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فأَضل  
َ نأ  َواْلأ

َ
َل  ي َصِّلَ  أ وَّ

َ
أَوقأِت، أ ل   1ال نأ  َوََيأص 

َ
تَِغَل  بِأ َل  يَشأ وَّ

َ
وِلِ  أ بَاِب، د خ  سأ

َ  بِاْلأ
ِ سَ وَ  َذان   2َعوأَرة   تأ

َ
، َوأ  .ي َصِّلَ  ث مَّ  َوإِقَاَمة 

که اولِ دخولِ وقت به  شود به آن و بهتر است که نماز را اول وقت بگزارد. و حاصل می
طهارت گرفتن و پوشیدن عورت و اذان و اقامه مشغول شود، سپس نماز اسباب )نماز(، مانند: 

 بگزارد.
تَثأَن  ، َوي سأ ر  هأ بأَراد   فَي َسنُّ  الظُّ ِ

ةِ  ِف  بَِها اْلأ َِر، ِشدَّ ، بِبََل   اْلأ  ََجَاَعة   إَِلى  َيمأِض  لَِمنأ  َحارٍّ
، ِكن   َطِريِقهِ  ِف  َولَيأَس  بَِعيَدة ، ى  َفي ؤَِخر   ي ِظلُّه   ف ِقدَ  فَإِنأ  3،ي ِظلُّه   ِظل   لِلأِحيَطانِ  يَِصيَ  َحّتَّ
 .اتلَّعأِجيل   ن ِدَب  ذىلَِك  ِمنأ  ََشأط  

                                                           

، َعبأدِ  َعنأ .  1 ِ لأت  : قَاَل  اَّللَّ
َ
يُّ : وََسلَّمَ  َعلَيأهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  َسأ

َ
َحبُّ  الأَعَمِل  أ

َ
؟ إَِل  أ ِ  اَّللَّ

ََلة  : »قَاَل  ى  الصَّ ؟ ث مَّ : قَاَل  ،«َوقأِتَها ََعَ ي 
َ
يأِن  بِرُّ  ث مَّ : »قَاَل  أ أَواِِلَ ؟ ث مَّ : قَاَل  «ال ي 

َ
َهاد  : »قَاَل  أ ِ

 اْلأ
ِ  َسِبيِل  ِف  ثَِن : قَاَل  «اَّللَّ ، َحدَّ ََتَدأت ه   َولَوِ  بِِهنَّ  725بخارى لََزاَدِِن.  اسأ

گوید: از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم پرسیدم: کدامین اعمال به  عبداهلل بن مسعود می
تر است؟ فرمود: نماز در وقت آن. گفتم: سپس کدامین؟ فرمود: نیکی به  نزد خداوند محبوب

ها را به من گفت و اگر از  د در راه خدا. اینپدر و مادر. گفتم: سپس کدامین؟ فرمود: جها
 افزود. کردم بر من می ایشان زیادتر از آن درخواست می

َرة   ها بدون: در بعضی از نسخه . 2  .َعوأ
ول   قَاَل  . 3 ِ  رَس  وا: »وََسلَّمَ  َعلَيأهِ  الل   َصّلَّ  اَّللَّ بأرِد 

َ
ِر، أ هأ ةَ  فَإِنَّ  بِالظُّ َرِ  ِشدَّ  َفيأِح  ِمنأ  اْلأ

 735بخاری . «َجَهنَّمَ 

نماز ظهر را کمی به تاخیر بیندازید تا در خنکی داخل شود. زیرا شدت گرما از حرارت 
 دوزخ است.
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شود. پس دخول در خنکی برای نماز ظهر در شدت حرارت  و )نماز( ظهر استثنا کرده می
رود و در مسیر او  شود که به جماعت دور می در سرزمین گرمسیر برای کسی سنت می

اندازد تا  ی خود قرار دهد، پس )نماز ظهر( را به تأخیر می محافظی نیست که او را زیر سایه
ی خود قرار دهد. پس اگر شرطی از این )شروط(  ای شود که او را زیر سایه برای دیوارها سایه

 شود. وجود نداشت شتابیدن سنت می
أَوقأِت  ِف  َوَقعَ  َولَوأ  َعة   د ونَ  ال َاِق  َركأ َُّها َخارَِجه   َواْلأ ، فَُك  وأ  قََضاء 

