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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 توضیح چند اصطالح

 منوب عنه-نایب-لف: نیابتا

 دیگر. شخص برای عمل یک دادن نیابت: انجام -

 .حج در نیابت مانند دهد انجام دیگری جای به را عملی که کسی : نایب -

 .گیردمی انجام او از نیابت به عملی که : کسیعَنْه مَنوبٌ -

 مستأجَر -مستأجِر  -اجیر-موجِر-اجارهب: 

 .شودمی تقسیم اعمال اجاره و منافع یا اعیان اجاره به اجاره،
 کننده تسلیم اجاره، این گویند، در منافع اجاره یا اعیان اجاره آن به باشد، حیوانی یا عین منفعت اگر اجاره مورد
 .گویند مستأجِر را عوض کننده پرداخت و موجِر را عین
 را عوض کننده پرداخت اجاره، این در. گویند ذمّه اجاره یا اَعمال اجاره آن به باشد، انسانی کار اجاره، مورد اگر

 .نامند( جیم فتح به) مستأجَر یا اجیر را کار نیروی کنندهتسلیم و مستأجِر

 حکم نیابت

 گرفتن برای عبادات واجب میت نایب

  1از فوت جایز است؟ برای انجام اعمال واجب بعد نایب گرفتنآیا 

 الف( به صورت استیجاری
ی نماز و عبادتهای دیگر او که در زندگی بجا نیاورده، دیگری را اجیر کنند بعد از مرگ انسان می شود برا -

 (. )حضرت امام، امام خامنه اییعنی به او مزد دهند که آنها را بجا آورد

 شودمی انسان، وفات از بعد بنابراین باشد؛می صحیح نیز آن مانند و عقد ضمن شرط یا جُعاله یا اجاره با نیابت -
 که بدهند اجرت او به یعنی کنند، اجیر را دیگری نیاورده، جا به زندگی در که او دیگر هایادتعب و نماز برای
 آیت اهلل سیستانی( آورد.) جا به را آنها

اجیر گرفتن براى قضاى نماز و عبادتهاى دیگر از طرف اموات خالى از اشکال نیست، مگر در حج و اگر کسى  -
دهد  یانجام م یرکه اج یو عمل یهبه صورت هد ی پردازدرا که م ید وجهبخواهد در عبادتهاى دیگر اجیر بگیر

 باشد. )ایت اهلل مکارم( به صورت تبرع
 ب( به صورت تبرعی )مجانی(

را انجام دهد، عد از مرگ انسان کسی بدون مزد نماز و عبادتهای دیگر او که در زندگی بجا نیاورده، اگر ب -
 ی، آیت اهلل سیستانی(صحیح است. )حضرت امام، امام خامنه ا

                                                           
استفتاء:  یختار    901986شماره استفتاء:  ستیجاری و استفتاء خصوصی، ، نماز ا50، درس0؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج0511، م0. توضیح المسائل مراجع، ج0

 0887، م0؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج0197/17/11
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 )آیت اهلل مکارم( به جا آوردن نماز و روزه قضا به قصد قربت و بدون گرفتن اجرت اشکالى ندارد. -

 گرفتن برای انجام عبادات مستحب برای میت نایب

 0است.)آیه اهلل سیستانی( جایز مستحبّات و واجبات در اموات از نیابت -

 گرفتن برای عبادات واجب فرد زنده نایب

 از عاجز نیابت، مورد فرد هرچند نیست؛ جایزچه با مزد و چه به صورت رایگان  واجبات در زنده افراد از نیابت -
حضرت آمده است.) نیابتی حجّ به مربوط احکام حجّ، فصل در که تفصیلی به حجّ، در مگر باشد؛ عمل انجام

 1سیستانی(امام، آیات عظام: مکارم و 

 از طرف افراد زنده )مانند زیارت( یمستحب امورگرفتن برای نایب 

 3ایا می توان برای انجام اعمال مستحبی از طرف افراد زنده اجیر شد؟

انسان می تواند برای بعضی از کارهای مستحبی مثل زیارت قبر پیغمبر و امامان علیهم السالم، از طرف  -
 صحیح واجب، حج های صورت از بعضی در و مستحبی حج در زنده شخص از نیابت، زندگان اجیر شود

 )حضرت امام(.است

از افراد زنده جائز  یابتبه ن یمستحب ینمازهابعضی از کارهای مستحبی مانند ختم قرآن یا زیارت یا انجام  -
و سپس ثواب آن را به شخص زنده  ید،انجام ده یابترا بدون قصد ن یاست، هر چند بهتر است نماز مستحب

 م خامنه ای()اما .یدکن یهمورد نظر، هد

که در شهر مکّه  یمثل حجّ و عمره و طواف از طرف کس ی،از مستحبّات عباد یاز افراد زنده در بعض یابتن -
که بعد از  یارتی( و نماز زالسالمیهماکرم)صلى اهلل علیه و آله( و قبور امامان)عل یامبرقبر پ یارتحضور ندارد و ز

 یزجا -رجاءً و بدون قصد ورود  -همه مستحبّات  درافراد زنده از  یابتاست؛ بلکه ن یزجا شودیآن خوانده م
 مجانی طور به و تبرّعی نیابت، که نیست فرقی است، جایز زنده افراد طرف از نیابت که مواردی در ،باشدیم

 )آیت اهلل سیستانی( .باشد آن مانند یا جعاله یا اجاره با یا باشد
 علیهم امامان و آله و علیه اهلل صلى پیغمبر قبر زیارت مانند ستحبم کارهاى از بعضى براى تواند مى انسان -

 مى نیز و بگیرد کار مقدّمات براى را پول که است آن مستحب احتیاط ولى شود، اجیر زندگان طرف از السالم
 . )آیت اهلل مکارم(نماید هدیه ها زنده یا اموات به را آن ثواب و دهد انجام را مستحبّى اعمال تواند

 مرده یاهدیه کردن ثواب اعمال به افراد زنده 

 1آیا می توان ثواب اعمال را به افراد زنده یا مرده اهدا کرد؟

                                                           
 8088م ،0ج جامع، المسائل توضیح . سیستانی، 0
 8088م ،0ج جامع، المسائل توضیح . عروه الوثقی، کتاب الصاله، القول فی الصاله االستیجار؛ سیستانی، 1

استفتاء:  یختار    911510شماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 0888، م0؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج0510، م0. توضیح المسائل مراجع، ج1
 ؛ تحریر الوسیله، کتاب الحج، القول فی النیابه؛0197/00/01استفتاء:  یختار    906661شماره استفتاء: و  0197/19/08

