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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 دٍمَّحَا مُنَي ِّب ي نَلَعَ مُالَالسَّ وَ ة ُالَالصَّ وَ ينَمِالَعَالْ ب ِّرَ هِلَّلِ دُمْحَلْاَ       

 .…ينعِجمَاَ هِاعِتبَاَ وَ هِاب صحَاَ وَ هِي آلِلَعَ وَ

...                        ... /185بقره 

متعال برای شما آساني را مي خواهد و برای شما  خداوند

 سختي را نمي خواهد . 

از آنجائيکه مسافرت برای انسان زحمت و خستگي آور است      

ايش خداوند متعال برای وی تخفيف قائل شده ، هم نمازها را بر

كم ) قصر ( نموده و هم در اوقات نماز هم )جمع نمازها ( 

برايش تخفيف قائل شده است . تا شخص مؤمن در كمال 

راحتي بتواند در مسافرت هم با خدای خود ارتباط برقرار نموده 

 و در عين حال برای وی هم آسان باشد . 

فر مسااحکام نماز  به ياری خداوند متعال در اين رساله هم      

. اميد است مورد  ان خواهيم نمود قصر و جمع نماز را بي يا

استفاده عزيزان قرار گرفته و راهنماييهای خود را از ما دريغ 

 نداشته و از دعای خير خويش محروم ننمايند.  
 

 ي فرهنگي قرآن و سنت نبوي روانسر مؤسسه
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 كيفيت نماز مسافر

 قصر و جمع

 
مازهای چهار ركعتي ظهر و قصر به معني كوتاه كردن ن      

عصر و عشاء و گزاردن هريك از آنها به صورت دو ركعتي است 

و جمع به معني باهم خواندن نمازهای ظهر و عصر در وقت 

ظهر يا عصر , و باهم  خواندن نمازهای مغرب و عشاء در وقت 

 مغرب يا عشاء مي باشد . 

 خيرتأجمع  -2جمع تقديم  -1ه دو صورت است: جمع نماز ب   

و در وقت مغرب نماز مغرب اگر در وقت ظهر نماز ظهر و عصر 

اين جمع را جمع تقديم گويند و اگر  ، وانده شوندو عشاء خ

قت نماز ظهر و عصر در وقت عصر و نماز مغرب و عشاء در و

 خير گويند . عشاء خوانده شوند آن را جمع تأ

يا كامل در خواندن نماز به صورت قصر تنها و جمع تنها و       

 مسافرت جايز است . و گرفتن روزه هم ايرادی ندارد . 
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 شروط نماز قصر
سبب نماز قصر فقط مسافرت است و فقط به نمازهای       

 چهار ركعتي تعلق مي گيرد و دارای هشت شرط است : 

مسافتي حدود شانزده فرسخ يا   مقدار مسافرت دو منزل ، -1

 نود و شش كيلومتر باشد .

هر نوع وسيله نقليه ای جايز مودن مسافت در هر زمان و با پي ـ

 و سبب قصر نماز مي شود. است ،

اگر كسي بعد از قصد مسافرت و طي مسافتي از مسافرت  ـ

ليکن  هايي كه با قصر گزارده است درست ،منصرف شد نماز

 نمازهای بعدی را بايد كامل ادا نمايد .

ه باشد . هر وقت قصد نمازگزار قصد گناه و معصيت نداشت -2

گناه كند بايد نمازهايش را كامل بگزارد و هر وقت از گناه توبه 

كرد مي تواند بقيه مسافت سفرش را اگر كمتر از دو منزل 

 نباشد قصر نمايد . 

تا مقصد كمتر از دو منزل  مقصدش معلوم و فاصله مبدأ -3

 نباشد .

ي گزارد(  اقتداء اگر مسافر به امام مقيم ) كه نماز را كامل م -4

 كند بايد آن نماز را كامل بخواند.
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نمازگزار بايد هنگام گفتن تکبير تحرم نيت قصر بياورد در  -5

 غير اين صورت بايد نماز را كامل ادا كند . 

اگر نمازگزار در اثنای نماز درباره نيت قصر شك كند بايد  -6

 نماز را كامل بگزارد . 

م برخيزد نمازش باطل است كعت سوّاگر نمازگزار عمداً برای ر ـ

د و ضمن و اگر سهواً باشد بايد فوراً بنشيند و تحيات بخوان

 سالم دهد.  بجای آوردن سجده سهو ،

 بتدا تا انتهای نماز مسافر باشد ،شخص نمازگزار بايد از ا -7

بنابراين اگر در ميان نماز قصد اقامت كند يا در نيت اقامت 

 مل بخواند .شك كند بايد نماز را كا

 نمازگزار بايد  از چگونگي قصر نماز آگاه باشد .  -8

كسي كه در روز جمعه بعد از داخل شدن وقت نماز ظهر و  ـ

پيش از ادای نماز جمعه سفر كند گناهکار است و حق قصر 

كردن نماز را ندارد. و در صورت توبه بعد از وقت نماز جمعه 

مي تواند نمازها را قصر توبه اش پذيرفته مي شود و بعد از آن 

 بگزارد.

