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 20 ................................................................................................................................................. یسهو ترک( ب
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 20 ..................................................................................................................................... وقت قیض جهت به
 23 ..........................................................................جماعت نماز در امام رکوع به دنیرس هدف به قرائت ترک

 23 ...................................................................................................................................................... قرائت در معتبر طیشرا
 23 .................................................................................................................................................. مواالت و بیترت -0

 23 ........................................................................................... حروف نیب ادیز فاصله جادیا صورت در قرائت حکم
 22 ............................................................. دیجد یا کلمه تولد و تالوت نیح هم از یجدا کلمات چسباندن حکم

 22 ....................................................................................................... اذکار ریسا و قرائت نیب در صلوات فرستادن
 22 .............................................................................................................................. حروف و کلمات حیصح تلفظ -3

 22 ...........................................................................................................................................حیصح قرائت از مراد
 20 ................................................................................................................................... حروف مخارج تیرعا

 20 ............................................................................................................................................ یخوان لب حکم
 22 ........................................................................................................................ حکم نیا به جاهل حکم

 22 .................................................................................................................................................... یدیتجو قواعد
 22 ................................................................................................... نماز در  یدیتجو قواعد تیرعا حکم( الف
 22 .................................................................................................. کلمه کی در نیمثل ادغام تیرعا حکم( ب
 22 ...................................................................................................... لمهک دو در نیمثل ادغام تیرعا حکم( ج
 22 ................................................................................................ نماز قرائت در رملونی ادغام تیرعا حکم( د
 22 ..................................................................................... یشمس حروف در( ال) از الم ادغام تیرعا حکم( ه
 22 ................................................................................................................ نماز در وصل همزه تلفظ حکم( و
 22 ......................................................................................................... نماز قرائت در الزم مد تیرعا حکم( ز
 22 ............................................................................................................ نماز قرائت در اشباع تیرعا حکم( ح
 22 ........................................ نماز در( ادغام اقالب، اخفاء، اظهار،) ساکنه نون یدیتجو قواعد تیرعا حکم( ط
 22 ................................................................................................. حرکت به وقف و سکون به وصل حکم( ی

 22 ....................................................................................................................... دو نیا تیرعا عدم حکم
 22 ..................................................................................................................... نماز قرائت در وقف مالک
 22 ............................................................. «سَالمٌ اَمْر کُلِّ مِنْ هِمْرَبِّ بِاِذْنِ» هیآ در« امر» کلمه یرو وقف

 22 .................................................................................................................................... مشهورة ریغ قرائات حکم
 22 ............................................................................. سوره و حمد کلمات از یبرخ در قرائت اختالفات یبررس

 22 ............................................................................................................... حروف مخارج ای اعراب به جاهل حکم
 21 ................................................................................................ نماز در وجه دو هر به مشکوک کلمه قرائت

 21 ......................................................................................................... خوانده غلط را قرائت یمدت که یکس حکم
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 21 ............................................................................................................................................................. عمدا
 21 .............................................................................................................................................. جهل جهت به
 20 ............................................................................................................................................... عجز جهت به

 20 .................................................................................................. لهجه جهت به حیصح قرائت از ناتوان
 23 ......................................................................... نماز قرائت بهبود یبرا یمصنوع دندان دادن قرار لزوم

 23 ...........................................................................................................................................إخفات ای جهر تیرعا -2
 23 ............................................................................................................................................. اخفات و جهر حکم

 23 ......................................................................................................................................... هیومی ینمازها در
 23 ............................................................................................................ جمعه روز ظهر نماز قرائت حکم
 22 ....................................................................................................................... إستعاذه در اخفات و جهر
 22 ........................................................................................................ ها سوره اهلل بسم در اخفات و جهر
 22 ....................................................................................... قرائت از ریغ نماز اذکار یباق در اخفات و جهر

 22 ................................................................................................................................................ جمعه نماز در
 22 ................................................................................................................................................. اتیآ نماز در
 20 ............................................................................................................................................... طواف نماز در
 20 ................................................................................................................................... یمستحب ینمازها در

 20 ........................................................................................................................................... اخفات و جهر از مراد
 20 ................................................................................................................... بلند اریبس یصدا با قرائت اداء حکم
 20 .....................................................................................................................................اخفات و جهر ترک حکم

 20 ................................................................................................................................................. یعمد ترک
 22 ................................................................................................................................................. یسهو ترک

 22 ....................................................................................................................................... شرط نیا از عاجز حکم
 22 ...................................................................................................است ضرر موجب اخفات که ییجا در جهر

 22 ........................................................................................................................ قرائت صحت با اجهار تزاحم
 22 ................................................................... وقت آخر تا اخفات و جهر در عذر شدن برطرف احتمال ای علم

 22 .................................................................................................................................... قرائت نیح استقرار تیرعا-0
 22 ............................................................................................................. حمد از بعد سوره در معتبر طیشرا تیرعا -2

 22 ................................................................................................................................ باشد حمد سوره از ریغ( الف
 22 ........................................................................................................................ قصد بدون یا سوره خواندن

 22 ....................................................................................................................................باشد کامل سوره کی( ب
 22 ..................................................................................... یمستحب ینمازها در سوره از یبخش خواندن حکم
 22 ........................................................................................................................................یبیترک یها سوره
 22 .......................................................................................................... نماز قرائت در ها سوره اهلل بسم حکم

 22 ......................................................................................................................... اهلل بسم تیجزئ یبررس
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 22 ............................................................................................. اهلل بسم قرائت از قبل سوره نییتع وجوب
 22 ........................................................... سوره آن از نظر صرف و سوره کی تین به اهلل بسم گفتن حکم

 22 ........................................................................................................................................ نباشد عزائم سور از( ج
 22 ......................................................................................................................... هیومی واجب ینمازها در( 0

 22 ....................................................................................................................................... یعمد خواندن
 22 .......................................................................................................................................یسهو خواندن
 22 ................................................................................................ نماز در واجب سجده هیآ به دادن گوش

 22 .............................................................................................................................. یمستحب ینمازها در( 3
 21 ................................................................................................................................... شود خوانده حمد از بعد( د

 21 ....................................................................................................................... سوره و حمد بیترت به جاهل
 21 ......................................................................................................................................................... قرائت متفرقه احکام

 21 ............................................................................................................................. قرائت نیح امیق در استقرار وجوب
 21 .............................................................................................................. قرائت نیح استقرار یسهو رفتن نیب از
 20 ..................................................................................................................... گرید سوره به سوره کی از عدول حکم

 20 .................................................................................................................................................... یاریاخت عدول
 20 ................................................................................................................................... یمستحب ینمازها در
 20 ..............................................................................................................عهجم روز از ریغ واجب ینمازها در

 20 ...................................................................................................... کافرون و دیتوح سوره ریغ از عدول
 20 ............................................................................................................. کافرون و دیتوح سوره از عدول

 20 ........................................................................................................................ جمعه روز واجب ینمازها در
 23 .................................................................................................................................................. یاضطرار عدول

 22 ..........................................................................................................................  قنوت حال در قرائت اصل در شک
 22 .............................................................................................................  رکوع به رفتن حال در قرائت اصل در شک
 22 ............................................................................................................................................... قرائت صحت در شک

 20 ..................................................................................................................................... تکرار تیفیک در یاتیجزئ
 20 ............................................................. شک ای اشتباه خاطر به کلمه اعاده صورت در کلمه الم و ال تکرار
 20 ............................................................................................................... نفس قطع لیدل به الم و ال تکرار

 20 ............................................................................................................................... اتیآ انیپا در ننکرد وقف حکم
 22 ............................................................................................................................................................... قرائت مستحبات
 22 ............................................................................................................................................................... قرائت مکروهات

 22 .................................................................................................. چهارم و سوم عترک در قرائت احکام

 22 .............................................................................................................................. چهارم و سوم رکعت در مکلف فهیوظ
 22 ................................................................................................................................. کی هر شروع از بعد رییتخ بقاء
 22 ......................................................................................................................... حمد؟ سوره ای است أفضل حاتیتسب
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 22 ............................................................................................................................................ اربعه حاتیتسب انجام تیفیک
 22 .................................................................................................... اضطرار و اریاخت حال در حاتیتسب در واجب مقدار
 22 .................................................................................................................................. حاتیتسب گفتن مرتبه دو حکم
 22 ....................................................................................................................... بار سه از شتریب حاتیتسب گفتن حکم
 22 ............................................................................................................................... حاتیتسب در اتاخف و جهر حکم

 22 ................................................................................................................................................ اخفات ترک حکم
 22 ...................................................................................................................... اهلل بسم با اربعه حاتیتسب شروع حکم
 22 ................................................................................................... مأثورة حاتیتسب یجا به گرید یاذکار گفتن حکم

 22 ............................................................................................................. فهیوظ انجام در اشتباه مختلف یصورتها یبررس
 22 .............................................................................. است اول رکعت دو رد کند تصور نماز آخر رکعت دو در نمازگزار
 21 .............................................................................. است آخر رکعت دو در کند تصور نماز اول رکعت دو در نمازگزار
 21 ............................................................... دیایب زبانش به حمد سوره یاراد ریغ صورت به آخَر رکعت دو در نمازگزار

 20 .......................................................................................................................................... حاتیتسب تعداد در شک حکم

 20 ................................................................................................................................................................................................ ذکر
 13 ................................................................................................................................ ذکر یمعنا

 13 ............................................................................................................................... ذکر واجبات

 20 .............................................................................................................................................................................. استقرار
 20 .............................................................................................................................................. واجب اذکار گفتن نیح
 23 ......................................................................................................................................... یمستحب اذکار گفتن نیح

 23 ................................................................................................................................................. ... اهلل بحول ذکر
 23 ........................................................................................................................................................ اذکار خواندن حیصح

 23 ......................................................................................................................................................... نماز واجب اذکار
 22 .................................................................................................................................................... نماز یمستحب اذکار

 22 .............................................................................................................................................................................................. رکوع
 12 ................................................................................................................. آن حکم و رکوع یمعنا

 22 .............................................................................................................................................................................. فیتعر
 22 ............................................................................................................................................................... رکوع اصل حکم
 22 ....................................................................................................................................................... رکوع نشد ادیز حکم

 22 ............................................................................................................................................. واجب ینمازها در( الف
 22 .......................................................................................................................................... یمستحب ینمازها در( ب

 22 .................................................................................................................................................................... عمدا
 20 ....................................................................................................................................................................سهوا

 20 .................................................................................................................... یمائیا ای یجلوس رکوع شدن کم ای ادیز
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 20 ....................................................................................................................... جمعه نماز در رکوع یسهو شدن ادیز
 22 ................................................................................................................................ جماعت نماز در رکوع شدن ادیز
 22 ........................................................................................................................................................ رکوع شدن کم حکم

 22 ............................................................................................................................................. واجب یهانماز در( الف
 22 .................................................................................................................................................................... عمداَ
 22 ....................................................................................................................................................................سهوا
 22 ................................................................................................ دیایب ادشی اول یسجده به دنیرس از شیپ

 22 .................................................................................................. دیایب ادشی سجده دو نیب ای اول سجده در
 22 ................................................................................................. دیایب ادشی دوم یسجده به دنیرس از پس

 22 .......................................................................................................................................... یمستحب ینمازها در( ب
 22 .................................................................................................................................................................... عمدا
 22 ....................................................................................................................................................................سهوا

 19 ............................................................................................................................. رکوع واجبات

 22 .............................................................................................................................................. رکوع مقدار به شدن خم. 0
 22 ............................................................................................................................................................ صحت شروط

 22 ............................................................................................ (رکوع از قبل امیق) رود رکوع به امیق حالت از( الف
 22 ............................................................. قنوت ای قرائت اتمام از بعد امیق حال در رکوع از قبل نکردن مکث

 22 ................................................................................................................................ باشد نماز رکوع قصد به( ب
 22 ...................................................................................................................................... باشد یشرع مقدار به( ج

 22 ................................................................................................... رکوع در زنان یبرا شدن خم واجب مقدار
 22 ................................................................................... دارند نامتعارف دنب که یافراد یبرا شدن خم مقدار
 22 ..................................................................................................................... نشسته نماز در شدن خم مقدار

 22 ................................................................................................................................................... باشد متعارف( د
 22 ................................................................................................................................... نباشد یزیچ به هیتک با( ه
 22 ..................................................................................................................... رکوع در زانوها بر دستها گذاشتن حکم

 22 .............................................................................................................. نشسته نماز در زانوها بر دستها گذاشتن
 22 ........................................................................................................................... رکوع یبرا شدن خم از عاجز حکم

 22 ....................................................................................................................................... است عاجز شدن خم از
 22 ............................................. یمائیا رکوع با ستادهیا نماز و شدن خم و نشسته نماز خواندن نیب امر دوران

 22 ................................................................................................................... است دهیخم کمرش که یکس رکوع
 011 ............................................................................................................................................................................ ذکر. 3

 011 ................................................................................................................................................. رکوع در مجاز اذکار
 011 ........................................................................................................... وقت قیض ای اضطرار حال در رکوع ذکر
 011 .................................................................................................... ییتنها به دعا ای استغفار صلوات، ذکر تیکفا
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 010 .......................................................................................................................................... رکوع ذکر صحت شروط
 010 .............................................................................................................................. سجده و رکوع ذکر کردن جابجا
 010 ........................................................................................................................................................ ذکر ترک حکم

 013 ....................................................................................................................................................... ذکر نیح استقرار. 2
 013 ............................................................................................................................................... واجب اذکار اداء نیح
 013 .......................................................................................................................................... یمستحب اذکار اداء نیح
 013 .......................................................................................................................... ستین ذکر به مشغول که یزمان در

 013 .................................................................................................................................... ذکر نیح استقرار ترک حکم
 013 .................................................................................................................................................................. عمدا
 012 ..................................................................................................................................................................سهوا

 012 ..................................................................................................... کند حرکت بدنش ذکر موقع سهوا( الف
 012 .......................................................................................... :دیبگو ذکر ردیگ آرام رکوع در آنکه از قبل( ب
 012 .......................................................................................... :بردارد رکوع از سر ذکر، شدن تمام از پیش( ج

 012 ...................................................................................................................... رکوع ذکر نیح استقرار از عاجز حکم
 010 ........................................................................................................................................................ رکوع از بعد امیق. 0

 010 ......................................................................... رکوع از برخاستن حال در "حمده لمن اهلل سمع" ذکر گفتن حکم
 333 ........................................................................................................................ رکوع مستحبات

 333 ........................................................................................................................ رکوع مکروهات

 012 .......................................................................................................................................................................................... سجود
 339 ........................................................................................................ آن انواع انیب و سجده فیتعر

 012 .......................................................................................................................................... خمسه احکام در سجده انواع
 012 .................................................................................................................................................... واجب سجده( الف
 012 ....................................................................................................................................................... حرام سجده( ب

 012 ............................................................................................... السالم همیعل ائمه حیضر مقابل در سجده حکم
 012 ........................................................................................................................................ امام یبوس عتبه حکم

 012 .................................................................................................................................................. مستحب سجده( ج
 012 ................................................................................................................................................. شکر سجده -0

 012 ................................................................................................................ سجده نیا انجام استحباب زمان
 012 ....................................................................................................................... شکر سجده در معتبر شروط

 012 ........................................................................................................................ نیزم بر اعضاء گذاردن
 012 .......................................................................................................................................... مکان اباحه

 012 ..................................................................................................................................... شکر سجده تیفیک
 012 .......................................................................................................................... شکر سجده در ماثور اذکار
 012 ..................................................................................................................... سر اشاره با شکر سجده حکم
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 012 ...................................................................................................................................میتعظ و تذلل سجده -3
 012 .................................................................................................................................. قرآن مستحب سجده -2
 001 ................................................................................................................................... عاشورا ارتیز سجده -0

 001 ......................................................................................................................... عاشورا ارتیز سجده حکم
 001 ......................................................................................................... عاشورا ارتیز سجده در معتبر طیشرا

 001 ........................................................................................................................................................ قرآن تالوت سجده
 001 ...................................................................................................................................... تتالو سجده وجوب موارد

 001 ..................................................................................................................................... تالوت سجده انجام تیفیک
 000 .......................................................................................................................... قرآن سجده صحت طیشرا یبررس

 000 .................................................................................................................................... (یخبث و یحدث) طهارت
 000 ........................................................................................................................................................مکان إباحه
 000 ........................................................................................................................................................ لباس إباحه
 003 ........................................................................................................................................................ عورت ستر

 003 ............................................................................................................................................................. استقبال
 003 ......................................................................................................................... هایعل السجود صحیما بر سجده

 003 ................................................................................................................................................................... تین
 003 ....................................................................................................................................... سجده یمسما تیرعا

 002 ................................................................................................................ نیزم بر سجده یاعضا یباق گذاردن
 002 ..................................................................................................................................... ناهموار نیزم در سجده

 002 ......................................................................................................... مختلف حاالت در قرآن سجده وجوب یبررس
 002 ................................................................................................... آن به دادن گوش ای اتیآ کامل تالوت حکم
 002 .................................................................................................. سجده هیآ نامفهوم صوت به دادن شگو حکم
 002 ....................................................................................................... زمان کی در هیآ هم سر پشت تکرار حکم
 002 ................................................................................................................ قرآن واجب سجده تکرار تیفیک
 000 ....................................................................................................... آن دادن گوش با مقارن اتیآ تالوت حکم
 000 ...................................................................... سجده هیآ یهمخوان به دادن گوش فرض در سجده تکرار حکم

 000 ...................................................................................... دادن گوش با آن لیتکم و هیآ از یبخش تالوت محک
 000 ..................................................................................................................... سجده هیآ از یقسمت تالوت حکم
 000 ............................................................................................................................ سجده هیآ خواندن غلط حکم
 000 ......................................................................................... سجده هیآ تصور ای و آن به نگاه ای هیآ نوشتن حکم
 002 ............................................................................................................... سجده هیآ ترجمه کامل خواندن حکم
 002 .............................................................................................................. اریاخت و قصد بدون اتیآ دنیشن حکم
 002 ............................................................................................... زیمم ریغ ای مجنون تالوت به دادن گوش حکم

 002 .................................................................................................... یشوخ و تیاذ یبرا واجب سجده هیآ قرائت
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 002 .................................................................................................................... رسانه توسط هیآ دادن گوش حکم
 002 ........................................................................................................................سجده در دار سجده هیآ خواندن

 002 ................................................................................................................................. قرآن واجب سجده ترک حکم
 002 .................................................................................................................................................................. عمدا

 002 ................................................................................................................................................................. اناینس
 002 ................................................................................................................... قرآن واجب سجده تعداد در شک حکم
 002 .................................................................................................................................................. انیات در شک حکم

 332 .............................................................................................................................. نماز سجده

 002 ........................................................................................................................................................ نماز در سجده حکم
 002 ................................................................................................................................................... سجده شدن ادیز حکم

 002 ........................................................................................................................................... واجب ینمازها در( الف
 002 .................................................................................................................................................................. عمدا
 002 ..................................................................................................................................................................سهوا

 002 ........................................................................................ رکعت کی در سجده دو یسهو شدن ادیز حکم
 002 ............................................................................................................ سجده کی یسهو شدن ادیز حکم

 002 ......................................................................................................................................... مستحب ینمازها در( ب
 002 .................................................................................................................................................................. عمدا
 002 ..................................................................................................................................................................سهوا

 002 ........................................................................................ رکعت کی در سجده دو یسهو شدن ادیز حکم
 002 ............................................................................................................ سجده کی یسهو شدن ادیز حکم

 002 .....................................................................................................................................................سجده شدن کم حکم
 002 ........................................................................................................................................... واجب ینمازها در( الف

 002 .................................................................................................................................................................. عمدا
 002 ..................................................................................................................................................................سهوا

 002 .......................................................................................... رکعت کی از سجده دو یسهو شدن کم حکم
 002 .................................................................................................. نماز از سجده کی یسهو شدن کم حکم

 002 ......................................................................................................................................... مستحب ینمازها در( ب
 002 .................................................................................................................................................................. عمدا
 002 ..................................................................................................................................................................سهوا

 002 .......................................................................................... رکعت کی از سجده دو یسهو شدن کم حکم
 031 ......................................................................................................................... سجده کی شدن کم حکم

 333 .................................................................................................................... نماز سجده واجبات

 031 ........................................................................................... سجده در معمول طور به نیزم بر موضع هفت گذاردن -0
 030 .......................................................................................................................... هفتگانه مساجد رکن ،یشانیپ( الف
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 030 ................................................................................................................................................... یشانیپ از مراد
 030 .............................................................................................................. نیزم بر یشانیپ گذاشتن مقدار حداقل
 030 ........................................................................................................................ سجده شدن کم و اضافه مالک

 033 ................................................................................................................... نیزم از سجده اریاخت یب شدن جدا
 033 .................................................................................................... اول سجده در یشانیپ به مهر دنیچسب حکم

 033 ........................................................................................................... چسبد یم یشانیپ به که گِل بر سجده حکم
 033 .......................................................................................................................................... دست دو هر گذاردن( ب

 032 .................................................................................................................................. دست؟ کف جزو انگشتان
 032 ............................................................................................................................... انگشتان قراردادن به اکتفاء
 032 ...................................................................................................... نیزم بر دست کف دادن قرار از عاجز حکم

 030 ........................................................................... کوچک یها یبلند و یپست با ینیزم یرو بر دستها گذاردن
 030 .................................................................................................................................. دیال مقطوع ای عاجز حکم

 030 ....................................................................................................... نیزم بر یمصنوع دست گذاردن حکم
 030 ....................................................................................................................................... نیزم بر زانوها گذاردن( ج
 030 ................................................................................................................نیزم بر پا شست انگشتان سر گذاردن( د

 032 ................................................................................................................ نیزم یرو انگشتان یباق گرفتن قرار
 032 ................................................................................................. شده قطع شیپا بزرگ انگشت که یکس حکم

 032 ................................................................................................................................ نیزم با اعضاء مباشرت اشتراط
 032 ............................................................................................................. تماس مجرد تیکفا ای مواضع بر هیتک لزوم
 032 ........................................................................................................................... سجده در اعضا کردن جابجا حکم
 032 ......................................................................................................................................اعضاء نبودن نیزم بر حکم

 032 ..................................................................................................................................یفراموش و سهو جهت به
 032 ............................................................................................................................... سجده واجب ذکر نیح

 032 ...................................................................................................................... ستین ذکر مشغول که یزمان
 032 ..................................................................................................................................... حکم به جهل جهت به
 032 ............................................................................................................. هفتگانه یاعضا از ریغ بودن نیزم بر حکم
 032 ............................................................................................................................................................... عاجز حکم

 032 ........................................................................................... نیزم کینزد تا یشانیپ و سر آوردن نییپا از عاجز
 032 .................................................................... یشرع حکم به جهل جهت به ممکن و متعارف سجده ترک
 032 ........................................................................ بلند ءیش یرو سجده نیح نیزم بر اعضاء قراردادن حکم
 032 ................................................سر آوردن نییپا از مطلق عاجز یبرا یشانیپ بر دست با مهر گذاردن لزوم
 032 .................................................................................................... مستحب یها سجده در مهر آوردن باال

 032 ...................................... دست با یشانیپ یرو مهر قراردادن و نیزم بر اعضا یباق گذاردن نیب امر دوران
 032 .................................................................................................................. یصندل یرو نماز با مرتبط یسواالت
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 032 ................................................................................................ نیزم از برخاستن و نشستن از معذور حکم
 021 ................................................................................................ یصندل شدن فراهم یبرا کردن صبر لزوم

 021 .............................................................................. متعارف سجده انجام ای و امهایق تیرعا نیب امر دوران
 021 ............................................................................................................ ثابت ءیش یرو مُهر قراردادن لزوم

 020 ..................................................... اشاره با ستادهیا سجده ای یصندل یرو بر نشسته سجده نیب امر دوران
 020 .................................................................................................. زیم یرو بر دست دو کف دادن قرار لزوم
 020 ................................................................................................. نیزم بر پا شست انگشتان دادن قرار لزوم

 020 ....................................................................... واجبات انجام جهت یابی توان و نمازها نیب خواندن فاصله
 023 .......................................................................... زخم ای دمل جهت به بودن نیزم بر یشانیپ قراردادن از عاجز

 023 ..................................................................................... :باشد نگرفته فرا را یشانیپ همه زخم یا دمل( الف
 023 ................................................ (است بسته یشانیپ کل ای) باشد گرفتهفرا را یشانیپ متما زخم ای دمل( ب

 023 .............................................................................................. نیزم بودن فیکث جهت به یعاد سجده از عجز
 022 ............................................................................ زانو دو و شست انگشتان به نسبت یشانیپ محل بودن سطح هم -3

 022 ..................................................................................... پا انگشتان سر و زانوها محل به نسبت سجده محل ارتفاع
 022 ..................................................................................................................................... داربیش سطح در نماز حکم
 022 ........................................................................................................ یسهو صورت به واجب نیا تیرعا عدم حکم
 020 ......................................................................... گریکدی به نسبت( یشانیپ ریغ) اعضا گرید مکان نبودن سطح هم

 020 ...................................................................... باشد داشته را سجده یبرا الزم طیشرا که یزیچ بر یشانیپ گذاشتن -2
 020 ............................................................................................................... باشد هایعل السجود صحی ما جنس از( الف

 020 ................................................................................................................. السجود صحیما جنس در یکل قاعده
 022 .................................................................................................................................. سجده در تیأفضل مراتب
 022 ....................................................................................... هایعل السجود صحیما قیمصاد از یبرخ حکم یبررس

 022 ......................................................................................................... یمعدن یسنگها انواع بر سجده حکم
 022 ................................................................................................................... روزهیف و قیعق بر سجده حکم
 022 ............................................................................................ پخته آهک ای گچ آجر، سفال، بر سجده حکم
 022 .............................................................................................................. مانیس و کییموزا بر سجده حکم
 022 .......................................................................................................................... زفت و ریق بر سجده حکم
 022 ..................................................................................................... یکاغذ دستمال و کاغذ بر سجده حکم

 022 ............................................................................ است نامشخص جنسش که یکاغذ بر سجده حکم
 022 ...................................................................................................................... اسکناس بر سجده حکم

 022 .................................................................................................................................. زغال بر سجده حکم
 022 .............................................................................................................................. خاکستر بر سجده حکم
 022 ................................................................................................................... ییدارو اهانیگ بر سجده حکم
 022 ........................................................................ است یخوراک شهرها یبرخ در که یاهانیگ بر سجده حکم
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 022 ................................................................................................................................... انگور برگ بر سجده
 022 ........................................................................................................................... اهیس یچا برگ بر سجده
 022 ..................................................................................................... برنج وپوست وجو گندم نخاله بر سجده
 022 ............................................................................. هستند وانیح خوراک که یاهانیگ علف بر سجده حکم
 022 .................................................................................................................... ها وهیم پوست بر سجده حکم
 022 ......................................................................................................................... خرما هسته بر سجده حکم
 022 ..........................................................................................................................نارس وهیم بر سجده حکم

 022 ......................................................................................................... هایعل السجود صحیما ریغ بر سجده حکم
 022 .......................................................................................... (مستحب و واجب ینمازها) عمد یرو از( الف
 022 ......................................................................................................................................... سهو یرو از( ب

 022 ..................................................................................................................... :بفهمد سجده حال در( 0
 001 ........................................................................................................ :بفهمد یشانیپ برداشتن از بعد( 3

 001 ...................................................................................................................................... اضطرار یرو از( ج
 001 .................................................................. آن بر سجده امکان عدم ای السجود صحیما فقدان لیدل به

 001 ....................................................................................................... هیتق فرض در فرش بر سجده
 000 .......................................................................................نماز نیب مُهر فقدان صورت در مکلف فهیوظ

 000 ............................................................................. :دارد یدسترس یگرید السجود صحیما به( الف
 000 ............................................................................. :ندارد یدسترس یگرید السجود صحیما به( ب

 003 ............................................................................................................................ ناخن بر سجده حکم
 003 .................................................................................... مسأله ندانستن خاطر به دست پشت بر سجده

 003 ..................................................................................................................... باشد الزم یااندازه به آن مساحت( ب
 003 ..............................................................................................نیزم بر یشانیپ قرارگرفتن در الزم مقدار حداقل
 003 ............................................................................................ (تربت حیتسب مانند) متفرق سطوح بر سجده حکم

 003 ............................................................................................................................................. باشد مستقر و ثابت( ج
 003 ................................................................................................................................. سجده محل استقرار حکم
 002 .............................................................................................................. سجده اعضاء یباق محل استقرار حکم

 002 ............................................................................................................................................................ باشد پاک( د
 002 ....................................................................................................... سجده نیح در یشانیپ ای مهر شدن نجس

 002 .............................................................................. موضوع به جهل جهت به خون به آغشته مهر یرو بر مازن
 000 ........................................................................................................................................................نباشد یغصب( ه

 000 ................................................................................................................................... هم یرو مهر دو گذاردن
 000 ................................................................................................................................. نباشد نیب در یمانع و حائل( و

 000 ............................................................................................................................................... حائل وجود حکم
 000 ............................................................................................................ کرده شیآرا صورت با سجده حکم
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 002 .................................................................................................... یشانیپ به آن دنیچسب و گِل بر سجده حکم
 002 ............................................................................................................. سجده یاعضا یباق در حائل حکم

 002 ............................................................................................................................ رهیت یمهرها بر سجده حکم
 002 .................................................................................................. سجده حال در حائل یسهو گرفتن قرار حکم

 002 ..................................................................................................... یشانیپ بودن بسته صورت در سجده تیفیک
 002 ................................................................................................................................................................سجده ذکر -0

 002 ..................................................................................................................................... اضطرار حالت در ذکر مقدار
 002 ........................................................................................................................................ سجده ذکر صحت طیشرا

 002 ........................................................................................................................................................ ذکر ترک حکم
 002 .................................................................................................................................................................. عمدا
 002 ..................................................................................................................................................................سهوا

 002 ...................................................................................................................................................... ذکر نیح استقرار -2
 002 ....................................................................................................................... ذکر نیح یشانیپ استقرار ترک حکم

 002 .................................................................................................................................................................. عمدا
 002 ..................................................................................................................................................................سهوا

 002 ............................................................................................... ذکر موقع( یشانیپ ریغ) سجده یاعضا حرکت حکم
 002 .................................................................................................................................................................. عمدا
 002 ..................................................................................................................................................................سهوا

 002 ....................................................................................................................... شمار رکعت یمهرها بر سجده حکم
 002 ......................................................................................................................... سجده از بعد بدن آرامش و نشستن -2

 002 .................................................................................................................................... دهسج دو نیب نشستن حکم
 002 ........................................................................................... یمستحب ینمازها در سجده دو نیب نشستن حکم

 002 ................................................................................................... (استراحت جلسه) دوم سجده از بعد نشستن حکم
 002 ....................................................................................................................استراحت جلسه یسهو ترک حکم

 331 .............................................................................................................................سجده آداب

 002 ............................................................................................................................................................ سجده مستحبات
 020 ............................................................................................................................................................ سجده مکروهات

 023 ........................................................................................................................................................................................... تشهد
 333 ............................................................................................. نماز در آن وجوب موارد و تشهد یمعنا

 023 .......................................................................................................... جماعت نماز در یتجاف حالت در تشهد ذکر حکم
 332 ...........................................................................................................................تشهد واجبات

 022 ..................................................................................................................... استقرار تیرعا و ذکر مقدار به نشستن -0
 022 .............................................................................................................................................تشهد در نشستن نحوه

 022 ............................................................................................................................تشهد در هم یرو دستها گذاشتن
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 022 ............................................................................................................................................ نشستن زانو دو از عاجز
 022 ......................................................................................................................................................... نیشهادت گفتن -3

 022 ........................................................................................................................................................ واجب نیشهادت
 020 ................................................................................................................. تشهد در مواالت و بیترت تیرعا وجوب

 020 .............................................................................................................................................. تشهد خواندن حیصح
 020 ................................................................................................... "لَهُ کَیشَر ال وَحْدَهُ" کلمه حذف با تشهد تیکفا

 020 ............................................................................. تشهد در( السالم هیعل نیالمومن ریام تیوال) ثالثه شهادت حکم
 020 .................................................................................................................................... تشهد در رابعة شهادت حکم

 022 ................................................................................................................................... محمد آل و محمد بر صلوات -2
 022 ....................................................................................................................... "فرجهم وعجّل" کردن اضافه حکم

 333 ..................................................................................................... تشهد یسهو کردن اضافه حکم

 333 ....................................................................................................................... تشهد ترک حکم

 022 ............................................................................................................................................................................... عمدا
 022 .............................................................................................................................................................................. جهال

 022 .......................................................................................................................... نگرفته ادی را تشهد که یکس حکم
 022 .............................................................................................................................................................................. اناینس

 022 ................................................................................................................ بفهمد بعد رکعت رکوع به دنیرس از قبل
 022 .................................................................................................................. بفهمد بعد رکعت رکوع به دنیرس از بعد

 022 ...........................................................................................................یمستحب نماز در تشهد کردن فراموش حکم
 332 ........................................................................................................... تشهد آوردن جا به در شک

 022 ....................................................................................................................................................... نماز نیب تشهد( الف
 022 ......................................................................................................................................................... نماز آخر تشهد( ب

 332 ....................................................................................................................... تشهد مستحبات

 022 ............................................................................................................................................................................................ سالم
 331 ............................................................................................................... آن حکم و سالم یمعنا

 331 ......................................................................................................... سالم مستحب و واجب غیص

 021 .............................................................................................................................................................. اول سالم حکم
 021 ..................................................................................................................... واجب سالم عنوان به دوم سالم به اکتفاء
 021 ........................................................................................................................................................ سوم سالم به اکتفاء

 021 ............................................................................................... نماز آخر سالم از "برکاته و رحمةاهلل و" حذف حکم
 021 ............................................................................................ "کمیعل السالم" یجا به "کمیعل سالم" گفتن حکم

 393 ........................................................................................ نمازگزار فهیوظ و نماز یانیپا سالم مخاطب

 393 ........................................................................................................... نماز سالم شروط و واجبات

 393 ............................................................................................. نماز به سالم یسهو شدن اضافه حکم
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 393 .......................................................................................................... نماز واجب سالم ترک محک

 393 ........................................................................................... نماز سالم نیب در وقت شدن داخل حکم

 393 ........................................................................................................................ سالم مستحبات

 022 .............................................................................................................. نماز سالم از بعد راست و چپ به سر چرخاندن

 022 ........................................................................................................................................................................................... قنوت
 392 ............................................................................................................................ قنوت یمعنا

 392 ............................................................................................................................. قنوت حکم

 022 ...................................................................................................................................................... :واجب ینمازها( الف
 022 ......................................................................................................................................................... هیومی ینمازها

 022 ................................................................................................................................................................ عهجم نماز
 020 ................................................................................................................................................................. اتیآ نماز
 020 ................................................................................................................................................................. تیم نماز

 020 .................................................................................................................................................... :مستحب ینمازها( ب
 020 .............................................................................................................................................................. نیدیع نماز
 020 ................................................................................................................................................................. باران نماز
 020 .................................................................................................................................................................. شفع نماز
 022 .................................................................................................................................................................... وتر نماز

 393 .................................................................................................................... قنوت انجام تیفیک

 022 ...................................................................................................................................... صورت مقابل دستها کردن بلند
 022 ....................................................................................................................... قنوت در دست کی کردن بلند حکم

 022 ..................................................................................................................................... قنوت در انگشتر برگرداندن
 022 ...................................................................................................................... قنوت از بعد صورت به دست دنیکش

 022 ....................................................................................................................................................................... قنوت ذکر
 022 ............................................................................................................................................................ اذکار نیبهتر

 022 ........................................................................................................................ قنوت در قرآن تالوت حکم
 022 ................................................................................................ مشهور ینمازها از یبرخ قنوت در مأثوره اذکار

 022 .................................................................................................................................... وتر نماز قنوت اذکار
 022 ................................................................................................................................ لهیغف نماز قنوت اذکار
 022 ....................................................................................................................................... نیدیع نماز قنوت
 022 .......................................................................................................................................... باران نماز قنوت

 022 ............................................................................................................... قنوت در غلط هیادع و اذکار خواندن حکم
 022 ...................................................................................................................................... یفارس زبان به قنوت حکم

 022 ................................................................................................................................................... قنوت در اخفات و جهر
 391 ....................................................................................................................... قنوت ترک حکم
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 022 ............................................................................................................................................................................... عمداً
 022 .............................................................................................................................................................................. اناًینس

 022 ...................................................................... (سجده به دنیرس از قبل) ها سجده به رفتن نیح قنوت تذکر حکم
 022 ............................................................................................................ آن یعمد ترک فرض در قنوت قضاء حکم

 391 ....................................................................................................................... قنوت مستحبات

 021 ........................................................................................................................................................................................ باتیتعق
 323 ........................................................................................................................ باتیتعق لتیفض

 021 .................................................................................................................................................... نافله نماز از افضل دعا
 323 ............................................................................................ نوافل و فرائض از بعد اتبیتعق استحباب

 323 ................................................................................................... نماز از فاصله بدون باتیتعق انجام

 323 ........................................................................................... ذکر و دعا بدون نشستن بر بیتعق صدق

 323 .................................................................................................... ریمس یط حال در باتیتعق انجام

 020 ................................................................................................................... صبح نماز از بعد یمصل در جلوس استحباب
 323 ............................................................................................... باتیتعق در طهارت و استقبال اشتراط

 323 .......................................................................................................... ماثوره ریغ باتیتعق به اکتفاء

 323 ............................................................................................................... ماثوره باتیتعق از یبرخ

 020 ............................................................................................................................................................................. نماز مکروهات
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 مقدمه

 : شوندمی تقسیم دسته چهار در یک نگاه کلی به نماز به مربوط مسائل

که در درسنامه ای جداگانه بررسی شده  .نماید رعایت را آنها نماز از قبل باید نمازگزار که است مسائلی: نماز مقدّمات. 0
 است.

