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  بسم هللا الرحمن الرحيم 

 نماز های 
  آن یفوت شده وقضاي

  خواننده محترم !
نبايد از رين  عبادتی است که ـرين ، مقبولتـيکی از زيبا تقبل از همه بايد گفت که نماز 

در فکر فوت شدن فوت گردد ، ويا هم يک شخص مسلمان  درهيچ وقت ودر هيچ لحاظه 
ميباشد که انجام درست وبه موقع مسلمان   آن باشد،  نماز  از حقوق پروردگار بر انسان

  آن ، بر يک مومن مسلمان که به سن بلوغ وتکليف رسيده باشد فرض است . 
نماز  زمانی آسان وزيباتر ميشود که با شرايط وباريکی های آن با خشوع  وخضوع 

  مانند جزء زندگی وسيستم روزمره انسان مسلمان مبدل گشته وادا ء گردد.
مستی ، بی هوشی  ، ميتوان اين نماز فوت شده ، بطوری  ولی در حالت فراموشی ،

همانند اصل نماز در زمان پيامبر صلی  قضا ی قضای  بايد بجا ء گردد ، بنآ احکام نماز 
لَوةَ ِلِذْكِرى «هللا عليه وسلم  تشريع شده است و يکی از داليل وجوب آن، آئه   ،» أَِقِم الصَّ

ين آيه داللت دارد بر اين که هر گاه به يادت آمد که ا«اند:  است که بيشتر مفسران گفته
جا بياور چه در وقتش باشد ويا خارج از وقتش اگر در  را به نمازی بر عهده داری آن

ش باشد قضايش را بجا ـتـرا به جا بياور ،  و اگر در خارج از وق  وقتش بود ادای آن
   بياور.

ت گرديد ،بايد در خواندن آن کوتاهی بنآ مسلمان در صورتيکه  وقت نماز از نزدش  فو
  نکند، ولی واجب هم نيست که به صورت فوری اقدام به اجرای آن نمايد .

نماز قضا را می توان بطورمنفرد ويا هم بطورجماعت خواند. و الزم نيست نماز هر دو 
يکی باشد. مثال می توان قضای نماز صبح را،در جماعت نماز مغرب و عشاءخواند،يا 

  .برعکس
نمازی که از انسان فوت شده،از نظر تعداد رکعات،به همان صورت بايد قضا ی ادا 
گردد .مثال انسان می تواند در مسافرت،قضای نماز چهار رکعتی رابه صورت تمام 

بخواند. و اگر مثال در مسافرت،نماز ظهر از انسان قضاشده،درحالت مقيم به صورت دو 
  .رکعتی قضا کند

  يشود :نماز چه وقت قضاء م
نماز وقتی قضاء ميشود که يک شخص فراموش کند، و يا در خواب باشد، و يا معذور 

ش بگذرد، که در اينصورت بمحض اينکه اين عذار ـتـباشد، و سپس نماز از وق
را بخواند، ودليل اين حکم در خويش (فراموشی و خواب و غيره) برطرف شد بايد نماز

  :فورمولبندی گرديده است  چنين حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم با دقت ووضاحت 
 ) ومسلم  572(بخاری ( » من نسی صالة فليصلها إذا ذکرها ال کفارة لها إال ذلک« 
)، يعنی: ( اگر کسی نمازی را فراموش کرد پس هر وقتی که بيادش آمد بايد   684( 
»  أو نام عنها« نرا ادا کند، هيچ کفاره ای بجز آن ندارد) و در صحيح مسلم آمده است: آ

  .يعنی: ( يا اگر خوابش برد)
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ش بيرون رود، در ـتـو يا از روی کسالت نماز را نخواند تا از وق آولی اگر کسی عمد
همانطوريکه  ش گذشته است، يعنی ـتـزيرا از وق اينصورت ديگر آن نماز قضاء ندارد 

ترک شود قابل قبول نمی  ش نيز اگر عمداً ـتـقبل از وقت نماز قابل قبول نيست، بعد از وق
وردن نماز آباشد ،مگر اينکه عذری درميان باشد. همانطور يکه عذر غرض  بجاء 

  قضای در حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم بوضاحت بيان شد .
رب يا نمازی که ديروز قضا شده ـال صبح ومغاگر کسی چند نماز قضا داشته باشد مث

بخواند آيا ميتواند اول نماز امروز را قضا   بانمازی که امروز قضا شده کدام را بايد اول
قضای نماز برای کسی که از او فوت شده  کند بعد ديروز يا اول مغرب را وبعد صبح

  باشد حاالت مختلفی دارد:
يا فراموش کند که وقت نماز است تا اينکه وقت  در حالت که انسان در خواب باشد و - 1

نمازش فوت شود، در اينصورت گناهی بر گردن او نيست ولی بمحض اينکه بيدار شود 
و يا بيادش آيد بايست قضاء نماز را بجای آورد چه بعد از نماز فرضيه بعدی باشد و يا 

  ب افتاب) و يا نباشد. چه قبل از آن، و چه اوقات نهی  باشد (مانند قبل از طلوع و غرو
(هر کس نمازی را فراموش کند يا به خواب برود و نمازش را نخواند، کفاره آن اين 

  )315/477/1 -684است که هرگاه به يادش آمد آن را بخواند). (صحيح مسلم : 
حالت ديگر اينست که نمازش را چه بصورت عمد و چه از روی کسالت ترک کند، تا  - 2

، اين عمل خودش  از گناهان کبيره بشمار ميرود و حتی برخی علماء  اينکه وقتش بگذرد
چنين شخصی را کافر ميدانند و اظهار داشته اند که کسی حتی اگر يک نماز را عمدی يا 

از روی کسالت يا به هر دليلی (به جز فراموشی يا خواب) ترک کند کافر  گشته است. 
إن بين الرجل وبين الشرک والکفر ترک  :  « زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايد

(روايت مسلم)، يعنی: ( بدرستيکه بين يک شخص و شرک و کفر، ترک کردن » الصالة 
  نماز هست.

اما در مورد قضای نمازی که فوت شده است؛ چون نماز وقت مشخصی دارد بر خالف 
بهانه ای ديگر  ساير عبادات قضا ندارد و ماداميکه شخص (عمدا يا از روی کسالت يا

بجز فراموشی يا خواب) نمازش را نخواند، الزم نيست نمازش را قضا کند زيرا هيچ 
  سودی  برايش ندارد.

نماز خواندن سر وقت فرض هست و نبايد به هيچ وجه آنرا از سر وقتش گذراند زيرا از 
يکه گناهان کبيره هست، حتی اگر کسی مريض باشد و نتواند حرکت کند بايد تا آنجاي

ميتواند حرکات نماز را انجام دهد حتی اگر با حرکات پلکان چشمش باشد، خداوند متعال 
)، يعنی: "همانا 103(النساء : » إنَّ الصالة کانت علی المؤمنين کتاباً موقوتا« ميفرمايد:

   که نماز برای أهل إيمان حکمی واجب و الزم است".
تواند نمازهايش را قضا نمايد.(و اگر کسی  البته برخی علماء  می گويند بعد از توبه می

می خواهد جانب احتياط را پيش گيرد ما به وی توصيه می کنيم نمازش را قضا کند مگر 
اينکه مدت زمان زيادی نماز نخوانده باشد و قضای آنها بسيار سخت و ناممکن باشد مانند 

   دی بخواند)قضای يک يا چند سال در عوض در اين حالت بايد نمازهای سنت زيا
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کنيد، و نمازها را سر وقت بخوانيد، و سعی کنيد   بنابراين شما بايد توبه صادقانه
  نمازهای سنت را ترک نکنيد و يا نمازهای سنت بيشتری بخوانيد.

  خوانندۀ محترم!
  ) مينويسد :235/2» (المحلی«ابن حزم رحمه هللا مفکر وفقيه جليل القدر جهان اسالم در 

متعال برای هر نماز فرضی وقت معينی را قرار داده که آغاز و پايانش همانا خداوند 
رسد، و نيز در وقت معينی ـ مشخص است، بطوريکه در زمان مشخصی وقت آن فرا مي

رسد، بنابراين کسی که نمازش را بعد از خارج شدن وقتش  آن به پايان می وقت 
ده باشد، چون هر دوی آنها در خواند، مثل کسی که نماز را قبل از دخول وقتش خوان می

اند.همچنين حکم کردن به قضای نماز بايد از جانب خدا  غير وقت خودشان نماز خوانده
آيد، و اين  بيان شده باشد، زيرا حکم کردن به چيزی يک نوع قانونگذاری به حساب می

که  کار مختص هللا تعالی  است که آن را توسط پيامبرش ابالغ کرده است و اگر بر کسی
بود، خداوند متعال و رسول  نماز را عمداً تا خروج وقت آن ترک کند قضايی واجب می

اند وبا ترک  کردند و آن را هم فراموش نکرده او صلی هللا عليه وسلم ازذکر آن غفلت نمی
ً  «  دادند : بيان آن عمداً ما را در سختی قرار نمی   )64(مريم :    » َوَماْ َکاَْن َربَُّک َنِسيّا

  ».کار نبوده است و پروردگار تو فراموش«
و اما جمع نمودن بين دو نماز زمانی جايز است که مثال فرد را در وقت نماز ظهر به 

اتاق عمليات می برند  و او احتمال می دهد که به وقت نماز عصر بيرون نيايد، در 
  اينصورت می تواند نماز عصر خود را با ظهر جمع کند .

مسافرت باشد و وقت نماز برايش تنگ شود، يا عذری داشته باشد و ناچار  يا آنکه فرد در
  شود که بدليل سفر نمازش را جمع کند.

  ش:ـتـواجب بودن نماز در وق
بر هر مسلمانی  در نمازمطابق حکم پروردگار طوريکه در فوق متذکر شديم خواندن 

 وقتش واجب است.
ً إنَّ الصَّالَةَ  :«طوريکه ميفرمايد    )103(نساء :  » َکاَنت َعلَی الُمؤِمنِيَن ِکتَاباً َمْوقُوتا

  ».رض و دارای اوقات معلوم و معين استــبيگمان نماز بر مؤمنان ف«
پس اين « عالمه عبدالرحمن سعدی مفسر شهير جهان اسالم در تفسير اين آيه می نويسد: 

مبين فرضيت نماز است و اينکه نماز دارای وقتی است که به جز در آن وقت صحيح 
نيست خوانده شود، و وقت نماز اوقاتی است که نزد مسلمين ثابت و مقرر است، و 

 می دانند، و آنها اين اوقات را از پيامبرشان کوچک و بزرگ ، و عالم و جاهل آن را 
همانگونه » « َصلُّوا َکَما َرأيتُُموِنی أَُصِلّی « فرا گرفته اند که فرمود: صلی هللا عليه وسلم

بر اين داللت می » َعلَی اْلُمْؤِمنِينَ « و » نماز بخوانيد که مرا ديده ايد نماز می خوانم.
ن است و برحسب ايمان بنده نماز وی کامل انجام می نمايد که نماز معيار و ميزان ايما

شود، و اين داللت می نمايد که کافران گرچه به مانند اهل ذمه بايد به احکام مسلمين 
ملتزم باشند، اما آنها به انجام فروع دين مانند نماز امر نمی شوند، و چنانچه آن را انجام 
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هرچند که در آخرت به خاطر برپا  دهند مادامی که کافر هستند نمازشان صحيح نيست.
  »نداشتن نماز و ساير احکام مجازات شده و سزا می بينند.