َ
َعة   أ َث   َركأ كأ

َ
َاِق  فَأ  َواْلأ

َُّها َخارَِجه   ، فَُك  َداء 
َ
م   لىِكنأ  4أ د   ََيأر  ِخيِ  َتَعمُّ

أ
أَوقأِت  َعِن  اتلَّأ ى  ال َها َيَقعَ  َحّتَّ  َخاِرجَ  َبعأض 

أَوقأِت   5.ال

                                                                                                                                                                                     

ِب  َعنأ 
َ
، أ ذَّنَ : قَاَل  َذرٍّ

َ
ؤَِذن   أ َر، وََسلَّمَ  َعلَيأهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبِ  م  هأ بأرِدأ : »َفَقاَل  الظُّ

َ
بأرِدأ  أ

َ
وأ  «أ

َ
 أ

ة  : »َوقَاَل  «انأتَِظرأ  انأتَِظرِ : »قَاَل  َرِ  ِشدَّ تَدَّ  فَإَِذا َجَهنََّم، َفيأِح  ِمنأ  اْلأ َرُّ  اشأ بأرِد وا اْلأ
َ
 َعِن  فَأ

ََلةِ  ى  «الصَّ يأنَا َحّتَّ
َ
 737بخاری اتلُّل وِل.  َفأءَ  َرأ

موذن رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم اذان ظهر داد. ایشان فرمودند: صبر کن تا خنک 
و فرمود: شدت گرما از حرارت دوزخ است. پس هرگاه گرما شدت گرفت در خنکی نماز  شود.

 ها را دیدیم. ی تپه که ما سایه بگزارید. تا این
ول   قَاَل  . 4 دأرَكَ  َمنأ »:وََسلَّمَ  َعلَيأهِ  الل   الِل َصّلَّ  رَس 

َ
َعة   أ ََلِة، ِمنَ  َركأ دأرَكَ  َفَقدأ  الصَّ

َ
 أ

ََلةَ   755بخاری . «الصَّ

 کسی که یک رکعت از نماز را درک کند نماز را درک کرده  است.

ول   قَاَل  دأرَكَ  َمنأ :»وََسلَّمَ  َعلَيأهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 
َ
بأِح  ِمنَ  أ َعة   الصُّ نأ  َقبأَل  َركأ

َ
ل عَ  أ  َتطأ

، مأس  دأرَكَ  َفَقدأ  الشَّ
َ
بأَح، أ دأرَكَ  َوَمنأ  الصُّ

َ
َعة   أ ِ  ِمنَ  َركأ   َقبأَل  الأَعصأ

َ
ر َب  نأ أ ، َتغأ مأس   َفَقدأ  الشَّ

دأرَكَ 
َ
َ  أ  755بخاری . «الأَعصأ

که خورشید طلوع کند بدون  کسی که یک رکعت از نماز صبح را درک کند قبل از این
 از قبل کند را درک عصر نماز از رکعت یک که شک نماز صبح را درک کرده است و کسی

 .است کرده درک را عصر نماز شک بدون کند، غروب خورشید که این
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تر از یک رکعت در وقت و باقی )رکعات( خارج از وقت واقع شد پس تمام  و اگر کم
تر )در وقت( و باقی خارج از وقت )واقع شد( پس تمام  رکعات قضاست؛ یا یک رکعت یا بیش

که بعضی از آن خارج از  آن اداست. اما از روی عمد، به تأخیر انداختن )نماز( از وقت تا این
 شود.   م میوقت واقع شود، حرا

                                                                                                                                                                                     

ِب  َعنأ  . 7
َ
، أ ول   ِل  قَاَل : قَاَل  َذرٍّ نأَت  َكيأَف : »اللِ  رَس 

َ
َمَراء   َعلَيأَك  ََكنَتأ  إَِذا أ

 
 ي ؤَِخر ونَ  أ

ََلةَ  وأ  - َوقأِتَها؟ َعنأ  الصَّ
َ
ََلةَ  ي ِميت ونَ  - أ ِِن؟ َفَما: ق لأت  : قَاَل  «َوقأِتَها؟ َعنأ  الصَّ ر  م 

