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 :خداي متعال فرموده است
 برگزاردن نمازها، و -حافظوا علي الصلواة و الصالة الوسطي، و قوموا هللا قانتين((

) به عبادت(، پايبند باشيد و براي خداوند فروتنانه )عصر ( نماز ميانه
 )238 -سورة بقره ( )).بايستيد

 :وده استو رسول خدا ص فرم
ارايتم لو ان نهرًا بباب احدآم يغتسل فيه آل يوم خمسًا هل يبقي من درنه شيء؟ قالوا 

 چه فكر -ال يبقي من درنه شيء قال فذالك مثل صلوات الخمس يمحو اهللا بهن الخطايا
مي آنيد، اگر به در خانة يكي از شما جويي باشد آه در آن هر روز پنج بار غسل 

نه، : ز چرك و پليدي در وجود آن باقي مي ماند؟ اصحاب گفتندمي آند، آيا چيزي ا
پس اين است : چيزي از چرك و پليدي باقي نمي ماند، مبارك فرمود! يا رسول اهللا

 )).مثل نمازهاي پيجگانه آه خداوند به وسيلة آنها گناهان را محو مي نمايد
 )به روايت بخاري و مسلم از ابي هريره رض (

 . دگارش وصل مي آند��ادتهاست، زيرا بنده را به پرونماز بزرگترين عب
 .نماز شكرگزاري براي خداي متعال در برابر نعمتهاي بيشمار آن است

 .در لغت به معناي دعاء است) صاله(نماز 
عبارت است از اقوال و افعالي آه با تكبير افتتاح و با سالم : و در اصطالح شريعت

 .يدادن ختم مي شود، با شرائط مخصوص

 
 



 انواع نماز
 

 :نماز به دو قسم تقسيم مي شود
 .نماز مشتمل بر رآوع و سجده -1
 .نمازي آه داراي رآوع و سجده نيست، و آن نماز جنازه مي باشد -2

 .نماز داراي رآوع و سجده بر سه نوع تقسيم مي شود
 . و آن عبارت است از نمازهاي پنجگانة همه روزه-:فرض -1
رت است از نماز وتر و نماز هر دو عيد، و قضاء آوردن  و آن عبا-:واجب -2

نمازهاي نافله اي آه بعد از شروع فاسد گرديده اند، و دو رآعت نماز بعد از 
 .طواف

 . و آن عبارت است از نمازهاي غير از فرض و واجب-:نفل -3

 
 

 شرطهاي فرضيت نماز
 

 يكجا فراهم شده نماز بر انساني فرض نمي شود، مگر آنگاه آه در وي سه شرط
 .باشد

 .پس نماز بر آافر فرض نيست اسالم؛  -1
 .پس نماز بر آودك فرض نيست بلوغ؛ -2
 .پس نماز بر ديوانه فرض نيست عقل؛ -3

 آنگاه آه به سن هفت -براي پدران و مادران الزم است آه فرزندان خويش را
ي رسيدند، آنان را  به نماز دستور دهند، و آنگاه آه به سن ده سالگ-سالگي رسيدند

 پيش از -در برابر ترك نماز با دست بزنند، تا اينكه بر اداء نمازها در اوقات آنها
 . عادت آنند-آنكه برايشان فرض گردد

 
 

 اوقات نماز
 

 به تحقيق -ان الصلوة آانت علي المؤمنين آتابًا موقوتا: ((خداي متعال فرموده است
 )103 -سورة نساء)). (آه نماز بر مؤمنان فرض زمانداري است

 :و رسول خدا ص فرموده است
خمس صلوات افترضهن اهللا تعالي، من احسن وضوءهن و صالهن لوقتهن و اتم «



رآوعهن و خشوعهن آان له علي اهللا عهد ان يغفر له، و من لم يفعل فليس له علي 
 را  پنج نماز است آه خداي متعال آنها-اهللا عهد، ان شاء غفر له و ان شاء عذبه

فرض گردانيده است، آسي آه نيك گرداند وضوء آنها را و بگزارد آنها را در وقت 
هاي آنها، و تمام گرداند رآوع و خشوع آنها را، پس براي او بر خدا عهدي است آه

 او بر خدا عهدي، اگر  برايش بيامرزد، و هر آس چنين نكند پس نيست براي
 )به روايت امام احمد. (»ابش مي آندبخواهد برايش مي آمرزد و اگر بخواهد عذ

خداي متعال بر مسلمانان در يك شبانه روز پنج نماز را فرض گردانيده است، آه 
 :اين فرايض عبارت اند از

 .و آن دو رآعت است: نماز صبح -1
 .و وقت آن از طلوع صبح صادق شروع و تا پيش از طلوع خورشيد ادامه مي يابد

 .عت استو آن چهار رآ: نماز ظهر -2
 -و وقت آن هنگام زوال خورشيد از ميانة آسمان شروع، و تا آنگاه آه ساية هر چيز

 دو چند آن گردد، ادامه -بجز ساية اصلي آن آه در هنگام زوال پديدار مي شود
در نزد امام ابو حنيفه رحمه اهللا و امام محمد رحمه اهللا تا آنگاه ادامه دارد آه . دارد

و امام طحاوي رحمه اهللا اين رأي را ترجيح داده . آن گرددساية هر چيز همانند 
 .است

و وقت آن از بعد از انتهاي وقت ظهر . و آن چهار رآعت است: نماز عصر -3
 ( ).شروع، و تا غروب خورشيد ادامه دارد

 .و آن سه رآعت است: نماز مغرب -4
( دارد، و وقت آن از غروب خورشيد شروع و تا غايب شدن شفق سرخرنگ ادامه 

 .آن است و فتواه بر) 
 .و آن چهار رآعت است: نماز عشاء  -5

 .و وقت آن از غايب شدن شفق شروع و تا طلوع صبح صادق ادامه دارد
و آن واجب است، آن وقت نماز عشاء مي باشد مگر اينكه بعد از نماز : نماز وتر 

 .عشاء خوانده مي شود، نه قبل از آن
بل از نماز عشاء خواند، عود آردن نماز وتر بعد از پس اگر آسي نماز وتر را ق
 .نماز عشاء بروي واجب است

 
 

 فروعاتي آه به اوقات نماز تعلق مي گيرند
 

 .در نماز بامداد( ) إسفار  مستحب است
 .تأخير نماز ظهر در فصل تابستان مستحب است
 .تعجيل نماز ظهر در فصل زمستان مستحب است



ر در فصل زمستان؛ اگر چنانچه روز ابري باشد، تا تأخير نماز ظه مستحب است
 .آنكه بر زوال خورشيد يقين حاصل شود

تأخير نماز عصر، تا آنگاه آه رنگ خورشيد به زردي تغيير نكرده  مستحب است
 .است

 .تعجيل نماز عصر در روز ابر آلود مستحب است
 .تعجيل نماز مغرب مستحب است
 . ابر آلودتأخير نماز مغرب در روز مستحب است
 .تأخير نماز عشاء تا گذشت يك سوم شب مستحب است
تأخير نماز وتر تا آخر شب براي آسي آه از بيدار شدن در آخر شب  مستحب است
 .مطمئن است

جمع آردن ميان دو فرض در يك وقت واحد جواز ندارد، خواه جمع آردن به روي 
 .عذري بوده باشد، يا بدون عذر

 واجب است تا نماز ظهر و عصر را در - مخصوصًا–ام بر حجاج بيت اهللا الحر
 .عرفه به همراه امام در وقت ظهر اداء نمايند

و نيز برايشان واجب است تا نماز مغرب و عشاء را به مزدلفه د رهمان وقتي اداء 
 .نمايند آه در آن به مزدلفه مي رسند

 
 

 اوقاتي آه در آنها نماز خواندن جواز ندارد
 

 .در اوقات آتي جواز ندارد، چه نماز فرض باشد و چه واجبنماز خواندن 
 :همچنان قضاء آوردن نمازهاي فوت شده در اين اوقات جواز ندارد

 .وقت طلوع خورشيد، تا آنكه خورشيد باال آيد -1
 ( ).وقت استواء خورشيد، تا آنكه خورشيد زوال پيداآند -2
د، و از اين حكم نماز عصر وقت زرد شدن خورشيد، تا آنكه خورشيد غروب آن -3

همان روز مستثني است، زيرا آه گزاردن نماز عصر در هنگام زرد شدن خورشيد 
 .نيز جواز دارد

و اداء آردن آنچه آه واجب گرديده است در اين اوقات صحت دارد، اما به همراه 
 .آراهيت

رد به پس اگر در اين اوقات جنازه ا ي حاضر گرديد؛ نماز خواندن بر آن جواز دا
 .همراه آراهيت

و اگر آسي آيت سجده اي را در اين اوقات خواند، براي او اداء سجدة تالوت جواز 
 . همراه آراهيت دارد؛ به



 .خواندن نمازهاي نافله در اين اوقات مكروه تحريمي است

 
 

 اوقاتي آه در آنها خواندن نمازهاي نفل مكروه است
 

 :روه استخواندن نماز هاي نفل در اوقات آتي مك
خواندن بيشتر از نماز سنت فجر آه عبارت است از دو رآعت است، بعد از  -1

 .طلوع با مداد
 .بعد از نماز با مداد، تا آنگاه آه خورشيد باال مي آيد -2
 .بعد از نماز عصر، تا آنگاه آه خورشيد غروب مي آند -3
جمعه بيرون ميدر آن هنگام آه خطيب در روز جمعه براي خواندن خطبة نماز  -4

 .آيد، تا آنگاه آه از فرض جمعه فارغ مي گردد
در هنگام گفتن اقامت؛ و خواندن سنت فجر از آن مستثني است، زيرا آه سنت  -5

 در گوشة مسجد خوانده مي - بدون آراهيت-فجر در هنگام اقامت و بعد از آن نيز
 .مي يابدشود، اگر چنانچه شخص يقين داشت آه امام را در رآعت دوم در 

قبل از نماز عيد؛ پس قبل از نماز عيد نماز نفل نخواند، نه در منزلش و نه در  -6
 .مصلي

 . در مصلي- خاصتًا-بعد از نماز عيد -7
پس اگر بعد از نماز عيد در منزلش نماز نفل را خواند وي جائز است بدون 

 .آراهيت
شت آه اگر به نفل در هنگام تنگ بودن وقت؛ به طوري آه شخص از آن بيم دا -8

 .مشغول شود نماز فرض از وي فوت مي شود
در هنگام حاضر شدن غذا؛ اگر چنانچه شخص گرسنه بود و در نفس خويش ميل -9

 .شديدي به سوي غذا مي يافت
 .در هنگام فشار آوردن پيشاب، يا مدفوع، يا بادشكم -10

دفوع، و باد مكروه نماز چه فرض باشد و چه نفل، در هنگام فشار آوردن پيشاب، م
 .است
در هنگام حضور چيزي آه خاطر شخص را به خود مشغول گردانيده و به  -11

 .خشوع در نماز خلل وارد مي آند
 . براي حاجي مخصوصًا-در بين نماز ظهر و عصر در عرفه -12
 . براي حاجي مخصوصًا-در بين مغرب و عشاء در مزدلفه -13

 
 



 حكم اذان و إقامت
 

 .دان براي نمازهاي فرض؛ سنت مؤآد استاذان بر مر
اقامت بر مردان براي نمازهاي فرض؛ سنت مؤآده است، خواه شخص مقيم باشد يا 
در سفر، و خواه نماز را به جماعت بگزارد، يا به تنهايي، و خواه نماز وقتي را اداء

 .آند يا نماز فوت شده را قضاء آورد
 :و اذان؛ اين است آه بگويد

ر، اهللا اآبر، اهللا اآبر، اهللا اآبر، اشهد ان ال اله اال اهللا، اشهد ان ال اله اال اهللا اآب(( 
اهللا، اشهد ان محمدًا رسول اهللا، اشهد ان محمدًا رسول اهللا، حي علي الصاله، حي 
)) ( علي الصاله، حي علي الفالح، حي علي الفالح، اهللا اآبر، اهللا اآبر، ال اله اال اهللا

.( 
؛ دو بار »حي علي الفالح«مداد اذان است، مگر اينكه در آن بعد از و در اذان با 

 .را اضافه آند( ) » الصاله خير من النوم«جملة 
؛ دو بار گفتن »حي علي ا لفالح« بعد از  اقامه هم مثل اذان است، مگر اينكه در آن

 .اضافه مي گردد» قد قامت الصلوه«
 . شتاب آرده شوددر اذان گفتن درنگ و تأني و در اقامت گفتن
 .اذان گفتن جز به زبان عربي صحيح نيست

پس اگر با زباني غير از زبان عربي اذان گفت، اذان او صحيح نمي شود، خواه 
 .دانسته مي شد آه آن اذان است، يا دانسته نمي شد

 
 

 مستحبات اذان
 

 .امور آتي در اذان مستحب است
 .مؤذن با وضوء بوده باشد اينكه  -1
 .مؤذن به سنت و اوقات نماز دانا باشد هاينك -2
 .مؤذن فردي نيكو آار باشد اينكه -3
 .مؤذن در هنگام اذان گفتن روبه قبله نمايد اينكه -4
 .مؤذن دو انگشت خود را در دوگوش خود قرار دهد اينكه -5
روي خويش را به طرف راست بگرداند، و » حي الصاله«در هنگام گفتن  اينكه -6

 .روي خويش را به سمت چپ بگرداند» حي الفالح«تن در هنگام گف
در ميان اذان و اقامت به اندازه اي آه اشخاص پايبند بر جماعت، در آن به اينكه -7

 .نماز حاضر شده بتوانند، فاصله قرار دهد



 .ولي اگر چنانچه از فوت شدن وقت مي ترسيد، پس نماز را به تأخير نيندازد
ان گفتن را به اندازة قرائت سه آية آوتاه يا به اندازة در نماز مغرب اذ اينكه -8

 .برداشتن سه قدم، به تأخير اندازد
براي آسي آه اذان را شنيده است مستحب است آه از شغل خويش دست آشيده  -9

حي «: و مانند آنچه را آه مؤذن مي گويد بگويد، مگر اينكه در هنگام گفتن مؤذن
بگويد، و » ال حول وال قوه اال بااهللا«، او بايد »حي علي الفالح«و » علي الصاله

( ).» صدقت و بررت«: بگويد( ) » الصاله خير من النوم«: در هنگام گفتن مؤذن
مستحب است آه مؤذن و شنوندة اذان بعد از فراغت از اذان با اين آلمات دعا  -10
 :آنند

سيله و الفضيله و ابعثه  الدعوه التامه و الصاله القائمه آت محمد الو اللهم رب هذه«
 ( ).»مقامًا محمود الذي وعدته

 
 

 اموري آه در اذان مكروه است
 

 :امور آتي در اذان مكروه است
 .با نغمه و آهنگ اذان گفتن  -1
 .شخص بي وضوء و اقامت گفتن آن اذان گفتن  -2
 .جنب اذان گفتن  -3
 .آودك غير عاقل اذان گفتن  -4
 .شخص ديوانه اذان گفتن  -5
 .مست اذان گفتن  -6
 .زن اذان گفتن  -7
 .فاسق اذان گفتن  -8
 .شخص نشسته اذان گفتن  -9

 .براي مؤذن مكروه است آه در اثناء اذان و اقامت سخن بگويد -10
.پس اگر مؤذن در اثناي اذان سخن گفت، براي او مستحب است تا اذان را اعاده آند

 . مكروه است- در شهر-ر روز جمعهاذان و اقامت گفتن براي نماز ظهر د -11
هر آس آه بيشتر از يك نماز از وي فوت گرديد، پس براي نماز فوت شدة اول اذان
و اقامت بگويد، سپس در نمازهاي باقي مانده مختار است، پس اگر مي خواهد براي 

هر نماز فوت شده اذان و اقامت بگويد، و اگر مي خواهد فقط به اقامت گفتن اآتفا 
 .دنماي



 
 

 شرطهاي صحت نماز
 

در اينجا چيزهايي است آه در حقيقت نماز داخل نيست، وليكن اين چيزها براي 
صحت نماز الزم اند، بگونه اي آه اگر يكي از اين چيزها فوت گرديد، نماز صحيح 
نمي شود، و اين چيزها به نام شرطهاي نماز ناميده مي شوند، آه اين شرطها جمعًا 

 :شش شرط اند
 .پس نماز بدون طهارت صحيح نيست: طهارت -1

 :و مراد به طهارت عبارت است از
 .اينكه بدن نمازگزار از حدث أصغر، و حدث أآبر پاك بوده باشد :الف
 .اينكه بدن نمازگزار از نجاستي آه از آن بخشوده نشده است پاك بوده باشد :ب
نشده است پاك بوده اينكه جامة شخص نمازگزار، از نجاستي آه از آن بخشوده  :ج

 .باشد
 .اينكه مكاني آه در آن نماز مي خواند، از نجاست پاك بوده باشد :د

و در پاك بودن مكان الزم است تا جاي هر دو پا، و هر دو دست، و هر دو زانو، و 
 .پيشاني پاك باشد

پس نماز بدون پوشيدن عورت در هنگام و جود قدرت بر : پوشيدن عورت -2
 . نيستپوشيدن آن صحيح

و الزم است آه عورت شخص نمازگزار از ابتداي داخل شدن در نماز تا هنگام 
 .فراغت از آن پوشيده باشد

اگر چنانچه يك چهارم عضو قبل از داخل شدن در نماز برهنه بود، نماز منعقد نشده 
 .است

و اگر يك چهارم عضو در اثناي نماز به مدت اداء آردن يك رآن برهنه گرديد، 
 .اطل شده استنماز ب

از ناف است تا انتهاي زانو، پس زانوي مرد عورت است، بر : مقدار عورت مرد
 .خالف ناف آن آه عورت نيست

عورت آنيز از ناف است تا انتهاي زانو به همراه پشت و شكم : مقدار عورت آنيز
 .آن

تمام بدن زن بجز روي و هر دو آف دست و هر دو پاي آن : مقدار عورت زن
 .تعورت اس

بناء نماز بدون آوردن به قبله در هنگام وجود قدرت بر : روي آوردن به قبله -3
 .روي آوردن به سوي آن، صحيح نمي شود

همانا قبلة آسي است آه به مكة مكرمه قرار دارد و بر مشاهده آعبه قادر: عين آعبه



 .است
 .اشدهمانا قبلة آسي است آه بر مشاهده نمودن آعبه قادر نمي ب: جهت آعبه

 .همچنين قبلة آسي آه از مكة مكرمه دور است، جهت آعبه مي باشد
هر آس به جهت بيماري اي، يا به جهت ترس از دشمني، از روي آوردن به قبله 

 .عاجز بود، پس براي او جائز است تا به هر جهتي آه قادر است نماز گزارد
و بيان اوقات . شودبناء نماز قبل از داخل شدن وقت آن صحيح نمي : وقت نماز -4

 .نماز به تفصيل گذشت
 .بناء نماز بدون نيت صحيح نمي شود: نيت -5

اگر چنانچه نماز فرض بود، تعيين آردن آن در نيت واجب است، مثل اينكه نماز 
 . نيت نمايد- مثًال-ظهر يا عصر را

 همچنين اگر نماز واجب بود، تعيين آردن آن در نيت واجب است، مانند اينكه نماز
 .وتر، يا نماز عيدين را نيت نمايد

اما اگر نماز نفل بود، پس تعيين آردن آن شرط نيست بلكه نيت مطلق نماز آفايت 
 .مي آند

اگر چنانچه نمازگزار مقتدي بود، بر او الزم است تا متابعت و پيروي امام را نيت 
 .نمايد

ي براي خداي و مراد به تحريمه آن است آه نمازش را با ذآر خالص: تحريمه -6
 .اهللا اآبر، يا اهللا اعظم، يا سبحان اهللا:  مانند اينكه بگويد متعال افتتاح نمايد،

 همچون خوردن و -و ميان نيت و تكبير افتتاح با عملي آه منافي با نماز است
 . فاصله نيندازد-آشاميدن

ي و در تحريمه شرط است آه آنرا در حال ايستادن قبل از انحناء براي رآوع بجا
 .آورد

 .و اينكه نيت را از تكبير افتتاح به تأخير نيندازد
 .به نحوي آه خودش خود را بشنواند" اهللا اآبر"و اينكه بگويد 

 
 

 فروعاتي آه به شرطهاي نماز تعلق مي گيرند
 

آسي آه چيزي را نمي يابد تا به وسيلة آن نجاست را زائل گرداند، پس به همراه 
 .ز خويش را عود نكندنجاست نماز بگزارد، و نما

آسي آه جامه اي را نمي يابد تا به وسيلة آن عورت خويش را بپوشاند و همچنين 
علف يا گلي را براي اين منظور نمي يابد، پس برهنه نماز بخواند و نمازش را عود 

 .نكند
 .هر آن آس آه يك چهارم جامه اش پاك بود، نماز آن بطور برهنه جواز ندارد



مه اش نجس بود، پس نماز خواندن آن در جامة نجس بهتر از نمازهر آن آس آه جا
 .خواندن آن بطور برهنه است

شخص برهنه نماز را نشسته بخواند، در حالي آه هر دو پايش را به سوي قبله دراز
 .نموده است، و رآوع و سجده را به اشاره بگزارد

ورتي است آه يك نماز گزاردن بر گوشه اي از جامة نجس جائز است، اين در ص
 .طرف آن جامه با حرآت دادن طرف ديگر آن حرآت نكند

 آه قسمت باالي آن پاك و قسمت پائين آن نجس است،  نمازگزاردن برروي نمدي
 .جواز دارد

شخصي آه قبله بروي مشتبه و پوشيده گرديده است و آسي را نمي يابد آه از او در
ي وجود ندارد آه بر قبله داللت نمايد، بارة قبله سؤال نمايد، و همچنين چيز ديگر

 .پس بايد با تحقيق و بررسي اندروني و گمان غالب خويش نماز بگزارد
اگر بعد از بررسي نزد خود نمازگزارد اما باز هم در قبله اشتباه آرد، نماز وي 

