 ‐ 13340روش ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
ﺳﻮال

ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ روش ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اول :رو ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻌﺒﻪ
 ‐۱ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﺮﻣﺧﯿﺰی ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘ و ﻫﺮ ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫ ﺑﺨﻮاﻧ ـ ﭼﻪ ﻓﺮض و ﭼﻪ ﻧﻔﻞ ـ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﮐﻌﺒﻪ رو ﮐﻦ .رو ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ رﮐﻨ از ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﺰ ﺑﺎ آن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
 ‐۲رو ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ در ﻧﻤﺎز ﺧﻮف و ﻧﺒﺮد ﺷﺪﯾﺪ ،ﺳﺎﻗﻂ ﻣﺷﻮد.
ـ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر از ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ رو ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺒﻠﻪ را ﻧﺪارد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎر ،ﯾﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﮐﺸﺘ ﯾﺎ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﯾﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﺳﺖ
و ﺗﺮس اﯾﻦ را دارد ﮐﻪ وﻗﺖ ﻧﻤﺎزش ﺑﺬرد ]و ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد[.
ـ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﯾﺎ وﺗﺮ ﻣﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﻮار ﺑﺮ وﺳﯿﻠﻪی ﻧﻘﻠﯿﻪی ﺧﻮد ﻫﺴﺖ .ﺑﺮای وی ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻨﺎم ﺗﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﮐﻪ ﻣرود ]ﺣﺘ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺒﻠﻪ[ ﻣﺴﯿﺮش را اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﻧﻤﺎزش را
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
 ‐۳ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﮐﻌﺒﻪ را ﻣﺑﯿﻨﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﮐﻌﺒﻪ رو ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﮐﻌﺒﻪ را ﻧﻤﺑﯿﻨﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ آن ﮐﻨﺪ.
ﺣﻢ ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺒﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ:
 -۴اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺑﺮی ﺑﻮدن ﻫﻮا ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ دﯾﺮ ﭘﺲ از دﻗﺖ و ﺑﺮرﺳ و اﺟﺘﻬﺎد ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﺮی ﻏﯿﺮ از ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ،
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ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دوﺑﺎره ﺧﻮاﻧﺪن آن دارد.
 -۵و اﮔﺮ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ،ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد دارد وی را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺒﻠﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ]در ﺣﯿﻦ ﻧﻤﺎز[ ﺑﻪ آن ﺳﻮ رو ﮐﻨﺪ و
ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -۶واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾ از ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ﻣﺮ:
ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮف ﻣﺧﻮاﻧﺪ ﯾﺎ در ﺣﺎل ﻧﺒﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ
ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮ ﺧﻮاﺑﯿﺪه؛ اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﻣﺧﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﻮاری ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎرهی ﺳﺮ ﺑﻪ رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ﺑﺮود .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﯿﻤﺎر ،و ﺑﺮای ﺳﺠﺪه
ﺳﺮش را از ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از رﮐﻮع ﺑﯿﺎورد.
 ‐۷ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﺰی را در ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪهی ﺧﻮد ﺑﺬارد ﺗﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و ﺑﺮ آن ﺳﺠﺪه ﮐﻨﺪ؛
ﺑﻠﻪ ﺑﺮای ﺳﺠﺪه ﺳﺮ ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از رﮐﻮع ﻣآورد ،ﻣﺮ آﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻧﻤﺎز در ﮐﺸﺘ و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ:
 ‐۸ﻧﻤﺎز ﻓﺮض در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﮐﺸﺘ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
 ‐۹ﺷﺨﺺ ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗﺮس از اﻓﺘﺎدن ،ﻧﻤﺎزش را در ﮐﺸﺘ ﯾﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
 ‐۱۰ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﺿﻌﻒ ﺑﺪﻧ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮار ﯾﺎ ﻋﺼﺎ ﺗﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺎن ﻧﺸﺴﺘﻦ و اﯾﺴﺘﺎدن در ﻧﻤﺎز:
 ‐۱۱ﺷﺨﺺ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ )ﺗﻬﺠﺪ( را ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻋﺬر اﯾﺴﺘﺎده ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﯾ ﻧﻤﺎز را ﻫﻢ اﯾﺴﺘﺎده و ﻫﻢ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺳﻮرهﻫﺎ را ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از رﮐﻮع ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺑﻘﯿﻪی آﯾﺎت را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ رﮐﻮع و
ﺳﺠﺪه رود و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را در دﯾﺮ رﮐﻌﺎت ﺗﺮار ﮐﻨﺪ.
 ‐۱۲اﮔﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻬﺎر زاﻧﻮ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ راﺣﺖ اﺳﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﮐﻔﺶ:
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 ‐۱۳ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﻔﺶ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻔﺶ ﻧﻤﺎز ﺑﻮاﻧﺪ.
 -۱۴ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ـ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮان ـ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺮون آوردن و ﭘﻮﺷﯿﺪن
ﮐﻔﺶﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﯿﻨﺪازد .ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و اﮔﺮ ﮐﻔﺶ ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺖ ]ﻣﺜﻼ در
ﻣﺴﯿﺮ[ ﺑﺎ ﮐﻔﺶ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
 -۱۵اﮔﺮ ﮐﻔﺶ ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون آورد آن را ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﺬارد ،ﺑﻠﻪ اﮔﺮ ﮐﺴ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ وی ﻧﯿﺴﺖ آن را ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ ﺧﻮد ﺑﺬارد و آن را روﺑﺮوی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ .اﯾﻦ اﺷﺎرهای ﻇﺮﯾﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻔﺶ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار داد،
اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ادب را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎه ﻣﺑﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﻨﺪ!
ﻧﻤﺎز ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ:
 -۱۶ﺑﺮای اﻣﺎم ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺪف آﻣﻮزش ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺟﺎﯾ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺒﺮ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ ﺗﺒﯿﺮ
ﻣﮔﻮﯾﺪ و ﺳﻮرهﻫﺎ را ﻣﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رﮐﻮع ﻣرود ،آﻧﺎه ﺑﺮای ﺳﺠﺪه در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ دارد از ﻣﻨﺒﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣآﯾﺪ و
ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﺠﺪه ﻣﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻻ ﻣرود و ﻫﻤﺎن ﮐﺎر را ﺗﺮار ﻣﮐﻨﺪ.
وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺘﺮه و ﻧﺰدﯾ ﺷﺪن ﺑﻪ آن:
 ‐۱۷ﺑﺮای ﻧﻤﺎزﮔﺰار واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺘﺮه ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ ﻓﺮﻗ ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در ﺟﺎی دﯾﺮ و ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﮐﻮﭼ و ﺑﺰرگ در اﯾﻦ ﺣﻢ ﯾﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻋﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺟﺰ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺳﺘﺮه ﻧﻤﺎز ﻣﺰار ،و اﺟﺎزه ﻧﺪه ﮐﺴ از ﺑﺮاﺑﺮت ﺑﺬرد و اﮔﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد ﺑﺎ او ﺑﺠﻨ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻤﺮاه اوﺳﺖ.