أ
: قَاَل  تَأ

ََلةَ  َصِل » تََها فَإِنأ  لَِوقأِتَها، الصَّ دأَركأ
َ
، أ مأ  845مسلم . «نَافِلَة   لََك  فَإِنََّها فََصِل، َمَعه 

گوید: رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به من فرمودند: چه حالی خواهی داشت  ابوذر می
کشند؟ ابوذر  اندازند یا می هرگاه امرائی بر تو حکومت کنند که نماز را از وقت آن به تأخیر می

نمائید؟ فرمودند: نماز را در وقت آن بگزار. اگر همراه آنان  گفت: مرا به چه چیزی سفارش می
 شود. نماز جماعتی را درک کردی پس )همراهشان( نماز بگزار زیرا برای تو سنت )نوشته( می

ىِن، َعبأدِ  بأِن  الأَعََلءِ  َعِن  نَّه   الرَّْحأ
َ
ى  َدَخَل  أ نَِس  ََعَ

َ
ِة، َدارِهِ  ِف  َمالِك   بأِن  أ َ َصأ  ِحيَ  بِاْلأ

ِر، ِمنَ  انأَصََف  هأ ِجِد، ِِبَنأِب  وََدار ه   الظُّ أَمسأ ا ال َصلَّيأت م  : قَاَل  َعلَيأِه، َدَخلأنَا فَلَمَّ
َ
؟ أ َ  الأَعصأ

لأنَا فأنَا إِنََّما: َل   َفق  اَعةَ  انأَصَ ِر، ِمنَ  السَّ هأ ، فََصلُّوا: قَاَل  الظُّ َ نَا، الأَعصأ مأ ا فََصلَّيأنَا، َفق   فَلَمَّ
فأنَا، وَل  َسِمعأت  : قَاَل  انأَصَ ول   وََسلََّم، َعلَيأهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  نَافِِق، َصََلة   تِلأَك : »َيق  أم   ال

ق ب   ََيأِلس   َس  يَرأ مأ ى  الشَّ َ  ََكنَتأ  إَِذا َحّتَّ َِنِ  َبيأ يأَطاِن، قَرأ ا، َفنََقَرَها قَامَ  الشَّ َبع  رأ
َ
ر   َل  أ ك   يَذأ

 822مسلم . «قَِليَل   إِلَّ  ِفيَها اللَ 

از عالء بن عبدالرحمن روایت است که: او بر انس بن مالک در منزلش در بصره زمانی 
گوید: وقتی  داخل شد که از نماز ظهر منصرف شده بود و منزلش جنب مسجد بود. عالء می

؟ به او گفتیم: تازه نماز ظهر گزاردیم. گفت: نماز بر او داخل شدیم، گفت: نماز عصر خواندید
عصر بگزارید. ما بلند شدیم و نماز عصر گزاردیم. وقتی منصرف شدیم، گفت: از رسول اهلل 

نشیند و منتظر خورشید  صلی اهلل علیه و سلم شنیدم که فرمود: این نماز منافق است که می
زند و  شود و چهار بار نوک می گرفت بلند میکه وقتی بین دو شاخ شیطان قرار  ماند تا این می

 کند مگر اندکی. در آن نماز، یاد خدا نمی



5 
 

وَل  َجِهَل  َوَمنأ  أَوقأِت، د خ  ََبَه   ال خأ
َ
َشاَهَدة   ثَِقة  َعنأ  فَأ وأ  6َقب ول  ، وََجَب  م 

َ
ِتَهاد   َعِن  أ  اجأ

َمى  7فَََل، عأ
َ َ وَ  فَِلْلأ ِتَهادِ  َعِن  الأَعاِجزِ  8ِصيِ اْلأ ه ، اِلجأ ِليد    10.َعلَيأهِ  الأَقاِدرِ  َل  9َتقأ

به او خبر داد  هشد پس شخص با اعتمادی از مشاهد و کسی که به دخول وقت نادان
شود(. پس برای  شود؛ یا از اجتهاد )خبر داد( پس نه )تقلید از او جایز نمی قبول آن واجب می

نابینا یا بینای ناتوان از اجتهاد، تقلید از او رواست. نه شخص قادر بر اجتهاد )که برای او روا 
 نیست از اجتهاد دیگری پیروی کند(.

