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  تقديم

بلكـه   طي چنـد سـال، و   ،اصول واحكام ارزشمند آن اسالم عزيز و متاسفانه
تاجيكسـتان   افغانسـتان و  ويژه در ميان مسلمانان فارسـي زبانِه خير، باچند دهه 

ـ     يتاريكي گراه ببه دليل مشكالت خاص اجتماعي  ه يـده و شـايد بتـوان گفـت ب
بيشـتر و بهتـر در    هر چـه  تااينك فرصت فراهم آمده  .فراموشي سپرده شده بود

مزايـا، و احكـام    ،تـا راه بـراي فهـم اصـول     دهيم،اين زمينه كار و فعاليت انجام 
ابگوي تمامي مشكالت بشر در همـه  وج ،حقه كه ب ،گرددهموار مختلف اسالم 

  .زندگي استهاي  عرصه

توسط دكتر عبـداهللا بـن أحمـد بـن      »آمـوزش نماز«اهي كه به نام تكو رساله
، و بـرادر عزيزمـان آقـاي    زبان عربـي نگاشـته شـده   ه ه اهللا ـ ب علي الزيد ـ حفظ 

  ده، گام مثبتي در همين راستاست.انبه زبان فارسي برگردآن را  سحق دبيريا

منـد خـدمت بـه     آقاي دبـيري از جوانان آگاه و فعالي است كه شديداً عالقـه 
ق و شــو  ،زبان فارسـي ه ويژه در باب تأليف و ترجمه به و ب استاسـالم عزيز 

چند رساله مفيد ديگر نيـز   »آمـوزش نماز«عالوه بر رساله وي  عالقه خاصي دارد.
  از جمله: ؛دهستن نگاشته و يا ترجمـه كرده است كه هم اكنـون زيـر چاپ

  )؛تأليف( مختصري از مناسك و راهنماي حج -1

  ؛)ترجمه( قبر: عذاب و خوشي آن -2
  ؛)ترجمه( اي برادرانه نامه -3
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  )؛تأليف(براي خردساالن  خداشناسي -4

 انكـار كنـد  آن را  كـه  و كفـر كسـي   صوجوب عمل بـه سـنت رسـول    -5
  )؛ترجمه(

 )،ترجمه( واجباتي كه بر هر مسلمان مرد و زن دانستن آن ضروري است -6
  غير از اينها.و بسياري 

نيـك بسـيار    حركـت عنوان يك طلبه مبتدي زبـان فارسـي، از ايــن     هبنده ب
 ايـن اثـر  دانسته كه  شايستهه آقاي دبيـري اين بنده ناچيز را خوشحالم، و از اينك

  تر. خوشحال م،را مراجعه و اظهار نظر نماي

سحق دبيري را به عرصه خدمت به مسلمانان اپس قدم گذاشتن فعاالنه شيخ 
كـنم و از خداونـد    مـى  ايشان و خـوانندگانشان تبريـك عـرض   هب ،فارسي زبان

ق بيشتر و بهتر نوشـتن، و بـه خواننـدگان ايشـان     به ايشان توفي خواستارممتعال 
توفيق خواندن و عمل كردن و رسـاندن عنايت فرمايد، و بـه ديگـر كسـاني كـه     

خدمت به اسالم و امت اسـالمي را دارند نيز همت و حوصله عطا  ةذوق و عالق
بـه اميــد آنكـه     .زبـان فارســي  ه ويژه در عـرصه ترجمـه و تأليـف به ب ؛نمايد
  اهللا شـاهد پاگذاشتن جـوانان فعال ديگري در ايـن ميدان باشيم.ءشـا إن

   
  عبداهللا حيدري

  هجري شمسي28/5/1377
  هـجري قمري26/4/1419

  



  
 

  مقدمه مترجم

ق النجاح ة علی عباده وأمرهم بإقامتها وحلله الذي فرض الصال الحمد سن أدائها وعلَّ
الکفر وناهیة عن الفحشا والمنکر یمان و خشوع فیها وجعلها فرقانًا بین اإل والفالح بال

أما   ،والصالة علی نبینا محمد وعلی آله وأصحابه ومن سار علی نهجه إلی یوم الدین
  بعد:

 .رود مى شماره نماز ركن دوم اسالم و از مهمترين ركن بعد از شهادتين ب
  فرمايد: مى خداوند
﴿ ٓ نَزۡلَا
َ
َ  ٱّلِۡكرَ  إَِلَۡك  َوأ   ].44: [النحل ﴾إَِلِۡهمۡ  نُّزَِل  امَ  لِلنَّاِس  ِلُبَّيِ

و به تو قرآن نازل كرديم تا براي مردم روشن سازي آنچه را كه بر آنان «
  .»فروفرستاده شده است

اين امانتي كه بر دوش او بود بطور كامل به مردم رسانده  صپس رسول اهللا
م بـا  نماز بزرگترين عبادتي است كه براي مردم بيان فرموده، هم با قـول و هـ   و

بـاالي منبـر نمـاز خوانـد تـا مــردم از او       نقل شده كه ايشان كه به طوري  ؛فعل
  چگونگي نماز را بياموزند و فرمود:

وا ِبي، َوِلَتْعَلُموا َصَالِتي« َتمُّ
ْ
َما َصَنْعُت َهَذا ِلَتأ   [متفق عليه] »ِإنَّ

دن من اينكار را كردم تا اينكه شما از من پيروي كنيد و چگونگي نماز خوان«
  .»را ياد بگيريد

  فرمودنـد: صرسـول اهللا
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َالُة إنَّ « َل َما ُیَحاَسُب ِبِه اْلَعْبُد اْلُمْسِلُم َیْوَم اْلِقَیاَمِة، الصَّ وَّ
َ
َها، َوِإالَّ اْلـأ َتمَّ

َ
َمْکُتوَبُة، َفِإْن أ

ْکِمَلِت ا
ُ
ٌع أ ٍع؟ َفِإْن َکاَن َلُه َتَطوُّ ِعِه، ُثمَّ ُیْفَعُل ِقیَل: اْنُظُروا َهْل َلُه ِمْن َتَطوُّ یَضُة ِمْن َتَطوُّ ْلَفِر

ْعَماِل 
َ
  [أبوداود وابن ماجه] »َمْفُروَضِة ِمْثُل َذِلَك اْلـِبَساِئِر اْأل

 اولــين چيــزي كــه بنــده مســلمان در روز قيامــت در مــورد آن بازخواســت«
كه خوب است، وگرنـه   ،طور كامل ادا كرده بآن را  پس اگر .نماز است ،شود مى

داند) نگـاه كنيـد آيـا     مى فرمايد: (در حاليكه او بهتر مى به فرشتگان خودخداوند 
اي هم دارد؟ پـس اگر عالوه بر فريضه، نمـاز نفـل و    بنده من نماز سنت و نافله

 اي را كه در آن نقص وجود دارد با آن سنت و نافلـه كامـل   فريضه ،سنتي داشت
  .»شود مى برسيسپس به همين ترتيب به بقيه اعمال وي حسا ؛كنند مى

زيرا تمـامي اعمـال و كـردار او     ؛رود مى سرمايه هر مسلمان بشمار ،پس نماز
همچنانكـه تـاجر اگـر سـرمايه      ؛وابسته به قبول شدن، يا رد شدن نمـاز اوسـت  

 داللـت بـر بزرگـيِ    ،تواند تجارت كند تا سـودي ببـرد، و ايـن    نمى نداشته باشد
  دارد.منزلت نماز در اسالم 

 ،خداوند را دارد نبايد از اداي آن كسـالت ورزد  وي مالقاتكه آرز پس كسي
حد فاصـل بـين اسـالم و كفـر اسـت، و       ةدهنده و بيان كنند تشخيص ،زيرا نماز

  جز آن بر چيزي ديگر استوار نخواهد ماند.ه ب ورود  مى شماره ستون اسالم ب

بـر مـا   ما را به پيروي از خود امر فرموده، و اين پيروي را  صپيامبر اسـالم
  فرمايند: مى واجب كرده است، چنانكه

ي ْوا َکَماَصلُّ « َصلِّ
ُ
ْیُتُموِني أ

َ
  [بخاري]. »َرأ

  .»خوانم مى نمازمن طوري نماز بخوانيد كه ديديد «

كه خداوند عهد و  بشارت داده كه مانند او نماز بخواند به كسي آن بزرگوار
  د:فرماي مى پيمان كرده است گناهان او را ببخشد، چنانكه



  7  مترجم ي همقدم

ـهُ َخْمُس َصَلَواٍت اْفَتَرَضُهنَّ « َوَجلَّ  اللَّ ْحَسَن ُوُضوُهنَّ  َعزَّ
َ
ُهنَّ ِلَوْقِتِهنَّ  ،َمْن أ  ،َوَصالَّ

َتمَّ ُرُکوَعُهنَّ َوُخُشوَعُهنَّ 
َ
ـهِ َکاَن َلُه َعَلی  ،َوأ ْن َیْغِفَر َلُه، َوَمْن َلْم َیْفَعْل َفَلْیَس َلُه  اً َعْهَد  اللَّ