 ‐۱۸ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺮه ﻧﺰدﯾ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
 ‐۱۹ﻣﯿﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪهی رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ و دﯾﻮاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻋﺒﻮر ﯾ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺟﺎ ﺑﻮد؛
ﻫﺮﮐﺲ اﯾﻦ اﻧﺪازه را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی واﺟﺐ ﺑﻪ ﺳﺘﺮه ﻧﺰدﯾ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﮔﻮﯾﻢ )ﯾﻌﻨ ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ آﻟﺒﺎﻧ رﺣﻤﻪ
اﻟﻪ( ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﻫﻤﻪی ﻣﺴﺎﺟﺪی ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ و دﯾﺮ ﺟﺎﻫﺎ دﯾﺪهام و در وﺳﻂ ﻣﺴﺠﺪ ،ﺑﻪ دور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﯾﻮار ﯾﺎ
ﺳﺘﻮﻧ ﻧﻤﺎز ﻣﮔﺰارﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻏﻔﻠﺖ از اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ و ﻓﻌﻞ اﯾﺸﺎن.
ﻣﯿﺰان ﺑﻠﻨﺪی ﺳﺘﺮه:
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 ‐۲۰ﺳﺘﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾ وﺟﺐ ﯾﺎ دو وﺟﺐ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
اﻧﺪازهی ﺑﻠﻨﺪی آﺧﺮ ﭘﺎﻻن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ آن ﻣﮔﺬرﻧﺪ ﺗﻮﺟﻬ ﻧﻨﺪ.
 ‐۲۱ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺘﺮه ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ از ﻇﺎﻫﺮ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻗﺮار دادن ﺳﺘﺮه ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﺳﺘﺮه ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آن را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ ،ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه
اﺳﺖ.
 ‐۲۲ﺑﺮای ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﺎﯾ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﺑﺮده ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،و درﺧﺖ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﯾﺎ ﺣﺘ ﻫﻤﺴﺮش ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺗﺨﺖ و زﯾﺮ ﻟﺤﺎف ﺧﻮاﺑﯿﺪه و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﯿﻮان ﺣﺘ اﮔﺮ ﺷﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﺎز ﺑﺰارد.
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺒﻮر:
 ‐۲۳ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺒﻮر ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻪ ﻗﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﭼﻪ ﻗﺒﻮر دﯾﺮان.
ﺣﺮﻣﺖ رد ﺷﺪن از ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،ﺣﺘ در ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام:
 -۲۴رد ﺷﺪن از ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ]و ﺳﺘﺮهی وی[ اﮔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﺘﺮه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ دﯾﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ ،و ﻫﻤﻪی ﻣﺴﺎﺟﺪ در اﯾﻦ ﻋﺪم ﺟﻮاز داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﻋﺎم اﺳﺖ :اﮔﺮ رد ﺷﻮﻧﺪه از ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣداﻧﺴﺖ ﭼﻪ ]ﮔﻨﺎﻫ [ﺑﺮ اوﺳﺖ ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﭼﻬﻞ ]ﺳﺎل ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر[ ﻣاﯾﺴﺘﺎد ﺑﺮاﯾﺶ
ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺑﺮاﺑﺮ او ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨ ﻋﺒﻮر از ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎزﮔﺰار و ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪهﮔﺎه وی .اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﷺ ﺑﺪون ﺳﺘﺮه در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﻣﺤﻞ ﻃﻮاف ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺑﺮاﺑﺮ او ﻣﮔﺬﺷﺘﻦ ،ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در آن ﺣﺪﯾﺚ
ﻧﯿﺎﻣﺪه ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﺮدم از ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ و ﺳﺠﺪهﮔﺎه اﯾﺸﺎن ﺑﻮده.
وﺟﻮب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ از ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺬرد ،ﺣﺘ در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام:
 -۲۵ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺘﺮه ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪ ـ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺸﯿﻦ ـ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﺴ از ﺑﺮاﺑﺮ او ﺑﺬرد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﮔﺮ ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﺘﺮهی او در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ
ﻧﻤﺎز ﺑﺬارد و ﮐﺴ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﺑﺮاﺑﺮ او ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،او را از ﮔﺮدﻧﺶ ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ دورش ﮐﻨﺪ و در رواﯾﺖ
دﯾﺮ :او را ﺑﺎز ﺑﺪارد ـ دو ﺑﺎر اﯾﻦ را ﻓﺮﻣﻮد ـ و اﮔﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد ﺑﺎ او ﺑﺠﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ﯾ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ.
ﻗﺪم زدن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ]در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز[ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺒﻮر اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت:
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 -۲۶ﺑﺮای ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺒﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻔﺎن ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ـ ﮐﻤ ﺟﻠﻮ ﺑﺮود ﺗﺎ از
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻋﺒﻮر آن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن ﻧﻤﺎز ﻣﺷﻮد:
 ‐۲۷ﯾ از وﯾﮋﮔﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﺘﺮه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎز ﺷﺨﺺ ﻣﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﮐﺴ ﮐﻪ ﺳﺘﺮه ﻧﺬاﺷﺘﻪ ،زﯾﺮا
ﻧﻤﺎز ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر زن ﺑﺎﻟﻎ ]اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ[ و اﻻغ و ﺳ ﺳﯿﺎه ،ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺷﻮد.
ﺳﻮم :ﻧﯿﺖ
 ‐۲۸ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺖ ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎورد را در دل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﻇﻬﺮ ﯾﺎ ﻋﺼﺮ ﯾﺎ ﺳﻨﺖ
آن .ﻧﯿﺖ ﺷﺮط ﯾﺎ رﮐﻦ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آوردن آن ﺑﺪﻋﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ از اﺋﻤﻪای ﮐﻪ ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ از آﻧﺎن ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻔﺘﻪاﻧﺪ.
ﭼﻬﺎرم :ﺗﺒﯿﺮ
 ‐۲۹ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﻟﻪ اﮐﺒﺮ آﻏﺎز ﻣﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻦ اﻟﻪ اﮐﺒﺮ در آﻏﺎز ﻧﻤﺎز ﯾ از ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ رﺳﻮل
اﻟﻪ ﷺ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وﺿﻮ ﮐﻠﯿﺪ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ و ﺗﺤﺮﯾﻢ آن ﺗﺒﯿﺮ اﺳﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﺳﻼم ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ ﺗﺤﺮﯾﻢ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﻧﻤﺎز ﺣﺮام ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ اﻟﻪ اﮐﺒﺮ آﻏﺎز ﻣﺷﻮد و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﭽﻪ ﺧﺎرج از ﻧﻤﺎز ﺑﺮای وی ﺣﻼل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﻼم ﮔﻔﺘﻦ آﺧﺮ ﻧﻤﺎز ،آﻏﺎز
ﻣﺷﻮد .ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﻌﻨ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮام ﺷﺪن و ﺣﻼل ﺷﺪن ﻣﺷﻮد.
 ‐۳۰ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺗﺒﯿﺮ را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﺷﺪ.
 ‐۳۱رﺳﺎﻧﺪن ﺗﺒﯿﺮ اﻣﺎم ﺑﻪ دﯾﺮ ﻣﺮدم )ﺗﺮار ﺗﺒﯿﺮ( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮذن در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ در ﺻﻮرت ﺿﻌﻒ ﺻﺪای
اﻣﺎم ﯾﺎ زﯾﺎد ﺑﻮدن ﻧﻤﺎزﮔﺰاران.
