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  فصل نهم:قضاء نماز 

انجام عمل در خارج از وقت تعریف قضا 

سواء كان عمدا أو سهوا أو جهال بال خالف فيه  حکم قضاء نماز:وجوب قضاء نماز های یومیه 

دلیل وجوب قضا 

 يقتضيه إطالق أدلة وجوب القضاء كصحيح زرارة و  
 الفضيل عن أبي جعفر(امام باقر) عليه الّسالم:(متى 

 استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو 
في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها)ـ 

 عن أبي جعفر(امام باقر) عليه الّسالم: (سئل عن رجل 
 صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها 

 فقال عليه الّسالم:يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من 
ليل أو نهار 

 شرایط وجوب قضاء: فوت نماز در حال 

بلوغ 
 استدل له بحديث رفع القلم: (إن القلم يرفع عن  

 ثالثة: عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى 
(يفيق و عن النائم حتى يستيقظ 

عقل 

 خارج می شود مجنون مگر اینکه سبب جنون فعل خود 
 شخص مجنون باشد مانند انسان مست در صورتی که 

 قصد مستی داشته باشد و مکره و مضطر نباشد(مع 
القصد و االختيار، و عدم الحاجة )ـ 

نکته:انسان بی هوش هم ملحق به مجنون است بنابر اشهر 

)لصحيح أيوب بن نوح: (كتبت إلى أبي الحسن الثالث  
 امام هادی) عليه الّسالم أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر 

 :هل يقضي ما فاته من الصالة أم ال؟ فكتب عليه الّسالم 
ال يقضي الصوم و ال يقضي الصالة)ـ 

نبود حیض و نفاس 

 لخبر الفضل بن شاذان عن أبي الحسن الرضا عليه 
الّسالم: (إذا حاضت المرأة فال تصوم و ال تصلي)ـ 

نکته:فرق مست و بی هوش با حائض و نفساء 

 حائض و نفساء در صورت عمدی بودن هم نمازشان قضاء 
ندارد اما مست و بی هوش در صورت عمدی بودن قضاء دارد 

 نماز حائض و نفساء نهی دارد و عزیمت است(حتمی است و 
 وجوب ترک دارد)بنابر این وابسته به معصیت(حیض  یا 
 نفاس عمدی بااستفاده از دارو یا سقط جنین)نیست در 

)حالی که نماز مست و بی هوش نهی ندارد و رخصت است 
 تخفیفی است) و تخفیف در جایی است که انسان 

معصیت نکرده باشد(عمدا مست نشده باشد)ـ 

نبود کفر اصلی 

) :باالتفاق بل هو من الضروريات للنبوي المشهور  
 اإلسالم يجب ما قبله) و هو مختص بالكفر األصلي، فما 

.فاته حال ردته مندرج تحت عموم ما دل على وجوب القضاء 

اقسام کافر 

 کافر اصلی 
 مراد از کافر اصلی کسانی هستند که از فرق مسلمین 

خارج هستند پس فرق مسلمین از کافر اصلی خارج اند 

کافر عارضی(مرتد)ـ 

 مسلمان زاده ای که از دین برگشته و کافر شده است مرتد فطری(بر فطرت اسالم زاده شده)ـ 

کافر زاده ای که اسالم آورده و دوباره کافر شده است مرتد ملی(بر ملت کفر متولد شده)ـ 

فرق مسلمینی که حکم به کفر آنها می شود 

 فرق مسلمین از کافر اصلی خارج اند اگر چه حکم به کفر 
 آنها شود پس باید نمازهای فوت شده خود را قضاء کنند 

 مانند ناصبی اگر چه مستبصر شود و همچنین مخالف 
 باید قضا کند نمازهایی را که به عقیده خودش فاسد 

 خوانده(لتحقق عنوان الفوت في حقه، فيندرج تحت عموم 
 .من فاتته فريضة فليقضها)ـ 

 لو أتى بالواجب بما يوافق مذهبه ال يجب القضاء لو  
 استبصر لصحيح العجلي عن أبي عبد اّ� عليه 

 الّسالم: (كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضاللته ثم 
 مّن اّ� تعالى عليه و عّرفه الوالية فإنه يؤجر عليه إال 
 الزكاة فإنه يعيدها، ألنه وضعها في غير مواضعها ألنها 

 ألهل الوالية، و أما الصالة و الحج و الصيام فليس عليه 
قضاء)ـ 

 رعایت ترتیب در قضاء نماز ها میان 

 نماز های یومیه فی نفسه 

در صورت علم به ترتیب باید رعایت شود 

 يجب الترتيب في الفوائت اليومية على المشهور شهرة  
 :عظيمة كادت تكون إجماعا و يدل عليه من النصوص، منها 
 صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه الّسالم: (إذا نسيت صالة 

 أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ 
 بأوالهن فأّذن لها و أقم ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة 

.إقامة لكل صالة 

 و قد استشكل باالستدالل بأن المراد من أوالهن هي األولى 
 في الشروع ال األولى في الفوات بمعنى لو أراد أن يقضي 

 فيكفيه أذان عند اإلتيان بأول صالة ثم يكتفي بإقامة 
 لكل صالة بعدها من دون التعرض إلى كيفية القضاء على 

 نحو ما فات أو ال.و فيه: إنه مخالف لصريح خبر جميل 
 المتقدم: (ثم يقضي ما فاته األول) فاألول و اإلشكال 

.فيه بضعف السند مردود النجباره بعمل األصحاب 

رعایت ترتیب ساقط می شود در صورت جهل به ترتیب رعایت ترتیب ساقط می شود 

 عن النبي صلى اّ� عليه و آله و سلم: (إن الناس في 
سعة ما لم يعلموا)ـ 

 رعایت ترتیب مستلزم عسر و حرج است که در روایات 
 نفی شده و قول به ترتیب در مواردی که عسر و حرج ندارد 

مستلزم خرج اجماع مرکب است 

 أقول: ال يخفى أّن االصولّيين قّسموا اإلجماع الى المحصل 
 و المنقول، و أيضا قّسموا اإلجماع المحصل الى البسيط و 

 المركّب.أّما اإلجماع البسيط: فهو الذي اّتفق علماء عصر 
 واحد أو جميع األعصار على فتوى واحدة.و أّما اإلجماع 
 المركّب: فهو اّتفاق جمع من العلماء على وجوب شي ء، و 

 الجمع اآلخر على حرمة ذلك الشي ء، فيحصل اإلجماع 
.المركّب على عدم كونه مستحّبا و مكروها و غيرهما(جواهر)ـ 

 نماز های غیر یومیه فی نفسه(بین خود نماز های غیر 
  یومیه مثل چند نماز آیات قضا شده):فیه قوالن 

شهید اول در ذکری مایل به وجوب رعایت ترتیب است 

 شهید اول در بیان و شهید ثانی:اقرب عدم وجوب رعایت 
ترتیب است 

 القول بعدم الترتيب هو المشهور شهرة عظيمة إذ ال دليل  
 على الترتيب إال ما سمعت من األخبار و هي مختصة 

،باليومية، فالترتيب في غيرها مندرج تحت أصل البراءة 

نماز های یومیه و نماز های غیر یومیه:فیه قوالن 

شهید اول در ذکری مایل به وجوب رعایت ترتیب است 

 شهید اول در بیان و شهید ثانی:اقرب عدم وجوب رعایت 
ترتیب است 

 نماز های اداء یومیه و قضاء یومیه:رعایت ترتیب واجب 
 نیست به دلیل قول به مواسعه(عدم وجوب فوری نماز 

قضاء)بـ 

)توضیح اینکه اختالف است که آیا قضاء نماز فوری است 
مضایقه) یا غیر فوری است(مواسعه)ـ 

استدالل بر مضایقه 

 اعلم أنه قد وقع البحث و الخالف في أنه هل تجب الفورية 
 في القضاء و هو المسمى بالمضايقة كما ذهب إليه 

 المرتضى في رسائله و ابن إدريس في سرائره و الشيخ 
 في الخالف  و استدل للمضايقة بأمور:األول: أصالة 

 االحتياط و فيه: عدم وجوب االحتياط في الشبهات 
   الوجوبية كما حرر في األصول 

 الثاني: إطالق أوامر القضاء فإنها موضوعة للفورية كما  
 عن جماعة إما لغة كما عن الشيخ و إما شرعا كما عن السيد و 

 إما عرفا كما عن بعض و فيه: إن األمر موضوع لطلب 
.الماهية من غير إشعار بفور أو تراخ 

استدالل بر مواسعه 

 ما دل على عدم جواز االشتغال بغير القضاء کصحيح زرارة  
 عن أبي جعفر عليه الّسالم: (عن رجل صلى بغير طهور أو 

 نسي صالة لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها في أي 
 ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت صالة و لم يتم ما 

 فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصالة 
 التي قد حضرت، و هذه احق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها 

 فليصل مما قد فاته مما قد مضى، و ال يتطوع بركعة 
  (حتى يقضي الفريضة كلها 

 و هو محمول على االستحباب جمعا بينه و بين جملة من  
 النصوص، منها:رواية جابر بن عبد اّ�: (قال رجل: يا 