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00555&mid=151681# 
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)حضرت امام،  .کار مستحبی را انجام دهد و ثواب آن را برای مردگان یا زندگان هدیه نمایدانسان می تواند  -
 آیت اهلل مکارم(امام خامنه ای، 

 خودش برای را واجب یا مستحبّی کار تواندمی انسان و است جایز واجبات و اتمستحبّ در عمل ثواب اهداء -
 موجب ثواب اهداء است ذکر شایان. نماید هدیه زندگان یا مردگان برای را عمل آن ثواب سپس دهد، انجام

 سیستانی()آیت اهلل  . شود ساقط آنان ذمّه و عهده از بوده، زندگان یا مردگان عهده بر که واجباتی شودنمی

 نایب برای نمازشرایط 

 عقلو  بلوغ

 حکم نیابت نابالغ برای نماز

 2شود؟ نایبآیا فرد نابالغ می تواند برای نماز میت 

، چه بالغ باشداست که احتیاط مستحب در صورت علم به انجام نماز به صورت صحیح اشکالی ندارد ولی  -
 (، امام خامنه ایامام . )حضرتانجام عمل با اجرت باشد و چه به صورت رایگان

 )آیت اهلل مکارم( چه انجام عمل با اجرت باشد و چه به صورت رایگان. بنابر احتیاط واجب بالغ باشدنایب  -

در باب وصیت در جایی که به نظر مرجع  ممیّز، نابالغ فرد نیابتالبته باشد،  باید بالغ واجب احتیاط نایب بنابر -
 اشکالی ندارد به شرطی که وصیت از این فرض انصراف نداشته باشد نیابت نابالغ صحیح باشدوصیت کننده 

 )آیت اهلل سیستانی(

 مذهب نایب )شیعه بودن(

 1امامی باشد. )آیت اهلل سیستانی( دوازده شیعه باید، نایب -

 حکم مماثلت بین مستاجر و اجیر

 0آیا مرد می تواند برای خواندن نمازهای زن اجیر شود یا بالعکس؟

 و نماز پوشش و )امام:ن و زن برای مرد می تواند اجیر شود، و در بلند خواندن و آهسته خواندن نمازمرد برای ز -
)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل  .باید به تکلیف خود عمل نماید لباس( شرایط
 مکارم(

                                                                                                                                                                                     
 جامع، المسائل توضیح ؛ سیستانی،0197/19/08استفتاء:  یختار    911510شماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 0510، م0. توضیح المسائل مراجع، ج0
 0889م ،0ج
مکارم، سایت، استفتائات، نماز استیجاری، 00م االستیجار، فی صاله القول الصاله، ؛ عروه الوثقی، کتاب0م االستیجار، فی صاله  القول الصاله، کتاب الوسیله، . تحریر 1

 ؛0890-0891، م0سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج 0891م ،0ج جامع، المسائل توضیح شرایط اجیر شونده، نایب شدن نابالغ؛ سیستانی،

http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/76905 
 9108م ،0ج جامع، المسائل توضیح . سیستانی، 1
؛ تحریر الوسیله، کتاب الصاله، القول  6019/18/00استفتاء:  یختار    806117شماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 0501، م0. توضیح المسائل مراجع، ج0

 7فی االستیجار، م

http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/76945


7 
 

 1 (اجیر توسط عمل انجام به اطمینان) عدالت

 طرز به را آن که باشد حاصل اطمینان که طورى به باشد امین که همین بلکه ،ستنی شرط اجیر بودن عادل -
 (، امام خامنه ای)حضرت امام.کندمى کفایت دهد،مى انجام صحیح

بلکه کافی است کسى را اجیر کنند که اطمینان داشته باشند عمل را انجام  ،نیست شرط اجیر بودن عادل -
 دهد. )آیات عظام مکارم و سیستانی(صحیح انجام مى دهد و احتمال بدهند که عمل رامى

 نایب قول  حجیت -شک در انجام عمل توسط نایب

بعد از قرارداد اجاره، اگر انسان شک داشته باشد که اجیر نماز را انجام داده است، آیا تکلیف 

 1میت انجام شده است؟

 ضرت امام(. )حبگوید انجام داده اماجیر باید دوباره اجیر بگیرد اگر چه  -

 انجام به اطمینان گیرنده نایب امّا است، آورده بجا( میت مثالً) عنه منوب طرف از را نماز که دهد خبر اگرنایب -
 )آیت اهلل سیستانی( .کند اکتفاء او گفته به تواندنمی واجب احتیاط بنابر باشد، نداشته عمل

نایب نماز را خوانده است و اگر شک کند کافى  در صورتى ذمّه میّت ادا خواهد شد که اطمینان پیدا شود که  -
 اطمینانى مورد فرد که این کرد مگر قناعت توان نمى او گفته به تنها ام اگر نایب بگوید نماز را خوانده نیست
  )آیت اهلل مکارم(  .باشد

 انجام ندادن عمل توسط اجیر یا انجام باطل آنحکم 

جیر نماز را انجام نداده یا باطل انجام داده است، آیا بعد از قرارداد اجاره، اگر انسان بداند ا

 1تکلیف میت انجام شده است؟

 ( و مکارم سیستانیات عظام )حضرت امام، آی .باید دوباره اجیر بگیرد -

 شک در صحت عمل توسط اجیر

 0اگر انسان شک داشته باشد که اجیر نماز را صحیح انجام داده است، چه وظیفه ای دارد؟

بگذارد.  او عمل بودن صحیح بر بنای تواندمی داده است یا خیر،انجام صحیح  ارعمل اجیر  که اگر شک کند -
 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

                                                           
؛ نکته:نظر حضرت امام در تحریر با عروه در این 01؛ عروه الوثقی، کتاب الصاله، القول فی صاله االستیجار، م0م االستیجار، فی القول الصاله، کتاب الوسیله، . تحریر 0

 .019م ،0199 پاییز له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام قدم کردیم.بحث اندکی تفاوت دارد و ما نظر تحریر را م
 0109؛ آیه اهلل مکارم، توضیح المسائل، م 0501، م0. توضیح المسائل مراجع، ج1
 11؛ عروه الوثقی، کتاب الصاله، القول فی صاله االستیجار، م 0519، م0. توضیح المسائل مراجع، ج1
  0501، م0ل مراجع، ج. توضیح المسائ0
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 1آگاهی به مسائل نماز )با اجتهاد یا تقلید یا احتیاط(

فتواى کسى که تقلید از او  کسى که براى نماز قضاى میت اجیر شده، باید یا مجتهد باشد یا نماز را بر طبق -
)حضرت  صحیح است انجام دهد، یا آن که عمل به احتیاط کند در صورتى که موارد احتیاط را کامال بداند.

