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ق.ـه1333ل ناصر الدين آلباني در ساعالمة محدث محمد

پايتخت حكومت آلبـاني  » آشكو دره«م در شهر 1914مطابق با 

.متدين و اهل علم ديده به جهان گشود،ي فقيراهدر خانواد

بعــد از اينكــه دروس دينــي را در » نــوح نجــاتي«پــدرش 

پايتخت دولـت  ،امروزي» استانبول«مدارس ديني آستانة قديم 

ش مـردم بـه   بـراي خـدمت ديـن و آمـوز    ،عثماني فرا گرفت

و مردم براي يادگرفتن امور شـرعي  ،سرزمينش آلباني برگشت

.كردندميبه وي مراجعه 

-�% .� ��/�0:
ديري نگذشت كه حكومت آلبـاني را فـردي الئيـك بنـام     

و مسلمانان تحت فشـار شـديدي   ،احمد زوغو بدست گرفت

او كشف حجـاب و پوشـيدن لباسـهاي غربـي را     ،قرار گرفتند
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همين مسأله باعث شد تا پدر شيخ وعدة كثيري ،اجباري نمود

آينـدة فرزنـدان بـه فكـر هجـرت      براي حفظ دين و ايمـان و 

و شهر دمشق را كه در سرزمين شام قرار دارد انتخـاب  . بيفتند

خـوردار  ر فضائلي كه سرزمين شام از آن برآنهم بخاط. نمودند

در حق آن سرزمين روايت �است و دعايي كه از رسول اهللا 

.ه استشد

���	 �23�" "�45:
ساله بود كه همراه پدرش بـه  9محمد ناصر الدين كودكي 

اسعاف «براي اولين بار به مدرسه ابتدائي و. شام هجرت نمود

اما چون پـدرش نظـام آموزشـي    ،در دمشق پا گذاشت» خيري

پـس از  ،دانسـت مـي مدرسه را براي فرزندش كافي و كامـل ن 

و خـودش بـا   ،مدرسه بيرون نمودپايان دوره ابتدائي وي را از

علمي و فشرده به آمـوزش وي همـت   ،يك برنامه ريزي دقيق

فقه مذهب حنفي به نحو و صرف و،تجويد،و قرآن،گماشت

.وي آموخت

عربـي را  همچنين محمد ناصرالدين بعضي از علـوم دينـي و  
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.فراگرفت» سعيد برهاني«نزد بعضي از دوستان پدرش مثل شيخ 

از » راغب طباخ«عالمة حلب در آن زمان شيخ هنگاميكه و

ــراي     ــد ب ــع گردي ــديث مطل ــم ح ــه عل ــة وي ب ــوغ و عالق نب

اش اجـازه روايـت   ىـ بزرگداشت و اعتراف بـه فضـل و بزرگ  

.حديث به وي اعطا فرمود

شيخ هنوز بيست بهار از عمر مباركش نگذشته بود كه پس 

وي بسـ ،برشتة تحرير شيخ رشيد رضا» المنار«از مطالعة مجله 

: گويدمياز زبان خود شيخ بشنويم كه . علم حديث روي آورد

را » المنار«ها يك شماره از مجلة يروزي در يكي از كتابفروش

دربـارة كتـاب احيـاء علـوم     ،كه در آن سيد رشيد رضـا ،ديدم

كه در اين كتـاب وجـود   ها و اشكاالتييخوبو،الدين غزالي

لـين بـار چنـين نقـد     من بـراي او ،دارد بحثي علمي نموده بود

همين مسأله باعـث شـد تـا تمـام مجلـه را      ،ديدمميعلمي را 

احيـاء  «را بـر كتـاب   » عراقـي «و آنگاه تخريج حـافظ  ،بخوانم

چـون خريـدن پـول كتـاب را     و،بررسي كنممطالعه و» علوم

وقتـي كـه آن تخـريج    ،نداشتم آنرا به عاريت گرفتم و خواندم
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و،ن كتاب نسخه برداري كنمتصميم گرفتم از آ،دقيق را ديدم

كنم ايـن كوشـش و تالشـي كـه در ايـن راه صـرف       ميگمان 

.ساختندمالقهو به ادامه اين كار ع،نمودم مرا تشويق كرد

» عراقـي «شيخ اولين كار علمي خود را بر كتـاب حـافظ   و

6789!: �;,�<! => ?	, AB�,CD-
,�	 E�,FGH  و. آغـاز نمـود

و مرحمت خداونـد در ايـن كتـاب    از لطف«:فرمودميبعدها 

.فوايدي بسيار پيدا كردم

شيخ ناصر حرفه ساعت سازي را از پدر آموخت و در اين 

.نمودميو از اين راه امرار معاش ،ديدفن استادي ماهر گر

،شمار استيخداوند بر من بهايتنعم«:گفتميشيخ و

موزش هجرت پدرم به شام و آ: شايد مهمترين آنها دو تا باشد

.»حرفه ساعت سازي به من

معلومـات وي افـزوده   و،شـد مـي شيخ هـر چـه بزرگتـر    

يافـت و  مـي مان اندازه عطش علمي او افزايش به ه،گرديدمي

بـراي رفـع   و،كـرد مياب و مطالعه گرايش بيشتري پيدا به كت

چون كتابهـاي  ،اين عطش علمي راه مطالعه را در پيش گرفت
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يـز در  نو،وانست خريـداري نمايـد  تميخود را نمورد احتياج 

به بزرگترين كتابخانة شـام  ،شدميميان كتابهاي پدرش يافت ن

در آن كتابخانـه عـالوه از   ،روي آورد» كتابخانه ظاهريه«يعني 

نـادر وجـود   خطي وهاينسخهكتابهاي چاپي هزاران جلد از 

شيخ مانند يك كارمند كتابخانه در تابستان و زمستان و.داشت

مطالعه و نسـخه بـرداري در   نه شش تا هفت ساعت برايروزا

مشـغول مطالعـه و   اپـذير نىخسـتگ نشست و با همتي ميآنجا 

اعت كار كامندان بطوري كه س،شدميجستجو و نوت برداري 

شد ولي شيخ همچنان سرگرم مطالعه و بحث ميكتابخانه تمام 

بـه وي  بعد از مدتي كليد كتابخانه به ايشان داده و اتـاقي . بود

آمـد  مـي ه قبل از كارمندان به كتابخانه آنگا،اختصاص داده شد

گاهي آنقـدر سـرگرم بحـث و    و ،رفتميو بعد از آنها بيرون 

و بعضـي  ،كـرد مـي شد كه غذا خوردن را فرامـوش  ميمطالعه 

رفـت و  ميبه كتابخانه بست وميسازي را وقتها دكان ساعت 

ــيش از دوازده  ــث   ب ــه بح ــي ب ــي در پ ــاعت پ ــه س و مطالع

نتيجـه ايـن مطالعـات و تحقيقـات در تأليفـات      ،پرداخـت مي
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گرانبهاي شيخ و در فهرست نمودن كتابهاي حديث كـه بـراي   

. كتابخانة ظاهريه تهيه نمـوده بخـوبي هويـدا و آشـكار اسـت     

بـراي راهنمـايي و ارشـاد شـيخ     �حديث و كالم رسول اهللا 

راه و روش و به وي كمـك نمـود تـا    ،ي مؤثر بودآلباني بحد

،و پرچم يگانه پرستي را بدوش بگيرد،سلف را انتخاب نمايد

گري به مبارزه بـر خيـزد و بـا    ىخرافات و شطحات صوفو با

.مناقشه نمايدپيروان آنها جدال و

،علمي در مساجد و منازلهايجلسهشيخ با برگزار كردن 

،»الذقيـه «،»حلب«و همچنين مسافرت به شهرهاي ديگر مانند 

توانست مردم را بسوي اين دو اصل ،وغيره،»حماه«،»حمص«

روح تحقيـق  و،سنت به روش سلف دعوت دهدمهم قرآن و

و پژوهش در علم روايت و درايت بين جوانان بار ديگر زنـده  

.نمايد

شـد  مـي دعوت شيخ تنها در داخل كشور سوريه محـدود ن 

» اردن«بلكــه بــه كشــورهاي هــم جــوار و همســايه آن ماننــد 

.نيز تأثير گذاشت» لبنان«و
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.7B3 �#�! I�JK�!�  � LF%:
و علـم و ،هنگامي كه آوازه و شهرت شيخ در آفاق پيچيـد 