 ‐۳۲ﻣﺎﻣﻮم ﺗﺒﯿﺮ ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺒﯿﺮ اﻣﺎم.
رﻓﻊ اﻟﯿﺪﯾﻦ و ﭼﻮﻧ آن:
 ‐۳۳ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺒﯿﺮ ،ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از آن ،ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ،دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد در ﺳﻨﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 -۳۴دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺎ اﻧﺸﺘﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﻻ ﻣآورد.
 -۳۵دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺗﺎ روﺑﺮوی ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣآورد و ﮔﺎه در ﺑﺎﻻ آوردن آن ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻮشﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎﻻ ﻣآورد.
ﻣﮔﻮﯾﻢ :اﻣﺎ ﻟﻤﺲ ﻧﺮﻣ ﮔﻮشﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺸﺖ ﺷﺴﺖ در ﺳﻨﺖ وارد ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺳﻮاس اﺳﺖ.
ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ:
 -۳۶ﭘﺲ از ﺗﺒﯿﺮ ،دﺳﺖ راﺳﺖ را ﺑﺮ دﺳﺖ ﭼﭗ ﻣﮔﺬارد و اﯾﻦ از ﺳﻨﺖّﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل
اﻟﻪ ﷺ ﯾﺎراﻧﺶ را ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻧﻤﻮده؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻫﺎ ﮐﺮدن دﺳﺘﺎن در ﻧﻤﺎز ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
 ‐۳۷دﺳﺖ راﺳﺖ را ﻃﻮری ﺑﺮ دﺳﺖ ﭼﭗ ﻣﮔﺬارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﮐﻒ دﺳﺖ ﭼﭗ و ﺑﺮ ﻣﻔﺼﻞ و ﺳﺎﻋﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 ‐۳۸ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ،دﺳﺖ ﭼﭙﺶ را در ﻗﺒﻀﻪ ﻣﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﻣﺘﺎﺧﺮان زﯾﺒﺎﯾﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﯿﺎن
دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻦ و دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ اﺳﺎﺳ ﻧﺪارد.
ﻣﺤﻞ ﻗﺮار دادن دﺳﺘﺎن:
 ‐۳۹دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﮔﺬارد و زن و ﻣﺮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﯾﺎ
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑاﺳﺎس.
 ‐۴۰ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﺎﺻﺮه )ﻟﻦ( ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﺸﻮع و ﻓﺮوﺗﻨ در ﻧﻤﺎز و ﻧﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﺠﺪهﮔﺎه:
 ‐۴۱ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﺧﺎﺷﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻮاﻣﻠ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﺗ ﺣﻮاس او ﻣﺷﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺶ و ﻧﺎر
]دﯾﻮار و ﻓﺮش[ دوری ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺣﻀﻮر ﻏﺬاﯾ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﯿﻞ دارد ﯾﺎ ﻫﻨﺎم ﻓﺸﺎر ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺰارد.
 ‐۴۲در ﻫﻨﺎم ﻗﯿﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪه ﻧﺎه ﮐﻨﺪ.
 ‐۴۳ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺧﻮد ﻧﺎه ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻧﺎهﻫﺎی دزدﮐ در ﻧﻤﺎز در واﻗﻊ دزدی ﺷﯿﻄﺎن از ﻧﻤﺎز ﺑﻨﺪه اﺳﺖ.
 -۴۴ﻧﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ آﺳﻤﺎن در ﺣﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
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دﻋﺎی اﺳﺘﻔﺘﺎح:
 -۴۵ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎز را ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﺧ از دﻋﺎﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ آﻏﺎز ﻣﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﻋﺎﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ
آن ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ اﻟﻪ وﺑﺤﻤﺪِك  ,وﺗﺒﺎرك اﺳﻤﻚ وﺗﻌﺎﻟ ﺟﺪﱡك  ,وﻻ إﻟﻪ ﻏﻴﺮك .اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن دﻋﺎی اﺳﺘﻔﺘﺎح از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد .ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ از دﯾﺮ دﻋﺎﻫﺎی اﺳﺘﻔﺘﺎح ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺻﻔﺔ ﺻﻼة
اﻟﻨﺒ ﭼﺎپ ﻣﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف رﯾﺎض ) (۹۵‐۹۱ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.
ﭘﻨﺠﻢ :ﻗﺮاﺋﺖ در ﻧﻤﺎز
 -۴۶ﺳﭙﺲ اﺳﺘﻌﺎذه ﻣﮔﻮﯾﺪ.
 ‐۴۷ﺳﻨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه اﺳﺘﻌﺎذه را اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺑﻮﯾﺪ :أﻋﻮذ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ ؛ ﻣﻦ ﻫﻤﺰِه  ,وﻧَﻔﺨﻪ  ,وﻧَﻔﺜﻪ ﯾﻌﻨ :ﭘﻨﺎه
ﻣﺑﺮم ﺑﻪ اﻟﻪ از ﺷﯿﻄﺎنِ راﻧﺪه ﺷﺪه؛ از ﻫﻤﺰ )ﺟﻨﻮن( و ﻧﻔﺚ )ﺷﻌﺮ ﺧﺒﯿﺚ( و ﻧﻔﺦ )ﺗﺒﺮ( او.
 ‐۴۸و ﮔﺎه ﺑﻮﯾﺪ أﻋﻮذ ﺑﺎﻟﻪ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن ...ﺗﺎ آﺧﺮ آن.
 ‐۴۹ﺳﭙﺲ ﺑﺴﻢ اﻟﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ را در ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﺟﻬﺮی ﯾﺎ ﺳﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮی )آﻫﺴﺘﻪ( ﺑﻮﯾﺪ.
ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ:
 ‐۵۰ﺳﭙﺲ ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﺴﻢ اﻟﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸ از ﻓﺎﺗﺤﻪ اﺳﺖ .ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ از
ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ و ﻧﻤﺎز ﺑﺪون آن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺘ ﻏﯿﺮ ﻋﺮبﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ آن را از ﺣﻔﻆ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ‐۵۱ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻮرهی ﺣﻤﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﺑﻮﯾﺪ :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻪ ،واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ ،وﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻪ ،واﻟﻪ أﻛﺒﺮ ،وﻻ ﺣﻮل
وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟﻪ.