َ
أ

ـهِ َعَلی  َبهُ  ،َعْهٌد، ِإْن َشا َغَفَر َلهُ  اللَّ   [أبوداود] »َوِإْن َشا َعذَّ

ـ   كسي .خداوند پنج نماز بر بندگانش فرض نموده است« طـور كامـل   ه كـه ب
  نمازهـا را ادا كنـد و ركـوع و سـجود و خشـوع و       ،آن وضو بگيرد و بـه وقـت

و را را بطور كامل انجام دهد، خداوند تعهد كرده است كه گناهـان ا آنها  خضوع
انجام ندهد خداوند تعهدي نـدارد كـه گناهـان او را    آن را  كه ببخشايد، و كسي

  .»دهد مى بخشد، وگرنه او را عذاب مى اگر خواست گناهان او را ؛ببخشد

كـه در   را فـوق العاده، ما اين رساله مختصـر  هميتالذا با در نظر داشت اين 
هميـت  ارجمه كرديم تـا بـه   همين باب نوشته شده براي مسلمانان فارسي زبان ت

  بطور كامل ادا كنند.آن را  آن پي ببرند و چگونگي اداي نماز را بياموزند و

  
  إسحاق بن عبداهللا دبيري

  هجري قمري29/1/1419رياض 



  
 

  مقدمه

الله  یلی رسول الله محمد بن عبدالله صلالحمد لله وحـده والصـالة والسـالم ع
  علیه وآله وسلم وبعد:

 ،من خواسته شد تا كتابي مختصر و جامع در باره ركن دوم اسـالمچندين بار از 
 ،امور اساسي آن بوده و در عين حـال  ةدر برگيرندكه كتابي  ؛بنويسم ،كه نماز است

  نيز داشته باشد.را زبانهاي ديگر ه قابليت ترجمه ب

كه در باره نماز نوشته شـده، بـرايم    ييها كتاب لذا پس از جمع كردن و بررسي
  گويد. مى هاي نماز سخن گرديد كه هر كتابي در يكي از قسمت واضح

هميـت و  به ابعضي از آنها در باره صفت و چگونگي اداي نماز نوشته شده، و 
مسـائل اختالفـي را كـه بـراي نوآمـوزان الزم       ،ديگر يبعض نپرداخته؛فضل نـماز 

بر هـر  آن  دادنِانجام كه را ل مهمي يزم دانستم مساالپس  نيست شرح داده است.
 صرائه داليل شرعي از قرآن كريم و سـنت رسـول اهللا  امسلمان واجب است، با 

كـه در آن اخـتالف وجـود    را لي يمسـا و هاي طوالني  پژوهشجمع آوري كنم و 
، تا اينكه به فهـم  را نيز در نظر بگيرم موضوع جامعيتاختصار و  و دارد، ترك كنم

  .نمودهاي ديگر نيز ترجمه  به زبانبتوان آن را و  باشداي نزديك  هر خواننده

به همگي برساند و خداست شنوا و آن را  كه نفع متعال خواستارماز خداوند 
  جابت كننده دعاها.ا

  واهللا الموفق

  هـ1/1/1414رياض 

  د. عبداهللا بن أحمد الزيد



  
 

  پيشگفتار

  ثابت است كه فرمودند: صدر صحيحين از رسول اكرم 
ْن َال ِإَلَه ِإالَّ ُبِنَي اِإلْسَالُم َعَلی «

َ
ـهُ َخْمٍس، َشَهاَدِة أ ًدا َرُسوُل  اللَّ نَّ ُمَحمَّ

َ
ــهِ َوأ ، َوِإَقـاِم اللَّ

َکاِة، َوَصْوِم َرَمَضاَن، َوَحجِّ الَبْیِت  َالِة، َوِإیَتا الزَّ   .[متفق عليه] »َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِه َسِبیًال  الصَّ

  ت كه عبارتند از:اين حديث شريف شامل اركان پنجگانه اسالم اس

مگـر خـداي يكتـا، و     ،ي بحـق نيسـت  يول: گواهي دادن كـه خـدا  اركن «
  رسول و فرستاده خداست. صمحمد

مگـر خـداي    ،معبود و خالق بحقي نيست«: يعني »ال إله إالَّ اهللا«معني شهات 
 كنـد  مـى  شود نفي مى تمامي آنچه غير از خدا عبادت »ال إله«پس . »يكتا و يگانه.

چنانكـه   ؛كه هيچ شريكي نداردكند  مى ثابترا ي يعبادت خداي يكتا »هللاإالَّ ا«و 
  فرمايد: مى خداوند
ُ  َشِهدَ ﴿ َّ نَُّهۥ ٱ

َ
ٓ  أ َّ  إَِلٰهَ  َ ِ ْ  َوٱلَۡمَلٰٓئَِكةُ  ُهوَ  إ ْولُوا

ُ
ٓ  بِٱۡلقِۡسِطۚ  قَآئَِمۢا ٱۡلعِۡلمِ  َوأ َّ  إَِلٰـهَ  َ ِ  ُهـوَ  إ

  ]18ن: [آل عمرا ﴾١٨ ٱۡلَِكيمُ  ٱۡلَعزِيزُ 
كنـد و فرشـتگان و    مـى  (همـه امـور هسـتي) را تـدبير    عدل خداوند كه به «

عالمان، گواهي دهند كه معبود(حقي) جـز او نيسـت. (آري) معبـود(حقي) جـز     
  .»او(كه) پيروزمند فرزانه است، نيست

  اعتراف كردن به سه چيز است: »ال إله إالَّ اهللا«پس مقتضاي شهادت 

و آن عبارت است از: ؛ براي خداي يكتاست فقط لوهيتاتوحيد : نخست
  عتقاد چيزي از آن براي غير از ها، و عدم ا خداوند به تمام عبادت يكتا دانستنِ
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سبب آن آفـريده ه اين توحيد ألوهيت چيزي است كه خداوند مخلوقات را ب .او
  فرمايد: مى چنانكه
نَّ  َخلَۡقُت  َوَما﴿ نَس  ٱۡلِ َّ  َوٱۡلِ ِ   ].56: [الذاريات ﴾٥٦ ِلَۡعُبُدونِ  إ
  .»ام جن و إنس را جز براي آنكه مرا بندگي كنند نيافريده«

 و همين ـ ألوهيت ـ اسـت كـه خداونـد پيـامبران را بسـبب آن فرسـتاده، و        
  فرمايد: مى چنانكه؛ را نازل فرموده است ها كتاب
ِ  ِف  َبَعۡثَنا َولََقدۡ ﴿ ةٖ  ُكّ مَّ

ُ
ً  أ نِ  رَُّسو

َ
ْ  أ َ  ٱۡعُبُدوا َّ ْ  ٱ ُٰغوَت  َوٱۡجَتنُِبوا   ]36: [النحل ﴾ٱلطَّ

و به يقين در (ميان) هر امتي رسولي را بـرانگيختيم، (بـا ايـن دعـوت) كـه      «
  .»خداوند را بندگي كنيد و از طاغوت بپرهيزيد

را فقط از ها  عبادت تمام ،»توحيد«معناي  بنابراين؛ ضد توحيد است ،شركپس 
  براي غير خداست.ها  عبادت چيزي ازانجام  ،»شرك« و آن خـدا دانستن است،

اعم از نماز، روزه، نذر،  ،كه بدون اكراه چيزي از انواع عبادتهر كس 
غير  يا باشد صاحب قبرخواه ، انجام دهد قرباني، يا طلب مدد را براي غير خدا

  قائل شده است. براي او شريكبه خـدا شرك آورده و  ،از آن

 مامي اعمال و كـردار را محـو و نـابود   ت ، زيراترين گناهان است شرك بزرگ
  كه به شرك آلوده شود، مال و جان او مباح است. كسي كند، و مى

خالق  ،اعتقاد داشتن به اينكه خداوند عبارت است ازكه  ،دوم: توحيد ربوبيت
 بخشيده وآنهاست، و اوست كه به آنها زندگي  ةدهند مخلوقات و روزي ةهم

  ست.وااز آنِ ها و زمين  آسمان لكيتمكه است اي  هتدبيركننداو و  ميراند سپس مى
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است كه خـداوند بنده را بر  تيجزو فطر ،اقرار نمودن به اين نوع توحيد
در  صكه پيامبر اسـالم يحتي مشركين ،انسانها همه است، و آن آفريـدهاساسِ 

 انكارآن را  به اين نوع توحيد اقرار داشتند، و ،بين آنان مبعوث شده بود
  فرمايد: مى چنانكه خداوند ؛كردند نمى
َمآءِ  ّمِنَ  يَۡرزُقُُكم َمن قُۡل ﴿ ۡرِض  ٱلسَّ

َ
مَّن َوٱۡل

َ
ۡمعَ  َيۡملُِك  أ بَۡصٰرَ  ٱلسَّ

َ
 ُيۡرِجُ  َوَمن َوٱۡل

ۚ  يَُدبِّرُ  َوَمن ٱلَۡحِّ  ِمنَ  ٱلَۡمّيَِت  َوُيۡخرِجُ  ٱلَۡمّيِِت  ِمنَ  ٱۡلَحَّ  ۡمَر
َ
ۚ  فََسَيُقولُونَ  ٱۡل ُ َّ َ  ۡل َفقُ  ٱ فَ

