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 ماز حضرت رسولكيفيت ن

از عبدالعزيز بن باز به همه كسانيكه دوست دارند همانند رسول كريم نمـاز را برپـاي   
همانگونه كـه ميبينيـد مـن    «دارند و به اين سخن ايشان جامه عمل بپوشانند كه فرمودند: 

 .0F1»نم، نماز بخوانيدخوا مي نماز
ن صورت اسـت  وچگونگي آن بهما انجام وضوي كامل (وضوي كامل بگيريد): -1

 كه خداوند امر فرموده است:

﴿                                 

             ﴾ ]6: ةالمائد[ . 

چون خواهيد بـراي نمـاز برخيزيـد، صـورت      ايد، كسانيكه كه ايمان آوردهاي «معني: 
تـا قـوزك (بجلـك)     ودستها را تا آرنج بشوئيد، وسرخود را مسح كنيد، وپاهـاي خـود را  

 .»بشوئيد
 .1F2»شود نمي هيچ نمازي بدون طهارت قبول«فرمودند:  وحضرت رسول 

. در نتيجه نمازگزار در هر كه همان كعبه است روي نمودن نمازگزار بسوي قبله: –2
گردد و انجـام نمـاز مـورد نظـر را چـه       مي كجا كه باشد با تمام بدنش بسوي قبله متوجه

آورد. چـون تلفـظ    نمـي  ، واين نيت را بر زبانكند مي فرض باشد وچه نافله با قلبش نيت
دسـت   و نه اصحاب ايشان  نيت نماز غير مشروع بوده، وهرگز نه حضرت رسول 

 اند. ام چنين عملي زدهبه انج

                                           
يلِّ « -1 وينِ أُصَ تُمُ يْ أَ امَ رَ ا كَ لَّوْ  روايت بخاري. »صَ

ِ طُ « -2 ريْ الَةٌ بِغَ بَلُ صَ قْ ورالَ تُ  روايت مسلم. »هُ
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2Fاي سنت است كه شخص، چه امام وچه منفـرد، در مقابـل خـود سـتره    

گذاشـته ودر   1
 پشت آن نماز بخواند.

، ونگـاه خـود را بـه محـل     »اهللا اكبر«بر زبان راندن تكبيره االحرام: كه بايد بگويد:  -3
 سجود، يا سجده گاهش متمركز سازد.

 ويا گوشهايش باال ميبرد.هايش  شانه ي خود را تا مقابلها دست آنگاه -4 
د، وكيفيت آن بدين صورت اسـت كـه   گذار اش مي سپس دو دست خود را برسينه -5

. دليل اين عمل حديثي است كه از دهد مي كف دست راست را بر پشت دست چپ قرار
 روايت شده است.  بازپدرش  »قبيصه بن هلب الطائي«و  »وائل بن حجر«

3Fعاي استفتاحسنت است كه شخص د –6

 را بخواند كه به اين صورت است: 2
» َ تَ بَنيْ دْ امَ بَاعَ طَايَايَ كَ َ خَ بَنيْ يْنِيْ وَ دْ بَ مَّ بَاعِ قِ وَ الْـاللَّهُ ِ رشْ طَايَايَ الْـمَ نْ خَ نِيْ مِ قِّ مَّ نَ ، اللَّهُ بِ غْرِ مَ

لْنِيْ  سِ مَّ اغْ ، اللَّهُ نَسِ نَ الدَّ بُ األَبْيَضُ مِ نَقَّى الثَّوْ امَ يُ طَايَايَ بِالثَّلْجِ وَ كَ نْ خَ دِ الْـمِ َ الْربَ ِء وَ  . »امَ
 بجاي آن، اين دعا را بخواند:  تواند مي واگر خواست

كَ « ُ ريْ الَ إِلَهَ غَ ، وَ كَ دُّ تَعَاىلَ جَ ، وَ كَ مُ كَ اسْ بَارَ تَ ، وَ كَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ انَكَ اللَّهُ بْحَ  .»سُ

يْطَا«گويد:  وآنگاه مي نَ الشَّ وذُ بِاهللاَِّ مِ يمِ أعُ حِ َنِ الرَّ محْ مِ اهللاَِّ الرَّ . بِسْ يمِ جِ . وپس از آن »نِ الرَّ
 فرمودند: خواند. چون حضرت رسول  سوره فاتحه را مي

 .4F3»نماز كسي كه فاتحه الكتاب را نخواند، قبول نخواهد شد«

                                           
هرچيز كه نمازگزار جلوي خود نهد تا مـانع مـرور ديگـران از جلـوي نمـاز وي گـردد سـتره         ستره: -1

تواند ستون، ديوار و امثـال آن را سـتره خـود     باشد، و مي نامند، حداقل ارتفاع ستره يك وجب مي مي
 قرار دهد.

بل از خواندن سوره فاتحه در ركعـت اول نمـاز   دعاي استفتاح دعائيست كه بعد از تكبيره االحرام وق -2
 شود. خوانده مي

ةِ الكِتَابِ « -3 َ احتِ أْ بِفَ رَ قْ ْ يَ الَةَ ملَِنْ ملَ  روايت بخاري ومسلم.  »الَ صَ
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را بـه  هـا   جهريه (نمازهائي كه در آن إمام سورههاي  وپس از قرائت اين سوره در نماز
 يـد. وسـپس قسـمتي از قـرآن را    گو مـي  »آمـين «ند)، به صـداي بلنـد   خوا مي صداي بلند

 ند.خوا مي
يا گوشهايش باال هايش  يش را تا مقابل شانهها دست با گفتن تكبير ودر حاليكه – 7

د. دراين حالت، سر و كمر در يك خط قرار گرفته، ودستها در رو مي آورده است به ركوع
ند. و شخص در ركوع خود آرام گير مي ستند بر زانو قرارحاليكه انگشتان آن از هم باز ه

ظِيْمِ «گويد:  و ميگرفته،  َ الْعَ يبِّ انَ رَ بْحَ . و بهتر است كه اين سخن را سه بار ويا بيشتر »سُ

ْ «تكرار كند. و مستحب است كه برآن بيافزايد:  يلِ رْ فِ مَّ اغْ كَ اللَّهُ دِ مْ بِحَ نَا وَ بَّ مَّ رَ انَكَ اللَّهُ بْحَ  .»سُ

هايش را تا  سپس چه شخص نمازگزار إمام، وچه منفرد باشد، درحاليكه دست – 8
عَ اهللاُ «گويد:  آورد و مي ها يا گوشهايش بلند كرده است سر از ركوع باال مي مقابل شانه مِ سَ

هُ  ِدَ لَكَ «گويد:  وپس از قيام مي .»ملَِنْ محَ نَا وَ بَّ بَ الْـرَ يِّباً مُ اً طَ ثِريْ ْداً كَ ، محَ دُ مْ ءَ حَ لْ . مِ كاً فِيْهِ ارَ

ءٍ بَعْدُ  ْ نْ يشَ ئْتَ مِ ا شِ ءَ مَ لْ مِ ، وَ امَ يْنَهُ ا بَ مَ ضِ وَ ءَ األَرْ لْ مِ ، وَ اتِ وَ مَ   .»السَّ

لَ الثَّنَاءِ وَ «واگر بر آن، اين دعا را بيافزايد نيز كار خوبي انجام داده است:  ، الْـأَهْ دِ جْ مَ

نَا لَكَ عَ  لُّ كُ ، وَ بْدُ الَ الْعَ ا قَ قُّ مَ ا الْ أَحَ عُ ذَ نْفَ الَ يَ ، وَ نَعْتَ عْطِيَ ملَِا مَ الَ مُ ، وَ طَيْتَ انِعَ ملَِا أَعْ مَّ الَ مَ دِّ ـبْدٌ اللَّهُ جَ

نْكَ الْ  دُّ ـمِ بثبوت  چون اين دعا در بعضي از احاديث صحيح از حضرت رسول  .»جَ
 رسيده است.

نَ «واگر شخص نمازگزار مأموم باشد، پس از سر برآوردن از ركوع  بَّ لَكَ رَ دُ الْـا وَ مْ را  »حَ

 تا آخر آن بر زبان ميراند.
رود. ودر صـورت امكـان زانوهـايش را قبـل از      آنگاه تكبير گفته وبه سجده مـي  – 9
گذارد. و اگر انجام ايـن عمـل بـراي او بـا مشـقت همـراه بـود،         هايش بر زمين مي دست
شـكم انگشـتان پـا،    نهد. در حالت سـجده،   هايش را قبل از زانوان خود بر زمين مي دست
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چسـپند. در ايـن    گيرند، وبهـم مـي   وهمه انگشتان دو دست بسوي قبله وبر زمين قرار مي
 حالت هفت عضو بدن با زمين تماس دارند كه از اين قرارند:

َ «گويد  پيشاني وبيني، دو دست، دو زانو، وشكم انگشتان دو پا و آنگاه مي يبِّ انَ رَ بْحَ سُ

ىلَ   كند. سه بار ويا بيشتر تكرار مي، واين جمله را »األَعْ

ْ «ومستحب است كه برآن بيافزايد:  رْ يلِ فِ مَّ اغْ ، اللَّهُ كَ دِ مْ بِحَ نَا وَ بَّ مَّ رَ انَكَ اللَّهُ بْحَ  .»سُ

وهمچنين درحالت سجده، مستحب است كه شخص بـر دعـا بيافزايـد چـون رسـول      
واما در سجود، پس  اما در ركوع، پس خداوند را به عظمت ياد كنيد،«يد: فرما مي خدا