 . است صحيح
ويش اگر در اثناي نماز به ا شتباه خويش پي برد، به سوي قبله بچرخد و به نماز خ

 .ادامه دهد
اگر از چند عضو متفرقه، بخشهايي از عورت برهنه گرديد، پس اگر چنانچه 

مجموع آنها به اندازة يك چهارم آوچكترين اعضاي برهنه شده مي رسيد، نماز وي 
 .باطل است

و اگر چنانچه مجموع اعضاي برهنه شده آمتر از اين مقدار بود؛ نماز وي صحيح 
 .است

 
 

 ارآان نماز
 

 .نماز پنج چيز است، و اين پنج فرائض نماز نيز مي باشند( ) آان ار
پس آسي آه يك رآن از آنها را ترك آرد نمازش باطل است، خواه آن را به قصد 

 .ترك آرده باشد يا به سهو
پس نماز بدون قيام صحيح نيست؛ اگر چنانچه شخص بر آن قادر ): ايستادن(قيام -1
 .بود

 .ه فرض نيستو قيام در نمازهاي نافل
 . بطور نشسته جائز است- باوجود داشتن قدرت بر قيام-پس گزاردن نمازهاي نافله

 .اگر چه يك آية آوتاه؛ پس نماز بدون قرائت صحيح نيست: قرائت -2
 .قرائت در دو رآعت اول از نمازهاي فرض، فرض ا ست

 .و قرائت در تمام رآعت هاي نمازهاي واجب و نفل فرض است



 نمازگزار ساقط مي گردد اگر چنانچه او مقتدي بود، بلكه حتي قرائت و قرائت از
 .براي مقتدي مكروه است

 .پس نماز بدون رآوع صحيح نيست: رآوع -3
اندازة فرض شده از رآوع با فرود آوردن سر محقق مي شود، و اينكه شخص 

 .طوري انحناء آند آه به حال رآوع نزديك تر باشد
 ساختن پشت محقق مي شود؛ به گونه اي آه سر با سرين اما آمال رآوع با منحني

 .برابر گردد
 .پس نماز انجام دادن دو سجده در هر رآعت صحيح نيست: سجده -4

اندازة فرض شده از سجده بانهادن بخشي از پيشاني، و نهادن يكي از دو دست، و 
 .يكي از دو زانو، و چيزي از اطراف يكي از دو پا بر زمين، محقق مي شود

اما آمال سجده در صورتي محقق مي شود آه هر دو دست و هر دو زانو و هر دو 
 .پا و پيشاني و بيني بر زمين نهاده شوند

و سجده صحيح نيست مگر بر چيزي آه پيشاني شخص بر آن قرار گيرد، به نحوي 
آه اگر سجده آننده در حال سجده بر پيشاني خويش فشار آورد؛ سر آن بيش از آنچه 

 .ر حال نهادن آن بود پائين تر نرودآه د
و اآتفا نمودن در سجده بر نهادن بيني، صحيح نيست مگر اينكه شخص داراي 

 .عذري باشد
اگر آسي بر آف دست خويش، يا بر آنار جامة خويش سجده آرد، سجده اش جواز 

 .دارد، اما همراه با آراهيت
 از نصف گز از جاي و براي صحت سجده اين امر شرط است آه محل سجده بيشتر

 .نهادن هر دو پا بلند نباشد
پس اگر ارتفاع موضع سجده از نصف گز زيادتر بود، نماز صحيح نيست، مگر در 

 .صورتي آه ازدحام شديدي بوده باشد
قعدة اخير به مقدار خواندن التحيات بعضي از فقهاء بيرون شدن از نماز را با  -5

سته اند، وليكن در نزد محققان اين امر فرض فعل نمازگزار نيز از فرائض نماز دان
 .نيست، بلكه واجب مي باشد

 
 

  نماز واجبات
 

 .امور آتي در نماز واجب است
پس هر آس چيزي از اين را سهوًا ترك نمود، نماز آن ناقص است و بايد آن را با 

 .سجدة سهو جبران نمايد
ماز بروي واجب مي شود،و هر آس چيزي از اين امور را عمدًا ترك نمود، اعادة ن



 .و در غير آن گنه آار است
 .»اهللا اآبر«: افتتاح نماز مخصوصًا با گفتن -1
قرائت سورة فاتحه در دو رآعت اول از نماز فرض، و در تمام رآعتهاي وتر و  -2
 .نفل
در دو)) الحمد هللا((ضميمه نمودن يك سورة آوتاه يا سه آية آوتاه با سورة فاتحه  -3

 . از نمازهاي فرض، و در تمام رآعتهاي وتر و نفلرآعت اول
 .بر سوره يا آيات ديگر)) الحمد هللا((مقدم نمودن فاتحه  -4
 .داء نمودن سجدة دوم بعد از سجدة اول، بدون فاصله انداختن در ميان آنها -5
 ( ).أداء نمودن تمام ارآان نماز با اعتدال و طمأنينه  -6
 .ازة خواندن التحياتنشستن در قعدة اول به اند -7
 ( ).خواندن التحيات در قعدة اول، و همچنين در قعدة اخير  -8
ايستادن به رآعت سوم فورًا به دون تأخير و درنگ، بعد از فارغ شدن از  -9

 .خواندن التحيات
 ).دوبار: (خارج شدن از نماز به لفظ سالم -10
ز فراغت از قرائت فاتحه خواندن دعاء قنوت در رآعت سوم از نماز وتر بعد ا -11

 .و سوره
 .گفتن تكبيرات زوائد در عيدين، و آن تكبير در هر رآعت است -12
 .گفتن تكبير رآوع در رآعت دوم از نماز هر دو عيد -13
در نماز بامداد و در دو رآعت اول از نماز ( ) بلند خواندن امام قرئت را  -14

 نماز جمعه، و در نماز هر دو مغرب، و در دو رآعت اول از نماز عشاء، و در
 .عيد، و در نماز تروايح در رمضان

در نماز جهريه مختار است؛ اگر مي خواهد قرائت را بلند بخواند،) تنهاگزار(منفرد 
) بهتر(و اگر مي خواهد آنرا آهسته بخواند، مگر اينكه در نمازهاي جهريه افضل 

 .بلند خواندن آن است
به طور آهسته در نمازهاي ظهر و عصر، و ) نهاگزارت(قرائت امام، و منفرد  -15

در رآعت اخير از نماز مغرب، و در رآعت اخير از نماز عشاء و همچنين در 
 .نمازهاي نافلة روز

آسي آه سوره را در دو رآعت اول از نماز عشاء ترك آرد، آن را در دو رآعت 
 .جام دهداخير به همراه فاتحه به طور جهري بخواند،و سجدة سهو هم ان

و آسي آه سورة فاتحه را در دو رآعت اول ترك آرد، آنرا در دو رآعت اخير 
 .تكرار نكند، بلكه براي جبران آنچه آه از وي فوت شده است سجدة سهو انجام دهد

 

 
 



 سنتهاي نماز
 

امور آتي در نماز سنت است، وعمل آردن به آنها الزم مي باشد تا نماز شخص 
 -صلوا آما رايتموني اصلي«: سول اآرم ص فرموده اندآامل گردد، چنانكه ر

 .»آنگونه نماز بخوانيد آه من را مي بينيد نماز مي خوانم
در هنگام گفتن تكبير تحريمه راست بايستد، بدون اينكه سرش را  اينكه  -1

 .فرواندازد
( دستهايش را قبل از گفتن تكبير تحريمه به برابر هر دو گوشش بلند نمايد اينكه -2
.( 
هر دو آف دست و انگشتانش در حالت باال بردن دو دست در تكبير  اينكه -3

 .تحريمه رو به سوي قبله باشد
انگشتانش را در وقت باال بردن هر دو دست، به طور عادي بر حال خود  اينكه -4

باقي گذارد، پس نه آنها را آًال به هم بچسباند و نه هم آنها را آًال از همديگر باز و 
 .اده گرداندگش
 ( ). برباالي دست چپ خويش در زير ناف بنهد دست راست خويش را اينكه -5
داخل آف دست راست خود را بر بيرون آف دست چپ خود قرار دهد در  اينكه -6

( را بر مچ دست خويش حلقه نموده است » ايهام«و » خنصر«حالي آه دو انگشت 
.( 
 .ير ناف، ثناء بخواندبه دنبال نهادن هر دو دست برز اينكه -7

سبحنك اللهم و بحمدك، و تبارك اسمك، و تعالي جدك، «: و ثناء اين است آه بگويد
 .»و ال اله غيرك

 ( ).بگويد» اعوذ بااهللا من الشيطن الرجيم«: قبل از قرائت سورة فاتحه اينكه -8
 .بگويد» بسم اهللا الرحمن الرحيم«: در هر رآعت قبل از سورة فاتحه اينكه -9

 .بگويد» آمين«: درهنگام فارغ شدن از سورة فاتحه، آهسته اينكه -10
در حالت قيام در ميان هر دو پاي خويش به اندازة چهار انگشت گشادگي  اينكه -11

 .باقي گذارد
در نماز ظهر و در نماز با مداد، بعد از قرائت فاتحه سوره اي را از  اينكه -12

و در نماز عصر و عشاء، سوره اي را از بخواند، ( ) سوره هاي اوساط مفصل 
بخواند، و در نماز مغرب سوره اي را از سوره هاي ( ) سوره هاي اوساط مفصل

 .بخواند( ) قصار مفصل 
 .فقط در نماز با مداد، رآعت اول را از رآعت دوم طوالني تر گرداند اينكه -13
 .تكبير رآوع است -14
ويش را با هر دو دست خويش گرفته و در حال رآوع، هر دو زانوي خ اينكه -15

 .انگشتانش را از هم گشاده گرداند



در حال رآوع پشتش را هموار گردانيده و سرش را با سرينش برابر سازد، و  -16
 .هر دو ساق پاي خويش را راست و آشيده بدارد

 .بگويد» سبحان ربي العظيم«در رآوع حد اقل سه بار  اينكه -17
 . رآوع دو دستش را از دو پهلويش دور نگهداردمرد در حال اينكه -18
و مقتدي »سمع اهللا لمن حمده«امام در هنگام برداشتن سر از رآوع  اينكه -19

 .بگويد» ربنا ولك الحمد«آهسته 
 .هر دو را با هم يكجا بگويد) تنهاگزار(ومنفرد 

 .تكبير سجده است -20
س هر دودست خود، و سپسدر هنگام سجده، اول هر دو زانوي خود، سپ اينكه -21

 .روي خود را بر زمين بنهد
در هنگام برخواستن از سجده، اول خود، سپس هر دو دست خود، و  اينكه -22

 .سپس هر دو زانوي خود را از زمين بر دارد
 .در حال سجده، روي خويش را در ميان هر دوآف دست خويش بنهد اينكه -23
ز هر دوران خويش، و هر دو آرنج در حال سجده، شكم خويش را ا اينكه -24

 . دو پهلوي خويش، و هر دو بازوي خويش را از زمين دور گرداند خويش را از
 .در حال سجده، انگشتان هر دو دست وي به هم چسبيده باشد اينكه -25
 .در حال سجده، انگشتان هر دو پاي وي رو به سوي قبله باشد اينكه -26
 .بگويد» سبحان ربي االعلي«: ار به طور آهستهدر سجده حد اقل سه ب اينكه -27
 .براي برداشتن سر از سجده تكبير بگويد اينكه -28
بدون نشستن و بدون تكيه دادن دودست خويش به زمين، از سجده  اينكه -29

 .برخيزد، مگر در صورتي آه براي وي عذري باشد
هد، چنانكه در هر دودست را در بين دو سجده بر هر دو ران خويش بن اينكه -30

 .حال خواندن التحيات آنها را مي نهاد
در حالت نشستن در قعدة اول و اخير پاي چپش را فرش نموده و پاي  اينكه -31

 ( ).راستش را ايستاده آند
در تشهد اشاره آند، يعني آن را در هنگام گفتن ) سبابه(با انگشت مسبحه  اينكه -32

 .فرونهد» اال اهللا «بلند نموده و در هنگام گفتن» الاله«
سورة فاتحه را در دو رآعت اخير از نمازهاي ظهر و عصر و عشاء و  اينكه -33

 .در رآعت سوم از نماز مغرب بخواند
 .بعد از تشهد در قعدة اخير بر رسول خدا ص درود بخواند اينكه -34
بعد از تشهد در قعدة اخير بر رسول اآرم ص در حق خويش با دعاهاي  اينكه -35

 .مأثوره دعاء نمايد
 : و از دعاهاي مأثوره يكي هم اين دعاء است

اللهم اني ظلمت نفسي ظلما آثيرًا، و انه ال يغفر الذنوب اال انت، فاغفر لي مغفره «
 ( ).» من عندك، وارحمني، انك انت الغفور الرحيم



 روي خويش را به جانب راست و» السالم عليكم و رحمة اهللا«در هنگام گفتن  -36
 .چپ بگرداند

 ( ).امام، تكبيرات انتقال را بلند و مقتدي آنها را آهسته بگويد اينكه -37
 .را بلند، و مقتدي آنرا آهسته بگويد» السالم عليكم ورحمة اهللا«امام به  اينكه -38
و جنيان ) مالئكه حفظه(امام به سالم خويش؛ مردان، و فرشتگان نگهبان  اينكه -39

نيت آند، يعني اينكه نيت او اين باشد آه براي آنها سالم مي صلح و نيكو آار را 
 .گويد

و مقتدي به سالم خويش امام را به همراه جمعيت همراه امام نيت آند، و منفرد 
 .فقط فرشتگان را نيت آند) تنهاگزار(

 .آواز خويش را در سالم دوم نسبت به سالم اول پايين بياورد اينكه -40
 .را از جانب راست آغاز آندسالم دادن  اينكه -41
 .سالم مقتدي با سالم امامش پيوسته باشد اينكه -42
مسبوق، فراغت امام را از هر دو سالم انتظار بكشد، و قبل از فراغت  اينكه -43

 .امام از هر دو سالم، براي تمام آردن نماز خويش ايستاده نشود

 
 

 فاسد آننده هاي نماز
 

 :ز امور آتي در اثناء نماز رونما گرديدنماز فاسد مي شود اگر يكي ا
 .شرطي از شرطهاي نماز از نمازگزار فوت گرديد اگر  -1
 .نمازگزار رآني از ارآان نماز را ترك آرد اگر -2
نمازگزار در اثناء نماز خويش سخن گفت، خواه سخن گفتن وي به قصد  اگر -3

 .باشد، يا به سهو، يا به خطاء
 به چيزي دعاء آرد آه مشابه باآالم مردم است، مانند نمازگزار در نماز اگر -4

فالن دختر را به نكاح من در آور، يا انار و سيبي روزي ! اي بار خدايا: انيكه بگويد
 .من آن

بر آسي سالم گفت، يا جواب سالم وي را به زبان، يا به مصافحه  اگر  -5
 .برگرداند

اما اگر . يا به سهو، يا به خطاءبرابر است آه سالم دادن وي به قصد بوده باشد، 
 .چنانچه جواب سالم را به اشاره داد؛ نمازش فاسد نمي شود

 ( ).در اثناي نماز عمل آثير انجام داد اگر -6
 ( ).سينه اش را از جهت قبله بر گرداند اگر  -7
در اثناي نماز چيزي خورد، يا چيزي آشاميد، و لو اينكه آن چيز خورده  اگر  -8

 .اميده شده اندك باشدشده يا آش



( چيزي را خورد آه به دندانهايش چسبيده بود، و به اندازه اي يك نخود بود اگر  -9
.( 

 ( ).بدون ضرورت، سينه صاف آرد اگر -10
در صورتيكه اين چيزها ناشي . در نماز آه آشيد، يا اف گفت، يا ناله نمود اگر -11

 .از ترس خداي متعال نبوده باشد
خود را از آه و ناله نگهداري آرده نمي تواند، از اين حكم مستثني و بيماري آه 

 .است، پس نماز وي با آخ و اف فاسد نمي شود
به آواز بلند گريست، و اين گرية او ناشي از ترس خداي متعال، يا از ياد  اگر  -12

 ( ).آوري بهشت، يا دوزخ نبود، بلكه ناشي از درد، يا مصيبتي بود
 .ازگزار در اثناي نماز به مدت اداء يك رآن برهنه گرديدعورت نم اگر -13
در بدن نمازگزار، يا در جامه اش، يا در مكان نمازش به مدت اداء يك  اگر  -14

 .رآن نجاستي پيدا شد
 .بر نمازگزار در اثناي نماز ديوانگي عارض گرديد اگر  -15
 .بر نمازگزار در اثناي نماز بيهوشي عارض گرديد اگر -16
خورشيد در هنگامي آه نمازگزار مصروف اداء نماز با مداد بود، طلوع  اگر  -17
 .آرد
 .وقت زوال در نماز عيدين داخل گرديد اگر  -18
 .وقت عصر در نماز جمعه داخل گرديد اگر  -19
نمازگزار تيمم زده بود، پس آب را يافت، و بر استعمال آب قدرت  اگر  -20

 .پيداآرد
 ( ).گزار با عمل وي يابه غير عملش شكستوضوء نماز اگر  -21
 .را مد آشيد)) اهللا اآبر((همزة  اگر  -22
 .از روي مصحف قرائت خواند اگر -23
رآني از ارآان نماز را در حالت خواب اداء آرد و آن رآن را بعد از  اگر  -24

 .بيدار شدن از خواب اعاده ننمود
اي نماز خويش بياد آورد آه بر نمازگزار صاحب ترتيب بود، پس در اثن اگر -25

 .عهدة وي نماز فوت شده اي است آه هنوز آن را قضاء نياورده ا ست
خود ساخت آه صالحيت امامت ) جانشين(مردي را خليفة ) پيشنماز(امام  اگر  -26

 .رانداشت
نمازگزار گمان آرد آه بر وي وضوئي عارض شده است پس از مسجد  اگر -27

.در غير از مسجد گذشت)( ) ستره(ي نماز گذشت، يا از نزد بيرون شد، يا از صفها
 .در اثناي نماز به آواز بلند خنديد اگر  -28
موزه اش را در اثناي نماز آشيد، خواه اين آشيدن با عمل اندك باشد يا با  اگر -29

 ).آثير(عمل بسيار 
 اين مقتدي از امامش در اداي رآني سبقت جست، به نحوي آه در اداي اگر -30



 .رآن با امام شريك نبود
مانند اينكه مقتدي قبل از امام خويش رآوع نموده و سرش را قبل از رآوع امام بلند 

 .آند، و اين رآوع را به همراه امام عود ننمايد
دراثناي نماز جنب گرديد، خواه جنابت وي با نگريستن به سوي زني روي اگر -31

 ( ).ن، يا با احتالمداد، يا با فكر آردن در زيبائي آن ز

 
 

 اموري آه نماز با آنها فاسد نمي شود
 

 :نماز با امور آتي فاسد نمي شود
 .سهوًا براي بيرون شدن از نماز سالم داد اگر  -1
 .آسي از موضع سجدة آن گذشت اگر -2
چيزي را خوردآه به دندانهايش چسبيده بود و آن چيز آمتر از يك دانة نخود اگر -3
 .بود
 .به سوي نوشته اي نگريست، و آن نوشته را فهميد ر اگ -4

 
 

 اموري آه در نماز مكروه است
 

امور آتي در نماز مكروه است، پس اجتناب از آنها الزم است تا بر نماز نقصي 
 :عارض نگردد

 .ترك سنتي از سنتهاي نماز به قصد -1
 .بازي آردن نمازگزار با جامه، يا بدن خويش -2
در جامة بذله و حقيري آه شخص در مانند آن جامه به سوي نماز خواندن  -3

 .اشراف مردم بيرون نمي آيد
 .تكيه نمودن بر چيزي در حال نماز -4
 .ميل آردن با گردن به سمت چپ و راست بدون نياز -5
 .نماز خواندن در روبه روي آدمي اي -6
 .نماز خواندن در هنگام فشار پيشاب، مدفوع، و باد شكم -7
 .از خواندن درزمين غير، بدون رضاي آننم -8
نماز خواندن در روبروي آتش، يا در روبروي گلخن و آتشداني آه در آن آتش  -9

 .است
 ).توالت(نماز خواندن در مكان حقير و پستي چون حمام، و مستراح  -10



 .نماز خواندن در ميان راه -11
 .نماز خواندن در گورستان -12
 .ك موضع نجاستنماز خواندن در نزدي -13
 .نماز خواندن به همراه نجاست اندآي آه نماز با آن بدون عذر جواز دارد -14
 .نماز خواندن در جامه اي آه در آن تصاوير موجود ذي روحي است -15
 نماز خواندن در مكاني آه در آن عكس و تصوير هست، خواه تصوير باالي  -16

 ( ).سر آن باشد، يا جلوي روي آن، يا پشت سر آن
 .در هم شكستن و به صدا در آوردن انگشتان -17
 .در هم داخل نمودن انگشتان -18
 .چهار زانو نشستن بدون عذر -19
 ( ).چمباتمه نشستن -20
 .فرش نمودن هر دو بازوي خود در حالت سجده -21
 .نهادن هر دو دست خود بر تهي گاه خويش -22
 .ويشباال زدن هر دو آستين از هر دو بازوي خ -23
نماز خواندن، تنها با شلوار، يا تنها با زير جامه، به همراه داشتن قدرت بر  -24

 .پوشيدن پيراهن
 ( ).نماز خواندن با سر برهنه بدون عذر، يا بدون در نظر داشت مصلحتي  -25
 نماز خواندن در پشت صفي آه در آن گشاده گي و گنجايشي براي ايستادن او  -26

 .موجود است
 .دن آيات و تسبيح ها با انگشتان خويششمر -27
 .پاك آردن خاآي آه او را اذيت نمي آند از روي خويش در اثناء نماز -28
 .بسنده آردن در سجده تنها بر پيشاني، بدون عذر -29
نماز خواندن در حال حاضر بودن غذا، ا گر چنانچه نفس آن ميل به غذا  -30

 .داشت
ماز، به طوري آه غير از آن ديگر سوره اي معين آردن سوره اي خاص در ن -31

 .را نخواند
تكرار آردن قرائت يك سوره در دو رآعت از نماز فرض، اگر چنانچه غير آن -32

