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  )حنفي( طريقة نماز
د ديدوجل فوائدش را خواه عز إن شاء اهللال بخوانيد لطفاً اين رساله را مكم.  

  فضيلت درود شريف

دعا : خواند گفته شد كه حمد وثناء و درود شريف ميآنبعد از نماز به 
  .)1(بخواه قبول مي گردد، سؤال كن داده مي شود


�1 ��� 2�3 %	 ����4         5�67��	 ���� 	-���4��  
 در قرآن و احاديث فضائل بيشمار نماز خواندن و! برادران عزيز اسالمي

 ،2پ سورة منافقون ،9آيه در  چنانچه ،است دنماز وار نخواندنسزاي سخت 
 : خداوند ارشاد فرموده

89: 	-;<8+= 8#9 >?�	 8@A9B0  ��CDC�	8-�+B0 ��CD�@E�;3

:8� :��B0?��	 ��EF , #8� ��CF;G #8+8�  �

�C.B/ 8H �B, EI8�EJ89�B(�;� �8KE�	 ;�;L 8H M   

اي مؤمنان اموال شما واوالد شما   
هي، را از ذكر ال غافل نگردانند شما

و اگر كسي چنين كرد پس آن 
  .زيان خواهد بوددر گروه 

: فرمايند حضرت امام محمد بن ذهبي حكايت مي كند، مفسرين كرام مي
 پس شد،اپنج وقت نماز مي ب تعالىن آية مباركه مطلب از ذكراهللا اي كه در

سامان و  خريد و فروش اموال، معيشت و روزگار، ساز ودر شخصي كه 

                                                 

)1( � 2�3 %	 ���4 N<�	 ��� ����	� ��O�P�	 �& Q-@��	 �PF QRS�<�	 #<� ����� ��=� ���
����	 T1285(شمارة حديث ، 2170، ص(.  
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اش اداء نكند از جمله خسارت  نماز را در وقت معين وده واوالد مصروف ب
  .)1(ديدگان است

  ترين سوال در روز قيامت اولاز همه 

 صّلى اهللا تعالى عليه وآله وسّلم گنجينه فيض ،مدينه، قرار قلب وسينهارِتاجد
 در روز قيامت قبل از همه اعمال بنده سوال از نماز مي: اند دهارشاد فرمو
اگر درست نتوانست  كاميابي است و فالح و در ب درست بدهدشود اگر جوا
  .)2(د شد و او در زيان مي باشدخواه ءپس رسوا دجواب ده

  نور براي نمازي 

2 ���� �=�� ����� م، شاه بني آدمدوعالم، نور مجسي اآق�3 %	 ���4 
كه حفاظت از نماز نمايد، در روز قيامت نماز  شخصي: اند دهارشاد فرمو

، براي آن را نكند حفاظت آنكه  گردد و كسي ايش نور و دليل نجاتش ميبر
ست و نه دليل نجات، وآن شخص در قيامت با فرعون، ا قيامت نه نوري در

  .)3(گردد ميقارون، هامان و ابي ابن خلف حشر 

  ديگر حشر خواهند شد  كساني باهمچه 

ذهبي حكايت  دد بن احمحضرت سيدنا امام محم !برادران عزيز اسالمي
 اين چهار كه تارك نماز با: فرمايند ميبعضي علماء كرام رحمهم اهللا  ،كند مي

باشد كه  از اين سبب همراه مي) ، قارون، هامان و ابي ابن خلففرعون(كس 

                                                 

  .20كتاب الكبائر، ص) 1(
)2( Q����	 IU/ T V�W	 I�J�	 Q����	 �PF QV
���	X�<F 18883(، شمارة حديث 115، ص7ج.( 
)3( Q����	 Y�/ �& Q����	 �PF Q�S	�X�	 Z�[ 1611(، شمارة حديث 21، ص2ج.( 
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 از را ترك ميممردم عموماً بخاطر دولت، حكومت، وزارت و تجارت ن
فرعون  ند حشر آن باخواي حكومت نماز نم نمايند كسي كه بسبب مشغوليت

 قارون مي باكند حشرش  دولت نماز را ترك مي شود، كسي كه بخاطرِ مي
باشد با وزير فرعون هامان  مي وزارتسبب ترك نمازش كه شود كسي 
كند حشرش  يشود و اگر بخاطر مصروفيت تجارت نماز را ترك م حشر مي

  .)1(مه ابي ابن خلف خواهد بودمكرّبا تاجر كافر بزرگ مكه 

  حالت شديد زخمي بودندر نماز 

حملة قاتالنه شد، عرض  �>� �3R\�2 	% بر سيدنا عمر فاروق  وقتي كه
شخص ! گوش فرادهيد! بلي: نددفرمواي امير المؤمنين وقت نماز است  شد

دنا عمر را در اسالم هيچ سهمي نيست، وسي كند آن كه نماز را ضايع مي
  .)2(ار را اداء فرمودندفاروق باوجود شديد زخمي بودنش نم

  اسباب نور يا تاريكي بر نماز

دنا عباده بن صامت از حضرت سي %	 R\�2روايت است كه نبي  �>� �3
2 ���� �=�� ����� تاجدار رسالت ،رحمت، شفيع امت: ده اندفرمو  ���4	�3 %

ت، ركوع ئشخصي كه بطور درست وضو كرده بعد براي نماز ايستاده شد قرا
حفاظت  ارشما  تعالىگويد، اهللا  ن نماز ميآل نمايد پس را مكم جود آنو س

برده مي  انفرمايد چنانچه تو از من حفاظت كردي بعد آن نماز بطرف آسم
 باشد، پس براي آن دروازه هاي آسمان باز مي شود و برايش نوري مي

وآن نماز شفاعت آن شخص  گردد ميم يشوند حتي كه دربارگاه خداوند تقد

                                                 

 .همان مرجع) 2(      .21كتاب الكبائر، ص) 1(
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ل نكند پس ت نماز را مكمئوع، سجود و قراككند و اگر او ر را مي ينماز
بعدآن  ،ها كند چنانچه تو مرا ضايع كرديرخداوند تو را  :گويد نمازش مي

شود و برآن  نماز را همين ترتيب بطرف آسمان مي برند كه برآن تاريكي مي
 پيچيده بررا مثل پارچة كهنة  بعد آن ،شوند دروازه هاي آسمان بسته مي

  .)1(شود زده مي ين همان نمازاده

  يك سبب خاتمة بد

2دنا امام بخاري حضرت سيحضرت : فرمايند مي ���� �$[ 	% �3
ي خواند، ركوع و مشخصي را ديد كه نماز  �>� �3R\�2 	% حذيفه بن يمان 

لت انمازيكه شما خوانديد اگر در ح: كرد، فرمود جود را درست اداء نميس
د سيدنا محم طريقةوفات كردي پس موت شما به  خواندنين نماز هم

2 ���� �=�� ����� مصطفيدر روايت سنن  .)2(واقع نخواهد شد  ���4	�3 %
حاال چنين نمازي شما از كي تا : پرسيدندحضرت  نسائي اينهم است كه آن

 ،چهل سال است كه اينطور نماز مي خوانم: ؟ آن شخص گفترا اداء مي كنيد
ين حالت مرگت ا درين چهل سال شما نمازي نخوانده ايد و اگر در: دندفرمو

3(دي نمي ميريواقع شود، بردين محم(.  

  دزد نماز

  ،روايت است كه تاجدار رسالت �>� �3R\�2 	% از حضرت ابو قتاده 
����� ��=� ���� 2 آنشما ين ر بد دترين دز بد: دندارشاد فرمو  ���4	�3 %

                                                 

)1( Q����	 ISU/ T ^_�	 I�J�	 Q����	 �PF QV
�;��	 X�<F 19049(، شمارة حديث 129، ص7ج(، 
)2( Q`G-O� �P9 a 	,b �& Q����	 �PF Qc�K6�	 d�74  808(، شمارة حديث 284، ص1ج.( 
)3( Q����	 e�J)3 �& Q-@��	 �PF QRS ). 1313(حديث  ، شمارة2173ص  �># 	�>�
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نماز كيست؟  ددز! يارسول اهللا: ي كند، عرض كردنددزدر نمازش د كه ستا
  .)1(آنست كه ركوع وسجده نماز را كامل نه كند: فرمودند

  دزد دو اقسامِ

�32حكيم االمت حضرت مفتي احمد يار خان  ،مفسر شهير %	 ]$� ���� 
هست معلوم شد كه دزد نماز از دزد اموال بدتر: فرمايند ميتحت اين حديث 

مگر دزد  ،كند شود، چيزي نفع هم مي چرا كه دزد مال اگر جزاء داده مي
شود و برآن در هيچ صورتي نفعي وجود ندارد،  ل داده مينماز سزاي مكم

خورد و دزد نماز در حق خداوند خيانت مي كند،  دزد مال حق بنده را مي
ته بايد حال وي، از اين نك است كند اين كسي كه نماز را ناقص اداء مي

  .)2(كنند كساني عبرت بگيرند كه نماز را اصالً اداء نمي
اينكه مردم نماز نمي خوانند و اگر مي خوانند  اول !برادران عزيز اسالمي

 خواندندرست از طريقة اكثريت از سبب نياموختن درست سنت ها امروز 
، گردد ميتقديم نماز مختصراً  خواندندر اينجا طريقة  .نماز محروم اند

بخاطر رضاي اهللا عزوجل نماز را خوب بفكر بخوانيد و نمازهاي خود را 
  .اصالح فرمائيد

  طريقة نماز حنفي
باوضو رو به قبله طوري ايستاده شويد كه فاصله بين انگشتان هر دو پا 

كه هر دو گوشها باال برده  دست را تا دو به اندازة چهار انگشت باشد و هر
م چسپيده ونه ه باهنانگشتان  ماس گيرند وانگشت ابهام به نرمة گوش ت
                                                 

)1( Q��fW	 �<�+ QI6<! #& �$0 �+g� �<��	 22705(، شمارة حديث 386، ص8ج.( 
)2( h�_�	 I�J�	 Qi-F��	 �& Q��@)�	 �PF Qd�' .78، ص2، ج+�	� 	�>
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و كف دستها بسوي  ريدگذاب (NORMAL) يولمعمبلكه بحالت  خيلي باز
د نيت آن ينخوا ميرا كه  ينمازاكنون  ،قبله باشند، نظر بجاي سجده باشد

نيت (ط زبان هم گفته شود بهتر است مثالً توس ،يعني در دل ارادة كامل نموده
را  د پس اينخوان ميظهر، اگر باجماعت  ر ركعت فرضِكردم كه بخوانم چها

يعني اهللا اكبر گفته شود و اكنون تكبير تحريمه ) هم بگويد پشت سر اين امام
مچ دست  دستها را پائين آورده زير ناف طوري ببندد كه كف دست راست بر

دور ه چپ وسه انگشت وسط برپشت مچ دست چپ انگشت ابهام كوچك ب
  : ثناء شروع شود بدين ترتيب آن حلقه شده بعد

  

���	 8H8f87�6;� 8j ���87�& "�;@
k�8�838� 8H;���	 8j8�86838��  8jA�8'

k��b B:8�8� Bl��;�8j  

و من  شما اي اهللاهستي پاكي   
بركت  كنم و با را ميشما تعريف 
 بلند شما عظمتو  شما است نامِ

  .از تو معبودي و نيست غير است
  

  : اندبعد تعوذ بخو

B0 �����& C,-;� 8# + "*�	��B) ( "��	�'����من در پناه خداوند مي آيم از     
  شيطان مردود

  

  : بخواند بعد تسميه 

��� !"��	 �#��!"��	 m%	 �����كنم بنام خدائيكه بسيار  شروع مي    &
  .مهربان و بي نهايت بارحم است

  

  : بعد سورة فاتحه
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 E�	 o�8�  ����� ;���87E�	 8� �B��8��Z���1  

��� !"��	 �#���!"��	��Z�p �    H� �8+  

q ��	 ���-89�#9 �Z��r�������8j"9�b  8j�"9�b� ;�;6��8f 

;� �8P��8f Z���s��  L	� �q ��	 8f � Bt	8�

	C���8�� u8P���Z�v��  ��8�fB0 8#9 >?�	 Bt	8� 4 8w

��B�8����@ Z��x���  ��Bl��E�	�y8���B�8� ��-;U���@ 

"U�	 B:8�q �8����Z��z���  

كه  استتمام خوبيها خداي را    

مالك همه جهان است، بسيار مهربان 

و نهايت بارحم، مالك روز جزا، 

خاص ترا عبادت مي كنيم وخاص 

خواهيم، مارا براه  مدد مي از تو

 كه بر راست هدايت فرما، راه آنهائي

كه  يايشان احسان كرده ايد، نه آنهائ

  .كرده ايد ونه گمراهانبرآن غضب 

بعد سه آيات كوچك يا  ،سورة فاتحه را تمام كرده آهسته آمين بگوئيد
يك آيه بزرگ كه برابر سه آيات كوچك باشد يا سوره اي مثالً اخالص را 

    : بخوانيد

 {��8!B0 ;�?��	 8-;L EIC|��Z�}     ;��?��	

;�8�"��	 Z�p  ���B�-;9 ��B�8� �� �89 ��B�  

��Zr�� ��B�8� {�8!B0 ~	-CJCF ;�?� #CD89���Zs��  

 ،اهللا يگانه است آنشما بفرمائيد   
ز است، نه او را اهللا بي نيا

از كسي پيدا فرزنديست و نه او 
  .است شده و نه كسي مثل او

  

 ركوع برويد و زانوها را طوري بادست بگيريده بگفته  �B0EF86 	%�اكنون 
 پشت صاف ،ندشورش را گرفته باخوب دزانو و انگشتان  كه كف دستها بر
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 كم از ونظر به قدمها باشد كه ،بوده سر با پشت برابر بوده پائين يا باال نباشد
)687B��;سه بار تسبيح ركوع يعني كم  8�q�&8R E�	8� ����� #��  �8	�8Z �% �8گفته بعد  
 ميومه ق اين ايستادن را ،ايستيده در اين موقع كامالً راست ب ،بگوئيد ̀;��8 !8

8 �B>8&"�8اگر تنها بوديد بعد از آن  ،گويندH E�	87��;� بعد ،بگوئيد �%	 B0EF86�  گفته
بعد دستها بعد  ،اشته شوندذزانوها بزمين گ اولطوري به سجده ميرويد كه 

توجه بيني بعد پيشاني و اولاريد كه ذگ را مي درميان هر دو دست طوري سر
زمين بخورد و پيشاني بر زمين ر خوان بتبلكه اس داشته باشيد كه نوك بيني نه

شكم را از رانها ورانها را  ،را از پهلوها نظر بسوي بيني باشد، بازوها ،يدهپچس
و ) بلي اگر در صف بوديد بازو را با پهلو بچسپانيد( از ساق پاها جدا سازيم

 هر ده انگشت ي هر ده انگشت پاها طوري بسوي قبله قرار گيرند كه كفور
مگر ساق  ،وانگشتان رو به قبله باشند هدشدستها پخش  كف ،زمين باشند بر

87)B سه بار تسبيح سجده يعني كم از كم ريد، اكنون گذاها را بر زمين ن�6;�
W	 8Rq�پيشاني بعد بيني  اولبعد سر را طوري بلند كنيد كه  ،بگوئيد �����8&

رو به قبله  وانگشتانشستاده اي، راست بعد قدمِ ،وبعد دست ها برداشته شوند
دستها را بر رانها  كفخوب برآن راست نشسته و، چپ خوابيده باشند وقدمِ

قبله و سر  بانگشتان هر دو دست بجانكه  طورياريد ذبگنزديك زانوها 
بعد  .گويند جده را جلسه ميسانگشتان نزديك زانوها باشند نشستن بين دو 

ين وقفه گفتن ا كنيد، در ف گفتن توّقمقدار يكبار سبحان اهللاه بكم از كم 
���	"�;@ El	 J�� ��R )بعد ،مستحب است) يعني اي اهللا مرا مغفرت كن �%	 B0EF86� 

ل سر را بلند كرده بعد اكنون او ،شود م ميسجدة دو اولگفته مثل سجدة 
و در زمان بلند اشته بر نوك پنجه ها راست ايستاده ذدستها را بر زانوها گ
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ل زمين تكيه ندهيد، اين يك ركعت شما مكمر بدون عذر دست را ب شدن
الرحيم خوانده الحمد و سوره اي  نبسم اهللا الرحمم اكنون در ركعت دو ،شده

م ده كرده بعد از برداشتن سر از سجدة دوو سج ركوع اولرا بخوانيد و مثل 
ين نشستن بعد ا ،را خوابانده بنشينيدراست را مستقيم داشته و قدم چپ  قدمِ

م دو ركعت قعده گفته مياز سجدة دو د بخوانيدشود، اكنون در قعده تشه.  
  

"P�	��"� 7;� m% 8���"��	8-�;�	 
8�?)�	86q��;�.  �"��	B�;� 8�B� ���8H 
B0A9��8@	"<��6AR 8� m%	 C]��8��!8�
8�8&8�BF;3;�. "��	B�;� 8�B���8<8� 8�k�� 
 �86 G m%	 "��	 � 7��8# B0��8@;� B0E( 
B: �b��k�8� �bB: �%	 8�B0����8@;� B0?( 
;+87"���8� 	�6;�;̀ 8�8�;��-C�;�.  

تمام عبادات قولي، فعلي و مالي   
د، سالم هستنبراي خداي عزوجل 

تو اي نبي و رحمات  باد بر
خداوند و بركاتش، سالم باد بر ما 
همه و بربندگان نيك خدا، من 

اهللا ديگر دهم كه بجز  گواهي مي
 گواهي مي هيچ معبودي نيست و

رسولش  دهم كه محمد بندة او و
  .است

انگشت وسط دست راست  ،رسيديد ):(كه در تشهد نزديك لفظ  وقتي
را با انگشت ابهام حلقه نموده و انگشت كوچك را با انگشت كنارش بركف 

نگشت شهادت را ا ):(فظ باگفتن ل)  )?�B0�B0 ;�8@(دست چسپانده و فوراً بعد از 

 )b:( و بر لفظ انيدونچرخرا اين طرف يا آن طرف  اما آن .بلند مي كنيد
اكنون اگر بيشتر از دو  ،فوراً پائين انداخته همه انگشتان را راست نمائيد
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ه بلند شويد، اگر نماز فرض را مي گفتاهللا اكبر ركعت خواند نيست پس 
الرحمن الرحيم و الحمدشريف  خوانيد در قيام ركعت سوم و چهارم بسم اهللا

افعال ديگر را بهمين ترتيب  .را بخوانيد و ضم كردن سورة ديگر الزم نيست
اي و يا سه سوره سورة فاتحه  زاگر سنت و نفل بود پس بعد ا انجام دهيد و

پس در قيام  ديخوان ميبلي اگر پشت سر امام نماز  ،آيه ديگر با آن ضم كنيد
بعد از تكميل  ،بلكه خاموش مي ايستيد ،نمي شودت خوانده ئهيچ ركعتي قرا

  :اخيره بعد از تشهد درود ابراهيمي را بخوانيد ةچهار ركعت در قعد

�	��;@"� 848� q�Ik�� "�87;+k��8�8� ��  �V=
k��8� 8w��?�84 8�BF��"�87;+  8��� L	8��&�b

8�k��8�   {���� �8! 8H"f�b 8��� L	8��&�b �V=
 Q{����O8+�	��"�;@ k��8� �j��8&  ��"�87;+

k��8�8�  8wEF8�8& 8�BF ��"�87;+ �V=
k��8� k�8�8� 8��� L	8��&�b 8��� L	8��&�b �V= �

{����O8+ {��� �8! 8H"f�b.  

