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 جایگاه نماز در اسالم

، و صاهللا در مورد روش نماز رسول  /عالم بزرگوار شیخ عبدالعزیز بن باز هرسال
 خواهد آمد. احکام نماز و طهارت مریض

از خداوند متعال عفو و مغفرت را براي خود و براي آنها و پدران و مادرانمان و براي 
نماید و براي تمام مسلمین مسئلت  هر کسی که این کتاب را مطالعه و به آن عمل می

 نمایم. می
 / إسحاق دبیري

 هجري شمسی 1/7/1384ریاض 



 
 

 احکام نماز و طهارت مریض

سزا است که پروردگار جهانیان است. درود و رحمت بر روان ستایش خداوندي را 
 و بر آل و یاران او باد. و بعد:  صپاك اشرف انبیاء و مرسلین محمد

این چند کلمه کوتاهی است در مورد احکام نماز و طهارت مریض و آن را به 
 دارم. خواهران و برادران مسلمان تقدیم می

طهارت و پاکیزگی را اساس قرار داده است. خداوند سبحان براي انجام هر نمازي 
وضویی و برطرف نمودن نجاست خواه از بدن یا لباس یا  برطرف نمودن حدث و بی

باشند، هرگاه انسان مسلمان اراده نماز نمود بر او  مکان نماز دو شرط اساسی نماز می
 واجب است که وضو بگیرد یا غسل کند اگر نیاز داشته باشد.

دهد با آب یا سنگ خود را  و براي کسی که قضاي حاجت انجام میباید پیش از وض
 پاك نماید تا نظافت کامل شود.

 و اینک بیان برخی از احکام متعلق به طهارت:

شود مانند ادرار و  پاك نمودن با آب براي هر آنچه که از پیش یا پس انسان خارج می
رج شد کافی است که وضو مدفوع واجب است، اما اگر کسی خوابید یا بادي از او خا

بگیرد و نیازي به پاك کردن خویش ندارد، زیرا پاك نمودن با آب براي برطرف نمودن 
 باشد، و در اینجا نجاستی در کار نیست. نجاست می

تواند به جاي  گیرد، یعنی انسان می ، جاي پاك کردن با آب را می پاك کردن با سنگ

َمِن اْستَْجَمَر «فرماید:  می صاهللا  باشد. رسول  آب از سنگ استفاده کند، و باید سه سنگ

يُوتِرْ 
ْ
. هر کس خواست براي نظافت خویش از سنگ بجاي آب استفاده کند باید از »فَل

 تاك استفاده نماید، سه تا باشد، یا پنج تا، یا هفت تا.
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يَْذَهْب َمَعهُ « فرماید: و نیز می
ْ
َغائِِط فَل

ْ
 ال

َ
َحُدُ�ْم إِىل

َ
ْحَجاٍر فَإِ�ََّها  إَِذا َذَهَب أ

َ
بِثََالثَِة أ

ِْزُئ َ�نْهُ 
ُ

هرگاه کسی از شما به قضاي حاجت رفت سه سنگ را همراه خود ببرد. استفاده « .»جت

نهی فرموده که  صو رسول اکرم ]. [به روایت ابوداود»از آنها بجاي آب براي او کافی است
 .]روایت از مسلم[ براي طهارت کمتر از سه سنگ باشد.

نیست با سرکین و استخوان و خوراك و هر چیزي که داراي احترام باشد  جائز
باشد، مانند  استفاده نمود، و بهتر آن است که از سنگ و هر چیزي که همانند سنگ می

دستمال کاغذي استفاده نموده و به دنبال آن آب را بکار گرفت، زیرا سنگ عین نجاست 
کند، پس بهتر است از هر دو تا استفاده  مینماید، و آب محل آن را پاك  را برطرف می

 نمود.
انسان مختار است که آیا با سنگ یا با آب یا اینکه از آب و سنگ براي پاك نمودن 

ِ  رَُسوُل  اَكنَ « روایت شده که: سخود استفاده نماید. از انس  َالَءَ  يَْدُخُل  ا�َّ
ْ
ُل  اخل مْحِ