بـراي  ،معرفت ايشان دربارة علم حديث بـر سـر زبانهـا افتـاد    

استادي كرسي حديث در دانشـگاه اسـالمي مدينـه    تدريس و

سال در آن ديـار مقـدس تـدريس   )3(فراخوانده شد و مدت 

.نمود

كســاني كــه بــا ولــي حاســدين و حاقــدين و درباريــان و

آگـاهي مخصوصـاٌ علـم حـديث و بررسـي      گسترش علـم و 

منافع خود را در ـ آن بودانگكنندهكه شيخ از احياء ـ،اسانيد

نيرنـگ و دروغ و  و بـا حيلـه و  ،ديدند آرام ننشستندميخطر 

شيخ را بـه  توانستند بيشتر از شش ماه،بهتان و تقرب به حكام

م بـه  1967و شيخ قبـل از ايـن هـم در سـال     ،زندان بياندازند

. مدت يكماه زنداني شده بود

صـحيح  «از آن جملـه  . شيخ از خلوت زندان استفاده نمـود 

آن قابل ذكـر اسـت كـه ايـن غيـر از      ،را مختصر نمود» مسلم
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كه شيخ آن را نيـز تحقيـق   ،ددامختصري كه امام منذري انجام 

.نموده است

زندان هرگز باعث نشد تا شيخ راه دعوت و مبارزه را رهـا  

هـا را بسـوي قـرآن و سـنت     يبلكه در زندان هم زندان،نمايد

زنـدان نمـاز جمعـه و جماعـت بـر پـا       و در ،دكـر ميدعوت 

.نمودمي

بعد از آزادي از زندان مسير دعـوت و مبـارزه را   ،شيخ آلباني

ان عرصه را بر شـيخ تنـگ   تا اينكه اهل بدعت و درباري،ادامه داد

آنگاه از سوريه ،كردند تا آنجائي كه شيخ مجبور به مهاجرت شد

و از آنجـا  ،بعد دوباره به سوريه برگشتو،به اردن هجرت نمود

و در نهايت به اردن رحـل افكنـد و   ،سپس به امارات،به بيروت

.پايتخت اردن مسكن گزيد» انمع«در شهر 

��MFMN � ��;FOPQ:
كتابهاي و،كتابهاي بسياري را تحقيق و تخريج نمودهشيخ

بيشتر كتابهاي شيخ تا بحـال  و،متعددي نيز تأليف نموده است

فقط در حدود چهل كتاب تـا بحـال چـاپ    ،چاپ نشده است
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. گرديده است

ميالدي جـايزه بـين المللـي ملـك فيصـل      1999در سال و

و سـنت  كتابهاي حـديث  وي درباره ىارزندهبخاطر خدمات 

. به وي تعلق گرفت�م پيغمبر اكر

"! 37Q ��	 LF% R�S��T "! �U��:
( ,#VW?B3F�O! ,X ,AY! Z��7 ,* , -�,[! 37,� \�0]

^3> ,) ,F_B3G `
a� 3M�bc]�M_O!bF#,�[! ,bd , eB3,Y!
fGbc .�;7�-�gG<!� 3h�M�O! ,i ,Oj7,b,7�O!,bc-#,�[! ,
k ,�,,���bG<!lFl,,aO! e,,B��bc-#,,�[! ,m ,�,,���b

B��G<!,;F�,nO! e ,bo ,,��Ub,/�Y!, ,b(+ ,,;V,b,V,#W
�7O!:� ,=F�8O! E!� D,(( ,9! -�pbq7 c,�O! .M] ��	 rF���O! ,bq7
(* ,s! t#ubq7 ,() ,-!�9! =F� ,(d , v8,aO! w�,s! xFlV

.Q��B"� ,(i ,rF��f9! ya�zديگردهها كتابو.

LF% �!��2�%:
شـمار  يبـ ياعدهشيخ شاگردان بسياري را تربيت نموده و
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ــا برخــي از    ــه م ــد ك ــيض نمودن از محضــر ايشــان كســب ف

:كنيمميمعروفترين آنها را ذكر 

.حمدي عبدالمجيدـ 1

.عبدالرحمن عبدالخالقـ 2

.دكتر عمر سليمان األشقرـ 3

.خيرالدين وائليـ 4

.يمحمد عيد عباسـ 5

.محمد ابراهيم شقرهـ 6

.عبدالرحمن عبدالصمدـ 7

.مقبل بن هادي الوادعيـ 8

.زهير الشاويشـ 9

.علي خشانـ 10

.محمد جميل زينوـ 11

.علي حسن عبدالحميدـ 12

.سحاق الحوينيإأبو ـ 13

.براهيم الشيبانيإمحمد ـ 14
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.دكتر عاصم القريوتيـ 15

��]� � R {F�:
خـر حيـاتش دچـار بيماريهـاي سـختي شـدند       شيخ در اوا

كيلوگرم شـده  30ي كه در روز وفات وزن ايشان كمتر از بحد

ولي با اين وجود از فضل و كرم خداوند عقل و حافظه و ،بود

آمدند برخي را بـا  ميكساني كه به عيادتش ذهنش سالم بود و

در ايـام  . شـناخت مـي برخي ديگر را بـا شـكل و قيافـه    نام و

كرد كه كمي حالش بهتـر اسـت بـه    ميهرگاه احساس بيماري

اگـر توانـايي   شـد و مـي بحث و جسـتجو و مطالعـه مشـغول    

كسـاني كـه اطـراف او بودنـد     نداشت به يكي از فرزندان و يا 

. داد كه فالن كتاب را بياوريد و برايم بخوانيدميدستور 

سال از عمـر مبـاركش را در   )60(و اينچنين شيخ بزرگوار 

سپري نمود تا اينكـه قبـل   �رآن و سنت رسول اهللا خدمت ق

ق.هـــ1420جمــادي اول 22از غــروب آفتــاب روز شــنبه در 

سـالگي دعـوت حـق را    )85(در سـن  م2/10/1999مطابق با 

روحـش  . و دار فاني را بسوي سراي باقي شتافت،لبيك گفت
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.»مترجم«.شاد و راهش پررهرو باد
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كه كتابم دپيشنهاد نمودنن از اينكه چند نفر از دوستان و برادراپس 

|#V b;VW ��7O!���� v�g�O! ?DT }F���O! �OP q���!�Q Z~ را تلخيص

. ي مردم باشدوار و قابل فهم براي عامهاي كه خالصهنمايم، بگونه

اين پيشنهاد را مبارك و ميمون ديدم و آنرا هم راستا با درون 

ري را داشتم و خويش يافتم چرا كه مدت زمان زيادي بود چنين فك

موقعيكه چنين پيشنهادي را از برادر و دوستي شنيدم مرا بر آن داشت 

كه بطور موقت، مقداري از اوقاتم كه بسيار به امور علمي مستغرق 

است بكاهم و به آن اختصاص دهم، پس به تحقق اين پيشنهاد بر 

سبحانه ـحسب طاقت و توانم پرداختم به اميد اينكه خداوند مولي

آنرا خالصانه براي درگاه كريمش قرار دهد و برادران مسلمانم ـاليوتع

. از آن بهره و سود برند

بخاطر يادآوري ) »نماز«صفت (در آن بعضي فوائد زائد را بر 
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افزودم و بيان صفت را در بين تلخيص ويرايش و آراسته نمودم 

همچنانكه توجه خاصي را به شرح بعضي از الفاظ وارده در بعضي 

. اندمالت حديث يا اذكار دادهج

ام و شامل هاي اصلي را قرار دادهها و عنواندر آن سر فصل

باشد، و در زير آن توضيحي دارند ميهاي فرعي زيادي كه جنبهعنوان

اي كه حكم آن هر مسأله،امهاي ترتيبي آوردهمسائلِ كتاب را با شماره

و در ،امن نمودهركن يا واجب است، به صراحت حكم آن را بيا

مواردي كه از بيان حكم آن سكوت شده بيانگر اين است كه از زمرة 

و در بعضي از اين موارد احتمال قول به واجب بودن ،باشدها ميسنّت

علمي هست، و جزميت به واجب بودن يا سنت بودن آن با تحقيق

. منافات دارد

ست كامل ي آن، شيءي كه در آن اچيزي است كه بوسيله:ركن

شود كه جزء چيزي مي» و عدم«و عدم وجودش باعث بطالن ،شودمي

و عدم ركن در ،مانند ركوع در نماز كه ركن نماز است،ركن آن است


نماز باعث باطل شدن نماز است .

