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ورد  در م:رسالة عالم بزرگوار شيخ عبدالعزيز بن باز 

 و احكام نماز و طهارت مريض ،�اهللا روش نماز رسول 

.خواهد آمد

از خداوند متعال عفو و مغفرت را براي خود و براي آنها 

و پدران و مادرانمان و براي هر كسي كه اين كتاب را مطالعه 

.نمايمنمايد و براي تمام مسلمين مسئلت ميو به آن عمل مي
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اين چند كلمات مختصر و كوتاهي است در مورد 
 به خواهران و برادران مسلمان �اهللا چگونگي نماز رسول 

اهللا دارم تا آنرا مطالعه و در اين زمينه رسول ديم ميخود تق
234 01 /: فرمايد كه مي، را سرمشق خود قرار دهند�

52$��6�746 89!
به . (»نماز بخوانيد همانطور كه ديديد من نماز خواندم«

.)روايت امام بخاري
:دارمو اينك آنرا به خوانندة محترم تقديم مي

كامل آن است كه خداوند در وضوي : وضو كامل بگيرد
$�: فرمايدقرآن كريم به آن دستور فرموده و مي pκš‰ r'̄≈ tƒš Ï%©!$#

(# þθãΨtΒ# u# sŒ Î)óΟ çF ôϑ è%’ n<Î)Íο 4θn= ¢Á9$#(#θè= Å¡ øî $$ sùöΝä3 yδθ ã_ ãρöΝä3 tƒÏ‰ ÷ƒr&uρ
’ n<Î)È, Ïù# t� yϑ ø9$#(#θßs |¡ øΒ $# uρöΝä3 Å™ρ âã� Î/öΝà6n= ã_ ö‘r&uρ’ n<Î)È÷ t6÷è s3 ø9$#

4βÎ) uρöΝçGΖ ä.$ Y6ãΖ ã_(#ρã� £γ©Û$$ sù4βÎ) uρΝçGΨä.#yÌó� £∆÷ρ r&4’ n?tã@� x� y™
÷ρ r&u!% ỳÓ‰ tnr&Νä3ΨÏiΒzÏiΒÅÝ Í←!$ tó ø9$#÷ρ r&ãΜçG ó¡ yϑ≈ s9u!$ |¡ ÏiΨ9$#öΝn= sù
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(#ρß‰ ÅgrB[!$ tΒ(#θßϑ £ϑ u‹tF sù#Y‰‹Ïè |¹$ Y6ÍhŠsÛ(#θßs |¡ øΒ $$ sùöΝà6Ïδθ ã_ âθÎ/
Νä3ƒÏ‰ ÷ƒr&uρçµ ÷ΨÏiΒ4$ tΒß‰ƒÌ�ãƒª!$#Ÿ≅yè ôf uŠÏ9Νà6ø‹n= tæôÏiΒ8lt� ym

Å3≈ s9uρß‰ƒÌ� ãƒöΝä.t� ÎdγsÜ ãŠÏ9§ΝÏG ãŠÏ9uρ…çµ tG yϑ ÷è ÏΡöΝä3 ø‹n= tæöΝà6̄= yè s9
šχρ ã� ä3 ô± n@∩∉∪ � !:;�<�= :�>!

هـا و   اي مؤمنان هنگاميكه براي نماز بپاخواستيد صـورت       «
ها بشوئيد و سـرهاي خـود را   هاي خود را همراه با آرنج   دست

اگر يكي  . ها بشوئيد مسح كنيد و پاهاي خود را همراه با قوزك        
از شما بيمار بوديد يا اينكه مسافر باشيد يا اينكه يكي از شـما              

يـد ا يا آميزش جنسى با زنان كرده      يداتهاز قضاى حاجت برگش   
 آب نيافتيد با خاك پاك تيمم كنيد و با آن بر      و در اين صورت   

خواهد شـما   خداوند نمى . هاي خود بكشيد  ها و دست  صورت
خواهـد شـما را پـاك سـازد و           بلكه مـى   را به زحمت بيفكند،   

.»! شايد شكر او را بجا آوريد؛نعمتش را بر شما تمام نمايد
#4�� /: فرمايد مي�يامبر و پ ?@A;�2�B CD( , �� 
F�4G*23H I- 9:» كندخداوند نماز بدون وضو را قبول نمي،

و نيز صدقه را از مالي كه از راه خيانت بدست آورده قبول 
 براى كسى كه در نماز � حديثى كه رسول اهللا و. »كندنمي

J' ;#KL�@/: كوتاهى كرده بود فرمود MN �$F �NO2P2L Q9!
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.اگر براى نماز به پا خواستى، بطور كامل وضو بگير
نمازگزار هرجا كه باشد بايد تمام : رو به قبله نمودن.1