َ
 أ

  ]31: [يونس ﴾٣١ َتتَُّقونَ 
دهد، يا كيست كه حاكم بـر   مى ن به شما روزييبگو: چه كسي از آسمان و زم«

آورد، و مـرده را از   مـى  گوش و ديدگان است؟ و كيست كه زنده را از مرده بيـرون 
كند؟ خواهند گفت: خدا.  مى آورد؟ و كيست كه كار(هستي) را تدبير مى زنده بيرون

  .»كنيد؟ نمى گو: آيا پرواپس ب

از  شمار مكي ا بجز عده ،كند نمى اين توحيد را انكار انسانها و هيچكس از
، و اين انكارشان كنند ميما در باطن به آن اعتراف اانكار، آن را  كه ظاهراً ،بشر

  د:فرماي مى چنانكه خداوند ؛و گردنكشي است لجاجتفقط از روي 
﴿ ْ ٓ َوٱۡستَيۡ  بَِها وََجَحُدوا نُفُسُهمۡ  َقَنۡتَها

َ
ا ُظۡلٗما أ   ]14: [النمل ﴾وَُعلُّوٗ

و آن(ها) را در حالي كه دلهايشان آن(ها) را باور داشته بود، از روي ستم و «
  .»سركشي انكار كردند

كه عبارت است از ايمـان داشـتن بـه     ،و صفات خـداوند ءسمااسوم: توحيد 
خداوند را  صآنچه رسول اهللا آنچه خـداوند خود را به آن توصيف فرموده، يا به

عظمت  كه شايسته و اليقِ و ثابت كردن آن به صورتي، به آن وصف فرموده است
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بدون بيـان كيفيـت چگـونگي آن، بـدون آوردن مثـال       ؛بارى تعالي باشد يو كبريا
براي آن، و بدون شبيه كـردن به چيزي، بدون تحريف و تغيير دادن نص و معنـاي  

  د:فرماي چنانكه مى ؛هاي خداوند ها و صفات و صفتي از اسم آن، و بدون انكار اسم
﴿ ِ َّ ِ ۡسَمآءُ  َو

َ
  .]180[األعراف: ﴾بَِها فَٱۡدُعوهُ  ٱۡلُۡسَنٰ  ٱۡل

  .»و خداوند نامهاي نيك دارد. پس به آن(نامها) او را به(دعا) بخوانيد«

  فرمايد: مى و همچنان
ۖ  َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس ﴿ ءٞ ِميعُ  وَُهوَ  َشۡ   ].11: [الشورى ﴾١١ ٱۡلَِصيُ  ٱلسَّ
  .»چيزي مانند او نيست. و او شنواي بيناست«

كردن و اقرارنمودن است به اين سه نـوع توحيـد، و    اعالن »ال إله إالَّ اهللا«پس 
بداند، و به مقتضا و ضروريات آن را  كه معنايدر حاليبگويد آن را  كه هر كسي

ند عمـل كنـد، او مسـلمان حقيقـي     آن از قبيل نفي شرك و اثبات يگانگي خداو
و در  نـد بگويد و به معني و ضروريات آن ظاهراً عمل كآن را  و كسى كه؛ است
و كسـى كـه بـا     ؛و به آن اعتقاد نداشته باشد، منافق است هداانجام ندآن را  باطن

مخالف مقتضا و ضروريات آن باشد، كـافر اسـت، اگـر     شكردار امازبان بگويد 
  ار كند.تكرآن را  چه بارها

ايمان و تصديق به رسالت محمد است، و  »محمد رسول اهللا« معناي شهادت
 دباي ،قياز نزد خـداوند آورده كه اين ايمان و تصدآن را  صچيزى كه محمد

جستن از آنچه كه از آن نهي  كردن از اوامر او، و دوري دادن و اطاعت با انجام
مطابق و موافق فرمايش  ،انسانهاي  فرموده همراه باشد، و اينكه تمامي عبادت

  فرمايد: مى باشد، چنانكه خداوند صرسول خـدا
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نُفِسُكمۡ  ّمِنۡ  رَُسولٞ  َجآَءُكمۡ  لََقدۡ ﴿
َ
 َعلَۡيُكم َحرِيٌص  َعنِتُّمۡ  َما َعلَۡيهِ  َعزِيزٌ  أ

  ]128: بة[التو ﴾١٢٨ رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  بِٱلُۡمۡؤِمنِيَ 
، رنجتان بر او دشوار، بر شما ما آمدشبى گمان رسولي از خودتان به سوي «

  ،»حريص(و) به مؤمنان رئوف مهربان است

  فرمايد: مى و همچنان
ن﴿ َطاعَ  َفَقدۡ  ٱلرَُّسوَل  يُِطعِ  مَّ

َ
َ  أ َّ   ]80: ء[النسا ﴾ٱ

  ،»هركس از رسول(خدا) اطاعت كند، در حقيقت از خداوند فرمان برده است«

  فرمايد: مى و
﴿ ْ ِطيُعوا
َ
َ  َوأ َّ   ]132: [آل عمران ﴾١٣٢ تُرَۡحُونَ  لََعلَُّكمۡ  وَل َوٱلرَّسُ  ٱ

  ،»و از خداوند و رسول(او) فرمان بريد، باشد كه مشمول رحمت قرار گيريد«

  د:فرماي مى و
َمَّدٞ ﴿ ِۚ  رَُّسوُل  مُّ َّ ِينَ  ٱ ۥٓ  َوٱلَّ آءُ  َمَعُه ِشدَّ

َ
َ  أ ارِ  َ   ]29:[الفتح ﴾بَۡيَنُهمۡ  رَُحَآءُ  ٱۡلُكفَّ

ول خداست و كسانى كه با اويند بر كافران سخت گير و در ميانِ رس محمد «
  .»خود مهربانند

است چنانكه خداوند متعال ركن دوم و سوم: اداي نماز، و دادن زكات 
  فرمايد: مى

﴿ ٓ ْ  َوَما ِمُرٓوا
ُ
َّ  أ ِ ْ  إ َ  ِلَۡعُبُدوا َّ ْ  ُحَنَفآءَ  ٱّلِينَ  َلُ  ُمۡلِِصيَ  ٱ لَٰوةَ  َوُيقِيُموا ْ  ٱلصَّ ۚ  َويُۡؤتُوا َكٰوةَ  ٱلزَّ

  ].5: لبينة[ا ﴾٥ ٱۡلَقّيَِمةِ  دِينُ  َوَذٰلَِك 
و فرمان نيافتند جز آنكه خدا را ـ در حالى كه پرستش را بـراي او خـالص    «

  اند با پاكدلي(دين ورز به آيين ابراهيمي) ـ بپرستند و نماز بر پـا دارنـد و     ساخته
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  ،»زكات بپردازند و اين است آيين راستين

  د:فرماي مى و
﴿ ْ قِيُموا
َ
لَٰوةَ  َوأ ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ  َوَءاتُوا ْ  ٱلزَّ ٰكِعِيَ  َمعَ  َوٱۡرَكُعوا   ].43: ة[البقر ﴾٤٣ ٱلرَّ

  .»و نماز برپاي داريد و زكات بپردازيد و با ركوع كنندگان ركوع كنيد«

 آن ،و زكـات ؛ ه ما در صدد و قصد بيان آن هسـتيم نماز همان چيزي است ك
و ديگـر   مسـتمندان  ميـان شـود و   مـى  موال ثروتمندان گرفتهچيزي است كه از ا

كـه   ي از اصول اسالم استبزرگ ةگردد. اين اصل و قاعد مى آن توزيع نِامستحق
آيد، و افـراد   مى وجوده هماهنگي و همبستگي در جامعه اسالمي ب ،وسيله آنه ب

چـه در  بينـيم كـه بـراي فقيـر در آن     مى لذا ؛دهند مى ديگر كمك و ياريكآن به ي
  روتمند بر فقير منّت بگذارد.ثبدون اينكه  ؛حقي داده شده ،دست ثروتمند است

  د:فرماي مى چنانكه ؛است ركن چهارم: روزه ماه مبارك رمضان
َها﴿ يُّ

َ
أ ِينَ  َيٰٓ ْ  ٱلَّ َيامُ  َعلَۡيُكمُ  ُكتَِب  َءاَمُنوا َ  ُكتَِب  َكَما ٱلّصِ ِينَ  َ  َقۡبلُِكمۡ  ِمن ٱلَّ
  ].183 :ة[البقر ﴾١٨٣ ُقونَ َتتَّ  لََعلَُّكمۡ 

اي مؤمنـان، روزه بر شما مقرر شده است، چنانكه بر پيشينيانتان مقرر شـده  «
  .»بود، باشد كه تقوي پيشه كنيد