 .5F1»در دعا اجتهاد و كوشش كنيد، چون نزديك است كه دعاي شما مستجاب گردد
 وهمچنين در موضع ديگري فرمودند:

نزديكترين حالت بنده به پروردگارش، زماني است كه در حال سجده است. پـس در  «
). ودر . (اين دو حديث را مسلم در صحيح خود روايت نمـوده اسـت  6F2»دعاء اكثار ورزيد

، حال چـه ايـن   كند مي اين حالت براي خود وديگر مسلمانان خير دنيا وآخرت را مسئلت
نماز فرض ويا نفل باشد. در حالت سجده شـخص بـازوانش را از پهلـو، شـكمش را از     

. چـون  كنـد  مـي  رانها، و رانها را از ساق پاهايش جدا كرده، وساعد دست را از زمين بلند
  يد:فرما مي حضرت رسول 

يش را هماننـد سـگان دراز   هـا  دسـت  درسجود خود معتدل باشيد وهيچكدام از شما«
 .7F3»نكند

اند  آورد ودر حاليكه پاها از زانو تا شده مي آنگاه با گفتن تكبير، سر از سجود بر – 10
پشت قدم چپش را بر زمين گذاشته وبر كف قدم چپ خود (قسمت گودي كف پا) 

                                           
ا« -1 تَجَ نْ يُسْ نٌ أَ مِ اءِ قَ عَ وا يفِ الدُّ دُ تَهِ اجْ ودُ فَ جُ ا السُّ مَّ أَ ، وَ بَّ وا فِيهِ الرَّ ظِّمُ عَ وعُ فَ كُ ا الرُّ مَّ مْ أَ  .نسائيروايت  »بَ لَكُ

وا« -2 ثِرُ أَكْ ، فَ دٌ اجِ وَ سَ هُ ، وَ هِ بِّ نْ رَ بْدُ مِ ونُ الْعَ كُ ا يَ بُ مَ رَ قْ نَ  أَ اءَ  مِ عَ  روايت مسلم. »الدُّ

لْبِ « -3 اطَ الكَ بِسَ يْهِ انْ اعَ مْ ذِرَ كُ دُ طْ أَحَ بْسُ الَ يَ ودِ، وَ جُ لُوا يفِ السُّ تَدِ  روايت بخاري ومسلم. »اعْ
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(در اين حالت  كند مي اي راست را بر زمين نصبمينشيند، وكف (شكم) انگشتان پ
يش را برقسمت مشترك ران وزانوها ها دست شوند). و انگشتان پاي راست به جلو تا مي

، «گويد:  مي گذاشته و نِيْ قْ زُ ارْ ، وَ ْنِيْ محَ ارْ ْ وَ رْ يلِ فِ مَّ اغْ . اللَّهُ ْ رْ يلِ فِ بِّ اغْ ، رَ ْ رْ يلِ فِ بِّ اغْ ْ رَ رْ يلِ فِ بِّ اغْ رَ

ا عَ نِيْ وَ عْ فَ ارْ ، وَ ْ ينِ ْ ربُ اجْ ، وَ ْ ينِ دِ اهْ ، وَ   .»فِنِيْ

. يعني رسد مي ودر اين جلوس (كه به جلسه ميان دو سجده معروف است) به اطمينان
آنقدر كه همه فقرات بدن به مكان اوليه خود بازگردنـد، وايـن اطمينـان، بـه اطمينـان در      

 دليل است كه حضرت رسولاعتدال پس از ركوع بسيار شبيه است. اين مسئله به اين 
 ند.داد مي اعتدال پس از ركوع، واعتدال ميان دو سجده را كمي طول

د، وهمه اعمالي كه درسجده اول انجام داده رو مي با گفتن تكبير دوباره به سجده – 11
 .دهد مي بود، انجام

آنگاه با گفتن تكبير سر از سجده برمي آورد، وهماننـد جلسـه ميـان سـجدتين،      – 12
. (اين هيئت نشستن به جلسه اسـتراحت  دهد مي مي درنگ كرده و جلوس خفيفي انجامك

قول از أقوال دوگانه علمـاء مسـتحب بـوده    ترين  معروف است) اين جلسه برطبق صحيح
وترك آن هيچ اشكالي نداشته ودعـاي مخصوصـي نيـز نـدارد. آنگـاه بـراي ركعـت دوم        

 يش را بـر زمـين تكيـه   هـا  دسـت  تن خـود، خيزد. و در انجام اين عمل، براي برخاس برمي
 . وپس از آن سوره فاتحه و بـدنبال آن، هرچـه از قـرآن كـه بـرايش ميسـر باشـد       دهد مي
 .دهد مي ند، وسپس همه اعمال ركعت اول را انجامخوا مي

ند) هرگز اجازه ندارد كـه  خوا مي شخص ماموم (كسي كه به اقتداي امام جماعت نماز
امتش را از اين عمل  مام پيشي بگيرد. چون رسول خداوند در انجام حركات نماز از ا

برحذر داشته است. وهمچنين همراهي امام در انجـام حركـات نمـاز نيـز مكـروه اسـت.       
كه شخص، حركات نماز را بالفاصله پس از إمـام، وپـس از    كند مي وسنت اينگونه حكم

نا قرار دادن امـام  هما«يد: فرما مي انقطاع صداي وي انجام دهد. چون حضرت رسول 
پس عملي مخالف با او انجام ندهيد. هنگاميكه   براي اين منظور است كه به او اقتدا شود،
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او تكبير گفت، شما تكبير بگوييد، وهنگامي كه گفت: سمع اهللا لمن حمده، شما بگوييـد:  
 .8F1»ربنا ولك الحمد، وهنگاميكه به سجده رفت، شما به سجده برويد

ماز، همانند نماز صبح، جمعه وعيدين، دو ركعتي باشد، پـس از  درصورتي كه ن – 13
نشيند، وكف  مي برخاستن از سجده دوم، پشت قدم چپش را بر زمين گذاشته وبر كف آن

. ودسـت راسـت را بـر ران راسـت خـود      كنـد  مـي  انگشتان پاي راست را بر زمين نصب
وبا انگشتان سبابه بـه   ،كند مي گذاشته وهمه انگشتان دست راستش را به جز سبابه مشت

آن  درصورتيكه انگشت كوچك، وانگشت نزديك بـه  ..كند مي نشانه توحيد به جلو اشاره
اي بسازد و با انگشت سبابه به  گره نموده وبا انگشت شست وانگشت وسط خود حلقهرا 

جلو اشاره كند نيز كار درستي انجام داده است. چون اين دو صـفت، هـر دو از حضـرت    
ثبت رسيده است. وبهتر است كه هرگاهي يكـي ازايـن دو عمـل را انجـام      به رسول 

دهد. و دست چپ خود را بر قسمت مشترك ران وزانـوي چـپ خـود گذاشـته ودعـاي      
 ند، كه از اين قرار است:خوا مي تشهد را

َا النَّبِ « يْكَ أَهيُّ لَ الَمُ عَ ، السَّ الطَّيِّبَاتُ اتُ وَ لَوَ الصَّ يَّاتُ ِهللاِ، وَ يْنَا التَّحِ لَ الَمُ عَ ، السَّ هُ كاَتُ بَرَ ةُ اهللاِ وَ َ محْ رَ يُّ وَ

لُهُ  وْ سُ رَ هُ وَ بْدُ داً عَ َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ أَشْ دُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ، وَ هَ ، أَشْ َ نيْ احلِِ بَادِ اهللاِ الصَّ ىلَ عِ عَ  وسپس .»وَ

 يد:گو مي
»، دٍ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ ِيْدٌ  اللَّهُ ، إِنَّكَ محَ يْمَ اهِ ىل آلِ إِبْرَ عَ يْمَ وَ اهِ ىلَ إِبْرَ يْتَ عَ لَّ امَ صَ كَ

اهِ  ىلَ آلِ إِبْرَ عَ يْمَ وَ اهِ ىلَ إِبْرَ كْتَ عَ امَ بَارَ ، كَ دٍ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ كْ عَ مَّ بَارِ ، اللَّهُ يْدٌ ِ ِيْدٌ جمَ ، إِنَّكَ محَ يْمَ

يْدٌ  ِ ، «گويد:  داوند پناه برده و ميو ازچهار چيز به خ .»جمَ نَّمَ هَ ابِ جَ ذَ نْ عَ ذُ بِكَ مِ وْ ْ أَعُ مَّ إِينِّ اللَّهُ

نْ فِتْنَةِ  مِ ، وَ ِ ابِ الْقَربْ ذَ نْ عَ مِ يَا وَ الْـوَ حْ نْ فِتْنَةِ الْـمَ مِ ، وَ تِ امَ الِ الْـمَ جَّ يْحِ الدَّ سِ  .»مَ

                                           
امَ جُ « -1 ا إِنَّ إِذَ ، فَ يْهِ لَ وا عَ تَلِفُ ْ ، فَالَ ختَ تَمَّ بِهِ امُ لِيُؤْ مَ َ عِلَ اإلِ ربَ ا ،كَ وَ ربَ عَ اللَّ فَكَّ مِ : سَ الَ ا قَ إِذَ نَا لَكَ ـ، وَ بَّ ولُوا: رَ قُ ، فَ هُ ِدَ هُ ملَِنْ محَ

 ، دُ مْ وافَ احلَ دُ جُ اسْ دَ فَ جَ ا سَ  (متفق عليه). .»إِذَ
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، كند مي مسئلتوپس از آن، هرآنچه را كه از خير دنيا وآخرت بخواهد، ازخداوند 
واگر براي پدر ومادرش وديگر مسلمانان دعا كند، هيچ اشكالي ندارد. حال خواه اين نماز 

