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ََلةِ  ِكتَاب    الصَّ
ى  ََتِب   إِنََّما ل  ََعَ ْسِلم   ك  ، 2ََعقِل   بَاِلغ   1م  ى  قََضاءَ  فَََل  3َطاِهر  وْ  ِِب ن ون   َعْقل ه   َزاَل  َمنْ  ََعَ

َ
 أ

، ، َوََكفِر   َمَرض  ْصِِلٍّ
َ
ْرتَد   َوَيْقِض  4أ  .الْم 

                                                           

َما اّلٰل   رَِضَ  َعبَّاس   ابِْن  َعِن  . 1 نَّ : َعنْه 
َ
َعاًذا َبَعَث  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ  م 

مْ : َفَقاَل  اْْلََمِن، إَِل  َعنْه   اّلٰل   رَِضَ  ه  نْ  َشَهاَدةِ  إَِلى  ا ْدع 
َ
ّنل  ،اّلٰل   إِلَّ  إِلىَ  َل  أ

َ
ول   َوأ  فَإِنْ  ،اّلٰلِ  رَس 

مْ  وا ه  َطاع 
َ
مْ  لَِك ِلى  أ ْعِلْمه 

َ
نَّ  فَأ

َ
ل  ِف  َصلََوات   ََخَْس  َعلَيِْهمْ  اْفََتََض  قَدِ  اّلٰلَ  أ  .َوَْلْلَة   يَْوم   ك 

 1931 بخاري
 به را آنان: فرمود او به و فرستاد یمن بسوي را معاذ وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول

د   ،اّلٰل   إِلَّ  إِلىَ  َل ) شهادتین َمَّ ول   ُم   بفهمان آنان به پذیرفتند را آن اگر. بده دعوت (اّلٰلِ  رَس 

 .است گردانیده واجب آنان بر را نماز پنج روز، شبانه یک در عزوجل اهلل که
فِعَ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّب   قَاَل  . 2 ى  انلَّائِمِ  َعِن : ثَََلثَة   َعنْ  الَْقلَم   ر   يَْستَيِْقَظ، َحّتَّ
ِبل  وََعِن  ى  الصَّ ى  الَْمْجن ونِ  وََعِن  ََيْتَِلَم، َحّتَّ  0049 ابوداوود. صحیح .َيْعِقَل  َحّتَّ

 بالغ تا بچه از و شود، بیدار تا خوابیده از: است شده برداشته کس سه از( گناه یعنی) قلم
 .گردد عاقل تا دیوانه از و شود،
ْوِم، بَِقَضاءِ  َفن ْؤَمر   لَِك،ذى  ي ِصيب نَا ََكنَ : َعئَِشة   قالَْت  . 9 ََلةِ  بَِقَضاءِ  ن ْؤَمر   َوَل  الصَّ  .الصَّ
 991 مسلم
 امر روزه قضاي به شد، می حائض ما از یکی( وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول زمان در)
 .شدیم نمی امر نماز قضاي به اما شدیم می
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قضا شود. پس  همانا )نماز( بر هر مسلمانِ بالغِ عاقلِ پاک )از حیض و نفاس( واجب می
. و ( و )بر( کافر2) بر کسی که عقل او به سبب دیوانگی یا مریضی از بین رفت( 1نیست: )

 کند. مرتد قضا می
ِب   َوي ْؤَمر   َمّيل   الصَّ ، بَِها الْم   5.ِلَعْش   َعلَيَْها َوي ْْضَب   لَِسبْع 
شود و در ده سالگی بر )ترک( نماز  اي که به سن تمییز رسیده به نماز امر کرده می و بچه

 شود. می زده
  َوَمنْ 

َ
ْسِلِمَي، َبْيَ  نََشأ وَب  وََجَحدَ  الْم  ََلةِ  و ج  وِ  الصَّ

َ
ََكةِ  أ وِ  الزَّ

َ
ْومِ  أ وِ  الصَّ

َ
، أ وْ  اْْلَجل

َ
 أ

وِ  اْْلَْمرِ  ََتِْريمَ 
َ
نَا، أ وْ  الزل

َ
ا ذىلَِك  َغْيَ  أ عَ  ِممَّ ْْجِ

 
ى  أ وبِهِ  ََعَ وْ  و ج 

َ
 ِمنَ  َمْعل وًما َوََكنَ  ََتِْريِمهِ  أ

يِن  وَرةِ  ادلل ْفِرهِ  َوق ِتَل  6َكَفَر، بِالْضَّ   7.بِك 

                                                                                                                                                                                     

