
 احکام نماز

واود    واود  و اگار يريرهتاه ن،اودب اعماال دي ار قا  قباول نماى          نماز مهمترين اعمال دينى است که اگر قبول درگاه خداوند عاام  واودبعباداهاد دي ار قا  قباول ماى      
کناد  و   ز گناقاان يااد ماى   مانادب نمازقااد ينا اناه قا  انساان را ا      و قمانطور که اگر انسان وبانه روزد ينج نوبات در نهار ىباى وست،او کنادب رارد در بادن  نماى        

خواناد  يغممبار اکارم  اهللى اي عهللغاه و       که انسان نماز را در اول وقت بخواناد  و کساى کاه نمااز را يسات و سابد واماردبمانند کساى اسات کاه نمااز نماى             سزاوار است
  در مسااد ا،اريد داواتندب ماردد وارد و      روزد حضار "کساى کاه باه نمااز اقمغات ندقاد و ىن را سابد واماردب سازاوار عارا  ىخار  اسات            "ىمه و ساهلل  هرماود   

اگار ايان مارد در حاامى کاه نماازش ايان  اور اسات از دنغاا بارودب باه ديان مان از دنغاا                "م،مول نماز ودب و رکوع و ساودش را کامال به جا نغاورد  حضر  هرمودناد   
ل نمااز باه يااد خادا و باا خضاوع و خ،اوع و وقاار باوادب و متوجاه باواد              يس انسان بايد مواظب باود کاه باه عاهللاه و واتابزدگى نمااز نخوانادب و در حاا       "نرهته است

ايان مطهللاب    گويادب و خاود را در مباباظ ع مات و بزرگاى خداوناد عاام  بساغار يسات و ناارغز ببغناد  و اگار انساان در موقا  نمااز کاامال باه                  که با ره کسى سخن ماى 
امساالم بغارون ک،اغدند و ىن حضار  متوجاه ن،ادند  و نغاز باياد          از يااد مباارد امغار اممانمنغن عهللغاه     واود  رنانهاه در حاال نمااز اغار را       خبر مى اوجه کندب از خود بى

و زکاا ب بهللکاه    نمازگزار اوبه و استمفار نمايد و گناقانى که ماان  قباول وادن نمااز اسات مانناد حسادبکبرب وغباتب خاوردن حارامب ىواامغدن مساکرا  و نادادن خماس              
کناد باانغااوردب مادال در حاال خاوا  ىماودگى و خاوددارد از باول باه نمااز            سازاوار اسات کارقاايى کاه  اوا  نمااز را کا  ماى        قر معصغتى را اارد کناد  و قمهناغن    

کناد بااا ىوردب مادال ان ،اترد عبغاد باه دسات کنادب و مبااب يااکغزه ب ووادب و             نايستد و در موق  نماز به ىسمان ن اه نکند  و نغز کارقايى که  اوا  نمااز را زيااد ماى    
 و مسواد کندب و خود را خووبو نمايد  وانه

 نمازهاى واجب

بار يسار بزرگتار    نمازقاد واجب و  است  اول  نماز يومغه  دوم  نماز ىياا   ساوم  نمااز مغات  رهاارم  نمااز  اواخ واجاب خاناه کعباه  يانا   نمااز قضااد يادر کاه                
 وود   که به واسطه اجاره و نرر و قس  و عهد واجب مىواجب است  و،   نمازد 

 نمازهاى واجب يوميه

 نمازقاد واجب يومغه ينج است  ظهر و عصر قر کدام رهار رکعتب ممر  سه رکعتب ع،ا رهار رکعتب  بح دو رکعت 

 خواند  وودب دو رکعت د که گفته مى در سفر بايد نمازقاد رهار رکعتى را با ورايط ٨٢٧

 ظهر و عصر وقت نماز

اهتاد  و قار راه ىهتاا  باا        ىيادب ساايه ىن باه  ارخ ممار  ماى       اگر رو  يا رغزد مانند ىن را راست در زمغن قماوار هارو برنادب  ابح کاه خورواغد بغارون ماى         ٨٢٧
گاردد  و    ارخ م،ارب برماى    رسادبو ظهار کاه گرواتب ساايه ىن باه       وود  و در وهرقاد ماا در اول ظهار وارعى باه ىخارين درجاه کماى ماى         ىيدباين سايه ک  مى مى

واود  بناابر ايان وقتاى ساايه باه ىخارين درجاه کماى رساغد و دو مراباه رو باه زيااد وادن گراواتب معهللاوم                  رودب ساايه زياادار ماى    قر ره خورواغد رو باه ممار  ماى    
از ىنکاه ساايه دوبااره يغادا وادب معهللاوم       رودب بعاد   وود ظهر ورعى وده است  ومى در بعضاى واهرقا مداظ مکاه کاه گااقى موقا  ظهار ساايه باه کهللاى از باغن ماى              مى
 وود ظهر وده است  مى

 برندب واخص گويند  رو  يا رغز دي رد را که براد معغن کردن ظهر به زمغن هرو مى ٨٣٧

نمااز ظهار   نماز ظهر و عصر قر کدام وقت مخصوص و م،ترکى دارناد  وقات مخصاوص نمااز ظهار از اول ظهار اسات ااا وقتاى کاه از ظهار باه انادازه خوانادن                ٨٣٧
نخوانادب   ب ررد  و وقت مخصوص نماز عصر موقعى است که باه انادازه خوانادن نمااز عصار وقات باه ممار  ماناده باوادب کاه اگار کساى ااا ايان موقا  نمااز ظهار را                  

ر و نمااز عصار اسات     نماز ظهر او قضا وده و بايد نماز عصر را بخواند  و ما باغن وقات مخصاوص نمااز ظهار و وقات مخصاوص نمااز عصار وقات م،اترد نمااز ظها             
 و اگر کسى اوتباقا نماز ظهر يا عصر را در وقت مخصوص دي رد بخواندب نمازش  حغح است 

باه نمااز    اگر يغ  از خواندن نماز ظهر سهوا م،امول نمااز عصار واود و در باغن نمااز بفهماد اواتباه کارده اساتب رنانهاه در وقات م،اترد باوادب باياد نغات را                 ٨٣٢
خاوان ب قماه نمااز ظهار باواد  و بعاد از ىنکاه نمااز را اماام کاردب نمااز             ام و ىنهاه را م،اموم  و ىنهاه بعاد ماى      غت کند که ىنهاه ااا حاال خواناده    ظهر برگرداند  يعنى ن

اط ىن اسات کاه   احتغا  عصر را بخواند  و اگر در وقت مخصوص به ظهر باوادب باياد نغات را باه نمااز ظهار برگرداناد و نمااز را اماام کناد و بعاد نمااز عصار را بخواناد و              
 دوباره نماز عصر را ق  بعد از ىن بخواندب و اين احتغاط خغهللى خو  است 

اواند به جااد نمااز ظهارب دو رکعات نمااز جمعاه بخواناد  وماى احتغااط مساتحب ىن اسات کاه اگار نمااز جمعاه خوانادب نمااز ظهار را قا                      در روز جمعه انسان مى ٨٣٣
 بخواندب و اين احتغاط خغهللى مطهللو  است 



گوينادب اااخغر نغنادازد  و اگار از اواياظ ظهار اااخغر اهتاادب باه جااد نمااز جمعاه نمااز               احتغاط واجب ىن است که نماز جمعاه را از ماوقعى کاه عرهاا اول ظهار ماى       ٨٣٤
 ظهر بخواند 

 وقت نماز مغرب و عشا

 وودب از بغن برود  ممر  موقعى است که سرخى  رخ م،رب که بعد از ورو  ىهتا  يغدا مى ٨٣٧

نماز ممر  و ع،ا قر کدام وقت مخصاوص و م،اترکى دارناد  وقات مخصاوص نمااز ممار  از اول ممار  اسات ااا وقتاى کاه از ممار  باه انادازه خوانادن ساه                   ٨٣٧
مااز ع،اا را   ن رکعت نماز ب ررد که اگر کسى مادال مسااهر باواد و اماام نمااز ع،اا را ساهوا در ايان وقات بخوانادب احتغااط مساتحب ىن اسات کاه بعاداز نمااز ممار ب                 
مار  را عمادا   دوباره بخواند  و وقت مخصوص نماز ع،ا موقعى است که به اندازه خواندن نمااز ع،اا باه نصاد واب ماناده باواد کاه اگار کساى ااا ايان موقا  نمااز م              

قات م،اترد نمااز ممار  و ع،اا      نخواندب بايد اول نماز ع،ا و بعد از ىن نمااز ممار  را بخواناد  و باغن وقات مخصاوص نمااز ممار  و وقات مخصاوص نمااز ع،ااب و            
واودبنمازش  احغح اسات و باياد نمااز ممار  را بعاد از ىن         استب که اگر کسى در ايان وقات اواتباقا نمااز ع،اا را ياغ  از نمااز ممار  بخواناد و بعاداز نمااز مهللتفات            

 باا ىورد 

اگار باه انادازه خوانادن دو رکعات نمااز از اول ظهار         کناد  مادال   وقت مخصوص و م،اترد کاه معناى ىن در مساامه ياغ  گفتاه وادب باراد اواخاص هارب ماى            ٨٣٨
واود  و باراد کساى کاه مسااهر نغساتب باياد باه انادازه خوانادن رهاار             ب رردب وقت مخصوص نماز ظهر کسى که مساهر استب امام واده و داخاظ وقات م،اترد ماى     

 رکعت نماز ب ررد 

باغن نمااز بفهماد کاه اواتباه کاردهب رنانهاه باه رکاوع رکعات رهاارم نرهتاه اساتب باياد نغات                اگر يغ  از خواندن نماز ممر ب سهوا م،مول نماز ع،اا واود و در    ٨٣٧
د نمااز ممار  را بخواناد  اماا     را به نماز ممر  برگرداند و نماز را امام کند و بعد نمااز ع،اا را بخواناد  و اگار باه رکاوع رکعات رهاارم رهتاه باياد نمااز را اماام کنادب بعا              

وقت مخصوص نمااز ممار  خواناده باواد و ياغ  از رکاوع رکعات رهاارم ياادش بغايادب باياد نغات را باه نمااز ممار  برگرداناد و نمااز را                   اگر امام ىنهه را خواندهب در
 خغهللى خو  است  امام کند و بعد از ىن ع،ا را بخواند  ومى احتغاط مستحب ىن است که بعد از نماز ع،اب دوباره نماز ممر  و ع،ا را بخواند و اين احتغاط

ردب ىخر وقت نماز ع،ا نصد وب اسات  و احتغااط واجاب ىن اسات کاه باراد نمااز ممار  و ع،اا و مانناد اينهااب واب را از اول وارو  ااا ا ان  ابح حساا  کا                  ٨٣٧
 و براد نماز وب و مانند ىن اا اول ىهتا  حسا  نمايند 

نخوانادب بناابر احتغااط واجاب باياد ااا قباظ از ا ان  ابح بادون اينکاه نغات ادا            يا به واسطه عررد نماز ممر  ياا نمااز ع،اا را ااا نصاد واب        اگر از رود معصغت ٨٤٧
 و قضا کندب باا ىورد 

 وقت نماز صبح

ىخار وقات نمااز    کنادب کاه ىن را هاار اول گويناد  ماوقعى کاه ىن سافغده يهان وادب هاار دوم و اول وقات نمااز  ابح اسات  و                اد رو باه باا  حرکات ماى     نزديد ا ان  بح از  رخ م،رب سفغده ٨٤٧
 ىيد   بحب موقعى است که ىهتا  بغرون مى

 احکام وقت نماز

 خبر دقند  اواند م،مول نماز وودب که يبغن کند وقت داخظ وده استب يا دو مرد عادل به داخظ ودن وقت موقعى انسان مى ٨٤٢

باه داخاظ وادن وقات نکننادب م،امول نمااز ن،اوند  وماى اگار انساان باه واساطه              نابغنا و کسى که در زندان است و مانند اينها بنابر احتغااط واجاب باياد ااا يباغن       ٨٤٣
يباغن کنادب رنانهاه گماان داواته باواد کاه وقات          ابر يا وبار و مانند اينها که براد قمه ماان  از يباغن کاردن اساتب نتواناد در اول وقات نمااز باه داخاظ وادن وقات           

 اواند م،مول نماز وود  داخظ ودهبمى

خبار دقناد ياا انساان يباغن کناد کاه وقات نمااز واده و م،امول نمااز واود و در باغن نمااز بفهماد کاه قناوز وقات داخاظ                      ل به داخظ ودن وقتاگر دو مرد عاد ٨٤٤
از خواناده  وماى اگار در باغن نمااز بفهماد وقات داخاظ وادهب ياا بعاد             ن،دهب نماز او با ظ است  و قمهنغن است اگر بعد از نماز بفهماد کاه اماام نمااز را ياغ  از وقات      

 نماز بفهمد که در بغن نماز وقت داخظ ودهب نماز او  حغح است 

خوانادهب نمااز او  احغح     اگر انسان مهللتفت نباود که بايد با يبغن به داخظ وادن وقات م،امول نمااز واودب رنانهاه بعاد از نمااز بفهماد کاه اماام نمااز را در وقات              ٨٤٧
 فهمد که در بغن نماز وقت داخظ وده استب نمازش با ظ است خوانده يا ب است  و اگر بفهمد امام نماز را يغ  از وقت



يباغن  اگر يبغن کند وقت داخظ وده و م،مول نمااز واود و در باغن نمااز واد کناد کاه وقات داخاظ واده ياا ناهب نمااز او با اظ اسات  وماى اگار در باغن نمااز                     ٨٤٧
 وده و ود کند که ىنهه از نماز خوانده در وقت بوده يا نهب نمازش  حغح است  وقتداوته باود که 

وااودب بايااد ىن  خوانااده مااى اگاار وقاات نماااز بااه قاادرد انااو اساات کااه بااه واسااطه بااه جااا ىوردن بعضااى از کارقاااد مسااتحب نمااازب مباادارد از ىن بعااد از وقاات ٨٤٨
 وودببايد قنو  نخواند  خوانده مى و  مبدارد از نماز بعد از وقتمستحب را به جا نغاورد  مدال اگر به واسطه خواندن قن

 اخغر بغندازد  کسى که به اندازه خواندن يد رکعت نماز وقت داردب بايد نماز را به نغت ادا بخواند  ومى نبايد عمدا نماز را اا اين وقت   ٨٤٧

مااز وقات داردب باياد نمااز ظهار و عصار قار دو را بخواناد  و اگار کمتار وقات داردب باياد هباط              کسى که مساهر نغستب اگر اا ممر  به اندازه خواندن يانج رکعات ن   ٨٤٧
را بخواناد  و اگار کمتار    نماز عصر را بخواند و بعدا نماز ظهر را قضا کند  و اگر اا نصاد واب باه انادازه خوانادن يانج رکعات نمااز وقات داردب باياد نمااز ممار  و ع،اا              

 واند و بعدا بايد نماز ممر  را بخواند وبه احتغاط واجب نغت ادا و قضا ننمايد وقت داردب بايد هبط ع،ا را بخ

د هباط عصار را   کسى که مساهر استب اگر اا ممر  به اندازه خوانادن ساه رکعات نمااز وقات داردب باياد نمااز ظهار و عصار را بخواناد  و اگار کمتار وقات داردب بايا               ٨٧٧
ر اا نصد واب باه انادازه خوانادن رهاار رکعات نمااز وقات داردب باياد نمااز ممار  و ع،اا را بخواناد  و اگار کمتار وقات داردب                 بخواند و بعدا نماز ظهر را قضا کند  و اگ

ياا بغ،اتر وقات باه نصاد       بايد هبط ع،ا را بخواند و بعدا ممر  را بدون نغت ادا و قضا باا ىورد و رنانهاه بعاد از خوانادن ع،اا معهللاوم واود کاه باه مبادار ياد رکعات           
 ده استب بايد هورا نماز ممر  را به نغت ادا باا ىورد وب مان

ىنکاه   مستحب است انسان نماز را در اول وقت ىن بخواندب و راجا  باه ىن خغهللاى سافارش واده اسات  و قار راه باه اول وقات نزديکتار باوادب بهتار اسات  م ار                ٨٧٧
 اخغر ىن از جهتى بهتر باودب مدال  بر کند که نماز را به جماعت بخواند   

او ااا ىخار وقات    قرگاه انسان عررد دارد که اگر بخواقد در اول وقت نمااز بخوانادب ناراار اسات باا ااغم  نمااز بخوانادب رنانهاه بداناد ياا احتماال دقاد کاه عارر                 ٨٧٢
رودب بناابر   ر او از باغن ماى  اواناد در اول وقات نمااز بخواناد  وماى اگار مادال مباسا  نااس باواديا عارر دي ارد داواته باواد و احتماال دقاد کاه عار                   باقى استب مى

هباط بتواناد    احتغاط واجب بايد  بر کند اا عررش بر رخ واود  و رنانهاه عارر او بر ارخ ن،ادب در ىخار وقات نمااز بخواناد  و  زم نغسات باه قادرد  ابر کناد کاه               
اواناد ااغم  کناد و نمااز را باا ىن مساتحبا  بااا         ردب ماى کارقاد واجب نماز را اناام دقادب بهللکاه اگار باراد مساتحبا  نمااز مانناد ا ان و اقاماه و قناو  قا  وقات دا           

 ىورد 

را از اول وقات  کسى که مسايظ نماز و وکغا  و ساهويا  را نمغداناد و احتماال مغدقاد کاه يکاى از اينهاا در نمااز ياغ  ىيادب باياد باراد يااد گارهتن اينهاا نمااز                  ٨٧٣
اد کاه حکا  ىن را    اواناد در اول وقات م،امول نمااز واود  ياس اگار در نمااز مساامه          کنادب ماى   ح اماام ماى  ااخغر بغندازد  ومى اگر ا مغنان دارد که نماز را به  ور  احغ 

دقاد عماظ نماياد و     اواناد باه يکاى از دو  رهاى کاه احتماال ماى        داناد ياغ  ىيادب ماى     اد کاه حکا  ىن را نماى    داند يغ  نغايدب نماز او  حغح است  و اگار مساامه   نمى
 نماز بايد مسامه را ب رسد که اگر نمازش با ظ بودهب دوباره بخواند  نماز را امام کند  ومى بعد از

کناادب در  ااوراى کااه ممکاان اسااتب بايااد اول قاار  خااود را بدقاادب بعااد نماااز بخوانااد  و  اگاار وقاات نماااز وسااعت دارد و  هللبکااار قاا   هللااب خااود را مطامبااه مااى ٨٧٤
طهغار کنادب بعاد نمااز بخواناد  و رنانهاه اول نمااز بخواناد معصاغت کاردهب وماى نمااز او  احغح              قمهنغن است اگر کار واجب دي رد که بايد که باياد اول مسااد را ا  

 است 

 نمازهايى که بايد به ترتيب خوانده شود

را ياغ  از نمااز   ع،اا  انسان بايد نماز عصر را بعد از نماز ظهارب و نمااز ع،اا را بعاد از نمااز ممار  بخواناد  و اگار عمادا نمااز عصار را ياغ  از نمااز ظهار و نمااز                 ٨٧٧
 ممر  بخواندب با ظ است 

اواناد نغات را باه نمااز عصار برگردانادب بهللکاه باياد نمااز را           اگر به نغت نماز ظهر م،مول نماز وود و در بغن نماز يادش بغاياد کاه نمااز ظهار را خواناده اساتب نماى        ٨٧٧
 ب،کند و نماز عصر را بخواند  و قمغنطور است در نماز ممر  و ع،ا 

را  در بغن نماز عصار يباغن کناد کاه نمااز ظهار را نخواناده اسات و نغات را باه نمااز ظهار برگرداناد و داخاظ رکان واود و بعاد ياادش بغاياد کاه نمااز ظهار                      اگر  ٨٧٨
اناد و ىنهاه باه    ردخوانده بودهب نمازش با ظ است و بايد نمااز عصار را بخواناد  وماى اگار ياغ  از داخاظ وادن در رکان ياادش بغايادب باياد نغات را باه نمااز عصار برگ                

 نغت ظهر خواندهب دوباره به نغت عصر بخواندب و نمازش  حغح است 

ز اماام وادن   اگر در بغن نماز عصر ود کند که نماز ظهر را خوانده يا ناهب باياد نغات را باه نمااز ظهار برگرداناد  وماى اگار وقات باه قادرد کا  اسات کاه بعاد ا                 ٨٧٧
 از را امام کند و نماز ظهرش قضا ندارد وودب بايد به نغت نماز عصرب نم نماز ممر  مى



ب نصاد  اگر در نماز ع،ا يغ  از رکوع رکعت رهارم ود کند که نمااز ممار  را خواناده ياا ناهب رنانهاه وقات باه قادرد کا  اسات کاه بعاد از اماام وادن نمااز                 ٨٧٧
مااز ممار  برگرداناد و نمااز را ساه رکعتاى اماام کنادب بعاد نمااز ع،اا را            وودب بايد به نغت ع،ا نماز را اماام کناد  و اگار بغ،اتر وقات داردب باياد نغات را باه ن         وب مى
 بخواند 

بخواناد  وماى    اگر در نماز ع،ا بعد از رسغدن به رکاوع رکعات رهاارمب واد کناد کاه نمااز ممار  را خواناده ياا ناهب باياد نمااز را اماام کنادب بعاد نمااز ممار  را                   ٨٧٧
 اندن نماز ممر   زم نغست اگراين ود در وقت مخصوص به نماز ع،ا باودب خو

اواناد نغات را باه     ماى اگر انسان نمازد را که خوانده احتغا ا دوبااره بخواناد و در باغن نمااز ياادش بغايادب نماازد را کاه باياد ياغ  از ىن بخواناد نخواناده اساتب ن              ٨٧٧
 اواند نغت را به نماز ظهر برگرداند  ظهر را نخوانده استب نمىخواندب اگر يادش بغايد نماز  ىن نماز برگرداند  مدال موقعى که نماز عصر را احتغا ا مى

 برگرداندن نغت از نماز قضا به نماز اداب و از نماز مستحب به نماز واجب جايز نغست  ٨٧٢

غات باه نمااز قضاا ممکان باواد  مادال        اواناد در باغن نمااز نغات را باه نمااز قضاا برگردانادب وماى باياد برگردانادن ن            اگر وقت نماز ادا وسعت داوته باودب انسان مى ٨٧٣
 سوم ن،ده باود   اواند نغت را به قضاد  بح برگرداند که داخظ رکعت اگر م،مول نماز ظهر استب در  وراى مى

 نمازهاى مستحب

رش واادهب و ىنهااا در وغاار روز قاااد واابانه روز بغ،ااتر ساافا نمازقاااد مسااتحبى زياااد اساات و ىنهااا را ناههللااه گوينااد  و بااغن نمازقاااد مسااتحبىب بااه خواناادن ناههللااه ٨٧٤
ناههللاه  جمعه سى و رهار رکعتنادب کاه ق،ات رکعات ىن ناههللاه ظهار و ق،ات رکعات ناههللاه عصار و رهاار رکعات ناههللاه ممار  و دو رکعات ناههللاه ع،اا و ياازده رکعات                    

واود  وماى در روز جمعاه بار      حساا  ماى   عات باواد  و راون دو رکعات ناههللاه ع،اا را بناابر احتغااط واجاب باياد ن،ساته خوانادبيد رک            وب و دو رکعت ناههلله  ابح ماى  
 وود  وانزده رکعت ناههلله ظهر و عصرب رهار رکعت اضاهه مى

ود  و از يازده رکعت ناههلله وبب ق،ت رکعات ىن باياد باه نغات ناههللاه وابب و دو رکعات ىن باه نغات نمااز واف ب و ياد رکعات ىن باه نغات نمااز واار خواناده وا                    ٨٧٧
 ا گفته وده است دستور کامظ ناههلله وب در کتابهاد دع

خواقاد ناههللاه ظهار را کاه      حساا  کناد  مادال کساى کاه ماى       وود ن،سته خواند ومى بهتار اسات دو رکعات نمااز ناههللاه ن،ساته را ياد رکعات         نمازقاد ناههلله را مى ٨٧٧
 يد رکعتى ن،سته بخواند  خواقد نماز وار را ن،سته بخواندب دو نماز وانزده رکعت بخواند  و اگر مى ق،ت رکعت است ن،سته بخواندب بهتر است

 اواند باا ىورد  ناههلله ظهر و عصر را در سفر نبايد خواند  ومى ناههلله ع،ا را به نغت اينکه وايد مطهللو  باودب مى ٨٧٨

 هاى يوميه وقت نافله

واودب   وااخص کاه بعاداز ظهار يغادا ماى      واود  و وقات ىن از اول ظهار اسات ااا ماوقعى کاه ىن مبادار از ساايه           ناههلله نماز ظهار ياغ  از نمااز ظهار خواناده ماى       ٨٧٧
واود باه دو وجاب رساغدب ىخار وقات ناههللاه         اد کاه بعاد از ظهار يغادا ماى      اندازه دو قفت  ىن وود  مدال اگر درازد واخص قفات وجاب باوادب قار وقات مبادار ساايه        به

 ظهر است 

واودب باه رهاار قفات  ىن      از ساايه وااخص کاه بعاد از ظهار يغادا ماى       کاه ىن مبادار    واود  و وقات ىن ااا ماوقعى اسات      ناههلله عصر يغ  از نماز عصر خواناده ماى   ٨٧٧
بعاد از نمااز عصار بخواناد       برسد  و رنانهه بخواقد ناههلله ظهر يا ناههلله عصر را بعاد از وقات ىنهاا بخوانادب بهتار اسات ناههللاه ظهار را بعاد از نمااز ظهارب و ناههللاه عصار را             

 و بنابر احتغاط واجبب نغت ادا و قضا نکند 

 وودب از بغن برود  وقت ناههلله ممر ب بعد از امام ودن نماز ممر  است اا وقتى که سرخى  رخ ممر  که بعد از ورو  کردن ىهتا  در ىسمان يغدا مى ٨٨٧

 وقت ناههلله ع،اب بعد از امام ودن نماز ع،ا اا نصد وب است  و بهتر است بعد از نماز ع،ا بالها هلله خوانده وود  ٨٨٧

واود  و وقات ىن بعاد از گرواتن از نصاد وابب باه مبادار خوانادن ياازده رکعات نمااز واب اسات  وماى احتغااط ىن                  يغ  از نمااز  ابح خواناده ماى     ناههلله  بح ٨٨٢
 در اين  ور  مانعى ندارد  است که قبظ از هار اول نخوانندب م ر ىن که بعد از ناههلله وب بالها هلله بخوانندب که

 ا ان  بحب و بهتر است نزديد ا ان  بح خوانده وود وقت ناههلله وب از نصد وب است اا  ٨٨٣

 اواند ىن را در اول وب باا ىورد  مساهر و کسى که براد او سخت است ناههلله وب را بعد از نصد وب بخواندب مى ٨٨٤



 نماز غفيله

از نمااز ممار  اسات ااا وقتاى کاه سارخى  ارخ ممار  از باغن بارود  و در رکعات اول             واود  و وقات ىن بعاد     يکى از نمازقاد مستحبى نماز وفغهلله استب که باغن نمااز ممار  و ع،اا خواناده ماى       ٨٨٧
سابحاند اناى کنات مان ام ااممغن هاساتابنا ماه و         و  ا امناون ا   قاب مماضابا ه ان ان مان نبادر عهللغاه هناادد هاى ام هللماا  ان   اماه ا  نات            "ىن بعد از حمدب بايد به جاد سورهب اين ىيه را بخوانناد   

و عناده مفاااح اممغاب   يعهللمهاا ا  قاو و يعهللا  ماا هاى امبار و امبحار و ماا اسابط مان              "  و در رکعات دوم بعاد از حماد باه جااد ساورهب ايان ىياه را بخوانناد           "  و کرمد نناى اممانمنغن ناغناه من امم
امهللها  اناى اساامد بمفاااح اممغاب امتاى   يعهللمهاا ا  انات ان اصاهللى عهللاى محماد            "    و در قناو  ىن ب ويناد  "ورقة ا  يعهللمها و   حبة هاى ظهللماا  ا ر  و   ر اب و   ياابس ا  هاى کتاا  مباغن       

امهللها  انات وماى نعمتاى و امباادر عهللاى  هللبتاى اعهللا  حااجتى هاساامد بحاد محماد و ىل             "  و به جاد کهللماه کارا و کارا حاجتهااد خاود را ب ويناد  و بعاد ب ويناد          "و ىل محمد و ان افعظ بى کرا و کرا
  "  امسالم مما قضغتها مىمحمد عهللغه و عهللغه

 احکام قبله

باود قبهلله اساتب و باياد روبارود ىنب نمااز خواناد  وماى کساى کاه دور اساتب اگار  اورد بايساتد کاه ب ويناد رو باه قبهللاه نمااز                   خانه کعبه که در مکه مع مه مى ٨٨٧
 ه قبهلله اناام گغرد خواندب کاهى است  و قمهنغن است کارقاد دي رد که مانند سر بريدن حغوانا  بايدرو ب مى

 خواندب بايد  ورد بايستد که ب ويند رو به قبهلله ايستادهب و  زم نغست زانوقاد او و نود ياد او ق  رو به قبهلله باود  کسى که نماز واجب را ايستاده مى ٨٨٨

گاراردب باياد در موقا  نمااز  اور  و       را باه زماغن ماى    اواناد باه  اور معماول بن،اغند ودر موقا  ن،ساتنب کاد ياقاا          کسى که بايد ن،سته نماز بخواندب اگار نماى   ٨٨٧
 ساب ياد او رو به قبهلله باود  سغنه و وک  او رو به قبهلله باودب و  زم نغست

ه اواند ن،سته نماز بخواندب بايد در حال نمااز باه يههللاود راسات  اورد بخواباد کاه جهللاود بادن او رو باه قبهللاه باواد  و اگار ممکان نغساتب باياد با                  کسى که نمى ٨٨٧
 هلله باود يههللود رپ  ورد بخوابد که جهللود بدن او رو به قبهلله باود  و اگر اين را ق  نتواندببايد به ي،ت بخوابدب به  ورد که کد ياد او رو به قب

 نماز احتغاط و ساده و ا،هد هراموش وده را بايد رو به قبهلله باا ىورد  و در ساده سهو ق  احتغاط مستحب قمغن است  ٨٧٧

 وود در حال راه رهتن و سوارد خواند  و اگر انسان در اين دو حال نماز مستحبى بخواندب  زم نغست رو به قبهلله باود  ستحبى را مىنماز م ٨٧٧

ه از اواناد باه گفتاه دو وااقد عاادل کا       خواقد نماز بخواندب بايد براد يغدا کردن قبهلله کوو  نماياد ااا يباغن کناد کاه قبهللاه کادام  ارخ اسات  و ماى           کسى که مى ٨٧٢
وناساد و محاظ ا مغناان اساتب عماظ کناد  و اگار اينهاا ممکان ن،ادب            دقندب يا به قول کساى کاه از رود قاعاده عهللماى قبهللاه را ماى       قاد حسى وهاد  مى رود ن،انه

د ياا کااهرد کاه باه واساطه      واودب عماظ نماياد  حتاى اگار از گفتاه هاسا        بايد به گمانى که از محرا  مساد مسهللمانان يا قبرقااد ىناان ياا از راقهااد دي ار يغادا ماى       
 وناسد گمان به قبهلله يغدا کندب کاهى است  قواعد عهللمى قبهلله را مى

اواناد باه گماان خاود عماظ نماياد  مادال اگار مغهماان از گفتاه  ااحبخانه گماان باه قبهللاه                کسى که گمان به قبهلله داردب اگر بتواند گمان قاويترد يغادا کنادب نماى     ٨٧٣
  ر گمان قويترد يغدا کندب نبايد به حرخ او عمظ نمايد يغدا کندب ومى بتواند از راه دي

رودب رنانهاه وقات نمااز وساعت داردب باياد رهاار نمااز باه رهاار           اد ناداردب ياا باا اينکاه کووا  کارده گماان  باه  رهاى نماى           اگر براد يغدا کردن قبهلله وساغهلله  ٨٧٤
قار   د که وقات دارد نمااز بخواناد  مادال اگار هباط باه انادازه ياد نمااز وقات داردب باياد ياد نمااز باه               ا  رخ بخواند  و اگر به اندازه رهار نماز وقت نداردب بايد به اندازه

دسات  خواقد بخواند  و بايد نمازقا را  ورد بخواناد کاه يباغن کناد يکاى ازىنهاا رو باه قبهللاه باودهب ياا اگار از قبهللاه کاج باودهب باه  ارخ دسات راسات و                     رهى که مى
 رپ قبهلله نرسغده است 

 بغن يا گمان کند که قبهلله در يکى از دو  ارخ اساتب باياد باه قار دو  ارخ نمااز بخواناد  وماى احتغااط مساتحب ىن اسات کاه در  اور  گماانب باه رهاار                 اگر ي ٨٧٧
  رخ نماز بخواند 

ل را باه قار رناد  ارخ کاه      کسى که بايد به رند  رخ نمااز بخوانادب اگار بخواقاد نمااز ظهار و عصار ياا ممار  و ع،اا را بخوانادب بهتار ىن اسات کاه نمااز او                ٨٧٧
 واجب است بخواندب بعد نماز دوم را وروع کند 

ه گماان عماظ نماياد     کسى که يبغن به قبهلله نداردب اگر بخواقد وغر از نماز کاارد کناد کاه بايادرو باه قبهللاه انااام دادب مادال بخواقاد سار حغاوانى را بباردب باياد با               ٨٧٨
  حغح است  واگر گمان ممکن نغستب به قر  رخ که اناام دقدب

 پوشانيدن بدن در نماز

 بغندب عوراغن خود را ب وواند و بهتر است از ناخ اا زانو را ق  ب وواند  مرد بايد در حال نماز اگر ره کسى او را نمى ٨٧٧



واودب و دساتها ااا ما ب و ياقاا ااا        زن بايد در موق  نماز امام بدنب حتى سر و مود خاود را ب ووااند  وماى يووااندن  اور  باه مبادارد کاه در وضاو وساته ماى            ٨٧٧
  وواند م  يا  زم نغست  اما براد ىنکه يبغن کند که مبدار واجب را يووانده استب بايد مبدارد از ا راخ  ور  و قدرد يايغن ار از م  را ق  ب

اجاب در موقا  سااده ساهو قا ب باياد خاود را مداظ         ىوردب بهللکاه بناابر احتغااط و    موقعى که انسان قضاد ساده هراموش واده ياا ا،اهد هراماوش واده را بااامى       ٨٧٧
 موق  نماز ب وواند 

اگاار از رود ندانسااتن مسااامه قاا  باواادب بنااابر احتغاااط واجااب بايااد نمااازش را دوباااره  اگاار انسااان عماادا در نماااز عااورا  را ن وواااندب نمااازش با ااظ اساات  بهللکااه ٨٧٧
 بخواند 

ىن را ب ووااند  و رنانهاه يووااندن عاور  زيااد  اول بک،ادب احتغااط واجاب ىن اسات کاه نمااز را اماام کناد                اگر در بغن نماز بفهمد که عورا  يغدا اساتب باياد   ٨٧٢
 و دوباره بخواند  ومى اگر بعداز نماز بفهمد که در نماز عور  او يغدا بودهب نمازش  حغح است 

مادال در حاال رکاوع و سااود ن ووااندب رنانهاه ماوقعى کاه عاور  او           يووااندب وماى ممکان اسات در حاال دي ار       اگر در حال ايساتادهب مباسا  عاور  او را ماى     ٨٧٣
 اد ىن را ب وواندب نماز او  حغح است  ومى احتغاط مستحب ىن است که باىن مباب نماز نخواند  وسغهلله وود به يغدا مى

احتغااط مساتحب ىن اسات کاه ماوقعى خاود را باا اينهاا ب ووااند کاه رغاز دي ارد نداواته              اواند در نماز خود را به عهللد و بار  درختاان ب ووااندب وماى      انسان مى ٨٧٤
 باود 

 اواند برقنه نماز بخواند  اگر وغر از گظ قغ  رغز ندارد که در نماز خود را ب وواندب گظ ساار نغست و مى ٨٧٧

اخغار بغنادازد و اگار رغازد يغادا       کنادب بناابر احتغااط واجاب باياد نمااز را         دا ماى اگر رغزد ندارد که در نماز خود را با ىن ب ووااندب رنانهاه احتماال دقاد کاه يغا       ٨٧٧
 اش نماز بخواند  نکردب در ىخر وقت مطابد وظغفه

خواقد نماز بخواندب اگر براد يوواندن خود حتاى بار  درخات و عهللاد نداواته باوادب و احتماال ندقاد کاه ااا ىخار وقات رغازد يغادا کناد کاه خاود                   کسى که مى ٨٧٨
بغنادب ايساتاده نمااز     بغنادب باياد ن،ساته نمااز بخواناد و عاور  خاود را باا ران خاود ب ووااند  و اگار کساى او را نماى              باىن ب ووااندب در  اوراى کاه ناامحرم او را ماى     را 

 ىورد  ار مى يغندقد و براد ساود سر را قدرد يا بخواند و جهللود خود را با دست ب وواند  و در قر  ور  رکوع و ساود را با اواره اناام مى

 لباس نمازگزار

گوواات  مباااب نمااازگزار واا  واارط دارد  اول  ىنکااه ياااد باوااد  دوم  ىنکااه مباااا باوااد  سااوم  ىنکااه از اجاازاد مااردار نباوااد  رهااارم  ىنکااه از حغااوان حاارام    ٨٧٧
 وود  ها در مسايظ ىينده گفته مىنباود ينا  و و،   ىنکه اگر نمازگزار مرد استب مباب او ابري،  خامص و  الباخ نباود و افصغظ اين

 شرط اول

 مباب نمازگزار بايد ياد باود  و اگر کسى عمدا با بدن يا مباب ناس نماز بخواندب نمازش با ظ است  ٨٧٧

نماازش با اظ    داند با بدن و مباب نااس نمااز با اظ اسات و مبصار در ندانساتن حکا  مساامه باوادب اگار باا بادن ياا مبااب نااس نمااز بخوانادب                  کسى که نمى ٧٧٧
 باود  مى

زش با اظ  اگر به واسطه ابصغر در ندانستن مسامهب رغز ناسى را نداناد نااس اساتب مادال نداناد عارب واتر نااساتخوار نااس اسات و باا ىن نمااز بخوانادب نماا               ٧٧٧
 است 

غااط مساتحب ىن اسات کاه اگار وقات دارد دوبااره ىن        اگر نداند که بدن يا مباس  ناس است و بعد از نمااز بفهماد نااس باودهب نمااز او  احغح اسات  وماى احت         ٧٧٢
 نماز را بخواند 

 نمايد  اگر هراموش کند که بدن يا مباس  ناس است و در بغن نماز يا بعد از ىن يادش بغايدب بايد نماز را دوباره بخواندب و اگر وقت گروته قضا ٧٧٣

واود   ا مبااب او نااس واود و ياغ  از ىن کاه رغازد از نمااز را باا نااسات بخوانادب مهللتفات           کسى که در وسعت وقت م،مول نماز استب اگر در بغن نمااز بادن يا    ٧٧٤
که ناس وده يا بفهمد بدن يا مباب او ناس است و واد کناد کاه قماان وقات نااس واده ياا از ياغ  نااس باودهب در  اوراى کاه ى  ک،اغدن بادن ياا مبااب                  

ندب بايد در باغن نمااز بادن ياا مبااب را ى  بک،اد ياا مبااب را عاو  نماياد ياا اگار رغاز دي ارد عاور                 ز يا عو  کردن مباب يا بغرون ىوردن ىنب نماز را به ق  نمى



خاورد و اگار    قا  ماى   او را يووانده مباب را بغرون ىورد  ومى رنانهه  ورد باود که اگار بادن ياا مبااب را ى  بک،اد ياا مبااب را عاو  کناد ياا بغارون ىورد نمااز باه             
 ماندب بايد نماز را ب،کند و با بدن و مباب ياد نماز بخواند  ىمباب را بغرون ىورد برقنه م

واده   کسى که در ان ى وقت م،مول نماز استب اگر در بغن نمااز مبااب او نااس واود و ياغ  از ىنکاه رغازد از نمااز را باا نااسات بخواناد بفهماد کاه نااس               ٧٧٧
ياغ  نااس باودهب در  اوراى کاه ى  ک،اغدن ياا عاو  کاردن ياا بغارون ىوردن             يا بفهمد که مباب او ناس است و ود کناد کاه قماان وقات نااس واده ياا از       

اواناد مبااب را بغارون ىوردب باياد مبااب را ى  بک،اد ياا عاو  کناد ياا اگار رغاز دي ارد عاور  او را يووااندهب مبااب را بغارون                   زناد و ماى   مبابب نماز را به ق  نماى 
اواناد ى  بک،اد ياا عاو  کنادب باياد مبااب را بغارون ىورد و باه دساتورد کاه             را ن وواانده و مبااب را قا  نماى    ىورد و نماز را امام کند  اما اگر رغز دي رد عاور  او  

خاورد و باه واساطه سارما و مانناد       براد برقن ان گفته ودب نماز را امام کند  ومى رنانهه  ورد اسات کاه اگار مبااب را ى  بک،اد ياا عاو  کنادب نمااز باه قا  ماى            
 ون ىوردب بايد با قمان حال نماز را امام کند و نمازش  حغح است اواند مباب را بغر ىن نمى

واود کاه    کسى که در ان اى وقات م،امول نمااز اساتب اگار در باغن نمااز بادن او نااس واود و ياغ  از ىن کاه رغازد از نمااز را باا نااسات بخوانادب مهللتفات                    ٧٧٧
از ياغ  نااس باودهب در  اوراى کاه ى  ک،اغدن بادن نمااز را باه قا             ناس وده يا بفهماد بادن او نااس اساتب و واد کناد کاه قماان وقات نااس واده ياا            

 زندب بايد با قمان حال نماز را امام کند و نماز او  حغح است  زندب بايد ى  بک،د  واگر نماز را به ق  مى نمى

 ا مباس  ناس بودهب نماز او  حغح است کسى که در ياد بودن بدن يا مباب خود ود داردب رنانهه نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که بدن ي ٧٧٨

 اگر مباب را ى  بک،د و يبغن کند که ياد وده است و با ىن نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد ياد ن،دهب نمازش  حغح است  ٧٧٧

نهاه بعاداز نمااز بفهماد از خونهاايى      اگر خونى در بدن يا مباب خود ببغناد و يباغن کناد کاه از خونهااد نااس نغساتبمدال يباغن کناد کاه خاون ي،اه اساتب رنا              ٧٧٧
 وود با ىن نماز خواندب نماز او  حغح است  بوده که نمى

عاد  قرگاه يبغن کند خونى که در بدن يا مباب اوستب خون ناسى اسات کاه نمااز بااىن  احغح اساتب مادال يباغن کناد خاون زخا  و دماظ اساتب اگار رنانهاه ب                ٧٧٧
  ظ استب نمازش  حغح است از نماز بفهمد خونى بوده که نماز با ىن با

ز او  احغح  اگر ناس بودن رغزد را هراموش کند و بدن ياا مباسا  باا ر وبات باه ىن برساد و در حاال هراموواى نمااز بخواناد و بعاد از نمااز ياادش بغايادب نماا                ٧٧٧
بک،اد وساظ کناد و نمااز بخوانادب وساظ و نماازش        است  ومى اگر بدن  با ر وبت به رغزد که نااس باودن ىن را هراماوش کارده برساد و بادون اينکاه خاود را ى          

ب غارد و  با ظ است  و نغز اگر جايى از اعضاد وضاو باا ر وبات باه رغازد کاه نااس باودن ىن را هراماوش کارده برساد و ياغ  از ىنکاه ىن جاا را ى  بک،اد وضاو                 
 باود  نماز بخواندب وضو و نمازش با ظ مى

واود و باه انادازه ى  ک،اغدن يکاى از ىنهاا ى  داواته باوادب رنانهاه بتواناد مباسا  را بغارون ىوردب باياد               کسى که يد مباب داردب اگار بادن و مباسا  نااس     ٧٧٢
وردب در  اوراى کاه   بدن را ى  بک،د و نماز را به دستورد که براد برقن اان گفتاه واد باه جاا ىورد  و اگار باه واساطه سارما ياا عارر دي ار نتواناد مبااب را بغارون ى               

دب مدال قر دو بول يا خاون باوادب ياا نااسات بادن واديدار باوادب مادال نااسات  باول باواد کاه باياد دو مراباه ىن را ى  ک،اغدب احتغااط                 نااست قر دو مساود باو
 اواند ى  بک،د  واجب ىن است که بدن را ى  بک،د  و اگر نااست مباب بغ،تر يا وديدار باودب قر کدام از بدن يا مباب را بخواقدب مى