 ‐۵۲ﺳﻨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﺗﺤﻪ آن را ﯾ آﯾﻪ ،ﯾ آﯾﻪ و ﺟﺪا از ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﯾﻌﻨ ﺳﺮ ﻫﺮ آﯾﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻪ اول ﺑﻮﯾﺪ :ﺑﺴﻢ اﻟﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺳﭙﺲ اﻧﺪﮐ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ ،آﻧﺎه ﺑﻮﯾﺪ :اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﺳﭙﺲ ﺗﻮﻗﻒ
ﮐﻨﺪ ،و آﻧﺎه ﺑﻮﯾﺪ :اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ...و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺳﻮره را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺑﻮد و ﺳﺮ ﻫﺮ آﯾﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﮐﺮد و آﯾﻪ را ﺑﻪ آﯾﻪی ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﮐﺮد ﺣﺘ اﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺑﻪ آﯾﻪی ﺑﻌﺪ
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واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ‐۵۳ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻠﻚ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻘﺘﺪﯾﺎن:
 -۵۴ﺑﺮ ﻣﻘﺘﺪﯾﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ را در ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﺳﺮی ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﺟﻬﺮی اﮔﺮ ﺻﺪای ﻗﺮاﺋﺖ اﻣﺎم
را ﻧﻤﺷﻨﻮد ،ﯾﺎ اﮔﺮ اﻣﺎم ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻘﺘﺪﯾﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﻣﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎ در ﺳﻨﺖ دﻟﯿﻠ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻒ
اﻣﺎم ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ) .دﻟﯿﻞ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻒ را ﺑﺮای اﻣﺎم ﺟﺎﯾﺰ ﻣداﻧﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ آنﻫﺎ را در ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) ۵۴۶و
 /۵۴۷ﺟﻠﺪ  /۲ص  ۲۶ – ۲۴ﭼﺎپ داراﻟﻤﻌﺎرف رﯾﺎض( آوردهام(.
ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهی ﭘﺲ از ﻓﺎﺗﺤﻪ:
 -۵۵ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺎﺗﺤﻪ ،در دو رﮐﻌﺖ اول ،ﺳﻮرهای دﯾﺮ ـ ﯾﺎ ﺣﺘ ﭼﻨﺪ آﯾﻪ ـ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ وﻟﻮ در ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ.
 -۵۶ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﻓﺎﺗﺤﻪ ﻗﺮاﺋﺘ ﺑﻠﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﻠ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﯾﺎ ﺳﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﮔﺮﯾﻪی ﮐﻮدک،
ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ.
 ‐۵۷ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺎزﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﻃﻮﻻﻧﺗﺮ از دﯾﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ ،ﺳﭙﺲ
ﻋﺼﺮ و ﻋﺸﺎء ،ﺳﭙﺲ ﻣﻐﺮب ]ﮐﻪ[ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺷﻮد.
 ‐۵۸ﻗﺮاﺋﺖ در ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﻃﻮﻻﻧﺗﺮ از دﯾﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ اﺳﺖ.
 ‐۵۹ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ رﮐﻌﺖ اول ﻃﻮﻻﻧﺗﺮ از رﮐﻌﺖ دوم ﺑﺎﺷﺪ.
 ‐۶۰و اﯾﻨﻪ ﻗﺮاﺋﺖ دو رﮐﻌﺖ آﺧﺮ را ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻧﺼﻒ ﻗﺮاﺋﺖ دو رﮐﻌﺖ اول ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺻﻔﺔ
ﺻﻼة اﻟﻨﺒ ﺻﻔﺤﻪی  ۱۰۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهی ﻓﺎﺣﺘﻪ در ﻫﻤﻪی رﮐﻌﺎت:
 ‐۶۱ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ در ﻫﻤﻪی رﮐﻌﺎت ،واﺟﺐ اﺳﺖ.
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 ‐۶۲ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه در دو رﮐﻌﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﺳﻮرهای دﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
 ‐۶۳ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻗﺮاﺋﺖ را ﺑﯿﺶ از آﻧﻪ در ﺳﻨﺖ آﻣﺪه ﻃﻮﻻﻧ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ او ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻬﻦﺳﺎﻻن و ﺑﯿﻤﺎران ﯾﺎ زﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺷﯿﺮﺧﻮار دارﻧﺪ ،ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﺎر دارﻧﺪ ،ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻬﺮی و ﺳﺮی ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮاﺋﺖ:
 -۶۴ﻗﺮاﺋﺖ در ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﺻﺒﺢ و ﺟﻤﻌﻪ و دو ﻋﯿﺪ و اﺳﺘﺴﻘﺎ )ﻃﻠﺐ ﺑﺎران( و ﮐﺴﻮف و دو رﮐﻌﺖ اول ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و دو رﮐﻌﺖ
اول ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ،ﺑﻬﺼﻮرت ﺟﻬﺮی اﺳﺖ.
و ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ و رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و دو رﮐﻌﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﻬﺎﻧ اﺳﺖ.
 -۶۵ﺑﺮای اﻣﺎم ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﺳﺮی ﻧﯿﺰ ﮔﺎه ﺻﺪای ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮد را ﮐﻤ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم آن را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.
 -۶۶اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎز وﺗﺮ و ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻬﺮی و ﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮی ﺑﺨﻮاﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﺟﻬﺮی ﺧﻮاﻧﺪن
ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﮐﻨﺪ )ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻧﺪ(.
 ‐۶۷ﺳﻨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﺗﯿﻞ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ،ﺑﻠﻪ ﺷﻤﺮده ﺷﻤﺮده ،و ﻗﺮآن را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺧﻮد زﯾﻨﺖ
دﻫﺪ و در ﺣﺪی ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی ﺗﺠﻮﯾﺪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻫﻨﯿﻦ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻮاﻫﺎی ﺑﺪﻋﺖ آﻣﯿﺰ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﻮﺳﯿﻘ.
ﮐﻤ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻣﺎم در ﻗﺮاﺋﺖ:
 ‐۶۸ﺑﺮای ﻣﻘﺘﺪی ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺷﺘﺒﺎه اﻣﺎم ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷ او در ﻗﺮاﺋﺖ] ،آﯾﻪ را[ ﺑﻪ وی ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ.
ﺷﺸﻢ :رﮐﻮع
 ‐۶۹ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺮاﺋﺖ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﺪﺗ اﻧﺪک ﺗﻮﻗﻒ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻔﺴﺶ ﺑﺮﮔﺮدد.
 ‐۷۰ﺳﭙﺲ دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﯿﺮة اﻹﺣﺮام ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.
 ‐۷۱آﻧﺎه ﺗﺒﯿﺮ ﺑﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﺒﯿﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ.
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 ‐۷۲ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رﮐﻮع ﻣرود و آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﻣﻔﺎﺻﻠﺶ آرام ﮔﯿﺮد و ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﯿﺮد ،ﺗﻮﻗﻒ ﻣﮐﻨﺪ .رﮐﻮع ]و
آرام ﯾﺎﻓﺘﻦ در آن[ رﮐﻦ اﺳﺖ.
 ‐۷۳و دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺮ روی زاﻧﻮﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ و زاﻧﻮﻫﺎ را در دﺳﺖ ﻣﮔﯿﺮد و ﻣﯿﺎن اﻧﺸﺘﺎﻧﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣاﻧﺪازد ،ﮔﻮﯾﺎ
زاﻧﻮی ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۷۴در ﺣﺎل رﮐﻮع ،ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ راﺳﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ آن آب رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،آب ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺮﯾﺰد.
 -۷۵ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻧﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ و ﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ آن را ﺑﺎ ﮐﻤﺮ ﺧﻮد در ﯾ ﺧﻂ ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ.
 -۷۶و آرﻧﺞﻫﺎ را از ﭘﻬﻠﻮﻫﺎی ﺧﻮد دور ﻣﮐﻨﺪ.