) سردار ما(اي اهللا درود بفرست بر  
محمد و بر آلِ محمد چنانچه درود 
فرستادي بر حضرت ابراهيم و بر آل 

ئيش شده و شك تو ستا ابراهيم، بي
 بار خدايا بركت نازل فرما بر .بزرگي

بر آل محمد  و سردار ما محمد
چنانچه بركت نازل فرمودي بر 

شك تو قابل  بي ابراهيم و آل ابراهيم
  .ستائيش و بزرگي

  

  : ي ماثوره بخوانيد مثالً اين دعا را بخوانيدئبعد يكي از دعا 

�	��"�;@ k	 <"&8�   8��fA���	 R� / 8< 3
8!k:	 R /8� ~]8<8�  ~]8<�8�8!  �8� �

��"<�	 8�	B>8� 8< |8�  

اي خدايا اي رب ما مارا در دنيا   
بهتري عطا فرما و در آخرت بهتري 
عطا فرما و نجات ده مارا از آتش 

   .جهنم
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���CD��8�B ��;	��"بطرف شانه راست رو كرده  اولنماز  از اختتامِ بعد  
8�8��!8�C] m%	 1(اكنون نماز تمام شد ،، و بهمين ترتيب بسمت چپگوئيد مي(.  

   در نماز خواهران اسالمي چند فرق وجود دارد

د و از ينرا تا شانه بلند نما دستهاتكبير تحريمه خواهران اسالمي هنگام 
اشته بر روي آن گذدست چپ را بر سينه  در قيام كف ،)2(دنچادر بيرون نكن

د يعني اين قدر كه دست نع كمي خم شووك، در ردنرگذابدست راست را كف 
را چسپانده و پاها  د وانگشتانند و زانوها را نگيرن، فشار ندهدنرگذابزانو  بر

در هنگام سجده  ،)3(دنرگذازمين پخش كرده و مثل مردان راست ن را بر
و  اه د يعني بازوها به پهلو، شكم به ران و ران به ساقندستها را جمع كن

د و در قعده هر اننو هر دو پا را به عقب بكش ،)4(ه باشدا بزمين چسپيدهساق
راست را  را بطرف راست بيرون آورده و بر سرين چپ نشسته دست دو پا

، ديگر اعمال دنرگذابط ران چپ ران راست و دست چپ را در وسدر وسط 
  .)5(شود مثل مردان انجام مي

خواهران و برادران ( ه باشيد هر دو متوج(  

ورات داده شدة نماز برادران و خوارهران اسالمي بعضي اين دست در
افعال فرض مي باشند كه بدون انجام دادن آن نماز هرگز اداء نخواهد شد، 

                                                 

)1( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 278ص.  ]�<lR���P�	Q 261ص ، 
 246ص ،1الهدايه معه فتح القدير، ج)  2(

 .74، ص 1فتاوى عالمگيري، ج) 3(
 267، ص 1الهدايه معه فتح القدير، ج) 4(

 .                                                                                          272مرجع سابق، ص) 5(
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 بعضي واجب كه عمداً ترك دادن آن گناه و توبه كردن و اعادة نماز واجب
بعضي سنت  ،شود ست و اگر سهواً ترك داده شود سجدة سهو واجب ميا

ست و بعضي مستحب مي باشد كه ا ترك دادن آنها عادتاً گناهمؤكده اند كه 
  .)1(ش گناه نيستا انجام دادنش ثواب و ترك دادن

  شش شرائط نماز” يااهللا“ حروف 4بنسبت 

خواند پاك بودن آن  كه نماز مي لباس و بدن نمازي و جائي :طهارت) 1(
  .)2(هر نوع نجاست ضروريست از

   :سترعورت) 2(
، زير ناف تا زانوها تمام حصه هاي بدن بايد مستور گردد براي مرد از) 1(

صورت، هر دو كف دست و كف هر : مگر زن را باستثناي اين پنج عضو
دو پا  هر دو دست تا بندها و ست البته اگرا پوشيدن همه بدن الزم) دو پا
قول يك مفتي به نماز درست  بنا بر ،ل ظاهر گردندشتالنگ مكم تا

   .)3(است
چنان لباس نازك پوشيده كه به سبب آن، آن حصة از جسم كه  اگر )2(

ود شض است ظاهر گردد يا رنگ پوست ظاهر پوشيدن آن در نماز فر
  .)4(يستنت نماز درس

                                                 

 .66ص ،3بهار شريعت، حصه) 1(
)2( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 207ص 

 93، ص2درمختار معه رد المحتار ، ج) 3(
     .58، ص 1فتاوي عالمگيري، ج) 4(
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امروز پوشيدن لباس نازك رواج گشته است، از چنين پارچه هاي نازك  )3(
از  ظاهر گردد عالوهستر  زاز آن ران يا حصة ديگري اكه شلوار پوشيدن 

  .)1(نماز پوشيدن آن حرام است
شود مگر چنان به بدن  شيدن لباس ضخيم گرچه بدن از آن ظاهر نميپو )4(

، باچنين لباسي اگرچه ص ميگرددشّخمچسپيده كه حالت اصلي اعضاء 
ن جائز آشود ليكن بطرف اعضاء معلوم شده نگاه كردن ديگر نماز اداء مي
باس در محضر ديگران ممنوع و گونه ل نلهذا پوشيدن اي ،)2(نمي باشد

  .)3(اولي ممانعت است ه درجهرا ب زنان
رده كه از آن سياهي موها كدر نماز چادر هاي نازك بسر  ها بعضي خانم )5(

 است ند كه رنگ اعضاء بدن ظاهريد يا چنان لباسي مي پوشآ بنظر مي
  .شود درچنين لباسي هم نماز نمي

   .كردن 6�F[ 	%قبله يعني و بطرف در نماز ر :استقبال قبله) 3(
ر بالعذر قصداً سينة خود را از قبله بطرف ديگري گذاشخص نماز  )1(

 اگر بال قصد اگرچه فوراً بطرف قبله برگشت نماز فاسد گرديد و ،گردانيد
اهللا گفتن دوباره قبله رخ  ل از وقفة به اندازة سه بار سبحانگردانيده و قب

  .)4(ش فاسد نشدا گرديد پس نماز

                                                 

 .42، ص3بهار شريعت، حصه) 2(
   .103، ص2ردالمحتار، ج) 2(

 .42، ص3بهار شريعت، حصه) 4(
 498،ص1البحر الرائق، ج) 4(
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 واجب است كه فوراً برگردد و نماز فاسد نمي ،از قبله گشت واگر تنها ر )2(
  .)1(شود مگر بالعذر چنين كردن مكروه تحريمي است

اگر در جاي قرار داريد كه براي شناخت قبله وسيله اي وجود ندارد و  )3(
نه چنان شخص مسلماني وجود دارد كه بوسيلة او معلوم گردد درين 

كه ميل دل بيشتر بود بهمان سمت رو  كار گرفته بهر طرفي رموقع از تفّك
  .)2(همان قبله است كرده در حق شما

فكر كرده نماز خوانده شده بعد معلوم گرديد كه رو بقبله نماز نخوانده ايد  )4(
  .)3(نماز اداء گرديده اعادة آن الزم نيست

)5( ود ديگري او ه و فكر كرده در نماز ايستاده بشخصي در مورد قبله توج
ش رو بطرف قبله اداء نميشد پس براي ا كرد در نظر اين نماز را نگاه مي

  .)4(باشد س و تفكر ميهم حكم تجس اين
مثالً نماز عصر  ،است ضروريخوانيد وقت آن  يعني نمازيكه مي :وقت) 4(

كه وقت عصر شده باشد، اگر قبل  است ضروريخوانيد پس  امروز را مي
  .)5(نماز اداء نگرديد ،خوانديداز شروع وقت عصر 

                                                 

)1(  ]�<lR���P�	Q 222ص 

   236ص 1الهداية معه فتح القدير، ج) 2(

 .46، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 3(
 .143، ص2ردالمحتار، ج) 4(
)5 ( ]�<lR���P�	Q 224ص. 
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كه  در صورتي ،باشد وقات نصب ميعموماً در مساجد نقشة نظام ا )1(
ب شده براي سنت مرّت ط وقت شناس مستند باتصديق علماي اهلتوس

  .معلوم كردن اوقات نماز در آن سهولت فراهم گرديده است
مستحب و در ل وقت ردن نماز فجر در اوكبراي خواهران اسالمي اداء  )2(

 وقتي كهكه منتظر جماعت مردان بوده  است نديگر نمازها بهتر اي
  .)1(جماعت شد بعد نماز بخواند

   سه وقت مكروه

   .دقيقه بعد از آن 20از وقت طلوع آفتاب تا  )1(
  .دقيقه قبل از غروب آفتاب 20 )2(
  .از نصف النهار يعني ضحوة كبري شروع تا زوال آفتاب )3(

نه  هيچ نمازي جائز نيست، نه فرض نه واجب، نه نفلدرين سه وقت 
عصر همين روز را نخوانده بود و وقت مكروه شروع  بلي اگر نمازِ ،قضاء

اگر در زمان نماز وقت  .)2(است گرديد پس بخواند، البته تأخير كردن حرام
دقيقه قبل از غروب آفتاب  20كم از كممكروه داخل شد پس چه بايد كرد؟ 

�$[ 	% احمد رضا خان  مامن نماز عصر بهتر است چنانچه اسالم گرداند
2در نماز عصر بيشتر تاخير كردن افضل است بشرط  :فرمايند مي ���� �3

پس اگر احتياط كرد و  ،)3(اينكه قبل از رسيدن اوقات مكروه خوانده شود

                                                 

 .30، ص2درمختار معه رد المحتار، ج)  1(
 .23، ص3بهار شريعت، حصه.  40، ص2جدرمختار معه رد المحتار، )  2(
 156، ص5فتاوي رضويه شريف جديد، ج) 3(
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كرد كه وقت كراهت در وسط نماز آمد بازهم برآن اعتراض  نينماز را طوال
  .)1(تنيس
  .)2(است نيت نام ارادة متين دل :نيت) 5(
زبان ه ب هزبان حتمي نيست البته در دل نيت حاضر شده نيت كردن ب )1(

زبان ه ، گفتن در عربي هم حتمي نبوده چه بلكه ب)3(گفتن بهتر است
  .)4(بگوييد توانيد ديگر هم گفته مي يو زبانها فارسي

نيست يعني اگر در دل مثالً نيت نماز در نيت گفتن با زبان مورد اعتبار  )2(
  .)5(شود ظهر بود و از زبان لفظ عصر برآمد بازهم نماز ظهر اداء مي

وقت كسي پرسيد كه نماز چه  كه اگر در آن است كمترين درجة نيت اين )3(
خاطر باگر ) ظهر، عصر وغيره(وقت را خوانديد؟ فوراً گفته فالن وقت 

  .)6(ز اداء نگرديدهان جواب دهيد پس نمكردفكر نداريد و بعد از اندكي 
مثالً در دل اين نيت باشد كه  است ضروريدر نماز فرض نيت فرض هم  )4(

  .)7(خوانم نماز فرض ظهر امروز را مي
)5( كه مطلق نيت نماز باشد  است اين در نماز نفل، سنت و تراويح اصح

سنت وقت  مگر براي احتياط در نماز تراويح نيت تراويح يا ،است كافي
                                                 

 139، ص5فتاوي رضويه شريف جديد، ج) 1(

)2( Qc�)7)�	 ]�� .215ص !
 .65، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 3(
 .113، ص2ملخص از درمختار معه رد المحتار، ج)  4(
 .112، ص2درمختار معه رد المحتار، ج)  5(
 .65، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 6(
 .116، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 7(
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 اهللا مذكوره كرده شود و در باقي سنت ها سنت يا نيت متابعت رسول 
����� ��=� ���� 2كه بعضي مشائخ رحمهم اهللا  اكرده شود، چر  ���4	�3 %
  .)1(كافي قرار داده اند در آن مطلق نيت نماز را نا

  .)2(اشدباگرچه نفل در نيت ن است در نماز نفل مطلقاً نيت نماز كافي )6(
  .)3(بطرف قبله شريف است شرط نيست نم اين نيت كه روي )7(
كه بر امام  آن نمازي: است كه بگويددر اقتداء مقتدي اين نيت هم جائز  )8(

  .)4(است است براي من هم همان
  .)5(”نماز براي خدا و دعا براي اين ميت“ ستا ايننيت نماز جنازه  )9(
مثالً عيد  ،ن هم بايد كردمعي انروآ  است ضروريدر واجب نيت واجب  )10(

يا آن نماز نفلي ) واجب الطواف(الفطر، عيد االضحي، نذر نماز بعد طواف
   .گردد ميهم واجب  كه آنرا قصداً فاسد كرده باشد، پس قضائي آن

مثالً  ،است ضروريهم نيت  مگر در آن است سجدة شكر اگرچه نفل )11(
  .)6(دهم نجام ميدر دل اين نيت باشد كه من سجدة شكر ا

يعني  است ضروريهم نزد صاحب نهر الفايق يك نيت  در سجدة سهو )12(
  .دهم وقت در دل اين نيت باشد كه من سجدة سهو انجام مي در آن

                                                 

)1(  ]�<l ��+ R���	 ]�<+R���P�	Q 245ص. 
 .166، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 2(
 .66، ص1عالمگيري، ج) 3(
 .126، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 4(
)5(  ]��!�	Qc�     .222ص (7(

     .120، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 6(
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 ضروريروع كردن ش "اهللا اكبر" را باگفتنيعني نماز : تكبير تحريمه) 6(
   .)1(است

   "بسم اهللا"به نسبت هفت حروف  

  هفت فرايض نماز

   سجود) 5( ركوع )4( قراءت )3( قيام) 2( تكبير تحريمه) 1(
  .خروج بصنعه) 7( قعدة اخيره) 6(

از شرايط نماز ) تكبير اولي(تكبير تحريمه حقيقت  در: تحريمه تكبير) 1(
لهذا از فرايض نماز بشمار  ؛است مگر باافعال نماز كامالً نزديك بوده

  .)2(رفته است
 " اكبر "با امام گفت مگر  تكبير تحريمه را در  " اهللا " اگر مقتدي لفظ )1( 

  .)3(را قبل از امام تمام كرد پس نمازش اداء نخواهد شد
گفته بركوع رفت يعني تكبير تحريمه اگر به امام در ركوع ملحق شده و  )2(

تكبير وقتي انجام شد كه دست پائين شده تا زانوها برسد نماز اداء نمي 
گفته تكبير تحريمه ل ايستاده مطابق قاعده اودر چنين موقعي  .)4(شود
گفته بركوع برود، با امام اگر اندكي در ركوع اهللا اكبر بعد از آن  ،شود

شما امام ركوع  اگر قبل از ركوعِ ،شركت گرديد پس ركعت دريافت شد
  .را تمام كرد پس ركعت از شما فوت گرديد

                                                 

 .68، ص1عالمگيري، ج) 7(
)2(  ]�<lR���P�	Q 253ص 

 .68، ص1عالمگيري، ج) 3(
)4( ��PJ�	 ]483، ص1، ج��. 
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بود يا بعلت ديگري  مثالً الل نبوداگر شخصي قادر به تلفظ تكبير  )3(
  .)1(است نيست بلكه ارادة دل كافي بر او تلفظ الزم ،زبانش بند شده بود

لفظ اهللا را آهللا يا اكبر را آكبر و يا اكبار گفت نماز اداء نمي شود، بلكه  )4(
در  .)2(است را فهميده و عمداً بگويد پس كافر اگر معني فاسدة آن

ريني كه بخاطر وز اكثريت مكبها امر صورت زياد بودن تعداد نمازي
 " بسبب كم علمي ،گويند آواز در صف هاي آخر تكبير مي نرساند
بدين ترتيب نماز خودش هم فاسد وآنهائيكه  ،گويند مي "اكبار"را  "اكبر
كنند نمازهايشان  صداي تكبير گفتن اين شخص اركان نماز را اداء مي با

تواند ده نمير شنيز فاسد است لهذا بدون آموزش كسي مكب.  
  .)3(گرفته شده پس فضيلت تكبير اولي را دريافت اولركوع ركعت  )5(
   :قيام) 2(
ل كه دستها دراز شده به زانوها نرسند و قيام مكم است اينكم قيام  اندازة )1(

   .كه راست بايستند است اين
فرض قيام هم  ت است، به اندازة قراءتئباشد كه قرا قيام تازماني مي )2(

  .و بقدر سنت سنت ،فرض، بقدر واجب واجب
)3( اگر كسي بدون  ،فجر قيام فرض است در فرض، وتر، عيدين و سنت

  .)4(نشسته اداء نمايد نماز نخواهد شد عذر شرعي اين نمازها را

                                                 

 .109، ص1تبيين الحقائق، ج) 1(
 .177، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 2(
 .69، ص1عالمگيري، ج) 3(
 .163، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 4(
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شدن عذر نيست، بلكه قيام وقتي ساقط  قيام اندكي اذيت از ايستادن در )4(
ايستادن يا  رسجده كرده نتواند يا ددر ايستاده نتواند يا  كه شود مي

يا يك  ،آيد شود يا در ايستادن قطره مي سجده كردن زخم جاري مي
، گردد ميشود، يا از خواندن قراءت مجبور محض  ر باز ميتس 4/1چهارم

يا بهبودي اش طويل  دشو اش بيشتر مي يتواند مگر مريض يميا ايستاده 
  .)1(پس نشسته بخواند تواند، را برداشت كرده نمي اذيتو يا ميگردد 

توانست مگر با تكيه دادن به عصا يا  اگر به توانائي خود ايستاده نمي )5(
كسي ديگر ايستادن ممكن است، پس بر آن وغيره و يا به كمك  ديوار
  .بخواندايستاده نماز را  است كه فرض