نَّ  ََعئَِشَة، َعنْ 
َ
ِب  بِنَْت  فَاِطَمةَ  أ

َ
، أ بَيْش  ، ََكنَْت  ح  لَِت  ت ْستََحاض 

َ
 الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  فََسأ

ْقبَلَِت  فَإَِذا بِاْْلَيَْضِة، َولَيَْسْت  ِعْرق   ذىلِِك : »َفَقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َ
، أ ََلةَ  فََدِع  اْْلَيَْضة   الصَّ

ْدبََرْت  َوإَِذا
َ
 924بخاري  .«وََصِلل  فَاْغتَِسِِل  أ

شد. از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم سوال گرفت.  میحبیش مستحاضه  فاطمه بنت ابی
ایشان فرمودند: این )خون، پارگی( رگی است و حیض نیست. هرگاه حیض رو کرد پس نماز 

 را ترک کن و هرگاه پشت کرد غسل بزن و نماز بخوان.
ينَ  ق ْل ﴿: َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ  . 0 ِ وا لَِّلَّ وا إِنْ  َكَفر  ْغَفرْ  يَنْتَه  مْ  ي  سوره أنفال،  ﴾َسلََف  قَدْ  َما لَه 

 93 آیه
چه گذشته است برایشان  بگو به کسانی که کافر شدند اگر از کفرشان دست بردارند آن

 شود. آمرزیده می
ول   قَاَل  . 1 ِ  رَس  وا: »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ ر  مْ  م  ْوَلَدك 

َ
ََلةِ  أ مْ  بِالصَّ ْبنَاء   َوه 

َ
 َسبْعِ  أ

مْ  ِسنَِي، ب وه  مْ  َعلَيَْها، َواْْضِ ْبنَاء   َوه 
َ
ق وا َعْش   أ مْ  َوفَرل حسن صحیح،  .«الَْمَضاِجعِ  ِف  بَيْنَه 

 031ابوداوود 
در هفت سالگی فرزندانتان را به نماز امر کنید و در ده سالگی آنان بر )ترک( نماز تنبیه 

 کنید و بین آنان در رختخوابشان جدائی اندازید.
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و کسی که میان مسلمانان بزرگ شد و وجوب نماز یا زکات یا روزه یا حج یا تحریم خمر 
ی که بر وجوب آن یا تحریم آن اجماع شده و یا غیر از این )موارد( از چیزهای یا )تحریم( زنا

شود و با کفرش کشته  ا انکار کرد کافر میاز )مسائل( دین به ضرورت، معلوم است، ر
 شود. می

                                                                                                                                                                                     

مْ  يَْرتَِددْ  َوَمنْ ﴿: َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ .  6 ْت  ِديِنهِ  َعنْ  ِمنْك  وَ  َفيَم  ولىِ  ََكفِر   َوه 
 
 َحِبَطْت  َك فَأ

مْ  ْعَمال ه 
َ
ْنيَا ِف  أ ولىِ  َواْْلِخَرةِ  ادل 

 
ْصَحاب   َك َوأ

َ
مْ  انلَّارِ  أ وَن﴾ ِفيَها ه   آیه بقره، سوره َخادِل 

212 
 در اعمالشان باشد کافر او که حالی در بمیرد و بازگشت دینش از که شما از کس هر و

 .مانند می جاویدان آن در و دوزخیانند آنان و رود می برباد آخرت و دنیا

ول   قَاَل  ل   َل : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  ، اْمِرئ   َدم   ََيِ ْسِلم  نْ  يَْشَهد   م 
َ
 الل   إِلَّ  إَِلَ  َل  أ

ّنل 
َ
ول   َوأ اِّن، اثلَّيلب  : ثَََلث   بِإِْحَدىى  إِلَّ  الِل، رَس  يِنهِ  َواتلَّارِك   بِانلَّْفِس، َوانلَّْفس   الزَّ  دِلِ

َفاِرق    1626 مسلم .لِلَْجَماَعةِ  الْم 

 مگر باشد نمی روا و حالل اهلل، رسول محمد اهلل اال اله ال: دهد گواهی که مسلمانی خون
 جماعت از شونده جدا دینش، ي کننده ترک و جان، مقابل در جان مُحصَن، زناکار: چیز سه به

 .مسلمانان

ول   قَاَل  ِ  رَس  لِ  َبْيَ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ ْكِ  َوَبْيَ  الرَّج  ْفرِ  الشل ََلةِ  تَْرك   َوالْك   .الصَّ
 32 مسلم

 .است نماز ترک کفر، و شرک بین و شخص بین
 شده که ترک نماز را حالل بداند. این حدیث به تارک نمازي حمل

ول   قَاَل  . 2 ِ  رَس  َل  َمنْ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ  6322 بخاري .فَاْقت ل وه   ِدينَه   بَدَّ

 .بکشید را او کرد عوض را دینش که کسی

ى  ت َصلل  َوَل ﴿: َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ  َحد   ََعَ
َ
مْ  أ بًَدا َماَت  ِمنْه 

