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جهر به معناي اعالن و آشكار ساختن و اخفات به معناي آهسته سخن گفتن است و اين دو از    

مواردي هستند كه عرف حد و مالك آنها را مشخص نموده است. مشهور ميان فقهاي شيعه 

عشاء است، و نيز وجوب جهر بر مردان در نمازهاي صبح و دو ركعت أول از نمازهاي مغرب و 

حكم به وجوب إخفات در ركعت سوم مغرب و در دو ركعت پاياني نمازهاي چهار ركعتي است. 

 همچنين جهر و إخفات وصف قرائت بوده و بقيه أذكار از اين بحث خارج هستند.

حكم وجوب جهر  اختصاص به مردان داشته و بر زنان واجب نيست، اگر أجنبي صداي زن را    

 ا حكم به بطالن نماز او نموده اند.بشنود، فقه

حكم وجوب اخفات در قرائت در نماز جمعه و ظهر آن استثناء شده و برخي از اعالم بر وجوب     

« بسم اهلل»جهر و برخي به استحباب آن فتوي داده اند. در قرائت نماز حكم وجوب اخفات براي 

ابتداي سوره در كليه نمازهاي يوميه به ابتداي سور صالتي نيز استثنا شده است و حكم بسم اهلل 

 صورت جهري است.

جهر و اخفات نمازهاي يوميه تابع نماز فريضه آنهاست با اين تفاوت كه جهر در نماز صبح،   

مغرب و عشاء به نحو وجوب است و در نوافل آنها استحباب دارد و اخفات در نماز ظهر و عصر 

. كليه احكام در  مواضع جهر و إخفات، بين إمام و واجب است و در نوافل آنها استحباب دارد

 منفرد عموميت دارند.

هنگامي كه نمازگزار نماز بخواند اما در قرائت نماز خويش مرتكب جهر در موضع اخفات و يا    

اخفات در موضع جهر شود، در اين صورت اگر نمازگزار با حالت عمد و علم مرتكب شود موجب 

اگر در حال نسيان و فراموشي باشد، نماز او صحيح است؛ همچنين در بطالن نماز مي گردد؛ و 

حال جهل، اگر قدرت سؤال و تفحص داشته ولي نپرسيده، نماز او صحيح است اما عقاب دارد 

زيرا نماز مأموربه اتيان نشده است و امكان استيفاء مصلحت آن نيز فوت شده است و در غير اين 

 صورت عقاب ندارد.

 