َ
نَا فَأ

َ
 أ

ْوِى وَُغَالمٌ 
َ

ةً  َماءٍ  ِمنْ  إَِداَوةً  � َماءِ  فَيَْستَنىِْج  َوَ�َ�َ
ْ
به قضاي حاجت  صاهللا رسول « .»بِال

اي یا عصایی که لبه آن تیز باشد براي  رفت من و غالمی همانند خودم ظرفی از آب و نیزه می

 .]متفق علیه[. )1(»نمود با آب خود را پاك می صاهللا داشتیم. رسول  برمی صاهللا رسول 

ْزَواَجُ�نَّ  ُمْرنَ « گفت: روایت شده که به گروهی از زنان می لاز ام المؤمنین عائشه
َ
 أ

نْ 
َ
َماءِ  �َْستَِطيبُوا أ

ْ
ْستَْحِييِهمْ  فَإِ�ِّ  بِال

َ
نَّ  ِمنْهُ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ همسران خود را امر « .»َ�ْفَعلُهُ  اَكنَ  ا�َّ

 صاهللا رسول  کنم که به همسران شما بگویم، کنید که با آب خود را پاك نمایند و من شرم می
 .]باشد گوید این حدیث صحیح می ترمذي می[ .»نمود براي قضاي حاجت از آب استفاده می

اگر خواست که از آب یا سنگ استفاده کند، آب بهتر است زیرا آب محل نجاست و 
 برد، و براي پاك نمودن بهتر است. را از بین می عین نجاست و اثر آن

کند، سه تا سنگ کافی است. اگر محل نجاست با اگر خواست تنها از سنگ استفاده 

داد تا دیده  اي را روي آن قرار می نمود و پارچه آن نیزه یا عصا را در مقابل خود نصب می صاهللا رسول  -1
 .(مترجم) .نشود
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سه تا سنگ پاك شود، و اگر سه تا کافی نباشد چهار تا یا پنج تا یا بیشتر تا محل نجاست 
 صاهللا پاك شود. و بهتر است تاك را بکار گیرد مثالً سه تا یا پنج تا یا هفت. رسول 

يُوتِرْ  اْستَْجَمرَ  َمِن « فرماید: می
ْ
است براي پاك نمودن خویش از سنگ هر کسی خو« .»فَل
 .»استفاده کند، تاك را بکار گیرد

 جائز نیست با دست راست خود را پاك نماید از سلمان فارسی روایت شده که:

ِ  رَُسوُل  َ�َهانَا« نْ  ا�َّ
َ
َحُدنَا �َْستَنىِْجَ  أ

َ
ما را نهی فرمود از اینکه با  صاهللا رسول « .»�ِيَِميِنهِ  أ

 « فرماید: و می .»پاك نمایم دست راست خود را
َ

نَّ  ال َحُدُ�مْ  َ�َمسَّ
َ
 َ�بُوُل، وَُهوَ  �ِيَِميِنهِ  َذَكَرهُ  أ

 
َ

حُ  َوال ََالءِ  ِمنْ  َ�تََمسَّ
ْ
هیچ کس از شما هنگام ادرار با دست راست ذکر خود را « .»�ِيَِميِنهِ  اخل

 .»نگیرد و در قضاي حاجت با دست راست خود را پاك نکند
ه بود یا شکسته بود یا هر مشکل دیگري داشت اشکالی اگر دست چپ قطع شد

تر و بهتر  ندارد از دست راست استفاده نماید، و اگر از آب و سنگ استفاده کند اکمل
 است.