َ
مْ  َوَل  أ ى  َتق  مْ  َقْْبِهِ  ََعَ وا إِنَّه   َكَفر 

 ِ وِلِ  بِاّللَّ مْ  َوَمات وا َورَس  ونَ  َوه   30 آیه توبه، سوره ﴾فَاِسق 

 و خدا به آنان زیرا نایست او قبر بر و نخوان نماز او بر هرگز مُرد، آنان از یکی هرگاه
 .بودند خارج خدا فرمان و دین از که حالی در مُردند و شدند کافر رسولش
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ََلةَ  تََركَ  َوَمنْ  نًا الصَّ وبَِها  اْعِتَقادِ  َمعَ  - َتَهاو  ى  -و ج   َوقْت   وََضاَق  َوْقت َها َخَرجَ  َحّتَّ
وَرتِ  ، ي ْْضَب   بَْل  ْر،ف  كْ يَ  لَمْ  8َها،َْض  ه  ن ق  ل   9ع  ى  َوي َغسَّ  َمَقابِرِ  ِف  َوي ْدَفن   َعلَيِْه، َوي َصّلَّ

ْسِلمِيَ    10.الْم 

                                                           
شود هرگاه وقت نماز گذشت و  مصنف رحمه اهلل بیان کرد که تارک نماز کشته می . 3

 اشاره شده، به آن لی است که در کتاب التنبیهاقویکی از اوقت ضرورت آن تنگان شد و این 
   شود. کشته می ،اما معتمد این است که هرگاه از وقت ضرورت آن خارج شد

بَيْدِ  َعنْ  . 3 نَّ  اْْلِيَاِر، بِْن  َعِديل  بِْن  اللِ  ع 
َ
ًَل، أ نَْصارِ  ِمنَ  رَج 

َ
ثَه   اْْل َتى  َحدَّ

َ
وَل  أ  اللِ  رَس 

وَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  ِذن ه   فََسارَّه   ََمِْلس   ِف  َوه 
ْ
ل   َقتْلِ  ِف  يَْستَأ نَافِِقَي، ِمنَ  رَج   فََجَهرَ  الْم 

ول   لَيَْس : َفَقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 
َ
نْ  يَْشَهد   أ

َ
؟ إِلَّ  إَِلَ  َل  أ ؟ قَاَل  الل  نَْصارِي 

َ
 بََّلى  اْْل

وَل  يَا ول   قَاَل  َل ، َشَهاَدةَ  َوَل  الِل، رَس  لَيَْس : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 
َ
نَّ  يَْشَهد   أ

َ
ًدا أ َمَّ  ُم 

ول   وَل  يَا بََّلى : قَاَل  الِل؟ رَس  لَيَْس : قَاَل  َل ، َشَهاَدةَ  َوَل  الِل، رَس 
َ
؟ أ وَل  يَا بََّلى : قَاَل  ي َصِلل  رَس 

ول   َفَقاَل  َل ، َصََلةَ  َوَل  الِل، ولىِ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 
 
ينَ  َك أ ِ مْ  الل   َنَهاِّن  الَّ  .َعنْه 

 29624 احمد مسند صحیح، اسناده
 اهلل رسول نزد به گفت: او به انصار از یکی که است روایت خیار بن عدي بن عبیداهلل از
 آن پس. بودند مجلسی در خویش یاران همراه به ایشان که حالی در آمد وسلم علیه اهلل صلی

 اهلل رسول. گرفت اجازه منافقین از نفري کشتن مورد در ایشان از گوشی درِ انصاري
 انصاري دهد؟ نمی شهادت اهلل اال اله ال به آیا: فرمود و کرد بلند را صدایش وسلم علیه اهلل صلی
 اهلل رسول(. ندارد آن به اعتقادي یعنی) نیست او براي شهادتی اما! خدا رسول اي بله،: گفت
 بله،: گفت انصاري دهد؟ نمی شهادت اهلل رسول محمد به آیا: فرمود سلم و وسلم علیه اهلل صلی

 نماز آیا: فرمود وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول. نیست او براي شهادتی اما! خدا رسول اي
 اهلل رسول. نیست او براي نمازي اما! خدا رسول رسول اي بله،: گفت انصاري گزارد؟ نمی
 .است کرده نهی آنان کشتن از مرا خداوند که اند کسانی اینان: فرمود وسلم علیه اهلل صلی

 اینان: فرمود وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول: نویسد می اللبیب تحفه در العید دقیق ابن
 اهلل رسول که دهد می داللت پس. است کرده نهی آنان کشتن از مرا خداوند که اند کسانی