 قدر ايستادن بر آن ممكن است كه تكبير تحريمه را گفته مي اگر اين) 6(
پس فرض است كه ايستاده اهللا اكبر بگويد واكنون اگر ايستادن بر  تواند،
  .شيندنممكن نيست پس ب آن

ت زخمي نمازهاي فرض يا بعّلبعضي اشخاص به اندك زحمتي ! هشدار
به هر مقدار  ،، آنها بايد بدين حكم شرعي فكر كنندخوانند مينشسته  را

اداء كرده اند، اعادة آنها فرض  يي را كه باوجود توانائي قيام نشستهنمازها
تكيه دادن  توانست مگر با به توانائي خود ايستاده نمي همچنين اگر، )2(است

ا ام ،ممكن بود نكمك كسي ديگر ايستاده يا ب به عصا يا ديوار وغيره و
اعادة شان فرض  ،هم اداء نگرديده نشسته مي خواند پس نمازهاي او

                                                 

)1(  ]�<lR���P�	Q 258ص، 
)2(  ]�<lR���P�	Q 259ص. 
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اينها هم بدون اجازة شرعي نمازها را  ،استزنان نيز همين حكم  ، بر)1(است
   .توانند بخوانند نشسته نمي

 كه بعضي پير مردان برآن شته اندگذايي را ها در بعضي مساجد صندلي) 7(
توانند،  كه تا مسجد آمده مي حالي در ،خوانند مينشسته نماز فرض را 

 كنند، چنين وي مييهاي دن ديگر صحبت يك نماز ايستاده با بعد از
پس  خوانند مياشخاص اگر بدون اجازة شرعي نمازها را نشسته 

  .نمازهاي شان درست نيست
اده دارند بازهم نشسته نفل ترا بطور ايس خواندنكه قدرت نماز  درحالي )8(

  .افضل است خواندنتوانند اما ايستاده  خوانده مي
 كه رحمت است مروي عنه تعالىرضي اهللا از حضرت عبداهللا بن عمر 

2 ���� �=�� �����شاه بني آدم  ،نورمجسم ،المع: نددارشاد فرمو  ���4	�3 %
 كه ايستاده خوانده مي است نصف نمازي ثواب نماز در حالت نشستن برابر با

  .)2(شود
امروز ، ودبت عذر شرعي در ثواب نشسته خواندن كمي نخواهد البته بعّل
رسد كه شايد  چنين بنظر ميعموماً رواج گرديده ظاهراً  خواندننشسته نفل 

دو ركعتي كه  ست وا خيال اشتباهاما اين  مي دانندافضل را  خواندننشسته 
 افضل خواندنست كه ايستاده ا حكمش نيز همين خوانند ميبعد از وتر 

  .)3(ستا
                                                 

 .64، ص3ملخص از بهار شريعت، حصه) 1(
)2( QL��|� #9�/��	 ��4 �PFQ���+ d�74 |� ~�S| IJ<�	 �	-' �&b ~	��Q� 370ص ،

 .)735(-120شمارة حديث
 .17، ص4بهار شريعت، حصه) 3(
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   تئقرا) 3(
ارج درست اداء گردند يعني هر ست كه تمام حروف با مخا ت اينئقرا )1(

  .)1(فرق گرددصحيح طور ب حرف از حرف ديگر

  .)2(كه خودش بشنود است ضروريقدر  ننيز اي خواندندر آهسته  )2(
اگر حروف را صحيح اداء نموده مگر چنان آهسته كه خودش هم نشنيده  )3(

و صدائي و ثقل سماعت كم شنوائي هم وجود  و هيچ ممانعت يا سر
  .)3(پس نماز اداء نگرديدنداشته 

اما اينهم بايد رعايت گردد ست ا ضرورير گذاماز اگرچه شنيدن خود ن )4(
بهمين ترتيب در  ،گران نرسديت بدداي قرائصي كه در نمازهاي سرّ

  .تسبيحات وغيره نيز بايد احتياط كرد
ن گرديده چيزهاي معي خواندنكه گفتن يا  عالوه از نماز نيز درجاهائي )5(

 طالق دادن، آزاد صدا بايد طوري باشد كه خود فاعل بتواند بشنود مثالً
بردن اهللا عزوجل اين قدر آواز  ذبح كردن حيواني نام كردن يا براي

درود شريف يا  خواندندر  .)4(كه خودش بتواند بشنود است ضروري
 خواندنخود بشنود بازهم  يز آواز كم از كم طوري باشد كهديگر اوراد ن

  .شود گفته مي

                                                 

 .69، ص1عالمگيري، ج) 1(
)2(  ]�<lR���P�	Q 271ص. 
  .69، ص1عالمگيري، ج) 3(
  همان مرجع )4(
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وتر سنن و  عتكو در هر ر يك آيه در دو ركعت فرض خواندنمطلقاً  )6(
  .)1(نوافل بر امام و منفرد فرض هست

ز نه در نما ،نه آيه ،ت جائز نيست، نه سورة فاتحهئمقتدي را در نماز قرا )7(
  .)2(است امام مقتدي را هم كافي تئقرا ،ي و نه در جهريسرّ

ت گرديد قط در يك ركعت قرائفت نشد يا ئدر هيچ ركعتي از فرض قرا )8(
  .)3(فاسد شده استنماز 

ط و در ت گردد و در تراويح بطور متوسئدر فرضها آهسته آهسته قرا )9(
جائز است مگر چنان خوانده شود كه بتواند  خواندننوافل شب زود 

 ءشته اند اداگذادرميان  انمد را كه قاري ظتلّفدرجة كم از كم بفهمد يعني 
، )4(حكم ترتيل است خواندنكه در قرآن  احرامست زير يرنهبايد كرد 

حرف بزرگي ظتلّفكه  خوانند مياظ طوري قرآن ّفامروز اكثر ح كردن مد 
نه  ،حتي كه بجز يعملون و تعملون ديگر هيچ لفظي فهميده نمي شود است

لفظ روي لفظ  خواندننه الفاظ بلكه در سريع  ،شود تصحيح حروف مي
يلي زود مي شود كه فالن حافظ خ خورده مي شود و براين تفاخر مي

  .)5(ستا سخت حرام خواندنخواند حاالنكه اين طور قرآن 

  

  
                                                 

)1( c�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ Q226 . 
 227همان مرجع، ص  )2(

 .69، ص1عالمگيري، ج) 3(
  .363، ص1المحتار، جرمختار معه رد د) 4(
 .87، 86، ص3بهار شريعت، حصه) 5(
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   است ضروريصحيح اداء كردن حروف 

 ذ، ض ح، ـه  ،ع ءص ث،  س ت،ط (بين  خواندناشخاص در اكثر 

ي جا بجائي اگر در تهج! شت كهارند بخاطر بايد دگذا يفرقي نم هيچ )ظ
مثالً كسي در)1(پس نماز اداء نگرديد ،ر كردحروف معني تغي ، "
&� (76� R

�كه  لهذا كسي ؛نماز فاسد مي شود خواند) بجائي ظ،ز(عظيم را عزيم  "	����
  .)2(بخواند �76) �� 	���Dتواند ي كرده نم تلفظظيم را صحيح ع

  !توجه توجه توجه 

د برايش اندكي تمرين كردن انوت كسيكه حروف را درست اداء كرده نمي
وز براي آموختن سعي ورزد و اگر به ر وست كه شب ا منبود بلكه الزكافي 

تواند بخواند پس فرض  درست خوانده مي تواند نماز را ميكه  امامت كسي
 تلفظتواند صحيح  يرا كه م ييآيه ها ورنه ،خواندباست كه پشت سر آن 

نمايد بخواند و اگر اين هر دو صورت ناممكن بود پس در ايام كوشش 
امروز اكثريت بهمين مرض مبتال اند كه نه قرآن را  ،شود نمازش اداء مي

بخاطر بايد داشت  ،نندك و نه در آموزش سعي مي بخواننددرست مي توانند 
كسي كه شب و روز كوشش كرده  ،)3(رفته اند واگونه نمازها برباد ه كه اين

ق نشده چنانچه بعضي ها در اداء درست حروف توانائي مگر در آموزش موّف

                                                 

 .108، ص3بهارشريعت، حصه) 1(
 .119شريعت، حصه اول، ص قانون) 2(
 116، ص3ملخص از بهارشريعت، حصه) 3(
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چون در زمان كوشش  ،ستا زهم برايشان هميشه كوشش كردن الزمندارند با
 را كه صحيح مي نماز خود شان اداء مي شود مگر امامت كساني دمعذور ان

بلي كسي را كه مثل خودش حروف را غلط  ،خوانند هرگز كرده نمي توانند
تواند او  باشد مي خواند پس شخصي كه در كوشش آموختن صحيح مي مي

 درستكه نماز خودش  كند پس درحالي ، واگر كوشش هم نميرا امامت كند
نيست ديگري را چگونه امامت خواهد كرد و نماز مقتدي چگونه خواهد 

  .)1(بود

������ �	
��   

و شنيديد واقعاً  ت را خوب ديديدئاهميت قرا !برادران عزيز اسالمي
 الحمدهللا ،بخت است مسلماني كه قرآن خواندن را درست نمي آموزد بد

دعوت  شمار جنبش غير سياسي جهاني تبليغ قرآن وسنت مدارس بي
در آن دختران و پسران مدني برپا گرديده اند كه  +���[ 	��9>�اسالمي بنام 

ساالن  همچنان بزرگ .شوند تعليم داده ميرايگان  قرآن پاك حفظ و ناظره
بيت صحيح حروف و تر و جوانان را عموماً بعد از نماز عشاء درس اداء

شود، كاش تعليم در هر منزل استقبال و عملي گردد،  تعليم داده مي سنت ها
برادر  ،داند خواندن قرآن را خوب مي اي كههر آن برادر اسالمي ! كاش

ين عمل را انجام دهند خواهران اسالمي نيز هم .ديگر اسالمي را آموزش دهد
ران ديگر كه توانند از خواه قرآن درست خوانده نميكه  يانيعني خواهر

                                                 

 .254، ص6ماخوذ از فتاوى رضويه، ج )1(
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رف بهار تعليم  قرآن طعزوجل هر  إن شاء اهللادانند بياموزند  خوب مي
  .مين قرآن را انبار ثواب نصيب خواهد شدمين و متعّلخواهد آمد و معّل

 �� �� ��� 	
hٓان ��م  �� � ����
�> �	 � ٓارزؤ �� ��   �� �� �� � 	
!�را �5م  	" � وق '� :%$# -ؤث <* �$  
ميت داشته باشد و كه تعليم قرآن عمو است همين آرزو: معني شعر

  .تالوت باشوق كار ما گردد
گردد كه دستها بزانو برسند اين كمترين م طوري كه كمر خ :ركوع) 4(

، )2(ست كه پشت صاف گرددا ل اينو ركوع مكم )1(درجة ركوع است
2 ���� �=�� �����د الحرمين قدر سي ارشاد گرامي! كه تاس  ���4	�3 %

كمر ركوع و سجود بنده كه در آن ميان  چنان نماز خداوند عزوجل بر
  .)3(راست نگردد نظر نمي فرمايند

   :سجده) 5(
2 ���� �=�� �����تاجدار دو جهان ) 1(من حكم شد  بر: نددفرمو  ���4	�3 %

، هر )استخوان پيشاني(، صورت نجام دهماكه بر هفت استخوان سجده را 
ين حكم گرديد كه لباس و دو دست، هر دو زانو، پنجة هر دو پا، و نيز ا

  .)4(مدر هم نه پيچموها را 
  .)5(ستا در هر ركعت دو بار سجده فرض )2(

                                                 

 .166، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1(
)2( Qc�)7)�	 ]�� .229ص !
)3( +b �<�+0 �Q��9�L �0 �<�+ Q�$ 10803(، شمارة حديث 617، ص3ج(. 
)4(  G-O��	 �U�0 �& Q����	 �PFQ���+ d�74�bQ 230، شمارة حديث755ص -

)490.( 
 .168، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 5(



 131

معني چسپاندن زمين  است ضروريدر سجده پيشاني را بزمين چسپاندن  )3(
اگر كسي سجده كرد كه پيشاني  ،ست كه سختي زمين احساس گرددا اين

  .)1(جام نشد پس سجده انجام نگرديد

نرمي مثالً علف كه در باغها مي رويد، قالي وغيره كسي سجده  بر چيز )4( 
قدر فشار داده شد كه اآلن بيشتر فشار  شد يعني آن امكرد اگر پيشاني ج

)2(نمي شود ورنهداده نشد پس سجده خواهد شد 
.  

بلكه در بعضي جاها زير (امروز در مساجد فرش قالين رائج گرديده  )5( 
بر چنين فرش ها در وقت سجده ) كنند ميقالين چيزهاي ابري هم فرش 

 ورنهگردد  امكردن توجه خاص بايد كرد كه پيشاني بصورت درست ج
نماز درست نخواهد بود و اگر استخوان بيني فشار داده نشود پس نماز 

  .مكروه تحريمي و واجب االعاده است
)6( لهذا نماز نمي  ؛گردد نمي امشك هاي فنر دار پيشاني خوب جبرد

  .)3(شود

   ان هاي موكتيز

آيد و در معني  مي ودكه در سجده دشواري بوج اينبر موكت يكي 
درست اينكه نظافت آن خوب صورت نمي گيرد، غبار وغيره برآن جمع 

س ميكروبها گرد در سجده بذريعه تنّف ،گيرند گرديده ميكروبها جاي مي
ه مي ها رفت شش موهاي روي فرش و موكت در ،شوند وغيره داخل بدن مي

                                                 

 .70، ص1عالمگيري، ج) 1(
 .117، ص1تبيين الحقائق، ج) 2(
 71، ص3بهارشريعت، حصه ملخص از) 3(
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چسپند كه از اثر آن سرطان بوجود مي آيد، بسا اوقات بچه ها برفرش 
) مارمولك(موشها و چلپاسه  ،كنند گربه ها كثيف مي ،نمودهغ يا ادرار ااستفر

ي پاك اكت يا فرش عموماً برشدن مونجس كنند در صورت  ميها كثيف 
رواج ! كاش كسي خود را بزحمت هم نمي اندازد تا تميز گردد،كردن آن 

  .از بين برودفرش كردن موكت، قالين وغيره 

   طريقه پاك كردن موكت ناپاك

كه قطره هاي آن  شسته آويزان گردد تا زمانيبار  ناپاك يك قسمت
ه ها تمام قطرچكيده وتمام شود، دو باره شسته و آويزان گردد حتي كه 

تمام ه هايش قطرشسته و آويزان شده تا ن ترتيب يبعد بار سوم بهم ،گردد
در آن آب  اي كهلي شود حصير، كفش و آن ظرف گ گردد بعد پاك مي

گردند، اگر موكت يا لباس وغيره  ترتيب تميز مي بهمينشود نيز  جذب مي
شته شود تا گذاقدر دير  اين) دريا، نهر يا زير شير آب(در آب جاري مثالً 

ست باالخره بين برده ا بگمان بيشتر اطمينان بوجود آيد كه آب نجاست را از
با اندك  اگر بر فرش يا موكت بچه اي ادرار كرد پس ،پاك خواهد شد

 يا دختر يك رادرار پس! بخاطر بايد داشت كه ،پاشيدن آب تميز نمي شود
دوم بهار  قسمتبراي تفصيل معلومات تفصيلي (باشد  مي نجسروزه هم 

  .)شريعت را مطالعه فرمائيد
 قدر دير ل كردن ركعت هاي نماز اينيعني بعد از تكمي :قعدة اخيره) 6(

شود فرض  هد كامالً يعني التحيات تا رسوله خواندنشستن كه تشه
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در فرض چهار ركعتي اگر بعد از ركعت چهارم قعده نكرد و  ،)1(است
پنجم را نكرده ركعت كه سجدة  ركعت پنجم را شروع نمود، پس تا وقتي

فجر در ركعت دوم قعده را بنشيند و اگر سجدة پنجم را انجام داد يا در 
ترك داده سجدة ركعت سوم را كرد يا در مغرب بعد از ركعت سوم قعده 

داد درين همه صورتها فرض باطل نكرد و سجدة ركعت چهارم را انجام 
ديگر يك ركعت بيشتر ضم هاي باستثناي مغرب در نمازي  هگرديد
  .)2(كند

ا گفتگو و ديگر فعلي يعني بعد از قعدة اخيره سالم ي :خروج بصنعه) 7(
را قصداً انجام دادن كه بوسيلة آن از نماز خارج گردد، اما باستثناي سالم 

واجب االعاده مي شود و اگر هر فعل ديگري را در برگرفت پس نماز 
  .)3(بالقصد بهمين ترتيب هر فعل ديگري را انجام داد نماز باطل گرديد

  حروف 30بنسبت 

  ” مي شود ز نمازدرقيامت قبل از همه سوال ا“

  واجبات نماز 30تقريباً 

  .گفتن "	% 	�F "لفظ  تكبير تحريمه در  )1(

                                                 

 .70، ص1عالمگيري، ج) 1(
)2(  ]�<lR���P�	Q 284ص 

)3(  ]�<lR���P�	Q 286ص 
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باستثناي ركعت سوم و چهارم فرضها در همه ركعت نمازهاي ديگر  )2(
سه آيه  سورة ديگر يا يك آيه بزرگ از قرآن كه برابر با با فاتحهسورة 

  .كوچك باشد يا سه آيه كوچك خوانده مي شود
  .اول خوانده شود فاتحهرة سو )3(
بعد باستثناي آمين و بسم اهللا الرحمن  ه ايبين الحمد شريف و سور )4(

  .الرحيم چيز ديگري خوانده نشود
  .تئركوع كردن فوراً بعد از قرا )5(
  .بعد از يك سجده بالترتيب سجدة دوم را انجام دادن )6(
كم از كم شستن تعديل اركان يعني در ركوع، سجود، قومه و جلسه ن )7(

  .قف كردنوبمقدار يكبار سبحان اهللا گفتن وت
كنند  بعضي كمر را راست نمي( .قومه يعني بعد از ركوع راست ايستادن )8(

  .)كه درينصورت واجب آنها ترك داده مي شود
بعضي ها بعلت عجله كردن (جلسه يعني درميان دو سجده راست نشستن  )9(

روند بدين ترتيب واجب آن  ميقبل از راست نشستن در سجده دوم 
 اگرچه تعجيل زياده نمايد بازهم راست نشستن الزم ترك داده مي شود،

  .)باشد نماز مكروه تحريمي واجب االعاده مي ورنه است
نفل ركعت دراصل هر قعدة دو (اگرچه نفل باشد  است بقعدة اولي واج )10(

ا نكرده و سهواً اگر قعدة اخيره ر ،لهذا فرض مي باشد ؛قعدة آخيره است
آن ركعت را انجام نداده برگردد سجدة سهو  وقتي كهبلند شد پس تا

، اگر ركعت سوم نفل را سجده كرد پس چهار ركعت تكميل )1(نمايد

                                                 

 .52، ص4بهار شريعت، حصه) 1(



 135

كرده سجدة سهو كند سجدة سهو از اين سبب واجب شد كه اگرچه در 
نفل بعد از هر دو ركعت قعده فرض است مگر بعد از سجده كردن ركعت 

  .)1(يا پنجم قعدة اولي بجاي فرض واجب گشت سوم
)11( د چيزي اضافه نكردندر فرض و سنت مؤكده بعد از تشه.  
، اگر يك لفظي هم خوانده خواندند را مكمل ها تشهدر هر دو قعده  )12(

  .نشد پس واجب ترك داده شده سجدة سهو واجب مي گردد
راموشي فتشهد در حال در قعدة اولي فرض، وتر و سنت مؤكده بعد از  )13(


�@��	 �I4 ��� 

يا  ��1�@��	 �I4 ��� f���  گفت پس سجدة سهو
  .)2(ستا گر قصداً گفت پس اعادة نماز واجبواجب گرديد و ا

 ،هر دو بار واجب است "	����"وقت سالم دادن در هر دو طرف لفظ   )14(
�"لفظ D���" واجب نه بلكه سنت است.  