 نماز واجبات هاآن به و واجبند هاآن از بعضی که باشدمی نماز اصل به مربوط که است مسائلی: نماز رناتمقا. 3
 . شودمی ذکردر این درسنامه که  باشندمی مکروه برخی و ،مستحب بعضی و گویندمی

 ای جداگانه بررسی شده است که در درسنامه کندمی معرّفی را نماز کننده باطل موارد که است مسائلی: نماز مبطالت. 2

 مورد را آیدمی پیش آن در که سهوهایی و نماز هایشک به مربوط احکام که است مسائلی: نماز سهویات و شکیات. 0 
 0.که در درسنامه ای جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است دهدمی قرار بررسی

تن از مراجع بزرگوار تقلید )حضرت امام، امام خامنه  0روی قصد داریم به صورت مفصل و مطابق نظر در درسنامه پیش
 ای، آیات عظام سیستانی و مکارم( به بیان احکام مقارنات نماز بپردازیم.
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 1واجبات نمازتقسیمات 
 بیان اجمالی واجبات

. تشهّد. 2. سجود. 2. عرکو. 2. ذکر. 2. قرائت. 0. االحرام تکبیرة. 2. قیام. 3. نیّت. 0 :است مورد یازده نماز واجبات
 . مواالت. 00. ترتیب. 01. سالم. 2

 اقسام واجب در نماز
 ؛ شودمی تقسیم رکن غیر و رکن دسته دو بهکلی در یک تقسیم بندی  واجباتاین 

 واجبات رکنی -1
 واجبات رکنی نماز را نام ببرید.

 .0. االحرام تکبیرة .2 .االحرام تکبیرة گفتن گامهن قیام و رکوع به متّصل قیام .3. نیّت .0 :عبارتند از واجبات رکنی -
  .یک رکعت سجده دو .2. رکوع

 واجبات غیر رکنی -2
 .. سالم0. تشهد. 2. قرائت. 3. قیام حین قرائت و قیام بعد از رکوع. 0 واجبات غیر رکنی عبارتند از: -

 فرق رکن و غیر رکن
 3 فرق ارکان و غیر ارکان را بیان نمایید.

 :نماز ارکان الف(

لکن در نیت زیادی  شود می باطل نماز اشتباهاً، یا باشد عمداً( کند اضافه نماز در یا) نیاورد، بجا را آنها انسان اگر -
 (، امام خامنه ای. )حضرت امام رهتصور ندارد

 اشتباه روی از که صورتی در و شودمی باطل نماز باشد، عمدی که صورتی در نماید، زیاد را رکنی نمازگزار چنانچه -
 باطل گرنه، و باشدمی باطل الزم، احتیاط بنابر نماز، باشد، رکعت یک از سجده دو در یا رکوع در زیادی اگر باشد، سهو و

اصال  رکوع شدنِ اضافه بدون رکوع به متصل رکنی قیام و نیست رکن زیادی، جهت از االحرام تکبیرة بنابراین، نیست
 )آیت اهلل سیستانی( .ندارد امعن زیادی هم نیّت درو  ؛نیست ممکن

 اشتباه، و سهو روی از یا باشد عمداً خواه است باطل نماز کند اضافه یا نیاورد بجا را آن اگر که است چیزی رکن -
 و کم اشتباه و سهو روی از اگر و کند زیاد یا کم عمداً را آن که شود می باطل نماز هنگامی رکنی غیر واجبات در ولی
 نماز باشد سهو روی از اگر نیز االحرام تکبیره زیادی و شود نمی تصور زیادی نیّت، در البته) .است یحصح نماز کند زیاد

 )آیت اهلل مکارم( .(کند اعاده را آن که است آن مستحب احتیاط چند هر کند نمی باطل را

 :ارکان ب( اما غیر

 امام، حضرت. )شود نمی باطل نماز گردد زیاد یا کم اشتباها چنانچه و شود می باطل نماز شود، زیاد یا کم عمداً اگر -
 2(ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم خامنه امام

                                         

 . 0030 و 0032مسأله  جامع، توضیح المسائل. 22 درس ای خامنه امام آموزشی . رساله203أرکانها، توضیح المسائل مراجع، مسئله  و الصالة واجبات فی . العروه الوثقی، فصل 0

  .0032و  0030مسئله جامع، توضیح المسائل. 22رساله آموزشی امام خامنه ای درس  .203 مسئله مراجع، المسائل أرکانها توضیح و الصالة واجبات فی لفص الوثقی، . العروه 3

 ؛22، درس0؛ مقام معظم رهبری، رساله آموزشی، جلد203توضیح المسائل مسئله ی  .2
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 ملحقات واجبات

 الف( ترتیب
 1رعایت ترتیب بین واجبات را توضیح داده و بیان کنید رکن است یا غیر رکن؟

بین واجبات  ترتیب رعایتو این ام دهد؛ ترتیبى که در هر بخش ذکر می شود انج به را نماز کارهاى باید نمازگزار -
نماز هم می تواند از ارکان باشد که حتی با خلل سهوی نیز نماز باطل می شود و هم از غیر ارکان باشد که تفصیل آن 

 (سیستانی، آیت اهلل مکارم اهلل حضرت امام، امام خامنه ای، آیت)در ادامه می آید. 

 نماز درترتیب  خلل وارد کردن بهحکم 
 عمدا

 2اگر کسی عمدا ترتیب بین واجبات نماز را رعایت نکند حکم نمازش چیست؟

 آورد، جا به رکوع از پیش را سجود یا بخواند حمد از قبل را سوره مثالً بزند، هم به را نماز ترتیب نمازگزار عمداً اگر -
 مکارم()حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل  .شودمی باطل نمازش

 سهوا

 3حکم رعایت نکردن سهوی ترتیب در نماز چیست؟

 الف( تقدیم رکن بر رکن:

 نماز بیاید که در اینصورت یادش رفت بعد رکعت رکوع به که آن از پس و کند فراموش را سجده دو که آن مانند  -
 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم(. است باطل

 نماید، سجده دو کند، رکوع آنکه از پیش مثالً آورد، جا به را آن از بعد رکن و کند شفرامو را نماز از رکنی اگر -
 )آیت اهلل سیستانی( .است باطل واجب، احتیاط بنابر نمازش،

 در اینصورت که ترک سهوی نیز موجب بطالن است ترتیب ملحق به ارکان نماز خواهد بود. نکته:
 ب( تقدیم غیر رکن بر رکن:

است که  نیـاورده جا به را سجده دو که بیاید یادش آنگاه و بخواند تشهد و کند فراموش را سجده دو که آن مانند  -
)حضرت امام، امام خامنه ای، . بخواند دوباره خوانده آن از پیش اشتباهاً را آنچه و آورد، جا به را رکن در اینصورت بایـد

 آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 غیر رکن:ج( تقدیم رکن بر 

 نمازش: است نخوانده را حمد که شود متوجه شد رکوع وارد آنکه از پس و کند فراموش را حمد که آن مانند -
 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( .است صحیح

 د( تقدیم غیر رکن بر غیر رکن:

 شود متوجه برود رکوع به که آن از پیش ولی شود، لمشغو سوره خواندن به و کند فراموش را حمد که آن مانند -

                                         
 .0030. توضیح المسائل جامع آیت اهلل سیستانی، م02ی رساله آموزشی درس فصل فی الترتیب، امام خامنه ا الوثقی، . العروه 0

 خامنه امام آموزشی رساله .0202سیستانی، م اهلل آیت جامع المسائل توضیح، تحریر الوسیله، فصل فی الترتیب، 0012توضیح المسائل مراجع، م الترتیب، فی فصل الوثقی، . العروه 3
 .02درس ای

 رساله ،0231تا  0202سیستانی، م اهلل آیت جامع المسائل توضیح الترتیب، فی فصل الوسیله، ، تحریر0003تا  0012از م مراجع، المسائل توضیح الترتیب، فی فصل ،الوثقی . العروه 2
 .02درس ای خامنه امام آموزشی
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 اشتباهاً که را چیزی آن، از بعد و بخواند( حمد مثالً) کرده فراموش را آنچه باید صورت، این در: است نخوانده را حمد که
 کارم()حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل م .بخواند دوباره( سوره مثالً) خوانده جلوتر

 ب( مواالت
 1مواالت چیست؟

 ببرد، بین از را نماز صورت که نیندازد فاصله ای گونه به نماز کارهای بین به معنای اینکه نماز کارهای در مواالت -
عرفی  دادن انجام پی در صِرف پی معنای به مواالت اما و است واجب باشد، صحیح آن از نماز نام سلب که طوری به

 )حضرت امام( .است واجب نیز احتیاط، ابربن اجزاء،

 میان و آورد جا به پی در پی یعنی «مواالت» با را غیره و تشهد و سجود و رکوع مانند نماز، اجزای باید نمازگزار -
 حالت از بیننده نظر در که شود فاصله قدری به نماز اجزای میان اگر پس نیندازد، متعارف غیر و طوالنی یفاصله آنها
 (ای خامنه امام) است باطل نمازش شود، خارج خواندن نماز

 به هم سر پشت و پی در پی را تشهّد و سجود و رکوع مانند نماز کارهای یعنی بخواند؛ مواالت با را نماز باید انسان -
 نی()آیت اهلل سیستا .بخواند هم سر پشت است، معمول که طوری به خواندمی نماز در که را چیزهایی و آورد جا

 نیندازد فاصله قدر آن تشهّد، و سجود و رکوع مانند نماز، کارهاى میان در یعنى کند، رعایت را مواالت باید نمازگزار -
 شود. )آیت اهلل مکارم( خارج نماز صورت از که

 حکم خلل به مواالت
 2 حکم خلل به مواالت را در حاالت مختلف بررسی کنید.

 عمدا

 را نماز صورت که نیندازد فاصله ای گونه به نماز کارهای بین که معنی این به است واجب نماز کارهای در مواالت -
 این به مواالت اگر این بر بنا( نیست نماز: شود گفته که) باشد صحیح آن از نماز نام سلب که طوری به ببرد، بین از

 احتیاط، بنابر عرفی، دادن انجام پی در پی معنای به مواالت اما و شود می باطل نمازش کند ترک سهواً یا عمداً را معنی
 )حضرت امام( .شود می باطل( واجب) احتیاط بنابر نماز ـ سهواً نه ـ عمداً آن ترک با و است واجب نیز

)آیت اهلل سیستانی،  .است باطل نمازش خواند،می نماز نگویند که بیندازد فاصله اجزاء نماز بین قدری عمدا به اگر -
 یت اهلل مکارم(آ

 سهوا

 :در حدی که صورت نماز به بخوردالف( 

است.  باطل نماز نکند، صدق نماز عنوان آنها مجموع به که بیاندازد فاصله مقداری به نماز افعال بین سهواً اگر -
 (، آیت اهلل مکارمآیت اهلل سیستانیحضرت امام، امام خامنه ای، )

برود( نیز مبطل نماز بیان شده، این  بین از نماز عنوان ت )در حدی کهبنابر این فرض که ترک سهوی مواال نکته:

 2)آیت اهلل سیستانی( باشد.می نماز ارکان به ملحق واجب

                                         

، توضیح المسائل آیت اهلل 0233، توضیح المسائل جامع، م 02 درس 0 ج اموزشی ای، رساله، امام خامنه 0تحریرالوسیله، فصل فی المواالة، م المواالة، فی فصل الوثقی، . العروه 0
 .222مکارم، م

 .0230، توضیح المسائل جامع، م 02درس ای، خامنه امام آموزشی . العروه الوثقی، فصل فی المواالة، رساله 3

 .0030م جامع، المسائل . توضیح 2
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 تعریف این که حالی در است؛ باطل نماز شود، نیاورده جا به مواالت سهوا یا عمدا اگر که است آمده مواالت س: در

 1است؟ آمده ها رکن غیر جزء و است نشده آورده ارکان جزء مواالت چرا تصور این شود،در می آورده ارکان برای

 می نماز شرایط جزو مواالت ولی کند می باطل را نماز سهوا یا عمدا آن ترک که شود می گفته نماز اجزاء به ارکان -
 )آیت اهلل مکارم( .دارد را خود خاص حکم که باشد

 :حدی که صورت نماز به هم نخورددر ب( 

 صورت که نباشد قدری به فاصله و بیندازد فاصله( االحرام تکبیرة جز به) کلمات یا هاحرف بین سهواً نماز در اگر

 2برود تکلیف چیست؟ بین از نماز

 بعد چیزی که صورتی در و بخواند معمول طور به را کلمات یا هاحرف آن باید باشد، نشده بعد رکن مشغول چنانچه -
 .دهد ادامه را آن و است صحیح نمازش باشد، شده بعد رکن مشغول اگر و نماید تکرار را آن ستا الزم خوانده، آن از

 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 حکم طوالنی کردن رکوع و سجده در نماز
قرآن را در قرائتش بخواند به اگر نمازگزار سجده های بسیار طوالنی برود یا اینکه مثال سوره هایی طوالنی از 

 3مواالت خلل وارد می شود؟

آیت اهلل )حضرت امام،  .زندنمی همبه نماز را مواالت بزرگ هایسوره خواندن و سجود و رکوع دادن طول -
 (سیستانی

 لافض بلکه زند، نمى هم به را مواالت درقرائت، طوالنى هاى سوره وخواندن قنوت و سجود و رکوع دادن طول -
 )آیت اهلل مکارم( .زند مى بهم را نماز مواالت زیاد سکوت البته است،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                         

 . سایت آیت اهلل مکارم: 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02222&mid=322213 

 .220سائل آیت اهلل مکارم، م، توضیح الم0230، توضیح المسائل جامع، م 02درس ای، خامنه امام آموزشی . العروه الوثقی، فصل فی المواالة، رساله 3

 . و سایت آیت  اهلل مکارم:222م مکارم، اهلل آیت المسائل توضیح .0232، توضیح المسائل جامع، م 0002. العروه الوثقی، فصل فی المواالة، توضیح المسائل مراجع، م 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02222&mid=322210 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45583&mid=258302
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45583&mid=258304
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 نیت

 معنای نیت
 0 نیت را تعریف کنید.

است که نمازگزار از آغاز تا پایان نماز  آناالحرام تا سالم( بوده و نیت  نیت مقارن با تمام اجزای نماز )از تکبیرة -
و نیز اینکه آن را  و در ذهنش مشخص و معین باشد )ظهر یا عصر، قضاء یا اداء ...(باید بداند که چه نمازی می خواند، 

 : نیّتآیت اهلل سیستانی) ،آیت اهلل مکارم ،حضرت امام) بجا آورد. و به قصد امتثال و قربت  برای انجام فرمان الهی
 (متعال( خداوند پیشگاه در بندگی اظهار و کوچکی برای یعنی قربت

 ای()امام خامنه .است خداوند دستور از اطاعت برای معین نماز انجام قصد آن، از منظور و است واجب نماز در نیت -

 محل نیت در نماز
 3محل نیت در نماز کجاست؟

 بپرسند او از اگر که شود غافل طوری نماز، بین در اگر پس باشد، باقی خود نیّت به نماز آخر تا اول از باید انسان -
 )مراجع تقلید( .است باطل نمازش بگوید، چه نداند کنی؟می چه

 به زبان آوردن نیت
 2آیا الزم است نیت را به زبان بیاورد؟

 رد و یا در دل خود چیزی بگذراند.نیت همان قصد انجام نماز برای خداست و الزم نیست چیزی به زبان بیاو -
 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 حکم تلفظ نیت
 0سی نیت را به زبان بیاورد آیا برای نمازش اشکالی ایجاد می شود؟اگر ک

. تلفظ نیت قبل از تکبیره االحرام اشکال ندارد، مگر در نماز احتیاط که اگر نیت را تلفظ کند نماز باطل است -
 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(

 نماز باید واجب احتیاط بر بنا دهد انجام را کار این عمدا اگر و کند جاری زبان بر را نیت نباید احتیاط نماز در -
 بنا ولی است صحیح نماز کند جاری زبان بر را نیت سهوا اگر ولی کند اعاده دوباره را نماز اصل بعدا و بخواند را احتیاط

 )امام خامنه ای( .دارد سهو سجده واجب احتیاط بر

بنابراحتیاط نماز باطل است. )آیت  در فرض تلفظکه بنابراحتیاط واجب نیت را تلفظ نکند خصوصا در نماز احتیاط  -
 اهلل مکارم(

 و عروض غفلت بق لسانسَ
قصد  غیر از آنچهاگر نماز گزار با نیتی صحیح به نماز مشغول شود لکن به زبان و یا حتی خیالش نماز دیگری )

                                         

 22، درسامام خامنه ای ، رساله آموزشی202و  202توضیح المسائل مراجع،  .02و 00.م0. العروه الوثقی، فصل فی النیه، م 0

 .0032توضیح المسائل جامع، م 0122222: سوال نمازشماره جامع سامانه سواالت ای خامنه ام. ام202م  المسائل ، توضیح02و  00م النیه، فی . العروه الوثقی، فصل 3

 النیّة. فی فصل الوثقی، . العروه 2

 0222/00/10: استفتاء تاریخ    200022: استفتاء ، سایت ادمین امام خامنه ای، شماره2عروه الوثقی، فصل فی النیه م. ال 0
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 0اش است( بیاید حکم چیست؟واقعی

 ()حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم نشده است.فرض نماز صحیح است و به نیت خللی وارد این در  -

 مراتب نیت
 3آیا نیت عبادات دارای مراتبی از فضیلت هستند؟

 قصد امتثال دارای مراتبی است:
 عَبَدتُکَ ما قصد امتثال امر خداوند چرا که شایسته عبادت است آنچنان که حضرت امیر علیه السالم فرموده اند: الهی -0

 فَعَبَدتُک. للعبادة أهالً وَجَدتُکَ بَل جَنَّتِک فی طَمَعاً ال و نارِک نم خَوفاً
 قصد شکر از نعمتهای خداوند. -3
 قصد تحصیل رضایت خداوند. -2
 قصد حصول قرب به رب متعال. -0
 قصد تحصیل ثواب یا رفع عذاب. -2

 قلب  حضور عدم علت به نماز حکم اعاده
 3کرد؟ اعاده توانمی است، دهنش خوانده قلب حضور با که را واجبی نماز آیا

 )حضرت امام( .شود وسواس به منجر اینکه مگر است مطلوب اعاده شک، صورت در -

 )امام خامنه ای( .نمود اعاده تواننمی شده، خوانده صحیح طور به شرایط و اجزاء رعایت با که نمازی -

 اعاده ندارد. )آیت اهلل سیستانی( -

 )آیت اهلل مکارم( .کند جبران را آن تعقیبات با و نکند ادهاع نبوده نقصانى ظاهراً نماز در اگر -

 جزئیات نیت حکم تعیین
 تعیین نوع نماز الف( حکم

 0آیا معین بودن نوع نماز در نیت الزم است؟

بر نمازگزار واجب است نمازی را که می خواهد بخواند معین کند به این صورت که اگر مثل نماز صبح یکی است  -
ش هست را قصد کند و اگر دو نماز )ظهر و عصر( بر ذمه اوست واجب است حداقل اول یا دوم بودن همان که بر ذمه ا

 (، آیت اهلل سیستانی(آن را قصد کند. )حضرت امام

 نماز رکعت چهار کند نیّت فقط اگر و دیگر نمازهاى یا عصر یا خواند مى ظهر نماز که کند قصد باید نیّت موقع در -
 کند. )امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم( معیّن خود نیّت در باید خواند مى که را نمازى بلکه نیست، کافى خوانم مى

                                         

 .02لنیه، م. العروه الوثقی، فصل فی ا 0

 . العروه الوثقی، فصل فی واجبات الصلوه. النیة. آغاز بحث. 3

 سایت پاسخگویی جامعةالزهراء: 0122222: سوال شماره نماز جامع سامانه سواالت ای خامنه . امام 2

http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/0220 
 و سایت آیت اهلل مکارم:

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=00213&mid=322032 

 .0032توضیح المسائل جامع، مسئله .222م مکارم، اهلل آیت المسائل توضیح .22 درس آموزشی، . رساله2فی النیه، مسئله ، تحریر الوسیله، القول 0. العروه الوثقی، فصل فی النیة، م 0

http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/4531
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44502&mid=253129
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 تعیین واجب یا مستحبی بودن نماز ب( حکم
 0آیا واجب یا مستحب بودن نماز باید در نیت مشخص شود؟

ه نمازی را واجب معین کردن وجوبی یا مستحبی بودن نماز در نیت الزم نیست، و همچنین اگر مکلفی به اشتبا -
 بداند ولی در حقیقت مستحب باشد و یا بالعکس نمازش صحیح است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 اداء یا قضاء بودن نماز تعیین ج( حکم
 3آیا اداء یا قضا بودن الزم است در نیت مشخص باشد؟

ن اگر مثال )بدون قصد اداء یا قضا بودن( صرفا خواندن نماز معین کردن اداء یا قضا بودن نماز واجب نیست، بنابر ای -
ظهر را قصد کند و بر ذمه اش نماز قضای ظهری نباشد کافی است، بله اگر بر ذمه نمازگزار نماز قضا باشد الزم است 

 اداء بودن نماز را قصد کند. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(

 )آیت اهلل مکارم( .نماید معیّن نیز را نآ بودن ادا و قضا که است آن واجب احتیاط -

 اشتباه در نیت اداء یا قضا بودن 
و نماز بخواند ولی مشخص شود که نماز قضا شده است اگر کسی به گمان اینکه وقت نماز باقی است قصد اداء کند 

 2حکم چیست؟

آیت اهلل م خامنه ای، امانمازش در فرض مذکور صحیح است و برعکس آن نیز صحیح خواهد بود. )حضرت امام،  -
 سیستانی(

 دیگر گذشت اذان زمان از اگر و شود خوانده نماز باید شد گفته اذان که زمانی است بوده این بر تصورش شخصی

 می اشتباه دارد که نمیکرده هم فکرش را واصال است خوانده قضا نیت به را خود نمازهای تمام و است قضا نمازش

 0چیست؟ کند، تکلیفش

 )آیت اهلل مکارم( .نماید اعاده را نمازها نشود گرفتار مشقت به که شکلی به و تدریج به باید -

 تعیین قصر یا اتمام بودن نماز د( حکم
 2آیا الزم است قصر یا تمام بودن در نیت معین گردد؟

م نیست تعیین قصر یا اتمام بودن نماز در نیت در مواردی که کامال مشخص است که کدام باید خوانده شود الز -
 (، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارمبلکه در اماکن تخییر نیز الزم نیست. )حضرت امام

 شروع نماز را با حالت تردید در قصر یا اتمام بودن
کسی نسبت به قصر یا اتمام بودن نماز تردید داشته باشد و در همان حالت تردید نماز را شروع کند و بین نماز اگر 

 2دد حکم نماز چیست؟تردیدش برطرف گر

در فرض مذکور نمازش صحیح است همچنین اگر یکی از قصر یا اتمام را قصد کند و برایش بداء حاصل شود می تواند   -

                                         

 .2. تحریر الوسیله القول فی النیه، م3النیّة، م فی الوثقی، فصل . العروه 0

 .222م مکارم، اهلل آیت المسائل توضیح 0032 . توضیح المسائل جامع، مسأله2له، القول فی النیه، م، تحریر الوسی200توضیح المسائل مراجع، م .3م النیّة، فی فصل الوثقی، العروه . 3

 0222/01/02: استفتاء تاریخ 222222: استفتاء . سایت امام خامنه ای، شماره2. تحریر الوسیله، القول فی النیه، م3النیة، م فی فصل . العروه الوثقی، 2

 . سایت معظم له: 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=00212&mid=322320 

 .2. تحریر الوسیله، القول فی النیه، م 2

 .2م النیه، فی القول الوسیله، . تحریر 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44508&mid=253231
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 بین نماز )در صورتی که زمان عدول نگذشته باشد( به دیگری عدول نماید. )حضرت امام ره( 

 شک در نوع نیت

 در اثناء نماز
در نوع نیت شک داشته باشد مثال شک کند که آیا به قصد ظهر مشغول نماز شده یا عصر، اگر نمازگزار در بین نماز 

 0تکلیف چیست؟

 نماز داند می که حالی در عصر، عنوان به یا کرده نیّت ظهر عنوان به را نماز این که کند شک نماز حال در اگر -
 است همچنین و باشد ظهر نماز نماز، این که کند قصد دبای نباشد، عصر نماز مختصّ وقت اگر است، نخوانده را ظهر
 عصر نماز که داند می چنانچه عصر نماز اختصاصی وقت در ولی. باشد داشته شک ظهر نماز خواندن در اگر اقوی بنابر

 و کند شروع نو از را عصر نماز باید باشد، رکعت یک برای وقت اگر و بردارد نماز آن از دست باید است، نخوانده( هم) را
 در) و نماید قضا را نماز دو هر و بردارد آن از دست باید نباشد، وقت اندازه این به اگر و نماید قضا را ظهر نماز آن، از بعد
 نماز همان بخواند، وقت در را رکعت یک از قسمتی برسد اگر که است آن نشود ترک باید که احتیاطی( دوم صورت این

 جایز که نیست بعید نه، یا خوانده را ظهر نماز نداند چنانچه و. نماید قضا را دو هر سپس کند، تمام عصر عنوان به را
 خوانده، را ظهر نماز قبالً که بداند اگر و. نماید قضا هم را ظهر نماز که است آن احتیاط لیکن نکند، اعتنا شکّش به باشد
 لیکن و بیند می عصر نماز خواندن مشغول را خود اگر البته. نماید شروع نو از را عصر نماز و بکشد دست نماز آن از باید

 نموده عصر نماز قصد اول از که بگذارد بنا باید ظهر، عنوان به یا کرده نیّت عصر، عنوان به را آن اول از که دارد شک
 )حضرت امام(. است

و عصر و یا مغرب و عشا )که رعایت ترتیب انجام آنها الزم است( عارض  اگر این شک در یکی از نمازهای ظهر -
شود اگر نماز اول را نخوانده است یا شک دارد که خوانده یا نه و در وقت است بنای نماز را به همان نماز اول )ظهر یا 

د )یعنی ترتیب اصال مطرح مغرب( بگذارد و بعد از آن نماز دوم را بخواند ولی اگر شک مذکور در غیر این نمازها بو
نیست( مثال در اثناء فریضه صبح شک در اصل نیت کند: اگر در همان لحظه عروض شک می داند که نیت دارد و 
شکش در داشتن نیت در اجزاء گذشته است نمازش صحیح است و ادامه دهد ولی اگر در همان لحظه هم در داشتن 

 تانی(نیت شک دارد نماز باطل است. )آیت اهلل سیس

اگر می داند در آن وقت مشترک قبل از این نماز )که در آن شک ایجاد شده( نمازی نخوانده است و یا اینکه شک  -
دارد که نمازی خوانده یا نه نیت نمازی را که مشغول آن است را به نماز اول )ظهر یا مغرب( مستقر کرده و ادامه می 

یک نماز معینی ببیند و شکش در این باشد که آیا از آغاز تمام اجزاء را  دهد و صحیح است؛ بله اگر خود را در حال انجام
 با نیت بجا اورده است یا نه حکم به صحت نماز مشکل است و نمی توان به قاعده تجاوز تمسک کرد. )آیت اهلل مکارم(

 قاطع یاقطع  نیت
 3حکم نیت قطع و یا قاطع در بین نماز چیست؟

 هم توجه و دهد انجام کند می باطل را نماز که را کاری کند قصد یا نماید نماز کستنش قصد نماز، اثنای در اگر -
 است همچنین و است باطل نمازش کند، تمام را نماز حال، این با چنانچه دارد، منافات نماز با کار این که باشد داشته

                                         

 .222 م النیّة، فی األوّل الفصل الصالحین، . آیت اهلل سیستانی، منهاج00تحریر الوسیله،القول فی النیه م.02 م یه،الن فی فصل الوثقی، . العروه 0
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 آن بدون اگر و. کند اکتفا آورده آنچه به و برگردد اوّلش تنیّ به سپس بخواند را نماز اجزای از برخی نیّت، همان با اگر
 کند، تمام نیّت همان با را نماز اگر که چنان. شود نمی باطل نماز برگردد، اوّلش نیّت به دهد، انجام را نماز از چیزی که
 باطل را نماز که کاری) شد گفته که آنچه که است نداشته توجه که حالی در بخواند، حال همان در را آن اجزای بعض یا

 ها صورت این تمام در که است آن( مستحب) احتیاط و نیست باطل نمازش اقوی بنابر دارد، منافات نماز با( کند می
 )حضرت امام( .نماید اعاده سپس کند، تمام را نماز

قطع نماز کند و یا نیت قاطعی کند در زمانی که نمازگزار در تمام کردن نمازش مردد شود و یا اصال قصد کند  -
حالی که التفات به مبطل بودن این قصد داشته باشد: اگر هیچ عملی از اعمال نماز را در آن حال انجام نداده باشد و بعد 
دوباره نیت ادامه نماز را داشته و نماز را بدون هیچ مبطلی انجام داده است نمازش صحیح است؛ ولی اگر در آن حالتها 

ضی از اجزاء را به قصد جزئیت نماز انجام داده است نمازش باطل است ولی اگر به قصد اجزاء نماز آن اعمال را بع
که آیا به حدی زیاد بوده مرتکب نشده است )مثال ادامه چند آیه از سوره حمد را به نیت قرآن خوانده است( باید دید 

 اال نماز صحیح خواهد بود. )آیت اهلل سیستانی(ورت نماز را به هم زده است که مبطل است و است که ص

و یا بعضی از اجزاء را در همان حال انجام  اگر در نماز قصد قطع یا قاطع کند و در همان حال نمازش را ادامه دهد -
ولی اگر قبل از انجام جزئی از نماز دوباره به قصد ادامه نماز کند و از قاطع منصرف گردد نماز  باطل استنماز  دهد

صحیح است گرچه احتیاط مستحب اتمام نماز و اعاده ان است، البته اگر در حال قصد قطع و یا قاطع جزئی از نماز را نه 
به نیت جزئیت نماز انجام دهد حکم به بطالن نماز موقوف بر آن است که آن عمل )در حال نیت قطع و یا قاطع( کثیر 

 رآن باشد ولی باز هم احتیاط مستحب رعایت شود. )آیت اهلل مکارم(باشد و اال نماز باطل نیست خصوصا اگر ذکر یا ق

 در نیتریاء 

 ریاء حین نماز
 0 حاالت مختلف و متصور ریاء در عمل را تبیین نمایید.

در نیت نماز بلکه در مطلق عبادات خالص بودن از ریاء شرط است، بنابر این اگر نمازگزار ریاءً نماز بخواند نمازش  -
 ریا شرک )خفی( به پروردگار است. کهکه مرتکب گناه کبیره نیز شده است چراباطل است، بل

 حاالت متصور ریاء در نماز
 :که به برخی اشاره می شود در چند حالت متصور است شدن ریا در نمازداخل 

 اصل عمل ریائی باشد
در آن نباشد، که در این حالت قطعا  اینکه عمل را صرفا به دلیل نشان دادن به مردم انجام دهد و هیچگونه قصد امتثالی -0

 آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( امام خامنه ای، )حضرت امام، نماز باطل است.

 انگیزه امتثال و ریاء مخلوط باشد

، در این قسم هم بدون اشکال نماز باشد غیرنشان دادن به  هم امتثال امر خداوند و هماینکه انگیزه نمازگزار از عمل  -3
ست و در این حکم فرقی بین اینکه هر کدام از این دو قصد مستقل باشند و یا یکی تابع و یا ضمیمه دیگری باطل ا

 (مکارم اهلل آیت سیستانی، اهلل آیت امام، حضرت) باشد نیست.