دقاد کاه مبااب يااد يغادا کنادب اگار باه واساطه سارما ياا عارر دي ار               ياا احتماال نماى    مبااب نااس مبااب دي ارد نادارد و وقات اناو اسات         کسى که وغر از ٧٧٣
 را باه دساتورد کاه    اواند مباب را بغرون بغاوردب بايد در قمان مباب نمااز بخواناد و نماازش  احغح اسات  وماى رنانهاه بتواناد مبااب را بغارون بغااوردب باياد نمااز              نمى

 براد برقن ان گفته ود باا ىورد 

خواقاد نمااز ظهار و عصار بخوانادب باياد باا         کسى که دو مباب داردب اگر بداند يکى از ىنها نااس اسات و دارد باياد باا قار دو مبااب نمااز بخواناد  مادال اگار ماى            ٧٧٤
تورد کاه باراد برقن اان گفتاه وادب بااا ىورد  و باه احتغااط واجاب          قر کدام يد نماز ظهر و يد نماز عصر بخواند  ومى اگار وقات اناو اساتب باياد نمااز را باه دسا        

 ىن نماز را بامباب ياد قضا نمايد 

 شرط دوم

داند يووغدن مبااب وصابى حارام اساتب اگار عمادا در مبااب وصابى ياا در مباساى کاه نا  ياا دگماه ياا رغاز دي ار                   مباب نمازگزار بايد مباا باود  و کسى که مى ٧٧٧
 اندب بايد ىن نماز را با مباب وغر وصبى اعاده نمايد ىن وصبى است نماز بخو

کنادب اگار عمادا باا مبااب وصابى نمااز بخوانادب باياد ىن نمااز را باا مبااب وغار               داند نمااز را با اظ ماى    داند يووغدن مباب وصبى حرام است ومى نمى کسى که مى ٧٧٧
 وصبى بخواند 



ا اگر نداند يا هراماوش کناد کاه مبااب او وصابى اسات و باا ىنب نمااز بخوانادب نماازش  احغح اسات  وماى اگار خاودش ىن مبااب را وصاب کارده باواد و بعاد                     ٧٧٨
 هراموش کرده و با ىن نماز خواندهب به احتغاط واجب بايد ىن نماز را اعاده کند 

اواناد هاورا ياا بادون اينکاه       در باغن نمااز بفهمدبرنانهاه رغاز دي ارد عاور  او را يوواانده اسات و ماى         اگر نداند يا هراموش کناد کاه مبااب او وصابى اسات و       ٧٧٧
  او را مااوا   يعنااى يااى در يااى بااودن نماااز بهاا  بخااورد مباااب وصاابى را بغاارون ىوردب بايااد ىن را بغاارون ىورد و نمااازش  ااحغح اساات  و اگاار رغااز دي اارد عااور  

خاوردب در  اوراى کاه باه اعاداد ياد رکعات قا  وقات           قا  ماى   هورا بغارون ىورد ياا اگار بغارون ىورد ياى در ياى باودن نمااز باه         اواند مباب وصبى را  ن ووانده يا نمى
ورد و باه دساتور نمااز    داوته باودب بايد نماز را ب،اکند و باا مبااب وغار وصابى نمااز بخواناد  و اگار باه ايان مبادار وقات ناداردب باياد در حاال نمااز مبااب را بغارون ى                  

 ب نماز را امام نمايد برقن ان

 اينکه دزد مباب وصبى را نبرد با ىن نماز بخواندب نمازش  حغح است  اگر کسى براد حفظ جان  با مباب وصبى نماز بخواندب يا مدال براد ٧٧٧

ر باه  ماه بخارد و در موقا  معامهللاه      اگر با عغن يومى که خمس يا زکاا  ىن را ناداده مبااب بخاردب نمااز خوانادن در ىن مبااب با اظ اسات  و قمهناغن اسات اگا             ٧٢٧
 قصدش اين باود که از يومى که خمس يا زکاا  را نداده بدقد 

 شرط سوم

کنادب نباواد  بهللکاه اگار از      اد کاه خاون جهناده داردب يعناى حغاوانى کاه اگار رگا  را ببرنادب خاون از ىن جساتن ماى             مباب نمازگزار بايد از اجازاد حغاوان مارده    ٧٢٧
 د ماقىب خون جهنده ندارد مباب اهغه کندب احتغاط واجب ىن است که با ىن نماز نخواند اد که مانن حغوان مرده

 بايد رغزد از مردار مانند گووت و يوست ىن که روا داوتهب بنابر احتغاط واجب قمراه نمازگزار نباودب گرره مباب او ق  نباود  ٧٢٢

اناد نمااز بخوانادب نماازش  احغح       دارد قماراه نماازگزار باواد ياا باا مباساى کاه از ىنهاا اهغاه کارده          اگر رغزد از مردار حالل گووت مانناد ماو و ي،ا  کاه روا نا      ٧٢٣
 است 

 شرط چهارم

 مباب نمازگزار بايد از حغوان حرام گووت نباود  و اگر مويى ازىن ق  قمراه نمازگزار باود نماز او با ظ است  ٧٢٤

رام گووات مانناد گرباه بربادن ياا مبااب نماازگزار باوادب رنانهاه اار باوادب نمااز با اظ و اگار خ،اد واده و                 اگر ى  دقان يا بغنى يا ر وبت دي رد از حغوان ح ٧٢٧
 عغن ىن بر رخ وده باودب نماز  حغح است 

 اگر مو و عرب و ى  دقان کسى بر بدن يا مباب نمازگزار باودب اوکال ندارد  و قمهنغن است اگر مرواريد و موم و عسظ قمراه او باود  ٧٢٧

 يا حرام گووتبره در داخهلله اهغه وده باود ره در خارجهب نماز با ىن خواندن مانعى ندارد  اگر ود داوته باود که مباسى از حغوان حالل گووت است ٧٢٨

بدقاد  ادخ گووات    اگر انسان احتمال دقد اکماه  ادهى و مانناد ىن از حغاوان اساتب نمااز خوانادن باا ىن ماانعى نادارد  و اگار بداناد  ادخ اسات و احتماال                 ٧٢٧
 نداوته باودب نماز خواندن با ىن مان  ندارد 

 سناا  و خز نماز خواندن اوکال ندارد  با يوست ٧٢٧

داند که از حغوان حرام گووات اسات نمااز بخوانادبنمازش  احغح اسات  وماى اگار هراماوش کارده باوادب بناابر احتغااط واجاب باياد ىن نمااز                  اگر با مباسى که نمى ٧٣٧
 خواند را دوباره ب

 شرط پنجم

 يووغدن مباب  الباخ براد مرد حرام و نماز با ىن با ظ است  ومى براد زن در نماز و وغر نماز اوکال ندارد  ٧٣٧

 زينت کردن به  ال مدظ ىويختن زناغر  ال باه ساغنه و ان ،اتر  اال باه دسات کاردن و بساتن سااعت مهاى  اال باه دسات باراد مارد حارام و نمااز خوانادن                   ٧٣٢
 ندارد ا با ظ است و احتغاط واجب ىن است که از استعمال عغند  ال ق  خوددارد کند  ومى زينت کردن به  ال براد زن در نماز و وغر نماز اوکال با ىنه



 اگر مردد نداند يا هراموش کند که ان ،ترد يا مباس  از  ال است و با ىن نماز بخواندب نمازش  حغح است  ٧٣٣

واودب مانناد بناد     ايد ابري،ا  خاامص نباواد و در وغار نمااز قا  يوواغدن ىن باراد مارد حارام اسات  و در رغازد کاه نمااز در ىن اماام نماى                مباب مرد نمازگزار ب ٧٣٤
 وهللوار و عرقهغن نغز به احتغاط واجب نبايد از حرير خامص باود 

 حرام و نماز در ىن با ظ است اگر ىستر امام مباب يا ىستر مبدارد از ىن ابري،  خامص باودب يووغدن ىن براد مرد  ٧٣٧

 يا رغز دي رب يووغدن ىن اوکال نداردب و نماز با ىن  حغح است  داند از ابري،  خامص است مباسى را که نمى ٧٣٧

 کند  دستمال ابري،مى و مانند ىن اگر در جغب مرد باودب اوکال نداردب و نماز را با ظ نمى ٧٣٨

 از و وغر نماز اوکال ندارد يووغدن مباب ابري،مى براد زن در نم ٧٣٧

ب وواد   يووغدن مباب وصبى و ابري،مى خامص و  الباخ و مباساى کاه از ماردار اهغاه وادهب در حاال ناراارد ماانعى نادارد  و نغاز کساى کاه ناراار اسات مبااب                ٧٣٧
 سها نماز بخواند اواند با اين مبا رودبمى و مباب دي رد وغر از اينها ندارد و اا ىخر وقت ق ب نارارد او از بغن نمى

تاه واد   اگر وغر از مباب وصبى و مباسى کاه از ماردار اهغاه واده مبااب دي ارد نادارد و ناراار نغسات مبااب ب ووادب باياد باه دساتورد کاه باراد برقن اان گف                  ٧٤٧
 نماز بخواند 

اواناد باا قماان مبااب نمااز بخواناد و اگار         نادارد رنانهاه در يوواغدن مبااب ناراار باواد ماى       اگر وغر از مباسى که از حغوان حرام گووت اهغه وده مباب دي ارد   ٧٤٧
 نارار نباود بايد به دستورد که براد برقن ان گفته ود نماز را باا ىوردب و بنابر احتغاط واجب يد نماز دي ر ق  با قمان مباب بخواند 

دي ارد نداواته باواد رنانهاه در يوواغدن مبااب ناراار نباواد باياد باه دساتورد کاه باراد برقن اان                اگر مرد وغر از مباب ابري،مى خاامص ياا  البااخ مبااب     ٧٤٢
 گفته ود نماز بخواند 

درد ياول  زم  اگر رغزد ندارد که در نماز عور  خود را با ىن ب ووااندب واجاب اسات اگرراه باه کراياه ياا خريادارد باواد اهغاه نماياد  وماى اگار اهغاه ىن باه قا                 ٧٤٣
فتاه  سبت به دارايى او زياد استب يا  ورد اسات کاه اگار ياول را باه مصارخ مبااب برسااند باه حاال او ضارر داردب باياد باه دساتورد کاه باراد برقن اان گ                 دارد که ن

 ودبنماز بخواند 

اياد قباول کناد  بهللکاه اگار عارياه       کسى که مباب نداردب اگر دي رد مباب به او ببخ،د ياا عارياه دقادب رنانهاه قباول کاردن ىن باراد او م،ابت نداواته باوادب ب           ٧٤٤
 کردن يا  هللب بخ،  براد او سخت نغستب بايد از کسى که مباب دارد  هللب بخ،  يا عاريه نمايد 

خواقاد ىن را ب ووااند معماول نغساتب خاوددارد       بنابر احتغاط واجب بايد انسان از يووغدن مبااب واهر  کاه يارراه ياا رناو ياا دوخات ىن باراد کساى کاه ماى             ٧٤٧
 ى اگر با ىن مباب نماز بخواندب اوکال ندارد کند  وم

 احتغاط واجب ىن است که مرد مباب زنانهب و زن مباب مردانه ن وود  ومى اگر با ىن نماز بخواندب اوکال ندارد  ٧٤٧

رام گووات باوادب احتغااط واجاب ىن     کسى که بايد خوابغده نماز بخواندب اگر برقناه باواد و محااخ ياا ا،اد او نااس ياا ابري،ا  خاامص ياا از اجازاد حغاوان حا              ٧٤٨
 است که در نمازب خود را با ىنها ن وواند 

 مواردى که الزم نيست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد

ياا   واودب اگار بادن ياا مبااب نماازگزار نااس باوادب نمااز او  احغح اسات  اول  ىنکاه باه واساطه زخا  ياا جراحات                  در سه  ور  که افصغظ ىنها بعدا گفتاه ماى   ٧٤٧
واودب   د اوارهى ماى  هللى که در بدن او استب مباب يا بدن  به خون ىموده وده باود  دوم  ىنکاه بادن ياا مبااب او باه مبادار کمتار از درقا  کاه ابريباا باه انادازه يا             دم

ب نمااز او  احغح اسات  اول     به خون ىموده باود  سوم  ىنکه نارار باود باا بادن ياا مبااب نااس نمااز بخواناد  و در دو  اور  اگار هباط مبااب نماازگزار نااس باواد              
مفصاال  ىنکه مباسهاد کورد او مانند جورا  و عرقهغن نااس باواد  دوم  ىنکاه مبااب زناى کاه يرساتار بهاه اساتب نااس واده باواد  و احکاام ايان يانج  اور                  

 وود  در مسائظ بعد گفته مى



اسات کاه ى  ک،اغدن بادن ياا مبااب ياا عاو  کاردن مبااب باراد بغ،اتر             ياا دماظ باوادب رنانهاه  اورد       اگر در بدن يا مباب نمازگزار خون زخا  ياا جراحات    ٧٤٧
اواناد باا ىن خاون نمااز بخواناد  و قمهناغن اسات اگار ررکاى کاه باا             يا دماظ خاو  ن،اده اساتبمى     مردم يا براد خصوص او سخت استب اا وقتى که زخ  يا جراحت

 مباب او باود  اند و ناس ودهب در بدن يا خون بغرون ىمده يا دوايى که رود زخ  گراوته

 وود و وستن ىن ىسان استب در بدن يا مباب نمازگزار باودب نماز او با ظ است  اگر خون بريدگى و زخمى که به زودد خو  مى ٧٧٧

بااب کاه معماو     اگر جايى از بدن يا مباب که با زخ  ها هلله دارد باه ر وبات زخا  نااس واودبجايز نغسات باا ىن نمااز بخواناد  وماى اگار مبادارد از بادن ياا م               ٧٧٧
 وودب به ر وبت ىن ناس وودب نماز خواندن با ىن مانعى ندارد  به ر وبت زخ  ىموده مى

خونى به بدن يا مباب برساد احتغااط واجاب ىن اسات کاه باا ىن نمااز نخواناد وماى باا خاون بواساغر مغ،اود نمااز خواناد                 اگر از اود دقان و بغنى و مانند اينهاست ٧٧٢
 داخظ باود قاي  در  اگر ره دانه

 يا خون دي ر با ىن نماز خواندن مانعى ندارد  کسى که بدن  زخ  است اگر در بدن يا مباب خود خونى ببغند و نداند از زخ  است ٧٧٣

کال نادارد   انادب نمااز خوانادن باا خاون ىنهاا اوا        اگر رند زخ  در بدن باود و به  ورد نزديد ق  باوند که يد زخا  حساا  واودب ااا وقتاى قماه خاو  ن،اده         ٧٧٤
 قدرد از ق  دور باوند که قر کدام يد زخ  حسا  وودب قر کدام که خو  ودب بايد براد نماز بدن و مباب را از خون ىنب ى  بک،د  ومى اگر به

در بادن ياا مبااب     اگر سر ساوزنى خاون حاغا ياا نفااب در بادن ياا مبااب نماازگزار باوادب نمااز او با اظ اساتب و بناابر احتغااط واجاب باياد خاون استحاضاه                    ٧٧٧
ر راه در  نمازگزار نباود  ومى خونهاد دي ر مدظ خون بدن انساان ياا خاون حغاوان حاالل گوواتب و خاون ساو و خاود و کااهر و ماردار و حغاوان حارام گوواتب اگا               

دن باا ىن اواکال نادارد  وماى احتغااط      واود نمااز خوانا    رند جاد بدن و مباب باودب در  وراى که رود ق  کمتر از درق  باواد کاه ابريباا باه انادازه ياد اوارهى ماى        
 مستحب ىن است که از خون سو و کاهر و مردار و حغوان حرام گووتب اجتنا  کند 

واود  وماى اگار ي،ات ىنب جادا خاونى واودب بناابر احتغااط واجاب باياد قار کادام را               ىستر بريزد و به ي،ت ىن برسدب ياد خاون حساا  ماى     خونى که به مباب بى ٧٧٧
يس اگار خاونى کاه در ي،ات و رود مبااب اساتب رود قا  کمتار از درقا  باواد نمااز باا ىن  احغحب و اگار بغ،اتر باوادب نمااز باا ىن نمااز با اظ                     جدا حسا  نمود  

 است 

س اگار    يا اگر خون رود مباسى که ىستر دارد بريازد و باه ىساتر ىن برسادب و ياا باه ىساتر بريازد و رود مبااب خاونى واودب باياد قار کادام را جادا حساا  نماود                  ٧٧٨
 خون رود مباب و ىستر کمتر از درق  باودب نماز با ىن  حغحب و اگر بغ،تر باودبنماز با ىن با ظ است 

ود و اگر خون بدن ياا مبااب کمتار از درقا  باواد و ر اوبتى باه ىن برسادب در  اوراى کاه خاون و ر اوبتى کاه باه ىن رساغدهب باه انادازه درقا  ياا بغ،اتر وا                      ٧٧٧
از با ىن با ظ است  بهللکه اگر ر وبات و خاون باه انادازه درقا  ن،اود و ا اراخ را قا  ىماوده نکنادب نمااز خوانادن باا ىن اواکال دارد  وماى اگار                 ا راخ را ىموده کندب نم

 ر وبت مخهللوط به خون وود و از بغن برودب نماز  حغح است 

 وود با ىنب نماز خواند  ه ناس وده کمتر از درق  باودب نمىاگر بدن يا مباب خونى ن،ود ومى به واسطه رسغدن به خون ناس وودب اگرره مبدارد ک ٧٧٧

ىن برسادب مادال ياد قطاره باول رود ىن بريازدب نمااز خوانادن باا ىن جاايز            اگر خونى که در بادن ياا مبااب اساتب کمتار از درقا  باواد و نااسات دي ارد باه           ٧٧٧
 نغست 

باا ىنهاا عاور  را يوواانده نااس باوادب رنانهاه از ماردار و حغاوان حارام گووات درسات             واود   اگر مباسهاد کورد نمازگزار مداظ عارقهغن و جاورا  کاه نماى      ٧٧٧
 ن،ده باودب نماز با ىنها  حغح است  و نغز اگر با ان ،ترد ناس نماز بخواندب اوکال ندارد 

دانساته و مادال ماداى باا ايان       مساامه را نماى   واود عاور  را يووااندب قماراه نماازگزار نباواد  وماى کساى کاه ايان           احتغاط ىن است که رغز ناسى که باا ىن ماى   ٧٧٢
  ور نماز خواندهب  زم نغست ىن نمازقا را قضا کند 

هاه  زنى که يرستار بهاه اسات و بغ،اتر از ياد مبااب نادارد قرگااه وابانه روزد ياد مراباه مبااب خاود را ى  بک،اد اگرراه ااا روز دي ار مباسا  باه باول ب                    ٧٧٣
واناد وماى احتغااط واجاب ىن اسات کاه مبااب خاود را در وابانه روز ياد مراباه باراد اوماغن نماازد کاه مباسا  ياغ  از ىن                  اواند با ىن مباب نماز بخ ناس وود مى

تاه واده قماه    ناس وده ى  بک،د و نغز اگر بغ،تر از يد مباب دارد ومى ناراار اسات کاه قماه ىنهاا را ب وواد رنانهاه وابانه روزد ياد مراباه باه دساتورد کاه گف             
 ى است ىنها را ى  بک،د کاه

 چيزهايى که در لباس نمازگزار مستحب است



اارين مباساهاب و اساتعمال باود      رند رغز در مباب نمازگزار مستحب است کاه از ىن جمهللاه اسات  عماماه باا احات امحنادب يوواغدن عباا و مبااب سافغد و يااکغزه             ٧٧٤
 خوشب و دست کردن ان ،ترد عبغد 

 چيزهايى که در لباس نمازگزار مکروه است

رقغاز  رند رغز در مباب نمازگزار مکاروه اساتب و از ىن جمهللاه اسات  يوواغدن مبااب ساغاه و رارد و اناوب و مبااب وارابخوارب و مبااب کساى کاه از نااسات ي                ٧٧٧
 باود  قاد مباب و دست کردن ان ،ترد که نب   ور  داردب مکروه مى کندب و مباسى که نب   ور  دارد  و نغز باز بودن اکمه نمى

 مازگزارمکان ن

 مکان نمازگزار رند ورط دارد  ورط اول  ىنکه مباا باود 

خوانادب اگار راه رود هارش و اخات و مانناد اينهاا باوادب نماازش با اظ اسات  وماى نمااز خوانادن در زيار سابد وصابى و                   کسى که در مهللد وصابى نمااز ماى    ٧٧٧
 خغمه وصبىب مانعى ندارد 

اد اگار  ااحب    باواد با اظ اسات مادال در خاناه اجااره        رد است بادون اجاازه کساى کاه منفعات مهللاد ماال او ماى        نماز خواندن در مهللکى که منفعت ىن مال دي ٧٧٨
ارد نمااز  خانه يا دي رد بدون اجاازه کساى کاه ىن خاناه را اجااره کارده نمااز بخواناد نماازش با اظ اسات و قمهناغن اسات اگار در مهللکاى کاه دي ارد در ىن حاد د                  

 وود در مهللد او نماز خواند  اود که  هللث مال او را به مصرهى برسانند اا وقتى  هللث را جدا نکنند نمىبخواند مدال اگر مغت و غت کرده ب

 بخواند کسى که در مساد ن،ستهب اگر دي رد جاد او را وصب کند و در ىناا نماز بخواندب بنابر احتغاط واجب بايد دوباره نمازش را در محظ دي رد  ٧٧٧

د وصابى اساتب نمااز بخواناد و بعاد از نمااز بفهمادب ياا در جاايى کاه وصابى باودن ىن را هراماوش کاردهب نمااز بخوانادب و بعاد از نمااز                   دانا  اگر در جايى که نماى  ٧٧٧
 يادش بغايدب نماز او  حغح است  م ر ىنکه خودش وصب کرده باودب که در اين  ور  به احتغاط واجبب نمازش با ظ است 

 ند که در جاد وصبى نماز با ظ استب و در ىناا نماز بخواندب نماز او با ظ است اگر بداند جايى وصبى است ومى ندا ٧٨٧

ساواره  کسى که نارار است نماز واجب را ساواره بخوانادب رنانهاه حغاوان ساوارد ياا زيان ىن وصابى باوادب نمااز او با اظ اسات و قمهناغن اسات اگار بخواقاد                  ٧٨٧
 نماز مستحبى بخواند 

 اواند در ىن مهللد اصرخ کندب و نماز بخواند  وريد است اگر سه  او جدا نباودب بدون اجازه وريک  نمى کسى که در مهللکى با دي رد ٧٨٢

 اگر با عغن يومى کاه خماس و زکاا  ىن را ناداده مهللکاى بخارد اصارخ او در ىن مهللاد حارام و نماازش قا  در ىن با اظ اسات  و قمهناغن اسات اگار باه  ماه                   ٧٨٣
 ود که از مامى که خمس يا زکاا  را نداده بدقد بخرد و در موق  خريدن قصدش اين با

انساان   اگر  احب مهللد به زباان اجاازه نمااز خوانادن بدقاد و انساان بداناد کاه قهللباا راضاى نغسات نمااز خوانادن در مهللاد او با اظ اسات و اگار اجاازه ندقاد و                    ٧٨٤
 يبغن کند که قهللبا راضى است نماز  حغح است 

حارام و نمااز در ىن با اظ اسات م ار ىنکاه بادقکارد او را بدقناد ياا بناا داواته باواند بادون مساامحه                  بادقکار اسات  اصرخ در مهللد مغتى که خمس ياا زکاا   ٧٨٧
 ب ردازند 

حارامب و نمااز در ىن با اظ اسات  وماى اصارها  جزئاى کاه باراد برداواتن مغات معماول اساتب اواکال نادارد  و                 اصرخ در مهللد مغتى که به مردم بدقکار است ٧٨٧
 د ارد او کمتر از مام  باود و ور ه ق  اصمغ  داوته باوند که بدقى را بدقندب اصرهى که وغر هروختن و از بغن بردن مال باودب اوکال ندارنغز اگر بدقک

صارها   اگر مغات قار  نداواته باوادب وماى بعضاى از ور اه او  امغر ياا ديواناه ياا واياب باواندب اصارخ در مهللاد او حارامب و نمااز در ىن با اظ اسات  وماى ا                     ٧٨٨
 جزئى که براد برداوتن مغت معمول استب اوکال ندارد 

کظ اسات  نماز خواندن در مساهر خانه و حمام و مانند اينها کاه باراد وارديان ىمااده اسات اواکال نادارد و اگار و اوب يغادا ن،اود کاه  ااحب  راضاى اسات م،ا                 ٧٨٧
جاازه بدقادب ياا حرهاى بزناد کاه معهللاوم واودب باراد نمااز خوانادن ا ن داده اسات مداظ              واود نمااز خواناد کاه ماماد ىن ا      ومى در وغر اين قبغظ جاقااب در  اوراى ماى   

 وود براد نماز خواندن ق  ا ن داده است  کسى اجازه دقد در مهللد او بن،غند و بخوابد که از اينها ههمغده مى اينکه به



اضاى نباواندب نمااز خوانادن و ن،ساتن و خوابغادن در ىن اواکال ناادارد  و        در زماغن بساغار وساغعى کاه از ده دور و رراگااه حغواناا  اساتب اگار راه  ااحبان  ر           ٧٨٧
نادارد ومى اگار    در زمغنهاد زراعتى قا  کاه نزدياد ده اسات و دياوار ناداردب اگار راه در ماامکغن ىنهاا  امغر و ديواناه باوادب نمااز و عباور و اصارها  جزئاى اواکال                  

 ا ظ است يکى از  احبان  ناراضى باوندب اصرخ در ىن حرام و نماز ب

ياا جهات دي ار ناراار باواد در جاايى کاه حرکات دارد مانناد ااومبغاظ و ک،اتى و             حرکات باوادب و اگار باه واساطه ان اى وقات        ورط دوم  مکان نمازگزار بايد بى ٧٧٧
  رخ قبهلله برگردد ارن نماز بخواندب به قدرد که ممکن است بايد در حال حرکت رغزد نخواندب و اگرىنها از قبهلله به  رخ دي ر حرکت کنند به 

 اندبمانعى ندارد  نماز خواندن در ااومبغظ و ک،تى و ارن و مانند اينهاب وقتى ايستاده ٧٧٧

 حرکت ماندب نماز با ظ است  وود بى رود خرمن گندم و جو و مانند اينهاب که نمى ٧٧٢

ان نادارد کاه بتواناد نمااز را اماام کنادب اگار باه امغاد اماام کاردن واروع کنادب              در جايى که به واسطه احتمال باد و بااران و زياادد جمعغات و مانناد اينهاا ا مغنا       ٧٧٣
هناغن رود رغازد   اوکال ندارد  و اگر به مانعى برنخوردب نمازش  احغح اسات  و در جاايى کاه مانادن در ىن نمااز نخوانادب وماى اگار خواناد نمااز با اظ نغسات  و قم             

 اس  خدا بر ىن نووته ودهب بايد نماز نخواندب ومى اگر خواندب  حغح است که ايستادن و ن،ستن رود ىن حرام استب مدظ هروى که 

اد کوراد اسات کاه جااد رکاوع و سااود ناداردب نمااز نخواناد            اواناد در ىنااا راسات بايساتدب ياا باه انادازه        ورط سوم  ىنکه در جايى که سبد ىن کوااه است و نماى 
 به قدرد که ممکن است قغام و رکوع و ساود را باا ىورد  و اگر نارار وود که در رنغن جايى نماز بخواندب بايد

وماى نمااز با اظ     احتراماى باوادب حارام اسات     امساالم نمااز نخواناد  رنانهاه نمااز خوانادن باى        انسان بايد رعايت اد  را بکندب و جهللاوار از قبار يغممبار و اماام عهللغاه      ٧٧٤
 نغست 

اد کاه   احتراماى ن،اود اواکال ناداردب وماى ها اهلله وادن  اندوب واريد و ضاريح و يارراه            ر باواد کاه باى   اگر در نمازد رغزد مانند دياوار باغن او و قبار مطها     ٧٧٧
 رود ىن اهتادهبکاهى نغست  

گارارد اگار    ورط رهارم  ىنکه مکان نمازگزار اگر ناس است باه  اورد اار نباواد کاه ر وبات ىن باه بادن ياا مبااب او برسادب وماى جاايى کاه يغ،اانى را بار ىن ماى                 
 در  وراى که خ،د ق  باودب نماز با ظ استب و احتغاط مستحب ىن است که مکان نمازگزار ا ال ناس نباود ناس باود 

 ار باود  ار از مرد بايستد و جاد ساده او ازجاد ايستادن کمى عبب بنابر احتغاط مستحبب بايد زن عبب ٧٧٧

 اگر زن برابر مرد يا جهللوار بايستدب و با ق  وارد نماز ووندب بهتر ىن است که نماز را دوباره بخوانند  ٧٧٨

 اگر بغن مرد و زنب ديوار يا يرده يا رغز دي رد باودب نمازوان  حغح استب و احتغاط مستحب ق  در دوباره خواندن نغست  ٧٧٧

اار ياا بهللنادار نباوادب و احتغااط واجاب ىن اسات کاه از سران ،اتان ياا            زانوقااد اوب باغ  ازرهاار ان ،ات بساته يسات       ورط ينا   ىنکه جاد يغ،انى نمازگزار از جااد 
 ق  بغ،تر از اين يست و بهللند ار نباود 

 بودن مرد و زن نامحرم در جاد خهللو ب جايز نغست و احتغاط در نماز نخواندن در ىناا است  مغکن اگر خواندب نمازش با ظ نغست  ٧٧٧

 کنند با ظ نغست ومى گوش دادن به ىنها حرام است  نماز خواندن در جايى که اار و مانند ىن استعمال مى ٧٧٧

 در خانه کعبه و بر بام ىن نماز واجب خواندن مکروه است ومى در حال نارارد مان  ندارد  ٧٧٧

 ست در داخظ خانه مبابظ قر رکنى دو رکعت نماز بخوانند خواندن نماز مستحب در خانه کعبه و بر بام ىن اوکال ندارد  بهللکه مستحب ا ٧٧٢

 جاهايى که نماز خواندن در آنها مستحب است

ر در واارع مباادب اسااالم بسااغار ساافارش وااده اساات کااه نماااز را در مساااد بخواننااد  و بهتاار از قمااه مسااادقا مسااادامحرام اسااتب و بعااد از ىن مساااد يغممباا ٧٧٣
اممباادب مساااد جااام  قاار وااهرب و بعااد از ىن مساااد  اممباادبب و بعااد از مساااد بغاات مساااد کوهااهب و بعااد از ىن مساااد بغاات ااهللى اي عهللغااه و ىمااه و سااهلل ب و بعااد 

 محهللهب و بعد از مساد محهلله مساد بازار است 



ظ کنناد بهتار اسات در مسااد     براد زنها نماز خواندن در خاناهب بهللکاه در  اندوقخانه و ا ااب عباب بهتار اساتب وماى اگار بتوانناد کاامال خاود را از ناامحرم حفا               ٧٧٤
 نماز بخوانند 

امساالم برابار دويسات قازار نمااز       امساالم مساتحبب بهللکاه بهتار از مسااد اسات و نمااز در حارم مطهار حضار  امغراممانمنغن عهللغاه             نماز در حارم اماماان عهللاغه     ٧٧٧
 است 

سااد اگار عاررد نداواته باوادب مکاروه اسات در وغار مسااد نمااز           زياد رهتن به مسااد و رهاتن در مساادد کاه نماازگزار ناداردب مساتحب اسات و قمساايه م          ٧٧٧
 بخواند 

واودب وارا نخاورد و در کارقاا باا او م،اور  نکنادب و قمساايه او ن،اودب و از او زن ن غارد و باه او زن             مستحب است انسان باا کساى کاه در مسااد حاضار نماى       ٧٧٨
 ندقد 

 جاهايى که نماز خواندن در آنها مکروه است

راد ندن در رند جا مکروه است و از ىن جمهللاه اسات  حماامب زماغن نمکازارب مباباظ انساانب مباباظ درد کاه بااز اساتب در جااده و خغاباان و کوراه اگار با                نماز خوا ٧٧٧
  کنناد زحمات نباواد  و رنانهاه زحمات باواد حارام وماى نمااز با اظ نغساتب مباباظ ىاا  و رارا ب در ىوا زخانه و قار کااا کاه کاوره ىاا                     کسانى کاه عباور ماى   
اد که محاظ باول باوادب روبارود عکاس و ماسامه رغازد کاه روا داردبم ار ىنکاه رود ىن يارده بک،اندب در ا ااقى کاه جناب در ىن باوادب                  باودبمبابظ راه و رامه

 در جايى که عکس باود اگر ره روبرود نمازگزار نباودب مبابظ قبرب رود قبرب بغن دو قبرب در قبرستان 

خوانادب ياا کساى روبارود اوساتب مساتحب اسات جهللاود خاود رغازد ب اراردب و اگار راو  ياا ريسامانى قا  باواد کااهى                    م نماز مىکسى که در محظ عبور مرد ٧٧٧
 است 

 احکام مسجد

ا نااسات ىن را بر ارخ کناد  و    ناس کردن زمغن و سبد و بام و  رخ داخاظ دياوار مسااد حارام اسات  و قار کاس بفهماد کاه نااس واده اساتب باياد هاور               ٧٧٧
اد احتغاط واجب ىن است کاه  ارخ بغارون دياوار مسااد را قا  نااس نکنناد  و اگار نااس واودب نااسات  را بر ارخ نماينادب م ار ىنکاه واقاد ىن را جازو مسا                   

 قرار نداده باود 

احتراماى باه مسااد باوادب بناابر       او واجاب نغسات  وماى اگار باى      اگر نتواند مسااد را اطهغار نمايادب ياا کماد  زم داواته باواد و يغادا نکنادباطهغر مسااد بار            ٧٧٧
 اواند اطهغر کند ا الع دقد  احتغاط واجب بايد به کسى که مى

ىيادب خارا  نمايناد      اگر جايى از مساد ناس وود که اطهغر ىن بدون کندن يا خارا  کاردن ممکان نغساتب باياد ىنااا را بکننادب ياا اگار خراباى زيااد  زم نماى             ٧٧٢
ز نه يرکردن رامه و اعمغر خرابى بر کساى اسات کاه مسااد را نااس کارده اسات و بار اوخا اى کاه باراد اطهغار مسااد جاايى از ىن را کندناد ياا قسامتى ا                 و قزي

در انادب واجاب نغسات  وماى اگار ىن کاس کاه نااس کارده بکناد ياا خارا  کنادب               اناد و سااختن جاايى کاه خارا  کارده       ىن را خرا  نمودندبير کردن جايى کاه کناده  
  ور  امکان بايد ير کند و اعمغر نمايد 

م و اگر مسادد را وصب کنناد و باه جااد ىن خاناه و مانناد ىن بساازند کاه دي ار باه ىن مسااد ن وينادب بااز قا  بناابر احتغااط واجابب نااس کاردن ىن حارا                    ٧٧٣
 اطهغر ىن واجب است 

احتراماى باوادب اطهغار ىن واجاب اسات        هاا نااس واودب رنانهاه نااس مانادن ىن باى       امساالمب حارام اسات  و اگار يکاى از ىن      ناس کردن حرم اماماان عهللاغه    ٧٧٤
 احترامى ق  نباودب ىن را اطهغر کنند  بهللکه احتغاط واجب ىن است که اگر بى

نااس بهتار    واود و بريادن جااد    اگر حصغر مساد نااس واودب بناابر احتغااط واجاب باياد ىن را ى  بک،اند  وماى رنانهاه باه واساطه ى  ک،اغدن خارا  ماى               ٧٧٧
 استب بايد ىن را ببرند  و اگر کسى که ناس کرده ببردب بايد خودش ا الا کند 

احتراماى باه    احترامى باه مسااد باواد حارام اسات  و قمهناغن باردن رغازد کاه نااس واده در  اوراى کاه باى               بردن عغن ناس مانند خون در مساد اگر بى ٧٧٧
 مساد باود حرام است 

خوانى رادر بزنناد و هارش کنناد و ساغاقى بکوبناد و اسابا  رااد در ىن ببرنادب در  اوراى کاه ايان کارقاا باه مسااد ضارر نرسااند و                  اگر مساد را براد روضه ٧٧٨
 مان  نماز خواندن ن،ودب اوکال ندارد 



دارد در مساااد نباا  کنناادب و  بنااابر احتغاااط واجااب مساااد را بااه  ااال نبايااد زيناات نماينااد  و قمهنااغن نبايااد  ااور  رغزقااايى کااه مدااظ انسااان و حغااوان روا ٧٧٧
 نباوى رغزقايى که روا ندارد مدظ گظ و بواهب مکروه است 

 اوانند ىن را بفرووند يا داخظ مهللد و جاده نمايند  اگر مساد خرا  ق  وودب نمى ٧٧٧

ان مسااد کننادب و رنانهاه بااه درد ىن    هاروختن در و ينااره و رغزقاايى دي ار مسااد حارام اساتب و اگار مسااد خارا  واودب باياد اينهاا را  ارخ اعمغار قما                 ٧٧٧
اوانناد ىن را بفروواند و ياول ىن را اگار ممکان اسات  ارخ         مساد نخورد باياد در مسااد دي ار مصارخ واود  وماى اگار باه درد مساادقاد دي ار قا  نخاورد ماى             

 اعمغر قمان مساد و گرنه  رخ اعمغر مساد دي ر نمايند 

اوانناد ىن   باواد مساتحب اسات  و اگار مسااد  اورد خارا  واود کاه اعمغار ىن ممکان نباوادب ماى              ساختن مساد و اعمغر مسادد که نزديد باه خراباى ماى    ٧٧٧
 اوانند مسادد را که خرا  ن،ده براد احتغاج مردم خرا  کنند و بزرگتر بسازند  را خرا  کنند و دوباره بسازند  بهللکه مى

خاود را خووابو کناد و مبااب يااکغزه و قغمتاى        خواقاد مسااد بارودب مساتحب اسات      د و روون کردن ررا  ىن مساتحب اسات  و کساى کاه ماى     امغز کردن مسا ٧٧٢
 ارارد   ب وود و اه کف  خود را وارساى کناد کاه نااساتى باه ىن نباواد  و موقا  داخاظ وادن باه مسااد اول يااد راسات و موقا  بغارون ىمادن اول يااد راپ را ب                  

 است از قمه زودار به مساد ىيد و از قمه ديرار از مساد بغرون رود قمهنغن مستحب 

وودب مستحب اسات دو رکعات نمااز باه قصاد احغات و احتارام مسااد بخوانادب و اگار نمااز واجاب ياا مساتحب دي ارد قا  بخواناد                   وقتى انسان وارد مساد مى ٧٧٣
 کاهى است 

وادن و خوانادن واعرد کاه نصاغحت و مانناد ىن نباوادب         ن راجا  باه کارقااد دنغاا و م،امول  انعت      خوابغدن در مساد اگر انسان ناراار نباواد و  احبت کارد     ٧٧٤
اد را  هللاب کناد و  اداد خاود را بهللناد کنادب وماى بهللناد کاردن  ادا            مکروه است  و نغز مکروه است ى  دقان و بغناى و اخاالط ساغنه را در مسااد بغنادازدب و گم،اده      

 براد ا ان مانعى ندارد 

هه و ديوانه به مساد مکروه اسات  و کساى کاه يغااز و ساغر و مانناد اينهاا خاورده کاه باود دقاان  ماردم را ا يات مغکنادب مکاروه اسات باه مسااد                   راه دادن ب ٧٧٧
 برود 

 اذان و اقامه

مرابااه سااه  بااراد ماارد و زن مسااتحب اساات يااغ  از نمازقاااد يومغااه ا ان و اقامااه ب ويناادب ومااى يااغ  از نماااز عغااد هطاار و قربااان مسااتحب اساات            ٧٧٧
   و در نمازقاد واجب دي ر سه مرابه امصالة را به قصد رجاء ب ويد "امصالة"ب ويند 

 ىيد يا يغ  از ىنکه بندناه  بغفتدب در گوش راست او ا ان و در گوش ر   اقامه ب ويند  مستحب است در روز اومى که بهه به دنغا مى ٧٧٨

اواهد ان   اماه ا  ايباواهد ان محمادا رساول ايب حاى عهللاى امصاالهب حاى عهللاى امفاالاب حاى عهللاى خغار               "ب رهاار مراباه   "اي اکبار "ا ان قغاده جمهلله اسات    ٧٧٧
از ىخار ىن کا     "  اماه ا  اي "از اول ا انب و ياد مراباه    "اي اکبار "يعناى دو مراباه   ب قار ياد دو مراباه  و اقاماه قفاده جمهللاه اسات       "امعمظب اي اکبرب   اماه ا  اي 

 اضاضه نمود  "قد قامت امصاله"بايد دو مرابه  "حى عهللى خغر امعمظ"بعداز گفتن  وودب و مى

 به قصد قربت گفته وود  "اوهد ان محمدا رسول اي"جزو ا ان و اقامه نغستب ومى خو  است بعداز  "اوهد ان عهللغا ومى اي" ٧٧٧

 ترجمه اذان و اقامه

قمتاا اساتب    دقا  کاه وغار خادايى کاه يکتاا و باى        يعناى واهاد  ماى    "اواهد ان   اماه ا  اي  "ه او را و اد کنناد   يعنى خداد اعامى بزرگتر از ىن است ک "اي اکبر"
دقا  کاه حضار  محماد بان عباد اي  اهللى اي عهللغاه و ىماه و ساهلل ب يغممبار             يعناى واهاد  ماى    "اواهد ان محمادا رساول اي   "خداد دي رد سزاوار يرست  نغست  

دقا  کاه حضار  عهللاى عهللغاه امصاالة و امساالمب امغار اممانمنغن و وماى خادا بار قماه               يعناى واهاد  ماى    "ن عهللغا امغر اممنمنغن وماى اي اوهد ا"و هرستاده خدا است  
يعناى ب،اتا  باراد بهتارين      "حاى عهللاى خغرامعماظ   "يعناى ب،اتا  باراد رسات ارد       "حاى عهللاى امفاالا   "يعناى ب،اتا  باراد نمااز      "حى عهللاى امصااله  "خهللد است  

قمتاا   يعناى خادايى سازاوار يرسات  نغسات م ار خادايى کاه يکتاا و باى           "  اماه ا  اي "يعناى باه احبغاد نمااز برياا واد         "قد قامات امصااله  "است  کارقا که نماز 
 است 

  قاد ا ان و اقامه بايد خغهللى ها هلله ن،ود  و اگر بغن ىنها بغ،تر از معمول ها هلله بغندازدب بايد دوباره ىن را از سر ب غرد بغن جمهلله ٧٢٧



اقاماه را ب وياد   اگر در ا ان و اقامه  دا را در گهللاو بغنادازدب رنانهاه وناا واود يعناى باه  اور ىوازه خاوانى کاه در مااامس مهاو و باازي رد معماول اسات ا ان و                 ٧٢٧
 باود  حرام استب و اگر ونا ن،ود مکروه مى

حااه اسات  ساوم  نمااز ع،ااد واب عغاد قرباان باراد           ر روز عرهاه کاه روز نها   د   وود   اول  نماز عصار روز جمعاه  دوم نمااز عصا     در ينج نماز ا ان ساقط مى ٧٢٢
اواناد از بغارون ىمادن باول و واائط خاوددارد        کسى که در م،عر امحرام باود  رهارم  نمااز عصار و ع،ااد زن مستحاضاه  ينا  نمااز عصار و ع،ااد کساى کاه نماى          

 نماز قبهللى ها هلله ن،ودب يا ها هلله کمى بغن ىنها باودب ومى ها هلله ودن ناههلله و اعبغب ضرر ندارد وود که با  کند  و در اين ينج نماز در  وراى ا ان ساقط مى

 خواندب نبايد براد نماز خود ا ان و اقامه ب ويد  اگر براد نماز جماعتى ا ان و اقامه گفته باوندب کسى که با ىن جماعت نماز مى ٧٢٣

اواناد باراد نمااز     و ببغناد جماعات اماام وادهباا وقتاى کاه  افها باه قا  نخاورده و جمعغات متفارب ن،اده نماى              اگر براد خواندن نماز جماعات باه مسااد رود     ٧٢٤
 خود ا ان و اقامه ب ويدب در  وراى که براد جماعت ا ان و اقامه گفته وده باود 

ب اگار انساان بخواقاد هارادد ياا باا جماعات دي ارد کاه برياا           اد م،مول نماز جماعتند يا نماز ىنان اازه امام وده و افها باه قا  نخاورده اسات      در جايى که عده ٧٢٧
واود  اول  ىنکاه باراد ىن نمااز ا ان و اقاماه گفتاه باواند  دوم  ىنکاه نمااز جماعات با اظ نباواد  ساوم                وود نماز بخواندب با سه ورط ا ان و اقاماه از او سااقط ماى    مى

اعات داخاظ مسااد باواد و او بخواقاد در باام مسااد نمااز بخوانادب مساتحب اسات ا ان و اقاماه             ىنکه نماز او و نماز جماعت در يد مکاان باواد  ياس اگار نمااز جم     
 ب ويد 