گويد:  مي و دهد مي نافله، ويا فرض باشد. وپس از آن به طرف راست وچپ خود سالم
 .»السالم عليكم ورمحة اهللا. السالم عليكم ورمحة اهللا«

، ويا همانند ظهر، عصر وعشاء چهار ركعتـي  اگر نماز همانند مغرب، سه ركعتي – 14
 صـلوات  نـد، وبـر حضـرت رسـول     خوا مـي  باشد، شخص دعاي تشهد ياد شـده را 

هـايش   خيزد، ودستهايش را تا مقابل شانه مي فرستد، وآنگاه با تكيه دادن بر زانوانش بر مي
 .»اهللا اكبر«يد: گو مي آورد و مي باال

د. و فقـط سـوره   گـذار  اش مـي  را بر سينه ها تدس و پس از آن همانگونه كه گفته شد
 ند.خوا مي فاتحه را

ودر صورتيكه در بعضي از اوقات در ركعت سوم وچهارم نماز ظهر، عالوه بـر سـوره   
فاتحه، قسمتي از قرآن را بخواند هيچ اشكالي ندارد. چون دليل اين عمل درحـديث أبـي   

گاه پس از ركعـت سـوم   به ثبوت رسيده است. و آن ازحضرت رسول  –  –سعيد 
نماز مغرب، وپس از ركعت چهارم نمازهاي ظهر، عصر، وعشاء دعاي تشهد را خوانـده،  

فرستد، واز عذاب جهنم، عذاب قبر، و فتنه مسيح دجـال   مي صلوات وبر رسول خدا 
 ورزد. مي برد. و همانگونه كه گفته شد در دعاء إكثار مي به خداوند پناه

ين مقام با حالت نشستن در انتهاي نماز دوركعتـي فـرق دارد   اما حالت نشستن او در ا
، وقدم چپ خود كند مي واز اينقرار است شكم انگشتان پاي راست خود را بر زمين نصب

نهـد. ايـن حالـت     مـي  گذراند، ونشيمنگاه خود را بر زمين مي را از زير ساق پاي راستش
 راسـت وچـپ خـود سـالم     شود. سپس به طرف مي نتيجه »أبي حميد«نشستن، ازحديث 

 .»السالم عليكم ورمحة اهللا. السالم عليكم ورمحة اهللا«گويد:  دهد و مي مي

رُ اهللاَ«وپس از آن سه بار  فِ تَغْ نْكَ «دهد:  گويد، وادامه مي مي »أَسْ مِ الَمُ وَ مَّ أَنْتَ السَّ اللَّهُ

ا  ا ذَ كْتَ يَ بَارَ ، تَ الَمُ . الَ إِلَ الْـالسَّ امِ رَ كْ اإلِ الَلِ وَ ، لَهُ جَ يْكَ لَهُ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ لَهُ الْـهَ إِالَّ اهللاُ وَ لْكُ وَ دُ الْـمُ مْ حَ
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عُ ذَ  نْفَ الَ يَ ، وَ نَعْتَ عْطِيَ ملَِا مَ الَ مُ ، وَ طَيْتَ انِعَ ملَِا أَعْ مَّ الَ مَ ، اللَّهُ رٌ يْ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ نْكَ الْـا وَ دِّ مِ جَ

وَّ الْـ الَ قُ لَ وَ وْ . الَ حَ دُّ لَهُ الثَّنَاجَ لُ وَ ضْ لَهُ الْفَ ةُ وَ مَ ، لَهُ النِّعْ اهُ بُدُ إِالَّ إِيَّ الَ نَعْ ءُ ةَ إِالَّ بِاهللاِ، الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ، وَ

نَ الْـ وْ افِرُ هَ الْكَ رِ لَوْ كَ يْنَ وَ َ لَهُ الدِّ نيْ ْلِصِ ، الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ خمُ نُ سَ   .»حَ

 »اكبر اهللا«وسي وسه بار  »الحمدهللا«، سي وسه بار »سبحان اهللا«وپس از آن سي وسه بار 
، لَهُ «گويد:  گفته و سپس يكبار مي يْكَ لَهُ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ لَهُ الْـالَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ وَ لْكُ وَ ىلَ الْـمُ وَ عَ هُ ، وَ دُ مْ حَ

رٌ  يْ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ  .»كُ

 كه روي هم رفته صدبار خواهد شد.

 ﴿ ،»الكرسي يةآ« سپس    ﴾و ﴿         ﴾و ﴿     

﴾ و مستحب است كه پس از نمازهاي صبح كند مي را پس از نمازها قرائت .

ومغرب، اين سه سوره را هر كدام سه بار تكرار كند. چون دراين مورد، از حضرت 
وهمچنين بدليل ثبوت اين ذكر  حديث صحيح به ثبوت رسيده است. رسول

، لَهُ الْ «: ازحضرت رسول  يْكَ لَهُ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ لَهُ الْ ـالَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ وَ لْكُ وَ لِّ ـمُ ىلَ كُ وَ عَ هُ ، وَ دُ مْ حَ

رٌ  يْ دِ ءٍ قَ ْ  .»يشَ

 نمازهاي صبح ومغرب، آن را ده بار تكرار كند.مستحب است كه پس از 
 »أستغفر اهللا«ار إمام باشد، پس از گفتن سه بار ودر صورت اينكه شخص نماز گز

ا «وگفتن:  ا ذَ كْتَ يَ بَارَ ، تَ الَمُ نْكَ السَّ مِ الَمُ وَ مَّ أَنْتَ السَّ امِ الْـاللَّهُ رَ كْ اإلِ الَلِ وَ بسوي ديگر  ،»جَ

نشيند، وپس از انجام اين عمل دعاها و أذكار ياد  مي نمازگزاران برگشته، و روبروي آنان
 ل–. دليل اين عمل نيز از أحاديث زيادي كه حديث عائشه دهد مي ادامهشده ديگر را 

به ثبوت رسيده است. و  است، ازرسول خداوند ها  آن در صحيح مسلم نيز يكي از –
 باشند. نمي بايد دانست كه همه اين أذكار سنت بوده وهيچكدام فرض

تحب اسـت كـه   برهمه مسلمانان، چه زن وچه مرد درحال اقامت (مقـيم بـودن)، مسـ   
برخواندن دوازده ركعت نماز محافظت كنند، كه عبارتند از: چهار ركعت نماز قبل از نماز 
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ظهر، و دو ركعت بعد از آن، دو ركعت نماز بعد از نماز مغرب، دو ركعـت پـس از نمـاز    
همـواره در حالـت مقـيم     عشاء، ودو ركعت قبل از نماز صبح. چون حضرت رسول 

معروفنـد. ودر صـحيح    »سنن رواتـب «ند، واين نمازها به داد مي نجامبودن اين نمازها را ا
به ثبوت رسيده است كـه فرمودنـد:    ازحضرت رسول  – ل – »أم حبيبه«مسلم از 

كسي كه در شبانه روزش صورت داوطلبانه (نافله) دوازده ركعت نماز بخوانـد، بـراي او   «
 .9F1»اي در بهشت بنا خواهد شد خانه

يت خود از اين حديث، اين نمازها را به سنن رواتب تفسير كـرده  وامام ترمذي درروا
 است.

نمازهاي سنت ظهـر، مغـرب، وعشـاء را رهـا      اما درحالت سفر، حضرت رسول 
نمودنـد. پـس بايـد همـواره      مـي  نموده، وهمواره نمازهاي سنت فجر ووتـر را محافظـت  

 يد:فرما مي داوندرا الگوي اعمال خود دانسته واز ايشان تبعيت كنيم. وخ ايشان

﴿          ﴾  :همانا در رسول خدا «معني:  ]21[األحزاب

 .»براي شما الگوي نيكي است
نم، نمـاز  خـوا  مـي  بينيـد مـن نمـاز    مـي  همانگونه كه«فرمودند:  وحضرت رسول 

 .10F2»بخوانيد
آله وأصحابه وأتباعه  نبينا حممد بن عبداهللا وعىل واهللا ويل التوفيق... وصيل اهللا وسلم عيل

 يوم الدين. ىلبإحسان إ

                                           
عَ « -1 كْ ةَ رَ َ رشْ نَتَيْ عَ ىلَّ اثْ نْ صَ ،مَ ةٍ لَيْلَ مٍ وَ وْ نِيَ  ةً يفِ يَ ا بُ عً يْتَاً  لَهُ  اهللا تَطَوُّ نَّةِ الْـيفِ  بَ  (روايت مسلم). »جَ

يلِّ « -2 وينِ أُصَ تُمُ يْ أَ امَ رَ ا كَ لَّوْ  روايت بخاري. »صَ





 
 

 

 واجب بودن أداي نمازها در جماعت

  ملا فيه رضاه ونظمني وإياهم يفوفقهم اهللاز عبدالعزيز بن عبد اهللا بن باز به همه مسلمان، 

 سلك من خافه واتقاه. آمني.

 ... السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أما بعد

به من ابالغ گرديده است كه بسـياري از مـردم در أداي نمازهـا در جماعـت سسـتي      
دهند. لذا واجب خـود   مي نموده وسهل انگاري برخي از علما را بهانه اين عمل خود قرار

 دانستم كه خطورت اين امر عظيم را براي برادران خود بازگو كنم.
خداونـد بـزرگ در كتـاب خـود،      هرگز جايز نيست كه مسلمانان در مورد امـري كـه  

سسـتي وسـهل   اند  ورسول بزرگوار او در سخنانش بدينگونه آن را پر شان وعظيم خوانده
انگاري نموده وآن را كوچك و بي ارزش بپندارند. همانا اهللا جل شأنه در مواضع بسياري 

يـن  از كتاب كريمش نماز را ذكر نموده، وبا بزرگ داشتن منزلت آن برمحافظت وانجـام ا 
نمازها درجماعت أمر كرده است. ونيز سستي وتنبلي در أداي آنان را از صـفات منـافقين   

 يد:فرما مي برشمرده و

﴿                     ﴾ 238: ة[البقر[ 

 .»ند به اطاعت قيام كنيدبرنمازها ونماز وسطي محافظت نموده وبراي خداو«معني: 
درنتيجه هنگاميكه يك شخص در أداي جمعي اين نمازهـا بـا بـرادران خـود تخلـف      

به اين قول خداوند عمل نموده، واز نمازهاي مـذكور   تواند مي ماند چگونه مي نموده وباز
 يد:فرما مي محافظت كرده وآن را تعظيم كند؟ حال آنكه خداوند

﴿                  ﴾ 43: ة[البقر[  

 .»ونماز را برپا داشته وزكات را بدهيد، وبا ركوع كنندگان ركوع كنيد«معني: 
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 اين آيه كريمه نصي در وجوب نماز جماعت، و مشاركت نمازگزاران در انجام نمازها
وفقط إقامه نمازها بود، با وجود امر به إقامه نمازها  باشد. واگر منظور از اين نص، فقط مي

﴿ در اول آيه، ختم اين آيه با جمله         ﴾   مناسبت ومعنايي نداشته وبسـيار

 يد:فرما مي . نيز خداوندكرد مي بيهوده جلوه

﴿                             

                            

    ﴾  :102[النساء[  

هاد) درميان آنان بودي ونماز را براي آنان اقامه كـردي، بايـد   (اگر در هنگام ج«معني: 
گروهي همراه با تو مسلح به نماز بايستند، وهنگاميكه اين گروه نماز را تمام كردند، پشت 

بيايند، و مسلح با تـو نمـاز بخواننـد،    اند  شما قرار گرفته، و گروه ديگري كه نماز نخوانده
 .»وبسيار مواظب باشند

بود كسي از نماز جماعت معاف شود، سزاوار بود آنانكه در مقابـل دشـمن   واگر قرار 
معـاف  هـا   آن صف كشيده وبا خطر تهاجم دشمن روبرو هستند معاف شوند، پـس چـون  

شود كه اداي نمـاز جماعـت از مهمتـرين واجبـات اسـت       مي اين چنين استنباطاند  نشده
 وجائز نيست كسي از آن تخلف نمايد.

 اند: كه فرموده كند مي اينگونه نقل از رسول اهللا  يره در صحيحين أبي هر
قصد كردم دستور اقامه نماز دهم. سپس شخصي را به امامـت نمـازگزاران بگمـارم،    «

 آنگاه همراه با مرداني كه هيمه وهيزم به همراه دارند، به سوي كساني كه در نمـاز حاضـر  
 .11F1»آنان را به آتش كشمهاي  شوند بشتابم، و خانه نمي

 شود كه گفت: مي روايت ودر صحيح مسلم از عبد اهللا بن مسعود 

                                           
الً « -1 جُ رَ رَ ، ثُمَّ آمُ امَ تُقَ ةِ، فَ الَ رَ بِالصَّ تُ أَنْ آمُ مْ َ دْ مهَ ،  أَنَّ  لَقَ َ بِالنَّاسِ يلِّ طَبٍ يُصَ نْ حَ مٌ مِ زَ مْ حُ هُ عَ الٍ مَ جَ طَلِقَ بِرِ نْ إِىلَ  ،ثُمَّ أَ

أُ  ، فَ ةَ الَ ونَ الصَّ دُ هَ مٍ الَ يَشْ وْ ُمْ قَ يُوهتَ مْ بُ يْهِ لَ قَ عَ رِّ  (الحديث) روايت بخاري ومسلم. »حَ
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ديدي كه به جز شخص بيمار، ومنافقي كه نفاقش بر همگان آشكار بود، كس  مي ما را«
ورزيد، وحتي شخص بيمار با راه رفـتن در ميـان دو مـرد، بـه      نمي ديگري از نماز تخلف

 .12F1»تا در نماز حاضر گردد داد مي آنان تكيه
 يد:گو مي ونيز

، راه وروش رستگاري را به ما آموخت، وهمانـا أداي نمـاز   براستي رسول خداوند «
 . ونيز فرمود: 13F2»شود، از راه و روشهاي رستگاري است مي در مسجدي كه در آن أذان گفته

كسي كه دوست دارد فردا (روز قيامت) خداوند را با مسلماني مالقات كند، پس ايـن  «
دهند، حفظ كند. چون براستي خداوند را رستگاري را بر نبـي   مي ا ندانمازهائي كه آنان ر

باشند واگر شـما نيـز    مي شما تشريح نموده است، واين نمازها از همان راههاي رستگاري
واگـر  ايد  خود نماز بخوانيد، سنت نبي خود را ترك گفتههاي  همانند اين متخلف در خانه

يد شد. وهيچ مردي نباشـد كـه در خانـه خـود     سنت نبي خود را ترك كنيد، گمراه خواه
وضوء گرفته، وآن را به خوبي انجام دهد، وآنگاه به مسجدي از اين مسـاجد بيايـد، مگـر    

اي نوشته، واو را يك درجه باال  دارد براي او حسنه مي اينكه خداوند براي هر قدمي كه بر
از اين نمازها به جز منافقي كه  ديدي، كه مي . وهمانا ما راكند مي اي پاك برده، واز او سيئه

آورند،  مي ورزيد. و همانا مردي را نمي نفاق وي بر همه آشكار است، كس ديگري تخلف
 .14F3»درحاليكه درميان دو شخص ديگر تكيه داده، تا اينكه دردرون صف جاي گيرد

                                           
وْ « -1 ، أَ هُ اقُ لِمَ نِفَ نَافِقٌ عُ ةِ إِالَّ مُ الَ نِ الصَّ لَّفُ عَ تَخَ ا يَ مَ تُنَا وَ يْ أَ دْ رَ انَ  لَقَ ، إِنْ كَ يضٌ رِ تَّى الْـمَ ِ حَ لَنيْ جُ َ رَ يشِ بَنيْ يضُ لَيَمْ رِ مَ

ةِ  الَ َ الصَّ أْيتِ  روايت مسلم. »يَ

نَنَ « -2 نَا سُ لَّمَ لَّمَ عَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولَ اهللاِ صَ سُ نَنَ الْـإِنْ رَ نْ سُ إِنَّ مِ ، وَ دَ ةَ يفِ الْـهُ الَ  الصَّ دَ ؤَ الْـهُ ي يُ دِ الَّذِ جِ سْ نُ مَ ذَّ

 روايت مسلم. »فِيهِ 

ىلَ « -3 افِظْ عَ يُحَ لْ ، فَ لِامً سْ ا مُ دً لْقَى اهللاَ غَ هُ أَنْ يَ َّ نْ رسَ هِ  مَ ذِ ىلَّ اهللاُ  هَ مْ صَ عَ لِنَبِيِّكُ َ إِنَّ اهللاَ رشَ ، فَ ِنَّ نَادَ هبِ يْثُ يُ اتِ حَ لَوَ الصَّ

نَنَ  لَّمَ سُ سَ يْهِ وَ لَ نَنَ الْـعَ نْ سُ ُنَّ مَ إِهنَّ ، وَ دَ ا ـالْ هُ ذَ يلِّ هَ امَ يُصَ مْ كَ يُوتِكُ يْتُمْ يفِ بُ لَّ مْ صَ لَوْ أَنَّكُ ، وَ دَ ، الْـهُ يْتِهِ لِّفُ يفِ بَ تَخَ مُ

نُ  سِ يُحْ رُ فَ تَطَهَّ لٍ يَ جُ نْ رَ ا مِ مَ ، وَ تُمْ لْ لَ مْ لَضَ بِيِّكُ نَّةَ نَ تُمْ سُ كْ رَ لَوْ تَ ، وَ مْ بِيِّكُ نَّةَ نَ تُمْ سُ كْ َ دُ لَرتَ مِ عْ ، ثُمَّ يَ ورَ دٍ   الطُّهُ جِ سْ إِىلَ مَ
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يـد: مـردي نابينـا بـه     گو مي شود كه مي روايت ونيز در صحيح مسلم از ابي هريره 
، من كسي را ندارم كه مرا به مسـجد  اي رسول خدا «سول خدا آمده وگفت: سوي ر

و رسـول اهللا بـه او    »دهي كه در خانه خود نماز بخـوانم؟  مي بياورد، پس آيا به من اجازه
. پس رسول خدا فرمودند: »آري«مرد جواب داد:  »شنوي؟ مي آيا صداي أذان را«فرمودند: 

 .»آن ندا را اجابت كن«
كه بر واجب بودن نماز جماعت، وجوب أدا نمودن آنان در مساجد داللـت   واحاديثي

دارند بسيارند. در نتيجه جهت پيروي از امر خداوند ورسولش، ودوري از آنچه خداونـد  
وهمچنين پرهيز از مشابهت با أهل نفاق كه خداوند آنـان را بـا    اند، ورسول او نهي نموده

ماني عنايت به اين امر، مبادرت به سـوي انجـام آن،   ، بر هر مسلكند مي صفاتي ناپسند ياد
ووصيت نمودن ديگران يعني فرزندان، خانواده، همسايگان، وساير مسلمانان جهـت برپـا   

 داشتن آن واجب است.
، دهـد  مي صفاتي كه خداوند در آيات منزله خود به منافقين نسبتترين  آري، از زشت