ریزي نموده، و براي  گیري پایه خداوند متعال شریعت اسالمی را بر سهولت و آسان
است تا  زة عذرشان تخفیف دادهدات به انداباشند در انجام عبا کسانی که داراي عذر می

 َجَعَل  َوَما﴿ فرماید: بدون مشقت و آسانی بتوانند عبادات خود را انجام دهند. خداوند می
 .]78[الحج:  ﴾َحَرٖج  ِمنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ َعلَيۡ 

 .»خداوند در دین (اسالم) کار سنگین و دشوارى را بر شما نگذارده است«

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿ فرماید: و می  .]185: ة[البقر ﴾ُعۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َوَ�  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  �َّ
 .»خواهد خواهان زحمت شما نیست خداوند آسایش شما را می«

ْ ٱفَ ﴿ فرماید: و می َ ٱ �َُّقوا آنقدر که در توان دارید از خدا « .]6التغابن: [ ﴾ُتمۡ َتَطعۡ سۡ ٱ َما �َّ
 .»بپرهیزید و تقوا پیشه کنید

َمْرتُُ�مْ  ِإَذا« فرماید: می صاهللا  رسول
َ
ْمرٍ  أ

َ
تُوا بِأ

ْ
هرگاه شما را به « .»اْستََطْعتُمْ  َما ِمنْهُ  فَأ

ينَ  إِنَّ « فرماید: و می. »را انجام دهید انجام کاري امر نمودم هر اندازه که در توان دارید آن  ادلِّ
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 .»ریزي شده است دین آسان و بر سهولت پایه« .»�رُْسٌ 
براي وضو یا غسل از آب استفاده کند، یا ترس داشت که اگر از مریض اگر نتوانست 
 کند. اش به خطر افتد تیمم می اش بیشتر شود، یا سالمتی آب استفاده کند مریضی

زند و  تیمم عبارت است از اینکه: یک بار هر دو دست خویش بر روي خاك پاك می
 فرماید: خداوند میمالد.  کشد و کف دستانش را بر پشت آنها می به صورت خود می

رۡ  ُكنُتم �ن﴿ وۡ  َ�ٰٓ مَّ
َ
ٰ  أ وۡ  َسَفرٍ  َ�َ

َ
ٓ  أ َحدٞ  ءَ َجا

َ
ٓ لۡ ٱ ّمِنَ  ّمِنُ�م أ وۡ  �ِِط َغا

َ
ٓ ٱ ُتمُ َمسۡ َ�ٰ  أ  فَلَمۡ  ءَ لّنَِسا

 ْ ٓ  َ�ُِدوا ْ  ءٗ َما ُموا ْ مۡ ٱفَ  اَطّيِبٗ  اَصِعيدٗ  َ�َتَيمَّ يۡ  بِوُُجوهُِ�مۡ  َسُحوا
َ
 .]6: ة[المائد ﴾هُ ّمِنۡ  ِديُ�مَو�

اگر یکی از شما بیمار بودید یا اینکه مسافر باشید یا اینکه یکی از شما از قضاى حاجت «
آب نیافتید با خاك پاك تیمم کنید   اید و در این صورت اید یا آمیزش جنسى با زنان کرده برگشته

 .»هاي خود بکشید ها و دست و با آن بر صورت

اده کند مانند حکم کسی است حکم کسی که نتواند از آب براي وضو یا غسل استف

ْ ٱفَ ﴿ فرماید: فرماید: و می که آب نداشته باشد. خداوند می َ ٱ �َُّقوا [التغابن:  ﴾ُتمۡ َتَطعۡ سۡ ٱ َما �َّ

 .»توانید از خدا بهراسید و پرهیزگاري کنید هر اندازه که می« .]16

َمْرتُُ�مْ  ِإَذا«فرماید:  می صاهللا رسول 
َ
ْمرٍ  أ

َ
تُوا بِأ

ْ
هرگاه شما را به «. »اْستََطْعتُمْ  َما ِمنْهُ  فَأ

 .»را انجام دهید انجام کاري امر نمودم هر اندازه که در توان دارید آن

نْ  يَْ�ِفيك إ�ََّما«به عمار پسر یاسر فرمود:  صاهللا رسول 
َ
 .»َهَكَذا �ِيََديْك َ�ُقوَل  أ

د دستان مبارکش را روي زمین زد و سپس به صورت و دستان خو صاهللا رسول 
 کشید. تیمم جائز نیست مگر به خاك پاك و داراي گرد و غبار باشد.