 ریاء در بعضی از اجزاء

                                         

 0222/12/12: استفتاء تاریخ    223232: استفتاء . سایت ادمین امام خامنه ای، شماره22درس 0. رساله آموزشی، ج2النیة، م فی الوثقی، فصل . العروه 0



 
 

32 

 
 

از باطل است اگرچه بتواند را ریایی انجام دهد، در این صورت هم نم )ولو اجزاء مستحبی( اینکه بعضی از اجزاء نماز -2
قسمت را به قصد قربت تدارک کند، و اگر شخصی در فصول اذان و اقامه ریاء کند خصوص همان فصل  دوباره آن

 ریایی باطل خواهد بود و به اصل نماز آسیبی نمی زند. )حضرت امام(

 0(ای خامنه امام. )دهد انجام دوباره را نماز باید واجب احتیاط بنابر باشد، نماز اجزای از بعضی در ریا اگر -

 باشد مستحب یا حمد، مثل باشد واجب قسمت، آن چه آورد، جا به خدا غیر برای اندک، هرچند را نماز از قسمتی اگر -
 روی از را نمازش قنوت فردی اگر مثالً است باطل نمازش کند، سرایت نماز تمام به خدایی غیر قصد آن اگر قنوت، مثل
 قصد چراکه است؛ باطل نمازش دهد نشان مردم به را خود نماز ریایی، قنوت خواندن با که باشد آن دشقص و بخواند ریا
 آن بخواهد اگر که باشد طوری و بوده واجب کرده ریا که قسمتی چنانچه همچنین. است کرده سرایت نماز اصل به ریا
 در فقط ریا قصد هرچند - آورد بجا ریا روی از را نمازش رکوع فرد آنکه مثل شود،می باطل نماز دهد انجام دوباره را

 رکن آورد بجا قربت قصد به دوباره را آن بخواهد اگر زیرا. است باطل نمازش - نکند سرایت نماز همه به و باشد رکوع
 3)آیت اهلل سیستانی( .شودمی زیاد

 اجزاء در اجزاء واجب به فتوا و در) است باطل نماز هم صورت این در دهد، انجام ریایی را  نماز اجزاء از بعضی اینکه -
بنابر احتیاط واجب آن جایی که تدارک ممکن باشد اگر به قصد قربت تدارک کرد و در  (مستحبی بنابر احتیاط واجب

 مرتبه بخواند. )آیت اهلل مکارم( کرده و دو نماز را تمام

 مکان یا زمان ریایی انتخاب شود

یا اینکه نماز را در زمانی  ند مثل مسجد یا صف اول؛انتخاب ک یریاء مکان نماز را اینکه اصل عمل برای خدا باشد لکن -0
 آیت اهلل مکارم(امام خامنه ای، خاص )اول وقت مثال( بخواند که در این فرض هم نماز باطل است. )حضرت امام، 

 باطل زنما صورتی در د،کن ریا دهدمی انجام نماز با همراه را آن که نماز اصل از غیر ویژگیهایی در نمازگزار اگر -
 اول صف یا مسجد مثل مخصوصی جای در نمازگزار اگر المث ؛نماید سرایت نماز اصل به ویژگی آن در ریا که شودمی

 نمازش باشد، مردم به نمازش دادن نشان امر این از قصدش و بخواند نماز وقت اول مثل مخصوصی وقت در یا جماعت
 2اهلل سیستانی(. )آیتاست صحیح نماز د،نکن سرایت نماز اصل به و باشد ویژگی در اتنه ریا اگر امّا است باطل

 ریاء در اوصاف )به جماعت، آهسته یا با صوت زیبا خواندن(

 اگر ریاء به جهت اوصافی در نماز باشد مثل اینکه ریاءً نماز را به جماعت بخواند و یا قرائت را با صوت و یا آرامش -2
 آیت اهلل مکارم( امام خامنه ای،باطل است. )حضرت امام، خاصی بخواند نماز 

 نمازش صورتی در نماید، ریا دهدمی انجام نماز با همراه را آن که نماز اصل از غیر هایی ویژگی در نمازگزار اگر -

                                         

 :20درس جماعة، صالة . ماحصل مطالب مطرح شده در درس خارج فقه معظم له، خارج 0
 :دارد تفصیل نماز در ان وضعی حکم اما و شود می محسوب گناه و است حرام شرعا نماز اجزاء در ریاء-

 این در( است؛ رکن کردن اضافه نیز آن تدارک که) دهد انجام ریایی را رکوع که کسی مثل نباشد تدارک قابل ریایی جزء آن اگر فرض این در که: باشد نماز واجب اجزاء از( الف
 دلیل به است؛ باطل نماز قولی، یا باشد نماز فعلی اجزاء از نظر، مد جزء چه نیز صورت این در نکند تدارک را آن مکلف ولی باشد تدارک قابل جزء آن اگر اما. است باطل نماز صورت

 ای سجده مثال اینکه مثل) باشد نماز فعلی اجزاء از جزء آن اگر(الف: کند تدارک قربت قصد با را آن مکلف و باشد تدارک قابل ریایی جزء که صورتی در اما. واجب جزء عمدی ترک
 .است صحیح نماز آن تدارک فرض در باشد نماز قولی اجزاء از جزء آن اگر ولی( ب است؛ احتیاط مساله در صورت این در( کند تکرار قربت قصد به را آن بعد و دهد انجام ریایی را

 (ای خامنه امام. )است باطل قنوتش گرچه است صحیح نماز صورت این در که دهد انجام ریایی را نماز قنوت مثال کسی اینکه مثل: باشد نماز مستحب اجزاء از( ب
 البته بعد از ارائه این ماحصل خدمت آقا ایشان فرموده اند در پاسخگویی همان احتیاط مطرح شود.

 .0021. توضیح المسائل جامع، م 3

 .0020م جامع، المسائل . توضیح 2
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 با الًمث مخصوصی طرز به نمازگزار اگر مثال عنوان به نماید سرایت نماز اصل به ویژگی آن در ریا که شودمی باطل
 ویژگی در تنها ریا اگر امّا. است باطل نمازش باشد، مردم به نمازش دادن نشان امر این از قصدش و بخواند نماز جماعت

 0 )آیت اهلل سیستانی( .است صحیح نمازش ننماید، سرایت نماز اصل به و باشد

 در مقدمات عقلی نماز )مسیر رفتن به مسجد(ریاء 

صورت نماز  نماز باشد مثل ریا در مسیر رفتن به مسجد، نه خواندن نماز در مسجد، که در این اینکه ریا در مقدمات انجام -2
 . )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(گرچه ریاء در اعمال عبادی مطلقا حرام است صحیح است

 ریاء در اعمال خارج از حقیقت نماز مثل تحنک

ارج از حقیقت نماز ریاء کند مثل اینکه برای ریاء تحنک کند که در اینصورت نماز اینکه نمازگزار در برخی از اعمال خ -2
 مثال در لکن، آیت اهلل مکارم: باطل نیست مگر ریاء برگردد به نماز با تحت الحنک. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی

 (است نشده ثابت خصوص به نماز حال در تحنک استحباب اینکه آن و است مناقشه

 حالت نشاط در بین جمع ایجاد

دست دهد که در این صورت هم نماز  عُجباینکه نمازگزار نماز را برای خدا بخواند لکن اینکه مردم او را می بینند به او  -2
خصوصا اگر این خطورات نمازگزار را ر این زمینه هم موجب بطالن نیست باطل نمی شود و همچنین خطورات قلبی د

 (ت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارمآیاذیت کند. )حضرت امام، 

 ترک ضد نماز برای ریاء

 باطل است. )حضرت امام( ترک کند و مشغول نماز شود نماز که ضد به جا آوردن نماز هستند را ریاءً اگر نمازگزار اعمالی -2

 در صورتی که این ریاء به عبادت سرایت نکند نماز صحیح است. )آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

 یا بعد از نمازر
 چیست؟( نماز مثل) عبادت از بعد ریا حکم

آیت اهلل مکارم: این حالت ))حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی،  .نیست عمل مبطل عمل از بعد ریاء -
 3((اصال از مصادیق ریاء نیست

 در نیتعجب 
 2اد شود نمازش باطل است؟آیا اگر نمازگزار به جهت نمازی که خوانده است در او حالت عجب ایج

 (، امام خامنه ایمبطل نیست گرچه احتیاط مستحب است که در عجب مقارن، نماز را اعاده کند. )حضرت امام -

منافی قصد  کند؛ البته اگر عجب مقارن اعاده را نماز مقارن، عجب در که است مستحب احتیاط گرچه نیست مبطل -
 . )آیت اهلل سیستانی(طلب کار شدن از خداوند برسد مبطل استبه حد منت گذاشتن و  قربت باشد به اینکه

 مبطل نیست و در این حکم فرقی بین عجب متأخر از نماز و یا مقارن با نماز نیست. )آیت اهلل مکارم( -
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 1نماز )غیر از ریاء( ضمائم در نیتانواع 
 ان مانند و فرزندش به نماز آموزش مثل دیگری چیز خداوند، مانفر انجام بر عالوه نماز خواندن از اش انگیزه نمازگزار کهاست  آن ضمیمه  

 .باشد راجح یا ؛ مباح ؛ حرام ؛ حالل است ممکن ضمیمه این. باشد هم

 ضمیمه حرامالف( 
 متحد با عمل
 ؟نمازش چه حکمی دارد ضمیمه قصد اطاعتش قرار دهدیا در جزئی از نماز، نیت حرامی را در نمازش اگر نمازگزار 

 (آیت اهلل سیستانی تحاد نیت ضمیمه با نیت نماز یا با جزئی از آن موجب ابطال نیست. )حضرت اماممجرد ا -

 (آیت اهلل مکارمنماز باطل است. ) -

 خارج از عمل و مقارن با آن
)مثل اینکه قیام نماز را انجام دهد ولی در ضمن قصد اگر نیتی حرام که خارج از عمل است را به نیتش ضمیمه کند 

 حکم چیست؟حرام کند( نگاه 

 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(باطل نیست.  -

 ضمیمه مباح یا راجحب( 
 نماز به دادن مانند یاد) کند ضمیمه قصد قربتشبه  هم را مباح یا راجح دیگری برای انجام نمازش قصد نمازگزار اگر

 2دارد؟ حکمی چه نمازش  (دیگری

 امر از فرمانبرى همان فقط اصلى، غرض و محرّک و باشند مقصود تبعا مستحب، یا مباح (اهداف و) هاضمیمه اگر -
 دیگر، اهداف و  تبعى نماز به امر از فرمانبرى نیّت) باشد برعکس اگر و ندارد، اشکالى باشد، نماز به( متعال خداوند)

 به امر از فرمانبرى) دو این از یک هر اگر( شودمى باطل نماز) است همچنین و است، باطل نماز( باشند اصلى مقصود
 نشود، ضمیمه دیگرى به دو آن از یک هر اگر که بطورى باشند عمل انگیزة و محرّک از جزئى( دیگر اهداف و نماز

 داخل متعال خداوند اطاعت نیّت در دیگر اهداف که جایى هر احتیاط، بنابر و نباشد، نماز به اىانگیزه و محرّک اصال
 داشته تأثیر عمل، به تحریک در مستقال آنها از یک هر اینکه به رسد چه باشد، طفیلى و تبعى بطور اینکه لو و شود،
 (امام حضرت) شودمى باطل عمل باشد،

 ریا انگیزه آن که - نیز دیگری انگیزه نماز، به خداوند امر انجام قصد بر عالوه نماز کارهای انجام هنگام در فرد گر -
 آموزش خداوند، فرمان انجام بر عالوه نماز خواندن از اش انگیزه که آن مثل باشد داشته - نیست یدیگر حرام نیّت یا

 صحیح هرصورت در نمازش باشد داشته قربت قصد( آموزش مثل) ضمیمه انگیزه این در اگر باشد، هم فرزندش به نماز
 نمازش نباشد مستقل وداعی محرک الهی هانگیز که صورتی در باشد، نداشته قربت قصد ضمیمه انگیزه در اگر و است
 ( سیستانی اهلل ایه. )است باطل واجب احتیاط بنابر بازهم باشد نیز مستقل اگر باشدبلکهمی باطل

( متعال خداوند) امر از فرمانبرى همان فقط اصلى، غرض و محرّک باشندو مقصود تبعا مستحب، یا مباح ضمیمه اگر -
( باشند اصلى مقصود دیگر، اهداف و  تبعى نماز به امر از فرمانبرى نیّت) باشد برعکس اگر و ندارد، اشکالى باشد، نماز به

 عمل انگیزة و محرّک از جزئى باهم( دیگر اهداف و نماز به امر از فرمانبرى) دو این از یک هر اگر و است، باطل نماز
 استقالل و باشد نماز امر امتثال و مانبری فر همان بالفعل موثر اگر باشند مستقل هردو اگر و است باطل نماز باشند
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 اهلل ایت. )دارد اشکال اال و است صحیح نماز کرد می اثر مستقال ضمیمه نبود قربت داعی اگر یعنی باشد بالقوه ضمیمه
 (مکارم

 بلند کردن ذکر برای فهماندن چیزی به غیر

ایش را بلند کند تا مطلبی را به غیر بفهماند چه اگر کسی ذکر نماز را به قصد قربت و انجام تکلیف بگوید لکن صد

 0حکمی دارد؟

 نماز در فرض مذکور اشکال ندارد. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( -

 به را مطلبی تا کند بلند را صدا آن، گفتن موقع و «اکبر اهلل: »بگوید اینکه مانند بگوید، ذکر قصد با را ایکلمه اگر -
 هم ذکر قصد اگرچه بگوید؛ ذکری بفهماند کسی به را مطلبی اینکه قصد به چنانچه لیو ندارد اشکال بفهماند، دیگری
 (ای خامنه امام.)شودمی باطل نماز باشد، داشته

 بلند را صدا آن، گفتن موقع در و بگوید قربت نیّت به و ذکر قصد به را «اهلل سُبْحانَ» یا «اَکْبَر اهلَلُ» مثل ایکلمه اگر -
 به قربت نیّت به و ذکر قصد به را ایکلمه اگر همچنین و ندارد اشکال بفهماند، دیگری به را چیزی هاینک قصد به کند،
 مثل ایکلمه اگر و. ندارد مانعی شود، مطلبی متوجّه کسی که شودمی سبب کار این که بداند چند هر بگوید معمول طور

 اصلِ گفتن در اشانگیزه و بگوید ذکر قصد به بفهماند کسی به چیزی که جهت بدین را «اهلل سُبْحانَ» یا «اَکْبَر اهللُ»
 باشدمی مطلق ذکر مورد در مطلب این است ذکر شایان است، صحیح نمازش هم باز باشد، دیگری کردن متوجّه ذکر،
 داشته قربت قصد اعالم، این در است الزم باشد دیگران به اعالم اشانگیزه اگر نماز، مستحب یا واجب اذکار در ولی
 (سیستانی اهلل آیت) .شودنمی محقّق مستحب یا واجب ذکر قربت قصد بدون و باشد

 2عدول از نیت

 نیتانواع عدول بیان اجمالی 
 2موارد خاصه که تفصیل موارد مجاز خواهد امد. نکته: عدول از نمازی به نماز دیگر جایز نیست جز

 4به طور اجمالی انواع عدول را بیان نمایید.

 :است واجب عدول که مواردیالف( 
 نخوانده را ظهر نماز که شود متوجه نماز بین در که صورتی در عصر مخصوص وقت از قبل ظهر، نماز به عصر نماز از -0

 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( .است
 نخوانده را مغرب نماز که شود متوجه عشا نماز ینب در اگر عشا مخصوص وقت از قبل مغرب، نماز به عشا نمـاز از -3

 (مکارم اهلل آیت سیستانی، اهلل آیت ای، خامنه امام امام، حضرت). باشد نکرده تجاوز هم عدول محل از و است
 اثر بر و باشد او یعهده بر( عصر و ظهر قضــای نماز مثل) است معتبر ترتیب آنها ادای در که قضـایی نمـاز دو اگـر -2

 (مکارم اهلل آیت و ای خامنه امام و امام حضرت) .شود مشغول دوم نماز خواندن به اول نماز ادای از قبل فراموشی
 و ظهر به مربوط قضا نماز دو هر چندهر است؛ اشکال محل سابق قضای نماز به الحق قضای نماز از جواز عدول -

 نی(سیستااهللباشد. )آیت شب یک عشای و مغرب یا روز یک عصر
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 :است جایز عدول که ب( مواردی
 واجب قضـای نمـاز به ادا نمـاز از -0
 .جماعت نماز ثـواب درک برای مستحب به واجب نمــاز از -3
  .جمعه یسوره قرائت ناسی برای جمعـه روز ظهـر در نافله به واجـب نمـاز از -2

 ن تفصیلی انواع عدول نیتابی

 ءًادا نماز اول بهاء اد نماز دوم ازنیت عدول حکم ( الف
 از نماز دوم به نماز اول: -1

 از عصر به ظهر

 .عدول کند واجب است در صورتی که بین نماز عصر متوجه شود نماز ظهر را نخوانده یا باطل بوده از عصر به ظهر -

 از عشاء به مغرب

  سیستانی، آیت اهلل مکارم(. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهللواجب استعدول  :به رکعت چهارم نرسیدهالف( 

 :برای رکعت چهارم برخواستهب( 

آیت اهلل امام خامنه ای، خواند. )حضرت امام، د و نماز عشا را هم بعد از آن بنشینرا به مغرب برگردانده و بنیت باید  -
 سیستانی(

 ه کند. )آیت اهلل مکارم(اعاد آن را مجددا نماز مغرب در فرض مذکور احتیاط آن است که بعد از نشستن و تمام کردن -

 :به رکوع رکعت چهارم رسیدهج( 

و اعاده عشا  صحیح است و پس از آن مغرب را بخواندرا ادامه دهد و اگر وارد رکوع رکعت چهارم شده نماز عشاء  -
 (آیت اهلل سیستانی امام خامنه ای، ،حضرت امام) .الزم نیست

 بعد از آن، احتیاطا دوباره عشاء را اعاده کند. )آیت اهلل مکارم( مغرببعد از اتمام عشاء و خواندن نیز  در این فرض -

 از نماز اول به نماز دوم: -2
اگر نمازگزار به گمان اینکه نماز ظهر را نخوانده است مشغول ظهر شود و در بین نماز بفهمد نماز ظهرش را خوانده 

 0است آیا می تواند نیتش را به عصر عدول دهد؟

 به نماز دوم جایز نیست. )مراجع تقلید(عدول از نماز اول  -
 عدول از نماز دوم به اول و کشف خالف حین نماز 

شخصی بین نماز عصر می فهمد نماز ظهر را نخوانده است و به نماز ظهر بر می گردد ولی در مرتبه دیگری کشف خالف 

 2صر چیست؟این نماز به نیت عاتمام می شود و می فهمد که ظهر را خوانده بوده است، حکم 

 بعد و شود رکن داخل و برگرداند ظهر نماز به را نیّت و است نخوانده را ظهر نماز که کند یقین عصر نماز بین در گرا -
 در شدن داخل از پیش اگر ولی بخواند را عصر نماز باید و است باطل نمازش بوده، خوانده را ظهر نماز که بیاید یادش
 نمازش و بخواند عصر نیّت به دوباره خوانده ظهر نیّت به آنچه و برگرداند عصر نماز به را نیّت باید بیاید یادش رکن

 . )حضرت امام(است صحیح
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 نماز که بیاید یادش چنانچه برگرداند، ظهر نماز به را نیّت و نخوانده را ظهر نماز که کند یقین عصر نماز بین در اگر -
 بعضی که است صورتی در حکم این البته کند، تمام را نماز و برگرداند عصر نماز به را نیّت تواندمی بوده خوانده را ظهر

 رکعت جزء آن اگر ولی آورد جا به دوباره عصر نیّت به است، آورده اگر آنکه یا باشد، نیاورده ظهر نیّت به را نماز اجزای از
 الزم، احتیاط بنابر نمازش، باشد، عترک یک از سجده دو یا رکوع اگر همچنین و است باطل صورت، هر در او نماز باشد،
 . )آیت اهلل سیستانی(است باطل

 تمام کند و اعاده نماید. )آیت اهلل مکارم( عصربنابر احتیاط واجب به نیت  -

 حکم عدول بعد از اتمام نماز

 0؟حکم عدول بعد از اتمام نماز چیست

 ارم(عدول نیت بعد از اتمام نماز صحیح نیست. )حضرت امام، آیت اهلل مک -

 فی اخرى رکعة باضافة الوتر الى الفجر رکعتی من رجاءً العدول یجوز لکن ،عدول نیت بعد از اتمام نماز صحیح نیست -
 (سیستانی اهلل آیت. )الفروض بعض فی المبتدئة النافلة الى الوتر من العدول فی الحال وکذا الصور بعض

 2سابق به نماز قضای ی الحقعدول از نماز قضاب( 
  ر خصوص مرتبتین )ظهرین، عشائین(عدول د

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

 باید به نماز اول عدول کند. )حضرت امام و امام خامنه ای و آیت اهلل مکارم( -

 و ظهر به مربوط قضا نماز دو هر چندهر است؛ اشکال محل سابق قضای نماز به الحق قضای نماز از جواز عدول -
 سیستانی(اهللباشد. )آیت شب یک عشای و مغرب یا روز یک عصر

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

 :است نخوانده را مغرب

 از قضای مغرب را بخواند. )حضرت امام(نماز قضای عشا را تمام کند، بعد نم -
  سیستانی(اهللاست. )آیت اشکال محل سابق قضای نماز به الحق قضای نماز از عدول جواز -

 (مکارم اهلل آیت. )کند اعاده را عشاء دوباره احتیاطا آن، از بعد مغرب خواندن و عشاء اتمام از بعد نیز صورت این در -

 (همان روز صبحقضای ظهر به از قضای عدول به مطلق قضای سابق )مثال 
 آیت اهلل سیستانی( 2حضرت امامعدول در نمازهای قضا بنابراحتیاط واجب صحیح نیست. ) -

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

 ج( عدول از نماز اداء به نماز قضا
 0حکم عدول از نماز اداء به قضا چیست؟

                                         
 .32م نماز، نیت الوثقی، . العروة 0

 .0101، م0المسائل جامع، جتوضیح و؛ 222، م0سیستانی، منهاج الصالحین، ج .201؛ أجوبة االستفتائات، س03، نیت نماز، م0؛ تحریر الوسیلة، ج31، نیت نماز، م0. العروة الوثقی، ج3

 در 31 مسئله در عروه حاشیه در امام حضرت .دارد جریان حکم همین شده قضا نمازهای کلیة در که است آن نباشد اقوی اگر( واجب) احتیاط : ... بلکه03. تحریرالوسیله، نیت، م 2
 .وجه من الوجوب الیخلو إن و االحتیاط، علی مبنیّ القضائیین من المترتبتین غیر فی: نویسد می( شود می مطرح مذکور موارد در عدول جواز یا وجوب بحث که) الثالث قسمت

 .نیست واجب ترتیب رعایت و است مذکور مسئله بر مقدم مسئله این ظاهرا و دانند نمی الزم را ترتیب 2 مسئله قضا نماز بحث در تحریرالوسیله در( ره) امام حضرت: نکته

 سایت مکارم اهلل ایت 201 س الستفتات ا اجوبه ای خامنه  امام ،03 م النیه فی القول نماز افعال  0ج الوسیله یر تحر ، 31 م النیه فی القول  0 ج ثقی الو العروه. 0
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=00200&mid=322322 
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 است مستحب باشد، عدول محلّ اگر اینجا در که هست گردنش به قضایى نماز که بیاید یادش داءا نماز اثنا در اگر -
 صورت، این در که شود، فوت حاضر، نماز فضیلت وقت قضا، نماز به عدول با بترسد آنکه مگر نماید، عدول قضا نماز به

 (امام حضرت. )یستن قوّت از خالى آن نبودن مستحب بلکه است، تأمّل جاى عدول، بودن مستحب
 که است آن واجب احتیاط باشد، او عهدة بر قضا نماز یک فقط اگر البتهجایز است  واجب قضـای نمـاز به ادا نمـاز از -
 (ای خامنه امام). باشد روز همان به مربوط قضا نماز اگر خصوص به کند؛ عدول قضا نماز به

 (سیستانی اهلل آیت)جایز است.  نباشد ضیق اداء نماز وقت که صورتی در قضـا، نمـاز به ادا نمـاز از -
 و کند عدول که است این واجب احتیاط باشد روز همان قضاى قضا، نماز اگر و است جایز قضا به ادا نماز از عدول -

 تواندمى صورتى در مثلًا باشد،باقى عدول جاى که است صورتى در این البته بخواند، را ادا نماز قضا، نماز از فراغت از بعد
 (مکارم اهلل آیت. )باشد نشده ظهر نماز از سوم رکعت رکوع داخل که برگرداند صبح قضاى به را نیّت

 عدول از نماز اداء به قضای احتیاطی

 1است؟ جایز احتیاطی قضای نماز به یقینی اداء نماز از عدول آیا

 )آیت اهلل سیستانی( .ندارد اشکال -

 عدول از نماز قضا به اداء

 3تواند نیت نماز را به نماز ادا برگرداند؟زگزار در بین نماز قضا میآیا نما

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

 ( عدول از  نماز واجب به مستحبد
 3؟ز واجب به مستحب جایز استآیا عدول از نما

 :است فقط در دو مورد جایز -
 آن جای به و کرده فرامـوش را جمعه یسوره قرائت که کسی برای ؛جمعـه روز ظهـر در نافله به اجـبو نمـاز از :اول 

 نماز از تواند، می( است مستحب: ای خامنه امام) است گذشته آن از یا و رسیده نصف به و خوانده را دیگری یسوره
 .آورد جا به هجمع یسوره با را فریضه نماز بتواند تا کند عدول نافله به واجـب

 جایز صورت این در که نرسد، جماعت به بترسد و شود برپا جماعت نماز و باشد نماز مشغول شخص که جایی در :دوم
 اهلل آیت ،)حضرت امام، امام خامنه ای .برسد جماعت به تا دهد سالم رکعتی دو ودر دهد قرار نافله را نمازش است

 (مکارم

 است:  و مستحب در دو مورد عدول جایز -

آن است که در نماز ظهر جمعه از روی فراموشی در رکعت اول سوره ای غیر سوره جمعه را کامل بخواند و  مورد اول
 بعد یادش بیاید می تواند نماز را به نافله عدول دهد و بعد از آن نماز واجبش را با سوره جمعه بخواند . 

جماعت شروع می شود که در بین نماز فرادا آغاز کرده است و در  آنجایی است که مکلف نماز خویش را مورد دیگر
( عدول به نافله جایز است )ولو ترس نرسیدن به جماعت را سوم رکعت قیام قبل یعنی محل بقاء شرط بهاینجا نیز )

 0آیت اهلل سیستانی() .نداشته باشد(

                                         
 .00 . کتاب استفتائات آیت اهلل سیستانی، سؤال 0

 .223، م0المسائل مراجع، ج؛ توضیح30، نیت نماز، م0. العروة الوثقی، ج3

  ؛22درس ،0ج آموزشی، رساله رهبری، معظم مقام. 03م النیه، فی فصل الوسیله، الخامس تحریر  – الرابع – 31م فصل فی النیه –وثقی عروه الال . 2

 .222النیّة، م فی العدول تکملة. منهاج الصالحین،  0
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 ضرورت در مستحب به واجب نماز از عدول
 است؟ جایز مستحب به واجب نماز از عدول آیا

 برپا جماعت و است واجب نماز مشغول هرگاه البته. نیست جایز ضرورت، غیر در مستحب به واجب نماز از عدول -
 به را خود نیّت است مستحب نرسد جماعت به کند تمام را نماز اگر ترسدمى و نشده سوم رکعت رکوع وارد چنانچه شود،
 شود پیدا ضرورتی هرگاه کلی طور به و. برساند جماعت به را خود کرده، تمام ىرکعت دو را آن و برگرداند مستحبّى نماز

 را نماز توان می نباشد کافی هم آن اگر و رساند می پایان به را آن سریعا و کند می مستحبی نماز به عدول احتیاطا
 0)آیت اهلل مکارم( (وقت وسعت در البته. )داد انجام را ضروری کار و شکست

 نماز واجب به مستحبی به قصد رها کردن آن ازعدول نیت 
 مستحبی نماز اتمام قصدمان اما میکنیم عدول مستحبی به واجب نماز از جماعت، نماز به رسیدن برای بعضی اوقات

 3است؟ صحیح عدول این آیا. شویم ملحق جماعت به و بشکنیم را مستحبی نماز میخواهیم، بلکه نیست

 (، امام خامنه ایز را رها کند. )حضرت امامجایز است در این حالت، نما -

 چنانچه بخواهد بعد از عدول نافله را قطع کند، بنابر احتیاط واجب عدول جایز نیست. )آیه اهلل سیستانی( -

 )آیه اهلل مکارم( .ونددینافله را تمام کند و سپس به جماعت بپ دیبا  -

 گرعدول از نمازمستحبی به واجب، یا از مستحبی به مستحبی دی
 2آیا از نماز مستحبی می شود به نماز واجب عدول کرد؟ از نمازی مستحبی به مستحبی دیگر چطور؟

 و وقت در که مستحبی نمازهای در )حتیعدول از نماز مستحبی به واجب و همچنین از نافله به نافله ای دیگر  -
 نه ای، آیت اهلل مکارم(. )حضرت امام، امام خامجایز نیستباشند(  می واجب نمازهای مثل ترتیب

 العدول عدول از نماز واجب به مستحبی جایز نیست و عدول از نافله به نافله نیز جایز نیست مگر در دو مورد: یجوز -
 المبتدئة النافلة الى الوتر من العدول فی الحال وکذا الصور بعض فی اخرى رکعة باضافة الوتر الى الفجر رکعتی من رجاءً
 آیت اهلل سیستانی() .الفروض بعض فی

 (مکارم اهلل آیت) .ندارد اشکال دیگر مستحب نماز به مستحب نماز از عدول -
 نمازگزار در دو رکعت دوم نافله شب بفهمد دو رکعت اول را نخوانده

 را اول رکعت دو که بیاید یادش آن بین در و کند نماز به شروع شب، نماز دوم رکعت دو قصد به نمازگزار مثالً اگر

 ؟نخوانده، حکم چیست

 ندارد، هم عدول به احتیاج و نیست عدول باب از این و شود می حساب اول، رکعت دو قهراً و است صحیح نمازش -
 که) است موجود واقع حسب به که است حالتی همان بر ها آن مدار بلکه نیست، معتبر قصد بودن، دوم و اول در زیرا
و همچنین اگر در  و این حکم در نافله های ظهرین نیز جاری است (داشت خواهد را اوّلیت صفو باشد اول واقعاً اگر

 0(، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم)حضرت امام .بین دو رکعت دوم بفهمد دو رکعت اول باطل بوده است

                                         
1  .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=11&lid=0&catid=11414&mid=142150 
 .2م -22احکام کیپ، مکارم آیه اهلل 0222/01/10: استفتاء تاریخ  220012:  سایت ادمین امام خامنه ای، شماره؛ 32، کتاب الصاله، فصل فی احکام الجماعه،مالعروة الوثقى . 3

 ایت اهلل مکارم سایت  .02. تحریر الوسیله، فصل فی النیه، م33فی النیه، م . العروه الوثقی، فصل 2

322323&mid=00202&catid=1&lid=30https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 
 .بخواند دیگری نماز و کند رها را نماز تواند می ولی ندارد اشکالی: پاسخ دهد؟ تغییر را نیت تواند می آیا نخوانده، را شفع نماز شود می متوجه وتر نماز هنگام در فردی: پرسش

 .00، تحریر الوسیله، فی النیه م20النیه، م فی فصل الوثقی، . العروه 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44515&mid=253270
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44515&mid=253272
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 ( عدول از نماز جماعت به فرادی ه
 1آیا عدول از نماز جماعت به فرادی صحیح است؟

 از اقسام عدول محسوب نمی شود.حقیقتا  لکن این مورد نسان می تواند در بین نماز جماعت نیت فرادی کندا -
 ()حضرت امام

 صحیح نمازش ولی نیست؛ صحیح واجب احتیاط بنابر جماعتش نماید، فرادا قصد عذر بدون نماز بین در مأموم اگر -
 و کم را چیزی اگر ولی بخواند دوباره را نماز باید واجب، احتیاط ربناب که باشد نکرده عمل فرادا وظیفه به آنکه مگر است
 فرادا قصد نماز اول از اگر مثالً نیست؛ الزم نماز خواندن دوباره کند،نمی باطل را نماز عذر، صورت در که باشد کرده زیاد

 تواندمی صورت این در شود، پیدا برایش قصدی چنین رکوع حال در ولی نخوانده را وسوره حمد و نداشته را آن کردن
 جماعت نماز در مأموم اگر حکم است همچنین و بخواند دوباره را آن که نیست الزم و کند تمام فرادا قصد به را نمازش

 چنین آن از بعد و باشد کرده زیاد همراهی و متابعت برای را سجده یک و نداشته را آن کردن فرادا قصد نماز اوّل از
 بنابر باشد، نخوانده را وسوره حمد و داشته را آن کردن فرادا قصد نماز اول از مأموم اگر امّا ید،آ پیش برایش قصدی
 مسأله فراگیری در یعنی) باشد قاصر جاهل آنکه مگر باشد؛نمی صحیح نمازش اصل بلکه جماعت، واجب، احتیاط

 نمازش نیست الزم صورت این در که باشد ردهنک اضافه جماعت، امام از متابعت قصد به را رکنی و( باشد نکرده کوتاهی
 اهلل سیستانی( )آیت .بخواند دوباره را

 )آیت اهلل مکارم( .نماز اثناء در یا باشد داشته کار این بر تصمیم اول از خواه ، شد جدا جماعت از توان نمی عذر بدون -

 3آیت اهلل سیستانی(حضرت امام، ) نیست.عدول از جماعت به فرادا حقیقتا از موارد عدول در مانحن فیه  نکته:

 و( عدول از امام جماعت به امام دیگر به دلیل عروض مشکل
در صورتی که مانعی برای امام جماعت عارض شود و شخص دیگری امامت کند جایز است مامومین ادامه نماز را با  -

حضرت امام، آیت اهلل مکارم: صاحب . )وی به اتمام برسانند لکن این مورد از موارد عدول از نماز به نماز دیگر نیست
 عروه این موارد را از باب توسعه در بحث ذکر کرده است(

 با را نماز ادامه مامومین است جایز کند امامت دیگری شخص و شود عارض جماعت امام برای مانعی که صورتی در -
 به مامومیت از عدول یست؛ و همچنین استن دیگر نماز به نماز از عدول موارد از مورد این لکن برسانند اتمام به وی

  )آیت اهلل سیستانی( .امامت برای کسی که در این اتفاق جایگزین امام جماعت قبل می شود

 ز( عدول از قصر به اتمام و بالعکس
ز نیز جایز است مانند آنجایی که مسافری نماز را قصر شروع کرده ولی بین نما و بالعکس تماماقصر به  نماز عدول از -

قصد اقامت عشره می کند و یا بالعکس، و یا اینکه مثال مسافری در اماکن تخییر در آغاز قصد اتمام یا قصر نماز را دارد 
که البته همانطور که گفته شد این مورد نیز از  عدول از قصد اولیه می کند)اگر محل عدول نگذشته است( و در بین نماز 

 2(، آیت اهلل مکارمآیت اهلل سیستانیحضرت امام، ) .حسوب نمی شودموارد عدول از نمازی به نماز دیگر م

                                         

 .0222، توضیح المسائل جامع م222م 0سیستانی منهاج الصالحین ج، 0032م 0توضیح المسائل مراجع ج، 02له . فصل فی الجماعة مسا31. العروه الوثقی، فصل فی النیه، م0

 السادس 31، باب نیت صاله، م0، جالوثقی عروهال .3

 .31و  3 ، مفصل فی النیه ،الوثقی عروهال .2
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 تکبیرة اإلحرام

 معنای این واجب

)چراکه نیت از افعال نماز نیست و در حقیقت شرط صحت نماز  تکبیر اول نماز و اولین جزء واجب نماز را می گویند  -
قبل از نماز جایز بوده بر شخص حرام می شود،  و سبب این نامگذاری این است که با این تکبیر برخی کارها که است(

 0االفتتاح نیز گفته می شود. ، البته به آن تکبیرةمانند خوردن، آشامیدن، خندیدن و غیره ...