 ‐۷۷در رﮐﻮع ﺧﻮد ﺳﻪ ﺑﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺒﺤﺎنَ رﺑ اﻟﻌﻈﯿﻢ .اذﮐﺎر دﯾﺮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ رﮐﻦ ﺳﻨﺖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ
ﻃﻮﻻﻧ و ﺑﺮﺧ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺮﺧ دﯾﺮ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺻﻔﺔ ﺻﻼة اﻟﻨﺒ ﷺ ص .۱۳۲
ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﻮدن ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز:
 ‐۷۸ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﮐﺎن در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﻌﻨ رﮐﻮع و ﻗﯿﺎم ﺑﻌﺪ از رﮐﻮع ،و ﺳﺠﺪه و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﯿﺎن دو
ﺳﺠﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﻧﺪازهی ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ‐۷۹ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن در رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از رﮐﻮع و راﺳﺖ اﯾﺴﺘﺎدن:
 ‐۸۰ﺳﭙﺲ ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را از رﮐﻮع ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از رﮐﻮع رﮐﻦ اﺳﺖ.
 ‐۸۱در اﺛﻨﺎی اﻋﺘﺪال ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻤﻊ اﻟﻪ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪه و اﯾﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ.
 ‐۸۲ﻫﻨﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از رﮐﻮع ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻓﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﻣآورد.
 ‐۸۳ﺳﭙﺲ راﺳﺖ ﻣاﯾﺴﺘﺪ و اﻧﺪﮐ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ ﻫﻤﻪی اﻋﻀﺎ در ﺟﺎی ﺧﻮد آرام ﮔﯿﺮﻧﺪ .آرام ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺲ از رﮐﻮع،
رﮐﻦ اﺳﺖ.
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 -۸۴وﻗﺘ اﯾﺴﺘﺎد ﻣﮔﻮﯾﺪ :ر ﺑﻨﺎ وﻟَﻚَ اﻟﺤﻤﺪ )اذﮐﺎر دﯾﺮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺔ ﺻﻼة
اﻟﻨﺒ ،ﺻﻔﺤﻪی  .(۱۳۵ﮔﻔﺘﻦ رﺑﻨﺎ وﻟ اﻟﺤﻤﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺣﺘ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم اﻗﺘﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ذﮐﺮ
ﻫﻨﺎم اﯾﺴﺘﺎدن ﭘﺲ از رﮐﻮع اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﻤﻊ اﻟﻪ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪه ذﮐﺮ اﻋﺘﺪال ﭘﺲ از رﮐﻮع اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎدن ،ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺘﺎن
ﺑﺮ ﯾﺪﯾﺮ ]ﺑﺮ روی ﺳﯿﻨﻪ[ ﻣﺸﺮوع ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا دﻟﯿﻠ ﺑﺮ آن وارد ﻧﺸﺪه .ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﺻﻔﺔ ﺻﻼة اﻟﻨﺒ
ﷺ.
 -۸۵اﯾﻦ ﻗﯿﺎم را ﺑﻪ اﻧﺪازهی رﮐﻮﻋﺶ ﻃﻮﻻﻧ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻔﺘﻢ :ﺳﺠﺪه
 -۸۶ﺳﭙﺲ اﻟﻪ اﮐﺒﺮ ﺑﻮﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻦ اﻟﻪ اﮐﺒﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ.
 ‐۸۷ﮔﺎه دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﻟﻪ اﮐﺒﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.
 ‐۸۸ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣرود و دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﭘﯿﺶ از زاﻧﻮﻫﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﮔﺬارد ﭼﺮا ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﺮ ﻧﻤﻮده و
اﯾﻦ از ﻓﻌﻞ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از زاﻧﻮ زدن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺘﺮ ﻧﻬ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺘﺮ در واﻗﻊ ﺑﺮ زاﻧﻮﻫﺎﯾﺶ ﮐﻪ در
ﭘﺎﻫﺎش ﺟﻠﻮ ﻫﺴﺖ زاﻧﻮ ﻣزﻧﺪ.
 ‐۸۹ﻫﻨﺎم ﺳﺠﺪه ـ ﮐﻪ رﮐﻦ اﺳﺖ ـ ﺑﺮ ﮐﻒ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﯿﻪ ﻣدﻫﺪ و دﺳﺘﺎﻧﺶ را از ﻫﻢ ﺑﺎز ﻣﮐﻨﺪ.
 ‐۹۰و اﻧﺸﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﭼﺴﺒﺎﻧﺪ.
 ‐۹۱و اﻧﺸﺘﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺒﻠﻪ ﻣﮐﻨﺪ.
 ‐۹۲ﮐﻒ دﺳﺘﺎﻧﺶ را ]ﻫﻨﺎم ﺳﺠﺪه[ روﺑﺮوی ﮐﺘﻒﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ.
 ‐۹۳و ﮔﺎه آن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮشﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ.
 -۹۴آرﻧﺞ را ﺑﺎﯾﺪ از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳ آن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻓﺮش ﻧﻨﺪ.
 -۹۵ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻨ و ﭘﯿﺸﺎﻧ ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺬارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾ از ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.
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 -۹۶ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر دو زاﻧﻮی ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺬارد.
 ‐۹۷ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮک اﻧﺸﺘﺎن دو ﭘﺎ.
 ‐۹۸و ﭘﺎﻫﺎ را راﺳﺖ و اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺬارد ،ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ.
 ‐۹۹و ﻧﻮک ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ.
 ‐۱۰۰ﭘﺎﺷﻨﻪی ﭘﺎﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾ ﮐﻨﺪ.
اﻋﺘﺪال در ﺳﺠﺪه:
 ‐۱۰۱ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺠﺪهی ﺧﻮد اﻋﺘﺪال داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺑﺮ ﻫﻤﻪی اﻋﻀﺎی ﺳﺠﺪه ﯾﻌﻨ
ﭘﯿﺸﺎﻧ و ﺑﯿﻨ و دو ﮐﻒ دﺳﺖ و دو زاﻧﻮ و ﮔﻮﺷﻪی اﻧﺸﺘﺎن ﭘﺎ ،ﺗﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
 ‐۱۰۲ﮐﺴ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻋﺘﺪال ﺑﻪ ﺳﺠﺪه رود ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ در ﺳﺠﺪهی ﺧﻮد آرام ﮔﺮﻓﺘﻪ .آرام ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﺠﺪه ﻧﯿﺰ ﯾ از ارﮐﺎن
ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.
 ‐۱۰۳در ﺳﺠﺪهاش ﺳﻪ ﺑﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺒﺤﺎنَ رﺑ اﻹﻋﻠ .اذﮐﺎر دﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﺠﺪه وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺔ ﺻﻼة اﻟﻨﺒ ﷺ ) (۱۴۵ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -۱۰۴ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺠﺪه ﺑﺴﯿﺎر دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺟﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
 -۱۰۵ﭼﻨﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺳﺠﺪهی ﺧﻮد را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی رﮐﻮع ﻃﻮﻻﻧ ﻣﮐﻨﺪ.