خواهد بدن خود را رو به قبله نمايد و براي نمازي كه مي
 و نيت ،انجام دهد خواه فرض يا سنت بايد نيت داشته باشد

زبان آوردن آن  و به ،بر زبان نياورد زيرا نيت در قلب است
�اهللا  چون نه رسول ،باشدمشروع نيست، بلكه بدعت مي

 و مستحب است ،اند به آن نطق ننموده�و نه اصحاب كرام 
، نماز بخواند،نمازگزار خواه امام باشد يا منفرد در مقابل ستره

.اند به آن دستور فرموده�اهللا زيرا رسول 
 مگر در ،شدبارو به قبله نمودن شرط صحت نماز مي

اند و آن در كتابهاي فقهي بيان شده مسائلي كه استثناء شده
.است
گويد در حاليكه به بير احرام ميتك: گفتن تكبير.2
).اهللا اكبر(گويد كند ميگاه نگاه ميسجده
ها يا ههنگام تكبير گفتن دستانش را تا مقابل شان.3
.كندها بلند ميگوش
را روي دست راست : دست روي سينهگذاشتن .4

. دهدگذارد آنگاه روي سينه قرار ميدست چپ و مچ مي
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بدليل حديث وائل بن حجاز ب الطائي لْر و قبيصه بن ه
.�پدرش 

مستحب است كه دعاي : خواندن دعاي استفتاح.5
U�( V�3L� R(� S�T( /: استفتاح را بخواند كه عبارت است ازW 8�X X X Y�W W W W�Z Z�X Y

( ��U�( 01 [���\]W W W W�W X W W�W W W [���\] I- S�A^ V�3L ,_�D=� `a= RW X W�W X Y X�W W Z Z� b X�W X�8 W�Y Z Z�Z WX WXZ
 [���\] I- S�3cH V�3L ,d^�L I- eT(f _2gL hA�� 01W X W X 8 X�W X Y W 8�W W Y W W�Z Z Z Z�X Y�X 8 Z W 8 W Y Y� W

�iL� O�=� j3gL�(Z Z�W W W W�X X�WX Z Y Z9:»بين من و خطاهاى من، همانند ! بار الها
 و مغرب انداخته اى، فاصله بيانداز، و فاصله اى كه بين مشرق

مرا از خطاهايم پاك ساز، همانند لباس سفيدى كه از آلودگى 
خطاهاى مرا با برف و آب و تگرگ ! بار الها. پاك مى شود

.)متفق عليه. (»بشوى
V�3L /: گويدو اگر خواست بجاي آن مي k^�l@�Y 8�8 Y W W W X�

�� ,k$� m��@�� ,m�$l(�W W�W W W W W�W 8 X W X�W W� Z ZmCH nLN �� ,m�o M�,W W�8 X W W W W W�W W�Z W p9 :»بار الها !
پاك و منزهى، و حمد از آنِ توست، و نامت با بركت است 
وقدرت و شكوه تو بسيار باالست و هيچ معبودى بجز تو 

.)به روايت امام مسلم. (» وجود ندارد»بحق«
اشكالي ندارد اگر دعاهاي استفتاح ديگري كه از سنت 

گاه دعاهاي ديگر را د و بهتر آن است كه گاهوارد هستند بخوان
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VTo�L 6/: گويدسپس مي. بخواند )�\TqL I- r�( �2U	Vc(  r
VTs�L I �Lبدليل فرمودة . كند و سورة فاتحه را قرائت مي9

�W#W;W= WZIXt W� WAX�W 6(uWv�WG 4/: فرمايد كه مي�اهللا رسول 
wLZ�W_�9 :»ة فاتحه را نخواند جائز نماز كسي كه سور
 در نمازهايي كه با صداي ��9 RL�xL/و پس از » باشدنمي

شود با صداي بلند، و در نمازهايي كه با بلند خوانده مي
» آمين«: شود با صداي پايين بگويدصداي پايين خوانده مي

سپس هر اندازه كه ميسر است قرآن بخواند و بهتر آن است 
هاي متوسط بخواند عصر و عشاء سورهكه در نمازهاي ظهر و 
هاي كوتاه هاي طوالني و در مغرب سورهو در نماز فجر سوره

هاي طوالني و متوسط را گاه در نماز مغرب سورهبخواند و گاه
 ثابت شده بهتر است �اهللا چنانكه از رسول . هم بخواند

.تر از نماز ظهر باشدنماز عصر كوتاه
حاليكه دستانش را تا مقابل گويد در تكبير مي: ركوع.6
كمر و . رود و به ركوع ميردهكهايش بلند ها يا گوششانه

 و دستانش را بر روي زانو قرار داده ،سازدسرش را هموار مي
: گويدگيرد و ميآرام مي. گذاردو ا نگشتانش را باز مي