همانند ركن است با اين تفاوت كه شرط خارج از ماهيت : شرط

و ،ولي شرط خارج از ماهيـت شـيء اسـت   ،ماهيت شيء استركن جزء -2و 1

.)مترجم. (شودو وجودشان باعث وجود مي، عدم هر دو باعث عدم شيء
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. 2ضو صحيح نيستهمانند وضو در نماز كه نماز بدون و،مشروط است

امر به واجب بودن در قرآن و سنت ثابت شده و دليلي بر : واجب

و ،بردو فاعلش ثواب مي،ركن بودن يا شرط بودن آن وجود ندارد

. بجز در حالت عذر،تاركش مستوجب عقاب و عذاب است

و تفاوت آنها اصطالحي است كه ،واجب همانند فرض است

. بر آن نيستبوجود آمده و هيچ گونه دليلي

بر عبادات بطور دائم يا غالب �آن است كه پيامبر : تسنّ

، بر آن امر ايجابي نفرموده و »عمل نموده است«مواظبت داشته و 

. شودو تاركش دچار عقاب و عتاب نمي،بردفاعلش ثواب مي

و بدان استناد «كنند اما حديثي كه بعضي از مقلدين آنرا بيان مي

�� ��7|: دهند كهمينسبت �به پيامبر و آنرا» كنندميQ ?: .�7Q �
) شودهر كس سنت مرا ترك گويد، شفاعتم شامل او نمي(~:%;�	�

در اين . باشد ندارد�اين حديث هيچ اصلي مبني به اينكه از پيامبر 

ممنوع و «از ترس �حالت جايز نيست نسبت اين سخن به پيامبر 

ه شخص از خود در آورده و به نسبت دادن سخناني ك» حرام بودن

? '�t |: فرمايدمي�نسبت داده است، چرا كه رسول اهللا �پيامبر 
 q�	� �7O! ? I3�M ^
��F�] ='^ �~.) هر كس بر من سخني را نسبت دهد

). ام، جايگاهش را براي آتش آماده نمايدكه آنرا نگفته
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اصل ملتزم نكته قابل ذكر و مهم اين است كه من خود را در

در «ام و ي رايج و پيروي شده، نكردهبه هيچ يك از مذاهب اربعه

ام؛ راه كسانيكه هر چيزي مسلك اهل حديث را پيموده» اين زمينه

اند و بدين از حديث ثابت شده، اخذ كرده�را كه از پيامبر 

اي كه تر است، بگونهخاطر مذهب و راه آنان از مذاهب ديگر قوي

ي آنان عالمه اند، از جملهمذهبي بدان شهادت دادهمنصفانه هر 

چگونه آنان : ابوالحسنات لكنوي حنفي است كه گفته است

، و جانشينان �مردوداند در حاليكه آنان وارثان به حق پيامبر 

ي آنان محشور بر صدق شريعتش هستند، خداوند ما را از زمره

. »ندفرمايد و ما را بر محبت و راه و روش آنان بميرا

و امام احمد بن حنبل ـ خداوند او را رحمت فرمايد ـ گفته 

: است

,,,,�7O! ?,,,,B�: �,,,,�U^ 3,,,,��,,,,F��O! },,,,��b � �,,,,�5 �,,,,�;�O
.,,,O5� eB3,,,Y! ?,,,	 ?�4�,,,Q �

0

^�O�,,,]� �,,,� eB3,,,Y!� =,,,FO
,,�;O! =,,0/ {��,,�O�� R3,,�! �,,�^,,,4"�� ��,,,KO!�b � !
,,,�^ �,,,�

يث و آثار پيامبر حديث است، احاد�دين پيامبر محمد -1

.ايست براي جوانمردانخوب هديه�
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از حديث و پيروانش پرهيز مكن چرا كه رأي و نظر همانند-2

.شب است و حديث همانند روز

چه بسا جهل شخصي نسبت به تأثير سنت نبوي همانند -3

ولي باز اشخاصي با اين (كند خورشيد تاباني است كه نورافشاني مي

).بينندوجود آنرا نمي

1392صفر 26دمشق 

محمد ناصرالدين آلباني

�����
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� � ����  !�"  � �	
در هـر جـا كـه    ،گاه براي نماز برخاسـتي هر! اي مسلمان

و ،سـنت بسـوي كعبـه روي آور   در نمازهاي فرض و،هستي

بجـاي  رو كردن بسوي قبله ركني از اركان نماز است كه بدون

. آوردن اين ركن نماز درست نخواهد بود

رو بـه قبلـه نمـودن سـاقط     ،ولي در ميدان جنگ و تـرس 

.گرددمي

از كسـي كـه توانـايي آنـرا     ) رو كردن به قبلـه (هچنين و*

ماشـين و ،و كسي كه سوار بر كشـتي ،بيمار:نداشته باشد مثل

،رود كه وقت نمازش فوت گـردد ميبيم آن يا هواپيما است و

.شودميساقط 

كسي كه سوار يا مسافر در ماشين بود و نمـاز نفـل يـا    و*

ولـي  . گـردد ميخواند رو به قبله ايستادن از وي ساقط ميوتر 

سپس به هـر  ،هنگام تكبير اول رو به قبله نمايد مستحب است

.د بال مانع استروب،سمتي كه مسيرش هست

وي واجـب  بيند بـر  ميرا ) بيت اهللا(هر كسي كه كعبه و*
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بينـد رو  مـي است كه بسوي آن رخ نمايد و اما اگـر كعبـه را ن  

.كردن به جهت آن كافي است

.��' v4 &��� �3�!
U "{�  � I���%! }gG:
علت ابري بودن هوا يا علت ديگري بعـد از  كسى به گر ا*

نمـازش  ،سـمت غيـر قبلـه نمـاز خوانـد     ه تالش و جستجو ب

.ستبر وي اعاده الزم نيو،درست است

اگر كسي در حال نمـاز خوانـدن اشـتباه كـرده بـود و     و*

آمد و او را از جهت قبله آگـاه  ،شخصي كه به وي اعتماد دارد

سمت ه ترديد بىصورت بر وي الزم است كه بساخت در اين

.نمازش درست استو،قبله روي نمايد

# ���$ �������%:
زيرا قيـام  ،بر نمازگزار واجب است كه ايستاده نماز بخواند

:ركن نماز است مگر براي افراد زير

بـراي  ،خوانـد مـي كسي كه نماز خوف در حالت جنگ 

.وي جايز است سواره نماز بخواند

در صورتيكه توانـايي  ،بيماري كه توانايي ايستادن ندارد
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نشســته نمــاز بخوانــد واگرنــه بــر پهلــو ،نشســتن دارد

.خوابيده نماز بخواند

برايش جايز اسـت  ،خواندمي)سنت(كسي كه نماز نفل

توانـد نشسـته نمـاز    ميهمچنين ،كه سواره نماز بخواند

چناچنـه  ،سـر ركـوع و سـجده نمايـد    ةبا اشار،بخواند

،سجدهةالبته در اشار،خواندميبيمار هم همينطور نماز 

.ركوعش پايين آوردةسرش را بيشتر از اشار

كـه  خواند جايز نيستميبراي شخصي كه نشسته نماز 

بلكـه  ،چيزي بر روي زمين بگذارد و بر آن سجده كنـد 

ركوعش قرار دهـد  ةر از اشارتنش را پايياهسجدةاشار

اين هنگامي است كه نتواند مستقيماً و. چنانچه ذكر شد

.پيشاني خود را بر زمين بگذارد

{F�!
� � ��KT  � �3�!
U"{�:
خواندن نمـاز فـرض در كشـتي و همچنـين در هواپيمـا     *

.جايز است

توانـد در كشـتي و   مـي ،اگر از افتادن بيم داشـته باشـد  و*



 ����� ��� 	
� ����٢٣

.هواپيما نشسته نماز بخواند

علت پيري يـا ضـعف   ه براي نمازگزار جايز است كه بو*

.تكيه دهد)عصا(بدنش در هنگام قيام بر ستون يا چوبدستي

?��K� � �����B! ��F ��
�� w�:
ايسـتاده يـا نشسـته    را ) تهجـد (توانـد نمـاز شـب    ميانسان 

بدينصورت كه ،و يا ميان ايستادن و نشستن جمع نمايد،بخواند

مقداري بخواند و اندكي قبل از ركـوع  ،نماز را نشسته آغاز كند

بعـد از آن ركـوع و   و. ي ايسـتاده بخوانـد  اهچند آيبلند شود و

.سپس در ركعت دوم همين طور عمل كند،سجده نمايد

يـا هـر   ،خواند چهار زانـو بنشـيند  هر گاه نشسته نماز و*

.طوري كه برايش راحت باشد

�;T �� 3�!
U "{�:
.جايز استنپاي برهنه و همچنين با كفش نماز خواند*

گاهي بـدون  ،بهتر اينست كه هر طور برايش ميسر شدو*

خود را براي پوشيدن و و،كفش و گاهي با كفش نماز بخواند

بلكه اگر پاي برهنه ،نياندازدبيرون كردن كفش در نماز به سختي
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بـا  ،اگر كفـش پوشـيده باشـد   و،با پاي برهنه نماز بخواند،باشد