آن  كه اسـتطاعت  براي كسي است وندخدا ةركن پنجم: حج و زيارت خان
  داشته باشد.را 

  فرمايد: مى چنانكه خداوند
﴿ ِ َّ ِ َ  َو ۚ  إَِلۡهِ  ٱۡسَتَطاعَ  َمنِ  ٱۡلَۡيتِ  ِحجُّ  ٱلَّاِس  َ ٗ َ  فَإِنَّ  َكَفرَ  َوَمن َسبِي َّ  َعنِ  َغِنٌّ  ٱ

  ]97: [آل عمران ﴾٩٧ ٱۡلَعٰلَِميَ 
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و براي خداوند حج خانه(كعبه) بر(عهده) مـردم اسـت، (البتـه) كسـى كـه      «
ـ   ى بتواند سوي آن راه برد. و هركس كفر ورزد، (بداند) كه خداوند از جهانيـان ب

  .»نياز است



  
 

  فضل نماز

شود كه نماز شأن و منزلت بزرگي در اسـالم دارد  مى از آنچه گذشت معلوم
شود  نمى كاملصحيح و  شخص،و ركن دوم از اركان اسالم است كه اسالم 

از صفات منافقين  و سستي در نماز، كسالتنيز دانستيم كه  .مگر با اداي آن
چنانكه  است؛ وج از دايره اسالمكفر و گمراهي و خـر ،است، و تـرك آن

  فرمايد: مى صرسـول گرامي
َالِة « ْرِك َواْلُکْفِر َتْرَك الصَّ ُجِل َوَبْیَن الشِّ   [مسلم] »َبْیَن الرَّ

  .»بين مرد و بين شرك آوردن و كافر شدن ترك كردن نماز است«

  فرمايد: مى صو همچنين 
َال لْ اَ « ِذي َبْیَنَنا َوَبْیَنُهُم الصَّ   [ترمذي]. »ُة، َفَمْن َتَرَکَها َفَقْد َکَفَر َعْهُد الَّ

آن  كـه  پس كسي ؛فرق بين ما مسلمانان و بين كافران و مشركين نماز است«
  .»شود مى ترك كند كافررا 

چنانكه رسول  ؛نماز پايه و اساس اسـالم است و واسطه بين بنده و خداست
  فرمايد: مى در حديث صحيح صاهللا

َحَدُکْم ِإذَ «
َ
هُ ِإنَّ أ بَّ ی ُیَناِجي َر   [بخاري] »ا َصلَّ

  .»كند مى خواند با خداوند مناجات مى هر يك از شما وقتي نماز«

 هـايش  عـالمت محبت و دوستي بنده با خــدا و قـدرداني او از نعمـت    نماز
از بزرگي شأن و منزلـت نمـاز نـزد خداونـد ايـن اسـت كـه اولـين          باشد. مى
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 ،آن بر ايـن امـت   شدنِ ، و فرضشده واجب صاي است كه بر پيامبر فريضه
  سرا و معراج بوده است.ادر آسمان در شب 

آن  ،بهتـرين اعمـال كـدام اسـت     كه سؤال شد صاز رسول خدا هنگامي كه
  فرموند: صحضرت

َالُة َعَلی َوْقِتَها«   [متفق عليه] »الصَّ

  .»اداي نماز در اوقات آن«

 ؛ست قرار داده استياز گناهان و كارهاي ناشا پاكيباعث را  نماز داوندخ
  فرمايد: مى صچنانكه رسـول خدا

اٍت، َهْل َیْبَقی ِمْن َدَرِنهِ « َحِدُکْم َیْغَتِسُل ِمْنُه ُکلَّ َیْوٍم َخْمَس َمرَّ
َ
نَّ َنْهًرا ِبَباِب أ

َ
ْیُتْم َلْو أ

َ
َرأ
َ
 أ

َلَواِت کَ َشْي؟ َقاُلوا: َال، َقاَل:    [متفق عليه] »َخَطاَیااْلـ َخْمِس، َیْمُحو اللُه ِبِهنَّ اْلـَذِلَك الصَّ
ببينيد اگر جوي آبي بر درب خانه يكي از شما جاري باشد و هر روز پنج «

ماند؟  مى پليدي بدن او چيزي باقي آيا از چرك و ،ديبار در آن خودش را بشوي
فرمود: همچنين نمازهاي پنجگانه كه  صآنحضرت .گفتند: خير صحابه

  .»[همين طور است] كند مى را محو و نابودخداوند بوسيله آن خطاها و گناهان 

براي امت و آخرين سفارش  صدر حـديث آمده كه آخرين وصيت رسول اهللا
  سوي آخرت اين بود كه فرمودند:ه بو رفتن گفتن اين دنيا  ايشان در وقت وداع

نماز، وحقوق بردگان از خـدا بترسيد، يعني به آنان احسان و نيكـي   در اداى«
  نسائي وابن ماجه].. [أحمد و»كنيد

خداوند در قرآن امر نماز را بسيار بزرگ شمرده و نماز و اهل نماز را 
ه ياد فرموده و بآن را  در مواضع بسيار زيادي از قرآن كريم ،شرافت بخشيده

  مله:جاز  ،طور خصوصي به آن سفارش نموده است
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﴿ ْ َ  َحٰفُِظوا لََوٰتِ  َ ِ  ٱلصَّ لَٰوة ْ َوقُ  ٱلۡوُۡسَطيٰ  َوٱلصَّ ِ  وُموا َّ   ]238: ة[البقر ﴾٢٣٨ َقٰنِتِيَ  ِ
(عصـر) پايبنـد باشـيد و بـراي      ويژه) نماز ميانهه بر(گزاردن) نمازها و(ب«

  .»خداوند فروتنانه(به عبادت) بايستيد

  د:فرماي مى و همچنين خداوند
قِمِ ﴿
َ
ۖ  َوأ لَٰوةَ لَٰوةَ  إِنَّ  ٱلصَّ   ]45: [العنكبوت ﴾َوٱلُۡمنَكر ٱلَۡفۡحَشآءِ  َعنِ  َتۡنَهٰ  ٱلصَّ

  ،»دارد مى و نماز را بر پاى دار كه نماز از(كارهاي) ناشايست و ناپسند باز«

  فرمايد: مى باز
يَُّها﴿

َ
ِينَ  َيٰٓأ ْ  ٱلَّ ْ  ءَاَمنُوا ۡبِ  ٱۡستَعِينُوا ۚ  بِٱلصَّ ِ لَٰوة َ  إِنَّ  وَٱلصَّ َّ ِٰبِينَ  َمعَ  ٱ   ]153: ة[البقر ﴾١٥٣ ٱلصَّ

  ،»نماز مدد بجوييد، كه خدا با بردباران استاي مؤمنان، از بردباري و «

  د:فرماي مى و همچنين
لَٰوةَ  إِنَّ ﴿ َ  َكنَۡت  ٱلصَّ ۡوقُوٗتا كَِتٰٗبا ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  َ   ]103:ء[النسا ﴾١٠٣ مَّ
  .»كه نماز بر مؤمنان واجبي زماندار است«

ابي كند، عذ نمى اداو آن را  خداوند بر كسى كه نماز را ضايع و پايمال كرده 
  فرمايد: مى دردناك واجب نموده و

ْ  َخۡلٌف  َبۡعِدهِمۡ  ِمنۢ  فََخلََف ﴿ َضاُعوا
َ
لَٰوةَ  أ ْ  ٱلصَّ َبُعوا َهَوٰتِۖ  َوٱتَّ  ﴾٥٩ َغيًّا يَۡلَقۡونَ  فََسوَۡف  ٱلشَّ

  ]59: [مريم
آنگاه پس از آنان ناخلفاني جانشين شدند كه نماز را ترك كردند و از «

  .»د. پس(كيفر) گمراهي را خواهند يافتخواسته ها(ي نفساني) پيروي كردن
محافظت و پايبنـدي كنـد، و    شپس بر هر مسلمان واجـب است كه بر نماز

 ايـن ادا كند، بـا  آن را  فرض نموده، در اوقات خـودشآن را  همچنانكه خداوند
به شكل درست، اطاعت از خدا و رسول خداست، و بدانـد   ،ت كه اين عبادتني
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دردنـاك و عقـاب خداونـدي گرفتـار      به خشم و غضبِ ،كه در صورت تخلف
  خواهد شد.