 2و یا زیاد کردن آن ترکحکم 

 نماز را باطل می کند. )حضرت امام، امام خامنه ای( و همچنین زیاد کردن آن عمدا یا سهواترک این واجب  -

آیت . )کند نمی باطل را نماز باشد سهو روی از اگر آن این واجب ولو سهوا نماز را باطل می کند لکن زیادی ترک -
 (مکارم اهلل اهلل سیستانی، آیت

 از بعد یا رکوع در اگر ولی است باطل نمازش شود متوجه رکوع از قبل و کند فراموش نماز در را االحرام تکبیره اگر -
 (زنجانیشبیری  اهلل آیت) .است صحیح نمازش و نکرده ترک را رکنی شود متوجه آن

 شروط صحت تکبیره االحرام

 اتصال عدم -2باشد.  صحیح عربی -3کند.  تلفظ -0مراجع تقلید برای صحت تکبیرةاإلحرام نکاتی را شرط می دانند: 
 م:که در ادامه به توضیح هر یک می پردازی استقالل. -2استقرار.  -2قیام.  -0قبل.  به

 3تلفظ کند -1

تکبیرةاالحرام را تلفظ کند و طوری بگوید که اگر مانعی در کار نباشد، خودش بشنود، بنابراین لب خوانی آن بدون  -
 رعایت این شرط صحیح نیست. )در این وجوب مراد جهر خواندن نیست بلکه این است که الاقل صدای خود را بشنود.(

 مکارم( آیت اهللامام خامنه ای، )حضرت امام، 

 را خود همهمه حدأقلّ اگر مانعی نباشد خودش که بخواند طوری را دعا( و ذکر و سوره و حمد )و تکبیر باید نمازگزار -
 )آیت اهلل سیستانی( .نیست صحیح شرط این رعایت بدون آنها خوانی لب بنابراین بشنود

 مقدار بلندی تکبیرةاالحرام
 0شود؟ گفته بلند باید مقدار چه تکبیره االحرام

 را آن خودش حدّاقل نباشد کار در مانعى اگر که بخواند طورى باید اما نیست نماز اخفات و جهر تابع االحرام تکبیرة -
 )آیت اهلل مکارم( .بشنود

                                         

 . العروه الوثقی، فصل فی تکبیره االحرام 0

، 0222/12/02: استفتاء تاریخ    221222: استفتاء سایت ادمین امام خامنه ای، شماره ،0320 و 0322و 203م مراجع، المسائل االحرام، توضیح هتکبیر فی فصل الوثقی، العروه . 3
  222 زنجانی م رساله .0012توضیح المسائل جامع، م

 0022، توضیح المسائل جامع آیت اهلل سیستانی، م؛22، درس 0، مقام معظم رهبری، رساله آموزشی، ج2و 0و تکبیرةاالحرام مسئله ی 021عروةالوثقی ص -2

 . سایت معظم له: 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02222&mid=322221 
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 باشد عربی صحیح -2

 و یعرب به آن مرادف نیز و نیست صحیح بگوید، غلط عربی به و اگر "اهلل اکبر"واجب است به عربی صحیح بگوید  -
 کلمه یعنی دو نماید رعایت را مواالت آن در همچنین واجب است و کند نمی کفایت آن عربی غیر ترجمة همچنین

 0 )مراجع تقلید( .بگوید بدون فاصله عرفی را «أَکْبَر» و «اهللُ»

 رعایت تفخیم در لفظ جاللة در تکبیرةاالحرام
 3اجب است؟آیا رعایت تفخیم در لفظ جالله در تکبیره االحرام و

 خیر واجب نیست لکن احتیاط مستحب است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

 عدم اتصال به قبل -3
 2آیا می شود مثال آخرین کلمه اقامه را به تکبیرةاالحرام وصل کرد؟

 ما آن را به توان ی میول به چیزی که پیش از آن می خواند وصل کند نباید تکبیره االحرام رابنابراحتیاط واجب  -
( است ضمّه که) را «راء» اعراب و کرده وصل «الرحیم الرحمن اهلل بسم» و «الرجیم الشیطان من باهلل اعوذ» مثل بعدش
 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( .کند ترک هم را( بعد ما به اتصال) این که است آن( مستحب) احتیاط و نمود ظاهر

خواند مثالً به اقامه یا به دعایی که حتیاط مستحب آن است که تکبیرة االحرام نماز را به چیزی که پیش از آن میا -
 اهللِبِسْمِ» به مثالً خواند،می آن از بعد که چیزی به را «أَکْبَر اهللُ» بخواهد نمازگزار اگر، خواند، نچسباندپیش از تکبیر می

 تلفّظ( ـُ) ضمّه حرکت با را أکبر «ر» که است آن بهتر بچسباند، «الرَّجیمِ الشَّیطانِ مِنَ بِاهللِ اَعُوْذُ» یا «الرَّحیمِ الرَّحْمنِ
 خواندمی آن از بعد که چیزی به را «أَکْبَر اهللُ» واجب نماز در که است آن مستحب احتیاط ولی أَکْبَرُ، اهلَلُ:بگوید و نماید

 (سیستانی اهلل آیت.  )نچسباند

 4امقی -4

عمدا و یا سهوا قیام می تواند قیام کند( که کسی از )و اگر گفته شود ایستاده واجب است تکبیره االحرام در حالت  -
 (آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارمامام خامنه ای، ، )حضرت امام .باطل استنماز حین تکبیره االحرام ترک شود 

 5استقرار -5

 را االحرام تکبیرة دارد، حرکت بدنش که حالی در عمداً و اگر باشد آرام بدن حرام،اال تکبیرة گفتن واجب است موقع -
 دوباره و دهد انجام کند می باطل را نماز که عملی اول واجب، بنابراحتیاط کند حرکت سهواً چنانچه و است باطل بگوید

 )حضرت امام( .تکبیر بگوید

 را االحرام تکبیرة اختیار، روی از و عمداً اگر بنابراین باشد، حرکت ونبد و آرام باید بدن االحرام تکبیرة گفتن هنگام -
 (ای خامنه امام. )است باطل نمازش بگوید، بدن حرکت حال در

 حرکت بدنش که حالی در عمداً اگر و باشد آرام و داشته استقرار بدن باید واجب نمازِ در االحرام تکبیرة گفتن موقع -

                                         

 (2) یومیه نمازهای: 22درس اموزشی، رساله،  202 ی مسئله المسائل االحرام، توضیح تکبیره فی فصل الوثقی، . العروه 0

 .2االحرام، م تکبیره فی فصل الوثقی، العروه.  3

 و 0020؛ توضیح المسائل جامع، م22، رساله آموزشی، درس 223و 220و 202و  202 راجع، متوضیح المسائل م. 0تحریر الوسیله، تکبیره االحرام، م االحرام، تکبیره الوثقی، العروه .2
0022 

 (2) یومیه نمازهای: 22. رساله اموزشی، درس0االحرام، م تکبیره فی فصل الوثقی، ، العروه220. توضیح المسائل مراجع، م 0

 رساله ای خامنه امام. 222م مکارم، اهلل آیت المسائل توضیح 0022 م 0 ج جامع ئل المسا توضیح. ،220م ج مراجع المسائل توضیح.  0م االحرام، تکبیره فی فصل الوثقی، . العروه 2
 022 م نماز
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 . )آیت اهلل سیستانی(است باطل نماز وید،بگ را االحرام تکبیرة دارد،

 و است باطل بگوید اَکْبَرُ اَللّهُ 0دارد مى بر قدم مثالً که حالى در اگر و باشد آرام بدن االحرام تکبیرة گفتن موقع باید -
 طرف به را صورت مثالً) شود باطل نماز که کند کارى است آن واجب احتیاط در حال قدم برداشتن بگوید سهواً چنانچه

 )آیت اهلل مکارم( .بگوید تکبیر دوباره و( کند قبله پشت

  2استقالل -6
 بر چیزی مثل عصا و مانند آن تکیه نکند.)در حال اختیار( نکه در وقت قیام به معنای آ 

 . )حضرت امام، ایت اهللاشکال ندارد به جایی تکیه نکند ولی اگر از روی ناچاری باشدباید نمازگزار در حال قیام  -
 مکارم( 

 )امام خامنه ای( روی ناچاری یا سهو و فراموشی باشد. به جایی تکیه نکند، مگر اینکه ازباید نمازگزار در حال قیام  -

)ایت اهلل  بنابراحتیاط واجب در صورت تمکن رعایت آن الزم است و اگر سهوی ترک شود نماز صحیح است. -
 (سیستانی

 اداء تکبیرةاالحراماز  حکم عاجز

 3ی که از اداء صحیح آن ناتوان استکسالف( 
کسی که توانایی اداء صحیح تکبیر را ندارد واجب است بیاموزد و شروع نماز تا قبل از یادگیری بر او جایز نیست مگر  -

باید عاجز است از اداء تکبیر انکه وقت تنگ باشد که در این صورت هر طور که می تواند اداء کند و اگر به طور کل 
در حد حتما عربی باشد )آیت اهلل مکارم: بنابر احتیاط واجب  این مرادفو الزم نیست  بگوید با کلمات دیگر آن را مرداف
گرچه عربی باشد البته اگر کسی باشد که حرف  مرادف باشدعربی باشد(؛ و اذکار دیگر را نمی تواند جایگزین این امکان 

. البته مشروط به رعایت مواالت یر را صحیح بگوید مقدم استحرف به او تلقین دهد و او هم بتواند به این روش تکب
 (، آیت اهلل مکارم)حضرت امام

 کسی به وی به صورت اداء صحیح آن را بیاموزد و یا اینکهدر این صورت واجب است قبل از انجام فریضه نماز  -
در صورت عدم امکان و  م نخورد()به شرط اینکه مواالت بین حروف عرفا به ه اداء کند حرف حرف تلقین داده و او هم

 نمی دیگر اذکار و البته باشد؛ عربی حتما مرادف این نیست الزم و بگوید دیگر کلمات با را آن مرادف موارد مذکور باید
 (باشد. )آیت اهلل سیستانی عربی گرچه مرادف باشد این جایگزین تواند

 4عجز به سبب بیماری، مثل الل بودنب( 
حدی که می تواند باید تلفظ کند و اگر به طور کل عاجز از تلفظ است از تکبیر را از قلبش  که الل است تاکسی  -

 (خطور داده و به آن اشاره کند و در صورتی که می تواند زبان و لبش را نیز حرکت دهد. )حضرت امام

 طوری هر باید بگوید، را «کْبَرأَ اهلَلُ» تواندنمی که کرده پیدا مرضی او زبان یا شده، الل پیشامدی علّت به که کسی -

                                         

 إذا الحرکة حال فی غیرها و السفینة مثل فی الصالة صحّة المصلّی مکان مبحث فی عرفت فقد إلّا و الفریضة؛ صالة فی المشی، مقابل فی االستقرار هو المعتبر: زیالشیرا . مکارم 0
 0االحرام، م  تکبیره فی فصل جمیعاً. حاشیه ایشان بر عروه الوثقی، الواجبات فعل أمکنه

 ،222م  0،ایت اهلل سیستانی منهاج الصالحین ج  023،امام خامنه ای رساله نماز م  220م  0توضیح المسئل مراجع ج    3

 .2. العروه الوثقی، فصل فی تکبیره االحرام، م 2

 سایت آیت اهلل مکارم: .0022م جامع، المسائل توضیح .2م االحرام، تکبیره فی فصل الوثقی، العروه . 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02222&mid=322220 
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 اهلل گفتن مناسب که طوری آن برای و بگذراند خود قلب در را تکبیر باید بگوید تواندنمی اصالً اگر و بگوید تواندمی که
 باید است زاد مادر الل که کسی امّا و دهد حرکت هم را لبش و زبان تواند،می اگر و کند اشاره انگشتش با باشد اکبر

 نماید اشاره نیز انگشتش با حال آن در و دهد حرکت گوید،می را تکبیر که است کسی شبیه که طوری به را لبش و انزب
 باشد. )آیت اهلل سیستانی(می جاری نیز آن ذکرهای سایر و نماز قرائت مورد در حکم این و

 اگر و بگویند توانندمىکه  طورى هر ایدب بگویند درست را تکبیر توانندنمى بودن الل یا بیمارى خاطر به که کسانى -
 ادا را آن است متعارف الل و کر افراد میان در که زبانى با و کنند اشاره که است آن واجب احتیاط بگویند توانندنمى هیچ

 )آیت اهلل مکارم( .بگذرانند نیز خود قلب در و نمایند

 شک در تکبیره االحرام
 شک در اصل اتیان 

 ک کند در اینکه تکبیرة االحرام را گفته یا نه تکلیفش چیست؟هرگاه نمازگزار ش

 0 الف: چنانچه نماز را به صورت فرادا می خواند:

 را االحرام تکبیرة باید ولی اگر وارد جزء بعدی نشده یدبه شک خود اعتنا نما یداست، نبا شده اگر وارد جزء بعدی -
 (3، آیت اهلل مکارمنیآیه اهلل سیستاامام خامنه ای، )حضرت امام،  .بگوید

  3ب: چنانچه به صورت جماعت نماز می خواند:
ی شده که بعد از تکبیره االحرام چیزاگر نماز گزار مشغول ولی کفایت نمی کند  باشدهیئت نمازگزار  صرف اینکه به -

است که  اگرچه احتیاط مستحب این ولو مانند سکوتی که در نماز جماعت مستحب است به شک خود اعتنا نکند است
  . )حضرت امام(نماز را تمام کند و سپس اعاده کند

صرف اینکه به هیئت نمازگزار باشد کافی نیست ولی اگر خود را مشغول وظائف نمازگزار ببیند اگرچه وظائف   -
مستحبی باشد مثل سکوت برای قرائت امام نباید به شکش اعتنا کند اگرچه احتیاط مستحب این است که تکبیره 

 را به قصد اعم از تکبیر شروع نماز و مطلق ذکر تکرار کند. )آیه اهلل سیستانی( االحرام

  )آیت اهلل مکارم( گزار قرار گرفته نماز را تمام کند و بنا بر احتیاط واجب اعاده کند.اگر به هیئت نماز -

 4اداء تکبیر شک در صحت
 یست؟چ وظیفه کند آن صحت در شک  االحرام تکبیره اتمام از بعد چنانچه

 امام امام، حضرت). کند اعتناء خود شک به نباید نه، یا گفته صحیح را آن کند شک االحرام تکبیرة گفتن از پس اگر -
 (ای خامنه

 به نه، یا باشد شده چیزی خواندن مشغول چه نه، یا گفته صحیح را آن که کند شک االحرام تکبیرة گفتن از بعد اگر -
 (تانیسیس اهلل ایت) .نکند اعتنا خود شک

                                         

 سایت آیت اهلل مکارم: (2) یومیه نمازهای: 22. رساله آموزشی درس02و فصل فی تکبیره االحرام، م 01،م211فصل فی الشک ،صکتاب الصاله، ،  0عروة الوثقی ،ج .0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02222&mid=322222 
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 پیدا تکبیر گفتن از بعد شک این اگر نه، یا است گفته صحیح که دارد شک امّا گفته را االحرام تکبیره داند مى هرگاه -
 (مکارم اهلل ایت. )بگوید دوباره باید کند، شک االحرام تکبیره حال در اگر اما نکند اعتنا شود

 مستحبات تکبیرة االحرام:
یره االحرام را طوری به جهر بگوید که افراد پشت سر بشنوند. )حضرت امام، آیت اهلل بر امام جماعت مستحب است تکب  -0

 0سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 (سیستانی اهلل ایت). بگوید بلند را گانه هفت تکبیرات از یکی است مستحب جماعت امام بر -

 به کند، بلند صورتش مقابل تا یا ها گوش ات را ها دست است مستحب )و باقی تکبیرهای نماز(االحرام  تکبیرة گفتن موقع  -3
 ها دست کردن بلند وقتی و نموده ها دست کردن بلند به شروع کند، می تکبیر گفتن به شروع که موقعی که طوری

 ها گوش از ها دست که است آن بهتر و. شود تمام هم تکبیر( رسد می ها گوش مقابل ها دست مثالً که) شود می تمام
 3(آیت اهلل مکارمامام خامنه ای، ، )حضرت امام .باشد قبله به رو دستها، کف و چسبیده هم به دستها انگشتان و ذردنگ

 و ببرد باال صورت یا هاگوش مقابل تا را هادست نماز، بین تکبیرهای و االحرام تکبیرة گفتن موقع است مستحب -
 مقابل به هادست «أَکْبَر اهللُ» «ر» گفتن با و شود جا پا ران از هادست «رأَکْبَ اهللُ» همزه گفتن با که است آن بهتر

 2)آیت اهلل سیستانی( .بیندازد فاصله بدون را هادست سپس برسد، صورت یا هاگوش

 0چیست؟ حکمش شود گفته دست مدنآ پایین هنگام اگر االحرام تکبیره اکبر س: اهلل

امام حضرت امام، ) .بیاورد پایین بعد از اتمام و ببرد باال تکبیر شروع در را ها دست است مستحب لکن ندارد اشکال -
 خامنه ای(

مستحب است چه قبل از تکبیرة الحرام در تمام نمازها )فریضة کانت او نافلة( کردن شش تکبیر بر تکبیرة االحرام  زیاد  -2
بل و باقی را بعد از تکبیرة االحرام بگوید ولی احتیاط باشد یا بعد از تکبیرة الحرام یا اینکه توزیع کند و چند تکبیر ق

)آیت  هفتمین تکبیر قرار گیرداصلی بگوید که تکبیرة الحرام  نماز مستحب اینست که همه را قبل از تکبیرة االحرام
 رجاءً، بالبقیّة اإلتیان و باألخیرة االحتیاط یُترک ال لکن و بالجمیع؛ االفتتاح الباب، أخبار من کثیر اهلل مکارم: ظاهر

 (، آیت اهلل مکارم)حضرت امام األصحاب( من کثیر لمخالفة

باشد که آنها را تکبیرات کافی است؛ و گفتن هفت تکبیر مستحب می« اهلَلُ أَکْبَر»برای افتتاح نماز گفتن یک  -
د هرچند احتیاط مستحب آن است نماینامند و نمازگزار به مجموع آنها نیّت إحرامِ نماز و ورود به نماز را میافتتاحیه می

این که ابتدا رجاءً شش تکبیر بدون نیّت إحرامِ نماز و ورود به نماز بگوید سپس تکبیر هفتم را تکبیرة االحرام قرار دهد و 
 )آیت اهلل سیستانی(. شودیمستحبّی هم مو  دیگر ندارد و شامل نمازهای واجب یومیهحکم اختصاص به نمازهای 

 بلغ القائمة والصالة التامة الدعوة هذه رب اللهماز اقامه و قبل از شروع به تکبیرات بگوید:  مستحب است بعد -0

 رسول وبمحمد أستنجح وباهلل أستفتح باهلل والفضیلة، والفضل والوسیلة الدرجة( وآله علیه اهلل صلى) محمدا

 الدنیا فی وجیها عندک بهم واجعلنى محمد وآل محمد على صل اللهم أتوجه( وعلیهم علیه اهلل صلى) اهلل

 وعلیک آمنت وبک ابتغیت ومرضاتک توجهت إلیک اللهمو همچنین بعد از آن بگوید: المقربین  ومن واالخرة

                                         

 .02االحرام، م تکبیره فی فصل الوثقی، . العروه 0
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 0002و  0003توضیح المسائل جامع م  0222/12/00: تاریخ    200002 ، سایت ادمین، شماره0221، س3. استفتائات حضرت امام، ج03. العروه الوثقی، فی تکبیره االحرام، و م 0



 
 

46 

 
 

 هدیتنی إذ بعد قلبی تزغ وال دینک على وثبتنی لذکرک قلبی وافتح محمد وآل محمد على صل توکلت،

 الوهاب. أنت إنک رحمة لدنک من لی وهب

 اال اله ال المبین، الحق الملک أنت اللهم: بگوید سوم تکبیر از بعد و ،گفته هم سر پشترا  تکبیر هس است مستحب  -2

و بعد دو تکبیر دیگر اضافه کرده . انت اال الذنوب یغفر ال انه ذنبی فاغفرلی نفسی، ظلمت انی سبحانک، أنت،
 الملجأ هَدَیتَ، مَن المَهدىّ و إلَیک، یسَلَ الشَّرُ و یدَیک، فى الخیرُ و سعدیک، و لبیک :بگوید و بعد از آن

 که) بگوید را آخر تکبیر دو سپس. البیت ربَّ سُبْحانَک تَعالَیت، وَ تبارَکتَ حَنانَیک، و سُبحانَک إلیک، إال منک
 و الغیب عالم األرض، و السموات فطر للذی وجهی وجهت: بگوید سپس و( شود می االحرام تکبیره آنها دومی

 ال العالمین، رب هلل مماتی و محیای و نسکی و صالتی ان المشرکین، من أنا ما و مسلما حنیفا الشهاده،

 را قرائت و گفته« الرجیم الشیطان من باهلل أعوذ» آن از پس و ؛المسلمین من أنا و أمرت بذلک و له شریک
 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( .کند شروع

ءِ، اَنْتَ ءُ، وَقَدْ اَمَرْتَ الُمُحْسنَ اَنْ یتَجاوَزَ عَنِ الْمُسییا مُحْسِنُ قَدْ اَتاکَ الْمُسیحرام بگوید: بعد از تکبیره اال  -2

 .نّیعَنْ قَبیحِ ما تَعْلَمُ مِ تَجاوَزْ ءُ، فَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَالْمُحْسِنُ وَاَنَا المُسی

 (: رجاءً)حضرت امام ره، آیت اهلل مکارم

 اَمَرْتَ وَقَدْ ءُ،الْمُسی اَتاکَ قَدْ مُحْسِنُ یا :بگوید رجاء قصد به االحرام تکبیرة از قبل نمازگزار است خوب -

 وَآلِ عَلی مُحَمَّدٍ صَلِّ مُحَمَّدٍ آلِوَ مُحَمَّدٍ فَبِحَقِّ ءُ،المُسی وَاَنَا الْمُحْسِنُ اَنْتَ ءِ،الْمُسی عَنِ یتَجاوَزَ اَنْ الُمُحْسنَ

 . )آیت اهلل سیستانی(مِنّی تَعْلَمُ ما قَبیحِ عَنْ وَتَجاوَزْ مُحَمَّدٍ
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 قیام

 و حکم هر کدام اقسام قیام
 اقسام قیام در نماز را بیان نمایید.

قیامهای مستحب )مثل قیام حین  -3قیامهای واجب )رکن و غیر رکن(،  -0قیامهای در نماز سه قسم هستند:  -
 0قیامهای مباح )مثل قیام بعد از قرائت و یا در اثناء آیات، تا حدی که مواالت را به هم نزند( -2قنوت(، 

 قیامهای واجب:بیان اقسام اما 
ست قیام در چهار قسمت نماز در صورت امکان )توان قیام دارد و یا ضرر و یا مشقت فوق العاده نداشته باشد( واجب ا

 :که دو مورد آن رکن است و دو مورد غیر رکن کند

 الف( رکن

 قیام هنگام تکبیرةاالحرام -0

هنگام اداء تمام تکبیرةاالحرام باید قیام رعایت شود بلکه از باب مقدمه لحظه ای قبل و بعد از آن نیز باید قیام داشته  -
ود و یا اینکه مثال در نماز جماعت که امام در رکوع است اگر باشد؛ بنابر این اگر همزه اهلل اکبر در حال برخاستن اداء ش

 تکبیر را بگوید و قبل از اتمام آن )مثال در حال اداء حرف راء( حالت قیام را به هم زده و به رکوع رود نماز باطل است.
 3آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(امام خامنه ای، )حضرت امام، 

 قیام قبل از رکوع: -3

 آن به و رود می رکوع به آن از( و است رکوع از قبل) که قیامی همان از است عبارت است رکن رکوع در که قیامی  -
 خم که حالی در مثال ـ کندوارد  اخاللبه این قیام  ،سهواً یا عمداً که کسی این بنابر گویند، می «رکوع به متصل قیام»

 د،وبر رکوع به( بایستد راست که آن بدون) خمیدگی حالت همان به و دهنکر رکوع که بیاید یادش رود سجده به تا شده
 0آیت اهلل مکارم(، 2آیت اهلل سیستانی امام خامنه ای، )حضرت امام،. است باطل نمازش

 5ب( غیر رکن

 قیام هنگام قرائت و تسبیحات اربعه -0
نمی شود. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، قیام حین قرائت و ذکر واجب است ولی اگر سهوا ترک شود نماز باطل  -

 آیت اهلل مکارم(

 عقیام بعد از رکو -3

 حکم قیام حین قنوت و حین تکبیرهای مستحب نماز
 آیا قیام مستحب هم در نماز وجود دارد؟

 است که به معنای اینو این استحباب مستحب است، و همچنین هنگام گفتن تکبیر قبل از رکوع قیام حین قنوت  -
)حضرت امام،  .مشروع باشدنیز در حال غیر قیام  این موارد نه اینکهو جایزالترک، مستحب است این اعمال و اذکار  اصل

                                         

 . العروه الوثقی، فصل فی القیام. 0
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 0آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 حکم زیاد کردن سهوی قیام در نماز
 3آیا زیادی قیام نماز به تنهایی در نماز تصور دارد؟ نماز چه حکم دارد؟

نماز سهوا زیاد کند، مثال در جایی که باید بنشیند اشتباها برخیزد نمازش باطل نمی شود و کسی که قیامی در  -
همچنین است )اشکال ندارد( اگر اشتباها قرائتی را به نماز اضافه کند و در کنار آن قیام غیر رکنی قرائت نیز اضافه شده 

ن )تکبیره االحرام یا رکوع( تصور ندارد، بنابر این است؛ اما باید گفت که زیاد شدن قیام رکنی بدون زیاد شدن خود رک
اگر کسی مثال بعد از خواندن سوره حمد، شروع به خم شدن برای رکوع کند ولی هنوز به حد رکوع نرسیده یادش بیاید 

ت که سوره را نخوانده است باید برگردد و سوره را بجا آورد و در این فرض نمی گوییم قیام قبل از رکوع اضافه شده اس
 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( نماز باطل باشد.

 شروط صحت قیام

. باشد متعارف پاها فاصله -0 .االستقالل -2 .االستقرار -3 .االنتصاب -0 رعایت اموری شرط است: نماز قیام صحت در
 که در ادامه به توضیح هر یک می پردازیم:

 3(بایستد راستانتصاب ) -1
 یا خمیدگی با اگر بنابراین بایستد، راست و معتدل طور به خودش وضع و حال طبق باید امکان صورت در نمازگزار -

 است آن اولی احوط بلکه شود، می باطل نماز ایستاده، راست نگویند که طوری به بایستد، طرف دو از یکی به متمایل
، آیت ، آیت اهلل سیستانی)حضرت امام. است جایز اقوی بنابر سر، انداختن پایین هرچند دارد، نگه راست هم را گردن که

 (اهلل مکارم

 حکم لحظه ای نشستن ضروری وسط نماز
 که گونه همان میتواند آیا بشود دیگر افراد برای مزاحمت باعث و بخورد زنگ موبایلش گوشی نماز قیام در شخصی اگر

 (فرادا و جماعت نماز)دهد؟؟  ادامه را و نماز برخیزد و کند قطع را گوشی و نشیند)با قطع ذکر( ب است قیام در

 0)امام خامنه ای( .ندارد اشکال صورت نماز به هم نخورد اگر -

 5استقرار -2
 قیام برای که موقعیبه این معنا که . نرود راه و باشد نداشته مشی قیام حال در که که است ان معنای به استقرار
 ( مکارم اهلل ایت سیستانی؛ اهلل ایت ، امام حضرت) .نشود جابجا و نرود راه باید تادهایس واجب

  6ایستادن بر روی هر دو پا
 (و پا، روی زمین باشد. )حضرت امامموقع ایستادن، هر د باید در -

د بنا بر احتیاط احتیاط واجب در هنگام قیام هر دو پا را روی زمین بگذارد، مثال در حال خواندن حمبنابر زارگنماز -
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واجب نمی تواند پای خود را از زمین هر چند برای لحظه ای بردارد ولی در حالی که مشغول قرائت نیست و ساکت باشد 
 )آیت اهلل سیستانی( .و اما نسبت به استقرار به معنای طمأنینه نیز احتیاط الزم است از این جهت مانعی ندارد

 (مکارم اهلل ایه) دارد. اشکال نمازش بایستد پا یک روی اگر و باشد زمین روی پا دو هر روی باید واجب احتیاط بنابر -

 انداختن سنگینی بدن روی هر دو پا
 1آیا الزم است در حال قیام سنگینی بدن روی هر دو پا باشد؟

 روی بر است جبوا اقوی بنابر اما نیست، واجب مساوی طور به( قیام حال در) پا دو هر روی بدن سنگینی دادن قرار -
 (، امام خامنه ای)حضرت امام .ها پاشنه بر نه و انگشتان بر نه و قدم یک بر نه بایستد قدم دو هر

ندارد لکن احتیاط  اشکال باشد هم پا یک سنگینی روی اگر و باشد پا دو هر روی نمازگزار بدن سنگینی نیست الزم -
 پاشنه ها و همچنین انگشتان وقوف نکند. )آیت اهلل سیستانی(واجب است که روی یک پا نباشد و همچنین بر روی 

 هر روى مساوى بطور را بدن سنگینى نیست الزم ولى دارد، اشکال نمازش بایستد پا یک روى قیام موقع در هرگاه -
 )آیت اهلل مکارم( .دهد قرار پا دو

 نماز حال در پا پاشنه کردن بلند
 2ارد؟د حکمی چه نماز در پا پاشنه کردن بلند

 )امام خامنه ای( .بخورد بهم نماز صورت یا و باشد داشته منافات نماز در استقرار با اینکه مگر ندارد اشکال نفسه فی -

 از بین رفتن استقرار سهوا
 به هم خوردن تعادل در بین قرائت یا تسبیحات

 و شود خارج بدن بودن آرام الح از که کند حرکت بقدرى اختیار بى تسبیحات یا سوره و حمد قرائت موقع در هرگاه

 3دهند حکم چیست؟ حرکت را او و بزنند تنه او به و باشد جمعیّت میان در مثالً یا

)حضرت امام، آیت  .بخواند دوباره خوانده حرکت حال در را آنچه بدن گرفتن آرام از بعد که است آن واجب احتیاط -
 اهلل مکارم(

 بخواند. )آیت اهلل سیستانی( دوباره خوانده حرکت حال در را آنچه بدن گرفتن آرام از احتیاط مستحب است که بعد -

 حرکت پاها حین قرائت از روی فراموشی

 4از روی فراموشی بدن و پاها را حرکت دهد یا به طرفی خم شود حکم چیست؟ قیام حال در اگر نمازگزار

 رکوع به متّصل قیام و االحرام تکبیرة قعمو در اگر امّا نیست، باطل باشد نماز سوره و حمد اگر این حرکت موقع -
 )آیت اهلل مکارم( .نماید اعاده و کند تمام را نماز باید واجب احتیاط بنابر باشد،

 زمین خوردن سهوی وسط نماز

 نمازش باشد، قبله به رو هنوز ولی بخورد زمین به صورت با یا پهلو به و داده دست از نماز در را تعادلش کسی اگر

 ارد؟د حکمی چه

 0)امام خامنه ای( .بخواند اول از را نماز باید اال و دهد ادامه را نماز نخورده، هم به نماز صورت اگر -
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 2استقالل )به چیزی تکیه نکند( -3
 آیا نمازگزار می تواند موقع قیام به شیئی تکیه کند؟

)حضرت امام، آیت  .ندارد اشکالی ناچاری وقت در اما نیست، جایز ایستادن هنگام چیزی به دادن تکیه اختیار، حال در -
 اهلل مکارم(

 )آیت اهلل سیستانی( .ندارد اشکالی ناچاری وقت در اما نکند، تکیه جایی به واجب احتیاط در حال اختیار بنابر -

 ترک سهوی استقالل 

اینکه به چیزی تکیه  موقع قیام راست نباشد و یا اینکه روی یک پا ایستاده باشد وگر نمازگزار از روی فراموشی ا

 2کرده باشد حکم نماز چیست؟

در قیامهای غیر رکنی صحیح است لکن اگر این شروط در قیامهای رکنی ترک شود بنابراحتیاط واجب نماز باطل  -
 است. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( 

در قیامهای  کوردر قیامهای رکنی و غیر رکنی صحیح است لکن احتیاط مستحب است که در صورت ترک شروط مذ -
 را بدن فراموشی روی از - رکنی هایقیام - ایستاده واجب قیامِ برای که موقعی اگر رکنی نماز اعاده شود؛ بنابراین

 طرفی به یا نشود منحرف قبله از و نخورد هم به نماز صورت که ایگونه به شود جا به جا یا برود راه قدری یا دهد تکان
)آیت اهلل  .ندارد اشکال کند، تکیه جایی به یا باشد، سازگار بودن قبله به رو و یامق صدق با که طوری شود، خم

 سیستانی(

 4فاصله پاها متعارف باشد -4

 به نباید اقوی بنابر بلکه گردد، خارج قیام عنوان صدق از که باشد زیاد ای اندازه به پا دو بین فاصلة قیام، در نباید -
 (، امام خامنه ای)حضرت امام .کند صدق قیام آن بر که هرچند باشند، باز پاها متعارف غیر صورت

 است باطل نمازش نکند، صدق او بر قیام و ایستادن که بگذارد باز خیلی را پاها اگر بایستد، درست تواندمی که کسی -
 )آیت اهلل سیستانی( .کند صدق قیام و ایستادن چند هر بگذارد باز زیاد را پاها نباید الزم، احتیاط بنابر بلکه

 ناچار که این مگر است، باطل نمازش رود بیرون ایستادن شکل از که بطورى بگذارد باز اندازه از بیش را پاها اگر -
 )آیت اهلل مکارم( .باشد

 حکم ترک قیام
 در نمازهای واجبترک قیام 

 عمداً
 2ب بطالن نماز است. )مراجع تقلید(، در نمازهای واجب موج)رکنی و غیر رکنی( ترک عمدی قیامهای واجب -

                                                                                                                                         

 قیام نماز، واجبات بخش ید،جد استفتائات ای، خامنه امام . سایت 0
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 نسیاناً
 0)مراجع تقلید(.اشکال ندارد نسیانل میکند ولی ترک قیامهای غیر رکنی از روی باطرا نماز رکنی  فراموشی قیامهای -

 جهالً
 قیامهای رکنی

 اما بخواند ایستاده صورت به را ارکان بعضی که داشته توانایی خوانده، می نشسته را خود نماز که شخصی چنانچه

 3چیست؟ اش وظیفه بوده، حکم به جاهل

 (، آیت اهلل سیستانیامام خامنه ایحضرت، امام، کند. ) قضا باید کرده، عمل وظیفه خالف بر را آنچه -

 )آیت اهلل مکارم( .ندارد قضا گذشته نمازهایچنانچه جاهل قاصر بوده است  -

 3قیامهای غیر رکنی
 (مکارم)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل نمی کند. ترک سهوی این قیامها نماز را باطل  -

 اعتماد معتبری توضیح المسائل یا موثّقی شخصی گفته به که کسی مانند) قاصر جاهل از رکنی غیر واجب کردن کم -
 )آیت اهلل سیستانی( .کندنمی باطل را نماز شده، معلوم توضیح المسائل یا او خطای بعداً و کرده

 ازهای مستحبیدر نمترک قیام 
 حکم خواندن نماز مستحبی در حال نشسته

 0آیا می توان در نمازهای مستحبی عمدا قیام را ترک کرد؟

نشسته خواند؛ هرچند  توانیآن را م ریو چه غ )غیر از نافله عشاء( یشبانه روز یهاچه نافله ،یمستحبّ ینمازها -
در نماز  ، ورکعت حساب کند کیهر دو رکعت را ر است که بهتحال،  نیبه جا آورد و در ا ستادهیها را ابتوان آن

رکعت را  کیاز  یاست بعض زیرا نشسته به جا آورد؛ بلکه جا گریو رکعت د ستادهیرکعت آن را ا کیاست  زیجا یمستحبّ
 هیآ کیالً از آخر سوره مث یرا نشسته بخواند و مقدار یهر گاه نماز مستحبّ؛ از آن را نشسته انجام دهد یو بعض ستادهیا
به رکوع رود و نماز را ادامه دهد، در  ستادهیسوره را بخواند و از حال ا ماندهیو باق زدیبگذارد، سپس برخ یرا باق هیدو آ ای

 )حضرت امام( را دارد. ستادهیحساب شده و ثواب نماز ا ستادهیحکم نماز ا
     خامنه ای( )امامبهتر است. ستادهیا ینشسته بخواند، ول تواندیها را منافله -

نشسته خواند؛ هرچند  توانیآن را م ریو چه غ( عشاء نافله از غیر) یشبانه روز یهاچه نافله ،یمستحبّ ینمازها -
بهتر است فرد و  ؛ رکعت حساب کند کیحال، هر دو رکعت را  نیدر ا ستیبه جا آورد و الزم ن ستادهیها را ابتوان آن
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در نماز ؛ نشسته خوانده شود دیواجب، با اطی( که بنابر احترْهیَد به جز نافله عشا )وُتبخوان ستادهیرا ا یمستحبّ ینمازها
است  زیرا نشسته به جا آورد؛ بلکه جا گریو رکعت د ستادهیرکعت آن را ا کیاست  زیاز نافله عشا( جا ری)غ یمستحبّ

از  یرا نشسته بخواند و مقدار یاز مستحبّهر گاه نم؛ از آن را نشسته انجام دهد یو بعض ستادهیرکعت را ا کیاز  یبعض
به رکوع رود  ستادهیسوره را بخواند و از حال ا ماندهیو باق زدیبگذارد، سپس برخ یرا باق هیدو آ ای هیآ کیآخر سوره مثالً 

 )آیه اهلل سیستانی( را دارد. ستادهیحساب شده و ثواب نماز ا ستادهیو نماز را ادامه دهد، در حکم نماز ا

 الزم نیست هر دو رکعت را یک رکعت حساب کند حتی اگر وتوان نشسته خواند، را مى  یمستحب ینمازها تمام -
در حال است که  نیمستحب ا اطیاحتولی  است یرکعت کاف کیما همان  ریاخ ینافله وتر را نشسته بخواند طبق فتوا

شانزده رکعت  ستاده،یرکعت نافله ظهر ا رکعت حساب کند، مثلًا به جاى هشت کیهر دو رکعت را نشسته در نوافل 
را نشسته به جا  گریو رکعت د ستادهیرکعت آن را ا کیاست  زیاز نافله عشا( جا ری)غ یدر نماز مستحبّ 0نشسته بخواند

ندارد و  یمانع میکن امیو قبل از رکوع ق می: اگر حمد و سوره را نشسته بخوانیمستحب یآورد؛ در مورد نوافل و نمازها
 )آیه اهلل مکارم( .را دارد ستادهیرکعت احکم 

 حکم خواندن نماز مستحبی در حال خوابیده
 3آیا می شود نماز مستحبی را دراز کشیده خواند؟

 فهیبه پشت )طبق وظ دهیخواب ایچپ  ایراست  یبه پهلو دهیخواب توانیم ار،یدر حال اختحتی را  یمستحبّ ینمازها -
 ه اهلل مکارم(. )حضرت امام، آیفرد( به جا آورد

به پشت  دهیخواب ایچپ  ایراست  یبه پهلو دهیخواب توانیم ،ییرا در حال اضطرار و عدم توانا یمستحبّ ینمازها -
جواز آن محلّ  ار،یو امّا در حال اخت شودیحال رکوع و سجده با اشاره سر انجام م نیفرد( به جا آورد و در ا فهی)طبق وظ

 . )آیه اهلل سیستانی(رجاء اشکال ندارد ناانجامش به عنو یاشکال است؛ ول

 3حکم عاجز از قیام

 عذرهای موجّه در ترک قیام
 چه عذرهایی مجوز ترک این واجب هستند؟

دارد باید مطابق یا حرج زیاد باشد، و یا اینکه می تواند بایستد ولی ترس ضرر  قیامدر صورتی که مکلف ناتوان از  -
 امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(حضرت امام، ) مراتب زیر به وظیفه اش عمل نماید.