 ،رسول اّ� و كيف أقضي؟ قال: صل مع كل صالة مثلها 
 قيل: يا رسول اّ�: قبل أم بعد؟ قال صلى اّ� عليه و 

 :آله و سلم: قبل)ـ 

 حکم جهل به عین نمازی که از نماز های یومیه فوت شده(می 
دانیم نمازی فوت شده اما چه نمازی مجهول است؟)ـ 

مقیم(غیر مسافر)است 

 یک نماز دو رکعتی معین برای صبح و یک نماز سه رکعتی 
)معین  برای مغرب می خواند و یک نماز چهار رکعتی مطلقه 
 نامعین و مردد بین سه نماز چهار رکعتی)می خواند و مخیر 
 است در این نماز چهار رکعتی بین جهر و اخفات همچنین در 

 مقدم کردن هر یک از این سه نماز(دو رکعتی سه رکعتی و 
چهار رکعتی)مخیر است 

مسافر است 
 یک نماز سه رکعتی معین و یک نماز دو رکعتی مطلق(مردد 

  بین چهار نماز دو رکعتی)می خواند 

مردد است که نماز فوت شده در حال سفر بوده یا در حظر 
 یک نماز سه رکعتی معین و یک نماز چهار رکعتی مطلقه و 
 مردد بین سه نماز و یک نماز دو رکعتی مطلقه و مردد بین 

چهار نمازمی خواند 

 حکم نمازهای فوت شده در زمان ارتداد بعد از توبه و اسالم 
مجدد 

 مرتد بعد از توبه باید نمازهای فوت شده در زمان ارتدادش 
را قضاء کند چه مرتد فطری باشد یا ملی 

 به دلیل امر اطالق امر به قضاء نماز فوت شده و خارج شدن 
 کافر اصلی و ما فی حکمه(مانند فرزند کافر) از تحت امر 

است 

پرسش:آیا توبه مرتد پذیرفته می شود؟ 

 مرتد ملی توبه اش ظاهرا(نزد حاکم شرع) و باطنا(نزد 
 خداوند) پذیرفته است پس مهلت برای قضاء نمازهایش را 

 دارد 

مرتد فطری فیه قوالن 

 مشهور:توبه اش ظاهرا(در نزد حاکم شرع)پذیرفته نیست 
 اگر چه باطنا(نزد خداوند)پذیرفته است و باید کشته 

شود 

 حاکم شرع به او مهلت می دهد:پس مهلت برای قضاء 
نمازهایش را دارد 

 اعلم أن المشهور ذهب إلى أن المرتد الفطري ال تقبل  
 توبته ظاهرا و أنه بحكم الكافر لصحيح ابن مسلم عن 
 :أبي جعفر عليه الّسالم: (عن المرتد فقال عليه الّسالم 

 من رغب عن اإلسالم و كفر بما أنزل على محمد صلى اّ� 
 عليه و آله و سلم بعد إسالمه فال توبة له، و قد وجب 

  (قتله و بانت منه امرأته و يقّسم ما ترك على ولده 
 فإيجاب قتله على كل حال هو معنى عدم قبول توبته 
 ظاهرا و مع ذلك يجب عليه القضاء ألن نفيه مختص 

.بالكافر األصلي 

 حاکم شرع به او مهلت نمی دهد:پس نمازهای قضاء به ذمه او 
 باقی می ماند 

 شهید ثانی:توبه اش ظاهرا و باطنا پذیرفته شده است 
پس مهلت برای قضاء نمازهایش را دارد 

 ألن عدم القبول إما لعدم تكليفه باإلسالم و إما  
تكليفا بما ال يطاق و كالهما محذور 

حکم نماز فاقد الطهورین(آب و خاک)ـ 

 در وقت، نماز اداء از او ساقط است 
 ألن المشروط عدم عند عدم شرطه، و الطهارة شرط لقوله 

(عليه الّسالم: (ال صالة إال بطهور 

فیه قوالن د رخارج از وقت بعد از تمکن و دستیابی به آب یا خاک 

مشهور:وجوب قضاء 

 :لعموم ما دل على قضاء ما فات مثل صحيح زرارة: (قلت له  
 :رجل فاتته صالة من صالة السفر فذكرها في الحضر قال 

يقضي ما فاته كما فاته)ـ 

 و لرواية زرارة  عن الباقر عليه الّسالم فيمن صّلى بغير 
 طهور، أو نسي صلوات، أو نام عنها، قال: «يصّليها إذا ذكرها 