.مگر اينكه مانعي وجود داشته باشد،كفش نماز بخواند

اگر كفشهايش را بيرون آورد نبايد در سـمت راسـتش   و*

بلكه در سـمت چـپ خـود بگـذارد در صـورتي كـه       ،بگذارد

وگرنــه آن را بــين ،شــدنمــازگزار نباشــخصســمت چــپش 

به صحت �اين دستور و فرمان از پيامبر ،بگذارد)
(پاهايش

.رسيده است

�7 �� �3�!
U "{�:
براي آموزش مردم جايز است كه امام بر مكـاني بلنـد   و*

،پس بـر آن تكبيـر گويـد   ،همچون منبر بايستد و نماز بخواند

بـر گـردد   در حالي كه به عقـب  و،و ركوع نمايد،قرائت كند

. سجده نمايد) در كنار منبر(پايين بيايد تا اينكه بتواند بر زمين 

آنگاه به جاي خودش بر گردد و در ركعت دومـي نيـز همـان    

و ،نگـذارد در اين مسأله اشاره لطيفي است به اينكه كفشهايش را جلوي خـود -1

و چـه بسـا   كننـد مـي تـوجهي  نسبت به آن بـى اين ادبي است كه بيشتر نمازگزاران 

!.گزارندميكنيم كه بسوي كفشهايشان نماز ميه مشاهد
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.كارهايي را انجام بدهد كه در ركعت اولي انجام داد

 I�� R
� .� �3�!
U "{�)
( y,/!� �5 .,� �3,% Z,B�j� �
��!:

در مسـأله سـتره   ،نماز خواندن بطرف ستره واجـب اسـت  

تفـاوتي  مسجد و غير مسجد و بزرگ و كوچك بودن مسـجد  

� aQ=� |:فرمايدمي�زيرا رسول اهللا ،كندمين q�D W�,� �,OD
 �!3G^ �3Q ��ZB3B �� ��B, q��] q��,] .�Q�M��] ��^?B�,MO! .,�~
.عموميت دارد

و هرگز نگـذار كسـي   ،فقط بسوي ستره نماز بخوان: يعني

كسـي اصـرار ورزيـد بـا وي     پـس اگـر   ،لويت عبور كنداز ج

.زيرا شيطان همراه وي است) بجنگ(گالويز شو

�اكـرم زيرا رسول ،نزديك شدن به ستره واجب است*

.به آن امر نموده است

نمود تا ديواري كـه  ميسجده �فاصلة جايي كه پيامبر *

سـجدگاهش عبـور   دهد تا كسي ازميچيزي كه نمازگزار در جلو خودش قرار -1

.نكند
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ـ . خواند به اندازه عبور يك گوسفند بودميبطرف آن نماز  س پ

كسي كه اينچنين عمل نمايد به آن نزديك شدن واجب عمـل  


(نموده است(.

I�� t
�:
واجب است ستره به اندازة يك يا دو وجب از زمين بلنـد  

�,� |: فرموده است�زيرا رسول اهللا ،باشد }T3,G^ w�� !�D
=,G�O! W�U$, =_ .B3B)�( �F�] �=,a����,�B, � �?, � q�, � E! � ?

ZO�~z
يكي از شما جلوي خودش چيزي مانند آخر پـاالن  هر گاه 

عبـور و پشت آن اگر كسـي  ،آنگاه نماز بخواند،شتر گذاشت

.داردهيچ اشكالي ن،نمود

ام در سـوريه وغيـره انجـام    بنابراين آنچه مـردم در تمـام مسـاجدي كـه ديـده     -1

چيـزي جـز   ،خواننـد مـي بطوريكه به دور از ديوار و وسط مسـجد نمـاز   ،دهندمي

.نيست�فلت از اين دستور و فعل پيامبر غ

مانند زين براي شتر) پاالن(و رحل ،آن چوبي است كه در آخر پاالن شتر است-2

وحديث اشاره به اين دارد كه خط كشـيدن روي زمـين كـافي    . باشدميبراي اسب 

.باشدميو حديثي كه در اين زمينه روايت شده ضعيف ،نيست
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زيرا ظاهر دسـتور نمـاز   ،مستقيم در برابر ستره قرار گيرد*

اما اينكه مقداري سمت چـپ  ،رساندميبسوي ستره همين را 

،مستقيم و برابرش نباشـد يا راست ستره قرار گيرد بطوري كه 

.ثبوت نرسيده استه ب

عصا و هر چيزي و،نماز خواندن بسوي درخت و ستون*

.جايز است،مانند آن كه در زمين نصب شده باشد

همچنين اگر فرد بسوي همسرش كه بر تخت خوابيده و*

و ،اشـكالي نـدارد  ،نماز بخواند،در حالي كه زير لحاف است

درست ،وي حيوان اگر چه شتر باشدهمچنين نماز خواندن بس

.است

�' R
�� �3�!
U "{�6 
2 H��! -!�Gz
كنـد  ميفرقي ن،نماز خواندن بسوي قبر مطلقاً جايز نيست

.يا قبر ديگران،كه قبر پيامبران باشد

"{� R
�/ "! ���T  
�	��! -!�G  !j2,3f�  � .� �2!
3%�� -!�Y!:

عبـور  ،د داشـته باشـد  هر گاه جلوي نماز گزار ستره وجـو 
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در اين مورد مسجد،ش جايز نيستاهستركردن از ميان وي و

زيرا سخن پيـامبر  . ندنكميالحرام و مساجد ديگر با هم فرقي ن

دانسـت  ميكند اگر ميكسي كه از جلوي نمازگزار عبور «:�

...) روز يـا سـال   (هر آئينـه چهـل   ،باشدميچه گناهي بر وي 


(»ر بود از اينكه از جلـويش عبـور كنـد   ايستاد برايش بهتمي(،

.شودميشامل همه مساجد 

"{� ��  
,�	 �B
,�/  � ��T � !�J� .T ��! y/!�  !j2
37T,3%�� -!�Y! 3f�  � .� �2!z
خوانـد جـايز نيسـت    ميبراي كسي كه بسوي ستره نماز *

... «:بخاطر حـديث سـابق  ،ارد كسي از جلويش عبور كندذبگ

...).از جلويت عبور كندهرگز نگذار كسي

هر گاه يكـي از شـما بسـوي چيـزي     «: �فرمان پيامبرو

بايد ،نماز خواند و كسي خواست از جلويش بگذرد) ياهستر(

در كنار مطاف بدون ستره در حـالي كـه مـردم در    �ر حديث نماز پيامبواما -1

و بعالوه اينكه در آن ذكر نيست كـه مـردم   . صحيح نيست،كردندميجلويش عبور 

.كردندمياش عبور از ميان ايشان و محل سجده
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توانــد او را مــيو تــا ،ش او را منــع نمايــداهبــا زدن بــه ســين

پس اگـر  . »او را منع نمايددوبار«:و در روايتي آمده. برگرداند

كه كرد در اينصورت با وي بجنگد زيرا نآن شخص خودداري 

.»او شيطان است

 
�	 "! �3% w�� R!�� ?�]  
�/:
،)چارپـا (حيوانبراي جلوگيري از عبور غير مكلف مانند *

جايز است كه يك قـدم يـا بيشـتر    ،يا كودك از جلوي نمازش

.تا اينكه از پشت سر وي عبور كند،به جلو برود

 w�' !  "{� .��5�3B{�:
ماز براي شخصي كـه بسـوي آن نمـاز    اهميت ستره در ن*

خواند در اينست كه از فاسد شدن نمـاز وي در صـورتيكه   مي

بر خالف كسـي كـه   ،كندميجلوگيري ،از جلويش عبور شود

،كه در اين صورت اگر جلويش زني بالغ،ستره نگذاشته است

) باطـل (قطـع  الغ يا سگي سياه عبور كند نمـازش  و همچنين ا

.شودمي

�����
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تينـ 3
گزار الزم است آن نمازي را كه براي آن برخاسته بر نماز*

فـرض  : بعنـوان مثـال  . ن كنـد و با قلبش آن را معي،نيت نمايد

و نيـت شـرط يـا    ـظهر يا عصر يا سنت ظهر يا سنت عصـر 

و اما تلفظ نمودن نيت با زبان بدعت و مخـالف  ،باشدميركن 

.چهارگانه اين را نگفته استو هيچ يك از ائمه،سنت است

& ��'(� �$) *$�+»�-(� �«:
،نماز را آغاز نمايـد ،كه ركن است» اهللا اكبر«:پس با گفتن

پاكيزگي و طهارت كليـد نمـاز   «:فرمود�زيرا كه رسول اهللا 

و سـالم سـبب تحليـل آن    ،يم آنو تكبيـر سـبب تحـر   ،است


(»است(.