/y� )�l@�VTz,L.»منزه است پروردگار بزرگوارم«: 9 
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ر آنرا تكرار كند و مستحب است به و بهتر است سه با
$l(� ��(� V�3L�m /: همراه آن اين دعا را هم بخواند k^�l@�W Z X W Y 8�W W Y W X�Z W 8 Y W W

�uH V�3LX Y�Z X 8 Y{X Z9:»تو پاك و منزّهى، خدايا تو را ! پروردگارا
.»ستايش مى نمايم، الهى، مرا ببخشاى

 و كند،سرش را از ركوع بلند مي: بلند شدن از ركوع.7
كند هايش بلند ميها يا گوشدستانش را تا مقابل شانه

خداوند حمد و ستايش كسي  «:9�$| I= r  �&/: گويدمي
.»را كه او را ستود شنيد

O?-W /: گويدخواه امام باشد يا منفرد و در هنگام قيام مي X Z
}~ �- O?-� ,0��T( �-� ��f O?-� ,�2$cLX W�Z Z Z Z�W X W X W Y�W W�X X�W W W W W�W 8 Z W O� I- �� Z�X W X W

�,(8 X W�9!
 و هر چه هان و زمين و ميان آهانحمدى كه آسما! الهى«

.تو بخواهى را پر كند، از آنِ تو است
O��gL /: اگر بعد از آن اين دعا را زياد كند بهتر است ?
6Z W Y W X W

 � V�3L �@U kL ��31� ,�@,L *�F �- �s6 ,��=�W Y W�8 Y W p X�� W 8 8�X W W X W W X W�W W W p W Z WX �= |^�-WZ Z�W W
�� k�- �� � |u�� �� ,�,�- �= S\,- �� ,�T\U6p X b X W W W�WX WX W�W Z Z Z�W 8 W X X W X�W W W W 8 X�W W� W W9!

ةالهى تو شايست. عظمت هستىتو اهل ستايش و ! الهى«
همگى ما بندگانت هستيم، آن چه تو . ستايش بندگان هستى
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يرد، و آنچه جلوى آن راگميبفرمائى هيچ كس جلوى آن را ن
صاحب ! الهى. بگيرى كسى قدرت ندارد آن را عطا نمايد

تمامى «ثروت، او را ثروتش از عذاب تو نجات نمى دهد و 
.9 و ثروت از آنِ تو است»شكوه

زيرا در برخي از احاديث صحيح ثابت شده است كه 
 هنگام بلند شدن از ركوع اين دعاها را �اهللا رسول 

 مأموم باشد هنگام بلند خواند، باز هم اگر شخص نمازگزارمي
�$�/گويد شدن از ركوع مي �L ��(�9 و دعاهاي مذكور را 

خواند و مستحب است پس از اعتدال از ركوع دستايشان را مي
همچنانكه پس از تكبير احرام دستان را روي . روي سينه قرار دهند

 ثابت شده �اهللا به داليلي كه از رسول . دادندسينه قرار مي
.�ند حديث وائل بن حجر و حديث سهل بن سعد است مان

گويد و زانوهايش را پيش از دستانش تكبير مي: سجده.8
 اگر ممكن نباشد ،كندگذارد و سجده ميبه زمين مي

زانوهايش را پيش از دستان به زمين بگذارد اشكالي ندارد كه 
.دستانش را به زمين بگذارد

انگشتان . ايدنمانگشتان دست و پايش را رو به قبله مي
. گيردچسباند و روي اعضاي هفتگانه قرار ميدست را بهم مي
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:اعضاي هفتگانه از اين قرارند
6دو زانو، . 5 و 4دو دست، . 3و 2پيشاني همراه بيني، . 1

y� )�l@��3Uf/: گويدسپس مي. انگشتان هر دو پا. 7و  9:
.»اممنزه است پروردگار بلندمرتبه«

نمايد و مستحب است به  آنرا تكرار ميسه بار يا بيشتر
$l(� ��(� V�3L�m /: همراه آن اين دعا را هم بخواند k^�l@�W Z X W Y 8�W W Y W X�Z W 8 Y W W

�uH V�3LX Y�Z X 8 Y{X Z9:»تو پاك و منزّهى، خدايا تو را ! پروردگارا
.»ستايش مى نمايم، الهى، مرا ببخشاى

.بهتر است در سجده بسيار دعا كند
�L_/: فرمايد مي�اهللارسول  nT' 2$z,' �21�L �-J'Y Y ��b,

�6� ����o�' �2�cL �-O�U�L ,VwL _���c� )6 I$A' 9:»  اما
 و اما در سجده ،در ركوع پروردگار را به بزرگي ياد كنيد