  في أّي ساعة ذكرها، ليال، أو نهارا)ـ 
  

قیل:ال یجب القضاء 

 چون قضاء تابع اداست و اداء واجب نیست پس قضاء هم 
 واجب نیست از سوی دیگر امر دیگری غیر از امر بر اداء نیز 
 که مفاد آن دال بر قضاء باشد یافت نمی شود چرا که اوامر 

 قضاء ناظر به فوت است و در اینجا فوت صدق نمی کند 
چون اداء واجب نیست 

 و ذهب المحقق و العالمة في جملة من كتبه و المحقق 
 الثاني و نسب إلى المفيد من عدم وجوب القضاء ألن 

 القضاء إما تابع لألداء و إما بأمر جديد.أما األول فال أداء 
 حتى يجب القضاء.و أما الثاني فهو متوقف على صدق 
عنوان الفوت و مع عدم وجوب األداء فالترك ليس فوتا 

و به دلیل اصالة البرائه 

 واجب است نمازهای فوت شده میت بر ولی میت حکم نماز قضاء میت 

ولی میت کیست؟ 

مشهور:پسر بزرگ 

 و مستند المشهور صحيح حفص عن أبي عبد اّ� عليه 
 الّسالم: (في الرجل يموت و عليه صالة أو صيام، قال عليه 

 الّسالم: يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان 
 أولى الناس به امرأة؟ قال عليه الّسالم: ال إال الرجال)و 

المراد منه هو الولد األكبر بسبب اختصاصه بالحباءـ 

 قیل:پسر بزرگ و با نبود او هر یک از  وراث (وارث مذکر 
بزرگ تر و با نبود او بر وارث مونث بزرگ تر)ـ 

کدام میت؟ 

مشهور:فقط پدر 
 مستند المشهور اختصاص أكثر النصوص بالرجل كما في 

صحيح حفص و مرسل حماد 

قیل:پدر و مادر 

 إلطالق بعض النصوص كخبر عبد اّ� بن سنان عن أبي 
 عبد اّ� عليه الّسالم: (الصالة التي دخل وقتها قبل أن 
 يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به)  و لفظ الميت 
 يشمل الرجل و المرأة، و هذا اإلطالق ال يقتضي تقييده 
 بالرجل الوارد في األخبار السابقة ألنه لم يكن ذكره من 
 باب التقييد و يؤيده بل يدل عليه ما دل على وجوب 

 قضاء الصوم عن المرأة كما في خبر أبي حمزة عن أبي 
 جعفر عليه الّسالم: (سألته عن امرأة مرضت في شهر 

 رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان 
 هل يقضى عنها؟ فقال: أما الطمث و المرض فال، و أما 

 السفر فنعم) «4». و إذا تم في الصوم فيتم في الصالة 
.لعدم الفرق 

چه نمازهایی؟ 

 مشهور:تمام نمازهایی که از میت قضاء شده مطلقا(در مرض 
موت یا غیر آن) و هو احوطـ 

و مستند المشهور إطالق األخبار 

قیل:تمام نمازهایی که در مرض موت قضاء شده 

 النصراف النصوص إليه لندرة الترك العمدي من المسلم  
 و بأن المتعمد للترك مؤاخذ بذنبه فال يناسب مؤاخذة 

ْخرٰى*، و فيه: أما   الولي به لقوله تعالى: َو ٰال َتِزُر ٰواِزَرٌة ِوْزَر ا�
 الندرة فممنوعة باإلضافة إلى أن ندرة الوجود ال توجب 

.االنصراف و أما عدم الناسبة فهو استحسان محض 

حکم فراموشی تعداد نمازهای قضاء شده 

 نمازها مردد بین عددی نامعین و غیر محصور است عرفا 
مانند اینکه نمی داند چند روز نماز قضاء دارد 

 تالش می کند که ظن به تعداد نمازهای قضاء شده پیدا 
(کند و بنا بر همان مقدار می گذارد چه نمازها متعدد(مختلف 

باشند یا واحد(مثال چند نماز ظهر)ـ 
.لقاعدة االشتغال  

 نمازهای مردد بین عددی معین و محصور است عرفا مانند 
اینکه نمی داند ده نماز یا بیست نماز از او قضاء شده 

 فیه قوالن 

 اخذ به اکثر می کند(یعنی عددی را اخذ می کند که یقین  
 به برائت پیدا کند)مثال شک دارد که ده نماز یا بیست 

نماز از او قضاء شده بنا را بر اکثر می گذارد 
.لقاعدة االشتغال  

 قیل:اخذ به اقل می کند و هو ضعیف 
 عن العالمة في التذكرة االكتفاء بقضاء ما تيقن فواته 