نگويد مگر اينكه امام در تمام نمازها با صداي بلند تكبير*

.باشد

آهسـته بـودن   و،هر گاه نياز باشد مثل بيمار بـودن امـام  *

: يعنـي ،آنتحريم آن افعالي كه خداوند حرام گردانده و همچنين تحليل: يعني-1

مقصـود از تحـريم و   و. الل گردانده اسـت ـن از نماز حه كه در بيروـچتحليل آن

.باشدمي) حالل شده(و محلل ) حرام شده(محرم: تحليل
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جـايز اسـت كـه    ،يا بسيار بودن جماعت نمازگزاران،صدايش

.ام را به مردم برساندإممؤذن تكبير 

پيرو تكبير نگويد مگر بعد از اينكـه تكبيـر امـام تمـام و     *

.كامل شود

�5 �J�
J� � �0��� ���T 37��:
دستهايش را ،و يا بعد از آن،يا قبل از آن،همزمان با تكبير

.همه اينها در سنت به ثبوت رسيده است،بلند نمايد

دسـتهايش را بلنـد   ،در حالي كه انگشتان كشيده شـده و*

.كند

وگـاهي  ،هايش قرار دهـد كف دستش را برابر شانهو دو*

ك گوشـهايش  در بلند نمودن دستها مبالغه نمايد بطوريكه نزدي


(برساند(.

�5 �J�
J� � ?��� ��� :
و ،بعد از تكبير دست راستش را بر دست چـپ بگـذارد  *

هيچ اصـلي  در سنت،و اما با انگشتان ابهام نرمه گوش را دست زدن و گرفتن-1

.بلكه نزد من اين كار ريشه در وسوسه دارد،ندارد
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يـارانش  �ول اهللا ـباشد و رسـ مي†اين از سنت پيامبران 

.پس باز گذاشتن آن جايز نيست،را به آن امر نموده است

.دست راستش را بر پشت كف چپش و بر مچ آن بگذارد*


(گاهي با دست راست دست چپ را بگيردو*(.

?�%!�2 R�/:
ش بگذارد و در ايـن مـورد   اهدستهايش را فقط روي سين*

.)�(باشندميزن و مرد يكسان 

.گذاشتن دست راست بر پهلو جايز نيستو*

I3f� R�/ .� ���T I�J� � �
KU:
گذار الزم است كه در نمازش خشـوع و فروتنـي   بر نماز*

ش و نگارها و هر آنچه كـه او را از نمـاز بخـود    و از نق،نمايد

اجتناب و دوري كند و هنگام حاضـر شـدن   ،سازدميمشغول 

و همچنين هنگـامي كـه   ،غذايي كه اشتهاي خوردن آن را دارد

احتياج به دستشـويي  (ادرار و مدفوع به وي فشار آورده است 

بطـور همزمـان كـه بعضـي از     اما جمع كردن ميـان گذاشـتن دسـت و گـرفتن     -1

.اند در سنت اصلي نداردمتأخرين آنرا پسنديده

.و دست را بر غير سينه گذاشتن يا ضعيف است و يا اصلي ندارد-2
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.نبايد در اين حال نماز بخواند) رفتن دارد

.اهش نگاه كندگهبه سجدو در حالت قيام*

زيـرا  ،نبايد گردن يا سينه به چپ و راستش حركت كنـد *

.ربايدمياين نوعي دزدي است كه شيطان از نماز بنده 

.و همينطور بلند كردن چشم بسوي آسمان جايز نيست*

���;��! R�	�:
ـ  * اهاي ثابـت شـده از   ـا برخـي از دعـ  ـسپس قرائـت را ب

دعاهـاي اسـتفتاح بسـيارند كـه     و ،آغاز نمايـد �رسول اهللا 

0,{ ��Q� �3,�l�Z�,�! � �, |:مشهورترين آنها�O! Z��l�,�
 �3/ �O��Q��,�v4 .OD ��~)
.باشدمي،)

به خواندن عاي استفتاح بـه ثبـوت   �فرمان رسول اهللا و

. )�(در نتيجه شايسته است كه هميشه آنر بخواند،رسيده است


و بـا بركـت اسـت نـام     ،گويمميكنم و تو را ستايش ميپروردگارا تو را به پاكي ياد - 

.حق نيستو بجز تو معبودي ب،و بلندمرتبه است بزرگواري تو،تو

» صـفه الصـاله  «و كساني كه مايلند بر بقيه ادعيه استفتاح اطالع يابند بـه كتـاب   -�

، و ترجمـه فارسـى آن از انتشـارات حـرمين ـ      چاپ دهم يا يـازدهم ) 73ـ72ص(

.مراجعه نمايندزاهدان، 
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/ �01$�":
�,��|پنـاه ببـرد   سپس واجب است كه بـه خـدا   * �
,	^~

.شودميبگويد و ترك آن گناه محسوب 

�/F{|:و سنت است كه گاهي*,O! ���F,KO! ? ��� �
	^,
._;�� . ;�� Ij¡ ?و نفـث در اينجـا بمعنـاي شـعر     . بگويد~

.باشدميمذموم 

�,,�F,,��O! wF{|:وگــاهي نيــز*O! ��,,� �
,,	^, ���F,,KO! ?,,
}F/�O!~بگويد.

بـا صـداي   ،)نهفتـه (هـاي جهـري و سـري   آنگاه در نماز*

�FG{|آهسته O! ?>�O! �! }��.بگويد~

.N�] �3�!
U:
Ο|سپس سورة فاتحه را كامالً بخوانـد و  * ó¡Î0«! $#Ç≈ uΗ÷q §�9$#

ÉΟŠÏm§�9$#~بايد دانسـت كـه خوانـدن فاتحـه     . نيز جزء آن است

پـس حفـظ   ،شودمينماز است و بدون آن نماز صحيح نركن 

.براي كساني كه زبانشان عربي نيست واجب استنمودن آن 
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كـافي اسـت كـه    ،كسي كه توانايي حفظ فاتحه را نـدارد *

�,��!,�,3,�Y���l !�|:بگويد� q�D .,OD�!,�,T^ �!,��
�� t
G q�D W
'���~.
يعني بـر آخـر هـر    ،سنت است كه آنرا آيه آيه بخواندو*

Ο|: صـورت كـه  بـه ايـن  ،ي توقـف كنـد  اهآي ó¡Î0«! $#Ç≈ uΗ÷q §�9$#

ÉΟŠÏm§�9$#~آنگـاه بگويـد  ،بگويد سپس وقف كند:|‰ôϑysø9$#¬!

Å_U u‘š Ïϑn=≈yèø9$#~آنگاه بگويد،سپس وقف نمايد:|≈ uΗ÷q §�9$#

ÉΟŠÏm§�9$#~ 7|:آنگـــاه بگويـــد،ســپس وقـــف كنـــد Î=≈tΒÏΘ öθtƒ

É Ïe$!$#~و تا آخر اينچنين بخواند،سپس وقف كند.

ي وقـف  اهو بر هر آي،اينچنين بود�وتمام قرائت پيامبر 

گرچه از نظر معنا ،نمودميو آنرا با آيه بعدي وصل ن،نمودمي

. به آن وابسته باشد

.باشدميخواندن هر دو جايز »ملك«،»مالك«و *

�����
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 R3�M R!�� .N�] I 
� �3�!
U6�v�H:
ري پشت سر امام بر مقتدي واجب است كه در نمازهاي س

و همچنـين در نمازهـاي جهـري در    ،سورة فاتحـه را بخوانـد  

يا اگر امام بعد از خواندن آن ،صورتي كه قرائت امام را نشنود

،سكوت نمود بطوري كه مقتدي بتواند سورة فاتحه را بخوانـد 


(به نظر ما ثابت نيستت اگر چه اين سكوت در سنّ(.

�3�!
U .N�] "! 3��:

كه بعد از خواندن سورة فاتحه در دو ركعت سنت است*

در نماز جنازههمچنين ،يا چند آيه بخواند،يك سورهلي أو.