 زيرا شايسته است كه دعا ،تالش كنيد كه بسيار دعا كنيد
.)به روايت از امام مسلم. (»مستجاب شود

: فرمايد مي�اهللا ر حديث ديگر آمده كه رسول و د
/O�U�L ��g1J' ,�o�� 2
� n(� I- �@,L )2w� �- _�F69 :» به

 پس ،تر استهنگام سجده بنده از همه جا به خداوند نزديك
.)به روايت امام مسلم(» در سجده به كثرت دعا كنيد
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و در سجده خير دنيا و آخرت را براي خود و مسلمانان 
.ت نماييد خواه نماز فرض باشد يا نقلمسئل

ها و هايش را به پهلو و شكمش را به رانبازوها و آرنج
هايش را بلند نگه دارد و هايش را به ساق نچسباند و آرنجران

2 �/: فرمايد مي�اهللا به زمين نچسباند رسول L��U
 �c@� �� �2�cL6�3wL ��c@^ nTU�� V1�s9!

ط را رعايت نمائيد و بسان سگ در سجده حد وس«
.)متفق عليه. (»دستانتان را مگسترانيد

به گفتن تكبير سر را از سجده : بلند شدن از سجده.9
نمايد و پاي چپ خود را پهن كرده و روي آن بلند مي

پاي راست را نصب نموده و انگشتان پايش را رو . نشيندمي
هايش قرار ها و زانوكند و دستانش را روي رانبه قبله مي

�uH }/: گويددهد و ميمي _� { �uH _�X X�Z Z�X W X W�Z Z�X X�b b�, { �uH V�3LX Z X Y�Z X 8 Y
5io� ,S�'�U� ,S�F��� ,5�
� ,S� ��X X X X X X X�Z Z�X 8 X W W W W X W X W�Z Z Z Z Z�X 8 W9!

به من . مرا ببخش! بار الهامرا ببخش، مرا ببخش! اى اهللا«
،يت عطا كنعافو رحم كن، مرا هدايت كن، به من رزق 

.»اى مرا جبران كنهيكوتاه
. هاي كمر بجاي خود برگردندگيرد تا اينكه مهرهو آرام مي
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 اعتدال پس از ركوع و نشستن در ميان دو �اهللا زيرا رسول 
.دادسجده را طول مي

گويد و براي بار دوم سجده تكبير مي: سجدة دوم.10
.برد همانند سجدة اولمي

گويد و از سجده تكبير مي:بلند شدن از سجدة دوم.11
اي مكث شود، همانند نشستن ميان دو سجده لحظهبلند مي

قول . نمايد كه آن حالت را جلسه استراحت گويندمي
تر بر آن است كه جلسه استراحت مستحب و ترك آن صحيح

.اشكالي ندارد و در آن ذكر و دعاء وجود ندارد
 ركعت دوم سپس با تكيه به زانوها اگر ممكن باشد براي

.  و اگر ممكن نباشد با تكيه بر دستان بلند شود،شودبلند مي
خواند و سپس سورة فاتحه و هر اندازه كه ميسر باشد قرآن مي

 و جائز ،كندآنچه را كه در ركعت قبلي انجام داد تكرار مي
 امتش �اهللا  زيرا رسول ،نيست مأموم از امام سبقت بگيرد

نيز مكروه است همراه امام حركت  و ،را از آن برحذر داشته
مستحب است پس از قطع صداي امام بالفاصله بدنبال . كند

�-�" /: فرمايد مي�اهللا رسول . امام حركت نمايد ?,o 0^N
nT3U 2u3�� #' n( V��TL,i1 ��' ,� ,�iw'  ,2,1��' |1� �N
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N�&�  I= r |$� *�F �,2L2A' :�$� �L� ��(� ,� N ��� �
پس هر . امام براي آن است كه به او اقتدا شود«:9'�����

از امام پيشي نگيريد . وقتي تكبير گفت شما نيز تكبير بگوييد
هر وقت امام . هرگاه به ركوع رفت شما نيز به ركوع برويد

�$��)�� �/ شما بگوييد 9�$| I= r  �&/گفت  �L9! هر 
.)متفق عليه.(»ده برويدوقت به سجده رفت شما نيز به سج

مانند نماز فجر، نماز : اگر نماز دو ركعتي باشد.12
نمايد و جمعه، و نماز عيدين پاي راست خويش را نصب مي

دست راست را . نشيندكند و روي آن ميپاي چپ را پهن مي
همه انگشتان را بجز انگشت . دهدروي ران راست قرار مي

سيد به آن به وحدانيت ر9 r/بندد وقتي به ذكر سبابه مي
نمايد و نيز هنگام خواندن دعا به آن اشاره خداوند اشاره مي

.كندمي
اگر انگشت كوچك و انگشت چسبيده به آن را ببندد و 
انگشت وسط و انگشت شست را حلقه نمايد و با انگشت 