َما« فرماید: می صاهللا و باید نیت داشته باشد، بدون نیت تیمم جائز نیست. رسول   إِ�َّ

ْ�َماُل 
َ ْ
ي ها به نیت آنها بستگی دارد، و برا کردار انسان« .»نََوى َما اْمِرئٍ  ِللُكِّ  َو�ِ�ََّما بِانلِّيَّاِت، األ

 .»شود هر انسانی آنچه که نیت دارد محسوب می
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 باشد طهارت مریض داراي چند حالت می
اگر مریضی او کم باشد و با بکارگیري آب ترس تلف شدن و مریضی خطرناك   -1

و به تأخیر افتادن مریضی و درد زیاد، نداشت مانند: درد سر، و درد دندان، و مانند آن، و 
باشد، زیرا تیمم براي دفع  اده نماید، تیمم براي او جائز نمیممکن بود از آب گرم استف

باشد و در اینجا ضرري در کار نیست. و آب هم وجود دارد، پس واجب است  ضرر می
 از آب استفاده کند.

و اگر مرض خطرناك باشد، و با بکارگیري آب نفس خود را از دست دهد، یا  -2
یجاد شود، و یا منفعتی را از دست دهد، در تري ا خطرناك اعضایی از دست دهد، یا مرض

ْ ُتلُوٓ َ�قۡ  َوَ� ﴿ فرماید: باشد. خـداونـد می ها تیمم براي وي جائز می این صورت نُفَسُ�مۚۡ  ا
َ
 أ

َ ٱ إِنَّ   .]29[النساء:  ﴾ارَِحيمٗ  بُِ�مۡ  َ�نَ  �َّ
 .»خودکشی مکنید که خداوند نسبت به شما مهربان است«

ه شخص مریض توان حرکت کردن را نداشته باشد، و و اگر مرض طوري باشد ک -3
کسی هم نباشد که به او آب برساند، جائز است تیمم کند، و اگر شخصاً نتوانست تیمم 

 کند دیگري او را تیمم کند. 

اگر لباس او، یا بدن، یا فرش او کثیف شد، و نتوانست آنرا برطرف نماید، جائز است 

ْ ٱفَ ﴿ فرماید: با آن حالت نماز بخواند. خداوند می َ ٱ �َُّقوا جائز . ]16[التغابن:  ﴾ُتمۡ َتَطعۡ سۡ ٱ َما �َّ
نیست بخاطر ناتوانی از طهارت و برطرف نمودن نجاست نماز را از وقت خود به تأخیر 

 ندازد.ا

هاي چرکین  ها و دمل هاي زیاد وجود داشت، یا جوش اگر در بدن مریض زخم -4
در بدن او وجود داشت، یا شکستگی یا مریضی که نتواند از آب استفاده کند و جنب شد 
با دالیل پیشین جائز است تیمم کند، و اگر ممکن باشد که قسمت سالم بدن را بشوید 

 بقیه تیمم کند.واجب است آنرا بشوید و براي 

اگر مریض در محلی قرار داشت که نه آب وجود دارد و نه خاك، و نه کسی که  -5
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خواند، بدلیل فرموده  آب یا خاك را به او برساند، در این حالت بدون تأخیر نماز می

ْ ٱفَ ﴿خداوند که:  َ ٱ �َُّقوا  .]16[التغابن:  ﴾ُتمۡ َتَطعۡ سۡ ٱ َما �َّ
البول، یا استمرار خروج خون یا باد شده بود و اگر مریض دچار مرض سلسل  -6

پس از معالجه شفا نیافته بود، باید براي هر نمازي هنگام رسیدن وقت آن وضو بگیرد، و 
آنچه را که به بدن یا لباس او اصابت کرده بشوید، یا اگر ممکن باشد در هنگام نماز از 

 لباس تمیزي استفاده کند.

