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 فصل اول: نماز قضا

 تعریف نماز قضا
 مقصود از نماز قضا چیست؟

صورت صحیح انجام نشده است )شرعاً باطل و فاسد بوده است( و ه یا بهکه در وقت خود خوانده نشدی نمازبه  -

 گویند.مینماز قضا  قت انجام شود،باید بعد از و

 اقسام نماز قضا
 اقسام نمازهای قضا را بیان کنید.

 های یومیه:قضای نماز. 1
 الف. نماز یومیة خود فرد؛

 1ب. نماز نیابتی.
 نماز یومیة والدین )پدر و مادر(؛ -

 نماز یومیة دیگران. -
 :قضای نمازهای واجب غیریومیه. 2

 آیات؛ زالف. نما
 واف؛ب. نماز ط

 ج. نماز عید فطر و قربان در زمان حضور؛
 واسطة نذر و عهد و قسم؛د. نماز واجب به

 .تربزرگ. نماز غیریومیة والدین )پدر و مادر( بر پسر ه
 .قضای نمازهای مستحبی. 1
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 خواهد آمد.در جزوه نماز استیجاری ها تفصیل آن .شودمی خواندهنماز نیابتی به دو صورت استیجاری و تبرّعی  .1
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 های یومیهنماز یقضافصل دوم: 

 زمان ادای نماز
 تا چه زمانی نماز یومیه ادا است؟

تی یک رکعت نماز در وقت واقع شود، نماز ادا است؛ ولی نباید عمداً نماز را تا این وقت به تأخیر که حتازمانی -

 1انداخت )مراجع عظام تقلید(.

 زمان قضاشدن نمازهای یومیه
 شود؟از چه زمانی نماز یومیه قضا می

 نماز صبح
 2شود )مراجع عظام تقلید(.با طلوع خورشید نماز صبح قضا می -

 نماز ظهر
مقدار پنج رکعت به مغرب باقی مانده باشد، نماز ظهر ادا و هرگاه رگاه برای شخص حاضر )غیرمسافر( بهه -

 1مقدار چهار رکعت یا کمتر باقی مانده باشد، نماز ظهر قضاست )حضرت امام(.به

هرگاه مقدار پنج رکعت به غروب باقی مانده باشد، نماز ظهر ادا و هرگاه برای شخص حاضر )غیرمسافر( به -
 0و آیت اهلل مکارم(. ایامام خامنهمقدار چهار رکعت یا کمتر باقی مانده باشد، نماز ظهر قضاست )به

اندازۀ خواندن پنج رکعت نماز وقت دارد، شدن خورشید بهمسافر نیست، اگر تا غروب آفتاب و پنهان کهیکس -
صورت اینرعایت احتیاط وجوبی ترک نشود. به ترتیب بخواند و اگر کمتر وقت دارد،باید نماز ظهر و عصر را به

 قصدکه بنا بر احتیاط، نماز عصر را مقدم کند و بعد، نماز ظهر را در فاصلة زمانی بین غروب آفتاب تا مغرب به
جا الذمه در همان فاصلة زمانی دوباره بهفیقصد ماالذمه بخواند. سپس نماز عصر را برای رعایت ترتیب، بهمافی
اندازۀ خواندن پنج رکعت نماز وقت دارد، نماز ظهر و عصر را اگر آفتاب غروب کرده است و تا مغرب به 1آورد.

الذمه، بنا بر احتیاط واجب بخواند. اگر کمتر وقت دارد، رعایت احتیاط ترک نشود؛ قصد مافیترتیب بهبه
اند و بعد، نماز ظهر را قضا کند و بنا بر الذمه بخوقصد مافیصورت که بنا بر احتیاط، نماز عصر را بهاینبه

 7سیستانی(.اهللیتآ) 1احتیاط، نماز عصر را هم برای رعایت ترتیب، دوباره قضا کند

                                                 
 .109، احکام وقت نماز، ستفتائاتأجوبة االس؛ 708، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح11وقات نماز یومیه و نوافل، ما، احکام نماز، 1العروۀ الوثقی، ج .1
 .701، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح1وقات نماز یومیه و نوافل، قبل از ما، احکام نماز، 1الوثقی، ج ۀالعرو .2
 .711، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح1و نوافلها، م ه، فصل فی أعداد الفرائض و مواقیت الیومی1تحریر الوسیلة، ج .1
 .172المسائل، متوضیح ،ارمک؛ م101؛ أجوبة االستفتائات، احکام وقت نماز، س0م و 1وقات نماز یومیه و نوافل، قبل از ما، احکام نماز، 1ج الوثقی، ۀالعرو .0
 ةسپس در فاصلل  ،جا آوردبه ،خواهدتعال از او میفعلی که خداوند م ةت وظیفینیعنی به ،بخواند ،الذمه و امتثال امر فعلی که متوجه اوستقصد مافیدر فرض مذکور چنانچه نماز اول را به. 1

 ،صلورت بدون نیت ادا و قضا بخواند، در رعایت احتیاط کافی است و دراین ،الذمه و امتثال امر فعلی که متوجه او در زمان جدید استقصد مافینماز دوم را نیز به ،زمانی غروب تا مغرب
 .نیست ینیاز ،دشره ای که در متن اشاشیوهبه خواندن سه نماز به

فعلی که خداوند متعلال از او   ةنیت وظیفیعنی به ،بدون نیت ادا و قضا بخواند ،الذمه و امتثال امر فعلی که متوجه اوستقصد مافیدر فرض مذکور چنانچه نماز اول را بهکرد که ذکر باید  .1
نیت قضا بخواند، در رعایت احتیاط کافی اسلت و  به ،الذمه و امتثال امر فعلی که متوجه او در زمان جدید استد مافیقصنماز دوم را نیز به ،وقتاز سپس در خارج  ،جا آوردبه ،خواهدمی

 .نیست ینیاز ،دشای که در متن اشاره شیوهبه خواندن سه نماز به ،صورتدراین
 سیستانی.اهللخصوصی کتبی از آیت یاستفتا .7
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 نماز عصر
شده در مسئلة قبل( مانده ی بیانفتاواای که کمتر از یک رکعت به غروب یا مغرب )حسب اختالف از لحظه -

 1ام تقلید(.شود )مراجع عظباشد، نماز عصر قضا می

 نماز مغرب و نماز عشا
 الف. برای شخص مختار

 وقت نماز مغرب و عشا برای شخص مختار تا نیمة شب ادامه دارد؛ درنتیجه اگر:

و هرگلاه مقلدار   اسلت  نماز مغرب و عشا ادا باشد، شب باقی مانده  ةبه نیم مقدار پنج رکعتبرای شخص حاضر به. 1

 2)مراجع عظام تقلید(. شودمقدم می نماز عشا ،کمتری باقی مانده باشد

 . شخصی عمداً )از روی معصیت( نماز مغرب و عشا را تا نیمة شب نخوانده است:2

  1و آیت اهلل سیستانی(. ایامام خامنهبدون نیتِ ادا و قضا بخواند )حضرت امام و  ،احتیاط واجببه -

 0.مکارم(آیت اهلل ) نیت قضا بخواندبه -

 . برای شخص مضطرّب

که خواب مانده یا فراموش کرده یا خانمی کله علذر شلرعی    ت نماز مغرب و عشا برای شخص مضطر، مثل کسیوق

 داشته است:

 1.(ایامام خامنهحضرت امام و بدون نیت ادا و قضا بخواند ) ،احتیاط واجب بر بنا -

نیت ادا شا را بخواند، بهشب، نماز مغرب و عتا اذان صبح ادامه دارد و فرد مذکور چنانچه بخواهد بعد از نصفه -

  1.مکارم(یستانی، سآیات عظام )بخواند 

 شبزمان نیمه
 شود؟شب برای نماز مغرب و عشا به چه طریق محاسبه مینیمه

)حضرت امام و آیات عظام سیستانی،  7احتیاط واجب این است که شب را از غروب تا اذان صبح حساب کند -

                                                 
 ؛ 708، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح0الوثقی، اوقات یومیه، م ۀالعرو .1
 ؛ 709، م011، ص1المسائل مراجع، ج؛ توضیح111، ص1منهاج الصالحین، جسیستانی، ؛ 0و م 1، احکام نماز، فصل فی أوقات الیومیة و نوافلها، قبل از م1الوثقی، ج ۀالعرو .2
؛ 111، قبلل از م 1منهلاج الصلالحین، ج  ، ؛ سیسلتانی 1، م1ةمقدمل  وۀ،، کتلاب الصلل  1ج ،ةالوسیل ؛ تحریر0و م 1بل از مو نوافلها، ق ة، احکام نماز، فصل فی أوقات الیومی1الوثقی، ج ۀالعرو .1

 ، استفتائات جدید، وقت نماز عشا.ایامام خامنه؛ 701، م011، ص1المسائل مراجع، ج؛ توضیح981، م1المسائل جامع، جتوضیحسیستانی، 
 .701، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح1فصل فی أوقات الیومیة و نوافلها، قبل از م، احکام نماز، 1الوثقی، ج ۀالعرو .0
، اسلتفتائات  ایامام خامنه؛ 701، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح1، م1ة، مقدمۀ، کتاب الصلو1ج ؛ تحریر الوسیلة،1، احکام نماز، فصل فی أوقات الیومیة و نوافلها، قبل از م1الوثقی، ج ۀالعرو .1

 وقت نماز عشا. جدید،
 ؛ 711م 701، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح111، ص1منهاج الصالحین، جسیستانی، ؛ 1، احکام نماز، فصل فی أوقات الیومیة و نوافلها، قبل از م1الوثقی، ج ۀالعرو .1
اگلر   .شلود ساعت می 1ساعت است که نصف آن،  11 روب آفتاب تا طلوع فجرزمانی غ ةبامداد باشد، فاصل 0 و طلوع فجر ساعت 18 مثال، چنانچه غروب آفتاب در شهری ساعتبرای  .7

 .ستشب و آخر وقت اختیاری نماز عشاهبر احتیاط، نصف این زمان، بنا .شود)یازده شب( می 21 د، ساعتشوبه زمان غروب آفتاب اضافه شود یا از زمان طلوع فجر کم ساعت،  1این 
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 1مکارم(.

 2(.ایامام خامنهحساب کند )شب را از غروب تا اذان صبح  -

 1و آیت اهلل مکارم(. ایامام خامنهشب است )امام و شرعی، نیمه ظهر از بعدبنابراین: تقریباً یازده ساعت و ربع 

 قضاشدن نماز عشا سببوجوب روزه به
کند یا خوابش ببرد تااینکه وقت آن بگذرد، آیا  جاآوردن نماز عشا را فراموشاگر شخصی به

 وز بعدش را روزه بگیرد؟باید ر
  0خیر؛ هرچند احتیاط مستحب این است که روز بعدش را روزه بگیرد )حضرت امام و آیت اهلل سیستانی(. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .179المسائل، متوضیحمکارم، ؛ 980، م1المسائل جامع، جتوضیحسیستانی،  ؛719، م1المسائل مراجع، جتوضیح .1
 .719، م1المسائل مراجع، جتوضیح .2
 .111االستفتائات، احکام نماز، وقت نماز، س ةجوبأ، پاورقی؛ 719، م1المسائل مراجع، جتوضیح .1
  ؛712م ،فصل الکفارات ،1ج ،منهاج الصالحین ،سیستانی ؛71س ،127ص ،1ج ،استفتائاتحضرت امام،  .0
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 های وجوب و عدم وجوب نماز قضافصل سوم: صورت

 های وجوب نماز قضاصورت
 1در چه صورتی قضای نماز واجب است؟

 2مراجع عظام تقلید(؛. نخواندن نماز در وقت آن )1
 ماندن در تمام وقت نماز؛. خواب2
 . مستی در تمام وقت نماز؛1
 . نخواندن نماز درحال ارتداد؛0

 اختیار خود فرد باشد؛که به. بیهوشی، درصورتی1

 . فاقدالطهورین؛1

 شدن وقت و قبل از خواندن نماز؛آمدن عذر برای مکلف بعد از داخل. پیش7
 شدن وقت و نخواندن نماز؛مکلف پیش از تمامشدن عذر . برطرف8
صورت صحیح در وقلت خوانلده نشلده    که نماز بهشرطیشدن نماز شود؛ بهکه سبب باطلایگونهزدن نماز بههم. به9
 باشد.

 نبودن نماز قضاهای واجبصورت
 1کسانی قضای نماز واجب نیست؟بر چه

 . افراد نابالغ؛1

 . زنان حائض و نفسا؛2

 فراد مجنون؛. ا1

 ؛انداختیار بیهوش بوده. افرادی که بی0
 . کافران.1

 های اخالل در نمازصورت
 اقسام اخالل در نماز را بیان کنید.

 اخالل در نماز چند قسم است:
 . اخالل عمدی؛1
 . اخالل از روی جهل؛2
 . اخالل سهوی؛1
 سبب اضطرار؛. اخالل به0

 سبب اکراه؛. اخالل به1
 0سبب شک )مراجع عظام تقلید(.. اخالل به1

                                                 
 .آیدمیدر ادامه  توضیح این امور .1

 ؛ 1171، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح711، قبل از م1منهاج الصالحین، جسیستانی، ، نماز قضا؛ 1ج ،؛ تحریر الوسیلة1، مبحث نماز قضا، قبل از م1ج العروۀ الوثقی، .2

 .آیدمیدر ادامه ها این موضوعکامل  توضیح .1

 .1، احکام خلل در نماز، م1الوثقی، ج ۀعروال .0
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شدن چیزی از آن یا اخالل در کیفیت صورت زیادشدن چیزی در نماز یا کمهای فوق ممکن است بههریک از صورت
 نماز باشد. اخالل چند قسم است:

 الف. اخالل به زیاده:
 . در امور واجب رکنی یا غیررکنی؛1
 . در امور مستحب.2

 ب. اخالل به نقیصه:
 ؛رکنی و غیر رکنیط . در شرو1
 ؛یرکن یرو غ یرکن. در اجزای 2
 . در کیفیت نماز؛ مثل جهر و اخفات.1

، از ذکر مباحث آن در اینجا شده استطور کامل بررسی نماز بهمبطالت با توجه به اینکه این قسمت در جزوۀ 
 کنیم.نظر میصرف

 ...قضای نمازهای افراد خاص: حائض، نابالغ، کافر، مخالف، مجنون و

 بانوان حائض و نفسا
 شدن عذر، باید نمازهای خود را قضا کنند؟آیا بانوان حائض و نفسا بعد از برطرف

 1که در تمام وقت عذر داشته باشد، قضای نماز واجب نیست )مراجع عظام تقلید(.درصورتی -

 افراد نابالغ

 مشروعیت نماز افراد نابالغ
 آیا نمازهای افراد نابالغ مشروع است؟

دادن هر دادن بر انجامدادن طفل بر خواندن نمازهای واجب و نوافل، حتی تمرین، مشروع است و تمرینبلی -
 2عبادتی، مستحب است )مراجع عظام تقلید(.