 (ای خامنه امام ،امام
 صورتی در) کند احتیاط به عمل آنکه یا باشد، مجتهد یا باید است، شده نایب میّت قضای نماز برای که کسی -

 دهد انجام است، صحیح او از تقلید که مجتهدی فتوای طبق بر را نماز باید یا( بداند کامالً را احتیاط موارد که
 او نیابت یا نماید نیابت عقد، ضمن شرط یا جعاله سبب به یا باشد اجیر نایب که نیست فرقی حکم این در و

 1)آیه اهلل سیستانی(.باشد مجّانی طور به و تبرّعی

)آیت  اجیر شده، باید مسایل نماز را به خوبى بداند و قرائت او صحیح باشد. کسى که براى نماز قضاى میت -
 اهلل مکارم(

 حکم نیابتی کسی که خود نماز قضا دارد

 آیا موافقت صورت در کند قبول استیجاری تواند می آیا دارد، قضایی روزۀ و نماز خود که کسی

 کند؟ قبول تواند می را نفر دو برای

 1(، آیت اهلل مکارم)حضرت امام .دندار مانع  -

 حکم اجیر کردن معذور 

 0آیا فردی که معذور است را می توان برای خواندن نمازهای میت، اجیر کرد؟

 حکم کلی:

 )حضرت امام( .شود اجیر تواند نمی دهد انجام آن اختیاری شرایط تمام با را نماز تواند نمی اگر -

 بدون و مجّانی صورت به حتّی است، ناتوان نماز اختیاری کارهای و رایطش از بعضی انجام از که فردی اگر -
 کرد؛ اکتفاء او عمل به تواننمی واجب براحتیاط بنا بازهم آورد، جا به را عمل دیگری از نیابت به اجرت،

 نماز جسن لباس یا بدن با یا نشسته یا باتیمم عذری، علّت به که مسلوس یا کسی نیابت مثال طور به بنابراین
نیست، مگر در صورتی که  کافی واجب احتیاط بنابر ندارد، را اش سوره و حمد اصالح توانایی یا خواندمی

 با و است ایجبیره غسل یا وضو او وظیفه که کسی گرفتن اجیر و نیابت ولی امکان نیابت دیگری نباشد؛
 ی()آیه اهلل سیستان.ندارد اشکال خواند،می نماز غسلی یا وضو چنین

                                                           
 .019م ،0199 پاییز له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه ، امام 1؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، نماز، نماز استیجاری، م0515، م0. توضیح المسائل مراجع، ج0
 8089م ،0ج جامع، المسائل توضیح . سیستانی، 1
سایت آیت اهلل مکارم:  [0691 سؤال] 161ص  1. ج(س) خمینی امام . استفتائات 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00556&mid=151717 
 یختار    875910شماره استفتاء: و  0195/11/09استفتاء:  یختار    650916شماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 0500، م0. توضیح المسائل مراجع، ج0

 ؛ استفتائات755، م0؛ سیستانی، منهاج، ج0910م ،0ج جامع، المسائل توضیح ؛ سیستانی،5؛ تحریر الوسیله، کتاب الصاله، القول فی االستیجار، م0197/11/01استفتاء: 
 [0685 سؤال] 161 صفحه1. ج(س) خمینی امام

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44556&mid=253707
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 معذور نماز شرایط و اجزاء انجام در که باشد کسى کند مى نیابت میّت از که شخصى که است آن احتیاط -
 تواند می خواند مى نماز جبیره یا تیمّم با که کسى اما نشود، نایب خواند مى نماز نشسته که کسى مثالً نباشد،
 )آیه اهلل مکارم(.کند نیابت

 مصادیق نیابت معذورین:برخی از 

 لف( نماز را نشسته می خواند:ا

 جایز دارد، وجود او غیر اینکه با است ناتوان ایستادن از که کسى مانند عذر، صاحبان گرفتن اجیر -
 )حضرت امام(نیست

 نمی شود او را اجیر کرد )امام خامنه ای( -
 (0بنابر احتیاط واجب نمی شود او را اجیر کرد )آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم -

 از را با وضوی جبیره می خواند:ب( نم

 بنابر احتیاط واجب نمی شود او را اجیر کرد )حضرت امام، امام خامنه ای( -

 می شود او را اجیر کرد)آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

 ج( نماز را با تیمم می خواند:

  سیستانی( بنابر احتیاط واجب نمی شود او را اجیر کرد)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل -

 می شود او را اجیر کرد )آیت اهلل مکارم( -

 حکم حدوث ناتوانی بعد از بستن اجاره

 اگر و کند صبر آن شدن برطرف تا باید شود، پیدا ناتوانى ،(شدن اجیر از بعد) شده اجیر که کسى براى اگر -
عظام سیستانی و  شود )حضرت امام، آیاتمى فسخ اجاره ،(است نشده برطرف عذر و) شودمى تنگ وقت

  1(مکارم

 تواند نمی دیگراالن مشکل یا کمردرد دلیل به حال ولى نبود معذور شدن نایب اول که کسى

 چیست؟ بخواند نماز و بدهد ادامه

 در و نماید مصالحه او با باید پول، صاحب به دسترسی صورت در:  دارد را پول برگرداندن توانایی چنانچه -
 به قادر اگر و نماید می اجیر را دیگری شخص گرفتن اجازه و تقلید مرجع به عهمراج با دسترسی عدم صورت

 1()آیه اهلل مکارم.ندارد اشکالی پول در او تصرف و بدهد ادامه تواند می نبود پول برگرداندن

 کثیراً تضاعفت قد واالُجرۀ األداء على القدرۀ فقد إلى العبادات من علیه ما أداء األجیر أخّر اذا

 ؟ یفعل افماذ

                                                           
  . )مکارم، سایت، استفتائات، نماز استیجاری، شرایط اجیر شونده، نایب شدن معلول( تواند به جا آورد یتبرعا م ،خواند کسى که نشسته نماز مى. 0
 01م االستیجار، فی صاله القول الصاله، کتاب . عروه الوثقی، 1
1 .http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 01&lid=1&catid=9&mid=151701 
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 ویلزمه بذمته دیناً علیها المستأجر العبادة تبقى المباشری العمل خصوص االجارة متعلق یکن لم اذا:  الجواب  -
 على مقدماً الدیون کسائر ترکته من أخرجت یؤدها ولم مات واذا الحالیة باالجرة لذلک الغیر باستئجار ولو اداؤها