 زيرا هر ،و دعا اشاره نمايد بهتر است9r/سبابه هنگام ذكر 
أفضل آن است كه .  واردند�اهللا دو صورت از رسول 

و دست .  و گاهي آن صورت را انجام دهد،گاهي اين صورت
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دهد سپس تشهد را چپ را روي ران چپ و زانو قرار مي
23� /: خواند كه عبارت است ازميKL� ,ZrZ ��Tl�L8 8 Y�W Y W�W Y Z

 �� S@�L ��6 kT3U "#cL ,��@T\L�W W W W W�X W p X 8 Y b�Z Y 8�W p� W W W W Y "#cL ,n��1�(� Zr G8 Y W�W 8 W W�8 W 8�
 )6 ��~6� ,8r �N nLN � )6 ��~6 ,R��KL Zr ��@U �U� ��T3UY X�W W W W�8 8 W�W W W�X X�W W Y W W W W�Y W�Z Z�W W W�X X�ZZ Z Z�

nL2��� &�@U �$%8 X W 8 X W�8 8 W Y�8 � W فرمانروائى، رحمت و بركت و پاكى [«!8�9
د ، سالم و رحمت و بركات خدا بر تو با]مخصوص اهللا است

اى پيامبر، سالم بر ما و كليه بندگان صالح خدا، من گواه 
وجود ندارد و محمد » بحق« كه هيچ معبودى بجز اهللا دهممي
.» بنده و رسول اوست�

$% �U ?4 V�3L� ��U +* %$�, 01 /: گويدسپس ميW W � ��Y Y Y�W 8 W 8�Z W W b Y�W W W W� 8
�(N *+ �U� VT
�(N �U �T34W W X W X�X W W X W W�Z Z�Z Z W Y�W m��( V�3L ,�T� �T  k^N ,VT
X Z W Y X X W X�8 Y � ��Z W Z Z�W W Y Z

 *+ �U� VT
�(N �U �1��( 01 ,�$% *+ �U� �$% �UZ Z�W W W W�W W X W W W W W�W X W W Y Y�Z � ��Z W X W�W W 8 W 8�
�T� �T  k^N ,VT
�(N� ��X X W X W�Z W Z Z�W W Y Z Z�X9:»و آل محمد �بر محمد ! بار إلها 

راهيم درود درود بفرست همچنان كه بر ابراهيم ؛ و آل اب
بر محمد ! بار الها. فرستادى، همانا تو ستوده و باعظمت هستى

و آل محمد بركت نازل فرما همچنان كه بر ابراهيم ؛ و آل 
.» هستىابراهيم بركت نازل كردى، همانا تو ستوده و باعظمت

5N V�3L /: گويدبرد و مياز چهار چيز به خداوند پناه ميX Y�b Z 8 Y
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- k( �2U6Z W Z 8 X 8� W �Tl= G��' I-� ,V��o _�U I-� ,iAL _�U IW W�X X W W W X W X W X�WX Z Z Z Z�W X Y� W Z Z�W W�Z W X
*�o�L �Tc= G��' I-� ,�0=�Z Y X W W�Y W X�Z X Z Z Z Z Z�WX WXW9:» بارالها من به تو از عذاب
هاي زندگي و مرگ و از بدي دوزخ و از عذاب قبر و از فتنه

.»برمفتنه دجال پناه مي
رت هر اندازه كه خواست از سپس از خير دنيا و آخ

اشكال ندارد اگر براي پدر و مادر و بقية . كندخداوند طلب مي
در . مسلمانان نيز دعا كند خواه نماز فرض باشد يا سنت

 تشهد را �اهللا حديث ابن مسعود آمده هنگامي كه رسول 
��TL V/: داد فرمودبه او ياد مي O�U�L I- C��6 nTLN n@�U

2U�T'9 :»نمايد و عاهايي را بدلخواه خود انتخاب ميسپس د
.»كندبه آنها دعا مي

���V /: و در روايت ديگري آمدهLJc= I- C��GO�~ �- 9:
 و اين شامل هر .نمايدهر مسئلتي كه دلخواه بود انتخاب مي«

.شودخروي باشد ميأچيزي كه منفعت دنيوي و 
cL#" /: دهدسپس به طرف راست و چپ سالم مي

3U� VwT �G �� VwT3U "#cL ,r Gr 9!
مانند : اگر نماز سه ركعتي يا چهار ركعتي باشد.13

مغرب، ظهر، عصر، عشاء پس از دو ركعت تشهد مذكور را 
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خواند سپس با  مي�اهللا همراه با فرستادن درود بر رسول 
ها بلند شود و دستانش را تا مقابل شانهتكيه بر زانوها بلند مي