 که دهد مى عقالئى احتمال یا داند مى امّا دارد ایستادن بر توانایىیا اینکه  باشد، قیام از ناتوان مکلف که صورتی در -
 کند، مى داپی التیام دیر او استخوان شکستگى یا زخم مثالً یا شود، مى طوالنى اش بیمارى یا باشد، داشته ضرر او براى
 )آیت اهلل مکارم( .مطابق مراتب زیر به وظیفه اش عمل نماید باید

 یا نشسته حالت به توان می نیست و خطر جانی دارد، آیا و قیام برای نماز ایستادن امکان رزمندگان برای بعضی اوقات 

 4خواند؟ نماز خوابیده
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 )حضرت امام( .است مجزی و صحیح نماز کند اقتضا ضرورت که نحو هر به  -

 1توضیح مواردی از عجز
 الف( عاجز از ایستادن مطلقا

 است در مرحله اول شرط نشستن در و. بخواند نماز نشسته باید بایستد نتواند قیام بدون شرایط( )ولو گونه هیچ به اگر -
 تکیه نباید دارد را ندادن تکیه و نشستن تراس توانایی که صورتی در این بر بنا باشد، چیزی بر تکیه بدون و راست که

)حضرت امام، امام  .است تکیه زدن و یا لمیدن به سمت قبله جایز ناچاری صورت در و شود طرف یک به متمایل و داده
 خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 ذکر بحول اهلل در نماز نشسته

 3است؟ شده وارد حَمِدَهُ لِمَنْ اهللُ سَمِعَ ذکر و أَقْعُدُ وَ أَقُوْمُ قُوَّتِهِ وَ اهللِ حَوْلِبِ ذکر( جلوسی) نشسته واجب نماز در آیا

 )آیت اهلل سیستانی( .ندارد مانعی رجائاً -

 )آیت اهلل مکارم( .بگوید را «اهلل بحول» ذکر است مستحب کند «حمد» سوره خواندن به شروع که آن از پیش -

 ششرایطعایت ربا  عاجز از ایستادن( ب
 مثالًهر طور که برایش مقدور است قیام کند،  2انجام دهد بایددر صورتی که نمازگزار نمی تواند قیام را با شرایطش  -

 یا کند کج کمی را بدنش یا دهد تکیه چیزی به است مجبور یا کندمی حرکت بدنش ایستادن، موقع در که کسی
آیت امام خامنه ای، . )حضرت امام، بخواند نماز ایستاده تواندمی که طور هر باید ،بگذارد باز معمول از بیشتر را پاهایش

 اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 دارند مصنوعی پای که افرادی برای نشسته نماز

 یا و پا خستگى علّت به گاه خوانند، مى ایستاده را نماز وسیله بدین و کنند مى استفاده مصنوعى پاى از که بیمارانى

 است واجب افراد این بر آیا بفرمایید لطفاً. خوانند مى نماز نشسته آورده، در را مصنوعى پاى آن، شدن زخم تمالاح

 4بخوانند؟ ایستاده را نماز مصنوعى پاى کمک به همواره

 )حضرت امام( .پای مصنوعی قیام نماز را رعایت کنند واجب است با نباشد، ضرر و زحمت اگر -

 و حرج و عسر موجب اگر و. باشد آن مانند و عصا بر تکیه با ولو بخوانند، نماز ایستاده باشد تهنداش حرج و عسر اگر -
 جاهل چنانچه و کسی که تا کنونی با داشتن پای مصنوعی نشسته نماز می خوانده .بخوانند نماز نشسته است ناراحتى

 )آیت اهلل مکارم( .است صحیح او نمازهاى بوده قاصر

 زمانی خاص رعجز از قیام د( ج
 حکم خواندن نماز در اول وقت با گمان به رفع عذر در اواخر وقت

                                         

، 0توضیح المسائل جامع آیت اهلل سیستانی، ج .2تحریرالوسیله، فصل فی قیام، م ؛220و  221توضیح المسائل، مسئله ی  .02و  00. العروه الوثقی، فصل فی القیام، م0
 .221 توضیح المسائل مکارم مسأله ؛22، درس0مقام معظم رهبری، رساله آموزشی، ج0020و0021م

  مکارم:. و سایت آیت اهلل03. کتاب استفتائات آیت اهلل سیستانی، بحث نماز، س 3

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02221&mid=322222 

 02و  00. قیام بدون انتصاب، استقرار  استقالل مقدم بر جلوس است. العروه الوثقی، فصل فی القیام، م 2

 ، سایت آیت اهلل مکارم:0220، س3. استفتائات حضرت امام، ج 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02220&mid=322230 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45560&mid=257869
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45564&mid=257921
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، گمان دارد که تا آخر وقت نماز امکان رعایت قیام را دارد آیا می تواند در اول وقت نماز شخص معذوردر صورتی که 

 0را بخواند؟

 است جایز هرچند بیاندازد تاخیر احتیاط بنابر بدهد، وقت آخر تا را عذر شدن برطرف احتمال حتی یا گمان چنانچه  -
 (حضرت امام) .دهد می را عذر شدن برطرف احتمال فقط اگر خصوص به بخواند، را نماز وقت اول

 بخواند، ایستاده را خود نماز بتواند وقت آخر در که دهد می احتمال ولی بایستد تواند نمی عذری خاطربه که کسی -
 عذر وقت آخر تا و خواند نشسته را نماز عذری خاطربه وقت اول اگر ولی کند صبر گامهن آن تا باید واجب احتیاط بنابر

 )امام خامنه ای( .نیست الزم اعاده و است صحیح خوانده، که نمازی نشد، برطرف او

تواند ماند و قبل از سپری شدن وقت میداند یا اطمینان دارد که ناتوانیش تا آخر وقت نماز باقی نمیچنانچه فرد می  -
نماز را مثالً در حال ایستاده بخواند، در این صورت نماز را قطع کرده و بعداً باید نماز را در حال توانایی در داخل وقت 

تواند شود، میایستاده بخواند. همچنین اگر ناامید نبوده و احتمال معقول بدهد که ناتوانیش تا آخر وقت نماز برطرف می
بیان شد به پایان برساند و چنانچه عذرش تا آخر وقت باقی ماند نمازی که خوانده کافی است  رجاءً آن را به کیفیتی که

 . ) آیت اهلل سیستانی(داره بخوانو اگر عذرش برطرف شد باید آن را دوب

 (رماز نخواند. )آیت اهلل مکابه احتیاط واجب در اول وقت نم  -

 م به برطرف شدن عذره در ایام عذر با علتخواندن نماز قضاء به صورت نشس

 ایستاده نماز خواندن از( بارداری اثر بر مثال) موقت صورت به که کسی برای نشسته صورت به قضا نمازهای خواندن

 3دارد؟ حکمی چه است معذور

 امام امام، حضرت. )بخواند عذر شدنبرطرف از بعد را خود قضای نمازهای و کند صبر باید واجب بنابراحتیاط -
 (سیستانی اهلل یتآ ،ایخامنه

 بیاندازید تاخیر را قضا نماز باید واجب احتیاط بر بنا هستید معذور( ادا نماز حتی) ایستاده صورت به نماز خواندن از اگر -
 ترس هایی نشانه خاطر به یا و ندارید بهبودی به امید اگر ولی دهید انجام معمول صورت به را آنها شدن خوب از بعد تا
 ای(خامنه )امام .بخوانید نشسته را قضا نماز میتوانید نکنید پیدا فوت از قبل را قضا نماز خواندن هلتم که باشد این از
 .بخواند بهبودی از بعد و نماید صبر است بهتر دارد بهبودی امید اگر البته ندارد، مانعی حالت این در قضا نماز خواندن -

 )آیت اهلل مکارم(

 ی نمازقیامهااز بعضی  عجز از( د
 عاجز از بعضی از آنها ترک تمام قیامها توسط

عجز از برخی از قیامها تمام قیامهای واجب نماز را  لاگر مکلف بتواند برخی از قیامها را انجام دهد آیا می تواند به دلی

 3ترک کند؟

 از که آن تا بخواند نماز ستادهای باید بخواند، نماز ایستاده بتواند ها( آن همة )نه نماز رکعات از بعضی نمازگزار در اگر -

                                         
 مساله ،0ج سیستانی، اهلل آیت جامع توضیح المسائل ؛22، م0011امام خامنه ای، جزوه ارسالی دی ماه  .33 مسئله ، القیام فی ، الوثقی وهعر 222، مساله0توضیح المسائل مراجع، ج 0

 .222، توضیح المسائل مکارم، م0022
 ادمین ، سایت0232و0232، م0المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح222، م0؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج03، نماز قضا، م0؛ تحریر الوسیلة، ج20. العروة الوثقی، نماز قضا، م3

 سایت آیت اهلل مکارم: 0222/00/31: استفتاء تاریخ    202202: استفتاء سایت ادمین رهبری، شماره 0222/12/32: استفتاء تاریخ    022222: استفتاء شماره رهبری،

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02220&mid=322223 

. توضیح 0022، 0022، 0020. توضیح المسائل جامع، مسائل 2. تحریر الوسیله، فصل فی القیام، م220و  222. توضیح المسائل مراجع، م31. العروه الوثقی، فصل فی القیام، م 2
 .223 المسائل مکارم، مسأله
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حکم در خوابیده و نشسته  و بایستد باید بایستد، توانست( دوباره) وقتی سپس بنشیند، آن از پس و شود عاجز ایستادن
 (آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارمامام خامنه ای، ، )حضرت امام .هم به همین صورت است

 از قیام طوالنیناتوان 

 رکوع قیام کند و قبل از رفتن به زاری که ناتوان از قیام برای قرائت است ولی قادر است بعد از قرائتوظیفه نمازگ

 0؟چیست

 بایستد باید آورد، بجا ایستاده را رکوع و بایستد بتواند سوره و حمد خواندن از بعد اگر خواند، می نماز نشسته که کسی -
)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل  .اورد بجا نشسته هم را رکوع باید نتواند، اگر و رود رکوع به ایستاده حال از و

 مکارم(

 عاجز از رفتن به رکوع از حال قیام

 2کند چه وظیفه ای دارد؟ رکوع ایستاده نتواند ولی بایستد نمازگزار بتواند اگر

 نه و سجود و رکوع انجام توانایی نه اصالً راگ و نماید رکوع نشسته طور به و بنشیند سپس بخواند، نماز ایستاده باید -

. بخواند نماز ایستاده باید باشد، نداشته را نشسته سجود و رکوع حتی ها، آن ممکن و میسور مراتب از بعضی توانایی
 )حضرت امام(

 صورت به رکوع با ار نمازش که است ان مستحب احتیاط و دهد انجام اشاره با را رکوع و بخواند نماز ایستاده باید   -
 روی بر سجده زمان یا کند سجده اشاره با و بخواند نماز ایستاده است ناتوان هم سجده از اگر و. کند اعاده نیز نشسته
 ایت) .نماید سجده دهدو قرار ان بر  است صحیح سجده که چیزی و قراداده میز مثل چیزی خود مقابل و بنشیند صندلی

 ( سیستانی اهلل

 نداشته را سجود و رکوع انجام توانایی اگر و نماید رکوع نشسته طور به و بنشیند سپس بخواند، نماز دهایستا باید -
 که صورتی در شود خم مقداری بتواند اگر رکوع برای البته نماید سجده و رکوع اشاره با و بخواند نماز ایستاده باید باشد،
 ( مکارم اهلل ایت. )شود خم مقدار همان به نماید کوعر از سورمی صدق

 پیدا نشدن صندلی برای رعایت قیام

 روی تواندنمی اول رکعت در حتی که ایگونه به دارد ضرر او برای شدن بلند و نشستن درد، پا علت به که کسی

 صندلی حرم مثل جایی در اگر کند،می سجده جلویش میز روی و نشسته صندلی روی سجده برای و بنشیند زمین

 نماز صندلی روی و کند صبر باید یا کند سجده اشاره با و بخواند نماز ایستاده تواند می آیا نکند، پیدا نشستن برای

 بخواند؟

 2)امام خامنه ای( .بخواند نماز صندلی روی و کند صبر باید -

 ه( دوران امر بین ترک قیام یا ترک واجبی دیگر
 ارفدوران امر بین رعایت قیامها و یا انجام سجده متع

 زمین روی از برخاستن از لکن دارد، نیز را عادی سجده انجام توان همچنین و نیست معذور ایستادن از شخصی

 پیدا آن مشابه یا صندلی مکانی در اگر که است این سوالش حال( بنشیند یکبار مثال تواند می البته) است؛ معذور

 رکعت اتمام از بعد و کند شروع ادهتایس را نماز اینکه یا ندبخوا ایستاده را نماز کل قیامها درک برای است الزم نشد

                                         

 022. امام خامنه ای رساله نماز م 223،م 0ج مراجع، سائلالم ،توضیح 02فصل فی القیام  م  0.العروه الوثقی ج  0

 222 م 0 ج الصالحین منهاج سیستانی اهلل ایت. 2 م، القیام فی فصل الوسیله، تحریر02 م القیام فی فصل 0 ج الوثقی . العروه 3

 (معذور نماز) 33 سازی همسان رهبری، ادمین . سایت 2



 
 

56 

 
 

 روش کدام دهد؟ انجام متعارف نحو به را ها سجده و خوانده نشسته را نماز باقی ها سجده برای نشستن و اول

 1؟است مقدم

 یستانی(خواندن نماز به صورت ایستاده و انجام سجده ها به صورت اشاره مقدم است. )حضرت امام، آیت اهلل س -

 نشسته صورت به را نماز بقیة و دهد انجام معمول طور به را سجده و رکوع و بخواند ایستاده را اول رکعت باید -
 (ای خامنه امام) .دهد ادامه

احتیاط واجب آن است که نماز را به هر دو صورت تکرار کند و در صورتی که تکرار نماز حرجی باشد یا وقت برای  -
 سجود عادی مقدم است. )آیت اهلل مکارم( تکرار تنگ است انجام

 دوران امر بین رعایت قیام و رعایت قبله

 2اگر برای معذوری اکر دائر بین قیام یا رعایت قبله باشد حکم چیست؟

آیت  ،در صورتی که به سمت راست یا چپ نمی رسد قیام مقدم است و اال استقبال مقدم خواهد بود. )حضرت امام -
 (اهلل سیستانی

 ت قبله مقدم است. )آیت اهلل مکارم(رعای -

 دوران امر بین نماز در حال راه رفتن یا نشسته
اگر برای معذوری امر دائر است بین اینکه در حال راه رفتن نماز بخواند و یا اینکه بنشیند، )نمی تواند در یک مکان 

 3بایستد( کدام مقدم است؟

 نشسته نماز خواندن مقدم است. )حضرت امام( -

 احتیاط واجب در این صورت نماز را در دو صورت تکرار کند. )آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(بنابر  -

 ( عاجز از نشستنو
 0باشد، وظیفه اش برای نماز چیست؟ عاجز هم نشستن از اگر است عاجز مطلق طور به قیام از که نمازگزاری

 بر اول، برعکس نتوانست، هم را آن اگر و بخواند نماز خوابیده، راست طرف هب شود، می دفن که میّتی مثل باید -
 نمازو پاها برا به سمت قبله کند و  خوابیده پشت بر محتضر مانند باید دهد، انجام نتواند هم را آن اگر و چپ طرف روی

 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( .بخواند

 پهلوی به گرنه و باشد، قبله به رو او بدن و صورت و خوابدب راست پهلوی به تواند می اگر باید واجب بنابراحتیاط -
 2)امام خامنه ای( .باشد قبله به رو او پاهای کف که طوریبه بخوابد پشت به تواند،نمی هم گونهاین اگر و بخوابد، چپ

 که وقتی تا و باشد قبله به رو بدنش جلوی که طوری بخوابد پهلو به شد گفته قبله احکام در که ایگونه به باید -
 به باید نباشد، ممکن دو این اگر و بخوابد چپ پهلوی به نباید الزم، احتیاط بنابر بخوابد راست پهلوی به است ممکن
 )آیت اهلل سیستانی( .باشد قبله به رو او پاهای کف که طوری بخوابد پشت

 در حالت دراز کشیده ترک وظیفه

                                         

 .33منابع فقهی، همسان سازی  ای، خامنه امام ادمین ، سایت02فی القیام، م . العروه الوثقی، واجبات الصلوة، فصل 0

 .30. العروه الوثقی، فصل فی القیام، م 3

 .02. العروه الوثقی، فصل فی القیام، م 2

، 0توضیح المسائل جامع آیت اهلل سیستانی، ج .2تحریرالوسیله، فصل فی قیام، م ؛220و  221توضیح المسائل، مسئله ی . 02و  00. العروه الوثقی، فصل فی القیام، م0
 .221 توضیح المسائل مکارم مسأله ؛22، درس0مقام معظم رهبری، رساله آموزشی، ج0020و0021م

 .22. راهنمای فتاوا، قیام نماز، شماره  2
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 حال در بوظیفه جهل باب از ولی بخواند نماز چپ یا راست بطرف مضطجعاً که بوده این اش وظیفه که کسی

 0؟ است الزم اعاده آیا است خوانده نماز بوده قبله طرف به پاهایش که حالی در استلقاء،

 است. )آیت اهلل سیستانی( الزم اعاده رسانده قبله به اخالل چون است الزم بلی -

 )آیت اهلل مکارم( .نماید اعاده نیافتد تزحم به که ای گونه به و تدریج به که است آن احتیاط -

 مستحبات قیام
 3 مستحبات در حال قیام را بیان نمایید.

 پایین انداختن شانه ها -0

 رها کردن دستان )پایین آوردن( -3

 گذاشتن دست ها بر روی جلوی ران ها -2

 بستن انگشتان دو دست -0

 به سجده گاه نگاه کردن -2

 اینکه پشتش و گردنش راست باشد.-2

 3دارد؟ حکمی چه تواضع جهت به(  راست یا چپ)  طرفین به نماز در سر دنکر کج

 )آیت اهلل مکارم( .است نرسیده ما به دستورات در چیزی چنین -

 قدمهایش را هم رو به قبله بگذارد.-2

 بین دو قدمش سه انگشت باز یا بیشتر )تا یک وجب( فاصله بدهد. )مردان(-2

 )آیت اهلل سیستانی( .بگذارند یکدیگر به چسبیده و متّصل قیام حال در را پا قدم دو بر مردان مکروه است -

 سنگینی بدن را بر روی دو پا مساوی کند.-2

 جلیل موالى مقابل ذلیل ىبنده ایستادن مثل قیامش  با حالت خضوع و خشوع باشد-01

 نشسته نماز در قیام مستحبات رعایت
 رعایت قیام مستحبات باید نشسته نماز در کلی طور به سجده؟ محل یا کند نگاه دامن به نشسته نماز در قرائت هنگام

 4شود؟

 )آیت اهلل مکارم( .دهد انجام کند می تطبیق که آنجا تا را مستحبات و است بهتر کند نگاه سجده محل به -

 
 
 

                                         

 سایت آیت اهلل مکارم: .23س نماز، بحث سیستانی، اهلل آیت استفتائات کتاب . 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02220&mid=322222 

 .0201و  0022. توضیح المسائل جامع، م 222، م0، توضیح المسائل مراجع، ج23عروة الوثقی )قیام( مسئله ی  .3

 کارم:. سایت آیت اهلل م 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02220&mid=322222 

 . سایت آیت اهلل مکارم: 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02220&mid=322222 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45564&mid=257936
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45564&mid=257939
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45564&mid=257937
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 قرائت
 : شودمی تقسیم اصلی بخش دو به آن احکام که است قرائت نماز واجبات از یکی

 . شودمی خوانده سوره و حمد آن در که نماز دوم و اول عترک قرائت احکام. الف
 0 .شودمی خوانده حمد یا اربعه تسبیحات آن در که نماز چهارم و سوم رکعت قرائت احکام. ب

 :شودمی ذکر آینده مسائل دراین دو بخش کلی  به مربوطو جزئیات  احکام توضیح

 دوم و اول رکعت در قرائت احکام

 مستحبی در نمازهایقرائت 
 3حکم قرائت در نمازهای مستحبی چیست؟

 یک هیچ در سوره خواندن امّا و است صحّت شرط آن، خواندن یعنى ؛است واجب حمد خواندنمستحبى  نمازهاى در -
 ولى باشد، شده واجب آن، مانند و نذر مثل عارضى عنوان با نماز، آن چه اگر نیست واجب مستحبى، نمازهاى از

 نمازهاى اینگونه تحقّق جهتبه  باید است، شده وارد مخصوصى هاىسوره آنها، انجام کیفیّت در که مستحبّى نمازهاى
 (، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم)حضرت امام .شود خوانده هاسوره همان مستحبى،

در جزوه نماز  می کنیم؛ بیان تفصیلی آنبسنده  مطالب بیان کلیاتبه نمازهای مستحبی افعال این جزوه نسبت به در  نکته:

 آمده است که در صورت تمایل مراجعه شود.مستحبی 

 در نمازهای واجب یومیهقرائت 
 برای قادر قرائت حکم

 2؟وظیفه نمازگزار در رکعت اول و دوم نمازهای واجب یومیه چیست

وره ی حمد و بعد یک سوره ی کامل بر نمازگزار واجب است که در رکعت اول و دوم نماز های واجب یومیه اول س -
 )حضرت امام( .و ترک عمدی این واجب نماز را باطل می کند دیگر را بخواند

 بنابر و بخواند حمد از غیر دیگری سوره آن، از بعد و حمد اول، باید انسان یومیه، واجب نمازهای دوم و اول رکعت در -
 (آیت اهلل مکارم ،آیت اهلل سیستانی ،)امام خامنه ای .باشد کامل سوره خواندمی که ایسوره واجب، احتیاط

 که است موکد مستحب سپس و بخواند حمد اول باید انسان واجب نمازهای دوم و اول رکعت در: زنجانی اهلل آیت -
 . باشد می نیز استحبابی احتیاط مطابق سوره خواندن بلکه بخواند تمام سوره یک

 جاهل به آنعاجز  برای قرائت حکم
 0را به صورت صحیح یاد نگرفته است چیست؟ نماز کسی که قرائت هوظیف

 الف( می تواند یاد بگیرد

                                         

 .202و  222توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، م .0022 ، توضیح المسائل جامع، مسأله01، درس0، رساله اموزشی امام خامنه ای، ج0112 و 222. توضیح المسائل مراجع، م  0

المسائل جامع،  حیتوض ،یستانیاهلل س هیآ ؛2و3مسألة -القول فی القراءة و الذکر-فصل فی أفعال الصالة -تحریر الوسیلة، کتاب الصاله، 2 ، فصل فی القرائة، مسألةالعروه الوثقی . 3
 2اب الصاله، فصل فی القرائه م؛ عروه الوثقی، کت: اقسام نمازها32جلد اول / فصل سوم: نماز / درس ،یرساله آموزش ،یامام خامنه ا؛ 0222،مسأله 0ج

، توضیح 0021، م0. توضیح المسائل جامع، آیت اهلل سیستانی، ج222توضیح المسائل مسئله ی ، 0والذکر، م  القراءة فی العروه الوثقی، فصل فی القرائة، تحریر الوسیله، القول -2
 (مراجع رساله202م)01س، در0، رساله آموزشی، ج، امام خامنه ای 222المسائل آیت اهلل مکارم، م

، توضیح 222و  222، توضیح المسائل مراجع، م00. رساله آموزشی، درس02والذکر، م القراءة فی ، تحریر الوسیله،القول20و  22و  23 . العروه الوثقی، فصل فی القرائة، مسألة 0
 . توضیح المسائل آیت اهلل مکارم.0020، 0022المسائل جامع، م
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 :داردزمان برای تعلم  -1

و  )حتی اگر شرایط شرکت در نماز جماعت را هم دارد( بیاموزدرا به صورت صحیح سوره حمد و واجب است  -
 (امنه ای، امام خ. )حضرت امامیادگیری باقی نماز نیز همین حکم را دارد

)مثل تلقین  واجب است به تکلیف خویش عمل نماید حال با یادگیری قرائت و یا اقتدا و یا به هر صورت دیگر -
 . )آیت اهلل سیستانی(گرفتن از غیر(

اگر شرایط شرکت در نماز جماعت را حتی بنابر احتیاط واجب بیاموزد ) صحیح صورت به را سوره و حمد است واجب -
 )آیت اهلل مکارم( م همین است( و آموزش باقی نماز نیز همین حکم را دارد.نیز داشته باشد حک

 :زمان برای تعلم ضیق است -2

 خواندن نماز به جماعت ممکن است:*

 (، امام خامنه ای)حضرت امام .نماز را به جماعت بخواندباید  بنابر احتیاط واجب -

 و باشد تلقین یا گرفتن یاد با چه -دهد انجام را خود وظیفه کند سعی باید داند نمی خوبی به را حمد که کسی -
در  که طوری به را نماز چنانچه است، شده تنگ وقت اگر و -باشد شک مورد در نماز تکرار یا جماعت در اقتدا با چه

 اگر باشد کرده کوتاهی گرفتن یاد در که صورتی در ولی است صحیح نمازش بخواند فرض بعدی گفته می شود،
 )آیت اهلل سیستانی( .بخواند جماعت به را نمازش عقوبت، از فرار رایب باشد ممکن

 در نمازش ندارد، جماعت به دسترسى اگر و بخواند نماز جماعت با که است آن واجب احتیاط شده تنگ وقت اگر -
 (مکارم اهلل آیت. )است صحیح وقت تنگى

 خواندن نماز به جماعت ممکن نیست:*

اجب مقداری از سوره حمد را که یاد دارد بخواند و به مقدار آیه های باقی مانده از در این صورت بنابر احتیاط و -
هر جای قرآن که یاد دارد اضافه کند و در صورتی که چیزی از آن را نمی داند به مقدار آیات و حروف سوره حمد از 

ر کلمات سوره حمد ذکر بگوید و هر جای قرآن که بلد است بخواند؛ و اگر هیچ آیاتی از قرآن را بلد نیست به مقدا
ره نیز واجب است لکن اگر وقت برای یادگیری سوره ضیق است وبهتر است از تسبیحات اربعه باشد. یادگیری یک س

 خواندن آیاتی دیگر بدل از آن واجب نیست گرچه احتیاط است. )حضرت امام(

رد بخواند و به مقدار آیه های باقی مانده از در این صورت بنابر احتیاط واجب مقداری از سوره حمد را که یاد دا -
هر جای قرآن که یاد دارد اضافه کند و همچنین بنابر احتیاط واجب در صورتی که چیزی از آن را نمی داند به مقدار 
آیات و حروف سوره حمد از هر جای قرآن که بلد است بخواند؛ و اگر هیچ آیاتی از قرآن را بلد نیست به مقدار 

ره نیز واجب است لکن اگر وقت سبیحات اربعه باشد. یادگیری یک سوره حمد ذکر بگوید و بهتر است از تکلمات سو
 برای یادگیری سوره ضیق است خواندن آیاتی دیگر بدل از آن واجب نیست گرچه احتیاط است. )آیت اهلل مکارم(

 شرط به بخواند تواند،می که صورت انهم به باید بخواند، صحیح را حمد سوره همه توانددر این صورت اگر نمی -
 مقداری باید واجب، احتیاط بنابر باشد، ناچیز مقدار آن اگر ولی باشد توجّه قابل خواندمی صحیح که را مقداری آنکه

 آن به را( اهلل سُبْحانَ) تسبیح باید تواندنمی اگر و کند ضمیمه آن به بخواند صحیح تواندمی که را قرآن بقیه از
 آن جای به چیزی نیست الزم بخواند، صحیح را حمد از بعد سوره کلّی به تواندنمی که کسی امّا و کند مهضمی

 )آیت اهلل سیستانی( .آورد جا به جماعت به را نماز که است آن مستحب احتیاط صورت، هر در و بخواند

 ( نمی تواند یاد بگیردب
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 هر باید بگیرد، یاد را آن صحیح تواند نمی قسم هیچ به که کسی و نخواند غلط که بگیرد یاد را قرائت باید انسان -
 (، امام خامنه ایآورد. )حضرت امام جا به جماعت به را نماز که است آن مستحب احتیاط و بخواند تواند می که طوری

 باید خواند،ب صحیح را حمد سوره همه تواندنمی صورت هیچ به که کسی و بخواند صحیح را نماز قرائت باید انسان -
 مقدار آن اگر ولی باشد توجّه قابل خواندمی صحیح که را مقداری آنکه شرط به بخواند تواند،می که صورت همان به

 تواندنمی اگر و کند ضمیمه آن به بخواند صحیح تواندمی که را قرآن بقیه از مقداری باید واجب، احتیاط بنابر باشد، ناچیز
 الزم بخواند، صحیح را حمد از بعد سوره کلّی به تواندنمی که کسی امّا و کند ضمیمه آن به را( هللا سُبْحانَ) تسبیح باید

)آیت اهلل  .آورد جا به جماعت به را نماز که است آن مستحب احتیاط صورت، هر در و بخواند آن جای به چیزی نیست
 سیستانی(

 بجا جماعت با را خود نماز توانند می تا که است بهتر یاشخاص چنین برای و دبخوان دتوان می که طور همان باید -
 )آیت اهلل مکارم( .آورند

 گرفتن مزد برای یاد دادن نماز

 1و مزد گرفت؟ اجرت توان می نماز برای آموزش آیا

بگیرد لکن برای آموزش مستحبات نماز گرفتن  مزد نماز، واجبات دادن یاد براى تواندنمى کسى واجب بنابراحتیاط -
 (، آیت اهلل سیستانیرت جایز است. )حضرت اماماج

 3)امام خامنه ای(اشکال ندارد، لکن احتیاط آن است که برای مقدمات آن بگیرد.  -

 این مگر ندارد، مانعى مستحبات براى امّا بگیرد مزد نماز، واجبات دادن یاد براى تواندنمى واجب کسى بنابراحتیاط -
 2)آیت اهلل مکارم( .گردد آن تعلیم به منوط الهى احکام حفظ یا باشد دین شعائر از که

 نتلقیم خواندن قرائت از روی قرآن و حکم صحت قرائت در فرض حک

 4حکم خواندن قرائت در نماز از روی قرآن و یا تلقین گرفتن آیات توسط غیر چیست؟

ندارد )در  نماز را حفظ قرائت یدر صورتی که مکلف موارد مذکور حتی در حالت اختیار نیز برای نمازگزار جایز است و -
ن می تلقین تعیّو یا  ن حمد و سوره از روی قرآندر صورت امکان خواندصورت عدم امکان خواندن نماز به جماعت( 

 2. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(انجام شودنمازش را با قرائت صحیح یابد تا 

 سعی باید داند نمی خوبی به را حمد که کسیالبته  و است جایز نمازگزار برای نیز اختیار حالت در حتی مذکور موارد -
 (سیستانی اهلل آیت. )-تلقین یاخواندن از روی قرآن باشد و  باچه  -دهد انجام را خود وظیفه کند

 هم نوشته روی از خواندن به قادر همچنین و بسپارد حافظه به را نماز ذکرهای و قرائت نتواند کسی که صورتی در

 کند؟ تکرار وی تا بخوانند بلند را نماز ذکرهای و قرائت است واجب اطرافیان بر آیا نباشد،

 2)امام خامنه ای( .نیست واجب -

                                         

 .0301. توضیح المسائل جامع، م222. توضیح المسائل مراجع، م22فصل فی القرائة، م. العروه الوثقی،  0

 0222/12/02: استفتاء تاریخ    232220: استفتاء . سایت ادمین امام خامنه ای، شماره 3

 . سایت آیت اهلل مکارم: 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02221&mid=322322 

 .32. العروه الوثقی، فصل فی القرائة، م 0

 توضیح المسائل مراجع به این دو مرجع نسبت داده شده است. 222عروه الوثقی و مسئله  32. این مطلب از جمع بین مسئله  2

 نماز. ذکرهای و قرائت از ه ای، استفتائات جدید، اذکار نماز، ناتوانی. سایت ادمین امام خامن 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45580&mid=258239
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 حکم ترک قرائت
 ترک عمدیالف( 

 0قرائت را ترک کند نمازش چه حکمی دارد؟عمدا  واجب اگر کسی در نماز

 (یت اهلل مکارم، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آنمازش باطل است. )حضرت امام -

 ترک سهویب( 

 ترک کند نمازش چه حکمی دارد؟در نمازهای یومیه مثال به دلیل فراموشی قرائت را نمازگزار اگر 

 2الف( قبل از رکوع بفهمد:

 اگر و بخواند باید نخوانده را  سوره و حمد که بفهمد ،)ولو در حال قنوت( شود خم رکوع برای که آن از پیش اگر -
 دوباره آن از بعد و حمد اول باید نخوانده، را تنها حمد بفهمد اگر ولی بخواند را سوره فقط باید نخوانده، را سوره بفهمد
 را تنها حمد یا تنها سوره یا سوره و حمد بفهمد برسد رکوع به که آن از پیش و شود خم اگر نیز و بخواند را سوره

 (، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارمضرت امام)ح .نماید عمل دستور همین به و بایستد باید نخوانده،
 3ب( بعد از رسیدن به رکوع یادش بیاید:

حضرت ) ، نمازش صحیح است.ع بفهمد حمد یا سوره را نخواندهچون قرائت غیر رکن است؛ اگر شخصی در رکو -
 آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( ،امام، امام خامنه ای

 اضطرار ترک از رویج( 

 ضیق وقتبه جهت 

 4؟ائت شد مثال وقت نماز ضیق بود چه تکلیفی دارددر صورتی که نمازگزار مضطر به حذف قر

 یا درنده، یا دزد بخواند را سوره اگر که بترسد مثالً نخواند را سوره که شود ناچار انسان یا باشد، تنگ نماز وقت اگر -
. )حضرت نخواند را سوره تواند می باشد داشته عجله کاری در اگر و بخواند را سوره نباید بزند، صدمه او به دیگری چیز