اسات   اگر در ورط دوم از ور هايى که در مسامه يغ  گفته واده واد کناد يعناى واد کناد کاه نمااز جماعات  احغح باوده ياا ناهب ا ان و اقاماه از او سااقط                 ٧٢٧
 مستحب است ا ان و اقامه ب ويد  ومى اگردر يکى از دو ورط دي ر ود کندب

حاى عهللاى   "وانود ب وياد  وماى در حکايات اقاماه کاه از دي ارد ب،انود از          وانودب مساتحب اسات قار قسامتى را کاه ماى        کسى که ا ان و اقاماه دي ارد را ماى    ٧٢٨
 را به امغد  وا  ب ويد  "حى عهللى خغر امعمظ"اا  "امصالة

خواقاد بخواناد زيااد ها اهلله ن،اده       باا او گفتاه باواد ياا ناهب در  اوراى کاه باغن ىن ا ان و اقاماه و نماازد کاه ماى             کسى که ا ان و اقامه دي رد را وانغدهب راه   ٧٢٧
 اواند براد نماز خود ا ان و اقامه ن ويد  باودبمى

  ان اوکال دارد اگر قصد مر  ق  نداوته باودب ساقط ودن ا وود  بهللکه اگر مرد ا ان زن را با قصد مر  ب،نودب ا ان از او ساقط نمى ٧٢٧

 ا ان و اقامه نماز جماعت را بايد مرد ب ويدب ومى در جماعت زنان اگر زن ا ان و اقامه ب ويدب کاهى است  ٧٣٧

 اقامه بايد بعد از ا ان گفته وود  و اگر قبظ از ا ان ب ويندب  حغح نغست  ٧٣٧

ب ويادب باياد از جاايى کاه اراغاب باه قا  خاورده          "حاى عهللاى امصاالة   "را ياغ  از   "الاحاى عهللاى امفا   "اگر کهللماا  ا ان و اقاماه را بادون اراغاب ب ويادب مادال        ٧٣٢
 دوباره ب ويد 

بااره ا ان و  بايد بغن ا ان و اقامه ها هلله ندقاد  و اگار باغن ىنهاا باه قادرد ها اهلله دقاد کاه ا اناى را کاه گفتاه ا ان ايان اقاماه حساا  ن،اودب مساتحب اسات دو                   ٧٣٣
ا ان و اقاماه و نمااز باه قادرد ها اهلله دقاد کاه ا ان و اقاماه ىن نمااز حساا  ن،اودب مساتحب اسات دوبااره باراد ىن نمااز ا ان و اقاماه                   اقامه را ب ويد  و نغز اگر بغن

 ب ويد 

ب ويادب  ساى  ا ان و اقامه بايد به عربى  حغح گفته وود  يس اگر به عرباى وهللاط ب وياد ياا باه جااد حرهاى حارخ دي ار ب ويادب ياا مادال ارجماه ىنهاا را باه هار                ٧٣٤
  حغح نغست 

 ا ان و اقامه بايد بعد از داخظ ودن وقت نماز گفته وود  و اگر عمدا يا از رود هرامووى يغ  از وقت ب ويدب با ظ است  ٧٣٧

ب وياد ومى اگار م،امول اقاماه واود و واد کناد کاه ا ان گفتاه ياا ناهب گفاتن ا ان  زم             اگر يغ  از گفتن اقامه واد کناد کاه ا ان گفتاه ياا ناهب باياد ا ان را         ٧٣٧
 نغست 

ده اگاار در بااغن ا ان يااا اقامااه يااغ  از ىنکااه قساامتى را ب ويااد وااد کنااد کااه قساامت يااغ  از ىن را گفتااه يااا نااهب بايااد قساامتى را کااه در گفااتن ىن وااد کاار  ٧٣٨
 گفته يا نهب گفتن ىن  زم نغست  قامه ود کند که ىنهه يغ  از ىن استب ويد ومى اگر در حال گفتن قسمتى از ا ان يا ا



و بااغن مساتحب اسات انساان در موقا  گفاتن ا ان رو باه قبهللاه بايسااتد و باا وضاو ياا وساظ باواد و دساتها را بااه گاوش ب ارارد و  ادا را بهللناد نماياد و بک،اد                     ٧٣٧
 قاد ا ان کمى ها هلله دقد و بغن ىنها حرخ نزند  جمهلله

اد کاه باغن    قااد ىن را باه قا  نهساباند  وماى باه انادازه        اار ب ويادب و جمهللاه    حب است بدن انساان در موقا  گفاتن اقاماه ىرام باوادب و ىن را از ا ان ىقساته      مست ٧٣٧
 قاد اقامه ها هلله ندقد  دقدب بغن جمهلله قاد ا ان ها هلله مى جمهلله

سااده کناد ياا  کار ب وياد ياا دعاا بخواناد ياا قادرد سااکت باواد ياا حرهاى بزناد ياا دو                  مستحب است بغن ا ان و اقامه يد قدم باردارد ياا قادرد بن،اغند ياا      ٧٤٧
   بغاورد رکعت نماز بخواند  ومى حرخ زدن بغن ا ان و اقامه نماز  بح مستحب نغستب ومى نماز خواندن بغن ا ان و اقامه نماز ممر  را به امغد  وا

 وناب و  داي  بهللند باود و ا ان را در جاد بهللند ب ويد  کنندب عادل و وقت مستحب است کسى را که براد گفتن ا ان معغن مى ٧٤٧

 واجبات نماز

در اول نماااز  رهااارم  رکااوع  ياانا   ساااود    "اي اکباار"واجبااا  نماااز يااازده رغااز اساات  اول  نغاات  دوم  قغااام يعنااى ايسااتادن  سااوم اکبغرة ا حاارام يعنااى گفااتن   
 ه   سالم  دق   اراغب  يازدق   موا   يعنى يى در يى بودن اجزاء نماز و،  قرائت  قفت    کر  ق،ت   ا،هد  ن

واود  و بعضاى دي ار رکان      بعضى از واجبا  نماز رکن استب يعنى اگر انسان ىنها را بااا نغااورد ياا در نمااز اضااهه کنادب عمادا باواد ياا اواتباقاب نمااز با اظ ماى              ٧٤٢
واود  و رکان يانج رغاز اسات  اول  نغات  دوم         واود  و رنانهاه اواتباقا کا  ياا زيااد گارددب نمااز با اظ نماى            اظ ماى  نغستب يعنى اگر عمدا ک  يا زياد واودب نمااز با  

 ده اکبغرة ا حرام  سوم  قغام در موق  گفتن اکبغرة ا حرامب و قغام متصظ به رکوع يعنى ايستادن يغ  از رکوع  رهارم  رکوع  ينا   دو سا

 نيت

يعنى براد اناام هرمان خداوند عاام  باه جاا ىورد و  زم نغسات نغات را از قهللاب خاود ب رراناد ياا مادال باه زباان ب وياد کاه رهاار                 نغت قربت انسان بايد نماز را به ٧٤٣
 خوان  قربه امى اي  رکعت نماز ظهر مى

رب نمااز او با اظ اسات  و نغاز کساى کاه مادال قضااد         ياا عصا   خاوان  و معاغن نکناد ظهار اسات      اگر در نماز ظهر يا در نماز عصر نغت کند که رهار رکعت نماز ماى  ٧٤٤
 خواند در نغت معغن کند  نماز ظهر بر او واجب استب اگر در وقت نماز ظهر بخواقد ىن نماز قضا يا نماز ظهر را بخواندب بايد نمازد را که مى

کناى نداناد راه ب ويادب نماازش با اظ        واهاظ واود کاه اگار ب رساند راه ماى        خود باقى باود  يس اگر در بغن نمااز باه  اورد    انسان بايد از اول اا ىخر نماز به نغت ٧٤٧
 است 

اساتب خاواه   انسان بايد هبط براد اناام امر خداوند عام  نمااز بخواناد  ياس کساى کاه رياا کناد يعناى باراد ن،اان دادن باه ماردم نمااز بخوانادب نماازش با اظ                  ٧٤٧
  غرد هبط براد مردم باودب يا خدا و مردم قر دو را در ن ر ب

هللکاه اگار   اگر قسمتى از نماز را ق  براد وغر خدا باا ىورد نماز با اظ اساتب راه ىن قسامت واجاب باواد مداظ حماد و ساورهب راه مساتحب باواد مانناد قناو   ب               ٧٤٨
ا باه  ارز مخصو اى    امام نماز را براد خدا باا ىورد وماى باراد ن،اان دادن باه ماردم در جااد مخصو اى مداظ مساادب ياا در وقات مخصو اى مداظ اول وقاتب يا               

 مدال با جماعت بخاندب نمازش با ظ است 

 تکبيرة االحرام

سار قا  ب وياد  و نغاز باياد       را ي،ات  "اکبار "و  "اي"و دو کهللماه   "اکبار "و حاروخ   "اي"در اول قار نماازب واجاب و رکان اسات و باياد حاروخ        "اي اکبر"گفتن  ٧٤٧
 ى وهللط ب ويد يا مدال ارجمه ىن را به هارسى ب ويد  حغح نغست اين دو کهللمه به عربى  حغح گفته وودب و اگر به عرب

 خواندب نهسباند  خواند مدال به اقامه يا به دعايى که يغ  از اکبغر مى احتغاط واجب ىن است که اکبغرة ا حرام نماز را به رغزد که يغ  ازىن مى ٧٤٧

 بهسباندب بايد ر اکبر را يغ  بدقد  "بس  اي امرحمن امرحغ "خواند مدال به را به رغزد که بعد از ىن مى "اي اکبر"اگر انسان بخواقد  ٧٧٧

ساهوا حرکات    موق  گفتن اکبغرة ا حرام باياد بادن ىرام باوادب و اگار عمادا در حاامى کاه بادن  حرکات دارد اکبغارة ا حارام را ب ويادب با اظ اسات  و رنانهاه                ٧٧٧
 کند اناام دقد و دوباره اکبغر ب ويد  ز را با ظ مىکندب بنابر احتغاط واجب بايد اول عمهللى که نما



وانودب باياد    اکبغر و حمد و سوره و  کر و دعا را بايد  اورد بخواناد کاه خاودش ب،انود و اگار باه واساطه سان غنى ياا کارد گاوش ياا سار و  اداد زيااد نماى                  ٧٧٢
  ورد ب ويد که اگر مانعى نباود ب،نود 

اواناد ب ويادب باياد     اواناد ب وياد  و اگار قاغ  نماى      را درسات ب ويادب باياد باه قار  اور کاه ماى         "اي اکبر"اواند  دارد که نمىيا زبان او مرضى  کسى که  ل است ٧٧٣
 اواند حرکت دقد  در قهللب خود ب رارند و براد اکبغر اواره کندب و زبان  را ق  اگر مى

ء  ء انات اممحسان و اناا اممسااغى    ء و قاد اماار  اممحسان ان يتاااوز عان اممسااغى     ىياا محسان قااد ااااد اممساغ    "مساتحب اسات بعاد از اکبغارة ا حاارام ب وياد        ٧٧٤
کناىب بناده گنهکاار باه در      ب يعناى اد خادايى کاه باه بنادگان احساان ماى       "بحد محمد و ىل محمد  ظ عهللى محماد و ىل محماد و ااااوز عان قباغح ماا اعهللا  مناى        

خاود را   ااو نغکوکاارد و مان گناقکاارب باه حاد محماد و ىل محماد  اهللى اي عهللغاه و ىماه و ساهلل  رحمات              اد که نغکوکار از گنهکاار ب ارردب   خانه او ىمده و او امر کرده
 دانى از من سر زده ب رر  بر محمد و ىل محمد بفرست و از بديهايى که مى

 مستحب است موق  گفتن اکبغر اول نماز و اکبغرقاد بغن نمازب دستها را اا مبابظ گووها با  ببرد  ٧٧٧

 ب ويد ود کند که اکبغرة ا حرام را گفته يا نهب رنانهه م،مول خواندن رغزد وده به ود خود اعتنا نکند  و اگر رغزد نخواندهب بايد اکبغر را اگر  ٧٧٧

 اگر بعد از گفتن اکبغرة ا حرام ود کند که ىن را  حغح گفته يا نهب بايد به ود خود اعتنا نکند  ٧٧٨

 قيام )ايستادن(

گويناد رکان اسات  وماى قغاام در موقا  خوانادن حماد و ساوره و           قغام در موق  گفتن اکبغرة ا حرام و قغاام ياغ  از رکاوع کاه ىن را قغاام متصاظ باه رکاوع ماى          ٧٧٧
 قغام بعد از رکوعب رکن نغست و اگر کسى ىن را از رود هرامووى ارد کندب نمازش  حغح است 

 در حال ايستادن اکبغر گفته است  د از ىن مبدارد بايستد اا يبغن کند کهواجب است يغ  از گفتن اکبغر و بع ٧٧٧

يساتد باه حاال    اگر رکوع را هراموش کند و بعد از حماد و ساوره بن،اغند و ياادش بغاياد کاه رکاوع نکاردهب باياد بايساتد و باه رکاوع رود  و اگار بادون ايان کاه با                 ٧٧٧
 باا نغاوردهب نماز او با ظ است  خمغدگى به رکوع برگرددب رون قغام متصظ به رکوع را

باراد   موقعى که ايستاده است بايد بدن را حرکت ندقاد و باه  رهاى خا  ن،اود وباه جاايى اکغاه نکناد  وماى اگار از رود ناراارد باوادب ياا در حاال خا  وادن                  ٧٧٧
 رکوع ياقا را حرکت دقدب اوکال ندارد 

قاد ياا باه  رهاى خا  واود ياا باه جاايى اکغاه کناد اواکال نادارد  وماى در قغاام موقا  گفاتن اکبغارة                   اگر موقعى که ايستاده از رود هرامووى بدن را حرکات د  ٧٧٢
 ا حرام و قغام متصظ به رکوع اگر از رود هرامووى ق  باودب بنابر احتغاط واجب بايد نماز را امام کند و دوباره بخواند 

 سن غنى بدن رود قر دو يا باودب و اگر رود يد يا ق  باود اوکال ندارد  ستبايد در موق  ايستادن قر دو يا رود زمغن باود  ومى  زم نغ ٧٧٣

 اواند درست بايستدب اگر ياقا را خغهللى گ،اد ب رارد که به حال ايستادن معمومى نباودب نمازش با ظ است  کسى که مى ٧٧٤

بحاول اي و قوااه   "ياا راپ حرکات دقادب باياد رغازد ن ويادب وماى          اسات خواقد کمى جهللو يا عباب رود ياا کماى بادن را باه  ارخ        موقعى که انسان در نماز مى ٧٧٧
حرکات باواد  بهللکاه احتغااط واجاب ىن اسات کاه در موقا  گفاتن           را بايد در حال برخاستن ب ويادب و در موقا  گفاتن  کرقااد واجاب قا  بادن باياد باى          "اقوم و اقعد

  کرقاد مستحبى نمازب بايد بدن  ىرام باود 

اناد   بدن  کر ب ويدب مادال موقا  رهاتن باه رکاوع ياا رهاتن باه سااده اکبغار ب ويادب رنانهاه ىن را باه قصاد  کارد کاه در نمااز دساتور داده                  اگر در حال حرکت  ٧٧٧
 ب ويدب بايد احتغا ا نماز را دوباره بخواند  و اگر به اين قصد ن ويد بهللکه بخواقد  کرد گفته باودب نماز  حغح است 

 ر موق  خواندن حمد اوکال نداردب اگر ره احتغاط مستحب ىن است که ىنها را ق  حرکت ندقد حرکت دادن دست و ان ،تان د ٧٧٨

اختغاار باه قادرد حرکات کناد کاه از حاال ىرام باودن بادن خاارج واودب احتغااط واجاب ىن اسات کاه بعاد                  اگر موق  خواندن حمد و سوره يا خواندن اسبغحا  بى ٧٧٧
 خوانده دوباره بخواند  تاز ىرام گرهتن بدنب ىنهه را در حال حرک

 واند اگر در بغن نماز از ايستادن عاجز وود بايد بن،غندب و اگر از ن،ستن ق  عاجز وود بايد بخوابدب ومى اا بدن  ىرام ن رهته بايد رغزد نخ ٧٧٧



کناد ياا ماباور اسات باه رغازد اکغاه دقاد ياا بادن             اواند ايستاده نماز بخواندب نبايد بن،غند  مدال کساى کاه در موقا  ايساتادن بادن  حرکات ماى        اا انسان مى ٧٨٧
اواناد ايساتاده نمااز بخواناد  وماى اگار باه قاغ  قسا  حتاى مداظ حاال رکاوع               را کج کند يا خ  وود يا ياقا را بغ،تر از معمول گ،اد ب راردب باياد باه قار  اور کاه ماى      

 ق  نتواند بايستدب بايد راست بن،غند و ن،سته نماز بخواند 

اواناد بن،اغند باياد     اواناد بن،اغندب و اگار باه قاغ  قسا  نماى        اواند بن،غندب نبايد خوابغده نماز بخواند  و اگر نتواند راست بن،اغند باياد قار  اور کاه ماى       ىاا انسان م ٧٨٧
باد باه  اورد کاه کاد      اواناد باه يههللاود راپب و اگار ىن قا  ممکان نغسات باه ي،ات بخوا           به  ورد که در احکام قبهلله گفته ود به يههللود راست بخوابدب و اگار نماى  

 ياقاد او رو به قبهلله باود 

خوانادب اگار بعاد از خوانادن حماد و ساوره بتواناد بايساتد و رکاوع را ايساتاده بااا ىوردب باياد بايساتد و از حاال ايساتاده باه رکاوع رود  و                   کسى که ن،سته نماز مى ٧٨٢
 اگرنتواندب بايد رکوع را ق  ن،سته باا ىورد 

اواناد بايساتدب باياد مبادارد را کاه       اواناد ن،ساته بخواناد  و نغاز اگار ماى       خواندب اگر در بغن نماز بتواند بن،اغندب باياد مبادارد را کاه ماى      مى کسى که خوابغده نماز ٧٨٣
 اواند ايستاده بخواندب ومى اا بدن  ىرام ن رهته بايد رغزد نخواند  مى

 اواند ايستاده بخواندب ومى اا بدن  ىرام ن رهته بايد رغزد نخواند  بايد مبدارد را که مى خواندب اگر در بغن نماز بتواند بايستد کسى که ن،سته نماز مى ٧٨٤

اواناد ن،ساته نمااز بخواناد  و اگار از ن،ساتن قا  بترسادب          اواند بايستدب اگر بترسد که به واسطه ايساتادن ماريا واود ياا ضاررد باه او برسادب ماى         کسى که مى ٧٨٧
 اواند خوابغده نماز بخواند  مى

 اواند اول وقت نماز بخواندب اگر ره احتغاط ىن است که نماز را ااخغر بغندازد  اگر انسان احتمال بدقد که اا ىخر وقت بتواند ايستاده نماز بخواندب مى ٧٨٧

را باه قا  بهساباندب جااد سااده را      قاا را ياايغن بغنادازدب دساتها را رود رانهاا ب اراردب ان ،اتها         مستحب است در حاال ايساتادن بادن را راسات ن هاداردب واانه       ٧٨٨
ساه ان ،ات بااز ااا     ن اه کندب سن غنى بدن را به  ور مساود رود دو ياا بغنادازدب باا خضاوع و خ،اوع باوادب ياقاا را ياس و ياغ  ن اراردب اگار مارد اسات ياقاا را از               

 يد وجب ها هلله دقدب و اگر زن است ياقا را به ق  بهسباند 

 قرائت

 زقاد واجب يومغه انسان بايد اول حمد و بعد از ىن يد سوره امام بخواند در رکعت اول و دوم نما ٧٨٧

 ادمه بزنادب نباياد    اگر وقت نماز انو باود يا انسان نارار وود که ساوره را نخوانادب مادال بترساد کاه اگار ساوره را بخواناد دزد ياا درناده ياا رغاز دي ارد باه او                ٧٨٧
 اواند سوره را نخواند  اودب مىسوره را بخواند  و اگر در کارد عاهلله داوته ب

را رقاا کناد و    اگر عمدا سوره را يغ  از حمد بخواندب نماازش با اظ اسات  و اگار اواتباقا ساوره را ياغ  از حماد بخواناد و در باغن ىن ياادش بغايادب باياد ساوره               ٧٧٧
 بعد از خواندن حمد سوره را از اول بخواند 

 ش کند و بعد از رسغدن به رکوع بفهمدب نمازش  حغح است اگر حمد و سوره يا يکى از ىنها را هرامو ٧٧٧

واناد  وماى اگار    اگر يغ  از ىنکه براد رکوع خ  واودب بفهماد کاه حماد و ساوره را نخواناده باياد بخوانادب و اگار بفهماد ساوره را نخواناده باياد هباط ساوره را بخ                ٧٧٢
ره را بخواناد  و نغاز اگار خا  واود و ياغ  از ىنکاه باه رکاوع برساد بفهماد حماد و ساوره ياا ساوره                بفهمد حمد انها را نخواندهب بايد اول حمد و بعاد از ىن دوبااره ساو   

 انها يا حمد انها را نخواندهب بايد بايستد و به قمغن دستور عمظ نمايد 

 اد را که ىيه ساده دارد و در مسامه گفته ود عمدا بخواندب نمازش با ظ است  اگر در نماز يکى از رهار سوره ٧٧٣

اد واود کاه سااده واجاب داردب رنانهاه ياغ  از رساغدن باه ىياه سااده بفهمادب باياد ىن ساوره را رقاا کناد و ساوره دي ار                   اگر اوتباقا م،مول خوانادن ساوره   ٧٧٤
 نمايد بخواند  و اگر بعد از خواندن ىيه ساده بفهمدب بايد در بغن نماز با اواره ساده ىن را باا ىورد و به قمان سوره که خوانده اکتفا 

 اگر در نماز ىيه ساده را ب،نود و به اواره ساده کندب نمازش  حغح است  ٧٧٧

وح،ات  در نماز مستحبى خواندن سوره  زم نغستب اگر ره ىن نمااز باه واساطه نارر کاردن واجاب واده باواد  وماى در بعضاى از نمازقااد مساتحبى مداظ نمااز                ٧٧٧
 نماز رهتار کرده باودب بايد قمان سوره را بخواند که سوره مخصو ى داردب اگر بخواقد به دستور ىن 



 "مناااهبغن"سااوره  "حمااد"ب و در رکعاات دوم بعااد از "جمعااه "سااوره  "حمااد"در نماااز جمعااه و در نماااز ظهاار روز جمعااهب مسااتحب اساات در رکعاات اول بعااد از  ٧٧٨
 د و سوره دي ر بخواند اواند ىن را رقا کن بخواند  واگر م،مول يکى از اينها وودب بنابر احتغاط واجب نمى

اواناد ىن را رقاا کناد و ساوره دي ار بخواناد  وماى در نمااز          واودب نماى   "قاظ ياا ايهاا امکااهرون    "ياا ساوره    "قظ قو اي احد"اگر بعد از حمد م،مول خواندن سوره  ٧٧٧
اواناد ىن را رقاا    ساوره را بخوانادب ااا باه نصاد نرساغده ماى       يکاى از ايان دو    "منااهبغن "و  "جمعاه "جمعه و نماز ظهر روز جمعه اگر از رود هرامووى باه جااد ساوره    

 را بخواند  "مناهبغن"و  "جمعه"کند و سوره

بخوانادب اگار راه باه نصاد نرساغده باوادب بناابر          "قاظ ياا ايهاا امکااهرون    "ياا ساوره   "قاظ قاو اي احاد   "اگر در نماز جمعه يا نمااز ظهار روز جمعاه عمادا ساوره       ٧٧٧
 را بخواند  "مناهبغن"و  "جمعه"کند و سوره  اواند رقا احتغاط واجب نمى

 اواند رقا کند و سوره دي ر بخواند  سوره دي رد بخواندب اا به نصد نرسغده مى "قظ يا ايها امکاهرون"و  "قظ قو اي احد"اگر در نماز وغر سوره  ٧٧٧

اواناد ىن ساوره را رقاا کناد و      ياا جهات دي ار ن،اود ىن را اماام نمايادب ماى        تاگر مبدارد از سوره را هراموش کند يا از رود ناراارد مادال باه واساطه ان اى وقا       ٧٧٧
 باود  "قظ يا ايها امکاهرون"يا  "قظ قو اي احد"خوانده  اد را که مى سوره دي ر بخواندب اگر ره از نصد گروته باود يا سوره

 حمد و سوره نماز ظهر و عصر را ىقسته بخوانند  بر مرد و زن واجب استحمد و سوره نماز  بح و ممر  و ع،ا را بهللند بخواند  و  بر مرد واجب است ٧٧٢

 مرد بايد در نماز  بح و ممر  و ع،ا مواظب باود که امام کهللما  حمد و سوره حتى حرخ ىخر ىنها را بهللند بخواند  ٧٧٣

 حرم  داي  را ب،نودب بنابر احتغاط واجب بايد ىقسته بخواند اواند حمد و سوره نماز  بح و ممر  و ع،ا را بهللند يا ىقسته بخواند ومى اگر نام زن مى ٧٧٤

ماى اگار از رود   اگر در جايى که بايد نماز را بهللناد بخواناد عمادا ىقساته بخوانادب ياا در جاايى کاه باياد ىقساته خواناد عمادا بهللناد بخوانادب نماازش با اظ اسات  و                  ٧٧٧
 اندن حمد و سوره ق  بفهمد اوتباه کردهب  زم نغست مبدارد را که خوانده دوباره بخواند هرامووى يا ندانستن مسامه باودب  حغح است  و اگر در بغن خو

 اگر کسى در خواندن حمد و سوره بغ،تر از معمول  داي  را بهللند کندب مدظ ىنکه ىنها را با هرياد بخواندب نمازش با ظ است  ٧٧٧

اواناد بخوانادب و احتغااط     اواناد  احغح ىن را يااد ب غاردب باياد قار  اور کاه ماى          باه قاغ  قسا  نماى     انسان بايد نماز را ياد ب غرد کاه وهللاط نخواناد  و کساى کاه      ٧٧٨
 مستحب ىن است که نماز را به جماعت باا ىورد 

گار وقات اناو    اواناد يااد ب غاردب رنانهاه وقات نمااز وساعت داردب باياد يااد ب غارد و ا           داناد و ماى   کسى که حمد و سوره و رغزقاد دي ر نمااز را باه خاوبى نماى     ٧٧٧
 استب بنابر احتغاط واجب در  وراى که ممکن باود بايد نمازش را به جماعت بخواند 

 احتغاط واجب ىن است که براد ياد دادن واجبا  نماز مزد ن غردب ومى براد مستحبا  ىن اوکال ندارد  ٧٧٧

حرهاىب حارخ دي ار ب وياد مادال باه جااد  ب، ب ويادب ياا جاايى کاه باياد بادون              اگر يکى از کهللما  حمد يا سوره را نداندب ياا عمادا ىن را ن ويادب ياا باااد       ٧٧٧٧
 زير و زبر خوانده وود زير و زبر بدقدب يا ا،ديد را ن ويدب نماز او با ظ است 

و ياا اگار وقات گرواته قضاا      اد را  احغح بداناد و در نمااز قماانطور بخواناد و بعاد بفهماد وهللاط خواناده  زم نغسات دوبااره نمااز را بخواناد               اگر انساان کهللماه   ٧٧٧٧
 نمايد 

اد را کاه وقاد کاردن ىخار ىن جاايز اسات قمغ،اه وقاد کناد يااد گارهتن زيار و زبار ىن  زم               اد را نداند باياد يااد ب غاردب وماى اگار کهللماه       اگر زير و زبر کهللمه ٧٧٧٢
ب "اقاادنا امصااراط اممسااتبغ "بغ،ااتر بخواناادب مدااظ ىن کااه در يااا بااه ص بايااد ياااد ب غاارد و رنانهااه دو جااور يااا  اد بااه ب اساات نغساات و نغااز اگاار ندانااد ماادال کهللمااه

 وده باود و به امغد رسغدن به واق  بخواند  بخواند نمازش با ظ استب م ر ىنکه قر دو جور قرائت " اد"و يد مرابه با  "سغن"را يد مرابه با "مستبغ "

بهتار   "ساوء "در ىن کهللماه قمازه ء باواد مداظ کهللماه       "واو"اواته باواد و حارخ بعاد از     در ىن کهللماه ياغ  د   "واو"باواد و حارخ قباظ از     "واو"اد  اگر در کهللمه ٧٧٧٣
در ىن کهللمااه زباار داوااته باوااد و حاارخ بعااد از   "امااد"باوااد و حاارخ قبااظ از "امااد"اد  را مااد بدقاادب يعنااى ىن را بک،ااد و قمهنااغن اگاار در کهللمااه  "واو"اساات ىن 

اد د باواد و حارخ ياغ  از د در ىن کهللماه زيار داواته باواد و         ىن را بک،اد و نغاز اگار در کهللماه     "اماد "ب بهتار اسات   "جااء "در ىن کهللماه قمازه باواد مداظ      "امد"
و د باااد قمازه ء حرهاى باواد کاه       "اماد "و  "واو"ب بهتار ىن اسات د را باا ماد بخواناد و اگار بعاداز ايان         "ء جاى "در ىن کهللماه قمازه باواد مداظ      حرخ بعاد از د 

سااکن   " م"حارخ   "اماد "کاه بعاد از    "و   امضاامغن "بااز قا  بهتار ىن اسات ايان ساه حارخ را باا ماد بخوانادب مادال در           ساکن استب يعنى زير و زبر و يغ  نادارد  
 ىن را با مد بخواند  "امد"است ب بهتر ىن است 



اد را  ا ياغ  ىخار کهللماه   احتغاط مستحب ىن است که در نمازب وقد به حرکت و و ظ باه ساکون ننماياد  و معناى وقاد باه حرکات ىن اسات کاه زيار ياا زبار يا              ٧٧٧٤
ماماد ياوم   "را زيار بدقاد و بعاد قادرد ها اهلله دقاد و ب وياد         "امارحغ  "و ماغ    "امارحمن امارحغ   "ب ويدو بغن ىن کهللماه و کهللماه بعادش ها اهلله دقاد  مادال ب وياد        

و  "امارحمن امارحغ   "باندب مداظ ىنکاه ب وياد      اد را ن وياد و ىن کهللماه را باه کهللماه بعاد بهسا         و معنى و ظ به سکون ىن است که زيار ياا زبار ياا ياغ  کهللماه      "امدين
 را ب ويد  "مامد يوم امدين"را زير ندقد و هورا "امرحغ "مغ  

سابحان اي و امحماد ي و     "اواناد هباط ياد حماد بخواناد ياا ساه مراباه اسابغحا  اربعاه ب ويادب يعناى ساه مراباه ب وياد                  سوم و رهارم نماز ماى  در رکعت ٧٧٧٧
حمادب و در رکعات دي ار اسابغحا  ب ويادب و بهتار        اواناد در ياد رکعات    ب و اگار ياد مراباه قا  اسابغحا  اربعاه را ب وياد کااهى اسات  و ماى          " اکبرامه ا  اي و اي

 است در قر دو رکعت اسبغحا  بخواند 

 در ان ى وقت بايد اسبغحا  اربعه را يد مرابه ب ويد  ٧٧٧٧

 رهارم نمازب حمد يا اسبغحا  را ىقسته بخوانند  سوم و بر مرد و زن واجب است که در رکعت ٧٧٧٨

 ىن را ق  ىقسته ب ويد  "بس  اي"سوم و رهارم حمد بخواندب بنابر احتغاط واجب بايد  اگر در رکعت ٧٧٧٧

 سوم و رهارم حمد بخواند  اواند اسبغحا  را ياد ب غرد يا درست بخواندب بايد در رکعت کسى که نمى ٧٧٧٧

عات اول نمااز باه خغاال ايان کاه دو رکعات ىخار اسات اسابغحا  ب ويادب رنانهاه ياغ  از رکاوع بفهمادب باياد حماد و ساوره را بخواناد و اگار در                     اگر در دو رک ٧٧٧٧
 رکوع يا بعد از رکوع بفهمدب نمازش  حغح است 

کاارده در دو رکعاات ىخاار  بخواناادب يااا در دو رکعاات اول نماااز بااا اينکااه گمااان مااى حمااد  اگاار در دو رکعاات ىخاار نماااز بااه خغااال اينکااه در دو رکعاات اول اساات  ٧٧٧٧
 حمد بخواندب ره يغ  از رکوع بفهمد ره بعد از ىنب نمازش  حغح است  است

ن را رقاا کناد و   خواسات اسابغحا  بخواناد حماد باه زباان  ىماد باياد ى         حماد بخواناد اسابغحا  باه زباان  ىماد ياا ماى         خواسات  سوم يا رهارم مى اگر در رکعت ٧٧٧٢
اواناد قماان را اماام کناد و      دوباره حمد يا اسبغحا  را بخواند ومى اگار عاادا  خوانادن رغازد باوده کاه باه زباان  ىماده و در خزاناه قهللاب  ىن را قصاد داواته ماى              

 نمازش  حغح است 

د واود باياد ىن را رقاا کناد و دوبااره حماد ياا اسابغحا          سوم و رهاارم اسابغحا  بخواناد اگار بادون قصاد م،امول خوانادن حما          کسى که عاد  دارد در رکعت ٧٧٧٣
 را بخواند 

  و اگار باه   "امهللها  اوفار ماى   "ياا ب وياد     "اساتمفر اي رباى و اااو  امغاه     "سوم و رهارم مستحب اسات بعاد از اسابغحا  اساتمفار کنادب مادال ب وياد          در رکعت ٧٧٧٤
ود و واد کناد کاه حماد ياا اسابغحا  را خواناده ياا ناهب باياد باه واد خاود اعتناا ننماياد  وماى اگار                  گمان ىنکه حمد يا اسبغحا  را گفتهب م،مول گفتن اساتمفار وا  

بغحا  را نمازگزار يغ  از خ  ودن براد رکاوع در حاامى کاه م،امول گفاتن اساتمفار نغساتب واد کناد کاه حماد ياا اسابغحا  را خواناده ياا ناهب باياد حماد ياا اسا                    
 بخواند 

 هارم يا در حال رهتن به رکوع ود کند که حمد يا اسبغحا  را خوانده يا نهب بايد به ود خود اعتنا نکند سوم يا ر اگر در رکوع رکعت ٧٧٧٧

رغازد کاه بعاد از ىن اسات م،امول ن،ادهب باياد ىن ىياه ياا کهللماه را باه  اور  احغح ب وياد                 اد را درست گفته ياا ناهب اگار باه     قرگاه ود کند که ىيه يا کهللمه ٧٧٧٧
از ىن است م،مول ودهب رنانهه ىن رغز رکان باواد مداظ ىنکاه در رکاوع واد کناد کاه هاالن کهللماه از ساوره را درسات گفتاه ياا ناهب باياد باه                  واگر به رغزد که بعد 

اواناد باه واد خاود      را درسات گفتاه ياا ناهب بااز قا  ماى       "قاظ قاو اي احاد   "واد کناد کاه     "اي امصامد "ود خود اعتنا نکند  و اگر رکن نباودب مدال موقا  گفاتن   
اواناد رناد باار ب وياد  اماا اگار باه وساواب          نا نکند  ومى اگر احتغا ا ىن ىيه يا کهللمه را به  ور  احغح ب ويادب اواکال نادارد  و اگار رناد مراباه قا  واد کنادبمى          اعت

 برسد و باز ق  ب ويدب بنابر احتغاط واجب بايد نمازش را دوباره بخواند 

را بهللناد   "بسا  اي "و در رکعات اول و دوم نمااز ظهار و عصار      "اعاو  بااي مان ام،اغطان امارجغ      " وياد   مستحب است در رکعات اول ياغ  از خوانادن حماد ب     ٧٧٧٨
معنااد ىياه اوجاه    ب ويد و حمد و سوره را ومرده بخواند و در ىخار قار ىياه وقاد کنادب يعناى ىن ىياه را باه ىياه بعاد نهساباندب و در حاال خوانادن حماد و ساوره باه                 

ياد ياا دو ياا ساه      "قاظ قاو اي احاد   "  بعاد از خوانادن ساوره    "امحماد ي ر  امعااممغن  "د بعاد از ىنکاه حماد خاودش اماام واد ب وياد         خوانا  داوته و اگر هرادد مى
 ب ويدب بعد از خواندن سوره کمى  بر کند و بعد اکبغر يغ  از رکوع را ب ويد يا قنو  را بخواند  "کرمد اي ربنا"يا سه مرابه "کرمد اي ربى"مرابه 

 را بخواند  "قظ قو اي احد"و در رکعت دوم سوره  "انا انزمناه"مستحب است در امام نمازقا در رکعت اول سوره  ٧٧٧٧



 را نخواند  "قظ قو اي احد"مکروه است انسان در امام نمازقاد يد وبانه روز سوره  ٧٧٧٧

 به يد نفس مکروه است  "قظ قو اي احد"خواندن سوره  ٧٧٢٧

 را در قر دو رکعت بخواند مکروه نغست  "قظ قو اي احد "را که در رکعت اول خواندهب مکروه است در رکعت دوم بخواندبومى اگر سوره  اد سوره ٧٧٢٧

 رکوع

 گويند  اد خ  وود که بتواند دست را به زانو ب راردب و اين عمظ را رکوع مى در قر رکعت بعد از قرائت بايد به اندازه ٧٧٢٢

 ندازه رکوع خ  وود ومى دستها را به زانو ن رارد اوکال ندارد اگر به ا ٧٧٢٣

 خ  وودباگر ره دستهاد او به زانو برسد  حغح نغست  قرگاه رکوع را بطور وغر معمول باا ىوردب مدال به رپ يا راست ٧٧٢٤

اواناد ىن را رکاوع حساا  کناد بهللکاه باياد بايساتد و         ب نماى خ  ودن بايد به قصد رکوع باودب يس اگر به قصد کاار دي ارد مادال باراد ک،اتن جاانور خا  واود         ٧٧٢٧
 وود  دوباره براد رکوع خ  وودب و به واسطه اين عمظب رکن زياد ن،ده و نماز با ظ نمى

اار   او ياايغن  رساد ياا زاناود    يا زانود او با دست و زانود دي ران هرب داردب مدال دسات  خغهللاى بهللناد اسات کاه اگار کماى خا  واود باه زاناو ماى             کسى که دست ٧٧٢٧
 از مردم دي ر است که بايد خغهللى خ  وود اا دست  به زانو برسد بايد به انداره معمول خ  وود 

کند بايد به قدرد خ  واود کاه  اورا  مباباظ زانوقاا برسادب و بهتار اسات باه قادرد خا  واود کاه  اور  نزدياد جااد سااده                   کسى که ن،سته رکوع مى ٧٧٢٨
 برسد 

سابحان رباى امع اغ  و    "ياا ياد مراباه     "سابحان اي "کاوع ب وياد کااهى اسات وماى احتغااط واجاب ىن اسات کاه باه قادر ساه مراباه              انسان قر  کارد در ر  ٧٧٢٧
 کمتر نباود "بحمده

  کر رکوع بايد دنبال ق  و به عربى  حغح گفته وود و مستحب است ىن را سه يا ين  يا قفت مرابه بهللکه بغ،تر ب ويند  ٧٧٢٧

اناد ب وياد بناابر احتغااط      مبادار  کار واجابب بادن ىرام باواد و در  کار مساتحب قا  اگار ىن را باه قصاد  کارد کاه باراد رکاوع دساتور داده                 در رکوع بايد به ٧٧٣٧
 واجبب ىرام بودن بدن  زم است 

بعاد از ىرام گارهتن بادن بناابر      اختغاار باه قادرد حرکات کناد کاه از حاال ىرام باودن بادن خاارج واود باياد             گويادب باى   اگر موقعى که  کر واجاب رکاوع را ماى    ٧٧٣٧
 احتغاط واجب دوباره  کر را ب ويد ومى اگر کمى حرکت کند که از حال ىرام بودن بدن خارج ن،ودب يا ان ،تان را حرکت دقد اوکال ندارد 

 اگر يغ  از ىن که به مبدار رکوع خ  وود و بدن ىرام گغرد عمدا  کر رکوع را ب ويد نمازش با ظ است  ٧٧٣٢

واودب   اگر يغ  از امام ودن  کر واجبب عمادا سار از رکاوع باردارد نماازش با اظ اساتب و اگار ساهوا سار باردارد رنانهاه ياغ  از ىنکاه از حاال رکاوع خاارج                  ٧٧٣٣
غايادب نمااز او  احغح    يادش بغايد که  کر رکوع را امام نکردهب باياد در حاال ىراماى بادن دوبااره  کار را ب ويادبو اگار بعاد از ىنکاه از حاال رکاوع خاارج وادب ياادش ب               

 است 

د  و اگرنتوانادب در  اگر نتواند به مبدار  کر در رکوع بماند در  اوراى کاه بتواناد ياغ  ازىنکاه از حاد رکاوع بغارون رود  کار را ب ويادب باياد در ىن حاال اماام کنا               ٧٧٣٤
 حال برخاستن  کر را به قصد رجاء ب ويد 

سابحان رباى   "ن غرد نمااز  احغح اساتب وماى باياد ياغ  از ىنکاه از حاال رکاوع خاارج واودب  کار واجاب يعناى                اگر به واسطه مر  و مانند ىن در رکوع ىرام ٧٧٣٧
 را ب ويد  "سبحان اي "يا سه مرابه  "امع غ  و بحمده

معماول رکاوع کناد باياد باه قار        قرگاه نتواند به اندازه رکوع خ  وود بايد به رغزد اکغاه دقاد و رکاوع کناد و اگار ماوقعى قا  کاه اکغاه داده نتواناد باه  اور             ٧٧٣٧
باراد  اواند خ  وود و اگر قغ  نتواند خ  وود بايد موقا  رکاوع بن،اغند و ن،ساته رکاوع کنادب و احتغااط مساتحب ىن اسات کاه نمااز دي ارد قا  بخواناد و                اندازه مى

 رکوع ىن با سر اواره نمايد 



ن،ساته نتواناد رکاوع کناد باياد ايساتاده نمااز بخواناد و باراد رکاوع باا سار اوااره کنادب و                اواناد ايساتاره نمااز بخواناد اگار در حاال ايساتاده ياا         کسى کاه ماى   ٧٧٣٨
ايان قا  عااجز اسات باياد      اگرنتواند اواره کند بايد به نغت رکوع ر،مها را ق  ب ارارد و  کار ىن را ب وياد وباه نغات برخاساتن از رکاوع ر،امها را بااز کناد  و اگار از            

 ب ويد  در قهللب نغت رکوع کند و  کر ىن را

اواناد در حاامى کاه ن،ساته اسات کماى خا  واود ياا در حاامى کاه ايساتاده اسات باا سار                 اواند ايستاده يا ن،سته رکوع کند و براد رکوع هبط ماى  کسى که نمى ٧٧٣٧
و موقا  رکاوع ىن بن،اغند و قار قادر      اواره کند بايد ايستاده نماز بخواند و براد رکوع با سار اوااره نماياد و احتغااط مساتحب ىن اسات کاه نمااز دي ارد قا  بخواناد            

 اواند براد رکوع خ  وود  مى

بعاداز ىنکاه    اگر بعد از رسغدن به حد رکوع و ىرام گرهتن بدن سر بردارد و دو مراباه باه قصاد رکاوع باه انادازه رکاوع خا  واود نماازش با اظ اساتب و نغاز اگار               ٧٧٣٧
د خا  واود کاه از انادازه رکاوع ب اررد و دوبااره باه رکاوع برگاردد بناابر احتغااط واجاب نماازش               به اندازه رکوع خ  ود و بدن  ىرام گرهت باه قصاد رکاوع باه قادر     

 با ظ است و بهتر ىن است که نماز را امام کند و از سر بخواند 

ياغ  از ىرام گارهتن بادن باه      بعد از امام ودن  کر رکوع بايد راست بايساتد و بعاد از ىنکاه بادن ىرام گرهات باه سااده رودب و اگار عمادا ياغ  از ايساتادن ياا             ٧٧٤٧
 ساده رود نمازش با ظ است 

خمغادگى باه رکاوع برگاردد نماازش       اگر رکوع را هراموش کند و يغ  از ىنکه به ساده برساد ياادش بغاياد باياد بايساتد بعاد باه رکاوع رود و رنانهاه باه حامات            ٧٧٤٧
 با ظ است 

کاوع نکاردهب بناابر احتغااط واجاب باياد بايساتد و رکاوع را بااا ىوردب و نمااز را اماام کناد و دوبااره              اگر بعد از ىنکه يغ،اانى باه زماغن برساد ياادش بغاياد کاه ر        ٧٧٤٢
 بخواند 

را مستحب است ياغ  از رهاتن باه رکاوع در حاامى کاه راسات ايساتاده اکبغار ب ويادو در رکاوع زانوقاا را باه عباب دقاد و ي،ات را  ااخ ن اه دارد و گاردن                     ٧٧٤٣
و باغن دو قادم را ن ااه کناد و ياغ  از  کار ياا بعاد از ىن  اهللوا  بفرساتد و بعاد از ىنکاه از رکاوع برخاسات و راسات ايساتادب در حاال                  بک،د و مساود ي،ت ن ه دارد 