)آیه . اشکال فال المسماة االُجرة واسترجاع المعاملة بفسخ فرضی فراجعه المستأجر عرف لو نعم واالرث الوصیة
 0(اهلل سیستانی

 2انجام تبرعی نماز توسط معذور

 اگر معذور به صورت تبرعی نماز نیابتی برای میتی بخواند به احتیاط واجب از ذمه میت ساقط نمی شود. -
 )حضرت امام، آیه اهلل سیستانی(

 شود؟ نائب تواند آورد،می جا به را نماز شرایط و اجزاء تواند نمی که یشخص یا است معلول که شخصی آیا -
 نماز شرایط و اجزاء انجام در که باشد کسى کند مى نیابت میّت از که شخصى که است آن واجب احتیاط
 پسر چنین هم و آورد جا به تواند می تبرعا ولی نشود نایب خواند مى نماز نشسته که کسى مثلًا نباشد، معذور
 آیه اهلل مکارم() ..بخواند نشسته صورت به توانایی عدم صورت در تواند می نیز بزرگ

 ()وظایف نایب کیفیت انجام نماز استیجاری

 ... (دانستن اسم میت) تعیین منوب عنه و نحوه آن

را  نام فردیفرد مورد نظر را معیین کند؟ آیا باید آیا اجیر هنگام خواندن نماز برای اموات، باید 

 3که برای او اجیر شده است، بداند؟

معین نماید، و الزم نیست اسم او را بداند. پس اگر نیت کند از طرف  ولو اجماالنیت، میت را  وقتاجیر باید  -

 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( .کسی نماز می خوانم که برای او اجیر شده ام، کافی است

 معین خصوصیات ذکر با را میّت نیست الزم نماز خواندن هنگام ت،اس شده اجیر میّتی نمازهای برای کهکسی -
 اجیر نفر دو نماز برای که کسی مثالً است؛ کافی کند، مشخص را او کلی و مجمل صورت به اگر بلکه کند،
 ( ای خامنه امام. )است کافی خواند،می شده اجیر که میّتی اولین برای را نماز کند نیّت اگر شده،

 را میّت نیّت، موقع در باید آورد جا به دیگرى، عبادت یا روزه، یا نماز دیگرى طرف از خواهد مى که شخصى -
 قرار خود نیّت و قصد در او براى اى نشانه و عالمت که اندازه همین بداند، را او اسم نیست الزم کند، معیّن
 )آیه اهلل مکارم(.است کافى دهد

 شرط صحت عمل نائب قصد قربت

نیابتی نایب چه با اجاره باشد و چه رایگان، داشتن قصد قربت شرط است.)حضرت امام، آیات در صحت نماز  -
 0عظام سیستانی و مکارم(

                                                           
 008سوال نجف، استفتاءات( سیستانی اهلل آیه).  0
سایت آیت اهلل مکارم:  01. عروه الوثقی، کتاب الصاله، القول فی صاله االستیجار، م 1

/main.aspx?typeinfo=https://makarem.ir10&lid=1&catid=00556&mid=167111 
؛ تحریر 0891، م0سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج .015م ،0199 پاییز له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام ؛ ا0516، م0. توضیح المسائل مراجع، ج1

 الوسیله، کتاب الصاله، القول فی االستیجار.

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44556&mid=267323
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 انجام عمل مطابق وظیفه خودش )نائب(

  1فردی که برای انجام نماز، اجیر شده است، نماز را چگونه باید بخواند؟

 : انجام دهد اگر با اجیر شرط کنند که عمل را به طور مخصوصیالف( 

 این به را عمل اجیر که شود تعیین مخصوصى کیفیّت او براى اجاره در اگر ولی وردباید همان طور بجا آ -
 )حضرت امام( .ننماید اجیر آن براى را خود که است آن احتیاط داند،مى باطل کیفیّت

 خاص کیفیّت همان تنها ندهکن اجیر که طوری دهد، انجام مخصوصی طور به را عمل که کنند قید اجیر با اگر -
 خواهند،می او از را عمل از خاصی کیفیّت تنها که است معلوم کنند، قید آنکه بدون یا و خواهدمی را عمل از

 در که باشد داشته صورت آن به عمل بودن باطل به یقین اینکه مگر آورد؛ جا به طور همان را عمل باید اجیر
 ت اهلل سیستانی()آی.باشدمی باطل اجاره صورت، این

 خود وظیفه : مالکدآیه اهلل مکارم در بحث نیابت در حج دارند)آیت اهلل مکارم( . باید همان طور بجا آورد -
 باید کند، عمل فتوى فالن طبق بر که اند خواسته او از مثال شده، اجیر خاصّى کیفیّت به اگر ولى اوست،
 1.گردد انجام اش وظیفه هم و شود، مراعات خاص کیفیّت آن هم که دهد انجام طورى

 شده است عمل را به طور مخصوصی انجام دهد: شرط نجیر اگر با اب( 

)حضرت امام، آیت اهلل  کند. عمل خویش تقلید مرجع فتوای طبق و باید در آن عمل به تکلیف خود رفتار نماید -
 سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 انجام مستحبات در نماز استیجاری

 0از مستحبات را باید در نماز استیجاری رعایت نماید؟ اجیر چه مقدار

 طورى نباشد]یعنى هم انصرافى ونشود تعیین مستحبّات آوردن بجا حیث از عمل در مخصوصى کیفیّت اگر -
 یا و هست آن همراه مستحبى عمل فالن مثال که شودمى فهمیده خود به خود نکند، هم تعیین اگر که نباشد
 )حضرت امام( .آورد بجا را اینها مانند و رکوع اکبر اللّه و قنوت مثل را متعارف حبّاتمست است واجب ،[نیست

 نداده قرار خواندن، نماز مسجد در یا کردن برگزار جماعت به مانند خاصی؛ شرط استیجاری نماز برای اگر -
 )امام خامنه ای( .دهد انجام آن واجبات با را نماز که است الزم فقط اجیر بر باشند

 مستحبات از مقداری باید بخواند، آن مستحبات از مقدار چه با را نماز که نکنند شرط صریح طور به اجیر با گرا -
 از بیش مستأجر، منظور بفهماند که باشد اینشانه آنکه مگر آورد؛ جا به است معمول که را یومیّه نمازهای