 يد:فرما مي دسستي وتنبلي آنان در أداي نمازاست، خداون

﴿                                

                                

            ﴾  :143، 142[النساء[ 

، كنـد  مي مكرها  آن همانا منافقين با خداوند مكر وحيله ميكنند، وخداوند نيز با«معني: 
كننـد   مـي  وچون به نماز آيند، از روي بي ميلي وبه حال كسالت نماز گزارند، به مردم ريا

ند رو مي كنند. دودل ومتردد باشند، نه به سوي مؤمنان يك دل نمي ي ذكر خداوبه جز اندك

                                                                                                             
هِ  ذِ نْ هَ االْـمِ َ نْهُ هبِ ُطُّ عَ حيَ ، وَ ةً جَ رَ ا دَ َ هُ هبِ عُ فَ رْ يَ ، وَ نَةً سَ ا حَ ْطُوهَ ةٍ خيَ طْوَ لِّ خَ تَبَ اهللاُ لَهُ بِكُ ، إِالَّ كَ دِ اجِ سَ دْ  مَ لَقَ ، وَ يِّئَةً سَ

 ، اقِ لُومُ النِّفَ عْ نَافِقٌ مَ ا إِالَّ مُ نْهَ لَّفُ عَ تَخَ ا يَ مَ تُنَا وَ يْ أَ امَ يفِ رَ قَ تَّى يُ ِ حَ لَنيْ جُ َ الرَّ ادَ بَنيْ َ تَى بِهِ هيُ ؤْ لُ يُ جُ انَ الرَّ دْ كَ لَقَ وَ

فِّ   روايت مسلم. »الصَّ
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تـواني بـراي او، راهـي بـه      نمي ونه به سوي كافران. وهر كه را خداوند گمراه كند، هرگز
 .»سوي هدايت يابي

ميباشد. و بر همگـان  ها  آن ونيز تخلف از أداي نمازها در جماعت، ازاسباب ترك كلي
رك نماز يعني كفر، گمراهي، وخـروج از دايـره اسـالم. چـون حضـرت      معلوم است كه ت

 يند:فرما مي رسول 
 .15F1»ترك نماز است  حدفاصل بين يك مرد، وكفر وشرك،«

 وهمچنين فرمودند:
 .16F2»عهد ميان ما وآنان نماز است، پس هر كسي آن را ترك كند، كافر شده است«

ـ  ودن محافظـت بـرآن، واقامـه آن    وآيات واحاديثي كه در تعظيم شأن نماز، و واجب ب
 بسيار زياد، وبرهمگان معلومند. اند، برطبق شرع خداوند، و إخطار در مورد ترك آن آمده

 درنتيجه واجب هر مسلماني است كه جهت اطاعت از خداوند سبحان ورسول او 
ودوري از غضب خداوند وعذاب دردناك او، از اداي آنان در وقـت معلـومش محافظـت    

اين نمازها را بر طبق شرع خداوند، وهمـراه بـا بـرادرانش ودر جماعـت، و در     نموده، و 
 مساجد خداوند برپا كند.

وهنگاميكه حق هويدا شده و دالئل آن ظاهر گشت، هيچكس اجازه ندارد كه به بهانـه  
 يد:فرما مي قول اين وآن، آن را زير پا گذارد. چون خداوند

﴿                               

    ﴾  :59[النساء[  

                                           
ةِ « -1 الَ كُ الصَّ رْ رِ تَ فْ الْكُ كِ وَ ْ َ الرشِّ بَنيْ لِ وَ جُ َ الرَّ  روايت مسلم. »بَنيْ

نْ تَ « -2 مَ ، فَ ةُ الَ مُ الصَّ يْنَهُ بَ يْنَنَا وَ ي بَ دُ الَّذِ هْ رَ العَ فَ دْ كَ قَ ا فَ هَ كَ  (روايت امام أحمد). »رَ
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بايستي اگر در امري كارتان به گفتگو و نزاع كشد، به حكم خداونـد ورسـول   «معني: 
تر  ريد، اين كار براي شما بهتر وخوش عاقبتباز گرديد، اگر به خدا وروز قيامت ايمان دا

 . »خواهد بود
 يد:فرما مي وهمچنين

﴿                         ﴾ :63[النور[ 

ها  آن اي گريبانگير نكه فتنهكنند بايستي از اي مي پس كسانيكه از امر او مخالفت«معني: 
 .»شود ويا دچار عذابي دردناك گردند بترسند

وفوايد ومصالح بسيار زياد نماز جماعت بر هيچكس پنهان نيست، چون ايـن نمازهـا   
باعث تعارف وتعاون مسلمانان بر نيكي وتقوا گشته، وسبب وصيت نمودن به حق، وصبر 

 گردد. مي بر آن
لف، تعليم شخص نـادان وجاهـل، وبـه خشـم آوردن     نماز جماعت باعث تشويق متخ

أهل نفاق، ودوري از راه آنان گشته، وشعائر خداونـد را بـين بنـدگانش آشـكار سـاخته،      
 ند...خوا مي وهمراه با قول وعمل بسوي خداوند سبحان

خداوند من وشما را در راه رضاي خود، و صالح أمر دنيا وآخرت موفق نموده، وما را 
شتيهاي كردارمان، وهمچنين مشابهت كفار ومنافقين، درپناه خود گيـرد،  از شرور نفس وز

 إنه جواد كريم.
 نبينا حممد وآله وصحبه. اهللا وسلم عىل اهللا وبركاته، وصىل والسالم عليكم ورمحة

*** 
 



 
 

 

 نماز وضوء، غسل، و

سيد اخللق أمجعني نبينا خاتم النبيني وإمام املتقني و رب العاملني والصالة والسالم عىل هللا احلمد

 آله وأصحابه أمجعني. حممد وعىل

 أما بعد...
 يد:گو مي »محمد بن صالح العثيمين«بنده فقير بدرگاه خداوند 

آنچه در پيش روي شما است، رساله كـوچكي اسـت دربـاره وضـوء، غسـل، ونمـاز       
 آمده است. برحسب آنچه در كتاب خداوند وسنت رسول وي 

 وضوء

جبي است از حدث اصغر، همانند إدرار، مـدفوع، بادشـكم، خـواب    وضوء، طهارت وا
 عميق، و خوردن گوشت شتر.

 چگونگي وضوء 
. چون كند مي شخص انجام وضوء را در قلب خود، وبدون بر زبان راندن آن نيت – 1

هرگز نه در وضوء، ونه در نماز، ونه در ديگـر عبـادات خـود، نيـت      رسول خداوند 
وبر زبان نرانده است. ونيز به بيان دليل كه خداوند از امـور قلبـي    خويش را تلفظ ننموده

 همه مردم آگاه بوده، ودر نتيجه خبر دار نمودن او از امور قلبي دليل وعلتي ندارد.
 .»بسم اهللا«گويد:  مي نام خداوند را برزبان رانده و – 2
 شويد. مي كف وپشت دست خود را سه بار – 3
 شويد. مي خود راسه بار دهان وبيني  – 4
ودر طول از محل روئيدن موي سر  صورت خود را در عرض از گوش تا گوش،  – 5

 شويد. مي تا پائين ريش، سه بار
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آنگاه ابتداي دست راست، وسپس دست چپ خود را از سر انگشـتان تـا آرنـج،     – 6
 شويد. مي هركدام سه بار

دست خود را خيس كـرده، و  . به اين ترتيب كه دو كند مي سرخود را يكبار مسح – 7
آن را از جلوي سر تا پشت آن برموها كشيده، وبه همين حالت آنان را دوباره بـه جلـوي   

 گرداند. مي سر بر
. به اين ترتيـب كـه سـبابه خـود را در     كند مي سپس دوگوش خود را يكبار مسح – 8

 .كند مي راهها وشيارهاي گوش گذرانده، وبا انگشت شست پشت گوش خود را پاك
شويد، كه در  مي آنگاه دو پاي خود را هر كدام سه بار از سر انگشتان، تا قوزك پا – 9

 پردازد. مي ، وسپس به پاي چپكند مي اين عمل، اول از پاي راست شروع

 غسل

 غسل طهارت واجبي است از حدث اكبر، همانند جنابت وحيض.

  :چگونگي غسل
 .كند مي ظ آن نيتشخص انجام غسل را در قلب خود وبدون تلف – 1
 .»بسم اهللا«يد: گو مي آنگاه نام خداوند را ذكر كرده، – 2
 د.گير مي آنگاه همانگونه كه در مبحث وضوء گفته شد، وضوء كاملي – 3
، وپس از اينكـه  كند مي خوب خيسآن را  سپس برسر خود مقداري آب ريخته و – 4

 ريزد. مي سرخود را خيس كرد، بر آن سه بار آب
 شويد. مي اه بقيه بدن خود راآنگ – 5

 تيمم

تيمم، طهارت واجبي است با خاك كه در صورت عدم دسترسـي بـه آب، ويـا بـروز     
 د.گير مي ضرر از استعمال آن، جاي وضوء وغسل را
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 :چگونگي تيمم
، وكـف دسـتان خـود را    كنـد  مـي  انجام تيمم را به جاي غسل ويا وضوء در دل نيـت 

متصل است زده، وبا آن صورت وسپس كـف وپشـت دو   برزمين ويا ديواري كه به زمين 
 .كند مي دست خود را مسح

 نماز

 نماز، عبادتي است داراي اقوال وافعال كه بـا تكبيـر شـروع شـده، وبـا تسـليم پايـان       
 پذيرد. مي

بر شخص واجب است كه در صورت اراده نماز، در صورت مبـتال بـودن بـه حـدث     
به حدث اكبر غسل كند. ودر صورتي كه آب اصغر وضوء گرفته، ودر صورت مبتال بودن 

در دسترس او نبوده و يا اينكه استفاده از آب باعث بروز ضـرر گـردد، بـه جـاي وضـوء      
. شخص بايد بدن، لباس، و مكان نماز خويش را از هرگونه نجاسـت  كند مي وغسل، تيمم

 پاك كند.

