  در حديث مبارکی 

 می فرمودند:  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شنيدم که
همانا فردی که نماز می خواند در حالی که نمازش برای وی چيزی ، مگر به اندازه «  

يک هشتم ، يک هفتم ، يک ششم ، يک پنجم ، يک چهارم ، يک  يک دهم ، يک نهم ،ای 
 » ، ويا نصف آن نوشته نمی شود   سوم

) از دو 4/319،321) و احمد (2/281) و بيهقی (1/127اين حديث را ابو داود ( 
روايت که يکی از آنها را عراقی صحيح دانسته است. و ابن حبان در کتاب صحيح 

 )روايت کرده است .1/184خودش چنانکه در الترغيب (
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