 .]78[الحج:  ﴾َحَرجٖ  ِمنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ َعلَيۡ  َعَل جَ  َوَما﴿فرماید:  خداوند می
 .»خداوند در دین کارهاي سنگین و دشوار را بر دوش شما نگذاشته است«

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿ فرماید: و می  .]185: ة[البقر ﴾ُعۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َوَ�  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  �َّ
 .»شما نیستخواهد و خواهان زحمت  خداوند راحتى شما را می«

َمْرتُُ�مْ  ِإَذا« فرماید: می صاهللا رسول 
َ
ْمرٍ  أ

َ
تُوا بِأ

ْ
هرگاه شما را به « .»اْستََطْعتُمْ  َما ِمنْهُ  فَأ

براي خود احتیاط کند  .»را انجام دهید انجام کاري امر نمودم هر اندازه که در توان دارید آن
 نگذارد نجاست در بدن و لباس و مکان نماز پخش شود.

تواند هر اندازه که براي او میسر است نماز بخواند، یا از روي  عین وقت میو در 
شود، و هنگامی که وقت نماز بعدي رسید  مصحف قرآن تالوت کند تا وقت تمام می

 صاهللا وضو را اعاده نماید یا تیمم کند، اگر از بکارگیري آب معذور باشد. زیرا رسول 
مستحاضه زنی را گویند  )1(ازي باید وضو بگیردامر فرموده به مستحاضه که براي هر نم

 که دائم در خون غیرقاعدگی باشد.
هنگامی که وقت نماز رسید و وضو گرفت دیگر اشکالی ندارد، اگر ادرار یا باد یا 

 خون خارج شود.
بندي یا گچ قرار گرفته باشد و مریض به آنها  اگر روي اعضاي مریض چوب شکسته

 .(مترجم) .این هم حکم مستحاضه را دارد -1
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اعضاي  هضو یا غسل کافی است روي آنها را مسح کند، و بقینیاز داشته باشد، براي و
کند،  بندي نیز مشکل ایجاد می سالم را بشوید. اگر شستن اعضاي سالم و مسح شکسته

کافی است تیمم بکند، بجاي اعضاي بسته شده و اعضایی که شستن آنها ایجاد مشکل 
 کنند. می

شود به  کند، و تیمم نیز باطل می یکند، تیمم را نیز باطل م هر آنچه وضو را باطل می
توانایی بکارگیري آب براي کسی که از استعمال آن معذور بوده، یا به یافتن آب، براي 

 کسی که بخاطر نبودن آن تیمم کرده است.

 چگونگی نماز مریض
تواند در حال ایستادن نماز بخواند، به  اند بر اینکه کسی که نمی اهل علم اجماع کرده

نماز بخواند، و اگر از نشستن هم معذور باشد، روي پهلو در حالیکه رو به  حالت نشستن
قبله نموده است بخواند، و مستحب است که روي پهلوي راست قرار بگیرد، و اگر نتواند 

 روي پهلو قرار بگیرد، بر پشت و رو به آسمان نمازش بخواند.

إِنْ  ، قَائًِما َصلِّ « به عمران بن حصین فرمود: صاهللا رسول 
إِنْ  ، َ�َقاِعًدا �َْسَتِطعْ  لَمْ  فَ

 فَ
نمازت را با ایستادن بخوان، اگر نتونستی به حالت نشستن، و اگر « ».َجنٍْب  َ�َعَ�  �َْستَِطعْ  لَمْ 

 و در روایت نسائى آمده:. ]روایت از بخاري[. »نتوانستی روي پهلو دراز بکش و نماز بخوان