  .ت گفتندر وتر تكبير قنو )15(
  .دعاء قنوت خواندن )16(
  .شش تكبير عيدين )17(
   .براي اين تكبير اهللا اكبر تكبير ركوع ركعت دوم در عيدين و بودن لفظ  )18(
)19( ل و دوم مغرب و عشاء و فجر، در نمازهاي جهري مثالً ركعت او

ت جهري امام ئوتر در رمضان قرا جمعه، عيدين تراويح و هر ركعت
   .سه نفر شنيده بتواندكم از كم در آواز بلند كه ق يعني اين(

  .ت كردنئآهسته قرا) ظهر و عصر( در نماز غير جهري مثال  )20(

                                                 

)1( ~�K�+ c�7�Q 466ص. 
 .269، ص2درمختار معه رد المحتار ،ج) 2(
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  .هر فرض و واجب را بجايش انجام دادن )21(
  .در هر ركعت يكبار ركوع كردن )22(
  .در هر ركعت دو بار سجده كردن )23(
  .قبل از ركعت دوم قعده كردن )24(
  .سوم نماز چهار ركعتي قعده نكردن در ركعت )25(
  آية سجده سجدة تالوت كردن  خواندنبعد از  )26(
  .واجب گرديد پس سجدة سهو كردن وقتي كهسجدة سهو  )27(
ر سه تسبيح امقده يا فرض و واجب بدرميان در فرض يا دو واجب  )28(

  .ن وقفهنبود) يعني سه بار سبحان اهللا گفتن(
ت امام خواه به آواز بلند باشد يا ئر وقت قراخاموش بودن مقتدي د )29(

  .آهسته
   .)1(را پيروي كردنت در تمام  واجبات امام ئباستثناي قرا )30(

  سنت نماز 96تقريباً 

  تكبير تحريمههاي  سنت 
   .ندستها را باال برد تكبير تحريمه براي  )1(
چسپاندن شتن يعني نه كامالً بهم گذا يولمعمحالت ه انگشتان دست را ب )2(

  .نه بين شان گشادگي ايجاد كردن
   .به قبله بودن كف دستها و شكم انگشتان رو )3(
  .وقت تكبير پائين نكردن سر )4(

                                                 

 .71، ص1، عالمگيري، ج181، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1(
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  .قبل از شروع كردن تكبير هر دو دست را تا گوش ها بلند كردن )5(
  .تكبير قنوت )6(
  .)1(ندهاي در تكبيرات عيدين هم همين سنت )7(
  .گفتناهللا اكبر د امام را به آواز بلن )8(
  .سمع اهللا لمن حمده گفتن )9(
  .سالم گفتن )10(
بعضي ها بعد از تكبير اولي ( بستن سنت است بعد از تكبير فوراً دست )11(

دستها را آويزان كرده بعد از عقب بردن آرنج ها دست هارا مي بندند كه 
   .)2(اين فعل آنها خالف سنت است

  سنت هاي قيام
كف دست راست را بر بند دست چپ انگشت كوچك و  مرد زير ناف )12(

  .)3(ابهام را بدور بند حلقه كرده و انگشتان ديگر را برپشت بند قرار دهد
  .خواندنثناء  اول )13(
)14( ذ بعد تعو) باهللا من الشيطن الرجيم اعوذ خواندنيعني(.  
  .)بسم اهللا الرحمن الرحيم خواندنيعني ( خواندنتسميه  )15(
  .هر سه را فوراً يكي را بعد ديگر گفتن آن )16(
  .)4(خواندنهمه را آهسته  آن )17(
  .آمين گفتن )18(

                                                 

 .207، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1(
 .229، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 2(
)3(  ]�<lR���P�	Q 294ص. 
 .210، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 4(
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  .را هم آهسته گفتن آن )19(
همچنين در نماز تعوذ و تسميه تابع  خواندنثناء بعد از تكبير اولي فوراً  )20(

ميه نيز بر مقتدي لهذا تعوذ و تس ؛قتدي قراءت نيستت ان و بر مئقرا
در وقت ركعتي از آن فوت گرديده  اي كهبلي مقتدي  ،باشد سنت نمي

  .)1(اداء كردن فوت شده اش آن هر دو را بخواند
  .ستا در ركعت اولتعوذ تنها  )21(
)22( ل هر ركعت سنت استتسميه در او)2(.  

  سنت هاي ركوع
  .)3(گفتناهللا اكبر براي ركوع  )23(
  .در ركوع سه بار سبحان ربي العظيم گفتن )24(
  .مرد را گرفتن زانوها بادست )25(
  .شتنگذاانگشتان را خوب باز و )26(
 بعضي ها مثل كمان پا پا را كج مي(شتن گذادر ركوع پا ها را راست  )27(

  .)4(ستا كنند كه اين مكروه
شته گذاآب  ندر ركوع كمر خوب هموار گردد حتي كه اگر يك ليوا )28(

  )5(رديبگ  شود بتواند قرار

                                                 

 .253، ص1الهدايه مع فتح القدير، ج) 1(
 74، ص1عالمگيري، ج) 2(
 .258، ص1الهدايه مع فتح القدير، ج) 3(
 .74، ص1عالمگيري، ج) 4(
)5( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 266ص. 
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  مدينه  تاجداربا كمر برابر باشد  نباشدركوع سر پائين يا باال در  )29(
����� ��=� ���� 2 ركوع و سجود كسي كه در  :فرمايند مي  ���4	�3 %

حضرت  ، بازهم آن)1(كند نماز نادرست مي باشد كمر را راست نمي
����� ��=� ���� 2را تكميل كنيد ركوع و سجود : فرمايند مي  ���4	�3 %

  .)2(ه بخدا قسم من شما را از پشت سرم مي بينمك
كه براي  يگفته بركوع برويد يعني هنگاماهللا اكبر كه  است بهتر اين )30(

اتمام آن تمام كنيد براي تكميل  و با، كنيد م شدن شروع ميتركوع خ
اكبر را باهمة حروف ديگرش زود  اءاين مسافت الم اهللا را كشيده و ب

  .)3(مي شوديا اكبار گفتيد نماز فاسد  كبرآهللا يا ، اگر آاداء نمائيد
  سنت هاي قومه

  .كرديد دستها را آويزان كنيداز ركوع سر بلند  وقتي كه )31(
  .گفتن) �Z 	% �# $�`(موقع بلند شدن از ركوع امام را   )32(

: مقتدي را گفتنو )33(�@��	 <&� ���	 H�.  

باگفتن  بر منفرد گفتن هر دو سنت است، )34(&����	 H� هم سنت اداء  >

 را گفتن از آن "همالّل "گفتن بهتر است  "و"گردد، بعد از ربنا حرف  مي

                                                 

)1(  ��D�	 #<��	Qi-F��	 T ]<�f.�� �& Q����	 �PF QRu@�6�� 2/126 ،2570(حديث ال(. 
)2( �& Q����	 �PF Q���+ d�74 ����	 ��7P& �+W	Q 111(حديث ال، 227ص -

425.(  
 .1/232، در مختار معه رد المحتار 1/69، عالمگيري، 3/72بهار شريعت ) 3(
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گفتن هر دو خيلي بهتر است يعني  هم بهتر و�@��	 
&����	 H�� گفته  >
  .)1(شود

راست ايستاده  وقتي كهسمع اهللا لمن حمده گفتن از ركوع بلند گردد  با )35(

د شد بگوي�@��	 ���	 H�� <&�)2(.  

  سنت هاي سجود
  .اهللا اكبر و براي رفتن به سجده )36(
  .گفته شود اهللا اكبر از سجده دنشبلند  ايرب )37(
  .گفتن ����76) �� 	Wدر سجده سه بار  )38(
  .شتنگذازمين  را بر در سجده كف دستها )39(
  .شتنگذابه قبله  انگشتان دستها بهم چسپيده رو )40(
  ،شتن زانوها برزمينگذا اول هنگام رفتن به سجدة )41(
  ،شتن هر دو دستگذابعد  )42(
   ،بينيو بعد )43(
  ،شتن پيشانيگذاوبعد  )44(
  يعني ،يد برعكس آن عمل شودمي شواز سجده بلند  وقتي كه )45(
  ،پيشاني اول )46(
  ،بعد بيني )47(
  ،بعد دستها )48(

                                                 

)1(  ]�<lR���P�	Q 310ص. 
 .74، ص1عالمگيري، ج) 2(
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  ،بلند كردن زانوها )49(
  ،كه بازو از پهلوها جدا باشند است ر مرد در سجده سنت اينب )50(
  .رانها از شكم جدا باشند )51(
شته گذابر زمين ) يعني حصة پائين آرنج تا بند دست(ساق دستها  )52(

  .بلي اگر در صف بوديد بازوها به پهلوها چسپيده باشند ،نشوند
   .)1(زمين باشد بر پاها قبله رخ بوده شكم آنهادر سجده هر ده انگشت  )53(

  سنت هاي جلسه
  .شود تن بين دو سجده جلسه گفته ميسنش )54(
  .در جلسه قدم راست ايستاده و قدم چپ را خوابانده برآن نشستن )55(
  .انگشتان پاي راست قبله رخ باشند )56(
  .)2(شتن هر دو دست بر رانهاگذا )57(

  سنتهاي بلند شدن براي ركعت دوم
  .سجده انجام شد پنجه هاي پا راست بوده هر دو وقتي كه )58(
اگر ناتوان بود يا ! شته بلند شدن سنت است بليگذازانوها دست  بر )59(

شتن گذازمين  دست بر دنند شلعذر ديگر داشته موقع بيا ا پتكليف در 
  .)3(نعي نيستمارا 

  سنت  هاي قعده
  .ندا انجام داده پاي چپ را بخوابارمرد سجده هاي ركعت دوم  )60(
  .شته نشستنگذاهر دو سرين را برآن  )61(

                                                 

 . 257، ص2، و رد المحتار ج267تا  261، ص1الهدايه معه فتح القدير، جماخوذ از ) 1(
 .111، ص1تبيين الحقائق، ج) 2(
 .262، ص2ردالمحتار، ج) 3(
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  .شتنگذاقدم پاي راست مستقيم  )62(
  .انگشتان پاي راست را قبله رخ كردن )63(
  ،دست راست را بر ران راست )64(
  .شتنگذادست چپ را بر ران چپ  )65(
و نه باهم  شتن يعني نه خيلي بازانگشتان را بحالت عادي آن گذا )66(

  .چسپانده باشند
با آن زانوها گرفته  كه سر انگشتان نزديك زانوها بودن طوري )67(

  .)1(نشوند
در التحيات با انگشت شهادت اشاره بدين ترتيب كه انگشت كوچك و  )68(

كنارش بشكل يك مشت بسته و انگشت ابهام را با انگشت  انگشتان
  .شهادت را بلند كندانگشت ” ال“ بر  ط حلقه كرده بعد سو

هم  دة دوم هم بهمين ترتيب بنشيند كه قبالً نشسته بود و تشهدر قعد )69(
  .بخواند

)70( درود ابراهيمي افضل است خواندند درود شريف بخواند، بعد از تشه)2(.  
درود  خواندندرقعدة اولي نفل و سنت غير مؤكده هم بعد از تشهد  )71(

  .شريف سنت است
  .)3(دعاهاي مسنونه خواندنبعد از درود شريف  )72(

  سنت هاي سالم دادن
� ��$[ 	% :با اين الفاظ دوبار سالم دادن )73(D��� ����	  

                                                 

 .75، ص1الهدايه معه فتح القدير، ج) 1(
 .274، ص1ير، جالهدايه معه فتح القدو  266، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 2(
 .322ص Q	�lR���P>�[  ،2/282ردالمحتار، ، 3/85بهار شريعت، ) 3(
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  ،بسمت راست اول )74(
  .اندندچپ رو گر سمتبعد  )75(
مگر دومي را  تدو طرف به آواز بلند گفتن سالم سنت اس هربر امام  )76(

  .)1(تر بگويدن يپايكمي 
اگرچه  ،امام از نماز خارج شد ”سالم“با گفتن  اولدر سالم بار  )77(

درين موقع اگر كسي شريك جماعت شد اقتداء  ،بود نگفتهعليكم 
كه  اگر بعد از سالم امام سجدة سهو كرد بشرط اين! صحيح نيست، بلي

  .)2(سهو برآن الزم شده باشد پس اقتداء درست گرديد ةسجد
ت او مي كه در سمت راس را هاي امام در سالم سمت راست آن مقتدي )78(

سمت چپ مقتدي هاي سمت چپ  خطاب قرار دهد و در موردباشند 
همچنين در هر  ،اگرچه شريك جماعت باشندمگر نيت زنان را نكند  ،را

ي را كه خداوند براي حفاظت او يها دو سالم كراماً كاتبين و مالئكه
  .ن نكندف گردانيده مورد خطاب قرار دهد و در نيت تعداد را معيمؤّظ

 مالئكههم در سالم هر دو طرف برادران سمت راست و چپ و  مقتدي )79(
را و نيز اگر سمت راست امام بود در سالم چپ امام را در نظر گرفته و 
اگر سمت چپ بود در سالم راست امام را در نظر داشته و اگر پشت سر 
امام قرار داشت در هر دو سالم امام را مورد خطاب قرار دهد و منفرد 

  .ت همان فرشته ها را داشته باشدتنها ني
  .با امام همراه باشد) سجود وغيره يعني ركوع،(در تمام انتقاالت  مقتدي )80(

                                                 

 .283، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1(
 .76، ص1عالمگيري، ج) 2(
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  سنت هاي بعد از سالم دادن
راست يا چپ كرده البته بطرف  وبعد از سالم بر امام سنت است كه ر )81(

ند توا ست و همچنان رو بطرف مقتديها نيز كرده ميا بطرف راست افضل
 خواندنكه تا صف آخر كسي رو برويش در حال نماز  در صورتي

  .)1(نباشد
  .)2(منفرد بدون رو گرداندن اگر درهمان جايش دعا بخواند جائز است )82(

  بعديهسنت سنت هاي 
فرض و  كه بعد از آن سنت مي باشد بعد از آن فرض يعني بين فرضهائي
شوند مگر مي داء نيست، اگرچه سنت اخوب كردن و كالم سنت صحبت 

بعد از اداي  لهذا ؛ستا نت ها مكروهثواب كم مي شود و تاخير هم درس
  .)3(اجازه نيست خواندنفرض اوراد طويل 

قناعت بايد كرد ورنه  رقبل از سنتها بر دعاي مختص )فرضهابعد از ( )84(
  .)4(شود ثواب سنتها كم مي

                                                 

 .356تا  352، ص1رد المحتار، ج) 1(
 .77، ص1عالمگيري، ج) 2(
)3(  ]�<lR���P�	Q 300، ص2، ردالمحتار، ج331ص. 
 .81، ص3هبهار شريعت، حص) 4(
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 )درست ترين(ي يعن صحبت كردن بين فرض و سنت ها اصح مورددر  )85(
البته ثواب كم خواهد شد، اين حكم  ،گردد ست كه سنت باطل نميا اين

  .)1(ست كه منافي تحريمه استا كاري راهر آن 
لي نخوانده بلكه از جاي خود سمت راست او يجا نسنتها را در هما )86(

، اگر سنت )2(يا چپ و يا عقب يا جلو كمي جا را عوض كرده بخوانيد
يرد گ ميبين فرض و سنت قرار كه  ه بخوانيد فاصله ايا را در خانه

رفتن بخانه از جلوي نماز  ايي عوض كردن جاي ابر ،مانعي ندارد
لهذا اگر بيرون  ؛ستا رو بطرف آنها كردن گناه ران رد شدن و ياگذا

  .پس همانجا سنتها را بخوانيد نبودرفتن و تغير جاي ممكن 
  

  يك مسئله اهم سنتها
شروع به سنت قبلي يا سنت بعدي را خوانده  اي كه ميبرادران اسال 

كنند بايد از اين فتواي مباركه اعلي حضرت  رفت و آمد و يا گفتگو مي
در سنت : حاصل كنند، چنانچه در جواب يك استفتاء ارشاد استدرس 
كه بين فرض و سنت كالم و يا فعلي كه  ست بشرطيي اوقت اول اولقبليه 

بعديه اتصال با فرضها مستحب  م داده نشود و در سنتمنافي نماز باشد انجا
مانعي ) فاصله( منزل بيايد و بخواند در فصل ه مگر اينكه از مسجد ب است،

                                                 

 .558، ص2تنوير االبصار معه ردالمحتار، ج) 1(
 .77، ص1عالمگيري، ج) 2(
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كه اين فصل ثواب سنت قبليه و  نبايد كردنيست ليكن با افعال ديگر فصل 
  .)1(گرداند بعديه هر دو را ساقط و از طريقة مسنونه خارج مي

  سنتهاي هست  ملي ضمناً براي خواهران اسالمي هقب سنت 86بيان  با

  

  ” عائشه صديقه“ به نسبت ده حروف

  سنت براي خواهران اسالمي ده

ست كه نياو تكبير قنوت سنت تكبير تحريمه اسالمي در  نبراي خواهرا )1(
  .)2(شانه بلند كند را تا دستها

شته بر گذا زير پستان سينه دست چپ را بر كفk ثيْنُخو در قيام زن  )2(
  .)3(ردگذاپشت آن كف دست راست را ب

را باز  گذاشتن و انگشتانبر خواهران اسالمي در ركوع بر زانوها دست ) 3(
  .)4(نكردن سنت است