ِتَماد   َوََي وز   ؤَِذن   اعأ ، ثَِقة   م  ، وَِديك   ََعرِف  َرَّب  َمى  َفَقدَ  فَإِنأ  ُم  عأ
َ َِصي  اوَ  اْلأ أَِب ا 11ْلأ  ُم 

تََهَدا َما َوإِنأ  َوََنأوِهِ، بِِورأد   اجأ َكنَه  مأ
َ
َِقي   أ ، اْلأ ِ َبأ َا فَإِنأ  بِالصَّ ى  َصََبَا ََتَيَّ نَّا، َحّتَّ  َصلَّيَا فَإِنأ  َيظ 

ِتَهاد   بََِل  ََعَدا اجأ
َ
َصابَا َوإِنأ  أ

َ
 12.أ

شود. پس  و اعتماد کردن به مؤذنِ با اعتمادِ وقت شناس، و خروس تجربه شده جایز می
اگر نابینا یا بینا، )شخصِ( خبر دهنده )از علم و مشاهده( را از دست دادند با وِرد و امثال آن 

شود. پس  دو ممکن می کنند و اگر چه با صبر کردن، یقینِ )دخولِ وقت( برای آن اجتهاد می

                                                           
 . تحفه المحتاج: زیرا حاجتی برای اجتهاد نیست. 8

نهایه المحتاج: برای او اجتهاد ممنوع است زیرا قول شخص با اعتماد از مشاهده مانند 
گونه که مجتهد به خبر  مانماند. و همانند نص خبری از اخبار دین است پس ه نص می

جا نیز به خبر ثقه از  کند  در این رجوع می -که نص است  -رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم 
 کند. مشاهده رجوع می

 ی دیگر تقلید کند.. مجموع: زیرا برای اجتهاد کننده جایز نیست که از اجتهاد کننده 5
ِو  در نسخ چاپی و شروحات آمده: . 5

َ
َِصي  أ اما در چاپ دار المنهاج و نسخ خطی نزد  .اْلأ

 من، آنچه ثبت کردیم.
 . مجموع: به خاطر عدم اهلیت او بر اجتهاد. 5
 .کند تقلید ی دیگر کننده اجتهاد از که نیست جایز کننده اجتهاد برای زیرا: . مجموع 15
َِصيِ  در نسخ چاپی و شروحات آمده: . 11 ِو اْلأ

َ
المنهاج و نسخ خطی نزد اما در چاپ دار  .أ

 من، آنچه ثبت کردیم.
گردد. و البد  . فتح الوهاب المالک: زیرا به همراه شک در دخول وقت، نماز منعقد نمی 12

است که دخول وقت نماز با علم یا با ظن صورت پذیرد و اگرنه )با شک( جایز نیست. زیرا 
 عبادات با تطابق حدث با واقع یا با ظن مکلف  معتبر است.



6 
 

کنند تا )با اجتهاد،( ظنِ )دخولِ وقت( ببرند. پس اگر بدون  دو متحیر شدند صبر می اگر آن
 کنند و اگر )به وقت( اصابت کنند. اجتهاد نماز گزاردند )نماز را( اعاده می

لِ  ِمنأ  َمَضى  َوإِنأ  وَّ
َ
أَوقأِت  أ مأِكن   َما ال ََلة ، ِفيهِ  ي  نَّ  الصَّ وأ  فَج 

َ
، أ  وََجَب  َحاَضتأ

 13.الأَقَضاء  
شود پس )شخص( دیوانه شد  و اگر از اول وقت مقداری بگذرد که نماز در آن ممکن می

 شود. یا )زن( حائض شد؛ قضا واجب می
ت وَبة   فَاتَِت  َوَمَّتى  أَمكأ ر   ال

ذأ ِ  فَاتَتأ  َوإِنأ  14الأَقَضاِء، ِف   الأَفوأر   ن ِدَب  بِع  ر   بَِغيأ
ذأ  وََجَب  ع 

م   وأ ، َوالصَّ ََلِة، الأَفوأر   16.الأَقابِلِ  لَِرَمَضانَ  15َوتََراِخيهِ  ََكلصَّ

                                                           
. النجم الوهاج: زیرا قسمتی از وقت را درک کرده است که نماز خواندن در آن ممکن  13
گونه که اگر مالی به نصاب برسد و امکان ادا باشد سپس مال تلف شد زکات  شود. همان می