 :نکته

های دیگر نشود ای انجام شود که موجب ناراحتی و بیزاری طفل از نماز یا عبادتگونهاین کار به -
 1سیستانی(.اهلل)آیت

 0مکارم(.اهللصورتی باشد که موجب ناراحتی و بیزاری طفل از نماز شود )آیتن کار بهنباید ای -

 قضای نماز نابالغ
 صورتی نماز افراد نابالغ قضا ندارد؟در چه 

 1اگر شخص در تمام وقت نماز، نابالغ باشد، نماز قضا بر او واجب نیست )مراجع عظام تقلید(. -

                                                 
؛ 711، قبلل از م 1منهلاج الصلالحین، ج  سیسلتانی،  ، نملاز قضلا؛   ۱ج ،؛ تحریلر الوسلیلة  1و مبحلث نملاز قضلا، قبلل از م     11، احکام حائض، الحادی عشر، قبلل از م 1الوثقی، ج ةعروال .1

 ؛ 1171، م1المسائل مراجع، جتوضیح
 .1189المسائل مراجع، م؛ توضیح711، م1منهاج الصالحین، جسیستانی، ؛ 11، نماز قضا، م1الوثقی، ج ۀعروال .2

 .1917، م1المسائل جامع، جتوضیحسیستانی،  .1

 .1210المسائل، متوضیحمکارم،  .0
  ؛ 110، م1ج ،ینمنهاج الصالحسیستانی، ، نماز قضا؛ 1ج ،؛ تحریر الوسیلة1، مبحث نماز قضا، قبل از م1الوثقی، ج ۀعروال .1
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 حکم غیرشیعان

 شدنپیش از شیعهترک نماز افراد سنی 
شدن شدن نمازهایش را نخوانده باشد، آیا قضای آن پس از شیعهاگر کسی پیش از شیعه

 الزم است؟

 1بلی، نمازهایی را که فرد نخوانده است، واجب است قضا کند )مراجع عظام تقلید(. -

 افراد کافر و مرتد
 ؟شدن باید نمازهای دوران کفرش را قضا کندآیا کافر پس از مسلمان

 2قضای نمازهای کافر اصلی واجب نیست )مراجع عظام تقلید(. -

 آیا انسان مرتد نمازهای دوران ارتدادش را باید قضا کند؟
 1بلی، فرد مرتد چه ملی و چه فطری، باید نمازهای دوران ارتداد را قضا کند )مراجع عظام تقلید(. -

 افراد بیهوش

 الف. بیهوشی اختیاری

 0ه درحال بیهوشی اختیاری چیست؟نشدحکم قضای نماز خوانده

 یستانی(.س و 1یات عظام مکارمآ ،امام خامنه ای حضرت امام،بنا بر احتیاط واجب قضا دارد ) -

 ب. بیهوشی غیراختیاری

دست خود فرد نشده درحال بیهوشی غیراختیاری چیست؟ )بیهوشی بهحکم قضای نماز خوانده

 نبوده است.(
 1، قضا ندارد )مراجع عظام تقلید(.اگر بیهوشی غیراختیاری بوده است -

 افراد مجنون
 درحال جنون چیست؟ شدهحکم نماز قضا

 7نمازهای شخصی که در تمام وقتِ نماز مجنون بوده است، قضا ندارد )مراجع عظام تقلید(. -

 آیا در مسئلۀ فوق، بین جنون ادواری و جنون همیشگی تفاوتی وجود دارد؟
 8تقلید(.خیر، تفاوتی ندارد )مراجع عظام  -

                                                 
 ؛ 718، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، نماز قضا، م1ج ،، تحریر الوسیلة1الوثقی، مبحث نماز قضا، م ۀعروال .1
 .111فتائات، س؛ أجوبة االست711، قبل از م1، نماز قضا؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1ج ،؛ تحریر الوسیلة1، مبحث نماز قضا، قبل از م1ج العروۀ الوثقی، .2
 ؛ 711، قبل از م1، نماز قضا؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1ج ،؛ تحریر الوسیلة0، مبحث نماز قضا، م1العروۀ الوثقی، ج .1
    912821شلماره اسلتفتاء:   ، اسلتفتاء خصوصلی،   املام خامنله ای  ؛ 711، قبلل از م 1، نماز قضا؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1ج ،؛ تحریر الوسیلة1، مبحث نماز قضا، م1العروۀ الوثقی، ج .0

  1197/19/21استفتاء:  یختار
 کند. یهوشخود را ب یگریکار د یاکه بدون عذر با خوردن دارو و  ینامثل  یعمد یهوشیب و یجراح یبرا یمارب یهوشیعمد مانند ب یرغ یها یهوشیب. 1

؛ أجوبلة االسلتفتائات،   1171، م1المسائل مراجلع، ج ؛ توضیح711، قبل از م1، نماز قضا؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1الوسیلة، ج ؛ تحریر1، مبحث نماز قضا، قبل از م1العروۀ الوثقی، ج .1
 .112س

 .119فتائات، س؛ أجوبة االست711، قبل از م1، نماز قضا؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1ج ،؛ تحریر الوسیلة1، مبحث نماز قضا، قبل از م1العروۀ الوثقی، ج .7
 ؛ 711، قبل از م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، مبحث نماز قضا، قبل از م1العروۀ الوثقی، ج .8



10 

 افراد مست
 اگر کسی در تمام وقتِ نماز مست باشد، آیا باید نمازهای خود را قضا کند؟

کند که مستی بلی، باید قضا کند و تفاوتی ندارد که مستی از روی جهل باشد یا از روی علم. نیز فرق نمی -

 1)مراجع عظام تقلید(. سبب اضطرار و ضرورتاختیار خود شخص باشد یا بهبه

 ماندن در وقت نمازبخوا
 اگر کسی در تمام وقتِ نماز خواب باشد، آیا باید نمازهای خود را قضا کند؟

 2عظام تقلید(. مراجع) بلی، باید قضا کند -

 الطهورینفاقد
 1وظیفۀ شخصی که در تمام وقت نماز به آب یا خاک برای تیمم دسترسی ندارد، چیست؟

 الف( در زمان دسترسی به آب یا خاک:

 (.0احتیاط واجب نماز را قضا کند )حضرت امامربناب -

 باید نماز را قضا کند )آیات عظام سیستانی و مکارم(. -

 ب( در داخل وقت

 بنا بر احتیاط مستحب، نماز را بخواند )حضرت امام و آیت اهلل سیستانی(. -

 بنا بر احتیاط واجب نماز را بخواند )آیت اهلل مکارم(. -

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ؛ 1171، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح719، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، نماز قضا، م1العروۀ الوثقی، ج .1

 .1171، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح711، قبل از م1، نماز قضا؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1ج ،؛ تحریر الوسیلة1ز م، مبحث نماز قضا، قبل ا1العروۀ الوثقی، ج .2

، مبحث 1حریر الوسیلة، ج؛ ت181، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح112، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج7، مبحث تیمم، فصل فی بیان ما یصح التیمم به و نماز قضا، م1العروۀ الوثقی، ج .1
 ؛1و نماز قضا، م 7تیمم، القول فی ما یتیمم به، م

تحریر الوسلیلة   نظر ایشان درداند و می افارسی و حاشیه بر عروه، مبحث تیمم، وجوب قضا را بنا بر فتو ةخالف تحریر الوسیلة و رسالهامام در حاشیه بر عروه، مبحث نماز قضا، ب حضرت .0
 مقدم است.
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 ای واجب غیریومیهقضای نمازهفصل چهارم: 

 نمازهای واجب غیریومیه
 کدام است؟ نمازهای واجب غیریومیه

 آیات؛ ز. نما1
 واسطة نذر و عهد و قسم واجب شده است؛. نمازی که به2
 . نماز عید فطر و عید قربان در زمان حضور؛1
 . نماز طواف؛0

 تر.. نماز والدین بر پسر بزرگ1

 قضای نماز آیات
 ماز آیاتترک عمدی یا سهوی ن

اگر مکلف از وقوع سبب وجوب نماز آیات آگاه شود، ولی نماز آیات را عمداً یا از روی فراموشی 

 1نخواند، آیا قضای آن واجب است؟

اما  2گرفتگی )خسوف(، باید نماز را قضا کرد )مراجع عظام تقلید(؛در نماز آیات خورشیدگرفتگی )کسوف( و ماه -
 ()حضرت امام .نیت ادا بخواندنند آن، تا آخر عمر واجب است بهبرق و ماودربارۀ زلزله و رعد

 آن در اگر و بخوانند آیات نماز فوراً باید احتیاط بنابر افتد،مى اتفاق اینها امثال و برق و رعد و زلزله که موقعى -
 )امام خامنه ای( .آورند بجا قضاء و اداء قصد بدون عمر آخر تا را آن باید نخواندند هنگام

خواندن نماز آیات بر او واجب نیست؛ ولی  بیندازد تا زمان متصل به آیه بگذرد،تأخیر خواندن نماز را به راگ -
 سیستانی(اهلل. )آیتبخواندآن را  ،ن است که بعداً بدون نیت ادا و قضاایاحتیاط مستحب 

 مکارم(اهللآیات را بخواند. )آیتبنا بر احتیاط مستحب، نماز  -

 شدن سببوب نماز آیات بعد از برطرفعلم به اسباب وج
اگر انسان بعد از بازشدن گرفتگی آفتاب یا ماه، بفهمد مقداری از آن گرفته بوده است، آیا 

 قضای نماز آیات بر او واجب است؟
اگر بعد از بازشدن آفتاب یا ماه بفهمد مقداری از آن گرفته بوده است، قضا بر او واجب نیست )مراجع عظام  -

 1تقلید(.

اگر انسان بعد از بازشدن آفتاب یا ماه بفهمد تمام خورشید یا ماه گرفته بوده است، آیا قضای 

 نماز آیات بر او واجب است؟
بلی، اگر بعد از بازشدن آفتاب یا ماه بفهمد تمام ماه یا خورشید گرفته بوده است، باید قضای نماز آیات را  -

                                                 
، 99از طرف دفتر معظم له در سال  یاختالف فتاو یجزوه ارسال ی،امام خامنه ا؛ 7و1، نماز آیات، م1، جةتحریر الوسیل ؛1192المسائل، متوضیحمکارم، ؛ 9، نماز آیات، م1عروۀ الوثقی، جال .1

 1911، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح710، م1سیستانی، منهاج الصالحین، ج
، 1المسائل جلامع، ج ؛ سیستانی، توضیح1091، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح711، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج7، نماز آیات، م1، جلةحریر الوسی؛ ت9، نماز آیات، م1ثقی، جالعروۀ الو .2

 1191/11/17استفتاء:  یختار    790889ستفتاء: شماره او  1197/19/12استفتاء:  یختار    921122شماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 1911م
 .1099، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح711، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج7، نماز آیات، م1، جة؛ تحریر الوسیل7و  9، نماز آیات، م1العروۀ الوثقی، ج .1
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 1بخواند )مراجع عظام تقلید(.

شدن زمان متصل به آیه متوجه شود یکی از و کسوف، انسان پس از سپری اگر در غیر خسوف

 2اسباب نماز آیات مثل زلزله اتفاق افتاده است، آیا باید نماز آیات قضا شود؟
 آیات عظام سیستانی و مکارم(. د احتیاط مستحب است )حضرت امام،قضا واجب نیست؛ هرچن -

)امام خامنه  .آورند جا به را آن که است آن واجب احتیاط اند،یدهفهم حادثه از پس و نشده مطلع آن وقت در اگر -
 ای(

 عذر شرعی بانوان در زمان وجوب نماز آیات
شدن عذر، اگر در زمان وجوب نماز آیات، خانمی عذر شرعی داشته باشد، آیا بعد از برطرف

 قضای نماز آیات بر او واجب است؟
 1ضرت امام و امام خامنه ای و آیات عظام سیستانی، مکارم(.آوردن نماز آیات واجب نیست )حجاخیر، به -

 کیفیت نیت قضای نماز آیات
 0آیا هنگام خواندن قضای نماز آیات باید مشخص شود سبب این نماز آیات چه بوده است؟

کردن سبب الزم نسیت؛ ولی اگر برای کسوف و خسوف و زلزله اگر قضای نمازها برای یک نوع باشد، مشخص -

ی دو سبب از این اسباب نمازهایی بر او واجب شده باشد، بنا بر احتیاط واجب باید موقع نیت، معین کند یا برا

 هاست )حضرت امام(.یک از آنخواند، برای کدامنماز آیاتی را که می

 کردن سبب الزم نیست )آیات عظام سیستانی، مکارم(.خیر، مشخص -

 وجوب غسل برای خواندن قضای نماز آیات
 1برای انجام قضای نماز آیات باید غسل کرد؟آیا 

 خیر، غسل الزم نیست )حضرت امام، امام خامنه ای و آیت اهلل مکارم(. -

احتیاط واجب  بر بنا زمان آن بگذرد،عمد نماز آیات را نخواند تا بهو مکلف  شودواقع کسوف یا خسوف کلی  اگر -

 )آیت اهلل سیستانی(. باید برای قضای آن غسل کند

 نماز نذری قضای
و انجام نشده است، باید قضا  واجب شده نساننذر بر ا سببنمازی که در وقت معین بهآیا 

 1شود؟

                                                 
 .1099، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح711، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج7، نماز آیات، م1، جة؛ تحریر الوسیل9، نماز آیات، م1العروۀ الوثقی، ج .1
 .99جزوه اختالف فتاوی، ارسالی ؛ امام خامنه ای، 011، مةمسائل المنتخبسیستانی، ؛ 711، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج9، نماز آیات، م1العروۀ الوثقی، ج .2

؛ املام خامنله ای،   1111، م1المسلائل مراجلع، ج  ، نماز آیات، مبحث اول؛ توضلیح 2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، نماز آیات، م1، جةتحریر الوسیل ؛21، نماز آیات، م1العروۀ الوثقی، ج .1
 1191/11/12استفتاء:  یختار    799117شماره استفتاء: استفتاء خصوصی، 

 .1091، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح2170، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح711، م1لحین، ج؛ سیستانی، منهاج الصا22، نماز آیات، م1العروۀ الوثقی، ج .0
امام خامنله ای، اسلتفتاء خصوصلی،     ؛2171، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح711، م1سیستانی، منهاج الصالحین، ج ؛های واجب، احکام طهارت، غسل1، جالمسائل مراجعتوضیح .1

 1191/12/11استفتاء:  یختار    711101تفتاء: شماره اس

املام خامنله ای، رسلاله    ؛ 1911، م1المسلائل جلامع، ج  ؛ سیسلتانی، توضلیح  721، م1؛ سیستانی، منهاج الصلالحین، ج 0، نماز قضا، م1، جة؛ تحریر الوسیل9، نماز قضا، م1العروۀ الوثقی، ج .1
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 ، باید قضا کند )حضرت امام و امام خامنه ای و آیت اهلل سیستانی(.الزم احتیاط بر بنا -

 مکارم(.اهللجا آورد )آیتواجب نیست به -

 قضای نماز عیدین
 جا آورد؟، قضای آن را بهعید فطر و قربانت نمازِ توان درصورت فوآیا می

 1)مراجع عظام تقلید(. قضا ندارد ماز عید فطر و قربانن -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 11، درس2آموزشی، ج

 .911؛ 721، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج0، نماز قضا، م1العیدین؛ تحریر الوسیلة، ج وۀو فصل فی صل 9قضا، م، نماز 1العروۀ الوثقی، ج .1
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 فصل پنجم: قضای نوافل یومیه و غیریومیه

 قضای نوافل یومیه

 دادن قضای نوافل یومیهانجام
 1جا آورد؟ها را بهند قضای آنتواکه نافلۀ نمازهای یومیه را انجام نداده است، آیا میکسی

ها اثر بیماری ترک شده باشد، بر استحباب قضای آن قضای نافلة نمازهای یومیه مستحب است. البته اگر بر -

 آیات عظام سیستانی، مکارم(. . )حضرت امام، امام خامنه ای،تأکید نشده است

 2ک قضای آن، مکروه مؤکد است )حضرت امام(.کردن ]مال[ دنیا باشد، ترسبب جمع: اگر ترک نماز نافله بهنکته

 زمان قضای نوافل یومیه
 روز خوانده شود؟قضای نمازهای نوافل یومیه در چه زمانی از شبانه

مستحب است در قضای نوافل یومیه عجله شود؛ هرچند بهتر است قضای نوافل شب، در شب و قضای نوافل  -

 1روز در روز خوانده شود )مراجع عظام تقلید(.