 كمر را كه دست تا زانوها برسد، قدريه يعني ب ي خم شودكمدر ركوع  )4(
 ها دست بر زانو گذاشته وانگشتفقط  ، دهدننكند و بر زانو فشار راست 

مردان پاها را راست  را باهم چسپانده و پا ها را مايل بگذارد، مثلِ
  .)5(نكند

                                                 

 .139، ص5شريف جديد، جفتاوي رضويه ) 1(
 .236، ص1الهدايه معه فتح القدير، ج) 2(
)3(  ]�<lR���P�	Q 294ص. 
 .258، ص1الهدايه معه فتح القدير، ج) 4(
 .74، ص1عالمگيري، ج) 5(
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  .سجده كندچسپانده  را به پهلو ها دست )5(
  ،شكم را با رانها) 6(
  ،رانها را به استخوان پاهاو  )7(
  .زمين بچسپاند استخوان پاها را برو  )8(
طرف راست بيرون ه ببعد از اتمام سجده هاي ركعت دوم هر دو پا را  )9(

  ،كشيده
   .)1(پ بنشيندچبر سرين  و )10(

   نماز اتبمستح 14

 ورنهدر دل هم نيت حاضر باشد  وقتي كه ،)2(زبان گفتنه الفاظ نيت را ب )1(
  .نماز هرگز نخواهد شد

  .)3(در قيام بين پنجه هاي هر دو پا چهار انگشت فاصله بودن )2(
  .كردن حالت قيام جاي سجده را نگاهدر  )3(
  .در ركوع پشت هر دو پا را نگاه كردن )4(
  ،طرف بيني نگاه كردنه در سجده ب )5(
  ،در قعده درميان زانوها )6(
  ،بطرف شانة راست اول در سالمِ )7(
  .)1(دوم بطرف شانة چپ نگاه كردن در سالمِو  )8(

                                                 

 .75، ص1القدير، جالهدايه معه فتح ) 1(
 .113، ص2تنوير االبصار معه ردالمحتار، ج) 2(
 73، ص1عالمگيري، ج) 3(
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، نجبار يعني عدد فرد باشد مثالً پبيش از سه  ركوع و سجود منفرد را در  )9(
  .)2(بار تسبيح گفتن ههفت، ُن

و بزرگان  ���� �$[ 	% �32حليه وغيره از حضرت عبداهللا ابن مبارك  در )10(
  .ديگر روايت است كه امام را پنج بار گفتن تسبيحات مستحب است

يش مستحب است كه اگر ممكن بود سرفه ااگر كسي را سرفه آمد بر )11(
  .)3(نكند

و اگر مانع نگرديد پس لب را زير دندان  ددببن ن رااده اگر خميازه آمد )12(
و را نشد پس در قيام پشت دست راست  اگر اين طور هم بند ،فشار دهد

بهترين طريقة بند كردن  ،ردگذان باقيام پشت دست چپ را برده غيردر 
���4 	% ر مدينه جدااتكه در دل اين فكر را كرده كه  ستا اينخميازه 

=� ���� 2�3�����@انبياء و ديگر �� ���� ����	� �-��را خميازه هرگز  	�
  .)4(رود نمي آمد ان شاء اهللا فوراً از بين مي

گويد امام و مقتدي همه ايستاده  ر حي علي الفالح ميمكب وقتي كه )13(
  .)5(شوند

  .)6(نسجده بر زمين بالحائل انجام شد )14(
                                                                                                                       

 214، ص2تنوير االبصار معه ردالمحتار، ج) 1(

 .246، ص2ردالمحتار، ج) 2(
)3( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 277ص. 
 .215، ص، 2ملخصا درمختار معه رد المحتار ، ج) 4(
 .57ص ،1عالمگيري، ج) 5(
)6( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 371ص. 
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  عمر بن عبدالعزيز عملِ

 ���:	 ]O! حضرت : فرمايند ميضرت امام محمد غزالي حكايت ح
هميشه بر زمين سجده مي كردند يعني  �>� �3R\�2 	% عمر بن عبدالعزيز 
  .)1(كرد ي وغيره پهن نميدر جاي سجده مصّل

   فضيلت پيشاني گرد آلود

روايت است كه حضور اكرم  �>� �3R\�2 	% از حضرت واثله بن اسقع  
 2�3 %	 ���4� وقتي كههيچ شخصي از شما تا : نددارشاد فرمو ���� �=�� ����

 وقتي كهزيرا كه تا ؛نماز را تمام نكرده خاك پيشاني اش را تميز نكند
برپيشاني او خاك سجده نماز موجوده است فرشته ها برايش دعاي مغفرت 

  .)2(كنند مي
وب موقع نماز تميز كردن خاكها از پيشاني خ !برادران عزيز اسالمي
ر تميز كردن پيشاني گناهست، اگر بعد از نماز نيست و معاذاهللا بطور تكب

ريد تا بگويند اين گذانند بر پيشاني بيرا بخاطر اينكه مردم بب معاذاهللا خاكها
اگر كسي  ،ريا كاري و مستحق جهنم خواهد بود نت ايسا رگذاشخص نماز 

                                                 

)1( Q��@+� ����	 �	��0 �PF Q�-���	 � .204، ص1ج 	!�
)2( QG-O��	 �& Q����	 �PF Q�S	�X�	 Z�[ 2761(، شمارة حديث 310، ص2ج.( 
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اك پيشاني را تميز ريا كاري باشد پس الزمست كه بعد از نماز خ خوفا ر
   .كند

  شرط شكننده هاي نماز 29
  .)1(كردن صحبت )1(
  .كسي را سالم دادن )2(
  .)2(جواب سالم را دادن )3(
ر خودش عطسه زد پس خاموش گذااگر نماز  ،جواب عطسه را دادن )4(

اشكالي ندارد و اگر در آنوقت نگفت پس بعد باز اگر الحمدهللا گفت  ،باشد
  .از فراغت بگويد

  .خوش خبري شنيده جواباً الحمد هللا گفتن )5(

  .گفتن ليه راجعونإ إنا نا هللا وإموت كسي را شنيده  يا خبرِ خبر بدي و )6(

  .)3(جواب اذان دادن )7(
  .)4(جالله گفتن نام اهللا را شنيده جواباً جلّ )8(
2 ���� �=�� �����اسم گرامي سيد االنبياء  )9(درود  را شنيده جواباً  ���4	�3 %

2 ���� �=�� �����مثالً  خواندنشريف    .)5(گفتن  ���4	�3 %

                                                 

 .445، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1(
)2( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 322ص. 
 .100، ص1عالمگيري، ج) 3(
)4(  ]�<lR���P�	420، ص. 
 .99، ص1عالمگيري، ج) 5(
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2 ���� �=�� �����اگر (به نيت جواب نگفت پس  جل و جاللهيا   ���4	�3 %
  )شود نماز فاسد نمي

   نماز گريه كردن در

يا در گريه ” آه، اوه، اف“ يا درد يا مصيبتي اين الفاظ گفته شد  تبعّل )10( 
واگر در  ،)1(شود نماز فاسد ميص شود شّخيك حرف مز آواز اكردن 

لي نيست، اگر پس مشك نيامد گريه تنها اشك برآمد، آواز و حروف بر
 ،جاري شد” آري“آواز امام گريه كرد و بر زبان در نماز از خواندن 

بازهم اشكالي ندارد كه اين از سبب خشوع هست و اگر از سبب خوش 
  .)2(را گفت پس نماز فاسد گرديد الحاني امام اين الفاظ

   سرفه كردن در نماز

از زبان مريض بي اختيار آه، اوه برآمد نماز نشكست همچنان عطسه،  )11(
  .)3(كه مجبوراً برآيد معاف اند سرفه آروغ، خميازه وغيره حروفي

وت كردن اگر آواز ظاهر شد پس مثل نفس بوده نماز فاسد نمي در ُف )12(
و اگر دو حروف ظاهر گرديد ست ا مكروهفوت كردن  مگر قصداً ،گردد

  ،)4(مثل اف، تف پس نماز فاسد گرديد
، خ پس مفسد استحروف ظاهر شد مثل اَدر گلو صاف كردن اگر دو  )13(

اگر عذر يا مقصد صحيحي بود مثالً تقاضاي طبيعت بود يا براي ! بلي

                                                 

 .101، ص1عالمگيري، ج) 1(
 .456، ص2مختار معه رد المحتار، ج در) 2(
 .416، ص1مختار، ج در) 3(
)4(  ]�<lR���P�	Q 427ص. 
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جلو رد  دادن امام بود يا كسي ازخود يا مقصد فتح صاف كردن آواز 
براين اساس در سرفه كردن هيچ  مي شد او را متوجه كردن بود بنا

  .)1(ايرادي نيست

  

  

  چيز يكه بنظر رسيد خواندن در جريان نماز 

كاغذي يا مصحف شريف يا در محراب وغيره نوشته اي را ديده  بر )14(
بلي اگر از حفظ مي خواند و مصحف يا محراب و (قرآن شريف خواند 

كاغذي  ، اگر برتت پس ايرادي نيسر تنها نگاه كردن اسچيز ديگ بر
هم  را ديد و فهميد مگر نخواند در آن آيات نوشته است آن غيرهو

  .)2(ايرادي نيست
كتاب يا مضموني اسالمي در دوران نماز عمداً نگاه كردن و ارادتاً درك  )15(

 ، اگر مضمون دنيوي بود پس بيشتر كراهيت دارد،)3(ستا مكروهكردن 
لهذا در نماز كتابهاي نزديك خود را يا پاكت تحريري، موبايل يا ساعت 

فتد يا بر آنها ين كه بر نوشته هاي شان نظرريد گذابوغيره را طوري 
پارچه اي انداخته تا مستور گردند و نيز در دوران نماز اعالميه و نوشته 

  .هيزيدباشند از نگاه كردن آنها هم بپر ستونها نصب كه بر هاي ديگري

                                                 

 .455، ص2مختار معه رد المحتار، ج در) 1(
 .464، ص2ردالمحتار، ج) 2(
 .101، ص1لمگيري، جعا) 3(
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   تعريف عمل كثير

ونه هم براي  نباشدگر از اعمال نماز اكند  عمل كثير نماز را فاسد مي )16(
اصالح نماز انجام شده باشد، چنانچه كنندة اين عمل از دور ديده شد و 
طوري بنظر رسيده كه اين در نماز نيست، بلكه اگر گمان هم غالب بر 

از دور  اير است و اگر بيننده راين بود كه در نماز نيست بازهم عمل كث
شك است كه در نماز است يا خير؟ پس عمل قليل است و نماز فاسد 

  .)1(شود نمي

   پوشيدن لباس در دوران نماز

  .در دوران نماز پيراهن يا شلوار پوشيدن يا لنگ را بستن )17(
و ركني را درين حالت انجام دادن يا مقدار سه  ندر نماز ستر باز شد )18(

  .)2(ردذسبحان اهللا گفتن وقفه بگ بار

   در نماز چيزي را فرو بردن

نجدي را بدون جويدن فرو چيز خوردني يا نوشيدني معمولي را مثالً ُك )19(
3(رد يا قطره اي در دهن افتاد و فرو رفتب(.  

را فرو برد اگر  قبل از شروع نماز چيزي در دندانها موجود بوده آن )20(
شتر از آن بود پس نماز فاسد و اگر كمتر از نخود اندازة يك نخود يا بي

  .)4(ستا مكروهبود 
                                                 

 .464، ص2مختار معه رد المحتار، ج در) 1(
   .467، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 2(
)3(  ]�<lR���P�	Q 418ص. 
)4( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 341ص. 
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ن باقي اقبل از نماز چيز شيريني را خورده بود اكنون اجزاي آن در ده )21(
ست از فرو بردن آن ا ن از اثر آن چيزي باقيانمانده مگر در لعاب ده

  .شود نماز فاسد نمي
  
حلق رسيده نماز فاسد  ن شكر وغيره بود كه آب شد و درادر ده )22(

  .)1(شد

پس از فرو بردن نماز اگر تف غالب است  ،از دندانها خون ظاهر شد )23(
كه اگر در  ستا اينعالمت غلبه ( ،)2(فاسد نمي شود ورنه فاسد است

حلق مزه محسوس گرديد نماز فاسد شده در شكستن نماز اعتبار مزه 
ي مي شكند كه لهذا وضو وقت ؛است و در شكستن وضو اعتبار رنگ

  )ستا رنگ تف قرمز گردد و اگر تف زرد بود پس وضوء باقي

  در دوران نماز انحراف از قبله

درجه يا بيشتر از آن گرداندن نماز  45بال عذر سينه را از سمت كعبه  )24(
يعني (گردد مثالً حدث  فاسد مي شود اگر از عذري بود پس فاسد نمي

ه گمان اشتباه ظاهر شد پس اگر شد و رو گردانده بود ك) شكستن وضو
  .)3(از مسجد بيرون نشده بود پس فاسد نمي شود

   كشتن مار در نماز

                                                 

)1( Qc�PJ�	 ]4�� 127، ص1ج. 
 .102، ص1عالمگيري، ج) 2(
 .468، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 3(
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م رفته نشود و ده قو عقرب نماز نمي شكند تاكه س از كشتن مار )25(
كشتن مار و عقرب  ،)1(گردد مياشد ورنه فاسد نبحاجت سه ضرب 
گر انديشة ضرر رد و خوف ايذا باشد، اذجلو بگاز وقتي مباح است كه 

  .ستا مكروهرساندن نباشد پس كشتن 
را كشتي يا يك  سه مو را پي در پي از جا در آوردن يا سه شپش )26( 

كند و اگر پي در پي  شپش را در سه ضرب كشتن نماز را فاسد مي
  .)2(نباشد نماز فاسد نمي شود اما مكروه است

   خاريدن در نماز

ه خاريد ك ي چناننماز فاسد ميشود يعن در يك ركن از سه بار خاريدن )27(
و دست برداشت دوباره خاريد و دست برداشت اين دوبار شد اكنون اگر 

اگر يكبار دست  ،همينطور بار سوم هم خاريد پس نماز فاسد مي شود
شت و چند بار حركت داد پس اين يكبار خاريدن گفته مي گذارا 
  .)3(شود

  اشتباهات در گفتن اهللا اكبر

تكبيرات انتقاالت الف اهللا اكبر را طوالني كرد يعني آهللا اكبر يا آكبر  در )28(
گفت پس نماز فاسد ” اكبار“ اضافه كرد يعني ” ب“گفت يا بعد از 

گرديد و اگر در تكبير تحريمه چنين كرد پس نماز هرگز شروع نگرديده 

                                                 

)1(  ]�<lR���P�	Q 423ص. 
 .103، ص1عالمگيري، ج) 2(
 423، صالمتملّي، غنية 104، ص1عالمگيري، ج) 3(
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يعني در جماعت بر تكبيرات امام با آواز بلند (اكثر مكبرين  ،)1(است
اين اشتباه را بيشتر انجام ميدهند و ايشان نماز  )تكبيرات را رساندن

 كه اين احكام را لهذا كسي ؛كنند خود را و نماز ديگران را غارت مي
  .داند او را نبايد مكبر قرار داد خوب نمي

فاسد شود نماز  معنيت يا اذكار نماز چنان اشتباهي كه از آن ئدر قرا )29( 
  .)2(فاسد مي شود

   مكروهات تحريمة نماز 33 

  .)3(لباس بازي كردن ،باريش، بدن )1(
كه امروز بعضي ها وقت رفتن  ن كردن طوريهلباس را جمع كردن يا پ )2(

ن ، اگر لباس بر بد)4(كنند به سجده شلوار را از جلو يا عقب بلند مي
  .نعي نداردبچسپد پس بايكدست باز كردنش ما

  چادر را برشانها آويزان كردن

سر يا شانه چادر يا شال را  آويزان كردن لباس مثالً بر يعني سدل )3( 
شال را  سرِ يك اگر طوري انداختن كه هر دو كنارش آويزان باشد، بلي

                                                 

 177، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1(

 473، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 2(

 .104، ص1عالمگيري، ج) 3(
)4(  ]�<lR���P�	Q 337ص. 
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شانة ديگر انداخته و يك سر ديگرش در جلو آويزان باشد پس  بر
  .)1(ايرادي ندارد

سر  ه يكرند كگذا يك شانه طوري شال مي امروز بعضي اشخاص بر )4(
طور نماز  شكم آويزان است و ديگرش بر پشت آويزان است اين آن بر

  .)2(مكروه تحريمي است خواندن 
  
يكي هم از نصف بند دست باالتر باشد پس نماز مكروه  از دو آستين اگر )5(

  .)3(تحريمي است

  شدت حاجت طبيعي
رت شدت ادرار، غائط يا باد اگر قبل از شروع نماز بود پس در صو )6(

اگر وقت چنان تنگ است ! ست، بليا وسعت وقت شروع كردن نماز گناه
شود، پس نماز را  كه بعد از رفع حاجت و وضو كردن نماز قضاء مي

بخواند واگر اين حالت در اثناي نماز بوجود آمد بناء اگر در وقت 
اگر درين حالت بخواند گنهگار  ،گنجايش بود شكستن نماز واجب است

  .)4(مي شود

  رداشتن سنگها در نمازب

                                                 

 .488، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1(
 .165، ص3بهارشريعت، حصه) 2(
 .490تا  488، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 3(
 492، ص2ردالمحتار، ج) 4(
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   .)1(ستا ميينماز برداشتن سنگها مكروه تحر اثنايدر  )7(
من در مورد لمس كردن : فرمايند مي عنه تعالىرضي اهللا حضرت جابر 

يكبار و اگر : سنگها در اثناي نماز از بارگاه رسالت سوال كردم، ارشاد گرديد
  .)2(تازين نجات يافتيد پس از يكصد شتر سياه چشم بهتر اس

توانست پس يكبار اجازة  اگر مطابق سنت سجده اداء شده نمي! بلي
 شد پس برداشتن واجب برداشتن است و اگر بدون برداشتن واجب اداء نمي

  .ت اگرچه بيش از يكبار حاجت گرددسا

  انگشتان را بصدا در آوردن 

  .)3(در نماز انگشتان را بصدا در آوردن )8(
�32�$[ 	% بن عابدين شامي خاتم المحققين حضرت عالمه ا ���� 

2 ���� �=�� �����ار مدينه تاجدروايت ابن ماجه است كه : فرموده اند�3 %	 ���4 
بحواله مجتبي  )4(صدا در نياوريده در نماز انگشتان خود را ب: فرمودند

���4 رحمت عالميان  ،حكايت گرديده سلطان دوجهان، شهنشاه كون ومكان
� 2�3 %	�صدا در آوردن انگشتان منع ه در موقع انتظار نماز از ب ��� �=�� ����
مزيد در يك روايت است كه در موقع رفتن براي نماز از صدا در : فرمودند