 -۱۰۶ﺳﺠﺪه ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺸﺎﻧ و زﻣﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪازد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﺳﺠﺎده ﯾﺎ ﺣﺼﯿﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن،
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
 ‐۱۰۷ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن در ﺣﺎل ﺳﺠﺪه ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻓﺘﺮاش و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﯿﺎن دو ﺳﺠﺪه:
 ‐۱۰۸ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﻟﻪ اﮐﺒﺮ از ﺳﺠﺪه ﺑﺮﻣﺧﯿﺰد ﮐﻪ اﯾﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ.

19 / 12

 ‐۱۰۹و ﮔﺎه ﭘﺲ از ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از ﺳﺠﺪه رﻓﻊ ﯾﺪﯾﻦ ﻣﮐﻨﺪ.
 ‐۱۱۰ﺳﭙﺲ ﻣﻧﯿﺸﻨﺪ و آرام ﻣﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر از ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.
 ‐۱۱۱در اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺎی ﭼﭙﺶ را ﻣﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ و ﺑﺮ آن ﻣﻧﺸﯿﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ.
 ‐۱۱۲و ﭘﺎی راﺳﺘﺶ را اﯾﺴﺘﺎده ﻧﻪ ﻣدارد.
 ‐۱۱۳و اﻧﺸﺘﺎن ﭘﺎی راﺳﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻪ ﻣدارد.
 -۱۱۴ﮔﺎﻫ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﻌﺎء ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ اﻗﻌﺎء ﺑﻤﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﺷﻨﻪ و ﺳﯿﻨﻪ ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﺶ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
 -۱۱۵در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﻟﻠﱠﻬﻢ اﻏْﻔﺮ ﻟ وارﺣﻤﻨ واﺟﺒﺮﻧ وارﻓَﻌﻨ ،وﻋﺎﻓﻨ ،وارزُﻗْﻨ.
 -۱۱۶و ﯾﺎ ﺑﻮﯾﺪ :ربِ اﻏﻔﺮﻟ ،ربِ اﻏﻔﺮﻟ.
 ‐۱۱۷اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺳﺠﺪهاش ﻃﻮﻻﻧ ﮐﻨﺪ.
 ‐۱۱۸ﺳﭙﺲ ﺗﺒﯿﺮ ﺑﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﺒﯿﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ.
 ‐۱۱۹و ﮔﺎه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺒﯿﺮ رﻓﻊ ﯾﺪﯾﺪن ﮐﻨﺪ.
 ‐۱۲۰و ﺑﻪ ﺳﺠﺪهی دوم ﺑﺮود ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ رﮐﻦ اﺳﺖ.
 ‐۱۲۱و اﯾﻦ ﺳﺠﺪه را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺠﺪهی اول اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺟﻠﺴﻪی اﺳﺘﺮاﺣﺖ:
 ‐۱۲۲ﻫﺮﮔﺎه ﺳﺮ از ﺳﺠﺪهی دوم ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰد ﺗﺒﯿﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﺒﯿﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ.
 ‐۱۲۳و ﮔﺎه ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن رﻓﻊ ﯾﺪﯾﻦ ﮐﻨﺪ.
 -۱۲۴ﭘﯿﺶ از ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﺮ ﭘﺎی ﭼﭗ ﺧﻮد ﻣﻧﺸﯿﻨﺪ و آرام ﻣﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﻋﻀﺎء در ﺟﺎی ﺧﻮد آرام ﺷﻮﻧﺪ.
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ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮای ﺗﺸﻬﺪ:
 ‐۱۲۹ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن رﮐﻌﺖ دوم ،ﺑﺮای ﺗﺸﻬﺪ ـ ﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ـ ﻣﻧﺸﯿﻨﺪ.
 ‐۱۳۰ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ـ ﻣﯿﺎن دو ﺳﺠﺪه ـ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺘﺮاش ﻣﻧﺸﯿﻨﺪ.
 ‐۱۳۱اﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﻌﺎء در ﺗﺸﻬﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
 ‐۱۳۲در ﺣﺎل ﺗﺸﻬﺪ ،دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ران و زاﻧﻮی راﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﮔﺬارد و آﺧﺮ آرﻧﺞ را ﺑﺮ ران ﺧﻮد ﻣﮔﺬارد و آن را
از ران دور ﻧﻤﮐﻨﺪ.
 ‐۱۳۳و ﮐﻒ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد را ﺑﺮ ران و زاﻧﻮی ﭼﭙﺶ ﺑﺴﺘﺮاﻧﺪ.
 -۱۳۴ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ در ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد ـ ﺑﻪ وﯾﮋه دﺳﺖ ﭼﭗ ـ ﺗﯿﻪ دﻫﺪ.
ﺗﺎن دادن اﻧﺸﺖ و ﻧﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ آن:
 -۱۳۵ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻪی اﻧﺸﺘﺎن دﺳﺖ راﺳﺘﺶ را ﺟﻤﻊ ﻣﮐﻨﺪ و ﮔﺎه اﻧﺸﺖ ﺷﺴﺖ را ﺑﺮ اﻧﺸﺖ ﻣﯿﺎﻧ ﻣﮔﺬارد.
 -۱۳۶وﮔﺎه اﯾﻦ دو اﻧﺸﺖ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﮐﻨﺪ.
 ‐۱۳۷و ﺑﺎ اﻧﺸﺖ ﺳﺒﺎﺑﻪ ]دﺳﺖ راﺳﺖ[ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ اﺷﺎره ﻣﮐﻨﺪ.
 ‐۱۳۸و ﻧﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻣاﻧﺪازد.
 ‐۱۳۹و از آﻏﺎز ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن را ﺣﺮﮐﺖ ﻣدﻫﺪ و ﺑﺎ آن دﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ.
 ‐۱۴۰و اﻧﺸﺖ دﺳﺖ ﭼﭗ را ﺗﺎن ﻧﻤدﻫﺪ.
 ‐۱۴۱و اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﻫﺮ ﺗﺸﻬﺪ اﻧﺠﺎم ﻣٔﻫﺪ.
ﺻﯿﻐﻪی ﺗﺸﻬﺪ و دﻋﺎی ﺑﻌﺪ از آن:
 ‐۱۴۲ﺗﺸﻬﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺠﺪه ﺳﻬﻮ ﮐﻨﺪ.
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 ‐۱۴۳ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮی ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.