 های یومیهجای قضای نافلهدادن بهصدقه
 های یومیه عاجز است، چه عملی انجام دهد؟دادن قضای نافلهفردی که از انجام

مقدار توانش صدقه بدهد و کمترین مقدار آن این است که برای هر نماز )هر دو رکعت( مستحب است به -

ر چهار رکعت، یک مد و درصورت عدم شده، یک مُد طعام صدقه بدهد و درصورت عدم تمکن، برای هفوت

 0تمکن، برای نمازهای روز، یک مد و برای نمازهای شب هم یک مد طعام صدقه بدهد )حضرت امام(.

شده یک مد طعام صدقه بدهد و درصورت عدم تمکن، برای هر چهار رکعت مستحب است برای هر نماز فوت -

برای نمازهای شب هم یک مد طعام صدقه بدهد  یک مد و درصورت عدم تمکن، برای نمازهای روز یک مد و

 1)آیات عظام سیستانی، مکارم(.

 های غیریومیهقضای نافله
 1جا آورد؟تواند قضای آن را بهکه نماز نافلۀ غیریومیه را انجام نداده است، میآیا کسی

ر اینکه براثر قضای نمازهای نافله که وقت معینی داشته و در وقتش خوانده نشده است، مستحب است؛ مگ -

های بیماری ترک شده باشد. در این حالت بر استحباب قضای آن تأکید نشده است. بهتر است قضای نافله

                                                 
 ؛ 721، م1الصالحین، ج سیستانی، منهاج؛ 021، م 1199 ییزدفتر معظم له، پا یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا؛ 7، نماز قضا، م1؛ تحریر الوسیلة، ج10، نماز قضا، م1العروۀ الوثقی، ج .1
 .7، نماز قضا، م1؛ تحریر الوسیلة، ج10، نماز قضا، م1العروۀ الوثقی، ج .2
 .10، اوقات رواتب، م1العروۀ الوثقی، ج .1
 .7، نماز قضا، م1تحریر الوسیلة، ج .0

 ؛ 721، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج10العروۀ الوثقی، نماز قضا، م .1

 ؛ 721، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج10نماز قضا، م العروۀ الوثقی، .1
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 قصد احتمال مطلوبیت خوانده شود )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(.غیریومیه به

گر اینکه براثر قضای نمازهای نافله که وقت معینی داشته و در وقتش خوانده نشده است، مستحب است؛ م -

بیماری ترک شده باشد که بر استحباب قضای آن تأکید نشده است و بهتر، بلکه احتیاط مستحب است که 

 قصد احتمال مطلوبیت خوانده شود )آیت اهلل مکارم(.های غیریومیه بهقضای نافله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 فصل ششم: احکام نماز قضا

 شک در نماز قضا

 اشک در اصل نماز قض
 که شک دارد نمازی از او فوت شده است، چیست؟وظیفۀ کسی

 1جا آورد )مراجع عظام تقلید(.چیزی بر او واجب نیست؛ هرچند احتیاط مستحب این است که قضای آن را به -

 شک در تعداد نماز قضا
 ای دارد؟داند، چه وظیفهداند نماز قضا دارد، ولی تعداد آن را نمیکه میکسی

ولی بهتر این است ؛ کافی استشده اکتفا کند، و به قدر متیقن از نمازهایی فوت کمتر را بخواند چنانچه مقدار -

 2)مراجع عظام تقلید(. ها را خوانده استبخواند که یقین کند تمام آنز قدری نماهکه ب

 فراموشی در تعداد نماز قضای یومیه بعد از علم به اصل آن
دانسته و سپس فراموش کرده است. ی خود را میروزکسی شمارۀ نمازهای قضای شبانه

 1وظیفۀ او چیست؟
ها را قدری بخواند که یقین کند تمام آنمقدار کمتر را بخواند، کافی است؛ ولی بنا بر احتیاط مستحب، به -

 خوانده است )حضرت امام و آیت اهلل سیستانی(.
د )امام خامنه ندار یفیسبت به مقدار مشکوک تکلاست، و ن یکاف دنمازها را قضاء نمائ ددار یقینکه  یبه مقدار -

 .ای(
ها را قدری بخواند که یقین کند تمام آنانگاری فراموش کرده است، بنا بر احتیاط واجب بهسبب سهلاگر به -

 خوانده است )آیت اهلل مکارم(.

 شک در نوع نماز قضا با علم به نماز قضا
 کنیم.به اشاره میشود که به چند نمونة کاربردی و مبتالیهای مختلفی تصور مبرای این قسم صورت تذکر:

یا بوده یا نماز عصر ظهر  داند نمازولی نمی است، داند یک نماز چهاررکعتی نخواندهمی کسی

 چیست؟ . تکلیف چنین شخصینماز عشا
 0ظام تقلید(.)مراجع عکافی است  ،آورد جایک نماز چهاررکعتی به نشده،نیت قضای نماز خواندهبه اگر -

داند کدام نماز گانۀ او در غیر سفر قضا شده است، اما نمیاگر کسی بداند یکی از نمازهای پنج

 است، چه حکمی دارد؟

                                                 
 ؛ 1170، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح728، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج11، نماز قضا، م1العروۀ الوثقی، ج .1
؛ أجوبلة االسلتفتائات،   1911، م1المسلائل جلامع، ج  ؛ سیسلتانی، توضلیح  728م ،1؛ سیستانی، منهلاج الصلالحین، ج  11، نماز قضا، م1؛ تحریر الوسیلة، ج21، نماز قضا، م1العروۀ الوثقی، ج .2

 .118و121س
شلماره  ؛ امام خامنله ای، اسلتفتاء خصوصلی،    1199المسائل، م؛ مکارم، توضیح1181، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح11، نماز قضا، م1؛ تحریر الوسیلة، ج21، نماز قضا، م1العروۀ الوثقی، ج .1

 .1191/10/10استفتاء:  یختار    782998استفتاء: 

 ؛ 1929، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح1181، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح21، نماز قضا، م1العروۀ الوثقی، ج .0
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الذمه، مردد بین قصد مافیرکعتی مغرب و یک نماز چهاررکعتی بهباید یک نماز دورکعتی صبح و یک نماز سه -

 1تقلید(. جا آورد )مراجع عظامظهر و عصر و عشا، به

 صورت احتیاطیخواندن قضای نماز به

 قضای نماز با احتمال نخواندن نماز یا احتمال اخالل در نماز
است یا احتمال  خواندهندهد میاحتمال  که احتیاطاً قضا کندی را ینمازها تواندمی نسانآیا ا

 دهد؟اخالل در آن را می
 2جا آورد )حضرت امام و آیات عظام مکارم و سیستانی(.ها را بهبلی، احتیاط مستحب این است که قضای آن -

 سبب نبود حضور قلب و توجه در نمازقضای نماز به
 جا آورد؟تواند دوباره نماز را بهدلیل نداشتن حضور قلب و توجه در نماز، میآیا انسان به

 1شود )حضرت امام(. درصورت شک، اعاده مطلوب است؛ مگر اینکه به وسواس منجر -

 0(.ایامام خامنهده ندارد )اعا -

 1اگر احتمال خلل ندهد، اعادۀ آن مشروع نیست )آیت اهلل سیستانی(. -

 1مکارم(.اهللاگر در نماز ظاهراً نقصانی نبوده است، اعاده نکند و با تعقیبات، آن را جبران کند )آیت -

 تقدیم نماز قضای اخیر بر نماز اداء
 7تواند نماز ادا بخواند؟د از دخول وقت میکه نماز قضا بر عهده دارد، بعآیا کسی

قبل از خواندن نمازى که قضا شده، نماز ادایى  تواندکسى که نماز قضا از همین روز یا روزهاى پیش دارد مى -

 . )حضرت امام(نماز قضا را جلو بیندازدرا بخواند و الزم نیست 

واجب آن است که  یاطاحت یب شده را بخواند؛ ولکه اکنون بر او واج ینماز تواندیکه نماز قضا دارد، م یکس -

)امام  باشد. جا آورد؛ به خصوص اگر نماز قضا مربوط به همان روزقضا را به نماز است ابتدا نماز یکاگر فقط 

  خامنه ای(

 .استهم  یوضع ءگذشته بر ادا ینماز قضا یمدر وجوب تقد یاطحکم احتنکته: 

نماز آن روز از دست  یلتاست که اگر وقت فض یندارد، بهتر ا یشپنماز قضا از روزهاى  یککسى که فقط  -

 یکنماز قضا ندارد، ولى  یشاگر از روزهاى پ یزاوّل آن را بخواند بعد مشغول نماز آن روز شود و ن رود،ینم

                                                 
 ؛ 721، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج9، نماز قضا، م1؛ تحریر الوسیلة، ج21، نماز قضا، م1العروۀ الوثقی، ج .1

 ؛ 1170، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح1911، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح728، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج11، نماز قضا، م1روۀ الوثقی، جالع .2
 .212، نماز قضا، س181، ص1ج ،استفتائاتحضرت امام،  .1

 .110و111، مبحث نماز، ص1الزهرا، مجموع احکام ةفقهی جامع ةموسوع .0

 ؛ 821، م1سیستانی، منهاج الصالحین، ج .1

 .211، س1استفتائات، جمکارم،  .1

 ،1117توضیح المسائل جلامع، م سیستانی، از طرف دفتر معظم له،  99امام خامنه ای، اختالف فتاوی ارسالی سال .1180، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح28، نماز قضا، م1العروۀ الوثقی، ج .7

 .1211م المسائل،یحمکارم، توض
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بهتر  رود،یلت آن نماز از دست نمیاز همان روز از او قضا شده است، در صورتى که وقت فض یشترب یانماز 

 )آیت اهلل سیستانی( از نماز ادا بخواند. یشاست که نماز قضاى آن روز را پ ینا

اگر یک یا دو نماز قبل از آن قضا شده باشد، احتیاط واجب این است که پیش از نماز همان روز، آن را قضا کند  -

 مکارم(.اهلل)آیت

 خواندن نماز قضا با وجود فرارسیدن زمان خواندن نماز یومیه
شدن خواندن نماز یومیه، که نماز قضا بر عهده دارد، پس از فرارسیدن وقت و واجبآیا کسی

 تواند نماز قضا بخواند؟می
تواند قبل از نماز ادا، نماز قضا بخواند؛ هرچند تعجیل در خواندن نماز قضا و تقدیم آن بر نماز حاضر می -

 ،همه را در آن روز بخواند خواهدیا نمی وقت ندارد زهای قضاامتمام نخواندن چنانچه برای مستحب است و 
 1)حضرت امام(. بخواند استحب است نماز قضای آن روز را پیش از نماز ادم

چند تعجیل در خواندن نماز قضا و تقدیم آن بر نماز حاضر تواند قبل از نماز ادا، نماز قضا بخواند؛ هرمی -
اگر  ،همه را در آن روز بخواند خواهدت ندارد یا نمیوق زهای قضاامتمام نانجام چنانچه برای مستحب است و 

و  بخواند استحب است نماز قضای آن روز را پیش از نماز اد، مشودوقت فضیلت نماز آن روز فوت نمی
 2دادن وقت فضیلت، مستحب است ابتدا نماز ادا را بخواند )آیت اهلل سیستانی(.درصورت ازدست

از همان روز( قضا شده باشد، احتیاط واجب این است که پیش از نماز همان روز، اگر یک یا دو نماز قبل از آن ) -
که نماز قضایی از قبل دارد، تعجیل در خواندن نماز قضا و صورت، یعنی زمانیاین آن را قضا کند و در غیر 

رفتن وقت فضیلت نماز حاضر شود تقدیم آن بر نماز حاضر مستحب است؛ مگر اینکه سبب ازدست
 1مکارم(.اهللیت)آ

 نماز مستحبی و نماز قضا

 خواندن نماز مستحبی با وجود نماز قضا
 تواند نماز مستحبی بخواند؟که نماز قضا بر ذمه دارد، میآیا کسی

 0کند )مراجع عظام تقلید(. انگاریسهل خویش قضای نمازهای خواندن درباید بلی، جایز است؛ ولی ن -

 )وجوب فوری نمازهای قضا( تأخیر در خواندن نمازهای قضا

 تأخیر در خواندن نمازهای قضا در حالت سالمتی
 آیا انجام نماز قضا واجب فوری است؟

انگاری و سهلباید در خواندن آن کوتاهی  ولی ؛جا آوردواجب نیست فوراً آن را بهدارد، که نماز قضا کسیخیر،  -
 1)مراجع عظام تقلید(. نکند

                                                 
 ؛ 1180، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح11، نماز قضا، م1؛ تحریر الوسیلة، ج29، نماز قضا، م1العروۀ الوثقی، ج .1
 ؛ 1910و م 1912، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح711، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج29، نماز قضا، م1العروۀ الوثقی، ج .2
 .1211، مالمسائلمکارم، توضیح .1

 .1171، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح711، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج10، نماز قضا، م1؛ تحریر الوسیلة، ج11، نماز قضا، م1العروۀ الوثقی، ج .0

المسلائل مراجلع،   ؛ توضلیح 1911، م1المسائل جلامع، ج تانی، توضیح؛ سیس729، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج11، نماز قضا، م1؛ تحریر الوسیلة، ج27، نماز قضا، م1العروۀ الوثقی، ج .1
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بل از آن قضا شده باشد، احتیاط واجب این است که پیش از نماز همان روز، آن را قضا اگر یک یا دو نماز ق: نکته

 1مکارم(.اهللکند )آیت

 دادن آنبودن تعداد نماز قضا و ناتوانی در انجامزیاد
ها را ندارم. وظیفۀ من نمازهای فراوانی از من فوت شده است و قدرت خواندن همۀ آن

 چیست؟
مقداری که توانایی دارید، قضا کنید و مقدار خارج از توان را وصیت کنید )مراجع عظام نمازهای گذشته را به -

 2تقلید(.