 كيفيت نماز 
 وي قبله ميايستد.شخص با تمام بدن خود وبدون انحراف والتفات، بس – 1
 .كند مي هد بخواند، در قلب خود و بدون تلفظ آن نيتخوا مي نمازي را كه – 2
معـروف اسـت، ودر    »تكبيره االحرام«، كه اين سخن به »اهللا اكبر«يد: گو مي سپس – 3

 آورد. مي باالهايش  ي خود را تا مقابل شانهها دست هنگام گفتن آن
 د.گذار مي بر پشت كف دست چپ، وبرسينهآنگاه كف دست راست خويش را  – 4
 خواند كه از اين قرار است: پس از آن دعاي استفتاح را مي – 5
» َ تَ بَنيْ دْ امَ بَاعَ طَايَايَ كَ َ خَ بَنيْ يْنِيْ وَ دْ بَ مَّ بَاعِ قِ وَ الْـاللَّهُ ِ رشْ طَايَايَ الْـمَ نْ خَ نِيْ مِ قِّ مَّ نَ ، اللَّهُ بِ غْرِ مَ

بُ  نَقَّى الثَّوْ امَ يُ طَايَايَ بِالثَّلْجِ وَ  كَ نْ خَ لْنِيْ مِ سِ مَّ اغْ ، اللَّهُ نَسِ نَ الدَّ دِ الْـاألَبْيَضُ مِ َ الْربَ ِء وَ   .»امَ

 گويد: يا اينكه مي
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كَ « ُ ريْ الَ إِلَهَ غَ ، وَ كَ دُّ تَعَاىلَ جَ ، وَ كَ مُ كَ اسْ بَارَ تَ ، وَ كَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ انَكَ اللَّهُ بْحَ  .»سُ

وذُ بِاهللاَِّ«گويد:  مي سپس – 6 يمِ أعُ جِ يْطَانِ الرَّ نَ الشَّ   .» مِ

يمِ «آنگاه پس از گفتن:  – 7 حِ َنِ الرَّ محْ مِ اهللاَِّ الرَّ  و كند مي فاتحه را قرائت ، سوره»بِسْ

 يد:گو مي

﴿                     

                              

           ﴾. خداوندا «يعني:   ،»آمين«يد: گو مي وپس از آن

 .»إجابت كن
 .كند مي نماز صبح قرائتش را طوالنيند. و در خوا مي سپس قسمتي از قرآن را – 8
د، رو مـي  آنگاه جهت تعظيم خداوند كمر خم كرده وبـا گفـتن تكبيـر بـه ركـوع      – 9 

آورد. سنت بـر ايـن اسـت كـه      مي باالهايش  را تا مقابل شانه ها دست وهنگام گفتن تكبير
رار شخص كمر خود را درحالت ركوع كامال صاف نگه داشته وسر خود را در امتداد آن ق

يش را بـه يكـديگر   هـا  دست دهد وكف دستان خود را بر روي زانويش بگذارد وانگشتان
 نچسباند.

َ الْعَظِيْمِ «د: يگو مي و در ركوع خود سه بار – 10 يبِّ انَ رَ بْحَ . واگر اين جمله را نيز به »سُ

كَ ال«آن اضافه كند، بسيار نيكو است:  دِ مْ بِحَ نَا وَ بَّ مَّ رَ انَكَ اللَّهُ بْحَ ْ سُ يلِ رْ فِ مَّ اغْ  .»لَّهُ

هُ «پس از آن با گفتن:  – 11 ِدَ عَ اهللاُ ملَِنْ محَ مِ ، سر از ركوع بر ميدارد، ودستهاي خود را »سَ

خوانـد)   آورد. شخص مأموم (كسي كه پشت سر إمام نماز مـي  هايش باال مي تا مقابل شانه
لَ «گويد:  مأمور به گفتن اين جمله نيست، وبه جاي آن مي نَا وَ بَّ دُ الْـكَ رَ مْ  .»حَ

لَكَ «گويد:  وپس از باال آمدن از ركوع مي – 12 نَا وَ بَّ . الْـرَ كاً فِيْـهِ بَارَ يِّباً مُ اً طَ ثِريْ ْداً كَ ، محَ دُ مْ حَ

ءٍ بَعْدُ  ْ نْ يشَ ئْتَ مِ ا شِ ءَ مَ لْ مِ ، وَ امَ يْنَهُ ا بَ مَ ضِ وَ ءَ األَرْ لْ مِ ، وَ اتِ وَ مَ ءَ السَّ لْ  .»مِ
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د، و هنگـام  رو مـي  ابـل خداونـد بـه سـجده اول    سـپس در مقـام خشـوع در مق    – 13
ند كه گير مي . در هنگام سجود هفت عضو بدن بر زمين قرار»اهللا اكبر«يد: گو مي سجودش

از اين قرارند: پيشاني با بيني، كف دو دست، دو زانو، وشكم انگشتان دوپا. در اين حالت 
ين بچسـباند. سـر همـه    شوند، وشخص نبايد آرنج خود را بـر زمـ   مي بازوها از پهلو دور

 گيرند. قرار ميانگشتان دست و پا نيز بسوي قبله 
ىلَ «گويد:  در سجود خود سه بار مي – 14 َ األَعْ يبِّ انَ رَ بْحَ . واگر اين ذكر را نيز به آن »سُ

رْ «اضافه كند، كار خوبي انجام داده است:  فِ مَّ اغْ كَ اللَّهُ دِ مْ بِحَ نَا وَ بَّ مَّ رَ انَكَ اللَّهُ بْحَ ْ  سُ  .»يلِ

 نشيند. مي سر خود را از سجود بر ميدارد و »اهللا اكبر«آنگاه با گفتن  – 15
اين نشستن، به جلسه ميان سجدتين معروف است وحالت آن نيـز بـدين گونـه     – 16

نشـيند. پـاي    مـي  . و بر قدم پـاي چـپش  كند مي است: شخص پاي چپ خود را از زانو تا
گردند. شخص  مي تان پاي راست بر زمين نصبشود وشكم انگش مي راست نيز از زانو تا

دست راست خود را برآن قسمت از ران راست كه به طرف زانو است گذاشته، و انگشت 
، وبا انگشـت شسـت وانگشـت وسـط     كند مي كوچك خود و انگشت كناري آن را مشت

. دهـد  مي سازد. آنگاه سبابه را نيز به جلو بلند كرده، وهنگام دعا آن را حركت مي اي حلقه
آن  د، كه البتـه گير مي دست چپ نيز بر آن قسمت از ران چپ كه به طرف زانو است قرار

 .كند نمي مشترا 
، «يد: : گو مي در اين حالت نشستن – 17 نِيْ قْ زُ ارْ ، وَ ْ ينِ دِ اهْ ، وَ ْنِيْ محَ ارْ ْ وَ رْ يلِ فِ بِّ اغْ رَ

افِنِيْ  عَ ، وَ ْ ينِ ْ ربُ اجْ  .»وَ

، خاشعانه به سجده دوم رفته، واعمالي را كه در سـجده  »اهللا اكبر«آنگاه با گفتن:  – 18
 .دهد مي اول انجام داده بود، اينجا نيز انجام

 برخاسته، وركعـت دوم را هماننـد ركعـت اول بجـاي     »اهللا اكبر«سپس با گفتن:  – 19
 شود. نمي آورد. فقط فرق آن اين است كه در ركعت دوم، دعاي استفتاح خوانده مي
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 همانند جلسه ميان دوسـجده  »اهللا اكبر«انتهاي ركعت دوم با گفتن:  آنگاه پس از – 20
 نشيند. مي

 ند:خوا مي را كه به اين صورت است، »تشهد«ودر اين هيئت نشستن  – 21
كاَ « بَرَ ةُ اهللاِ وَ َ محْ رَ َا النَّبِيُّ وَ يْكَ أَهيُّ لَ الَمُ عَ ، السَّ الطَّيِّبَاتُ اتُ وَ لَوَ الصَّ يَّاتُ ِهللاِ، وَ يْنَا التَّحِ لَ الَمُ عَ ، السَّ هُ تُ

لُهُ  وْ سُ رَ هُ وَ بْدُ داً عَ َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ أَشْ دُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ، وَ هَ ، أَشْ َ نيْ احلِِ بَادِ اهللاِ الصَّ ىلَ عِ عَ   .»وَ

ىل« عَ يْمَ وَ اهِ ىلَ إِبْرَ يْتَ عَ لَّ امَ صَ ، كَ دٍ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ ِيْدٌ  اللَّهُ ، إِنَّكَ محَ يْمَ اهِ آلِ إِبْرَ

اهِ  ىلَ آلِ إِبْرَ عَ يْمَ وَ اهِ ىلَ إِبْرَ كْتَ عَ امَ بَارَ ، كَ دٍ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ كْ عَ مَّ بَارِ ، اللَّهُ يْدٌ ِ ِيْدٌ جمَ ، إِنَّكَ محَ يْمَ

