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 ت نمازکیاشم: ششبیست و درس 

 یکم. هرینکیم کخواندن اصل نماز ش در یا حتی عات وکر و ءدر اجزا یا فراموشیها بر اثر غفلت وقت یبعض

 ،نماز یهاکقبل از ورود به اقسام ش م.یپردازیها مان آنیدرس به بن یا ه درکدارد  یام مخصوصکن موارد احیاز ا

گمان  ،کش طرف از یکد به یم تا شاینکر کرده و فکصبر  یمکد یبا ،میردک که اگر در نماز شکم یشویآور مادی

 :مینکن دستورات عمل ید طبق ایاال با م وینکدا ین پیقی ایشتر یب

را  یه جزء بعدک یدر صورت ،ا نهیم یانماز را انجام داده یاز اجزا یکیه کم ینک کش اگر :نماز یدر اجزا کش

د یبا ،میاردهکرا شروع ن یاگر هنوز جزء بعد یول .میده یم و نماز را ادامه مینکیاعتنا نم کبه ش ،میرده باشکشروع 

 ،ا دو سجدهیم یاجا آوردهه سجده ب یکه کم ینک کش ،قبل از شروع تشهد اگر بعد از سجده و مثلا  .میآن را انجام ده

 م.یگر انجام دهیده سجد یکد یبا

 ا نمازینماز مسافر  ،مثل نماز صبح یعتکسه ر و یعتکدو ر یهاعات نمازکتعداد ر : اگر درعات نمازکدر ر کش

شتر از آن یعت و بکر یکن یب کش .شودینماز باطل م ،میعت خوانده اکم چند ریه ندانکنیا ای م وینک کمغرب ش

ح یصح یعتکچهارر یفقط در نمازها ،عات نمازکر تعداد در کشند. کیه نماز را باطل مکاست  ییهاکز از شین

 :مینکیاشاره م، افتدیه اتفاق میبق شتر ازیه بکها آن ه به چند مورد ازک ؛باشدیم

م یذارگین میبنا را بر ا ،ا سومیم یعت دوم هستکر ه درکم ینک کبعد از سجده دوم ش یعتکاگر در نماز چهار ر

عت کا دوری ستاده ویاط ایعت نماز احتکر یکبعد از نماز  م ویخوانیعت چهارم را مکسپس ر ؛میات خواندهعکه سه رک

ن سه و چهار یب کن در شیبرابنا .نماز است یمبود احتمالکرفع  یاط برایخواندن نماز احت .میآوریجا مه نشسته ب

چهار  ن دو ویب کدر ش یم ولیاط بخوانینماز احتعت کر یکد یبا ،میاعت از نماز را نخواندهکر یکم یدهیم ه احتمالک

ه نماز را ک یارکاط بعد از سلم نماز بدون انجام دادن یخواندن نماز احت یبرا .باشدیاط الزم میعت نماز احتکدو ر

 یکسپس  .مییگویر میبکت تیا به زبان آوردن نیاقامه  اط بدون اذان ویت نماز احتیبه ن م ویزیخیمند برکیباطل م

اطمان یه نماز احتک یدر صورت م ویرویوع و سجود مکبعد به ر .مینکیحمد بدون سوره به صورت آهسته قرائت م

اط واجب شده است یعت نماز احتکر یکه ک یدر موارد .میبریان میرا به پا سلم نماز واست با تشهد  یعتکر یک

 م.یجا آوره عت نشسته بکآن دو ر یم به جایتوانیم
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در اصل  یا حتّی عات وکا ری به آنها اعتنا نمود: اگر بعد از تمام شدن وقت نماز در اجزاء دیه نباک ییهاکش  

اد یه زکشود یگفته م یسکبه  کرالشیثکم. ینک یخود اعتنا نم کم به شینک کح خواندن نماز شیا صحیخواندن 

 کعصر ش ظهر و ،صبحدر سه نماز پشت سر هم مثل نماز  ای .ندکیم کنماز سه بار ش یکمثلٌ در  ؛ندکیم کش

 را بنا ،ندکیباطل نم شتر نماز رایه طرف بک یدر صورت ،ردک کعات نمازش شکر در ین شخصیاگر چن .رده استک

بنا  ،ن چهار وپنجیب کهم درش چهار و ن سه ویب کن هم در شیا بنابر .گذاردیمتر مکرا بر اال بنا گذارد ویآن م بر

 را بر ند بناک کش یعات نماز مستحبکدر ر یسکاگر  ست.یاط هم الزم نیاحت نماز عت خوانده وکه چهاررکگذارد یم

در  گذارد.یمتر مکبر  را ن صورت بنایه در اک ،نماز باشد هنندکشتر باطل یه احتمال بکمگر آن  ؛گذاردیم شتریب

 یکهر ،سکا بلعی نداشته باشد کیموم در همان مورد شأم یند ولک کش یجماعت اگر امام جماعت درمورد نماز

ا ندادن یانجام دادن  از سلم دادن نماز در هرگاه بعد .نمازش را ادامه دهد ،ندارد که شک یگرید اعتماد به د بایبا

مان باطل که دو طرف شکبه شرط آن  ؛مینکمان اعتنا کد به شینبا ،مینک کش عات نمازکر تعداد در ایاجزا  از یکی

 باطل است.م نماز یریه هر طرف آن را بگک یعتکپنج در نماز چهار ر ن سه ویب کمثل ش .نباشد