 واگذاری نماز قضا به دیگری درحال حیات
اش را به شدههای فوتتواند درحال حیات، نمازها و روزهکه نماز و روزۀ قضا دارد، آیا میکسی

 شخص دیگری واگذارد؟
تواند نمازهای او را قضای نمازهای خود عاجز باشد، دیگری نمیآوردن جابهاز  هرچند ،تتا انسان زنده اسخیر،  -

 1کند )مراجع عظام تقلید(.قضا 

 جای نمازهای قضاخواندن نماز مخصوص به
 ،ر نماز قضا دارنداقدم اند چهکه فراموش کردهکسانی ۀدربار دعاهای در بعضی کتاب اخیراً

ر روز معینی روزه گرفته شود و شب بعد از افطار آن روز، پنجاه د ی،روایت طبقگویند می

هرچه نماز قضا بر گردن او  ،بعد از خواندن این نمازها .رکعت )دورکعتی( نماز خوانده شود

شود. آیا چنین دستورالعملی معتبر است و به آنچه در این نوع همه برداشته می است، بوده

 ؟کردد توان اعتمااند، میآورده هاباکت

واجب است افراد  برداشته شود.گردن  قضاشده ازرفع و نمازهای  ،تکلیفشود که نمیانجام عمل مذکور موجب  -
 0(.ایامام خامنه) جا آورندمقداری که یقین دارند، نمازهای قضا را بهمذکور به

 جای نماز قضاتوبه به
شده از او ساقط مازهای فوتکردن، نکه چند سال نماز نخوانده است، آیا فقط با توبهکسی

 شود؟می
 1مکارم(.اهللجا آورد )آیتها را بهخیر، باید قضای آن -

                                                                                                                                                         
 .1172، م1ج

 .1211المسائل، ممکارم، توضیح .1

 .111؛ أجوبة االستفتائات، س217، س1ج ،استفتائاتمکارم، ؛ 210و  211نماز قضا، س ،استفتائاتحضرت امام، ؛ 1، کتاب وصیت، م2العروۀ الوثقی، ج .2

 ؛ 210، نماز قضا، س1ج ،استفتائاتحضرت امام، ؛ 1921، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح1187، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح12نماز قضا، م ،1العروۀ الوثقی، ج .1
 .(http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=09) ، استفتائات جدید، نماز قضاایامام خامنهسایت  .0
 .119، س2استفتائات، جمکارم،  .1
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 فصل هفتم: کیفیت خواندن نماز قضا

 روزخواندن نماز قضا در هر ساعت از شبانه
 توان نماز قضا خواند؟روز میدر چه ساعاتی از شبانه

 1که وقت نماز ادا ضیق نباشد، جایز است )مراجع تقلید(.رتیروز درصواز شبانهخواندن نمازهای قضا در هر وقت  -

 نیت نماز قضا
 کیفیت نیت نماز قضا

 نیت نماز قضا چگونه باید باشد؟
کند که نماز قضاست در نحوۀ نیت بین نماز قضا و نماز ادا فرقی نیست و مکلف فقط در نیت مشخص می  -

 2)مراجع عظام تقلید(.

 فرض قضابودن آن در عالم واقعنیت ادا با خواندن نماز به
 نیت ادایی بخواند و بعد بفهمد قضا شده است، حکم چیست؟اگر نماز را به

خواندن نیست اگر با قصد امتثال امر فعلی بخواند، نمازی که خوانده است، صحیح است و نیازی به دوباره -

 1)مراجع عظام تقلید(.

 الم واقعنیت قضا با فرض ادابودن آن در عخواندن نماز به
 نیت قضا بخواند و بعد بفهمد ادا بوده است، حکم آن چیست؟اگر نماز را به

خواندن نیست اگر با قصد امتثال امر فعلی بخواند، نمازی که خوانده است، صحیح است و نیازی به دوباره -

  0)مراجع عظام تقلید(.

 اذان و اقامه در نماز قضا

 حکم اذان و اقامه در نماز قضا
 ن اذان و اقامه برای نماز قضا استحباب دارد؟آیا گفت

  1بلی، گفتن اذان و اقامه برای نماز قضا هم استحباب دارد )مراجع عظام تقلید(. -

 کیفیت اذان و اقامه در نماز قضا
 اذان و اقامه در نماز قضا چگونه است؟

برای نمازهای بعدی بنا بر احتیاط اگر فرد بخواهد چند نماز قضا بخواند، برای نماز اول اذان و اقامه بگوید و  -

                                                 
 ؛ 1918، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح721، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، نماز قضا، م1؛ تحریر الوسیلة، ج11، نماز قضا، م1. العروۀ الوثقی، ج1
 ؛ 900، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح2. العروۀ الوثقی، نیت نماز، م2
 ؛ 172، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، نیت نماز، م1لة، ج؛ تحریر الوسی2. العروۀ الوثقی، نیت نماز، م1
 .172، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، نیت نماز، م1؛ تحریر الوسیلة، ج2. العروۀ الوثقی، نیت نماز، م0
 ؛ 117، قبل از م1، اذان و اقامه؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1. العروۀ الوثقی، ج1
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 1مکارم(.اهللواجب، اذان را ترک کند و اقامة تنها بگوید )حضرت امام و آیت

اگر فرد بخواهد چند نماز قضا بخواند، برای نماز اول اذان و اقامه و برای نمازهای بعدی اقامه بگوید و بنا بر  -
 2نی(.سیستااهللاحتیاط واجب، اذان را رجاءً بگوید )آیت

 جهر و اخفات در نماز قضا

 جهر و اخفات در قضای نمازهای یومیه
توانند آهسته آیا مردان حمد و سورۀ نماز قضای صبح و مغرب و عشا را باید بلند بخوانند یا می

 بخوانند؟
د )مراجع نمازهای قضا در جهر و اخفات مانند نمازهای ادا است. برای مثال، مردان باید نماز صبح را بلند بخوانن -

 1عظام تقلید(.

 جهر و اخفات در قضای نماز مردّد بین نمازهای یومیه
داند کدام نماز است. حکم جهر و کسی یک نماز چهاررکعتی از او فوت شده است و نمی

 اخفات دربارۀ این نماز چیست؟
ره را بلند یا همة آن را تواند همة حمد و سواست و میمخیر نمازگزار دربارۀ آهسته یا بلندخواندن حمد و سوره  -

 0آهسته بخواند )مراجع عظام تقلید(.

 قضای نماز صاحبان عذر

 کیفیت انجام نماز قضا

صورت نشسته؛ ولی او وظیفۀ مکلفی تا آخر وقت، نماز اضطراری است؛ مثل خواندن نماز به

شود. خواند، باطل محسوب میخواند یا اگر میکند و نماز نمیاش رفتار نمیطبق وظیفه

 این فرد چگونه باید نمازش را قضا کند؟
 1سیستانی(.اهللباید قضای نماز را مطابق با نماز اختیاری انجام دهد؛ مثالً نماز قضا را ایستاده بخواند )آیت -

 انجام نماز قضا با وضوی جبیره
 تواند با وضوی جبیره نماز قضا بخواند؟آیا فردی که وظیفۀ او وضوی جبیره است، می

بنابر احتیاط واجب جایز نیست )امام خامنه  یا یرهجب یخواندن نماز قضا با وضوامید خوب شدن دارد،  اگر -

                                                 
 .2، اذان و اقامه، م1. العروۀ الوثقی، ج1
 .710، م1. سیستانی، منهاج الصالحین، ج2
المسائل مراجع، توضیح ،992سئلة فتوای مراجع دیگر، از اطالق م .1110المسائل، مبهجت، توضیح ؛011و019؛ أجوبة االستفتائات، س218، نماز قضا، س1استفتائات، ج ،امامحضرت . 1

 استفاده شده است. 1لد ج
 ؛ 1929، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح721، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج9، نماز قضا، م1؛ تحریر الوسیلة، ج21، نماز قضا، م1ثقی، ج. العروۀ الو0
 .1922، م1المسائل جامع، ج. سیستانی، توضیح1
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 1ای(.
شود تواند نمازهای قضای خود را با وضوی جبیره بخواند؛ هرچند بداند عذرش بعداً برطرف میمی -

 2سیستانی(.اهلل)آیت

 1مکارم(.اهللبلی، مانعی ندارد )آیت -

 ا با تیممانجام نماز قض
 4تواند با تیمم نماز قضا بخواند؟آیا فردی که فعالً توانایی انجام وضو یا غسل را ندارد، می

 شود:زودی برطرف میاگر احتمال بدهد که عذر او به
 تواند نماز قضا بخواند )حضرت امام(.می -

 شود:زودی( برطرف میمکارم: بهاهللاگر امید دارد که عذر او )آیت
 مکارم(.اهللتواند نماز قضا بخواند )حضرت امام و آیتواجب، نمی احتیاط -

 شود:اگر علم دارد عذر او  برطرف می
 تواند نماز قضا بخواند )آیت اهلل مکارم(.نمی -
 تواند نماز قضا بخواند )حضرت امام(.شدن وقت، نمیتا قبل از ضیق -

شدن عذرش مأیوس نباشد )امیلد  بخواند و اگر از برطرفتواند نماز قضا شدن عذرش مأیوس باشد: میاگر از برطرف
 سیستانی(.اهللتواند برای نمازهای قضا تیمم کند )آیتدارد عذرش بعداً برطرف شود(، بنا بر احتیاط الزم، نمی

 انجام نماز قضا با وجود عذری غیر از وضوی جبیره و تیمم
توانایی انجام نماز  ره یا تیمم است،جایی که وظیفۀ او وضوی جبیغیر از ، سبب عذریفردی به

تواند در همان حال نماز قضا اختیاری کامل را ندارد؛ مثالً باید نشسته بخواند. این فرد می

 1بخواند؟
 شود:سیستانی: یا امید دارد( که عذرش بعداً برطرف میاهللاگر یقین یا اطمینان دارد )آیت

ذر بخواند )حضرت امام و آیت شدن عی قضای خود را بعد از برطرفبنا بر احتیاط واجب باید صبر کند و نمازها -
 سیستانی(. اهلل

 یو بعد از بهبود یداست صبر نما یاطدارد احت یبهبود یدندارد، البته اگر ام یحالت مانع ینخواندن نماز قضا در ا -
 . )آیت اهلل مکارم(بخواند

 :1اما اگر
 شود )مراجع عظام تقلید(؛ف نمی. یقین یا اطمینان دارد که عذرش بعداً برطر1
 های مرگ را در خود ببیند )حضرت امام و آیت اهلل مکارم(؛. یا نشانه2
 شود )آیت اهلل  سیستانی(؛. یا شک کند که عذرش بعداً برطرف می1

                                                 
 .1191/12/19استفتاء:  یختار    710121شماره استفتاء:  ی،استفتاء خصوص ی،. امام خامنه ا1
 .1920، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح11، احکام جبائر، م1. العروۀ الوثقی، ج2
 .118، س2استفتائات، ج ،. مکارم1
 ؛ 111المسائل مکارم، م؛ توضیح1921، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح711، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح12، نماز قضا، م1؛ تحریر الوسیلة، ج1، احکام تیمم، م1. العروۀ الوثقی، ج0
 سایت آیت اهلل مکارم:؛ 1921و1921، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح711، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج12، نماز قضا، م1؛ تحریر الوسیلة، ج10. العروۀ الوثقی، نماز قضا، م1

ht t ps ://makarem.i r /mai n.aspx?t ypei nf o=21&l i d=1&cat i d=01110&mi d=2179122 
 ؛ 1921و1921، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح711، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج12، نماز قضا، م1؛ تحریر الوسیلة، ج10. العروۀ الوثقی، نماز قضا، م1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45564&mid=257932
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45564&mid=257932
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 اش بخواند.تواند نماز قضا را مطابق با وظیفة فعلیمی -

 صورت نشستهخواندن نماز قضا به
 تواند بدون عذر نمازها را نشسته بخواند؟قضا دارد، میآیا شخصی که نماز 

 با عذر: در مسائل سابق بررسی شده است.

 1تواند. باید نمازهای قضا را هم ایستاده بخواند )مراجع عظام تقلید(.بدون عذر: نمی

من مدتی به خاطر بیماری روز صندلی نماز می خواندم و چند سال به همین منوال بود و خوب 

که در همان احوال شروع به خواندن نمازهای قضای خویش روی صندلی کردم،  نشدم،

بعد از مدتی عذرم برطرف شد و توانایی نماز عادی پیدا کردم، حکم نمازهای خوانده شده 

 2چیست؟ 
 )امام خامنه ای( .است ینماز یندر عدم اکتفا به چن یاطاحت -

 قضاکردن نمازهایی که با تیمم خوانده شده است
شدن عذر باید قضای واسطۀ عذر با تیمم نماز خوانده است، بعد از برطرفکه بها کسیآی

 1جا آورد؟نمازهایش را به
اگر به وظیفة خود عمل کرده است، قضا الزم نیست؛ هرچند در مواقعی، مستحب است نمازهایی را که انسان با تیمم 

 خوانده است، دوباره بخواند.
 ته و عمداً خود را جنب کرده و با تیمم نماز خوانده است.. از استعمال آب ترس داش1

 کند و عمداً خود را جنب کرده و با تیمم نماز خوانده است.کرده است که آب پیدا نمیدانسته یا گمان می. می2

پیلدا   کلرد، آب وجو میوجوی آب نرود و با تیمم نماز بخواند و بعد بفهمد که اگر جست. تا آخر وقت عمداً در جست1
 شد.می

 شود و آبی را که داشته، ریخته است.کرده است که آب پیدا نمیدانسته یا گمان می. می0
 0. عمداً نماز را تأخیر انداخته و در آخر وقت با تیمم نماز خوانده است.1

 حکم خواندن نماز قضا برای زن مستحاضه
 1تواند نماز قضا بخواند؟آیا زن مستحاضه می

 (امام)حضرت  جا آورد.اید برای هر نماز کارهایی که برای نماز ادا بر او واجب است بهبو  ؛می تواند -

                                                 
 .، استفتائات جدیدleader.irسایت  ،197استفتائات، نماز قضا، س ،؛ امام10، نماز قضا، م1ۀ الوثقی، ج. العرو1

 .1281121( 271/1استفتاء )ج . سایت ادمین امام خامنه ای، جلسات پژوهشی،  2
 

 .727، م191، ص1المسائل مراجع، ج؛ توضیح8، احکام تیمم، م1. العروۀ الوثقی، ج1
در جایی که آب برای وضو یا غسل وجود داشته و مکلف عمداً نماز را تأخیر انداخته و "می فرمایند:  21، مبحث تیمم، م1العروۀ الوثقی، جست آیت اهلل مکارم در حاشیه بر شایان ذکر ا. 0

 ب اعاده بنابر احتیاط مستحب است.درحالیکه در سایت معظم له وجو "در آخر وقت با تیمم نماز خوانده است، بنا بر احتیاط واجب، نماز اعاده شود.
 اگر بقدری نماز را به تاخیر بیاندازد که دیگر نتواند به جهت تنگی وقت وضو و غسل کند حکم تیمم و نماز او چیست؟: پرسش

صحیح است، هرچند احتیاط مستحب آن است که قضاى آن را  هرگاه کسى عمداً نماز را بقدرى تأخیر بیندازد که وقت وضو یا غسل نداشته باشد معصیت کرده، ولى نماز او با تیمّم: پاسخ
 (. حکم تیمم در صورت به تاخیر انداختن عمدی نماز تا تنگی وقت. )سایت، استفتائات، تیمم، موارد وجوب تیمم، نیز به جا آورد

 و سایت: ،021 م مکارم، المسائل. توضیح102، م جامعل المسائتوضیح 012، م 1المسائل مراجع، جتوضیح19.م بر تعلیقه االستحاضه فی فصل الوثقی عروه، 1
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01170&mid=217217 
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 واجب او بر اداء نمازِ برای که را کارهایی نماز هر برای باید بخواند، قضا نماز بخواهد مستحاضه زن اگر -
 اکتفا داده انجام اداء نمازِ ایبر که کارهایی به قضا نمازِ برای تواندنمی واجب، احتیاط بنابر و آورد جا به است
 (آیت اهلل سیستانی) .گردد پاک تا بیندازد تأخیر را قضا نماز خواندن زن است مستحب احتیاط و کند

 یک بخواند سرهم پشت اگر البته بگیرد، وضو یک باید واجب احتیاط بنابر نماز هر براى ولىمانعی ندارد؛  -
 نشود خارج خون که آن به مشروط بخواند را ادا و قضا نماز ضوو یک با تواند می چنین هم است، کافی وضو