اگر نمازهای چهار ركعتي در سفر فوت شوند مي توان در   ـ

 سفر با قصر قضا نمود ولي در حضر) اقامت( كامل قضا مي شوند
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ابتدای سفر از پشت سر گذاشتن آخرين ساختمان محل  ـ

مسافر  وع مي شود و با گذشتن از آن شخص ،سکونت شر

محسوب شده و مي تواند نمازهايش را قصر و جمع نمايد . و در 

 سفر در اين محل به پايين مي رسد .  ، بازگشت هم

 در  مسافت كمتر از شانزده فرسخ ، اگر كسي با قصد اقامت ـ

از محل  اقامت نمايد و سپس به شهر ديگری برود و مجموعاً

نمي تواند سکونت خود تا شهر بعدی شانزده فرسخ باشد 

نمازهايش را قصر كند اما در مراجعت به شهر خود در صورت 

 عدم قصد اقامت در بين راه مي تواند نمازهايش را قصر كند . 

اگر شخصي در مسافرت به شهری رسيد و قصد اقامت چهار  ـ

روز را نمود مقيم محسوب مي شود و حق قصر كردن نماز را 

چهار رورز محسوب       ندارد . ضمناً روز ورود و خروج جزو

قصر جايز  شنبه رسيده چهارشنبه برمي گردد ، نمي شوند .  )

 است (. 

ا اگر مسافر در مقصد قصد اقامت چهار روز را نداشته باشد امّ ـ

خير بيفتد تا هيجده روز به سبب پيشامدهايي خروجش به تأ

 مي تواند نمازش را قصر كند . 
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يا خويشاوند نزديك  يخانه شخص ، اگر مسافر در مقصد ـ

اگر زن و فرزندش در آنجا سکونت نداشته باشند  داشته باشد ،

 مسافر محسوب مي شود. 

 

 جمع كردن نماز
هرگاه نماز ظهر و عصر را در وقت ظهر يا عصر بخوانيم و       

نمازها را  را در وقت مغرب يا عشاء بخوانيم ،نماز مغرب و عشاء 

 باهم جمع كرده ايم . 

صبح با هيچ نماز ديگری جمع نمي شود و نماز ظهر و  نماز ـ

عصر فقط باهم و نماز مغرب و عشاء هم باهم جمع مي شوند . 

تگرگ و برف آبدار  ( و هنگام باران ، در مسافرت ) دو منزل

 جمع كردن نماز جايز است . 

 

 شرايط جمع تقديم :

ب قبل ابتدا نماز اوّل گزارده شود . ) ظهر قبل از عصر و مغر -1

 از عشاء (

نيت ) قصد قلبي( جمع هر دو نماز را در ابتدا يا اثنای نماز  -2

 اوّل داشته باشد . 
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هر دو نماز را بدون فاصله انداختن پشت سرهم بگزارد و  -3

نشود بلکه در پايان  حتِّي سنت رواتب هم در بين آنها گزارده

اگر بين سنت رواتب به ترتيب گزارده شوند . زيرا  هر دو نماز ،

(  فاصله انداخته شود بايد  ) بيش از اندازه گفتن اقامه دو نماز

م در وقت خود گزارده شود . فقط وضو گرفتن و تيمم نماز دوّ

كردن در بين دو نماز جمع شونده ايرادی ندارد چون از لوازم 

 نماز مي باشد . 

اگر  م ادامه داشته باشد ،مسافرت نمازگزار تا شروع نماز دوّ -4

 كند يا به محل زندگي خود برگردد ،در بين نمازها قصد اقامت 

 م را ندارد. حق جمع كردن نماز دوّ

 جمع تقديم مي شود. ، نماز عصر با نماز جمعه  ـ

 

 شرايط جمع تاخير :

د . در غير اين صورت قضا خير نماز اوّل به نيت جمع باشتأ -1

 رعايت ترتيب هم الزم نيست . مي شود ،

م ) عصر يا عشاء ( دوام تا بعد از وقت نماز دوّ مسافرت -2

داشته باشد . در غير اين صورت اگر قبل از تمام كردن هر دو 

 ل ) ظهر يا مغرب ( را قضا كند .نماز مقيم شود بايستي نماز اوّ
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 ابتدا نماز سنت قبل از ـ برای گزاردن نمازهای سنت رواتب ،

نت بعد از ظهر و نماز س ظهر ، سپس نماز ظهر ، نماز عصر ،

در نماز مغرب  صر به اين ترتيب گزارده مي شوند ،نماز سنت ع

 و عشاء هم چنين عمل مي شود. 

 

 شرايط جمع نماز بخاطر بارش :

 نماز به جمع تقديم باشد . -1

م ) عصر از ابتدای نماز اوّل ) ظهر يا مغرب( تا شروع نماز دوّ -2

باران يا برف يا تگرگ  يا عشاء ( كه بالفاصله خوانده مي شود ,

 ادامه داشته باشد . 

نمازگزاران معموالً از كساني باشند كه در نماز جماعت عصر  -3

 و عشاء شركت مي كنند . 

 م قطع شود جمع درست استاگر بارش پس از شروع نماز دوّ ـ

بعضي از فقهاء در هنگام بيماری ، گل و الی ، ترس  بنا به نظر ـ

 سخت جمع نماز جايز است . باد شديد و تاريکي  ،
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