  "سم  اي ممن حمده"ىرامى بدن ب ويد  

 مستحب است در رکوع زنها دست را از زانو با ار ب رارند و زانوقا را به عبب ندقند  ٧٧٤٤

 سجود

بايد در قار رکعات از نمازقااد واجاب و مساتحب بعاد از رکاوع دو سااده کناد و سااده ىن اسات کاه يغ،اانى و کاد دو دسات و سار دو زاناو و سار                   نمازگزار  ٧٧٤٧
 دو ان ،ت بزر  ياقا را بر زمغن ب رارد 

سااده دي ار باه ىنهاا اضااهه نمايادب        دو ساده رود ق  يد رکن اسات کاه اگار کساى در نمااز واجاب عمادا ياا از رود هراموواى قار دو را اارد کناد ياا دو              ٧٧٤٧
 نمازش با ظ است 

 وودب و اگر سهوا يد ساده ک  کند حک  ىن بعدا گفته خواقد ود  اگر عمدا يد ساده ک  يا زياد کند نماز با ظ مى ٧٧٤٨

ر يغ،اانى را باه زماغن ب ارارد و ساهوا جاقااد       اگر يغ،انى را عمدا يا سهوا به زمغن ن رارد ساده نکرده اسات اگار راه جاقااد دي ار باه زماغن برسادب وماى اگا           ٧٧٤٧
 دي ر را به زمغن نرساند يا سهوا  کر ن ويد ساده  حغح است 

سابحان رباى ا عهللاى و    »ياا ياد مراباه    «  سابحان اي »در ساده قر  کارد ب وياد کااهى اسات وماى احتغااط واجاب ىن اسات کاه مبادار  کار از ساه مراباه               ٧٧٤٧
 را سه يا ين  يا قفت مرابه ب ويد «  سبحان ربى ا عهللى و بحمده» کمتر نباود و مستحب است«  بحمده

اناد ب ويادب ىرام    در ساود بايد به مبدار  کر واجبب بدن ىرام باواد  و موقا  گباتن  کار مساتحب قا  اگار ىن را باه قصاد  کارد کاه باراد سااده دساتور داده               ٧٧٧٧
 بودن بدن  زم است 

برسد و بدن ىرام ب غاردب عمادا  کار سااده را ب وياد ياا ياغ  از اماام وادن  کار عمادا سار از سااده بارداردب نمااز با اظ                  اگر يغ  از ىن که يغ،انى به زمغن ٧٧٧٧
 است 



ده باياد  اگر يغ  از ىن که يغ،اانى باه زماغن برساد و بادن ىرام گغارد ساهوا  کار سااده را ب وياد و ياغ  از ىن کاه سار از سااده بارداردب بفهماد اواتباه کار                   ٧٧٧٢
 حال ىرام بودن  کر را ب ويد  دوباره در

نماازش  اگر بعد از ىن که سر از ساده برداواتب بفهماد کاه ياغ  از ىرام گارهتن بادن  کار را گفتاه ياا ياغ  از ىن کاه  کار سااده اماام واود سار برداواتهب                   ٧٧٧٣
  حغح است 

واود وماى ماوقعى کاه م،امول گفاتن  کار نغسات اگار وغار            ز با اظ ماى  گويد يکى از قفت عضو را عمادا از زماغن باردارد ب نماا     اگر موقعى که  کر ساده را مى ٧٧٧٤
 يغ،انى جاقاد دي ر را از زمغن بردارد و دوباره ب راردب اوکال ندارد 

اواناد دوبااره باه زماغن ب ارارد و باياد ىن را ياد سااده حساا  کنادب وماى اگار              اگر ياغ  از اماام وادن  کار سااده ساهوا يغ،اانى را از زماغن باردارد نماى           ٧٧٧٧
 جاقاد دي ر را سهوا از زمغن بردارد بايد دو مرابه به زمغن ب رارد و  کر را ب ويد 

 بعد از امام ودن  کر ساده اول بايد بن،غند اا بدن ىرام گغرد و دوباره به ساده رود  ٧٧٧٧

ه احتغااط واجاب ىن اسات کاه جااد يغ،اانى او از جااد        اار و بهللناداراز رهاار ان ،ات بساته نباوادب بهللکا        جاد يغ،انى نماازگزار باياد از جاقااد زانوقااي  يسات      ٧٧٧٨
 ار و بهللندار از رهار ان ،ت بسته نباود  ان ،تان  يست

 در زمغن سراوغب که سراواغبى ىن درسات معهللاوم نغسات احتغااط واجاب ىن اسات کاه جااد يغ،اانى نماازگزار از جااد ان ،اتهاد ياا و سار زانوقااد او باغ                   ٧٧٧٧
 ود از رهار ان ،ت بسته بهللندار نبا

اسات کاه    اگر يغ،انى را سهوا به رغزد ب رارد که از جااد ان ،اتهاد ياا و سار زانوقااد او بهللنادار از رهاار ان ،ات بساته اسات رنانهاه بهللنادد ىن باه قادرد               ٧٧٧٧
اواناد سار را باه رود ىن     ب و ماى اواند سر را بردارد و به رغزد کاه بهللنادد ىن باه انادازه رهاار ان ،ات بساته ياا کمتار اسات ب ارارد            گويند در حال ساده است مى نمى

گويناد در حاال سااده اسات احتغااط واجاب ىن اسات کاه يغ،اانى را از رود           يا کمتر است بک،دب و اگار بهللنادد ىن باه قادرد اسات کاه ماى        ره به اندازه رهار ان ،ت
مکان نغسات بناابر احتغااط واجاب باياد يغ،اانى را بهللناد         ىن به رود رغزد که بهللندد ىن به انداره رهار ان ،ات بساته ياا کمتار اسات بک،ادب و اگار ک،اغدن يغ،اانى م         

 کند و بر موضعى که بهللندد زايدد ندارد ب رارد و نماز را امام کند و دوباره بخواند 

اگار   قادرد رارد باواد کاه يغ،اانى باه خاود مهار نرساد سااده با اظ اساتب وماى              کند رغزد نباودب يس اگر مهار باه   بايد بغن يغ،انى و ىنهه بر ىن ساده مى ٧٧٧٧
 مدال رنو مهر امغغر کرده باودب اوکال ندارد 

دب در ساده بايد کد دست را بر زمغن ب رارد ومى در حاال ناراارد ي،ات دسات قا  ماانعى ناداردب و اگار ي،ات دسات ممکان نباواد باياد ما  دسات را ب ارار                 ٧٧٧٧
 ىن ق  ممکن نغست گراوتن بازو کاهى است  و رنانهه ىن را ق  نتواند بايد اا ىرنج قر جا که مغتواند بر زمغن ب رارد و اگر

باه واساطه بهللناد    در ساده بنابر احتغاط واجب بايد سر دو ان ،ت بزر  ياقاا را باه زماغن ب ارارد و اگار ان ،اتهاد دي ار ياا ياا رود ياا را باه زماغن ب ارارد ياا                ٧٧٧٢
 بودن ناخنب سر وست به زمغن نرسد نمازش با ظ است 

ان ،اتان را  کسى که مبدارد از وست ياي  برياده باياد ببغاه ىن را باه زماغن ب اراردب واگار رغازد از ىن نماناده ياا اگار ماناده خغهللاى کواااه اسات باياد ببغاه                   ٧٧٧٣
 ب رارد و اگر قغ  ان ،ت ندارد بايد قر مبدارد از يا باقى مانده به زمغن ب رارد 

 سااغنه و وااک  را بااه زمااغن بهسااباند بنااابر احتغاااط مسااتحب بايااد نماااز را دوباااره بخواناادب ومااى اگاار ياقااا را دراز اگاار بااه  ااور وغاار معمااول ساااده کنااد ماادال ٧٧٧٤
 کندباگرره قفت عضود که گفته ود به زمغن برسد بنابر احتغاط واجب بايد نماز را دوباره بخواند 

 مهار را رود هارش نااس ب ارارد ياا ياد  ارخ مهار نااس باواد و يغ،اانى را باه             مهر يا رغز دي رد که بر ىن ساده مغکند بايد ياد باواد وماى اگار مادال     ٧٧٧٧
  رخ ياد ىن ب رارد اوکال ندارد 

ماظ را در  اگر در يغ،انى دمظ و مانند ىن باودب رنانهه ممکن اسات باياد باا جااد ساام  يغ،اانى سااده کناد  و اگار ممکان نغسات باياد زماغن را گاود کناد و د                ٧٧٧٧
 به مبدارد که براد ساده کاهى باود بر زمغن ب رارد گودال و جاد سام  را 

نغسات   اگر دمظ يا زخ  امام يغ،انى را گرهته باود بايد باه يکاى از دو  ارخ يغ،اانى سااده کناد و اگار ممکان نغساتب باه راناه و اگار باه راناه قا  ممکان                 ٧٧٧٨
 مکن نغستب بايد با جهللو سر ساده نمايد ساده کند  و اگر به قغ  جاد از  ور  م بايد به قر جاد از  ور  که ممکن است



اواناد خا  واود و مهار ياا رغاز دي ارد را کاه سااده بار ىن  احغح اسات رود رغاز               کسى که نمغتواند يغ،اانى را باه زماغن برسااند باياد باه قادرد کاه ماى          ٧٧٧٧
 انوقا و ان ،تان يا را به  ور معمول به زمغن ب رارد بهللندد گراوته و  ورد يغ،انى را بر ىن ب رارد که ب ويند ساده کرده است ومى بايد کد دستها و ز

اواند خ  وود بايد براد سااده بن،اغند و باا سار اوااره کنادب و اگار نتواناد باياد باا ر،امها اوااره نماياد و در قار دو  اور  احتغااط واجاب                   کسى که قغ  نمى ٧٧٧٧
اواناد احتغااط مساتحب ىن اسات کاه مهار را بهللناد کناد و باه يغ،اانى            ب ارارد و اگار نماى   اواناد ببادرد مهار را بهللناد کناد کاه يغ،اانى را بار ىن          ىن است که اگار ماى  

 ساده کند و بنابر احتغاط واجب با دست و مانند ىن براد ساده اواره نمايد  اواند اواره کند بايد در قهللب نغت ب راردو اگر با سر يا ر،مها ق  نمى

اواناد باا ر،امها اوااره نمايادب و اگار        اواناد باراد سااده باا سار اوااره کنادب و اگار نماى          سااده کناد و رنانهاه ماى     اواند بن،غند بايد ايستاده نغت کسى که نمى ٧٧٨٧
 ساده کند و بنابر احتغاط واجب با دست و مانند ىن براد ساده اواره نمايد  اواند در قهللب يت اين را ق  نمى

واود راه  کار     باواد باياد ن ارارد دوبااره باه جااد سااده برساد و ايان ياد سااده حساا  ماى              اختغار از جاد ساده بهللند وود رنانهاه ممکان   اگر يغ،انى بى ٧٧٨٧
واود و اگار  کار ن فتاه باواد باياد        اختغاار دوبااره باه جااد سااده برساد رود قا  ياد سااده حساا  ماى            ساده را گفته باود يا نه و اگر نتواند سر را ن ه دارد و بى

 ب ويد 

 مى اواند بر هرش و مانند ىن ساده نمايد و  زم نغست براد نماز به جاد دي ر برود جايى که انسان بايد ابغه کند  ٧٧٨٢

گغرد ساده کناد با اظ اسات  وماى رود ا،اد يار ياا رغاز دي ارد کاه بعاد از سار گراواتن و مبادارد ياايغن رهاتن                  اگر رود رغزد که بدن رود ىن ىرام نمى ٧٧٨٣
 گغرد ساده کندب اوکال ندارد  ىرام مى

ايساتاده  انسان نارار وود که در زمغن گظ نمااز بخوانادب بناابر احتغااط واجاب باياد در حاامى کاه ايساتاده اسات باراد سااده باا سار اوااره کناد و ا،اهد را                  اگر  ٧٧٨٤
 بخواند 

بن،اغند باراد رکعات    ساوم نمااز ظهار و عصار و ع،اا اگار بعاد از سااده دوم بادون ىنکاه مبادارد              سومى که ا،اهد نادارد مداظ رکعات     در رکعت اول و رکعت ٧٧٨٧
 حرکت بن،غند و بعد برخغزد  بعد برخغزد نمازش  حغح استب ومى بنابر احتغاط واجب بايد بعد از ساده دوم قدرد بى

 چيزهايى که سجده بر آن صحيح است

وراکى و يووااکى  احغح نغسات و    سااده کارد و سااده بار رغزقااد خا       روياد مانناد راو  و بار  رخات      بايد بر زمغن و رغزقاد وغر خوراکى که از زماغن ماى   ٧٧٨٧
د ساغاه  نغز ساده کردن بر رغزقاد معدنى مانناد  اال و نباره و عبغاد و هغاروزه با اظ اساتب اماا سااده کاردن بار سان هاد معادنى مانناد سانو مرمار و سان ها                 

 اوکال ندارد 

 احتغاط واجب ىن است که بر بر  درخت مو اگر اازه باود ساده نکنند  ٧٧٨٨

 رويد و خوراد حغوان است مدظ عهللد و کاه  حغح است  قايى که از زمغن مىساده بر رغز ٧٧٨٧

 رويد مانند گظ بنف،ه و گظ گاو زبان  حغح نغست  ساده بر گهللهايى که خوراکى نغستند  حغح است ومى ساده بر دواقاد خوراکى که از زمغن مى ٧٧٨٧

 در وهرقاد دي ر معمول نغست و نغز ساده بر مغوه نارب  حغح نغست  ساده بر گغاقى که خوردن ىن در بعضى از وهرقا معمول است و ٧٧٧٧

 وود ساده کرد  ساده بر سنو ىقد و سنو گ   حغح است بهللکه به گ  و ىقد يخته و ىجر و کوزه گهللى و مانند ىن ق  مى ٧٧٧٧

سااده کارد و سااده بار کاوارد کاه از ينباه و مانناد ىن         واود بار ىن    اگر کاور را از رغازد کاه سااده بار ىن  احغح اسات مادال از کااه سااخته باواند ماى            ٧٧٧٢
 ساخته وده اوکال ندارد 

 باودب بعد از ىن خادب بعد از خاد سنوب و بعد از سنو گغاه است  حضر  سغدام،هدا عهللغه امسالم مى براد ساده بهتر از قر رغز اربت ٧٧٧٣

اواناد بار ىن سااده کناد باياد باه مباسا  اگار از          سارما ياا گرمااد زيااد و مانناد اينهاا نماى        اگر رغزد که ساده بر ىن  حغح است ندارد ياا اگار دارد بواساطه    ٧٧٧٤
ساده کند و اگر از رغز دي ر است بار قماان رغاز سااده کناد و اگار ىن قا  نغسات باياد بار ي،ات دسات و رنانهاه ىنها  ممکان نباواد باه رغاز                    کتان يا ينبه است

 معدنى مانند ان ،تر عبغد ساده نمايد 



 گغرد اگر بعد ازىن که مبدارد هرو رهت ىرام ب غرد اوکال ندارد  اده بر گظ و خاد سستى که يغ،انى رود ىن ىرام نمىس ٧٧٧٧

 ده کند اگر در ساده اول مهر به يغ،انى بهسبد و بدون اينکه مهر را بردارد دوباره به ساده برود اوکال دارد ب بهللکه نماز با ظ است و بايد اعا ٧٧٧٧

کناد گا  واود و رغازد کاه سااده بار ىن  احغح اسات نداواته باواد رنانهاه وقات وساعت دارد باياد نمااز را                  بغن نماز رغزد کاه بار ىن سااده ماى     اگر در ٧٧٧٨
سااده کناد و اگار ازرغاز دي ارد اسات بار قماان رغاز و اگار ىنها  ممکان نغسات بار ي،ات                 ب،کند و اگر وقت انو است بايد به مباس  اگر از ينباه ياا کتاان اسات    

 وود به رغز معدنى مانند ان ،تر عبغد ساده نمايد  و اگر ىن ق  نمىدست 

 قرگاه در حاال سااده بفهماد يغ،اانى را بار رغازد گراواته کاه سااده بار ىن با اظ اسات اگار ممکان باواد باياد يغ،اانى را از رود ىن باه رود رغازد کاه                     ٧٧٧٧
 است بک،د و اگر وقت انو است به دستورد که در مسامه يغ  گفته ود عمظ کند ساده بر ىن  حغح 

 اگر بعد از ساده بفهمد يغ،انى را رود رغزد گراوته که ساده بر ىن با ظ است اوکال ندارد  ٧٧٧٧

گرارناد اگار باراد     ساالم يغ،اانى را باه زماغن ماى     ساده کردن براد وغر خداوند متعال حارام مغباواد و بعضاى از ماردم عاوام کاه مباباظ قبار اماماان عهللاغه  ام           ٧٧٧٧
 وکر خداوند متعال باود اوکال ندارد و گرنه حرام است 

 مستحبات و مکروهات سجده

خوانااد بعااد از ىنکااه ساار از رکااوع برداواات و کااامال ايسااتاد و کسااى کااه ن،سااته نماااز  کسااى کااه ايسااتاده نماااز مااى -٧در ساااده رنااد رغااز مسااتحب اساات   ٧٧٧٧
خواقاد باه سااده بارود اول دساتها را و زن اول زانوقاا را باه         ماوقعى کاه مارد ماى     -٢د از ىن کاه کاامال ن،سات باراد رهاتن باه سااده اکبغار ب وياد           خواند بع مى

رد در حاال سااده ان ،اتان دسات را باه قا  بهساباند و برابار گاوش ب ارا           -٤بغنى را به مهر ياا رغازد کاه سااده بار ىن  احغح اسات ب ارارد           -٣زمغن ب رارد  
ياا خغار اممسانومغن و ياا خغار اممعطاغن ارزقناى و ارزب        »در سااده دعاا کناد و از خادا حاجات بخواقاد و ايان دعاا را بخواناد            -٧بطورد که سر ىنها رو به قبهلله باواد   

بااده بااه مان و عغااال ماان از  کنناد و اد بهتاارين عطااا کننادگانب روزد    ب يعناى اد بهتاارين کسااى کاه از او ساانال مااى  « عغاامى ماان هضااهللد هاناد  و امفضااظ امع ااغ   
بعاد از قار    -٨بعاد از سااده بار ران راپ بن،اغند و رود يااد راسات را بار کاد يااد راپ ب ارارد               -٧هضظ خود ب يس به درساتى کاه ااو داراد هضاظ بزرگاى       
سااده را  اول    -٧ب وياد   «    امغاه اساتمفر اي رباى و اااو   »بعاد از سااده اول بادن  کاه ىرام گرهات       -٧ساده وقتاى ن،سات و بادن  ىرام گرهات اکبغار ب وياد        

قاا  اهللوا  بفرساتد و     در سااده  -٧٧ب وياد   « اي اکبار »باراد رهاتن باه سااده دوم در حاال ىراماى بادن         -٧٧بدقد و در موق  ن،ستن دستها را رود رانهاا ب ارارد    
مردقااا  -٧٣د واادنب دسااتها را بعاد از زانوقااا از زمااغن بااردارد    در موقا  بهللناا  -٧٢اناد ب ويااد اوااکال ناادارد    قااا دسااتور داده اگار ىن را بااه قصااد  کاارد کاه در ساااده  

يکاادي ر بهساابانند و ىرناهاا و وااک  را بااه زماغن نهساابانند و بازوقااا را از يههللاو جاادا ن اااه دارناد و زنهااا ىرناهااا و واک  را باار زمااغن ب رارناد و اعضاااد باادن را باه        
 مستحبا  دي ر ساده در کتابهاد مفصظ گفته وده است 

ن خواندن در ساده مکروه اسات و نغاز مکاروه اسات باراد بر ارخ کاردن گارد و وباار جااد سااده را هاو  کناد و اگار در ا ار هاو  کاردن دو حارخ از                   قرى ٧٧٧٢
 ىيد نماز با ظ است  و وغر اينها مکروقا  دي رد ق  در کتابهاد مفصظ گفته وده است  دقان بغرون

 سجده واجب قرآن

ياد ىياه سااده اسات کاه اگار انساان بخواناد ياا گاوش باه ىن دقاد بعاد از اماام وادن ىن                «  امنا ب اقراب ام  انزيظ و ح  سااده  و»در قر يد از رهار سوره   ٧٧٧٣
 يادش ىمد بايد ساده نمايد  ىيه بايد هورا ساده کند و اگر هراموش کرد قر وقت

 اده دو ساده نمايد و اگر به گوو  خورده يد ساده کاهى است خواند از دي رد ق  ب،نود رنانهه گوش د اگر انسان موقعى که ىيه ساده را مى ٧٧٧٤

 در وغر نماز اگر در حال ساده ىيه ساده را بخواند يا به ىن گوش بدقد بايد سر از ساده بردارد و دوباره ساده کند  ٧٧٧٧

سااده نماياد  وماى اگار از ىمتاى کاه        را ب،انودب  زم نغسات  اگر ىيه ساده را از کسى کاه قصاد خوانادن قارىن نادارد ب،انودب ياا از مداظ گرامااهون ىياه سااده             ٧٧٧٧
 ساده کند  رساند ب،نودب واجب است  داد خود انسان را مى

 وود بر رغزقاد خوراکى و يوواکى ساده کرد ومى ساير ورايط ساده را که در نماز است  زم نغست مراعا  کنند  در ساده واجب قرىن نمى ٧٧٧٨

 يد  ورد عمظ کند که ب ويند ساده کرد در ساده واجب قرىن با ٧٧٧٧



ياد   قرگاه در ساده واجب قرىن يغ،انى را به قصد ساده به زماغن ب اراردب اگار راه  کار ن وياد کااهى اساتب و گفاتن  کار مساتحب اسات  و بهتار اسات ب و               ٧٧٧٧
ساااد  مااد يااا ر  اعباادا و رقااا   مسااتنکفا و   مسااتکبرا بااظ انااا عبااد  مغااظ    امااه ا  اي حبااا حبااا   امااه ا  اي ايمانااا و اصااديبا   امااه ا  اي عبوديااة و رقااا »

 « ضعغد خائد مستاغر

 تشهد

ساوم نمااز ممار  و رکعات رهاارم نمااز ظهار و عصار و ع،اا باياد انساان بعاد از سااده دوم بن،اغند و در حاال                 در رکعت دوم اماام نمازقااد واجاب و رکعات     ٧٧٧٧
 « اوهد ان   امه ا  اي وحده   وريد مه و اوهد ان محمدا عبده و رسومه امهلله   ظ عهللى محمد و ىل محمد»ويد  ىرام بودن بدن ا،هد بخواند يعنى ب 

 سر ق  گفته وود  کهللما  ا،هد بايد به عربى  حغح و به  ورد که معمول است ي،ت ٧٧٧٧

خوانادهب باياد بن،اغند و ا،اهد را بخواناد و دوبااره بايساتد و ىنهاه باياد در ىن          اگر ا،هد را هراموش کناد و بايساتد و ياغ  از رکاوع ياادش بغاياد کاه ا،اهد را ن         ٧٧٧٢
ضاا کناد و بناابر احتغااط     خوانده وود بخواند و نماز را امام کند و اگر در رکاوع ياا بعاد از ىن ياادش بغاياد باياد نمااز را اماام کناد و بعاد از ساالم نمااز ا،اهد را ق              رکعت

 سهو باا ىورد  واجب براد ا،هد هراموش وده دو ساده

بسا   »ياا ب وياد    «  امحماد ي »مستحب است در حال ا،اهد بار ران راپ بن،اغند و رود يااد راسات را باه کاد يااد راپ ب ارارد و ياغ  از ا،اهد ب وياد                 ٧٧٧٣
هساباند و باه داماان خاود ن ااه کناد و بعاد از        و نغاز مساتحب اسات دساتها را بار رانهاا ب ارارد و ان ،اتها را باه يکادي ر ب          «  اي و باي و امحمد ي و خغر ا ساماء ي 

 «  و اببظ وفاعته و اره  درجته»امام ودن ا،هد ب ويد  

 خواندن ا،هد رانها را به ق  بهسبانند  مستحب است زنها در وقت ٧٧٧٤

 سالم نماز

و بعاد از ىن  «  غاد ايهاا امنباى و رحماة اي و برکاااه     امساالم عهلل »بعد از ا،هد رکعات ىخار نمااز مساتحب اسات در حاامى کاه ن،ساته و بادن ىرام اسات ب وياد              ٧٧٧٧
 «  امسالم عهللغنا و عهللى عباد اي امصامحغن»را اضاهه نمايد يا ب ويد  «  و رحمة اي و برکااه»و احوط استحبابى ىن است که «  امسالم عهللغک »بايد ب ويد  

کناد مداظ    از باه قا  نخاورده و کاارد قا  کاه عمادد و ساهود ىن نمااز را با اظ ماى           اگر سالم نماز را هراماوش کناد و ماوقعى ياادش بغاياد کاه  اور  نما         ٧٧٧٧
 ي،ت به قبهلله کردن اناام نداده بايد سالم را ب ويد و نمازش  حغح است 

کاارد کاه    اگر سالم نماز را هراموش کند و موقعى ياادش بغاياد کاه  اور  نمااز باه قا  خاورده اسات رنانهاه ياغ  از ىن کاه  اور  نمااز باه قا  بخاورد                  ٧٧٧٨
و اگار ياغ  از ىن کاه  اور  نمااز باه قا  بخاورد کاارد           کند مدظ ي،ت به قبهلله کردن انااام ناداده باواد نماازش  احغح اسات       عمدد و سهود ىن نماز را با ظ مى

 غست کند اناام داده باود بنابر احتغاط نمازش با ظ است گرره  حغح بودن ىن خامى از قو  ن که عمدد و سهود ىن نماز را با ظ مى

 ترتيب

 وود  اگر عمدا اراغب نماز را به ق  بزند مدال سوره را يغ  از حمد بخواند يا ساود را يغ  از رکوع باا ىوردب نماز با ظ مى ٧٧٧٧

 اگر رکنى از نماز را هراموش کند و رکن بعد از ىن را باا ىورد مدال يغ  از ىنکه رکوع کند دو ساده نمايدب نماز با ظ است  ٧٧٧٧

ىورد و  اگر رکنى را هراموش کند و رغازد را کاه بعاد از ىن اسات و رکان نغسات باااىورد مادال ياغ  از ىنکاه دو سااده کناد ا،اهد بخواناد باياد رکان را بااا                  ٧٧٧٧
 ىنهه را اوتباقا يغ  از ىن خوانده دوباره بخواند 

 دال حمد را هراموش کند و م،مول رکوع وودب نمازش  حغح است اگر رغزد را که رکن نغست هراموش کند و رکن بعد از ىن را باا ىوردب م ٧٧٧٧

ناد  اگر رغزد را که رکان نغسات هراماوش کناد و رغازد را کاه بعاد از ىن اسات و ىن قا  رکان نغسات بااا ىورد مادال حماد را هراماوش کناد و ساوره را بخوا                  ٧٧٧٢
اناده باياد ب اررد و نمااز او  احغح اسات و اگار م،امول رکان بعاد ن،اده باواد باياد              رنانهه م،مول رکن بعد وده باود مدال در رکاوع ياادش بغاياد کاه حماد را نخو     

 ىنهه را هراموش کرده بااىورد و بعد از ىن رغزد را که اوتباقا جهللوار خوانده دوباره بخواند 

نمااز  احغح اسات و سااده اول او سااده       ياا سااده دوم را باه خغاال اينکاه سااده اول اسات بااا ىورد         اگر ساده اول را به خغال ايان کاه سااده دوم اسات     ٧٧٧٣
 وود  اول و ساده دوم او ساده دوم حسا  مى



 مواالت

خواناد باه    سار قا  بااا ىورد و رغزقاايى را کاه در نمااز ماى        انسان بايد نماز را باا ماوا   بخواناد يعناى کارقااد نمااز مانناد رکاوع و سااود و ا،اهد را ي،ات            ٧٧٧٤
 خواندب نمازش با ظ است  و اگر به قدرد بغن ىنها ها هلله بغندازد که ن ويند نماز مى سر ق  بخواند  ورد که معمول است ي،ت

واد باياد ىن   اگر در نماز سهوا بغن حرهها يا کهللما  ها هلله بغنادازد و ها اهلله باه قادرد نباواد کاه  اور  نمااز از باغن بارود رنانهاه م،امول رکان بعاد ن،اده با                ٧٧٧٧
 د و اگر م،مول رکن بعد وده باود نمازش  حغح است حرهها يا کهللما  را به  ور معمول بخوان

 زند  قاد بزر  موا   را به ق  نمى  ول دادن رکوع و ساود و خواندن سوره ٧٧٧٧

 قنوت

باواد خوانادن قناو      در امام نمازقاد واجاب و مساتحب ياغ  از رکاوع رکعات دوم مساتحب اسات قناو  بخواناد و در نمااز واار باا ىن کاه ياد رکعات ماى                 ٧٧٧٨
ياد قناو  دارد و نمااز ىياا  يانج قناو  و نمااز عغاد هطار و قرباان در رکعات اول يانج قناو  و در رکعات                  از رکوع مستحب است و نمااز جمعاه در قار رکعات    يغ

 دوم رهار قنو  دارد 

نماياد و کاد دساتها را رو باه ىسامان       اگر بخواقد قنو  بخواند باه احتغااط واجاب باياد دساتها را بهللناد کناد و مساتحب اسات دساتها را ااا مباباظ  اور  بهللناد               ٧٧٧٧
 اام قناو  باه    قرار دقد و به قصد رجاء ان ،تان دستها را به جز ابهام باه قا  بهساباند و قار دو کاد دساتها را يههللاود قا  متصاظ باه قا  قارار دقاد و ن ااق  قن              

 کد دستهاي  باود 

  اماه ا  اي امحهللاغ  امکاري ب   اماه ا  اي امعهللاى امع اغ ب       »هتار اسات ب وياد     باواد کااهى اسات  و ب   «  سابحان اي »در قنو  قر  کرد ب وياد اگار راه ياد      ٧٧٧٧
 «  سبحان اي ر  امسموا  امسب  و ر  ا رضغن امسب  و ما هغهن و ما بغنهن و ر  امعرش امع غ  و امحمد ي ر  امعاممغن

خوانادب اگار اماام جماعات  اداد او را ب،انودب بهللناد خوانادن قناو            باه جماعات ماى   مستحب است انسان قنو  را بهللناد بخواناد  وماى باراد کساى کاه نمااز را         ٧٧٢٧
 مستحب نغست 

انادازه رکاوع خا  واود ياادش بغاياد مساتحب اسات بايساتد و بخواناد و اگار در             اگر عمدا قنو  نخواند قضاا نادارد و اگار هراماوش کناد و ياغ  از ىن کاه باه          ٧٧٢٧
 قضا کند و اگر در ساده يادش بغايد مستحب است بعد از سالم نماز قضا نمايد رکوع يادش بغايد مستحب است بعد از رکوع 

 ترجمه نماز

 ترجمه سوره حمد -١

امحماد ي ر   »نماياد    کناد و در ىخار  بار مانمن رحا  ماى       کان  بناام خداونادد کاه در دنغاا بار مانمن و کااهر رحا  ماى           يعنى ابتادا ماى  «  بس  اي امرحمن امرحغ »
يعناى در دنغاا بار مانمن و کااهر و در ىخار  بار مانمن         «  امارحمن امارحغ   » نا مخصاوص خداونادد اسات کاه يارورش دقناده قماه موجاودا  اسات          يعنى «  امعاممغن
کناغ  و هباط از ااو     يعناى هباط ااو را عبااد  ماى     «  ايااد نعباد و ايااد نساتعغن    »يعناى يادوااه و  ااحب اختغاار روز قغامات اسات        «  مامد ياوم امادين  »کند  رح  مى

يعناى باه راه کساانى    «   اراط امارين انعمات عهللاغه     »يعناى قادايت کان ماا را باه راه راسات کاه ىن ديان اساالم اسات            «  اقدنا امصراط اممستبغ »خواقغ    د مىکم
اد بار   ه وضاب کارده  يعناى ناه باه راه کساانى کا     «  وغار امممضاو  عهللاغه  و   امضاامغن    »که به ىنان نعمات دادد کاه ىناان يغممباران و جان،اغنان يغممباران قساتند         

 اي،ان و نه ىن کسانى که گمراقند 

 ترجمه سوره قل هو اهلل احد -٢

نغااز   ب يعناى خادايى کاه از اماام موجاودا  باى      «اي امصامد »ي اناه    ب يعناى ب او اد محماد  صه کاه خداونادب خادايى اسات       «قظ قو اي احد»بس  اي امرحمن امرحغ   
 ب يعنى قغ  کس از مخهللوقا  مدظ او نغست «و م  يکن مه کفوا احد»د و هرزند کسى نغست  ب هرزند ندار«م  يهللد و م  يومد»است  

 ترجمه ذکر رکوع و سجود و ذکرهايى که بعد از آنها مستحب است -٣

رباى ا عهللاى و   سابحان  »ب يعناى يروردگاار بازر  مان از قار عغاب و نبصاى يااد و منازه اسات و مان م،امول ساتاي  او قسات                 « سبحان ربى امع اغ  و بحماده  »
ب « سام  اي ممان حماده   »باواد از قار عغاب و نبصاى يااد و منازه اسات و مان م،امول ساتاي  او قسات               يعنى يروردگار من که از قماه کاس باا ار ماى    «  بحمده



کان  از خداونادد کاه يارورش      ماى  ب يعناى  هللاب ىمارزش و ممفار     « اساتمفر اي رباى و اااو  امغاه    »کناد    يعنى خدا ب،نود و ب ريرد  ناد کسى کاه او را ساتاي  ماى   
 ن،غن    خغزم و مى ب يعنى به يارد خداد متعال و قوه او برمى«بحول اي و قواه اقوم و اقعد»نماي    دقنده من است و من به  رخ او بازگ،ت مى

 ترجمه قنوت -٤

«    اماه ا  اي امعهللاى امع اغ    »قمتاايى کاه  ااحب حهللا  و کارم اسات         خادايى سازاوار يرسات  م ار خاداد يکتااد باى        ب يعناى نغسات  «   امه ا  اي امحهللغ  امکري »
ب يعناى  « سابحان اي ر  امساموا  امساب  و ر  ا رضاغن امساب      »قمتاايى کاه بهللناد مراباه و بازر  اسات         خدايى سزاوار يرست  م ار خاداد يکتااد باى     يعنى نغست

ب يعناى يروردگاار قار رغازد     « و ماا هاغهن و ماا بغانهن و ر  امعارش امع اغ       »ت زماغن اسات    خداوندد کاه يروردگاار قفات ىسامان و يروردگاار قفا       ياد و منزه است
بيعنااى حمااد و  نااا مخصااوص خداوناادد اساات کااه  « و امحمااد ي ر  امعاااممغن»اساات کااه در ىساامانها و زمغنهااا و مااابغن ىنهاساات و يروردگااار عاارش باازر  اساات   

 يرورش دقنده امام موجودا  است  

 ربعهترجمه تسبيحات ا -٥

خادايى سازاوار يرسات  م ار خاداد       خداوناد اعاامى و  ناا مخصاوص اوسات و نغسات       ب يعناى يااد و منازه اسات    «سبحان اي و امحمد ي و   اماه ا  اي و اي اکبار  »
 قمتا  و بزرگتر است از اينکه او را و د کنند   بى

 ترجمه تشهد و سالم -٦

دقاا  کااه خاادايى ساازاوار يرساات  نغساات م اار  ب يعنااى ستاي بمخصااوص يروردگااار اساات و وااهاد  مااى«  وااريد مااهامحمااد ي اوااهد ان   امااه ا  اي وحااده  »
دقا  کاه محماد  اهللى اي عهللغاه و ىماه بناده خادا و هرساتاده اوسات             ب يعناى واهاد  ماى   « و اواهد ان محمادا عباده و رساومه    »خدايى که ي انه است و وريد ندارد  

يعناى قباول کان وافاعت يغممبار را و      «  و ابباظ وافاعته و ارها  درجتاه    »يعناى خادايا رحمات بفرسات بار محماد و ىل محماد          ب«محماد  امهلله   ظ عهللى محمد و ىل»
امساالم  »ب يعناى ساالم بار ااو اد يغممبار و رحمات و برکاا  خادا بار ااو بااد             « امسالم عهللغد ايهاا امنباى و رحماة اي و برکاااه    »درجه ىن حضر  را نزد خود بهللند کن  

يعنااى سااالم و «  امسااالم عهللااغک  و رحمااة اي و برکااااه»ب يعنااى سااالم از خداونااد عااام  باار نمااازگزاران و امااام بناادگان خااو  او   « عهللااى عباااد اي امصااامحغنعهللغنااا و 
 رحمت و برکا  خداوند بر وما منمنغن باد 

 تعقيب نماز

و دعاا و قارىن واود و بهتار اسات ياغ  از ىنکاه از جااد خاود حرکات کناد و            مستحب است انساان بعاد از نمااز مبادارد م،امول اعبغاب يعناى خوانادن  کار           ٧٧٢٢
عااا دسااتور وضااو و وسااظ و اااغم  او با ااظ وااود رو بااه قبهللااه اعبغااب را بخوانااد و  زم نغساات اعبغااب بااه عربااى باواادومى بهتاار اساات رغزقااايى را کااه در کتابهاااد د

ب «اي اکبار »مراباه   ٣٤ضار  زقارا ساالم اي عهللغهاا اسات کاه باياد باه ايان اراغاب گفتاه واود              اند بخواند و از اعبغبهايى که خغهللى سفارش وده اسات اسابغح ح   داده
«  امحمااد اي»گفاات ومااى بهتاار اساات بعااد از «  امحمااد اي»را يااغ  از «  ساابحان اي»وااود  و مااى«  ساابحان اي» ٣٣ب بعااد از ىن مرابااه « امحمااد ي» ٣٣بعااد مرابااه 
 گفته وود 

از نماز ساده وکر نماياد و قماغن قادر کاه يغ،اانى را باه قصاد واکر بار زماغن ب ارارد کااهى اساتب وماى بهتار اسات  اد مراباه ياا ساه                     مستحب است بعد  ٧٧٢٣
واود سااده واکر     رساد ياا بالئاى از او دور ماى     ب وياد و نغاز مساتحب اسات قار وقات نعمتاى باه انساان ماى          « عفاوا »ياا  « وکرا»يا «  وکرا ي»مرابه يا يد مرابه 

 باا ىورد 

 صلوات بر پيغمبر

اسا   قر وقت انساان اسا  مباارد حضار  رساول اي  اهللى اي عهللغاه و ىماه و ساهلل  مانناد محماد و احماد ياا مباب و کنغاه ىن جناا  را مداظ مصاطفى و ابوامب                   ٧٧٢٤
 ب ويد يا ب،نود اگر ره در نماز باودب مستحب است  هللوا  بفرستد 

اي عهللغاه و ىماه و ساهلل  مساتحب اسات  اهللوا  را قا  بنويساد  و نغاز بهتار اسات قار وقات ىن حضار  را               موق  نووتن اس  مبارد حضار  رساول اي  اهللى     ٧٧٢٧
 کند  هللوا  بفرستد  ياد مى

 مبطالت نماز

هماد مکاان    گويناد  اول   ىنکاه در باغن نمااز يکاى از وار هاد ىن از باغن بارود مادال در باغن نمااز بف            کند و ىنهاا را مابطال  ماى    دوازده رغز نماز را با ظ مى ٧٧٢٧
کناد ياغ  ىيادب مادال باول از او بغارون ىياد  وماى کساى           وصبى است  دوم  ىنکه در بغن نماز عمدا يا سهوا يا از رود نارااردب رغازد کاه وضاو ياا وساظ را با اظ ماى        



دساتورد کاه در احکاام وضاو گفتاه واد        اواند از بغرون ىمدن بول و واائط خاوددارد کنادب اگار راه در باغن نمااز باول ياا واائط از او خاارج واود رنانهاه باه               که نمى
وادب نماازش   رهتار نمايدب نمازش با اظ نماى واود  و نغاز اگار در باغن نمااز از زن مستحاضاه خاون خاارج واودب در  اوراى کاه باه دساتور استحاضاه رهتاار کارده با                  

  حغح است 

ىن بناابر احتغااط واجاب باياد نماازش را دوبااره بخواناد وماى اگار اماام وادن            اختغار خواب  برده اگر نداند که در بغن نمااز خاواب  بارده ياا بعاد از       کسى که بى ٧٧٢٨
 نماز را بداند و ود کند که خوا  در بغن نماز بوده يا بعد نمازش  حغح است 

 نمازش  حغح است  اگر بداند به اختغار خودش خوابغده و ود کند که بعد از نماز بوده يا در بغن نماز يادش رهته که م،مول نماز است و خوابغده ٧٧٢٧

 يا در ساده وکر بايد ىن نماز را دوباره بخواند   اگر در حال ساده از خوا  بغدار وود و ود کند که در ساده ىخر نماز است ٧٧٢٧

 سوم  از مبطال  نماز ىن است که مدظ بعا کسانى که وغعه نغستند دستها را رود ق  ب رارد 

 رارد اگرره مداظ ىنهاا نباواد بناابر احتغااط واجاب باياد نمااز را دوبااره بخوانادب وماى اگار از رود هراموواى ياا ناراارد ياا                 قرگاه براد اد  دستها را رود ق  ب ٧٧٣٧
 براد کار دي ر مدظ خاراندن دست و مانند ىنب دستها را رود ق  ب رارد اوکال ندارد  

 اوتباقا از از رود ابغه ب ويدب اوکال ندارد   رهارم  از مبطال  نماز ىن است که بعد از خواندن حمد ىمغن ب ويد ومى اگر

ياا راپ قبهللاه برگارددب بهللکاه اگار عمادا ببادرد برگاردد کاه            ينا   از مبطال  نماز ىن است که عمادا ياا از رود هراموواى ي،ات باه قبهللاه کنادب ياا باه  ارخ راسات           
 يا رپ نرسدب نمازش با ظ است  ن ويند رو به قبهلله استب اگر ره به  رخ راست

يا رپ قبهللاه برگرداناد نماازش با اظ اساتب بهللکاه اگار ساهوا قا   اور  را باه ايان مبادار برگرداناد احتغااط واجاب ىن                  گر عمدا قمه  ور  را به  رخ راستا ٧٧٣٧
 وود   مىناست که نماز را دوباره بخواند و  زم نغست که نماز اول را امام نمايدبومى اگر سر را کمى ب رداند عمدا باود يا اوتباقا نمازش با ظ 

اد ب ويد که از ىن کهللمه قصاد معناى کنادب اگار راه معناى قا  نداواته باواد و ياد حارخ قا  باوادب بهللکاه اگار قصاد                  و،   از مبطال  نماز ىن است که عمدا کهللمه
 وود  ز با ظ نمىق  نکندب بنا بر احتغاط واجب بايد نماز را دوباره بخواند در  وراى که دو حرخ يا بغ،تر باود  ومى اگر سهوا ب ويدب نما

رنانهاه  «  ن هادارد کان  »اد ب ويد که يد حرخ دارد رنانهاه ىن کهللماه معناى داواته باواد مداظ  به کاه در زباان عار  باه معنااد ايان اسات کاه                اگر کهللمه ٧٧٣٢
احتغااط واجاب ىن اسات کاه نمااز را       واودب بهللکاه اگار قصاد معنااد ىن را نکناد وماى مهللتفات معنااد ىن باواد           معنى ىن را بداند و قصد ىن را نماياد نماازش با اظ ماى    

 دوباره بخواند 

 کند  ىسرهه کردن و ىرو  زدن و ىه ک،غدن در نماز اوکال ندارد ومى گفتن ىخ و ىه و مانند اينها که دو حرخ است اگر عمدد باود نماز را با ظ م ٧٧٣٣

ودر موقا  گفاتن ىنب  ادا را بهللناد کناد کاه رغازد را باه دي ارد بفهماناد اواکال            « اي اکبار »اد را به قصد  کر ب ويادب مادال باه قصاد  کار ب وياد         اگر کهللمه ٧٧٣٤
 وود  ندارد ومى رنانهه به قصد اين که رغزد به کسى بفهماند ب ويد اگرره قصد  کر ق  داوته باود نماز با ظ مى

واد و نغاز دعاا کاردن در نمااز اواکال نادارد اگار راه باه هارساى ياا             اد که ساده واجب دارد و در احکاام جنابات گفتاه     خواندن قرىن در نماز وغر از رهار سوره ٧٧٣٧
 زبان دي ر باود 

 اگر رغزد از حمد و سوره و  کرقاد نماز را عمدا يا احتغا ا رند مرابه ب ويد اوکال ندارد  ٧٧٣٧

«  امساالم عهللاغک   »کاه ساالم مبادم باواد مادال ب وياد        در حال نماز انسان نبايد به دي رد سالم کند و اگر دي ارد باه او ساالم کناد باياد  اورد جاوا  دقاد          ٧٧٣٨
 ب ويد «  عهللغک  امسالم»و نبايد «  سالم عهللغک »يا 