 تعداد منظور، بلکه ؛ نیست یومیّه نمازهای مولمع مستحبّات همه انجام منظور، آنکه یا نیست نماز واجب مقدار
 )آیت اهلل سیستانی( .است مستحبات از معیّنی

                                                                                                                                                                                     
 1ثقی، کتاب الصاله، القول فی الصاله االستیجار، م. عروه الو 0
  0899، م0؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج0500، م0. توضیح المسائل مراجع، ج1
1  .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=07110&mid=160001 
؛ سایت 0911، م0سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج از طرف دفتر معظم له، 99اوی ارسالی سال ؛ امام خامنه ای، اختالف فت0505، م0. توضیح المسائل مراجع، ج0

 01آیت اهلل مکارم:تحریر الوسیله، کتاب الصاله، القول فی الصاله االستیجار، م

151706&mid=00557&catid=1&lid=10em.ir/main.aspx?typeinfo=https://makar 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44557&mid=253746
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44557&mid=253746
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 باید را نماز بگویند مثلًا) کنند شرط او با را مخصوصى طرز اگر شودمى روزه و نماز قضاى براى اجیر که کسى -
 تکلیف مطابق نکنند او با ىخاصّ شرط اگر امّا کند، عمل شرط به باید( بخواند ساعت فالن در یا مسجد در

 نیست الزم آن از بیش و آوردمى جا به است معمول آنچه نیز مستحبّات در و دهد انجام معمول طبق و خود
 )آیت اهلل مکارم( .کنند شرط مگر

 خواندن اذان و اقامه برای نماز استیجاری

 1کسی که نماز استیجاری بالشرط گرفت، آیا اذان و اقامه خواندن الزم است یا خیر؟

  )حضرت امام( باید طبق متعارف در نماز استیجاری عمل نماید. -

 نداده قرار خواندن، نماز مسجد در یا کردن برگزار جماعت به مانند خاصی؛ شرط استیجاری نماز برای اگر -
 )امام خامنه ای( .دهد انجام آن واجبات با را نماز که است الزم فقط اجیر بر باشند

 گقته واقامه اذان نماز هر برای باید بخوانی سرهم پشت رکعت 11 اگر استیجاری نماز برای

 ؟ کافیست آن ی همه برای یکی یا شود

 1)آیه اهلل مکارم(. است کافی یکی برای اقامه و اذان شود، خوانده هم سر پشت که صورتی در -

 مستحبات متعارف در نماز استیجاریعمدی ف نایب در صورت ترک تکلی

بدون اذان و اقامه  لذا شخصی نماز استیجاری گرفت و شرط هم نبود که اذان و اقامه بخواند و

 3صحیح است یا خیر؟ نماز را تمام کرده است؛ آیا

 بوده و انجام نداده، ذی حق نیست.متعارف  نمازی که خوانده صحیح است؛ و از اجرت نسبت به آنچه  -
 )حضرت امام(

 یاو چه م ی یفهخوانده وظ یحاتتسب یکنشده در نمازها  یبا و یکه شرط خاص یریاج

 4باشد؟

مسئله توافق کند و  ینکه وجه را به او داده در ا یبا کس یدکار خالف معمول است با ینا ینکهبا توجه به ا -
 )آیت اهلل مکارم( بپردازد. یربه فق یطر آن کمبود از طرف صاحب اصلرا بخا یندارد مبلغ یچنانچه دسترس

 أداء على یقتصر کان بأن االستیجاریة صالۀ أداء فی المتعارفة بالکیفیة األجیر یتقیّد لم اذا

 ؟ حکمه هو فما واألقوال الحرکات من فقط الواجب

 االتیان کان اذا نعم االجرة یستحق وال بذلک المیت ذمة افرغ وان علیه المستأجر العمل یحقق لم:  الجواب -
 االجرة من العمل ذات یقابل ما یستحق فهو علیه االجرة تنبسط الذی العمل جزء قبیل من المتعارفة بالصّالة

 أخذ اذا وامّا االُجرة من شیئاً یستحق فال التقیید بنحو االجارة فی مأخوذاً المتعارفة بالکیفیة االداء کان اذا وامّا

                                                           
  701؛ امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س0690، س161ص ،1ج ی،جلد01حضرت امام، استفتائات . 0
1  .https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00511&mid=166700# 
  0695، س161ص ،1ج ،یجلد01حضرت امام، استفتائات . 1
  یجاریاز مستحبات ترک شده در نماز است یجبران برخ یجار،احکام است یجاری،استفتائات، نماز است یت،مکارم، سا. 0
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 ) آیه اهلل.  االجارة معه وقعت من یراجع أن فالبد الشرط تخلف خیار للمستأجر فیثبت الشرط بنحو جارةاال فی
 1سیستانی(

 2فراموش کردن برخی از واجبات یا مستحبات نماز توسط نایب با فرض صحت نماز

از غیر از ارکان را اگر نایب برخی از مستحباتی که باید انجام می داد را فراموش کند یا بعضی از واجبات نم -
فراموش کند، در صورتی که انجام اینها در ضمن اجاره شرط شده باشد، مستاجِر طبق خیار تخلف شرط  می 
تواند اجاره را فسخ کند، ودر صورت فسخ اجره المثل عمل ناقص به اجیر می رسد و در صورتی که این امور بر 

تامه بوده به نسبت نقص از اجره کسر می شود ولی اگر  اجیر شرط نشده باشد در صورتی که مورد اجاره نماز
 مورد اجاره فارغ شدن ذمه]میت[بوده اجیر]تمام[اجرت را مالک می شود.)حضرت امام(

ی که باید انجام می داد را فراموش و یا برخی از مستحباتکند فراموش  راواجبات غیر رکنی اجیر برخی از اگر  -
غ شدن ذمه میت باشد، همانطور که در اجاره های متعارف همین گونه کند اگرمتعلق اجاره در حقیقت فار

، مگر اینکه قرینه ای باشد بر اینکه منظور از اجاره تقسیم اجره بر است، اجیر استحقاق اجرت کامل را دارد
تمام عمل بوده که در این صورت به نسبت نقصان از اجرت کم می شود، در صورتی که انجام اینها در ضمن 

ره شرط شده باشد، مستاجِر طبق خیار تخلف شرط  می تواند اجاره را فسخ کند، ودر صورت فسخ اجره اجا
المثل عمل ناقص به اجیر می رسد، لبته اگر قرینه ای بر وقوع عقد به شکل دیگری باشد طبق همان حات 