 (اهلل مکارمآیت) .باشد پاک و

 نماز قضا در سفر و حضر

 خواندن نمازهای قضا در سفر و حضر
 شود نماز قضا را در هر مکانی خواند؟آیا می

  1توان نماز قضا را خواند )مراجع عظام تقلید(.بلی، چه در سفر و چه در حضر می -

 خواندن قضای نمازی که در سفر قضا شده است
قضا  یشعشانماز  یا عصرنماز نماز ظهر یا  ،مسافری که باید نماز را شکسته بخوانداز اگر 

 چگونه باید آن را قضا کند؟شود، 
  2)مراجع عظام تقلید(. جا آوردقضای آن را به در غیر سفر بخواهد هرچند کند؛باید آن را دورکعتی قضا  -

 ن قضای نمازی که در وطن قضا شده استخواند
 چگونه باید آن را قضا کند؟ ، نماز چهاررکعتی فوت شود،که مسافر نیستاگر از کسی

  1)مراجع عظام تقلید(. در سفر بخواهد آن را قضا کند چندهر کند؛چهاررکعتی قضا آن را  باید -

مسافرت رفته و تا انتهای  اگر فردی در اول وقتِ نماز در وطن بوده، سپس در اثنای وقت به

وقتِ نماز در سفر بوده و نمازش را در حضر و سفر نخوانده است، چگونه باید آن را قضا 

 کند؟
خواندن نماز قضا آخر وقت است. مکلف باید ببیند در آخر وقت که نماز از او معیار در وجوب شکسته یا کامل -

ه که در حکم وطن است )حضرت امام، بردی به سر میفوت شده است، در سفر بوده یا اینکه در وطن یا مکان

 0آیات عظام سیستانی و مکارم(.امام خامنه ای، 

                                                 
 ؛ 721، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، نماز قضا، م1؛ تحریر الوسیلة، ج11، نماز قضا، م1. العروۀ الوثقی، ج1
 ؛ 1921و1919، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح721، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، نماز قضا، م1؛ تحریر الوسیلة، ج11قضا، م، نماز 1. العروۀ الوثقی، ج2
 ؛ 1921و1919، م1ع، جالمسائل جام؛ سیستانی، توضیح721، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، نماز قضا، م1؛ تحریر الوسیلة، ج11، نماز قضا، م1. العروۀ الوثقی، ج1
 و؛ 721، م1سیستانی، منهاج الصالحین، ج ؛011، م1199 ییزدفتر معظم له، پا یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا ؛11، نماز قضا، م1؛ تحریر الوسیلة، ج11، نماز قضا، م1. العروۀ الوثقی، ج0

 ؛ 1921، م1المسائل جامع، جتوضیح
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 نماز خالف وظیفه شرعی از جهت کامل و شکسته خواندن خواندن

 خواندن نماز کاملشکسته
 ؟ای دارداگر نمازگزار در جایی که باید نماز را کامل بخواند، نماز را شکسته بخواند، چه وظیفه

صلورت کاملل( را   .اگر تصمیم گرفته است ده روز در مکانی اقامت کند، اما حکم اقامت دهه )وجوب خواندن نماز به1
 دانسته است:نمی

 1نماز باید اعاده یا قضا شود. )حضرت امام( -
  2بنا بر احتیاط واجب، نمازهای خوانده شده باطل است. )آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

صورت اول)مانند اینکه در وطن باشد یا کثیر السفر باشد(: نماز باطل است و باید اعاده یا قضا شود. )مراجع  . در غیر2
 1عظام تقلید(

 خواندن نماز شکستهکامل
 ای دارد؟اگر نمازگزار در جایی که باید نماز را شکسته بخواند، نماز را کامل بخواند، چه وظیفه

 د:های مختلفی داراین مسئله صورت
 الف. علم به حکم و موضوع؛

 ب. جهل به خودِ حکم؛
 ج. جهل به جزئیات حکم؛

 د. جهل به موضوع؛
 کردن موضوع مسافرت؛ه. فراموش
 کردن حکم نماز مسافر.و. فراموش

 علم به حکم و موضوع
 نماز را: شدن نماز محقق شده است واگر مکلف، هم حکم نماز مسافر را بداند و هم بداند که االن شروط شکسته

 0. عمداً کامل بخواند: نماز باطل است و باید دوباره اعاده یا قضا کند. )مراجع عظام تقلید(1
بودن وارد نماز شود، در حالی که به موضوع و حکم و همة خصوصلیات عللم دارد، وللی از    نیت شکسته. چنانچه به2

تَبَع تی اقتدا کرده است که نمازش کامل است و نماز را بهجماعروی سهو و غفلت نماز را کامل بخواند، مثل اینکه به امام
 1آید:خواند، همچنان که این نوع سهو برای غیرمسافران هم پیش میامام و از سر عادت، چهاررکعتی می

 1نماز باطل است و باید نماز را دوباره شکسته بخواند. )حضرت امام خمینی، آیت اهلل مکارم( -

 7اهلل سیستانی(ه بخواند و در خارج وقت بنا بر احتیاط واجب قضا کند. )آیتدر وقت باید دوباره شکست -

                                                 
؛ 1111، م1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج؛ سیدمحمدحسن بنی1العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صالۀ المسافر، م . سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی،1

 .098021شمارۀ: امام خامنه ای )دامت ظله(، استفتای اینترنتی به
؛ سیدمحمدحسن 909، م1؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1صل فی احکام صالۀ المسافر، م. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، ف2

 .1111، م1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، جبنی
؛ سیدمحمدحسن 909، م1حین، ج؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصال1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صالۀ المسافر، م1

 .098021شمارۀ: ، امام خامنه ای )دامت ظله(، استفتای اینترنتی به1111، م1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، جبنی
 ؛ 1117، م1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0
 ل فی احکام صالۀ المسافر.از فص 1، ذیل م117، ص21. المستند فی شرح العروۀ الوثقی، ج1
 .1118، م1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج؛ سیدمحمدحسن بنی1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صالۀ المسافر، م1
 .1100. سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل، م7
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 جهل به اصل حکم
داند و آن را کامل خوانده است، نماز صحیح است و الزم نیست دوباره اگر مکلف اصل حکم نماز مسافر را نمی -

 1اعاده یا قضا کند. )مراجع عظام تقلید(

 جهل به جزئیات و فروعات حکم
 اطالع است:داند، اما از فروعات آن بیف اصل حکم نماز مسافر را میاگر مکل

 2نماز را باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته است، قضا کند. )حضرت امام خمینی( -
 1اهلل مکارم(بنا بر احتیاط واجب نماز را در وقت اعاده و در خارج وقت قضا کند. )امام خامنه ای و آیت -

 0اهلل سیستانی(بر احتیاط واجب دوباره بخواند و در خارج وقت قضا ندارد. )آیتنماز را در وقت بنا  -
 

 جهل به موضوع
شدن نماز محقق شده است، مثالً داند که االن شروط شکستهداند، اما نمیاگر مکلف حکم نماز مسافر را می -

ز جزئیات و فروعات حکم را است، حکم آن همانند زمانی است که بعضی ا داند که هشت فرسخ راه پیمودهنمی
 1نداند. )مراجع عظام تقلید(

 کردن موضوع مسافرتفراموش
صورت شکسته بخواند اگر مکلف فراموش کند مسافر است، در صورتی که در وقت متوجه شود، باید نماز را به -

 1و اگر بعد از گذشتن وقت متوجه شد، الزم نیست نماز را قضا کند. )مراجع عظام تقلید(
صلورت شکسلته   : در این فرض، اگر بین نماز متوجه شود: چنانچه قبل از رکوع رکعت سوم باشد، نماز را باید بهنکته

 7تمام کند و اگر بعد از رکوع رکعت سوم باشد، نماز باطل است و باید آن را دوباره بخواند. )مراجع عظام تقلید(

 کردن حکم نماز مسافرفراموش
و  8فراموش کند، در صورتی که در وقت بفهمد، باید دوباره بخواند )مراجع عظام تقلید( اگر مکلف حکم نماز مسافر را

 اگر بعد از گذشتن وقت بفهمد:
 9نماز را بنا بر احتیاط واجب باید قضا کند. )حضرت امام خمینی، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم( -
 11قضای نماز واجب نیست. )آیت اهلل سیستانی( -

                                                 
 ؛ 1119، م1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج؛ سیدمحمدحسن بنی1روۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صالۀ المسافر، م. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، الع1
 .1111، م1المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، توضیح ؛ سیدمحمدحسن بنی1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صالۀ المسافر، م2
؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صالۀ 91. استفتای کتبی موجود در گروه علمی؛ امام خامنه ای )دامت ظله(، احکام سفر، س1

t. 1180؛ ناصر مکارم شیرازی، توضیح المسائل، م1المسافر، م t p://makarem.i r /mai n.aspx?l i d=1&t ypei nf o=21&cat i d=00119 
 .1101؛سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل، م1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صالۀ المسافر، م0
 .1111، م1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج؛ سیدمحمدحسن بنی1ۀ المسافر، م. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صال1
 ؛.1112، م1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج؛ سیدمحمدحسن بنی1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صالۀ المسافر، م1
 .1110، م1خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج هاشمی. سیدمحمدحسن بنی7
 ؛.1117، م1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج؛ سیدمحمدحسن بنی1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صالۀ المسافر، م8
؛ 1117، م1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج؛ سیدمحمدحسن بنی1لمسافر، فصل فی احکام صالۀ المسافر، م. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ ا9

 .098021شمارۀ: امام خامنه ای )دامت ظله(، استفتای اینترنتی به
 .1117، م1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، جیدمحمدحسن بنیس1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صالۀ المسافر، م11
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 نماز به نماز دیگرکردن از یک عدول

 عدول از نماز ادا به نماز قضا
تواند نیت نماز را از ادا به اگر نمازگزار در بین نماز ادا یادش بیاید که نماز قضا دارد، آیا می

 قضا برگرداند؟
و وقت فضیلت باشد ممکن  و یادش بیاید که نماز قضا دارد، چنانچه وقت وسعت داردادایی اگر در بین نماز  -

و آیت  ایامام خامنه)حضرت امام و  نیت را به نماز قضا برگرداند است مستحب ،شودفوت نمی نیز ن روزنماز آ

 1اهلل سیستانی(.

که وقت، وسعت داشته باشد و عدول ممکن باشد، بنا بر احتیاط نماز قضا از همان روز باشد، درصورتیاگر  -

 2کارم(.واجب نیت نماز را از ادا به قضا برگرداند )آیت اهلل م

 عدول از نماز قضا به نماز ادا
 تواند نیت نماز را به نماز ادا برگرداند؟آیا نمازگزار در بین نماز قضا می

 1)مراجع عظام تقلید( .ادا جایز نیست نمازخیر، برگرداندن نیت از نماز قضا به  -

 عدول از نماز قضا به نماز قضای دیگر
 ال نماز چگونه است؟عدول از نماز قضا به نماز قضای دیگر درح

 در قضای نماز مرتّبتین مثل نماز ظهر و عصر از یک روز:

 اگر در نماز دوم قبل از تجاوز از محل عدول، یادش بیاید که نماز اول را نخوانده است: الف.

 0باید به نماز اول عدول کند )حضرت امام و امام خامنه ای و آیت اهلل مکارم(. -
 به مربوط قضا نماز دو هر چندهر است؛ اشکال محل سابق قضای نماز به قالح قضای نماز از جواز عدول -

 1سیستانی(اهلل)آیت .باشد شب یک عشای و مغرب یا روز یک عصر و ظهر

اگر از محل عدول گذشته باشد، مثل اینکه داخل رکوع رکعت چهارم نماز قضای عشا شده باشد و یلادش بیایلد    ب.

 ت:نماز قضای مغرب را نخوانده اس
 1نماز قضای عشا را تمام کند، بعد نماز قضای مغرب را بخواند )حضرت امام(. -
  7سیستانی(.اهلل)آیت .است اشکال محل سابق قضای نماز به الحق قضای نماز از عدول جواز -
 اهلل یتدوباره عشاء را اعاده کند. )آ یاطابعد از اتمام عشاء و خواندن مغرب بعد از آن، احت یزصورت ن یندر ا -

                                                 
؛ أجوبة االستفتائات، 1910و1111، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح711، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج11، نماز قضا، م1؛ تحریر الوسیلة، ج21، نیت نماز، م1. العروۀ الوثقی، ج1

 .101س
 ؛ 21نیت نماز، م ،1. العروۀ الوثقی، ج2
 .712، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح21، نیت نماز، م1. العروۀ الوثقی، ج1
 .101؛ أجوبة االستفتائات، س12، نیت نماز، م1؛ تحریر الوسیلة، ج21، نیت نماز، م1. العروۀ الوثقی، ج0
 .1111، م1المسائل جامع، ج، توضیح؛ سیستانی179، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج21. العروۀ الوثقی، نیت نماز، م1
 .12، نیت نماز، م1. تحریر الوسیلة، ج1
 .1111، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح179، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج21. العروۀ الوثقی، نیت نماز، م7
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 مکارم(
در قضای نماز غیرمرتّبتین مثل اینکه درحال خواندن نماز ظهر یادش بیاید نماز صبح را نخوانده است، اگلر از محلل   

 1 عدول نگذشته باشد:

 آیت اهلل سیستانی( 2عدول در نمازهای قضا بنابراحتیاط واجب صحیح نیست. )حضرت امام -

 اهلل مکارم( دلیلی بر جواز عدول در غیر مرتبتین نیست. )آیت -

 شکستن نماز قضا
 توان شکست و ادامه نداد؟آیا نماز قضا را درحال اختیار می

 1جایز نیست )حضرت امام(. -

 0بنا بر احتیاط جایز نیست )آیات عظام سیستانی و مکارم(. -

 جماعتخواندن نماز قضا به
 جماعت خواند؟شود نماز قضا را بهآیا می

الزم نیست هر دو یک  ؛قضاچه  ،باشد جماعت اداچه نماز امام مستحب است؛نماز قضا خواندن جماعتبلی، به -
)حضرت امام، آیت  ، اشکال ندارددنماز ظهر یا عصر امام بخوان مثالً اگر نماز قضای صبح را با ؛نماز را بخوانند
  1اهلل سیستانی(.

نماز قضا را مى توان با جماعت خواند، خواه نماز امام جماعت ادا باشد یا قضا، ولى احتیاط مستحب این است  -
 که هر دو یک نماز را بخوانند، مثالً نماز قضاى ظهر را با نماز ظهر بخواند و نماز قضاى عصر را با نماز عصر.