و برخی از علماء  با استناد به احاديث صحيح فرموده اند که هرکس حتی يک نماز خود 
را عمدا ترک کند يا در سر وقت خود نخواند و آنرا عمدا به تاخيير بياندازد، او کافر می 

  به نکند و شروع به نماز خواندن ننمايد، حاکم اسالمی او را خواهد کشت.شود و اگر تو
در حديثی از حضرت جابر رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

حد فاصل ميان انسان و » «إن بين الرجل و بين الشرک و الکفر ترک الصالة«فرمود : 
  ست.اين لفظ مسلم ا ».شرک و کفر ترک نماز است

العهد الذی « فرمود :  از بريده روايت است از پيامبر صلی هللا عليه وسلم شنيدم که می
ی بين ما و آنها (کفار و مشرکين)  مشخصه »«بيننا و بينهم الصالة فمن ترکها فقد کفر

  )231نسايی ( ».شود نماز است، هر کس آنرا ترک کند کافر می
د و با ايمان خود بازی نه نمايد  و اگر در اين خطر را جدی بگيري برمسلمان است که 

اين امر بی توجه و سستی نمايد ايمان  شان در خطر خواهد بود و اگر فرد ايمانش را از 
دست دهد، مابقی اعمال صالحش هيچ سودی بحالش نخواهد داشت، چنانکه هللا تعالی می 

يعنی: وهر »   َوُهَو فِی اآلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرينَ  َوَمن يَْکفُْر ِباِإليَماِن َفَقْد َحِبَط َعَملُهُ «  فرمايد:
گردد؛ و در سرای ديگر، از زيانکاران خواهد  کفر ورزد، اعمال او تباه می  ايمان  به  کس
  بود.

و کسانی که در اين دنيا نماز نمی خوانند، به نص صريح قرآن در قيامت جهنمی خواهند 
فِی  * إِالَّ أَْصَحاَب اْليَِمينِ  * َنْفٍس ِبَما َکَسَبْت َرِهيَنةٌ  ُکلُّ  « بود، چنانکه قرآن می فرمايد:

(مدثر  » َقالُوا َلْم َنُک ِمَن اْلُمَصِلّينَ  * َما َسلََکُکْم ِفی َسَقرَ  * َعِن اْلُمْجِرِمينَ  * َجنَّاٍت يَتََساءلُونَ 
ارهای بدی است که هرکس در گرو ک» ُکلُّ َنْفٍس ِبَما َکَسَبْت َرِهيَنةٌ «  يعنی: )43- 38

کرده است. پس در مقابل آن گروگان گرفته می شود و آن کارها طوق گردنش خواهند 
مگر کسانی که » إِالَّ أَْصَحاَب اْليَِمينِ « بود و باعث گرفتار شدنش به عذب می گردند. 

کارنامه اعمالشان به دست راست داده می شود و از سعادتمندان هستند. اين ها گروگان 
  ه نمی شوند بلکه آزاد و شاد خواهند بود.گرفت

در باغ هايی بهشتی خواهند بود که همه خواسته » فِی َجنَّاٍت يَتََساءلُوَن؛ َعِن اْلُمْجِرِمينَ « 
همديگر می نمايند و از  هايشان در آن فراهم است و در آسايش کامل هستند. آنان رو به

چگونه شد؛ آيا آنچه را که خدا به آن ها يکديگر درباره گناهکاران می پرسند که حالتشان 
آن » . آيا از آن ها خبر داريد؟« وعده داده بود يافتند؟ و برخی به برخی ديگر می گويند:

َما « گاه آنان را در وسط دوزخ می بينند که عذاب داده می شوند. پس به آنان می گويند:
ده است؟ و به چه گناهی شما چه چيزی شما را وارد دوزخ گرداني» َسلََکُکْم فِی َسَقرَ 

  . ما از نمازگزاران نبوديم می گويند:» َقالُوا َلْم َنُک ِمَن اْلُمَصِلّينَ « مستحق دوزخ شده ايد؟
بنابراين بر طبق اين آيه، کسانی که در دنيا نماز خوان نبودند در قيامت در دوزخ خواهند 

  بود.
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ه ادای نماز های خويش در سر وقت پس بايد به فکر چاره باشيد و هرچه زودتر اقدام ب 
خود نماييد، سعی کنيد از گناه دور شويد و اسباب گناه را از خود دور کنيد و با افراد 

ديندار رفاقت نماييد و نمازهای خود را در مسجد ادا کنيد، اگر شما نمازهايتان را در سر 
بر اينکه مرتکب گناه وقت خود نخوانيد بلکه آنرا به وقت نماز ديگر منتقل کنيد، عالوه 

کار را بر خود دشوار کرده ايد، زيرا    -بس بزرگی شده ايد ، چون نماز قضا وجود ندارد
اگر چند نماز روی هم بيافتند، خواندن آن نمازها بر دوش آدمی سنگينی می کند و لذا 

مدتی بعد از خواندن منصرف می شويد و لذا بدين طريق شيطان شما را به گروه تارک 
زها ملحق می کند! پس يکی از راههای سبک شدن عبادت نماز اينست که هرگاه وقت نما

نماز شد، بدون تاخيير بلند شويد وضوء بگيريد و نمازتان را بخوانيد، مطمئن باشيد با اين 
اما به مرور آنقدر برای شما آسان  -هرچند در اوايل کمی برايتان دشوار باشد –روش 

  ترک نخواهيد کرد.خواهد بود که هرگز آنرا 
و باز يادآوری می شود سعی کنيد نمازهايتان را در مسجد بخوانيد و با اهل مسجد رفاقت 
کنيد. همه ی اين راهها کار شما را آسان می کند و اگر بر طبق اين روش عمل نکنيد پس 

  نمی توانيم بگوييم کار بر شما راحت می شود!
  :وچگونگی قضاء آن  ینماز قضاي

متعال بنا به حکمت خويش برای عبادات وقت و زمانی را قرار داده که مختص به آن هللا 
عبادت است، ممکن است تمام اين حکمتها بر ما مشخص نباشد، اما در هرحال ما بعنوان 

مسلمان و تسليم شدگان درگاه الهی مامور و موظف هستيم که مطابق تعريف و خواست 
ده جايز نيست مگر با وجود عذری که مقبول شرع شرع عمل کنيم، و عدول از آن محدو

  باشد.
نمی خواند تا  - که شرع تعيين کرده  -و اما کسی که نمازش را در محدوده مقرر خود 

  آنکه وقت آن به اتمام می رسد، خارج از دو حالت نيست :
اول : به دليل وجود عذر شرعی ،خواب يا فراموشی ، نمازش را نخوانده باشد تا آنکه 

ت آن به پايان می رسد، در چنين حالتی او گناهکار نيست (بشرطيکه عمدا در وقت وق
نماز و يا برای ترک آن نخوابد) و بايستی نمازش را قضاء کند، يعنی هرگاه از خواب 

  بدون تاخير  نمازش را قضاء کند. –بيدار شد و يا بياد آورد 
صلی هللا عليه وسلم است که دليل آن روايت انس بن مالک رضی هللا عنه از پيامبر 

  .)597بخاری (». َمْن َنِسَی َصالةً َفْليَُصِلّ إَِذا َذَکَرَها، ال َکفَّاَرةَ لََها إِال َذِلکَ « فرمود :
هر کس نمازی را فراموش کرد همان لحظه که به ياد آورد آن را بخواند، هيچ  «يعنی : 

  .»کفاره ای جز اين بر او نيست
إَِذا َرَقَد أََحُدُکْم «انس آمده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود : و در روايت مسلم از 

َالةِ ِلِذْکِری َالةِ، أَْو َغفََل َعْنَها، َفْليَُصِلَّها إَِذا َذَکَرَها، َفإِنَّ هللاَ َيقُوُل: أَِقِم الصَّ مسلم » َعِن الصَّ
بود، و يا بيادش نبود،  هرگاه يکی از شما در هنگام نماز در خواب مانده«).يعنی : 684(

و نماز را برای ياد «هرگاه بياد آورد نمازش را بخواند، چرا که هللا متعال می فرمايد : 
  )».14(طه » من برپا کن
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دوم : بدون عذر شرعی اقدام به ترک و نخواندن نماز کند، حال چه از روی کسالت و 
گناهکار است، و گناه وی جزو تنبلی باشد يا غيره، چنين شخصی به اتفاق فقهای اسالم 

گناهان کبيره است، و سزای آن آتش جهنم است، چنانکه قرآن کريم دليل رفتن به جهنم 
َعِن  * فِی َجنَّاٍت َيتََساءلُونَ  * إِالَّ أَْصَحاَب اْليَِمينِ « عده ای را اينگونه نقل می فرمايد: 

  ).43- 41(سوره مدثر » ْم َنُک ِمَن اْلُمَصِلّينَ قَالُوا َل *  َما َسلََکُکْم فِی َسَقرَ  * اْلُمْجِرِمينَ 
کنند: چه چيز شما را به  اصحاب يمين در باغهای بهشتند، و ازمجرمان سؤال می«يعنی: 

  .»گويند: ما از نمازگزاران نبوديم می دوزخ وارد ساخت؟
و حتی بعضی از اهل علم معتقد به کفر آن هستند، و به اين حديث نبوی صلی هللا عليه 

َالةِ  «وسلم استناد کرده اند که فرمود :  ُجِل َوبَْيَن الِشّْرِک َواْلُکْفِر تَْرَک الصَّ »  إِنَّ بَْيَن الرَّ
  ».حد فاصل ميان انسان و شرک و کفر، ترک نماز است«).يعنی : 82مسلم (

  و گفتند : بايد هرچه زودتر توبه کند و نمازهايش را در وقت شرعی آنها بخواند.
يعنی حکم ترک نماز، چنانچه کسی توبه کند و بخواهد  –و اما جدا از اين مسئله 

  جبران کند، آيا قضاء کردن برای او مشروع است؟ )که نخوانده  (نمازهای گذشته را 
  پاسخ : علمای اسالم در اين مورد اختالف رأی دارند :

با قياس بر  -امام شافعی برخی  از علماء  ازجمله : امام ابوحنيفه وامام  مالک و  - 1
انسان فراموشکار و در خواب مانده، گفته اند : اگر قضای نماز بر فراموشکار واجب 

باشد، به طريق اوال بر ديگرانی که عمدا آنرا ترک کرده اند، هم واجب است، لذا 
  نمازهای گذشته را قضاء کند.