 شود. الزم او می
ول   قَاَل  . 14 ِ  رَس   َل  َذَكَرَها، إَِذا فَلأي َصلَِها َصََلة   نَِسَ  َمنأ : »وََسلَّمَ  َعلَيأهِ  الل   َصّلَّ  اَّللَّ
اَرةَ  قِمِ ﴿ وَ : َقتَاَدة   قَاَل  «ذىلَِك  إِلَّ  لََها َكفَّ

َ
ََلةَ  أ ِري الصَّ كأ  854. مسلم [14 سوره طه، آیه] ﴾ِِلِ

هر کس نمازی را فراموش کرد، هرگاه به یادش آمد آن را بخواند جز این برای او 
 فرماید: نماز را برای ذکر و یاد من برپا بدارید. میای نیست. قتاده گفت: خداوند  کفاره

ِب  َعنأ 
َ
َريأَرَة، أ نَّ  ه 

َ
وَل  أ َوةِ  ِمنأ  َقَفَل  ِحيَ  وََسلَّمَ  َعلَيأهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  ، َغزأ  َسارَ  َخيأََبَ

دأَرَكه   إَِذا َحّتَّ  َْلألَه  
َ
 : »ِْلََِلل   َوقَاَل  َعرََّس، الأَكَرى أ

أ َ  ق ِدرَ  َما بََِلل   فََصّلَّ  ،«اللَّيأَل  نَلَا اْكأ
ول   َونَامَ  َل ، ، وََسلَّمَ  َعلَيأهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  َحاب ه  صأ

َ
ا َوأ ر   َتَقارََب  فَلَمَّ تَنَدَ  الأَفجأ  إَِل  بََِلل   اسأ

َواِجهَ  َراِحلَِتهِ  ِر، م  وَ  َعيأنَاه   بََِلل   َفَغلَبَتأ  الأَفجأ تَِند   َوه  سأ تَيأِقظأ  فَلَمأ  َراِحلَِتِه، إَِل  م   يَسأ
ول   ، َوَل  وََسلََّم، َعلَيأهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  َحد   َوَل  بََِلل 

َ
َحابِهِ  ِمنأ  أ صأ

َ
م   َحّتَّ  أ َبتأه   ََضَ

، مأس  ول   فَََكنَ  الشَّ م   وََسلَّمَ  َعلَيأهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  لَه  وَّ
َ
ا، أ تِيَقاظ  ول   َفَفِزعَ  اسأ  َصّلَّ  اللِ  رَس 

يأ : »َفَقاَل  وََسلََّم، َعلَيأهِ  الل  
َ
َخذَ : بََِلل   َفَقاَل  «بََِلل   أ

َ
ي بِنَفأِس  أ ِ َخذَ  اِلَّ

َ
ِب  - أ

َ
نأَت  بِأ

َ
ِّم  أ

 
 َوأ

وَل  يَا ِسَك، - اللِ  رَس  تَاد وا: »قَاَل  بِنَفأ تَاد وا ،«اقأ مأ  فَاقأ   ث مَّ  َشيأئ ا، َرَواِحلَه 
َ
أ ول   تَوَضَّ  اللِ  رَس 

َمرَ  وََسلََّم، َعلَيأهِ  الل   َصّلَّ 
َ
قَامَ  بََِلل   َوأ

َ
ََلَة، فَأ بأَح، بِِهم   فََصّلَّ  الصَّ ا الصُّ ََلةَ  قََض  فَلَمَّ  الصَّ
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شود. و اگر بدون عذر فوت  و هرگاه نماز فرض با عذر فوت شد شتابیدن در قضا سنت می
شود. و )حکم( روزه مانند نماز است. و به تأخیر انداختن روزه  شد شتابیدن )در قضا( واجب می

 .کتاب الصوم خواهد آمد()در آن تفصیل است که در تا رمضان آینده 
ِتيب   َوي نأَدب   َها الأَفَوائِِت  تَرأ ِديم  ِة، ََعَ  َوَتقأ َاَِضَ نأ  إِلَّ  17اْلأ

َ
ةِ  فََواَت  ََيأَشى  أ َاَِضَ  18اْلأ

َها َفيَِجب   ِديم   19.َتقأ

                                                                                                                                                                                     

ََلةَ  نَِسَ  َمنأ : »قَاَل  قِمِ : }قَاَل  اللَ  فَإِنَّ  ،«َذَكَرَها إَِذا فَلأي َصلَِها الصَّ
َ
ََلةَ  أ ِري الصَّ كأ سوره ] {ِِلِ

 855. مسلم [14 طه، آیه
م  وَ  در نسخ چاپی و شروحات بغیر از فیض اإلله آمده: . 17 اما در چاپ دار  .تََراِخيهِ  ََيأر 

 المنهاج و نسخ خطی نزد من، آنچه ثبت کردیم.