از اين احاديث مباركه اين سه حكم ثابت  آوردن انگشتان منع فرمودند
  :گرديد

                                                 

)1(  ]�<lR���P�	 Q338ص 

)2( QR��	 d�+ T ]����	 �& Q����	 T �6�	 V�/W	 Q��X� #&	 d�74 2/52897( ، الحديث.( 
 .493، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 3(
)4( <�	 # + �& Q����	 �PF Q�'+ #&Q����	 T `�D9 1/514 965(، شمارة حديث.( 
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نماز در انتظار نماز در حال رفتن براي  توابع آن مثالً نماز و اثنايدر ) الف(
  .ستا صدا در آوردن مكروه تحريميه را ب بودن انگشتان

 صداه بدون حاجت ب) يعني در توابع نماز هم نباشد(بيرون از نماز ) ب(
  .ستا درآوردن انگشتان مكروه تنزيهي

 انگشتان انگشتان بيرون از نماز به سبب حاجتي مثالً براي آرام بخشيدنِ) ج(
  .)1(است) يعني بالكراهت جائز(دن مباح صدا در آوره را ب

يعني انگشتان يكدست را در انگشتان دست (پيچاندن انگشتان را درهم  )9(
 صلّى اهللا تعالى عليه وآله وسلّممدينه  تاجدار ،)2()ديگر داخل كردن

مسجد بيرون شد پس انگشتان ه كه به ارادة رفتن ب كسي: فرمودند
شك اين هم در  اخل نكند بييكدست را در انگشتان دست ديگر د

ي نماز و در انتظار نماز بودن هم در ار، وقت رفتن ب)3(حكم نماز است
  .)4(اين هر دو مكروه تحريمي است

   شتنگذادست بكمر 
يعني در وسط هر دو پهلو نبايد دست (بر كمر ) بالعذر(بدون نماز هم  )10(

 ارشاد مي آله وسلّمصلّى اهللا تعالى عليه و عزوجل وخدا  ، محبوبِ)5(شتگذا
يعني اين  ،)6(ستان كردن جهنمياشتن راحت گذا ردست بر كم: فرمايند

                                                 

 .409، ص2مختار معه رد المحتار، جدر) 1(
)2(  ]�<lR���P�	Q 338ص. 
)3( Q��O� #& 5�F h9�! Q��/-D�	 �<�+ QI6<! #& �$	 � ).18126(حديث ال، 6/320 +�>� 	+
)4( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 346ص. 
 494، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 5(

)6( Q����	 T��KP�	 ]�L	�F �& Q����	 �PF QRu@�6�� c�D�	 #<��	 2/4083566( ، الحديث.( 
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ست كه آنها جهنمي اند ورنه براي جهنمي ها در جهنم چه ن اايفعل يهود
  .)1(!راحتي است

  

  طرف آسمان نگاه كردنه ب

 مصلّى اهللا تعالى عليه وآله وسّلمحبوب خدا  .)2(طرف آسمان نگاه كردنه ب )11(
را  كه در نماز چشمان شان نيچه خواهد بود حال آن كسا: مي فرمايند

 از بينيا چشمان شان بطرف آسمان بلند مي كنند ازين عمل بپرهيزند 
  .)3(خواهد شد برده

روي بهر طرف كرده نگاه كردن، چه همة روي را گشتاند يا اندكي  )12(
هر طرف كرده  صورت را گرداند يا بدون گرداندن روي تنها چشم ها را

ست و اگر بنا بر ضرورتي باشد ا يهيبال ضرورت نگاه كردن مكروه تنز
 وسلّمصلّى اهللا تعالى عليه وآله  قرار قلب و سينه مدينه تاجدار، )4(ايرادي ندارد

 كه اينطرف و يدر نماز بوده وتازمان اي كهآن بنده  :فرمايند مي وسلّم
 ه مياو متوج كند رحمت هاي خداوند خاص بسوي نگاه نمي آنطرف
 آن بنده روي گرداند رحمت خداوند هم از او بر مي وقتي كهگردند، 
)5(گردد

0
   

                                                 

 .115، ص3حاشيه بهار شريعت، حصه) 1(
 .38، ص2البحر الرائق، ج) 2(
)3( Q����	 T ����	 �b ��6�	 Z/� �& Q(	,W	 �PF Qc�� d�74 1/265750( ، الحديث.( 
 .106، ص1عالمگيري، ج) 4(
)5( 0 #<�� Q����	 T �JP�:	 �& Q����	 �PF QG�	G 909(، الحديث 344، ص1ج.( 
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  .)1(شتن ساق دستگذازمين ه مرد را ب )13(

   كردن نگاهبسوي نمازي 
رو بروي كسي نماز خواندن، شخص ديگر نيز روي بطرف نمازي كردن  )14(

بوده و اكنون  طرف همينه بست اگر روي كسي قبالً ا ناجائز و گناه
كسي رو بروي او نماز را شروع نمايد پس شروع كنندة نماز گنهگار 

كراهت مي باشد، ورنه بر نگاه كننده گناه و  يبوده و بر همان نماز
 كسيبطرف دن جماعت روي داكه بعد از سالم  ، كساني)2(كراهت است

ون كند يا بغرض بير كه پشت سر آن نماز مي خواند كرده او را نگاه مي
د سالم گردانيدن او رد بشوم يا رو مجرّه رفتن رو بروي آن ايستاده كه ب

 بيان مي ،دهد درس مي ،كند نشسته يا ايستاده اعالن مي يبروي نماز
  .گونه اشخاص بايد توبه كنند كند اين

  .)3(در نماز بيني و دهن را بستن )15(
   )4(بالضرورت بلغم را بيرون آوردن )16(
مگر كنترل  ،اگر خود بخود آمد ايرادي ندارد( )5(زه كردنقصداً خميا )17(

 مي صلّى اهللا تعالى عليه وآله وسّلممحبوب خدا ) كردن مستحب است

                                                 

 .496، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1(
 .496، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 2(
 .106، ص1عالمگيري، ج) 3(
)4(  ]�<lR���P�	Q 339ص. 
)5( 	�+Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R| 354ص. 
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امكان دارد كسي را در نماز خميازه آمد تا جائيكه  وقتي كه: فرمايند
)1(نمايد چرا كه شيطان در دهن داخل مي شود وضبط جلو گيري

.  

ت را خوانده و در سورة تب اولندن مثالً در ركعت قرآن را برعكس خوا )18(
  .ركعت دوم اذا جاء را بخواند

 مثالً در قومه و جلسه قبل از راست كردن كمر )2(واجبي را ترك كردن )19(
 ، درين گناه تعداد خاص مسلمانان ملوث)3(بركوع يا سجدة دوم رفتن
 ترتيب خوانده كه بدين آنچه نمازهائي! داشت بنظر مي آيند بخاطر بايد

  .شده اند اعادة همه واجب است
  .)4(عالوه از قيام در موقع ديگري قرآن مجيد را خواندن )20(
  .ت را تمام كردنئبركوع قرامجرد رفتن ه ب )21(
سر را قبل از امام بلند  مقتدي قبل از امام بركوع و سجود رفتن يا )22(

  .)5(كردن
روايت  عنه تعالىرضي اهللا ره حضرت سيدنا امام مالك از سيدنا ابو هري

2 ���� �=�� �����مدينه  تاجداركند كه  ميكسي كه قبل  :فرمودند  ���4	�3 %
مام سر را بلند كرده و پائين كرده موي پيشاني او در دست شيطان ااز 
: روايت است عنه تعالىرضي اهللا ، از حضرت سيدنا ابو هريره )6(است

                                                 

)1(  Q����	 w��*3 �& Q�S|��	� �LX�	 �PF Q���+ d�742995-59(، الحديث 1597ص.( 
)2( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 345ص. 
 .107،ص1عالمگيري، ج) 3(
)4( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 351ص. 
 .513،ص 2ردالمحتار، ج) 5(
)6( ��+Q�+�	 I6| ��0� Z/� #+ I�J9 + �& Q����	 �PF QH�+ �+	  ).212(، الحديث 1/102 
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% �32 �محبوب خدا 	���4 �شخصي كه قبل از امام : فرمايند مي ��� �=�� ����
خر  رِسترسد كه خداوند سرش را چون  كند از اين نمي سر را بلند مي

  .)1(گرداند

  

  صورت همچون خر

براي آموختن حديث  ���� �$[ 	% �32ي وِوسيدنا امام َن تحضر 
شخص بر صورتش پرده  نزديك شخص خيلي مشهوري به دمشق رفت آن

مدتها نزد او كم و بيش احاديث آموخت مگر  ،كرد خته تدريس ميااند
كه امام  ث ديدشت مدت مديدي آن محدذگاز صورت استادش را نديد بعد 

روز  پس يكحديث است  را خيلي خواهش علمِ ���� �$[ 	% �32نووي 
ديد كه اين  ���� �$[ 	% �32ي وپرده را از صورتش برداشت، امام نو

در اثناي ! اي صاحبزاده :آن محدث فرمود! صورت همچون خر! چيست
كه اين حديث بدستم رسيد من  جماعت از سبقت كردن امام بترس كه وقتي

بنا برين من  ؛را باعث عدم صحت بعضي راويان دور از قياس دانستم آن
 ما مالحظه ميپس صورتم چنين گرديد كه ش ،قصداً برامام سبقت جستم

  .)2(فرمائيد
  .داشتن لباس ديگر تنها باشلوار يا لنگ نماز خواندنباوجود  )23(

                                                 

)1( i-F�& �+�	 �6� ��� �& Q����	 �PF Q���+ d�74..Q �	 427-114(حديث ال، 228ص.( 
 .95، ص3بهار شريعت، حصه) 2(
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ط امام، اگر بخاطر اعانت در ن نماز توسدآمدن دوستي طويل كر بخاطرِ )24(
  .)1(قدر يك يا دو تسبيح طول داد مانعي نيسته نماز آن شخص ب

  يا، )كه بزور غصب شده باشد زمين(ه يعني بوضزمين مغبر  )25(
  يا، كه در آن كشاورزي موجود است بل زرع ديگريزمين قابر  )26(
  ،)2(زمين شخم شده كشاورزي بر )27(
و قبر ستره اي موجود گذار كه نماز  و بروي قبر درحالير ننماز خواند )28(

  .)3(نباشد 

نجا ممنوع آخواندن بلكه رفتن هم در نماز در عبادت خانه هاي كفار  )29(
  .)4(است

  .يا بر سر كرده نماز خواندنلباس بر عكس پوشيده  )30(
ست، ا مكروه تحريميكه سينه ديده شود  باز بودن طوري يقة پيراهن )31(

ست كه بواسطة آن سينه ظاهر نباشد ا بلي اگر در زير آن لباس ديگري
  .ستا تنزيهيمكروه پس 

  نماز و تصاوير

جاندار باشد پوشيده نماز خواندن  )تصوير( كه بر آن عكس لباسي )32(
  .)5(است ه تحريميمكرو

                                                 

 .107، ص 1عالمگيري، ج) 1(
)2( c�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+Q 52، ص2، درمختار معه رد المحتار، ج258ص. 
 .107، ص1عالمگيري، ج) 3(
 .53، ص2ردالمحتار، ج) 4(
 .502، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 5(
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تصوير  پيا جاي سجده يا جلو يا سمت راست يا چ گذار سر نماز بر )33(
رهم گذااست و در عقب نماز  مكروه تحريميجاندار آويزان بودن 

باال كمتر اگر تصوير بر فرش است و ست مگر از حالت هاي ا مكروه
 شود پس كراهت نيست و اگر تصوير غير جاندار باشد برآن سجده نمي

مثل دريا، كوه وغيره پس در آن ايرادي نيست، اگر تصوير بقدري 
كه تفصيل  شته بلند كرده نگاه كرديد طوريگذاكوچك باشد كه بر زمين 
مثل تصويرهاي منظر طواف كعبه خيلي كوچك (اعضاء شخص نگرديد 

بلي اگر در تصوير  ،)1(باعث كراهت نمي باشند) باشد اين تصاوير مي
ة هم واضح گرديد پس ممانعت وجود خواهد طواف كعبه يك چهر

داشت باستثناي صورت اعضاي ديگر مثالً دست، پا، كمر، حصة عقب 
بيني، لبها و اعضاي ديگر همه خاك  ،سر، يا چنين صورتي كه چشم ها

  .كالي نخواهد بودشگونه تصاوير ا شده باشند در اين

   حروف 32به نسبت 

"كن ت عطانماز پسند خود خواندن سعادت  يارب"  
  نماز دو مكروهات تنزيهة سي و )32(

)1( خواندنديگر در لباس كار نماز  ر بودن لباسِباوجود ميس)ن ا، در ده)2
تواند يا چنان  ت هم شده نميرا داشتن، اگر به سبب آن قرائ چيزي

  .)1(آيد كه در قرآن پاك نباشد پس نماز فاسد مي شود الفاظي از دهن بر
                                                 

)1(  ]�<lR���P�	Q 503، ص2، درمختار معه رد المحتار، ج348ص. 
)2(  ]�<lR���P�	Q 337ص. 
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، اگر در نماز كاله يا عمامه افتاد پس )2(خواندنهنه نماز از تنبلي سر بر )2(
كه حاجت عمل كثير نباشد ورنه نماز فاسد  طوري )3(ستا برداشتن افضل

برنداشتن بخاطر خشوع و ر واگر گذابار بار مي افتد پس ب، گردد مي
حال نماز  اگر كسي سر برهنه در ،ستا خضوع بود پس برنداشتن افضل

هش افتاده بود پس شخص ديگري كالهش را برسرش بود يا كالخواندن 
  .ننهد

اگر وقت (ضرورت كمتر از سه بار تسبيح گفتن  در ركوع يا سجود بال )3( 
اگر مقتدي سه بار  ،تنگ بود يا ترس از رفتن قطار بود پس مانعي نيست

تسبيح را گفته نتوانست كه امام سرش را بلند كرد پس امام را همراهي 
  )كند

بلي اگر از بابت  ،را از پيشاني صاف كردن) علفي(از خاك يا كاهي در نم )4(
4(ه از نماز منحرف شود پس در صاف كردن آن مانعي نيستآن توج(.  

  .)5(ندنارا از قبله گرد در سجده وغيره انگشتان )5(
  .)6(شكم مرد در سجده چسپاندن ران با )6(
زبان جواب دادن  با ،)7(در نماز باشارة دست يا سر جواب سالم را دادن )7(

  .ستا مفسد نماز
                                                                                                                       

 .درمختار، رد المحتار) 1(
 .106، ص1عالمگيري، ج) 2(
 .491، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 3(
 .106، ص1عالمگيري، ج)223) (4(
 .119، ص1فتاوي قاضي خان معه عالمگيري، ج) 5(
 .109، ص1عالمگيري، ج) 6(
 .497، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 7(
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  .در نماز بال عذر چهار زانو نشستن )8(
   .سستي يا كسالت بدن را دور كردن )9(
اگر تقاضاي طبيعت باشد  ،)1(ردن گلوكارادتاً سرفه كردن يا صاف  )10(

  .مانعي نيست
  .شتنگذازمين  موقع سجده رفتن بالعذر قبل از زانوها دستها را بر )11(
  .وقت بلند شدن بالعذر قبل از دست زانو را از زمين برداشتن )12(
  .)2(در ركوع سر را از كمر پائين يا باال كردن )13(
)14( ذ، تسميه و آمين را بلند گفتندر نماز ثنا، تعو.  
  .ديوار وغيره تكيه دادن بدون عذر بر )15(
  ،در ركوع بر زانوها )16(
  .نشتگذازمين دست ن و در سجود بر )17(
ح يعني گاهي بر پاي راست و گاهي تراو(براست و چپ تكان دادن  )18(

سمت ه جده بسه و هنگام رفتن ب  )برپاي چپ فشار دادن سنت است
پ فشار دادن مستحب چبلند شدن بسمت  راست فشار دادن و هنگام

  .)3(است
تن سب را خشوع آمد پس چشم هادر نماز چشم ها را بستن، بلي اگر  )19(

  .)4(ستا افضل

                                                 

)1( QR���P�	 ]�<l 340ص. 
 .338صتا  335ص  ]�<l	�QQR���P 107عالمگيري، ص )2(
 101لمگيري، صعا )3(

 .499، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 4(
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بود ر شمع يا چراغ رو برو اگ، خواندنشن نماز ورو بروي آتش ر )20(
  .)1(مانعي نيست

كه از آن تشويش آيد مثال زينت و لهو و  خواندنرو برو چيزي نماز  )21(
  .)2(لعب وغيره

  .براي نماز دويدن )22(
  ،راه عام )23(
  ،جاي ريختن آشغال )24(
  ،شود ح ميكه حيوانات ذب مذبح يعني جائي )25(
  ،اصطبل يعني جاي بستن اسپها )26(
  ،غسل خانه )27(
  ،شود كه شتر بسته مي مويشي خانه خصوصاً جائي )28(
  ،بر سقف استنجاخانه )29(
در صحرا بال ستره چنانچه از پيش روي امكان عبور و مرور مردم  )30(

  .)3(خواندنباشد در آنجا نماز 
   ،)4(از دادنرا پروشه بال عذر بادست مگس و پ )31(

 رسانند گرفتن و در كشتن آن مانعي ش يا پشه ايذا ميپاگر در نماز ش(
  .)5()كه از عمل كثير نباشد نيست در صورتي

                                                 

 .108، ص1عالمگيري، ج) 1(
 .439، ص1رد المحتار، ج) 2(
)3( QR���P�	 ]�<l 339ص. 
 .118، ص1فتاوي قاضي خان معه عالمگيري، ج) 4(
 .بهارشريعت) 5(
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كه براي نمازي مفيد باشد جائز و اگر مفيد نباشد هر آن عمل قليل  )32(
   .)1(ستا مكروه

  ؟چگونه خواندن م آستين نماز نيبا

در  مكروه تنزيهي است خواندن وشيده نماز نيم آستين پيا كرتا پيراهن 
صدر الشريعه مفتي  تحضر ،كه نزد او لباس ديگر موجود باشد صورتي

نزد كسي كه لباس موجود : فرمايند مي ���� �$[ 	% �32امجد علي اعظمي 
خواند پس كراهت  قط آسيتن كوتاه يا زير پوش پوشيده نماز ميفباشد و 

مفتي بزرگ  ،)2()جود نباشد پس كراهت هم نيستتنزيهي است واگر لباس مو
 مي �$[ 	�����c-u قار الدين قادري رضوي مفتي و حضرتپاكستان 
بليز در لباس كاروبار كرتاي آستين كوتاه، پيراهن آستين كوتاه يا : فرمايند