مع الفارق است، زيرا کسی در مقابل عده ای ديگر از اهل علم می گويند : اين قياس  - 2
که عمدا (يعنی بدون عذر شرعی) نمازش را نمی خواند گناهکار است، ولی فراموشکار 

و خواب مانده گناهکارنيست، پس چگونه انسان عاصی را بر غير عاصی قياس کردن 
  روا باشد؟!

ر و قضاء کردن برای چنين کسی مشروع نيست، بلکه بايد توبه کند و مصمم باشد که ديگ
نمازهای فرض را هرگز ترک نخواهد کرد، و در عوض برای جبران تا می تواند اعمال 

صالحه انجام دهد و نمازهای سنت را از دست ندهد، تا هللا متعال نقص وارده در 
نمازهای فرض وی را بوسيله نمازهای سنت جبران کند، چنانکه پيامبر خدا صلی هللا 

َالةُ اْلَمْکتُوَبةُ َفإِْن إِنَّ أَوَّ  «فرمود :  عليه وسلم  َل َما يَُحاَسُب ِبِه اْلَعْبُد اْلُمْسِلُم يَْوَم اْلِقَياَمِة الصَّ
عٌ أُْکِمَلْت اْلَفِريَضةُ ِمْن تََطوُّ  عٍ َفإِْن َکاَن َلهُ تََطوُّ َها َوإِالَّ قِيَل اْنُظُروا َهْل َلهُ ِمْن تََطوُّ » ِعهِ أَتَمَّ

ی مسلمان در روز قيامت از آن  اولين چيزی که بنده«يعنی :  ).810صحيح أبی داود (
شود، نماز فرض است؛ اگر آن را به طور کامل انجام داده که خوب، در غير  محاسبه می

شود : نگاه کنيد آيا نماز مستحبی دارد، اگر نماز مستحبی داشته باشد  می اين صورت گفته 
  ».گردد نماز فرضش از آن کامل می

هرکس عمدا نماز نخواند تا آنکه وقت نماز به پايان می رسد، « ويد :امام ابن حزم می گ
ديگر ابدا قادر به قضاء (جبران) آن نخواهد شد، پس اعمال حسنه زياد انجام دهد و نماز 



 آن يیشده وقضا فوت ینماز ها

 

 

8 

سنت زياد بخواند، تا ميزان او در قيامت سنگين شود، و بايد توبه کند و از هللا متعال 
  ).235 / 2(المحلی) (». طلب استغفار کند

و اين رأی عمر بن خطاب، و پسرش عبدهللا، و سعد بن ابی وقاص، و سلمان فارسی، و 
ابن مسعود، و قاسم بن محمد بن ابوبکر، و بديل عقيلی، و محمد بن سيرين، و مطرف بن 

عبدهللا، و عمر بن عبدالعزيز، و داود ظاهری، و ابن حزم نيز هست، همچنين رأی 
تيميه و امام شوکانی، و ترجيح عالمه ابن باز و البانی و ابن  برگزيده شيخ االسالم ابن

  عثيمين و ديگران می باشد.
  عالوه بر داليل ذکر شده  به موارد زير هم استدالل کردند:و
ْوقُوتًا« هللا متعال می فرمايد :  - 1   ).103(نساء » إِنَّ الصَّالَةَ َکاَنْت َعلَی اْلُمْؤِمنِيَن ِکتَابًا مَّ

و   معلوم  در اوقات  خويش  آنرا بر بندگان  عزوجل  هللا که   است  ای ماز فريضهن«يعنی: 
  ».است  گردانيده  فرض  معينی

، و خروج از  است  وقت آغاز و پايانی  و گفتند : نماز زمان خاصی دارد و هريک دارای
روع آنها مش  نمازها در غير اوقات  آن بدون دليل شرعی جايز نيست، لذا برپاداشتن

  ، يا فراموش کردن.. ماندن  خواب ، مانند در  شرعی  خاطر وجود عذری  ، مگر به نيست
َمْن َنِسَی َصالةً َفْليَُصِلّ إَِذا َذَکَرَها، ال َکفَّاَرةَ لََها « پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند : - 2

لحظه که به هر کس نمازی را فراموش کرد همان «يعنی :  .)597بخاری (» إِال َذِلکَ 
  .»ياد آورد آنرا بخواند، هيچ کفاره ای جز اين بر او نيست

و اين يعنی : اگر بعد از بيادآوردن، ادای آنرا به تاخير انداخت، ديگر برای وی کفاره 
نخواهد شد، پس حال کسی که عمدا و بدون فراموشی يا خواب ماندن نمازش را نمی 

ای آن) برايش کفاره نخواهد بود، و نفعی خواند چه خواهد بود؟! به طريق اوال (قض
  برايش نخواهد داشت.

همانا خداوند متعال برای هر نماز فرضی وقت معينی «گويد :  ابن حزم رحمه هللا می - 3
را قرار داده که آغاز و پايانش مشخص است، بطوريکه در زمان مشخصی وقت آن فرا 

سد، بنابراين کسی که نمازش را بعد ر رسد، و نيز در وقت معينی وقت آن به پايان می می
خواند، مثل کسی که نماز را قبل از دخول وقتش خوانده باشد،  از خارج شدن وقتش می

  ).235/2» (المحلی». «اند چون هر دوی آنها در غير وقت خودشان نماز خوانده
همچنين حکم کردن به قضاء بايد از جانب شرع « و باز امام ابن حزم می گويد :  - 4
  شد، و شرع جز برای هللا متعال که بر زبان پيامبرش ابالغ می کند، جايز نيست.با

ما از کسی که معتقد است؛ قضای نماز بر کسی که عمدا آنرا ترک کرده واجب است، 
می پرسيم : درباره اين نمازی که شما امر به خواندنش می کنيد خبر دهيد : آيا خدای 

؟ اگر گفتند : فرقی ندارد (مثل هم هستند)، ما می متعال به آن امر کرده يا غير آنست
گوئيم : پس با اين حساب کسی که عمدا نمازش را ترک کند گناهکار نيست! زيرا او آنچه 

را خداوند به وی امر کرده (با قضايش) انجام داده، و هيچ سرزنشی هم متوجه کسی که 
د بود! درحاليکه کسی چنين نمازش را نمی خواند تا آنکه وقتش به پايان می رسد نخواه
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چيزی نمی گويد (يعنی کسی تابحال نگفته کسی که عمدا نمازش را ترک کند گناهکار 
  نيست).

و اگر هم گفتند : اين نماز (يعنی قضای نماز) را خداوند بدان امر نکرده، می گوئيم : 
د که خدای راست گفتيد، و همين کفايت می کند که آنها اقرار کنند چيزی را امر کرده ان

  ) .236/  2المحلی   (».   متعال امر نکرده است
حکم کردن به قضای نماز بايد از جانب خدا بيان شده باشد، زيرا حکم «و باز می گويد : 

آيد، و اين کار مختص خدا است که آن  کردن به چيزی يک نوع قانونگذاری به حساب می
ه نماز را عمداً تا خروج وقت آن را توسط پيامبرش ابالغ کرده است و اگر بر کسی ک

بود، خداوند متعال و رسول او صلی هللا عليه وسلم ازذکر آن  ترک کند قضايی واجب می
اند وبا ترک بيان آن عمداً ما را در سختی  کردند و آن را هم فراموش نکرده غفلت نمی
ً «دادند :  قرار نمی و پروردگار تو : « ). يعنی 64(مريم :  »َوَماْ َکاَْن َربَُّک َنِسيّا

  ».فراموشکار نبوده است
» المحلی» «و هر قانونگذاری و حکمی که منشأ آن قرآن و سنت نباشد، باطل است 

)235/2.(  
ابن تيميه گفته : قائلين به قضای نماز هيچگاه حجتی برای «و امام شوکانی می گويد : 

با امر جديد، حال آنکه  ارائه نداشتند، و اکثر آنها می گويند : قضاء واجب نيست مگر
امری درکار نيست، و تازه ما تنها بر سر قضای نماز با آنها نزاع نداريم، بلکه درباره 

قبول نماز قضاء و صحت نماز هم در غير وقت خود با آنها نزاع می کنيم. و بحث در آن 
يده اند، به درازا کشيده، و آنچه ذکر کرديم داود (ظاهری) و کسانی که با اويند نيز برگز

و صحيح هم همانست که ذکر شد، چرا من بعد از تحقيق زياد در بين (کالم) قائلين به 
وجوب نماز قضاء بر کسی که عمدا ترک کند، دليلی نيافتم که در ميدان مناظره قابل 

  ) .26/  2نيل األوطار ) (» ( پذيرش باشد..
رای کسی که بدون داشتن عذر بنابراين قول راجح ، وهللا اعلم ،آنست که : قضای نماز ب

شرعی آنرا ترک گفته، مشروع نيست و فايده ای هم ندارد، بلکه بايستی توبه و استغفار 
  کند و در عوض برای جبران اعمال صالحه و نمازهای سنت زياد بخواند.

ابن قيم » الصالة    «اگر خواهان تفصيل بيشتر در اين بابت هستيد، می توانيد به کتاب 
  کنيد.مراجعه 
کسانی از علماء  که معتقد به قضاء هستند، «: شيخ االسالم ابن تيميه گفته :  يادداشت

نمی گويند که به مجرد قضاء گناه از دوش او ساقط می شود، بلکه می گويند قضاء کردن 
گناه وی را تخفيف می دهد، اما گناه ترک و تاخير نماز از وقتش مانند ديگر گناهان يا 

حسناتی که محو کننده گناهان است، و يا به ساير چيزهايی که  نياز به توبه دارد و يا به
  ) .233/  5» (منهاج السنة ». «موجب ساقط کردن عقاب اخروی اند

  نماز قضا وبهترين وقت ادای آن :
بهترين موقع ادای نماز، اول وقت آنست يعنی بعد از آذان و انجام نمازهای رواتب، بايد 

جز نماز عشاء برای کسی که موفق به ادای نماز جماعت نماز فرض را بخواند ( البته ب
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از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم سؤال شد کدام عمل نزد هللا محبوبتر  عشا نشود) چنانکه
  يعنی نماز در وقت خود.( بخاری و مسلم) »الصالة علی وقتها«است ايشان فرمودند: 

صلی هللا عليه وسلم  رسول هللا  ابن مسعود رضی هللا عنه نقل می کند که و
يعنی: افضلترين اعمال (نزد خداوند) »  أفضل األعمال الصالة فی أول وقتها «فرمودند:

روايت کرده اند و صحيح  ترمذی وحاکم اقامه ی نماز در اول وقت آن است. حديث را
  است.