جاوا  ب وياد    انسان بايد جوا  سالم را ره در نماز يا در وغر نماز هورا ب وياد و اگار عمادا ياا از رود هراموواى جاوا  ساالم را باه قادرد  اول دقاد کاه اگار              ٧٧٣٧
 ود رنانهه در نماز باود نبايد جوا  بدقد و اگر در نماز نباود جوا  دادن واجب نغست جوا  ىن سالم حسا  ن،

  بايد جوا  سالم را  ورد ب ويد که سالم کننده ب،نودب ومى اگر سالم کننده کر باود رنانهه انسان بطور معمول جوا  او را بدقد کاهى است ٧٧٣٧

 نه به قصد دعا  نمازگزار جوا  سالم را به قصد جوا  ب ويد ٧٧٤٧



 ههمد به نمازگزار سالم کند نمازگزار بايد جوا  او را بدقد  اد که خو  و بد را مى اگر زن يا مرد نامحرم يا بهه ممغز يعنى بهه ٧٧٤٧

 اگر نمازگزار جوا  سالم را ندقد معصغت کردهب ومى نمازش  حغح است  ٧٧٤٢

 اگر کسى به نمازگزار وهللط سالم کند به  ورد که سالم حسا  ن،ود جوا  او واجب نغست  ٧٧٤٣

کنااد واجااب نغساات و احتغاااط واجااب ىن اساات کااه در جااوا  سااالم ماارد و زن وغاار مسااهللمان  جااوا  سااالم کسااى کااه از رود مسااخره يااا وااوخى سااالم مااى ٧٧٤٤
 «  عهللغد»يا هبط «  سالم»ب ويد 

 از ىنان جوا  دقد کاهى است استب ومى اگريکى  ٧٧٤٧

 اد سالم کند و کسى که سالم کننده قصد سالم دادن به او را نداوتهب جوا  دقد باز ق  جوا  سالم او بر ىن عده واجب است  اگر کسى به عده ٧٧٤٧

ه او را قا  داواته ياا ناه نباياد جاوا  بدقاد        واد کناد کاه ساالم کنناده قصاد ساالم کاردن با          اد سالم کند و کسى که بغن ىنها م،مول نماز اسات  اگر به عده ٧٧٤٨
ياد جاوا  او را   و قمهنغن است اگربداند قصد او را ق  داوته وماى دي ارد جاوا  ساالم را بدقادب اماا اگار بداناد کاه قصاد اورا قا  داواته و دي ارد جاوا  ندقاد با               

 ب ويد 

 ده به ن،سته و کورکتر به بزرگتر سالم کند سالم کردن مستحب است و خغهللى سفارش وده است که سواره به يغاده و ايستا ٧٧٤٧

 اگر دو نفر با ق  به يکدي ر سالم کنند بر قر يد واجب است جوا  سالم دي رد را بدقد  ٧٧٤٧

 «  سالم عهللغک  و رحمة اي»در جوا  ب ويد  «  سالم عهللغک »در وغر نماز مستحب است جوا  سالم را بهتر از سالم ب ويد مدال اگر کسى گفت   ٧٧٧٧

 وود  قفت   از مبطال  نماز خنده با  دا و عمدد است و رنانهه سهوا ق  با  دا بخندد يا عمدا مبخند بزند نمازش با ظ نمى

  اگر براد جهللوگغرد از  داد خنده حام  امغغر کند مدال رن   سرخ وود رنانهه از  ور  نمازگزار بغرون رود بايد نمازش را دوباره بخواند  ٧٧٧٧

دا ياا  مبطال  نماز ىن است که براد کار دنغا عمال با  ادا گرياه کناد وماى اگار باراد کاار دنغاايى باى  ادا گرياه کناد اواکال نادارد وماى اگار از اارب خا                   ق،ت   از
 براد ىخر  گريه کند ىقسته باود يا بهللند اوکال ندارد بهللکه از بهترين اعمال است 

قا  بزناد مداظ دسات زدن و باه قاوا يريادن و مانناد اينهاا کا  باواد ياا زيااد عمادا باواد ياا از رود هراموواى                  نه   از مبطال  نماز کارد است که  ور  نماز را به 
 ومى کارد که  ور  نماز را به ق  نزنند مدظ اواره کردن به دست اوکال ندارد 

 وود  خواند نمازش با ظ مى اگر در بغن نماز به قدرد ساکت بماند که ن ويند نماز مى ٧٧٧٢

قا  خاورده ياا ناهب نماازش  احغح اسات  دقا   از مابطال  نمااز خاوردن و             واود و واد کناد کاه نمااز باه       در بغن نماز کارد اناام دقد يا ماداى سااکت   اگر ٧٧٧٣
 خواند  ىوامغدن استب اگر در نماز  ورد بخورد يا بغاوامد که ن ويند نماز مى

 خواند يا ن ويند  ره موا   نماز به ق  بخورد يا نخورد و ره ب ويند نماز مىاحتغاط واجب ىن است که در نماز قغ  رغز نخورد و نغاوامد  ٧٧٧٤

واود و اگار قناد ياا واکر و مانناد اينهاا در دقاان ماناده باواد و در حاال نمااز کا                اگر در بغن نماز ورايى را که  د دندانها مانده هرو ببارد نماازش با اظ نماى     ٧٧٧٧
کناد  ياازدق   از مابطال  نماااز واد در رکعتهااد نمااز دو رکعتاى ياا ساه رکعتاى ياا در دو رکعات اول نمازقاااد              ماى کا  ى  واود و هارو رود نماازش اواکال يغادا       

 زياد نمايد رهار رکعتى است  دوازدق   از مبطال  نماز ىن است که رکن نماز را عمدا يا سهوا ک  يا زياد کندب يا رغزد را که رکن نغست عمدا ک  يا 

 کند اناام داده يا نهب نمازش  حغح است  د کند که در بغن نماز کارد که نماز را با ظ مىاگر بعد از نماز و ٧٧٧٧

 چيزهايى که در نماز مکروه است

خاود   ياا راپ ب رداناد و ر،امها را قا  ب ارارد ياا باه  ارخ راسات و راپ ب رداناد و باا ريا  و دسات                مکروه است در نماز  ور  را کماى باه  ارخ راسات     ٧٧٧٨
تها را داخظ ق  نمايد و ى  دقان بغندازد و باه خاط قارىن ياا کتاا  ياا خاط ان ،اترد ن ااه کناد و نغاز مکاروه اسات موقا  خوانادن حماد و ساوره و                  بازد کند و ان ،

 باود  وود بهللکه قر کارد که خضوع و خ،وع را از بغن ببرد مکروه مى گفتن  کرب براد ونغدن حرخ کسى ساکت



غاز موقا  خاوددارد کاردن از باول و واائط مکاروه اسات نمااز بخواناد و قمهناغن يوواغدن جاورا  اناو کاه ياا را ه،اار                  ىياد و ن  موقعى که انسان خواب  مى ٧٧٧٧
 باود و وغر از اينها مکروقا  دي رد ق  در کتابهاد مفصظ گفته وده است  دقد در نماز مکروه مى

 شود نماز واجب را شکست مواردى که مى

 رام استب ومى براد حفظ مال و جهللوگغرد از ضرر مامى يا بدنى مانعى ندارد وکستن نماز واجب از رود اختغار ح ٧٧٧٧

باواد بادون وکساتن نمااز ممکان نباواد باياد نمااز          ياا حفاظ ماامى کاه ن هادارد ىن واجاب ماى        اگر حفظ جان خود انسان يا کسى که حفظ جان او واجب است ٧٧٧٧
 است  را ب،کند ومى وکستن نماز براد مامى که اقمغت ندارد مکروه

ل ب اردازد و  اگر در وسعت وقت م،مول نمااز باواد و  هللبکاار  هللاب خاود را از او مطامباه کناد رنانهاه بتواناد در باغن نمااز  هللاب او را بدقاد باياد در قماان حاا                 ٧٧٧٧
 اگر بدون وکستن نماز دادن  هللب او ممکن نغست بايد نماز را ب،کند و  هللب او را بدقدب بعد نماز را بخواند 

در بغن نماز بفهمد کاه مسااد نااس اسات رنانهاه وقات اناو باواد باياد نمااز را اماام کناد و اگار وقات وساعت دارد و اطهغار مسااد نمااز را باه قا                      اگر  ٧٧٧٢
 از را بخواند زند بايد نماز را ب،کند و مساد را اطهغر نمايد بعد نم زند بايد در بغن نماز اطهغر کند بعد ببغه نماز را بخواند و اگر نماز را به ق  مى نمى

 کسى که بايد نماز را ب،کند اگر نماز را امام کند معصغت کرده ومى نماز او  حغح است اگر ره احتغاط مستحب ىن است که دوباره بخواند  ٧٧٧٣

اقاماه را هراماوش کاردهب رنانهاه وقات نمااز وساعت دارد مساتحب اسات باراد گفاتن ىنهاا             اگر يغ  از ىنکه به اندازه رکوع خ  واود ياادش بغاياد کاه ا ان ياا       ٧٧٧٤
 نماز را ب،کند 

 شکيات

 کندب و به و  قس  ىن نبايد اعتنا کردب و نه قس  دي ر ىن  حغح است  قس  است  ق،ت قس  ىن وکهايى است که نماز را با ظ مى ٢٣وکغا  نماز 

 شکهاى باطل

کناد از ايان قارار اسات  اول  واد در واماره رکعتهااد نمااز دو رکعتاى مداظ نمااز  ابح و نمااز مسااهرب وماى واد در واماره                   با اظ ماى  وکهايى که نماز را  ٧٧٧٧
کناد  دوم  واد در واماره رکعتهااد نمااز ساه رکعتاى  ساوم  ىنکاه در نمااز رهاار             رکعتهاد نماز مستحب دو رکعتى و بعضاى از نمازقااد احتغااط نمااز را با اظ نماى      

خواناده ياا بغ،اتر       خواناده ياا بغ،اتر  رهاارم  ىنکاه در نمااز رهاار رکعتاى ياغ  از اماام وادن سااده دوم واد کناد کاه دو کعات                 د کند که ياد رکعات  رکعتى و
 ياا دو و بغ،اتر از يانج  و،ا   واد باغن ساه و وا          بغاان واده اساتب مراجعاه واود  يانا   واد باغن دو و يانج          ٧٧٧٧ افصغظ اين مسامه در  ور  رهارم مسامه 

خواناده اسات  ق،ات   واد باغن رهاار و وا  ياا رهاار و بغ،اتر از وا  راه ياغ  از               يا سه و بغ،تر از و   قفت   ود در رکعتهااد نمااز کاه نداناد رناد رکعات      
ساتحب ىن  امام ودن ساده دوم باود ياا بعاد از ىن  وماى اگار بعاد از سااده دوم واد باغن رهاار و وا  ياا رهاار و بغ،اتر از وا  باراد او ياغ  ىياد احتغااط م                  

 است که بنابر رهار ب رارد و نماز را امام کند و بعد از نماز دو ساده سهو باا ىورد و نماز را ق  دوباره بخواند 

اواند نماز را به قا  بزنادب وماى اگار باه قادرد هکار کناد کاه واد ياا برجاا واودب باه قا  زدن نمااز                  اگر يکى از وکهاد با ظ کننده براد انسان يغ  ىيد نمى ٧٧٧٧
 انعى ندارد م

 شکهايى که نبايد به آنها اعتنا کرد

حماد  وکهايى که نبايد به ىنها اعتنا کرد از اين قارار اسات  اول  واد در رغازد کاه محاظ بااا ىوردن ىن گرواته اساتب مداظ ىنکاه در رکاوع واد کناد کاه                 ٧٧٧٨
ارم  واد کدغرام،ادب يعناى کساى کاه زيااد واد ماى کناد  يانا   واد            را خوانده يا نه  دوم  ود بعد از سالم نمااز  ساوم  واد بعاد از گرواتن وقات نمااز  رها        

ناد  و،ا   واد    امام در وماره رکعتهاد نماز در  اوراى کاه مااموم واماره ىنهاا را بداناد و قمهناغن واد مااموم در  اوراى کاه اماام واماره رکعتهااد نمااز را بدا               
 در نماز مستحبى 

 شک در چيزى که محل آن گذشته است -١

ن نماز ود کند که يکى از کارقاد واجاب ىن را انااام داده ياا ناه مادال واد کناد کاه حماد خواناده ياا ناه رنانهاه م،امول کاارد کاه باياد بعاد از                   اگر در بغ ٧٧٧٧
  نا نکندىن اناام دقد ن،ده بايد ىنهه را که در اناام ىن ود کرده باا ىورده و اگر م،مول کارد که بايدبعد از ىن اناام دقد وده به ود خود اعت



خواناد واد کناد کاه اول ىن را خواناده ياا ناه باياد باه واد خاود             اد ود کند که ىيه يغ  را خوانده ياا ناهب ياا وقتاى ىخار ىياه را ماى        اگر در بغن خواندن ىيه ٧٧٧٧
 اعتنا نکند 

 ايد به ود خود اعتنا نکند اگر بعد از رکوع يا ساود ود کند که کارقاد واجب ىن مانند  کر و ىرام بودن بدن را اناام داده يا نه ب ٧٧٨٧

 رود ود کند که رکوع کرده يا نه يا ود کند که بعد از رکوع ايستاده يا نهب به ود خود اعتنا نکند  اگر در حامى که به ساده مى ٧٧٨٧

 رده يا نه بايد برگردد و باا ىورد اگر در حال برخاستن ود کند که ا،هد را باا ىورده يا نه بايد اعتنا نکندب ومى اگر ود کند که ساده را باا ىو ٧٧٨٢

خواناد واد کناد کاه سااده ياا ا،اهد را بااا ىورده ياا ناهب باياد باه واد خاود                خواند اگر موقعى که حمد يا اسابغحا  ماى   کسى که ن،سته يا خوابغده نماز مى ٧٧٨٣
 ىورده يا نهب بايد باا ىورد  اعتنا نکند و اگر يغ  از ىن که م،مول حمد يا اسبغحا  وود ود کند که ساده يا ا،هد را باا

از خوانادن   اگر ود کند که يکى از رکنهاد نمااز را بااا ىورد ياا ناهب رنانهاه م،امول کاارد کاه بعاد از ىن اسات ن،اده باياد ىن را بااا ىوردب مادال اگار ياغ                  ٧٧٨٤
رکان را بااا ىورده باوده راون رکان زيااد واده نماازش با اظ          ا،هد ود کناد کاه دو سااده را بااا ىورده ياا ناهب باياد بااا ىورد و رنانهاه بعاد ياادش بغايدکاه ىن             

 است 

خوانادن  اگر ود کند عمهللى را که رکان نغسات بااا ىورده ياا ناهب رنانهاه م،امول کاارد کاه بعاد از ىن اسات ن،اده باياد ىن را بااا ىوردب مادال اگار ياغ  از                   ٧٧٨٧
از انااام ىن ياادش بغاياد کاه ىن را بااا ىورده باوده راون رکان زيااد ن،اده نمااز  احغح             سوره ود کند که حماد را خواناده ياا ناه باياد حماد را بخواناد و اگار بعاد          

 است 

کناد و  اگر ود کند که رکنى را باا ىورده يا ناهب رنانهاه م،امول ا،اهد اسات اگار واد کناد کاه دو سااده را بااا ىورده ياا ناهب باياد باه واد خاود اعتناا ن                   ٧٧٨٧
در  وراى کاه م،امول رکان بعاد ن،اده باياد ىن را باااىورد و اگار م،امول رکان بعاد واده نماازش با اظ اسات مادال اگار                  اگر يادش بغايد که ىن رکن را باا نغاورده 

 يغ  از رکوع رکعت بعد يادش بغايد که دو ساده را باا نغاورده بايد باا ىورد و اگر در رکوع يا بعداز ىن يادش بغايد نمازش با ظ است 

واده باياد باه واد خاود اعتناا نکنادب مادال ماوقعى کاه            سات بااا ىورده ياا ناهب رنانهاه م،امول کاارد کاه بعاد از ىن اسات          اگر ود کند عمهللى را که رکن نغ ٧٧٨٨
ر  اوراى کاه   م،مول خواندن سوره است اگر واد کناد کاه حماد را خواناده ياا ناهب باياد باه واد خاود اعتناا نکناد و اگربعاد ياادش بغاياد کاه ىن را بااا نغااورده د                   

ايد بااىورد و اگر م،مول رکان بعاد واده نماازش  احغح اساتب بناابراين اگار مادال در قناو  ياادش بغاياد کاه حماد را نخواناده باياد بخواناد                  م،مول رکن بعد ن،ده ب
 و اگر در رکوع يادش بغايد نماز او  حغح است 

ياا م،امول نمااز دي ار وادهب ياا باه واساطه انااام           اگر ود کند که سالم نماز را گفته يا نه يا واد کناد درسات گفتاه ياا ناه ب رنانهاه م،امول اعبغاب نمااز           ٧٧٨٧
زند از حال نمازگزار بغرون رهتاه باياد باه واد خاود اعتناا نکناد و اگار ياغ  از اينهاا واد کناد باياد ساالم را ب وياد ب اماا اگاردر  احغح                    کارد که نماز را به ق  مى

 ي ر وده باود يا نه  گفتن سالم ود کند در قر  ور  بايد به ود خود اعتنا ننمايد ره م،مول کارد

 شک بعد از سالم -٢

هاار  اگر بعد از سالم نماز ود کند که نمازش  حغح باوده ياا ناه ب مادال واد کناد رکاوع کارده ياا ناه ياا بعاد از ساالم نمااز رهاار رکعتاى واد کناد کاه ر                    ٧٧٨٧
ال بعاد از ساالم نمااز رهاار رکعتاى واد کناد کاه ساه          خواناده ياا يانج رکعات باه واد خاود اعتناا نکنادب وماى اگار قار دو  ارخ واد او با اظ باوادب ماد                  رکعت
 خوانده يا ينج رکعتب نمازش با ظ است  رکعت

 شک بعد از وقت

واد کناد    اگر بعد از گروتن وقت نماز ود کند که نماز خواناده ياا ناه ياا گماان کناد کاه نخوانادهب خوانادن ىن  زم نغسات وماى اگار ياغ  از گرواتن وقات                ٧٧٧٧
 ا گمان کند که نخواندهب بايد ىن نماز را بخواندب بهللکه اگر گمان کند که خواندهب بايد ىن را باا ىورد که نماز خوانده يا نه ي

 خوانده يا نهب به ود خود اعتنا نکند  ود کند که نماز را درست اگر بعد از گروتن وقت ٧٧٧٧

داناد باه نغات ظهار خواناده ياا باه نغات عصار باياد رهاار رکعات نمااز قضاا باه                اگر بعد از گروتن وقت نماز ظهر و عصر بداند رهار رکعات نمااز خواناده وماى ن     ٧٧٧٢
 نغت نمازد که بر او واجب است بخواند 

 ا بخواند اگر بعد از گروتن وقت نماز ممر  و ع،ا بداند يد نماز خوانده ومى نداند سه رکعتى خوانده يا رهار رکعتى بايد قضاد نماز ممر  و ع،ا ر ٧٧٧٣



 کند( کثير الشک )کسى که زياد شک مى -٤

سار قا  مادال در نمااز  ابح و ظهار و عصار واد کنادب کدغرام،اد اسات و رنانهاه زيااد               اگر کسى در يد نماز سه مراباه واد کناد ياا در ساه نمااز ي،ات        ٧٧٧٤
 ود کردن اواز وضب يا ارب يا يري،انى حواب نباود به ود خود اعتنا نکند 

کناد باياد بناا ب ارارد کاه ىن را بااا ىوردهب مادال اگار واد کناد کاه             ا ىوردن رغزد ود کناد رنانهاه بااا ىوردن ىن نمااز را با اظ نماى      کدغرام،د اگر در با ٧٧٧٧
د کاه  کناد باياد بناا ب ارارد کاه ىن را انااام نادادهب مادال اگار واد کنا            رکوع کرده يا نه بايد بنا ب رارد که رکوع کارده اسات و اگار بااا ىوردن ىن نمااز را با اظ ماى       

 کند بايد بنا ب رارد که بغ،تر از يد رکوع نکرده است  يد رکوع کرده يا بغ،تر رون زياد ودن رکوع نماز را با ظ مى

کناد   کند رنانهه در رغزقااد دي ار نمااز واد کناد باياد باه دساتور ىن عماظ نماياد ب مادال کساى کاه زيااد واد ماى                 کسى که در يد رغز نماز زياد ود مى ٧٧٧٧
 ند نهب اگر در باا ىوردن رکوع ود کند بايد به دستور ىن رهتار نمايد يعنى اگر ايستادهب رکوع را باا ىورد و اگر به ساده رهتهب اعتنا نک ساده کرده يا

 يد کند اگر در نماز دي ر مدال در نماز عصر ود کند بايد به دستور ود رهتار نما کسى که در نماز مخصو ى مدال در نماز ظهر زياد ود مى ٧٧٧٨

کناد اگار در وغار ىن جاا نمااز بخواناد و واکى باراد او ياغ  ىياد باه دساتور واد عماظ                خواناد زيااد واد ماى     کسى که وقتى در جاد مخصو اى نمااز ماى    ٧٧٧٧
 نمايد 

ماردم برگ،اته باياد    اگر انسان ود کند که کدغرام،د وده يا نهب بايد باه دساتور واد عماظ نماياد و کدغرام،اد ااا وقتاى يباغن نکناد کاه باه حاال معماومى                ٧٧٧٧
 به ود خود اعتنا نکند 

کند اگر واد کناد رکناى را بااا ىورده ياا ناه و اعتناا نکناد بعاد ياادش بغاياد کاه ىن را بااا نغااورده رنانهاه م،امول رکان بعاد ن،اده                     کسى که زياد ود مى ٧٧٧٧
کارده ياا ناه و اعتناا نکناد رنانهاه ياغ  از سااده ياادش بغاياد کاه             بايد ىن را باا ىورد و اگر م،مول رکن بعد وده نمازش با ظ اساتب مادال اگار واد کناد رکاوع      

 رکوع نکرده بايد رکوع کند و اگر در ساده يادش بغايد نمازش با ظ است 

از محاظ  کند اگر ود کند رغزد را کاه رکان نغسات بااا ىورده ياا ناه و اعتناا نکناد و بعاد ياادش بغاياد کاه ىن را بااا نغااورده رنانهاه                 کسى که زياد ود مى ٧٧٧٧
د رنانهاه در  باا ىوردن ىن ن روته بايد ىن را باا ىورد و اگار از محاظ ىن گرواته نماازش  احغح اساتب مادال اگار واد کناد کاه حماد خواناده ياا ناه و اعتناا نکنا                 

 قنو  يادش بغايد که حمد نخوانده بايد بخواند و اگر در رکوع يادش بغايد نماز او  حغح است 

 شک امام و ماموم -٥

خواناده ياا رهاار رکعات رنانهاه مااموم يباغن ياا گماان داواته باواد کاه              ر امام جماعت در وماره رکعتهاد نماز ود کندب مادال واد کناد کاه ساه رکعات       اگ ٧٧٧٢
ام يباغن ياا گماان    خواناده اسات اماام باياد نمااز را اماام کناد و خوانادن نمااز احتغااط  زم نغسات و نغاز اگار اما               خوانده و به امام بفهماند که رهاار رکعات   رهار رکعت

 خوانده است و ماموم در وماره رکعتهاد نماز ود کند بايد به ود خود اعتنا ننمايد  داوته باود که رند رکعت

 شک در نماز مستحبى -٦

گار در ناههللاه  ابح واد     کناد باياد بناا را بار کمتار ب اراردب مادال ا        اگر در وماره رکعتهاد نماز مستحبى ود کند رنانهه  رخ بغ،اتر واد نمااز را با اظ ماى      ٧٧٧٣
کنادب مادال واد کناد کااه دو      خواناده اسات و اگار  ارخ بغ،اتر وااد نمااز را با اظ نماى         خواناده ياا ساه رکعات باياد بنااا ب ارارد کاه دو رکعات         کناد کاه دو رکعات   

 خوانده يا يد رکعتببه قر  رخ ود عمظ کند نمازش  حغح است  رکعت

کنادب ياس اگار يکاى از کارقااد ناههللاه را هراماوش کناد و          اط واجابب وماى زيااد وادن رکان ىن را با اظ نماى       کناد بناابر احتغا    ک  ودن رکن ناههلله را با ظ ماى  ٧٧٧٤
غاياد کاه ساوره را    موقعى يادش بغايد کاه م،امول رکان بعاد از ىن واده باياد ىن کاار را انااام دقاد و دوبااره ىن رکان را بااا ىوردب مادال اگار در باغن رکاوع ياادش ب                 

 را بخواند و دوباره به رکوع رود نخوانده بايدبرگردد و سوره 

تناا  اگر در يکى از کارقاد ناههلله ود کند خاواه رکان باواد ياا وغار رکان رنانهاه محاظ ىن ن رواته باياد بااا ىورد و اگار محاظ ىن گرواته باه واد خاود اع                  ٧٧٧٧
 نکند 

ياا کمتار بارود باياد باه قماان گماان عماظ کنادب م ار ىن کاه             ياا بغ،اتر بارود ياا گماان  باه دو رکعات        اگر در نماز مستحبى دو رکعتى گمان  به ساه رکعات   ٧٧٧٧
 رود احتغا ا بايد يد رکعت دي ر بخواند  موجب بطالن باود که در اين  ور  گمانب حک  ود را داردب مدال اگر گمان  به يد رکعت مى



هراماوش نماياد  زم نغسات بعاد از نمااز سااده ساهو ياا         واود ياا ياد سااده ياا ا،اهد را        اگر در نماز ناههلله کارد کند کاه باراد ىن سااده ساهو واجاب ماى       ٧٧٧٨
 قضاد ساده و ا،هد را باا ىورد 

قمهناغن   اگر ود کند که نماز مستحبى را خوانده ياا ناهب رنانهاه ىن نمااز مداظ نمااز جعفار  غاار وقات معاغن نداواته باواد بناا ب ارارد کاه نخواناده اسات و                  ٧٧٧٧
واد کناد کاه خواناده      واد کناد کاه ىن را باااىورده ياا ناهب وماى اگار بعاد از گروات وقات            ود و يغ  از گرواتن وقات  است اگر مدظ ناههلله يومغه وقت معغن داوته با

 يا نهب به ود خود اعتنا نکند  است

 شکهاى صحيح

قماان  ارخ را    در نه  ور  اگر در وماره رکعتهاد نماز رهار رکعتاى واد کناد باياد هکار نمايادب ياس اگار يباغن ياا گماان باه ياد  ارخ واد يغادا کارد                  ٧٧٧٧
واود عماظ نماياد و ىن ناه  اور  از ايان قارار اسات  اول  ىنکاه بعاد از سار برداواتن از سااده دوم               ب غرد و نماز را امام کند و گرناه باه دساتورقايى کاه گفتاه ماى      

م کناد و بعاد از نمااز ياد رکعات نمااز       خواناده و ياد رکعات دي ار بخواناد و نمااز را اماا        خوانده ياا ساه رکعاتب کاه باياد بناا ب ارارد ساه رکعات          ود کند دو رکعت
واود بااا ىورد  دوم  واد باغن دو و رهاار بعاد از سار برداواتن از سااده دومب کاه بايادبنا ب ارارد              احتغاط ايستاده يا دو رکعت ن،سته به دساتورد کاه بعاد گفتاه ماى     

ناد  ساوم  واد باغن دو و ساه و رهاار بعاد از سار برداواتن از سااده دوم کاه            خوانده و نماز را امام کند و بعد از نمااز دو رکعات نمااز احتغااط ايساتاده بخوا      رهار کعت
از سار برداواتن از سااده    بايد بنابر رهار ب رارد و بعد از نماز دو رکعت نمااز احتغااط ايساتاده و بعاد دو رکعات ن،ساته بااا ىورد وماى اگار بعاد از سااده اول ياا ياغ               

مااز را رقاا کناد و دوبااره بخواناد  رهاارم  واد باغن رهاار و يانج بعاد از سار برداواتن از سااده دوم کاه باياد                 دوم يکى از اين سه ود براي  يغ  ىيد مى اواناد ن 
دومب ايان وادب باراد او    بنابر رهار ب رارد و نماز را امام کند و بعد از نماز دو سااده ساهو بااا ىورد وماى اگار بعاد از سااده اول ياا ياغ  از سار برداواتن از سااده             

احتغاط استحبابى به دستورد که گفته واد عماظ کناد اگار راه نماازش با اظ اسات و باياد دوبااره بخواناد  يانا   واد باغن ساه و رهاار کاه در قار                   يغ  ىيدب بنابر 
ن رهاار و  و،ا   واد باغ   جاد نماز باود بايد بنابر رهار ب رارد و نماز را اماام کناد و بعاد از نمااز ياد رکعات نمااز احتغااط ايساتاده ياا دو رکعات ن،ساته بااا ىورد               

فات   واد باغن ساه و     ينج در حال ايستاده که بايد بن،غند و ا،هد بخواند و نماز را ساالم دقاد و ياد رکعات نمااز احتغااط ايساتاده ياا دو رکعات ن،ساته بااا ىورد  ق           
  ق،ات   واد باغن ساه و رهاار و يانج در حاال        ينج در حال ايستاده که بايد بن،غند و ا،هد بخواناد و نمااز را ساالم دقاد و دو رکعات نمااز احتغااط ايساتاده بااا ىورد         

ج و وا  در حاال   ايستاده که بايد بن،غند و ا،اهد بخواناد بعاد از ساالم نمااز دو رکعات نمااز احتغااط ايساتاده و بعاد دو رکعات ن،ساته باااىورد  نها   واد باغن يان                 
 ايستاده که بايد بن،غند و ا،هد بخواند و نماز را سالم دقد و دو ساده سهو باا ىورد 

ه اگر يکى از وکهاد  حغح باراد انساان ياغ  ىياد نباياد نمااز را ب،اکند و رنانهاه نمااز را ب،اکند معصاغت کارده اسات ياس اگار ياغ  از انااام کاارد کا                    ٧٢٧٧
کناد م،امول نمااز      اظ ماى  کند مدظ رو گرداندن از قبهللهب نماز را از سار گغارد نمااز دوما  قا  با اظ اسات  و اگار بعاد از انااام کاارد کاه نمااز را با              نماز را با ظ مى

 وود نماز دوم   حغح است 

از را از سار  اگر يکى از وکهايى که نمااز احتغااط بار ىنهاا واجاب اسات در نمااز ياغ  ىيدبرنانهاه انساان نمااز را اماام کناد و بادون خوانادن نمااز احتغااطب نما                   ٧٢٧٧
د نمااز را از سار گرهتاهب نمااز دوما  قا  با اظ اساتب و اگار بعاد از انااام کاارد             کنا  ب غردب معصغت کرده است  يس اگر يغ  از اناام کارد کاه نمااز را با اظ ماى    

 کند م،مول نماز ودهب نماز دوم   حغح است  که نماز را با ظ مى

گماان باه   يباغن ياا    وقتى يکى از وکهاد  حغح براد انسان يغ  ىيدب رنانکه گفته ود باياد هکار کنادب وماى اگار رغزقاايى کاه باه واساطه ىنهاا ممکان اسات             ٧٢٧٢
اواناد ااا بعاد از سااده هکار کاردن را اااخغر         رودب رنانهه کمى بعد هکر کنادب اواکال ناداردب مادال اگار در سااده واد کناد ماى          يد  رخ ود يغدا وود از بغن نمى

 بغندازد 

اگار اول دو  ارخ در ن ار او مسااود      اگر اول گمان  به يد  رخ بغ،تر باوادب بعاد دو  ارخ در ن ار او مسااود واود باياد باه دساتور واد عماظ نمايادب و             ٧٢٧٣
 باود و به  رهى که وظغفه او است بنا ب راردب بعد گمان  به  رخ دي ر برود بايد قمان  رخ را ب غرد و نماز را امام کند 

احتغااط بطاور مخصو اى    ياا قار دو  ارخ در ن ار او مسااود اساتب باياد احتغااط کناد و در قار ماوردب             داند گمان  به ياد  ارخ بغ،اتر اسات     کسى که نمى ٧٢٧٤
 است که در کتابهاد مفصظ گفته وده است 

خواناده ياا ساه رکعات و بناا را بار ساه گراواتهب وماى نداناد کاه گماان  باه خوانادن                اگر بعد از نماز بداند که در بغن نماز حال ارديدد داوته که مادال دو رکعات   ٧٢٧٧
 اط واجب بايد نماز احتغاط را بخواند سه رکعت بوده يا قر دو  رخ در ن ر او مساود بودهب به احتغ

خواند يا بعد از ايساتادن واد کناد کاه دو سااده را بااا ىورده ياا ناه و در قماان موقا  يکاى از واکهايى کاه اگار بعاد از اماام وادن                   اگر موقعى که ا،هد مى ٧٢٧٧
ا ساه رکعاتب باه احتغااط واجاب باياد باه دساتور ىن واد عماظ کناد            خواناده يا   باود براد او يغ  ىيدب مدال واد کناد کاه دو رکعات     دو ساده اافاب بغفتد  حغح مى
 و نمازش را ق  دوباره بخواند 



قا  يکاى   اگر يغ  از ىنکه م،مول ا،هد وود يا در رکعتهاايى کاه ا،اهد نادارد ياغ  از ايساتادن واد کناد کاه دو سااده را بااا ىورده ياا ناهب و در قماان مو               ٧٢٧٨
 وکهايى که بعد از امام ودن دو ساده  حغح است براي  يغ  ىيدب نمازش با ظ است از 

واد کناد و ياادش بغاياد کاه دو سااده ياا ياد سااده از رکعات ياغ  بااا نغااوردهب نماازش                اگر موقعى که ايستادهب بغن سه و رهار يا بغن سه و رهاار و يانج   ٧٢٧٧
 با ظ است 

خواناده ياا    خواناده ياا ساه رکعاتب بعاد واد کناد کاه ساه رکعات           رد براي  ياغ  ىيادب مادال اول واد کناد کاه دو کعات       اگر ود او از بغن برود و ود دي  ٧٢٧٧
 رهار رکعتببايد به دستور ود دوم عمظ نمايد 

و عماظ کناد و نمااز را    اگر بعد از نماز ود کند که در نماز مدال بغن دو و رهار واد کارده ياا باغن ساه و رهاارب احتغااط واجاب ىن اسات کاه باه دساتور قار د              ٧٢٧٧
 ق  دوباره بخواند 

دام اگر بعد از نماز بفهمد کاه در نمااز واکى باراد او ياغ  ىماده وماى نداناد ازواکهاد با اظ باوده ياا از واکهاد  احغح و اگار از واکهاد  احغح باوده کا                    ٧٢٧٧
 ده عمظ کند و نماز را ق  دوباره بخواند دا استب بنا بر احتغاط واجب بايد به دستور وکهايى که  حغح بوده و احتمال مى قس  ىن بوده

خواند اگر واکى کناد کاه باياد باراد ىنب ياد رکعات نمااز احتغااط ايساتاده ياا دو رکعات ن،ساته بخوانادب باياد دو رکعات ن،ساته باه                    کسى که ن،سته نماز مى ٧٢٧٢
 د دو رکعت ن،سته باا ىورد جا ىوردب بهللکه اگر وکى کند که بايد براد ىن دو رکعت نماز احتغاط ايستاده بخواندب باي

خواناد و حکا  ىن در مساامه     خواند اگر موقا  خوانادن نمااز احتغااط از ايساتادن عااجز واودب باياد مداظ کساى کاه نمااز را ن،ساته ماى               کسى که ايستاده نماز مى ٧٢٧٣
 يغ  گفته ود نماز احتغاط را باا ىورد 

 خواند عمظ کند  احتغاط بتواند بايستدببايد به وظغفه کسى که نماز را ايستاده مىخواند اگر موق  خواندن نماز  کسى که ن،سته نماز مى ٧٢٧٤

 نماز احتياط

و دو سااده   کسى که نماز احتغاط بار او واجاب اساتب بعاد از ساالم نمااز باياد هاورا نغات نمااز احتغااط کناد و اکبغار ب وياد و حماد را بخواناد و باه رکاوع رود                   ٧٢٧٧
حتغاط بار او واجاب اساتب بعاد از دو سااده ا،اهد بخواناد و ساالم دقادب و اگار دو رکعات نمااز احتغااط بار او واجاب اساتب بعاد از دو                  نمايد يس اگر يد رکعت نماز ا

 ساده يد رکعت دي ر مدظ رکعت اول باا ىورد و بعد از ا،هد سالم دقد 

 ىن را ق  ىقسته ب ويد  "بس  اي"جب ىن است که سوره حمد و نماز احتغاط سوره و قنو  ندارد و بايد نغت ىن را به زبان نغاوردب و احتغاط وا ٧٢٧٧

دب  زم نغسات  اگر يغ  از خواندن نماز احتغاط بفهماد نماازد کاه خواناده درسات باودهب  زم نغسات نمااز احتغااط را بخوانادب و اگار در باغن نمااز احتغااط بفهما                ٧٢٧٨
 ىن را امام نمايد 

کناد انااام نادادهب باياد ىنهاه از نمااز را کاه         ماد کاه رکعتهااد نماازش کا  بودهبرنانهاه کاارد کاه نمااز را با اظ ماى           اگر ياغ  از خوانادن نمااز احتغااط بفه     ٧٢٧٧
کناد انااام دادهب مادال ي،ات باه قبهللاه کاردهب باياد نمااز را دوبااره بااا             نخوانده بخواند و براد سالم بغاا دو سااده ساهو نمايادب و اگار کاارد کاه نمااز را با اظ ماى         

 ىورد 

ماد نمااز را   گر بعد از نماز احتغاط بفهمد کسرد نمازش به مبادار نمااز احتغااط باودهبمدال در واد باغن ساه و رهاار ياد رکعات نمااز احتغااط بخوانادب بعاد بفه              ا ٧٢٧٧
 خواندهب نمازش  حغح است  سه رکعت

باغن دو و رهاارب دو رکعات نمااز احتغااط بخوانادب بعاد بفهماد         اگر بعد از خوانادن نمااز احتغااط بفهماد کسارد نمااز کمتار از نمااز احتغااط باودهب مادال در واد              ٧٢٢٧
 خواندهب بايد کسرد نماز را به نماز متصظ نموده و نماز را ق  دوباره بخواند  نماز را سه رکعت

ز احتغااط بخوانادب بعاد بفهماد     اگر بعد از خواندن نماز احتغاط بفهمد کسرد نمااز بغ،اتر از نمااز احتغااط باودهب مادال در واد باغن ساه و رهاار ياد رکعات نماا              ٧٢٢٧
کناد انااام دادهب مادال ي،ات باه قبهللاه کاردهب باياد نمااز را دوبااره بخواناد و اگار کاارد               خواندهب رنانهه بعد از نماز احتغاط کارد کاه نمااز را با اظ ماى     نماز را دو رکعت

 را ق  دوباره بخواند  کند اناام ندادهب بايد دو رکعت کسرد نمازش را باا ىورد و نماز که نماز را با ظ مى

خوانادهب  زم نغسات دو رکعات نمااز      اگر بغن دو و سه و رهاار واد کناد و بعاد از خوانادن دو رکعات نمااز احتغااط ايساتاده ياادش بغاياد کاه نمااز را دو رکعات               ٧٢٢٢
 احتغاط ن،سته را بخواند 



خوانادهب   خواناد ياادش بغاياد کاه نمااز را ساه رکعات        ياد رکعات ايساتاده را ماى    اگر بغن سه و رهار ود کند و ماوقعى کاه دو رکعات نمااز احتغااط ن،ساته ياا         ٧٢٢٣
 بايد نماز احتغاط را امام کند و نمازش  حغح است 

خوانااد يااغ  از رکااوع رکعاات دوم يااادش بغايااد کااه نماااز را سااه  اگاار بااغن دو و سااه و رهااار وااد کنااد و مااوقعى کااه دو رکعاات نماااز احتغاااط ايسااتاده را مااى  ٧٢٢٤
 بايد بن،غند و نماز احتغاط را يد رکعتى امام کند و بنابر احتغاط مستحب نماز را دوباره بخواند  خوانده رکعت

کناد بايادىن    اگر در بغن نماز احتغاط بفهمد کسرد نماازش بغ،اتر ياا کمتار از نمااز احتغااط باودهب رنانهاه نتواناد نمااز احتغااط را مطاابد کسارد نماازش اماام                ٧٢٢٧
را باا ىورد و بنابر احتغااط واجاب نمااز را دوبااره بخواناد مادال در واد باغن ساه و رهاار اگار ماوقعى کاه دو رکعات نمااز احتغااط ن،ساته را                   را رقا کند و کسرد نماز

احتغااط   اواناد دو رکعات ن،ساته را باه جااد دو رکعات ايساتاده حساا  کناد باه احتغااط واجاب باياد نمااز               خواندهب راون نماى   خواند يادش بغايد که نماز را دو رکعت مى
 ن،سته را رقا کند و دو رکعت کسرد نمازش را بخواند و نماز را ق  دوباره بااىورد 

راى کاه  اگر ود کند نماز احتغا ى را که باه او واجاب باوده بااا ىورده ياا ناه رنانهاه وقات نمااز گرواته باه واد خاود اعتناا نکناد و اگار وقات دارد در  او                   ٧٢٢٧
کناد انااام ناداده باياد نمااز احتغااط را بخواناد و اگار          برنخاسته و کاارد قا  مداظ رو گردانادن از قبهللاه کاه نمااز را با اظ ماى          م،مول کار دي رد ن،ده و از جاد نماز

کناد بااا ىورده ياا باغن نمااز و واد او زيااد  اول ک،اغده احتغااط اساتحبابى ىن اسات کاه نمااز احتغااط را بااا                  م،مول کار دي رد وده يا کارد که نماز را با ظ مى
 اواند بنا بر اناام نماز احتغاط گرارد و بر قمان اکتفا نمايد  و نماز را ق  دوباره بخواند اگر ره مى ىورد

واود و بناابر احتغااط واجاب باياد دوبااره نمااز         اگر در نماز احتغاط رکنى را زيااد کناد ياا مادال باه جااد ياد رکعات دو رکعات بخواناد نمااز احتغااط با اظ ماى               ٧٢٢٨
 را بخواند  احتغاطب و ا ظ نماز

موقعى که م،مول نماز احتغااط اسات اگار در يکاى از کارقااد ىن واد کناد رنانهاه محاظ ىن ن رواته باياد بااا ىورد و اگار محهللا  گرواته باياد باه واد                    ٧٢٢٧
 ود اعتنا نکند خود اعتنا نکند مدال اگر ود کند که حمد خوانده يا نه رنانهه به رکوع نرهته بايد بخواند واگر به رکوع رهته بايد به ود خ

کناد بناابر کمتار گارارد و      اگر در وماره رکعتهاد نمااز احتغااط واد کناد ب باياد بناا را بار بغ،اتر ب ارارد وماى رنانهاه  ارخ بغ،اتر واد نمااز را با اظ ماى                  ٧٢٢٧
 احتغاط مستحب ىن است که نماز احتغاط را دوباره بخواند و بعد از ىن ا ظ نماز را اعاده نمايد 

 سهوا ک  يا زياد وود ساده سهو ندارد   از احتغاط رغزد که رکن نغستاگر در نم ٧٢٣٧

 اگر بعد از سالم نماز احتغاط ود کند که يکى از اجزاء يا ورايط ىن را بااىورده يا نه به ود خود اعتنا نکند  ٧٢٣٧

 ن را قضا نمايد اگر ره واجب نغست که بعد از سالم ى اگر در نماز احتغاط ا،هد يا يد ساده را هراموش کند احتغاط ىن است ٧٢٣٢

 اگر نماز احتغاط و قضاد يد ساده يا قضاد يد ا،هد يا دو ساده بر او واجب وود بايد اول نماز احتغاط را باا ىورد  ٧٢٣٣

خواناده نباياد نمااز احتغااط بخواناد       رکعتاى انساان گماان دارد کاه نمااز را رهاار رکعات       حک  گمان در رکعتهاد نماز حک  يبغن اساتب مادال اگار در نمااز رهاار       ٧٢٣٤
 ست ومى اگر در وغر رکعتها گمان يغدا کند بايد به احتغاط عمظ نمايد و دستور در قر موردد  ور مخصو ى است که در کتابهاد مفصظ گفته وده ا

خواناده ياا دو    زقااد واجاب دي ار هارب ناداردب مادال اگار در نمااز ىياا  واد کناد کاه ياد رکعات              حک  ود و سهو و گمان در نمازقااد واجاب يومغاه و نما    ٧٢٣٧
 وود  رکعتب رون ود او در نماز دو رکعتى استب نمازش با ظ مى

 سجده سهو

باغن نماازب ساهوا حارخ بزناد  دوم       واود بااا ىورد  اول  ىنکاه در     براد سه رغز بعد از سالم نمازب انساان باياد دو سااده ساهو باه دساتورد کاه بعادا گفتاه ماى           ٧٢٣٧
خواناده ياا يانج رکعات  و در دو ماورد قا  احتغااط         ىنکه يد ساده را هراموش کند  سوم  ىنکاه در نمااز رهاار رکعتاى بعاد از سااده دوم واد کناد کاه رهاار رکعات           