 .است نشده نهی مصلین غیر قتلِ از وسلم علیه اهلل صلی
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که وقت آن  انگاري همراه با اعتقاد وجوب آن ترک کرد تا این و کسی که نماز را به سهل
شود و غسل زده  شود بلکه گردنش زده می خارج شد و وقت ضرورت آن تنگان شد کافر نمی

 ود.ش شود و در مقابر مسلمانان دفن کرده می شود و نماز بر او گزارده می می
ْعَذر   َوَل  َحد   ي 

َ
ِخيِ  ِف  أ

ْ
وْ  نَائِم   إِلَّ  اتلَّأ

َ
، أ وْ  11نَاس 

َ
رَ  َمنْ  أ خَّ

َ
ْجلِ  أ

َ
َفرِ  ِف  اْْلَْمعِ  ِْل  12.السَّ

                                                                                                                                                                                     

َ  : ﴿إِنَّ ِلَقْوِلِ َتَعاَلى  . 14 نْ  َيْغِفر   َل  اّللَّ
َ
 يََشاء ﴾ لَِمنْ  ذىلَِك  د ونَ  َما َوَيْغِفر   بِهِ  ي ْشَكَ  أ

 03سوره نساء، آیه 
بخشد ولی گناهان جز آن را از هر کس  بدون شک خداوند )هرگز( شرک به خود را نمی

 بخشد. که بخواهد می

ول   قَاَل  وَ  َماَت  َمنْ : »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  نَّه   ْعلَم  يَ  َوه 
َ
، إِلَّ  إِلىَ  َل  أ  َدَخَل  الل 

 26مسلم  .«اْْلَنَّةَ 

داند معبودي به حق جز اهلل نیست داخل بهشت  کسی که وفات یافت در حالی که می
 شود. می

ول   قَاَل  ِ  رَس  نَّ  َصلََوات   ََخْس  : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ  َجاءَ  َمنْ  الِْعبَادِ  ََعَ  اّللَّ   َكتَبَه 
نَّ  ي َضيلعْ  لَمْ  بِِهنَّ  ِهنَّ  اْسِتْخَفافًا َشيْئًا ِمنْه  ِ  ِعنْدَ  َل   ََكنَ  ِِبَقل نْ  َعْهد   اّللَّ

َ
 اْْلَنََّة، ي ْدِخلَه   أ

ِت  لَمْ  َوَمنْ 
ْ
ِ  ِعنْدَ  َل   فَلَيَْس  بِِهنَّ  يَأ ، َشاءَ  إِنْ  َعْهد   اّللَّ بَه  ْدَخلَه   َشاءَ  َوإِنْ  َعذَّ

َ
 .اْْلَنَّةَ  أ

 061 نسائی صحیح،
 بدون بیاورد بجا را ها آن کس هر. است گردانیده واجب بندگان بر را نماز پنج خداوند،

 بهشت به را او که است عهدي خداوند نزد او براي بشمارد؛ سبک و کند ضایع را ها آن که این
 خداوند اگر نیست عهدي خداوند نزد او براي پس نیاورد بجا را ها آن کس هر و. کند داخل

 .گرداند می داخل بهشت به را او بخواهد اگر و دهد می عذاب را او بخواهد
 مشیئت در شد می کافر شخصی چنین اگر: نویسد می نهایه در رملی حدیث، این مورد در
 .گرفت نمی قرار خداوند
ول   قاَل  . 11 ، انلَّْومِ  ِف  لَيَْس : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  ى  اتلَّْفِريط   إِنََّما َتْفِريط   َمنْ  ََعَ

ََلةَ  ي َصلل  لَمْ  ى  الصَّ ََلةِ  َوقْت   يَِِجءَ  َحّتَّ ْخَرىى  الصَّ
 
 631 مسلم .اْْل

 در) که است کسی بر انگاري سهل همانا نیست( نماز ترک بر) انگاري سهل خواب، در
 .برسد فرا دیگر نماز وقت که این تا نگزارد را نمازي( هوشیاري و بیداري
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کننده یا کسی که به  شود مگر خوابیده یا فراموش و کسی در تأخیر نماز معذور دانسته نمی
 خاطر جمع در سفر به تأخیر انداخت.

 الَْمَواِقيِت  بَاب  
ْهر   13:ََخْس   الَْمْكت وَبات   ل  : الظ  وَّ

َ
، َزالَِت  إَِذا َوقِْتَها َوأ ْمس  ه   14الشَّ ل  ِظلل  َمِصي   َوآِخر   ك 

ء   ،ِمثْلَ  ََشْ َوالِ  ِظلل  ِسَوىى  15ه   16.الزَّ

                                                                                                                                                                                     

وْ  َصََلًة، نَِسَ  َمنْ : »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  نَِب   قَاَل 
َ
اَرت َها َعنَْها، نَامَ  أ نْ  فََكفَّ

َ
 أ

 630مسلم  .«َذَكَرَها إَِذا ي َصلليََها

است که ي آن )چنین(  هرکس نمازي را فراموش کرد یا از نماز به خواب رفت پس کفاره
 هرگاه به یادش آمد آن را بخواند.