6r /گويد  و ميكندميi19 و دستانش را روي سينه قرار 
اشكال ندارد اگر . خوانددهد و تنها سورة فاتحه را ميمي
اي يا چند آيه گاه در ركعت سوم و چهارم نماز ظهر سورهگاه

 آمده �، چنانكه در حديث أبو سعيد الخدرياز قرآن بخواند
.است

 را ترك �اهللاو اگر در تشهد درود فرستادن بر رسول 
زيرا فرستادن درود در تشهد اول . آيدنمود اشكالي پيش نمي

باشد، و بعد از ركعت سوم مغرب و چهارم ظهر و مستحب مي
 درود �اهللا خواند و بر رسول عصر و عشاء تشهد مي

از عذاب جهنم و . برد به خدا از چهار چيزپناه مي. فرستدمي
و فتنه دجال و بهتر است هاي مرگ و زندگي عذاب قبر و فتنه
.كه بيشتر دعا كند

$!�:برخي از دعاهاي مشروع در اينجا اين است oΨ−/u‘$ oΨÏ?# u
’ Îû$ u‹÷Ρ‘‰9$#Zπ uΖ |¡ ym’ Îû uρÍο t� ÅzFψ $#Zπ uΖ |¡ ym$ oΨÏ% uρz># x‹ tãÍ‘$ ¨Ζ9$#〈:
 و در آخرت نيز به ما ،پروردگارا در دنيا به ما نيكي رسان«

 از عذاب آتش دوزخ محفوظ نگهدار،  و ما را،نيكي عطا فرما
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 اين �اهللا  روايت شده كه بيشتر دعاي رسول �از انس 
$!�: فرمودبود كه مي oΨ−/u‘$ oΨÏ?# u’ Îû$ u‹÷Ρ‘‰9$#Zπ uΖ |¡ ym’ Îû uρÍο t� ÅzFψ $#

Zπ uΖ |¡ ym$ oΨÏ% uρz># x‹ tãÍ‘$ ¨Ζ9$#〈 و به دليل حديث ابي حميد براي 
دهد و ي راست قرار مينشستن تشهد آخر پاي چپ را زير پا

پس از تشهد . گذاردمقعد و كفل خويش را روي زمين مي
VwT3U "#cL �/: گويدمي �Gr 9!/  �� VwT3U "#cLGr 9.

نمايد و بعد از سالم سه بار از خداوند طلب مغفرت مي
Wr /: گويدمي �uD��68 X�Z X W W:��#��> ,�-� "#cL �^6 V�3LX W�Z W 8 Y Y�W X W 8 Y ,"#cL k8 Y�W W

"�1�� *#� � �� �1��@�Z W W W�X W X W�Z W W�Z W WX W ! nL ,nL k�� � &�s� 8r �N nLN �8 8 8 X W W�W W W�W X Z W W Y W�W Z Z�
 �= |^�- � V�3L ,���F O� ?1 �U 2
� �$� nL� k3=W WX 8XZ Z Z ��W W W 8 W 8 W�W Y � X X�W 8 Y b W W X�W W�X 8 8� 8

� ,�,�- �= S\,- �� ,�T\U6W X X W X�W W W�W W 8 X�WZ Z� W W W�� k�- �� � |u�� �p X b X�WX WXW Z W 8 W W W ! nLN �W W Z W
 ,Ic� O��gL nL� ?xuL nL� G$,�L nL ,&��N �N �@,^ �� ,8r �N8 8 W 8 W X 8 8 8 X W�W W Y�WX 8 W b 8�Y 8�W 8 X W W�X W Z Z Z�Y W Y�W

)��'�wL &�1 2L� I��L nL RK3� 8r �N nLN �W X W X W W 8 W�8 X X�Z Z Z�W X W W X W�Z W b� W 8 Y W�Z Z�9!
 الهى تو سالمى، و ]سه مرتبه[كنم ميلب آمرزشاز اهللا ط«

سالمتى از جانب تو است، تو بسيار بابركتى، اى صاحب 
.  بجز اهللا، وجود ندارد»بحق«معبودى . عظمت و بزرگى

 اوست، ةشريكى ندارد، پادشاهى از آنِ اوست، ستايش شايست
 هيچ آن چه تـو بـدهى،! و او بر هر چيزى توانا است، الهى
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 هيچ كسگردد، و آنچه تو منع كنى،نمي آنكس مانع
ثروتش از عذاب تو نجاتتوانگر، او را . تواند آنرا بدهدنمي

هيچ .  ثروت از آنِ تو است»تمامى شكوه و«دهد، و مين
جز او كسى ديگر را عبادت .  نيست»بحق«معبودى جز او 

كنيم، نعمت و فضل از آنِ اوست، ستايش نيكو مخصوص نمي
 ما با اخالص او را ةودى بجز او وجود ندارد، همت، معباوس