 .نيز از حفظ داشت
 .در نمازهاي فرض( ) قرائت بر خالف ترتيب سوره ها به قصد  -33
( ). و فاحشطوالني تر آردن رآعت دوم بر رآعت اول، به دراز آردني زياد -34
برگرداندن انگشتان دستها، يا پاهايش از جهت قبله در حال سجده، يا در غير  -35
 .آن

 .سجده آردن بر پيچ عمامه خود، يا سجده آردن بر تصوير ذي روحي -36
فاصله انداختن در نمازهاي فرض بايك سورة آوتاه ميان دو سوره اي آه آنها  -37

را بخواند و در رآعت » تكاثر«رآعت اول سورة را خوانده است، مانند اينكه در 



 .را، و در ميان آن دو، سورة عصر را ترك آند و بجا گذارد» همزه«دوم سورة 
 .ننهادن دو دست بر دو زانو در رآوع -38
 .ننهادن دو دست بر دوران در تشهد، و در جلسة ميان دو سجده -39
 .خميازه آشيدن -40

رد بايد آن را فروبندد، به اينكه بيرون دست راست بناًء اگر خميازه بروي غلبه آ
 .خويش را بر دهانش بنهد

 .جواب دادن سالم با اشاره -41
 .گرفتن شپش در حال نماز، و آشتن آن -42
نماز خواندن در حالتي آه دور سرش را با منديل بسته است، و ميان آن را  -43

 .برهنه گذاشته است
ي خود را بافته و آنرا دور سر خويش پيچيده نماز خواندن در حالتي آه مو -44
 ( ).است
 رو يا از پس پشت خويش در هنگام رآوع و سجده  اينكه جامه اش را از پيش -45

 .باال زند، از بيم آنكه به خاك آلوده شود
فروآويختن جامه اش، به اينكه جامه را بر سر خويش قرار دهد، يا بر دوش  -46

 آن را رهاآند بدون اينكه آنها را از هر دو جانب به  سوي خويش بيندازد و هر دو
 .هم ضميمه گرداند

 .پا( بجلك(فرو آويختن إزار يا شلوارش به پايين تر از هر دو قوزك  -47
.رآوع آردن قبل از تمام نمودن قرائت، و سپس تكميل نمودن قرائت در رآوع -48
 ( ).ذرايستادن امام با تمامي بدن خويش در محراب بدون ع -49
ايستادن امام به تنهايي در مكاني مرتفع به اندازه يك گز، يا در مكاني گود و  -50
. بدون عذر، پس اگر يكي از مقتدي ها به همراه او ايستاد، نماز مكروه نيست پايين
 ( ).بر هم نهادن پلكهاي خويش بدون مصلحتي -51
 .باال بردن دو چشمانش در نگريستن به سوي آسمان -52

 
 

 اموري آه در نماز مكروه نيست
 

 .امور آتي در نماز مكروه نيست
 .بر گرداندن چشم بدون برگرداندن روي -1
 .نماز خواندن در روبروي مصحف -2
 .نماز خواندن به پشت سر مرد نشسته اي آه سخن مي گويد -3
 ).لوستر( يا چلچراغ  نماز خواندن در روبروي چراغ، -4
 .رآعت از نمازهاي نفلتكرار يك سوره در دو  -5



پاك آردن پيشاني خويش از خاك، يا از علف و خار و خاشاك، بعد از فارغ شدن -6
 .از نماز

همچنين پاك آردن پيشاني خويش در ميان نماز از خاشاك يا خاآي آه او را اذيت 
 .مي آند، يا اورا از نمازش به خود مشغول مي گرداند

 .از آزار آنها بيم داشتآشتن مار يا عقرب، اگر چنانچه  -7
 .افشاندن مجامه اش، براي اينكه در رآوع يا سجده به بدنش نچسبد -8
سجده آردن بر فرشي آه در آن تصاوير ذي روحي است، اگر بر اين تصاوير  -9

 .سجده نمي آرد
 .نماز خواندن رو بروي شمشير آويخته اي -10

 
 

 آيفيت اداء نماز
 

اري، پس بر خيز و بايست، و هر دو آف دستت را آنگاه آه مي خواستي نماز بگز
: به برابر هر دو گوش بلند آن در حالي آه نيت آنندة اداء نماز هستي، سپس بگوي

 -، آنگاه دست راستت رابر باالي دست چپ در زير ناف خويش بنه»اهللا اآبر«
بحانكس«:  سپس نماز را افتتاح آن با خواندن آهستة-بيدرنگ به دنبال تكبير تحريمه

 .»اللهم و بحمدك، و تبارك اسمك، و تعالي جدك، و ال اله غيرك
 ( ).»اعوذ بااهللا من الشيطان الرجيم« : سپس آهسته بگوي

سپس سورة فاتحه را بخوان، پس چون از قرائت سورة فاتحه فارغ گرديدي، آهسته 
ك آية بلندبگوي، آنگاه سوره اي را بخوان، يا سه آيت آوتاه را، يا حد اقل ي» آمين«

رآوع آن در حالي آه سرت را با سرينت برابر » اهللا اآبر«را، سپس با گفتن 
 در -ساخته و هر دو زانويت را با دو دستت با انگشتان گشاده، گرفته اي، و بگوي

سه بار علي االقل، سپس » سبحان ربي العظيم «-حالي آه در رآوع قرار داري
ربنا ولك » «سمع اهللا لمن حمده«: گوئيسرت را از رآوع بردار در حاليكه مي 

اآتفا آن، و آرام و مطمئن بايست، آنگاه تكبير بگوي در حالي آه به سوي » الحمد
سجده مي روي، و ابتداء هر دو زانوينت را بر زمين بنه، سپس هر دو دستت را، 

 . هر دو آف دستت سپس رويت را در ميان
آن در حالي آه شكمت را از هر دو و به آرامي بابيني ات، و پيشاني ات سجده 

 اگر چنانچه از دحام -( )رانت، و هر دو بازويت را از پهلوهايت دور گردانيده اي 
 و در حالي آه انگشتان دستها و پاهايت را بسوي قبله برگردانيده اي، و در -نبود

 .حد اقل سه بار» سبحان ربي االعلي«: سجده بگوي
سرت را از سجدة اول برداشته اي، و در ميان دو آنگاه تكبير بگوي، در حالي آه 

سجده بنشين و آرام بگير، در حالي آه هر دو دستت را بر دو رانت نهاده اي، سپس 



.تكبير بگوي، و بار دوم سجده آن، و در سجده دوم نيز حد اقل سه بار تسبيح بگوي
يه آردن بر  بدون تك- براي پا خواستن-آنگاه سرت را تكبير گويان از سجده بردار

و در اينجاست آه رآعت اول به پايان رسيده . زمين با دستهايت، و بدون نشستن
است، و در رآعت دوم نيز همانند آنچه آه در رآعت اول انجام داده اي، انجام بده، 

را نمي ()  در اينجا ديگر دستهايت را بلند نمي آني، و دعاء استفتاح مگر اينكه
نيز نمي گوئي، و چون از سجدة رآعت دوم » ...اهللا اعوذ با «خواني، و در آن 

فارغ شدي پاي چپت را فرش آن، و بر آن بنشين، و پاي راستت را ايستاده آن، در 
حالي آه انگشتان آن را به سوي قبله برگردانيده اي، و دستهايت را بر هر دو رانت 

شهدي را آه از بنه، در حالي آه انگشتانت را از هم گشاده گردانيده اي، انگاه ت
 :حضرت عبداهللا ابن مسعود رض منقول است بخوان

التحيات هللا والصلوه و الطيبات، والسالم عليك ايها النبي و رحمه اهللا و برآاته، «
السالم علينا و علي عباداهللا الصالحين، اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمدا عبده و

 اشاره باال آرده اي،  ا در شهادت به در حالي آه انگشت مسبحه ر ،( )»رسوله
فرودآور، و» اال اهللا«بلند آن، و در هنگام گفتن » الاله«يعني آن را در هنگام گفتن 
 پس بر رسول خدا - همچون نماز با مداد و جمعه و عيدين-اگر نماز دو رآعتي بود

 : از تشهد درود بخوان، و بگو ص بعد
آما صليت علي ابراهيم و علي آل ابراهيم اللهم صل علي محمد و علي آل محمد « 

انك حميد مجيد، اللهم بارك علي محمد و علي آل محمد، آما بارآت علي ابراهيم و 
 ( ). »علي آل ابراهيم انك حميد مجيد

سپس دعاء بخوان، نظيران دعاهائي آه در قرآن آريم وارد شده است، مثل اينكه 
، سپس ( )»  اآلخره حسنه و قنا عذاب النارربنا آتنا في الدنيا حسنه، و في«: بگوئي

السالم عليكم ورحمه «: به سمت راست و چپ سالم بده در حالي آه مي گوئي
 و حال آنكه به هر دو سالم خود آساني را نيت داري آه همراه تواند از نماز  ،»اهللا

 .و جنيان نيكوآار) حفظه(گزاران و فرشتگان نگهبان
چهار رآعتي بود، پس در قعدة اول بر تشهد  اگر نماز سه رآعتي، يا  و

 بلكه بدنبال فارغ شدن از تشهد، تكبير گويان براي رآعت سوم بر خيز، و  ميفزاي،
در رآعت سوم فقط سورة فاتحه را بخوان، اگر چنانچه نماز سه رآعتي بود همچون 

 نماز مغرب، و در رآعت چهارم نيز فقط سورة فاتحه را بخوان اگر چنانچه نماز
، ورآوع وسجده آن ( )چهار رآعتي بود، همچون نماز ظهر و عصر مثًال 

همچنانكه در دو رآعت اول مي آردي، سپس بنشين و در قعدةاخير تشهد را بخوان 
 .و بر رسول خدا ص همچنانكه گذشت درود بخوان

 

 
 



 فضيلت نماز جماعت
 

د با رآوع  و رآوع آني-و ارآعوا مع الراآعين: ((خداي متعال فرموده است
 )43 -سورة بقره)). (آنندگان

صاله الجماعه تفضل صاله الفذ بسبع و عشرين «: و رسول خدا ص فرموده است
به . (» نماز جماعت بر نماز منفرد به بيست و هفت درجه برتري دارد-درجه

 )روايت مسلم
و مسلم است آه رسول خدا ص در طول حيات شريف خويش بر نماز جماعت 

ند بوده و از جماعت حتي در بيماريشان تخلف نكرده اند، مگر به مواظب و پايب
 .ندرت

و همچنين صحابه بزرگوار رضي بر نماز جماعت سخت پايبند بودند و از جماعت 
تخلف نمي آردند مگر شخص معذور يا منافقي آه نفاق آن معروف و شناخته شده 

 :ست آه فرمودبود، چنانچه از حضرت عبداهللا ابن مسعود رضي روايت شده ا
ما را به حالتي مي ديدي آه از نماز جماعت تخلف نمي آرد مگر منافقي آه نفاق «

آن شناخته شده بود، يا بيماري، و چنان بود آه حتي بيمار با تكيه بر شانه هاي دو 
رسول خدا ص به : مرد به سختي راه مي رفت تا به نماز جماعت مي آمد، و فرمود

 از سنتهاي هدي نماز خواندن در مسجدي   دادند، و هماناما سنتهاي هدي را تعليم
 )به روايت مسلم. (»است آه در آن اذان گفته مي شود

 .همانا ارتباطي است آه در ميان نماز مقتدي و امام بر قرار مي شود: جماعت
 .جماعت بايك تن همراه امام در همة نمازها منعقد مي شود مگر در نماز جمعه

 .جمعه با سه مرد به جز امام، منعقد مي شودو جماعت در نماز 

 
 

 حكم جماعت
 

جماعت نمازهاي پنجگانه براي مردان سنت عيني مؤآده اي است آه در قوت خود 
 .شبيه واجب مي باشد

 .و تخلف از جماعت جواز ندارد مگر با عذري شرعي
 .شدهر آس آه عذري ندارد و معتاد به ترك جماعت است پس محققًا گنه آار مي با

 .جماعت شرط إقامة نمازهاي جمعه و عيدين مي باشد
 .پس نماز جمعه، ونمازهاي عيدين بدون جماعت صحيح نمي شود

سنت آفايي ) خورشيد گرفتگي(جماعت براي نماز تراويح و براي نماز آسوف 
 .مؤآده اي است



 . نماز وتر در رمضان مستحب است جماعت براي
 اگر چنانچه -ن مكروه تنزيهي استجماعت براي نماز وتر در غير رمضا

 .نمازگزاران آنرا به طور دائم بر پا مي ساختند
پس اگر در غير رمضان يك بار يا دو بار نماز وتر را به جماعت گزاردند، بدون 

 .اينكه برآن مواظبت آنند، به آن باآي نيست
 .مكروه است) ماه گرفتگي(جماعت براي نماز خسوف 
فله مكروه است اگر چنانچه با دعوت آردن مردم از وجماعت براي نمازهاي نا

 .يكديگر جهت إقامة آن و با اعالم نمودن بر پا مي گرديد
اما اگر مردم بدون دعوت و اعالمي جمع شدند و بدون اذان و اقامه جماعت نافله را

 .بر پا آردند، اين آار مكروه نيست
 و مؤذن است، در حالي برگزار آردن جماعت دوم در مسجد محلي آه داراي امام

آه اهل آن محله با اذان و اقامت نماز گزارده اند، مكروه است، اما اگر چنانچه شكل
وهيئت برگزاري نماز جماعت دوم با جماعت اول فرق داشت، به اين ترتيب آه امام

 جماعت اول در آن ايستاده بود؛ ايستاد پس  جماعت دوم در غير مكاني آه امام
 .ماعت دوم مكروه نيستبرگزار آردن ج

 
 

 جماعت براي چه آسي سنت است؟
 

جماعت براي آسي آه در آن شرطهاي آتي فراهم باشد سنت مؤآده اي است آه در 
 :قوت خود شبيه واجب مي باشد

 .مرد باشد، پس جماعت براي زن سنت نيست اينكه  -1
 .بالغ باشد، پس جماعت براي آودك سنت نيست اينكه -2
 .ل باشد، پس جماعت براي ديوانه سنت نيستعاق اينكه -3
 .از عذرها سالم باشد، پس جماعت براي شخص معذور سنت نيست اينكه -4
 .آزاد باشد، پس جماعت براي برده سنت نيست اينكه -5

اگر هر يك از زن، آودك، ديوانه، معذور، و برده به جماعت نماز گزاردند؛ نماز 
 .مي شوندآنها صحيح است و بر آن ثواب داده 

 
 

 حضور در جماعت چه وقت ساقط مي شود؟
 

 : اگر يكي از عذر هاي آتي رونما گرديد؛ حضور در جماعت ساقط مي شود



 .از آسمان باران سختي مي باريد اگر  -1
هوابسيار سرد بود، به طوري آه شخص مي ترسيد آه اگر به سوي مسجد  اگر -2

 . وي شدت مي يابدبيرون رود بيمار مي شود، يا بيماري موجود
 .در راه گل سختي بود اگر -3
 .هوا سخت تاريك بود اگر -4
 ( ).اگر شب بود و باد سختي مي وزيد -5
 .شخص مريض بود اگر  -6
 .شخص نابينا بود اگر  -7
 .شخص پير مرد فرتوتي بود آه توانائي پياده رفتن به مسجد را نداشت اگر -8
 .به امور وي مي پرداختشخص؛ پر ستار بيماري بود و  اگر -9

 .شخص؛ تحت فشار پيشاب يا مدفوع خويش بود اگر -10
شخص؛ زنداني بود، چه به خاطر حق آسي زنداني گرديده بود و چه بدون اگر -11
 .حق
 .هر دو پاي شخص يا يكي از دو پاي آن قطع شده بود اگر -12
انداشت، همچون شخص داراي درد و علتي بود آه با آن توان راه رفتن ر اگر -13

 .فلج بودن
غذا در نزد شخص حاضر گرديده بود، و او گرسنه بود و به غذا ميل  اگر  -14

 .داشت
 .شخص براي سفر آمادگي مي گرفت اگر -15
شخص از ضايع شدن مالش در صورت مشغول شدن به جماعت بيم  اگر -16

 .داشت
ما در صورت مشغول شخص از به راه افتادن قطار يا پرواز آردن هواپي اگر  -17

 .شدن به جماعت بيم داشت

 
 

 شرطهاي صحت امامت
 

 :براي صحت امامت شرط است آه امور آتي در امام فراهم بوده باشد
 .امام مرد باشد، پس امامت زنان براي مردان صحيح نيست اينكه  -1
 .امام مسلمان باشد، پس امامت آافر به هيچ حالي صحيح نيست اينكه -2
 .مام بالغ باشد، پس امامت آودك صحيح نيستا اينكه -3
 .امام عاقل باشد، پس امامت ديوانه صحيح نيست اينكه -4
امام بر قرائتي آه براي صحت نماز الزم است قادر باشد، پس امامت و  اينكه -5

پيشنمازي فرد عامي و بيسوادي آه قادر بر قرائت نيست براي آسي آه خود به 



 .تقرائت آشنا است صحيح نيس
 همچون طهارت و پوشيدن عورت -امام فاقد شرطي از شرطهاي نماز اينكه -6

 .نباشد
امام از عذرها سالم باشد، همچون خونريزي دائم بيني، و سلسل البول  اينكه -7
 ).خروج بي اختيار باد شكم از وي(، وا نفالت الريح)خروج بي اختيار پيشاب(
 الكن نداشته باشد، به گونه اي آه حروف امام صحيح اللسان بوده و زباني اينكه -8

 .را بر وجه صحيح آن نطق و تلفظ نموده بتواند
و » الم«تبديل مي آند، يا » غين« به -مثًال–را » راء«پس امامت شخصي آه 

؛ براي شخصي آه بر نطق آردن به حروف بر وجه »ثاء«را مثًال به » سين«
 .صحيح آن قادر است، صحيح نيست

 
 

 امامت حق تقدم دارد؟چه آسي در 
 

 .و نائب آن سزاوار تر به امامت هستند) خليفه، رئيس جمهور، حاآم(سلطان 
 .امام موظف در يك مسجد سزاوارتر به امامت در همان مسجد بخصوص است

صاحب منزل سزاوارتر به امامت است؛ اگر چنانچه صالحيت امامت را داشت، و 
 .جماعت در منزل وي بر پا مي گرديد

اگر درميان حاضران؛ سلطان، يا نائب آن، يا امام موظف در محل، يا صاحب پس 
منزل نبود، در اين صورت سزاوار ترين مردم به امامت؛ داناترين ايشان است به 

 .احكام نماز از روي صحت وفساد
 . با پرهيزگارترين ايشان است پس از آن حق تقدم

 .و سپس بزرگ ترين ايشان
قرآن و پرهيزگاري و سن با هم برابر بودند؛ آسي به ايشان پس اگر در علم و حفظ 

 .او را انتخاب آرده اند) مقتديان اهل محل(نماز بگزارد آه قوم 
در اين مورد اختالف پيداآردند؛ آسي به ايشان نماز ) مقتديان اهل محل(و اگر قوم 

ا انتخاب بگزارد آه او را اآثريت آنان انتخاب آرده باشند، و اگر اآثريت فردي ر
 .آردند آه سزاوارترين آس به اين آار نبود، پس محققًا آار بدي آرده اند
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  و ترتيب صفهامحل ايستادن مقتدي
 

اگر چنانچه به همراه امام فقط يكنفر مقتدي بود، چه اين مقتدي مردي بالغ باشد يا 
 . بايستد- اندآي دنبال تر از او-آودآي مميز، پس اين مقتدي به جانب راست امام

 .اگر به همراه امام دو مرد يا بيشتر از آن بودند، آنها پشت سر امام بايستند
، آودآان، و افراد خنثي باهم جماعت آردند، در اول مردان و اگر مردان، زنان

 . ببندند، سپس آودآان، سپس خنثايان، و سپس زنان صف
 آنها  الزم است تا بهترين قوم در صف اول بايستند تا اگر امام بي وضوء گرديد،

 .اهليت امامت را داشته باشند
.م در صف مردان در آيداگر در ميان قوم جز يك تن آودك ديگر آودآي نبود، او ه

اما اگر آودآان متعددي بودند، صفي در پشت صف مردان قرار داده شوند، و 
 .صفهاي مردان با آنان آامل ساخته نشود

اگر آسي به نماز آمد و امام را در حال رآوع يافت، پس اگر در صفها گشاده گي 
يستد و در آن  او در خارج از صف تكبير تحريمه نگويد، بلكه در صف با اي بود

 .تكبير تحريمه بگويد، اگر چه آه آن رآعت از او فوت مي شد

 
 
 
 



 شرطهاي صحت اقتداء
 

 :اقتداء آردن به امام با شرطهاي آتي صحت مي يابد
 .مقتدي در هنگام گفتن تكبير تحريمه متابعت امام را نيت نمايد اينكه  -1
 .تدي جلوتر باشدامام حد اقل به اندازة دو پاي خويش از مق اينكه -2
 صحيح  امام در مرتبة پايين تر ا ز مقتدي قرار نداشته باشد، پس اقتداء اينكه -3

اما اقتداء . نمي شود اگر چنانچه امام نماز نافله را مي خواند و مقتدي نماز فرض را
 .صحيح مي شود اگر چنانچه امام نماز فرض را مي خواند و مقتدي نماز نافله را

 و مقتدي هر دو نماز فرض وقت واحدي را بگزارند، پس اقتداء امام اينكه -4
 نماز ظهر را مي خواند و مقتدي نماز عصر - مثًال–صحيح نيست اگر چنانچه امام 

 .را، يا با العكس
 .در ميان امام و مقتدي صفي از زنان نباشد اينكه -5
 قايق عبور مي در ميان امام و مقتدي رود خانة جدا سازنده اي آه در آن اينكه -6

 .آند فاصله نباشد
 .در بين امام و مقتدي راهي نباشد آه در آن ماشين يا گاري عبور مي آند اينكه -7
در بين امام و مقتدي چيزي نباشد آه به سبب آن انتقاالت امام بر مقتدي  اينكه -8