َعاذِ  َعنْ .  12 ، بِْن  م  نَّ  َجبَل 
َ
وَل  أ  إَِذا َتب وكَ  َغْزَوةِ  ِف  ََكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّلٰلِ  رَس 

ْمس   َزاَغِت  نْ  َقبَْل  الشَّ
َ
َل، أ ْهرِ  َبْيَ  َْجَعَ  يَْرََتِ ، الظ  ْل  َوإِنْ  َوالَْعْْصِ نْ  َقبَْل  يَْرََتِ

َ
 تَِزيغَ  أ

، ْمس  رَ  الشَّ خَّ
َ
ْهَر، أ ى  الظ  َل  َحّتَّ ، َيْْنِ ْمس   ََغبَِت  إِنْ  لَِك،ذى  ِمثْل   الَْمْغرِِب  َوِف  لِلَْعْْصِ  الشَّ

نْ  َقبَْل 
َ
َل، أ ْل  َوإِنْ  َوالِْعَشاِء، الَْمْغرِِب  َبْيَ  َْجَعَ  يَْرََتِ نْ  َقبَْل  يَْرََتِ

َ
، تَِغيَب  أ ْمس  رَ  الشَّ خَّ

َ
 أ

ى  الَْمْغرَِب  َل  َحّتَّ َما َْجَعَ  ث مَّ  لِلِْعَشاءِ  َيْْنِ  1243 ابوداوود. صحیح .بَيْنَه 

 که این از قبل شد می مایل خورشید هرگاه تبوک ي غزوه در وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول
 مایل خورشید که این از قبل کرد می کوچ اگر و کرد؛ می جمع عصر و ظهر بین کند کوچ
 مغرب در و آمد؛ می فرود عصر نماز براي که این تا انداخت می تأخیر به را ظهر نماز شد می

 کرد؛ می جمع عشاء و مغرب بین کند کوچ که این از قبل کرد می غروب خورشید اگر آن، مانند
 که این تا انداخت می تأخیر به را مغرب کند غروب خورشید که این از قبل کرد می کوچ اگر و

 .کرد می جمع دو آن بین سپس آمد می فرود عشاء نماز براي
، يَا: َوَتَعاَلى  تَبارَكَ  الل   قَاَل  . 19 د  َمَّ نَّ  ُم  َّ  َصلََوات   ََخْس   إِنَّه   162 مسلم .َوَْلْلَة   يَْوم   ك 

 در ها آن که همانا: فرمود وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول به( معراج شب در) عزوجل اهلل
 .نمازند پنج روز، شبانه یک

 .است اجماع آن دلیل همچنین
َمَره   ث مَّ : ب َريَْدةَ  َعنْ .  10

َ
ْهرِ  أ ْمس   َزالَِت  ِحيَ  بِالظ  َماءِ  َبْطِن  َعنْ  الشَّ  619 مسلم .السَّ
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و نمازهاي واجب پنج است: ظهر: و اول وقت آن هرگاه خورشید به سمت مغرب مایل 
 ي زوال است. ي هر چیزي به مانند آن به غیر از سایه سایه گردیدنِشد و آخر آن، 

ل   : الَْعْْص   وَّ
َ
ْهِر، آِخر   َوأ ه   17الظ  ر وب   َوآِخر  ل  ِظل   َصارَ  إَِذا لىِكنْ  18.الْغ  ء   19ك   ِمثْلَيْهِ  ََشْ

 20.اْْلََواز   َوَبِقَ  اِلْخِتيَارِ  َوقْت   َخَرجَ 

                                                                                                                                                                                     

( مغرب طرف به) آسمان وسط از خورشید که هنگامی وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول سپس
 . داد فرمان بالل به ظهر نماز ي إقامه به شد مایل

 .است نموده بیان را اجماع است، زوال هنگام که ظهر وقت اول مورد در نووي امام
ول   قَاَل  . 11 ةَ  وََصّلَّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  ْهرَ  اثلَّاِنيَةَ  الَْمرَّ ل  ِظل   ََكنَ  ِحيَ  الظ   ك 
ء    103 ترمذى.  صحیح حسن .ِمثْلَه   ََشْ

 ي اندازه به چیز هر ي سایه که هنگامی گزارد ظهر نماز دوم بار السالم علیه جبریل
 .شد خودش

ول   قَاَل  ْهرِ  َوقْت  : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّلٰلِ  رَس  ِ  لَمْ  َما الظ   ابوداوود. صحیح .الَْعْْص   ََتْْض 