***  

  طهارات و پاكيزگي

 نمـاز را در بـر   پـاكي بــدن و لبـاس و جــايگاه خــواندنِ      ،طهارت و پاكيزگي
  شود: مى طهارت بدن به دو چيز حاصل .گيرد مى

ـ غسل: از جنانب و حيض(عادت ماهانه) و نفاس (خـوني كه بعد از وضع 1
ت طهـارت،       آ مى حمل يد) كه با ريختن آب بر تمامي جسـم و مـوي سـر بـا نيـ

  ؛گردد مى حاصل

  فرمايد: مى ـ وضو: خداوند2
َها﴿ يُّ

َ
أ ِينَ  َيٰٓ ْ  ٱلَّ َ  ُقۡمُتمۡ  إَِذا َءاَمُنٓوا ِ ِ  إ لَٰوة ْ  ٱلصَّ يِۡديَُكمۡ  وُُجوَهُكمۡ  فَٱۡغِسلُوا

َ
َ  َوأ ِ  إ

ْ  ٱلَۡمَرافِقِ  رۡ  بُِرُءوِسُكمۡ  َوٱۡمَسُحوا
َ
َ  ُجلَُكمۡ َوأ ِ   ]6: ة[المائد ﴾ٱلَۡكۡعَبۡيِ  إ

هايتـان را تـا    اي مؤمنان، چون به (قصد) نماز برخيزيد، روي خود و دسـت «
 )(قـوزك  )1(پاهايتـان را تـا دو كعـب    ها بشوييد وسـرتان را مسـح كنيـد و    آرنج

  .»بشوييد

                                           
ول رو، ديگـر دو  ا(فاصله ميان معطوف به واو، به معطوف به فاء براى ترتيـب اسـت كـه     -1

پـا بعـد از    شسـتنِ  دست شسته شوند، ديگر مسح سر شود، ديگر پا شسته شود، و آوردنِ
، زيـرا  اسـراف شـود  در ريختن آب د يابنسراف امسح سر براى اين است كه در شستن پا 

ما ا، شود سراف نمىاشود و  گرفته مى دست كف درآب  ،و دو دست صورت براى شستنِ
  ).وجود داردسراف ا امكانِ ،در شستن پا و ريختن آب بر آن



  آموزش نماز      20

آن در وقت وضو واجب  نمودنِ عاتااين آيه كريمه شامل اموري است كه مر
    است:

 ـ شستن صـورت، كـه مضمضـه و استنشـاق نيـز جـزو صـورت شـمرده          1
  ؛آنها كردن آب در داخل ةوسيله دهان و بيني ب شويِو يعني شست، شوند مى

  ؛ـ شستن دو دست تا آرنج 2

  ؛ها نيز جزو آن است ـ مسح كردن تمامي سر، كه گوش 3

  ـ شستن دو پا تا قوزك (شتالنگ ، بجلك). 4

 ،هـا  را از نجاسـت آنهـا   ه اداي نماز، اين است كـه پاكيزگي لباس و جايگا
  پاك نمود. ،انسان و مانند آن درار و مدفوعامانند 

***  

  نمازهاي فرض

نمازهاي فرض بر مسلمان در هر شبانه روز پنج وقت است كه عبارتند از: نمـاز  
نمـاز مغـرب، و    نماز ظهر، نماز عصر، ؛نماز فجر يا بامداد گويندآن را  كه ،صبح
  يا خفتن. ءعشا نماز

ـ نماز صبـح: دو ركعت است و وقت آن از طلوع فجر صادق يعنـي فجـر     1
  آيد ـ تا طلوع آفتاب. مى كه در آخر شب از جهت مشرق اي دوم ـ روشني
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ـ نماز ظهر: چهار ركعت است و وقت آن از اول زوال (مايل شدن) آفتاب   2
چــيز عــالوه از    شود و تا هنگـامي كـه ســايه هــر     مى از وسط آسمان شروع

  .)1(سـايـه اصلي آفتـاب يك بـرابـر آن شود ادامه دارد

ـ نماز عصر: چهار ركعت است و وقت آن بعد از انتهاي وقت نمـاز ظهـر     3
شود تا اينكه سايه هر چيز دو برابر آن شود (و وقت ضرورت) تا قبـل   مى شروع

  كه رنگ آن زرد شود ادامه دارد. ،از غروب آفتـاب

 مغرب: سه ركعت است و وقت آن از غروب آفتاب شـروع شـده و   ـ نماز  4
  سرخ ادامه دارد. شدن شفقِ تا ناپديد

ـ نماز عشـا چهار ركعت است و وقت آن بعد از انتهاي وقـت مغـرب تـا      5
  كند. مى ول شب ادامه پيداايك سـوم شب و يا نيمه 

  صفت و چگونگي نماز

با صفتي كه ذكـر كـرديم    ،نماز بـدن و محل طهارت و پاكيزگيِ آنكهبعـد از 
ـ  ،وقت نماز مطمئن شـد  رسيدنِانجام گرفت، و مسلمان از  كـه   ،طـرف قبلـه  ه ب
 -بخوانـد  هـد خوا مـى  ايستاده و براي هر نمازي كـه  ،خـانه خـدا در مكـه است

                                           
و در نزد بعضى علماء و مذاهب اسالمى مانند مذهب أحناف وقت ظهر تا زمانى ادامـه پيـدا    - 1

اگر سايهء اصلى جــوان   كند كه سايهء هر چيز عالوه از سايهء اصلى دو برابر شـود، = = مى
) سـانتى متـر بـوده تـا     20) مترى در وقت زوال (هنگاميكه آفتاب باالى سر ايسـتاده) ( 1.5(

  ) سانتى متر شود وقت نماز ظهر ادامه دارد. (مترجم)20وقتى كه سايهء او سه متر و (
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 زيـر و سپس اعمال  )1(كند مى تني در قلب خود -اعم از فريضه و سنت و نافله
  دهد:   مى را انجام

  ؛گويد مى »كبرااهللا «نگرد تكبير تحريمه  مى گاه خود حاليكه به سجدهـ در  1

هر دو دست خود را تا برابـر دو شـانه و    ،ـ در هنگام گفتن تكبير تحريمه  2
  ؛برد مى ها باال يا مقابل گوش

  و بگويد: )2(بخواندرا دعاي استفتاح نماز  ،ـ سنت است كه بعد از تكبير تحريمه 3
َك، َوَال ِإَلَه َغْیَرَك ـُه اللَّ ُسْبَحاَنَك «   »مَّ َوِبَحْمِدَك َوَتَباَرَك اْسُمَك َوَتَعاَلی َجدُّ
يم، و نام تـو را  يگو مى دانيم، و تو را حمد و سپاس مى بار إلها! ما تو را منزه«
  ،»دانيم و هيچ معبـود بر حقي غير از تو وجود ندارد مى برتر

  خواند:ب اين دعا را تواند ميو اگر بخواهد 
ـُه « ـُه َمْغِرِب، اْلـَمْشِرِق َو اْلـمَّ َباِعْد َبْیِني َوَبْیَن َخَطاَیاَي َکَما َباَعْدَت َبْیَن اللَّ ِني اللَّ مَّ َنقِّ

َنِس،  ْبَیُض ِمَن الدَّ
َ
ْوُب اْأل ی الثَّ ـُه ِمْن َخَطاَیاَي َکَما ُیَنقَّ َما اْلـمَّ اْغِسْلِني ِمْن َخَطاَیاَي بِ اللَّ

ْلِج َوا   »ْلَبَردَوالثَّ

كه بين مشرق و مغرب فاصـله ايجـاد كـردي، بـين مـن و       همچنان ،لهاابار «
 كـه لبـاس سـفيد از چـرك پـاك      همچنـان  ،گناهانم فاصله ايجاد كن. پروردگارا

                                           
را بـر زبـان    تحضـرت نيـ   ثابت نشده كه آن صت در قلب است، زيرا از رسول اكرمني -1

 اسـت.  همچنين از صحابه و ياران و تابعين هم ثابـت نشـده   ؛ت حجرده باشند، مگر نيآو
   (مترجم) .رود شمار مىه ت كردن با زبان يك نوع بدعت بپس ني

ست كه بعد از تكبير تحريمه و قبـل از شـروع   ا يي، دعا»استفتاح«دعاى شروع كردن نماز  -2
  سنت است. ،نشود و حكم آ ت فاتحه در نماز خوانده مىئبه قرا
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مرا از گناهانم با آب و يخ (بـرف)   ،مرا از گناهانم پاك گردان. خداوندا ،شود مى
  ؛»شو دهو و تگرگ شست

  گويد: مى ـ سپس 4
ُع «
َ
ـهِ وُذ بِ أ ِجیِم  اللَّ ْیَطاِن الرَّ ـهِ ِبْسِم  ،ِمَن الشَّ ِحیِم  اللَّ ْحَمِن الرَّ   »الرَّ

 برم به خدا از شر شيطان ملعون و نفرين شده، بنام خداوند بخشاينده پناه مي«
  .»مهربان

  كند: مى تءوره فاتحه را قراسپس س
﴿  ِ َّ ِ  ٱۡلَۡمدُ  ١ ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّ ٱ َّ   ٣ ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّ ٢ ٱۡلَعٰلَِميَ َرّبِ  ِ

يَّاَك نَۡسَتعُِي  إِيَّاكَ  ٤ ٱّلِينِ َمٰلِِك يَۡوِم  َرَٰط  ٱۡهِدنَا ٥َنۡعُبُد   ٦ ٱلُۡمۡسَتقِيمَ  ٱلّصِ
ِينَ  ِصَرَٰط  ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم َغۡيِ  ٱلَّ

َ
َ  ٱلَۡمۡغُضوبِ أ آّلِيَ َعلَۡيِهۡم َو از  و بعد ﴾٧ ٱلضَّ

  ،»آمين«گويد:  مى آن
خداونـد روزِ   بخشاينده مهربان ستايش خداي راست، پروردگار جهانيان«
ما را به راه راست  جوييم كنيم، و تنها از تو ياري مى تنها تو را بندگي مى جزا