شتبه و پوشيده بماند، پس اگر انتقاالت امام بر مقتدي با شنيدن از امام يا ديدن وي م
 .پوشيده نمي گرديد، اقتداء وي صحيح است

اقتداء آردن آسي آه ايستاده نماز مي گزارد به امامي آه نشسته نماز مي گزارد 
 .صحيح است

 .اقتداء آردن شخص راست قامت به امام آوژپشت صحيح است
اقتداء آردن شخصي آه با اشاره نماز مي خواند به امامي آه مانند وي به اشاره 

 . مي خواند صحيح استنماز
اگر نماز امام به سببي از اسباب فاسد گرديد، نماز مقتدي ها نيز فاسد مي شود، و بر

 و فساد نماز خويش را اعالن نمايد  امام واجب است آه نماز خويش را عود نموده
 .تا مقتدي ها نيز نمازهاي شان راعود آنند

 
 

 از وي پيروي نكند؟چه وقت مقتدي از امامش پيروي آند و چه وقت 
 

اگر امام قبل از مقتدي از تشهد فارغ شود براي رآعت سوم برخواست، مقتدي در 
 .ايستادن او را پيروي ننموده بلكه تشهد خويش را تكميل نمايد، و سپس برخيزد

اگر امام قبل از آنكه مقتدي از تشهد فارغ شود سالم داد، مقتدي از وي پيروي 



 .كميل نموده آنگاه سالم دهدننمايد، بلكه تشهد را ت
 . پيروي ننمايد اگر امام سجده اي را زياد نمود، مقتدي او را در سجدة افزوده شده

 .اگر امام بعد از قعدة اخير سهوًا ايستاد، مقتدي اورا در ايستادن پيروي ننمايد
اگر امام رآعت افزوده شده را با سجده اي مقيد و همراه ساخت، مقتدي خود به 

 . سالم دهدتنهاي
اگر امام قبل از قعدة اخير سهوًا ايستاد، پس مقتدي اور ا پيروي ننموده بلكه تسبيح 
.بگويد تا امام را متوجه سهوش بسازد، و آنگاه بازگشت وي را به قعده انتظار بكشد
پس اگر امام رآعت افزوده شده را با سجده اي مقيد و همراه نمود، مقتدي خود به 

د، و اگر مقتدي قبل از آنكه امام رآعت افزوده شده را به سجده مقيد تنهايي سالم بده
 .سازد؛ سالم داد، فرض آن باطل شده است

اگر امام قبل از آنكه مقتدي تسبيحات سه گانه اش را تكميل نمايد، سرش را از رآوع
 .يا سجده بلند آرد، مقتدي بايد از او پيروي نموده و تسبيح راترك آند

 .سالم دادن قبل از امام خويش مكروه استبراي مقتدي، 
پس اگر مقتدي قبل از آنكه امامش از تشهد فارغ شود سالم داد، نمازش فاسد شده 

 .است

 
 

 احكام ستره
 

 هر گاه-اذا صلي احدآم فليصل الي ستره، وليدن منها«:رسول خدا ص فرموده است
ره اي، و بايد به آن سترهيكي از شما نماز مي خواند، پس بايد نماز بخواند بسوي ست

 ).به روايت ابو داؤد. (»نزديك شود
 - اعم از چوبي يا غير آن-ستره چيزي است آه نماز گزار آنرا جلو خويش مي نهد

 .تا اينكه نمازش را عبور گذرنده اي از جلو آن مختل نگرداند
 براي امام مستحب است آه در جلو خويش ستره اي را قرار دهد، اگر چنانچه در

 .مكاني بود آه عبور و مرور در آن بسيار انجام مي گرفت
 . مقتدي نيازي به گرفتن ستره ندارد، زيرا سترة امام سترة مقتدي نيز هست

 .و براي نمازگزار مستحب است آه نزديك به ستره بايستد
و مستحب است آه نمازگزار از جانب راست يا چپ ستره بايستد، و روبروي آن 

 .قرار نگيرد
 .رط در ستره اين است آه به درازاي يك گز يا بلند تر از آن باشدو ش

 .و نيز شرط است آه ستره به درشتي انگشت يا ضخيم تر از آن باشد

 



 

 احكام عبور از جلوي روي نمازگزار
 

عبور از جلوي روي نمازگزار از موضع هر دو پا تا جاي سجده آن جواز ندارد، 
 .زرگي نماز مي خوانداگر چنانچه نمازگزار در مسجد ب

همچنين عبور آردن از جلوي روي نمازگزار از جاي هر دو پا تا جاي سجدة آن 
 .جواز ندارد، اگر چنانچه نمازگزار در ميداني باز نماز مي خواند

و عبور آردن از جلوي روي نمازگزار از جاي هر دو پاي آن تا ديوار قبله جواز 
ي آوچك، يا در خانه اي آوچك نماز مي ندارد، اگر چنانچه نمازگزار در مسجد

 .خواند
وهمچنين براي نمازگزار جواز ندارد آه نماز خويش را در معرض عبور مردم از 
جلوي روي خويش قراردهد، مثل اينكه بدون ستره در مكاني نماز بخواند آه در آن 

 .عبور و مرور بسيار انجام مي گيرد
 براي نمازگزار جائز است آه عبور اگر آسي از جلوي روي نمازگزار عبور آرد،
 .آننده را با اشاره، يا با تسبيح گفتن دفع نمايد

همچنين براي نمازگزار جائز است آه عبور آننده را با بلند آردن صداي خويش به 
 .قرائت دفع نمايد

 .و براي نمازگزار سزاوار نيست آه عبور آننده را با دستان خويش دفع آند
با اشاره، يا باآف زدن دفع آند، ولي جهت دفع آردن عبور وزن؛ عبور آننده را 

 .آننده صداي خويش را به قرائت بلند نگرداند

 
 

 چه وقت قطع آردن نماز واجب و چه وقت جايز است؟
 

براي نماز گزار جايز نيست آه نماز خويش را بعد از شروع آردن در آن بدون 
 .عذري شرعي قطع آند

 آه نماز خويش را قطع آند، اگر چنانچه پدر يا مادرش براي نماز گزار جايز نيست
 .او را صدا زدند

بر نمازگزار واجب است آه نماز خويش را قطع آند، اگر نابينائي راديد آه در 
 آه اگر او را راهنمائي نكند در چاه  شرف افتادن به چاه يا به گودالي است و ترسيد

 .يا گودال مي افتد
 نماز خويش را قطع آند اگر مظلومي او را به فرياد بر نمازگزار واجب است آه

 .رسي خواند و او هم بر دفع آردن ظلم از آن قادر بود



و براي نمازگزار جايز است آه نماز خويش را قطع آند دزدي را ديد آه مالي را 
. خواه آن مال خود وي بود يا از ديگري است مي دزدد،( ) آه مساوي با يك درهم 

 جواز دارد آه نماز خويش را به تأخير اندازد اگر چنانچه از دزدان و براي مسافر
 .مي ترسيد

 
 

 نماز وتر
 

 وتر حق است، -الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا«: رسول خدا ص فرموده است
 )به روايت ابو داؤد. (»پس آسي آه وتر را نگزارد از مانيست

 .نماز وتر واجب است
.به قصد ترك آرد، قضاء آوردن آن بروي واجب استاگر نماز وتر را فراموشي يا 

 .نماز وتر سه رآعت با يك سالم دادن
 .نماز وتر بعد از فراغت از سنت عشاء خوانده مي شود

.جواز ندارد آه شخص به همراه داشتن قدرت بر ايستادن نماز وتر رانشسته بخواند
مگر اينكه داراي همچنين جواز ندارد آه نماز وتر را سوار بر مرآب بخواند، 

 .عذري باشد
واجب است آه نمازگزار در هر رآعتي از نماز وتر فاتحه و سوره اي را بخواند، 

 .چنانكه در نوافل انجام مي دهد
 .بعد از خواندن دو رآعت از وتر براي تشهد بنشيند

 .و در قعدة اول بر تشهد نيفزايد
اعوذ(را بخواند و نه )) لهمسبحانك ال((وقتي به سوي رآعت سوم بر خواست نه ثناء 

 .را...) بااهللا
وچون از قرائت سوره در رآعت سوم فارغ شد، بر او واجب است آه دستهاي 

خويش را به برابر هر دو گوش خويش باال برده و تكبير بگويد، چنانكه در هنگام 
افتتاح نماز چنين مي آند، سپس قبل از رآوع در حالي آه ايستاده است قنوت را 

 .ندبخوا
 .واجب است در وتر، در تمام سال( ) قنوت 

 .آهسته قنوت را بخوانند) تنهاگزار(هر يك از امام، مقتدي، و منفرد 
سنت است آه در قنوت دعايي را بخواند آه از حضرت عبداهللا ابن مسعود رض نقل

 :شده است، و آن دعاء اين است
عليك، و نثني عليك الخير، و اللهم انا نستعينك، و نستغفرك، و نؤمن بك، و نتوآل «

اللهم اياك نعبد، و لك نصلي، و . نشكرك، و ال نكفرك، و نخلع، و نترك من يفجرك
نسجد، و اليك نسعي، و نحفد، و نرجوا رحمتك، و نخشي عذابك، ان عذابك بالكفار 



 ( ).»ملحق
 في ربنا آتنا«: هر آس آه بر خواندن قنوت مأثوره قدرت ندارد، اين دعا را بخواند

 . ( ). »الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة و قنا عذاب النار
 . سه بار( ) » اللهم اغفر لي«يا بگويد 
 . سه بار ( )» يارب«يا بگويد 

اگر نمازگزار خواندن قنوت را فراموش آرد و آن را در حالت رآوع به ياد آورد، 
 .در رآوع قنوت نخواند

گردد، بلكه بعد از سالم سجده سهو انجامو جهت خواندن قنوت به سوي قيام نيز بر ن
 .دهد، زيرا او واجبي را به فراموشي ترك نموده است

و همچنين اگر قنوت را بعد از باال بردن سر خويش از رآوع به ياد آورد، قنوت 
 .نخواند، بلكه بعد از سالم سجدة سهو انجام دهد

 نكند و ليكن سجدة سهو اگر قنوت را بعد از ايستادن از رآوع خواند، رآوع را عود
 .انجام دهد، زيرا او قنوت را از محل آن به تأخير افكنده است

اگر امام قبل از فراغت مقتدي از خواندن قنوت به رآوع رفت مقتدي از وي پيروي 
 .نكند، بلكه قنوت را تكميل نموده سپس با وي در رآوع مشارآت نمايد

م داشت، از امامش پيروي نموده و اما اگر از فوت شدن رآوع به همراه امام بي
 .قنوت را ترك آند

اگر امام قنوت را ترك آرد، مقتدي قنوت را بخواند، در صورتي آه براي وي 
 .امكان داشت تا با امام در رآوع مشارآت نمايد

و اگر از فوت شدن رآوع به همراه امام بيم داشت، از امامش پيروي نموده و قنوت 
 .را ترك نمايد

 ( ). در غير نماز وتر نخواند مگر در نوازل قنوت را 
خواندن قنوت نوازل براي امام مسنون است، بعد از باال نمودن سر از رآوع، نه 

 ).تنهاگزار(براي منفرد 
براي امام الزم است تا در نوازل اين قنوت را بخواند، و او مي تواند آه آنچه را به 

 :سنت ثابت شده است بر آن بيفزايد
هدنا بفضلك في من هديت، و عافنا في من عافيت، و تولنا في من توليت، و اللهم ا«

بارك لنا في ما اعطيت، و قنا شر ما قضيت، فانك تقضي و ال يقضي عليك انه ال 
يضل من واليت، و ال يعز من عاديت، تبارآت ربنا و تعاليت، و صلي اهللا علي سيدنا

 ( ).» محمد، و آله، و صحبه وسلم
از وتر با جماعت در رمضان بهتر از اداي آن به تنهايي در آخر شب برگزاري نم

 .است
 . وتر در غير رمضان مكروه است وجماعت

 



 

 نمازهاي سنت
 

آنها را افزون بر آنچه آه خداي متعال) ص( از نمازهايي آه رسول خدا  عبارت اند
يند، و آن فرض آرده است مي خواندند، تا به وسيلة آنها به خداي سبحان تقرب جو

بر بعضي از اين نمازها مداومت و مواظبت مي آردند، و بعضي از ) ص(حضرت 
 .آنها را احيانًا ترك مي نمودند

پس نمازهايي آه رسول خدا ص بر آنها مواظبت نموده اند، سنتهاي مؤآده ناميده مي
 .شوند

وده اند به نام و نماز هايي آه احيانًا آنها را خوانده اند، و گاهي هم آنها را ترك نم
 .ناميده مي شوند) مستحب= مندوب(سنتهاي غير مؤآده، يا 

 
 

 سنتهاي مؤآده
 

 .قبل از فرض بامداد  دو رآعت  -1
 .با يك سالم قبل از فرض ظهر چهار رآعت -2
 .بعد از فرض ظهر  دو رآعت  -3
 .بعد از فرض مغرب  دو رآعت -4
 .بعد از فرض عشاء  دو رآعت -5
 .با يك سالم قبل از فرض جمعه چهار رآعت -6
 ( ).با يك سالم بعد از فرض جمعه چهار رآعت  -7

 
 

 سنتهاي غير مؤآده
 

 :عبارت اند از
 .قبل از فرض عصر چهار رآعت  -1
 .بعد از نماز مغرب شش رآعت -2
 .قبل از فرض عشاء چهار رآعت -3
 .بعد از نماز عشاء چهار رآعت -4

ض خوانده مي شوند، مگر اينكه در هر رآعت نمازهاي سنت همچون نمازهاي فر



 ( ).به همراه سورة فاتحه سوره اي ديگر نيز ضميمه مي گردد( )  از رآعتهاي نفل
اگر نماز نافله اي را بيشتر از دو رآعت خواند، و جز در آخر آن به قعده ننشست، 

 . به همراه آراهيت-نفل آن صحيح است
 . نفل در روز بايك سالم، خوانده شودمكروه است اينكه بيشتر از چهار رآعت

 .مكروه است اينكه در شب بيشتر از هشت رآعت نفل بايك سالم، خوانده شود
بهتر در نزد امام ابو حنيفه رحمه اهللا اين است آه چهار رآعت از نوافل با يك سالم 

 .خوانده شود، هم در شب وهم در روز
مام محمد رحمه اهللا اين است آه اما بهتر در نزد امام ابو يوسف رحمه اهللا و ا

 .نمازهاي نوافل در شب دودو رآعت و در روز چهار رآعت خوانده شود
 .طوالني ساختن قيام و قرائت، بهتر از بسيار ساختن رآعتهاي نافله است

 .نافله گزاردن در شب بهتر از نافله گزاردن در روز است

 
 

 نماز هاي مستحب، و شب زنده داري
 

به مسجد در آمده است مستحب است اينكه قبل از نشستن در آن دو براي آسي آه 
 .رآعت نماز بگزارد، وا ين نماز به نام نماز تحية مسجد ناميده مي شود

 .و اگر بعد از نشستن هم دو رآعت گزارد باآي نيست
و اگر بدنبال در آمدن به مسجد نماز فرض را خواند، يا نماز ديگري را خواند، و به

حية مسجد رانكرد، اين نماز جاي تحية مسجد را از جانب وي مي گيرد، و آن نيت ت
 .آافي است

و گزاردن دو رآعت بعد از وضوء، قبل از خشك شدن آب از اعضاء مستحب است،
 .و اين نماز؛ تحية و ضوء ناميده مي شود

و گزاردن چهار رآعت در وقت چاشت مستحب است، و هر چه مي خواهد تا 
 . ناميده مي شود ر آن بيفزايد، و اين نماز؛ نماز ضحيدوازده رآعت ب
 .نماز استخاره، و آن دو رآعت است و مستحب است
 .نماز حاجت، و آن دو رآعت است و مستحب است
 .زنده داشتن شبهاي دهة اخير از رمضان و مستحب است
 .زنده داشتن دو شب عيد فطر و عيد اضحي و مستحب است
 .ده شب اول ماه ذي الحجهزنده داشتن  و مستحب است
 .زنده داشتن شب نيمة شعبان و مستحب است
 اين شبها، ا گر چنانچه  اجتماع نمودن براي زنده داشتن شبي از  مكروه است

 ( ).اجتماع بر اثر دعوت و فراخواني از همديگر بود



 .اما اگر اين اجتماع بدون دعوت و فراخواني بود، پس باآي به آن نيست
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 در رمضان قبل از وتر است
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 نماز نشسته
 

 . صحيح نيست- به همراه داشتن قدرت بر ايستادن-فرض به طور نشسته
 . صحيح نيست- به همراه داشتن قدرت برايستادن-و واجب به طور نشسته
 . صحيح است-داشتن قدرت بر ايستادن به همراه -و نفل به طور نشسته

هر آس نفل را بدون عذر نشسته خواند، پس براي او نصف مزد شخص ايستاده 
 .است

و هر آس نماز را با داشتن عذري نشسته خواند، پس براي او مانند مزد شخص 
 .ايستاده است

 .آسي آه نشسته نماز مي خواند، پس بايد مانند نشستن خويش براي تشهد، بنشيند
اگر نفل را ايستاده افتتاح آرد، براي او جواز دارد آه آن را نشسته تكميل نمايد، 

 .بدون آراهت

 
 

 نماز باالي مرآب
 

 .نماز فرض بر پشت مرآب صحيح نيست
 .و نماز واجب بر پشت مرآب صحيح نيست

بنا بر اين نماز وتر، و نماز نذر، و قضاء اوردن نماز نافله اي آه آن را بعد از 
 .ع آردن در آن فاسد گردانيده است، بر پشت مرآب جائز نيستشرو

اگر نمازگزار داراي عذري بود، مانند اينكه در صورت فرود آمدن از مرآب بر 
پس در همة اين صورتها، نماز . يا آن مكان گل آلود بود. زمين از دشمني مي ترسيد

باشد يا نماز خواندن وي بر باالي مرآب صحيح است، خواه نماز وي نماز فرض 



واجب، و همچنين اگر آسي را نمي يافت آه او را بر مرآب سوار آند، و او خود 
هم به تنهائي توانائي سوار شدن برآنراند اشت، نماز فرض و واجب وي بر باالي 

 .مرآب صحيح است
گزاردن سنتهاي مؤآده بر باالي مرآب جواز دارد، مگر او بايد براي گزاردن سنت 

 .با مداد فرود آيد، زيرا سنت با مداد از غير خود مؤآد تراست
اگر در خارج از شهر بر باالي مرآب نماز مي خواند، به هر جهتي آه مرآب وي 

 .روي آورد، با اشاره نماز بگزارد

 
 

 نماز در آشتي
 

 – نماز فرض بر آشتي روان و در حال حرآت، به طور نشسته بدون عذر خواندن
 .درنزد امام ابو حنيفه رحمه اهللا صحيح است

 درنزد دو امام؛ ابو يوسف و محمد -و نماز فرض بر آشتي روان و در حال حرآت
 . بدون عذر صحيح نيست-)رحمهااهللا(

 رآوع آردن وسجده نماز در آشتي با اشاره صحيح نمي شود، براي آسي آه بر
 .آردن قادر است

اگر آشتي به ساحل و لنگرگاه بسته بود، در آن نماز خواند به طور نشسته به همراه 
 .داشتن قدرت بر ايستادن جواز ندارد

 .اگر شخص بر بيرون شدن از آشتي قادر نبود، نماز وي در آشتي جواز دارد
 .خواه آشتي به لنگرگاه بسته بود يا روان

 
 

 در قطار و هواپيمانماز
 

گزاردن نماز فرض و واجب در قطار در حال حرآت، و هواپيماي در حال پرواز، 
 . صحيح است– بر مذهب امام ابو حنيفه رحمه اهللا -نشسته بدون داشتن عذر

 نماز فرض و واجب در قطار در حال حرآت و هواپيماي در حال پرواز، وگزاردن
 صحيح نيست، مگر در صورتي آه -ثر ائمه در نزد اآ-نشسته بدون داشتن عذر
 . همچون دوران سر باشد- مثًال-شخص داراي عذري

همچنين اگر چنانچه قطار در حال حرآت شديدي است، بگونه اي آه ايستادن بر آن 
دشوار است، نماز به طور ايستاده در ميان دو صندلي قطار نماز خواند، و بر يكي 

وي صحيح است اگر چنانچه امكان سجده آردن از آن دو صندلي سجده آرد، نماز 



 .براي وي بر آف قطار وجود نداشت
اما اگر قطار ايستاده بود، پس در نزد تمام ائمه، نماز نشسته بدون عذر در آن جواز 

 .ندارد
همچنين اگر هواپيما بر زمين ايستاد بود، بدون داشتن عذري نماز به طور نشسته در

 .آن جواز ندارد
ر يا هواپيما رو به سوي قبله به نماز خويش شروع آرد، سپس قطار يا اگر در قطا

 اگر -هواپيما به سوي جهت ديگري متحول گرديد، او نيز به سوي قبله دور زند
 .چنانچه بر دور زدن قادر بود

و اگر بر دور زدن قارد نبود، يا به دور زدن قطار يا هواپيما آگاه نگرديد، نماز آن 
 . است جايز

 
 

 از تراويحنم
 

من قام رمضان ايمانًا و احتسابًا غفر له ما تقدم من «: رسول خدا ص فرموده است
 اهللا ايستاد، آمرزيده   هر آس رمضان را از روي ايمان و به قصد قربت الي-ذنبه

 .»مي شود، براي وي آنچه آه گذشته است از گناهان وي
 )به روايت بخاري و مسلم(

 .ده اي است، هم بر مردان و هم بر زنانسنت عيني مؤآ نماز تروايح
 ( ).همراه با جماعت، سنت آفايه است براي اهل محله  نماز تروايح
 .بيست رآعت است باده سالم نماز تروايح
 .بعد از نماز عشاء است تا طلوع بامداد وقت تراويح