 -۱۴۴ﺻﯿﻐﻪی ﺗﺸﻬﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :اﻟﺘﱠﺤﻴﺎت ﻟﻪ  ,واﻟﺼﻠﻮات , واﻟﻄﱠﻴِﺒﺎت  ,اﻟﺴﻼم ﻋﻠَﻴﻚَ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﱠﺒ ورﺣﻤﺔُ اﻟﻪ وﺑﺮﻛﺎﺗُﻪ  ,اﻟﺴﻼم
ﻋﻠَﻴﻨﺎ وﻋﻠ ﻋﺒﺎدِ اﻟﻪ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ  ,أﺷﻬﺪُ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻪ  ,وأﺷﻬﺪُ أنﱠ ﻣﺤﻤﺪاً ﻋﺒﺪُه ورﺳﻮﻟُﻪ .در ﮐﺘﺎب ﻣﻦ ﺻﯿﻐﻪﻫﺎی دﯾﺮی
ﺑﺮای ﺗﺸﻬﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﯾﻨﺠﺎ آوردهام ،ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از وﻓﺎت اﯾﺸﺎن ﷺ ﻣﺸﺮوع آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :اﻟﺴﻼم ﻋﻠ اﻟﻨﺒ ...و اﯾﻦ ﺻﯿﻐﻪ در ﺗﺸﻬﺪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و ﻋﺎﺋﺸﻪ و اﺑﻦ
زﺑﯿﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ ـ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻦ ﺻﻔﺔ ﺻﻼة اﻟﻨﺒ ﷺ ﭼﺎپ ﻣﺘﺒﺔ
اﻟﻤﻌﺎرف ،ﺻﻔﺤﻪی .۱۶۱
 -۱۴۵ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ درود ﻣﻓﺮﺳﺘﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠ آل ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺻﻠﻴﺖ ﻋﻠ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻋﻠ آل
إﺑﺮاﻫﻴﻢ  ,إﻧﻚ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺠﻴﺪ  ,اﻟﻠﻬﻢ ﺑﺎرك ﻋﻠ ﻣﺤﻤﺪوﻋﻠ آل ﻣﺤﻤﺪ  ,ﻛﻤﺎ ﺑﺎرﻛﺖ ﻋﻠ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻋﻠ آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ  ,إﻧﻚ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺠﻴﺪ.
 -۱۴۶ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮﺗﺮ ﺑﻮﯾﺪ :اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠ ﻣﺤﻤﺪ  ,وﻋﻠ آل ﻣﺤﻤﺪ  ,وﺑﺎرك ﻋﻠ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠ آل
ﻣﺤﻤﺪ  ,ﻛﻤﺎ ﺻﻠﻴﺖ وﺑﺎرﻛﺖ ﻋﻠ إﺑﺮاﻫﻴﻢ  ,وﻋﻠ آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ  ,إﻧﻚ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺠﻴﺪ.
 ‐۱۴۷ﺳﭙﺲ در ]ﭘﺎﯾﺎن[ اﯾﻦ ﺗﺸﻬﺪ ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ دﻋﺎی وارد ﺷﺪهای را ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
رﮐﻌﺖ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم:
 ‐۱۴۸ﺳﭙﺲ ﺗﺒﯿﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ .ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﺒﯿﺮ ﺑﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﺒﯿﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ.
 ‐۱۴۹و ﮔﺎه دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ )رﻓﻊ ﯾﺪﯾﻦ(.
 ‐۱۵۰ﺳﭙﺲ ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﺑﺮﻣﺧﯿﺰد .اﯾﻦ رﮐﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﮐﻌﺖ ﺑﻌﺪی )ﭼﻬﺎرم( رﮐﻦ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.
 ‐۱۵۱ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮﺧﯿﺰد ،اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 ‐۱۵۲اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﭼﻬﺎرم ،ﺑﺮ روی ﭘﺎی ﭼﭗ ﺧﻮد ﻣﻧﺸﯿﻨﺪ و آرام ﻣﮔﯿﺮد.
 ‐۱۵۳ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﻤ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺷﻮد و ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎﯾ را ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺑﺮای رﮐﻌﺖ دوم اﻧﺠﺎم داد ،اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ.
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 -۱۵۴در رﮐﻌﺖ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ،ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﻣﺧﻮاﻧﺪ .ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﺗﺤﻪ در اﯾﻦ دو رﮐﻌﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ.
 -۱۵۵ﮔﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﯾ آﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺧﻮاﻧﺪ.
ﻗﻨﻮت ﻧﺎزﻟﻪ و ﻣﺤﻞ آن:
 -۱۵۶ﺑﺮای ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺳﻨّﺖ اﺳﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﯿﺒﺘ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وارد ﺷﺪه ﻗﻨﻮت ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ‐۱۵۷ﻣﺤﻞ ﻗﻨﻮت ،ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﻦ رﺑﻨﺎ وﻟﻚ اﻟﺤﻤﺪ] ،ﯾﻌﻨ [ﭘﺲ از رﮐﻮع اﺳﺖ.
 ‐۱۵۸اﯾﻦ ﻗﻨﻮت دﻋﺎی ﺧﺎﺻ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻪ ﻫﺮ دﻋﺎﯾ را ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آن ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺳﺖ ﻣﺧﻮاﻧﺪ.
 ‐۱۵۹در اﯾﻦ دﻋﺎ ،دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﻣﺑﺮد.
 ‐۱۶۰و اﮔﺮ اﻣﺎم ﺑﻮد ،آن را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ.
 ‐۱۶۱و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻣﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ.
 ‐۱۶۲ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻗﻨﻮت ،ﺗﺒﯿﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣرود.
ﻗﻨﻮت وﺗﺮ؛ ﻣﺤﻞ و ﺻﯿﻐﻪی آن:
 ‐۱۶۳ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﻨﻮت در وﺗﺮ ،ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ.
 -۱۶۴ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﻗﻨﻮت ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﻨﻮت ﻧﺎزﻟﻪ ،ﭘﯿﺶ از رﮐﻮع اﺳﺖ.
 -۱۶۵در اﯾﻦ ﻗﻨﻮت )ﻗﻨﻮت وﺗﺮ( اﯾﻦ دﻋﺎ را ﻣﺧﻮاﻧﺪ :اﻟﻠﱠﻬﻢ اﻫﺪِﻧ ﻓﻴﻤﻦ ﻫﺪَﻳﺖ ،وﻋﺎﻓﻨ ﻓﻴﻤﻦ ﻋﺎﻓَﻴﺖ ،وﺗَﻮﻟﱠﻨ ﻓﻴﻤﻦ ﺗَﻮﻟﱠﻴﺖ،
وﺑﺎرِكْ ﻟ ﻓﻴﻤﺎ اﻋﻄَﻴﺖ ،وﻗﻨ ﺷَﺮ ﻣﺎ ﻗَﻀﻴﺖ ،ﻓَﺎﻧﱠﻚَ ﺗَﻘْﻀ وﻻ ﻳﻘْﻀ ﻋﻠَﻴﻚَ ،اﻧﱠﻪ ﻻ ﻳﺬِل ﻣﻦ واﻟَﻴﺖ وﻻ ﻳﻌﺰ ﻣﻦ ﻋﺎدﻳﺖ ،ﺗَﺒﺎرﻛﺖ
رﺑﻨَﺎ وﺗَﻌﺎﻟَﻴﺖ.
 -۱۶۶رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ اﯾﻦ دﻋﺎ را ﺑﻪ اﺻﺤﺎﺑﺶ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ ـ آﻣﻮزش داد ،ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ آن اﻓﺰود ،ﻣﺮ درود و
ﺻﻠﻮات ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدﻧﺶ از اﺻﺤﺎب ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
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 ‐۱۶۷آﻧﺎه ﭼﻨﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﺑﻪ رﮐﻮع ﻣرود و ﺳﭙﺲ دو ﺳﺠﺪه ﻣﮐﻨﺪ.
ﺗﺸﻬﺪ ﭘﺎﯾﺎﻧ و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗَﻮرک:
 ‐۱۶۸ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺗﺸﻬﺪ ﭘﺎﯾﺎﻧ ﻣﻧﺸﯿﻨﺪ.
 ‐۱۶۹و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﻬﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ.