 امام(

 نباید زند،می صدمه او به دیگر چیز یا درنده یا دزد بخواند را سوره اگر که بترسد انسان یا باشد تنگ نماز وقت اگر -
 )امام خامنه ای( .بخواند را سوره

 یا درنده یا دزد بخواند، را سوره اگر که بترسد مثالً نخواند را سوره که شود ناچار انسان یا باشد تنگ نماز وقت اگر -
 بلکه نخواند را سوره تواندمی شود،می حساب ضروری عرفاً که باشد داشته کاری آنکه یا بزند صدمه او به دیگری چیز
 ی()آیت اهلل سیستان .بخواند را سوره نباید ترس، موارد از بعضی در و وقت تنگی صورت در

 که جایی در همچنین و کرد ترک را سوره توان می باشد ای درنده یا دزد از ترس که جایی در یا وقت تنگی در -
 )آیت اهلل مکارم( .باشد داشته مهمی کار برای عجله

                                         

توضیح المسائل جامع، آیت اهلل سیستانی، ، 01، درس0، رساله آموزشی، جامام خامنه ای. 222 و0320 و 0322و 203م مراجع، المسائل العروه الوثقی، فصل فی القرائة، توضیح .0
  222رم، م، توضیح المسائل آیت اهلل مکا0012م

 01، درس0رساله آموزشی ج، 0020توضیح المسائل جامع، . 223توضیح المسائل مراجع م. 02، و فصل فی الخلل الواقع فی الصلوة، م0م العروه الوثقی، القراءة .3
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 توانمی آیا. کند باز را خانه درِ که نیست کسی و زندمی را خانه در کسی هستیم یومیه واجب نماز خواندن مشغول. س

 کرد؟ ترک را( خوانیممی حمد از بعد که ایسوره منظور) سوره قرائت

 0)امام خامنه ای( .نیست واجب سوره ترک جواز موارد از نفسه فی مذکور مورد -

 جماعتدر نماز رسیدن به رکوع امام قرائت به هدف ترک 

 2؟سوره را بخواند مد واگر ماموم در دو رکعت آخر نماز چهار رکعتی به امام اقتدا کرد آیا الزم است ح

د سوره را بخواند ولی اگر به اندازه خواندن سوره مهلت پیدا نکر در این صورت بر ماموم الزم است خودش حمد و -
 یت اهلل مکارم(آ ،حمد را تمام کند. )حضرت امام

 و کند تمام را حمد ندارد، وقت سوره برای اگر ولی بخواند را و سوره حمد خودش است الزم ماموم بر صورت این در -
 امام رکوع به کند تمام را حمد چنانچه که ایگونه به ندارد وقت حمد تمام برای اگر و برساند امام به را خود رکوع در

 به را خود و کرده قطع را حمد سپس خوانده، دارد وقت که مقداری به را حمد یا و نماید فرادا را نماز یا تواندمی رسد،نمی
 (یت اهلل سیستانیکند. )آ تمام فرادا نیّت به را نماز که است آن مستحب احتیاط هر چند برساند؛ جماعت امام رکوع

 قرائت شرایط معتبر در
 ترتیب و مواالت -1

 3در نماز جابجا کرد؟ و اگر کسی عمدا مرتکب شود حکم نمازش چیست؟را آیا می توان الفاظ حمد و سوره 

 . )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(ت و حروف در قرائت نماز واجب استرعایت ترتیب و مواالت بین آیات، کلما -

 سرهم پشت طوری را کلمه یک در نماز حروف باید و همچنین انسان است؛ واجب نماز قرائت در ترتیب رعایت -
 یدبا را ذکر یک یا آیه، یک کلمات همچنین. کند صدق( داشته را گفتنش قصد که) کلمه آن گفته، آنچه بر که بگوید
 رعایت بنابراین. نماید صدق گفته، آنچه بر( داشته را گفتنش قصد که) ذکر یا آیه همان که بگوید هم سر پشت طوری

. است الزم آن مانند و فاعل و فعل خبر، و مبتدا مجرور، و جارّ موصوف، و صفت إلیه، مضاف و مضاف بین مواالت
 به توجّه با ؛باشدمی الزم (کند صدق سوره آن گفته، چه آن رب که طوری) آیات بین معتبر مواالتِ رعایت طورهمین

 بین مواالت رعایت به نسبت بیشتری فرصت سوره، یک آیاتِ بین مواالت رعایت برای که است معلوم فوق، مطالب
ت آی) .کلمه یک حروف در مواالت به نسبت کلمه دو بین مواالت است طور همین و دارد وجود ذکر، یا آیه یک کلماتِ

 اهلل سیستانی(

 حکم قرائت در صورت ایجاد فاصله زیاد بین حروف

 4در صورتی که به هر دلیلی بین حروف یک کلمه فاصله زیاد ایجاد شود حکم قرائت و نماز چیست؟

در صورتی که این فاصله بین حروف یک کلمه به حدی باشد که عرفا تکمیل آن بعد از آن فاصله، اداء آن کلمه  -
گر این اتفاق سهوی بوده است باید کلمه را تکرار کند و اگر عمدی بوده است نماز باطل است. )حضرت محسوب نشود ا

 امام، آیت اهلل سیستانی(

اداء آن کلمه  فاصله، آن از بعد آن تکمیل عرفا که باشد حدی به کلمه یک حروف بین فاصله این که صورتی در -

                                         

 . سایت لیدر رهبری، بخش استفتائات جدید، قرائت. 0

 .0232و  0202، م0، توضیح المسائل جامع، ج0003م222ص 0مسائل مراجع جتوضیح ال 02.فصل فی احکام الجماعة م 0عروة الوثقی ج3-

 .22. العروه الوثقی، فصل فی القرائة، م 2

 .02القرائة، م فی فصل الوثقی، . العروه 0
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د کلمه را تکرار کند و اگر عمدی بوده است بنابر احتیاط واجب آن محسوب نشود اگر این اتفاق سهوی بوده است بای
 کلمه را تکرار کرده و نماز را بعد از اتمام، اعاده نماید. )آیت اهلل مکارم( 

 حکم چسباندن کلمات جدای از هم حین تالوت و تولد کلمه ای جدید

ی به نحوی بچسباند و اداء کند که توهم تولید ای را به حرف اول کلمه بعداگر نمازگزار حین قرائت، حرف آخر کلمه

 2حکم چیست؟ 0الحم دُلِله("بگوید:  "للّه الحمـد" کلمه مهمل دیگری شود )مثال موقع تالوت

  (، آیت اهلل مکارمقرائت در فرض مذکور صحیح است. )حضرت امام -

واالت متعارف بین حروف و در صورتی که آن لفظ مهمل به جهت خلل وارد کردن به مدارد لکن  2مسئله تفصیل -
به صحت قرائت نیست  کلمات قرائت نباشد و صرفا از کیفیت خاص توالی اداء کلمات به نحو معمول شنیده شود مخلّ

  لکن بهتر است طوری تلفظ شود که اینگونه شنیده نشود. )آیت اهلل سیستانی(

 فرستادن صلوات در بین قرائت و سایر اذکار

 4نام پیامبر را بشنود آیا فرستادن صلوات استحباب دارد؛ آیا به مواالت خلل وارد نمی کند؟اگر کسی در بین قرائت 

 همانجا است مستحب بلکه است جایز بشنود را واله علیه اهلل صلى رسول حضرت مبارک اسم اگر قرائت بین در -
و  قرائت حال در اگر چنانچه ماز،ن جاهاى سایر در چنین و هم نمى خورد بهم قرائت مواالت و به صلوات بفرستد صلوات

نیست. )حضرت امام،  مواالت و منافى است جواب سالم واجب باشد واجب او جواب که کند سالم او بر کسى آن نحو
 آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 تلفظ صحیح کلمات و حروف  -2
 مراد از قرائت صحیح

 5ئت الزم است؟در قرائت نماز رعایت چه اموری نسبت به الفاظ قرا

 نه کرد ادا را حرف فالن که بگویند زبان اهل که طوری )به شوند ادا خودشان مخارج از حروف، که باید طوری باشد -
 و اعراب به مربوط های سکون و ها حرکت و دارد دخالت کلمه هیئت در که آنچه و کلمه بنای حرکات و را( دیگر حرف

 قرار کلمات میان در وقتی «وصل» همزة و شود، مراعات اند( نموده تعیین عربی زبان خصصینمت که آنچه )مطابق بناء
 و مانده ثابت قطع همزة و نشود، خوانده و شده حذف( واجب) احتیاط بنابر («اِهْدِنا» و همزة «ال» همزة )مثل گیرد می

 (. )حضرت امام«اَنْعَمْتَ» همزة :مثل شود، خوانده

 لسان اهل که طوری به آن مخارج از حرف ادای و عربی زبان قواعد رعایت از است عبارت قرائت، صحت مالک -
 )امام خامنه ای( .دیگر حرف نه بدانند حرف آن ادای را آن( زبانان عرب)

 جهت به یا عمداً را کلمات از یکی بر نمازگزار واجب است که الفاظ حمد و سوره را صحیح اداء کند بنابر این اگر -

                                         
 وهرب دلل وهی مهمالت، کلمات سبع «الحمد» فی إنّ: ولونیق ما وهذا الکلمات؛  بقیّة فی هکذا ،«کیو» تولّد( الدین یوم مالک) فی وهکذا «هِرَب» لفظ( ربّ للّه) من تولّد . أو 0

  .وبع وتع وکنس وکنع وکیو

 .22م القرائة، فی فصل الوثقی، . العروه 3

 بین الفصل عن ناشئآ کان إذا وأمّا آ؛مطلق القرائة بصحّة یضرّ فهذا کلتیهما، أو إحداهما فی الحروف المعتبرةبین بالمواالة اإلخالل مع الکلمتین بین الوصل عن ناشئآ تولیدها کان . إذا 2
 فهذامحلّ المهملة، الکلمة تولّد المذکورین والوصل الفصل اجتماع أوجب بحیث الکلمتین نفس بین الوصل مع المواالة فی الیقدح بما معآ هما أو الثانیة أو االولى الکلمة حروف

 أوضعفآ، قوّةً واحدة بکیفیّة تمامها أو الثانیة وأوّل االولى بآخر ونطق بینهما أوصل بأن الکلمتین النطقب کیفیّة عن اشئآن کان إذا وأمّا الحالة؛ هذه فی الکلمتین صدق فی للشکّ إشکال،
 .عنه االجتناب أنّاألولى إلّا بالصحّة، مخالّ یکن لم وإن هذا فمثل الحروف، بسائر النطق لکیفیّة مغایرة

 .01، ممستحبات القرائة فی فصل الوثقی، . العروه 0
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 یا بگوید «ز» یا «ذ» ،«ض» جای به مثالً بگوید را دیگری حرف حرفی، جای به یا نگوید است، مقصّر جاهل آنکه
 باطل او نماز نگوید، را تشدید یا شود شمرده غلط که ایگونه به نکند رعایت را حروف( ـُ ـِ ـَ) ضمّه یا کسره یا فتحه
 )آیت اهلل سیستانی( .است

 دیگرى به را حرفى یا بخواند، غلط را اعرابش یا نداند، را نماز دیگر ذکرهاى یا سوره و حمد تکلما از یکى هرگاه -
 0)آیت اهلل مکارم( .است باطل او نماز باشد، غلط عرب لغت نظر از که بطورى بگوید( ز( )ض) جاى به مثالً کند، تبدیل

 مخارج حروفرعایت 

 3حد واجب در رعایت مخارج حروف در نماز چیست؟

 از حروف که قدر همین بلکه بداند اند کرده ذکر تجوید علماء آنچه مطابق را حروف مخارج نیست بواجبر نمازگزار  -
و  نیست الزم نیز ان مخارج از حروف امدن بیرون بلکه نباشد ان ملتفت چه اگر است بیاید کافى بیرونخود  مخارج
 اگر مثال اید بیرون اند کرده معین تجوید علماء که ىمخرج غیر از چه اگر کند مى کفایتنیز  حرف نآ عرفى صدق
 بر را زبان چپ یا راست طرف باید ضاد در که اند گفته تجوید علماء که بطورى لکن) القاعده على ظاء یا بضاد کند تلفظ

. حروف سایر در چنین هم و عرب عرف در است حرف نآ صدق مناط و است صحیح (نگذارد گذارد باال هاى دندان
 ضرت امام()ح

 لسان اهل که طوری به آن مخارج از حرف ادای و عربی زبان قواعد رعایت از است عبارت قرائت، صحت مالک -
 (، آیت اهلل مکارمدیگر. )امام خامنه ای حرف نه بدانند حرف آن ادای را آن( زبانان عرب)

 شود،می معنا تغییر موجب آنها اشتباه تلفّظ و دارد تفاوت عربی با آنها فارسی تلفّظ که حروفی مورد در باید نمازگزار -
 ح، غ، ع، ظ، ط، ض، ص،) از عبارتند که باشندمی حرف نُه حروف این نماید؛ ادا صحیح عربی به را آنها که نماید دقّت

 س، ز، ر، د، خ، ج، ت، ب، إ، أ،) از عبارتند که است فارسی و عربی زبان بین مشترک آنها تلفّظ که حروفی امّا(. ث ذ،
 هرچند است کافی نماید، تلفّظ فارسی زبان همان به را حروف این نمازگزار چنانچه( ی ه، و، ن، م، ل، ک، ق، ف، ش،

 )آیت اهلل سیستانی( .است ترمناسب آنها عربی فصیح تلفّظ

 3حکم لب خوانی

 است؟ صحیح نماز، اذکار از بعضی یا لب خوانی قرائت آیا

 0معذور باشد. )امام خامنه ای( کافی نیست، مگرنیز خواندن قلبی  تلفظ شوند، ودر قرائت واجب است که کلمات  -

 عبارت گفتن سخن و کند صدق آنها به گفتن سخن عرف، در که است الزم ذکرها، سایر و سوره و حمد خواندن در -
 و بشنود را دخو صدای باشد، ساکت محیط چنانچه گوینده و گردد تلفّظ دهان حلق و مخارج از که صدایی از است

 تشخیص کند،می تلفّظ که را کلماتی تک تک که بخواند ایگونه به نیست الزم و است کافی نیز صدا همهمه شنیدن
 و زبان دادن حرکت همچنین نیست؛ کافی کند حرکت هالب و زبان آنکه بدون ذهن در کلمات تصوّر تنها امّا دهد؛

                                         
 .200 . توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مسأله 0

 .202 . توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مسأله0310. توضیح الممسائل جامع، م00له آموزشی، درس. رسا02 م والذکر، القراءة فی القول الوسیله، . تحریر 3
 تلکمن الحرفإخراج الیلزم بل إلیها، یلتفتلم وإن منها إخراجها یکفی بل التجوید، علماء ذکره ما طبق على الحروف مخارج یعرف أن الیجب: 00 : مسألة00العروه الوثقی، م

 من اللسان طرف جعل وجوب من ذکروه بما ال لکن القاعدة، على الظاء أو بالضاد نطق إذا مثال عیّنوه؛ الّذی المخرج غیر من خرج وإن الحرف بذلک التلفّظ صدق المدار بل المخارج،
 الغالب. على مبنیّ التجوید، علماء ذکره فما الحروف؛ سائر فی وهکذا العرب، عرف فی الصدق فالمناط، صحّ؛ العلیا، األضراس على األیسر أو األیمن الجانب

 . سایت پاسخگویی جامعةالزهراء: 2
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 022و  022اجوبة االستفتائات س  -0

http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/1971


 
 

65 

 
 

 0)آیت اهلل سیستانی( .باشدنمی کافی شود خارج آن عمولم مخارج از صدا آنکه بدون( خوانی لب) هالب

شود. )آیت اهلل  ادا اذکار زبان با باید بلکه نیست جائز ذهن در الزم است به صورت عربی و صحیح اداء شود و خواندن -
 3مکارم(

 حکم جاهل به این حکم

 داده نمی حرکت را خود های لب حتی و خوانده می خود ذهن در مرور بصورت را نماز مواقع اکثر که کسی تکلیف

 چیست؟

 2)آیت اهلل مکارم( .است صحیح سابقش نمازهای بوده، قاصر جاهل اگر -

 هر چند استفتائی از مراجع دیگر یافت نشد لکن طبق همین قاعده جواب داده می شود. نکته:

 قواعد تجویدی

 حکم رعایت قواعد تجویدی  در نمازالف( 

 است؟ الزم نماز ائتقر در تجوید قواعد رعایت آیا

 0)حضرت امام( .نیست الزم تجوید علمای های کاری ریزه مراعات حروف، مخارج تشخیص و تعیین در -

 که طوری به آن مخارج از حروف ادا و عربی زبان قواعد رعایت از است عبارت قرائت صحت مالک کلی طور به -
)امام  .نیست الزم عربی لهجه و تجویدی محسنات و نکات ترعای و دیگر؛ حرف نه بدانند حرف آن ادا را آن لسان اهل

 2ای(خامنه

 کافی بلکه شود؛ اداء شده بیان تجوید هایکتاب در که طوری به دقیقاً نیست الزم نماز، حروف مخارج رعایت در -
 موقع زبانان عرب از که باشد صدایی همان مانند شود،می شنیده حرف آن تلفّظ از که صدایی که شود گفته طوری است
 2)آیت اهلل سیستانی( .شودمی شنیده حرف آن تلفّظ

 بخواند طورى است الزم بلکه کند، رعایت اند کرده ذکر قرآن خوانى بهتر براى تجوید علمای را آنچه نیست الزم -
 2)آیت اهلل مکارم( .است بهتر تجوید دستورات رعایت هرچند است صحیح عربى بگویند که

 م مثلین در یک کلمهحکم رعایت ادغاب( 

 8آیا رعایت ادغام مثلین در یک کلمه )مانند ادغام دو حرف دال در کلمه مدَّ( در نماز الزم است؟

 رعایت ادغام مذکور در قرائت واجب است. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( -

 یرتددمن )ند آیه رعایت ادغام مذکور واجب است مگر در مواردی که قرائت به وجه دیگر آن هم جایز باشد؛ مان -

                                         

 .0312. توضیح المسائل جامع، م 0

 یت آیت اهلل مکارم:. سا 3

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=00202&mid=322222 

 :مکارم اهلل آیت . سایت 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02221&mid=322320 

 .02 م والذکر، القراءة فی القول الوسیله، . تحریر 0

 0222/10/02: استفتاء تاریخ    222320: استفتاء . سایت ادمین امام خامنه ای، شماره 2

 .0310م .  توضیح المسائل جامع،  2

 . سایت آیت اهلل مکارم: 2
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 . )آیت اهلل سیستانی((دینهعن منکم

 حکم رعایت ادغام مثلین در دو کلمهج( 

 آیا رعایت ادغام دو حرف متماثل کنار هم، در دو کلمه جداگانه، در نماز الزم است؟

 مماثل حرف در نموده، ساکن دارد حرکت که را حرفی که این از است عبارت آن و نیست الزم کبیر، ادغام مراعات -
 میم در( نمودن ساکن از پس را یعلم) میم یعنی، ؛«أیدیهم بین ما یعلم»: مثل کند، ادغام است دیگری کلمة در که خود

 به تبدیل و نمودن ساکن از پس) باشند کلمه یک در ولو خود، مقارب حرف در یا و نماید ادغام و نموده مندرج( بین ما)
 شود، ادغام عین در حاء و کاف در قاف که این به «النّار عن زحزح» و «یرزقکم» :مثل کند ادغام( کردن ربمقا حرف
 مراعات حتی و شودترک  مقارب حرف در مخصوصاً( کبیر ادغام یعنی) ادغام گونه این که است آن( واجب) احتیاط بلکه

 من»: مثل خودش، مقارب حرف در است ساکن اصالً که حرفی ادغام مانند نیست، الزم هم صغیر ادغام اقسام از بعضی
 0نماید. )حضرت امام( ادغام «راء» در را «نون» که «ربک

که در دو کلمه است الزم نیست لکن اگر دو کلمه به هم چسبیده  «بکتابی إذهب» مثل در متماثل حرف دو ادغام -
 است مانند: یدرککم. )آیت اهلل سیستانی( باشد ادغام الزم

در نماز الزم نیست لکن احتیاط مستحب است. )آیت  «یدرککم»و «بکتابی إذهب» ادغام دو حرف متماثل در مثل -
 اهلل مکارم(

 یرملون در قرائت نماز ادغام رعایت حکمد( 

 2آیا رعایت ادغام یرملون در قرائت نماز الزم است؟

آیت اهلل سیستانی، امام خامنه ای، از واجب نیست لکن احتیاط مستحب است. )حضرت امام، رعایت این ادغام در نم -
 آیت اهلل مکارم(

 حکم رعایت ادغام الم از )ال( در حروف شمسیه( 

 3الم را نیز تلفظ کرد و ادغام نکرد؟ "اهدناالصراط"آیا جایز است در مثل 

 والالم والظاء والطاء والضاد والصاد والشین والسین والزاء والراء الوالذ والدال ثاءلوا حرف )التاء 00ادغام مذکور در  -
ربّ "والنون( واجب است به اینکه باید )الم( حذف شود؛ و در غیر از این حروف الزم است )الم( تلفظ گردد، مانند 

 . )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم("العالمین

 نماز حکم تلفظ همزه وصل درو( 

 4اگر کسی در نمازش همزه وصل را موقع قرائت حذف نکند حکم چیست؟

بنابر احتیاط واجب باید همزه وصل تلفظ نشود و در صورتی که کسی عمدا چنین کرد بنابر احتیاط آن نماز را تمام  -
 کرده و اعاده نماید. )حضرت امام(

م رعایت هر کدام آن کلمه صحیح اداء حذف همزه وصل و اثبات همزه قطع در تالوت واجب است و در صورت عد -
 نشده است و الزم است تکرار شود. )آیت اهلل سیستانی(

                                         

 .02 م والذکر، القراءة فی القول الوسیله، . تحریر 0
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همزه وصل نباید تلفظ شود لکن اگر کسی وصل به سکون کرده و همزه وصل را تلفظ کند اشکال ندارد. )آیت اهلل  -
 مکارم(

 حکم رعایت مد الزم در قرائت نمازز( 

 0چیست؟ و چه مقدار الزم است کشیده شود؟ نماز قرائت در الزم مد حکم رعایت

 بخواند، و مقدار کشیدن مد با را آن «الف» است آن بهتر است ساکن الم حرف «الف» از بعد که «والالضالین» در -

 و ندارد اشکال نشود خارج کلمه آن عرفی عنوان از که حدی تا نیز مقدار این از بیشتر و باشد ألف چهار تا ألف دو بین
 (، امام خامنه ای)حضرت امام .برسد حد این به که بگذارد بایدالبته ن

 به نیاز الف، و تشدید شدنِ ادا درست برای که «الضّآلّینَ وَلَا» مثل در رعایت مدها در قرائت نماز الزم نیست ولی -
 وَلَا» را آن اگر ولی بدهد، مدّ را آن شود، تلفظ الم، تشدیدِ و الف که مقدار همان به فرد باید باشد،می مدّ مقداری
 )آیت اهلل سیستانی( .نیست صحیح بخواند،( الم تشدید بدون) «الضّالینَ وَلَا» یا( الف بدون) «الضَّلِّینَ

 می تجویدی علمای که آن بر اضافه اما. ندارد تازه زحمت به نیاز و است نهفته حروف طبیعت در الزم مقدار به مد -
 3)آیت اهلل مکارم( .نیست الزم آن رعایت و دارد تجویدی جنبه گویند،

 حکم رعایت اشباع در قرائت نمازح( 

 و باشد داشته( ـُ) ضمّه کلمه، آن در واو از قبل حرف و باشد واو ایکلمه در اگر اندگفته تجوید علمایتوضیح اشباع: 

 اگر همچنین و بکشد را آن یعنی د؛بده مدّ را واو آن فرد باید ،«سُوْء» کلمه مثل باشد، همزه کلمه آن در واو از بعد حرف
 همزه کلمه، آن در الف از بعد حرف و باشد داشته( ـَ) فتحه کلمه، آن در الف از قبل حرف و باشد «الف» ایکلمه در

 آن در «ی» از قبل حرف و باشد «ی» ایکلمه در اگر نیز و بکشد را آن الف فرد باید «مَآلئِکَة» یا «جآء» مثل باشد
 و بخواند مدّ با را «ی» فرد باید ،«جیء» مثل باشد، همزه کلمه آن در «ی» از بعد حرف و باشد داشته( ـِ) کسره کلمه

 سه این فرد باید هم باز است، دار تشدید یا ساکن که باشد حرفی همزه، جای به «ی و الف و واو» حروف این از بعد اگر
 2.بخواند مدّ با را حرف

 0است در نماز اشباع رعایت گردد؟ حال سوال این است که آیا الزم

 آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(امام خامنه ای، رعایت اشباع در قرائت و اذکار نماز الزم نیست. )حضرت امام،  -

 حکم رعایت قواعد تجویدی نون ساکنه )اظهار، اخفاء، اقالب، ادغام( در نمازط( 

 5از الزم است؟آیا رعایت نکات دقیق تجویدی در نون ساکنه در نم

 آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(امام خامنه ای، رعایت این موارد الزم نیست لکن سزاوار است. )حضرت امام،  -
 حکم وصل به سکون و وقف به حرکتی( 

                                         
 تاریخ    222012: استفتاء امام خامنه ای، شماره .02 م والذکر، القراءة فی القول الوسیله، . تحریر0112توضیح المسائل مراجع، م .00و  02. العروه الوثقی، فصل فی القرائة، م 0

 .0312دهباشى، توضیح المسائل جامع، : ناظر راغبی/انخواهر بخش: پاسخگو 0222/12/02: استفتاء

 . سایت آیت اهلل مکارم: 3
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 کلمه و کلمه آن بین و بگوید را ایکلمه آخر( ـُ ـِ ـَ) ضمّه و کسره فتحه، فرد، که: است آن حرکت به وقف معنای

 و بیاندازد فاصله قدری بعد، و بدهد( ـِ) کسره را «الرَّحیمِ» میم و «الرَّحیمِ الرَّحْمنِ: »بگوید مثالً بدهد؛ فاصله عدشب
 .«الدّینِ یوْمِ مالِکِ: »بگوید

 بعد کلمه به را کلمه آن و نگوید را ایکلمه( ـُ ـِ ـَ) ضمّه و کسره فتحه، فرد که: است آن سکون به وصل معنای

 یا. بگوید را «الدّین یوْمِ مالِکِ» فوراً و ندهد( ـِ) کسره را «الرَّحیم» میم و «الرَّحیمْ الرَّحْمنِ: »بگوید آنکه مثل اندبچسب
 شریف ذکر بقیه فوراً و نماید تلفّظ ساکن را مُحَمَّد «دال» و( مُحَمَّدْ عَلی صَلِّ اللهُمَّ: )بگوید تشهّد صلواتِ شریف ذکر در

 0.بگوید را( مُحَمَّد آلِ وَ) یعنی صلوات
 حکم عدم رعایت این دو

 3حال سوال این است که حکم عدم رعایت این دو در قرائت نماز چیست؟

 سکون به وصل و حرکت به وقف نماز، ذکرهای از یک هر خواندن هنگام نمازگزار که است آن مستحب احتیاط -
 ننماید. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(

 را کلمه آخر زبر و زیر که است آن حرکت به وقف معنی و ننماید حرکت به وقف نماز در که است آن واجب احتیاط -
 کند سکوت مدتی امّا( دهد پیش را آن آخر و) اکبر اهلل بگوید که این مثل دهد فاصله بعد کلمه و کلمه آن بین امّا بگوید

 این سکون به وصل معنی است، بهتر آن ترک چند هر ندارد مانعی نسکو به وصل ولی نماید، شروع را اهللِ بسم بعد
 )آیت اهلل مکارم( .بگوید را بعد کلمه یا آیه بالفاصله و بخواند زبر و زیر بدون را جمله آخر که است

 نماز قرائت در وقف مالک

 نَفَسْ مالک آیا معناست؟ چه به وقف نماز، قرائت بحث در ـ1: دهید پاسخ نماز قرائت مورد در زیر سؤاالت به لطفاً

 کلمه هر بر آیا ـ2 نشود؟ گرفته نَفَسى اگر حتّى است، عرفى وقف مالک یا نگیرد؟ صورت توقّفى اگر حتّى است، گرفتن

 رَبِّ» مدّتى از بعد و بگوید، «اهلل الحمد» اگر مثال معناست؟ درستى مالک یا کرد؟ وقف توان مى نماز کلمات از اى

 قرائت در فقط یا دارد اشکال نماز اجزاى همه در حرکت به وقف آیا ـ3 است؟ صحیح نمازش آیا شود، هگفت «الْعالَمین

  دارد؟ اشکال

 قطع را جمله رابطه که است جایز جایى در تنها و نگیرد، یا بگیرد، نَفَس خواه است عرفى فاصله وقف، مالکِ: 3و0ج -
 2)آیت اهلل مکارم( .است طاحتیا خالف نماز جاى هر در حرکت با وقف: 2ج. نکند

 «سَالمٌ اَمْر کُلِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِاِذْنِ» آیه در «امر» کلمه روی وقف

 ؟«سالم» کلمه یا است صحیح «امر» کلمه روی وقف «سَالمٌ* اَمْر کُلِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِاِذْنِ» آیه در قدر سوره در

 0اهلل مکارم( )آیت .کنند توقّف «امر» کلمه روى مزبور، آیه پایان در -

 ةمشهور غیر تاقرائحکم 

 5؟قرائت نماز را اداء کرد توان مى قرآن قرائات همه مطابق آیا

                                         

 .0312. توضیح المسائل جامع، م 0
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 که است آن( مستحب) احتیاط که همچنان ننماید، تخلّف هفتگانه های قرائت از یکی از که است آن( واجب) احتیاط -
 (، امام خامنه ای)حضرت امام .ننماید تخلّف است ودموج مسلمین میان در که کریم قرآن در که قرائتی آن از

خواندن قرائت نماز به هر کدام از قرائتهای هفتگانه جایز است لکن مناسبتر است به قرائتهایی که در زمان ما  -
 نی(متعارف است عمل نماید؛ و البته تجاوز از قرائتهای مرسوم در زمان ائمه علیهم السالم جایز نیست. )آیت اهلل سیستا

 عاصم قرائت همان مشهور ما، زمان در که جا آن از ولى ندارد، مانعى باشد مسلمین میان در مشهور قرائت اگر -
نیست. )آیت اهلل  اشکال از خالى دیگران قرائات از گرفتن است موجود معمولى قرآنهاى در که است حفص روایت مطابق
 0مکارم(

 و سوره بررسی اختالفات قرائت در برخی از کلمات حمد

 2چیست؟ "مالک یوم الدین"به جای  "ملک یوم الدین"حکم تالوت 

 باشد. )حضرت امام( بهتر و أرجح دوّمی، قرائت که نیست بعید و است جایز -

 جایز است. )آیت اهلل سیستانی( -

 2)آیت اهلل مکارم( .شود قرائت «الدین یوم مالک» صورت به که است آن واجب احتیاط -

 4چیست؟ "صراط"به جای  "سراط"حکم تالوت 

 است. )حضرت امام( أرجح «ص» با و شود خوانده «س» با و «ص» با است جایز -

 جایز است. )آیت اهلل سیستانی( -

 خالف احتیاط است. )آیت اهلل مکارم( "سین"تالوت با  -

 5چگونه است؟ "کفواَ"طریقه صحیح تالوت 

 بعید که واو، یا و همزه با( دو این از یک هر و)آن  بودن ساکن و فاء نبود مضموم: است وجه چهار ،«أحد کفواً» در -
 (، امام خامنه ای)حضرت امام .باشد ارجح بقیه از واو با فاء بودن مضموم نیست

او، و احتیاط و یا و همزه با( دو این از یک هر و)آن  بودن ساکن و فاء بودن مضموم: است وجه چهار ،«أحد کفواً» در -
 مستحب ترک اخیر )ساکن بودن فاء با قرائت واو( است. )آیت اهلل سیستانی(

 2)آیت اهلل مکارم( .بخوانند «فا» ضمّ و «واو» با است مشهور که طور آن را «احد کُفُواً» که است آن احتیاط -

 حکم جاهل به اعراب یا مخارج حروف

، چه «ص» با یا است «س» با ایکلمه مثالً نداند اینکه یا نداند را ایمهکل( ـُ ـِ ـَ) ضمّه یا کسره یا فتحه فرد اگر

 2وظیفه ای دارد؟

                                         

 . سایت آیت اهلل مکارم: 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02221&mid=322321 

 .02م والذکر، القراءة فی القول ، تحریرالوسیله،22ئة، م. العروه الوثقی، فصل فی القرا 3

 . سایت آیت اهلل مکارم: 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02221&mid=322322 

 .02م والذکر، القراءة فی القول ، تحریرالوسیله،22م القرائة، فی فصل الوثقی، . العروه 0

: پاسخگو 0222/12/10: استفتاء تاریخ    212223: استفتاء . سایت ادمین امام خامنه ای، شماره02م والذکر، القراءة فی القول تحریرالوسیله، ،22م القرائة، فی فصل الوثقی، . العروه 2
 نخلى: ظرنا جوادی حکیم/خواهران بخش

 . سایت آیت اهلل مکارم: 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02221&mid=322323 

 .0023. توضیح المسائل جامع، م0113ح المسائل مراجع، م. توضی02، و مستحبات قرائت م 22م القرائة، فی فصل الوثقی، العروه . 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45580&mid=258250
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45580&mid=258253
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45580&mid=258252


 
 

71 

 
 

 وقف همیشه است جایز آن آخر کردن وقف که را ای کلمه اگر ولی)بگیرد  یاد باید نداند را ای کلمه زبر و زیر اگر -
 و بگیرد یاد باید «ص» به یا است «س» به ای کلمه مثالً نداند اگر نیز و( نیست الزم آن زبر و زیر گرفتن یاد کند

 با مرتبه یک و سین با مرتبه یک را مستقیم «المستقیم الصراط اهدنا» در که آن مثل بخواند، بیشتر یا جور دو چنانچه
 ()حضرت امام .بخواند واقع به رسیدن امید به و باشد شده قرائت جور دو هر که آن است مگر باطل نمازش بخواند صاد

 یا. ب .بگیرد یاد را کلمه صحیح تلفّظ طرز. الف :آنکه مثل دهد انجام باشد، شرعی که ایگونه به را خود وظیفه باید -
. باشد نماز جزء است صحیح واقع در آنچه کند قصد و بخواند بیشتر یا جور دو را آن یا. ج .بخواند جماعت به را نمازش

 آنکه مثل شود، شمرده غلط قرآن یا غلط ذکر عرفاً کلمه، صحیح غیر شکلِ که است صحیح صورتی در قسمت این البته
 خوانده را آن صحیح کند یقین که بخواند( ص) با بار یک و( س) با بار یک را المستقیم ،«المستقیم الصراط اهدنا» در

 که شود معلوم نماز از بعد چنانچه و بخواند صورت یک به تنها را آن یا. د .است صحیح او نماز صورت این در و است
 قرائت فراگیری و آموختن در که صورتی در را آن باید باشد غلط اگر و است صحیح نمازش بوده صحیح صورت همان

 واجب نماز خواندن دوباره باشد داشته، یاد آنچه فراموشی علّت به امر این چنانچه امّا بخواند دوباره است کرده کوتاهی
 )آیت اهلل سیستانی( .نیست

بگیرد  یاد باید «ص» به یا است «س» به ای کلمه مثالً نداند اگر نیز بگیرد و یاد باید نداند را ای کلمه زبر و رزی اگر -
 یا  نداند را نماز دیگر های ذکر یا سوره یا حمد کلمات از یکی و تکرار آن به دو وجه محتمل جایز نیست بنابر این اگر

 نظر از که طوری به بگوید «ز» «ض» بجای مثال کند تبدیل دیگری حرف به را حرفی یا بخواند غلط را آن زبر و زیر
 )آیت اهلل مکارم( .است باطل او نماز باشد، غلط عرب لغت