 .مقدم ساختن نماز تروايح بر نماز وتر مستحب است
ز تراويح صحيح است، ليكن مقدم ساختن تراويح بر ومقدم ساختن نماز وتر بر نما

 .وتر بهتر و سزاوار تر مي باشد
شب مستحب است، و همچنين تا نيمة) يك سوم(به تأخير انداختن نماز تروايح تا ثلث 

 .شب
 .و به تأخير انداختن تروايح تا بعد از نيمه شب مكروه نيست

ت، براي استراحت مستحب نشستن بعد از هر چهار رآعت، به اندازة چهار رآع
 .است

 .وهمچنين نشستن بين تراويح پنجم و نماز وتر مستحب است
 .يكبار قرائت تمام قرآن آريم در نماز تراويح در ماه رمضان سنت است

پس قرائت تمام قرآن آريم به جهت آسالت و تنبلي قوم، در رمضان ترك آرده 
 .نشود



در نماز تراويح ترك آرده نشود، و درود خواندن بر رسول خدا ص در هر تشهد 
 .اگر چه قوم ملول و خسته شوند

، وتسبيحات رآوع، و تسبيحات سجده ترك آرده ))سبحانك اللهم((همچنين ثناء 
 .نشود، اگر چه قوم ملول و خسته شوند

و دعاء بعد از درود بر رسول خدا ص، ترك آرده شود اگر چنانچه قوم به آن ملول 
 آن است آه جهت به جاي آوردن سنت دعاء آوتاهي خوانده مي شدند، و ليكن بهتر

 .شود
 .نماز تراويح قضاء آورده نمي شود، نه به جماعت و نه به تنهائي

 
 

 نماز مسافر
 

و اذا ضربتم في االرض فليس عليكم جناح ان تقصروا: (( خداي متعال فرموده است
نيست آه نماز را  و چون در زمين سفر آرديد پس بر شما گناهي –من الصالة 
 )101 -سورة نساء)). (آوتاه سازيد

با رسول خدا ص از «: و بخاري و مسلم از انس رض روايت آرده اند آه فرمود
مدينه به سوي مكه بيرون آمديم، پس آن حضرت دو دو رآعت نماز مي گزاردند تا 

 .»آنكه به مدينه باز گشتيم
واجب است، و خوردن روزة آمترين مسافت سفري آه در آن آوتاه آردن نماز 

رمضان در آن رخصت است؛ همانا سفري است آه مسافت آن سه روز از آوتاه 
ترين روزهاي سال با سير متوسط بوده باشد، وسير متوسط؛ پياده رفتن، و راه 

 .پيمودن شتر است
هر آس مسافت سه روز را مثًال در يك ساعت بر مرآب سريع السيري چون قطار 

 .د، آوتاه آردن نماز بر او واجب استو هواپيما پيمو
 .آوتاه آردن نماز بر مسافر واجب است

 .هر آس نماز خود را در سفر تمام خواند پس محققًا آار بدي آرده است
 .مسافر نمازها را در فرض ظهر، و عصر، و عشاء آوتاه گرداند

 .پس فرض را در اين اوقات بجاي چهار چهار رآعت، دو دو رآعت بخواند
 . در نماز بامداد ونماز مغرب، نماز را آوتاه نگردانداما

 
 

 شرطهاي صحت نيت سفر
 



 :براي صحت نيت سفر سه چيز شرط است
 .اينكه شخصي آه نيت سفر را آرده است بالغ باشد -1

 .پس اگر او آودآي نابالغ بود، آوتاه آردن نماز بر وي واجب نيست
 . سفر خويش مستقل باشداينكه شخصي آه نيت سفر را آرده است، در -2

پس آوتاه آردن نماز واجب نيست اگر چنانچه شخص تابع آسي بود آه او نيت آنندة
 .سفر نبود

بناًء نيت آردن زن در سفر به همراه شوهر اعتباري ندارد، اگر چنانچه شوهر وي 
 .نيت سفر نكرده بود، زيرا زن تابع شوهر خويش است

ارد، اگر چنانچه موالي او نيت سفر را نكرده ونيت سفر آردن خدمتكار اعتبار ند
 .بود، زيرا خدمتكار تابع رئيس و مواليش مي باشد

همچنين نيت سفر آردن سپاهي اعتباري ندارد، اگر چنانچه فرمانده وي نيت سفر 
 .نكرده بود، زيرا سرباز تابع فرمانده خويش است

 .نباشدبا سير پياده، آمتر از سه روز ( ) اينكه مسافت سفر  -3

 
 

 چه وقت آوتاه آردن نماز را شروع نمايد؟
 

آوتاه آردن نماز جواز ندارد مگر آنگاه آه شخص مسافر از قريه بيرون شود و از 
 .آبادي هاي آن بگذرد

و نيز آوتاه آردن نماز جواز ندارد مگر آنگاه آه شخص مسافر از شهر بيرون رود
 ( ).و از فناء آن بگذرد
 به مجرد نيت آردن سفر جواز ندارد؛ اگر چنانچه شخص از پس آوتاه آردن نماز

 .شهر يا قريه خارج نگرديد
همچنين آوتاه آردن نماز جواز ندارد اگر چنانچه شخص از خانه اش بيرون آمد و 

 .ليكن از فناء شهر يا آبادي هاي قريه نگذشت
شد آوتاه آردن نماز در هر سفري جواز دارد، چه آن سفر، سفر طاعت بوده با

همچون حج و جهاد، يا براي امر مباحي باشد همچون تجارت، يا براي امري آه در 
 .آن معصيت است، همچون دزدي

اگر مسافر نماز چهار رآعتي را آامل خواند و بعد از دو رآعت اول به قعده نشست 
نماز وي صحيح است، و دو رآعت اخير نفل مي گردد، و ليكن اين نماز مكروه مي 

 .هت آنكه نمازگزار سالم را از محل آن به تأخير انداخته استباشد، به ج
 اندازة تشهد اگر مسافر نماز چهار رآعتي را آامل خواند و بعد از دو رآعت اول به

ننشست نماز وي صحيح نيست، زيرا نزد ما آوتاه آردن نماز در سفر حتمي است 



 .ورخصت نمي باشد

 
 

 مدت آوتاه آردن نماز
 

وسته فرض خويش را آوتاه گرداند تا آنگاه آه از سفر باز مي گردد و مسافر بايد پي
 .به شهر خويش داخل مي شود

و آوتاه آردن نماز ساقط مي شود اگر چنانچه شخص براي مدت پانزده روز يا 
 . در قريه يا شهري نيت اقامت را نمود بيشتر از آن

همچنان فرض خويش را پس اگر نيت را براي مدت آمتر از پانزده روز آرد، بايد 
 .آوتاه گرداند

همچنين اگر نيت اقامت را نكرد و سالها بدون نيت اقامت در سفر باقي ماند، نماز را
 .آوتاه گرداند

همچنين اگر نيت اقامت را نكرد و سالها بدون نيت اقامت در سفر باقي ماند، نماز 
 .راآوتاه گرداند

 
 

 اقتداء آردن مسافر به مقيم و عكس آن
 

قتداء آردن مسافر به مقيم جواز دارد، و در اين صورت مسافر به پيروي از امامشا
 . بخواند– چهار رآعتي -نماز خويش را به طور آامل

 .و اقتداء آردن مقيم به مسافر نيز جواز دارد
اگر مسافر در مقام امامت به اشخاص مقيم نمازگزارد؛ براي وي الزم است تا بعد 

 .»نماز خويش را تمام آنيد، زيرا من مسافر هستم «:از سالم دادن بگويد
و بهتر اين است آه اين جمله را هم قبل از شروع آردن در نماز و هم بعد از فارغ 

 .شدن از آن، دوبار بگويد
آنگاه آه شخص مقيم بعد از سالم دادن امام مسافر خويش براي تمام آردن نمازش 

 مانند شخص -بدون قرائت تمام آندبر خواست، قرائت نخواند، بلكه نمازش را 
 .الحق

اگر نماز چهار رآعتي را در سفر فوت آرد، بايد دو رآعت قضاء آورد، چه آن را 
 .در سفر قضاء آورد يا در حضر

 



 

 اقسام وطن و احكام آن
 

 .وطن اصلي، با وطن اصلي، باطل مي شود
 ديگر پس اگر شخص وطن اصلي خويش را ترك آرد و از آن به سوي سرزميني

 به سوي وطن - به جهت امري از امور-منتقل گرديد و در آن توطن گزيد، سپس
اول خويش باز گشت، در آن نماز خويش را آوتاه گرداند، زيرا آه آنجا ديگر اآنون

 .وطن اصلي او نيست
 .وطن اقامت، با وطن اقامت ديگر باطل مي شود
 .و وطن اقامت با سفر آردن از آن باطل مي شود

همانا جايي است آه شخص در آن متوطن گرديده ا ست، خواه در آن :  اصليو طن
 .ازدواج نموده باشد يا ازدواج ننموده باشد

همانا جايي است آه شخص در آن براي مدت پانزده روز يا بيشتر نيت: وطن اقامت
 .اقامت آرده است

 
 

 نماز مريض
 

 مكلف نمي گرداند خدواند -وسعهاال يكلف اهللا نفسًا اال : ((خداي متعال فرموده است
 )286 -سورة بقره)). (هيچ نفسي را مگر به اندازة توان آن

صل قائمًا، فان لم تستطع فقاعدًا،«: و رسول خدا ص براي عمران بن حصين فرمود
 ايستاده نماز بگزار، پس اگر نتوانستي -فان لم تستطع فعلي الجنب تؤمي ايماًء

به روايت ابو . (»هلو، اشاره مي آني به اشاره آردنينشسته، و اگر نتوانستي به پ
 )داؤد

 . جواز ندارد– حتي در حال بيماري -ترك آردن نماز
و هر آس چنان بيمار بود آه توانايي اداء نمودن ارآان نماز را به تمامي آن نداشت،

 .پس همان ارآاني را اداء نمايد آه بر اداي آن ها قادر است
.اده نماز خوانده نمي تواند، نشسته با رآوع و سجده نماز بخواندبناًء بيماري آه ايست

 سخت دشوار است، نشسته با رآوع و- بخاطر دردي-و بيماري آه ايستادن براي آن
 .سجده نماز بخواند

همچنين نشسته نماز بخواند اگر چنانچه از بروز مرض، يا ازدياد مرضي، يا به 
 .دن بطور ايستاده، بيم داشتتأخير افتادن شفاء در صورت نمازگزار

همچنين نشسته نماز بخواند اگر چنانچه از رآوع آردن وسجده آردن يا از يكي از 



 .آنها عاجز بود، و رآوع و سجده را با اشاره اداء نمايد
هر آس با اشاره رآوع و سجده مي آند، اشارة خود براي سجده را پايين تر از 

 .اشارة خود براي رآوع قراردهد
اشارة خود براي سجده پايين تر از اشاره براي رآوع قرار نداد، نماز وي اگر 

 .صحيح نمي شود
اگر . و جواز ندارد اينكه چيزي بسوي روي خود باال نموده و بر آن سجده نمايد

شخص بيمار از نشستن عاجز گرديد، افتاده بر پشت نماز بگزارد در حالي آه پاهاي
ي خود را باال نمايد و سر خويش را بر بالشي بلند آن بسوي قبله است، وهر دو زانو

 .آند تا روي آن به سوي قبله گردد، و رآوع و سجده را با اشاره اداء نمايد
 جواز دارد آه بر پهلوي خويش نماز بگزارد، - اگر از نشستن عاجز گرديد-همچنين

 .ورآوع و سجده را با اشاره اداء نمايد
.ائب رآوع و سجده مي گردد آه با سر بوده باشداشاره فقط در صورتي جانشين و ن

 .اما اگر چنانچه اشاره با چشم، يا با ابرو، يا باقلب بود؛ پس نماز آن صحيح نيست
اگر شخص مريض از نماز گزاردن با اشارة سر عاجز گرديد، اداء نماز از وي به 

 آوردن قادر مدت يك شبانه روز به تأخير مي افتد، پس آن را بعد از آن آه بر قضاء
 .گرديد قضاء آورد، و آنچه آه بر يك شبانه روز افزون گرديد از وي ساقط است

آسي آه بر وي جنون يا بيهوشي عارض گرديد و اين بيهوشي و جنون تا بيشتر از 
 .پنج نماز ادامه يافت، اين نماز ها از ذمة وي ساقط است

شي يا جنون تا پنج نماز آسي آه بر وي جنون يا بيهوشي عارض گرديد و اين بيهو
يا آمتر از آن ادامه پيدا آرد، بعد از آنكه به هوش آمد، اين نمازهاي خويش را 

 .قضاء آورد
هر آس نماز خويش را ايستاده افتتاح آرد، سپس از ايستادن عاجز گرديد، نشسته 

ر  اگر چنانچه بر نشستن قادر بود، و اگر بر نشستن قادر نبود افتاده ب-نماز بخواند
 .پشت با اشاره نماز بخواند

 
 

 قضاء آوردن نمازهاي فوت شده
 

به تحقيق _ ان الصلوة آانت علي المؤمنين آتابًا موقوتًا: ((خداي متعال فرموده است
 )103 -سورة نساء)). (آه نماز بر مؤمنان فريضه زمانداري است

 .واجب است اداي نمازها دراوقات آنها
 .ر جواز نداردو تأخير نماز از وقت بدون عذ

هر آس بروي عذري نماز را از وقت آن به تأخير انداخت، قضاء آوردن آن براو، 
 .بعد از بر طرف شدن آن عذر الزم است



 .است قضاء آوردن فرض، فرض 
 .و قضاء آوردن واجب، واجب است

و سنتها و نوافل قضاء آورده نمي شوند مگر آنگاه آه بعد از شروع آردن در آنها 
 .خته شده باشند، آه در اين صورت قضاء آوردن آنها واجب استفاسد سا

اگر سنت بامداد به همراه فرض آن از شخص فوت شد، آنرا همراه با فرض تا پيش 
 .از وقت زوال قضاء آورد

 .و اگر سنت با مداد به تنهائي از وي فوت شد، آنرا قضاء نياورد
 .اجب استرعايت ترتيب در ميان نماز وقتي و نماز فوت شده و

 .پس اداي نماز وقتي قبل از قضاء آوردن نماز فوتي جواز ندارد
همچنين رعايت ترتيب در ميان نمازهاي فوتي با يكديگر واجب است، بناًء قضاء 

 . جواز ندارد- مثًال-آوردن نماز فوتي ظهر قبل از قضاء آوردن نماز فوتي صبح
 .تهمچنين رعايت ترتيب در ميان فرائض و وتر واجب اس

 .پس اداي نماز صبح قبل از قضاء آوردن نماز فوت شدة وتر جواز ندارد
رعايت ترتيب در ميان نمازهاي فوت شده با همديگر و در ميان نمازهاي فوتي و 

 به شش نماز بالغ - به جز وتر-وقتي فقط آنگاه واجب است آه نمازهاي فوتي
 .نگردند

ز بود و او خواست تا آنها را پس اگر چنانچه نماز فوتي شخص آمتر از شش نما
 نماز -قضاء آورد، بروي الزم است تا اين نمازها را به ترتيب قضاء آورد، مثًال
 .صبح را قبل از نماز ظهر، و نماز ظهر را قبل از نماز عصر قضاء آورد

 :وجوب ترتيب به يكي از اين سه امر آتي ساقط مي شود
 .سيداگر نمازهاي فوتي بجز وتر به شش نماز ر -1
 .اگر شخص به جهت تنگي وقت از فوت شدن نماز وقتي ترسيد -2
اگر فراموش آرد آه بروي نماز فوتي اي است، پس به فراموشي نماز وقتي را  -3

 .خواند
اگر چنانچه نماز ششم وتر بود، بروي واجب است آه وتر را قبل از اداي نماز 

 .صبح قضاء آورد
تي به شش نماز يا بيشتر ازآن ساقط گرديد، اگر ترتيب به جهت رسيدن نمازهاي فو

. پس بعد از آنكه نمازهاي فوتي به سوي قلت باز گرديد ترتيب دوباره بر نمي گردد
مثال آن اين است آه از شخصي ده نماز فوت گرديده است، پس آن شخص نه نماز 

نكه از آنها را قضاء آورده و فقط يك نماز فوتي آن باقي مانده است، سپس قبل از آ
آن نماز باقي ماندة فوتي را قضاء آورد، نماز وقتي را در حالي گزارده آه ياد آور 

آن نماز فوتي هم بوده است، پس در اين صورت نماز وي جائز است، و صحت 
 .دارد، به جهت آنكه ترتيب از وي ساقط شده است

 اي است، اگر نماز وقتي را خواند در حالي آه به ياد مي آورد آه بروي نماز فوتي
 .فرض وي فاسد شده است، و ليكن اين فساد موقوف است



بناًء اگر قبل از قضاء آوردن آن نماز فوتي، پنج نماز را خواند در حالي آه به ياد 
 نماز فوتي هم بود، فساد با خارج شدن وقت نماز پنجم اداء آرده شده بر  اورندة

 .صحيح گرديده استطرف گرديده است و نمازهاي پنجگانة او از جاي فرض 
و ليكن اگر آن نماز فوتي را قبل از خارج شدن وقت نماز پنجم اداء آرده شده قضاء
آورد، فرض هاي آن باطل شده است و نمازهاي وي همگي نفل گرديده است، پس 

بروي واجب است آه اين نمازهاي پنجگانه اي را در هنگام قضاء آوردن تعيين 
 .نمايد

ين آردن هر نمازي متعذر و دشوار بود، پس چنين نيت آند آه و ليكن اگر بر او تعي
 اولين نماز ظهر فوتي خود، يا آخرين نماز ظهر فوتي خود را قضاء مي - مثًال-او

 .آورد

 
 

 در يافتن فريضه با جماعت
 

به نماز فرض شروع) تنهاگزار(اگر جماعت بعد از آن بر پاگرديد آه شخص منفرد 
رده بود، پس نماز خويش را با يك سالم همانطور ايستاده آرده اما هنوز سجده نك

 .قطع نمايد، و به امام اقتداء آند
اگر جماعت بعد از آن بر پاگرديد آه شخص منفرد به نماز فرض با مداد يا مغرب 

 .شروع آرده و سجده آرده بود، نماز خويش را قطع نموده و به امام اقتداء نمايد
به فرض جهار رآعتي شروع آرده و يك رآعت را هم اگر جماعت بعد از آنكه او 

تمام آرده بود، بر پاگرديد، رآعت دوم را ضميمه آن آرده و سپس سالم دهد، و به 
نيت فرض به امام اقتداء نمايد، و آن دو رآعتي را آه به تنهائي خوانده است نافله 

 .مي گردد
 چهار رآعتي را خوانده اگر جماعت بعد از آن بر پاگرديد آه او سه رآعت از نماز

 در -بود، پس چهار رآعت را تمام نموده آنگاه به نيت نفل به امام اقتداء نمايد
 . اما در نماز عصر به نيت نفل به امام اقتداء ننمايد-نمازهاي ظهر و عشاء

اگر جماعت بعد از آن بر پاگرديد آه او دو رآعت از نماز چهار رآعتي را خوانده 
م ايستاده بود و هنوز سجده نكرده بود، پس نماز خويش را بود و به رآعت سو

 .ايستاده بايك سالم قطع نموده سپس به نيت فرض به امام اقتداء نمايد
اگر امام در روز جمعه براي خطبه خارج گرديد، بعد از آنكه شخص به سنت جمعه 

ن از شروع آرده بود، پس دو رآعت را تمام نموده و سالم دهد و بعد از فارغ شد
 .فرض، سنت جمعه را چهار رآعت قضاء آورد

اگر جماعت بعد از آن بر پاگرديد آه شخص به سنت ظهر شروع آرده بود، دو 
رآعت را تمام نموده و سالم دهد و به امام اقتداء نمايد، و سنت را بعد از فرض 



 .قضاء آورد
، به امام اگر شخص بعد از آن به مسجد حاضر گرديد آه جماعت بر پاگرديده بود
 .اقتداء آند و از نماز جماعت به سنت مشغول نگردد، مگر در نماز صبح

اگر بعد از آن به مسجد حاضر گرديد آه جماعت نماز با مداد بر پاگرديده بود، نماز 
سنت را در خارج از مسجد، يا در يك گوشه اي از مسجد بخواند، اگر چنانچه 

 . در رآعت دوم در خواهد يافتبرگمان وي چنين غالب بود آه او امام را
اگر از فوت شدن وقت، يا فوت شدن جماعت بيم داشت، پس نماز فرض را بخواند 

 .و سنت را ترك نمايد
هر آس امام خويش را در رآوع دريافت پس به تحقيق آه اين رآعت را دريافته 

 .است
.ده استو اگر امام سرش را از رآوع بلند آرد، پس همانا اين رآعت از وي فوت ش

بيرون شدن از مسجد بعد از آنكه در آن اذان داده شده است مكروه است، تا آنگاه آه 
 .در آن نماز بگزارد

بيرون شدن از مسجد بعد از آنكه در آن اذان داده شده است مكروه است، تا آنگاه آه 
 .در آن نماز بگزارد

جد ديگري امام يا بيرون شدن از مسجد بعد از اذان در آن براي آسي آه او در مس
 .مؤذن است، مكروه نيست

اگر جماعت ظهر يا عشاء بعد از آن برپا گرديد آه او نماز را به تنهائي خوانده بود،
براي وي بيرون شدن از مسجد مكروه است، پس بر او الزم است آه به همراه امام 

 .به نيت نفل نماز بخواند
آن برپا گرديد آه او به تنهائي نماز اگر جماعت با مداد، يا عصر، يا مغرب بعد از 

 .خوانده بود، پس براي وي خارج شدن از مسجد مكروه نيست

 
 

 فدية نماز و روزه
 

 قادر گرديد، و قبل - ولو با اشاره-اگر مريض بر قضاء آوردن نمازهاي فوتي خود
از آنكه آنرا قضاء آورد و فات آرد، بر او واجب گرديده است تا ولي خويش را به 