 ‐۱۷۰ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮرک ﻣﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻦ ﭼﭙﺶ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،و ﻫﺮ دو ﻗﺪﻣﺶ را از
ﯾ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد ،و ﭘﺎی ﭼﭗ را زﯾﺮ ﺳﺎق ﭘﺎی راﺳﺘﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ.
 ‐۱۷۱و ﭘﺎی راﺳﺘﺶ را راﺳﺖ ﻧﻪ ﻣدارد.
 ‐۱۷۲ﮔﺎه ﻓﺮش ﮐﺮدن آن ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
 ‐۱۷۳ﺑﺎ دﺳﺘﺶ ﭼﭗ ،زاﻧﻮی ﺧﻮد را ﻣﮔﯿﺮد و ﺑﺮ آن ﺗﯿﻪ ﻣدﻫﺪ.
وﺟﻮب درود ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ و ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ اﻟﻪ از ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ:
 -۱۷۴در اﯾﻦ ﺗﺸﻬﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ درود ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ در ﺗﺸﻬﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﺧ از ﺻﯿﻐﻪﻫﺎی آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ.
 -۱۷۵و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر از ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده و ﺑﻮﯾﺪ :اﻟﻠﱠﻬﻢ اﻧّ اﻋﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻦ ﻋﺬَابِ اﻟْﻘَﺒﺮِ ،وﻣﻦ ﻋﺬَابِ ﺟﻬﻨﱠﻢ ،وﻣﻦ ﻓﺘْﻨَﺔ
اﻟْﻤﺤﻴﺎ واﻟْﻤﻤﺎتِ ،وﻣﻦ ﻓﺘْﻨَﺔ اﻟْﻤﺴﻴﺢ اﻟﺪﱠﺟﺎلِ .ﻓﺘﻨﺔ اﻟﻤﺤﯿﺎ :آﻧﭽﻪ در زﻧﺪﮔ دﻧﯿﺎ در ﻣﻌﺮض اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ
ﺷﺪن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و ﺷﻬﻮتﻫﺎی آن .ﻓﺘﻨﺔ اﻟﻤﻤﺎت :ﻓﺘﻨﻪی ﻗﺒﺮ و ﺳﻮال دو ﻓﺮﺷﺘﻪ .ﻓﺘﻨﻪی ﻣﺴﯿﺢ دﺟﺎل :آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ وی رخ ﻣدﻫﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدهای ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﻔﺘﻪی آن ﻣﺷﻮﻧﺪ و ادﻋﺎی ﺧﺪاﯾ وی را ﺑﺎور ﻣﮐﻨﻨﺪ.
دﻋﺎی ﭘﯿﺶ از ﺳﻼم:
 -۱۷۶ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﺮ دﻋﺎﯾ را ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد و در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ وارد ﺷﺪه ﻣﺧﻮاﻧﺪ .دﻋﺎﻫﺎی ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﭘﺎک و
زﯾﺒﺎ و ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از آن را از ﺣﻔﻆ ﻧﺪاﺷﺖ ﻫﺮ دﻋﺎﯾ را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﻣﺎن داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮد دﯾﻦ و دﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﻮد،
ﻣﺧﻮاﻧﺪ.
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 ‐۱۷۷ﺳﭙﺲ ﺑﻄﺮف راﺳﺘﺶ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻢ ورﺣﻤﺔ اﻟﻪ ﮔﻮﯾﺪ ،و آﻧﻘﺪر ﺻﻮرﺗﺶ را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪی رﺧﺴﺎرش دﯾﺪه
ﺷﻮد ،و ﺳﻼم از ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.
 ‐۱۷۸و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪی رﺧﺴﺎر ﭼﭙﺶ دﯾﺪه ﺷﻮد.
 ‐۱۷۹اﻣﺎم ﺳﻼم را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ.
 ‐۱۸۰ﺳﻼم ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت اﺳﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻮﯾﺪ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻢ ورﺣﻤﺔ اﻟﻪ وﺑﺮﮐﺎﺗﻪ .و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻮﯾﺪ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻢ ورﺣﻤﺔ
اﻟﻪ.
دوم :ﻣﺎﻧﻨﺪ روش اول اﻣﺎ ﺑﺪون وﺑﺮﮐﺎﺗﻪ.
ﺳﻮم :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻢ ورﺣﻤﺔ اﻟﻪ ،ﺑﻪ راﺳﺖ .و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻢ ،ﺑﻪ ﭼﭗ.
ﭼﻬﺎرم :روﺑﺮوی ﺧﻮد ﯾ ﺳﻼم ﻣدﻫﺪ ،و در وﻗﺖ ﺳﻼم ﮐﻤ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺘﺶ ﻣﺎﯾﻞ ﻣﺷﻮد.
ای ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن! اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﺗﺎ روش ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ را ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ ﭼﻮﻧ ﻧﻤﺎز را
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ واﺿﺢ و روﺷﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺴﻢ ﮔﺮدد و ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻧﻤﺎز رﺳﻮل اﻟﻪ
ﷺ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﺑﯿﻨ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮدم ،ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧ ،اﻣﯿﺪوارم ﺧﺪاوﻧﺪ
از ﺗﻮ ﺑﭙﺬﯾﺮد؛ زﯾﺮا در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﻪ ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ :ﺻﻠّﻮا ﻛﻤﺎ رأﯾﺘﻤﻮﻧ أﺻﻠ) ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻧﻤﺎز ﺑﺰارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﺎز
ﻣﮔﺰارم( ﺟﺎﻣﻪی ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪهای.
ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ ،ﺧﺸﻮع و ﻓﺮوﺗﻨ در ﻧﻤﺎز را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﻀﻮر
ﻗﻠﺐ و ﺧﺸﻮع ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺰرگ و اﺻﻠ اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﻨﺪه در ﺟﻠﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮع و ﻓﺮوﺗﻨ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧ ،و ﻧﻤﺎزت ﺑﻪ ﭼﻮﻧ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻧﺰدﯾﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،از آن ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺛﻤﺮهای ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﻧﻤﻮده :انﱠ ٱﻟﺼﻠَﯜةَ ﺗَﻨۡﻬ ﻋﻦ ٱﻟۡﻔَﺤۡﺸَﺂء وٱﻟۡﻤﻨﺮِ ]ﻋﻨﺒﻮت) [45 :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﻤﺎز از ﮐﺎر زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎز ﻣدارد(
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫ ﺷﺪ.
و در ﭘﺎﯾﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﻣﺴﺄﻟﺖ دارم ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎ و ﺑﻘﯿﻪی اﻋﻤﺎﻟﻤﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،و ﺛﻮاب و ﭘﺎداش آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای روزی ﮐﻪ
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ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ﻣﮐﻨﯿﻢ ،ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻳﻮۡم  ﻳﻨﻔَﻊ ﻣﺎل ٞو ﺑﻨُﻮنَ ) (۸۸ا ﻣﻦۡ اﺗَ ٱﻟﻪ ﺑِﻘَﻠۡﺐٖ ﺳﻠﻴﻢ] اﻟﺸﻌﺮاء) [89-88 :روزی ﮐﻪ
ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻮدی ﻧﻤرﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﻠﺒ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎه اﻟﻪ آورد(.
واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ
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