 هوا سالم بدقد  دوم  ىنکه ا،هد را هراموش کند واجب ىن است که ساده سهو بنمايد  اول  در جايى که نبايد نماز را سالم دقدب مدال در رکعت اول س

 اگر انسان اوتباقا يا به خغال اين که نمازش امام وده حرخ بزند بايددو ساده سهو باا ىورد  ٧٢٣٨

 يد وودب ساده سهو واجب نغستبومى اگر مدال سهوا ىخ يا ىه ب ويدب بايد ساده سهو نما براد حرهى که از ىه ک،غدن و سرهه يغدا مى ٧٢٣٧

 اگر رغزد را که وهللط خوانده دوباره  حغح بخواند براد دوباره خواندن ىن ساده سهو واجب نغست  ٧٢٣٧



 اگر در نماز سهوا مداى حرخ بزند و امام ىنها يد مرابه حسا  وودب دو ساده سهو بعد از سالم نماز کاهى است  ٧٢٤٧

 از سه مرابه ب ويد احتغاط مستحب ىن است که بعد از نماز دو ساده سهو باا ىورد اگر سهوا اسبغحا  اربعه را ن ويد يا بغ،تر يا کمتر  ٧٢٤٧

باياد  "امساالم عهللاغک  و رحماة اي و برکاااه    "ياا ب وياد     "امساالم عهللغناا و عهللاى عبااد اي امصاامحغن     "اگر در جايى که نبايد ساالم نمااز را ب وياد ساهوا ب وياد        ٧٢٤٢
احتغااط مساتحب ىن اسات     "امساالم عهللغاد ايهاا امنباى و رحماة اي و برکاااه      "ا مبادارد از ايان دو ساالم را ب ويادبيا ب وياد       دو ساده سهو بنمايدب ومى اگار اواتباق  

 که دو ساده سهو باا ىورد 

 اگر در جايى که نبايد سالم دقد اوتباقا قر سه سالم را ب ويد دو ساده سهو کاهى است  ٧٢٤٣

 د و يغ  از رکوع رکعت بعد يادش بغايد بايد برگردد و باا ىورد اگر يد ساده يا ا،هد را هراموش کن ٧٢٤٤

ماياد و بعاد   اگر در رکوع يا بعد از ىن يادش بغايد که يد ساده ياا ا،اهد را از رکعات ياغ  هراماوش کارده باياد بعاد از ساالم نمااز سااده ياا ا،اهد را قضاا ن               ٧٢٤٧
 ازىن دو ساده سهو باا ىورد 

سااالم نماااز عماادا باااا نغاااورد معصااغت کاارده و واجااب اساات قاار رااه زودااار ىن را اناااام دقااد و رنانهااه سااهوا باااا نغاااورد قاار  اگاار ساااده سااهو را بعااد از  ٧٢٤٧
 يادش ىمد بايد هورا اناام دقد و  زم نغست نماز را دوباره بخواند  وقت

 اگر ود دارد که ساده سهو بر او واجب وده يا نه  زم نغست باا ىورد  ٧٢٤٨

 دارد مدال دو ساده سهو بر او واجب وده يا رهار ااب اگر دو ساده بنمايد کاهى است  کسى که ود ٧٢٤٧

 بنمايد  اگر بداند يکى از دو ساده سهو را باا نغاورده بايد دو ساده سهو باا ىورد و اگر بداند سهوا سه ساده کرده ب بايد دوباره دو ساده سهو ٧٢٤٧

 دستور سجده سهو

بسا   »سااده ساهو کناد و يغ،اانى را باه رغازد کاه سااده بار ىن  احغح اسات ب ارارد و ب وياد                است که بعد از سالم نماز هورا نغات  دستور ساده سهو اين ٧٢٧٧
 بسا  اي و بااي امساالم عهللغاد ايهاا     »وماى بهتار اسات ب وياد     « بسا  اي و بااي امهللها   اهللى عهللاى محماد و ىل محماد       »ياا  «  اي و باي و  هللى اي عهللى محمد و ىمه

 بعد بايد بن،غند و دوباره به ساده رود و يکى از  کرقايى را که که گفته ود ب ويد و بن،غند و بعد از خواندن ا،هد سالم دقد «  امنبى و رحمة اي و برکااه

 قضاى سجده و تشهد فراموش شده

د اماام وارايط نمااز مانناد يااد باودن بادن و مبااب و رو باه قبهللاه           ىورد بايا  ساده و ا،هدد را کاه انساان هراماوش کارده و بعاد از نمااز قضااد ىن را بااامى         ٧٢٧٧
 بودن و ور هاد دي ر را داوته باود 

دو را اگر ساده يا ا،هد را رند دهعه هراماوش کناد مادال ياد سااده از رکعات اول و ياد سااده از رکعات دوم هراماوش نماياد باياد بعاد از نمااز قضااد قار                  ٧٢٧٢
  زم است باا ىورد و  زم نغست معغن کند که قضاد کدام يد از ىنها است  قاد سهود که براد ىنها با ساده

ه اگر يد سااده و ا،اهد را هراماوش کناد احتغااط واجاب ىن اسات کاه قار کادام را اول هراماوش کارده اول قضاا نماياد واگار نداناد کادام اول هراماوش واد                    ٧٢٧٣
ياا ياد ا،اهد و ياد سااده و بعاديد ا،اهد دي ار بااا ىورد ااا يباغن کناد سااده و ا،اهد را باه                 بايد احتغا ا يد ساده و ا،هد و بعد يد ساده دي ار بااا ىورد  

 اراغبى که هراموش کرده قضا نموده است 

احتغااط   اگر به خغال اين کاه اول سااده را هراماوش کارده اول قضااد ىن را بااا ىورد و بعاد از خوانادن ا،اهد ياادش بغاياد کاه اول ا،اهد را هراماوش کارده                ٧٢٧٤
ياادش بغاياد   جب ىن است که دوباره سااده را قضاا نماياد و نغاز اگار باه خغاال ايان کاه اول ا،اهد را هراماوش کارده اول قضااد ىن را بااا ىورد و بعاد از سااده                 وا

 که اول ساده را هراموش کرده بنابر احتغاط واجب بايد دوباره ا،هد را بخواند 

واود مادال ي،ات باه قبهللاه نماياد باياد         کناد کاه اگار عمادا ياا ساهوا در نمااز اافااب بغاهتاد نمااز با اظ ماى             اگر بغن سالم نماز و قضاد ساده ياا ا،اهد کاارد    ٧٢٧٧
 قضاد ساده و ا،هد را باا ىورد و نمازش  حغح است 



د و بعاد از ىن دو  اد را کاه هراماوش کارده بااا ىور     اگر بعاد از ساالم نمااز ياادش بغاياد کاه ياد سااده از رکعات ىخار را هراماوش کارده باياد قضااد سااده                ٧٢٧٧
کناد کارده باواد ياا ناه و اگار ا،اهد رکعات ىخار را هراماوش کارده باواد باياد قضااد ا،اهد را بااا ىورد و بعاد از                   ساده سهو باا ىورد ره کارد که نماز را با ظ مى

 ىن دو ساده سهو باا ىورد 

واود مداظ ىن کاه ساهوا حارخ بزناد باياد سااده ياا ا،اهد را            ساهو واجاب ماى   اگر بغن سالم نماز و قضاد ساده ياا ا،اهد کاارد کناد کاه باراد ىن سااده         ٧٢٧٨
 قضا کند 

د ياد باار سااده    اگر نداند که ساده را هراموش کرده يا ا،اهد را باه احتغااط واجاب بايادقر دو را قضاا نماياد و قار کادام را اول بااا ىورد اواکال نادارد و بايا              ٧٢٧٧
 سهو نغز باا ىورد 

 يا ا،هد را هراموش کرده يا نه واجب نغست قضا نمايد  اگر ود دارد که ساده ٧٢٧٧

 د اگر بداند ساده يا ا،هد را هراموش کرده و ود کند که يغ  از رکوع رکعت بعد باا ىورده يا نه ب احتغاط واجب ىن است که ىن را قضا نماي ٧٢٧٧

و بار او واجاب واود باياد بعاد از نمااز سااده ياا ا،اهد را قضاا نماياد بعاد             کسى که بايد ساده يا ا،هد را قضا نماياد اگار باراد کاار دي ارد قا  سااده ساه         ٧٢٧٧
 ساده سهو را باا ىورد 

ياد و اگار   اگر ود دارد که بعد از نماز قضاد ساده يا ا،اهد هراماوش واده را باااىورده ياا ناه رنانهاه وقات نمااز ن رواته باياد سااده ياا ا،اهد را قضاا نما                ٧٢٧٢
 واجب بايد ساده يا ا،هد را قضا نمايد وقت نماز ق  گروته بنابر احتغاط 

 کم و زياد کردن اجزاء و شرايط نماز

 قرگاه رغزد از واجبا  نماز را عمدا ک  يا زياد کند اگر ره يد حرخ ىن باود نماز با ظ است  ٧٢٧٣

ازش  احغح اسات اگار جاقاظ قا ار باوادب و ا  باه        اگر به واسطه ندانساتن مساامهب رغازد از اجازاء نمااز را کا  ياا زيااد کناد اگار ىن جازءب رکان نباواد نما               ٧٢٧٤
 احتغاط واجب نماز با ظ است 

بخوانادب و  اگر در بغن نماز بفهمد وضو يا وسهلل  با ظ بوده يا بادون وضاو ياا وساظ م،امول نمااز واده باياد نمااز را باه قا  بزناد و دوبااره باا وضاو ياا وساظ                   ٧٢٧٧
 و يا وسظ باا ىورد و اگر وقت گروته قضا نمايد اگر بعد از نماز بفهمد بايد دوباره نماز را با وض

باياد  اگر بعد از رسغدن به رکوع يادش بغايد که دو سااده از رکعات ياغ  هراماوش کارده نماازش با اظ اساتب و اگار ياغ  از رساغدن باه رکاوع ياادش بغاياد                 ٧٢٧٧
 از را امام کند برگردد و دو ساده را باا ىورد و برخغزد و حمد و سوره يا اسبغحا  را بخواند و نم

ياادش بغاياد کاه دو سااده رکعات ىخار را بااا نغااورده باياد دو سااده را بااا ىورد و دوبااره ا،اهد بخواناد و نمااز را ساالم                  "امسالم عهللغنا  "اگر يغ  از گفتن  ٧٢٧٨
 دقد 

 را که هراموش کرده باا ىورد  يا بغ،ترب از ىخر نماز نخواندهب بايد مبدارد اگر يغ  از سالم نماز يادش بغايد که يد رکعت ٧٢٧٧

ياا بغ،اتر از ىخار نمااز را نخواناده رنانهاه کاارد انااام داده کاه اگار در نمااز عمادا ياا ساهوا اافااب بغفتاد نمااز                   اگر بعد از سالم نماز يادش بغايد که يد رکعت ٧٢٧٧
کناد انااام ناداده باياد هاورا مبادارد کاه         ىن نمااز را با اظ ماى   کند مدال ي،ات باه قبهللاه کاردهب نماازش با اظ اسات و اگار کاارد کاه عمادد و ساهود              را با ظ مى

 هراموش کرده بااىورد 

کناد مادال ي،ات باه قبهللاه نماياد و اسات وماى اگار ياغ             قرگاه بعد از سالم نماز عمهللى اناام دقد که اگر در نماز عمدا ياا ساهوا اافااب بغفتاد نمااز را با اظ ماى        ٧٢٨٧
اد را کاه هراماوش کارده بااا ىورد و ا،اهد و ساالم را دوبااره بعاد از ىن ب وياد و دو           ياادش بغاياد باياد برگاردد و دو سااده      کناد  از اناام کارد که نماز را با اظ ماى  

 ساده سهو براد سالمى که اول گفته باا ىورد و نمازش  حغح است و احتغاط مستحب ىن است که ا ظ نماز را بعد از ىن اعاده نمايد 

ياا باه  ارخ راپ قبهللاه بااا ىوردهب باياد دوبااره بخواناد و اگار وقات گرواته قضاا               خوانده ب يا ي،ت به قبهللاه ياا باه  ارخ راسات       وقت اگر بفهمد نماز را يغ  از ٧٢٨٧
 نمايد 

 نماز مسافر



 ى نباود ورط وکسته باا ىوردب يعنى دو رکعت بخواند  ورط اول  ىنکه سفر او کمتر از ق،ت هرس  ورع  مساهر بايد نماز ظهر و عصر و ع،ا را با ق،ت

و  کسى که رهتن و برگ،اتن او ق،ات هرسا  اسات اگار رهاتن او کمتار از رهاار هرسا  نباواد باياد نمااز را وکساته بخواناد بناابر ايان اگار رهاتن ساه هرسا                      ٧٢٨٢
 برگ،تن ينج هرس  باود بايد نماز را امام کند 

 روز و وب بخواقد برگردد يا وغر ىن روز و وب  اگر رهتن و برگ،تن ق،ت هرس  باود بايد نماز را وکسته بخواند ره قمان ٧٢٨٣

ياا ناهب نباياد نمااز را وکساته بخواناد و رنانهاه واد کناد کاه            اگر سفرب مختصرد از ق،ت هرس  کمتر باود يا انساان نداناد کاه سافر او ق،ات هرسا  اسات        ٧٢٨٤
ا اماام بخواناد و اگار م،ابت نادارد بناابر احتغااط واجاب باياد احبغاد           يا نهب در  وراى که احبغد کاردن باراي  م،ابت دارد باياد نماازش ر      سفر او ق،ت هرس  است

 کند که اگر دو عادل ب ويندب يا بغن مردم معروخ باود که سفر او ق،ت هرس  است نماز را وکسته بخواند 

  اماام بخواناد و روزه ب غارد و قضااد     اگر يد عادل خبر دقد که سفر انسان ق،ات هرسا  اسات بناابر احتغااط واجاب باياد نمااز را قا  وکساته بخواناد و قا             ٧٢٨٧
 ىن را ق  باا ىورد 

اگار  کسى که يبغن دارد سافر او ق،ات هرسا  اسات اگار نمااز را وکساته بخواناد و بعاد بفهماد کاه ق،ات هرسا  نباوده باياد ىن را رهاار رکعتاى بااا ىورد و                    ٧٢٨٧
 وقت گروته قضا نمايد 

ياا ناهب رنانهاه در باغن راه بفهماد کاه سافر او ق،ات هرسا  باوده اگار             ارد کاه ق،ات هرسا  قسات    کسى که يبغن دارد سفرش ق،ت هرس  نغست ياا واد د   ٧٢٨٨
ز را دوبااره وکساته   ره کمى از راه باقى باود بايد نماز را وکساته بخوانادب و اگار بعاد از اماام خوانادن نمااز ههمغاد سافرش ق،ات هرسا  باوده بناابر اقاود باياد نماا                

 ه باود بايد بنابر احتغاط واجب نماز را دوباره قضا نمايد اعاده نمايد و در  وراى که وقت گروت

 اگر بغن دو محهللى کاه ها اهلله ىنهاا کمتار از رهاار هرسا  اسات رناد مراباه رهات و ىماد کناد اگار راه رود قا  رهتاه ق،ات هرسا  واود باياد نمااز را اماام                       ٧٢٨٧
 بخواند 

راه دي ار ىن ق،ات هرسا  ياا بغ،اتر باواد رنانهاه انساان از راقاى کاه ق،ات هرسا  اسات              اگر محهللى دو راه داوته باود يد راه ىن کمتار از ق،ات هرسا  و     ٧٢٨٧
 به ىناا برود بايد نماز را وکسته بخواند و اگر از راقى که ق،ت هرس  نغستب برود بايد امام بخواند 

قااد ىخار واهر حساا  نماياد  وارط دوم  ىنکاه از         اياد از خاناه  اگر وهر ديوار دارد بايد ابتداد ق،ت هرسا  را از دياوار واهر حساا  کنادب و اگار دياوار نادارد ب         ٧٢٧٧
بارود  اول مساهر  قصد ق،ت هرس  را داوته باودب يس اگرباه جاايى کاه کمتار از ق،ات هرسا  اسات مسااهر  کناد و بعاد از رساغدن باه ىن جاا قصاد کناد جاايى                 

نمااز را اماام بخوانادب وماى اگار بخواقاد از ىن جاا ق،ات هرسا  بارود ياا             که با مبدارد که ىمده ق،ت هرس  واودب راون از اول قصاد ق،ات هرسا  را نداواته باياد       
 خواقد ده روز بماند برگردد بايد نماز را وکسته بخواند  رهار هرس  برود و به و ن  يا به جايى که مى

داناد کاه راه مبادار باياد بارود ااا ىن را يغادا کناد باياد            کناد و نماى   ماى اد مسااهر    داند سفرش رند هرس  است مدال باراد يغادا کاردن گم،اده     کسى که نمى ٧٢٧٧
خواقاد ده روز در ىن جاا بماناد ق،ات هرسا  ياا بغ،اتر باواد باياد نمااز را وکساته بخواناد و              نماز را امام بخواند ومى در برگ،تن رنانهه اا و ان  ياا جاايى کاه ماى     

 ردد رنانهه رهتن و برگ،تن ق،ت هرس  وود بايد نماز را وکسته بخواند نغز اگر در بغن رهتن قصد کند که رهار هرس  برود و برگ

مساهر در  وراى بايد نماز را وکسته بخواند که اصامغ  داواته باواد ق،ات هرسا  بارود ياس کساى کاه از واهر بغارون ماى رود و مادال قصادش ايان اسات                  ٧٢٧٢
 کند بايد نماز را وکسته بخواند و اگر ا مغنان ندارد بايد امام بخواند  ه رهغد يغدا مىکه اگر رهغد يغدا کند سفر ق،ت هرسخى برود رنانهه ا مغنان دارد ک

نمااز را  کسى که قصد ق،ات هرسا  دارد اگار راه در قار روز مبادار کماى راه بارود وقتاى باه جاايى برساد کاه دياوار واهر را نبغناد و ا ان ىن را ن،انود باياد                    ٧٢٧٣
ر خغهللاى کماى راه بارود کاه ن ويناد مسااهر اسات باياد نماازش را اماام بخواناد و احتغااط مساتحب ىن اسات کاه قا  وکساته                  وکسته بخواند ومى اگر در قر روز مبدا

 و ق  امام بخواند 

کنادب رنانهاه بداناد سافر او ق،ات هرسا  اساتب باياد نمااز را وکساته            کسى که در سفر به اختغار دي رد است مانند ناوکرد کاه باا ىقااد خاود مسااهر  ماى        ٧٢٧٤
 ند بخوا

 وود بايد نماز را امام بخواند  کسى که در سفر به اختغار دي رد است اگر بداند يا گمان داوته باود که يغ  از رسغدن به رهار هرس  از او جدا مى ٧٢٧٧



را وکساته بخواناد و نغاز اگار      واود ياا ناه باياد نمااز      کسى که در سفر به اختغار دي رد است اگر ود دارد کاه ياغ  از رساغدن باه رهاار هرسا  از او جادا ماى         ٧٢٧٧
دقاد ماانعى باراد سافر او ياغ  ىياد رنانهاه احتماال او در ن ار ماردم بااا نباواد باياد نماازش را وکساته بخواناد  وارط                   ود او از اين جهت است که احتمال ماى 

 ا مردد وودب بايد نماز را امام بخواند سوم  ىنکه در بغن راه از قصد خود برن رددب يس اگر يغ  از رسغدن به رهار هرس  از قصد خود برگرددب ي

تن و اگر بعاد از رساغدن باه رهاار هرسا  از مسااهر  منصارخ واود رنانهاه اصامغ  داواته باواد کاه قماان جاا بماناد ياا بعاد از ده روز برگاردد ياا در برگ،ا                      ٧٢٧٨
 ماندن مردد باودب بايد نماز را امام بخواند 

 اهر  منصرخ وود و اصمغ  داوته باود که برگردد بايد نماز را وکسته بخواند اگر بعد از رسغدن به رهار هرس  از مس ٧٢٧٧

اگر باراد رهاتن باه محهللاى حرکات کناد و بعاد از رهاتن مبادارد از راه بخواقاد جااد دي ارد بارودب رنانهاه از محاظ اوماى کاه حرکات کارده ااا جاايى کاه                        ٧٢٧٧
 خواقد برود ق،ت هرس  باودب بايد نماز را وکسته بخواند  مى

غاه راه را  اگر يغ  از ىن که به ق،ت هرس  برساد ماردد واود کاه ببغاه راه را بارود ياا ناهب و در ماوقعى کاه ماردد اسات راه نارود و بعاد اصامغ  ب غارد کاه بب                  ٧٢٧٧
 برود بايد اا ىخر مساهر  نماز را وکسته بخواند 

ياا ناهب و در ماوقعى کاه ماردد اسات مبادارد راه بارود و بعاد اصامغ  ب غارد کاه             اگر يغ  از ىن که به ق،ات هرسا  برسادب ماردد واود کاه ببغاه راه را بارود          ٧٢٧٧
 ق،ت هرس  دي ر برود يا رهار هرس  برود و برگردد اا ىخر مساهر  بايد نماز را وکسته بخواند 

د راه بارود و بعاد اصامغ  ب غارد کاه ببغاه       اگر يغ  از ىنکه به ق،ت هرس  برسد ماردد واود کاه ببغاه راه را بارود ياا ناهب و در ماوقعى کاه ماردد اسات مبادار             ٧٢٧٢
اگار راقاى کاه ياغ  از     راه را برود رنانهه باقغمانده سفر او ق،ت هرس  باود يا رهاار هرسا  باواد وماى بخواقاد بارود و برگاردد باياد نمااز را وکساته بخواناد ب وماى             

را قا  وکساته و قا  اماام بخواناد اگار راه جما  واجاب نغسات و نمااز            مردد ودن و راقى که بعد از ىن ماى رود رود قا  ق،ات هرسا  باواد بناابر احتغااط نمااز         
خواقاد   وکسته است  ورط رهارم  ىنکاه نخواقاد ياغ  از رساغدن باه ق،ات هرسا  از و ان خاود ب ارردب ياا ده روز ياا بغ،اتر در جاايى بمانادب ياس کساى کاه ماى                   

 نماز را امام بخواند يغ  از رسغدن به ق،ت هرس  از و ن  ب رردب يا ده روز در محهللى بماند بايد 

 ماند يا نهب بايد نماز را امام بخواند  گررد يا نهبيا ده روز در محهللى مى داند يغ  از رسغدن به ق،ت هرس  از و ن  مى کسى که نمى ٧٢٧٣

از و ان  ب اررد ياا ده     خواقد ياغ  از رساغدن باه ق،ات هرسا  از و ان  ب اررد ياا ده روز در محهللاى بماناد و نغاز کساى کاه ماردد اسات کاه                 کسى که مى ٧٢٧٤
سا  باواد ياا رهاار     روز در محهللى بماند اگر از مانادن ده روز ياا گرواتن از و ان منصارخ واودب بااز قا  باياد نمااز را اماام بخواناد وماى اگار باقغماناده راه ق،ات هر                

نکنادب و اگار باراد کاار حراماى مانناد دزدد سافر کنادب         هرس  باود و بخواقد برود و برگردد بايد نماز را وکساته بخواناد  وارط يانا   ىن کاه باراد کاار حارام سافر          
د کاه بار او واجاب    بايد نماز را امام بخواند  و قمهنغن است اگر خود سفر حارام باوادبمدظ ىن کاه باراد او ضارر داواته باوادب ياا زن بادون اجاازه واوقر سافرد بارو             

 نباودب ومى اگر مدظ سفر حج واجب باودب بايد نماز را وکسته بخواند 

 سفرد که اسبا  ا يت يدر و مادر باود حرام است و انسان بايد در ىن سفر نماز را امام بخواند و روزه ق  ب غرد  ٧٢٧٧

کناد اگار راه در سافرب معصاغتى انااام دقاد مادال وغبات کناد ياا وارا  بخاورد باياد نمااز را                 کسى که سفر او حرام نغست و باراد کاار حارام قا  سافر نماى       ٧٢٧٧
 وکسته بخواند 

اگر مخصو اا باراد ىن کاه کاار واجباى را اارد کناد مسااهر  نماياد نماازش اماام اسات ياس کساى کاه بادقکار اسات اگار بتواناد بادقى خاود را بدقاد و                        ٧٢٧٨
ر د ومااى اگاا هللبکااار قاا  مطامبااه کنااد رنانهااه در ساافر نتوانااد بدقاادد خااود را بدقااد مخصو ااا بااراد هاارار از دادن قاار  مساااهر  نمايااد بايااد نماااز را امااام بخواناا 

 مخصو ا براد ارد واجب مساهر  نکند بايد نماز را وکسته بخواند و احتغاط مستحب ىن است که ق  وکسته و ق  امام بخواند 

اگر سفر او سفر حرام نباود ومى حغوان ساوارد ياا مرکاب دي ارد کاه ساوار اسات وصابى باواد نماازش وکساته اسات وماى اگار در زماغن وصابى مسااهر                    ٧٢٧٧
 واجب بايد نماز را ق  وکسته و ق  امام بخواند  کند بنابر احتغاط

کند اگر نارار نباود و مسااهر  او کماد باه ظاام  باواد باياد نمااز را اماام بخواناد و اگار ناراار باواد ياا مادال باراد نااا  دادن                  کسى که با ظام  مساهر  مى ٧٢٧٧
 م هللومى با او مساهر  کندب نمازش وکسته است 

 گردش مساهر  کند حرام نغست و بايد نماز را وکسته بخواند اگر به قصد افريح و  ٧٣٧٧



 اگر براد مهو و خوو ررانى باه واکار رود نماازش اماام اسات و رنانهاه باراد اهغاه معااش باه واکار رود نماازش وکساته اسات و اگار باراد کساب و زيااد                   ٧٣٧٧
 و بايد روزه ن غرد کردن مال برود احتغاط واجب ىن است که نماز را ق  وکسته و ق  امام بخواند 

گاردد اگار اوباه کاردهب باياد نمااز را وکساته بخواناد و اگار اوباه نکارده ب و رغازد قا  کاه بازگ،ات                 سفر کردهب موقعى که از سفر برماى  کسى که براد معصغت ٧٣٧٢
 ق  امام بخواند  خارج کند حادث ن،ده باود بايد امام بخواند و احتغاط مستحب ىن است که ق  وکسته و سفر معصغت را از جزئغت

 کسى کاه سافر او سافر معصاغت اساتب اگار در باغن راه از قصاد معصاغت برگاردد رنانهاه باقغماناده راه ق،ات هرسا  باواد ياا رهاار هرسا  باواد و بخواقاد                     ٧٣٧٣
 برود و برگرد بايد نماز را وکسته بخواند 

را باراد معصاغت بارودب باياد نمااز را اماام بخواناد وماى نمازقاايى را کاه وکساته            سافر نکارده اگار در باغن راه قصاد کناد کاه ببغاه راه          کسى که براد معصغت ٧٣٧٤
کنناد و قار جاا ى  و خاوراد باراد خاود و ح،م،اان يغادا کنناد ماى            خوانده  حغح است  وارط و،ا   ىنکاه از  حران،اغنهايى نباواد کاه در بغابانهاا گاردش ماى         

 اين مساهراها بايد نماز را امام بخوانند  روند و  حران،غنها در مانند و بعد از رندد به جاد دي ر مى

اگاار يکااى از  حران،ااغنها بااراد يغاادا کااردن مناازل و رراگاااه حغواناا،ااان ساافر کناادب رنانهااه ساافر او ق،اات هرساا  باوااد احتغا ااا واجااب ىن اساات کااه قاا    ٧٣٧٧
 وکسته و ق  امام بخواند 

هر  کنادب باياد نمااز را وکساته بخواناد  وارط قفات   ىنکاه وامظ او مسااهر  نباوادب بناابراين             يا اااار  و مانناد اينهاا مساا     اگر  حران،غن براد زيار  يا حج ٧٣٧٧
ام بخواننادب وماى در سافر    وتردار و راننده و روبدار و ک،تغبان و مانناد اينهااب اگرراه باراد باردن ا ا غاه منازل خاود مسااهر  کننادب در وغار سافر اول باياد نمااز را اما               

 وکسته است  اول اگرره  ول بک،دب نمازوان

بغاظ  کسى که ومهلل  مساهر  است اگر براد کاار دي ارد مادال باراد زياار  ياا حاج مسااهر  کنادب باياد نمااز را وکساته بخواناد وماى اگار مادال واوهرب ااوم                  ٧٣٧٨
 خود را براد زيار  کرايه دقد و در ضمن خودش ق  زيار  کندب بايد نماز را امام بخواند 

کناد رنانهاه وامهلل  مسااهر  باواد باياد نمااز را اماام بخوانادب و اگار وامهلل  مسااهر               اد رساندن حاجغهاا باه مکاه مسااهر  ماى     حمهلله دار يعنى کسى که بر ٧٣٧٧
 نباودب بايد وکسته بخواند 

 بردب رنانهه امام سال يا بغ،تر سال را در راه باودب بايد نماز را امام بخواند  مىکسى که ومظ او حمهلله دارد است و حاجغها را از راه دور به مکه  ٧٣٧٧

دقادب باياد در سافرد کاه      کسى کاه در مبادارد از ساال وامهلل  مسااهر  اساتب مداظ واوهرد کاه هباط در اابساتان ياا زمساتان ااومبغاظ خاود را کراياه ماى                  ٧٣٧٧
 ستحب ىن است که ق  وکسته و ق  امام بخواند م،مول به کارش قست نماز را امام بخواند و احتغاط م

 کندب رنانهه اافاقا سفر ق،ت هرسخى برود ب بايد نماز را وکسته بخواند  راننده و دوره گردد که در دو سه هرسخى وهر رهت و ىمد مى ٧٣٧٧

روز را داواته باواد راه بادون قصاد بمانادب باياد در سافر          کسى که ومهلل  مساهر  استب اگار ده روز ياا بغ،اتر در و ان خاود بماندبراه از اول قصاد مانادن ده         ٧٣٧٢
 اومى که بعد از ده روز مى رودب نماز را وکسته بخواند 

اول قصاد  کسى که ومهلل  مساهر  استب اگار در وغار و ان خاود ده روز بماناد در سافر اوماى کاه بعاد از ده روز ماى رودب باياد نمااز را وکساته بخواناد راه از                 ٧٣٧٣
 داوته باود يا نداوته باود ماندن ده روز را 

 کسى که ومهلل  مساهر  استب اگر ود کند که در و ن خود يا جاد دي ر ده روز مانده يا نهب بايد نماز را امام بخواند  ٧٣٧٤

 کند و براد خود و نى اختغار نکردهب بايد نماز را امام بخواند  کسى که در وهرقا سغاحت مى ٧٣٧٧

 کند بايد نماز را وکسته بخواند  تب اگر مدال در وهرد يا دقى جنسى دارد که براد حمظ ىن مساهراهاد يى در يى مىکسى که ومهلل  مساهر  نغس ٧٣٧٧

خواقاد و ان دي ارد باراد خاود اختغاار کنادب اگار وامهلل  مسااهر  نباواد باياد در مسااهر  نمااز را وکساته                 کسى کاه از و ان   ارخ ن ار کارده و ماى       ٧٣٧٨
حد ارخص برسدب يعناى از و ان  ياا جاايى کاه قصاد کارده ده روز در ىنااا بمانادب ببادرد دور واود کاه دياوار واهر را نبغناد و  اداد                  بخواند  ورط ق،ت   ىنکه به

قاا و   د کاه منااره  ا ان ىن را ن،نودب وماى باياد در قاوا وباار ياا رغاز دي ارد نباواد کاه از ديادن دياوار و وانغدن ا ان جهللاوگغرد کنادب و  زم نغسات ببادرد دور واو                 
 بدقا را نبغندب يا ديوارقا قغ  يغدا نباودب بهللکه قمغن قدر که ديوارقا کامال معهللوم نباودب کاهى است گن



نهاه بخواقاد در   کسى که به سفر مى رودب اگار باه جاايى برساد کاه ا ان را ن،انودب وماى دياوار واهر را ببغناد ياا ديوارقاا را نبغناد و  اداد ا ان را ب،انودب رنا                ٧٣٧٧
 دب بنابر احتغاط واجب بايد ق  وکسته و ق  امام بخواند ىن جا نماز بخوان

خواقاد ده   گارددب وقتاى دياوار و ان خاود را ببغناد و  اداد ا ان ىن را ب،انود باياد نمااز را اماام بخواناد وماى مسااهرد کاه ماى                 مساهرد که به و ان  برماى   ٧٣٧٧
بناابر احتغااط واجاب باياد نمااز را اااخغر بغنادازد ااا باه منازل برسادب ياا نمااز را قا  وکساته و                 روز در محهللى بماند وقتى ديوار ىن جا را ببغند و  داد ا ان  را ب،انود  

 ق  امام بخواند 

اهر  قرگاه وهر در بهللندد باواد کاه از دور دياده واود ياا باه قادرد گاود باواد کاه اگار انساان کماى دور واود دياوار ىن را نبغناد کساى کاه از ىن واهر مسا                     ٧٣٢٧
واد باياد نمااز خاود را وکساته بخواناد و نغاز اگار يساتى و           اد دور واود کاه اگار ىن واهر در زماغن قماوار باود دياوارش از ىن جاا دياده نماى            زهکندب وقتى به اندا مى

 قا بغ،تر از معمول باود بايد مالح ه معمول را بنمايد  بهللندد خانه

 ود بايد نماز را وکسته بخواند  گر ىن محظ ديوار داوت از ىن جا ديده نمىاگر از محهللى مساهر  کند که خانه و ديوار ندارد وقتى به جايى برسد که ا ٧٣٢٧

گويناد و   ياا  اداد دي اردب باياد نمااز را وکساته بخوانادب وماى اگار بفهماد ا ان ماى            وانود  اداد ا ان اسات    اگر به قدرد دور وود که نداند  دايى را که ماى  ٧٣٢٢
 کهللما  ىن را ا،خغص ندقد بايد امام بخواند 

 گويند ب،نود نبايد نماز را وکسته بخواند  قا را ن،نود ومى ا ان وهر را که معمو  در جاد بهللند مى گر به قدرد دور وود که ا ان خانها ٧٣٢٣

را وکساته   گويناد ب،انود باياد نمااز     گويناد ن،انود وماى ا اناى را کاه در جااد خغهللاى بهللناد ماى          اگر به جايى برسد که ا ان وهر را که معماو  در جااد بهللناد ماى     ٧٣٢٤
 بخواند 

قاا را نبغناد و گاوش متوساط      اگر ر،  يا گوش اوب ياا  اداد ا ان وغار معماومى باواد در محهللاى باياد نمااز را وکساته بخواناد کاه ر،ا  متوساط دياوار خاناه                ٧٣٢٧
  داد ا ان معمومى را ن،نود 

را ن،انود و دياوار را نبغناد رساغده ياا ناهب باياد نمااز را اماام بخوانادب و در            اگر بخواقد در محهللى نماز بخواند که ود دارد به حاد اارخصب يعناى جاايى کاه ا ان      ٧٣٢٧
کناد باياد ىن جاا نمااز نخواناد ياا قا          موق  برگ،تن اگر ود کند که به حد ارخص رساغده ياا ناهب باياد وکساته بخوانادب و راون در بعضاى ماوارد اواکال يغادا ماى            

 وکسته و ق  امام بخواند 

 کند وقتى به جايى برسد که ديوار و ن خود را ببغند و  داد ا ان ىن را ب،نود بايد نماز را امام بخواند  و ن خود عبور مىمساهرد که در سفر از  ٧٣٢٨

ا رهاار  مساهرد که در بغن مساهر  به و ن  رسغده ب اا وقتاى در ىن جاا قسات باياد نمااز را اماام بخواناد وماى اگار بخواقاد از ىن جاا ق،ات هرسا  بارود يا                ٧٣٢٧
 برود و برگردد وقتى به جايى برسد که ديوار و ن را نبغند و  داد ا ان ىن را ن،نود بايد نماز را وکسته بخواند هرس  

ا باراد  محهللى را که انسان براد اقامت و زندگى خود اختغاار کارده و ان اوسات راه در ىن جاا باه دنغاا ىماده و و ان يادر و ماادرش باوادب ياا خاودش ىن جاا ر                 ٧٣٢٧
 رده باود زندگى اختغار ک

 وود  اگر قصد دارد در محهللى که و ن ا غهلل  نغست مداى بماند و بعد به جاد دي ر رودب ىن جا و ن او حسا  نمى ٧٣٣٧

واود م ار ىن کاه بادون قصاد مانادن ىن قادر         اا انسان قصد ماندن قمغ، ى در جايى که وغر و ان ا اهللى خاودش اسات نداواته باواد و ان او حساا  نماى          ٧٣٣٧
 ب ويند اين جا و ن او است  بماند که مردم

مانادب قار دو و ان او اسات  و اگار بغ،اتر از دو محاظ را باراد          کند مدال وا  مااه در واهرد و وا  مااه در واهر دي ار ماى         کسى که در دو محظ زندگى مى ٧٣٣٢
 زندگى خود اختغار کرده باود اوکال دارد و بايد احتغاط مراعا  وود 

 هللى که  کر ود در جاقااد دي ار اگار قصاد اقاماه نکناد نماازش وکساته اسات راه مهللکاى در ىن جاا داواته باواد ياا نداواته                 در وغر و ن ا هللى و و ن وغر ا ٧٣٣٣
 باود و ره در ىن جا و  ماه مانده باود يا نه 

 د خود اختغار نکرده باود اگر به جايى برسد که و ن او بوده و از ىن جا  رخ ن ر کرده نبايد نماز را امام بخواندب اگر ره و ن دي رد ق  برا ٧٣٣٤

 ماندب در ىن محظ بايد داند که بدون اختغار ده روز در محهللى مى سرق  در محهللى بماندب يا مى مساهرد که قصد دارد ده روز ي،ت ٧٣٣٧



د کناد از ا ان  ابح روز   خواقاد ده روز در محهللاى بماناد  زم نغسات قصاد مانادن واب اول ياا واب ياازدق  را داواته باواد و قماغن کاه قصا                مساهرد که مى ٧٣٣٧
ب باياد نمااز را اماام    اول اا ورو  روز دق  بماند بايد نمااز را اماام بخوانادب و قمهناغن اگار مادال قصادش ايان باواد کاه از ظهار روز اول ااا ظهار روز ياازدق  بماناد               

 بخواند 

اماام بخواناد کاه اماام ده روز را در ياد جاا بمانادب ياس اگار بخواقاد مادال ده روز در            خواقاد ده روز در محهللاى بماناد در  اوراى باياد نمااز را        مساهرد که مى ٧٣٣٨
 ناد و کوهه يا در اهران و ومغران بماند بايد نماز را وکسته بخواند 

خواقاد بارود    ايى کاه ماى  خواقاد ده روز در محهللاى بماناد اگار از اول قصاد داواته باواد کاه در باغن ده روز باه ا اراخ ىن جاا بارود رنانهاه جا                مساهرد که مى ٧٣٣٧
مااز  يا از بسااغن و مزارع و باوا  ا راخ ىن باود باه مبادارد کاه رهاتن باه ىن جاا منااهى باا  ادب و اقامات در بهللاد نباواد باياد در اماام ده روز ن               خطه سور بهللد اقامت

غن ده روز هباط ياد مراباه بارود و باغ  از دو سااعت رهاتن و        را امام بخواند ومى رنانهه بخواقاد ااا کمتار از رهاار هرسا  بارود رنانهاه در نغات او باواد کاه در با           
 برگ،تن را  ول ندقدب در قمه ده روز بايد نمازش را امام بخواند 

را وکساته  مساهرد که اصمغ  ندارد ده روز در جايى بماند مادال قصادش ايان اسات کاه اگار رهاغب  بغاياد ياا منازل خاوبى يغادا کناد ده روز بماناد باياد نمااز                  ٧٣٣٧
 ند بخوا

نکنناد   کسى که اصامغ  داردب ده روز در محهللاى بمانادب اگار راه احتماال بدقاد کاه باراد مانادن او ماانعى برساد در  اوراى کاه ماردم باه احتماال او اعتناايى                   ٧٣٤٧
 بايد نماز را امام بخواند 

جاايى بماناد باياد نمااز را اماام بخواناد وماى اگار نداناد ااا ىخار مااه             اگر مساهر بداند که مدال ده روز يا بغ،تر به ىخر ماه ماناده و قصاد کناد کاه ااا ىخار مااه در         ٧٣٤٧
 د ربدر مانده و قصد کند که اا ىخر ماه بماندب بايد نماز را وکسته بخواند اگرره از موقعى که قصد کرده اا ىخر ماه ده روز يا بغ،تر باو

د نمااز رهاار رکعتاى از مانادن منصارخ واودب ياا ماردد واود کاه در ىن جاا بماناد ياا              اگر مساهر قصد کند ده روز در محهللى بماندب رنانهاه ياغ  از خوانادن يا     ٧٣٤٢
ن جاا قسات باياد    به جاد دي ر برودب بايد نماز را وکسته بخواناد واگار بعاد از خوانادن ياد نمااز رهاار رکعتاى از مانادن منصارخ واود ياا ماردد واود ااا وقتاى در ى                

 نماز را امام بخواند 

ه روز در محهللاى بمانااد اگار روزه ب غاارد و بعاد از ظهاار از مانادن در ىن جااا منصارخ وااود رنانهاه يااد نمااز رهااار رکعتاى خوانااده         مسااهرد کااه قصاد کاارده د   ٧٣٤٣
اش  احغح اسات و ااا وقتاى در ىن جاا قسات باياد نمازقااد خاود را اماام بخواناد و اگار ياد نمااز رهاار رکعتاى نخواناده باواد روزه ىن روزش  احغح                     باود روزه

 اواند روزه ب غرد  د خود را بايد وکسته بخواند و روزقاد بعد ق  نمىاست اما نمازقا

مساهرد کاه قصاد کارده ده روز در محهللاى بماناد اگار از مانادن منصارخ واود و واد کناد ياغ  از ىن کاه از قصاد مانادن برگارددب ياد نمااز رهاار رکعتاى                      ٧٣٤٤
 خواندهب يا نه بايد نمازقاد خود را وکسته بخواند 

ى اماام  ر به نغت اين که نماز را وکسته بخواند م،امول نمااز واود و در باغن نمااز اصامغ  ب غارد کاه ده روز ياا بغ،اتر بماناد باياد نمااز را رهاار رکعتا               اگر مساه ٧٣٤٧
 نمايد 

دهب باياد نمااز را دو   ساوم ن،ا   مساهرد کاه قصاد کاردهب ده روز در جاايى بمانادب اگار در باغن نمااز رهاار رکعتاى از قصاد خاود برگارددب رنانهاه م،امول رکعات                 ٧٣٤٧
ساوم واده نماازش با اظ اساتب و ااا وقتاى در ىن جاا قسات باياد نمااز را وکساته              رکعتى امام نمايد و ببغه نمازقاد خاود را وکساته بخوانادب و اگار م،امول رکعات      

 سوم وده باود  بخواند اگر ره داخظ در رکوع رکعت

از ده روز در ىن جاا بمانااد ااا وقتاى مساااهر  نکارده باياد نمااازش را اماام بخواناد و  زم نغساات         مسااهرد کاه قصاد کاارده ده روز در محهللاى بماناد اگاار بغ،اتر       ٧٣٤٨
 دوباره قصد ماندن ده روز کند 

اواناد روزه مساتحبى را قا  باه جاا ىورد و نمااز جمعاه و ناههللاه ظهار و عصار و            مساهرد که قصد کرده ده روز در محهللاى بماناد باياد روزه واجاب را ب غارد و ماى       ٧٣٤٧
 ،ا را ق  بخواند ع

رگاردد  مساهرد که قصد کرده ده روز در جايى بماناد اگار بعاد از خوانادن ياد نمااز رهاار رکعتاى بخواقاد باه جاايى کاه کمتار از رهاار هرسا  اسات بارود و ب                  ٧٣٤٧
 به محظ اقامه خودب بايد نماز را امام بخواند 



نادن ياد نمااز رهاار رکعتاى بخواقاد باه جااد دي ارد کاه کمتار از ق،ات هرسا  اسات بارود و                مساهرد که قصد کرده ده روز در جايى بماند اگار بعاد از خوا   ٧٣٧٧
خواقاد بارود ق،ات هرسا       ده روز در ىن جا بماند بايد در رهتن و در جاايى کاه قصاد مانادن ده روز کاردهب نمازقااد خاود را اماام بخواناد وماى اگار در جاايى کاه ماى              

 ا وکسته بخواند و رنانهه در ىن جا قصد ماندن ده روز کردب نمازش را امام بخواند يا بغ،تر باود بايد موق  رهتن نمازقاد خود ر