يْدٌ  ِ  .»جمَ

، وَ « نَّمَ هَ ابِ جَ ذَ نْ عَ ذُ بِكَ مِ وْ ْ أَعُ مَّ إِينِّ نْ فِتْنَةِ اللَّهُ مِ ، وَ ِ ابِ الْقَربْ ذَ نْ عَ يَا وَ الْـمِ حْ نْ فِتْنَةِ الْـمَ مِ ، وَ تِ امَ مَ

الِ الْـ جَّ يْحِ الدَّ سِ  .»مَ

 .كند مي و پروردگارش را به هر آنچه از خير دنيا وآخرت كه بخواهد دعا
 .»السالم عليكم ورمحة اهللا«گويد:  مي آنگاه بطرف راست خود سالم فرستاده و – 22

 فرستد. مي نين بطرف چپ خويش اين سالم راوهمچ
دُ أَنْ الَ «...ركعتي ويا چهار ركعتي بود. در انتهاي تشهد يعني: واگر نماز سه  – 23 هَ أَشْ

لُهُ  وْ سُ رَ هُ وَ بْدُ داً عَ َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ أَشْ  .كند مي را قطع دعا .»إِلَهَ إِالَّ اهللاُ، وَ

يش را تا ها دست شود، ودر اين هنگام مي وقائم برخاسته »اهللا اكبر«آنگاه با گفتن  – 24
 برد. مي باالهايش  مقابل شانه

آورد. أما در قرائـت خـود فقـط     مي سپس بقيه نماز را همانند ركعت دوم بجاي – 25
 .كند مي سوره فاتحه را خوانده وبدان اكتفا

نشيند. يعنـي پـاي راسـت خـود را تـا كـرده، وكـف         مي »تورك«سپس بحالت  – 26
د، وقـدم چـپش را از زيـر سـاق پـاي راسـت       گـذار  مـي  شتان پاي راست را بر زمـين انگ
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ي خود را بـر  ها دست د، وهمانند تشهد اولگذار مي گذرانيده، ونشيمنگاه خود را بر زمين
 د.گذار مي رانهايش

 .كند مي ودر اين حالت نشستن تشهد را به صورت كامل قرائت – 27
 يد:گو مي ستد وفر مي آنگاه بطرف راستش سالم – 28

 ، وسپس به همين صورت به طرف چپ خود سالم»السالم عليكم ورمحة اهللا«
 فرستد. مي

 نماز امور مكروه در
باشد. اما  مي ملتفت شدن به اين طرف و آن طرف، با سر ويا چشم در نماز مكروه – 1

 نظرانداختن به آسمان حرام است.
 دارد.انجام حركتهاي غير ضروري در نماز كراهت  – 2
به همراه داشتن شيئ كه انسان را در نماز بخود مشغول كند، هماننـد چيـزي كـه     – 3

 .كند مي وزن داشته ويا رنگارنگ باشد، كه در اين صورت شخص را به خود جلب
 بر روي خاصره يا تهيگاه. ها دست يا گذاشتن »تخصر« – 4

 كند مي اموري كه نماز را باطل
 ي اگر مقدار آن كم باشد.سخن گفتن از روي عمد، حت –1
 منحرف شدن از قبله با تمامي بدن. –2
 خروج باد از مقعد شخص، وهر آن چيـزي كـه باعـث انجـام وضـوء ويـا غسـل        –3

 گردد. مي
 انجام حركات زياد ومتوالي وغير ضروري. – 4
 خنده در نماز، حتي، اگر بسيار كم باشد. – 5
 ني به حركات نماز به صورت عمد.اضافه كردن ركوع، سجود، قيام، ويا نشست – 6
 سبقت گرفتن از إمام در انجام حركات نماز به صورت عمد. – 7
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 نماز مسائل در أحكام سجود سهو در
در صورتي كه شخص در نماز دچار سهو شده واشتباها ركوع، سجود، قيـام ويـا    – 1

 .دهد مي منشستني بر آن بيافزايد، پس از سالم دادن دوبار سجده نموده و دوباره سال
مثال: اگر شخص مشغول أداي نماز ظهر بود، و براي ركعت پنجم برخاسـت، وسـپس   

نشـيند،   مـي  به او اين مسئله گوشزد شده ويا خود او متوجه آن شد، بـدون گفـتن تكبيـر   
. آنگاه دوبار سجده سـهو نمـوده و دوبـاره    دهد مي برد و سالم مي وتشهد أخير را به پايان

 .دهد مي سالم
ن اگر تا پس از سالم دادن به اين اشتباه خود آگاه نشد نيز به همـان صـورت   وهمچني

 .دهد مي دوبار سجده سهو كرده ودو باره سالم
اگر قبل از إتمام نمازش سالم بدهد، وايـن أمـر در مـدتي نزديـك ونـه چنـدان        – 2

د شـده، ويـا   اي كه بتواند بقيه نمازش را به آن بيافزايد به او گوشـز  طوالني يعني به اندازه
خودش متوجه آن گردد، آنچه از نمازش را كه باقي مانده است به پايان برده، سجده سهو 

 .دهد مي نموده، و سپس سالم
مثال: اگر شخص به أداي نماز ظهر مشغول بود، ودر نتيجه سهو در انتهاي ركعت سوم 

بايـد برخاسـته   سالم داد، و اين اشتباه به او گوشزد شده، ويا خودش متوجـه آن گرديـد،   
وركعت چهارم را به جاي آورد، وپس از انتهاي تشهد دوبار سجده سهو نموده، و پس از 
آن سالم دهد. واگر پس از گذشت مدتي طوالني اين اشتباه را بياد آورد، بايد همه نمازش 

 را از اول بخواند.
ـ  – 3 ل از در صورتي كه شخص تشهد اول ويا ديگر واجبات نماز را فراموش كند، قب

، ونمازش درست اسـت. ودر صـورتي كـه يكـي از ايـن      كند مي سالم دو بار سجده سهو
واجبات فراموش شده را قبل از انتقال از محل آن وورود به حركت بعـدي بيـاد آورد، آن   

، وبر او هيچ اشكالي وارد نيست. ودر صورتي كه ايـن واجـب فرامـوش    دهد مي را انجام
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ن وقبل از رسيدن به حركت بعدي بيـاد آورد، بـه حركـت    شده را پس از انتقال از محل آ
 .دهد مي را انجام آن قبلي برگشته و

آن را  مثال: در صورتي كه شخص، انجام تشهد اول را فراموش كند، ولي قبـل از قيـام  
، دهـد  مـي  ند وبقيه نماز را به صورت طبيعـي آن ادامـه  خوا مي بياد آورد، پس تشهدش را
در صورتي كه انجـام تشـهد را فرامـوش كـرده و بـراي قيـام        وهيچ امري بر او نيست و

ند وبقيه خوا مي برخيزد، اما قبل از قائم شدن كامل بدن آن را بياد آورد، برگشته وتشهد را
. اما أهل علم عقيده دارند كه اين شخص بايد قبـل از سـالم، دوبـار    دهد مي نماز را ادامه

ست كه قيام ناقصي به نمـاز او اضـافه شـده    سجده سهو كند. و اين مسئله به اين خاطر ا
 است. واهللا أعلم.

در صورتي كه شخص مشكوك باشد كه آيا دو ركعت از نماز را به جـاي آورده،   – 4
و يا اينكه سه ركعت آن را انجام داده است، وهيچكدام ازاين دو احتمال نزد او بر ديگري 

يل كند. بدين صورت كـه همـواره   برتري نداشته باشد، پس بايد شك خود را به يقين تبد
 .كند مي ، وآنگاه در انتهاي نماز وقبل از سالم دوباره سجده سهوكند مي بر عدد كمتر يقين

مثال: اگر شخص مشغول أداي نماز ظهر باشد، ودر ركعت دوم خود شك كنـد، يعنـي   
اينكه نداند كه هم اكنون در ركعت دوم است يـا ركعـت سـوم، و هـيچ كـدام ازايـن دو       

حتمال در ذهنش بر ديگري برتري نيابد، بايد به عدد كمتر كه همـان ركعـت دوم اسـت    ا
يقين كرده وبقيه نماز را برا ين مبنا ادامه دهـد. و در انتهـاي نمـاز وقبـل از سـالم دوبـار       

 سجده سهو كند.
اگر شخص در تعداد ركعاتي كه ادا كرده است مشكوك باشد، ونداند كه مثال دو  – 5

كرده است، ويا اينكه سه ركعت را به انجام رسانيده است، اما يكي از اين دو  ركعت را ادا
احتمال را بر ديگري برتري دهد، آنگاه است كه بايد بر احتمال أرجح يقـين كنـد. خـوا ه    
اين احتمال عدد كمتر باشد، يا بيشتر. وپس از سالم دوبار سجده سـهو نمـوده ودو بـاره    

 .دهد مي سالم
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د مشكوك شد كه آيا اين ركعت، ركعت دوم است يا سوم، اما نـزد  در ركعت دوم خو
او اين احتمال كه اين ركعت، ركعت سوم است، بر احتمال ديگـر ارجحيـت داشـت، در    
نتيجه بر اين احتمال ديگر أرجحيتي ركعت سوم يقين نموده و بقيـه نمـازش را بـرهمين    

 .دهد مي نموده و دوباره سالم. آنگاه پس از سالم دوبار سجده سهو دهد مي مبنا ادامه
، كنـد  نمـي  ودر صورتي كه پس از اتمام نماز مشكوك شد، به اين شك هـيچ تـوجهي  

مگر اينكه در مورد اشتباهي يقين حاصل كند. واگر ايـن شـخص فـردي بـود كثيرالشـك      
اي نهاده وبراي آن ارزشـي   )، پس نبايد به اين شك خود وقعهكند مي (كسي كه زياد شك

 چون اين شك از روي وسواس است. قائل گردد.
 نبينا حممد وآله وصحبه اهللا وسلم عىل واهللا أعلم، وصىل



 
 

 

 چگونگي طهارت شخص بيمار

شخص بيمار بايد عمل طهارت را با آب انجام دهد. در نتيجه براي رفـع حـدث    – 1
 .كند مي أصغر وضوء گرفته، و جهت رفع حدث أكبر غسل

 بيشتر شدن بيماري، ويا خـوف از كنـدي بهبـودي   واگر بعلت عجز، ويا ترس از  – 2
 توانست با آب طهارت بگيرد، پس بايد تيمم كند. نمي
ي خود بر زمين طاهر يكبـار  ها دست كيفيت تيمم به اين صورت است كه با كف – 3

يش را بـا  ها دست ضربه زده، وبا آن همه صورت خود را مسح كند، وسپس كف و پشت
 يكديگر مسح كند.