و ،گاهي بعد از فاتحه قرائت چند آيه را طـوالني نمايـد  *

يا گريـة  ،بيماري،سرفه،گاهي هم بخاطر مشكالتي چون سفر

.كودك قرائت را كوتاه نمايد

قرائـت در  :مـثالً :داردقرائت قرآن در نماز چند صورت*

و بـه  ،تر از بقيـه نمازهـاي پنجگانـه اسـت    ينماز صبح طوالن


مستند كساني كـه بـه آن   ) 547و 546شماره (در كتاب سلسله أحاديث ضعيفه -

.امپاسخ به آنها را ذكر نمودهقائل هستند و 
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و در پايان نمـاز  ،عشاء،نماز عصر،ترتيب بعد از آن نماز ظهر

.مغرب در غالب اوقات

تـر  يقرائت در نماز شب از قرائـت همـة نمازهـا طـوالن    *

.است

تـر از  يدر سنت معلوم است كه قرائت ركعت اول طوالن*

.قرائت ركعت دوم نمايد

در دو دو ركعت آخر به اندازة نصف قرائتقرائت در و*


(ركعت اول كوتاهتر نمايد(.

�3�!
U .N�] ��T  ��  �:
.خواندن فاتحه در هر ركعت واجب است*

همچنين سـنت اسـت كـه احيانـاً در دو ركعـت آخـر       و*

.چيزي غير از فاتحه بخواند

از آن مقداري كه در سنت براي پيشوا جايز نيست بيشتر*

زيرا با اينكار براي كساني كه ،نماز را طوالني نمايد،وارد شده


، چاپ يازدهم بخوانيـد ) 83ص(» صفه الصاله«توانيد در كتاب ميتفصيل اين مسأله را - 

.مراجعه كنيدـ زاهدانهمچنين به چاپ فارسي آن از انتشارات حرمين




	�����א���������� ٣٨

شـايد مـرد   ،نمايـد مـي پشت سر وي هسـتند كـار را دشـوار    

يا زني كـه كـودك شـيرخوار دارد و يـا     ،بزرگسالي يا بيماري

. شخصي كه كاري ضروري دارد پشت سرش باشد

� 37���3�!
U .���5:
،تحه و برخي از آيات قرآن را در نمـاز صـبح  خواندن فا*

) ماه گرفتگـي (كسوف،)طلب باران(استسقاء،عيدنماز،جمعه

.و دو ركعت اول از نماز مغرب و عشاء با صداي بلند بخواند

ركعت سوم نمـاز مغـرب و دو   ،عصر،و اما در نماز ظهر*

.ركعت آخر نماز عشاء با صداي آهسته بخواند

ـ  براي امام جايز اس* ي اهت كه گاهي در نمازهاي سـري آي

.بلند بخواند و پيروان آنرا بشنوند

و گاهي با صـداي  ،اما نماز شب و وتر را گاهي آهستهو*

.و در بلند نمودن آواز اعتدال را رعايت نمايد،بلند بخواند

 =FQ�Q �� �5�' �3�!
U63B
¢H:
نه يـك  ،سنت است كه قرآن را با تجويد و ترتيل بخواند*

بخواند كه همه حـروف آشـكار   طورىبلكه ،فس و با عجلهن
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و با نواي خوب ،و صدايش به قرائت قرآن زينت بخشد،شود

،طبق آن احكامي كه نزد اهل علم بـه تجويـد معـروف اسـت    

نــه بــا نواهــاي اختراعــي و قــوانين موســيقي ،تــالوت نمايــد

.معروف

-�! .� R �5��B:

،ردد يـا در اشـتباه افتـد   هر گاه قرائت براي امام دشوار گ*

.يادآوري كندرابراي مأموم جايز است كه امام

2 �34�	:
ي كـه بـه   اهبه انـداز ،پس هنگامي كه از قرائت فارغ شود*

.سكوت نمايد،نفسش بر گردد

تكبيرة اإلحرام ذكر شد دستهايش را سپس همچنانكه در*

.بلند كند

.اين تكبير واجب استو،تكبير بگويدو*

ي كـه مفصـلهايش اسـتقرار    اهبه انـداز ،گاه ركوع نمايدآن*

ايـن ركـن   و،و هر عضوي بجاي خودش بـر گـردد  ،پيدا كند

.است
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�
T  �J�
J�:
و زانوهايش را محكم ،دستهايش را بر زانوهايش گذاشته*

.اينها همه واجب است،و انگشتانش را باز بگذارد،بگيرد

ري كه اگر بر پشتش بطوـپشت خود را پهن و دراز نمايدو*

.باشدمياين واجب وـآب ريخته شود آنجا بماند

بلكه برابر با پشتش قرار ،و سرش را پائين و يا باال نگيرد*

.دهد

.دو آرنجش را از پهلويش دور نگه دارد*


(~!�}F¤�O���l  £|،در ركوعش سه مرتبه يا بيشترو*(
.بگويد

 �� ��T ! ��!�  !�' ���gB � ��!��}�:
. سنت اسـت ،يكسان قرار دادن اركان در طوالني بودنو*

و،سـجودش و،بلند شـدنش بعـد از ركـوع   و،پس ركوعش


برخي از آنها طوالني و برخي ،اذكار ديگري براي گفتن در ركوع نيز وارد شده-

چـاپ  113ص �به صـفه صـاله النبـي    ،باشندميخي ديگر كوتاه متوسط و بر

.مراجعه شود، و ترجمه فارسى آنيازدهم
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از نظـر طـوالني بـودن بايـد يكسـان      ،نشستنش بين دو سجده

.باشند

.قرآن خواندن در ركوع يا در سجده جايز نيست*

6t!3�	! H�
T  "! �3% ��! :

و اين ركن ،بلند كندسپس پشت خود را از حالت ركوع*

.است

. ~�,�I3,> ?,9 �! w|) راست شـدن (و در اثناي اعتدال *
.اين واجب استو. بگويد

دستهايش را در اعتـدال بلنـد   ،ايي كه گذشتهتبه كيفي*

.نمايد

سپس معتدل و مطمئن بايسـتد تـا اينكـه هـر اسـتخواني      *

.و اين ركن است،جاي خودش را بگيرد

�|در اين حالت و* 3�Y! ZO� �7~)
و گفـتن آن  ،بگويد)

اگر چـه پشـت سـر امـام هـم      ،گزاري واجب استبر هر نماز

بـه صـفه صـاله النبـي     ،شودميري نيز هست كه در اين ركن گفته و اذكار ديگ-1

.چاپ يازدهم مراجعه نماييد) 116: ص(�
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(باشد(.

�,�w !� 9,? |امـا  ،زيرا كه اين ورد مخصوص قيام اسـت 
I3>~ باشدميورد اعتدال.

،و اين قيـام و ركـوع را بـه يـك انـدازه طـوالني نمايـد       *

.همچنانكه گذشت

��" �� ���T I3f:
.بگويد و اين واجب است~!� !�T|سپس *

.و گاهي دستهايش را بلند نمايد*

?�]  �" .� �0��� ��:
و آن ،سپس براي سجده كردن بر دستهايش به زمين رود*

�چـون رسـول اهللا   ،را قبل از زانوهايش بـر زمـين بگـذارد   

،باشـد يثابت م�پيامبرو همچنين از عمل ،چنين امر نموده

،اران را از زانو زدن مانند شتر نهي كرده اسـت و ايشان نمازگز

.زنديزانو م،انوئي كه در دستهايش استو شتر بر دو ز

توضـيح  جهـت ،مشروع نيست،قيام چون دست بستن وارد نشده استدر اين-2

.مراجعه نماييد�بيشتر به اصل كتاب صفه صاله النبي 
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ايـن ركنـي از ركنهـاي    وـ،پس هنگامي كه سجده كـرد *

.بر دو كف دستش تكيه نمايد و آنها را باز كندـنماز است

.اندبانگشتانش را به هم بچسو*

.آنها را به سوي قبله بگذاردو*

.ايش قرار دهدههدو كفهايش را برابر شانو*

.ايش بگذاردهشگاهي برابر گوو*

و آنطـور  ،واجب است كه ساعدش را از زمين بلند كنـد *

.گذارد بر زمين نگذاردميكه سگ دستهايش بر زمين 

و ايـن از  ،بيني و پيشانيش را محكم روي زمين بگـذارد *

.اركان نماز است

.ا محكم روي زمين بگذاردهمچنين زانوهايش رو*

.همچنين سر انگشتان پاهايش را محكم بر زمين بگذاردو*

همـه اينهـا واجـب    ،پاهايش را راست و ايستاده بگيردو*

.است

.سر انگشتان پاهايش را به سمت قبله قرار دهدو*

.اندبپاهايش را به هم نزديك كند و بچس) پاشنه(عقبو*
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t!3�	!6?�]�2 -! 5 HI3f�  �:
ش اعتدال داشـته  اهبر نمازگزار واجب است كه در سجد*