 .رداختن فدية نمازهاي فوت شده وصيت نمايدپ
همچنين اگر مريض بر قضاء آوردن روزه هاي فوتي خويش قادر گرديد، و قبل از 
آنكه آنرا قضاء آورد وفات آرد، پس بروي واجب گرديده است آه ولي خويش را به

 .پرداختن فدية روزة فوت شده وصيت نمايد
ء آورد وفات آرد و او بر شدة وتر را قضاهمچنين اگرمريض قبل ازانكه نماز فوت  

قضاء آوردن آن قادر بود، بروي واجب گرديده است آه ولي خويش را به پر داختن 



 .فديه وصيت نمايد
 .ميراث بيرون گرداند) يك سوم(و ولي؛ فديه را از ثلث 
از ( ) نصف صاع از گندم يا قيمت آن است، يا يك صاع : فدية نماز براي هر وقت

 . قيمت آنجو يا
نصف صاع از گندم يا قيمت آن، يا يك صاع از جو يا قيمت آن: فدية روزة هر روز

 .است
 .براي ولي جواز دارد آه فدية نمازها را به تمامي به يك نفر فقير بدهد

 .همين جواز دارد آه فدية روزه ها را تمامًا به يك فقير بدهد
را به يك فقير بيشتر از نصف ) سوگندآفارة (وليكن جواز ندارد آه فدية آفارة يمين 

 .صاع از گندم در يك روز بدهد
 اداء آردن فديه وصيت نكرده بود و ليكن ولي  متوفي ولي خويش را به اگر شخص

آن داوطلبانه از جاي وي آن فديه را پرداخت، قبول آن از بارگاه حق تعالي اميد برده
 .مي شود

وت شدة متوفي، از جاي آن روزه براي ولي صحيح نيست آه عوض از روزه ف
 .بگيرد

همچنين براي ولي صحيح نيست آه از جاي مرده عوض نمازهاي فوت شدة آن نماز
 .بگزارد

اگر مريض قبل از آنكه براداي نماز خويش به اشاره قادر شود، وفات آرد، وصيت 
 .آمآردن به اداي فديه بروي الزم نمي گردد، چه نمازهاي فوتي آن بسيار باشد چه 

همچنين اگر مريض مرد، قبل از آنكه بر قضاء آوردن روزه هايي آه در مرض 
مرگش از وي فوت شده است قادر گردد، بر او وصيت آردن به اداي فديه الزم نمي

 .  بسيار باشد، يا آم  خواه روزه هاي فوت شده وي گردد،
 فدية روزه همچنين اگر مسافر قبل از اقامت مرد، بر او وصيت آردن به پرداخت

 .الزم نمي گردد

 
 

 احكام سجده سهو
 

هر آس رآني از ارآان نماز را ترك نمود، پس نماز وي باطل شده است، و بروي 
 .اعادة نماز واجب است

و در اين صورت نقصان نماز با سجدة سهو يا به چيز ديگري جبران نمي شود، چه 
 .ترك رآن به قصد بوده باشد، يا به سهو

از واجبات نماز را به قصد ترك آرد، پس محققًا گنه آار شده است، هر آس واجبي 
و نماز وي فاسد گرديده است، و بروي اعادة نماز واجب است، زيرا در اين 



 .صورت نقصان نماز با سجدة سهو جبران نمي شود
اما هر آس واجبي از واجبات نماز را سهوًا ترك آرد، سجدة سهو بروي واجب 

 .ت نقصان نماز با سجدة سهو جبران مي شوداست، و در اين صور
 :پس سجدة سهو در صورتهاي آتي واجب مي گردد

 در صورتيكه قرائت سورة فاتحه را دو رآعت اول از نماز فرض، يا در يك -1
 .رآعت از آن دو رآعت، سهوًا ترك آرد

همچنين سجدة سهو واجب مي گردد، اگر قرائت سورة فاتحه را در هر رآعتي از 
 .هاي نفل و وتر سهوًا ترك آردرآعت

در صورتي آه قرائت را در دو رآعت اول از نماز فرض فراموش آرد، پس  .2
 .آنرا در دو رآعت ديگر خواند

در صورتي آه ضم آردن سورة ديگر را با سورة فاتحه در دو رآعت اول از  .3
 .نماز فرض، و يا يك رآعت از آن دو فراموش آرد

ردن سوره اي را با سورة فاتحه در هر رآعتي از و همچنين است اگر ضم آ
 .رآعتهاي نفل و وتر فراموش آند

در صورتي آه سورة فاتحه را دو بار خواند، زيرا او سوره را از جاي آن به  .4
 .تأخير انداخته است

 آه يك سجده نموده به رآعت دوم برخواست، آنگاه اين رآعت را با  در صورتي .5
نمود، سپس سجده اي را آه سهوًا ترك نموده است به آن هر دو سجدة آن اداء 

ضميمه ساخت، پس نماز وي صحيح گرديده، اما بر وي سجدة سهو واجب گرديده 
 .است

در صورتي آه قعدة اول را سهوًا در نماز سه رآعتي، يا چهار رآعتي ترك  .6
 .آرد، خواه قعدة اول را در نماز فرض ترك آرده باشد يا در نماز نفل

سي آه قعدة اول از نماز فرض را سهوًا ترك آرد، و به صورت تام و آامل به آ
رآعت سوم ايستاد، پس به نماز خويش ادامه داده و براي سهو سجده آند، بدانجهت 

 .را ترك آرده است) قعده(آه او واجب نشستن 
 .را سهوًا ترك آند) التحيات(در صورتي آه خواندن تشهد  .7
 .ير قنوت را در نماز وتر ترك آنددر صورتي آه تكب .8
 .در صورتي آه قرائت قنوت را در نماز وتر قبل از رآوع ترك آند .9

 . سري بلند بخواند در صورتي آه امام قرائت را در نمازهاي .10
 .در صورتي آه امام در نمازهاي جهري قرائت را آهسته بخواند .11
بيفزايد، مانند اينكه درودها را ) تالتحيا(در صورتي آه در قعدة اول بر تشهد  .12

سهوًا بعد از تشهد بخواند، يا به اندازة اداي يك رآن از ارآان، به حال سكوت 
 .درنگ نمايد

 



 

 فروعاتي آه به سجده سهو تعلق مي گيرند
 

 .سجد سهو، با سهو امام؛ بر امام و مقتدي هر دو واجب مي گردد
.تدي در حال اقتدائش به امام، سهو آندو سجدة سهو واجب نمي گردد اگر چنانچه مق

و سجدة سهو بر مقتدي واجب مي گردد اگر چنانچه بعد از سالم دادن امام، در حال 
 .تكميل نمودن نمازش سهو آرد

آنگاه آه سجدة سهو بر امام واجب گرديد و او سجده آرد، بر مقتدي نيز واجب است 
 .تا از امام خويش در سجدة سهو پيروي نمايد

 آه بروي سجدة سهو واجب گرديده است؛ در صورت ترك نمودن عمدي آن آسي
 .گنه آار مي باشد، و اعادة نماز بر وي واجب است

آسي آه بيشتر از يك واجب را سهوًا ترك نمود براي او دو سجدة سهو آفايت مي 
 .آند

ه آسي آه قعدة اول از نماز فرض را سهوًا ترك نمود، به سوي قعده برگردد تا آنگا
آه آامًال برابر ايستاده نشده است، سپس اگر به ايستادن نزديگتر بود سجدة سهو 

 .انجام دهد، و اگر به قعده نزديك تر بود، سجده اي بروي نيست
 اگر چه -آسي آه قعدة اول را در نماز نفل فراموش مي آند، به سوي قعده بر گردد

 . و براي سهو سجده آند-آه برابر ايستاده شده بود
 تا آنگاه آه  سي آه قعدة اخير را فراموش آرد و ايستاد، پس به سوي قعده برگرددآ

 .براي رآعت پنجم سجده نكرده بود، و براي سهو سجده آند
آسي آه قعدة اخير را فراموش آرد و ايستاد و براي رآعت پنجم سجده آرد، پس 

ششمي را به آنفرض وي به نفل تبديل گرديده است، و براي او الزم است تا رآعت 
و رآعت چهارمي را ضميمه آند . ضميمه آند در نمازهاي ظهر، وعصر، وعشاء

 .در نماز صبح، و براي سهو سجده نمايد، و فرضش را إعاده نمايد
آسي آه در قعدة اخير نشست، و تشهد خواند، سپس به گمان اينكه اين قعدة اول است

 . تشهد را تكرار نكندبه پا خواست، به قعده برگردد و سالم بدهد، و
آسي آه به قصد خارج شدن از نماز سالم داد، در حالي آه بر وي سجدة سهو 

واجب گرديده بود، براي سهو سجده آند تا آنگاه آه عملي منافي با نماز را انجام 
 .نداده باشد، همچون بر گرديدن از قبله، و سخن گفتن و امثال آن

واند، پس گمان آرد آه او نماز خويش را آسي آه نماز چهار رآعتي اي را مي خ
تكميل نموده است، و از اينرو سالم داد، سپس دانست آه او دو رآعت خوانده است، 

 .به نماز خويش ادامه دهد، و براي سهو سجده آند

 
 



 آيفيت سجده سهو
 

آسي آه بر او سجده سهو واجب شده است، چون در قعده اخير از تشهد فارغ 
راست خويش يك سالم بدهد، سپس تكبير گفته و دو سجده مانند گرديد، از جانب 

سجده نماز بنمايد، آنگاه بنشيند و وجوبًا تشهد بخواند، و بعد از آن درود ها را 
 .خوانده و در حق خويش دعاء نمايد، آنگاه براي خارج شدن از نماز سالم بدهد

ين آار مكروه تنزيهي پس اگر قبل از سالم سجده آرد نماز وي جائز است، و ليكن ا
 .است

 
 

 چه وقت سجده سهو ساقط مي شود؟
 

سجده سهو در نماز جمعه ساقط مي شود، اگر چنانچه در جمعه، جمع بسياري  .1
 .حاضر بوده باشند، تا آنكه امر بر نمازگزاران مشتبه و آشفته نشود

چه در ساقط مي شود، اگر چنان) عيد فطر و عيد قربان(و سجده سهو در عيدين  .2
 .آنها جمع بسياري حاضر گرديده بودند

و سجده سهو ساقط مي شود اگر چنانچه خورشيد در نماز صبح بعد از سالم  .3
 .دادن طلوع آرد

و سجده سهو ساقط مي شود اگر چنانچه خورشيد در نماز عصر بعد از سالم  .4
 .دادن به رنگ سرخي گرائيد

ز سالم دادن امري رونما گرديد آه و سجده سهو ساقط مي شود اگر چنانچه بعد ا
 و در تمام اين صورتها اعاده و باز -منافي با نماز بود، مثًال سخن گفتن به سهو

 .گردانيدن نماز واجب نيست

 
 

 چه وقت نماز با شك باطل مي شود و چه وقت باطل نمي شود؟
 

 اولينآسي آه در اثناء نماز خويش در تعداد رآعتهاي آن شك آرد، و اين شك براي
.بار بر وي پيش آمد، پس نماز وي باطل شده است، و بروي اعاده نماز واجب است

آسي آه در تعداد رآعتهاي نماز بعد از سالم دادن شك آرد، نماز وي باطل نمي 
 .شود

آسي آه بعد از سالم دادن يقين حاصل آرد آه بعضي از رآعتهاي نماز را ترك 



ماز را انجام نداده بود، آنچه را آه ترك آرده آرده است، پس اگر عملي منافي با ن
 مانند اينكه سخن گفت -است بخواند، و اگر عملي را انجام داد آه منافي با نماز بود

 . پس نمازش را إعاده نمايد-مثًال
آسي آه بر وي در غالب اوقات شك پيش مي آيد، و شك؛ عادتي براي وي گرديده 

ر گمانش غالب است، و اگر چيزي بر گمان است، پس به آن چيزي عمل نمايد آه ب
وي غالب نگرديد جانب اقل را بگيرد، و بعد از هر رآعتي آه آن را آخر نماز 

 .خويش گمان مي آند بنشيند و براي سهو سجده آند

 
 

 احكام سجده تالوت
 

 :سحده تالوت واجب مي گردد؛ اگر يكي از سه امر آتي رونما گرديد
ه را خواند، چه آنچه را آه خوانده بود خود شنيده بود يا آنگاه آه شخص آيه سجد .1

همچنين سجده تالوت واجب مي گردد اگر از آيت سجده حرف سجده را . نشنيده بود
 .با آلمه اي قبل يا بعد از آن خواند

سجده تالوت واجب مي گردد؛ اگر آيت سجده را شنيد، خواه قصد شنيدن آنرا  .2
 .آرده بود، يا نكرده بود

سجده تالوت واجب مي گردد؛ آنگاه آه به امامي اقتداء نمود آه آن امام آيت  .3
 .سجده تالوت را خواند، خواه مقتدي آيت سجده را شنيده باشد يا نشنيده باشد

 .سجده تالوت بر زن حائض و بر زن در حال نفاس واجب نمي گردد
 .و نه بر امامسجده تالوت از تالوت مقتدي واجب نمي گردد، نه بر خود مقتدي 

سجده تالوت واجب نمي گردد بر شخص در حال خواب، و بر ديوانه، و بر آودك، 
 .و برآافر

و سجده تالوت واجب نمي گردد اگر آيت سجده را از يك آله ضبط آننده اي چون 
 .نوار ضبط الصوت، گرامافون و فنوگراف شنيد

 .دودوجوب سجده تالوت گاهي موسع و فراخ است و گاهي تنگ و مح
وجوب سجده تالوت آنگاه موسع و فراخ است آه واجب آورنده آن در خارج از نماز
روي دهد، يعني شخص گنه آار نمي شود اگر سجده تالوت را در خارج از نماز به 

 .تأخير اندازد، وليكن به تأخير انداختن آن مكروه تنزيهي است
 درنماز روي دهد، به وسجده تالوت تنگ ومحدود است آنگاه آه واجب آورنده آن

اينكه شخص آيت سجده رادر نمازبخواند،پس دراين حالت اداي فوري سجده بروي 
 .واجب مي گردد

واندازه فوريت به اين مقداراست آه ميان سجده وميان تالوت آيت سجده زماني آه 
 .گنجايش قرائت بيشتر ازسه آيه رادارد فاصله نباشد



زماني گذشت آه گنجايش قرائت بيشتر از سه پس اگر بين سجده وتالوت آيت سجده 
 .آيه راداشت، فوريت باطل شده است

واگربراي آيت سجده، سجده نكردبلكه قبل ازانقطاع فوريت رآوع نمود،وبارآوع 
 .نيت سجده تالوت راآرد،ازوي آافي است وصحت دارد

از همچنين اگر براي آيت سجده، سجده نكرد، بلكه قبل از انقطاع فوريت براي نم
سجده نمود، اين سجده از وي پذيرفته ميشود و صحت دارد، خواه نيت سجده تالوت 

 .را آرده باشد، يا نكرده باشد
واگرچنانچه فوريت منقطع گرديد، سجده تالوت از وي ساقط نمي شود، نه با رآوع 

و نه با سجده آردن براي نماز، و بر وي قضاء آوردن اين سجده با سجده خاص 
 .مي گردد، مادامي آه در نماز خويش استديگري واجب 

پس اگر از نماز خارج گرديد و سجده تالوت را انجام نداد، ديگر آن را در خارج از
نماز قضاء نياورد، زيرا آه وقت آن فوت گرديده است، اما اگر چنانچه با سالم دادن

منافي با ء آورد تا آنگاه آه عملي  از نماز خارج گرديد، پس مي تواند آن را قضا
 . است نماز را انجام نداده

 
 

 فروعاتي آه به سجده تالوت تعلق مي گيرند
 

اگر امام و مقتدي ها آيت سجده را از شخصي شنيدند آه با ايشان در نماز شريك 
 .نبود، پس امام و مقتدي ها بعد از فراغت از نماز سجده نكنند

ود، و ليكن نماز ايشان نيز با و اگر اين سجده را در نماز انجام دادند صحيح نمي ش
 .اين سجده فاسد نمي گردد

آسي آه آيت سجده را از امام شنيد، سپس قبل از آنكه امام براي سجده تالوت سجده 
نمايد، به آن اقتداء آرد، در اين صورت آن شخص از امام خويش در سجده آن 

 .پيروي نمايد
از آن اقتداء آرد آه امام در اينآسي آه آيت سجده را از امام شنيد، سپس به آن بعد 

رآعت سجده آرده بود، پس آن شخص دريابنده آن سجده است و بنا بر اين سجده 
 .نكند، نه در نماز و نه در خارج از آن

آسي آه آيت سجده را خارج از نماز خواند و براي آن سجده نكرد، سپس تالوت 
ه از جاي هر دو سجده آافي آنرا در نماز عود نمود و براي آن سجده آرد، اين سجد

 .است، تا آنگاه آه مجلس تبديل نشده است
آسي آه تالوت آيت سجده را در يك مجلس تكرار آرد، براي او يك سجده واحد 

 .آافي است
آسي آه آيت سجده را در مجلسي خواند، آنگاه مجلس تبديل گرديد و او تالوت آنرا 



 .تكرار آرد، پس بروي دو سجده واجب مي گردد
 .مجلس بوسيله انتقال از آن جلسه به مجلسي ديگر تبديل مي گردد

زوايا و گوشه هاي يك خانه در حكم يك مجلس واحد است، چه آن خانه آوچك باشد 
 .چه بزرگ

زواياي يك مسجد در حكم يك مجلس واحد است، چه آن مسجد آوچك باشد چه 
 .بزرگ
روي تكرار مي گردد، خواه  گرديد، و جوب سجده نيز ب  مجلس شنونده تكرار اگر

 .مجلس قاري و خواننده هم تكرار شده باشد يانشده باشد
مكروه است آه سوره اي را آه در آن سجده است بخواند اما آيت سجده را در آن 

 .ترك نمايد
اگر چنانچه شنونده آماده سجده آردن نبود، براي قاري مستحب است تا آيت سجده را

 .ري آه او آنرا نشنودآهسته تالوت نمايد، به طو

 
 

 آيفيت سجده تالوت
 

آيفيت سجده تالوت چنين است آه يك سجده را در ميان دو تكبير انجام دهد؛ تكبيري 
در هنگام نهادن پيشاني خود بر زمين براي سجده، و تكبير ديگر در هنگام برداشتن 

 .پيشاني خود از سجده
م تكبير بلند نكند، وتشهد را نخوانداداء آننده سجده تالوت دستهاي خويش را در هنگا

 .وبعد از سجده سالم هم ندهد
رآن سجده تالوت يك چيز است، وآن نهادن پيشاني است بر زمين، يا آنچه آه به 

 .وهر دوتكبير سنت اند. جاي آن مي ايستد از رآوع، واشاره است براي مريض
شرطهاي .  آندومستحب است آه از جاي خويش برخيزد، آنگاه براي تالوت سجده

صحت سجده تالوت همانا عين شرطهاي صحت نماز است، به جز اينكه 
 .تكبيرتحريمه درنماز شرط است اما در سجده تالوت شرط نيست

 :اداء سجده تالوت در چهارده موضع از قرآن آريم واجب مي گردد
 . در سوره رعد-2  . در سوره اعراف-1
 . در سوره اسراء-4  . در سوره نحل-3
 . سجده اول در سوره حج-6  .در سوره مريم -5
 . در سوره نمل-8  . در سوره فرقان-7
 ).ص( در سوره -10  . در آلم السجده-9

 . در سوره نجم-12 . در سوره حم السجده-11



 . در سوره علق-14 . در سوره انشقاق-13

 
 

 نماز جمعه
 

 :خداي متعال فرموده است
 الُجُمعه فاْسَعوا الي ذآر اهللا و ذُرو البْيَع، َذاِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِاْن َاَذا ُنوِدَي للصاله ِمْن َيوِم(

 آنگاه آه براي نماز از روز جمعه ندا در داده شد پس بشتابيد بسوي -ُآْنُتْم َتْعَلُموَن
ذآر اهللا، و ترك آنيد معامله خريد و فروش را، اين براي شما بهتر است اگر شما 

 )9-معهسوره ج (  ).مي دانيد
 :فرموده است) ص(و رسول خدا 

َمْن َتوضَّأ َفَاْحَسَن ُثمَّ اتي الُجُمَعه فاْسَتَمَع َوَاْنَصَت ُغِفَرَلُه ما بينُه و َبْيَن الُجُمَعه و ((
 هر آس وضوء گيرد پس وضوء را نيكو-زياَده ثالثه اياٍم، و َمْن َمسَّ اْلَحصَى فقد َلَغا

يد، آنگاه گوش فرادهد و ساآت باشد، آمرزيده شده گرداند، سپس به نماز جمعه بيا
است براي او مابين اين جمعه و جمعه اي ديگر به اضافه سه روز، و هر آس آه 

به روايت  (  ))سنگ ريزه ها را مساس آند پس محققًا آه آار بيهوده اي آرده است
 )مسلم

 :است) ص(و نيز فرموده آن حضرت 
 هر آس سه جمعه را از روي سبك -اُونًا َطَبَع اُهللا علي َقْلِبْهَمْن َتَرَك ثالَث ُجَمٍع َتَه(

 )به روايت ابو داؤد). (انگاري ترك آند خداوند بر قلب وي مهر مي نهد
نماز جمعه دو رآعت جهري است، و اين نماز فرض عين مستقلي مي باشد و بدل از

د، بروي چهارنماز ظهر نيست، و ليكن هر آن آس آه نماز جمعه از وي فوت گردي
 .رآعت نماز ظهر فرض گرديده است

 شرطهاي فرضيت نماز جمعه
 :نماز جمعه بر هرآسي آه در وي شرطهاي آتي فراهم باشد فرض است

 .اينكه مرد باشد، پس نماز جمعه بر زن فرض نيست -1
 .اينكه آزاد باشد، پس نماز جمعه بر برده فرض نيست -2
در جايي آه در حكم شهر است، پس نماز جمعه اينكه در شهري مقيم باشد ، يا  -3