جار و مجرور : لَِرَمَضانَ است.  مبتدا، مرجع ضمیر هاء به الصوم: تََراِخيهِ  اعراب آن:

 الأَقابِلِ  لَِرَمَضانَ  َوتََراِخيهِ صفت. خبر محذوف، تقدیر آن: : الأَقابِلِ  متعلق به مصدر تراخی،
. ِصيل   فیض اإلله. ِفيِه َتفأ

ی وقت برای رخصت گذاشته شده است و  . فتح الوهاب المالک: زیرا در قضا، توسعه 18
 گیرد. رخصت به معصیت تعلق نمی

، َعبأدِ  بأِن  َجابِرِ  َعنأ  . 15 ِ نَّ  اَّللَّ
َ
َمرَ  أ اِب، بأنَ  ع  َطَّ مَ  َجاءَ  اْلأ َنأَدِق، يَوأ  َغَرَبِت  َما َبعأدَ  اْلأ

مأس   بُّ  فََجَعَل  الشَّ ارَ  يَس  فَّ ، ك  أش  وَل  يَا: قَاَل  ق َري ِ  رَس  ت   َما اَّللَّ َصِّل  ِكدأ
 
، أ َ ى  الأَعصأ  َحّتَّ

مأس   ََكَدِت  ، الشَّ ر ب  ِ : »وََسلَّمَ  َعلَيأهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  قَاَل  َتغأ نَا «َصلَّيأت َها َما َواَّللَّ مأ  إَِلى  َفق 
َحاَن،   ب طأ

َ
أ ََلةِ  َفتَوَضَّ نَا لِلصَّ

أ
أ َ  فََصّلَّ  لََها، َوتَوَضَّ ، َغَرَبِت  َما َبعأدَ  الأَعصأ مأس  ى  ث مَّ  الشَّ  َصّلَّ

رَِب.  َبعأَدَها أَمغأ  758بخاری ال

به ناسزا گفتن کفار  ی خندق، عمر بن خطاب بعد از غروب خورشید آمد و شروع در غزوه
که نزدیک شد  قریش کرد. گفت: ای رسول خدا، نزدیک بود که نماز عصر را نخوانم تا زمانی 

خورشید غروب کند. رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمود: قسم به خدا که من نماز عصر را 
و سلم برای نماز گوید: پس به بطحان رفتیم. ما و رسول اهلل صلی اهلل علیه  نگزاردم. جابر می

که خورشید غروب کرد رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم نماز عصر  وضو گرفتیم. بعد از این
 گزارد سپس نماز مغرب گزارد.
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شود مگر که از  و ترتیب نمازهای فوت شده و جلو انداختن آن بر نماز حاضر سنت می
 شود. ترسد پس )در این صورت( جلو انداختن نماز حاضر واجب می میفوت شدن نماز حاضر 

عَ  َوإِنأ  أَوقأِت، َسَعةَ  َظانًّا فَائِتَة   ِف  ََشَ ، َفبَانَ  ال ه  َها وََجَب  ِضيق  ع  ةِ  َوفِعأل   َقطأ َاَِضَ  20.اْلأ
و اگر به گمانِ وسعتِ وقت، نماز فوت شده را آغاز کرد پس تنگنائی آن آشکار شد قطع 

 شود. انجام دادن نماز حاضر واجب میآن و 

                                                                                                                                                                                     

، بأِن  اللِ  َعبأدِ  َعنأ  ود  ع  نَّا: قَاَل  َمسأ ولِ  َمعَ  ك  نَا وََسلََّم، َعلَيأهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  ِبسأ  فَح 
هأ  َصََلةِ  َعنأ  ِ  رِ الظُّ رِِب  َوالأَعصأ أَمغأ تَدَّ  َوالأِعَشاِء، َوال ، ذىلَِك  فَاشأ َّ ولِ  َمعَ  ََنأن  : ق لأت   ث مَّ  لََعَ  رَس 
َمرَ  الِل، َسِبيِل  َوِف  وََسلََّم، َعلَيأهِ  الل   َصّلَّ  اللِ 