و در پايين احاديثی را خدمت خوانندگان محترم ذکر خواهند نمود  که نشان می دهد 
  مبر صلی هللا عليه وسلم نمازهای پنجگانه خود را در اول وقت می خواندند:پيا
  نماز صبح: -

در مورد خواندن نماز صبح در حديثی از بی بی  عايشه(رضی هللا عنها) روايت است :  
صالة الفجر متلفعات  صلی هللا عليه وسلم کن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول هللا« 

زنان » «بيوتهن حين يقضين الصالة، اليعرفهن أحد من الغلس  بمروطهن، ثم ينقلبن إلی
شدند در حاليکه خود را با  در نماز صبح حاضر می   مؤمن با پيامبر صلی هللا عليه وسلم

 ها کردند به خانه پوشيدند؛ و پس از آن که نمازشان را ادا می لباسهايی (از خز يا پشم) می
  متفق عليه».شناخت به خاطر تاريکی آنها را نمیگشتند در حاليکه هيچ کس  يشان باز می

  نماز ظهر: -
صلی  کان النبی«  در مورد خواندن نماز ظهردر حديثی از جابرن سمره روايت است : 

نماز ظهر را هنگامی که   پيامبر اسالم « »يصلی الظهر إذا دحضت الشمس هللا عليه وسلم
  . )254   اإلرواء ».(خواند آفتاب در حال زوال بود می

  نماز عصر: -
 در مورد خواندن نماز عصر در حديثی از انس رضی هللا عنه روايت است : (أن رسول 

کان يصلی العصر و الشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلی  صلی هللا عليه وسلم هللا
نماز عصر را   پيامبر صلی هللا عليه وسلم«العوالی فيأتی العوالی والشمس مرتفعة) 

خواست به منطقه  خواند که آفتاب بلند و پرنور بود طوريکه اگر يکی از ما می میزمانی 
رسيد در حالی که  عوالی (محلی در فاصله حدود چهار مايلی مدينه) برود، به آنجا می

  بخاری و مسلم ».هنوز آفتاب بلند بود
الذی : « فرمود از ابن عمر(رضی هللا عنه ) روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم

کسی که نماز عصر را از دست بدهد مانند » «تفوته صالة العصر کأنما وتر بأهله وماله
  متفق عليه».اين است که اهل و مالش را از دست داده باشد

من ترک « فرمود :   از بريده رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم
عصر را ترک کند عملش از بين رفته  کسی که نماز» «صالة العصر فقد حبط عمله

  نسايی».است
  گناه کسی که نماز عصر را تا وقت زرد شدن آفتاب به تأخير بياندازد:

فرمود :  شنيدم که می  از انس رضی هللا عنه روايت است : از پيامبر صلی هللا عليه وسلم
الشيطان قام فنقرها تلک صالة المنافق، يجلس و يرقب الشمس حتی إذا کانت بين قرنی « 
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ماند تا آفتاب  نشيند و منتظر می اين نماز منافق است که می»  «أربعا اليذکر هللا إال قليال
شود و چهار رکعت نماز را (مانند مرغی  بين دو شاخ شيطان قرار بگيرد، آنگاه بلند می

  مسلم».اندککند مگر  خواند و در آن يادی از خدا نمی زند) تندتند می که به زمين نوک می
  گناه کسی که نماز عصر را تا وقت زرد شدن آفتاب  به تأخير بياندازد:

فرمود :  شنيدم که می  از انس رضی هللا عنه روايت است : از پيامبر صلی هللا عليه وسلم
تلک صالة المنافق، يجلس و يرقب الشمس حتی إذا کانت بين قرنی الشيطان قام فنقرها « 

ماند تا آفتاب   نشيند و منتظر می اين نماز منافق است که می»  «ال قليالأربعا اليذکر هللا إ
شود و چهار رکعت نماز را (مانند مرغی  بين دو شاخ شيطان قرار بگيرد، آنگاه بلند می

کند مگر  خواند و در آن يادی از خدا نمی زند) تندتند می که به زمين نوک می
  مسلم.».اندک

  نماز مغرب: -
دن نماز مغرب  در حديثی از عقبه بن عامر رضی هللا عنه روايت است که در مورد خوان

التزال أمتی بخير أو علی الفطرة مالم يؤخروا :« فرمود  پيامبر صلی هللا عليه وسلم
امت من تا وقتيکه نماز مغرب را تا موقع ظاهر شدن » «المغرب حتی تشتبک النجوم
ر خير و فطرت (دينی)، يا بر دين حنيف اند، همواره ب ستارگان به تأخير نيانداخته

  ابوداود».هستند
أن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم کان « از سلمه بن أکوع رضی هللا عنه روايت است : 

نماز   پيامبر صلی هللا عليه وسلم» «يصلی المغرب إذا غربت الشمس و توارت بالحجاب
  متفق عليه خواند. یشد م کرد و پنهان می مغرب را همينکه آفتاب  غروب می

  نماز عشاء:  -
اگر قرار باشد که نماز عشاء بطور انفرادی اداء ميگردد ، بهتر آنست تا ادای آن به 
تاخير انداخته شود ( حتی تا نصف شب) ولی اگر قرار شد که نمازعشاء با جماعت 

جماعت  برگزارگردد ، بهتر است بعد از آذان  عشاء ، اقامه خوانده وادای نماز عشاء با
  صورت گيرد .

در مورد اينکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم  نمازعشاء را در چه وقت  اداء فرموده اند 
أعتمم النبی :«حديثی داريم از حضرت بی بی عايشه(رضی هللا عنها) که فرموده اند 

ذات ليلة حتی ذهب عامة الليل، و حتی نام أهل المسجد، ثم خرج  - صلی هللا عليه وسلم
شبی پيامبر  صلی هللا عليه «مسلم)»(، فقال : إنه لوقتها لوال أن أشق علی أمتیفصلی
نماز (عشاء) را به تأخير انداخت تا اينکه قسمت اعظم شب گذشت و اهل مسجد  -وسلم

افتادند أالن  خوابيدند، سپس خارج شد، نماز را خواند و فرمود : اگرامتم به سختی نمی
  وقت آن (نماز عشاء) است.

  ننده محترم ! خوا
با توجه به نصوص حديثی که در فوق بدان اشاره نموديم با تمام وضاحت در يافتيم که 

ادای نماز در اول وقت از توصيه های شارع است و کسی حق ندارد نماز خود را 
حداکثر تا انتهای وقت نماز مربوطه به تاخيير بياندازد، يعنی حق ندارد نماز خويش را 



 آن يیشده وقضا فوت ینماز ها

 

 

12 

ينکه شخص در خواب بوده باشد يا اصال بياد نداشت که وقت نماز قضا نمايد مگر ا
رسيده تا اينکه مطلع می گردد وقت نماز گذشته که در اين صورت هرگاه يادش آمد بايد 

بالفاصله همان وقت نمازش را بخواند و اين نماز قضا نيست:آيا کسی که عمداً نماز را تا 
  را بجای آورد؟ تواند قضای آن خارج شدن وقت ترک کند، می

همانا خداوند متعال برای هر نماز  گويد : ) می235/2» (المحلی«ابن حزم رحمه هللا در 
فرضی وقت معينی را قرار داده که آغاز و پايانش مشخص است، بطوريکه در زمان 

رسد، بنابراين  رسد، و نيز در وقت معينی وقت آن به پايان می مشخصی وقت آن فرا می
خواند، مثل کسی که نماز را قبل از  را بعد از خارج شدن وقتش میکسی که نمازش 

  اند. دخول وقتش خوانده باشد، چون هر دوی آنها در غير وقت خودشان نماز خوانده
همچنين حکم کردن به قضای نماز بايد از جانب خدا بيان شده باشد، زيرا حکم کردن به 

کار مختص هللا  است که آن را  آيد، و اين چيزی يک نوع قانونگذاری به حساب می
توسط پيامبرش ابالغ کرده است و اگر بر کسی که نماز را عمداً تا خروج وقت آن ترک 

بود، خداوند متعال و رسول او صلی هللا عليه وسلم ازذکر آن غفلت  کند قضايی واجب می
تی قرار اند وبا ترک بيان آن عمداً ما را در سخ کردند و آن را هم فراموش نکرده نمی
ً  «دادند :  نمی ) (و پروردگار تو فراموشکار نبوده 64(مريم :    » َوَماْ َکاَْن َربَُّک َنِسيا

  است).  و هر قانونگذاری و حکمی که منشأ آن قرآن و سنت نباشد، باطل است.
پس قضای نماز فوت شده هيچ اصلی در دين ندارد مگر اينکه شخص در خواب مانده 

  موش کرده باشد.باشد يا اينکه فرا
   نماز صبح: قضای سنت 

قضای سنت نماز صبح يکی از موضعات است که فقها  در مورد آن به اختالف رای 
  اين موضوع ببرخی از آن اشاره مينمايم : بيشترپرداخته اند ، که غرض روشن شدن 

مستحب است که قبل از نماز صبح دو رکعت نماز سنت نماز صبح را  خواند و اين دو 
  رکعت دارايی  فضيلت زيادی در دين مقدس اسالم ميباشد :

سنت    رکعت  اهميت ومنزلت  دو درباره  ) رضی هللا عنها (  عايشه حضرت  بی بی 
روايت  نموده   پيامبر صلی هللا عليه و سلم  در حديثی که از  صبح  از نـماز  قبل  نماز

(   »هما أحب إلی من الدنيا جميعا:«ميفرمايد 
و   احمد  بروايت  . )  دارم  دوست  بيشتر  دنيا   همه  از  را  رکعت  دو   آن  من

  . ترمذی  و  مسلم
از جانب ديگر  سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم و اصحابش طوری بود که : ابتدا در 

خانه های خويش  نماز سنت فجر را بعمل مياوردند ، وبعد از انجام آن  برای ادای نماز 
به سوی مسجد براه می افتادند و سپس ،بدون خواندن تحية المسجد ، شروع  جماعت صبح

 به اقامه و ادای نماز جماعت می کردند.
بنآ ما هم بايد سعی وکوشش کنيم که در خانه خويش نماز سنت را  ادا نمايم ، وبعد از 

  خواندن نماز سنت  غرض ادای نماز جماعت به سوی مسجد برويم .
رسيديم و ديديد که نماز جماعت برگزار شده، بايد  به نماز در همان  و هرگاه به مسجد 
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زمان به  نمازجماعت ملحق شويم  و احيانا اگر نماز سنت صبح را قبال در منزل نخوانده 
باشيم، باز نبايد در مسجد و با شروع اقامه نماز سنت بخوانيد، زيرا پيامبر صلی هللا عليه 

مسلم » إذا أقيمت الصالة فالصالة إال المکتوبة«اند : و سلم  به صراحت تام فرموده 
هرگاه نماز (فرض) اقامه شد خواندن هيچ نمازی جز همان فرض جايز «).يعنی: 710(

  ».نيست
در   و  آمد  بيرون  نماز صبح  برای  او  که  است  عمر روايت  بن  قيس  در حديثی از

پيامبر صلی هللا عليه و سلم   ديد که  مسجد
فجر   سنت  نتوانست  لذا  ، است  صبح  نماز  خواندن  لمشغو

نماز   پيامبر صلی هللا عليه و سلم  با  فورا  بخواند،  را
و   برخاست  شد،  تمام  نماز صبح  چـون  سپس  خواند.  را  صبح
   آورد.  بجای  را  فجر   سنت