 1مکارم(.اهلل)آیت

کند، یعنی بنا بر قتدا کند که احتیاطاً نمازش را قضا میجماعتی اتواند به امامآیا مأموم می

 ؟خواندمی نماز قضاواجب یا احتیاط مستحب،  احتیاط
خواند احتیاطی جماعت میخواند، قضای حتمی باشد. اگر نماز قضایی که امامجماعت مینماز قضایی که امام -

نماز مأموم هم احتیاطی باشد و سبب احتیاط امام  نکهایاست، اقتدا به او بنا بر احتیاط واجب جایز نیست؛ مگر 
 1سیستانی(.اهلل)آیت 7مأموم سبب دیگری نباشد نیست برای احتیاطِ لی الزمو سبب احتیاط مأموم نیز بوده باشد؛

                                                 
؛ سیستانی، 179، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج210، نماز قضا، س1استفتائات ، جام، حضرت ام؛ 12، نیت نماز، م1؛ تحریر الوسیلة، ج21، نیت نماز، م1. العروۀ الوثقی، ج1

 .1111، م1المسائل جامع، جتوضیح
 .دارد جریلان  حکلم  هملین  شلده  قضلا  نمازهلای  کلیلة  در که است آن نباشد اقوی اگر( واجب) احتیاط : ... بلکه12. تحریرالوسیله، نیت، م 2

: نویسلد  ملی ( شود می مطرح مذکور موارد در عدول جواز یا وجوب بحث که) الثالث قسمت در 21 مسئله در عروه حاشیه در امام حضرت
 .وجه من الوجوب الیخلو إن و االحتیاط، علی مبنیّ القضائیین من المترتبتین غیر فی

 است مذکور مسئله بر مقدم مسئله این ظاهرا و نددان نمی الزم را ترتیب 8 مسئله قضا نماز بحث در تحریرالوسیله در( ره) امام حضرت: نکته
 .نیست واجب ترتیب رعایت و

 ؛ 1119، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیحۀ، فصل فی حکم قطع الصلو1. العروۀ الوثقی، ج1
 .1119، م1المسائل مراجع، ج، فصل فی حکم قطع الصلوۀ؛ توضیح1. العروۀ الوثقی، ج0
؛ 1911، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح712، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج11، نماز قضا، م1، جة؛ تحریر الوسیل1و نماز جماعت، م 11م ، نماز قضا،1. العروۀ الوثقی، ج1

 .1188، م1المسائل مراجع، جتوضیح
 .1211المسائل، م؛ مکارم، توضیح11، مبحث نماز قضا، م1. العروۀ الوثقی، ج1
وحدت جهت در شبهات حکمیه های حالتاین امر در  .ولی عکس آن الزم نیسترا دارد؛ نماز مأموم هم همان خلل معیّن  ،باشدداشته جماعت خلل معینی نماز امام عبارت دیگر، اگر. به7

 :کنیممیبرای توضیح مطلب سه مثال ذکر  زمینهدراین .ای در بین باشدشود و همچنین در شبهات موضوعیه اگر مالزمهحاصل می
خواند و مأموم نیز به همین جهت نماز احتیاط که محتمَل است نماز جمعه کافی از نماز ظهر نباشد، نماز ظهر را هم میاین جهت رعایت به ،جمعه پس از خواندن نماز جمعهمثال اول: امام

ت و الزم نیست برای احتیاط مأموم جهت دیگری نباشد. بنابراین اگر مأموم در فرض مأموم به امام مذکور صحیح اس یاقتدا ،صورتدراین .خواندجماعت میظهر را با امام مذکور به
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 : بنا برایامام خامنهخواند احتیاطی است، اقتدا به او بنا بر احتیاط واجب )جماعت میاگر نماز قضایی که امام -
فتوا( جایز نیست؛ مگر اینکه نماز مأموم هم احتیاطی باشد و سبب احتیاط امام و مأموم یکی باشد )حضرت 

 2امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم(.

خواند حتمی است یا احتیاطی، جماعت میداند نماز قضایی که امامآیا برای مأمومی که نمی

 تحقیق الزم است؟
 1(.ایامام خامنهد که نماز امام، نماز قضای معلوم یومیه است )مأموم باید علم پیدا کن -

 0تحقیق واجب نیست )آیات عظام سیستانی و مکارم(. -

تواند واسطۀ اتصال صفوف نماز جماعت ، میخواندنماز قضای احتیاطی میکه  آیا مأمومی

 باشد؟
 ینماز قضا خواهدیکه م یخصی شبرا خواند،یم یاحتیاط یکه نماز قضا یاتصال در جماعت، از طریق کس -

 1شود )امام خامنه ای(یخود را به جماعت بخواند، حاصل نم ینماز ادا یا یقینی

که نماز قضای در صفوف نماز جماعت باشد؛ مگر برای کسیتواند واسطة اتصال احتیاط واجب نمیبنا بر  -
 7سیستانی(.اهللخودش درجهت احتیاط است )آیت 1خواند و مماثلاحتیاطی می

 8مکارم(.اهللها خالی از اشکال نیست )آیتیکی دو سه نفر مانعی ندارد؛ بیش از آن -

جماعت هستند، نماز قضای حتمی که واسطۀ اتصال او به امامداند نماز کسانیمأمومی نمی

 است یا نماز قضای احتیاطی. آیا فحص برای او الزم است؟
 9ت )امام خامنه ای، آیات عظام سیستانی، مکارم(.ها الزم نیسخیر، تفحص و سؤال از آن -

 ترتیب نمازهای قضا

 ترتیب در قضای نمازهای یومیه
 جاآوردن قضای نمازهای یومیه، ترتیب شرط است؟آیا در به

 مسئله دو صورت دارد:

و عشا از یلک   ها واجب است؛ مانند نماز ظهر و عصر از یک روز یا نماز مغربنمازهایی که ترتیب در ادای آن الف.

                                                                                                                                                         
 است. مانعی ندارد و اقتدای او به امام مذکور صحیح ،رکنی را ترک کرده باشد ،مثل اینکه احتمال دهد در نماز ،مذکور سبب دیگری هم برای احتیاط داشته باشد

و یکی به دیگری کنند خواهند با تطهیر اعضا و وضوی مجدد نماز را اعاده میرو ازاین ؛اند آب احتماالً نجس بوده استاند و بعد متوجه شدهفتهمثال دوم: دو نفر از یک ظرف آب وضو گر 
 این فرض نیز اقتدا اشکال ندارد.کند. در در نماز اقتدا 

ها حرف را صحیح ادا کرده باشد و که احتمال دارد یکی از آنایگونهبه ؛یفیت دو تلفظ محرز نیستشک دارند و وحدت ک «ال الضالین و»در  «ض»مثال سوم: دو نفر در صحت نطق به 
ولی هر دو نفر در صحت این نوع تلفظ  ،از هر دو نفر محرز باشد ،به یک نحو «ض»اما اگر کیفیت ادای حرف  .صورت، اقتدای یکی به دیگری محل اشکال استدراین .دیگری غلط
 ها به هم مانعی ندارد.، اقتدای آنکنندخواهند نمازشان را احتیاطاً اعاده میشک دارند و 

 .سیستانیاهللاز آیت خصوصی ای؛ استفت1111، م1المسائل جامع، ج. سیستانی، توضیح1
 .ایامام خامنهاز خصوصی  ی؛ استفتا1، نماز جماعت، م1. العروۀ الوثقی، ج2
  ایهامام خامناز . استفتای خصوصی کتبی 1
 .مکارماز آیات عظام خصوصی  ی؛ استفتا1911، م1المسائل جامع، ج. سیستانی، توضیح0
 .21/10/98، 21، هسان سازی شماره خصوصیئات . استفتا1
 . توضیح مماثلت در سؤال قبل گذشت.1
 .1911، م1المسائل جامع، ج. سیستانی، توضیح7
 .مکارماهللاز آیت. استفتای خصوصی کتبی 8
 .مکارمو آیات عظام  ایامام خامنهاز ؛ استفتای خصوصی 1911، م1المسائل جامع، جستانی، توضیح. سی9
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 1صورت، رعایت ترتیب واجب است )مراجع عظام تقلید(.شب. دراین

ها ترتیب واجب نیست؛ مثل نماز صبح و ظهر یا نماز مغرب از یک شب و نماز عشلا از  نمازهایی که در ادای آن ب.

  2)حضرت امام، امام خامنه ای، آیات عظام سیستانی، مکارم(؛ الزم نیستشب دیگر: رعایت ترتیب 

 جهل به ترتیب قضاشدن نمازها
داند اول نماز ظهر قضا شده که به ترتیب نمازهای قضاشده جاهل است، مثالً نمیدربارۀ کسی

 است یا مغرب، حکم چیست؟
)حضرت امام، امام  1رعایت ترتیب برای قضای نمازها، واجب نیست؛ هرچند مطابق احتیاطِ استحبابی است -

 0، مکارم(.خامنه ای، آیات عظام سیستانی

 صورت تفکیک بین نمازهاانجام نماز قضا به
گونه عمل کنیم: ابتدا یک سال قضای نماز صبح بخوانیم، توانیم اینآیا برای قضای نمازها می

 بعد یک سال قضای نماز ظهر و...؟
امام، امام ترتیب مذکور مانعی ندارد )حضرت دانند، قضای نمازها بهنظر فقهایی که ترتیب را الزم نمیطبق -

 1خامنه ای، آیات عظام سیستانی، مکارم(.

 ترتیب در قضای نمازهای غیریومیه
 آیا در نمازهای قضای غیریومیه، ترتیب معتبر است؟

  1)مراجع عظام تقلید(. جا آوردترتیب بهبه ها راالزم نیست آنخیر،  -

 

 

 

 

 

 

                                                 
، 1المسائل مراجع، ج؛ توضیح1927، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح720، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج8، نماز قضا، م1، جة؛ تحریر الوسیل11، نماز قضا، م1الوثقی، ج ۀ. العرو1

 .111؛ أجوبة االستفتائات، س1171م
، 1المسائل مراجع، ج؛ توضیح1927، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح720، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج8، نماز قضا، م1، جة؛ تحریر الوسیل11، نماز قضا، م1. العروۀ الوثقی، ج2

 ؛ 111؛ أجوبة االستفتائات، س1171م
 نماز قضای ظهر و عصر یک روز یا نماز قضای مغرب و عشای یک شب واجب است. خصوصرعایت ترتیب در. البته بدیهی است 1
امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، ؛ 1177، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح720، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج8، نماز قضا، م1، جة؛ تحریر الوسیل11، نماز قضا، م1. العروۀ الوثقی، ج0

 1197/18/21استفتاء:  یختار    922918اره استفتاء: شم
؛ 1927، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح720، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج8، نماز قضا، م1، جة؛ تحریر الوسیل11، نماز قضا، م1؛ العروۀ الوثقی، ج111. أجوبة االستفتائات، س1

 ؛ 1171، م1المسائل مراجع، جتوضیح
 .1171، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح1928، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح720، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج11، نماز قضا، م1لعروۀ الوثقی، ج. ا1
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 فصل هشتم: نماز قضای والدین

تر )بنلا بلر فتلوا یلا     شروطی که تفصیل آن در مسائل آینده خواهد آمد، بر پسر بزرگجزئیات و : نماز قضای پدر با نکته

 1احتیاط( واجب است.

 منظور از والدین

 پدر و مادر
 آیا نماز قضای مادر نیز همانند پدر، بر پسر بزرگ واجب است؟

 2 سیستانی(.احتیاط مستحب است )حضرت امام و آیت اهلل هرچند ؛واجب نیستتر پسر بزرگ بر -

 1)امام خامنه ای(. استبنا بر احتیاط، بر پسر بزرگ واجب  -

 0بر پسر بزرگ واجب است )آیت اهلل مکارم(.قضای نماز و روزۀ مادر با تحقق شروطی،  -

 پدربزرگ و مادربزرگ
 1شوند؟آیا پدربزرگ و مادربزرگ در حکم قضای نماز و روزه، به پدر و مادر ملحق می

)نوه( قضای نمازهای میت واجب نیست البته اگر تمام پسران متوفا در زملان حیلات او فلوت شلده      خیر، بر پسرِ پسر
 باشند:
 دهد )حضرت امام و آیات عظام سیستانی(. ها را انجامبنا بر احتیاط مستحب، نوۀ او آن -

 ها را انجام دهد )آیت اهلل مکارم(.بنا بر احتیاط واجب، نوۀ او آن -

 اهل سنت قضای نماز والدینحکم 
 این بر پدر شدۀفوت نمازهای آیا شده است. شیعه او بزرگ پسر و است سنتاهل از پدر

 است؟ واجب فرزند

                                                 
  ؛1191م ،1ج ،المسائل مراجعتوضیح .1

المسائل مراجع، ؛ توضیح1911، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح717، م1منهاج الصالحین، ج؛ سیستانی، 11، نماز قضا، م1، نماز قضای ولی؛ تحریر الوسیلة، ج1العروۀ الوثقی، ج .2
 ؛ 1191، م1ج

 ؛ 102أجوبة االستفتائات، سامام خامنه ای،  .1

  ؛1211المسائل، م؛ مکارم، توضیح102، نماز قضای ولی؛ أجوبة االستفتائات، س1الوثقی، ج ۀالعرو .0

 ؛ 1910، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح2، نماز قضای ولی، م1العروۀ الوثقی، ج .1
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 1(.ایامام خامنه) تر واجب استشده بر پسر بزرگقضای نمازهای فوت ،سنت بوده استاگر از اهل -

 و برخی از شروط وجوب ترمباحث مربوط به پسر بزرگ

 ترمنظور از پسر بزرگ
 کسی است؟اش است، چهمنظور از پسر بزرگ که قضای نمازهای پدر بر عهده

 2ترین پسری است که در هنگام مرگ پدر زنده باشد )مراجع عظام تقلید(.منظور، بزرگ -

 پسر فرزند دوم خانواده است

 ؟تر را دارداگر فرزند اولِ میت دختر و فرزند دوم او پسر باشد، آیا این پسر حکم پسر بزرگ
 1)مراجع عظام تقلید(. داردتر را بلی، این پسر حکم پسر بزرگ -

 بودن(بودن دو پسر )دوقلوسنهم

اش یک ولی میت است تا نماز قضای پدر بر عهدهاگر کسی پسران دوقلو داشته باشد، کدام

 باشد؟
 0شود )مراجع عظام تقلید(.تر شمرده میکه زودتر متولد شده است، پسر بزرگآن کسی -

 ندارد پسرپدری که م حک
 کسی است؟اگر میت پسر نداشته باشد، قضای نمازهایش برعهدۀ چه

 1بنا بر احتیاط مستحب، افراد مذکر نمازهای قضای وی را انجام دهند )حضرت امام(. -
الزم نیست از ترکة  گرفتن برای نمازهای قضایش وصیلت نکرده باشد،چنانچه متوفا پسر ندارد و دربارۀ اجیر -

برای نمازهای او برداشته شود. احتیاط مستحب است افراد مذکر، مطابق با ترتیب طبقات ارث، نمازهای میت 
قضای وی را انجام دهند و اگر فرد مذکری در طبقات ارث نباشد، زنان، مطابق با طبقات ارث نمازهای قضای 

 1وی را انجام دهند )آیت اهلل سیستانی(.
 7زهایش برداشته شود )آیت اهلل مکارم(.الزم نیست از ترکة میت برای نما -

 

 عاقل یا بالغ بودن پسر بزرگتر شرط است؟
 آیا در زمان فوت پدر شرط است که پسرِ بزرگ، بالغ و عاقل باشد؟

بالغ یا عاقل شد، باید که نابالغ یا دیوانه باشد، وقتی ،تر موقع مرگ پدراگر پسر بزرگشرط نیست؛ بنابراین  -
 8کند )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم(. نمازهای پدر را قضا

                                                 
 .خصوصی کتبی ی. استفتا1

؛ أجوبة االستفتائات، 1191، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح1907، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح707، م1، نماز قضای ولی؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1العروۀ الوثقی، ج .2
 .101س

 .102؛ أجوبة االستفتائات، س102، نماز قضای ولی؛ أجوبة االستفتائات، س1العروۀ الوثقی، ج .1

 .1908، م1المسائل جامع، جسیستانی، توضیح ؛707، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج17، نماز قضای ولی، م1العروۀ الوثقی، ج .0
 ؛ 11، نماز قضا، م1، جة؛ تحریر الوسیل21، نماز قضای ولی، م1العروۀ الوثقی، ج. 1