 .بر مسافر فرض نيست، وهمچنين بر مقيمي آه در قريه است فرض نيست
 .اينكه شخص صحيح و سالم باشد، پس نماز جمعه بر مريض فرض نيست -4
اينكه امنيت وي تأمين باشد، پس نماز جمعه بر آسي آه از بيم ظلم ظالم پنهان  -5

 .شده است فرض نيست
 .اينكه بينا باشد، پس نماز جمعه بر نا بينا فرض نيست -6



اينكه بر پياده رفتن قادر باشد، پس نماز جمعه بر آسي آه قادر به پياده روي  -7
 .نيست فرض نمي باشد

آناني آه برايشان نماز جمعه فرض نيست اگر چنانچه آنرا خواندند نماز ايشان 
يده است، و خواندن نماز جمعه براي صحيح است و نماز ظهر از ايشان ساقط گرد

 .ايشان متسحب است
و زن نماز ظهر را در خانه اش بگزارد، زيرا آه او از حضور در جماعت منع 

 .شده است

 شرطهاي صحت نماز جمعه
 :نماز جمعه صحيح نيست مگر آنگاه آه شرطهاي آتي فراهم بوده باشد

 .حيح نمي شودآن، پس نماز جمعه در قريه ها ص( ) شهر و فناء  -1
 .و برپا داشتن نماز جمعه در مواضع بسياري از يك شهر و فناء آن صحت دارد

 .يا نايب آن در جمعه حاضر باشد ) خليفه، رئيس جمهور، پادشاه( اينكه امام -2
 اينكه نماز جمعه در وقت ظهر اقامه گردد، پس برگزاري نماز جمعه قبل از -3

 .دوقت ظهر و بعد از آن صحيح نمي شو
 . خطبه؛ در صورتي آه در وقت ظهر قبل از نماز ايراد گردد-4

و حضور حد اقل يك نفر از آناني آه جمعه به ايشان منعقد مي شود براي شنيدن 
 .خطبه الزامي و ال بدي است

و مراد به إذن عام اين است آه مكاني آه در آن جمعه برپا مي شود .  إذن عام-5
ن در آنر ا داشت مباح و بالمانع باشد، پس جمعه در براي هر آسي آه اراده در آمد

 .سرايي آه دروازه آن بر روي مردم بسته شده است صحيح نيست
 اينكه جمعه يا جماعت برپا ساخته شود، پس نماز جمعه صحيح نيست، اگر آنرا -6

 .تنها تنها گزار دند
 .و جماعت در نماز جمعه با سه مرد بجز امام منعقد مي شود

 .فر، يا مريض در نماز جمعه امامت داد، نماز صحيح استاگر مسا

 سنتهاي خطبه
 :امور آتي در خطبه سنت است

 . و نجاست پاك باشد اينكه خطيب از حدث -1
 .اينكه خطيب پوشاننده عورت خويش باشد -2
 .اينكه خطيب قبل از شروع آردن در خطبه بر منبر بنشيند -3
 .ه شوداينكه در پيش روي خطيب اذان داد -4
 .اينكه خطيب ايستاده خطبه بخواند -5
 .اينكه خطيب خطبه را با حمد و ستايش خداي متعال آغاز نمايد -6
 .اينكه خطيب بر خداي متعال به آنچه آه او شايسته آن است ثناء بگويد -7



 .اينكه خطيب شهادتين را در خطبه بياورد -8
 .در خطبه درود بخواند) ص(اينكه بر رسول اآرم  -9

اينكه مردم را در خطبه موعظه آند، و ايشان را پند و اندرز دهد، و حد اقل  -10
 .آيه اي از قرآن آريم را بخواند

 .اينكه دو خطبه ايراد نمايد، و ميان دو خطبه با نشستن سبكي فاصله قرار دهد -11
اينكه خطبه دوم را با حمد خداي متعال و ثناء بر وي و درود بر رسول اآرم  -12

 .از سر بگيرد) ص(
اينكه در خطبه دوم در حق مؤمنين و مؤمنات دعاء نموده و براي ايشان  -13

 .آمرزش بخواهد
اينكه ايراد خطبه با صداي بلند و آشكار بوده باشد تا اينكه قوم بر شنيدن سخنان -14

 .خطيب قادر گردند
 اي از سوره اينكه خطيب خطبه را سبك گرداند، بدان حد آه به اندازه سوره -15

 . بوده باشد  هاي طوال مفصل

 فروعاتي آه به نماز جمعه تعلق مي گيرند
چون . شتاب آردن به سوي نماز جمعه و ترك داد و ستد با اذان اول واجب است

امام براي خطبه بيرون آمد پس نه نمازي جواز دارد و نه سخن گفتني، بناء شخص 
 .مي را پاسخ دهد و نه عطسه زننده اي راتا آنگاه آه از نماز فارغ مي شود نه سال

 .براي خطيب مكروه است آه خطبه را طوالني گرداند
 .براي خطيب مكروه است آه چيزي از سنتهاي خطبه را ترك نمايد

خوردن، آشاميدن، بيهوده آاري و بازي آردن و نگريستن به اين سو و آنسو براي 
 .دآسي آه خطبه را حاضر گرديده است مكروه مي باش

 .خطيب چون بر منبر برخواست بر قوم سالم ندهد
آسي آه جمعه را در تشهد يا در سجده سهو دريافت، پس به تحقيق آه جمعه را 

 .دريافته است و دو رآعت را تمام گرداند
براي معذور و زنداني مكروه است آه نماز ظهر را در روز جمعه در شهر به 

 .جماعت بخواند

 
 

 احكام عيدين
 

) ص(رسول خدا : (روايت آرده است آه فرمود) رض(ؤد در سننش از انس ابو دا
به مدينه تشريف آوردند در حالي آه مردم مدينه دو روز داشتند آه در آن ها به سر 

فلسفه جشن گرفتن اين : فرمودند) ص(گرمي و تفريح مي پرداختند، پس رسول خدا 



به بازي و سرگرمي مي ما در جاهليت در اين دو روز : دو روز چيست؟ گفتند
بهتر از آن دو روز را براي) ج(محققًا خداوند : فرمودند) ص(رسول خدا . پرداختيم

 ).روز قربان و روز فطر: شما جانشين قرار داده است
نماز عيدين واجب است، و آن عبارت است از گزاردن دو رآعت جهري در هر يك 

رشيد به اندازه يك نيزه خوانده مي و اين دو رآعت بعد از باال آمدن خو. از دو عيد
 سه تكبير -شود، و در آن تكبيرهايي است آه به نام تكبيرات زوائد ناميده مي شوند

و سه تكبير در رآعت دوم قبل از رآوع، ) سبحانك اللهم(در رآعت اول بعد از ثناء 
 .و خطبه بعد از نماز ايراد مي شود

 نماز عيدين برچه آسي واجب است؟
 .ن واجب نيست مگر بر آسي آه نماز جمعه بر او واجب مي گرددنماز عيدي

پس نماز عيدين بر مرد سالم، آزاد، مقيم، بينا، و در حال امنيت واجب است، اگر 
 .چنانچه بر پياده رفتن قادر بود

و نماز عيدين بر زن، و بيمار، و برده، و مسافر، و نا بينا، و شخص بيمناك، واجب 
 .نيست

 .يدين بر آسي آه قادر به پياده روي نمي باشد واجب نيستهمچنين نماز ع
آسي آه نماز عيدين بر او واجب نيست اگر آنرا همراه با مردم خواند، نماز وي 

 .جائز است

 شرطهاي صحت نماز عيدين
 :نماز عيدين صحيح نيست مگر آنگاه آه شرطهاي آتي يكجا گردند

 .وجود شهر و فناء آن -1
 .ب وي وجود سلطان و ناي -2
 .فراهم بودن إذن عام -3
 .وجود جماعت -4

 .و در نماز عيدين جماعت با يك نفر به همراه امام منعقد مي شود
 . وجود وقت-5

وقت نماز عيدين آنگاه شروع مي شود آه خورشيد به اندازه يك نيزه باال آيد، و با 
 .زوال خورشيد وقت آن به پايان مي رسد

 .ارد، و ليكن اين مكروه استنماز عيدين بدون خطبه صحت د
نماز عيدين صحيح است؛ اگر خطبه بر نماز مقدم ساخته شد، و ليكن اين مكروه 

 .است

 مستحبات روز فطر
 :امور آتي در روز فطر مستحب است

 .اينكه صبح زود از خواب بيدار شود -1



 .اينكه نماز صبح را در مسجد محله خويش بخواند -2
 .اينكه مسواك بزند -3
 .اينكه غسل نمايد -4
 .اينكه نيكوترين جامه خويش را بپوشد -5
 .اينكه خوشبويي استعمال نمايد -6
 .اينكه قبل از رفتن به سوي مصلي چيزي بخورد -7
اينكه صدقه فطر را قبل از رفتن به سوي مصلي اداء آند، اگر چنانچه صدقه  -8

 .فطر بر وي واجب بود
 . را بسيار گردانداينكه بر حسب توانائي خويش صدقه -9

 .اينكه شادماني و بشاشيت را بر چهره خويش آشكار گرداند -10
اينكه به موقع و اول وقت، پياده، تكبير گويان، و بطور آهسته به سوي مصلي  -11

 .حرآت آند و چون به مصلي رسيد تكبير گفتن را قطع نمايد
 .اينكه در بر گشتن از مصلي از راه ديگري بر گردد -12
 .ردن نماز نافله قبل از نماز عيدين مكروه استگزا

 .گزاردن نماز نافله قبل از نماز عيدين در مصلي مكروه است
گزاردن نماز نافله بعد از نماز عيدين در مصلي مكروه است، اما در خانه مكروه 

 .نيست

 آيفيت نماز عيدين
ه نيت آننده چون مي خواستي نماز عيد را بگزاري، پس با امام برخيز، در حالي آ

سبحانك(نماز عيد و پيروي از امام هستي ، و براي تحريمه تكبير بگوي، سپس ثناء 
را بخوان، سپس به همراه امام سه بار تكبير بگوي، و دستهايت را هر بار به ) اللهم

اعوذ باهللا من الشيطان (برابر گوشهايت باال آن، آنگاه سكوت آن و امام آهسته 
را بخواند، سپس جهرًا سوره فاتحه را بخواند، و ) رحمن الرحيمالرجيم، بسم اهللا ال

و براي امام مستحب است آه. بعد از آن با سوره فاتحه سوره ديگري را ضميمه آند
آنگاه با امام رآوع و سجده آن؛ چنانكه در . سوره باالتر را در رآعت اول بخواند

مراه امام براي رآعت نماز هاي روزانه رآوع و سجده مي نمايي، پس چون به ه
را ) بسم اهللا الرحمن الرحيم(دوم بر خواستي، ايستاده ساآت باش، و امام آهسته 

بخواند، آنگاه جهرًا سوره فاتحه را بخواند و سپس سوره ديگري را، و براي امام 
را در رآعت دوم بخواند، پس چون امام از قرائت ) الغاشيه(مستحب است آه سوره 

ير گفت، تو نيز با وي سه تكبير بگوي، و دستهايت را در هر بار فارغ گرديد و تكب
باال آن، سپس رآوع آن، و سجده آن، و نماز را مثل نمازهاي روزانه تكميل نما، 

پس چون امام از نماز فارغ گرديد، دو خطبه بخواند و در آنها احكام عيد فطر را به 
 .مردم تعليم دهد

عت دوم بر قرائت مقدم گرانيد جائز است، و ليكن اگر امام تكبيرات زوائد را در رآ



 .اولي واحسن اين است آه قرائت را بر تكبيرات زوائد در رآعت دوم مقدم گرداند
 .تأخير نماز عيد به فرداي آن جائز است، اگر چنانچه عذري موجود بود

آسي آه نماز عيدين با امام از وي فوت شده است، آنرا قضاء نياورد، زيرا آه 
 .ردن نماز عيدين بدون جماعت صحيح نيستگزا

 احكام عيد اضحي
 .احكام عيد اضحي مانند احكام عيد فطر است

و نماز عيد اضحي نيز مانند نماز عيد فطر است، مگر اينكه بايد شخص، خوردن را
در عيد اضحي از نماز به تأخير اندازد، و در راه بلند تكبير بگويد، و امام احكام 

 . را در خطبه عيد قربان به مردم تعليم بدهد  تشريققرباني و تكبير
به تأخير انداختن نماز عيد اضحي تا روز دوازدهم از ذي الحجه جواز دارد، اگر 

 .چنانچه عذري موجود بود
 يعني روز -گفتن تكبير تشريق يك بار به طور جهري بعد از نماز صبح روز عرفه

 بر هرآسي آه نماز فرض را مي  تا عصر روز سيزدهم از ذيحجه-نهم از ذيحجه
خواند واجب است، چه نماز را به جماعت بخواند يا به تنهايي، چه مسافر باشد يا 

 .مقيم، چه مرد باشد يا زن، و چه روستايي باشد يا شهري

 
 

 نماز آسوف و خسوف
 

در عصر رسول : روايت آرده است آه گفت) رض(از ابي بكره ) رض(بخاري 
بيرون شدند در حالي آه رداء ) رض(ت، پس آن حضرت خورشيد گرف) ص(خدا 

خويش را با خود مي آشيدند، تا اينكه به مسجد رسيدند، و مردم به سوي ) پتوي(
ايشان گرد آمدند، پس مبارك براي ايشان دو رآعت نماز گزاردند، و آنگاه خورشيد 

 :آشكار گرديد، پس فرمودند
اِت اِهللا و انَُّهَما ال َيْخِسفاِن ِلَمْوِت َاحًد و ال لحياِتِه، و ِانَّ الشمَس والَقَمَر آيتاِن ِمْن آي((

بيگمان _ لكن ُيَخوُِّف اُهللا ِبِهَما ِعَباَدُه، فاذا آاَن ذالَك فصلُّوا حتي يْنَكِشَف َما ِبُكْم
خورشيد و ماه دو نشانه از نشانه هاي خداوند هستند، و بي ترديد آن دو بخاطر 

ي در حجاب قرار نمي گيرند و ليكن خداوند به وسيله در مرگ و يا حيات هيچ آس
حجاب قراردادن اين دو؛ بندگان خويش را مي ترساند و بيم مي دهد، پس آنگاه آه 

 )).اين دو پديده رونما گرديد، نماز بخوانيد تا آنكه بر شما آشكار و متجلي گردند
ت نماز با مسنون است آه در هنگام خورشيد گرفتگي دو رآعت يا چهار رآع

 .جماعت برگزار گردد
 .سنت مؤآده است) خورشيد گرفتگي(إقامه جماعت در نماز آسوف 



سنت نيست، بلكه مردم در آن تنها، تنها ) ماه گرفتگي(اما إقامه جماعت در خسوف 
 .بدون جماعت نماز بخوانند

ده در نماز خورشيد گرفتگي نه اذان است و نه اقامت و نه خطبه، بلكه چنين ندا آر
 )) .الصاله َجاِمَعه: ((شود 

براي امام سنت است آه در نماز خورشيد گرفتگي قرائت و رآوع و سجده را 
 .طوالني گرداند

چون امام از نماز فارغ گرديد؛ شروع به دعا آردن نمايد و مقتدي ها هم بر دعاء 
 .وي آمين بگويند تا آنگاه آه خورشيد آشكار گردد

 
 

 نماز استسقاء
 

روايت آرده است آه ) رض(در سنن خويش از عبد اهللا بن عباس ) رض(د ابو داؤ
 .در استسقاء دو رآعت نماز همچون نماز عيد خواندند) ص(رسول خدا 

در هنگام نياز ) رض(استسقاء همانا طلب آردن بندگان است باران را از خداوند 
نموده ) رانطلب با(استسقاء ) ص(مندي به آب، و ثابت گرديده است آه رسول خدا 

 .به بارگاه خداي متعال دعاء نمودند
 .با جماعت مسنون نيست) رح(نماز استسقاء در نزد امام ابو حنيفه 

امام به مردم دو رآعت نماز : گفته اند) رحمها اهللا(اما امام ابو يوسف و امام محمد 
 .ايدبگزارد، و در آن قرائت را بلند بخواند و دو خطبه نيز بعد از نماز ايراد نم

مستحب است آه مردم براي استسقاء سه روز پي در پي بسوي مكاني خارج از 
 .آبادي بيرون آيند

و مستحب است آه مردم پياده در جامه هاي آهنه، يا پيوند خورده، با تذلل و 
خاآساري، فروتنانه و خاشعانه براي خداي متعال، در حالي آه سرهاي خويش را به

 . استسقاء بيرون آيندپايين افكنده اند به نماز
براي مردم مستحق است آه هر روز قبل از بيرون آمدن براي نماز استسقاء صدقه 

 .بدهند
 .همچنين براي ايشان مستحب است آه روزه بگيرند

 .مستحب است آه از گناهان خويش بسيار استغفار نمايند
ودآان را مستحب است آه به همراه خود چهار پايان، و پير مردان بزرگ سال، و آ

 .بيرون آورند
امام رو به سوي قبله در حاليكه دستهاي خويش را بلند آرده است براي دعاء به 

 .ايستد
 .و مقتدي ها بر دعاء وي نشسته رو به قبله آمين بگويند



 :امام در دعاء خويش چنين بگويد
 َاجًل، الُهمَّ اْسِق عباَدَك و َبَهاِئَمك اللُهمَّ اْسِقَنا َغْيثًا ُمِغْيثًا َناِفعًا َغْيَر َضار، َعاجًال َغْيَر(

َواْنُشْر َرْحَمَتك َواْحي َبَلَدَك اْلَمّيِت، اللهم َاْنَت اهللا ال االه اال اْنَت الغنيُّ و َنْحُن الفقراُء، 
 ) .َاْنِزْل َعَلْينا الغْيَث َواْجَعْل ما انزلت لنا ُقوَّه و بالغًا الي حين

 
 

 آتاب جنائز
 

  چيز انجام شود؟ چه با محتضر
 :فرموده است) ص(رسول خدا 

 آسي آه آخرين سخن وي ال اله اال اهللا -َمْن آاَن آِخُر َآالِمِه ال اله اال اُهللا َدَخَل الجنَّه(
 ).باشد به بهشت وارد مي شود

آسي آه بر وي نشانه هاي مرگ آشكار گرديده، مسنون است اينكه بر پهلوي راست 
وي آن به سوي قبله گردانيده شود، همچنين جواز دارد آه خويش قرار داده شود و ر

بر پشت خوابانده شود، بگونه اي آه پاهاي آن به جانب قبله باشد، و سر آن اندآي 
 .بلند گردانيده شود تا روي آن به سوي قبله گردد

آسي آه بر وي نشانه هاي مرگ آشكار گرديده، مستحب است آه بروي شهادتين 
ت تلقين اين است آه شهادتين در نزد وي بلند خوانده شود، تلقين شود، و صور

نگويد، و) نه(تا ) بگو و بخوان(بگونه اي آه آنرا بشنود، و ليكن براي او گفته نشود 
 .در نتيجه گمان بد در حق وي نرود

و مستحب است آه در اين هنگام نيكو ترين اعضاء خانواده آن، و نزديكان آن، و 
 .در آيندهمسايگان آن بر وي 

: در نزد آن، زيرا در حديث شريف آمده است) يس(و متسحب است تالوت سوره 
هيچ بيماري نيست آه در نزد وي سوره ياسين خوانده مي شود، مگر اينكه سيراب((

مي ميرد، و در قبر خويش سيراب داخل آرده مي شود، و در روز قيامت سيراب 
 )به روايت ابو داؤد)). (حشر مي گردد

 رده قبل از غسل دادن آن چه چيز انجام داده شود؟با م
چون شخص در حال احتضار وفات آرد، مستحب است آه محاسن وي با پارچه 

يعني(عريضي از باالي سر آن محكم بسته شود، و پلكهاي آن به هم فرو آورده شود 
 ).چشمهاي وي فروپوشانده شود

نر ا فرو مي پوشاند چنين و آن آس آه پلكهاي آن را فرود مي آورد و چشمان آ
بسم اهللا و علي مله رسول اهللا، اللهم َيسِّره َعَليه َاْمَرُه، و َسهِّْل عليه ما َبْعَدُه، و: (بگويد

 ). اْسِعْدُه ِبِلقاِءَك، واْجَعْل ما خرج اليه خيرًا مما َخَرَج ِمْنُه



 .و بر شكم آن چيز سنگيني نهاده شود تا شكم وي باد نكند
 .ن به هر دو پهلوي آن نهاده شودو دستهاي آ

 .و نهادن دستهاي وي بر سينه وي جواز ندارد
 .و قبل از آنكه غسل داده شود، قرائت قرآن به طور بلند در نزد وي مكروه است

قرائت قرآن فقط آنگاه مكروه است آه قاري به ميت نزديك باشد، اما اگر از وي 
 .دور بود، پس آراهيتي نيست

 .رگ وي اعالم آرده شودمستحب است آه م
 . متوفي و دفن آن شتاب آرده شود متسحب است آه به تجهيز

 حكم غسل دادن ميت
 .غسل دادن ميت بر زندگان فرض آفايه است

پس اگر بعضي از مردم به غسل دادن ميت اقدام نمودند، فرض از دوش بقيه ساقط 
 .مي گردد

 .ار مي شوندو اگر آسي به غسل دادن آن اقدام نكرد همگي گنه آ
 :و غسل دادن ميت فقط آنگاه فرض است آه شرط هاي آتي در وي موجود گردد

 . اينكه ميت مسلمان باشد، بناًء غسل دادن آافر واجب نيست-1
 . اينكه از بدن ميت، اآثر، يا نصف آن به همراه سرش يافته شود-2
ه است، زيرا شهيد  اينكه متوفي شهيدي نباشد آه در راه اعالء آلمه اهللا آشته شد-3

 .غسل داده نمي شود، بلكه با خون و جامه خويش دفن مي گردد
 . نباشد آه مرده و ناقص الخلقه از شكم مادر افتاده باشد  اينكه ميت جنين سقطي-4

پس اگر نوزاد زنده از شكم مادر افتاد، و از وي آوازي شنيده شد، يا براي وي 
، خواه تولد آن قبل از تمام شدن مدت حرآتي ديده شد، غسل دادن آن واجب است