 قرائت کلمه مشکوک به هر دو وجه در نماز

 0دارد؟ حکمی چه بخواند را قرائت صورت دو هر یا و کلمه دو هر و است کدام صحیح کلمه کند شک نماز در اگر

 نیست به هر دو وجه محتمل بخواند. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( جایز -

 جایز نیست به هر دو وجه بخواند مگر آنکه بر آن وجه دیگر صدق قرآن یا ذکر کند. )آیت اهلل سیستانی( -

 قرائت را غلط خوانده مدتی کسی که حکم 

 عمدا 

 2حکم نمازهای خوانده شده چیست؟ نخوانده، ای از قرائت را صحیح مدتی کلمه ر به جهت کوتاهی در یادگیریاگ

 است. )امام خامنه ای( باطل نماز واجب احتیاط بنابر بوده( یادگیری بر قادر) مقصر جاهل یا عامد اگر -

 دیگری حرف حرفی، جای به یا نگوید است، مقصّر جاهل آنکه جهت به یا عمداً را سوره یا حمد کلمات از یکی اگر -
 که ایگونه به نکند رعایت را حروف( ـُ ـِ ـَ) ضمّه یا کسره یا فتحه یا بگوید «ز» یا «ذ» ،«ض» جای به مثالً بگوید را

 )آیت اهلل سیستانی( .است باطل او نماز نگوید، را تشدید یا شود شمرده غلط

 نآ واجب احتیاط شده تنگ وقت اگر و است باطل نمازش کرده کوتاهى نماز ذکر و قرائت گرفتن یاد در که کسى -
 )آیت اهلل مکارم( .است صحیح وقت تنگى در نمازش ندارد جماعت به دسترسى اگر و بخواند نماز جماعت با که است

 به جهت جهل

                                         

 .222. منهاج الصالحین، مسأله22. العروه الوثقی، فصل فی القرائة، م 0

 .203 . توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، م0021. توضیح المسائل جامع، م00. رساله آموزشی، درس  3
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خوانده، حکم نمازهای خوانده شده  غلط بفهمد بعد و بخواند طور همان نماز در و بداند صحیح را ای کلمه انسان اگر

 0چیست؟

)حضرت امام، آیت اهلل  .نماید قضا گذشته وقت اگر یا و بخواند را نمازها دوباره نیست الزم در فرض مذکور -
 سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 به را «یُولَدْ» یکلمه مثالً است، کردهمی اشتباه نماز کلمات حرکات و اعراب در یا و سوره و حمد قرائت در که کسی -
 باطل نماز واجب احتیاط بنابر بوده( یادگیری بر قادر) رمقص جاهل یا عامد اگر خوانده،می الم کسر به الم فتح جای
 به محکوم باشد خوانده مذکور صورت به صحت، به اعتقاد با را گذشته نمازهای اگر البته. است صحیح نماز واالّ است،

 3)امام خامنه ای( .ندارد قضا و اعاده و است صحت

 2یا قضا نماید. )امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی( در صورتی که شخص جاهل مقصر باشد الزم است اعاده نکته:

 به جهت عجز

تکلیف کسی که در صحبت کردن مشکل دارد و به هیچ وجه نمی تواند الفاظ قرائت را تلفظ کند یا اینکه به طور کل 

 4الل است چیست؟

ان و لب را مطابق همان در این صورت باید قرائت را در ذهنش بگذراند و احتیاط آن است که تا حد امکان با زب -
حرف حرکت دهد و همچنین احتیاط است که مشابه افراد گنگ با دست و انگشتان اشاره کند. )حضرت امام، آیت اهلل 

 مکارم(

 طوری هر باید بگوید، قرائت نماز را تواندنمی که کرده پیدا مرضی او زبان یا شده، الل پیشامدی علّت به که کسی -
 الفاظ قرائت گفتن مناسب که طوری آن برای و بگذراند خود قلب در باید بگوید تواندنمی اصالً اگر و بگوید تواندمی که

 و زبان باید است زاد مادر الل که کسی امّا و دهد حرکت هم را لبش و زبان تواند،می اگر و کند اشاره انگشتش با باشد
 این و نماید اشاره نیز انگشتش با حال آن در و دهد حرکت قرائت می کند، که است کسی شبیه که طوری به را لبش
 باشد. )آیت اهلل سیستانی(می جاری نیز نماز ذکرهای سایر مورد در حکم

 ناتوان از قرائت صحیح به جهت لهجه

در برخی از زبانها یا لهجه ها تلفظ برخی از حروف طور دیگری اداء می شود )مثال به جای قاف گاف تلفظ شود( 

 2حکم چیست؟

 آن ادای را آن لسان اهل که طوری به آن مخارج از حروف ادای و شود تلفظ صحیح طور به باید صورت هر در -
)امام  .کند تلفظ میتواند که طور هر نیست صحیح تلفظ امکان او برای اگر ولی شود رعایت دیگر، حرف نه بدانند حرف

 خامنه ای(

 6دارد؟ حکمی چه او به اقتدا کند تلفظ صحیح نتواند را طاء و قاف حروف زبان، آذری جماعتِ امام اگر

 دیگر فرد به دسترسی و بخواند صحیح نمیتواند اگر و دهید تذکر او به باید شود می ایجاد تغییر واقعا که صورتی در -

                                         

 .0110مسائل مراجع، م، توضیح ال 21م القرائة، فی فصل الوثقی، . العروه 0

 .00. رساله آموزشی، درس 3

 .0021، توضیح المسائل جامع، م01. رساله آموزشی امام خامنه ای، درس 2

 0022. توضیح المسائل جامع، م20و  21. العروه الوثقی، فصل فی القرائة، م 0

 .0222/12/31: استفتاء تاریخ    222222: استفتاء شماره. سایت ادمین امام خامنه ای،  2

 . سایت آیت اهلل مکارم: 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=00212&mid=320222 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44607&mid=254363
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 .نمایید دااقت او به توانید نمی بعد به این از ولی است صحیح شما سابق نمازهای البته شود جماعت امام نباید دارد وجود
 )آیت اهلل مکارم(

 نماز قرائت بهبود برای مصنوعی دندان دادن قرار لزوم

 در آیا کنند ادا کامل بطور را نماز قرائت توانندنمی علت همین به و است افتاده آنان طبیعی دندانهای که کسانی

 0کنند؟ استفاده مصنوعی دندانهای از باید تمکن و قدرت صورت

 )امام خامنه ای( .کنند استفاده باید تمکّن صورت در دارد، اشکال دندان بدون آنها قرائت که صورتی در -

 در صورتی که ضرری یا حرجی نیست احتیاط واجب استفاده از دندان مصنوعی برای نماز است. )آیت اهلل سیستانی( -

 رعایت جهر یا إخفات  -3
 حکم جهر و اخفات

 در نمازهای یومیه

 3های یومیه نسبت به جهر و اخفات در قرائت چیست؟وظیفه نمازگزار در نماز

بر نمازگزاران )مرد و زن( واجب است که قرائت را در نمازهای ظهر و عصر آهسته بخوانند و بر مردان واجب است،  -
 حرف حتی کلمات تمام که باشد مواظب باید و مرد عشاء( به جهر بخوانند قرائت را در نمازهای دیگر )صبح و مغرب و

و زنان نیز می توانند در این نمازها به جهر بخوانند ولی اگر نامحرم صدایشان را بشنود بنابر  بخواند بلند را آنها آخر
 احتیاط واجب باید آهسته بخوانند. )حضرت امام( 

 است، واجب مردان بر و بخوانند آهسته عصر و ظهر نمازهای در را قرائت که است واجب( زن و مرد) نمازگزاران بر -
 حرف حتی کلمات تمام که باشد مواظب باید مرد و بخوانند جهر به( عشاء و مغرب و صبح) دیگر نمازهای در را رائتق

اگر نامحرم صدایشان را بشنود، بهتر  ولی بخوانند جهر به نمازها این در توانند می نیز زنان و بخواند بلند را آنها آخر
 (، آیت اهلل مکارمآهسته بخواند. )امام خامنه ای که مکارم: احتیاط مستحب است( اهلل )آیتاست 

بر مردان  احتیاط، و بنابر بخوانند آهسته را عصر و ظهر نماز سوره و حمد است واجب احتیاط، بنابر زن، و مرد بر -
 حرف حتّی سوره و حمد کلمات تمام که باشند بلند بخوانند و مواظب عشا و مغرب و صبح واجب است قرائت را در نماز

تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند یا آهسته بخواند ولی اگر نامحرم . زن میبخواند هم بلند را آنها خرآ
صدایش را بشنود و موردی باشد که رساندن صدا به نامحرم، حرام است، باید آهسته بخواند و اگر عمداً بلند بخواند، بنابر 

 ت اهلل سیستانی()آی .احتیاط واجب، نمازش باطل است

 حکم قرائت نماز ظهر روز جمعه

 2آیا بلند خواندن در قرائت نماز ظهر جمعه مستحب است؟

در نماز ظهر روز جمعه مستحب است که قرائت بلند خوانده شود. ولی سزاوار است که احتیاط شود و آهسته خوانده  -
 (، امام خامنه ای)حضرت امام شود.

                                         

 .220هلل سیستانی، استفتائات نجف، س. سایت لیدر امام خامنه ای، بخش استفتائات جدید، مبحث قرائت. آیت ا 0

؛ توضیح المسائل 00درس، 0، رساله آموزشی، جامام خامنه ای ،2م والذکر، القراءة فی القول الوسیله، تحریر .220و 222و 223 توضیح المسائل مراجع، ،32و  31العروه الوثقی، م -3
 0020جامع، م

توضیح  0222/12/13: استفتاء تاریخ    212022: استفتاء ، سایت ادمین امام خامنه ای، شماره01 م والذکر، القراءة فی القول ،الوسیله تحریر .31عروه الوثقی، فی القرائة، م  - 2
 و سایت آیت اهلل مکارم:0022المسائل جامع، آیت اهلل سیستانی، م

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=00220&mid=322023 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44534&mid=253482
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 )آیت اهلل سیستانی( ر روز جمعه بلند خوانده شود.مستحب است حمد و سوره نماز ظه -

اگر در حضر نماز بخوانند بلند خواندن مستحب است و اگر در سفر باشد در صورتى مستحب است بلند بخواند که با  -

 )آیت اهلل مکارم( .جماعت بخواند نه فرادى

 ستعاذهجهر و اخفات در إ

 0حکم جهر و اخفات در استعاذه چیست؟

حضرت امام، ) .شود گفته آهسته «الرجیم الشیطان من باهلل اعوذ» اول، رکعت در االحرام تکبیره از عدب است مستحب -
 (، آیت اهلل سیستانیایامام خامنه

 3)آیت اهلل مکارم( .هستند مخیر مکلفین در جهر و اخفات آن و نداریم دلیلی -

 سوره ها اهلل بسم در اخفات و جهر

 2؟الرحمن الرحیم چیستحکم جهر و اخفات در بسم اهلل 

امام خامنه حضرت امام، شود. ) خوانده بلند عصر و ظهر نماز سوره و حمد «الرَّحیم الرَّحْمنِ اهللِ بِسْمِ» است مستحب -
  (، آیت اهلل مکارمآیت اهلل سیستانیای، 

 غیر از قرائت جهر و اخفات در باقی اذکار نماز

 است؟ الزم نیز قرائت، از غیر نماز اذکار سایر در اخفات و جهر رعایت آیا

 بلند یا بین آهسته مکلّف پنجگانه، نمازهای در واجب ذکرهای دیگر و سالم و تشهد و سجده و رکوع ذکر در -
 0. )امام خامنه ای(است مخیّر خواندن

 را هاربع تسبیحات یا حمد نماز، چهارم و سوم رکعت در و است واجب سوره و حمد در تنها اخفات و جهر حکم رعایت -
 2)آیت اهلل مکارم( .هستند مختار اذکار بقیّه در اما را اللَّه بِسْم حتّى بخوانند، آهسته واجب بنابراحتیاط

 در نماز جمعه

 2حکم جهر و اخفات قرائت در نماز جمعه برای امام جمعه چیست؟

 (آیت اهلل مکارم امام، امام خامنه ایحضرت ) .مستحب است در نماز جمعه، حمد و سوره بلند خوانده شود -
 )آیت اهلل سیستانی( حمد و سوره نماز جمعه بنا بر احتیاط واجب باید بلند خوانده شود. -

 در نماز آیات

 7آهسته؟ یا بخوانند بلند باید را آیات نماز مردان

                                         

 (هادی محمد)فرزانه: پاسخگو 0222/12/33: استفتاء تاریخ    202222: استفتاء القراءة، األول. سایت ادمین امام خامنه ای، شماره . العروه الوثقی، مستحبات 0

 . سایت آیت اهلل مکارم: 3

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=20322&mid=322330 

 ، توضیح0222/12/32: استفتاء تاریخ    210231: استفتاء شماره سایت ادمین امام خامنه ای، .01والذکر، م القراءة فی القول، تحریرالوسیله، 30. العروه الوثقی، فصل فی القرائة، م 2
 . و سایت آیت اهلل مکارم:0022 مسأله جامع، المسائل

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02222&mid=322022 

 .021 . اجوبةاالستفتائات، س 0

 . سایت آیت اهلل مکارم: 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=20322&mid=322300 

توضیح المسائل جامع،  0222/03/10تاریخ استفتاء:   203230 :شماره استفتاءیرالوسیله، بحث نماز جمعه، چند فرع، فرع پنجم، سایت ادمین تحر 31ذیل م ،عروه الوثقی، فی القرائه 2
 0022آیت اهلل سیستانی، م

 آیات. نماز در واندنخ صاله االیات  مستحبات نماز ایات العاشر . امام خامنه ای،  استفتات جدید نماز آیات، بلند 0العروه الوثقی ج   2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=31266&mid=258221
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45576&mid=258167
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=31266&mid=258211
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 (کارمم اهلل ، آیتسیستانی اهلل ، ایتای خامنه امام امام، حضرت. ) بخوانند بلند را این نماز قرائت است مستحب -
 در نماز طواف

 آهسته؟ یا شود خوانده بلند باید طواف نماز

 0)آیت اهلل مکارم( .خواند آهسته یا بلند توانمى را طواف نماز -
 در نمازهای مستحبی

  2آهسته؟ اینافله بلند خوانده شود  ینمازها دیبا ایآ

 آهسته که است مستحبّ اخفاتی ینمازها در و باشد بلند که است مستحبّ جهری نمازهای های نافله در قرائت -
 )امام خامنه ای( .است مجزی شود، انجام هم عکس بر اگر و باشد

 خواند. )آیه اهلل مکارم( آهستهنمازهای مستحبی را می توان بلند یا  -

 جهر و اخفاتاز مراد 

 2مالک در بلند و آهسته خواندن قرائت نماز چیست؟

 ضرت امام، آیت اهلل مکارم(مالک ظاهر شدن جوهر صدا و عدم آن است. )ح -

 هر است، آن نکردن آشکار( خواندن آهسته) اخفات مقابل در و صدا جوهر کردن آشکار( خواندن بلند) جهر مالک -
 (ای خامنه امام. )بشنود را او صداى است نمازگزار کنار که کسی چند

 اگر بنابراین است عرف نظر از ودنب آهسته یا بلند مالک، بلکه نیست، صدا جوهره نشدن ظاهر یا شدن ظاهر مالک -
 صدای را آن عرف ولی نشود اظهار صدا جوهره مردان، توسّط عشا یا مغرب یا صبح نماز سوره و حمد خواندن هنگام در

 )آیت اهلل سیستانی( .است کافی کند، حساب بلند

 حکم اداء قرائت با صدای بسیار بلند

 4چیست؟حکم اداء قرائت با صدای بسیار بلند در نماز 

 نمارش بخواند، فریاد با را آنها که ان مثل کند، بلند را صدایش معمول از بیشتر سوره و حمد خواندن در کسی اگر -
 است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( باطل

 5حکم ترک جهر و اخفات

 ترک عمدی

 2زش چه حکمی دارد؟اگر مکلف عمدا به وظیفه اش در جهر و اخفات قرائت عمل نکرد نما

در مواردی که باید حمد و سوره ی نماز بلند خوانده شود؛ اگر نمازگزار عمداً تمام یا بخشی از آن را آهسته بخواند و  -
 (آیت اهلل مکارمامام خامنه ای، ، یا در جایی که باید آهسته خوانده شود عمداً بلند بخواند، نماز باطل است. )حضرت امام

اید نماز را بلند بخواند عمداً آهسته بخواند، یا در جایی که باید آهسته بخواند عمداً بلند بخواند بنابر اگر در جایی که ب -

                                         

 . سایت آیت اهلل مکارم: 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=212&mid=320212 

 2212321122:  یریکد رهگم، ،  استفتاء از سایت آیه اهلل مکار020،س االستفتاءات اجوبه . 3

 020 م نماز رساله ای خامنه امام .0022 توضیح المسائل جامع، مسأله ،00م والذکر، القراءة فی القول الوسیله، ، تحریر32. العروه الوثقی، فصل فی القرائة،  2

 .222ی مسئله ،0ج مراجع، المسائل توضیح  ،00م والذکر، القراءة فی القول الوسیله، . تحریر32. العروه الوثقی، فصل فی القرائة، م 0

 .30و 32و 33. العروه الوثقی، م 2

 212آیت اهلل مکارم، م ، توضیح المسائل 0022، م0جامع، ج ، توضیح المسائل022امام خامنه ای، اجوبةاالستفتائات، س. 222، مسئله ی 0مراجع، ج توضیح المسائل -2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=806&mid=264808
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 )آیت اهلل سیستانی( .احتیاط واجب نمازش باطل است

 ترک سهوی

 0اگر مکلف سهوا به وظیفه اش در جهر و اخفات قرائت عمل نکرد نمازش چه حکمی دارد؟

 تسبیحات یا سوره و حمد خواندن هنگام چنانچه و است صحیح نمازش باشد، مسأله دانستنن یا فراموشی روی از گرا -
 (ای خامنه امام امام، حضرت. )بخواند دوباره خوانده، آهسته یا بلند اشتباه، به که را مقداری نیست الزم شود، متوجه

و در این مورد فرقی بین جاهل قاصر از روی فراموشی یا ندانستن مسأله باشد، نماز صحیح است  ترک این واجب اگر -
 دانستهنمی آنکه مثل -دانسته و مقصّر نیست و نیز فرقی ندارد که نمازگزار اصل لزوم بلند یا آهسته خواندن را نمی

 اینکه مثل نداشته اطّالع خواندن، آهسته یا بلند مسائل از بعضی به نسبت اینکه یا - بخواند بلند باید را صبح نماز سوره
عرف است و اگر در بین خواندن حمد وسوره بفهمد اشتباه کرده، الزم  نظر بودن، آهسته یا بلند در مالک دانستهینم

 )آیت اهلل سیستانی( .چند احتیاط مستحب است دوباره بخواند نیست مقداری را که خوانده دوباره بخواند هر

 که باشد کرده کوتاهى مساله گرفتن یاد در که ر ایناگر از روى فراموشى، یا ندانستن مساله باشد، صحیح است، مگ -
 )آیت اهلل مکارم( .کند مى اعاده واجب احتیاط بنابر

 حکم عاجز از این شرط

 است ضرر موجب اخفات که جایی در جهر

 آهسته باید که جایی ایا شود حل مشکل خواندن بلند با و باشد داشته تهوع حالت نماز خواندن هنگام نمازگزار اگر

 بخواند؟ بلند را نماز یا میتواند خواند،ب

 3)آیت اهلل مکارم( .ندارد اشکالی -

 قرائت صحت با اجهار تزاحم

 بخوانم جهریه را مغربین و صبح نماز اگر بنابراین کنم صحبت توانمنمی و باشممی زبان لکنت دچار که هستم پیرمردی

 امکان البته) چیست؟ من وظیفه. نمایممی تلفظ صحیح مبخوان اخفاتیه صورت به اگر ولی کنممی تلفظ غلط صورت به

 (ندارد وجود برایم نیز جماعت نماز در شرکت
 ان اال صالة ال: قبیل از تعبیراتی و قرائت باب روایت از را این. است اهمّ قرائت اجهار، و قرائت: تکلیف دو تزاحم در -

 صحیح قرائت با رجحان پس است، غیرملحونه قرائت قرائت، از مراد و. فهمید توانمی روشنی به( بالفاتحة ای) بها یقرء
)امام  .است نماز دو جمع در احتیاط این بنابر. قرائت اجزاء دیگر نه است حمد به مربوط این شود گفته اینکه مگر است،

 2خامنه ای(
 وقت آخر تا اخفات و جهر در عذر شدن برطرف احتمال یا علم

 شود، می برطرف عذرش وقت آخر تا اینکه احتمال یا علم با است، نماز در جهر رعایت از عاجز وقت اول که مردی آیا

 بخواند؟ اخفاتا وقت اول را نماز میتواند

                                         

. 222، مسئله ی 0مراجع، ج توضیح المسائل 022. امام خامنه ای، نماز م 2والذکر، م القراءة فی القول ،0. تحریر الوسیله، ج02، فی الصلوة، مالعروه الوثقی، فصل فی الخلل الواقع -0
 212آیت اهلل مکارم، م ، توضیح المسائل 0022، م0جامع، ج توضیح المسائل

 . سایت آیت اهلل مکارم: 3

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=20322&mid=322331 

 .20، بخش نماز، س(دستخط) استفتائات . سایت ادمین امام خامنه ای، مستندات 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=31266&mid=258220
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 0)آیت اهلل مکارم( .است صبر احتیاط -

 رعایت استقرار حین قرائت-4
ه صورت نماز به هم نخورد( باید اگر نمازگزار بخواهد موقع قرائت جابجا شود یا اینکه چیزی از زمین بردارد )به نحوی ک

 3به چه کیفیتی عمل نماید؟

 حرکت طرفى به یک یا رود وپیش پس کمى بخواهد قرائت بین در استقرار در حال قرائت واجب است بنابر این اگر -
 بلی برگردد خود به قرائت استقرار از و بعد را قطع کند قرائت باید انها وامثال دارد بر زمین از چیزى که شود خم یا کند

 آیت اهلل مکارم( ،آیت اهلل سیستانیحضرت امام، ) .نیست به استقرار مضر پا انگشتان یا دست دادن حرکت

 معتبر در سوره بعد از حمدشرایط رعایت  -5
 حمد باشدسوره غیر از  الف(

 3نمود؟ تکرار را حمد سوره دیگر بار سوره جای به حمد از بعد توانمی واجب نمازهای در آیا

 آیت اهلل سیستانی(امام خامنه ای، باید سوره غیر از حمد باشد. )حضرت امام،  -

 0بنابر احتیاط واجب سوره بعد از حمد غیر آن باشد. )آیت اهلل مکارم( -

 قصد بدون ای سوره خواندن

یا  اگر کسی از آغاز نماز تصمیم به خواندن سوره ای خاص مثال سوره قدر داشته است ولی مثال از سر عادت و

 5غفلت سوره دیگری خوانده است آیا الزم است سوره را با قصد و نیت اعاده نماید؟

 اعاده واجب نیست. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -
 باید آیا ـ1: است خوانده پایان تا را توحید از غیر ای سوره که شود متوجه واجب نماز در قصد بدون کسی اگر

  آورد؟ بجا نیز سهو سجده نماز از بعد باید آیا بخواند؟ را ای سوره مجدد تنی با و برگردد

 سهو سجده ولی کند اعاده باید سوره را است خوانده را آن غیر سهوا و بوده توحید سوره فقط او نظر که صورتی در -
 2)آیت اهلل مکارم( .ندارد

 یک سوره کامل باشد  ب(

 2ز سوره حمد چند آیه از یک سوره خوانده شود؟بعد اواجب آیا می شود در قرائت نماز 

 )حضرت امام( .واجب است یک سوره کامل خوانده شود -

                                         

 . سایت آیت اهلل مکارم: 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=32022&mid=322333 

  .2، مرائةالق بعد از اتمام مستحباتعروه الوثقی،  - 3

 . العروه الوثقی، فصل فی القرائه، سایت جامعةالزهراء: 2

http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/0222 

 . سایت آیت اهلل مکارم: 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02222&mid=322022 

 .00. العروه الوثقی، فصل فی القرائة، م 2

 . سایت آیت اهلل مکارم: 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02222&mid=322022 

مقام معظم  222، توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، م0021، م0. توضیح المسائل جامع، آیت اهلل سیستانی، ج222توضیح المسائل مسئله ی القرائة، العروه الوثقی، فصل فی  -2
 01، درس0رهبری، رساله آموزشی، ج

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=23173&mid=258222
http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/4379
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45576&mid=258176
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45576&mid=258166
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 (آیت اهلل مکارم ،آیت اهلل سیستانی )امام خامنه ای، .باشد کامل خواندمی که ایسوره واجب، احتیاط بنابر -

 حکم خواندن بخشی از سوره در نمازهای مستحبی

 سوره خاصی در آن شرط نشده است می توان بخشی از سوره را خواند؟آیا در نمازهای مستحبی که 

 0خواندن بخشی از سوره در نمازهای مستحبی اشکال ندارد. )مراجع تقلید( -

 سوره های ترکیبی

 3کدام سوره ها هستند که قرائت به تنهایی آنها به عنوان سوره نماز کفایت نمی کنند؟

 هم باید با و شودمی حساب سوره یک نماز، در «قُرَیش» و «فیل» سوره همچنین و «نَشْرَحْ اَلَمْ» و «الضُّحی» سوره -
 (، امام خامنه ایشوند. )حضرت امام خوانده

 حساب سوره یک واجب، احتیاط بنابر نماز، در «قُرَیش» و «فیل» سوره همچنین و «نَشْرَحْ اَلَمْ» و «الضُّحی» سوره -
 آیت اهلل سیستانی(شوند. )می خوانده هم با و شودمی

 با سوره دو واین. «نشرح الم» و «والضّحى» سورة همچنین و شود مى حساب سوره یک «ایالف» و «فیل» سورة -
)آیت اهلل  .خواند هم با را دو هر باید واجب احتیاط بر بنا نماز در لذا و است دیگری تتمه یکی واقع در و دارد ارتباط هم

 2مکارم(

 ا در قرائت نمازحکم بسم اهلل سوره ه

 بررسی جزئیت بسم اهلل

 4جزء سوره است؟ "بسم اهلل الرحمن الرحیم"آیا 

 که بسم اهلل ندارد. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( جب است خوانده شود مگر سوره توبهاست و وا بسم اهلل جزو سوره -

 نیست. )امام خامنه ای( سوره جزو قرآن دیگر های سوره در است، اما سوره جزو حمد سوره در اهلل بسم -

بسم اهلل بدون شک جزو سوره حمد است اما نسبت به باقی سور )غیر از سوره توبه( احتیاط واجب آوردن بسم اهلل  -
 است البته بدون ترتیب آثار جزئیت آن. )آیت اهلل سیستانی(

 وجوب تعیین سوره قبل از قرائت بسم اهلل 

 2حمن الرحیم واجب است؟آیا تعیین سوره قبل از گفتن بسم اهلل الر

، و در صورتی که نمازگزار بعد از گفتن بسم اهلل فراموش باید قبل از شروع بسم اهلل الرحمن الرحیم ، سوره معین شود -
 . )حضرت امام(کرد که قصد کدام سوره داشته است واجب است بسم اهلل را با سوره معینی تکرار کند

 (، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانینیست. )امام خامنه ای تعیین سوره قبل از قرائت بسم اهلل واجب -

 حکم گفتن بسم اهلل به نیت یک سوره و صرف نظر از آن سوره
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اگر نمازگزار بسم اهلل را به نیت سوره ای گفت ولی بعد از بسم اهلل از آن سوره منصرف شد آیا الزم است بسم اهلل را 

 0تکرار کند؟

 سوره جدید اعاده کند. )حضرت امام(باید بسم اهلل را به نیت  -

 بخواند دیگری سوره و کند نظر صَرف حمد سوره خواندن از خواست اگر و است سوره جزو حمد سوره در اهلل بسم -
 به را آن اگر پس نیست، سوره جزو «الرحیم الرحمن اهلل بسم» قرآن دیگر های سوره در و کند تکرار را اهلل بسم باید

 (امام خامنه ای) .نیست الزم ش تکرار خواند، دیگر سوره و داد قصد تغییر و خواند ای سوره قصد

ای غیر از آن را بخواند احتیاط واجب را به نیّت سوره خاصّ بگوید، چنانچه بخواهد سوره سْمِ اهللبِاگر نمازگزار ابتدا  -
 آن است که آن را دوباره بگوید. )آیت اهلل سیستانی(

 . )آیت اهلل مکارم(تکرار بسم اهلل الزم نیست -

 نباشد سور عزائم از ج(

 2در نمازهای واجب یومیه( 1

 حکم خواندن سور عزائم در نمازهای واجب چیست؟

. )حضرت امام، جایز نیستشرعا  یومیه های واجبدر نمازسجده(  )نجم، علق، فصلت، عزائم سور خواندنبر نمازگزار  -
 آیت اهلل مکارم(امام خامنه ای، 

 2)آیت اهلل سیستانی( .استجایز ائم در نمازهای واجب یومیه خواندن سور عز -
 4خواندن عمدی

 ؟بخواند نمازش چه حکمی دارد عزائم سوراز  در صورتی که کسی عمدا در نماز یومیه

 (حضرت امام. )نمازش باطل است و الزم است آن را از سرگیرد -

 یآیه به تا بخواند را هاسوره آن از یکی سهواً یا عمداً اگر و نیست جایز سجده هایسوره خواندن واجب، نماز در -
 و کند تمام را آن نشده تمام سوره، اگر و خیزد بر و آورد جا به را تالوت یسجده واجب احتیاط بنابر باید برسد سجده

 است آن جبوا احتیاط شد ملتفت سجده یآیه به رسیدن از قبل اگر و کند، اعاده را نماز سپس و برساند آخر به را نماز
 )امام خامنه ای(. نماید اعاده را نماز سپس و کند تمام را نماز و بخواند دیگری سوره و کند رها را سوره که

و  تالوت کردآن را چنانچه  لی، و واجب است پس از خواندن آیه، سجده نماید واستاین کار جایز  اصل چند هر -
شود و الزم است که آن را دوباره بخواند؛ مگر این که واجب، باطل میبه جا آورد، نمازش بنابر احتیاط نیز را  اشده سج

چند به علّت  سهواً سجده کند و اگر سجده تالوت را عمداً به جا نیاورد و نماز را ادامه دهد، نمازش صحیح است هر

 2)آیت اهلل سیستانی( .ترک سجده، گناه کرده است

بعد از خواندن آیه سجده دار سجده کند و بعد برخیزد و سوره را تمام  باطل است و الزم استواجب نماز  بنابر احتیاط -
 آیت اهلل مکارم() کرده و بعد از اتمام آن نماز آن را اعاده نماید.
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 خواندن سهوی

 0نمازش چه حکمی دارد؟ که سجده واجب دارد را شروع کنده ای سورسهوا در نماز یومیه  نمازگزار در صورتی که

اگرچه از نصف سوره هم  بخواند را دیگری سوره و کند رها را آن است واجب فهمید سجده آیه به رسیدن از قبل اگر -
همان سوره به عنوان سوره نماز کفایت می کند و سجده واجبی اتمام  است خوانده نیز را سجده آیه اگر گذشته باشد ولی

 د. )حضرت امام(که به عهده اش آمده است را با اشاره انجام داده و نماز را تمام کن

 آورد جا به را تالوت یسجده واجب احتیاط بنابر باید برسد سجده یآیه به تا بخواند را هاسوره آن از یکی سهواً اگر -
 رسیدن از قبل اگر و کند، اعاده را نماز سپس و برساند آخر به را نماز و کند تمام را آن نشده تمام سوره، اگر و خیزد بر و

 سپس و کند تمام را نماز و بخواند دیگری سوره و کند رها را سوره که است آن واجب احتیاط شد تفتمل سجده یآیه به
 )امام خامنه ای( .نماید اعاده را نماز

نمازگزار آیه چنانچه و  بخواند را دیگری سوره و کند رها را آن است جایز فهمید سجده آیه به رسیدن از قبل اگر -
شود و الزم است که آن را دوباره تالوت را به جا آورد، نمازش بنابر احتیاط واجب، باطل می سجدهسجده را نیز بخواند و 

بخواند؛ مگر این که سهواً سجده کند و اگر سجده تالوت را عمداً به جا نیاورد و نماز را ادامه دهد، نمازش صحیح است 
 .تالوت عمدی و یا سهوی آیه سجده نیستو در این حکم فرقی بین  چند به علّت ترک سجده، گناه کرده است هر

 )آیت اهلل سیستانی(

اگر چه از نصف سوره  بخواند را دیگری سوره و کند رها را آن است واجب فهمید سجده آیه به رسیدن از قبل اگر -
است  هخواند نیز را سجده آیه اگر ولیهم گذشته باشد لکن در فرض اخیر بنابر احتیاط واجب نمازش را اعاده نیز کند؛ 

 و نماز را ادامه داده و آن را اعاده نماید. )آیت اهلل مکارم(دهد سجده واجب را انجام 

 گوش دادن به آیه سجده واجب در نماز

اش نسبت به انجام سجده واجب در آن حال  وظیفهدر نماز در نماز چیست و  واجب سجده آیه به دادن حکم گوش

 2؟چیست

 )حضرت امام، امام خامنه ای( .کندمی کفایتو  کند سجده اشاره با است و ایزج نماز در سجده آیه به دادن گوش -

 به واجب احتیاط بنابر باشد، واجب نماز در اگر و است صحیحنمازشو  است جایز نماز در سجده آیه به دادن گوش -
 )آیت اهلل سیستانی( .دآور جا به معمول شکل به را تالوت سجده نماز، از بعد و نماید اشاره تالوت سجده قصد

 است سجده در اگر و البته کند اعاده را نماز دوباره و کند تمام را نماز این و آورد جا به را سجده نماز در احتیاط بنابر -
 )آیت اهلل مکارم( .است صحیح نمازش نیز و نیست الزم دیگر ی سجده

 در نمازهای مستحبی( 2

 2ره سجده دار خواند؟آیا در قرائت نمازهای مستحبی می توان سو
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. و بعد از تالوت آن سجده کند و برخیزد و نماز را ادامه دهد اندن سور عزائم منعی ندارددر نمازهای مستحبی خو -
 حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی()

 بعد از حمد خوانده شود د(

 1حکم جابجا شدن حمد و سوره چیست؟

 آن بین در و بخواند حمد، از پیش را سوره اشتباهاً اگر و است باطل نمازش خواندب حمد از پیش را سوره عمداً اگر -
)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل  .تکرار کند را سوره حمد، خواندن از بعد و کند رها را سوره باید بیاید، یادش

 مکارم(

 اگر و است باطل نمازش بخواند، حمد از قبل عمداً است نماز از بخشی آن خواندن که این قصد به را سوره اگر -
 ابتدا از را سوره حمد، خواندن از بعد و کند رها را سوره باید بیاید، یادش آن بین در و بخواند حمد از قبل را سوره اشتباهاً
 )آیت اهلل سیستانی( .بخواند

 سوره و حمد ترتیب به جاهل

 دارد؟ حکمی چه نمازهایش است خوانده حمد از قبل را سوره مسأله، ندانستن اثر بر متمادى، سالیان طىّ که کسی

 بطالن احتمال اصال یا نداشته، مسأله فراگرفتن به دسترسى اگر ولى کند قضا باید باشد مقصّر جاهل که صورتى در -
 3)آیت اهلل مکارم( .ندارد قضا داده، نمى

 احکام متفرقه قرائت
 وجوب استقرار در قیام حین قرائت

 3پاها و حرکت حین قرائت جایز است؟آیا جابجا کردن 

به طور کلی بر نمازگزار واجب است در حال قرائت و همچنین حین گفتن سائر اذکار نماز )غیر از ذکر بحول اهلل ...(  -
در حالت استقرار باشد؛ بنابر این اگر نمازگزار قصد کرد که کمی جلو یا عقب و یا به سمت راست و چپ برود یا برای 