 .)آیه اهلل سیستانی(عمل می شود

یزی از واجبات را فراموش کند ولی طبق وظیفه خودش به نحو متعارف باشد و یا چمستحبات اگر فراموشی  -
نسبت به صحت نماز عمل کند و همچنین در مورد شکیات و غیر آنها، در تمام این موارد مستحق کل اجره 

 است.)آیه اهلل مکارم(

 رعایت ترتیب در خواندن نمازهای میت

 1آیا برای خواندن نمازهای میت رعایت ترتیب الزم است؟

ضای نمازهای میت به ترتیب خوانده شود، اگر چه بدانند که میت ترتیب نمازهای خود را می زم نیست قال -
رعایت ترتیب بین نمازهایی که ترتیب بین انها الزم است، مانند نماز ظهر و عصر از یک ، البته است دانسته

 آیت اهلل مکارم(  ،امام خامنه ای، 0)حضرت امام روز، الزم است.

 نماز مثل دارد؛ ترتیب آنها ادای که نمازهایی در مگر نیست؛ واجب ترتیب رعایت میّت، نمازهای قضای در -
 کرده اجیر را او اگر ولی گذشت؛ قبالً که همچنان شب یک از عشا و مغرب نماز یا روز یک از عصر و ظهر

 رعایت را ترتیب یدبا بداند، الزم را ترتیب مرجع، آن و کند عمل او ولیّ یا میّت، مرجع فتوای طبق که باشند
 )آیت اهلل سیستانی( .نماید

                                                           
 007سوال نجف، استفتاءات( سیستانی اهلل آیه) .  0
 18. عروه الوثقی، کتاب الصاله، القول فی الصاله االستیجار، م 1
 0911م ،0ج جامع، المسائل توضیح ؛ سیستانی، 701؛ امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س0501، م0ج. توضیح المسائل مراجع، 1
 . نظر امام در رساله فارسی و تحریر الوسیله در این مسئله با حاشیه عروه متفاوت است. 0



14 
 

  هدیه کردن ثواب عملنه قصد نیابت،  قصد داشتن

می دهد یا  انجام( میّت مثالً) عنه منوب ذمّه شدن پاک و فارغ قصد به را عمل نایب بایدآیا 

 0تواند ثواب عمل را به میت هدیه دهد؟

اگر لی ومنوب عنه را بکند نه قصد تقرب خودش را  قصد تقرب اید خود را به جای میت فرض کند وجیر با -
 جای به را خود اجیر یا نایب اگر، همچنین عملی را انجام دهد و ثواب آن را برای او هدیه کند، کافی نیست

 از کفایت واجب احتیاط بنابر دهد، انجام آنچه بر عهده میت است بقصد به را عمل بلکه نکند فرض میت
  ضرت امام()ح.کند نمی عنه منوب

 )امام خامنه ای( .دنماز قضا بخوان ،شده یراج یشکه برا یتیاز م یابتبه ن یدبااجیر  -

 شدن پاک و فارغ قصد به را عمل و داشته نیابت قصد وی که نمود اکتفاء نایب عمل به توانمی صورتی در -
 هدیه نظر مورد فرد به را ثوابش و دهدا انجام را عمل تنها اگر این بنابر. دهد انجام( میّت مثالً) عنه منوب ذمّه
)البته الزم نیست نایب خودش را به منزله منوب عنه قرار دهد بلکه کافی است .نیست نیابت در کافی کند،

 )آیت اهلل سیستانی( عمل را به نیابت از او انجام دهد.(

نماید و اگر عملى را انجام شخص نایب باید خود را به جاى میّت فرض کند و عبادتى را که بر ذمّه اوست قضا  -
 )آیت اهلل مکارم( .شود دهد و ثواب آن را براى او هدیه کند دین او ادا نمى

 نیابتدر احکام متفرقه 

 یگربه فرد د یجارینماز است یواگذار

به جا  یکیشر یا یدواگذار نما یگریتواند نماز را که گرفته است به د یشخص نائب م یاآ 

 آورند؟

 2:خود فرد شده باشد الف: شرط مباشرت

که  یبه کس ید،بخوان یدتوان یو اگر نم یدواگذار کن یگریبه د یدتوان ینم ید،که خودتان بخوان یدشده ا یراگر اج -
 )حضرت امام( .یدکن کرده مراجعه یرشما را اج

(، بدون اذن طور است ینا یجاریشده که شخصا نماز را بخواند )چنانچه معمول در نماز است یراگر شخص اج -
 )امام خامنه ای( واگذار کند. یگریبه د یدکننده نبا یراج

 ید. )آیت اهلل سیستانی(واگذار کن یگریبه د یدتوان ینم ید،که خودتان بخوان یدشده ا یراگر اج -

رت مباش یجار)ظاهر است یرد؛اجازه بگ ینکهواگذار کند مگر ا یگریتواند عبادت را به د ینم یراج یجار،در است -
 . آیت اهلل مکارماست(

                                                           
 جامع، المسائل توضیح ؛ سیستانی،0196/01/11استفتاء:  یختار    061908شماره استفتاء:  ی،استفتاء خصوص ی،امام خامنه ا ؛ 0517، م0. توضیح المسائل مراجع، ج0
 0ماالستیجار صالة فی القول الصاله، ؛ عروه الوثقی، کتاباالستیجار صالة فی القول الصاله، کتاب الوسیله، ؛ تحریر0891م ،0ج
؛ 0688، س161،ص1ج ی،جلد01حضرت امام، استفتائات یگر؛ به فرد د یجاریاستنماز  یشونده، واگذار یراج یطشرا یجاری،استفتائات، نماز است یت،مکارم، سا. 1

  0197/01/06استفتاء:  یختار    918501شماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 757، م0سیستانی، منهاج الصالحین، ج
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 1ب: اگر شرط مباشرت نشده باشد:

 اگر نماز را قبول کرده است تا خودش بخواند یا به دیگری واگذار نماید:

 دیگرى است جایز باشد، نموده اجیر عمل براى را خودش که آن بدون دهد، انجام را کار باشد کرده قبول اگر -
نمی تواند فرد دیگر را به مبلغ کمتر اجیر نماید  احتیاط واجب، بنابر رتصو این در لکن نماید، اجیر آن براى را