.»كنيم هر چند كافران دوست نداشته باشندميبندگى 
Zr/ بار   33سپس   )�l@�W W X� �$	� ZYZr/ بار  33 و   898 X WX9 بـار  33 و 

/i16 8r8 W X W9     ًشـود و بـراي بـار صـدم          بـار مـي    99 كه مجموعـا
s� 8r�/: گويدمي �N nLN �W X W W�Y W�Z Z�W ,�	$� n	L� k3= nL ,nL k�� � &8 X X�WX 8X8 W 8 8 8�W X W W�8 W� Z W W

���			F O� ?			1 �			U 2			
�� X� Z ��W W�X b W�8 W W 8 W�9 ــه ــداً آيـ ــي وبعـ الكرسـ
ijk ö≅ è%uθèδª! $#î‰ ymr&∩⊇∪ ª! $#ß‰ yϑ ¢Á9 $#

∩⊄∪ öΝ s9ô$ Î# tƒöΝ s9 uρô‰ s9θ ãƒ∩⊂∪ öΝ s9 uρä3tƒ… ã&©!# ·θà� à27‰ ymr&〈.
خداوند، يكتا و يگانه    : بگو. به نام خداوند بخشنده مهربان    

؛كنندخداوندى است كه همه نيازمندان قصد او مى       )1 (؛است
و براى او هيچگـاه شـبيه و        )3(نزاد، و زاده نشد،     ) هرگز()2(

)4! (مانندى نبوده است
ijkö≅ è%èŒθãã r&Éb> t� Î/È,n= x� ø9 $#∩⊇∪ ÏΒ
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Îh0 Ÿ°$tΒt,n= y{∩⊄∪ ÏΒ uρÎh0 Ÿ°@,Å™% yñ# sŒÎ)|= s% uρ∩⊂∪ ÏΒ uρÌh� x©ÏM≈ sV≈ ¤� ¨Ζ9 $#
†ÎûÏ‰ s) ãèø9 $#∩⊆∪ ÏΒ uρÌh� x©>‰ Å™% tn# sŒÎ)y‰ |¡ym〈.
 ـ از  2. صـبح ءبرم به پروردگار سـپيده پناه مي:  ـ بگو 1

 ـ و از شر هر موجود شـرور   3.شر تمام آنچه آفريده است
 ـ و از شـرّ آنهـا كـه در     4.شـود هنگامي كه شبانه وارد مي

 ـ و از شرّ هر حسودي هنگامي كه حسد  5.نددما ميههگر
.)ورزدمي

 ijk ö≅è%èŒθããr&Éb>t�Î/Ä¨$̈Ψ9$#∩⊇∪ 
Å7Î=tΒÄ¨$̈Ψ9$#∩⊄∪ Ïµ≈s9Î)Ä¨$̈Ψ9$#∩⊂∪ ÏΒÌh�x©Ä¨#uθó™uθø9$#Ä¨$̈Ψsƒø:$#∩⊆∪ 
“Ï%©!$#â È̈θó™uθãƒ†ÎûÍ‘ρß‰ß¹ÄZ$̈Ψ9$#∩∈∪ zÏΒÏπ̈ΨÉfø9$#Ä¨$̈Ψ9$#uρ〈!
 ـ بـه مالـك و    2.برم بـه پروردگـار مـردم   ه ميپنا:  ـ بگو 1

ر گـ  ـ از شرّ وسوسـه  4.معبود مردم) خدا و( ـ به  3.حاكم مردم
 ـ خواه از 6.كند انسانها وسوسه ميء ـ كه درون سينه5.پنهانكار

).جن باشد يا از انسان
خواند، و مستحب است سه سوره مذكور را پس از را مي

 و نيز مستحب است ،مايدنماز فجر و مغرب سه بار تكرار ن
بعد از اذكار مذكور ده بار پس از نمازهاي فجر و مغرب 

�$� �ST /: بگويد nL� k3= nL ,nL k�� � &�s� 8r �N nLN �X X X�Z X 8 8 W�WX 8X8 W 8 8 8 X W W�W X W W W�8 W� Z W W Y W�Z Z�



��

����������	
�
��������������������RRRRRRRR

���F O� ?1 �U 2
� �T$��� X X 8�Z � Z�W W�X b W�8 8�W W 8 W W�9!
ندارد، پادشاهى از معبودى بجز اهللا يگانه نيست، شريكى 

آنِ اوست و ستايش مر او راست، زنده مى كند و مى ميراند، و 
.او بر هر چيز تواناست

V�3L /: اگر نمازگزار امام باشد پس از استغفار و گفتنY 8 Y
"�1�� *#� � �� �1��@� ,"#cL k�-� "#cL �^6Z X�W W W 8 Y 8 Y�X W X W X W�Z W W W�Z W W W�WX W W Z W9 رو به