936 
 ظهر وقت انتهاي یعنی. است نشده حاضر عصر نماز که است زمانی تا ظهر نماز وقت

 .است عصر وقت ابتداي
 همچون روزهائی در مثالً کند دقت نمازگزار که شده آورده تأکید براي جمله این . 16

 خورشید که موقعی تا آید می باال یواش یواش و کند می طلوع خورشید که زمانی زمستان،
 نیست مقبول سایه این ظهر وقتِ دخولِ براي. دارد وجود سایه گیرد، می قرار آسمان وسط
 وقت اکنون داد، رخ زوال یعنی شد مایل مغرب طرف به آسمان وسط از خورشید وقتی بلکه
 .است شده داخل ظهر

ول   قَاَل .  12 ء   ك    ََكنَ  ِحيَ  الَْعْْصَ  َصّلَّ  ث مَّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّلٰلِ  رَس   ِمثَْل  ََشْ
 103 ترمذى.  صحیح حسن .ِظللهِ 

 به چیز هر ي سایه که هنگامی گزارد عصر نماز( اول بار) السالم علیه جبریل سپس
 .شد خودش ي اندازه

ول   قَاَل .  13 ْدرَكَ  َمنْ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّلٰلِ  رَس 
َ
نْ  َقبَْل  الَْعْْصِ  ِمنَ  َرْكَعةً  أ

َ
 َتْغر َب  أ

، ْمس  ْدرَكَ  َفَقدْ  الشَّ
َ
 123 بخاري .الَْعْْصَ  أ
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ي هر چیزي دو  آن غروب خورشید است. اما هرگاه سایهعصر: و اول آن، آخر ظهر و آخر 
 ماند. شود و وقت جواز باقی می برابر آن گردید وقت اختیار خارج می

ل   : الَْمْغرِب   وَّ
َ
ل   َوأ وِب، تََكام  ر  وء   بَِقْدرِ  َيْمتَد   ث مَّ  الْغ  َذان   َعْوَرة   َْتِ وَسَ  و ض 

َ
 َوإِقَاَمة   َوأ

تَوَ  َرَكَعات   وَََخِْس  ،م  َطات  رَ  فَإِنْ  سل خَّ
َ
وَل  أ خ  ، َوِهَ  َعَصى  الَْقْدرِ  هىَذا َعنْ  ِفيَها ادل   21قََضاء 

َفِق  َغيْب وَبةِ  إَِلى  اْسِتَداَمت َها فَلَه   22ِفيهِ  َدَخَل  َوإِنْ  ْْحَرِ  الشَّ
َ
 23.اْْل

                                                                                                                                                                                     

 بدون کند، غروب خورشید که این از قبل کند درک عصر نماز از رکعت یک که کسی
 .است کرده درک را عصر نماز شک

ل  ها بدون: در بعضی از نسخه . 13  .ك 
ول   قَاَل .  24 ل  ِظل   ََكنَ  ِحيَ  الَْعْْصَ  َصّلَّ  ث مَّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّلٰلِ  رَس  ء   ك   ََشْ
 103 ترمذى.  صحیح حسن .ِمثْلَيْهِ 

 دو چیز هر ي سایه که هنگامی گزارد عصر نماز( دوم بار) السالم علیه جبریل سپس
 .شد برابرش

ول   قَاَل .  21 ْمس   وََجبَِت  ِحيَ  الَْمْغرَِب  َصّلَّ  ث مَّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّلٰلِ  رَس   الشَّ
ْفَطرَ 

َ
ائِم   َوأ  103 ترمذى. صحیح حسن .الصَّ

 و کرد غروب خورشید که هنگامی گزارد مغرب نماز( اول بار) السالم علیه جبریل سپس
 .کرد افطار دار روزه

 اجماع شود می آغاز خورشید غروب با که مغرب نماز وقت مورد در مجموع در نووي امام
 .است کرده بیان را علما

ول   قَاَل  لِ  لَِوقِْتهِ  الَْمْغرَِب  َصّلَّ  ث مَّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّلٰلِ  رَس  وَّ
َ
. صحیح حسن .اْْل

 103 ترمذى
 هنگامی یعنی. گزارد اش اوّلی وقت در را مغرب نماز( دوم بار) السالم علیه جبریل سپس

 .کرد غروب بالفاصله خورشید که

ول   قَاَل  َفق   يَِغِب  لَمْ  َما الَْمْغرِِب  َصََلةِ  َوَوقْت  : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّلٰلِ  رَس   مسلم .الشَّ