 .بارداري باشد، يا بعد از آن
همچنين اگر نوزاد از شكم مادر مرده بيرون افتاد، در حاليكه تام الخقه بود؛ غسل 

 .داده مي شود

 آيفيت غسل دادن ميت
نهاده شود، و عورت آن ) خوشبو ساخته شده(ميت فقط بر يك تخته بخور داده شده 

وي آن پوشانيده شود، سپس جامه اش از تنش بيرون آورده شود، و از ناف تا زان
وضوء داده شود چنانكه براي نماز وضوء ساخته مي شود، مگر اينكه او نبايد 

 داده شود، بلكه دهان و بيني آن با پاره خيس شده به آب، مسح  مضمضه و استنشاق
 .ه شود يا اشنان ريخت آرده شود، و بر وي آب گرم آرده شده با سدر

 .اما اگر سدر يا اشنان موجود نبود با آب خالص غسل داده شود
 .سر ميت و محاسن آن با خطمي يا صابون شسته شود

آنگاه بر پهلوي چپ خويش خوابانده شود و بر وي آب ريختانده شود تا آنكه آب به 



 .زير وجود آن برسد
ه شود تا آنكه آب سپس بر پهلوي راست خويش خوابانده شود، و بر وي آب ريختاند

 .به زير وجود آن برسد
آنگاه نشانده شود در حالكيه به شخص شستشو دهنده تكيه داده شده است، و شكم آن 
به آرامي مسح آرده شود، و آنچه آه از پيش يا پس ميت بيرون مي آيد شسته شود، 

 .و شستن تكرار نشود، سپس بدن آن با جامه اي خشك ساخته شود
 . و سر آن قرار داده شود  بر محاسن حنوط

 . بر مواضع سجود آن و آافور
 .و ناخن ميت و موي آن آوتاه ساخته نشود

 .و موي سر ميت و محاسن آن باز و فروهشته گردانيده نشود
 .زن شوهرش را غسل دهد اگر چنانچه مردي پيدا نشد آه او را غسل بدهد

و را غسل بدهد، بلكه او يا و مرد زنش را غسل ندهد اگر چنانچه زني پيدا نشد آه ا
 .آسي ديگر دست خود را با خرقه اي پوشيده زن را تيمم دهد
 .براي مرد جواز دارد آه پسر و دختر صغيره را غسل دهد

 .و براي زن نيز جواز دارد آه پسر و دختر صغيره را غسل دهد

 احكام تكفين ميت
 .آفن آردن ميت بر مسلمانان فرض آفايه است

.ز آنها به تكفين ميت اقدام نمودند فرض از ذمه بقيه ساقط مي شودپس اگر بعضي ا
 .و اگر آسي از آنان به تكفين آن اقدام نكرد همگي گنه آار اند

حد اقل آفني آه فرض آفايه به آن از دوش مسلمانان ساقط مي شود، همانا آن چيزي
 .است آه تمام بدن ميت به آن پوشانده شود

 .ش آه حق غير به آن تعلق نگرفته است آفن آرده شودميت از آن مال خالص خوي
اما اگر ميت داراي مالي نبود، تكفين آن بر آسي واجب است آه نفقه آن در حال 

 .حياتش بر عهده وي بود
و اگر براي آنكسي آه نفقه ميت در حال حياتش بر عهده وي است مالي نبود، پس 

 .آن ميت از بيت المال آفن آرده شود
ي مسلمين بيت المالي نبود، يا براي ايشان بيت المالي بود و ليكن امكان و اگر برا

گرفتن آفن از بيت المال وجود نداشت، آفن آردن آن بر جماعت مسلماناني آه بر 
 .اين آار قادر اند واجب است

 انواع آفن
 :آفن بر سه نوع است

 .آفن سنت -1
 .آفن آفايت -2



 .آفن ضرورت -3
 .راهن است، و ازار، و لفافه ايپي: آفن سنت براي مرد

 .و آمتر از اين مكروه است. ازار است و لفافه اي: و آفن آفايت براي مرد
آن چيزي است آه در حال ضرورت موجود شود، اگر : و آفن ضرورت براي مرد

 .چه به قدر پوشاندن عورت باشد
 .افضل آن است آه آفن جامه سفيدي از جنس پنبه باشد

 . تا پا باشدو ازار از فرق سر
 .و لفافه از ازار به اندازه يك گز دراز تر باشد

 .و پيراهن از گردن تا پاي ميت باشد
 .و پيراهن داراي آستين نباشد

 آيفيت تكفين مرد
آيفيت تكفين مرد اين است آه اوًال لفافه نهاده شود، سپس ازار باالي لفافه، سپس 

هن بر آن پوشانده شود، آنگاه ازار پيراهن باالي ازار، سپس ميت نهاده شود و پيرا
از چپ و سپس از راست بر وي پيچيده شود، سپس لفافه از چپ آنگاه از راست بر 

وي پيچانده شود، و آفن بر هر دو طرف آن گره زده شود تا اينكه باز و پراآنده 
 .نگردد

 .، و خرقه اي است)چهار قد(لفافه، ازار، پيراهن، خمار : آفن سنت براي زن
 .ازار، لفافه، و خماري است:  آفايت براي زنآفن

بهتر و . آن چييز است آه در حال ضرورت يافت شود: آفن ضرورت براي زن
 .اولي اين است آه خرقه از سينه تا هر دو ران زن باشد

 .و جواز دارد آه خرقه از سينه تا ناف وي باشد

 آيفيت تكفين زن
وار ساخته شود، سپس ازار باالي لفافه آيفيت تكفين زن اين است آه اوًال لفافه هم

 .همورا گردد، سپس پيراهن باالي ازار هموار گردد
و پيراهن بر او پوشانده شود، و موهاي زن دو دسته قرار داده شود بر سينه آن 

بر سر آن نهاده شود، و چادر نه بر وي ) چادر، چارقد(باالي پيراهن، آنگاه خمار 
 سپس ازار از چپ بر وي پيچانده شود، آنگاه از پيچانده شود نه گره زده شود،

.راست، سپس سينه با خرقه بسته آرده شود، آنگاه در اخير لفافه بروي پيچانده شود

 احكام نماز جنازه
 .نماز جنازه خواندن بر ميت، بر مسلمانان فرض آفايه است

 .ي شودپس اگر يك تن از مسلمانان بر ميت نماز خواند، فرض از ذمه بقيه ساقط م
 .و اگر آسي بر وي نماز نخواند همگي گنه آار اند

نماز جنازه بر آنكسي آه نماز هاي فرض بر وي واجب است؛ واجب مي باشد، اگر 



 .چنانچه از مرگ آن آگاه بود
 .آسي آه از مرگ ميت آگاه نيست بر وي نماز جنازه واجب نمي باشد

 :نماز جنازه داراي دو رآن است
 .نهتكبيرات چهارگا -1

 . از آنها به منزله يك رآعت است و هر تكبيري
 . ايستادن؛ پس نماز جنازه بدون عذر در حال نشسته صحت ندارد-2

 شرطهاي نماز جنازه
:نماز جنازه بر ميت صحيح نيست مگر آنگاه آه شرطهاي آتي در وي موجود گردد

 .ارداينكه ميت مسلمان باشد، پس خواندن نماز جنازه بر آافر جواز ند -1
اينكه ميت از نجاست حقيقي و حكمي پاك باشد، پس نماز جنازه بر ميت قبل از  -2

 .غسل دادن آن جواز ندارد
 .اينكه ميت حاضر باشد، پس نماز جنازه بر ميت غائب جواز ندارد -3
اينكه ميت در جلو روي نمازگزاران باشد، پس نماز جنازه بر ميت اگر چنانچه  -4

 . صحت ندارد-ده شده بوددر پشت سر ايشان نها
 .اينكه ميت بر زمين نهاده باشد -5

همچنين اگر ميت بر تختي نهاده شده بود آه آن تخت بر زمين قرار داشت، نماز 
خواندن بر وي جائز است، پس نماز جنازه جواز ندارد اگر چنانچه ميت بر مرآب يا

 .حيواني حمل شده بود
ميت حمل شده بر دستان مردم يا بر گردنهاي و نماز جنازه جواز ندارد اگر چنانچه 

 .ايشان بود
اما اگر ميت به جهت عذري از عذرها بر مرآب يا بر دستان مردم نهاده شده بود، 

 .نماز خواندن بر وي جواز دارد

 سنت هاي نماز جنازه
 :امور آتي در نماز جنازه سنت است

 . ميت مرد باشد يا زناينكه امام در برابر سينه ميت بايستد، برابر است آه -1
 .را بخواند) سبحانك اللهم: (اينكه بعد از تكبير اول ثناء -2
 .درود بخواند) ص(اينكه بعد از تكبير دوم بر رسول اآرم  -3
 .اينكه بعد از تكبير سوم در حق ميت دعاء آند -4

 : در دعاء وي چنين بگويد- چه مرد با شد يا زن-اگر چنانچه ميت بالغ بود
اغفر لحينا، و ميتنا، و شاهدنا، و غائبنا، و صغيرنا، و آبيرنا، و ذآرنا، و اللهم (

   )انثانا، اللهم من احييتُه ِمّنَا فاحيه علي االسالم و من توفيته منا فتوفه علي االيمان
 :و اگر ميت آودك پسر بود، در دعاء خويش چنين بگويد

 ) واجعله لنا شافعا و مشفعااللهم اجعله لنا فرطا، واجعله لنا اجرا و ذخرًا، (



 :و اگر ميت آودك دختر بود، در دعاء وي چنين بگويد
 ) اللهم اجعله لنا فرطا، واجعله لنا اجرا و ذخرًا، واجعله لنا شافعتا و مشفعتا(

 .و نماز را با سالم دادن بعد از تكبير چهارم قطع نمايد
 .لنمازگزار دستهايش را بلند نكند مگر در هنگام تكبير او
سه، يا پنج، يا هفت، يا مانند : مستحب است آه صفهاي نماز گرزاران فرد بوده باشد

 .آن

 فروعاتي آه به نماز جنازه تعلق مي گيرند
 .اگر ولي ميت بر او نماز گزارد، پس نماز جنازه بر وي عود آرده نشود

 تا-شوداگر ميت بدون نماز خواندن بر وي دفن گرديده بود، بر قبر وي نماز خوانده 
 .آنگاه آه بدن وي متالشي و پوشيده نشده است

اگر جنازه ها متعدد بود؛ پس بهتر آن است آه بر هر جنازه اي به طور جداگانه 
 .نماز خوانده شود

 .و جائز است آه بر همه جنازه ها به يك بار نماز خوانده شود
ك صف درازي جلو اگر امام بر همه جنازه ها به يك بار نماز خواند، جنازه ها در ي

روي امام نهاده شوند، ابتداء جنازه هاي مردان نهاده شود، سپس جنازه هاي آودآان 
 .و سپس جنازه هاي زنان

نوزادي آه در حال والدت به او حيات يافته شد، هم نامگذاري شود و هم بر وي نما 
 .خوانده شود

خوانده نشود، بلكه نوزادي آه به وي در حال والدت حيات يافته نشد، بر وي نماز 
 .غسل داده شود و در جامه اي پيچانده شود، و دفن گردد

خواندن نماز جنازه بر ميت در مسجدي آه جماعت در آن برپا مي شود بدون عذر 
 .مكروه است

اما اگر به جهت وجود عذري در مسجد جماعت بر ميت نماز گزارده شد، پس 
 .آراهيتي نيست

بير دريافت، انتظار بكشد، تا آنكه چون امام بار ديگر هر آس امام را در ميان دو تك
تكبير گفت به او اقتداء نموده و از وي در دعائش پيروي آند، سپس آنچه را آه از 

 .تكبيرات از وي فوت شده است قضاء آورد
آسي آه از وي بعضي از تكبيرات به همراه امام فوت شده است، تكبيرات فوتي اش

 .برداشته شود قضاء آوردرا قبل از آنكه جنازه 
آسي آه بعد از تكبير اول و قبل از تكبير دوم حاضر گرديد به امام اقتدا ءآند و 

 .منتظر تكبير دوم باقي نماند
آسي آه بعد از تكبير چهارم قبل از سالم حاضر گرديد، پس نماز جنازه از وي فوت

 .شده است
 . خوانده شودآسي آه خودآشي مي آند، غسل داده شود و بر وي نماز



مي جنگيد، نماز ) عصبيت هاي جاهلي( بر آشته شده اي آه از روي عصبيت
 .خوانده نشود

همچنين بر آسي آه پدرش يا مادرش را به ستم آشته است، نماز جنازه خوانده 
 .نشود

نماز خوانده نشود، اگر چنانچه در حال جنگ ) راهزن(همچنين بر قاطع الطريق 
 .آشته شد

 نازهآيفيت نماز ج
آيفيت نماز جنازه اين است آه امام در برابر سينه ميت بايستد، و مقتدي ها در پشت 

سر امام صف بكشند، سپس هر يك از آنان اداء فريضه نماز جنازه را به عنوان 
عبادتي براي خداي متعال نيت نمايند، همچنين مقتدي متابعت امام را نيت آند، سپس 

اه با باال نمودن دستهاي خويش به هنگام تكبير گفتن، همر-براي تحريمه تكبير بگويد
را بخوند، سپس تكبير دوم را بگويد بدون اينكه دستهايش ) سبحانك اللهم(آنگاه ثناء 

درود بخواند، سپس تكبير سوم را بگويد بدون) ص(را باال نمايد، آنگاه بر نبئ اآرم 
حق مسلمين دعاء نمايد ، سپس اينكه دستهايش را باال نمايد، آنگاه در حق ميت و در 

تكبير چهارم را بگويد بدون آنكه دستهايش را باال نمايد، آنگاه دو سالم بدهد، سالمي 
از راست خويش، و سالمي از چپ خويش، امام تكبيرات را بلند و غير آن را آهسته

 .بخواند، و مقتدي ها همه را؛ اعم از تكبير و غيره آهسته بخوانند

 هاحكام حمل جناز
 .حمل و تشييع جنازه به سوي گورستان بر مسلمانان فرض آفايه است

 .همچنين حمل ميت عبادتي نيز هست
زيرا رسول اآرم . پس براي هر مسلماني الزم است تا به سوي حمل جنازه بشتابد

 .را حمل نمودند) رض(جنازه حضرت سعد معاذ ) ص(
 .سنت است آه جنازه را چهار مرد حمل نمايند

 . حمل آننده اي سنت است آه جنازه را چهل قدم حمل آندبراي هر
متسحب است آه جنازه را به شتاب ببرند، اما اين شتاب نبايد بگونه اي تند بوده باشد

 .آه به تكان خوردن و جنبش ميت بينجامد
 .پياده رفتن پشت سر جنازه بهتر از پياده رفتن در جلوي روي آن است

 .جنازه بر زمين نهاده شود مكروه استنشستن به زمين قبل از آنكه 

 احكام دفن ميت
قبر حد اقل نصف قامت بوده باشدو پس اگر عمق آن ) گودي(سنت است اينكه عمق 

 .از نصف قامت زيادتر گرديد اين بهتر است
بهتر آن است آه در قبر لحد قرار داده شود، و قبر شگاف و گودالي راست بدون 

 .ه زمين نرم و سست و شكننده بودلحد نبوده باشد، مگر آنگاه آ



 .ميت در از جهت قبله نهاده شود
 ) بسم اهللا و علي مله رسول اهللا: (آسي آه ميت را در قبر مي نهد چنين بگويد

 .ميت در قبر بسوي قبله بر پهلوي راست خويش قرار داده شود
 .بعد از آنكه ميت در قبر نهاده شد؛ گره هاي آفن باز آرده شود

نهادن ميت در قبر، قبر با پرده پوشانده شود اگر چنانچه ميت زن بود، اما در هنگام 
 .اگر چنانچه ميت مرد بود قبر پوشانده نشود

قبر بعد از آنكه ميت در لحد يا شگاف نهاده شد با خشت خام يا ني مسدود ساخته 
 .شود

يا مكروه است آه قبر از آجر و چوب مسدود ساخته شود، مگر آنگاه آه خشت خام 
 .ني موجود نگرديد، پس در اين صورت آراهيتي نيست

متسحب است آه هر يك از آناني آه بر سر دفن ميت حاضر اند با هر دو دست 
 .خويش سه بار از خاك قبر بر قبر وي بريزند

 ) منها َخَلْقَناُآْم: (در بار اول بگويند
 ) وفيها ُنعْيُدُآْم: (و در بار دوم بگويند
 ) و منها ُنْخِرُجُكْم تاره ُاْخري: (يندو در بار سوم بگو

و قبر. آنگاه بر قبر وي خاك ريخته شود تا آنكه قبر آن مسدود گرديده و پوشيده شود
 .آن همچون آوهان شتر قرار داده شود، و چهار گوش قرار داده نشود

 .بنا آردن بر قبر براي زينت و تفاخر حرام است
 .سازي آن مكروه استهمچنين بنا آردن بر قبر براي محكم 

و دفن آردن ميت در خانه مكروه است، زيرا آه دفن آردن در خانه از ويژگي ها و
 .خصوصيات پيامبران عليهم السالم است

 .دفن بيشتر از يك نفر در يك قبر به هنگام ضرورت جواز دارد
اگر بيشتر از يك تن در يك قبر دفن گرديدند، مستحب است آه بين دو تن به خاك 

 .اصله قرار داده شودف
آسي آه در آشتي اي مرد؛ غسل داده شود و آفن آرده شود، و بر وي نماز خوانده 

 اگر چنانچه خشكي دور بود، و بيم دگرگوني بدن -شود، سپس در دريا انداخته شود
 .ميت مي رفت

 .دفن ميت در مكاني آه در آن مرده است مستحب است
 .يا دو مايل مكروه استانتقال دادن ميت بيشتر از يك مايل 

 .قبر نبش آرده نشود؛ اگر چنانچه ميت به سوي غير قبله نهاده شده بود
 .همچنين قبر نبش آرده نشود اگر چنانچه ميت بر پهلوي چپ خويش نهاده شده بود

 .نبش قبر جواز دارد اگر چنانچه بهمراه ميت مالي دفن آرده شده بود

 
 



 احكام زيارت قبرها
 

 .ن براي مردان مستحب استزيارت گورستا
 .و زيارت گورستان براي زنان در اين زمانه مكروه است

 .قرائت سوره ياسين در هنگام زيارت گورستان مستحب است
 .گام نهادن بر قبر ها مكروه است

 .خواب شدن بر سر قبرها مكروه است
 .ريشه آن ساختن علف و درخت از مقبره مكروه است

 
 

 احكام شهيد
 

 :ال فرموده استخداي متع
وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا امواتًا، بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما (

اتاهم اهللا من فضله و يستبشرون باالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ان ال خوف عليهم و 
 و آناني را آه در راه خدا آشته شده اند مرده مپنداريد، بلكه زنده اند و-الهم يحزنون

در نزد پروردگار شان روزي داده مي شوند، شادمانند به آنچه آه خداوند از فضل 
خويش به آنان داده است، و مژده مي دهند آناني را آه پشت سر ايشان حرآت مي 

آنند و هنوز به ايشان نپيوسته اند آه نه بيمي است بر ايشان و نه هم آنان اندوهگين 
 ).مي شوند

 )170-169سوره آل عمران(
 :فرموده است) ص(و رسول خدا 

ما من احد يدخل الجنه يحب ان يرجع الي الدنيا و له ما في االرض من شيٍء اال (
 هيچ آسي -الشهيد، يتمني ان يرجع الي الدنيا فيقتل عشر مرات لما يري من الكرامه

 هر چه هم آه در -نيست آه به بهشت در آيد و دوستدار بازگشت به سوي دنيا باشد
 مگر شهيد، آرزو مي آند آه به سوي دنيا باز گردد، پس ده بار -داشته باشدزمين 

به روايت بخاري و). (آشته شود، به سبب آنچه آه از آرامت و گراميداشت مي بيند
 )مسلم

شهيد همانا مسلماني است آه به ستم آشته شده است، چه در جنگ آشته شده باشد، 
 . راهزنان او را آشته باشنديا شخص بغاوتگري او را آشته باشد، يا

 :شهيد بر سه قسم تقسيم مي شود
 .شهيد دنيا و آخرت و آن شهيد آامل است -1
 .شهيد آخرت فقط -2



 .شهيد دنيا فقط -3
شهادت آامل آنگاه محقق مي شود آه شخص آشته شده مسلمان : شهيد آامل -1

ال اصابت ضربه مرده از حدث اآبر پاك باشد، و به دنب. باشد، عاقل باشد، بالغ باشد
باشد، به گونه اي آه به چيزي از بهره ها و خدمات حيات؛ چون خوردن، آشاميدن، 

خواب شدن، و در مان بهره مند نگرديده و بروي وقت يك نماز در حالي آه به 
 .هوش است نگذشته باشد

 اين است آه غسل داده نمي شود، بلكه در جامه هايش آفن گرديده  حكم شهيد آامل
 بروي نماز خوانده مي شود، و با خون و جامه اش دفن مي گردد، و با آي نيست و

آه در جامه اش بر حسب ضرورت افزون يا آم ساخته شود، و بيرون آشيدن تمام 
 .جامه از بدن وي مكروه است

و آن هر آسي است آه شرطي :  از شهداء همانا شهيد آخرت است فقط قسم دوم -2
 نداشته باشد، پس احكام شهيد بر وي جاري نمي - جز اسالم به-از شروط پيشين را

گردد، مگر بايد دانست آه او شهيد آخرت است، و براي اوست همان پاداشي آه 
 .شهداء به آن وعده داده شده اند

و حكم اين قسم از شهداء اين است آه ايشان غسل داده مي شوند، و تكفين مي 
 . نماز خوانده مي شودگردند، و مانند ديگر مردگان برايشان

و آن منافقي است آه در صفوف :  قسم سوم از شهداء همانا شهيد دنياست فقط-3
مسلمين آشته شده است، پس او غسل داده نمي شود و در جامه خويش آفن مي 

 .گردد، و بر آن مانند شهيد آامل نماز خوانده مي شود؛ به اعتبار ظاهر

 
 