.خواندمايد و اذكار مزبور را مينمأمومين مي
در اين مورد احاديث بسيار هستند از جمله حديث عائشه كه 

.باشنددر صحيح امام مسلم آمده است و همگي اين اذكار سنت مي
براي هر زن و مرد مسلماني مستحب است كه پيش از 
نماز ظهر چهار ركعت و پس از آن دو ركعت بعد از نماز 

 دو ركعت و پيش از نماز ءز نماز عشامغرب، دو ركعت پس ا
 و ،باشد بخواندفجر دو ركعت كه مجموعاً دوازده ركعت مي

 در حضر به �اهللا  زيرا رسول ،نامندآنها را سنت رواتب مي
اند اما در سفر بجز رواتب فجر و انجام آنها مواظبت فرموده

.خواندنماز وتر سنت نمي
خداوند . ماست الگوي � اهللا و در اين باره رسول

‰:فرمايدمي s) ©9tβ% x.öΝä3 s9’ ÎûÉΑθ ß™u‘«!$#îο uθó™é&×π uΖ |¡ ym〈!
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:_�sfسرمشق و الگوي رسول خدا ) زندگى(در «<!��: 
.»زيبايي براي شما است

01 ��6�$2^� 746/ فرموده �اهللا و رسول  2349:
.)يبخار. (»نماز بخوانيد همانطور كه ديديد من نماز خواندم«

بهتر آن است كه نمازهاي رواتب و وتر در منزل خوانده 
. شود و اگر در مسجد خوانده شد اشكالي ندارد

=�x'6;� O? 4#/: فرمايد مي�اهللا رسول   n�T( �NY
#KL;(2�w= G9:»  بهترين نماز انسان آن است كه در منزل

.)متفق عليه. (»خوانده شود بجز نمازهاي فرض
بر نمازهاي سنت رواتب سبب داخل شدن به محافظت 
 روايت شد كه �در صحيح مسلم از ام حبيبه . بهشت است

-� -@U I� V3c- /: فرمود مي�اهللا شنيدم از رسول : گويدمي
�87K��� "2� ?1 �L�,� r SaU ;,1� Gx��' CH �U2\� �G�N Y nL r ��( 
��T(�� �� G9 :»راي ده ركعت نماز سنت را بروزانه دوازي مسلمانر ه

.»سازدو ميااي را براي در بهشت خانهخدا بخواند 
.امام ترمذي اين حديث را به آنچه گفته شد تفسير نموده است

اگر چهار ركعت سنت پيش از عصر و دو ركعت پيش از 
. دهدمغرب و دو ركعت پيش از عشاء را بخواند كار نيكي انجام مي
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r /:  فرموده�اهللا رسول  Vs��,(�6 �34 O�-� ���,L ?@F 9 :
رحمت خداوند بر آن كسي كه پيش از عصر چهار ركعت نماز «

 كه آنرا – به روايت امام احمد و ابوداود و ترمذي .سنت بخواند
حسن دانسته و ابن خزيمه و ابن خزيمه آنرا تصحيح نموده و اسناد 

.باشدحديث صحيح مي
1? �6^R 4#/: فرموده�اهللا و نيز رسول  R(;, ?1 R( 

#4 R^اي نماز سنت وجود در ميان هر اذان و اقامه «:�6;9
براي هر كسي كه دوست O�~ I=9/براي بار سوم فرمود . »دارد

.)به روايت امام بخاري(داشته باشد نماز سنت بخواند 
و اگر پيش از ظهر چهار ركعت و بعد از آن چهار ركعت 

-�s I'  /:  فرموده�اهللا رسول . انجام دادهبخواند كار خوبي 
� ��zL ?@F |(�6 �3U�
�,( |(�6,�3U �L�,� r n-�s ���Lكسي «: 9

كه بر چهار ركعت سنت پيش از ظهر و پس از آن محافظت نمايد 
امام احمد و اهل . (نمايدخداوند جسد او را بر آتش دوزخ حرام مي

).اندده روايت نمو�سنن آنرا از ام حبيبه 
زيرا . منظور اين است كه دو ركعت به رواتب ظهر اضافه نمايد

 اگر ،باشد و بعد از آن دو ركعترواتب قبل از ظهر چهار ركعت مي
�دو ركعت ديگر را به آن اضافه نمايد آنچه در حديث ام حبيبه 
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.آيدآمده است بدست مي
ـ بن  درود و رحمت فراوان بر خاتم پيامبران محمد        اهللادعب

و نيز بر آن كساني كه تا روز قيامـت از           و بر آل و ياران او باد      
. كننداو به نيكي تبعيت مي
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