 .1قبل از م ،نماز قضای ولی ،1العروۀ الوثقی ج؛ 1911، م1المسائل جامع، جتوضیحسیستانی، ؛ 701و717، م1. سیستانی، منهاج الصالحین، ج 1
 .21، نماز قضای ولی، م1العروۀ الوثقی، ج. 7

 یختار    811711شماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 1197، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح11قضا، م ، نماز1؛ تحریر الوسیلة، ج0، نماز قضای ولی، م1العروۀ الوثقی، ج .8
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واجب  ،یا عاقل شد که بالغنابالغ یا دیوانه باشد، وقتی ،تر موقع مرگ پدراگر پسر بزرگشرط است؛ بنابراین  -
 1سیستانی(.اهللکند )آیتنیست نماز پدر را قضا 

 دادن نماز قضای والدین توسط پسر ممیز نابالغانجام
 تواند نماز قضای والدینش را بخواند؟یز نابالغ میآیا پسر مم

 2آوردن نماز، جایز است )حضرت امام(.جابا علم به صحیح به -

 1بنا بر احتیاط، کافی نیست )آیت اهلل سیستانی(. -

 در وجوب شرط است؟ بودن از ارثن محروم
بر او واجب  تر از ارث محروم باشد، آیا خواندن نمازهای قضای پدرکه پسر بزرگدرصورتی

است؟ همچنین دربارۀ مادر، بنا بر فتوای مراجعی که مادر را در احکام نماز قضا به پدر 

 دانند.ملحق می
 0بلی، واجب است )حضرت امام، امام خامنه ای(. -
بردن شرعاً محروم بودن، از ارثسبب یکی از اسباب منع ارث، مثل قتل پدر یا کافرتر بهخیر، اگر پسر بزرگ -

 1خواندن نمازهای قضای پدر بر او واجب نیست )آیت اهلل سیستانی(. باشد،
بردن محروم است، محل اشکال است تری که از ارثوجوب قضای نمازهای پدر و مادر بر پسر بزرگ -

 1مکارم(.اهلل)آیت

 دلیل ترک نماز و بررسی حکم وجوب نماز بر پسر

 سبب عذرترک نماز به
جا نیاورده باشد، مثل اینکه فراموش کرده باشد و توانایی قضای آن را هم عذر بهاگر پدر نماز خود را از روی  -

 8ها را قضا کند )مراجع عظام تقلید(.سیستانی: بنا بر احتیاط واجب( آناهللتر باید )آیتپسر بزرگ 7داشته است،

 نافرمانی و عمد رویترک نماز از 
 د، قضای آن:جا نیاورده باشعمد بهاگر پدر نماز خود را به

 9تر واجب است )حضرت امام(.بر پسر بزرگ -

 11(.ایامام خامنهتر واجب است )بنا بر احتیاط الزم، بر پسر بزرگ -

                                                                                                                                                         
 .1197/11/10استفتاء: 

 .1900، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح718، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج0، نماز قضای ولی، م1العروۀ الوثقی، ج .1
 ؛ 11قی، نماز استیجار، مالعروۀ الوث. 2

 .1971، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح11العروۀ الوثقی، نماز استیجار، م. 1

 1197/11/10استفتاء:  یختار    811711شماره استفتاء: امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، ؛ 11، نماز قضا، م1، جة؛ تحریر الوسیل1، نماز قضای ولی، م1العروۀ الوثقی، ج .0
 .1901، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح702، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، نماز قضای ولی، م1العروۀ الوثقی، ج .1
 .1، نماز قضای ولی، م1العروۀ الوثقی، ج .1

که شدن زمانیقبل از سپری، از خواب بیدار شده ،یا بعد از طلوع آفتاب باشدفته از دنیا ر ،در همان حالت خواب ،صبح خواب مانده و بعد از طلوع آفتاببرای خواندن نماز مثل اینکه پدر . 7
 .باشد استمرار داشتهتا لحظة مرگ الطهورین بوده و بعد از گذشتن وقت نماز نیز عذر وی فاقد ،از دنیا رفته باشد یا پدر در تمام وقت نماز ،خواندن نماز قضا در آن ممکن باشد

 ؛ 1901، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح1191، م1ج المسائل مراجع،؛ توضیح717، م1لصالحین، جسیستانی، منهاج ا. 8

 ؛ 11، نماز قضا، م1، جة، نماز قضای ولی؛ تحریر الوسیل1العروۀ الوثقی، ج 9.
 .107أجوبة االستفتائات، س. 11
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 1تر واجب نیست )آیات عظام سیستانی و مکارم(.بر پسر بزرگ -

 ترک نماز از روی طغیان
تر واجب نیست )حضرت امام و بزرگ جا نیاورده باشد، قضای آن بر پسراگر پدر نماز خود را از روی طغیان به -

 2(.ایامام خامنه

 ارتداد سبببهترک نماز 
 است؟ واجب بزرگ پسر بر باشد، شده خارج دین از مرتد و پدری که نماز قضای آیا

 1(.ایامام خامنهنیست ) ثابت بزرگ پسر مرتد بر پدر نماز و روزۀ قضای وجوب -

 0مکارم(.اهلل)آیت کردن نیستنیازی به قضا ،تچون از روی نافرمانی بوده اس ،مرتد بارۀدر -

 شک در اینکه نماز والدین با عذر یا بدون عذر قضا شده است
دانیم از روی عذر فوت شده است یا بدون عذر. نمازهایی از میت فوت شده است؛ ولی نمی

 حکم آن چیست؟
 1امام(. حضرتقضا الزم است ) -

قضای عذر، سبب عذری مثل فراموشی فوت شده است یا بدوندر بهداند که نمازهای پتر نمیاگر پسر بزرگ -
 1سیستانی(.اهللنمازهای پدر بر او واجب نیست )آیت

 7)آیت اهلل مکارم(. استبنا بر احتیاط واجب، قضا الزم  -

 صورت باطل و فاسد انجام شده استقضای نمازهای پدر که به
تر واجب انجام شده است، بر پسر بزرگصورت باطل و فاسد آیا قضای نمازهای پدر که به

 است؟
 8قضا واجب است )حضرت امام(. -
تر واجب نیست؛ اما اگر جاهل قاصر محسوب اگر پدر، جاهل مقصر محسوب شود، قضای آن بر پسر بزرگ -

 9سیستانی(.اهللها را قضا کند )آیتتر باید آنشود، بنا بر احتیاط واجب، پسر بزرگ

 بودن آنسبب زیادنمازهای قضای پدر به رتر دناتوانی پسر بزرگ
تر واجب شود و او، نه خود اگر مقدار فراوانی نماز و روزۀ قضای پدر بر گردن پسر بزرگ

دادن آن را داشته باشد و نه ازنظر مالی بتواند برای این کار اجیر بگیرد، حکم توانایی انجام

                                                 
 .1211المسائل، م؛ مکارم، توضیح1919، م1ع، جالمسائل جام؛ سیستانی، توضیح717، م1سیستانی، منهاج الصالحین، ج. 1
 . 108أجوبة االستفتائات، س ؛11، نماز قضای ولی، م1؛ العروۀ الوثقی، ج228و س 221، نماز قضا، س1حضرت امام، استفتائات، ج. 2

 .ایامام خامنهخصوصی کتبی از  یاستفتا. 1
 .خصوصی کتبی یاستفتا. 0

 .11لی، م، قضای نماز و1العروۀ الوثقی، ج. 1

 .1911، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح709، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج11، قضای نماز ولی، م1العروۀ الوثقی، ج. 1
 ؛ 11، قضای نماز ولی، م1العروۀ الوثقی، ج. 7

 ؛ 11، نماز قضا، م1، جة. تحریر الوسیل8
 .1901، م1المسائل جامع، جسیستانی، توضیح .9
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 1چیست؟
قدر توانایی، اجیر بگیرد. چنین بهجا آورد، انجام دهد و همتواند بدون تحمل سختی بهمقدار که میهربه -

 )حضرت امام(.
که امکان دارد قضا کند و اگر از انجام  یپدر و مادرش را به هر صورت یبر پسر بزرگ واجب است که نمازها -

 )امام خامنه ای( .یستن اش عهدهبر  یفیآن عاجز باشد، تکل
 2مکارم(.اهللمقدار توانایی قضا کند )آیتتر بهبزرگ آنچه از روی عذر بوده است، باید فرزند -

سوم مالش تواند وصیت کند تا از یکدادن نمازهای قضای پدرش را ندارد، ولی می: چنانچه فرد فعالً توان انجامنکته

 قضای نمازهای پدرش خوانده شود، الزم است وصیت کند.

 والدین ۀوجوب قضای نمازهای غیریومی
 شده از پدر، مخصوص نمازهای یومیه است؟نماز فوت آیا وجوب قضای

تر )آیت اهلل مکارم: بنا بر احتیاط واجب( شامل سایر نمازهایی نیز وجوب نمازهای قضای پدر بر پسر بزرگ -
سبب نذر بر پدر واجب شود که بر پدر واجب بوده است؛ مثل نماز آیات، نماز طواف، نماز مستحبی که بهمی

 1)حضرت امام، آیت اهلل مکارم( .نجام نداده استها را اشده و آن
شود که بر پدر واجب بوده است؛ تر شامل سایر نمازهایی نیز میحکم وجوب نمازهای قضای پدر بر پسر بزرگ -

سبب نذر واجب شده و آن را انجام نداده مثل نماز آیات یا نماز طواف؛ اما قضای نماز مستحبی که بر پدر به
 0سیستانی(اهلل. )آیتتر واجب نیستاست، بر پسر بزرگ

 والدین بوده است ۀوجوب قضای نمازهایی که از دیگران بر عهد
آیا نمازهایی که پدر برای خواندن آن اجیر شده و انجام نداده است، پس از مرگش بر پسر 

 تر واجب است؟بزرگ
نند آن، بر پدر واجب باشد یا نماز سبب استیجار یا شرط ضمن عقد و مااگر خواندن نماز قضای فردِ دیگری به -

تر ها بر پسر بزرگها پدر بمیرد، قضای آنقضای پدر بزرگ )پدرِِ پدر( که بر عهدۀ پدر بوده و قبل از خواندن آن
 1واجب نیست )مراجع عظام تقلید(.

 شک در اصل و تعداد نمازهای قضای والدین

 شک در اصل نماز قضای والدین
دارد که آیا نماز قضا بر عهدۀ پدر هست یا خیر و پدر وصیتی هم  که پسر بزرگ شکدرصورتی

 برای خواندن نماز قضا ندارد، وظیفه چیست؟
)مراجع عظام  واجب نیستر او یا نه، چیزی باست تر شک دارد که پدرش نماز قضا داشته اگر پسر بزرگ -

                                                 
 .011، م1199 ییزدفتر معظم له، پا یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا؛ 220، نماز قضا، س1ت امام، استفتائات، جحضر. 1

 .218، س1استفتائات، ج مکارم،. 2

 ؛ 18، قضای نماز ولی، م1العروۀ الوثقی، ج. 1
 .1917، م1المسائل جامع، جسیستانی، توضیح؛ 717، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج18، قضای نماز ولی، م1العروۀ الوثقی، ج. 0
 ؛ 1918، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح701، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج11، نماز قضا، م1، جة؛ تحریر الوسیل1، قضای نماز ولی، م1العروۀ الوثقی، ج. 1
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 1تقلید(.

 شک در تعداد نمازهای قضای والدین
قین دارد که نماز قضا بر عهدۀ پدر هست، ولی در مقدار آن شک تر یکه پسر بزرگدرصورتی

 است، وظیفه چیست؟دارد و پدر هم برای خواندن نماز قضا وصیتی نکرده 
  2)مراجع عظام تقلید(؛ کافی است، مقدار کمتر را بخواند اگر -

 شک در اینکه پدر نماز قضایش را خوانده است یا نه
 اش چیست؟جا آورده است یا نه، وظیفهداشته و شک کند بهاگر پسر بداند که پدر نماز قضا 

 1بنا بر احتیاط واجب قضا کند )مراجع عظام تقلید(. -

 وجو از مقدار نماز قضای پدرپرس
آیا بر پسر بزرگ واجب است برای خواندن نمازهای قضای پدر، تا پدرش زنده است، از او 

 وجو کند؟پرس
 0مکارم(.اهلل، آیتایم خامنهاماتفحص و سؤال بر او واجب نیست ) -

 آیا بر پدر واجب است که پسر را از مقدار نمازهای قضای خود آگاه کند؟

که نماز بیند، درصورتیهای مرگ را در خود میها را بخواند و اگر نشانهبر پدر واجب است تا فرصت دارد، آن -

جا بیاورند )مراجع عظام کند تا برای او به قضای او بر پسر بزرگ واجب باشد، باید به او اطالع دهد یا وصیت

 1تقلید(.

 جاآوردن نماز قضای والدینکیفیت به

 رعایت ترتیب در انجام نماز قضای والدین
 تر در هنگام خواندن قضای نماز پدر، باید ترتیب را رعایت کند؟آیا پسر بزرگ

عصر یا نماز قضای مغلرب و عشلای یلک     آنچه در اصل آن رعایت ترتیب الزم است، مثل نماز قضای ظهر و .الف

 روز، باید ترتیب را در آن رعایت کند.