 .»نستی بر پشت و رو به آسمان نمازت را بخواناگر نتوا« .»ستطع فمستلقياً �فإن لم «
اگر کسی قادر باشد که به ایستادن نماز بخواند اما نتواند به رکوع و سجده برود، باید 
به حال ایستادن نماز بخواند، و براي رکوع اشاره کند، سپس بنشیند براي سجده نیز اشاره 

ْ ﴿ فرماید: کند. خداوند می ِ  َوُقوُموا َّ�ِ  ٰ �َ ِ  .]238: ة[البقر ﴾�َ نِت
 .»و از روى خضوع و اطاعت، براى خدا بپاخیزید!«

و نیز بخاطر عام  ».به حالت ایستادن نماز بخوان«. »صلِّ قائماً «فرماید:  می صاهللا  و رسول 

ْ ٱفَ ﴿فرماید:  بودن فرموده حق تعالی که می َ ٱ �َُّقوا  .]16[التغابن:  ﴾ُتمۡ َتَطعۡ سۡ ٱ َما �َّ
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 .»که در توان دارید از خدا بهراسید و پرهیزگاري کنیدهر آن اندازه «

اگر کسی درد چشم داشت و پزشکان ماهر به او گفته باشند اگر بر پشت و رو به 
یابی بر پشت و رو به آسمان نمازش را بخواند. و اگر  آسمان نماز بخوانی بهبودي می

به آنها اشاره نماید، کسی از بردن رکوع وسجده معذور باشد کافی است به حالت خمیدن 
 و براي سجده کمی بیشتر خم شود.

برد و براي سجده اشاره  اگر کسی به تنهایی قادر به سجده بردن نباشد، رکوع می
 نماید. می

 و اگر کسی نتوانست پشتش را خم کند کافی است گردنش را خم کند.
رکوع و اما اگر کسی بعلت پیري یا هر مشکل دیگري پشتش خم شده و به حالت 

درآمده باشد، هنگامی که خواست به رکوع برود یک کمی بیشتر خم شود، و اگر ممکن 
 باشد براي سجده رفتن کمی صورتش را به زمین نزدیک کند.

اگر کسی نتواند براي رکوع یا سجده با سر اشاره کند کافی است نیت داشته باشد و 
با دالیلی که گذشت به هیچ وجه تکبیر بگوید. مادامی که عقلش را از دست نداده باشد، 

 شود. نماز از او ساقط نمی
هرگاه مریض در اثناي نماز آنچه را که از انجام آن ناتوان مانده بود توانست انجام 

را  شود، و آن دهد، مانند ایستادن، یا نشستن، یا رکوع، یا سجده، یا اشاره، به آن منتقل می
 نماید. دهد و نمازش را کامل می انجام می

هرگاه کسی خوابید، خواه مریض باشد یا نه، نماز نخواند و یا از یاد برد که نماز 
بخواند، هرگاه بیدار شد، یا به یاد آورد واجب است بالفاصله نمازش را بخواند، جائز 

 َمنْ « فرماید: می صاهللا نیست تا وقت رسیدن نماز دیگري آن را به تأخیر اندازد. رسول 

وْ  َصَالةٍ  َ�نْ  نَامَ 
َ
اَرةَ  الَ  َذَكَرَها إَِذا قََضاُؤَها وََعلَيْهِ  َوْ�تَُها َذَهَب  َحىتَّ  �َِسيََها أ   لََها َكفَّ

َّ
 »َذلَِك  إِال

اگر کسی خوابید یا از یاد برد که نماز بخواند، هرگاه بیدار شد یا به یاد آورد فوري آنرا بخواند، «

قِمِ ﴿این آیه را تالوت فرمـود:  صاهللا رسـول . »دیگري ندارد هو بجز خواندن آن، کفار
َ
 َوأ
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لَوٰ ٱ  .]14[طه:  ﴾رِيٓ ِ�ِ�ۡ  ةَ لصَّ
 .»نماز را برپاى دار، تا همیشه به یاد من باشى«