خص از طهارت خودش عاجز بود، پس بايد شخص ديگري او را وضوء و اگر ش – 4
 يا تيمم دهد.

 اگر در قسمتهائي از اعضاي طهارت زخم و جـرح وجـود داشـت، آن را بـا آب     – 5
شويد. واگر شستن با آب باعث وخامت زخم شود، بايد دست خود را با آب تركـرده،   مي

شـد، پـس بايـد     مي باعث عفونت زخموبا آن روي زخم مسح كند. واگر مسح كردن نيز 
 تيمم كند.

اگر در بعضي از اعضاي طهارت شكستگي وجود داشت، ومحل اين شكستگي با  – 6
گچ ويا پارچه پوشيده شده بود، بايد به جاي شستن اين اماكن، آن را بـا آب مسـح كنـد،    

 د.گير مي وهيچ احتياجي به تيمم نيست. چون مسح جاي شستن را
بر ديوار ويا هرچيز طاهر ديگري كه بـر آن گـرد نشسـته اسـت      ندتوا مي شخص – 7

تيمم كند. واگر ديوار بوسيله چيزي همانند رنگ كه از جنس زمين نيسـت پوشـيده شـده    
 توان بر آن تيمم كرد، مگر اينكه برآن گرد نشسته باشد. نمي باشد،
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د نشسـته اسـت   اگر تيمم گرفتن بر زمين، ديوار، ويا هر چيز ديگري كه بر آن گر – 8
 غيرممكن بود، ميتوان خاك را در ظرف ويا دستمالي نگهداري كرده، وبا آن تيمم نمود.

در صورتي كه شخص براي أداي نماز تيمم نموده وتا نماز بعدي بر اين طهـارت   – 9
به همين تيمم اكتفا نموده ونماز بعدي را نيز به همين تـيمم أدا كنـد،    تواند مي باقي بماند،

ي به تيمم دوباره ندارد. چون او هنوز بر طهارت خود باقي بوده، وايـن طهـارت   واحتياج
 باطل نشده است.

برشخص بيمار واجب است كه بدن خود را از نجاست طاهر كند. واگر بر انجام  – 10
ند ونمازش صحيح بوده واحتياجي به خوا مي طهارت توانائي نداشت، به همان حالت نماز

 اعاده آن نيست.
برمريض واجب است كه با لباسي طـاهر نمـاز بخوانـد. ودر صـورت نجاسـت       – 11

شسته و يا با لباس طاهري عوض كند. واگر اين أمر نيز امكان نداشـت  آن را  لباسش بايد
 ند، و نماز او صحيح بوده واحتياجي به إعاده آن نيست.خوا مي به همان حالت نماز

واند. ودر صورت نجاست اين مكان شخص بيمار بايد در مكان طاهري نماز بخ – 12
يا شيئ بايد آنجا را شسته، ويا آن شيئ را با شيئ طاهر ديگري عوض كند. يا اينكه بايـد  
بر آن، دستمال، وياشيئ طاهر ديگري فرش كرد. واگر اين امور امكان نداشت، بـه همـان   

 ز نيست.ند، ونماز او هيچ اشكالي ندارد، واحتياجي به إعاده نماخوا مي صورت نماز
تواند به دليل عجز از طهارت، نماز خود را از وقت محـدد آن   نمي شخص بيمار – 13

. حتـي  كنـد  مـي  عقب بياندازد. بلكه بقدر امكان طهارت گرفته و نماز را در وقت خود أدا
 اگر در بدن، لباس، ومكان نمازش نجاستي باشد كه قادر به زودودن آن نيست.

 ركيفيت نماز گزاردن شخص بيما

بر شخص بيمار واجب است كه نماز فريضه را ايستاده بخواند. حتي اگـر كـه در    – 1
 اين حالت كج شده وبر ديوار، عصا، ويا هر چيز ديگري تكيه زند.
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بنشـيند.   توانـد  مـي  پس در صورتي كه نتواند به صورت ايستاده نماز را أدا كنـد،  – 2
 هار زانو بنشيند.وبهتر است كه در اين حالت در هنگام قيام وركوع چ

واگر نماز خواندن به صورت نشسته نيز برايش امكان نداشت، بـه پهلـو ورو بـه     – 3
ند، كه در اين صورت بهتر است كه بر پهلوي راست خود بخوابد. واگـر  خوا مي قبله نماز

نماز گـزارده، ونمـازش صـحيح     تواند مي نتوانست روبه قبله نماز بخواند، به هرجهتي كه
 حتياجي به اعاده آن نيست.است وهيچ ا

واگر نماز گزاردن به پهلو نيز براي او غير ممكن بود، بـه كمـر خوابيـده، پاهـاي      – 4
. وبهتر است كه در اين حالت، سرخود را كمـي بلنـد كنـد، تـا     كند مي خود را متوجه قبله

بـه   نگاهش متوجه قبله باشد. واگر براي او امكان نداشت كه پاهايش را متوجه قبله كنـد، 
 هر حالتي كه هست نماز گزارده، و نمازش صحيح است، وهيچ احتياجي به اعاده ندارد.

بر بيمار واجب است كه در نماز خود، ركوع و سجود كنـد. و در صـورت عـدم     – 5
، كه در حالت سجود، سرخود دهد مي توانائي، اين اعمال را با حركت واشاره سرش انجام

توانسـت ركـوع كنـد واز سـجود      مـي  . واگر شخصدهد مي را پائينتر از حالت ركوع قرار
عاجز بود، در هنگام ركوع، ركوع خود را انجام داده، ودر هنگام سجود بـا سـر خـود بـه     

توانست به سجود برود، اما از ركوع عاجز  مي ، ودر صورتيكه شخصكند مي سجود اشاره
 .كند مي ركوع اشاره بود، در هنگام سجود، سجده كرده، ودر هنگام ركوع با سر خود به

واگر اشاره كردن به سر نيز در هنگام ركوع و سجود برايش غير ممكـن بـود، بـا     – 6
. پس براي ركوع كمي چشـمان خـود را بـر هـم     كند مي چشمان خود به اين اعمال اشاره

بندد. واما اشاره كردن با انگشـتان دسـت    مي گذاشته، وبراي سجود چشمان خود را بيشتر
دهند، هرگز صـحيح نبـوده،    مي انجامآن را  ود و ركوع كه برخي از بيماراندر هنگام سج

اي  شناسيم. و أهـل علـم نيـز بـدان اشـاره      نمي ودر كتاب وسنت هيچ اصل ونشاني از آن
 اند. نكرده
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 واگر اشاره كردن به سر وچشم نيز براي بيمار امكان نداشت، به قلب خـود نمـاز   – 7
، وسـجود، ركـوع، قيـام وقعـود     كنـد  مي ه و آيات را قرائتند. در نتيجه تكبير گفتخوا مي

 .»ما نو يءولكل امر«كند.  نيت مي(نشستن) را به قلب خود 
بر شخص بيمار واجب است كه همه نمازها را در اوقـات محـدد خـود بخوانـد،      – 8

وهمه واجبات آن را تا حد استطاعت انجام دهد. واگر به جـاي آوردن نمازهـا در وقـت    
بين نمازهاي ظهـر وعصـر، وهـم چنـين      تواند مي ن برايش با مشقت همراه بود،مكتوب آ

مغرب و عشاء جمع بسته و اين نمازها را به صورت جمع بخواند. در نتيجه اين نمازها يا 
شوند، يعني نماز عصر را پس از نماز ظهـر و در وقـت    مي خوانده »جمع تقديم«بصورت 

. ويا اينكـه  كند مي مغرب، ودر وقت نماز مغرب أدا نماز ظهر، ونماز عشاء را پس از نماز
ند. يعني نماز ظهر را قبل از نماز عصـر، ودر  خوا مي »جمع تأخير«اين نمازها را بصورت 

آورد.  مي وقت نماز عصر، ونماز مغرب را قبل از نماز عشاء، ودر وقت نماز عشاء به جاي
 باشد. مي تر و راحتوبايد شخص ببيند كه كداميك از اين حاالت جمع براي ا

 توان به صورت جمع با نمازهاي ديگر خواند. نمي اما نماز صبح را
در صورتيكه شخص بيمار مسافر بوده وبراي معالجه به ديار ديگري غير از شـهر   – 9

بخوانـد. يعنـي    »قصر«خود مسافرت كرده باشد، بايد نمازهاي چهار ركعتي را به صورت 
، تا اينكـه بـه   كند مي ا به جاي چهار ركعت، دو ركعت أداعصر، و عشاء ر نمازهاي ظهر، 

 شهر خود باز گردد. حال خواه اين سفر طوالني ويا كوتاه باشد.

 واهللا الموفق
 نوشته فقير إلي اهللا
 محمد الصالح العثيمين
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