
 آیات نماز

 ًیس تملیذ هرخعاى رسالِ در کِ است ٍیژُ ّایی ٌّگام ٍیژُ ًواز، ایي. است هسلواًاى ترای ٍاخة ًوازّای از یکی آیات ًواز

 .است آهذُ

 

 گذاری نام

 ٍاخة ٌّگاهی خَاًذًش زیرا گَیٌذ،( ّا ًشاًِ) آیات ًواز را ًواز ایي .«ّا ًشاًِ» یعٌی عرتی زتاى در( آیت یا آیِ خوع) آیات

 .داًٌذ هی خذا ّای ًشاًِ را ایشاى هسلواًاى کِ دّذ رٍی ٍیژُ ّایی حادثِ کِ است

 :است آهذُ شیعی ّای کتاب در حذیثی تارُ ایي در

 سٌت سِ هرگش درپی هُرد،( ص) خذا پیاهثر پسر اتراّین کِ ٌّگاهی: فرهَد کِ کٌذ هی ًمل( ع) کاظن اهام از...  از هحاسي

 :گرفت لرار( اسالم) اهت ترای

 خذا فرستادُ پسر هرگ تْر خَرشیذ فمط کِ گفتٌذ هردم. گرفت خَرشیذ شذ، خذا تي از رٍاًش کِ ٌّگاهی کِ ًخست

 گرفتي ّواًا! هردم ای» فرهَد سپس گفت خذا ثٌای رفت، هٌثر تاالی سخي ایي شٌیذى از پس خذا پیاهثر. است گرفتِ

 کس ّیچ زًذگی ٍ هرگ ترای اًذ، رٍاى اٍ فرهاى تِ ترداراًِ فرهاى کِ است خذا ّای ًشاًِ از ّایی ًشاًِ هاُ ٍ خَرشیذ

 خَرشیذگرفتگی ًواز هردم تا ٍ آهذ پاییي هٌثر از پس.«. تگساریذ[ آیات] ًواز گرفت، ّردٍ یا یکی ّرگاُ پس. گیرًذ ًوی

 .گشت ٍاخة هسلواًاى تر آیات ًواز ّا ٌّگام ّواى از ...گساردًذ( کسَف)

 

 آیات نماز گزاردن موردهای

 :هَردّا اگر فردی در خایی کِ فرد ّست پذیذار گردد، ترای اٍ ًواز آیات ٍاخة است

است )اٍج گرفت( ًواز را  گرفتي خَرشیذ یا هاُ )کِ تایذ از اتتذای گرفت تا ٌّگاهی کِ ٌَّز شرٍع تِ تاز شذى ًکردُ .1

 (گسارد

 لرزُ زهیي .2

 .ٍ تادّای سرخ ٍ سیاُ ٍ هاًٌذشاى اگر تیشتر هردم تترسٌذ آررخش .3

 

 آیات نماز چگونگی

 .گسارد ًیس خواعت تِ تَاى هی ٍ دارد رکعت دٍ ّا ًشاًِ ًواز

 خَری تَاى ًوی ٍ تاشذ، آیِ یک کن دست تخش ّر در کِ ای گًَِ تِ کرد، تخش پٌح کردُ، اًتخاب را ای سَرُ تایذ ًخست

 الرحواى اهلل تسن» ضوي در. تاشذ آیِ ًٍین یک تخش یک شَد ًوی هثالً تاشذ، تخشی در ای آیِ از ای تکِ کِ کرد تخش

 تریي رایح ٍ تریي سادُ از. داًٌذ ًوی کافی را تٌْا اهلل تسن هرخعاى ترخی الثتِ. شَد هی حساب( کاهل آیِ) آیِ یک ًیس «الرحین

 .دارد آیِ پٌح اهلل تسن تا کِ است؛ تَحیذ سَرُ خَاًذى ّا راُ

 تاال طثك کِ را ای سَرُ تایذ حوذ، سَرُ خَاًذى از پس رکعت ّردٍ در کِ فرق ایي تا است،( صثح) پگاُ ًواز هاًٌذ ًواز

 از پس( رکَع پٌح شَد هی رکعت ّر) رفتِ رکَع تِ تایذ تخش، پٌح از ّریک خَاًذى از پس کِ خَری ایي. خَاًذ ترگسیذُ

 .دّذ اداهِ صثح ًواز هاًٌذ آخر تا پایاًی رکَع
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