 )حضرت امام( .باشد کم چه اگر مگر اینکه بعضی از عمل را خودش انجام دهد

نمی تواند فرد دیگر را به مبلغ کمتر اجیر نماید مگر اینکه بعضی از عمل را خودش انجام دهد. )امام خامنه  -
 آیت اهلل مکارم(ی، ا

می تواند فرد دیگر را به مبلغ کمتر اجیر نماید مگر اینکه بعضی از عمل را خودش انجام دهد، البته درصورتی ن -
کما اینکه متعارف انحالل آن به -که  مورد اجاره به حسب تعداد نمازها به اجاره های متعدد منحل نشود

جام برخی از عمل جایز نیست. )آیت در این صورت واگذاری آن به قیمت کمتر حتی با ان -چندین اجاره است
 اهلل سیستانی(

 2نوع یا کمیت نیابتشک نایب در 

اگر اجیر اصل نیابت را یقین دارد لکن در مقدار آن شک دارد و یا بین دو امر متباین تردد دارد 

 وظیفه اش چیست؟

 وجب متباینین بین تردّد ذاوإ األقلّ، على االقتصار جاز واألکثر األقلّ بین علیه المستأجر العمل تردّد إذا -
  .بالجمع االحتیاط

 من االستعالم یمکن ولم الحضر أو السفر صالة علیه المستأجر أنّ فی فشکّ مثالً شهر لصالة نفسه آجر إذا
 اإلتیان وجب مثالً الظهر أو الصبح أنّها فی وشکّ لصالة نفسه آجر لو وکذا بالجمع، االحتیاط وجب المؤجر

 سیستانی()آیت اهلل  .بهما

 3دارای وقت مشخص استیجاری عبادت انجام در تاخیر

 آن از بعد ندارد حق ندهد، انجام مدّت آن در را آن تمام یا عمل اجیر وشود  معیّن مدّتى و وقت اجیر براى اگر -
 شخص مانند دهد، انجام( گرفتن اذن بدون) اگر و بگیرد اذن مستأجر از آنکه مگر دهد انجام را آن مدّت،

 در مثل) زایدى شرط عنوان به معیّن وقت در عمل انجام قرارداد اگر ولى شود،نمى اجرت مستحقّ کنندهرّعتب
 در آن انجام که داشته هم شرطى آن بر عالوه و دهد انجام را عمل اجیر که) است بوده( اجاره عقد ضمن
 شده معین که اجرتى همان مستحقّ( دهد انجام مدّت آن از بعد و) کند تخلّف اگر اجیر( باشد معیّنى مدّت
 نماید، فسخ اگر پس دارد، شرط تخلّف خاطر به را اجاره کردن فسخ حق اجیرکننده( مورد همین در) و شودمى

 )حضرت امام(.دارد را المثل اجرة استحقاق اجیر و گیردمى پس گرفته، اجیر که را اجرتى

                                                           
؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، 757، م0؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج10از استیجاری، م؛ العروه الوثقیٍ، نم9تحریر الوسیله، نماز، نماز استیجاری، محضرت امام، . 0
 0195/10/08استفتاء:  یختار    600717شماره استفتاء: ، اجاره، حکم بیشتر یا کمتر بودن اجرت اجاره دوم از اجاره اول و استفتاء خصوصی، 06، درس1ج
 :767 مسألة 176 مسألة0ج-.آیت اهلل سیستانی، منهاج 1
 15؛ عروه الوثقی، کتاب الصاله، القول فی الصاله االستیجار، م01. تحریر الوسیله، کتاب الصاله، القول فی الصاله االستیجار م 1
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 آن از بعد ندارد حق ندهد، انجام مدّت آن در را آن تمام یا عمل اجیر و شود معیّن مدّتى و وقت اجیر براى اگر -
 بگیرد.)آیات عظام سیستانی و مکارم( اذن مستأجر از آنکه مگر دهد انجام را آن مدّت،

 گذشت مدت زیادی از اجاره و عدم انجام ان توسط نائب

 و نماز (سره قدس) خمینی امام حضرت دفتر از داشتم که مالی زیاد مشکالت دلیل به بنده

 پس که ندارم پولی حال و کنم تمام را آن قرار، سر در نتوانستم بعداً ولی. گرفتم روزه

 دهم؟ انجام توانممی وقت از بعد چیست؟ اموظیفه. بدهم
 مدت گذشت از بعد آن انجام صورت این در اندکرده معیّن وقتی روزه و نماز انجام منظور به شما برای اگر -

 اجرت مستحّق دهید انجام اجازه بدون اگر و است کرده اجیر را شما که شخصی اجازه با مگر نیست؛ صحیح
 0)امام خامنه ای( .باشیدنمی

 مشخّصى زمان ولى است؛ شده اجیر زید مرحوم روزه و نماز سال یک انجام براى شخصى

 اجاره و گذردمى اجاره زمان از سالها اکنون و است نشده تعیین کار این انجام براى

 چیست؟ او وظیفه فعلًا است؟ شده گناهى مرتکب مستأجر آیا است، کرده فوت نیز دهنده
 پول دهندگان به دسترسى اگر و دهد، انجام را خود وظیفه باید اکنون ولى است؛ شده خالف مرتکب مستأجر -

 1)آیت اهلل مکارم( .بگیرد اجازه احتیاطاً نیز آنها از دارد،

 زقبل از انجام نمافوت اجیر 

 اگر اجیر قبل از انجام نمازهای میت فوت کند، تکلیف چیست؟

 3 :دت مشخص مثال یک سالالف( اجیر در م

باید برای نمازهایی که می دانند به جا نیاورده، دیگری را اجیر نمایند اگر پیش از تمام شدن مدت فوت نماید،  -

)حضرت امام، آیت  .ر احتیاط واجب اجیر بگیرندبلکه برای نمازهایی که احتمال می دهند به جا نیاروده باید بناب
 اهلل سیستانی(

 4:اجیر شده استبدون تعیین مدت مشخصی، ب( 

 :و اجرت همه آنها را گرفته باشداگر پیش از تمام کردن نمازها بمیرد 

به ولی چنانچه شرط کرده باشند که تمام نمازها را خودش بخواند، باید اجرت مقداری را که نخوانده از مال او  -
میت بدهند، مثال اگر نصف آنها را نخوانده، باید نصف پولی را که گرفته از مال او به ولی میت بدهند، و اگر 
شرط نکرده باشند، باید ورثه اش از مال او اجیر بگیرند، اما اگر مال نداشته باشد بر ورثه او چیزی واجب 