َ
ول   فَأ  بََِلل   وََسلَّمَ  َعلَيأهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 

قَامَ 
َ
ََلَة، فَأ ى  الصَّ َر، بِنَا فََصّلَّ هأ قَاَم، ث مَّ  الظُّ

َ
ى  أ ، بِنَا فََصّلَّ َ قَاَم، ث مَّ  الأَعصأ

َ
ى  أ رَِب، بِنَا فََصّلَّ أَمغأ  ال

قَاَم، ث مَّ 
َ
ى  أ ول   َعلَيأنَا َطاَف  ث مَّ  الأِعَشاَء، بِنَا فََصّلَّ  َما: قَاَل  ث مَّ  وََسلََّم، َعلَيأهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 
رأِض  ََعَ 

َ ونَ  ِعَصابَة   اْلأ ر  ك  . وََجلَّ  َعزَّ  اللَ  يَذأ مأ  4513حسن لغیره، مسنداحمد  َغيأ ك 

ما همراه رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم بودیم که )توسط مشرکین( از نماز ظهر، عصر، 
مغرب و عشاء بازداشته شدیم. این )امر( بر من گران آمد. سپس گفتم: ما همراه رسول اهلل 

هلل علیه و سلم و در جهاد در راه خدا )اما نماز نگزاردیم(. رسول اهلل صلی اهلل علیه و صلی ا
سلم به بالل فرمان داد. بالل نماز را اقامه کرد. پس رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به ما 
نماز ظهر گزارد سپس اقامه کرد و به ما نماز عصر گزارد سپس اقامه کرد و به ما نماز مغرب 

رد سپس اقامه کرد و به ما نماز عشاء گزارد. سپس رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم ما را گزا
طواف کرد و سپس فرمود: به غیر از شما بر روی زمین، گروهی وجود ندارد که ذکر و یاد اهلل 

 عزوجل کنند.  
گونه که شیخ  که یک رکعت در وقت واقع نشود. همان . فتح الوهاب المالک: به آن 15

الدین رملی و خطیب شربینی بر آن  السالم زکریا انصاری، شهاب رملی، فرزندش شمسا
 اند. رفته

 و است شده تعیین آن برای وقت زیرا: . فیض االله المالک و فتح الوهاب المالک 15
 .نشود قضا هم نماز این که این تاهمچنین 

که این نماز هم  تا این. النجم الوهاج: زیرا وقت برای آن تعیین شده است و همچنین  25
 قضا نشود.
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ةِ  ََجَاَعةَ  فَوََجدَ  فَائِتَة   َعلَيأهِ  َوَمنأ  َاَِضَ ِديم   ن ِدَب  قَائَِمة   اْلأ ا، الأَفائِتَةِ  َتقأ نأَفرِد   ث مَّ  م 
ةِ  َاَِضَ  21.اْلأ

ای بر )گردن( اوست جماعتی را یافت که نماز حاضره را برپا  و کسی که نماز فوت شده
 شود. کردن نماز فوت شده به تنهائی، سپس )گزاردن( نماز حاضره سنت می اند مقدم کرده

كأَثَ  َصََلة   نَِسَ  َوَمنأ 
َ
َمأِس، ِمنَ  فَأ ، لَِزَمه   َعيأنََها َيعأرِفأ  َولَمأ  اْلأ َمأس  ِل  َوَينأوِي اْلأ  بِك 

 22.الأَفائِتَةَ  َواِحَدة  
آن نمناز را   ذاتگاننه را فرامنوش کنرد و     تر از نمازهای پنن   و کسی که یک نماز یا بیش

 آورد. ندانست الزم او پن  نماز است و برای هر کدام نیت نماز فوت شده می

 

                                                           
ی خود را از نماز فوت شده  که با گزاردن نماز قضا، عهده . فتح الوهاب المالک: تا این 21

 دانند. پاک سازد. و همچنین خروج از رأی کسانی که ترتیب را واجب می
 ی آن نماز خارج شود. که به یقین از عهده . فتح الوهاب المالک: تا این 22