» هذه الصالة؟ ما « فرمود:   و  او گذشت  از کنار   پيامبر صلی هللا عليه و سلم 
پيامبر صلی هللا عليه و سلم    ،   است  فجر  سنت  : او گفت  . ) ؟ نماز چيست  اين ( 

(   .  فرمود  سکوت   و  نزد  حرفی
مگر   ، سنن  اصحاب  و  حبان  ابن  و  خزيمه  ابن  و  احمد  روايت  به

  .) است  دانسته    حسن   آن را  اسناد  عراقی  . نسائی
از   پيش  آيد که برمی  چنان  احاديث  از ظاهر«در فقه السنه می گويد:  سيد سابق

قضا   را  سنت صبح توان می  از آن  بعد  و  آفتاب   طلوع
نماز   با  همراه  عذر،  بدون  يا   عذر  با  خواه  کرد،
  »باشد.  شده  فوت  تنها  يا  ، صبح

 کسيکه نماز صبح راهميشه قضاميکند !
نماز صبح از طلوع فجر صادق آغاز وتا طلوع آفتاب  قبل از همه بايد گفت که وقت 

ادامه دارد . پس ماداميکه آفتاب طلوع نکرده باشد وقت نماز هنوز باقی است و می توان 
  .آنرا ادا نمود

ولی اگر کسی در خواب بماند و هنگام بيدار شدن متوجه شود که افتاب طلوع کرده است، 
  الفاصله و بدون تاخير همان لحظه وضوء بگيرد و نماز صبح خويش را بخواند.او بايد ب

من نسی صالة أو نام عنها فکفارتها أن «پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده است:  زيرا
) (هر کس نمازی را فراموش 315/477/1 -684(صحيح مسلم : » يصليها إذا ذکرها

د، کفاره آن اين است که هرگاه به يادش آمد آنرا کند يا به خواب برود و نمازش را نخوان
  بخواند).

اما اگر کسی عادت کند و هر روز يا بيشتر روزهای هفته را در خواب بماند و نماز 
صبحش را به وقت طلوع آفتاب برساند، او گناهکار است و گناه او بزرگ و مايه ی 

pخشنودی شيطان است. العياذبا  
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ند نبايد آنرا بصورت عادت دربياورد و بايد برای رفع اين پس کسی که در خواب می ما
امر تالش کند، مثال ساعت آذان را تنظيم نمايد يا از روش مناسبی استفاده کند تا موقع 

  آذان از خواب برخيزد، تا بعد از مدتی سختی بيدار شدن از دوش وی برداشته می شود.
صحيحين به روايت از ابوهريره آمده است در  همچنين اگر بيدار شد بسم هللا بگويد، زيرا

يَْعِقُد الشَّْيَطاُن َعلَی َقافَِيِة َرأِْس أََحِدُکْم إَِذا ُهَو  «فرمود:  که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم
 َ َّq اْنَحلَّْت ُعْقَدةٌ، َناَم ثَالََث ُعَقٍد، َيْضِرُب ُکلَّ ُعْقَدةٍ َعلَْيَک َلْيٌل َطِويٌل َفاْرقُْد، َفإِِن اْستَْيقََظ َفَذَکَر 

أَ اْنَحلَّْت ُعْقَدةٌ، َفإِْن َصلَّی اْنَحلَّْت ُعْقَدةٌ فَأَْصَبَح َنِشيًطا َطِيَّب النَّْفِس، َوإِالَّ أَْصَب  َح َفإِْن تََوضَّ
  ». َخِبيَث النَّْفِس َکْسالَنَ 

شيطان  وقتی که يکی از شما به خواب رفت،«فرمود:   رسول هللا صلی هللا عليه وسلم
گويد شب درازی در پيش داری به خواب،  زند و در هر گره می پشت سر او سه گره می

شود، و چنانچه بلند شد و وضوء  چنانچه بيدار شد و نام خدا را ياد کرد، گرهی گشوده می
شود وصبح  ها همه گشوده می شود و چنانچه نماز خواند گره گرفت گره ديگری گشوده می

خيزد، و چنانچه هللا  را ياد نکرد و  دل و بانشاط برمی يزد خوشخ که از بستر برمی
دل و  شود بددل و گرفته وضوء نگرفت و نماز نخواند صبح  که از بستر خواب بلند می

  ».خيزد نشاط و سست برمی بی
به هر حال بر هر فرد مسلمانی واجب است که سستی را در نمازش کنار بگذارد، 

بايد خود را به غفلت بزند، چرا که خداوند متعال به قلبها خصوصا برای نماز صبح، و ن
آگاه است و کسی که تنبلی می کند و برای بيدار شدن تالش نمی کند در حقيقت به خودش 

  رده است!وجفا کرده چرا که بار گناه زيادی را برای خويش گردآ
خواهد گرديد  اگر به توصيه پيامبر صلی هللا عليه وسلم عمل شود بزودی اين مشکل رفع

  و ديگر سختی بيدار شدن برای ادای نماز از دوش برداشته خواهد شد.
  :ردن وعدم خواندن نمازخوا ب بُ 

كند، وقت  طوريکه در فوق ياداور شديم شخصيکه خوابش ببرد، يا وقت نماز را، فراموش
نمازش را پس همان وقت بايد  آيد. ( گردد، يا بيادش می نماز او هنگامی است كه بيدار می

: نزد پيامبر صلی هللا عليه و سلم گفتند: خوابمان برده  . زيرا ابوقتاده گفته است بخواند)
إنه ليس فی النوم تفريط إنما التفريط فی اليقظة، فإذا « ، فرمود:  ايم است به نماز نرسيده

و انگاری  بيگمان در خواب سهل » (نسی أحدكم صالة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها 
، هرگاه يكی از شما  انگاری وكوتاهی تنها در بيداری است كوتاهی نيست بلكه سهل

نمازش را فراموش كرد يا اينكه خوابش برد و در وقت خود به نماز نرسيد، وقتی نمازش 
كرده   يا از خواب بيداز شد ) .( نسائی و ترمذی آن را روايت را بخواند كه بيادش آمد، (

  . ) دانسته استو ترمذی آن را صحيح 
كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:  همچنان در حديثی ديگر ی از : انس روايت شده 

كه نمازش را فراموش  (كسی» من نسی صالة فليصلها إذا ذكرها ال كفارة لها إال ذلك« 
كفاره و تاوانی ندارد)( بخاری و مسلم  كند، هر وقت بيادش آمد آن را بگزارد، جز آن  می

  اند.) كرده را روايت   نآ
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شبی همراه پيامبر صلی  « گفت: كه   در روايت اسالمی از عمران بن حصين روايت است
كه آخر شب فرا رسيد يك مجلس عروسی برگزار شد،  ، وقتی رفتيم هللا عليه و سلم راه می

ما  فردايش بموقع از خواب بيدار نشديم تا اينكه گرمای آفتاب بيدارمان كرد، هر يك از
گويد: پيامبر صلی هللا  سراسيمه شده و با شتاب در صدد وضوء گرفتن برآمد، عمران 

كرديم و رفتيم تا اينكه آفتاب  بلند  كوچ   عليه و سلم دستور داد كه مردم آرام شوند، سپس
  . آنگاه وضوء گرفت و فرمان داد كه بالل  آذان دهد .  گشت

ركعت نماز سنت قبل از نماز صبح را بگزارد،  آنگاه پيامبر صلی هللا عليه و سلم دو 
گفتند ای پيامبر هللا ، آيا فردا آن نماز را در  ،  ، و نماز را خوانديم گفت  سپس بالل اقامه

آيا  »   ( أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم« ؟ فرمود:    وقت صبح اعاده نكنيم
«  پذيرد؟ را از شما می»    با ر «   كند و خود  منع می»   ربا«      پروردگارتان شما را از

  .اند.) كرده ( احمد و ديگران آن را روايت
  جماعت برای ادای نماز قضا:

ودليل آن حديثی   برپا کردن جماعت برای قضای نماز در دين مقدس مشروع ميباشد،
صلی هللا  النَِّبیِّ ِسْرَنا َمَع «است که صحابی جليل  القدر  ابوقتاده رضی هللا عنه که گفت : 

ِ، َقاَل:   عليه وسلم َّq ْسَت بَِنا َيا َرُسوَل أََخاُف أَْن تََناُموا َعِن «لَْيَلةً، َفَقاَل َبْعُض اْلقَْوِم: لَْو َعرَّ
َبتْهُ َعْيَناهُ قَاَل ِبالٌل: أََنا أُوقُِظُکْم، َفاْضَطَجعُوا َوأَْسَنَد ِبالٌل َظْهَرهُ إِلَی َراِحَلِتِه، فََغَل ». الصَّالةِ 

َيا ِبالُل، أَْيَن َما «َوَقْد َطَلَع َحاِجُب الشَّْمِس، َفَقاَل:   صلی هللا عليه وسلم فََناَم، َفاْستَْيقََظ النَِّبیُّ 
َ قََبَض أَْرَواَحُکْم ِحيَن َشاَء،«؟ َقاَل: َما أُْلِقَيْت َعلَیَّ َنْوَمةٌ ِمثلَُها قَطُّ، َقاَل: »قُْلتَ  َّq ََّوَردََّها  إِن

ا اْرتََفَعِت الشَّْمُس ». َعلَْيُکْم ِحيَن َشاَء، َيا ِبالُل، قُْم َفأَِذّْن ِبالنَّاِس ِبالصَّالةِ  أَ، َفلَمَّ فَتََوضَّ
). و للنسائی : 846) و نسائی (681) و مسلم (595بخاری ( ».(َواْبَياضَّْت، َقاَم َفَصلَّی 

همسفر   هللا صلی هللا عليه وسلم شبی، ما با  رسول   «رمايد ابو قتاده ميف».َقاَم َفَصلَّی بِِهمْ « 
کرديم. رسول خدا صلی  بوديم. گروهی گفتند: چه خوب بود اگر برای خواب، توقف می

بالل گفت: من شما را ». ترسم برای نماز صبح بيدار نشويم می«فرمود:   هللا عليه وسلم
  کنم. مردم دراز کشيدند وبخواب رفتند . بيدار می

بالل هم نشست و به شترش تکيه زد. ديری نگذشت که خواب بر او نيز غلبه کرد.  
هللا صلی هللا عليه وسلم زمانی از خواب بيدار شد که آفتاب طلوع کرده بود. آنگاه،  رسول 

خدا! من  ؟! بالل گفت: ای رسول »کجاست آنچه وعده نمودی«بالل فرمود:   خطاب به
هرگاه، خداوند «هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود:  م. رسول هرگز چنين بخواب نرفته بود

گرداند. ای بالل! اکنون،  کند و هرگاه بخواهد،  بر می بخواهد، ارواح شما را قبض می
سپس پيامبر صلی هللا عليه وسلم عليه وسلم وضوء گرفت و پس از ». برخيز و آذان بگو