اي(راه پيغمبران و صـديقان و شـهيدان و    راه كسانى كه به آنان انعام كرده ره نما
. »اند(يهود)، و نه راه گمراهان(نصاري) آنان كه مورد خشم قرارگرفتهصالحان)، نه 

  ؛دعاي ما را بپذير، و ما را به راه راست پايدار گردان »آمـين«

  مانند: ؛كند هاي قرآن كه آن را حفظ دارد قرات مى اي از سوره ـ سپس سوره 5
ُ ُهَو  قُۡل ﴿ َّ َحٌد  ٱ

َ
ُ   ١أ َّ َمدُ  ٱ ُ   ٣َولَۡم يُوَلۡ  لَۡم يَِلۡ   ٢ ٱلصَّ ُكُفًوا  ۥَولَۡم يَُكن لَّ

َحُدۢ 
َ
  ]4 -1[اإلخالص:  ﴾٤أ
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نه(فرزنـد)   خداوند بـى نيـاز اسـت     بگو: خداوند است كه يگانه است«
  ،»و هيچ كس همتاي او(نبوده) و نيست زاده، و نه زاده شده است

  يا سوره:
ِ َجآَء نَۡصُ  إَِذا﴿ َّ يۡ   ١ ٱۡلَفۡتحُ وَ  ٱ

َ
ِ يَۡدُخلُوَن ِف دِيِن  ٱلَّاَس َت َوَرأ َّ ۡفَواٗجا  ٱ

َ
 ٢أ

ابَۢا  ۥإِنَّهُ  ٱۡسَتۡغفِۡرُهۚ ِبَۡمِد َرّبَِك وَ  فََسّبِحۡ    ]3 - 1[المسد:  ﴾٣َكَن تَوَّ
و مردم را ببيني كه گروه گروه در دينِ  چون نصرت الهي و فتح فرا رسد«

پـاكي يـاد كـن و از او     پس پروردگارت را با سـتايش(او) بـه   خدا درمى آيند
  ؛»آمرزش بخواه. بى گمان او توبه پذير است

و دو دسـت خـود را بـر     »كبـر ااهللا «گويـد:   مـى  ـ بعد از آن به ركـوع رفته  6
  گويد: مى گذارد و مى زانوي خود

َي اْلَعِظیِم « بِّ   »ُسْبَحاَن َر
  ،»پاك است پروردگار بزرگ من«

  ؛ار كندتكرآن را  و سنت است كه سه بار يا بيشتر

  گويد: مى ـ سپس سر را از ركوع بلند كرده 7
ـهُ َسِمَع «   »ِلَمْن َحِمَدهُ اللَّ
، خواه إمام »پذيرد ـ ستايش كسيكه او را ستايش نمايد  مى شنود ـ و  مى خدا«

  ،باشد و يا منفرد (تنهاگذار)

  گويد: مى و بعد از راست شدن و آرام گرفتن از ركوع
َنا َوَلَك الَحْمُد َح « بَّ ًبا ُمَباَرًکا ِفیهِ َر مل السموات ومل األرض ومل ما  ْمًدا َکِثیًرا َطیِّ

  »بینهما ومل ما شئت من شي بعد
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اي پروردگار مـا! سـتايش حقيقـي ويـژه تـو اسـت، بيشـترين و بهتـرين و         «
و زمين، و آنچه بين آن دو است، و آنچه ها  آسمان مباركترين حمد و سپاسي كه

  ،»تو خواهي پر شود از آن

  گويد: مى ما اگر مقتدي باشـد در اين هنـگاما
َنا َوَلَك الَحْمُد « بَّ   ؛تا آخر اين دعا ...»َر

و بـر اعضـاي هفتــگانه خـود      »اهللا أكبر«گويـد:  مى ـ سپس سـجـده كرده  8
هر دو زانـو، و   پيشاني با بيني، كف هر دو دست، كند كه عبارتنـد از: مى سـجده

  گويد: مى سر انگشتان دو پا، و
ْعَلی«

َ
َي اْأل بِّ   »ُسْبَحاَن َر

  .»پاك است پروردگار بزرگ من«

 كند، عالوه بر آن هـر چـه دوسـت داشـت     مى تكرارآن را  سه بار و يا بيشتر
  ؛تواند دعا كند مى

اهللا «گويـد:  مى كند مى كه سر خود را از سجـده بلند ـ سپس در حالي 9
كند و  مى را نصب نشيند و پاي راستش مى آنگاه بر پاي چپ خود .»كبرا

  گويـد: مى گذارد و مى هايش را روي ران و زانويش دست
  .»َواْجُبْرِني َواْهِدِني اْغِفْر ِلي َواْرَحْمِني، َوَعاِفِني َواْرُزْقِني َربِّ «

اي پروردگار من! از گناه و تقصيراتم درگذر، و بــه مـن رحـم كـن، و مـرا      «
  .فرما عافيت ده، و مرا روزي عطا كن، و مرا هدايت

گذرد از نقص در بـدن، مانند مريضـي   مى آنچه بر انسان »واجبرني«منظور از 
و امثال آن، و در دين، مانند كوتاهي كردن در اوامر و دستورات، و افراط (زيـاده  

  ؛جبران فرمايدآن را  خداوند ،روي) در محظورات
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ـ  مى »كبرااهللا «ـ سپس در حالى كه   10 آورد،  مـى  جـا ه گويد سجـده دوم را ب
  ؛كند مى ول انجام داده در سجده دوم نيز تكرارشاآنچه در سجده 

 ،شـود، بـدين ترتيـب    مـى  گويان براي ركعت دوم بلند »كبرااهللا «ـ سپس   11
  ؛شود مى ول تماماركعت 

خواند و  مى ـ سپس سوره فاتحه و يك سوره (يا چند آيه ديگر) از قـرآن  12
  كند. مى ول دو سجدهاود سپس عيناً مانند ش مى رود، از ركـوع بلند مى به ركوع

 ،ده نشسته بـوددوم همچنانكه بين دو سج ـ بعد از بلند شدن از سجـده 13
  خواند: مى را به اين ترتيب »التحيات«نشيند و آنگاه  مى

ِبيُّ َو « َها النَّ یُّ
َ
َالُم َعَلْیَك أ َباُت، السَّ یِّ َلَواُت َوالطَّ ِه َوالصَّ اُت ِللَّ ِحیَّ ـهِ َرْحَمُة التَّ َوَبَرَکاُتُه،  اللَّ

َالُم َعَلْیَنا َوَعَلی ِعَباِد  ـهِ السَّ ْن َال ِإَلَه ِإالَّ  اللَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
اِلِحیَن، أ ـهُ الصَّ ًدا  اللَّ نَّ ُمَحمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
َوأ

  .»َعْبُدهُ َوَرُسوُلهُ 

و نمازها و ساير پاكيهـا فقـط از آن خداسـت، سـالم و     ها  تمام تعظيم« :يعني
مت و بركات خدا بر تو باد اي پيامبر، و سالم بر ما باد و بر بندگان نيكوكـار  رح

دهم كه  مى دهم كه جز خداي بر حـق معبودي نيست، و گواهي مى خدا، گواهي
  ،»محمد رسول و فرستاده اوست

سپس اگر نماز دو ركعتي بود مانند نماز صبـح و جمعه و هر دو عيد، 
 دهد و نمازش را با خواندن اين درود كامل ىم همچنان به نشستن خود ادامه

  كند: مى
ـُه « ْیَت َعَلی ِإْبَراِهیَم، َوَعَلی آِل اللَّ ٍد، َکَما َصلَّ ٍد َوَعَلی آِل ُمَحمَّ مَّ َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ

ٍد، َکَما َباَرکْ َو ِإْبَراِهیَم، ِإنََّك َحِمیٌد َمِجیٌد،  ٍد َوَعَلی آِل ُمَحمَّ َت َعَلی َباِرْك َعَلی ُمَحمَّ
  .»ِإْبَراِهیَم، َوَعَلی آِل ِإْبَراِهیَم ِإنََّك َحِمیٌد َمِجیٌد 
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درود و رحمت نازل فرما بر محمد و آل محمد، چنانكه بر إبراهيم  ،بار إلها«
 ،و آل إبراهيـم رحمت فرستادي، تو ستايش شده و بزرگوار هستي). (پروردگارا

براهيـم بركت ابر إبراهيم و آل بركت نازل فرما بر محمد و آل محمد، چنانكه 
 . و از چهار چيز به خداوند پناه»نازل فرمودي، تو ستايش شده و بزرگواري

  برد: مى
َم، َوِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر، َوِمْن ِفْتَنِة « ُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب َجَهنَّ

َ
َمْحَیا اْلـاللُهمَّ ِإنِّي أ

اِل  َمِسیِح اْلـَمَماِت، َوِمْن ِفْتَنِة اْلـَو  جَّ   .»الدَّ

برم از عـذاب دوزخ، و عـذاب قبر، وفتنه زندگي  مى من به تو پناه ،خداوندا«
  .»و برزخ، و فتنه مسيح دجال

اينكـه در نمـاز    هكنـد، چـ   مـى  سپس آنچه از خير دنيا و آخرت بخواهد دعـا 
  فرض، و چه در نماز سنت و نفل باشد.