ش بطـور مسـاوي   اهبه اين معنا كه بر تمام اعضاي سجد،باشد

پيشـاني و  : اعضـاي سـجده عبارتنـد از   و،و يكسان تكيه كند

.سر انگشتان دو پاو،زانوودو،كف دستو دو،بيني

ش اعتدال را رعايت اهو اگر كسي به اين كيفيت در سجد*

همچنين و،همانا بطور يقين اطمينان و آرام گرفته است،مودن

.اطمينان و آرام گرفتن در سجده از اركان نماز است


(~����l  £ !>	�,�|:ش سه بار يا بيشتراهدر سجدو*(
.بگويد

زيـرا كـه   ،مستحب است كه در سجده بسيار دعا كنـد و*

.اميد اجابت است

ــه گذشــت ســجد و* ــوعش ش را باههمچنانك ــدازة رك ان

.طوالني نمايد

النبـي  توانيد به صفه الصـاله  ميو اذكار ديگري نيز وجود دارد كه براي اطالع از آنها - 1

چاپ عربي، و ترجمه فارسى آن، از انتشارات حرمين ـ زاهـدان ـ ايـران     )27ص(�

.مراجعه نماييد
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،لبـاس : و همچنين بـر چيزهـايي ماننـد   ،سجده بر زمين*

مانع باشند ،كه بين زمين و پيشاني،مانند اينهاو،حصير،فرش

. جايز است

.ده خواندن قرآن جايز نيستدر سج*

I3f� �� ��F ?��K� � ¥!�]!:
ايـن  و،سـرش را بلنـد كنـد   ~T,�^!� |سپس بـا گفـتن   *

.جب استوا

.در بعضي اوقات دستهايش بلند نمايد*

آنگاه مطمئن و آرام بنشيند تـا اينكـه هـر اسـتخواني در     *

.و اين از اركان نماز است،جاي خودش قرار گيرد

،سپس بر آن بنشيند) پهن كند(پاي چپش را بگستراند و*

.و اين واجب است

. پاي راستش را ايستاده نگه داردو*

.بسوي قبله نگه داردانگشتانش را و*

و اقعـاء  ،جايز اسـت )
(گاهي نشستن به صورت اقعاءو*

يش را بر زمين نهـاده بطـورى كـه بـدن او روى     پاى خواين است كه دو:اقعاءـ 1

.كف پاهاى او قرار گيرد
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.پاشنه و سينه قدمهايش بنشيندبمعناي اين است كه بر

� �|: يــن جلســهدر او*,,;0,,{ !4�O!,,,7> !�:,¦�,,/!�,
.بگويد. ~:�! "'7,:�	�[7,:�! [�7

� �|:اگر خواستو*;4! § ,� �.بگويد~ § !4;

.ش طوالني نمايداهجلسه را تقريبا به اندازه سجداين و*

3f�IE-��:
بعضـي  و. و ايـن واجـب اسـت   ،بگويد~�T^!� |سپس *

.اوقات با اين تكبير دستهايش را بلند نمايد

اين سـجده نيـز از اركـان    و،و سجدة دوم را انجام دهد*

.نماز است

ده در اين سـج ،كارهايي را كه در سجدة اول انجام دادو*

.نيز انجام دهد

��/.E�G!��!:
و ،سپس وقتي كـه سـرش را از سـجدة دوم بلنـد نمـود     *

و اين تكبير ،تكبير بگويد،خواست براي ركعت دوم بلند شود

.واجب است
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.گاهي دستهايش را بلند كندو*

تا اينكه ،چند لحظه معتدل و آرام بر پاي چپش بنشيندو*

.هر استخواني به جاي خودش برگردد

-�� ��T :
كه شخص خميـر  سپس با دستهاي مشت كرده همانطور *

و بـراي ركعـت دوم   ،بر زمين تكيـه كنـد  ،كندميكننده مشت 

.اين ركعت دوم از اركان نماز استو،برخيزد

همان كارهايي كه در ركعت اول انجـام داد در ركعـت   و*

.دوم نيز انجام دهد

.نخواندمگر اينكه دعاء استفتاح را در ركعت دوم*

.ركعت دوم را از ركعت اول كمي كوتاهتر كندو*

30KQ R!�� ?��K�:
د بـراي تشـه  ،پس از اينكـه از ركعـت دوم فـارغ شـد    و*

.و اين واجب است،بنشيند

) نشسـتن (بنشيند چنانچه در جلسـة  ،حالت افتراشه بو*

.ميان دو سجده گذشت
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.اما در تشهد جايز نيست كه بصورت اقعاء بنشيند*

،بگـذارد ،كف دست راستش را بر ران و زانوي راستو*

.و از آن دور ننمايد،آخر آرنج راستش را بر رانش بگذاردو

.كف دست چپش را بر ران و زانوي چپش بگستراندو*

مخصوصاً بر ،جايز نيست بر دستش تكيه زده و بنشيندو*

.دست چپ

�KJ�! ��!� �T�G,�5 R
�� I�J� �:
و،ان دسـت راسـتش را مشـت كنـد    گاهي همـة انگشـت  *

.انگشت ابهام را بر انگشت وسطي بگذارد

.گاهي انگشت ابهام را با وسطي حلقه نمايدو*

.بسوي قبله اشاره كند) شهاده(ابه ببا انگشت سو*

.به انگشتش نگاه كندو*

از اول تشهد تا آخرش آنرا حركت دهـد و بـا آن دعـا    و*

.نمايد

.اره نكندبا انگشت دست چپش اشو*

.همه اينهايي كه گفته شد در هر تشهد انجام دهدو*
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�5 "! 3�� �3�!
U �	� � 30KQ ¨;O:
و اگر فرامـوش نمـود سـجده سـهو     ،تشهد واجب است*

.بجاي آورد

.تشهد را آهسته بخواندو*


!� �!F�O�Fl�O!,��,,�� �|:لفظ آنو*�,aO!�, -#,�O!
�7O! ��	:)
(.,Q�T��� �! b>  �,! �! ��,�	 �,�	� �,7F�	 -#,�O

�Y�,,aO!, q�D .,,OD � �^ 30,,%^�!, I3,,�	 �!3,,�� ��^ 30,,%^�
.O
.باشدمي~� �

:پس چنـين بگويـد  ،درود بفرستد�وبعد از آن بر پيامبر 

|3�� t5 ��	� 3�� ��	 �=V }0�O!, }F�!�,�D  �,�	 �F�V {T
}F�!��D t5 ��	�,3F© 3F> Z�D,��	 � �� }0�O! �,�	� 3,��

3�� t5, 3,F> Z,�D }F�!�,�D t5 �,�	� }F�!��D ��	 �T �� {T

،مشـروع و جـايز اسـت   �بعد از وفات پيـامبر  ) علي النبي: يعني(لفظ واين -1

بـه ثبـوت   �زيرا اين لفظ در تشهد ابن مسعود وعائشه وابـن زبيـر وابـن عبـاس     

صفه صاله النبـي  كسي كه خواهان تفصيل اين مسأله است به كتابم و،رسيده است

.مراجعه نمايد) 142ص(
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3F©~)
(.
!V },0�O,= 	�,� |:بگـو ،اگر خواستي كه مختصر بخوانيو
3��,3,�� t5 ��	�,3,�� t5 �,�	� 3,�� �,�	 � �,��, {,T

}F�!��D ��	 �T ��� �F�V,}F�!��D t5 ��	�,3F© 3F> Z�D~.
شده هر دعايي كه مورد پسند وي سپس از دعاهاي وارد*

با آن دعاهـا خداونـد را   ،انتخاب نموده و در اين تشهد،است

.بخواند

- �0� � -
� ��T :
و سـنت  ،و اين تكبير واجـب اسـت  ،سپس تكبير بگويد*

اين چنين است كه در حـالي كـه هنـوز نشسـته اسـت تكبيـر       

.بگويد

.هايش را بلند كندگاهي دستو*

ايـن ركعـت ماننـد    و،سوم بلند شودسپس براي ركعت*

.ركن نماز است) چهارمي(ركعت بعدي

ام وآنچـه در اينجـا ذكـر كـرده    ،در كتابم الفاظ ثابت ديگـر تشـهد وجـود دارد   -1

.باشدميترين آنها صحيح
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هنگام برخاستن براي ركعت چهـارم همـين كارهـا را    و*