پيامبر صلی « يت نسائی آمده است که : و در روا». بلند شدن آفتاب، نماز را اقامه نمود
  ».هللا عليه وسلم عليه وسلم برخواست و با اصحابش نماز خواند

ق)  620مقدسى (م   بن احمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبدqّ   ابو محمد عبدqّ شيخ 
قضای نمازهای از دست رفته بصورت جماعت مستحب است، زيرا پيامبر « ميفرمايد :
 عليه وسلم در روز خندق چهار نماز را از دست دادند که آنها را با جماعت صلی هللا
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قضاء نمودند، و نيز در حديث ابوقتاده و غيره، که پيامبر صلی هللا عليه وسلم و اصحابش 
».( بعد از نماز صبح روز خندق بيدار شدند، که بصورت جماعت با آنها نماز خواند

  ).1/356المغنی  (
از حديث ابوقتاده اينگونه برداشت می شود که جماعت «مين می گويد : شيخ ابن عثي

برای نماز قضاء  اگر گروهی باشند ، مشروع است، زيرا قضاء، اداء را حکايت کند، 
پس همانگونه که اگر در وقت خود نماز می خواندند بصورت جماعت می خواندند، اگر 

، در حديث ابوهريره هم دراين هم نمازشان قضاء شد باز بصورت جماعت می خوانند
باره آمده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم بالل را امر کرد آذان دهد، سپس دو رکعت سنت 

» الشرح الممتع» « صبح خواندند سپس با آنها نماز صبح را با جماعت خواندند
)2/140. (  

  :از اينكه وقت بگذرد ز قبل  فتن يك ركعت از نما دريا
کسيکه  بتواند قبل از گذشتن وقت نماز، يك ركعت آن نماز را، بگزارد، نماز را دريافته 

. زيرا  دهد) شود نه قضا، بقيه را در خارج وقت ادامه می نمازش ادا محسوب می است (
كرده كه فرمود:  (من أدرك ركعة من   ابوهريره از پيامبر صلی هللا عليه و سلم روايت

صالة) (هركس توانست يك ركعت را، در وقت مقرر بخواند، بيگمان الصالة فقد أدرك ال
اند.معنی اين حديث همه نمازهای  كرده .گروه محدثين آن را روايت  ) به نمازش رسيده است
كرده  گردد. بخاری حديث مربوط به اين مطلب را چنين روايت  پنجگانه را شامل می

سجده ركعت اول نماز عصر را دريابد،   هرگاه يكی توانست قبل از غروب آفتاب   : است
نماز خود را تا بآخر بگزارد و آن را تكميل كند ، و هر گاه قبل از طلوع آفتاب  توانست 

.  ، يك ركعت است . مراد از سجده  “سجده نماز صبح را دريابد نماز خود را باتمام برساند
غروب آفتاب و در وقت كه اگر كسی توانست در وقت   آيد، از ظاهر اين احاديث برمی

كراهت نمازگزاردن   طلوع آفتاب يك ركعت از نماز عصر و نماز صبح را دريابد، حديث
كراهت دارد.   شود، اگر چه نماز خواندن در آن اوقات در اين دو وقت شامل حال او نمی

 و همچنين با دريافتن يك ركعت نماز كامل نماز او اداء است نه 
  :از نماز صبح وعصروردن نماز ها بعد آقضا 

، بعد از نماز صبح  ) بر اين عقيده اند که : قضای نمازهای فوت شده فقهاء جمهور علماء  (
  .  و نماز عصر جايز است

نظرداشت  اينکه برخی از ياران پيامبر صلی هللا  عليه وسلم  بجای آوردن نماز  بادر
علی و ابن حضرت جمله اند، از  ، بعد از نماز صبح و عصر، را مكروه دانسته سنت

  مسعود و زيد بن ثابت و ابوهريره و ابن عمر. 
گزارد،  اگر كسی بعد از نماز عصر، دو ركعت نماز میسيرت نويسان مينويسند : 

عمر بن خطاب در حضور اصحاب پيامبر صلی هللا عليه و سلم، او را بخاطر حضرت 
  كرد. زد و كسی اين عمل وی را انكار نمی اينكارش می

حضرت عمر (رض) خالد بن وليد نيز چنين رفتار رت نويسان می افزايند که حضرت سي
  را عملی می ساخت .
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وتعداد از تابعين قضاء اوردن نماز ها بعد از نماز صبح وعصر  را مكروه حتی 
، امام  . و از پيشوايان مذاهب اربعه ، سعيد بن المسيب ) بصری دانستنداز جمله :حسن ( می

  :مام مالك ابوحنيفه و ا
 

  پيروان مذهب امام ابو حنيفه :
پيروان مذهب اما م صاحب ابوحنيفه  بدين عقيده اند که بصورت مطلق خواندن نماز در  

اين دو وقت (بعد از نماز صبح وعصر)  اساسآ درست نمی باشد ، فرق نميکند که : نماز 
باشد، ولی  نماز »    اداء «   يا نماز »   قضا »   ، يا سنت يا نماز  باشد ، يا نماز واجب فرض

زيرا اين دو نماز را در هر وقت که   اند ( ز ميت را از اين امر استثنا كردهعصر و نما
  توان بجای آورد، بدون اينكه وقت كراهت داشته باشد). باشد  می

پيروان مذهب امام صاحب ابو حنيفه بدين عقيده اند که اگر در اين اوقات در حين قرائت 
  مکروه ميباشد . در اين دوقتنيز »  تسجده تالو « به آيه سجده برخورد كردحتی خواندن 

  امام  ابو يوسف :
نماز مستحب  او ، است  يوسف يکی از شاگردان  امام صاحب ابو حنيفهصاحب ابوامام 

ولی در ساير موارد نظر  استاد  پيش از نماز جمعه را از اين امر مستثنی نموده است .
  خويش امام ابو حنيفه را تايد  نموده است .

  

  :امام شافعی ذهب پيروان م
بجا آوردن نمازهای سنت اگر دارای سبب مشخص  پيروان مذهب امام شافعی ميفرمايد

در اين دو رکعت طواف کعبه ،  و سنت وضوء گرفتن»   تحية المسجد  « باشند، مانند نماز 
می اورند که : پيامبرصلی  ، و استدالل  جايز است(بعد از نماز صبح وعصر)  دو  وقت 

ولی  بجای . عليه و سلم سنت نماز ظهر را بعد از نماز عصر، بجای آورده استهللا 
  دانند.  كه سبب ندارند، در اين اوقات مكروه می  آوردن نمازهای سنتی

  پيروان مذهب امام حنبل :
پيروان امام حنبل بدين عقيده اند که هرگونه نماز غير فرضی ، در اين دو وقت حرام 

  آمده است که : نماز سنت طواف  ، زيرا درحديثی جبير بن مطعم ميباشد ، مگردو ركعت 
يا بنی عبد مناف ال تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، « پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: 

كسی را كه طواف اين  ،  (ای فرزندان عبدمناف» وصلى أية ساعة شاء، من ليل، أو نهار 
ز روز يا شب بخواهد نماز بجای آورد، او را منع دهد و در هر ساعتی ا خانه را انجام می

»     صحيح «   اند، و ابن خزيمه و ترمذی آن را  كرده . صاحبان سنن آن را روايت  ( نكنيد) 
  اند. دانسته

كراهت در  را بدون »    تحيه المسجد «  همچنان پيروان فقه حنبلی خواندن دو رکعت 
  اند. جايز دانستهوقت استوا و در اثنای خطبه روز جمعه 

 پيروان امام حنبل خواندن نماز ميت در اين اوقات حرام ميدانند ، مگر اينكه نگرانی از
  .  كراهت جايز است تغيير بوی جنازه در ميان باشد آنوقت بدون 
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  مذهب امام مالک :پيروان  
دانند ولی  پيروان امام مالك بجای آوردن هر گونه نماز سنتی را، در اين اوقات حرام می

در آن   نمازهای نذری و سجده تالوت و نماز ميت را، اگر نگرانی تغيير در آن نباشد (
دانند، و نمازهای فرض عينی را چه ادا و چه قضا را، در  صورت واجب است) جايز می

نند، و نماز در حين استوا را، مطلقاً چه فرض و چه سنت را، نيز دا اين دو وقت مباح می
  دانند.  مباح می

  گويد: باجی شارح موطای امام مالك می
باره نماز بهنگام نيمه روز،  : از مالك در از ابن وهب آمده است  »   المبسوط   «دركتاب

در نيمه روز بهنگام  كه در روز جمعه ام  : مردم را ديده بهنگام استوا سوال شد، او گفت
. ولی من مردم را  ، از آن نهی شده است خواندند، و در بعضی از احاديث استوا نماز می
  كنند. اگرچه خود آن را دوست ندارم  كه چنان می ام  . زيرا مردم را ديده كنم از آن نهی نمی

وقت بجای  ، نماز سنت را در اين كه كسی جايز است  كه تنها برای   امام مالك برآنست
:  كه شنيده است آورد كه بنا بعذری نتوانسته باشد نماز شب را بجای آورد، و او گفته 

 دم سنت عبدهللا بن عباس و قاسم بن محمد و عبدهللا بن عامر بن ربيعه بعد از سپيده
كه بعد از   : برای من مهم نيست اند، و عبدهللا بن مسعود گفته است بجای آورده»  وتر   «

  . بجای آورم» وتر «   صبح سنت  نماز
گروهی امامت   : عباده بن صامت برای گفته است كه  از يحيی بن سعيد روايت شده 

،  گفت»     اقامه «     كرد، روزی برای نماز صبح حاضر شد، مؤذن برای نماز صبح  می
امت نماز وتر را بجای آورد، سپس برايشان به ام كرد تا اينكه سنت   عباده او را ساكت 

  . صبح ايستاد 
: ابن عباس خوابيده بود، سپس بيدار شد و به  كه از سعيد بن جبير روايت شده است 

  -عبدهللا در آن روزها كور شده بود  -اند؟  كار كرده  : ببين مردم چه خدمتگزار خود گفت
اند. ابن  خدمتگزار رفت و برگشت و گفت مردم نماز صبح را بجای آورده و برگشته

  بجای آورد، سپس نماز صبح را گزارد.» وتر   «  عباس برخاست اول سنت 
  قضای نمازهای سنت :

بر طبق رای صحيح حکم شرعی همين است که : نمازهای سنت را می توان قضا کرد. 
و اين رای عبدهللا ابن عمر رضی هللا عنه و اوزاعی و شافعی و احمد و اسحاق و مزنی 

  و غير آنها نيز است.
  ذيل ميباشد .دليل اين رای هم حديث صحيح 

ْکَعتَْيِن  صلی هللا عليه وسلم  عنها ميفرمايد: َسِمْعُت النَِّبیَّ  ام سلمه رضی هللا « َيْنَهی َعِن الرَّ
َفقُْلُت:  بَْعَد اْلَعْصِر، ثمَّ َرأَْيتُهُ يَُصِلّيِهَما وکان ِعْنِدی ِمَن األَْنَصاِر، َفأَْرَسْلُت إِلَْيِه اْلَجاِرَيةَ،