612  
 .نشود غایب أحمر شفق که است زمانی تا مغرب نماز وقت
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 بیان مصنف که گونه همان است یکی مغرب وقت که دهند می داللت دوم و اول حدیث
 امامت وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول به نماز آموزش جهت پیاپی روز دو جبریل زیرا نمود
 زمانی دهد می داللت سوم حدیث اما. گزارد وقت یک در را مغرب نماز روز، دو هر در. نمود

 ترجیح را قول این مذهب محققین. رسد می پایان به مغرب وقت شد ناپدید سرخ شفق که
 .اند داده

 تا مغرب وقت) دوم قول و شافعی امام جدید قول( است یکی مغرب وقت) اول قول
 .است امام جدید و قدیم قول( است باقی سرخ شفق که دارد امتداد زمانی

 دوم قول تفصیل اما. نیست خالفی امام از آن نقل در است امام جدید قول که اول قول
 :است جدید و قدیم قول شد اشاره که

 زمانی تا مغرب وقت: نموده نقل او از شافعی امام قدیمِ مذهبِ ناقلینِ از یکی ثَور ابو
 .شود می قدیم قول قول، این نتیجه در. است باقی سرخ شفق که دارد امتداد
: کرده بیان مجموع در نووي امام: تواند قول جدید هم باشد می که دوم قول تفصیل اما

 حدیث اگر که آورده تعلیق دوم قول بر اوست، جدید هاي کتاب از که اإلمالء کتاب در امام
 . گیرد می را قول این شد ثابت او نزد آن

 را دوم قول که رسیده ما به زیادي صحیح احادیث چون: نویسد می ادامه در نووي امام
 دوم، قول که گیریم می نتیجه امام نص از پس. شود می کرده عمل ها آن به کنند می تایید
 . باشد می نیز امام جدید قول

 با را مطلبی چنین نیز الطالبین إعانه و المطالب أسنی مغنی، نهایه، تحفه، صاحبان
 . اند کرده نقل تلخیص
 سرخ شفق تا مغرب نماز وقت: گوید می که است راجح قول دوم، قول مسأله، این در پس

 تر بیش آن راویان همچنین. است مکی اول، قول حدیث و مدنی آن، حدیث زیرا. دارد امتداد
 .  است تر صحیح آن إسناد و

ِف َصََلةِ یعنی:  «:ِفيَها» ها آمده: ، در بعضی از نسخهِف الَْمْغرِِب یعنی:  «يهِ فِ » . 22
 الَْمْغرِِب.

  لََك  َما: »ثَابِت   ْبن   َزيْد   ِل  قَاَل : قَاَل  اْلََكِم، بِْن  َمْرَوانَ  َعنْ  . 29
 
 الَْمْغرِِب  ِف  َتْقَرأ

،   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  َسِمْعت   َوقَدْ  بِِقَصار 
 
وَل  َيْقَرأ وَْلَْيِ  بِط   260بخاري  .«الط 
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ي وضو، ستر عورت، اذان،  مغرب: و اول آن، کامل شدن غروب است. سپس به اندازه
یابد. پس اگر دخول در نماز را از این مقدار به تأخیر  پنج رکعت متوسط امتداد میاقامه و 

انداخت گنهکار است و آن قضاست. و اگر در نماز داخل شد ادامه دادن آن تا ناپدید شدن 
 شفق سرخ اجازه دارد.

ل   : الِْعَشاء   وَّ
َ
َفِق  َغيْب وَبة   َوأ ْْحَِر، الشَّ

َ
، الَْفْجر   َوآِخر ه   24اْْل اِدق   َمَضى  إَِذا َولىِكنْ  25الصَّ

 27.اْْلََواز   26َوَبِقَ  اِلْخِتيَارِ  َوقْت   َخَرجَ  اللَّيْلِ  ث ل ث  

                                                                                                                                                                                     

گوید: زید بن ثابت به من گفت: تو را چه شده که در نماز مغرب،  مروان بن حکم می
خوانی؟ از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم شنیدم که )در نماز مغرب( به  هاي کوتاه می سوره

 اي که طوالنی است، قرائت کرد.  ترین از دو سوره طوالنی
 ي اعراف بوده است.  ه سورهبا سند صحیح روایت شده ک 21610در روایت احمد 

تَاه   ث مَّ : َجابِر   َعنْ .  20
َ
َفق   ََغَب  ِحيَ  أ مَ  الشَّ يل   َفتََقدَّ ول   ِجْْبِ  اّلٰلِ  َورَس 

، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  ولِ  َخلَْف  َوانلَّاس   َخلَْفه   .الِْعَشاءَ  فََصّلَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّلٰلِ  رَس 
 119 نسائی. صحیح

 سرخ شفق که آمد وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول نزد زمانی السالم علیه جبریل سپس
 وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول. نمود امامت را عشاء نماز و آمد جلو جبریل پس. شد ناپدید
 (.گزاردند نماز) وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول سر پشت مردم و او سر پشت