به هیچ صورت جائز نیست نماز را ترك نمود بلکه بر هر مکلفی واجب است که در 
ز تر باشد از روزهاي سالمتی و صحت. جائ روزهاي مریضی بر انجام نمازها حریص

نیست که هیچ کس فرضی را ترك نماید تا اینکه وقت آن فوت شود، هرچند که مریض 
باشد، مادامی که عقلش را از دست نداده باشد. بلکه بر او واجب است هر اندازه که 

 تواند آن را انجام دهد. می
را  تواند آن اگر عمداً آن را ترك نمود در حالیکه هنوز عاقل و سرحال است و می

دهد هرچند که به اشاره باشد، گناهکار است بلکه برخی از اهل علم معتقد هستند انجام 

َعْهدُ «فرماید:  می صاهللا شود، زیرا رسول  به این کار کافر می
ْ
ى ال ِ

َّ
َالةُ  َوَ�يْنَُهمْ  بَيْنَنَا اذل  الصَّ

ذارد، نماز است. هر کسی گ عهد و پیمانی که در میان ما و کافران فرق می«. »َ�َفرَ  َ�َقدْ  تََرَ�َها َ�َمنْ 
 .»شود را ترك کند کافر می آن

ُس « فرماید: می صاهللا و نیز رسول 
ْ
ْمرِ  َرأ

َ
َالةُ  َوَ�ُموُدهُ  اإلِْسَالمُ  األ  َسنَاِمهِ  وَِذْرَوةُ  الصَّ

َهادُ  ِ
ْ
 .»اجل

 .»سر کارها اسالم است، و ستون آن نماز است، و بلندترین قلۀ آن جهاد در راه خدا است«

ْكِ  َوَ�ْ�َ  الرَُّجلِ  َ�ْ�َ « فرماید: می صاهللا رسول  وِ  الرشِّ
َ
ُ�ْفرِ  أ

ْ
َالةِ  تََركُ  ال فرق میان « .»الصَّ

 .]صحیح امام مسلم[ .»باشد شخص مسلمان و شرك و کفر ترك نماز می
اند این قول  باتوجه به دالیل قرآنی و احادیثی که در مورد شأن و منزلت نماز آمده

 باشد. تر می تر و قوي شود) اصح (یعنی تارك نماز کافر می
تواند نمازها را با  اگر براي نمازگزار مشکل باشد که هر نمازي را سر وقت بخواند می

 هم جمع کند.
کند،  کند، و مغرب و عشاء را با هم جمع می مثًال نماز ظهر و عصر را با هم جمع می

 دهد. را انجام می د آنخواه جمع تأخیر یا جمع تقدیم باشد، هر طور براي وي آسان باش
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کشد و همراه با نماز  براي توضیح بیشتر بگویم اگر بخواهد نماز عصر را به پیش می
 خواند. ظهر آنرا می

 خواند. اندازد و همراه با عصر می و اگر بخواهد نماز ظهر را به تأخیر می
 خواند. کشد و همراه نماز مغرب می و اگر خواست عشاء را به پیش می

 خواند. اندازد و همراه عشاء می ب را به تأخیر میو یا مغر
شود زیرا وقت نماز فجر جدا از  و اما نماز فجر با نمازهاي عشاء و ظهر خوانده نمی

 باشد. وقت نمازهاي قبل و بعد آن می
 این بود برخی از احکام متعلق به حاالت مریض در انجام طهارت و نماز.

به مریضان مسلمان شفا عطا فرماید، و  نمایم که از خداوند سبحان مسئلت می
گناهانشان را به رحمت خود بپوشاند، و عفو و مغفرت و سالمتی دنیا و آخرت را شامل 

 همگان گرداند. تنها او بخشندة کریم است.
 مفتی عام عربستان سعودي

 و رئیس هیئت کبار علماء و ادارة فتوي و تحقیقات علمی
 عبدالعزیز بن عبداهللا بن باز
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