 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( .نیست

                                                           
 استیجاری روزه و نماز انجام در . استفتائات جدید، نماز استیجاری، تأخیر 0
 . سایت آیت اهلل مکارم: 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&mid=150568&catid=01156 
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که  یکننده تنها نماز یرکه اج یبخواند طور یرکرده باشد که تمام نمازها را خود اج یدق دهیرکنناگر اج الف: -

 یّردو کار مخ ینب یرکنندهباطل است و اج یربخواند را از او خواسته، اجاره نسبت به ما بعد فوت اج یرخود اج
 یماندهباق یکه در برابر نمازها را یقرارداد اجرتاز  یآنکه اجاره مقدار گذشته را فسخ نکند و مقدار یااست: 
را کسر نموده و مقدار  0فسخ کرده و اجرة المثل یزآنکه اجاره مقدار گذشته را ن یاو  یردپس بگ گیرد،یقرار م

 .یردرا پس بگ یماندهباق

 یرکه اج یبخواند طور یرقضا را خود اج یاجاره کننده شرط کرده باشد که تمام نمازها کهیدر صورت ب:

 یرکنندهها را بخواند، اجآن یرآن که خود اج یگریانجام نمازها و د یکیخواسته است  یررا از اج یزو چکننده د
را پس  یماندهبه جا آورده کسر نموده و مقدار باق یررا که اج یو اجرت المثل مقدار یداجاره را فسخ نما تواندیم

 .یردانجام نداده بگ یررا که اج یماندهقبا یآنکه اجاره را فسخ نکرده و اجرت المثل نمازها یا یردبگ

 یاش از مال او براورثه یدخودش نمازها را بخواند، با یرنکرده باشد که اج یدق یااگر اجاره کننده شرط  ج:

از  یّتو ذمّه م یستواجب ن یزیمال نداشته باشد، بر ورثه او چ یّتامّا اگر م یرندبگ یراج یماندهباق ینمازها
 )ایت اهلل سیستانی( .شودیو پاک نممال فارغ  یاعمل 

 ضامن بودن واسطه نماز نیابتی

 عدم انجام نمازها توسط اجیر به جهت ناتوانی

 ندارند قدرت ها آن حاال و بخوانند نماز که دیگر شخصی برای گرفتم وجوهی شخصی از من

 حاال گرفتم، وجه من که مقداری به است کافی آیا بدهند؛ توانند نمی را وجه و بخوانند نماز

 بدهم؟ را نماز تمام امروز قیمت به یا و بدهم نماز ها میت برای
 1امام()حضرت .نیستید ضامن اید، کرده عمل وظیفه مطابق شخص آن به دادن پول در شما اگر تعالی، بسمه -

 عدم صحت قرائت اجیر

 االیصال فی الوسیط على فهل مات قد و صحیحة تکن لم الصالۀ فی االجیر قراءۀ ان تبین اذا

 ؟   االجارۀ حین قرائته بصحة واثقا کان اذا بشیء

 3(آیه اهلل سیستانی) .الفرض فی الوسیط على الشیء -

 نیابت افراد متعدد از یک میت

اگر بخواهد چند نفر را اجیر نماید تا نماز قضای یک میت را بخوانند، آیا رعایت ترتیب در بجا 

 0وسط افراد اجیر الزم است؟آوردن نمازهای قضا ت

                                                           
  . منظور از اجرت المثل، ارزش کار در نظر عرف است.0
  [0689 سؤال]160ص  1. ج(س) خمینی امام . استفتائات 1
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هرگاه اشخاص متعدّدى را براى قضاى نماز میّت اجیر کند الزم نیست براى هر کدام وقت معیّنى را تعیین  -
]رعایت ترتیب بین نمازهایی که ترتیب  جا آورندند در هر وقت که بخواهند نماز را به توان نماید، بلکه آنها مى

 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( ر و عصر از یک روز، الزم است[.بین انها الزم است، مانند نماز ظه

 معین را وقتی آنها کدام هر برای نیست الزم کند، اجیر میّت قضای نماز خواندن برای را نفر چند انسان اگر -
 یک از عشا و مغرب نماز یا روز یک از عصر و ظهر نماز مثل دارد ترتیب آنها ادای که نمازهایی در مگر نماید
 جا به دیگری اجیر را روز همان عصرِ نماز و اجیر یک را ظهر نماز باشد قرار چنانچه صورت، این در که شب
 از کدام هر برای است الزم آورد، جا به دیگری اجیر را شب همان عشای نماز و اجیر یک را مغرب نماز یا آورد
 انی()آیه اهلل سیست.شود رعایت ترتیب تا نماید معیّن را وقتی آنها

 1به جماعت خواندن نماز استیجاری

اگر در نماز استیجاری شرط فرادا خواندن نشده باشد می توان آن را به جماعت خواند و فرقی نمی کند فردی  -
که نماز استیجار می خواند امام بایستد یا ماموم ولی اقتدا کردن به امامی که نماز استیجاری می خواند بنابر 

مگر در صورت علم به اینکه نماز قضای حتمی میت را می خواند نه نماز  احتیاط واجب صحیح نیست
 احتیاطی.)حضرت امام و آیه اهلل سیستانی(

اگر در نماز استیجاری شرط فرادا خواندن نشده باشد می توان آن را به جماعت خواند و فرقی نمی کند فردی  -
کردن به امامی که نماز استیجاری می خواند بنابر  که نماز استیجار می خواند امام بایستد یا ماموم ولی اقتدا

 .)آیه اهلل مکارم(حتی در صورت علم به اینکه نماز قضای حتمی میت را می خواند احتیاط واجب صحیح نیست

 2اجرت اجیر در صورت تبیین بطالن اجاره

 براى اجیر ،است بوده باطل اجاره شود معلوم عمل از )مکارم: اجیر عمل را به امر مستاجر انجام دهد و(بعد اگر -
 .شود فسخ آن غیر یا شدن مغبون خاطر به اجاره اگر است همچنین و دارد را المثل اجرة استحقاق کارش

 )حضرت امام، آیه اهلل مکارم(

دارد)البته اگر اجره  را المثل اجرة استحقاق کارش براى اجیر ،است بوده باطل اجاره شود معلوم عمل از بعد اگر -
 از اجره المسمی بیشتر باشد و حین اجاره اجیر عالم به بطالن باشد بیشتر از اجره المسمی را حق ندارد(المثل 

 )آیه اهلل سیستانی( .شود فسخ آن غیر یا شدن مغبون خاطر به اجاره اگر است همچنین و
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