د ور كه لباس كار را پوشيده انسان خدمت دوستان عزتمند مي(داخل اند، 
كه لباس آستين كوتاه پوشيده نزد ديگران  براين كسيبنا ) شرمنده مي شود

كه چنين  و كسانيمكروه تنزيهي است داند نماز ايشان  رفتن را مناسب نمي
كند نماز شان مكروه  لباس پوشيده نزد ديگران رفته احساس كمتري نمي

  .)3(نيست
مستحب است كه در حديث شريف خواندن بعد از ظهر چهار ركعت  

ه قبل از ظهر بر چهار و بعد از آن بر چهار محافظت كرد اهللا كسي ك: فرمودند

                                                 

 .109، ص1عالمگيري، ج) 1(
 .193، ص1امجديه، حصهفتاوي ) 2(
 .246، ص2جوقار الفتاوي، ) 3(
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 ���� �$[ 	�c-uعالمه سيد طحطاوي  ،)1(فرمايد برآن آتش را حرام مي تعالى
 ،شوند و گناهانش پاك ميا ،شود آتش داخل نمي كه هرگز در: فرمايند مي

همه  آنچه حقوق است خداوندرا  طالبات حق تلفي بندگانه موبرآن هم
توفيق كارهاي ميدهد كه بخاطر آن  اند يا او راگرد ميراضي را گاران او طلب

كه براي او اين : فرمايند مي ���� �$[ 	% �32عالمه شامي ،شود سزا داده نمي
برادران  .)2(رود دوزخ نميشود و ب كه خاتمه اش بر سعادت مي بشارت است
 بعداً همانجا د درخواني كه ده ركعت نماز ظهر را مي در جائي ! عزيز اسالمي

ركعت وقتي 12 خواندنربيع االول در 12دو ركعت مزيد نفل خوانده بنسبت 
 لهذا با استقامت كامل نيت اداي دو ركعت ؛نخواهد داشت زيادي را هم در بر

  .نفل را هم در نظر بگيريد

  بيان امامت

  .براي امامت مرد غير معذور شش شرط است 
مرد  )4(عاقل بودن  )3(بالغ بودن  )2(بودن  مسلمان صحيح العقيده )1(
  .)3(معذور نبودن )6(خواندن ت درست ئقرا )5(بودن 

  .اقتداء سيزده شرايط ”يا امام االنبيا“حروف  13به نسبت 

  نيت )1(

                                                 

)1( RUu9 �+ �& Q�@<�	 i-)3� I���	 ��| �PF QRS�f #<� ... Q1817(، الحديث 2208ص.( 
 .452، ص2شامي، ج) 2(
 .284، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 3(
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قبل از يا تكبير تحريمه همراه بودن  و به اين نيت كه اقتداء با ،اقتداء )2(
 ورت قبل بودنش از تحريمه كاركه در ص شرطيه بودن بتكبير تحريمه 
  .كنندة نيت و تحريمه نباشد اديگري جد

  .امام و مقتدي هر دو را در يك مكان حاضر بودن )3(
اشته د نماز هر دو يكي باشد يا نماز امام نماز مقتدي را در ضمن خود )4(

  .باشد
  .از امام با مذهب مقتدي درست بودنمذهب نم )5(
  ،مذهبا صحيح دانستن همان امام و مقتدي هر دو رو  )6(
  .ننبودزن  شرايط برابر با نممكن بود با )7(
)8( م يعني پيش از امام نبودنمقتدي را مقد.  
  .امام را علم از انتقاالت بودن )9(
  .مقيم يا مسافر بودن امام معلوم باشد )10(
  .در انجام دادن اركان باهم شريك بودن )11(
  .مام باشد يا كمتر از آندر اداء اركان مقتدي مثل ا )12(
  .)1(نباشدشرايط از امام بيشتر در همچنين مقتدي  )13(

   بعد از اقامت امام اعالن فرمايد

 در ،را برابر كرده صف را راست فرمائيد گردنها و شانه هاي تانقدمها، 
راست كردن ، چسپاندن شانه ها واجب ،ستا گناه شتنگذا بين دو نفر فاصله
تا آخر تكميل نشده عمداً در عقب  اولكه صف  يزمان صف واجب و تا

                                                 

 .285تا284، ص2ردالمحتار، ج) 1(
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بچه هاي كمتر از پانزده  ،ستا گناهوردن نماز ترك واجب، حرام كشروع 
صف بچه  ،آنها را در سمت آخر هم نفرستيد ،سال را در صف ها قرار ندهيد

  .ابالغ ازهمه آخر تر استنهاي كوچك 
  )مراجعه فرمائيد 225ا ت 219ص  7براي معلومات تفصيلي به فتاوي رضويه ج ( 

  بيان جماعت

ست، بالعذر ا ، بالغ آزاد و توانا جماعت اولي مسجد واجببر عاقل 
يكبارهم تارك جماعت گنهگار و مستحق سزا خواهد بود و اگر اكثر اوقات 

و ) يعني گواهي اش قابل قبول نيست( �، مردود الشهادقترك دهد پس فاس
همسايه ها سكوت را اختيار كردند پس ، اگر او را سزاي شديد داده مي شود

: فرمايند مي تعالى، بعضي فقهاي كرام رحمهم اهللا )1(شوند آنهاهم گنهگار مي
كند پس او گنهگار  شخصي كه آذان را شنيده در خانه انتظار اقامت را مي

  .)2(و گواهي او قبول نمي شودمي شود 

  ”يارسول اهللا مدينه طلب كن“به نسبت بيست حروف 

  ذر ترك جماعتعبيست 

  ،مريض چنانچه رفتن او تا مسجد مشكل باشد )1(
  معذور كلّي )2(
  ،كسي كه پاهايش قطع شده باشند )3(

                                                 

 .287، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1(
 .604تا451، ص1البحر الرائق، ج) 2(
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  ،مرض فلج گرفتار استه كسي كه ب )4(
  ،كه از رفتن به مسجد عاجز باشدشيخ فاني  )5(
  ،نابينا اگرچه براي رساندنش تا مسجد كسي موجود باشد )6(
   ،ن شديدابار )7(
)8( ل زياد كه مانع گرددگ،   
  ،سرماي شديد )9(
   ،يكيخيلي تار )10(
   ،طوفان شديد )11(
   ،ترس ضايع شدن مال يا چيز خوراكي )12(
  ،طلبگار موجود است و او تنگدست است )13(
  ،خوف از ظالم )14(
  ،شدت غائط )15(
   ،ادرارشدت  )16(
  ،شدت ريح در شكم )17(
  ،ترس رفتن قافله )19(
رس تكه از رفتن به جماعت او را تكليف و  يارداري از مريضتيم )20(

  .)1(اينها همه براي ترك جماعت عذر اند ،است

  خوف از خاتمه بر كفر

نياز جماعت وبدعوت افطاري، دعوت ها، براي نعت خواني براي رفتن  
 اولي مسجد را در نمازهاي فرض ترك دادن هرگز اجازت نيست، تا جائي

خانه يا هال يا آپارتمان وغيره جماعت تراويح برپا كه مردم در محوطة 
                                                 

 .293تا292، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1(
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 اولنموده اند و در قريب آن مسجد موجود است پس بر آنها واجب است كه 
كه بال عذر  كساني .نماز فرض را بهمراه جماعت اولي در مسجد بخوانند

كنند  اء نميشرعي باوجود قدرت نماز فرض را در مسجد باجماعت اولي اد
2 ���� �=�� �����مدينه  تاجدارست كه ن الزم اآنها را ترساند�3 %	 ���4 

اگر كسي دوست دارد كه فردا مسلمان بوده خداي عزوجل را : فرموده اند
 نه باجماعتبر نمازهاي پنجگامي شود كه اذان  جائي مالقات كند پس در

ي را kپايبند باشد چرا كه خداي عزوجل بر نبي شما سنن هد مانجادر ه
اگر  باشد و نيد واين نمازهاي باجماعت هم از سنن هدي مياگردمشروع 

از اين  .)1(شما سنت نبي خود را ترك مي دهيد پس گمراه خواهيد شد
كه خاتمه شركت كنندگان هميشگي جماعت  ستا نآحديث شريف اشاره بر

كه بالعذز شرعي جماعت اولي مسجد را  اولي بالخير خواهد بود و كسي
ست، آنهائيكه از تنبلي كامالً ا هللا برآن ترس خاتمه بر كفرترك ميدهد معاذ ا

سنت  كنند بايد توجه فرمايند كه حضرت امام اهل جماعت را حاصل نمي
قنيه  در بحر الرائق و: فرمايند مي ���� �32�$[ 	%  خانموالنا شاه احمدرضا

باشد  مسجد در انتظار اقامت ميه اگر اذان را شنيده براي دخول ب: است كه
 كه وي رضويه است شخصيافت در همان صفحة ،)2(پس گنهگار خواهد شد

شخص قبول  كند شهادت آن اقامت ميخانه انتظار  اذان را شنيده در
  .)3(نيست

                                                 

)1( ���	 Z\	-+� �'��	 �PF Q���+ d�74���	 #<� #+ ]���	 ��4 �& Q�Q 
 ).654-257(حديث  ، شمارة328ص

 .604، ص1، البحر الرائق، ج102، ص7فتاوي رضويه، ج) 2(
 .451، ص1البحر الرائق، ج) 3(
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مسجد نمي آيد  ه كه تا وقت شروع اقامت ب كسي! برادران عزيز اسالمي
كه  سي، پس كنزد فقهاي كرام رحمهم اهللا گنهگار و مردود الشهادت است

كند يا بدون جماعت نماز بخواند يا معاذاهللا  عذر در خانه جماعت برپابال
را در  ما! يارب مصطفي! اصالً نماز نمي خواند حالش چگونه خواهد بود

در مسجد هميشه تكبير تحريمه با  اولدر صف خواندن نماز باجماعت اولي 
  .سعادت نصيب فرما

  

  

  

   مدني نماز وترگل  9 ”يارسول پاك“حروف 9به نسبت 

   .)1(ستا نماز وتر واجب )1(
  .)2(ستا اگر اين ترك داده شود قضاء آن الزم )2(
  .)3(وقت وتر بعد از فرض  عشاء تا صبح صادق است )3(
كه قادر بر بيدار شدن پس از خواب باشد برايش افضل است كه  كسي )4(

  .)4(ندتهجد بخواند بعد وتر را بخوا اولدر قسمت آخر شب بلند شده 
  .)5(وتر سه ركعت است )5(

                                                 

 .66، ص2البحر الرائق، ج) 1(
 .532، ص2مختار معه رد المحتار ، جدر) 2(
)3( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 178ص. 
)4( QR���P�	 ]�<l 403ص. 
)5( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 375ص. 
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  .ست تنها تشهد خوانده بلند شودا قعدة اولي واجبدر وتر  )6(
  .)1(ستا ت ركعت سوم گفتن تكبير قنوت واجبئبعد از قرا )7(
ها دست تا گوش اولبهمين ترتيب  مي شود گفته تكبير تحريمه چنانچه  )8(

  .)2(بلند شده بعد اهللا اكبر گفته شود
  .شود هتها را بسته دعاي قنوت خواندبعد دس )9(

  دعا قنوت

k���	;@"�  "f�b;<� �8P��8f8� 8H8f��8P�y J;�8j 
8�;f�� +;# �&8H 8�8f8P8-?FCI 8�B� ���8H 
8�;fE_�<�R 8�B���8H E�	8K��8� 8�8f�*CD;�8j 
8�B:8fEDCJ;�8j 8�8f�KB�;Z 8�8f�P;�8j 8+�# 
89EJ;O;�8j .k���	;@"� �b �"98j 8f�� �;6;� 
8�B�8H ;f8�q ��R 8�8f��;O;� 8��bB���8H 
8f����k� �8�8f�7��CJ;� 8�8f����;'�- 
8��!8�8P8H 8�8f�Kk*8� �B>8&	8H �b?( 
8�B>8&	8H �&E�CD?�J�� ;+E� 7
�  

خدايا از تو كمك مي خواهيم و از   
خواهيم و بر تو ايمان  تو بخشش مي

ل مي كنيم مي آوريم و بر تو توّك
مي كنيم و  تراوتعريف خيلي خوب 

كنيم و ناشكري ترا نمي  مي تراشكر 
 كنيم و جدائي مي كنيم و ترك مي

م آن شخصي را كه نافرماني ترا يده
خدايا ما خاص ترا عبادت . كند مي

 مي كنيم و خاص براي تو نماز مي
كنيم و بسوي تو  خوانيم و سجده مي

دويم و براي خدمت حاضريم و  مي
ذاب اميدوار رحمت تو هستيم و از ع

شك عذاب تو  ترسيم بي تو مي
  .گيرد كافران را در بر مي

  ،)1(درود شريف بهتر استخواندن بعد از دعاي قنوت ) 10(

                                                 

 .533، ص2درمختار معه رد المحتار ، ج) 1(
)2( Qc�)7)�	 ]�� .376ص !
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  :تواند پس اين دعا را بخواند كه دعاي قنوت را خوانده نمي كسي) 11(

k���	;@"�    8��fA���	 R� / 8< 3= 8<"&8�
  ~]8<�8�8!  �8� � 	 R /8� ~]8<8�8!

 8< |8���"<�	 8�	B>8�  

ما مارا در دنيا نعمت  اي اهللا اي ربِّ  
عطا فرما و در آخرت هم نعمت عطا 
فرما و مارا از عذاب دوزخ نجات 

  عطا فرما

  )2(خدايا مغفرتم كنيعني  � 	�Jl اللهم :بخواند يا اينرا 

 دعاي قنوت را فراموش كرد و بركوع رفت پس بر نگردد ناگر خواند) 11(
  .)3(سهو كند بلكه سجدة

و ) خوانند مي چنانكه رمضان المبارك(وتر را با جماعت مي خواند ) 12(
ه مقتدي هم ب كوع رفت پسره بود كه امام ب همقتدي قنوت را تمام نكرد

  .)4(ركوع برود

  بيان سجدة سهو

واجبات داخل نمازيكي در اثر فراموشي ترك گردد يا واجبات و اگر از  )1(
گردد پس سجدة سهو واجب  فراموشي تاخيريض داخل نماز از افر

  .)5(است

                                                                                                                       

)1( QR���P�	 ]�<l 402ص. 
)2( ! ��+ ��J�	 R|	�+Qc�)7)�	 ]�� .385ص 
 .110، ص1عالمگيري، ج) 3(
 .171، ص1، تبيين الحقائق، ج110، ص1عالمگيري، ج) 4(
 .655، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 5(
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 واجب شدن سجدة سهو انجام نشد پس اعادة نماز واجبجود واگر با )2(
  .ستا
كافي نيست بلكه دوباره اعادة قصداً واجب را ترك داد پس سجدة سهو  )3(

  .ستا نماز واجب
ش وجوبه بلكه نبوداگر چنان واجبي ترك داده شد كه از واجبات نماز  )4(

واجب نيست مثالً خالف ترتيب قرآن سجدة سهو از امر خارج بود پس 
واجبات نماز نيست  مگر تعلق آن با) ستا وگناه(ترك واجب خواندن 

البته از آن توبه (نيست سجدة سهو بلكه از واجبات تالوت است لهذا 
  .)1()كند

 شده سجدة سهو ي آن با فگردد تال از ترك دادن فرض نماز فاسد مي )5(
  .تواند لهذا دوباره خوانده شود نمي

از ترك دادن سنت ها يا مستحبات مثالً ثناء، تعوذ، تسميه، آمين،  )6(
شود، نماز اداء  واجب نميسجدة سهو تكبيرات انتقاالت و تسبيحات 

قصداً  اآن مستحب است، اگرچه سهواً و ي خواندنمگر دوباره ، )2(شد
  .ترك داده شده بود

ه ده واجب هم ترك شده بود همين دو سجده براي همه نماز اگرچ در )7(
  .)3(ستا كافي

                                                 

 .همان  مرجع) 1(
 .438، ص1فتح القدير، ج) 2(
 .655، ص2ردالمحتار، ج) 3(



 179

ه مثالً بعد از ركوع راست ايستادن يا درميان دو سجده ب(تعديل اركان  )8(
 سجدة سهو فراموش شده ) مقدار يكبار سبحان اهللا گفتن راست نشستن

  .ستا واجب
  .)1(ستا واجبسجدة سهو موش شد اقنوت يا تكبير قنوت فر )9(
مقدار سه بار سبحان اهللا گفتن در فكر ه ت وغيره در هر موقعي بئقرا )10(

  .)2(واجب گرديد سجدة سهو بودن وقفه شد 
التحيات خوانده  ،ستب االتحيات واج خواندنهم سجدة سهو بعد از  )11(

سجدة يعني قبل از (ست كه در هر دو قعدها ا سالم داده شود و بهتر اين
  .)3(شريف هم خوانده شوددرود ) و بعد از آنسهو 

  
 كرد بر مقتدي هم سجده واجبسجدة سهو از امام سهو گرديد و  )12(

  .)4(ستا
واجب نبوده  سجدة سهو اگر از مقتدي بحالت اقتداء سهو گرديد پس  )13( 

   .)5(واعادة نماز هم الزم نيست

  مسئله خيلي مهم

 نددكرمي يع عدم معلومات نماز خود را ضا برادران اسالمي بنا براكثر 
  :لهذا اين مسئله را باتوجه بخوانند
                                                 

 .127، ص1عالمگيري، ج) 1(
 .655، ص2ردالمحتار، ج) 2(
 .125، ص1گيري، جعالم) 3(
 .658، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 4(
 .128، ص1عالمگيري، ج) 5(
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وت شدن يك يا چند ركعت در نماز شامل فيعني بعد از (مسبوق  )14(
پس  دهد را با امام سالم دادن جائز نيست، اگر قصداً سالم مي) گرديده

و اگر فراموش كرده با امام بالوقفه فوراً سالم داد گردد  مينماز فاسد 
فراموش  رشود و اگ د ليكن اين خيلي كم واقع ميپس مانعي نخواهد بو

الم داد پس بلند شود نمازش را تكميل سرده اندكي هم بعد از امام ك
  .)1(كندسجدة سهو كرده 

شده بود و  هوسكند اگرچه قبل از آن امام سجدة سهو مسبوق با امام  )15(
ر اده شد پس دتبقيه اش ايسخواندن نكرد و بر سجدة سهو اگر با امام 

و اگر همين مسبوق در بقيه نمازش هم سهو گرديد  كند سجدة سهوآخر 
  .)2(ستا امام هم كافيسجدة سهو پس در آخر همين 

)16( قدر خواهد  د ايندر قعده اولي بعد از تشه“صلّ اللهم دعلي محم ”
ت آن اين نيست كه درود شريف خواند ست عّلا واجبسجدة سهو پس 