.دهدميانجام 

آرام و ،مگر قبل از اينكه براي ركعت چهارم بلنـد شـود  *

تـا اينكـه هـر    ) جلسة اسـتراحت (معتدل بر پاي چپش بنشيند 

.استخواني بجاي خودش برگردد

همچنانكـه در  ،نگاه با تكيه كردن بر دستهايش بلند شودآ*

.برخاستن به ركعت دوم انجام داد

سپس در هر يك از ركعت سوم و چهارم واجـب اسـت   *

.سورة فاتحه را بخواند

.گاهي يك آيه يا بيشتر بعد از فاتحه بخواندو*

.O"�� �
7':

گزار ســنت اســت بخــاطر مصــيبتي كــه بــر بــراي نمــاز*

.وارد شده قنوت بخواند و براي آنها دعا نمايدمسلمانان 

گفـتن  جاي خواندن قنوت بعد از برخاستن از ركوع وو*

|3�Y! ZO �7�.باشدمي~ 

بلكه دعاهايي را كه با آن مشكل ،دعاي مخصوصي ندارد*
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.و مصيبت مناسبت دارد بخواند

.كندميو در اين دعاي قنوت دستهايش را بلند *

.دعاي قنوت را با صداي بلند بخوانداگر امام است و*

.كساني كه مأموم هستند آمين بگويندو*

.هنگاميكه از دعا فارغ شد تكبير گفته و سجده نمايدو*

�5 �3�!
U R�/ � �Q� �
7':
خواندن دعاي قنـوت در وتـر گـاهي اوقـات مشـروع و      *

.جايز است

.بخالف قنوت نازله،جاي آن قبل از ركوع استو*

,[,0�O!�B3,� ?�F{ !�,3¦|:اين دعا را بخواندو در آن*
]�	�:7�,F]�	 ?�F,], qO
,Q�7:�,FO
Q ?�F,],� � �,�� {F,]

7'� �F�	^:�Fn' � �, q��]ªMQ Z��Z,F�	 �nMB,,q�D .
��FO!� ? �t�B,���B��	 ? �j�B,� �,7�  �,T ��Q�,FO��Q,

�� q�D Z7 �f7ZFOD~.
،دعـا را بـه اصـحابش آمـوزش داد    اين�رسول اهللا و*
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�بر پيـامبر  همگر درود و صال،پس نبايد چيزي بر آن افزود

.جايز است�كه بخاطر ثابت بودنش از اصحاب 

.چنانكه گذشت،سپس ركوع و دو بار سجده كند*

R�U5 30KQ,� « �
�Q �O�G .� ?��K��)
(:
و هر دو تشـهد واجـب   ،سپس براي تشهد آخري بنشيند*

.تاس

كارهايي را كه در تشهد اول انجـام داد در ايـن تشـهد    و*

.هم انجام دهد

بـه ايـن   ،بجز اينكه در اين تشهد بحالت تـورك بنشـيند  *

و هر دو قدمش را ،كيفيت كه سرين چپش را بر زمين گذاشته

و پـاي چـپ را زيـر سـاق پـاي      ،از يك سمت بيرون بيـاورد 

.راستش قرار دهد

.دقدم راستش را نصب كنو*

.گاهي پهن كردن آن نيز جايز استو*

زانو بنشيند كه پشت پاى چپ، روى كـف پـاى   طورى دو: معنىبه اينمتوركـ1

.راست قرار بگيرد
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با كف دست چپش زانـويش را بگيـرد و بـر آن تكيـه     و*

.زند

 ��F� �� �� � ��
� y/!��?��!
U I�7� jF�  �0� "! �:
درود �بر نمازگزار واجب است در اين تشهد بـر پيـامبر   *

.تشهد اول ذكر نموديمدررا ما بعضي از درودو،بفرستد

به خداوند ،بر نمازگزار واجب است از چهار چيزهمچنين و*

? 	�!§ /D }0�O!}70¦� |:پناه برد و بگويد Z� �
	^, §!�,	 ?�
�MO!,�{9!� �Fl9! b7�] ?�,t�/3O! xF�9! b7�] � ?�~)
(.

-#� "! =�' ��
�� �	�:
سپس با انتخاب خودش از آن دعاهايي كـه در كتـاب و   *

ايـن  و. است براي خـودش دعـا نمايـد   سنت به ثبوت رسيده 

اما اگر چيـزي از ايـن   ،دعاهاي خوبي هستنددعاها بسيارند و

ان بر اثر دنيا و شهواتش بـراي وي اتفـاق   هايي كه در زندگي انسفتنه: محيافتنة-1

و فتنـة مسـيح   ،عبارت است از فتنة قبـر و سـؤال دو فرشـته   : و فتنة ممات،افتدمي

و با آن بسـياري از  ،شودمياي كه به دستش آشكار آن كارهاي خارق العاده: دجال

.نمايندميو با ادعاي الوهيت او را پيروي ،سازدميمردم را گمراه 
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و در دين و دنيا به ،آنچه برايش ميسر است،دانستميدعاها ن

.دعا كند،رساندميوي فايده 

�5 �!
�! � ��!� -#�:
�#- 	�b> � }gF !�|سپس بطرف راستش *O!~ و،گويـد

ا بچرخاند تا اينكه سفيدي رخسـارش ديـده   آنقدر صورتش ر

.سالم از اركان نماز استو،شود

پس از آن بطرف چپش سالم دهـد تـا اينكـه سـفيدي     و*

.اگر چه در نماز جنازه باشد،رخسار چپش ديده شود

مگـر  ،كنـد مـي امام براي سالم دادن صداي خودش را بلند *

.در نماز جنازه كه با صداي آهسته سالم دهد

:الم دادن انواعي داردسو*

�Q�T.|: بطرف راستش: اول�� �! b> � }gF�	 -#�O!~.
�#- 	�b>  }gF !�|: وبطرف چپشO!~،بگويد.

�Q�T,.|: مانند سالم اول سالم بگويد بـدون اينكـه  : دوم��~
.بگويد




	�����א���������� ٥٦

�#- 	�,b,> � }gF !�«: بطرف راستش: سومO!~،  وبطـرف

�#- 	�gF{|: چپشO!~بگويد.

قت سـالم  و در و،دهدميروبروي خود يك سالم : هارمچ

.شودميكمي به طرف راستش مايل 

اين فرصت برايم پيدا شد تا روش نمـاز  ! اي برادر مسلمان

كوشش نمودم تا چگونگي نماز را . را مختصر نمايم�پيامبر 

براي شما نزديك نمايم تا براي شما واضح و روشن گرديده و 

�بطوريكه گويا نماز رسول اهللا د ودر ذهن شما مجسم گرد

پس اگر تـو چنانچـه مـن نمـاز     ،بينيميرا در برابر چشمانت 

اميدوارم خداوند از ،نماز بخواني،را توصيف نمودم�پيامبر 


! ��V {,T |:�زيرا در اينصورت تو به قول پيامبر ،تو بپذيرد
¦
��B^ �V^~)
.جامه عمل پوشيدي)

شما الزم اسـت كـه اهميـت حضـور     سپس بعد از اينها بر

زيـرا كـه   ،خشوع و فروتني در نماز را فرامـوش نكنيـد  ،قلب

در حضور قلب و خشوع مقصود بزرگ و اصلي ايستادن بنـده  

.نماز بخوانيد،خوانمميبينيد نماز مينه كه مرا آنگو-1
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و هـر انـدازه كـه بـا خشـوع و      ،باشـد ميجلوي پروردگارش 

و نمازت بـه چگـونگي و كيفيـت    ،فروتني بيشتر نماز بخواني

ي كـه  اهاز آن نتيجـه و ثمـر  ،باشدنزديكتر �نماز رسول اهللا 

´�����¶��¸��}�:پروردگارمان بـه آن اشـاره نمـوده   

º�����¹�z) .بيشتر برخـوردار خـواهي   .)�()45: العنكبوت

.شد

و در پايان از خداوند بزرگ مسألت دارم كه نمازها و بقيـة  

و ثواب و پاداش آنهـا را بـراي روزي كـه    ،اعمالمان را بپذيرد

��a��`��_��^��]��\��[����Z}�.ذخيره نمايـد ،يمنمائميمالقاتش 
��g��f��������e��d���c��bz .)2()89-88: الشعراء(.
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ق.ـه1420رمضان 23پايان ترجمه

�����

.»دارداز زشتيها و گناه بازمى) انسان را(و نماز را برپا دار، كه نماز «-1

مگر كسى كه با قلب سليم به . بخشددر آن روز كه مال و فرزندان سودى نمى«-2

.»!پيشگاه خدا آيد
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