  دهد: مى سالمو  چپ آنگاه بسوي راست 
َالُم «   .»َعَلْیُکْم َوَرْحَمُة الله السَّ

اگر نماز سـه ركعت باشد مانند نماز مغـرب، و يـا چهـار ركعـت باشـد ماننـد       
شود و فقط  مى گويان بلند »كبرااهللا «بعد از التحيات  ء،نمازهاي ظهر و عصر و عشا

 ول ركـوع و سـجود  اسـپس ماننـد دو ركعـت    ، كنـد  مـى  سوره الفاتحه را تالوت
ارم نيز به همان ترتيب، بجز اينكه در وقت نشسـتن بطـور   كند، در ركعت چه مى

 نشـيمنگاه يعني پاي چپ خـود را زير پاي راسـت گذاشـته و    ؛نشيند مى متورك
آنگـاه بعـد از    كنـد.  مـى  گذارد و پاي راست خـود را نصـب   مى خود را بر زمين

ركعت سوم در نماز مغرب، و بعد از ركعت چهارم در نمازهاي ظهر و عصـر و  
فرستد و اگـر خواسـت    مى درود صو بر پيامبر خواند مى خير رااتشهد  ء،عشـا
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تـا اينجـا    ،، بـدين ترتيـب  .ده مـى  ول سالماكند. سپس به دو طرفش مثل  مى دعا
  نمازش تمام شده است.

***  

  نماز جمعه

كنـد و   مـى  دين اسالم اجتماع را دوست دارد و به اجتماع و هماهنگي دعـوت  
هــيچ فرصــتي از  جويــد. مــى رد و از آن تنفــر و دوريشــما مــى تفرقــه را ناپســند

فرصتهاي آشنائي متقابل و أُنس گـرفتن و دوسـتي و اجتمـاع و همـاهنگي بـين      
  مگر اينكه آنان را به آن دعوت نموده و امر كرده است. ،مسليمن ديده نشده

روز جمعه، روز عيدي براي مسلمانان است كـه در آن بـه ذكـر و سـپاس     
ــهشــو مــى خـــدا مشــغول ــا و هــاي  ند، و در خان خــدا اجتمــاع كــرده از دني

ض خـدا را انجـام   ياي از فرا نمايند تا فريضه مى هاي آن خود را دور گرفتاري
جمعـه  هـاي   دهند، و به توجيهات و سفارشات خطبا و ارشاد علما در خطبـه 

 يبـان باشد و امامـان و خط  مى درسي از دروس هفته مانندكه ، گوش فرا دهند
  كنند. مى هفتگي جامعه را معالجه تكالمش ،جمعه

  فرمايد: مى خداوند
َها﴿ يُّ

َ
ِينَ  َيٰٓأ لَٰوةِ مِن يَوِۡم  ٱلَّ ْ فَ  ٱۡلُُمَعةِ َءاَمنُوٓاْ إِذَا نُودَِي لِلصَّ ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا

َ ِ ِ إ َّ َوذَُرواْ  ٱ
لَٰوةُ  تِ قُِضيَ  فَإِذَا ٩َذٰلُِكۡم َخۡيٞ لَُّكۡم إِن ُكنتُۡم تَۡعلَُموَن  ٱۡلَيۡعَۚ  ْ  ٱلصَّ وا ۡرِض  ِف  فَٱنتَِشُ

َ
 ٱۡل

 ْ ِ  فَۡضلِ  مِن وَٱۡبتَُغوا َّ ْ  ٱ َ  وَٱۡذُكُروا َّ   ]10: لجمعة[ا ﴾١٠ ُتۡفلُِحونَ  لََّعلَُّكمۡ  َكثِٗيا ٱ

 »   اي مؤمنان، چون در روز جمعه براي نماز ندا داده شد، به (عبـادت و) يـاد
 اگر بدانيد اين برايتان بهتـر اسـت   خدا بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد.
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آنگاه چون نمازگزارده شود، در زمين پراكنده شويد و از فضـل خـدا بجوييـد و    
  .»خداوند را بسيار ياد كنيد تا رستگار شويد

رســول  و  نماز جمعه بر هر مرد مسلمان و بـالغ و آزاد و مقـيم واجـب اسـت    
كنند شديداً تهديد كـرده   مى تركآن را  بر آن مواظبت كرده و كسانيكه صخدا

  فرمايد: مى است. چنانكه
ْقَواٌم َعْن َوْدِعِهُم «

َ
ْو َلَیْخِتَمنَّ اللُه َعَلی ُقُلوِبِهْم، ُثمَّ َلَیُکوُننَّ ِمَن اْلـَلَیْنَتِهَینَّ أ

َ
ُجُمَعاِت، أ

  [مسلم] »اْلَغاِفِلیَن 

ند بر آيند، يا اينكه خداو مى بخدا قسم كه مردمي از ترك نماز جمعه باز«
  .»شدگان خواهند شد مهر ميزند و آنگاه آنان از غافالن و فراموشآنها  هاي قلب

  فرمايد: مى صهمچنين آن حضرت
ـهُ َمْن َتَرَك َثَالَث ُجَمٍع َتَهاُوًنا َطَبَع « د [أحمد ودارمي وأبو داو »َعَلی َقْلِبهِ  اللَّ

  وترمذي ونسائي وحاكم]

خداونـد بـر    ،و كسالت تـرك كنـد   كسيكه سه نماز جمعه را از روي تهاون«
  .»زند مى قلب او مهر

 نماز جمعه بجز در مساجد صحيح نيست، آنجايي كه مسلمانان در آن جمـع 
 نمايـد،  مـى  رشـاد اخواند و آنان را نصـيحت و   مى خطبهها  آن مام براشوند و  مى

حـرام است،  ،گفتن در اثناي خواندن خطبه هم بايد توجه داشت كه سخناين را 
  توان كسي را امر به سكوت كرد. نميي حت

 بـا جماعـت   ،مام خودااقتدا به پس از نماز جمعه دو ركعت است و مسلمان 
  دهد. مى انجامآن را 

***  
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  نماز جماعت

فضـليت دارد. ايـن    )ييتنهـا فُـرادي (بـه   نماز  برابرنماز جماعت بيست و هفت 
  ست.روايت شده ا صاز پيامبر باز ابن عمردر صحيح بخاري حديث 

  فرمودند: صو در حديث ديگري آمده كه رسول خدا
لقد هممت أن آمر بالصالة فتقام ثم أخالف إلی قوم في منازلهم ال یشهدون «

  يه]. [متفق عل»الصالة في جماعة فأحرقها علیهم

قامه نماز گفته شود و شروع به خواندن اهمانا تصميم گرفتم كه دستور دهم «
هسـتند و بـه جماعـت     هايشان روم كه در خـانهنماز كنند، سپس بطرف مردمي ب

  .»را بر آنان آتش زنم هايشان پس خانه ،شوند نمى حاضر

را آنها  صمعصيت بـزرگي نبود رسول اهللا ،از نماز جماعتآنها  اگر تخلف
  كرد. نمى تهديد هايشان خانه زاندنِبه سو

  فرمايد: مى خـداوند
﴿ ْ قِيُموا
َ
لَٰوةَ  َوأ ْ  ٱلصَّ ْ  َكٰوةَ ٱلزَّ  َوَءاتُوا ٰكِعِيَ  َمعَ  َوٱۡرَكُعوا   ]43:ة[البقر ﴾٤٣ ٱلرَّ

  .»و نماز بر پاي داريد و زكات بپردازيد و با ركوع كنندگان ركوع كنيد«

نص صريح و واضحي اسـت در وجـوب مشـاركت نمـاز گـزاران در نمـاز       
  جماعت.