 خاصة ألن األمر دائر بين األقل و األكثر االرتباطيين فال 
.يجب إال األقل لجريان أصالة البراءة عن األكثر و هو األقوى 

حکم عدم رعایت ترتیب نماز های قضاء شده سهوا 

به نماز سابق عدول می کند(نیتش را تغییر می دهد)ـ از محل عدول(بازگذشت به نماز سابق) عبور نکرده 

 لصحيح زرارة الطويل عن أبي جعفر عليه الّسالم في 
 حديث: (فإن كنت قد نسيت العشاء اآلخرة حتى صليت 
 الفجر فصل العشاء اآلخرة، و إن كنت ذكرتها و أنت في 
 الركعة األولى و في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم 

(قم فصل الغداة 

 از محل عدول عبور کرده مثال نماز سابق دو رکعت بوده و 
نماز گذار از رکوع رکعت سوم عبور کرده 

 نماز را تمام می کند و سپس نماز سابق را تدارک می کند و 
 دیگر نیازی به تکرار نماز الحق نیست چرا که رعایت 

ترتیب در صورت نسیان بخشده شده است 

مسائل 

آیا نماز اول وقت صاحب عذر مجزی است؟ مسئله اول 

 سید مرتضی و ابن جنید و سالر:واجب است تأخیر نماز 
صاحب عذر تا آخر وقت 

 به دلیل امکان نماز تام(با تمام شرایط) در صورت زوال عذر 
 تأخیر واجب است همانگونه که در مورد  نماز گذاری که باید 

 با تیمم نماز بخواند نص و اجماع دال بر تأخیر نماز تا آخر 
وقت است 

 يدل عليه أخبار منها: موثق ابن بكير عن أبي عبد اّ�  
 عليه الّسالم: (فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر 

الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته األرض)ـ 

 پاسخ شهید ثانی به این دلیل: مجرد االحتمال ال يوجب 
 القدرة على الشرط، و يمكن فواتها بموت و غيره فضال 

عنه، و التيّمم خرج بالنّص 

 شیخ طوسی:نماز در اول وقت مجزی است 
 به دلیل اینکه صاحب عذر در همان اول وقت مخاطب و مأمور 

 به نمازاند چرا که امر به نماز(اقم الصلوة)مطلق است و 
 شامل صاحب عذر هم می شود 

مسئله دوم 
 حکم نماز مبطون در صورتی که در اثناء نماز از او حدثی سر 

بزند؟ 

 مبطون کیست؟ کسی که به دلیل بیماری بطن نمی 
 تواند از غائط و باد جلوگیری کند 

مسلوس:کسی که نمی تواند از بول خود جلوگیری کند 

اقوال در مسئله 

 مشهور:یک بار در ابتدای نماز وضو بگیرد و اگر در اثناء 
 نماز از او حدثی سر زد دوباره وضو بگیرد و ادامه نمازش را 

بخواند 

) :لموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه الّسالم  
 صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صالته فيتمّ 

ما بقي)ـ 

 و هو موثق الشتمال طريقه على عبد اّ� بن بكير و هو  
فطحي 

 قال العالمة في «المختلف»: الجواب: المنع من صحة  
)السند فاّن في طريقه عبد اّ� بن بكير و هو فطحى 

سلطان)ـ 

 شهید اول:واألقرب االول لتوثیق رجال حدیث و لشهرته 
 بین األصحاب(شهرت عملی که جابر ضعف سند است)ـ 

 شهید ثانی:مراد از توثیق،توثیق به شکلی است که 
)مستلزم صحت روایت است چرا که توثیق در نزد ما 

متأخرین)اعم از صحت است 

نکته:مراد از خبر موثق در نزد 

 متأخرین:خبری که راویان آن عادل باشند اگر چه امامی 
نباشند(موثق اعم از صحیح است)ـ 

 متقدمین:خبر موثق مساوی خبر صحیح(خبر ی که راوی آن 
  عادل شیعی باشد) است 

 حدث واقع بعد از وضو بخشیده شده چه این حدث قبل از 
نماز باشد یا در اثناء نماز 

 اگر این حدث مبطل طهارت باشد آنگاه نماز باطل است،نماز 
 باطل نیست(به دلیل روایات) پس حدث مبطل طهارت 

نیست 

 (حدث یعنی چیزی که نماز را باطل می کند(به دلیل روایات 
این حدث نماز را باطل نمی کند پس این حدث حدث نیست 

 Floating Topic