ِ، َسِمْعتَُک تَْنَهی َعْن َهاتَْيِن َوأََراکَ  َّq قُوِمی ِبَجْنِبِه َفقُوِلی َلهُ: تَقُوُل لََک أُمُّ َسلََمةَ: َيا َرُسوَل 
ا تَُصِلّيِهَما، َفإِْن أََشاَر بَِيِدِه َفاْستَأِْخِری َعْنهُ، َفَفَعَلِت اْلَجاِرَيةُ، َفأََشاَر بَِيِدِه، َفاْستَأْخَ  َرْت َعْنهُ، َفلَمَّ

َيا ِبْنَت أَِبی أَُميَّةَ، َسأَْلِت عن الرکعتين بعد العصر، َوِإنَّهُ أَتَانِی َناٌس ِمْن «اْنَصَرَف َقاَل: 
ْکَعتَْيِن اللَّتَْيِن َبْعَد الظُّْهِر َفُهَما َهاتَانِ    )1233(بخاری:». َعْبِداْلقَْيِس، َفَشَغلُوِنی َعِن الرَّ
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شنيدم که از خواندن دو رکعت، بعد از نماز عصر،  صلی هللا عليه وسلم  از رسول اکرم
منع می کرد. اما من ديدم که در خانه من، دو رکعت، بعد از نماز عصر خواند. آن روز، 
چند زن انصاری، نزد من نشسته بودند. به دختری( که تا هنوز به سن بلوغ نرسيده بود ) 

صلی هللا  برو و از قول من، بگو: ای رسول هللا  وسلم صلی هللا عليه گفتم: نزد رسول هللا
! شما از خواندن اين دو رکعت، ممانعت ميکردی. ولی اکنون می بينم که آنها  عليه وسلم

با دست، اشاره فرمود، تو  صلی هللا عليه وسلم را می خوانی. و افزود که اگر آنحضرت
رفت و چنان کرد. رسول  وسلم صلی هللا عليه عقب برو. آن دختر  ، نزد رسول هللا

با دست، اشاره فرمود. دختر نيز خود را عقب کشيد (و منتظر  صلی هللا عليه وسلم  اکرم
ای دختر ابواميه! تو «فرمود:  صلی هللا عليه وسلم  ماند). پس از اتمام نماز، رسول اکرم

بيله عبد قيس درباره ی دو رکعت بعد از عصر، پرسيدی. بايد بگويم: عده ای از افراد ق
نزد من آمده بودند و بخاطر سرگرم شدن با آنان، دو رکعت (سنت) بعد ازظهر من، فوت 

  ».شد. اينها، همان دو رکعت بود که خواندم
پس کسی که مثال نماز سنت صبح يا نماز سنت قبل از ظهر را نخوانده، می تواند بعدا 

  آنرا قضا کند.
ديد   در مسجد  و  آمد  بيرون  نماز صبح  برای  او  که  است  عمر روايت  بن  از قيس

پيامبر صلی هللا عليه و سلم   که
فجر   سنت  نتوانست  لذا  ، است  صبح  نماز  خواندن  مشغول

نماز   پيامبر صلی هللا عليه و سلم  با  فورا  بخواند،  را
و   برخاست  شد،  تمام  نماز صبح  چـون  سپس  خواند.  را  صبح
فرمود:   و   او گذشت  از کنار  پيامبر صلی هللا عليه و سلم  آورد.  بجای  را  فجر   سنت

پيامبر صلی هللا عليه    ،   است  فجر   سنت  : او گفت  . ) ؟ نماز چيست  اين ما هذه الصالة؟ (
حبان و   ابن  و  خزيمه  ابن  و  احمد  روايت  به  . فرمود  سکوت  و  نزد  و سلم حرفی

و صحيح  . است  دانسته    حسن   آن را  اسناد  حافظ عراقی . مگر نسائی  ، سنن  اصحاب
  ) .948ابن ماجه (

از   پيش  آيد که برمی  چنان  احاديث  از ظاهر«سيد سابق در فقه السنه می گويد:
قضا   را  سنت صبح توان می  از آن  بعد  آفتاب  و  طلوع
نماز   با  اههمر  عذر،  بدون  يا   عذر  با  خواه  کرد،
  » باشد.  شده  فوت  تنها  يا  ، صبح

قضای سنت راتبه اگر فوت شود، سنت است. و دليل بر «و شيخ ابن عثيمين می گويد: 
اين هم اينست که پيامبر صلی هللا عليه وسلم هنگامی که از نماز صبح خواب می ماند و 

ر را می خواند و بعد خود نماز تا بعد از طلوع آفتاب  بيدار نمی شدند، ابتدا نماز سنت فج
  ).18، سؤال رقم/74(لقاءات الباب المفتوح) (لقاء رقم/». صبح را می خواندند.

  بهترين وقت ادای نماز های فوت شده:
بجاء اورد . در شرع اسالمی وقت   روز نمازهای قضا شده را ميتوان درهروقت 

بخصوصی  برای ادای نماز قضايی تعيين نگرديده است ، ولی تاکيد شرعيت بر اين 
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است که : در سه وقت يعنی طلوع آفتاب، استوای آفتاب و غروب آفتاب خواندن نماز 
قضايی جايز نيست و اگر اين فرد صاحب ترتيب است نمازهای قضا شده را قبل از نماز 

تی به جا بياورد و اگر صاحب ترتيب نيست تقديم نماز قضايی بر نماز وقتی الزم و وق
 .ضروری نيست

  يادداشت:
 .اش به شش نماز نرسيده باشد صاحب ترتيب به کسی می گويند که نمازهای قضا شده

اگر شخص صاحب ترتيب باشد، يعنی تا کنون شش نماز از وی فوت نشده باشد، چنين 
را قضا کرد قبل از آنکه نماز بعدی را بخواند، واجب است نماز قضا  فردی وقتی نمازی

شده را بجا آورد، ولی چنانچه صاحب ترتيب نيست می تواند در فرصت هايی که به 
دست می آورد عالوه از اوقات سه گانه مکروه (طلوع، استوا و غروب آفتاب ) نماز 

ر را سنت می دانند و قضای آن را فرض و وتر را بجا آورد. البته مذاهب ديگر نماز وت
  واجب نمی دانند.

ولی طبق مذهب امام ابو حنيفه  نماز وتر واجب و در صورت قضا شدن، قضای آن نيز 
 .واجب است

شخص هر وقت می خواهد نماز قضا بجا آورد نماز مورد نظر را نيت کند. بطورمثال  
نماز فرض ظهر يا آخرين می خواهد نماز فرض ظهر را بجا آورد نيت کند که اولين 

   .نماز ظهری که بر ذمه من است، می خوانم و ساير نمازها را نيز بدين ترتيب نيت کند
  خواندن نماز قضای از جانب متوفی:

بر طبق نصوص شرعی، ثواب قبل از همه خدمت خواندگان  بايد بعرض برسانم که 
نماز قضای مادر ويا پدر نمازهای قضا شده برای مردگان نمی رسد ،بنآ کسی نميتواند 

بجاء ارند .وبه  آنان را  ويا ساير خويشاوندان  را که قبال وفات نموده اند ، نماز قضای 
درنظر بگيرد،  اين امر در شرع  ببخشد ويا برای آنان اصطالح ثواب شانرا  را به آنان 

ر صلی صحيح نيست و بدعتی در دين می باشد و تااالن چنين امری در دين وسنت پيامب
  هللا عليه وسلم وجود نداشته است!

إذا مات االنسان انقطع عمله إال من ثالثة أشياء: « پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايد:  
کسی مرد رابطه او با عملش  هرگاه».( صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

که پس از مرگ نيز همچنان   یپذيرد مگر سه عمل و گردد و اعمال او پايان می قطع می
که همواره سود و خيرآن جاری   رسد: صدقه جاريه عملی ادامه دارد و ثوابش به وی می

که  مانند مسجد و راه و چاه آب و مدرسه و موسسه خيريه و اعمالی از اين قبيل  ، است 
ادامه دارد. برندکه ثواب آن هميشه  یکه مردم ازآن سودم و علم و دانشی   ،شود  وقف می

که همواره او را بياد دارد و با دعای خير و اعمال خير از او  و فرزند شايسته و صالحی
  کند). ياد می

،  گردد که همواره چون اصل آن محفوظ است که وقف می هدف از صدقه جاری مالی است
 که ثواب رسد. مراد از اين حديث اينست  ثواب و پاداش آن ادامه دارد، و بصاحبش می
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شود، مگراين سه چيز که  گردد و ديگر پس از مرگ وی تجديد نمی اعمال ميت قطع می
  رسد. می یاز عمل و کسب وی است و بعد ازاو نيز ادامه دارد و پاداش آنها به و

إن مما يلحق المؤمن من عمله :  «  گفت بروايت ابن ماجه پيامبر صلی هللا عليه و سلم 
ه أو ولدا صالحا ترکه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو وحسناته بعد موته: علماء  نشر

بيتا البن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله فی صحته وحياته تلحقه من 
  ».بعد موته

که پس ازمرگ انسان همچنان ادامه دارد و ثوابش بوی   ازجمله اعمال خيری   يعنی:
، با فرزند  که او سبب انتشارش شده است : دانشی شود اعمال زير است رسد و قطع نمی می

نهد يا  که ازخود بارث می گذارد يا قرآنی  که از خود بجای می شايسته و صالحی 
که برای راهگذران ساخته است يا  ای و کاروان سرائی  که ساخته است يا خانه مسجدی

که در حال  يه و وقفیکه اجراکرده و احداث نموده است يا صدقه جار جوی آبی يا چاه آبی 
  .رسد صحت و حيات خود وقف کرده و بعد از مرگش نيز ثوابش همچنان بوی می

نَساِن إِالَّ َما َسَعی «و نيز هللا تعالی می فرمايد: و اينکه برای  )يعنی:39نجم »(َوأَن لَّْيَس ِلْإلِ
ی ثواب به ای جز سعی و کوشش او نيست،بنابراين تنها امکانی که برای اهدا انسان بهره

مردگان از طرف ما است، دعای خير برای آنها و صدقه دادن به فقراء و اهدای ثواب 
آنها به مردگان ،مثال ثواب نماز به مرده نمی رسد ولی دعای شما برای اموات مومن و 
موحد سودمند خواهد بود ان شاءهللا در ضمن کسی نبايد خود را از اجر کارهای نيکش 

  اشد.ببايد توشه ای برای روز واپسين داشته  محروم سازد و بلکه
همچنين بنا بر نظريه ی صحيح از اقوال علماء  اهدای ثواب روزه ی نفلی ( يا قضای 
روزه ی رمضان)برای مرده جايز است، و اهدای ثواب آن به مردگان موحد جايز می 

و دليل  ند.ثواب قرائت قرآن به اموات نمی رس علماء  باشد.و بر اساس ارجحترين رای
نَساِن إِالَّ َما َسعَی ) يعنی: برای انسان  39خود را آيه  سوره نجم آورده ند : (َوأَن لَّْيَس ِلْإلِ