***  
  
  
  
  



  31  فضل نماز

  نماز مسافر

  فرمايد: مى خداوند
ُ  يُرِيدُ ﴿ َّ َ  ٱۡليُۡسَ  بُِكمُ  ٱ ْ  ٱۡلُعۡسَ  بُِكمُ  يُرِيدُ  َو ةَ  َوِلُۡكِملُوا ْ  ٱۡلعِـدَّ وا ُ َ  َوِلَُكـّبِ َّ ٰ  ٱ َ َ 
ُٰكمۡ  َما   ]185: ة[البقر ﴾١٨٥ تَۡشُكُرونَ  َولََعلَُّكمۡ  َهَد

خواهد،  نمى خواهد، و در حق شما دشواري مى خداوند در حق شما آساني«
به پاس آنكه هدايتتان كـرد، بـزرگ    و تا شمارِ(روزه) را كامل كنيد، و خداوند را

  .»باشد كه سپاس بگزاريد ،بداريد

گذارد، مگـر   نمى هيچگاه كار دشواري بر عهده كسي ؛اسالم چنين است ،بلي
آنـان   حد تواناييِكه بداند در را وامري او ا شخص.ي يندازه استطاعت و تواناه اب

سـختي وجـود    ي كه در سفر احتمـال مشـقت و  يكند. از آنجا نمى نيست واجب
  داشت خداوند به دو چيز اجازه داده است:

نماز: كه نماز چـهار ركعتي بـه دو ركعـت    كردن) (شكستن يا كوتاه ـ قصر  1
بايد نماز ظهر و عصر و عشا را بـه   دپس اگر شما در سفر بودي .يابد مى تخفيف

ولي نماز مغرب و صبح به حالـت خـود    د؛دو ركعت بخواني ،جاي چهار ركعت
اي است  اجازه و هديه ،مانند و در آنان قصر و تخفيفي نيست. قصر نماز مى باقي

خـداوند دوست دارد كه بنده  .از طرف خـداونـد به بندگان متقي و پرهيزگارش
به موارد رخصت و تخفيف او نيز عمـل   ،دهد مى او را انجام واجباتهمچنانكه 

ـ   خـواه هيچ فرقي در نوع وسيله سفر نيسـت،   نمايد.  ،هواپيمـا  خـودرو، ا سـفر ب
به  ؛كشتي و قطار باشد، و يا با اسب و شتر و قاطر و چهارپايان، و يا با پاي پياده
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 (شكسـته)  قصـر به صـورت  نماز  ،شود و در هر صورت مى گفتهسفر اينها  همه
  ؛شود مى خوانده

كه بـين دو نمـاز در يـك     )1(ـ جمع بين دو نماز: براي مسافـر جـايز است  2
نمازهاي ظهر و عصر را با هم، و نمازهاي مغرب و عشـا  يعني؛ وقت جمع كند
مـا  اشـود،   مـى  هر دو نماز در يك وقت ادا بدين صورت،كند.  مى را با هم جمع

 نماز عصر را بالفاصلهول نماز ظهر و ا :شود مى جدا از ديگري خوانده ،هر نماز
ـ   ك مى ول نماز مغرب و بعد از آن نماز عشا را اداايا  ،خواند مى ه ند. البتـه بايـد ب

صرفاً به نماز ظهر با عصر، و نمـاز مغـرب بـا     ،خاطر داشت كه جمع بين نمازها
كردن بين نماز صبح و نمـاز ظهـر، و يـا بـين      بنابراين جمع ،عشا اختصاص دارد

  نماز عصر و نماز مغرب جايز نيست.

***  

  شود مى كه بعد از نماز گفته ذكرهايي

  گويد:ب ار استغفر اهللا بگويـد، و عالوه بر آنسنت است كه بعد از نماز سـه ب
ـُه « َالُم، َتَباَرْکَت َیا َذا اللَّ َالُم، َوِمْنَك السَّ ْنَت السَّ

َ
ْکَراِم، َال ِإَلَه ِإالَّ اْلـمَّ أ ـهُ َجَالِل َواْإلِ  اللَّ

یَك َلُه، َلُه الُمْلُك َوَلُه الَحْمُد، َوُهَو َعَلی ُکلِّ َشْي قَ  ـُه ِدیٌر، َوْحَدهُ َال َشِر مَّ َال َماِنَع ِلَما اللَّ
ْعَطْیَت، َوَال ُمْعِطَي ِلَما َمَنْعَت، َوَال َیْنَفُع َذا الَجدِّ ِمْنَك الَجدُّ 

َ
  ،»أ

 بار 99كه مجموعاً ،دگوي مى كبرا اهللا 33الحمد هللا و 33، سبحان اهللا 33، آنگاه
  گويد: مى )100شود، و براي تكميل عدد( مى

                                           
كردن بين نمازها را در سفر  جمع ،بنابر اجتهادات فقهى ،و مذاهب اسـالمى بعضى از علما -1

  دانند. (مترجم) جايز نمي
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ـهُ  َال ِإَلَه ِإالَّ « یَك َلُه، َلُه الُمْلُك َوَلُه الَحْمُد، َوُهَو َعَلی ُکلِّ َشْي َقِدیٌر  اللَّ   .»َوْحَدهُ َال َشِر
ُ ﴿سپس آيـة الكرسي َّ ٓ  ٱ َّ  إَِلٰهَ  َ ِ ۚ  ٱلَۡحُّ  ُهوَ  إ ُخُذهُۥ َ  ٱۡلَقيُّوُم

ۡ
َ  ِسَنةٞ  تَأ  ﴾...نَۡومٞ  َو

ُ  ُهوَ  قُۡل ﴿ و ،]255 :ة[البقر َّ َحدٌ  ٱ
َ
ُعوذُ  ُقۡل ﴿ خالص] وإل[ا ﴾١ أ

َ
 ﴾١ ٱلَۡفلَقِ  بَِرّبِ  أ

ُعوذُ  قُۡل ﴿ [الفلق] و
َ
خواند. مستحب است كه سه  مى را [الناس] ﴾١ ٱلَّاِس  بَِرّبِ  أ

و  ،سـوره گذشته را بعد از نمازهاي صبـح و مغرب سـه بار تكرار كنـد
  :مرتبه بگويد 10همچنين

ـهُ َال ِإَلَه ِإالَّ « یَك َلُه، َلُه الُمْلُك َوَلُه الَحْمُد، َوُهَو َعَلی ُکلِّ َشْي َقِدیٌر  َوْحَدهُ الَ  اللَّ   .»َشِر
  سنت بوده واجب نيست. ذكرها،البته تمام اين 

***  

  هاي راتبه سنت

ه ب ،ركعت نماز سنت مواظبت كنددوازده براي هر مسلمان مستحب است كه بر 
هار ركعت قبل از نماز عبارتند از: چ . اين دوازده ركعتكه مقيم باشد شرطي
ـرب، دو ركعت بعـد از غدو ركعت بعـد از آن، دو ركعت بعد از نماز م ،ظهر

ي ها سنت صما در وقت سفـر پيامبرانماز عشا، و دو ركعت قبل از نماز صبـح. 
 محافظت )1(كردند و بر سنت صبـح و نماز وتر مى ظهر و مغرب و عشا و ترك

                                           
و وقت  هايي است كه بر آن تأكيد بسيار شده است سنتوتر يعنى فرد و تنها. نماز وتر از  -1

يانه آن سه ركعت، و مت، آن يك ركع كمترينِ ؛بين نماز عشـاء و طلوع فجر است ،آن
ول دو ركعت، و ركعت آخرى تنها خوانده انماز وتر  .باشد يازده ركعت مى ،بيشترين آن

 حاديث بسيارى آمده كه ما در اينجا فقط به دو حديث إشارهاشود، و درباره آن  مى
  فرمودند: صپيامبر :كنيم مي
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سوه حسنه خود ارا  صكردار رسول اهللا بر ماست كه در نتيجه،كردند.  مى
  فرمايد: مى خـداوند ، چرا كهبدانيم
ِ  رَُسولِ  ِف  لَُكمۡ  َكنَ  لََّقدۡ ﴿ َّ ۡسَوةٌ  ٱ

ُ
  ]21: [األحزاب ﴾َحَسَنةٞ  أ

  ،»به راستي براي شما، در رسول خدا سرمشقي نيكوست«

  كه فرمودند: صو گفتار رسول اهللا
ْوا َکَما«   َصلَّ

ُ
ْیُتُموِني أ

َ
يَرأ   خاري][ب .»َصلِّ

  خوانم. مى نماز بخوانيد همچنانكه مرا ديديد نماز

  
  
  

  والله ولي التوفیق

                                                                                                  
ْیِل ِوْتًرا«   »اْجَعُلوا آِخَر َصَالِتُکْم ِباللَّ

  و فرمودند: )،متفق عليه(ن نماز شب خود را وتر قرار دهيدآخري
ْن ُتْصِبُحوا«

َ
ْوِتُروا َقْبَل أ

َ
  »أ

  ).روايت مسلم( نماز وتر را بخوانيد قبل از اينكه شب را صبح كنيد
نماز وتر هر وقت بعـد از نماز عشا تا طلوع فجر خوانده شود  ،جماع علما و دانشمندانا به 

نماز وتر واجب است و سه ركعت آن با هم خوانده  ،زد بعضى علماجايز است، البته در ن
  شود. (مترجم) مى



  
 

  اين كتاب بطور مختصر ي نويسنده ي ترجمه

نويسنده اين كتاب دكتر عبداهللا بن أحمد بن علـي الزيـد اسـت كـه در شـهرك      
هجــري  1393و در سال  هجري قمري ديده بدنيا گشود1370(الغاط) در سـال 

خـذ ليسـانس   امري در دانشـگاه اسـالمي محمد بن سعود در ريـاض موفق به ق
خـذ دكتـراه در همـان    اهجـري قمري موفق به 1406شـد، و بعد از آن در سال 

ن اســالمي و أوقـاف و   شـئو در حال حاضر در وزارتخانـه   يو دانشگاه گرديد.
بعهـده   دعـوت و إرشاد پست معاونت مطبوعات و نشر در عربستان سـعودي را 

  .ددار