قيام ركعت سوم تاخير گرديد، لهذا اگر  كه در ستا اينبلكه علتش 
  .ستا واجب سجدة سهو بهمين مقدار خاموش باشد بازهم 

  حكايت

 دنا امام اعظم ابو حنيفه حضرت سي %	 R\�2را در خواب  �>� �3
2 ���� �=�� �����مدينه  تاجدارديدار باسعادت نصيب گرديد،   ���4	�3 %
% �32 ��حضور پر نور 	���4 �برخوانندة درود  :استفسار فرمودند �� �=�� ����

 كه آن بخاطر اين :؟ عرض كردندكرديسجده را واجب  اچر تو اولقعدة 
                                                 

 .659، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1(
 .128، ص1عالمگيري، ج) 2(
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  م، نبي مكرّمدو عال تاجدار ،از غفلت خوانددرود شريف را شخص 
����� ��=� ���� 2  .)1(اين جواب را پسند فرمودند  ���4	�3 %

 واجب سجدة سهو د خوانده نشد پس ز تشهدر هر قعده اگر اندكي ا )17( 
  .)2(ست چه نفل باشد يا فرضا

  سهو سجدةطريقة 

 ه ست كه درود شريف هم خواندا را خوانده بلكه افضل اين اتالتحي
د درود شريف و دعا شود بسمت راست سالم داده دو سجده شود بعد تشه

  .)3(سالم داده شود هدنخوا

  ؟يد كردفراموش گردد پس چه باسجدة سهو 

كه از  زماني كردني بود مگر فراموش كرده سالم داد پس تا سجدة سهو 
كه از  وقتي اگر بيرون از مسجد بود پس تا ،مسجد بيرون نشده سجده كند

بطرف جلو برود از جاي سجده اش تجاوز اگر  يا متجاوز نشده و صفها
منافي نماز  كه مانع بنا است مثالً كالم وغيره نكرده باشد سجده نمايد چيزي

   .)4(تواند شده نميسجدة سهو سالم اين عمل را انجام داد پس  زاگر بعد ا

  سجدة تالوت

                                                 

 .657، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1(
 .127، ص1عالمگيري، ج) 2(
 .121، ص1فتاوي قاضي خان معه عالمگيري، ج) 3(
 .556، ص2معه رد المحتار، ج درمختار) 4(
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: ارشاد فرمودند صلّى اهللا تعالى عليه وآله وسّلممحبوب رب العليمن 
كند شيطان دور رفته و  كه انسان آيت سجده خوانده بعد سجده مي وقتي

ابن آدم را حكم سجده شد او ! مهاي برباد و تباه شد :گويد گريه كنان مي
من حكم گرديد من انكار كردم براي من  سجده كرد برايش بهشت است و بر

  .)1(دوزخ است

   رسد مراد مي هر إن شاء اهللا
را خوانده سجده  تالوت آيات 14براي هر مقصد در يك مجلس تمام 

ده خواه هر آيه را خوانده سجفرمايد  ميرا مكمل  شدمقص اهللا عزوجل ،كند
  .)2(نمايد يا همه را خوانده در آخر چهار ده سجده نمايد

  ”قرآن مجيد“بنسبت هشت حروف 

   هشت گل مدني سجده تالوت 

 ن، در خواندگردد ميسجده واجب  ،يا شنيدن آيت سجدهخواندن از  )1(
قدر باشد كه اگر عذري نبود پس خود  ست كه صدا اينا شرط اين

ت كه بالقصد شنيده باشد از شنيدن براي سامع اين ضروري نيس .بشنود
  .شود هم سجده واجب مي بالقصد

خواننده و شنونده سجده واجب  در هر زباني ترجمة آيت سجده بر )2(
را دانسته باشد يا نباشد كه اين ترجمة آيت سجده  شنونده اين ،گرديد

                                                 

)1(  �PF Q���+ d�74�JD�	 ��	 ¡��	 �& Q(��	..Q 81- 133(، شمارةحديث 56ص.( 
)2( Q]�<l درمختاروغيرهما. 
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ست كه اگر او را معلوم نبود پس گفته شود كه اي است البته اين ضرور
ة آيت سجده بود و اگر خود آيه خوانده شده بود پس الزم اين ترجم

  .)1(نيست كه شنونده را از بودن آيت سجده گفته شود
ست ليكن نزد ا تمام آيت ضروريخواندن براي واجب شدن سجده  )3(

با مي شود بعضي علماي متأخرين آن لفظي كه در آن مادة سجده ديده 
همراه خوانده شد پس سجدة  آن هر لفظي قبلي يا بعد از آن را با آن

كه در هر دو صورت  ستا اين، لهذا احتياط مي شودتالوت واجب 
  .)2(سجدة تالوت كرده شود

شد پس فوراً سجده كردن واجب نيست،  هآيت سجده بيرون نماز خواند )4(
  .)3(مكروه تنزيهي استالبته اگر وضوء بود پس تاخير 

است، اگر تاخير كرد يعني  در نماز فوراً سجدة تالوت كردن واجب )5(
در نماز هست  وقتي كهو تا مي شود بيشتر از سه آيه خواند پس گنهگار 

يا بعد از سالم دادن فعلي را كه منافي نماز باشد انجام نداده پس سجدة 
   .)4(بجا آورد سجدة سهو تالوت كرده 

  !هشدار ! خبردار 

يك نبوديد تنها و جدا در رمضان المبارك در تراويح يا شبينه اگرچه شر )6(
نماز خود را مي خوانيد از شنيدن آيت سجده بر شما هم سجدة تالوت 

                                                 

 .133، ص1عالمگيري، ج) 1(
 .233 223، ص8ملخصا فتاوي رضويه، ج) 2(
 .583، ص2بصار مع رد المحتار،جتنوير األ) 3(
 .584، ص2تار، جدرمختار معه رد المح) 4(



 184

شود، از كافر يا نابالغي آيت سجده شنيده شد بازهم سجده  واجب مي
تالوت واجب گرديد بعد از بلوغ هر قدر آيات سجده شنيده و تا حال 

بهمان اندازه حساب كرده  را به اعتبار غلبة ظنّ سجده نكرده ايد آنها
  .باوضو سجدة تالوت كرده شود

   طريقة سجدة تالوت

گفته بسجده برويد و كم از كم سه بار سبحان ربي اهللا اكبر شده ايستاده  )7(
گفته ايستاده شويد قبل از سجده و بعد از آن هر اهللا اكبر گفته بعد  ألعلىا

بعد از  ايستاده شده بسجده رفتن و و گفتن سنت استاهللا اكبر دو بار 
  .)1( نداسجده ايستادن اين هر دو قيام مستحب 

شود نه در  گفتن به دست باال برده مياهللا اكبر براي سجدة تالوت وقت  )8(
  .)2(آن تشهد است و نه سالم

   بيان سجدة شكر

ض ييا آمد يا مال بدست آمد يا چيز گمشده پيدا شد يا مرنده ب فرزند
ن هر نعمتي سجدة شكر درض با حاصل كرشفا يافت يا مسافر دوباره آمد الغ

 وقتي كهطريقة آن مثل سجدة تالوت است، همچنان  ،)3(كردن مستحب است
ي برسيد پس سجدة شكر كردن كار ثوا نعمتي بدست آمد يا خوشخبري

در اثر كوشش  ،خواهد بود مثالً ويزة زيارت مدينه منوره نصيب گرديد
ي سفر كردن در قافله هاي انفرادي بر كسي موفقيت حاصل شد و او برا

                                                 

 .135، ص1عالمگيري، ج) 1(
 .580، ص2مع رد المحتار، جبصار تنوير األ) 2(
 .136، ص1عالمگيري، ج) 3(
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زيارت يك عالم  ،مدني دعوت اسالمي جهت آموختن سنت ها آماده شد
باعمل سني نصيب گرديد، خواب مباركي بنظر آمد طالب علم دين در امتحان 

  .كامياب شد، آفت نابود شد، يكي از دشمنان اسالم مرد

   ر رد شدن گناه بزرگي استگذااز جلو نماز 

 اگر كسي مي: ارشاد فرمودند صلّى اهللا تعالى عليه وآله وسلّممدينه  تاجدار )1(
ر رد شدن چگونه است پس صد گذادانست كه از جلوي شخص نماز 

  .)1(دانست ادن را از رفتن آن يك قدم بهتر ميتسال ايس
حضرت كعب  ارشاد: كهفرمايند  مي عنه تعالىرضي اهللا  حضرت امام مالك )2(

 ر اگر ميگذااست رد شونده از جلوي نماز  نهع تعالىرضي اهللا االحبار 
را از رد شدن ست پس فرورفتن در زمين ا اين چه گناه دانست كه بر

شك گنهگار است  ر بيگذاشونده از جلوي نماز  ، رد)2(دانست بهتر مي
  .)3(مگر در نماز نمازي هيچ فرقي بوجود نمي آيد

  "يارسول خدا نظر كرم"بنسبت پانزده حروف 

   شدن از جلوي نمازيرد احكام در مورد پانزده  

در ميدان و مسجد بزرگ از قدم نمازي تا موضع سجود آن رد شدن  )1(
ست كه در حالت قيام بجاي ا ناجائز است مراد از موضع سجود اين

ست در ا نظر مي افتد آن موضع سجود اي كهسجده نگاه كند تا فاصله 
                                                 

)1( QR���	 c�9 �& ����	 �& Q����	 ]+|	 �PF Q�' ).946(حديث ال، 1/506 �># 	&# +
)2( 	��| �PF QH�+ �+	 ��+0 T �9�*P�	 �& Q�J��	 T ����� (� QR���	 c�9 �& �!	  

 ).371(، شمارة حديث 154، ص1ج
 .254، ص7ملخص از فتاوي رضويه، ج) 3(
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اً فاصلة موضع سجود از ، تقريب)1(بين اين فاصله رد شدن جائز نيست
)2(است قدمگاه نماز تا سه متر

لهذا در ميدان از جاي قدم نمازي به ؛ 
  .بعد رد شدن مانعي ندارد اندازة سه متر

در خانه و مسجد كوچك در جلوي نماز اگر ستره نباشد پس از قدم  )2(
  ،شتن جائز نيستنمازي تا ديوار قبله از هر جاي گذ

تره موجود باشد پس بعد از آن ستره رد شدن در جلوي نمازي اگر س )3(
  .)3(مانعي ندارد

  .)4(ستره تقريباً نيم گز بلند و به اندازة يك انگشت ضخامت داشته باشد )4(
ست يعني در جلوي امام ستره بود پس اگر ا ستره امام مقتدي راهم كافي )5(

  .)5(كسي از جلوي مقتدي رد شود گنهگار نمي شود
  .)6(تواند نسان و حيوان وغيره ستره شده ميدرخت درميان ا )6(
 انسان در حالتي كه پشت او بطرف نمازي قرار گيرد ستره شده مي )7(

، اگر رو بروي نمازي كسي روي خود را گرداند پس اكنون )7(تواند
لهذا بعد از سالم دادن امام  ؛ه، برآن نظر كننده استنبودكراهت بر نمازي 

ست كه برابر پشت سرتان ا ياط ضروريدر نگاه كردن بطرف عقب احت

                                                 

 .160، ص1تبيين الحقائق، ج) 1(
 .131قانون شريعت، حصه اول، ص) 2(
 .104، ص1عالمگيري، ج) 3(
)4( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 365ص. 
 .484، ص2رد المحتار، ج) 5(
 .104، ص1عالمگيري، ج) 6(
)7( Qc�)7)�	 ]�� .496، ص2، ردالمحتار، ج265ص !
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باشد و شما بطرف او روي  اگر كسي مصروف خواندن بقيه نمازش مي
  .ديشو گردانده نگاه كنيد پس گنهگار مي

خواهد رد شود و در پهلوي آن شخص  مي يشخصي از جلوي نماز )8(
 اولشود پس شخص  ديگري او را ستره قرار داده برابر با او رد مي

براي شخص دوم ستره هم قرار  اولو همين شخص گردد  ميگنهگار 
  .)1(گرفت

شروع را كسي در عقب نماز  اولدر نماز جماعت باوجود جاي در صف  )9(
 كه آن تواند زيرا كرد پس شخص بعد از آن از شانه هايش رد شده مي

  .شخص خودش حرمت خود را پايمال كرد
اند كه اعضاء رد شونده از خو چنان مكان مرتفع نماز مي اگر كسي بر )10(

  .گردد جلوي نماز خوب ديده نشوند پس او گنهگار نمي
كه  ستا ايناز جلوي نمازي رد شوند طريقه اش خواهند  دو نفر مي )11(

يكي از آنها پشت بطرف نمازي كرده رو برويش ايستاده شود اكنون او 
شت پ اولستره قرار گرفته دومي رد شود بعد دومي در پشت سر شخص 

لي رد شود بعد خود را رو بروي نمازي قرار داده ايستاده شود اكنون او
  .)2(بهمان طرف عقب بروده كه آمده بود آن دومي از جائي

را اجازة  يرد شود پس نماز يي نمازوخواهد از پيش ر اگر كسي مي )12(
 يا بصداي بلند قراءت كند يا سبحان اهللا گويدممانعت او است خواه 

ست يا سر يا چشم ممانعت كند بيش از اين اجازه نيست مثالً بااشارة د

                                                 

 .483، ص2ردالمحتار، ج) 1(
 .104، ص1عالمگيري، ج) 2(
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با لباس او را زدن وغيره، بلكه اگر عمل كثير گرديد پس نمازهم فاسد 
  .)1(مي شود

  .ستا جمع كردن مكروه تسبيح و اشاره هر دو را )13(
تصفيق منع كند يعني انگشتان  اگر از پيش روي زن رد شود پس زن با )14(

اگر مرد تصفيق كرد و زن  .بر پشت دست چپ بزنددست راست را 
  .)2(تسبيح گويد پس نماز فاسد نشده مگر خالف سنت است

طواف كننده را در دوران طواف از جلوي نمازي رد شدن جائز  )15(
  .)3(است

                                                 

�Qc ،483، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1()7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 467ص. 
 .486، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 2(
 .482، ص2ردالمحتار، ج) 3(
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   كوشش انفرادي صاحب مزار
ل مدني دعوت اسالمي بي والحمدهللا در ماح! برادران عزيز اسالمي  

  ست كه از عنايت اهللا ا ، بلكه حقيقت اينمي شودزرگان نهايت ادب ب
هم پاينده است چنانچه يك  العزت دعوت اسالمي بدولت فيضان اولياء رب

واقعة ايمان افروز برادر اسالمي را كه در مورد كوشش انفرادي يك صاحب 
كرده خدمت برادران  مزار ولي اهللا براي رفتن در قافلة مدني فرموده اند بيان

  :ديم مي كنمتق
 رسول از چكوال پنجاب الحمدهللا عزوجل يك قافلة مدني عاشقانِ

را بهمراه داشته  پاكستان به مظفر آباد و روستاهاي اطراف آن بهار سنت ها
در مقام انوار شريف وارد گرديد از آنجا چهار برادر اسالمي دست بهم 

ر سفر شريك راهي عاشقان رسول دمرسانده براي سه روز در قافلة مدني به
از آن چهار نفريكي فرزند خانوادة صاحب مزار انوار شريف هم بود  ندشد
وقتي  ،رسيد "گرهي دوپته"دعوت نيكي به  شة مدني با جوش و خرولقاف
ل گرديد آن نفري كه از خانوادة وز آن چهار نفر انوار شريف مكمرسه  كه

من حضرت  امشب :صاحب مزار بود از رفتن به خانه انكار كرد و گفت
و  از رفتن بخانه بپرهيزيد! فرزندم :ودفرم ميمرشدم را در خواب ديدم كه 

مه بدهيد، اين واقعة كوشش انفرادي ابابرادران قافلة مدني مزيد سفرت را اد
 چنان را شنيده موج خوشي قافلة مدني ���� �32�$[ 	% صاحب مزار 
ومند گردانيد و هر چهار باحوصله ونير كه آنها را بيش از پيشسرعت گرفت 
از انوار شريف آمده بودند دست بهم داده در قافلة مدني  اي كهبرادر اسالمي 

  .بيش از پيش را هي سفر گرديدند
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  ه ايستاده شدمادر از بستر بيماري بلند شد

  :ستا خالصه بيان يك برادر اسالمي باب المدينه كراچي
وي تخت معذور بود و دكترها مادر عزيزم به سبب مريضي شديد از بلند شدن ر

% �32 من شنيده بودم كه از سفر كردن باعاشقان رسول  ،هم جواب داده بودند	���4 

� در قافله هاي مدني تربيت سنت هاي دعوت اسالمي دعاها قبول مي ���� �=�� ����
ركز شوند و بيماريها از بين ميروند چنانچه من هم با دلبستگي به تربيت گاه قائم شدة م

قافلة مدني ارادة در نور افروز فيضان مدينة دعوت اسالمي حاضر شده براي سه روز 
عاشقان ) بهمراهي(اده بمعيت سفر كردم، برادران اسالمي بانهايت شفقت دست بهم د

2 ���� �=�� ����� رسولقافله مدني ما در يك روستاي قريب صحراي مدينه   ���4	�3 %
% �32 ���� �=��  در اثناي سفر در خدمت عاشقان رسول باب االسالم سند رسيد، 	���4 

�من درخواست دعا كردم و حالت تشويشناك مادر عزيزم را بيان نمودم، ايشان   ����
دادند، امير قافله بابسيار  كردند و مرا تسلي مي براي صحت يابي مادر عزيزم دعا مي

روز سفر در قافلة مدني آماده ساخت  30ا مزيد برايرنرمي كوشش انفرادي كرده بنده 
من هم اراده كردم، درين اثناء براي صحت يابي مادر جانم خوب باگريه و زاري دعا 

درهمين قافلة مدني سه روزه، در شب سوم يك بزرگ را باچهرة نوراني اش  ،كردم مي
 عزوجل إن شاء اهللافكر مادر عزيزت را مكن  :، ايشان فرمودنددر خواب زيارت كردم

زدم  از سي روز قافلة مدني فارغ شدم بخانه آمدم در راگردد  مياو صحت ياب 
كه آن مادر عزيز  شد من در حيرت ايستاده خشك ماندم چرا موقعيكه دروازه باز

توانست اكنون در را برايم باز كرده بود،  بيمارم را ديدم كه از تخت خواب بلند شده نمي
 كه در قافلة مدني ديده بودم تعريف م و خوابي رااز فرط مسرت قدمهاي مادر را بوسيد

بهمراهي عاشقان رسول ديگر روز  30تم و براي مدتسكردم، بعد از مادر اجازه خوا
����� ��=� ���� 2  .در قافلة مدني عازم سفر شدم   ���4	�3 %