َمَره   ث مَّ : ب َريَْدةَ  َعنْ 
َ
َفق   َوَقعَ  ِحيَ  بِالِْعَشاءِ  أ  619 مسلم .الشَّ

 نماز ي إقامه به شد ناپدید سرخ شفق که هنگامی وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول سپس
 .داد فرمان بالل به عشاء

ول   قاَل .  21 ، انلَّْومِ  ِف  لَيَْس : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  ى  اتلَّْفِريط   إِنََّما َتْفِريط   َمنْ  ََعَ
ََلةَ  ي َصلل  لَمْ  ى  الصَّ ََلةِ  َوقْت   يَِِجءَ  َحّتَّ ْخَرىى  الصَّ

 
 631 مسلم .اْْل

 در) که است کسی بر انگاري سهل همانا نیست( نماز ترک بر) انگاري سهل خواب، در
 برسد. فرا دیگر نماز وقت که این تا نگزارد را نمازي( هوشیاري و بیداري
 َوَيبََْق. ها: در بعضی از نسخه . 26
ول   ََكنَ .  22 ر   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس   602 مسلم .اللَّيِْل  ث ل ِث  إَِلى  الِْعَشاءَ  ي ؤَخل

 .انداخت می تأخیر به شب سومِ یک تا را عشاء نماز وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول
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سوم  عشاء: و اول آن، ناپدید شدن شفق سرخ و آخر آن فجر صادق است. اما هرگاه یک
 ماند. شود و وقت جواز باقی می شب گذشت وقت اختیار خارج می

بْح   ل   : الص  وَّ
َ
، الَْفْجر   َوأ اِدق  ه   28الصَّ ل وع   َوآِخر  ْمِس، ط  ْسَفرَ  إَِذا لىِكنْ  29الشَّ

َ
 َخَرجَ  أ

 31.ْْلََواز  ا 30َوَبِقَ  اِلْخِتيَارِ  َوقْت  

                                                                                                                                                                                     

 619 مسلم .اللَّيْلِ  ث ل ث   َذَهَب  َبْعَدَما الِْعَشاءَ  وََصّلَّ : ب َريَْدةَ  َعنْ 

 .گذشت شب سومِ یک که این از بعد گزارد، را عشاء نماز وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول
تَاه   ث مَّ : َجابِر   َعنْ .  23

َ
مَ  الَْفْجر   انَْشقَّ  ِحيَ  أ يل   َفتََقدَّ ول   ِجْْبِ  اّلٰلِ  َورَس 

، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  ولِ  َخلَْف  َوانلَّاس   َخلَْفه   .الَْغَداةَ  فََصّلَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّلٰلِ  رَس 
 119 نسائی. صحیح

( صادق) فجر که آمد وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول نزد زمانی السالم علیه جبریل سپس
 اهلل رسول. کرد امامت را صبح نماز و آمد جلو السالم علیه جبریل پس. دمید
 (.گزاردند نماز) وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول سر پشت مردم و او سر پشت وسلم علیه اهلل صلی

بْحَ  فََصّلَّ : ب َريَْدةَ  َعنْ   619 مسلم .الَْفْجر   َطلَعَ  ِحيَ  الص 

 .کرد طلوع( صادق) فجر که هنگامی خواند صبح نماز وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول
ول   قَاَل .  23 بِْح  َصََلةِ  َوقْت  : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  ل وِع  ِمنْ  الص   لَمْ  َما الَْفْجرِ  ط 
ْمس   َتْطل عِ     612 مسلم .الشَّ

 .است نکرده طلوع هنوز خورشید که وقتی تا( صادق) فجر طلوع از صبح نماز وقت
 َوَيبََْق. ها: در بعضی از نسخه . 94
َمَره   ث مَّ : ب َريَْدةَ  َعنْ .  91

َ
رَ  الَْغدَ  أ بِْح  َفنَوَّ    619 مسلم. بِالص 

. داد فرمان بالل به نماز ي إقامه به روز آن فرداي وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول سپس
 .خواند صبح نماز هوا شدن روشن هنگام پس

ول   قاَل  ى : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  ْسَفرَ  َما َبْعدَ  الَْغَداةَ  ِبَ  وََصّلَّ
َ
 ابن صحیح. حسن. أ

  921 خزیمه
 گزارد صبح نماز من به السالم علیه جبریل( دوم بار: )فرمود وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول

 .شد روشن هوا که این از بعد
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صبح: و اول آن، فجر صادق و آخر آن طلوع خورشید است. اما هرگاه هوا روشن شد وقت 
 ماند. شود و وقت جواز باقی می اختیار خارج می