انهاه  مساهرد که قصد کرده ده روز در محهللى بماناد اگار بعاد از خوانادن ياد نمااز رهاار رکعتاى بخواقاد باه جاايى کاه کمتار از رهاار هرسا  اسات بارودب رن                  ٧٣٧٧
کهللى از برگ،اتن باه ىن جاا واهاظ باوادب ياا بخواقاد برگارددب وماى ماردد باواد کاه ده روز در ىن جاا بماناد ياا ناهب ياا                   مردد باود که به محظ اوم  برگردد يا نهب يا به

 گردد و بعد از برگ،تن نمازقاد خود را امام بخواند  ىن که از ده روز ماندن در ىن جا و مساهر  از ىن جا واهظ باودب بايد از وقتى که مى رود اا برمى

خواقناد ده روز در محهللاى بمانناد قصاد کناد کاه ده روز در ىن جاا بماناد و بعاد از خوانادن ياد نمااز رهاار رکعتاى بفهماد کاه                  ال اين که رهباي  ماى اگر به خغ ٧٣٧٢
 اند اگر ره خودش ق  از ماندن منصرخ وودب اا مداى که در ىن جا قست بايد نماز را امام بخواند  ىنها قصد نکرده

ن به ق،ت هرس ب ساى روز در محهللاى بماناد و در اماام ساى روز در رهاتن و مانادن ماردد باواد بعاد از گرواتن ساى روز اگار راه مبادار                اگر مساهر بعد از رسغد ٧٣٧٣
م واود باياد نمااز را اماا     کمى در ىن جا بماند بايد نماز را امام بخواند ومى اگر يغ  از رسغدن باه ق،ات هرسا ب در رهاتن ببغاه راه ماردد واودب از وقتاى کاه ماردد ماى           

 بخواند 

 خواقد نه روز يا کمتر در محهللى بماناد اگار بعاد از ىن کاه ناه روز ياا کمتار در ىن جاا ماناد بخواقاد دوبااره ناه روز دي ار ياا کمتار بماناد قماغن                  مساهرد که مى ٧٣٧٤
  ور اا سى روزب روز سى و يک  بايد نماز را امام بخواند 

مااز را اماام بخواناد کاه ساى روز را در ياد جاا بمانادب ياس اگار مبادارد از ىن را در جاايى و مبادارد را در              مساهرد که سى روز مردد بودهب در  اوراى باياد ن   ٧٣٧٧
 جاد دي ر بماندب بعد از سى روز ق  بايد نماز را وکسته بخواند 

 مسائل متفرقه

ازش را اماام بخواناد  وماى اگار بخواقاد در جاايى کاه اول        اواند در مساد امحارام و مسااد يغممبار  اهللى اي عهللغاه و ىماه و ساهلل  و مسااد کوهاه نما           مساهر مى ٧٣٧٧
نغاز مسااهر   جزو اين مساجد نبوده و بعد به اين مساجد اضاهه وده نمااز بخواناد احتغااط مساتحب ىن اسات کاه وکساته بخواناد اگار راه اقاودب  احت اماام اسات و               

 حرم نماز را امام بخواند  اواند در حرم و رواب حضر  سغد ام،هدا عهللغه امسالم بهللکه در مساد متصظ به مى

داند مساهر است و بايد نماز را وکسته بخوانادب اگار در وغار رهاار مکاانى کاه در مساامه ياغ  گفتاه واد عمادا اماام بخواناد نماازش با اظ اسات                   کسى که مى ٧٣٧٨
 يادش بغايدب بنابر احتغاط واجب بايد قضا نمايد  بعد از وقت و نغز اگر هراموش کند که نماز مساهر وکسته است و امام بخواند بايد نماز را دوباره بخواندب و اگر

داند مساهر است و بايد نماز را وکسته بخوانادب اگار هراماوش کناد و بادون اوجاه و باه  اور عااد  اماام بخواناد نماازش با اظ اساتب و نغاز اگار                  کسى که مى ٧٣٧٧
ه باواد نماازش را دوبااره بخواناد بهللکاه اگار وقات قا  گرواته باواد بناابر احتغااط واجاب              حک  مساهر و سفر خود را هراموش کارده باواد در  اوراى کاه وقات داوات      

 بايد قضا نمايد 

 داند بايد نماز را وکسته بخواندب اگر امام بخواند نمازش  حغح است  مساهرد که نمى ٧٣٧٧

دال نداناد کاه در سافر ق،ات هرساخى باياد وکساته بخواناد رنانهاه          داند بايد نماز را وکساته بخواناد اگار بعضاى از خصو اغا  ىن را نداناد ما        مساهرد که مى ٧٣٧٧
 امام بخواند در  وراى که وقت باقى استب بايد نماز وکسته بخواندب و اگر وقت گروته بايد وکسته قضا نمايد 

واناد وقتاى بفهماد کاه سافرش ق،ات هرسا         داند بايد نماز را وکسته بخواند اگر به گماان اينکاه سافر اوکمتار از ق،ات هرسا  اسات اماام بخ         مساهرد که مى ٧٣٧٧
 بودهب نمازد را که امام خوانده بايد دوباره وکسته بخواند و اگر وقت ق  گروته بايد وکسته قضا نمايد 

ياد قضااد ىن نمااز    ياادش بغا  ياادش بغاياد باياد وکساته باه جاا ىورد و اگار بعاد از وقات          اگر هراموش کند که مساهر است و نماز را امام بخواند رنانهاه در وقات   ٧٣٧٢
 بر او واجب نغست 

 کسى که بايد نماز را امام بخواندب اگر وکسته باا ىورد در قر  ور  نمازش با ظ است  ٧٣٧٣

ساوم   واود کاه سافر او ق،ات هرسا  اسات رنانهاه باه رکاوع رکعات           ياا متفات   مسااهر اسات  اگر م،مول نماز رهار رکعتى وود و در بغن نمااز ياادش بغاياد کاه      ٧٣٧٤
ساوم رهتاه نماازش با اظ اسات ودر  اوراى کاه باه مبادار خوانادن ياد رکعات قا  وقات داواته باواد                  نرهتهب بايد نماز را دو رکعتى امام کند و اگر به رکاوع رکعات  

 بايد نماز را وکسته بخواند 



صو غا  نماز مساهر را نداندب مادال نداناد کاه اگار رهاار هرسا  بارود و قماان روز ياا واب ىن برگاردد باياد وکساته بخوانادب رنانهاه باه                 اگر مساهر بعضى از خ ٧٣٧٧
واود نماازش با اظ     ساوم مساامه را بفهماد باياد نمااز را دو رکعتاى اماام کناد و اگار در رکاوع مهللتفات            نغت نماز رهار رکعتى م،مول نماز واود و ياغ  از رکاوع رکعات    

 است و در  وراى که به مبدار يد رکعت از وقت ق  مانده باود بايد نماز را وکسته بخواند 

د باياد نمااز را   مساهرد که بايد نماز را امام بخواند اگر باه واساطه ندانساتن مساامه باه نغات نمااز دو رکعتاى م،امول نمااز واود و در باغن نمااز مساامه را بفهما                ٧٣٧٧
 مستحب ىن است که بعد از امام ودن نماز دوباره ىن نماز را رهار رکعتى بخواند  رهار رکعتى امام کند و احتغاط

خواقاد ده روز در ىنااا بماناد باياد نمااز را اماام بخواناد و         مساهرد که نماز نخوانده اگر يغ  از امام ودن وقت باه و ان  برسادب ياا باه جاايى برساد کاه ماى          ٧٣٧٨
 خواند و مساهر  کند در سفر بايد نماز را وکسته بخواند کسى که مساهر نغست اگر در اول وقت نماز ن

اقاد قضااد   اگر از مساهرد که بايد نماز را وکسته بخواناد نمااز ظهار ياا عصار ياا ع،ااء قضاا واود باياد ىن را دو رکعتاى قضاا نماياد اگرراه در وغار سافر بخو                 ٧٣٧٧
 ضا وود بايد رهار رکعتى قضا نمايد اگرره در سفر بخواقد ىن را قضا نمايد يکى از اين سه نماز ق ىن را به جا ىورد و اگر از کسى که مساهر نغست

و در اعبغاب نمااز    "سابحان اي و امحماد ي و   اماه ا  اي و اي اکبار    "خواناد ساى مراباه ب وياد       مستحب اسات مسااهر بعاد از قار نماازد کاه وکساته ماى         ٧٣٧٧
 تر است در اعبغب اين سه نماز وصت مرابه ب ويد ظهر و عصر و ع،ا بغ،تر سفارش وده است  بهللکه به

 نماز قضا

خواناده  کسى که نماز واجاب خاود را در وقات ىن نخواناده باياد قضااد ىن را باااىوردب اگرراه در اماام وقات نمااز خاوا  ماناده ياا باه واساطه سساتىب نمااز ن                   ٧٣٨٧
 ندارد  اد را که زن در حال حغا يا نفاب نخوانده قضا باود ومى نمازقاد يومغه

 اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازد را که خوانده با ظ بوده بايد قضاد ىن را بخواند  ٧٣٨٧

 کسى که نماز قضا دارد بايد در خواندن ىن کوااقى نکند ومى واجب نغست هورا ىن را باا ىورد  ٧٣٨٢

 اواند نماز مستحبى بخواند  کسى که نماز قضا دارد مى ٧٣٨٣

 مال دقد که نماز قضايى دارد يا نمازقايى را که خوانده  حغح نبودهب مستحب است احتغا ا قضاد ىن را باا ىورد اگر انسان احت ٧٣٨٤

عصار و   قضاد نمازقاد يومغه  زم نغست به اراغب خواناده واود مادال کساى کاه ياد روز نمااز عصار و روز بعاد نمااز ظهار را نخواناده  زم نغسات اول نمااز               ٧٣٨٧
 ر را قضا نمايد بعداز ىن نماز ظه

 زم نغسات   اگر بخواقد قضاد رند نماز وغار يومغاه مانناد نمااز ىياا  را بخواناد ياا مادال بخواقاد قضااد ياد نمااز يومغاه و رناد نمااز وغار يومغاه را بخواناد                   ٧٣٨٧
 ىنها را به اراغب باا ىورد 

اواناد مبادم    نغسات باه  اورد بخواناد کاه اراغاب حا اظ واود و قار ياد را ماى           اگر کسى نداند که نمازقايى که از او قضا وده کادام ياد جهللاوار باوده  زم      ٧٣٨٨
 بداند 

داناد کادام ياد جهللاوار قضاا وادهب احتغااط مساتحب ىن اسات کاه باه اراغاب قضاا کناد و ىنهاه اول قضاا واده اول                   اگر کسى که نمازقايى از او قضا ودهب مى ٧٣٨٧
 بخواند و دومى را بعد و قمغن  ور 

دانساته بااز  زم نغسات  اورد قضاا را بااا بغاورناد کاه اراغاب           دانناد ىن مغات اراغاب قضاا وادن را ماى       خواقناد نمااز قضاا بدقنادب و ماى      مىاگر براد مغتى  ٧٣٨٧
 حا ظ وود 

ه باا قا    اگر براد مغتى که در مسامه يغ  گفتاه واد بخواقناد رناد نفار را اجغار کنناد کاه نمااز بخوانناد  زم نغسات باراد ىنهاا وقات مرااب معاغن کنناد کا                   ٧٣٧٧
 وروع نکنند در عمظ 

 دانستهب  زم نغست به اراغب براد او قضا باا بغاورند  دانسته يا ندانند که مى اگر بدانند که مغت اراغب قضا ودن را نمى ٧٣٧٧

 ند قمه با ق  وروع به قضا کنند اوان در مسامه يغ  اگر بخواقند رند نفر را براد به جا ىوردن نماز مغت اجغر کنند  زم نغست وقت معغن کنند و مى ٧٣٧٢



داناد رهاار ااا باوده ياا يانج اااب رنانهاه مبادار کمتار را بخواناد کااهى اسات و قمهناغن                داناد مادال نماى    کسى که رند نماز از او قضا وده و وماره ىنها را نماى  ٧٣٧٣
 کند  دانسته و هراموش کردهب اگر مبدار کمتر را بخواند کفايت مى اگر وماره ىنها را مى

اواناد قباظ از خوانادن نماازد کاه قضاا وادهب نمااز اداياى را بخواناد و  زم نغسات نمااز قضاا را جهللاو                کسى که نماز قضا از قمغن روز يا روزقاد ياغ  دارد ماى   ٧٣٧٤
 بغندازد 

ر رکعتاى بخواناد باه نغات قضااد نماازد       ياا ع،ااب اگار ياد نمااز رهاا       ياا عصار سات    داند نماز ظهار اسات   داند يد نماز رهار رکعتى نخوانده و نمى کسى که مى ٧٣٧٧
 که نخوانده کاهى است 

ماااز ادا اگاار از روزقاااد گروااته نمازقاااد قضااا دارد و يااد نماااز يااا بغ،ااتر قاا  از قمااان روز از او قضااا واادهب اگررااه  زم نغساات نمازقاااد قضااا را يااغ  از ن  ٧٣٧٧
اناد وماى احتغااط اساتحبابى ىن اسات کاه نمازقااد قضاا مخصو اا نمااز قضااد قماان             بخواند حتى اگرره وقت داواته باواد و اراغاب باغن نمازقااد قضاا را قا  بد       

 روز را يغ  از نماز ادا بخواند 

 اواند نمازقاد او را قضا نمايد  اا انسان زنده است اگر ره از خواندن نماز قضاقاد خود عاجز باود دي رد نمى ٧٣٧٨

ام جماعات ادا باواد ياا قضااب و  زم نغسات قار دو ياد نمااز را بخوانناد مادال اگار نمااز قضااد  ابح را باا                وود خواندب راه نمااز اما    نماز قضا را با جماعت مى ٧٣٧٧
 نماز ظهر يا عصر امام بخواند اوکال ندارد 

خوانادن و عباداهااد دي ار عااد  دقناد بهللکاه مساتحب اسات او را باه قضااد           ههماد باه نمااز     اد کاه خاو  و باد را ماى     مستحب است بهه ممغاز يعناى بهاه    ٧٣٧٧
 نمازقا ق  وادار نمايند 

 نماز قضاى پدر که بر پسر بزرگتر واجب است

بعاد از مارگ    اوانساته قضاا کناد بار يسار بزرگتار واجاب اسات کاه           اگر يدر نماز و روزه خود را باا نغاورده باوادب رنانهاه از رود ناهرماانى اارد نکارده و ماى       ٧٣٧٧
اد را کاه در سافر ن رهتاه اگرراه      باا ىورد يا براد او اجغر ب غرد بهللکه اگر از رود ناهرمانى قا  اارد کارده باواد واجاب اسات باه قماغن  اور عماظ کناد و نغاز روزه            

 اوانسته قضا کندب واجب است که يسر بزرگتر قضا نمايد يا براد او اجغر ب غرد  نمى

 رد که يدر نماز و روزه قضا داوته يا نه رغزد بر او واجب نغست اگر يسر بزرگتر ود دا ٧٣٧٧

 اگر يسر بزرگتر بداند که يدرش نماز قضا داوته و ود کند که بااىورده يا نهب بنابر احتغاط واجب بايد قضا نمايد  ٧٣٧٢

ا واجاب نغسات وماى احتغااط مساتحب ىن اسات کاه نمااز و روزه         اگر معهللوم نباود که يسر بزرگتر کادام اساتب قضااد نمااز و روزه يادر بار قاغ  کادام از يسارق          ٧٣٧٣
 اورا بغن خودوان قسمت کنند يا براد اناام ىن قرعه بزنند 

گتار رغازد واجاب    اگر مغت و غت کرده باود که براد نمااز و روزه او اجغار ب غرنادب بعاداز ىنکاه اجغار نمااز و روزه او را باه  اور  احغح بااا ىوردب بار يسار بزر              ٧٣٧٤
 نغست 

 اگر يسر بزرگتر بخواقد نماز يدر را بخواند بايد به اکهللغد خود عمظ کند مدال قضاد نماز  بح و ممر  و ع،ا را بايد بهللند بخواند  ٧٣٧٧

 کسى که خودش نماز و روزه قضا دارد اگر نماز و روزه يدر ق  براو واجب وود قر کدام را اول باا ىورد  حغح است  ٧٣٧٧

ا ق  مر  يدر نابامغ يا ديوانه باودب وقتى کاه باامغ واد ياا عاقاظ گردياد باياد نمااز و روزه يادر را قضاا نمايادب و رنانهاه ياغ  از باامغ وادن يا                اگر يسر بزرگتر مو ٧٣٧٨
 عاقظ ودن بمغردب بر يسر دوم رغزد واجب نغست 

 نغست اگر يسر بزرگتر يغ  از ىنکه نماز و روزه يدر را قضا کند بمغرد بر يسر دوم رغزد واجب  ٧٣٧٧

 نماز جماعت

مستحب است نمازقاد واجاب خصو اا نمازقااد يومغاه را باه جماعات بخوانناد ودر نمااز  ابح و ممار  و ع،اا خصو اا باراد قمساايه مسااد و کساى کاه                   ٧٣٧٧
 ونود بغ،تر سفارش وده است   داد ا ان مساد را مى



قار رکعات از نمااز ىناان  اوا   اد و يناااه نمااز دارد و اگار دو نفار اقتادا کنناد قار              در روايتى وارد وده است که اگار ياد نفار باه اماام جماعات اقتادا کناد          ٧٤٧٧
واود ااا باه ده نفار برساند و عاده ىناان کاه از ده گروات اگار اماام ىسامانها کاوار و               رکعتى  وا  و،صد نماز دارد و قر ره بغ،اتر واوند  اوا  نمازواان بغ،اتر ماى      

 اوانند  وا  يد رکعت ىن را بنويسند  ه نويسنده ووندب نمىدرياقا مرکب و درختها قهلل  و جن و انس و مالئک

 اعتنايى جايز نغست و سزاوار نغست که انسان بدون عرر نماز جماعت را ارد کند  حاضر ن،دن به نماز جماعت از رود بى ٧٤٧٧

هارادد يعناى انهاا خواناده واودب بهتار اسات  و نغاز نمااز          مستحب است انسان  بر کند که نماز را باه جماعات بخواناد  و نمااز جماعات از نمااز اول وقات کاه          ٧٤٧٢
 باود  جماعتى را که مختصر بخواندب از نماز هرادد که ىن را  ول بدقندب بهتر مى

 وود مستحب اسات کساى کاه نماازش را هارادد خواناده دوبااره باا جماعات بخواناد و اگار بعاد بفهماد کاه نمااز اوما  با اظ باوده                   وقتى که جماعت بر يا مى ٧٤٧٣
 نماز دوم او کاهى است 

خواناده دوبااره باا جماعات بخوانادب در  اوراى کاه جماعات دوم و اواخاص ىن وغار از اول باوادب اواکال              اگر امام يا ماموم بخواقاد نماازد را کاه باه جماعات      ٧٤٧٤
 ندارد 

 وودب بايد نماز را با جماعت بخواند  ىکسى که در نماز وسواب دارد و هبط در  وراى که نماز را با جماعت بخواند از وسواب راحت م ٧٤٧٧

باه جماعات    اگر يدر يا مادر به هرزند خود امار کناد کاه نمااز را باه جماعات بخواناد راون ا اعات يادر و ماادر واجاب اساتب بناابر احتغااط واجاب باياد نمااز را                   ٧٤٧٧
 بخواند و قصد استحبا  نمايد 

امساالم باا جماعات نخوانناادب وماى باه قصاد رجااء ماان  نادارد و نمازقاااد           در زماان وغبات اماام عهللغاه    احتغااط واجاب ىن اسات کاه نمااز عغاد هطار و قربااان را         ٧٤٧٨
 خوانند  خواند م ر نماز استسباء که براد ىمدن باران مى وود به ماعت مستحبى را ق  نمى

خواناد   اش را احتغا اا دوبااره ماى    دا کارد وماى اگار نمااز يومغاه     واود باه او اقتا    خواناد قار کادام از نمازقااد يومغاه را ماى       موقعى که امام جماعت نماز يومغه ماى  ٧٤٧٧
 اواند به او اقتدا کند  هبط در  وراى که ماموم احتغا   با امام يکى باود مى

نمااز کاس دي ار     کناد ياا قضااد احتغاا ى     واود باه او اقتادا کاردب وماى اگار نماازش را احتغا اا قضاا ماى           خواند مى اگر امام جماعت قضاد نماز يومغه خود را مى ٧٤٧٧
 خواند اگر ره براد ىن يول ن رهته باود اقتداد به او اوکال دارد ومى اگر انسان بداند  ور  اقتداد به او اوکال ندارد  را مى

 اواند به او اقتدا کند  يا نماز مستحب نمى خواند نماز واجب يومغه است اگر انسان نداند نمازد را که امام مى ٧٤٧٧

انااد و بااه واسااطه ديااوار محاارا  امااام را    ساار او اقتاادا نکاارده باوااد کسااانى کااه دو  اارخ محاارا  ايسااتاده     محاارا  باوااد و کسااى ي،اات  اگاار امااام در ٧٤٧٧
 اناد و باه واساطه دياوار محارا  اماام       سار اماام اقتادا کارده باواد اقتادا کاردن کساانى کاه دو  ارخ او ايساتاده            اوانند اقتدا کنندب بهللکه اگر کسى ق  ي،ت بغنندبنمى نمى

 بغنند اوکال داردب بهللکه با ظ است  را نمى

اوانناد اقتادا کنناد و نغاز اگار باه واساطه درازد يکاى از  افهاد           اناد اماام را نبغنناد ماى     اگر باه واساطه درازد  اد اولب کساانى کاه دو  ارخ  اد ايساتاده         ٧٤٧٢
 مايند اوانند اقتدا ن اندب  د جهللود خود را نبغنندب مى دي رب کسانى که دو  رخ ىن ايستاده

ساار او اقتاادا  اگاار  اافهاد جماعاات اااا در  مساااد برسااد کسااى کااه مبابااظ در  ي،اات  ااد ايسااتاده نمااازش  ااحغح اسااتب و نغااز نماااز کسااانى کااه ي،اات ٧٤٧٣
 بغنندب اوکال داردب بهللکه با ظ است  اند و  د جهللو را نمى باود ومى نماز کسانى که دو  رخ او ايستاده کنندب  حغح مى مى

اواناد اقتادا کناد  بهللکاه اگار از دو  ارخ قا          ياا راپ باه واساطه مااموم دي ار باه اماام متصاظ نباواد نماى            ستون ايستادهب اگار از  ارخ راسات    کسى که ي،ت ٧٤٧٤
 متصظ باودب ومى از  د جهللو حتى يد نفر را ق  نبغندب جماعت او  حغح نغست 

وماى اگار مکاان اماام مبادار خغهللاى کماى بهللنادار باوادب اواکال نادارد  و نغاز اگار زماغن سراواغب باواد و                 جاد ايستادن امام بايد از جاد مااموم بهللنادار نباواد     ٧٤٧٧
 امام در  رهى که بهللندار است بايستد در  وراى که سراوغبى ىن زياد نباود و  ورد باود که به ىن زمغن مسطح ب ويند مانعى ندارد 

اى کاه بهللنادد باه مبادار متعاارخ زماان قادي  باواد مداظ ىن کاه اماام در  احن مسااد و مااموم در ي،ات                اگر جاد ماموم بهللندار از جااد اماام باواد در  اور     ٧٤٧٧
 بام بايستد اوکال نداردب ومى اگر مدظ ساختمانهاد رند  ببه اين زمان باودب جماعت اوکال دارد 



اوانناد   ههماد ها اهلله واودب رنانهاه ندانناد نمااز او با اظ اساتب ماى          اد کاه خاو  و باد را ماى     اند بهه ممغاز يعناى بهاه    اگر بغن کسانى که در يد  د ايستاده ٧٤٧٨
 اقتدا کنند 

اواناد اکبغار ب وياد وماى احتغااط مساتحب        بعد از اکبغر امام اگر  د جهللو ىماده نماازب و اکبغار گفاتن ىناان نزدياد باواد کساى کاه در  اد بعاد ايساتادهب ماى             ٧٤٧٧
 ىن است که  بر کند اا اکبغر  د جهللو امام وود 

 اواند اقتدا نمايد  يا نهب مى اواند اقتدا کندب ومى اگر نداند نماز ىنان  حغح است اگر بداند نماز يد  د از  فهاد جهللو با ظ استب در  فهاد بعد نمى ٧٤٧٧

 کند اواند به او اقتدا  قرگاه بداند نماز امام با ظ است مدال بداند امام وضو نداردب اگر ره خود امام مهللتفت نباودب نمى ٧٤٢٧

 است  اگر ماموم بعد از نماز بفهمد که امام عادل نبودهب يا کاهر بودهب يا به جهتى نمازش با ظ بودهب مدال بى وضو نماز خواندهب نمازش  حغح ٧٤٢٧

دقاد باياد نمااز را باه      ش ماى اگر در بغن نماز ود کند که اقتدا کرده يا ناهب رنانهاه در حاامى باواد کاه وظغفاه مااموم اساتب مادال باه حماد و ساوره اماام گاو               ٧٤٢٢
 ادد امام نمايد جماعت امام کندب و اگر م،مول کارد باود که ق  وظغفه امام و ق  وظغفه ماموم است مدال در رکوع يا ساده باودب بايد نماز را به نغت هر

 اواند نغت هرادد کند  انسان در بغن نماز جماعت مى ٧٤٢٣

حماد و ساوره را بخوانادب وماى اگار ياغ  از اماام وادن حماد و ساوره نغات             مد و سوره اماام نغات هارادد کنادب  زم نغسات     اگر ماموم به واسطه عررد بعد از ح ٧٤٢٤
 هرادد نمايدب بايد مبدارد را که امام نخوانده بخواند 

واود کاه نغات هارادد کناد ياا ناهب و بعاد         اگر در بغن نماز جماعت نغات هارادد نمايادب بناابر احتغااط واجاب نباياد دوبااره نغات جماعات کناد  وماى اگار ماردد                ٧٤٢٧
 اصمغ  ب غرد نماز را با جماعت امام کندب نمازش  حغح است 

 اگر ود کند که نغت هرادد کرده يا نهب بايد بنا ب رارد که نغت هرادد نکرده است  ٧٤٢٧

م واده باوادب نماازش باه  اور جماعات  احغح اسات و ياد          اگر موقعى که امام در رکاوع اساتب اقتادا کناد و باه رکاوع اماام برسادب اگار راه  کار اماام اماا              ٧٤٢٨
 باود و بايد ىن را امام نمايد  وودب اما اگر به مبدار رکوع خ  وود و به رکوع امام نرسدب نمازش به  ور هرادد  حغح مى حسا  مى رکعت

ع اماام رساغده ياا ناهب نماازش  احغح اسات و هارادد         اگر موقعى که اماام در رکاوع اسات اقتادا کناد و باه مبادار رکاوع خا  واود و واد کناد کاه باه رکاو                ٧٤٢٧
 وود  مى

اواناد نغات هارادد کنادب ياا  ابر کناد         اگر موقعى که امام در رکوع است اقتدا کند و يغ  از ىن کاه باه انادازه رکاوع خا  واودب اماام سار از رکاوع بارداردب ماى            ٧٤٢٧
و ماى اگار برخاساتن اماام باه قادرد  اول بک،اد کاه ن ويناد ايان واخص نمااز جماعات                اا امام براد رکعت بعد برخغزد و ىن را رکعات اول نمااز خاود حساا  کناد     

 خواندب بايد نغت هرادد نمايد  مى

باياد رکاوع   اگر اول نماز يا بغن حمد و ساوره اقتادا کناد و ياغ  از ىن کاه باه رکاوع رود اماام سار از رکاوع بارداردب نمااز او باه  اور جماعات  احغح اساتب و                   ٧٤٣٧
 امام برساند  کند و خود را به

بن،اغند   اگر موقعى برسد که امام م،مول خواندن ا،اهد ىخار نمااز اسات رنانهاه بخواقاد باه  اوا  جماعات برسادب باياد بعاد از نغات و گفاتن اکبغارة ا حارام                 ٧٤٣٧
دوبااره نغات کناد و اکبغار ب ويادب حماد و ساوره را        و ا،هد را با امام بخواند ومى سالم را ن ويد و  بر کند ااا اماام ساالم نمااز را بدقادب بعاد بايساتد و بادون ىن کاه          

 بخواند و ىن را رکعت اول نماز خود حسا  کند 

ه قاد او بهللنادار از   ماموم نبايد جهللوار از امام بايستدب و اگر مسااود او قا  بايساتدب اواکال دارد و باه احتغااط واجاب باياد کماى عباب اار از اماام بايساتدب اگار را                ٧٤٣٢
 و ساود سرش جهللوار از امام باود  امام باودب که در رکوع

واود ها اهلله نباوادب و قمهناغن اسات باغن انساان و مااموم دي ارد کاه انساان             در نماز جماعت بايد بغن ماموم و امام يرده و مانند ىن کاه ي،ات ىن دياده نماى     ٧٤٣٣
اماام ياا باغن ىن زن و مااموم دي ارد کاه مارد اسات و زن باه           به واسطه او به امام متصظ واده اسات وماى اگار اماامب مارد و مااموم زن باواد رنانهاه باغن ىن زن و          

 بواسطه او به امام متصظ وده است يرده و مانند ىن باود اوکال ندارد 



را  اگر بعد از وروع باه نمااز باغن مااموم و اماام ياا باغن مااموم و کساى کاه مااموم باه واساطه او متصاظ باه اماام اسات يارده ياا رغاز دي ارد کاه ي،ات ىن                        ٧٤٣٤
 وودب و  حغح است  وان ديد ها هلله وودب نمازش هرادد مىا نمى

کاه   اگر بغن جاد ساده مااموم و جااد ايساتادن اماام باه قادر گ،اادد باغن دو قادم ها اهلله باواد اواکال ناداردب و نغاز اگار باغن انساان باه واساطه ماامومى                     ٧٤٣٧
ه باواد نماازش اواکال ناداردب و احتغااط مساتحب ىن اسات کاه جااد سااده           جهللود او ايستاده و انساان باه وساغهلله او باه اماام متصاظ اسات باه قماغن مبادار ها اهلل           

 ماموم با جاد کسى که جهللود او ايستاده قغ  ها هلله نداوته باود 

ياا راپ او اقتادا کارده باه اماام متصاظ باواد و از جهللاو باه اماام متصاظ نباوادب رنانهاه باه انادازه گ،اادد باغن دو                    اگر ماموم به واسطه کسى که  رخ راسات  ٧٤٣٧
 قدم ق  ها هلله داوته باوند نمازش  حغح است 

زش هارادد  اگر در نماز بغن ماموم و امام يا بغن ماموم و کسى که مااموم باه واساطه او باه اماام متصاظ اسات بغ،اتر از ياد قادم بازر  ها اهلله يغادا واود نماا                ٧٤٣٨
 وود و  حغح است  مى

ه نغات هارادد نماينادب اگار ها اهلله باه انادازه ياد قادم بازر  نباواد نمااز  اد بعاد باه  اور                 اگر نماز قمه کسانى که در  د جهللو قستند اماام واود ياا قما     ٧٤٣٧
 وود و  حغح است  جماعت  حغحب و اگر بغ،تر از اين مبدار باود هرادد مى

ساغنه ياا را باه زماغن ب ارارد و       خواناد و احتغااط ىن اسات کاه موقا  خوانادن ا،اهد ان ،اتان دسات و          اگر در رکعت دوم اقتدا کند قنو  و ا،هد را با اماام ماى   ٧٤٣٧
وع ياا سااده خاود را باه اماام      زانوقا را بهللند کند و بايد بعد از ا،هد با امام برخغزد و حماد و ساوره را بخواناد و اگرباراد ساوره وقات ناداردب حماد را اماام کناد و در رکا           

 ر است که احتغا ا نماز را دوباره بخواند برساندب يا نغت هرادد کند و نمازش  حغح استب ومى اگر در ساده به امام برسدب بهت

ساوم اماام اساتب بعاد از دو سااده بن،اغند و        اگر ماوقعى کاه اماام در رکعات دوم نمااز رهاار رکعتاى اسات اقتادا کنادب باياددر رکعات دوم نماازش کاه رکعات                ٧٤٤٧
 ردبيد مرابه ب ويد و در رکوع يا ساده خود را به امام برساند مبدار واجب بخواند و برخغزدب و رنانهه براد گفتن سه مرابه اسبغحا  وقت ندا ا،هد را به

 سوم يا رهارم باود و ماموم بداند که اگر اقتدا کناد و حماد را بخواناد باه رکاوع اماام نماى رسادب بناابر احتغااط واجاب باياد  ابر کناد ااا اماام                  اگر امام در رکعت ٧٤٤٧
 به رکوع رودب بعد اقتدا نمايد 

ا باه  سوم يا رهارم امام اقتدا کندب بايد حمد و سوره را بخواناد و اگار باراد ساوره وقات نادارد باياد حماد را اماام کناد و در رکاوع ياا سااده خاود ر               اگر در رکعت ٧٤٤٢
 امام برساندب ومى اگر در ساده به امام برسد بهتر است که احتغا ا نماز را دوباره بخواند 

 سوره را بخواند در رکوع به امام نمى رسدب بايد سوره را نخواندب ومى اگر خواند نمازش  حغح است داند اگر  کسى که مى ٧٤٤٣

واروع  کسى که ا مغنان دارد که اگر سوره را واروع کناد ياا اماام نماياد باه رکاوع اماام ماى رسادب احتغااط واجاب ىن اسات کاه ساوره را واروع کناد ياا اگار                     ٧٤٤٤
 کرده امام نمايد 

 بغن داردب اگر سوره را بخواند به رکوع امام مى رسدب رنانهه سوره را بخواند و به رکوع نرسد نمازش  حغح است کسى که ي ٧٤٤٧

اواناد اقتادا کناد وماى باياد حماد و ساوره را باه قصاد قربات بخواناد و اگار راه بعاد بفهماد کاه                  اگر امام ايستاده باود و ماموم نداند که در کدام رکعت است ماى  ٧٤٤٧
 کعت اول يا دوم بوده نمازش  حغح است امام در ر

ساوم ياا رهاارم باوده نماازش  احغح اسات          حماد و ساوره نخواناد و بعاد از رکاوع بفهماد کاه در رکعات         اگر به خغال اين که اماام در رکعات اول ياا دوم اسات     ٧٤٤٨
 و در رکوع يا ساده خود را به امام برساند  ومى اگر يغ  از رکوع بفهمد بايد حمد و سوره را بخواند و اگر وقت ندارد هبط حمد را بخواند

حماد و ساوره را بخواناد و ياغ  از رکاوع ياا بعاد از ىن بفهماد کاه در رکعات اول ياا دوم باوده نماازش               ساوم ياا رهاارم اسات     اگر به خغال اين که امام در رکعت ٧٤٤٧
  حغح است 

ا مغناان نادارد کاه اگار نمااز را اماام کناد باه جماعات برسادب مساتحب اسات نمااز را              اگر موقعى که م،مول نماز مستحبى است جماعات بار ياا واود رنانهاه       ٧٤٤٧
 وود بهللکه اگر ا مغنان نداوته باود که به رکعت اول برسد مستحب است به قمغن دستور رهتار نمايد  رقا کند و م،مول نماز جماعت

ساوم نرهتاه و ا مغناان نادارد کاه اگار نمااز را اماام          واود رنانهاه باه رکاوع رکعات     اگر موقعى که م،مول نماز سه رکعتى يا رهار رکعتى اسات جماعات بار ياا      ٧٤٧٧
 کند به جماعت برسدب مستحب است به نغت نماز مستحبى نماز را دو رکعتى امام کند و خود را به جماعت برساند 



 د اگر نماز امام امام وود و ماموم م،مول ا،هد يا سالم اول باود  زم نغست نغت هرادد کن ٧٤٧٧

اواناد برخغازد و نمااز را اماام کناد و ياا ان ،اتان دساتب و ساغنه ياا را            خواناد ماى   کسى که يد رکعت از امام عبب مانده وقتاى اماام ا،اهد رکعات ىخار را ماى       ٧٤٧٢
 به زمغن ب رارد و زانوقا را بهللند ن ه دارد و  بر کند اا امام سالم نماز را ب ويد و بعد برخغزد 

 نماز جماعت

است نمازقاد واجاب خصو اا نمازقااد يومغاه را باه جماعات بخوانناد ودر نمااز  ابح و ممار  و ع،اا خصو اا باراد قمساايه مسااد و کساى کاه                   مستحب ٧٣٧٧
 ونود بغ،تر سفارش وده است   داد ا ان مساد را مى

د و يناااه نمااز دارد و اگار دو نفار اقتادا کنناد قار        در روايتى وارد وده است که اگار ياد نفار باه اماام جماعات اقتادا کناد قار رکعات از نمااز ىناان  اوا   ا               ٧٤٧٧
واود ااا باه ده نفار برساند و عاده ىناان کاه از ده گروات اگار اماام ىسامانها کاوار و               رکعتى  وا  و،صد نماز دارد و قر ره بغ،اتر واوند  اوا  نمازواان بغ،اتر ماى      

  وا  يد رکعت ىن را بنويسند اوانند  درياقا مرکب و درختها قهلل  و جن و انس و مالئکه نويسنده ووندب نمى

 اعتنايى جايز نغست و سزاوار نغست که انسان بدون عرر نماز جماعت را ارد کند  حاضر ن،دن به نماز جماعت از رود بى ٧٤٧٧

بهتار اسات  و نغاز نمااز      مستحب است انسان  بر کند که نماز را باه جماعات بخواناد  و نمااز جماعات از نمااز اول وقات کاه هارادد يعناى انهاا خواناده واودب              ٧٤٧٢
 باود  جماعتى را که مختصر بخواندب از نماز هرادد که ىن را  ول بدقندب بهتر مى

وود مستحب اسات کساى کاه نماازش را هارادد خواناده دوبااره باا جماعات بخواناد و اگار بعاد بفهماد کاه نمااز اوما  با اظ باوده                    وقتى که جماعت بر يا مى ٧٤٧٣
 نماز دوم او کاهى است 

خواناده دوبااره باا جماعات بخوانادب در  اوراى کاه جماعات دوم و اواخاص ىن وغار از اول باوادب اواکال              اگر امام يا ماموم بخواقاد نماازد را کاه باه جماعات      ٧٤٧٤
 ندارد 

 ت بخواند وودب بايد نماز را با جماع کسى که در نماز وسواب دارد و هبط در  وراى که نماز را با جماعت بخواند از وسواب راحت مى ٧٤٧٧

باه جماعات    اگر يدر يا مادر به هرزند خود امار کناد کاه نمااز را باه جماعات بخواناد راون ا اعات يادر و ماادر واجاب اساتب بناابر احتغااط واجاب باياد نمااز را                   ٧٤٧٧
 بخواند و قصد استحبا  نمايد 

م باا جماعات نخوانناادب وماى باه قصاد رجااء ماان  نادارد و نمازقاااد         امساال  احتغااط واجاب ىن اسات کاه نمااز عغاد هطار و قربااان را در زماان وغبات اماام عهللغاه            ٧٤٧٨
 خوانند  خواند م ر نماز استسباء که براد ىمدن باران مى وود به ماعت مستحبى را ق  نمى

خواناد   ش را احتغا اا دوبااره ماى   ا واود باه او اقتادا کارد وماى اگار نمااز يومغاه         خواناد قار کادام از نمازقااد يومغاه را ماى       موقعى که امام جماعت نماز يومغه ماى  ٧٤٧٧
 اواند به او اقتدا کند  هبط در  وراى که ماموم احتغا   با امام يکى باود مى

کناد ياا قضااد احتغاا ى نمااز کاس دي ار         واود باه او اقتادا کاردب وماى اگار نماازش را احتغا اا قضاا ماى           خواند مى اگر امام جماعت قضاد نماز يومغه خود را مى ٧٤٧٧
 گر ره براد ىن يول ن رهته باود اقتداد به او اوکال دارد ومى اگر انسان بداند  ور  اقتداد به او اوکال ندارد خواند ا را مى

 اواند به او اقتدا کند  يا نماز مستحب نمى خواند نماز واجب يومغه است اگر انسان نداند نمازد را که امام مى ٧٤٧٧

انااد و بااه واسااطه ديااوار محاارا  امااام را    اقتاادا نکاارده باوااد کسااانى کااه دو  اارخ محاارا  ايسااتاده    ساار او اگاار امااام در محاارا  باوااد و کسااى ي،اات   ٧٤٧٧
اناد و باه واساطه دياوار محارا  اماام        سار اماام اقتادا کارده باواد اقتادا کاردن کساانى کاه دو  ارخ او ايساتاده            اوانند اقتدا کنندب بهللکه اگر کسى ق  ي،ت بغنندبنمى نمى

 هللکه با ظ است بغنند اوکال داردب ب را نمى

اوانناد اقتادا کنناد و نغاز اگار باه واساطه درازد يکاى از  افهاد           اناد اماام را نبغنناد ماى     اگر باه واساطه درازد  اد اولب کساانى کاه دو  ارخ  اد ايساتاده         ٧٤٧٢
 اوانند اقتدا نمايند  اندب  د جهللود خود را نبغنندب مى دي رب کسانى که دو  رخ ىن ايستاده

ساار او اقتاادا  اااا در  مساااد برسااد کسااى کااه مبابااظ در  ي،اات  ااد ايسااتاده نمااازش  ااحغح اسااتب و نغااز نماااز کسااانى کااه ي،اات اگاار  اافهاد جماعاات ٧٤٧٣
 بغنندب اوکال داردب بهللکه با ظ است  اند و  د جهللو را نمى باود ومى نماز کسانى که دو  رخ او ايستاده کنندب  حغح مى مى



اواناد اقتادا کناد  بهللکاه اگار از دو  ارخ قا          ياا راپ باه واساطه مااموم دي ار باه اماام متصاظ نباواد نماى            ستون ايستادهب اگار از  ارخ راسات    کسى که ي،ت ٧٤٧٤
 متصظ باودب ومى از  د جهللو حتى يد نفر را ق  نبغندب جماعت او  حغح نغست 

وماى اگار مکاان اماام مبادار خغهللاى کماى بهللنادار باوادب اواکال نادارد  و نغاز اگار زماغن سراواغب باواد و                 جاد ايستادن امام بايد از جاد مااموم بهللنادار نباواد     ٧٤٧٧
 امام در  رهى که بهللندار است بايستد در  وراى که سراوغبى ىن زياد نباود و  ورد باود که به ىن زمغن مسطح ب ويند مانعى ندارد 

اى کاه بهللنادد باه مبادار متعاارخ زماان قادي  باواد مداظ ىن کاه اماام در  احن مسااد و مااموم در ي،ات                اگر جاد ماموم بهللندار از جااد اماام باواد در  اور     ٧٤٧٧
 بام بايستد اوکال نداردب ومى اگر مدظ ساختمانهاد رند  ببه اين زمان باودب جماعت اوکال دارد 

اوانناد   ههماد ها اهلله واودب رنانهاه ندانناد نمااز او با اظ اساتب ماى          اد کاه خاو  و باد را ماى     اند بهه ممغاز يعناى بهاه    اگر بغن کسانى که در يد  د ايستاده ٧٤٧٨
 اقتدا کنند 

اواناد اکبغار ب وياد وماى احتغااط مساتحب        بعد از اکبغر امام اگر  د جهللو ىماده نماازب و اکبغار گفاتن ىناان نزدياد باواد کساى کاه در  اد بعاد ايساتادهب ماى             ٧٤٧٧
 ىن است که  بر کند اا اکبغر  د جهللو امام وود 

 اواند اقتدا نمايد  يا نهب مى اواند اقتدا کندب ومى اگر نداند نماز ىنان  حغح است اگر بداند نماز يد  د از  فهاد جهللو با ظ استب در  فهاد بعد نمى ٧٤٧٧

 کند اواند به او اقتدا  قرگاه بداند نماز امام با ظ است مدال بداند امام وضو نداردب اگر ره خود امام مهللتفت نباودب نمى ٧٤٢٧

 است  اگر ماموم بعد از نماز بفهمد که امام عادل نبودهب يا کاهر بودهب يا به جهتى نمازش با ظ بودهب مدال بى وضو نماز خواندهب نمازش  حغح ٧٤٢٧

دقاد باياد نمااز را باه      ش ماى اگر در بغن نماز ود کند که اقتدا کرده يا ناهب رنانهاه در حاامى باواد کاه وظغفاه مااموم اساتب مادال باه حماد و ساوره اماام گاو               ٧٤٢٢
 ادد امام نمايد جماعت امام کندب و اگر م،مول کارد باود که ق  وظغفه امام و ق  وظغفه ماموم است مدال در رکوع يا ساده باودب بايد نماز را به نغت هر

 اواند نغت هرادد کند  انسان در بغن نماز جماعت مى ٧٤٢٣

حماد و ساوره را بخوانادب وماى اگار ياغ  از اماام وادن حماد و ساوره نغات             مد و سوره اماام نغات هارادد کنادب  زم نغسات     اگر ماموم به واسطه عررد بعد از ح ٧٤٢٤
 هرادد نمايدب بايد مبدارد را که امام نخوانده بخواند 