 1. در غیر صورت یادشده:رعایت ترتیب الزم نیست )حضرت امام و آیات عظام سیستانی، مکارم(.ب

                                                 
؛ أجوبة االستفتائات، 1191، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح1911، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح701، م1، ج؛ سیستانی، منهاج الصالحین11، نماز قضای ولی، م1العروۀ الوثقی، ج. 1

 .101س
 .101؛ أجوبة االستفتائات، س221، س1؛ حضرت امام، استفتائات، ج701، م1سیستانی، منهاج الصالحین، ج. 2
  .11م ،االستیجار وۀصل ،العروۀ الوثقی ؛1192، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح1910، م1لمسائل جامع، جا؛ سیستانی، توضیح011م ة،المسائل المنتخب سیستانی،. 1

 خصوصی کتبی یاستفتا ؛ مکارم،100أجوبة االستفتائات، س. 0

 .100؛ أجوبة االستفتائات، س2712، م2المسائل مراجع، ج؛ توضیح1، نماز استیجار، م1العروۀ الوثقی، ج. 1

 .11، نماز قضای ولی، م1وثقی، جالعروۀ ال. 1
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 ترتیب بین نماز قضای خود و والدین
م را باید مقدم کدا بر عهدۀ اوست یزپدر و مادر ن یکه خودش نماز قضا دارد و نماز قضا یکس

 1کند؟
 )امام خامنه ای( اول بخواند. تواند یاست و هر کدام را بخواهد م یّرمخ یکهر  یمدر تقد -

 جهر و اخفات در نماز قضای والدین
و خواندن حمد خواندن یا آهستهبلنددر خواند، تر نمازهای قضای مادر را میاگر پسر بزرگ

 ؟عمل کند کسیچهباید به تکلیف  سوره
 2)مراجع عظام تقلید(.باید به تکلیف خود عمل کند  -

 صورت معمولدادن نماز قضای والدین بهتر از انجامبودن پسر بزرگمعذور
صورت معمول معذور است، برای مثال دادن نماز قضای والدین بهتر از انجاماگر پسر بزرگ

اش واند یا الل است، وظیفهتواند نماز پدر را ایستاده بخبیماری تکرر ادرار دارد یا نمی

 چیست؟
تر از پسر بزرگ کند،ولی هرگاه شخص دیگری آن نماز و روزه را قضا  ؛تواندخواند که میی بهمان شکل به -

 1مکارم(.اهلل)آیت شودساقط می

 تأخیر در خواندن نماز قضای والدین
 آیا خواندن نماز قضای والدین واجب فوری است؟

باید در ها را فوراً انجام دهد؛ اما نواندن نماز قضای پدر واجب شده باشد، الزم نیست آنتر خاگر بر پسر بزرگ -

 0حد اهمال نرسد )مراجع عظام تقلید(.که به. فوری نیست، تازمانیکندانگاری و سهلکوتاهی  هاخواندن آن

 سبب تفاوت مرجع تقلید(احکام شک و سهو در نماز قضای والدین )اختالف به
خواند، باید نماز را براساس فتوای مرجع تقلید خود بخواند ه نمازهای قضای پدر را میفردی ک

 آورد؟یا براساس نظر مرجع تقلید میت به جا 
های خواند، در شکیات و سهویات نماز و همچنین در اجزا و شرطتر که نمازهای قضای پدرش را میپسر بزرگ -

 1مرجع تقلید خویش باید رفتار کند )مراجع عظام تقلید(. آن مطابق با تکلیف خود و مطابق نظر فقهی

 1نبودن آن نیز حکم چنین است )مراجع عظام تقلید(.: در اصل وجوب قضای نمازهای پدر و واجبنکته

                                                 
 .017، م1199 ییزدفتر معظم له، پا یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا.  1

 1917، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح1191، م1المسائل مراجع، ج؛ توضیح10، نماز قضای ولی، م1العروۀ الوثقی، ج. 2

 .خصوصی کتبی یاستفتا. 1

 .1919، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح708، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج21، نماز قضای ولی، م1العروۀ الوثقی، ج. 0
 ؛ 1911، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح711، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج11، نماز قضا، م1، جة؛ تحریر الوسیل11، نماز قضای ولی، م1العروۀ الوثقی، ج. 1

 ؛ 1911، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح11، نماز قضا، م1، جة؛ تحریر الوسیل11، نماز قضای ولی، م1وۀ الوثقی، جالعر. 1
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 اجیرگرفتن برای نمازهای والدین
 د؟جا نیاورد و شخص دیگری را اجیر کنتواند قضای نمازهای پدر را خود بهتر میآیا پسر بزرگ

 1تواند برای نمازهای قضای پدرش اجیر بگیرد )مراجع عظام تقلید(.تر میبلی، پسر بزرگ -

 کسلی  اگر و نیست اشکال از خالی اموات ازطرف غیر از حج، اجیرگرفتن دیگر هایعبادت و نماز قضای برای :نکته

و اجیر هلم عملل را تبرّعلی انجلام دهلد      صورت هدیه باشد پردازد، بهبگیرد، پولی را که می غیر از حج اجیر در بخواهد

 2مکارم(.اهلل)آیت

 نماز قضای والدین با داشتن نماز قضا انجام
 بخواند؟ تواند برای والدینش نماز قضامیکه خودش نماز قضا دارد، کسیآیا 

و  سیستانیاهللتواند برای پدر و مادرش نماز قضا بخواند )آیتمیکه خودش نماز قضا دارد، کسیبلی،  -

 1مکارم(.اهللآیت

 و سقوط از پسر بزرگ تبرعی نمازهای قضای والدین انجام
 شود؟اگر کسی تبرعاً نمازهای قضای میت را انجام دهد، آیا از پسر بزرگ ساقط می

تر ساقط بلی، اگر فردی نمازهای قضای متوفا را تبرعاً )مجانی( انجام دهد، صحیح است و تکلیف از پسر بزرگ -

 0راجع عظام تقلید(.شود )ممی

 وصیت والدین به نماز قضا

 دادن نماز قضاوصیت به انجام
ای بیند، دربارۀ این نمازها چه وظیفههای مرگ را در خود میکه نماز قضا دارد و نشانهکسی

 دارد؟
د یا اینکه بردار نیست، مانند نماز، درصورت وجوب بر ولی، به او اعالم کناعمالی را که درحال حیات فرد، نیابت -

 مال اگر و اجیر بگیرند آن برای خودش مال از که کند وصیت به گرفتن اجیر وصیت کند. اگر مال دارد، باید
 تر، بازهمبزرگ ندادن به پسردرصورت اطالع دهد،می انجام را آن تبرعاً کسی بدهد احتمال ولی باشد، نداشته
 1است )مراجع عظام تقلید(. واجب وصیت

 کسلی  اگر و نیست اشکال از خالی اموات غیر از حج، ازطرف دیگر هایعبادت و نماز قضای برای رفتناجیرگ :نکته

صورت هدیه باشد و اجیر هم عملل را تبرّعلی انجلام دهلد     پردازد، بهبگیرد، وجهی را که می غیر از حج اجیر در بخواهد

                                                 
المسائل ؛ توضیح1911، م1ج المسائل جامع،؛ سیستانی، توضیح700، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج11، نماز قضا، م1، جة؛ تحریر الوسیل11، نماز قضای ولی، م1العروۀ الوثقی، ج. 1

 .1191، م1ج مراجع،
 .1211المسائل، م؛ مکارم، توضیح11و نماز قضای ولی، م 1، نماز استیجاری، م1العروۀ الوثقی، ج. 2

 خصوصی کتبی یاستفتا ؛ مکارم،1918، م1المسائل جامع، جسیستانی، توضیح. 1

 .1211المسائل، م؛ مکارم، توضیح1911، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح700، م1صالحین، ج؛ سیستانی، منهاج ال12، نماز قضای ولی، م1العروۀ الوثقی، ج. 0
 .100؛ أجوبة االستفتائات، س2712، م2المسائل مراجع، ج؛ توضیح1، کتاب وصیت، م2و ج 2و احکام اموات، م 1، نماز استیجاری، م1العروۀ الوثقی، ج. 1
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 1مکارم(.اهلل)آیت

 اشتن نماز قضا بر عهده اوو علم به ندوصیت والدین به خواندن نماز قضا 
پدری وصیت کرده است که از ثلث مالش برای خواندن نماز قضای وی اجیر بگیرند؛ اما وصی 

 دانند وی نماز قضا نداشته است. حکم عمل به چنین وصیتی چیست؟یا ورثه می
قضا نداشته است تر یا سایر ورثه یا وصی بدانند که متوفا نماز عمل به وصیت واجب است؛ هرچند پسر بزرگ -

 2سیستانی(. اهلل)آیت

 تر با وصیت پدراز پسر بزرگ وصیت میت و بررسی سقوط وجوب
اگر میت وصیت کرده باشد که برای نماز و روزۀ او اجیر بگیرند، آیا تکلیف از پسر بزرگ ساقط 

 شود؟می
تر قضا واجب بر پسر بزرگجا آورد، اگر وصی شخصی را از مال میت اجیر کند و او هم قضای نمازها را به -

 1)حضرت امام، آیت اهلل مکارم(. نیست

، مثل اینکه از ثلث مالش او نافذ باشد وصیت چنانچهت وصیت کرده باشد که برای نماز او اجیر بگیرند، یم اگر -

 0سیستانی(.اهلل)آیت تر قضا واجب نیست، بر پسر بزرگوصیت کرده باشد

 که پسری هم ندارددرحالینکردن والدین به نماز قضا وصیت
اگر متوفا پسری نداشته باشد و دربارۀ اجیرگرفتن برای نمازهای قضایش وصیـت هم نکرده 

 باشد، تکلیف قضای نمازهای او چیست؟
بر ورثه الزم نیست از ترکة میت برای او اجیر بگیرند؛ هرچند احتیاط مستحب است که ورثة بالغِ عاقل، از سهم  -

 1ادن نمازهای قضای متوفی اجیر بگیرند )مراجع عظام تقلید(.دخویش برای انجام

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .1211المسائل، م؛ مکارم، توضیح1، کتاب وصیت، م2و ج 2و احکام اموات، م 1ری، م، نماز استیجا1العروۀ الوثقی، ج. 1
 .1911، م1المسائل جامع، جسیستانی، توضیح. 2
 ؛ 1190المسائل مراجع، م؛ توضیح11، قضای نماز ولی، م1العروۀ الوثقی، ج. 1
 .1911و1902، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح700، م1ج؛ سیستانی، منهاج الصالحین، 11، قضای نماز ولی، م1العروۀ الوثقی، ج. 0
 .1901، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح701، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج21، قضای نماز ولی، م1العروۀ الوثقی، ج. 1
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 فصل نهم: مسائل متفرقه

 شروع نماز قضا
 که قصد دارد نماز قضای یک سال را بخواند، از کدام نماز باید آن را آغاز کند؟کسی

امام خواند، آن را ادامه دهد )میگانة یومیه را ترتیبی که نمازهای پنجتواند با یکی از نمازها شروع کند و بهمی -

 1(.ایخامنه

 ن چند نفریخواندن نماز قضا با حالت تردید ب
روز نماز قضا بخواند؛ به این نیت که اگر خودش های قدر، یک شبانهخواهد در شبشخصی می

نماز قضا دارد، برای خودش باشد و بریءالذمه شود و اگر خودش نماز قضا ندارد، برای 

ها هم قضا ندارند، مثالً برای خواهرش وگرنه برای مادرش باشد و اگر آن پدرش باشد؛

 باشد. آیا چنین نمازی با این نیت صحیح است؟
نیت پدر و نیت خودش و بعضی دیگر را بهقضا را به هایبهتر است بعضی از نماز .گونه نیت اشکال دارداین -

 2مکارم(.اهلل)آیت جا آوردهنیت مادر ببعضی را به

 قضا ۀنبودن مال برای انجام نماز و روزکافی
جا که فرزند پسری ندارد، مقداری مال از خود بهشخصی با داشتن قضای نماز و روزه درحالی

صورت، قضای کند. دراینگذاشته است که برای قضای یکی از نماز و روزۀ او کفایت می

 نماز مقدم است یا روزه؟
بر ورثه واجب نیست که ماترک وی را صرف قضای نماز و روزۀ او کنند؛ ترجیحی بین نماز و روزه نیست و  -

صورت، باید به وصیت او در اجیرگرفتن از ثلث ترکه برای قضای باره وصیت کرده باشد. دراینمگر اینکه دراین

 1(.ایامام خامنهکند، عمل کنند )اش به هر مقدار که کفایت مینماز و روزه

 گفتن نیستبه سخن قضای نماز فردی که قادر
گفتن نبوده و تنها صورت و لب خود را حرکت آیا قضای نمازهای پدری که قادر به سخن

                                                 
 .111االستفتائات، س بةجوأ .1

 .خصوصی کتبی یاستفتا. 2
 .117االستفتائات، س بةجوأ. 1
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 تر واجب است؟داده است، بر پسر بزرگمی
: و در تمام اوقات نماز درحال اغما نبوده است(، ایامام خامنهحدّ جنون نرسیده است )اگر ضعف عقلی وی به -

 1(. ایامام خامنهو  قضا واجب است )حضرت امام

 قضای نماز فردی که اختالل حواس دارد
که اگر به او تذکر ایگونهشخصی براثر سکتۀ مغزی چند سال حواس درستی نداشته است؛ به

خوانده است. خوانده؛ وگرنه خودش نماز نمیدادند، نماز را بدون رعایت شروط آن میمی

ازش قضا ندارد یا نمازهای او بر پسر آیا چنین فردی مانند شخص بیهوش است که نم

 تر واجب است؟بزرگ
داده، نماز از او که اوقات نماز را تشخیص نمیطوریدر فرض مسئله، یعنی حالتی که حواس نداشته است، به -

 2ساقط است و قضا بر عهدۀ فرزند او نیست )آیت اهلل مکارم(.

تر شود، احتیاط واجب این است که فرزند بزرگفراموشی میکه عقل و شعور کافی دارد، ولی گرفتار درصورتی نکته:

 1مکارم(.اهللبعد از فوت او نمازهایش را قضا کند )آیت

دهد و نماز نخوانده است. آیا او باید علت اختالل حواس، خوب و بد را تشخیص نمیکسی به

 نمازهایش را قضا کند؟
کند، نرسیده و در تمام اوقات نماز درحال اغما نبوده که عنوان جنون بر آن صدق حدیاگر ضعف عقلی وی به -

 0(.ایامام خامنهشده واجب است )است، قضای نمازهای فوت

آیا نماز و روزه بر او واجب بوده است؟  است، که بیماری آلزایمر داشته و اکنون فوت کردهکسی

 باره چیست؟وظیفۀ ما دراین

که از او ق کند، نماز و روزه بر او واجب بوده است و درصورتیحدی نرسیده که عنوان جنون بر آن صداگر به -

نکه به آن وصیت کرده باشد و از ایمگر است؛ تر پسر بزرگ ۀ، قضای آن بر عهداست نماز و روزه فوت شده

 1(.ایامام خامنه) شخصی را اجیر کنید ،توانید برای این کارصورت میدراین .ثلث مال او هم تجاوز نکند

 از شخصی که برای خواندن نماز، به کمک احتیاج داردقضای نم
موقع نتواند کمکش کند، دهنده بهشخصی که در نمازخواندن به کمک نیاز دارد و شخص کمک

 صورت قضا بخواند؟تواند نماز را بعداً بهآیا می
، قضا بر گردنش نیست تواند، به وظیفة خود عمل کند و نماز را بخواند. با عمل به وظیفهباید به هرطور که می -

                                                 
 ؛ 119االستفتائات، س ةجوبأ؛ 217استفتائات، نماز قضا، س ،امامرت حض. 1
 ؛ 112، س121، ص2استفتائات، ج ،ارمک. م2
 .112، س121، ص2استفتائات، ج ،ارمکم .1
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 .leader.ir: ایامام خامنهسایت  .1
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 1)مراجع عظام تقلید(.

 حکم خوابیدن قبل از وقت نماز
کند که اگر بخوابد، برای نماز بیدار نخواهد شد. آیا بر او واجب است تا وقت شخصی گمان می

 نماز بیدار بماند؟ اگر بخوابد و برای نماز بیدار نشود، گناه کرده است؟
دار استفاده کند و هرگاه چنین کاری ای نماز بیدار کند یا از ساعت زنگتواند از کسی بخواهد که او را برمی -

اهلل اعتنایی به نماز تلقی شود )آیتانگاری و بیممکن نشد و خوابید، گناه نکرده است؛ مگر این کار نوعی سهل

 2سیستانی(.

 کار را انجام ندهداین  ،ولی تا ممکن است ؛اشکال ندارد ،شودمیخوابیدن با علم به اینکه نماز قضا  -

 1مکارم(.اهلل)آیت

 

که مثالً پنج یا ده دقیقه مانده به اذان بیدار شده است، آیا خوابیدن او جایز است بااینکه کسی

شود و نماز صبح دهد درصورت خوابیدن تا بعد از طلوع فجر بیدار نمیداند یا احتمال میمی

 شود؟او قضا می
 0مکارم(.اهلل)آیت این کار را انجام ندهد ،ولی تا ممکن است ؛اشکال ندارد نماز شدنقضابه خوابیدن با علم  -

 

 کردن ساعت فراهم کند؟آیا انسان باید مقدمات بیدارشدن برای نماز صبح را مثل کوک
 1 .)امام خامنه ای( عمل کند که سبک شمردن نماز محسوب نشود یبه گونه ا یداما با یست،نفسه واجب ن یف -

 1مکارم(.اهللکند )آیتاست که مقدمات را فراهم ن ایاحتیاط  -
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