ا َکَسْبتُْم «جزحاصل تالش او نيست. و نيز آيه:  سوره  بقره » ( لََها َما َکَسَبْت َولَُکم مَّ
  ست.) يعنی: دستاورد آنان برای آنان و دستاورد شما برای شما134

  به طور خالصه:
  اوالً: فتوای صحيح علماء  اين است که انجام عمل نيک از طرف زنده برای مرده جز در 

ی آن را بيان نموده جايز نيست: مانند دعا و طلب آمرزش،  شريعت محدوده مواردی که
  ی واجب از طرف ميت. حج، عمره، صدقه، قربانی و قضای روزه

رسول هللا َصلَّی   ايصال ثواب به مرده جايز نيست، چون ازثانياً: خواندن قرآن به نيت 
در اين زمينه حديثی وارد نشده است. سابقاً گفتم که انجام هيچ عمل نيکی  qَّ َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

از طرف زنده برای مرده جز در مواردی که شريعت آن را استثنا نموده جايز نيست و 
فتاوای انجمن دايمی بحوث علمی و افتا باشد.  ( نمی خواندن قرآن برای ميت از آن موراد

)9/47-49.(  
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و « ، يعنی: »وأجمعوا أنه ال يصلی أحد عن أحد « امام قرطبی در تفسيرش فرمود:
، زيرا نماز يک عبادت »علماء  اجماع کردند که هيچ کس برای ديگری نماز نميخواند 

   ورد.بدنی است که هر شخصی مکلف است خودش آنرا بجای بيا
هرگاه مسلمانی فوت کرد بايد بدون تاخير وی را غسل داده و کفن نمايند و آنگاه بر وی 

نماز جنازه بخوانند و سپس وی را بدون تاخير دفن نمايند، اما پول جمع کردن برای 
جبران نمازهای فوت شده وی نه فايده ای دارد و نه اصلی در شريعت دارد، و نمازهای 

ران نمی شود، بلکه هر مسلمانی موظف است در زمان حياتش تمامی فوت شده با پول جب
  نمازهای فرضش را در سر وقت خود بخواند.

اما کسی که نماز فوت شده دارد بايد توبه کند و ديگر هيچگاه زمينه آنرا مساعد نسازد که 
نمازش فوت شود، وگرنه گناهکار می شود و گناه فوت نماز از گناه شراب خواری نيز 

  شتر است، و نمی توان با پول آنرا جبران نمود.بي
برای جبران آن نمازها بايد کسی که نماز قضاء دارد، نمازهای سنت بخواند مانند 

از ابوهريره  نمازهای راتبه و ضحی و وتر و تحية المسجد و .. زيرا در حديث صحيح
إن «فرمود :  که می رضی هللا عنه روايت است : از پيامبر خدا صلی هللا عليه وسلم شنيدم

أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصالة المکتوبة، فإن أتمها و إال قيل النظروا 
هل له من تطوع، فأن کان له تطوع أملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر األعمال 

  ).1425ابن ماجه (». المفروضة مثل ذلک
شود، نماز فرض  روز قيامت از آن محاسبه میی مسلمان در  اولين چيزی که بنده«يعنی: 

شود :  می است؛ اگر آن را به طور کامل انجام داده که خوب، در غير اين صورت گفته 
نگاه کنيد آيا نماز مستحبی دارد؛ اگر نماز مستحبی (نماز سنت) داشته باشد نماز فرضش 

  ».شود میگردد. سپس با ساير اعمال واجب او نيز چنين عمل  از آن کامل می
اما کسی که فوت کند، امکان جبران نماز های فوت شده اش ديگر با پول ، واسقاط ويا 
اينکه کسی ديگری ، بجای آن نماز بخواند ، وجود ندارد . همچنان بر شخص زنده از 
لحاظ شرعی  جايز نيست که  بعنوان جبران  نمازی های فوت شده  شخصی متوفی  

مقابل ميتواند  نماز های نفلی  برای خود بجاء ارد  وبرای  نماز خواند . بلکه در 
  شخصی متوفی  دعای نمايد ، اين دعا به حق ميت انشا هللا استجاب مينمايد.

  : امام ابوحنيفه دررسيدن ثواب برای ميت ديد
ديد شرعی را شيخ امام حسنين محمد مخلوف  در مورد رسيدن ثواب وصدقه برای ميت 

در مذهب حنفی آمده که ثواب تمام عبادات مثل دعا و استغفار و صدقه : چنين بيان ميدارد
و تالوت و ذکر و نماز و روزه و طواف و حج و عمره و غيره ، برای ميت می رسد و 

  می شود که ثواب عبادات را برای زنده ها و مرده داد.
که پيغمبر  طوريکه در الفتح  القديردر روايتی از حضرت علی رضی هللا عنه روايت شده

را يازده » قل هو هللا أحد«صلی هللا عليه وسلم روزی از مقابرعبور می کرد : سوره  
  مرتبه تالوت کرد وثواب اين  تالوت را برای مرده ها  اهدا نمود.
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مصطفی الزرقا درمورد  رسيدن ثواب به متوفی طی فتوای مينويسد:از زنده ها برای 
ز دعا و عبادات و فرستادن ثواب آنها به ميت و ميت ها هيچ چيزی نمی رسد به غير ا

  . همچنان دادن صدقه برای فقراء و اشخاص محتاج و کسانی که مستحق گرفتن زکات اند
  قضايیمسافرت دايمی ونماز

شرعيت اسالمی  چيزی با نام نماز قضا وجود ندارد ، رهمانطوريکه قبآل  اشاره نموديم د
  مگر در دو حالت زير:

  بماند و بعد که بيدار شد متوجه می شود که وقت نماز تمام شده است . کسی خواب - 1
کسی که آنقدر مشغله ی فکری داشته که از يادش برود که  وقت نماز شده تا آنکه  - 2

  وقت آن تمام می شود.
در غير اين دوحالت تحت هيچ شرايطی جايز نيست که نماز را قضا ءکرد، نه درحال 

  ه در حالت ديگری وگرنه بعنوان تارک نماز تلقی می شود. مسافرت و نه در حضر و ن
 دوما:

انجام نوافل و رواتب واجب نيستند، ولی ترک هميشگی آنها نيز مطلوب نيست، پس يک  
مسلمان نبايد به بهانه ی کار و شغلش برای هميشه نماز رواتب را ترک کند ولی اگر 

نيافت ، ترک آنها ايرادی ندارد. بعضی اوقات به سبب مشکالت و گرفتاری فرصت آنرا 
و در سفر نيز الزم نيست نماز رواتب خوانده شوند بجز نماز راتبه صبح که آنهم 

  ضروری نيست و ترک آن گناه نمی باشد.
 سوما:

هرگاه کسی مسافرباشد ، می تواند نمازش را قصر کند و يا اگر در سفر بود و شرايط  
  نمازش را جمع کنيد.برايش دشوار بود عالوه بر قصر کردن 

پس  آنعده کسانيکه مصرف مسافرت دايمی اند ، آنها می توانند فقط در مسير سفر و يا 
مقصد که در آنجا مسافر تلقی می شوند، نمازشان را قصر کنند و اگر شرايط دشوار و 
تنگ بود می توانند نماز خود را عالوه بر قصر کردن جمع هم کنند، اما در غير سفر 

  تند تا نماز خود را در وقت خود بخوانند و قضای آن گناه بزرگی است.موظف هس
هر مسلمانی در هر شغلی و وضعيتی باشد موظف است تا نمازهای پنجگانه را سر وقت 
بخواند، و اگر احيانآ مسافر بود طوريکه که گفتيم ، نمازش را می تواند قصر کند و اگر 

کند، و اگر در سفر بود نماز سنت بر او الزم در شرايط اضطراری افتاد نمازش را جمع 
  نيست.

  کدام نماز های سنت ( نافله )قضای ندارد :
نماز نافله ای که مقيد به سببی باشد، هرگاه سبب آن باقی نماند، ديگر قضاء نمی شود، «

بطور مثال : اگر آفتاب  کسوف کند و کسی در خواب باشد و بعد از بيدار شدن متوجه 
روی داده (و تمام هم شده) او ديگر نمی تواند نماز کسوف بخواند (قضاء  شود که کسوف

کند) زيرا نماز کسوف سنت است و محل آنهم ديگر نمانده، و يا بطور مثال شخصی  
داخل مسجد شده و مدت طوالنی در آنجا باشد و چون در اين مدت گمان کرده وضوء 

آورد که وضوء دارد! ديگر نمی تواند ندارد (نمازتحية المسجد نخوانده) سپس بياد می 
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نماز تحية المسجد بخواند، زيرا اين نماز مستحبی است که ديگر محل آن باقی نمانده 
است. و ضابطه اين مسئله اينست که : هر نماز نافله ای که مقيد به سببی باشد، ديگر 

را (در روز)  قضاء نمی شود مانند نماز وتر، اما پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز وتر
بصورت وتر (يعنی فرد) قضاء نمی کردند، بلکه دوازده رکعت از ضحی می خواندند، 

حال آنکه بيشترين تعداد رکعت وتر پيامبر صلی هللا عليه وسلم يازده رکعت بود، و ايشان 
اين مقدار را قضاء می کردند ولی آنرا بصورت زوج می خواندن، زيرا محل آن باقی 

ص  1756تاوی فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد ف».(نمانده بود
37( .  
 
 

  »  اداء و قضاء«يادداشت توضيحی: فرق بين  
  يا واجب  فرض  انجام  يعنی» قضاء«آن. و   مقرره  در وقت  عبادت  انجام  يعنی» اداء« -

  آن.   مقرره  وقت  از گذشتن  پس
  از وقت  است. و اگر خارج» اداء«خواندن،   آن  شده  يينتع  نماز ظهر را در وقت  مثالً 

  شود.  می» قضاء«شود.   خوانده
    ُمدِرك، َمسبُوق، الَِحق: 

  شود؟  می  گفته  كسی  چه  به» ُمدِرك« 
  آن  است  بوده  در نماز شريك  تا آخر با امام  از اول  كه  مدرک به کسی گفته ميشود که : -

   گويند. می» مدرك«را 
  شود؟  می  گفته  كسی  چه  به» َمسبُوق« -
  است.   را نيافته  يا چند ركعت  نماز يك  از اول  گويند كه: می  كسی  به» َمسبُوق«  -
  شود؟  می  گفته  كسی  چه  به» الَِحق«  -
يا   در يك  و در وسط  بوده  شريك  نماز با امام  در اول  شود كه: می  گفته  كسی  به» الحق« -

  خواب  باشد و در قعده  همراه  با امام  از اول  : يكی اينكه  مثل     نداشته  شركت  چند ركعت
  .باشد  را خوانده  ركعت دو   يكی  امام  شود كه  طوالنی  تا حدی  رود و خوابش

  
  پايان  
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