واود کاه نغات هارادد کناد ياا ناهب و بعاد         اگر در بغن نماز جماعت نغات هارادد نمايادب بناابر احتغااط واجاب نباياد دوبااره نغات جماعات کناد  وماى اگار ماردد                ٧٤٢٧
 اصمغ  ب غرد نماز را با جماعت امام کندب نمازش  حغح است 

 اگر ود کند که نغت هرادد کرده يا نهب بايد بنا ب رارد که نغت هرادد نکرده است  ٧٤٢٧

م واده باوادب نماازش باه  اور جماعات  احغح اسات و ياد          اگر موقعى که امام در رکاوع اساتب اقتادا کناد و باه رکاوع اماام برسادب اگار راه  کار اماام اماا              ٧٤٢٨
 باود و بايد ىن را امام نمايد  وودب اما اگر به مبدار رکوع خ  وود و به رکوع امام نرسدب نمازش به  ور هرادد  حغح مى حسا  مى رکعت

ع اماام رساغده ياا ناهب نماازش  احغح اسات و هارادد         اگر موقعى که اماام در رکاوع اسات اقتادا کناد و باه مبادار رکاوع خا  واود و واد کناد کاه باه رکاو                ٧٤٢٧
 وود  مى

اواناد نغات هارادد کنادب ياا  ابر کناد         اگر موقعى که امام در رکوع است اقتدا کند و يغ  از ىن کاه باه انادازه رکاوع خا  واودب اماام سار از رکاوع بارداردب ماى            ٧٤٢٧
و ماى اگار برخاساتن اماام باه قادرد  اول بک،اد کاه ن ويناد ايان واخص نمااز جماعات                اا امام براد رکعت بعد برخغزد و ىن را رکعات اول نمااز خاود حساا  کناد     

 خواندب بايد نغت هرادد نمايد  مى

باياد رکاوع   اگر اول نماز يا بغن حمد و ساوره اقتادا کناد و ياغ  از ىن کاه باه رکاوع رود اماام سار از رکاوع بارداردب نمااز او باه  اور جماعات  احغح اساتب و                   ٧٤٣٧
 امام برساند  کند و خود را به

بن،اغند   اگر موقعى برسد که امام م،مول خواندن ا،اهد ىخار نمااز اسات رنانهاه بخواقاد باه  اوا  جماعات برسادب باياد بعاد از نغات و گفاتن اکبغارة ا حارام                 ٧٤٣٧
دوبااره نغات کناد و اکبغار ب ويادب حماد و ساوره را        و ا،هد را با امام بخواند ومى سالم را ن ويد و  بر کند ااا اماام ساالم نمااز را بدقادب بعاد بايساتد و بادون ىن کاه          

 بخواند و ىن را رکعت اول نماز خود حسا  کند 



ه قاد او بهللنادار از   ماموم نبايد جهللوار از امام بايستدب و اگر مسااود او قا  بايساتدب اواکال دارد و باه احتغااط واجاب باياد کماى عباب اار از اماام بايساتدب اگار را                ٧٤٣٢
 و ساود سرش جهللوار از امام باود  امام باودب که در رکوع

واود ها اهلله نباوادب و قمهناغن اسات باغن انساان و مااموم دي ارد کاه انساان             در نماز جماعت بايد بغن ماموم و امام يرده و مانند ىن کاه ي،ات ىن دياده نماى     ٧٤٣٣
اماام ياا باغن ىن زن و مااموم دي ارد کاه مارد اسات و زن باه           به واسطه او به امام متصظ واده اسات وماى اگار اماامب مارد و مااموم زن باواد رنانهاه باغن ىن زن و          

 بواسطه او به امام متصظ وده است يرده و مانند ىن باود اوکال ندارد 

را  اگر بعد از وروع باه نمااز باغن مااموم و اماام ياا باغن مااموم و کساى کاه مااموم باه واساطه او متصاظ باه اماام اسات يارده ياا رغاز دي ارد کاه ي،ات ىن                        ٧٤٣٤
 وودب و  حغح است  وان ديد ها هلله وودب نمازش هرادد مىا نمى

کاه   اگر بغن جاد ساده مااموم و جااد ايساتادن اماام باه قادر گ،اادد باغن دو قادم ها اهلله باواد اواکال ناداردب و نغاز اگار باغن انساان باه واساطه ماامومى                     ٧٤٣٧
ه باواد نماازش اواکال ناداردب و احتغااط مساتحب ىن اسات کاه جااد سااده           جهللود او ايستاده و انساان باه وساغهلله او باه اماام متصاظ اسات باه قماغن مبادار ها اهلل           

 ماموم با جاد کسى که جهللود او ايستاده قغ  ها هلله نداوته باود 

ياا راپ او اقتادا کارده باه اماام متصاظ باواد و از جهللاو باه اماام متصاظ نباوادب رنانهاه باه انادازه گ،اادد باغن دو                    اگر ماموم به واسطه کسى که  رخ راسات  ٧٤٣٧
 قدم ق  ها هلله داوته باوند نمازش  حغح است 

زش هارادد  اگر در نماز بغن ماموم و امام يا بغن ماموم و کسى که مااموم باه واساطه او باه اماام متصاظ اسات بغ،اتر از ياد قادم بازر  ها اهلله يغادا واود نماا                ٧٤٣٨
 وود و  حغح است  مى

ه نغات هارادد نماينادب اگار ها اهلله باه انادازه ياد قادم بازر  نباواد نمااز  اد بعاد باه  اور                 اگر نماز قمه کسانى که در  د جهللو قستند اماام واود ياا قما     ٧٤٣٧
 وود و  حغح است  جماعت  حغحب و اگر بغ،تر از اين مبدار باود هرادد مى

ساغنه ياا را باه زماغن ب ارارد و       خواناد و احتغااط ىن اسات کاه موقا  خوانادن ا،اهد ان ،اتان دسات و          اگر در رکعت دوم اقتدا کند قنو  و ا،هد را با اماام ماى   ٧٤٣٧
وع ياا سااده خاود را باه اماام      زانوقا را بهللند کند و بايد بعد از ا،هد با امام برخغزد و حماد و ساوره را بخواناد و اگرباراد ساوره وقات ناداردب حماد را اماام کناد و در رکا           

 ر است که احتغا ا نماز را دوباره بخواند برساندب يا نغت هرادد کند و نمازش  حغح استب ومى اگر در ساده به امام برسدب بهت

ساوم اماام اساتب بعاد از دو سااده بن،اغند و        اگر ماوقعى کاه اماام در رکعات دوم نمااز رهاار رکعتاى اسات اقتادا کنادب باياددر رکعات دوم نماازش کاه رکعات                ٧٤٤٧
 ردبيد مرابه ب ويد و در رکوع يا ساده خود را به امام برساند مبدار واجب بخواند و برخغزدب و رنانهه براد گفتن سه مرابه اسبغحا  وقت ندا ا،هد را به

 سوم يا رهارم باود و ماموم بداند که اگر اقتدا کناد و حماد را بخواناد باه رکاوع اماام نماى رسادب بناابر احتغااط واجاب باياد  ابر کناد ااا اماام                 اگر امام در رکعت ٧٤٤٧
 به رکوع رودب بعد اقتدا نمايد 

ا باه  سوم يا رهارم امام اقتدا کندب بايد حمد و سوره را بخواناد و اگار باراد ساوره وقات نادارد باياد حماد را اماام کناد و در رکاوع ياا سااده خاود ر               اگر در رکعت ٧٤٤٢
 امام برساندب ومى اگر در ساده به امام برسد بهتر است که احتغا ا نماز را دوباره بخواند 

 سوره را بخواند در رکوع به امام نمى رسدب بايد سوره را نخواندب ومى اگر خواند نمازش  حغح است داند اگر  کسى که مى ٧٤٤٣

واروع  کسى که ا مغنان دارد که اگر سوره را واروع کناد ياا اماام نماياد باه رکاوع اماام ماى رسادب احتغااط واجاب ىن اسات کاه ساوره را واروع کناد ياا اگار                     ٧٤٤٤
 کرده امام نمايد 

 بغن داردب اگر سوره را بخواند به رکوع امام مى رسدب رنانهه سوره را بخواند و به رکوع نرسد نمازش  حغح است کسى که ي ٧٤٤٧

اواناد اقتادا کناد وماى باياد حماد و ساوره را باه قصاد قربات بخواناد و اگار راه بعاد بفهماد کاه                  اگر امام ايستاده باود و ماموم نداند که در کدام رکعت است ماى  ٧٤٤٧
 کعت اول يا دوم بوده نمازش  حغح است امام در ر

ساوم ياا رهاارم باوده نماازش  احغح اسات          حماد و ساوره نخواناد و بعاد از رکاوع بفهماد کاه در رکعات         اگر به خغال اين که اماام در رکعات اول ياا دوم اسات     ٧٤٤٨
 و در رکوع يا ساده خود را به امام برساند  ومى اگر يغ  از رکوع بفهمد بايد حمد و سوره را بخواند و اگر وقت ندارد هبط حمد را بخواند



حماد و ساوره را بخواناد و ياغ  از رکاوع ياا بعاد از ىن بفهماد کاه در رکعات اول ياا دوم باوده نماازش               ساوم ياا رهاارم اسات     اگر به خغال اين که امام در رکعت ٧٤٤٧
  حغح است 

ا مغناان نادارد کاه اگار نمااز را اماام کناد باه جماعات برسادب مساتحب اسات نمااز را              اگر موقعى که م،مول نماز مستحبى است جماعات بار ياا واود رنانهاه       ٧٤٤٧
 وود بهللکه اگر ا مغنان نداوته باود که به رکعت اول برسد مستحب است به قمغن دستور رهتار نمايد  رقا کند و م،مول نماز جماعت

ساوم نرهتاه و ا مغناان نادارد کاه اگار نمااز را اماام          واود رنانهاه باه رکاوع رکعات     اگر موقعى که م،مول نماز سه رکعتى يا رهار رکعتى اسات جماعات بار ياا      ٧٤٧٧
 کند به جماعت برسدب مستحب است به نغت نماز مستحبى نماز را دو رکعتى امام کند و خود را به جماعت برساند 

 د اگر نماز امام امام وود و ماموم م،مول ا،هد يا سالم اول باود  زم نغست نغت هرادد کن ٧٤٧٧

اواناد برخغازد و نمااز را اماام کناد و ياا ان ،اتان دساتب و ساغنه ياا را            خواناد ماى   کسى که يد رکعت از امام عبب مانده وقتاى اماام ا،اهد رکعات ىخار را ماى       ٧٤٧٢
 به زمغن ب رارد و زانوقا را بهللند ن ه دارد و  بر کند اا امام سالم نماز را ب ويد و بعد برخغزد 

 شرايط امام جماعت

اماام او قا  باياد مارد باواد  و اقتادا کاردن بهاه          امام جماعت بايد بامغ و عاقظ و وغعه دوازده امامى و عادل و حاالل زاده باواد و نمااز را باه  اور  احغح بخوانادب و نغاز اگار مااموم مارد اسات             ٧٤٧٣
 ن نغز مرد باود ههمد به بهه ممغز دي ر جايز نغست  و احتغاط واجب ىن است که امام ز ممغز که خو  و بد را مى

 يا نهب مى اواند به او اقتدا نمايد  خود باقى است امامى را که عادل مى دانستهب اگر ود کند به عدامت ٧٤٧٤

خوانادب اقتادا    ى کاه خوابغاده نمااز ماى    اواناد باه کسا    خواناد نماى   خواناد اقتادا کناد و کساى کاه ن،ساته نمااز ماى         اواند به کسى که ن،سته يا خوابغاده نمااز ماى    خواند نمى کسى که ايستاده نماز مى ٧٤٧٧
 نمايد 

خواناد اقتادا کناد وماى      اواناد باه کساى کاه ن،ساته نمااز ماى        خواناد اقتادا کناد و قمهناغن کساى کاه خوابغاده اسات ماى          اواند به کساى کاه ن،ساته نمااز ماى      خواند مى کسى که ن،سته نماز مى ٧٤٧٧
 خواندب اقتدا نمايد  ه نماز مىاواند به کسى که خوابغد خواند نمى کسى که ن،سته نماز مى

خواناد بناابر احتغااط واجاب نباياد باه        واود باه او اقتادا کارد وماى اگار باه واساطه عاررد باا مبااب نااس نمااز ماى               اد نماز بخواند مى اگر امام جماعت به واسطه عررد با اغم  يا با وضود جبغره ٧٤٧٨
 او اقتدا کرد 

 وود به او اقتدا کرد  بغرون ىمدن بول و وائط خوددارد کند بنابر احتغاط واجب نمىاواند از  اگر امام مرضى دارد که نمى ٧٤٧٧

 وود  بنابر احتغاط واجب کسى که مر  خوره يا يغسى داردب نبايد امام جماعت ٧٤٧٧

 احکام جماعت

ر نغات کناد اقتادا ماى کان  باه اماام حاضار نماازش  احغح           کند بايد امام را معغن نمايادب وماى دانساتن اسا  او  زم نغساتب مادال اگا        موقعى که ماموم نغت مى ٧٤٧٧
 است 

ساوم ياا رهاارم اماام باواد باياد حماد و ساوره را          ماموم باياد وغار از حماد و ساوره قماه رغاز نمااز را خاودش بخواناد وماى اگار رکعات اول ياا دوم اوب رکعات               ٧٤٧٧
 بخواند 

حمااد و سااوره امااام را ب،اانود اگاار رااه کهللمااا  را ا،ااخغص ندقاادب بايااد حمااد و سااوره را  اگاار ماااموم در رکعاات اول و دوم نماااز  اابح و مماار  و ع،ااا  ااداد ٧٤٧٢
 حمد و سوره بخواند ومى بايد ىقسته بخواند و رنانهه سهوا بهللند بخواند اوکال ندارد  نخواند و اگر  داد امام را ن،نودب مستحب است

 واجب ىن است که حمد و سوره را نخواند  اگر ماموم بعضى از کهللما  حمد و سوره امام را ب،نودب احتغاط ٧٤٧٣

وانود  اداد اماام نغسات و حماد و ساوره بخواناد و بعاد بفهماد  اداد اماام باوده              اگر ماموم ساهوا حماد و ساوره بخواناد ياا خغاال کناد  ادايى را کاه ماى           ٧٤٧٤
 نمازش  حغح است 

 يا  داد کس دي رب مى اواند حمد و سوره بخواند   داد امام ستونود يا نهب يا  دايى ب،نود و نداند  اگر ود کند که  داد امام را مى ٧٤٧٧



 ماموم بايد در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصرب حمد و سوره نخواند و مستحب است به جاد ىن  کر ب ويد  ٧٤٧٧

 ب ويد بهللکه احتغاط واجب ىن است که اا اکبغر امام امام ن،دهب اکبغر ن ويد ماموم نبايد اکبغرة ا حرام را يغ  از امام  ٧٤٧٨

 اگر ماموم يغ  از امام عمدا ق  سالم دقد نمازش  حغح است  ٧٤٧٧

امااام رااه وقاات اگاار ماااموم وغاار از اکبغاارة ا حاارام و سااالم رغزقاااد دي اار نماااز را يااغ  از امااام ب ويااد اوااکال ناادارد ومااى اگاار ىنهااا را ب،اانود يااا بدانااد     ٧٤٧٧
 گويدباحتغاط مستحب ىن است که يغ  از امام ن ويد  مى

وود کارقااد دي ار ىن مانناد رکاوع و سااود را باا اماام ياا کماى بعاد از اماام باه جاا ىورد و اگار عمادا ياغ  از اماام                   ماموم بايد وغر از ىنهه در نماز خوانده مى ٧٤٨٧
سار قا  از اماام جهللاو ياا عباب بغفتاد بناابر احتغااط واجاب باياد             نماازش  احغح اساتب اماا اگار در دو رکان ي،ات       يا مداى بعد از امام اناام دقدب معصغت کرده و ماى  

 نماز را امام کند و دوباره بخواندب اگر ره بعغد نغست نمازش  حغح باود و هرادد وود 

رگاردد و باا اماام سار باردارد و در ايان  اور  زيااد وادن رکاوع کاه            اگر سهوا يغ  از امام سر از رکوع بارداردب رنانهاه اماام در رکاوع باواد باياد باه رکاوع ب         ٧٤٨٧
 کند ومى اگر به رکوع برگردد و يغ  از ىن که به رکوع برسدبامام سر بردارد نمازش با ظ است  رکن است نماز را با ظ نمى

و سااده ايان اافااب بغفتاد باراد زيااد وادن دو سااده کاه رکان           اگر اوتباقا سر بردارد و ببغند امام در ساده است باياد باه سااده برگاردد و رنانهاه در قار د       ٧٤٨٢
 وود  است نماز با ظ نمى

گار در  کسى که اوتباقا يغ  از امام سر از ساده برداوته قرگااه باه سااده برگارددبو قناوز باه سااده نرساغده اماام سار بارداردب نماازش  احغح اسات وماى ا                ٧٤٨٣
 قر دو ساده اين اافاب بغفتدب نماز با ظ است 

 رسد به رکوع يا ساده نرود نمازش  حغح است  اگر اوتباقا سر از رکوع يا ساده بردارد و سهوا يا به خغال اينکه به امام نمى ٧٤٨٤

کاه سااده اول اماام اساتب باه قصاد ايان کاه باا اماام سااده کناد باه سااده رود و                اگر سر از ساده بردارد و ببغند امام در ساده است رنانهه باه خغاال ايان    ٧٤٨٧
ماد سااده اول اماام    بفهمد ساده دوم امام بوده بايد بناابر احتغااط نمااز را اماام کناد و از سار بخواناد و اگار باه خغاال اينکاه سااده دوم اسات باه سااده رود و بفه               

 د اواند متابعت امام را بکند و به ساده رود و نماز را امام کن که نماز را هرادد امام نمايد اگر ره مى بوده احتغاط ىن است

مبادارد از قرائات اماام ماى رسادب رنانهاه سار باردارد و باا اماام باه رکاوع رود نماازش               اگر سهوا يغ  از امام به رکوع رود و  ورد باود که اگر سار باردارد باه    ٧٤٨٧
  حغح است 

سار باردارد و باا اماام نمااز را اماام کناد و         اسات  اگر سهوا يغ  از امام به رکوع رود و  ورد باود که اگار برگاردد باه رغازد از قرائات اماام نماى رسادب واجاب          ٧٤٨٨
 نمازش  حغح است اگر ره احوط استحبابى در اين  ور  اعاده نماز استب و اگر سر برندارد اا امام برسد نمازش  حغح است 

ر راه احتغااط اساتحبابى در ايان  اور       اگر سهوا يغ  از امام به ساده رودب واجب است کاه سار باردارد و باا اماام باه سااده رود و نماازش  احغح اسات اگا            ٧٤٨٧
 اعاده نماز است و اگر برنداوت نمازش  حغح است 

و ا،اهد را  اگر امام در رکعتى که قنو  نادارد اواتباقا قناو  بخواناد ياا در رکعتاى کاه ا،اهد نادارد اواتباقا م،امول خوانادن ا،اهد واود مااموم نباياد قناو                    ٧٤٨٧
 بايد  بر کند اا قنو  و ا،هد امام امام وود و ببغه نماز را با او بخواند  وع رودب يا يغ  از ايستادن امام بايستد بهللکهاواند يغ  از امام به رک بخواند ومى نمى

 چيزهايى که در نماز جماعت مستحب است

د بايساتد کاه جااد    اگر ماموم ياد مارد باوادب مساتحب اسات  ارخ راسات اماام بايساتدب واگار ياد زن باوادب مساتحب اسات در  ارخ راسات اماام  اور                   ٧٤٧٧
سار اماام    اش مساود زانو يا قدم امام باودب و اگار ياد مارد و ياد زنب ياا ياد مارد و رناد زن باواندب مساتحب اسات مارد  ارخ راسات اماام و بااقى ي،ات                  ساده

ت مردقاا عباب اماام و زنهاا ي،ات      سار اماام بايساتندب و اگار رناد مارد و رناد زن باواندب مساتحب اسا           بايستندب و اگررند مرد يا رند زن باوندب مساتحب اسات ي،ات   
 مردقا بايستند 

 اگر امام و ماموم قر دو زن باوند احتغاط ىن است که امام کمى جهللوار بايستد  ٧٤٧٧

 مستحب است امام در وسط بايستد و اقظ عهلل  و کمال و ابود در  د اول بايستند  ٧٤٧٢



 اند ها هلله نباود و وانه ىنان رديد يکدي ر باود  د ايستادهمستحب است  فهاد جماعت من   باود و بغن کسانى که در يد   ٧٤٧٣

 مامومغن برخغزند  "قد قامت امصالة"مستحب است بعد از گفتن  ٧٤٧٤

حاال ماامومى را کاه از دي اران ضاعغد اار اسات رعايات کناد و عاهللاه نکناد ااا اهاراد ضاعغد باه او برساندب و نغاز مساتحب اسات                     مستحب است امام جماعت ٧٤٧٧
 وع و ساود را  ول ندقدب م رقنو  و رک

خواناد  اداد خاود را ببادرد بهللناد کناد کاه دي اران ب،انوند وماى باياد باغ  از انادازه               مستحب است امام جماعت در حماد و ساوره و  کرقاايى کاه بهللناد ماى       ٧٤٧٧
  دا را بهللند نکند 

ع را دو برابار قمغ،اه  اول بدقاد و بعاد برخغازدب اگار راه بفهماد کاس           خواقاد اقتادا کناد مساتحب اسات رکاو       اگر امام در رکوع بفهمد کسى اازه رسغده و ماى  ٧٤٧٨
 دي رد ق  براد اقتدا وارد وده است 

 چيزهايى که در نماز جماعت مکروه است

 اگر در  فهاد جماعت جا باودب مکروه است انسان انها بايستد  ٧٤٧٧

 مکروه است ماموم  کرقاد نماز را  ورد ب ويد که امام ب،نود  ٧٤٧٧

خواناد مکاروه اسات در ايان نمازقاا باه کساى کاه مسااهر نغسات اقتادا کناد و کساى کاه مسااهر نغسات مکاروه                   مساهرد که نماز ظهر و ع،ا را دو رکعات ماى   ٧٤٧٧
 است در اين نمازقا به مساهر اقتدا نمايد 

 نماز آيات

واود  اول  گارهتن خورواغد  دوم  گارهتن مااهب اگار راه مبادار کماى از ىنهاا            واساطه رهاار رغاز واجاب ماى     نماز ىيا  که دستور ىن بعادا گفتاه خواقاد واد باه       ٧٤٧٧
کاه بغ،اتر ماردم    گرهته وود و کسى ق  از ىن نترسد  سوم  زمزمهب اگار راه کساى قا  نترساد  رهاارم  رعاد و بارب و بادقااد ساغاه و سارخ و مانناد اينهاا در  اوراى               

 بايد براد اينها ق  نماز ىيا  بخوانند بترسندب که بنابر احتغاط واجب 

ال اگار خورواغد   اگر از رغزقايى که نماز ىيا  براد ىنها واجب است بغ،تر از يکاى اافااب بغفتاد انساان باياد باراد قار ياد از ىنهاا ياد نمااز ىياا  بخوانادب ماد               ٧٤٧٢
 ب غرد و زمزمه ق  ب،ود بايد دو نماز ىيا  بخواند 

بر او واجاب اسات اگار قماه ىنهاا باراد ياد رغاز بار او واجاب واده باوادب مادال ساه مراباه خورواغد گرهتاه و نمااز ىنهاا را نخواناده                     کسى که رند نماز ىيا   ٧٤٧٣
خواندب  زم نغست معغن کند که باراد کادام دهعاه ىنهاا باواد و قمهناغن اسات اگار رناد نمااز باراد رعاد و بارب و بادقااد ساغاه و                 است موقعى که قضاد ىنها را مى

بناابر احتغااط    مانند اينها براو واجب وده باود وماى اگار باراد ىهتاا  گارهتن و مااه گارهتن و زمزماهب ياا باراد دواااد اينهاا نمازقاايى بار او واجاب واده باواد                  سرخ و
 خواند براد کدام يد ىنها است  واجب بايد موق  نغتبمعغن کندب نماز ىيااى را که مى

ب اسات در قار واهرد اافااب بغاهتاد هباط ماردم قماان واهر باياد نمااز ىياا  بخوانناد و بار ماردم جاقااد دي ار واجاب                   رغزقايى که نام ىيا  براد ىنها واجا  ٧٤٧٤
 نغستب ومى اگر مکان ىنها ببدرد نزديد باود که با ىن وهر يکى حسا  وود نماز ىيا  بر ىنها ق  واجب است 

نمااز ىياا  را بخواناد و بناابر احتغااط واجاب باياد باه قادرد اااخغر نغنادازد کاه واروع باه بااز                 کناد انساان باياد    از وقتى که خوروغد يا ماه وروع به گرهتن ماى  ٧٤٧٧
 ودن کند 

وادن اماام ىنبنمااز    اگر خواندن نماز ىيا  را به قدرد ااخغر بغندازد که ىهتا  يا مااه واروع باه بااز وادن کناد باياد نغات ادا و قضاا نکناد وماى اگار بعاد از بااز                ٧٤٧٧
 ضا نمايد بخواند بايد نغت ق

اناده باواد   اگر مد  گرهتن خوروغد يا ماه بغ،تر از خواندن يد رکعت باواد وماى انساان نمااز را نخوانادب ااا باه انادازه خوانادن ياد کعات باه ىخار وقات ىن م               ٧٤٧٨
 را بخواند و ادا است  بايد نغت ادا کند بهللکه اگر مد  گرهتن ىنها به اندازه خواندن يد رکعت ق  باود بنابر احتغاط واجب بايد نماز ىيا 

عمار بار او واجاب    موقعى که زمزمه و رعد و برب و مانند اينهاا اافااب ماى اهتادب انساان باياد هاورا نمااز ىياا  را بخواناد و اگار نخواناد معصاغت کارده و ااا ىخار                  ٧٤٧٧
 است و قر وقت بخواند ادا است 



باوده باياد قضااد نمااز ىياا  را بخواناد وماى اگار بفهماد مبادارد از ىن گرهتاه باوده قضاا بار او               اگر بعد از باز ودن ىهتا  ياا مااه بفهماد کاه اماام ىن گرهتاه        ٧٤٧٧
 واجب نغست 

انادب در   اد ب ويند که خوروغد يا ماه گرهتاه اسات رنانهاه انساان از گفتاه ىناان يباغن يغادا نکناد و نمااز ىياا  نخواناد و بعاد معهللاوم واود راسات گفتاه                  اگر عده ٧٧٧٧
 غد يا ماه گرهته باود بايد نمااز ىياا  را بخواناد و اگار دو نفار کاه عاادل باودن ىناان معهللاوم نغسات ب ويناد خورواغد ياا مااه گرهتاهب بعاد معهللاوم                   وراى که امام خورو
 اند بايد نماز ىيا  را بخواندب بهللکه اگر معهللوم وود که مبدارد از ىن گرهته احتغاط واجب ىن است که نماز ىيا  را بخواند  وود که عادل بوده

داننادب ا مغناان يغادا کناد کاه خورواغد ياا مااه گرهتاهب بناابر احتغااط             اگر انسان به گفته کساانى کاه از رود قاعاده عهللماى وقات گارهتن خورواغد و مااه را ماى          ٧٧٧٧
گفتاه ىناان ا مغناان يغادا کنادب بناابر       ک،ادب و انساان باه     گغارد و هاالن مبادار  اول ماى      خوروغد يا مااه ماى   واجب بايد نماز ىيا  را بخواند  و نغز اگر ب ويند هالن وقت

 کندب احتغا ا بايد نماز را اا ىن وقت ااخغر نغندازد  وروع به بازودن مى احتغاط واجب بايد به حرخ ىنان عمظ نمايدب مدال اگر ب ويند ىهتا  هالن ساعت

 وته قضا نمايد اگر بفهمد نماز ىيااى را که خوانده با ظ بودهب بايد دوباره بخواندب واگر وقت گر ٧٧٧٢

يکاى از   قار دو نمااز وقات داردب قار کادام را اول بخواناد اواکال ناداردب و اگار وقات           اگر در وقت نماز يومغه نماز ىيا  ق  بر انساان واجاب واودب رنانااه باراد      ٧٧٧٣
 ىن دو انو باودب بايد اول ىن را بخواندب و اگر وقت قر دو انو باودب بايد اول نماز يومغه را بخواند 

وانادب و اگار   اگر در بغن نماز يومغه بفهمد کاه وقات نمااز ىياا  اساتب رنانهاه وقات نمااز يومغاه قا  اناو باوادب باياد ىن را اماام کنادب بعاد نمااز ىياا  را بخ                   ٧٧٧٤
 وقت نماز يومغه انو نباودب بايد ىن را ب،کند و اول نماز ىيا ب بعد نماز يومغه را باا ىورد 

فهمد که وقت نماز يومغه انو استب باياد نمااز ىياا  را رقاا کناد و م،امول نمااز يومغاه واود و بعاد از ىن کاه نمااز را اماام کاردب ياغ                 اگر در بغن نماز ىيا  ب ٧٧٧٧
 از اناام کارد که نماز را به ق  بزندب ببغه نماز ىيا  را از قمان جا که رقا کرده بخواند 

واوند در حاال حاغا ياا نفااب باوادب نمااز ىياا  بار او واجاب            اا ىخر ماداى کاه خورواغد ياا مااه بااز ماى        اگر در حال حغا يا نفاب زنب ىهتا  يا ماه ب غرد و ٧٧٧٧
 نغست و قضا ق  ندارد 

 دستور نماز آيات

 نمااز ىياا  دو رکعات اسات و در قار رکعات يانج رکاوع داردب و دساتور ىن ايان اسات کاه انساان بعاد از نغاتب اکبغار ب وياد و ياد حماد و ياد ساوره امااام                      ٧٧٧٨
رکاوع يانا  دو سااده    بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع برداردب دوبااره ياد حماد و ياد ساوره بخوانادب بااز باه رکاوع رود ااا يانج مراباهب و بعاد از بهللناد وادن از                

 نمايد و برخغزد و رکعت دوم را ق  مدظ رکعت اول باا ىورد و ا،هد بخواند و سالم دقد 

قااد ياد ساوره را يانج قسامت کناد و ياد ىياه ياا بغ،اتر از ىن را بخواناد وباه رکاوع               بعد از نغت و اکبغار و خوانادن حمدبىياه   در نماز ىيا  ممکن است انسان  ٧٧٧٧
ام نمايادب مادال   رود و سر بردارد و بدون اين که حمد بخواناد قسامت دوم قماان ساوره را بخواناد و باه رکاوع رود و قماغن  اور ااا ياغ  از رکاوع يانا  ساوره را اما               

دوبااره باه رکاوع رود و بعاد از رکاوع       "قاظ قاو اي احاد   "بسا  اي امارحمن امارحغ  ب وياد و باه رکاوع رودب بعاد بايساتد و ب وياد            "قاظ قاو اي احاد   "ره به قصد سو
و  "و ما  يکان ماه کفاوا احاد     "و بارود باه رکاوع باازق  سار باردارد و ب وياد          "ما  يهللاد و ما  يوماد    "باز به رکوع رود و بايساتد و ب وياد     "اي امصمد"بايستد و ب ويد  

انااد و نماااز را بعااد از ىن بااه رکااوع ياانا  رود و بعااداز ساار برداوااتنب دو ساااده کنااد و رکعاات دوم را قاا  مدااظ رکعاات اول باااا ىورد و بعااد از ساااده دومب ا،ااهد بخو
 سالم دقد 

 بخواند و سوره را ينج قسمت کندب مانعى ندارد  اگر در يد رکعت از نماز ىيا  ينج مرابه حمد و سوره بخواند و در رکعت دي ر يد حمد ٧٧٧٧

باوادب وماى در نمااز ىياا  مساتحب اسات باه جااد ا ان و اقاماه           رغزقايى که در نماز يومغه واجب و مستحب اساتب در نمااز ىياا  قا  واجاب و مساتحب ماى        ٧٧٧٧
  "امصالة"سه مرابه به قصد امغد  وا  ب ويند  

و نغاز ياغ  از رکاوع و بعاد از ىن اکبغار ب ويادب وماى بعاد از رکاوع يانا  و دقا ب             "سام  اي ممان حماده   "دقا  ب وياد   مستحب است بعاد از رکاوع يانا  و     ٧٧٧٧
 گفتن اکبغر مستحب نغست 

 مستحب است يغ  از رکوع دوم و رهارم و و،  و ق،ت  و دق  قنو  بخواندبو اگر هبط يد قنو  يغ  از رکوع دق  بخواندب کاهى است  ٧٧٧٢

 خوانده و هکرش به جايى نرسدبنماز با ظ است  ر نماز ىيا  ود کند که رند رکعتاگر د ٧٧٧٣



ياا در رکاوع اول رکعات دومبو هکارش باه جاايى نرسادب نمااز با اظ اسات  وماى اگار مادال واد کناد کاه رهاار                   اگر ود کند که در رکوع ىخر رکعت اول است ٧٧٧٤
ن،ادهب باياد رکاوعى را کاه واد دارد بااا ىورده ياا ناهب بااا ىورد  واگار باراد رهاتن باه سااده خا  وادهب                 رکوع کرده يا ينج رکوعب رنانهه براد رهتن به ساده خا   

 بايد به ود خود اعتنا نکند 

 قر يد از رکوعهاد نماز ىيا  رکن است که اگر عمدا يا اوتباقا ک  يا زياد وودب نماز با ظ است  ٧٧٧٧

 نماز عيد فطر و قربان

خواناده واودب و در زماان ماا کاه اماام عهللغاه امساالم واياب اسات مساتحب             نماز عغد هطر و قربان در زمان حضور امام عهللغه امساالم واجاب اسات و بايدباه ماعات      ٧٧٧٧
خ او اقامااه جماعاات باوااد  و احتغاااط واجااب ىن اساات کااه ىن را بااه جماعاات نخوانناادب ومااى بااه قصااد رجاااء مااان  ناادارد  و رنانهااه ومااى هبغااه يااا مااا ون از  اار  مااى

 نمايدباوکال ندارد 

 وقت نماز عغد قربان از اول ىهتا  روز عغد است اا ظهر  ٧٧٧٨

را قا    مستحب است نماز عغد قربان را بعد از بهللناد وادن ىهتاا  بخوانناد و در عغاد هطار مساتحب اسات بعاد از بهللناد وادن ىهتاا  اهطاار کنناد و زکاا  هطاره                 ٧٧٧٧
 خوانند بدقند بعد از نماز عغد را ب

ناد و بعاداز   نماز عغد هطر و قربان دو رکعت است که در رکعات اول بعاد از خوانادن حماد و ساوره باياد يانج اکبغار ب ويادب و بعاد از قار اکبغار ياد قناو  بخوا               ٧٧٧٧
د از قار اکبغار قناو  بخواناد و اکبغار      قنو  ينا  اکبغرد ب وياد و باه رکاوع رود و دو سااده بااا ىورد و برخغازدب و در رکعات دوم رهاار مراباه اکبغار ب وياد و بعا            

 ينا  را ب ويد و به رکوع رود و بعد از رکوع دو ساده کند و ا،هد بخواند و نماز را سالم دقد

ماة و  امهللها  اقاظ امکبريااء و امع    "ايان دعاا را باه قصاد امغاد  اوا  بخوانناد          در قنو  نماز عغد قربان قار دعاا و  کارد بخوانناد کااهى اسات وماى بهتار اسات          ٧٧٢٧
عهللغاه و ىماه  خارا و     اقظ اماود و امابرو  و اقظ امعفو و امرحمة و اقاظ امتباود و امممفارة اساامد بحاد قارا امغاوم امارد جعهللتاه مهللمساهللمغن عغادا و ممحماد  اهللى اي             

مان کاظ ساوء اخرجات مناه       ورها و کرامة و مزيادا ان اصاهللى عهللاى محماد و ىل محماد و ان اادخهللنى هاى کاظ خغار ادخهللات هغاه محمادا و ىل محماد و ان اخرجناى              
  "محمدا و ىل محمد  هللوااد عهللغه و عهللغه  امهلله  انى اسامد خغر ما سامد به عبادد امصامحون و اعو  بد مما استعا  منه عبادد اممخهللصون

 مستحب است در نماز عغد هطر و قربان قرائت را بهللند بخوانند  ٧٧٢٧

سااوره را بخوانناادب يااا در  "کاوااغه"سااوره و در رکعاات دوم سااوره  "واامس"در رکعاات اول ىن سااورهنماااز عغااد سااوره مخصو ااى نااداردب ومااى بهتاار اساات کااه  ٧٧٢٢
 را بخوانند  "ومس"سوره و در رکعت دوم سوره  "سبح اس "رکعت اول سوره 

 بخورد  مستحب است در روز عغد هطر قبظ از نماز عغد به خرما اهطار کندبو در عغد قربان از گووت قربانى بعد از نماز قدرد ٧٧٢٣

 مستحب است يغ  از نماز عغد وسظ کندب و دعاقايى که يغ  از نماز و بعد از ىن در کتابهاد دعا  کر وده به امغد  وا  بخواند  ٧٧٢٤

 مستحب است در نماز عغد بر زمغن ساده کنند و در حال گفتن اکبغرقا دستها را بهللند کنند و نماز را بهللند بخوانند  ٧٧٢٧

مماار  و ع،اااد وااب عغااد هطاار و بعااد از نماااز  اابح و ظهاار و عصاار روز عغااد و نغااز بعااد از نماااز عغااد هطاار مسااتحب اساات اياان اکبغرقااا را    بعااد از نماااز  ٧٧٢٧
  "اي اکبر اي اکبر   امه ا  اي و اي اکبر اي اکبر و ي امحمد اي اکبر عهللى ما قدانا"ب ويند 

ده نمااز کاه اول ىنهاا نمااز ظهار روز عغاد و ىخار ىنهاا نمااز  ابح روز دوازدقا  اسات اکبغرقاايى را کاه در مساامه                مستحب است انسان در عغاد قرباان بعاد از     ٧٧٢٨
وماى اگار عغاد قرباان را در مناى باواد مساتحب         "اي اکبار عهللاى ماا رزقناا مان بهغماة ا نعاام و امحماد ي عهللاى ماا ابالناا           "يغ  گفته ود ب ويد و بعد از ىن ب وياد   

 حاه استب اين اکبغرقا را ب ويد  ده نماز که اول ىنها نماز ظهر روز عغد و ىخر ىنها نماز  بح روز سغزدق   داست بعداز يانز

 کراقت دارد نماز عغد را زير سبد بخواند  ٧٧٢٧

 وود که گفته بوده اوکال ندارد  اگر ود کند در اکبغرقاد نماز و قنواهاد ىنب اگر از محظ ىن اااوز نکرده است بنابر اقظ ب راردب و اگر بعد معهللوم ٧٧٢٧

 يا اکبغرا  يا قنواها را هراموش کند و باا نغاوردب نمازش  حغح است  اگر قرائت ٧٧٣٧



 وود  اگر رکوع يا دو ساده يا اکبغرة ا حرام را هراموش کندب نمازش با ظ مى ٧٧٣٧

ساات کااه بعااد از نماااز ىن را رجاااءا باااا ىوردب و اگاار کااارد کنااد کااه بااراد  اگاار در نماااز عغااد يااد ساااده يااا ا،ااهد را هرامااوش کنااد احتغاااط مسااتحب ىن ا  ٧٧٣٢
 ىنبساده سهو در نمازقاد يومغه  زم استب احتغاط مستحب ىن است که بعد از نماز رجاءا دو ساده سهو براد ىن نماز بنمايد 

 اجير گرفتن براى نماز

ه در زنادگى بااا نغااوردهب دي ارد را اجغار کنناد يعناى باه او مازد دقناد کاه ىنهاا را بااا ىورد و              وود باراد نمااز و عباداهااد دي ار او کا      بعد از مر  انسان مى ٧٧٣٣
 اگرکسى بدون مزد ق  ىنها را اناام دقدب  حغح است 

اواناد کاار مساتحبى     اواند براد بعضى از کارقاد مستحبى مداظ زياار  قبار يغممبار و اماماان عهللاغه  امساالمب از  ارخ زنادگان اجغار واودب و نغاز ماى              انسان مى ٧٧٣٤
 را اناام دقد و  وا  ىن را براد مردگان يا زندگان قديه نمايد 

 کسى که براد نماز قضاد مغت اجغر وده بايد يا ماتهد باود يا مسايظ نماز را از رود ابهللغد  حغحب بداند  ٧٧٣٧

امب کااهى   اگار نغات کناد از  ارخ کساى نمااز ماى خاوان  کاه باراد او اجغار واده            اجغر بايد موق  نغتب مغت را معغن نمايدب و  زم نغست اسا  او را بداناد  ياس     ٧٧٣٧
 است 

 ست اجغر بايد خود را به جاد مغت هر  کند و عباداهاد او را قضا نمايدب واگر عمهللى را اناام دقد و  وا  ىن را براد او قديه کندب کاهى نغ ٧٧٣٨

 خواند  ه نماز را به  ور   حغح مىبايد کسى را اجغر کنند که ا مغنان داوته باوند ک ٧٧٣٧

 کسى که دي رد را براد نمازقاد مغت اجغر کرده اگر بفهمد که عمظ را باا نغاورده يا با ظ اناام داده بايد دوباره اجغر ب غرد  ٧٧٣٧

ياا ناهب    دب وماى اگار واد کناد کاه عماظ او  احغح باوده        امب باياد دوبااره اجغار ب غار     قرگاه ود کند که اجغر عمظ را اناام داده يا نهب اگر ره ب وياد انااام داده   ٧٧٤٧
 گرهتن اجغر  زم نغست 

واود باراد نمازقااد مغات اجغار کارد بهللکاه بناابر احتغااط واجاب باياد کساى را قا  کاه باا ااغم  ياا                   خواناد نماى   کسى را که عررد دارد و مدال ن،سته نماز مى ٧٧٤٧
 خواند اجغر نکنند  جبغره نماز مى

 اواند اجغر وودب و در بهللند خواندن و ىقسته خواندن نماز بايد به اکهللغد خود عمظ نمايد  مرد براد زن و زن براد مرد مى ٧٧٤٢

 دانسته   زم نغست قضاد نمازقاد مغت به اراغب خوانده وودب اگر ره بدانند که مغت اراغب نمازقاد خود را مى ٧٧٤٣

ا به  ور مخصو ى اناام دقادب باياد قماان  اور بااا ىورد و اگار باا او وارط نکننادب باياد در ىن عماظ باه اکهللغاد خاود رهتاار                اگر با اجغر ورط کنند که عمظ ر ٧٧٤٤
ساه مراباه   نمايدب و احتغاط مستحب ىن است که از وظغفه خودش و مغت قر کدام کاه باه احتغااط نزدياد اار اسات باه ىن عماظ کنادب مادال اگار وظغفاه مغات گفاتن               

 سه مرابه ب ويد  وده و اکهللغد او يد مرابه استاسبغحا  اربعه ب

 اگر با اجغر ورط نکنند که نماز را با ره مبدار از مستحبا  ىن بخواندب بايد مبدارد از مستحبا  نماز را که معمول است باا ىورد  ٧٧٤٧

 ر ب غردب  زم نغست براد قر کدام ىنها وقتى را معغن نمايد دانسته و انسان بخواقد براد ىن نمازقا اجغ اگر مغت اراغب نمازقايى را که قضا ودهب مى ٧٧٤٧

دانناد باه جاا     اگر کسى اجغر واود کاه مادال در ماد  ياد ساال نمازقااد مغات را بخواناد و ياغ  از اماام وادن ساالب بمغارد باياد باراد نمازقاايى کاه ماى                    ٧٧٤٨
 به جا نغاروده بايد بنابر احتغاط واجب اجغر ب غرند نغاوردهب دي رد را اجغر نمايند بهللکه براد نمازقايى که احتمال مى دقند 

انادب اگار ياغ  از اماام کاردن نمازقاا بمغارد و اجار  قماه ىنهاا را گرهتاه باوادب رنانهاه وارط کارده باواند کاه                   کسى را که براد نمازقاد مغات اجغار کارده    ٧٧٤٧
باه وماى مغات بدقنادب مادال اگار نصاد ىنهاا را نخوانادهب باياد نصاد ياومى را کاه گرهتاه از               امام نمازقا را خودش بخواندب بايد اجر  مبدارد را که نخواناده از ماال او   

 اش از مال او اجغر ب غرندب اما اگر مال نداوته باود بر ور ه او رغزد واجب نغست  مال او به ومى مغت بدقندب و اگر ورط نکرده باوندب بايد ور ه



مغارد و خاودش قا  نمااز قضاا داواته باوادب باياد از ماال او باراد نمازقاايى کاه اجغار باوده دي ارد را اجغار                 اگر اجغر ياغ  از اماام کاردن نمازقااد مغات ب      ٧٧٤٧
 هللاث ىن را باه مصارخ    نمايند و اگر رغزد زياد ىمدب در  وراى که و غت کارده باواد و ور اه اجاازه بدقناد باراد اماام نمازقااد او اجغار ب غرناد و اگار اجاازه ندقناد              

 نماز خودش برسانند 

 