ی قدری خم شود یا مانند این امور را بین نماز انجام دهد، واجب است در حال حرکت ذکر نگوید؛ البته برداشتن چیز
حرکتهای مختصر مثل حرکت دستها و انگشتان ضرری به استقرار وارد نمی کند گرچه بهتر است این مقدار هم ترک 

 (آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارمامام خامنه ای، شود. )حضرت امام، 

 از بین رفتن سهوی استقرار حین قرائت 

اگر در بین قرائت تعادل نمازگزار به هم بخورد و قدری جابجا شود آیا الزم است آن قسمتی از قرائت را که حین 

 4حرکت خوانده است اعاده کند؟

ضرت امام، آیت )ح .بخواند دوباره خوانده حرکت حال در را آنچه بدن گرفتن آرام از بعد که است آن واجب احتیاط -
 اهلل مکارم(

 بخواند. )آیت اهلل سیستانی( دوباره خوانده حرکت حال در را آنچه بدن گرفتن آرام از احتیاط مستحب است که بعد -
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 عدول از یک سوره به سوره دیگرحکم 
 اختیاریعدول 

 نمازهای مستحبیدر 

رها کند و سوره  ا که بعد از حمد شروع کردهای رسوره از روی اختیار آیا نمازگزار می تواند در نمازهای مستحبی 

 0دیگری را آغاز کند؟

 از نیز نوافل در که است این مستحب احتیاط اگرچه است جایز مطلقا نوافل در دیگر سوره به سوره یک از عدول -
 (امام حضرت.)نشود عدول دیگری سوره به کافرون و توحید سوره

 بعد واجب احتیاط بنابر نیز ها سوره سایر در و نشود عدول مطلقا کافرون و توحید در نیز نوافل در واجب احتیاط بنابر -
 (سیستانی اهلل آیه.)نشود عدول نصف به رسیدن از

 واجب نمازهای در عدول به مربوط احکام باید واجب احتیاط بنابر نوافل در دیگر سوره به سوره یک از عدول مورد در -
 (مکارم اهلل آیه.)شود رعایت

 واجب غیر از روز جمعه نمازهایدر 

 عدول از غیر سوره توحید و کافرون

که بعد از حمد شروع )غیر از توحید و کافرون( را  ایسوره از روی اختیار  در نمازهای یومیه آیا نمازگزار می تواند

 3رها کند و سوره دیگری را آغاز کند؟ کرده

امام خامنه ی دیگری را شروع کند.) حضرت امام،  در صورتی که به نصف نرسیده باشد؛ می تواند رها کند و سوره -
 آیت اهلل مکارم( ای،

 کلّی طور به واجب، احتیاط بنابر نصف، به رسیدن از پس و کند رها را آن تواندمی نرسیده سوره نصف به که زمانی تا -
 )آیت اهلل سیستانی( .نیست جایز دیگر سوره خواندن و آن کردن رها

 کافرون عدول از سوره توحید و

 2نمازگزار اجازه دارد از روی اختیار از سوره توحید و کافرون در قرائت نماز عدول کند؟ آیا

 (سیستانی، آیت اهلل مکارمعدول از این دو سوره به سوره دیگر مطلقا جایز نیست. )حضرت امام، آیت اهلل  -

 در نمازهای واجب روز جمعه

 0جمعه چیست؟در نمازهای روز  عدول از سوره شروع شدهحکم 

 در و جمعه سوره حمد، از بعد اول رکعت در فرد است مستحب جمعه، روز عصر و ظهر و صبح نماز و جمعه نماز در -
 واجب، احتیاط بنابر شود، سوره دو این از یکی مشغول فرد اگر و بخواند را منافقون سوره حمد، از بعد دوم رکعت

روز خصوص نماز ظهر در نمازگزار  اگرباشد؛  نرسیده سوره نصف به چند هر بخواند را دیگری سوره و کند رها تواندنمی
سوره اگر ن سوره جمعه و در رکعت دوم سوره منافقون مستحب است که در رکعت اول خواندیا نماز جمعه جمعه 

                                         

 02مسألة ، فصل فی القراءة، الصالة و أرکانها ،فصل فی واجبات0العروة الوثقى مع التعلیقات، ج . 0
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کرده است  سوره توحید و یا کافرون را نیز شروعاگر به دلیل نسیان حتی جایز است عدول  دیگری را شروع کرده است
اما اگر عمدا و با توجه سوره توحید  جایز استعدول به دو سوره جمعه و منافقون به نصف سوره نرسیده باشد مادامی که 

 . )حضرت امام(یا کافرون را شروع کرده بنابر احتیاط جایز نیست

 را آن تواندنمی ،«الکافرون ایها یا قل» یسوره یا «احد اهلل هو قل» یسوره خواندن به کند شروع حمد از بعد اگر -
 از یکی منافقین، و جمعه یسوره جایبه فراموشی روی از اگر جمعه نماز در ولی. بخواند را دیگری یسوره و کند رها
 )امام خامنه ای( .بخواند را منافقین و جمعه یسوره و کند رها را آن تواندمی بخواند، را سوره دو آن

 در و جمعه سوره حمد، از بعد اول رکعت در فرد است مستحب جمعه، روز عصر و ظهر و صبح نماز و جمعه نماز در -
 واجب، احتیاط بنابر شود، سوره دو این از یکی مشغول فرد اگر و بخواند را منافقون سوره حمد، از بعد دوم رکعت

 نمازهای و جمعه نماز در چنین اگرباشد؛ و هم نرسیده سوره نصف به هر چند بخواند را دیگری سوره و کند رها تواندنمی
 و جمعه سوره جای به فراموشی روی از ولی باشد داشته را منافقون و جمعه سوره خواندن قصد فرد اگر جمعه، روز

 کند رها نصف به رسیدن از قبل را آن تواندمی بخواند، را دیگری هر سوره یا کافرون یا سوره توحید دو از یکی منافقون،
ننماید،  رها را آن خواندن نصف، به رسیدن از بعد که است آن واجب البته احتیاط و بخواند را منافقون و جمعه سوره و

 واجب احتیاط بنابر باشد، نرسیده نصف به البته اگر این دو سوره را عمدا )نه از روی فراموشی( شروع کرده است هرچند
 )آیت اهلل سیستانی( .بخواند را منافقون و جمعه سوره و کند رها تواندنمی

 و را منافقین سوره دوم، رکعت در بخواند جمعه سوره ازحمد، بعد جمعه روز ظهر نماز اوّل رکعت در است مستحبّ -
 هُوَ قُلْ» سوره از کردن عدول. نکند عدول دیگرى سوره به که است آن واجب احتیاط شود اینها از یکى مشغول هرگاه

 جاى به اگر که جمعه نماز در جز نیست، جایز باشد نماز هر در دیگرى سوره به «الْکافِرُونَ هَااَیُّ یا قُلْ» سوره یا ،«اللّهُ
 سوره کرده، رها را آن تواند مى برسد نصف به که آن از پیش بخواند را سوره دو این از یکى منافقین و جمعه سوره
 اهلل ایه. )نیست جایز احتیاط بنابر کرده شروع را افرونک یا توحید سوره توجه با و عمدا اگر اما بخواند را منافقین و جمعه
 ( مکارم

 اضطراریعدول 

 0اگر نمازگزار به عدول از سوره ای مضطر شد حکم چیست؟

 تمام را آن نشود  دیگر جهت یا وقت تنگی بواسطه مثالً ناچاری، روی از یا کند فراموش را سوره از مقداری اگر  -
 قل» خوانده می که را ای سوره یا باشد گذشته  ازنصف چه اگر بخواند، دیگر سوره و کند اره را سوره آن تواند می نماید

 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم( .باشد «الکافرون ایها یا قل» یا «احد اهلل هو

 آن نمودن تمام یگر،د جهت یا وقت تنگی علّت به مثالً ناچاری روی از یا کند فراموش را سوره از مقداری انسان اگر -
 که ایسوره یا باشد رسیده هم نصف به هرچند بخواند را دیگری سوره و کرده رها را سوره آن تواندمی نباشد، ممکن

 خوانده که مقدار همان به تواندمی فراموشی، صورت در و باشد «الْکافِرُوْنَ أَیهایا قُلْ» یا «أَحَد اهللُ هُوَ قُلْ» خواندهمی
 . )آیت اهلل سیستانی(.نماید کتفاءا است
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  1قرائت در حال قنوتاصل شک در 
 حکم چیست؟ نه یاسوره را خوانده  یاحمد و سوره  یداگر نمازگزار در حال خواندن قنوت در رکعت دوم شک نما

 )حضرت امام، آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل مکارم( .یدبه شک خود اعتنا ننما -

 رب هلل الحمد» مانند مستحب؛ جزء هرچند) بعد جزء وارد چنانچه نه، یا است اندهخو را حمد سورة کند شک اگر -
 جا به را آن باید باشد، نشده بعد جزء وارد چنانچه نه، یا خوانده را سوره کند شک اگر بخواند را آن باید نشده،( «العالمین

 (ای خامنه امام) .نکند اعتنا خود شک به ،باشد شده سوره از بعد مستحبی ذکرهای یا قنوت یا رکوع وارد اگر و آورد

 قرائت در حال رفتن به رکوع اصل شک در 
 3حکم چیست؟ نه یاسوره تنها را خوانده  یاکه حمد و سوره  یداگر نمازگزار در حال رفتن به سمت رکوع شک نما

 آیه اهلل سیستانی(حضرت امام، ) .چند به حد رکوع نرسیده باشد هر به شکش اعتنا نکند -

 و برگردد باید واجب احتیاط بنابر کند، شک است، نرسیده رکوع حدّ به هنوز که درحالی رکوع به رفتن هنگام در اگر -
 )امام خامنه ای( .بخواند را تسبیحات یا حمد

 شک در صحت قرائت
 3نماید چه وظیفه ای دارد؟ شک ای کلمه یا آیه خواندن صحیح نمازگزار در هرگاه

 آیه آن باید نشده، مشغول است آن از بعد که چیزی به اگر نه یا گفته درست را ای کلمه یا آیه که کند شک گاه هر -
 که آن مثل باشد رکن چیز آن چنانچه شده، مشغول است آن از بعد که چیزی به اگر و بگوید صحیح طور به را کلمه یا
 موقع مثالً نباشد رکن اگر و نکند اعتنا خود کش به باید نه، یا گفته درست را سوره از کلمه فالن که کند شک رکوع در

 ولی نکند اعتنا خود شک به تواند می هم باز نه، یا گفته درست را «احد اهلل هو قل» که کند شک «الصمد اهلل» گفتن
 گویدب بار چند تواند می کند، شک هم مرتبه چند اگر و ندارد اشکال بگوید صحیح طور به را کلمه یا آیه آن احتیاطاً اگر
 0)حضرت امام( .بخواند دوباره را نمازش باید واجب بنابراحتیاط بگوید، هم باز و برسد وسواس به اگر امّا

 وارد از پس اگر همچنین. نکند اعتنا خود شک به کند، شک آن قبل آیة صحّت در ای، آیه در شدن وارد از پس اگر -
 إِیَّاکَ» که کند شک «نَسْتَعِینُ اِیّاکَ» گفتن هنگام کهاین مانند کند، قبل جملة صحت در شک بعدی، جملة در شدن
 احتیاطاً دارد، شک آن کردن ادا صحیح در که را آنچه اگر البته. نکند اعتنا خود شک به نه، یا کرده ادا صحیح را «نَعْبُدُ

 (ای خامنه امام). ندارد اشکال بخواند، دوباره

 قُلْ» که کند شک مثالً نه، یا گفته درست را کلمه یا آیه آن که کند شک ای،کلمه یا آیه شدن تمام از بعد گاه هر -
 طور به دوباره احتیاطاً را کلمه یا آیه آن اگر ولی نکند؛ اعتنا خود شک به تواندمی نه، یا گفته درست را «اَحَد اهللُ هُوَ

 در برسد، وسواس حدّ به اگر امّا گوید؛ب بار چند تواندمی کند، شک هم مرتبه چند اگر و ندارد اشکال بگوید، صحیح
 شود، خوانده وقت از بعد نماز از قسمتی شود موجب تکرار، که کم وقت در و نکند تکرار است بهتر نماز، وقت وسعت

                                         

 اهلل ایه سایت، 0021 مسأله ،0ج جامع، المسائل توضیح سیستانی، اهلل آیه 221و202 م نماز زساله ای خامنه ، امام10فصل فی الشک تعلیقه بر م کتاب الصاله، عروة الوثقی،  -0

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02222&mid=322020 مکارم

 0021مسأله ، 0آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج ؛022م نماز رساله ای خامنه امام ،0102 م 0ج مراجع المسائل توضیح . 3

 اهلل آیت المسائل توضیح ،0312م جامع، المسائل توضیح ،312 م نماز رساله ای خامنه ،امام0102 م 0ج مراجع المسائل توضیح.  03م القرائة، مستحبات فی فصل الوثقی، . العروه 2

 in.aspx?typeinfo=https://makarem.ir/ma 30&lid=1&catid=02221&mid=322322:له معظم سایت و. 230 مسأله مکارم،

 .0102. توضیح المسائل مراجع، م32والذکر، م القراءة فی . تحریر الوسیله، القول 0
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 0)آیت اهلل سیستانی( .نیست جایز

 کند شک شده، آیه یک از ىا کلمه وارد یا نه یا خوانده را قبلتر یا قبل آیه کند شک شده بعد آیه وارد که زمانی اگر -
 باید برسد وسواس حدّ به اگر امّادهد  ادامه را بقیه بعد و آورد جا به را آن و برگردد احتیاط بنابر باید خوانده را قبل کلمه
 3)آیت اهلل مکارم( .بخواند دوباره باید واجب احتیاط بنابر و دارد اشکال نمازش کند اعتنا اگر و نکند اعتنا

 کیفیت تکرارجزئیاتی در 

 تکرار ال و الم کلمه در صورت اعاده کلمه به خاطر اشتباه یا شک

کلمه مستقیم را صحیح تلفظ نکرد آیا الزم است موقع إعاده کلمه  "اهدانا الصراط المستقیم"اگر کسی مثال در آیه 

غضوب را صحیح تلفظ نکرد کلمه الم "غیر المغضوب"ألف و الم در الستقیم هم تکرار شود؟ و یا اینکه اگر در کلمه 

 3را تکرار کند؟ "غیر"آیا الزم است برای تصحیح، کلمه 

بنابر احتیاط تکرار الف و الم در المستقیم و تکرار غیر در غیر المغضوب الزم است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی،  -
 آیت اهلل مکارم(

 مثل «ال» کلمه اگر و کند تکرار را کلمه آن ست،ا شده تلفظ اشتباه که ای کلمه اصالح برای نماز واجب اذکار در -
 «المغضوب» مثل بود الیه مضاف کلمه آن اگر همچنین کند، تکرار «ال» با را کلمه آن احتیاط بر بنا دارد «المستقیم»

 جهت از نیز غلط و باشد نکرده تغییر معنا که صورتی در مستحب اذکار  و قنوت در اما کند؛ تکرار هم را مضاف احتیاطاً
 صورتبه ،صحّت به اعتقاد با را قبلی نمازهای  چنانچه صورت هر در و. نیست الزم تکرار نباشد، فاحش  اعراب، و ماده
 )امام خامنه ای( .نیست واجب هاآن قضای باشد، خوانده غلط

 تکرار ال و الم به دلیل قطع نفس 

نفس تمام شود آیا  "... ال الصراط اهدنا" تلفظ از دبع "المستقیم الصراط إهدانا" آیه اگر کسی مثال موقع تالوت

 4به تنهایی کفایت می کند؟ "مستقیم"برای تکرار کلمه مستقیم الزم است ألف و الم تکرار شود یا اینکه تالوت 

نیز در فرض مذکور احتیاط مستحب است.  "الصراط"احتیاط واجب آن است که ألف و الم نیز تکرار شود و إعاده  -
 ام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم()حضرت ام

 حکم وقف نکردن در پایان آیات
 5در صورت متصل شدن به آیه بعدی چگونه باید تلفظ شود؟ "أحدٌ"اعراب 

بنابر احتیاط واجب نون را حذف نکند و به صورت در صورتی که وقف نکند و بخواهد به کلمه بعدی وصل کند  -
 الصمد. )حضرت امام( اللّه گوید: أحدُنِمکسور تلفظ کند به این صورت که ب

 به. الصمد اللّه أحدُنِ: بگوید که صورت این به نکند حذف را تنوین که است بهتر نکند وقف احد بر که صورتی در -
 (سیستانی اهلل آیت) نون کسر و دال ضم

                                         

 .0312. توضیح المسائل جامع، م 0

 . و سایت معظم له:230 . توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مسأله 3

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02221&mid=322322 

 .22. سایت ادمین امام خامنه ای، جلسات استفتائات، بخش نماز، س02. العروه الوثقی، فصل فی القرائة، م 2

 .02. العروه الوثقی، فصل فی القرائة، م 0

 200 م 0 ج الصالحین منهاج سیستانی اهلل ایه .22. العروه الوثقی، فصل فی القرائة، م 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45580&mid=258268


 
 

85 

 
 

 احتیاط واجب است که وقف کند. )آیت اهلل مکارم( -

 مستحبات قرائت
 0وری مستحب است؟در قرائت رعایت چه ام

برخی از این موارد از عروه الوثقی و  که اندشمرده مستحب نماز قرائت در را اموری علیهم تعالی اهلل رضوان بزرگوار فقهاء
 ن از کتب دیگر جمع آوری شده است و البته در برخی از آنها اشاره ای به اختالف نظرها نیز شده است:همچنی

 آهسته را آن که است آن بهتر و «الرَّجیمِ الشَّیطانِ مِنَ بِاهللِ اَعُوْذُ: »بگوید حمد خواندن از پیش اول، رکعت در نمازگزار .0
  .بگوید

 .بگوید بلند را «الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اهللِ بِسْمِ» عصر و ظهر نماز دوم و اول رکعت در.3

ر نگویند ودر نماز جماعت مستحب احتیاط واجب است که در نمازظهر و عصر که فرادی خوانده می شود، به جه  -
 3است که بسم اهلل الرحمن الرحیم را امام جماعت بلند بگوید. )آیت اهلل مکارم شیرازی(

 2 .بخواند با آرامش و شمرده را قرائت.2

 سعی کند قرائت نماز را زیبا بخواند. )البته منجر به غناء نشود(.0
 0 .اندنچسب بعد آیه به را آن یعنی کند وقف آیه هر آخر در.2

و بعد از آیات نعمت و یا عذاب متناسب با آن از خداوند  باشد داشته توجّه هاآیه ینامع به سوره و حمد خواندن حال در.2
 2 درخواست و التجاء کند.

 بگوید: شد، تمام خودش حمد آنکه از بعد خواند،می فرادا اگر و امام حمد شدن تمام از بعد خواند،می جماعت به را نماز اگر.2
 2.«الْعالَمینَ رَبِّ لِلّهِ الحَمْدُ»

 ."الحمد هلل رب العالمین"ر بگوید اگر نماز را به جماعت می خواند بعد از تمام شدن حمد امام به امید ثواب پروردگا  -
 2آیت اهلل مکارم()

  2.بگوید «رَبُّنا اهللُ کَذلِکَ» یا «رَبّی اهللُ کَذلِکَ» مرتبه سه یا دو یا یک ،«أَحَد اهللُ هُوَ قُلْ» سوره خواندن از بعد.2

 بگوید؟ «ربّى اهلل کذلک» خواند را توحید سوره امام که آن از بعد دوّم رکعت در که است جایز مأموم براى آیاسوال: 

 2)آیت اهلل مکارم( .ندارد مانعى مطلق ذکر قصد به -

 01 .لحظه ای صبر کند تقنو یا رکوعتکبیر  از قبل سوره،اتمام  از بعدبین حمد و سوره و همچنین .2

                                         

  ، االول.221، م0منهاج الصالحین، ایت اهلل سیستانی، ج 00درس ،0ج امام خامنه ای، آموزشی رساله0102، فصل فی مستحبات القرائه، توضیح المسائل مراجع، م0عروة الوثقی، ج 0

 .30ی، فی القرائة، م عروه الوثق - 3

 312، امام خامنه ای رساله نماز م   0102م  0توضیح المسائل مراجع ج  2

 312، امام خامنه ای رساله نماز م   0102م  0توضیح المسائل مراجع ج  0

 312، امام خامنه ای رساله نماز م   0102م  0توضیح المسائل مراجع ج  2

 .00، درس 0آموزشی مقام معظم رهبری، ج رساله 0102توضیح المسائل مراجع، م 2

 . ذیل مساله0102توضیح المسائل مراجع، م2. 

 .00، درس 0، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج0102توضیح المسائل مراجع، م 2

 . سایت آیت اهلل مکارم: 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02222&mid=322023 

 .00 درس ،0ج رهبری، معظم مقام آموزشی ، رساله0102توضیح المسائل مراجع، م 01

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45576&mid=258172
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 خواندن نماز از و بشنود را خویش صدای که بخواند نماز مکانی در خواندمی را نماز اذکار سایر و سوره و حمد که کسی.01
 .نماید پرهیز باد وزش محلّ یا صدا و سر پر اماکن در

ر رکعت دوم، سوره ی در نماز جمعه یا ظهر جمعه مستحب است که در رکعت اول بعد از حمد، سوره ی جمعه و د.00
 0(، آیت اهلل مکارم)حضرت امام، امام خامنه ای منافقین رابخواند.

در نماز جمعه و نماز صبح و ظهر و عصر روز جمعه و عشای شب جمعه مستحب است که در رکعت اول بعد از   -
  3حمد، سوره ی جمعه و در رکعت دوم، سوره ی منافقین رابخواند.)آیت اهلل سیستانی(

 .دبخوان را «احد هقل هو اللّ»و در رکعت دوم، سورة « أنزلناهإنا »است در تمام نمازها در رکعت اول، سوره  مستحب.03
 2، آیت اهلل سیستانی(حضرت امام)

 بخواند را «احد هقل هو اللّ»و در رکعت دوم، سورة « إنا أنزلناه»مستحب است در تمام نمازها در رکعت اول، سوره   -
 به که گناهانى ترک و دارند نیاز آن به که امورى متوجّه را مردم که شود انتخاب نماز براى یىهاسوره است بهتر و

 0(مکارم اهلل آیت) .کند اند،آلوده آن

 و صبح، نماز در ها این مانند و «قیامت» یا «غاشیة» یا «اتی هل» یا «یتساءلون عمّ» سورة خواندن است مستحب.02
 الهیکم» سورة و«  نصراهلل جاء اذا» سورة خواندن و ،و عشاء ظهر  نماز در «والشّمس» یا «اسم سبّح» سورة خواندن
 رکعت در و «جمعه» سورة عشا، و مغرب نماز اول رکعت در جمعه، شب در که است بهتر و. مغرب و عصر نماز در «التکاثر

 سورة ها، آن دوم رکعت در و «جمعه» سورة عصر، و ظهر نماز اول رکعت در جمعه، روز در و «اعلی» سورة ها، آن دوم
 و «جمعه» سورة جمعه، روز صبح نماز اول رکعت در که آن یا جمعه، روز صبح نماز است همچنین و بخواند را «منافقون»
 سورة دوم رکعت در و «جمعه» سورة اول رکعت در جمعه شب مغرب نماز در و بخواند، را «توحید» سورة دوم رکعت در
بخواند، و البته اگر از هر کدام این سور به سوره قدر و توحید )به جهت توصیه ویژه در این دو( عدول کند؛  را «توحید»

 عالوه بر کسب ثواب سوره ای که از آن عدول کرده است اجر و ثواب این دو سوره را نیز کسب می کند.
 بگوید یا «الیه اتوب و ربی استغفراهلل: »بگوید  مثالً کند، استغفار اتتسبیح از بعد است مستحب چهارم و سوم رکعت در.00
 2.«لی اغفر اللهم»

 مکروهات قرائت
 انجام چه اموری در قرائت مکروه است؟

، امام خامنه ای، آیت اهلل حضرت امام) .نخواند را توحید سوره روز، شبانه یک نمازهای از یک هیچ در انسان است مکروه  .0
 2 ت اهلل مکارم(سیستانی، آی

 اگر امّا بخواند دوم رکعت در است مکروه خوانده، اول رکعت در نمازگزار که را( «أَحَد اهللُ هُوَ قُلْ» سوره جز به) ایسوره  .3
 بخواند، رکعت دو هر در را «أَحَد اهللُ هُوَ قُلْ» سوره نمازگزار چنانچه و است صحیح وی نماز نماید، عمل گونه این

 0 ، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(حضرت امام. )اشدبنمی مکروه

                                         

 .222توضیح المسائل مسئله ی -0

 .222توضیح المسائل مسئله ی -3

 .0022، توضیح المسائل جامع، م0102توضیح المسائل مراجع، م 2

 .0102توضیح المسائل مراجع، م 0

 .0100،  0توضیح المسائل مراجع، ج -2

 0022 و توضیح المسائل جامع، مسأله 00، درس0و عروة الوثقی )مستحبات قرائت(، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج 0102 متوضیح المسائل مراجع،  -2
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خواندن حمد و سوره به یک نفس نیز کراهت و همچنین  است مکروه نفَس، یک به «أَحَد اهللُ هُوَ قُلْ» سوره خواندن .2
 3.دارد

مستحبی اشکال ندارد. )حضرت است لکن در نمازهای  مکروه رکعت یک در بیشتر یا سوره دو خواندن واجب نمازهای در .0
 2امام، آیت اهلل سیستانی(

 کند تکرار را سوره یک اگر چنین هم است، مکروه رکعت یک دریا بیشتر  سوره دو خواندن واجب هاینماز در -
 0)آیت اهلل مکارم( .ندارد اشکال مستحبی نمازهای در لکن است مکروه

 2)آیت اهلل سیستانی( .شود ساکت کسی حرف شنیدن برای ذکر، گفتن و سوره و حمد خواندن موقع .2

 چهارم و سوم رکعت در قرائت احکام

 چهارم و سوم رکعت در مکلف وظیفه
 در رکعت سوم و چهارم نماز چیست؟ وظیفه مکلف

 والإله والحمدللّه اللّهسبحان) ذکر گفتن و حمد سورة خواندن بین واجب، نمازهای چهارم و سوم رکعت در نمازگزار -
 بر بنا) باشند هم مثل ذکر گفتن یا و حمد خواندن در چهارم و سوم رکعت نیست الزم و است مخیّر( أکبر واللّه اللّه لّاإ

تسبیحات را آموزش هنوز ( بنابر این کسی که بگوید تسبیحات دیگری در و بخواند حمد رکعت، یک در تواند می این
اداء کند تا قبل از یادگیری صحیح تسبیحات، قرائت سوره حمد برای او متعین صحیح آن را ندیده است و یا نمی تواند 

 2(آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارمامام خامنه ای، ، )حضرت اماماست. 

 بعد از شروع هر یکتخییر بقاء 
یگری دارد و اگر نمازگزار در رکعت سوم یا چهارم، حمد یا تسبیحات را شروع کرد آیا در اثناء هم حق عدول به د

 7تخییر باقی است؟

 بنابر احتیاط واجب در اثناء نمی تواند به دیگری عدول کند. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( -

 عدول در اثناء به طرف دیگر تخییر جایز است لکن احتیاط مستحب عدم عدول است. )آیت اهلل سیستانی( -

 فضل است یا سوره حمد؟أتسبیحات 
 2ر رکعت سوم و چهارم افضل است یا سوره حمد؟خواندن تسبیحات اربعه د

 فرادا که کسی برای و باشد افضل ذکر گفتن مأموم، برای و حمد سورة خواندن جماعت، امام برای که نیست بعید -
 )حضرت امام( .باشد مساوی اربعه، تسبیحاتیا  و حمد سورةخواندن  خواند، می نماز

 (0، آیت اهلل مکارم)آیت اهلل سیستانیبخواند.  اربعه تسبیحات است بهتر -

                                                                                                                                         

 00، درس0ات قرائت(، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، جعروة الوثقی )مستحب، 0130م توضیح المسائل مراجع،  -0

 .0022، توضیح المسائل جامع، م00، درس0عروة الوثقی )مستحبات قرائت(، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج ،0131توضیح المسائل مراجع،  -3

 .01. العروه الوثقی، فصل فی القرائة، م 2

 . سایت آیت اهلل مکارم: 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02222&mid=322022 

 .0201م جامع، المسائل . توضیح 2

 01درس ،0ج آموزشی، رساله ای، خامنه . امام02 والذکر مسأله القراءة فی القول الوسیله ، تحریر0112و  0112. توضیح المسائل مراجع، م 2

 .2الرابعة، م و الثالثة بالرکعة یتعلّق ما الوثقی، . العروه 2

 .0022، توضیح المسائل جامع، 232. منهاج الصالحین، م02والذکر م القراءة فی القول الوسیله ، تحریر3الرابعة، م و الثالثة بالرکعة یتعلّق ما . العروه الوثقی، 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45576&mid=258177
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 تسبیحات اربعهانجام کیفیت 

 و اضطرار در حال اختیار مقدار واجب در تسبیحات
 3تسبیحات اربعه کدام است و الزم است چندبار گفته شود؟ آیا یک مرتبه هم کافی است؟

 آن بودن عربی بر است واجب و «اکبر واهلل اهلل االّ اله ال و هلل الحمد و اهلل سبحان: »است چنین ذکر کیفیت -
کند. )حضرت  تکرار مرتبه سه را آن که است آن افضل و احتیاط و کند، می کفایت آن گفتن مرتبه یک و شود، مواظبت

 (، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانیامام

 سه که است این( مستحب) یاطاحت هرچند است، کافی نماز چهارم و سوم رکعت در اربعه تسبیحات گفتن باریک -
 )امام خامنه ای(. شود گفته مرتبه

 . بگوید مرتبه سه که است آن واجب احتیاط: فاضل اهلل آیت -

 3اکتفاء کرد؟تنها آیا در تنگی وقت می توان به یک تسبیح 

 مرتبه یک است کافی ندارد، وقت هم آن مقدار به اگر و بگوید مرتبه یک را اربعه تسبیحات باید وقت تنگی در -
 )آیت اهلل سیستانی( .بگوید «اهللِ سُبْحانَ»

 حکم دو مرتبه گفتن تسبیحات
 0حکم دوبار گفتن تسبیحات اربعه چیست؟

 اشکال ندارد. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( -

 )امام خامنه ای( .بگوید ذکر مطلق نیت به را دوم بار البته نیست بطالن موجب بار دو و است کافی بار یک -

 به دوم دفعه در چنانچه بگوید، بار دو را آن بخواهد اگر و نیست ثابت ربعهأ تسبیحات گفتن بار دو بودن حبمست -
 )آیت اهلل سیستانی( .ندارد مانعی بگوید، ذکر مطلق عنوان

 به امام باشد، کرده تمام را اربعه تسبیحات بار سه ماموم آنکه از قبل اگر جماعت نماز در چهارم و سوم رکعت در

 برود؟ رکوع به امام با همراه گفته را اربعه تسبیحات بار 2 که حالتی در تواند می آیا چیست؟ ماموم تکلیف برود رکوع

 2)امام خامنه ای( .نگوید را سوم اربعه تسبیحات جماعت، امام رکوع به رسیدن برای تواند می -

 حکم گفتن تسبیحات بیشتر از سه بار
 6بار چیست؟ حکم گفتن تسبیحات بیشتر از سه

 احتیاط واجب است بیشتر از سه مرتبه نگوید مگر آنکه به قصد مطلق ذکر باشد. )حضرت امام( -

 (مکارم اهلل ایت سیستانی، اهلل ایت ای، خامنه امام) .ندارد اشکال مطلق ذکر قصد به اگر -

                                                                                                                                         

 . سایت آیت اهلل مکارم: 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02222&mid=322021 

 امام خامنه ای، رساله آموزشی، احکام قرائت .0022ح المسائل جامع، متوضی (مراجع رساله 0112م) .02 والذکر مسأله القراءة فی القول الوسیله . تحریر 3

 .0020 . توضیح المسائل جامع، مسأله02. العروه الوثقی، فی مستحبات القرائة، م 2

 ، سایت آیت اهلل مکارم:0022المسائل جامع، متوضیح  0222/00/12: تاریخ 202222: ، امام خامنه ای، سایت ادمین، شماره0032، بخش افعال نماز، 3. استفتائات حضرت امام، ج 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02222&mid=322022 

 اربعه. یحاتتسب گفتن . سایت ادمین، استفتائات جدید، اذکار نماز، دوبار 2

  0023122شماره سوال: . امام خامنه ای سواالت سامانه جامع 31والذکر، م القراءة فی تحریرالوسیله، القول  00کتاب الصال فی ما یتعلق بالرکعه الثالثه والرابعه م  0. العروه الوثقی ج 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45577&mid=258190
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45577&mid=258189
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 در تسبیحات جهر و اخفاتحکم 
 0چیست؟وظیفه مکلف در رکعت سوم و چهارم نسبت به جهر و اخفات 

 خوانده آهسته ،(واجب) بنابراحتیاط «الرحیم الرحمن اهلل بسم» حتی( چهارم و سوم رکعت در) ذکر و حمد است واجب -
 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( شود.

 ایدب احتیاط بنابر خواند، می را حمد که درصورتی و بخواند آهسته را حمد یا تسبیحات باید چهارم، و سوم رکعت در -
 ( ای خامنه امام. )بگوید آهسته هم را «اهلل بسم»

و اگر  بخوانند آهسته را ربعهأ تسبیحات یا حمد نماز، چهارم و سوم رکعت در که است واجب احتیاطبنابر زن، و مرد بر -
 که باشد جماعت نماز در مأموم آنکه مگر بگوید آهسته هم را آن «الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اهللِ بِسْمِ» نیست حمد را خواند واجب

 و بگوید آهسته هم را «الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اهللِ بِسْمِ» که است آن واجب احتیاط و بخواند آهسته را حمد باید صورت، این در
 آن حکم بخواند بلند مسأله ندانستن یا فراموشی یا عمد روی از را در ررکعت سوم و چهارم تسبیحات یا حمد چنانچه
 )آیت اهلل سیستانی( .شد ذکر قبالً که است سوره و دحم حکم همانند

 ترک اخفاتحکم 

 2تکلیف کسی که تسبیحات و یا حمد را در رکعت سوم یا چهارم به جهر خوانده چیست؟

در صورتی که کسی عمدا به جهر بخواند نمازش باطل است ولی اگر به خاطر جهل به حکم و یا نسیان به جهر  -
حتی اگر قبل از رکوع هم بفهمد الزم نیست آن قسمت به جهر خوانده شده را اعاده  خوانده نمازش صحیح است و

 نماید. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 اهلل بسم با اربعه تسبیحات حکم شروع
 است؟ صحیح الرحیم الرحمن اهلل بسم با چهارم و سوم رکعت در تسبیحات کردن شروع آیا

 2)آیت اهلل مکارم( .است نماز از جزئی نشود تصور تا شود ترک گاه ولی ندارد اشکالی بگویند مطلقه قربت قصد به اگر -

 حکم گفتن اذکاری دیگر به جای تسبیحات مأثورة
 4آیا می شود بجای تسبیحات أربعة مأثورة اذکار دیگری جایگزین کرد؟

 ستانی(جایگزین کردن اذکار دیگر جایز نیست. )حضرت امام، آیت اهلل سی -

 جایگزین کردن اذکار دیگر اشکال ندارد لکن احتیاط مستحب جایگزین نکردن است. )آیت اهلل مکارم( -

 انجام وظیفهدر  اشتباهمختلف  تهایصوربررسی 
 نمازگزار در دو رکعت آخر نماز تصور کند در دو رکعت اول است

 5بخواند و بعد متوجه شود چه تکلیفی دارد؟ حمد است اول رکعت دو در که این خیال به نماز آخر رکعت دو در اگر

 ()حضرت امام، آیت اهلل سیستانی است. صحیح نمازش آن از بعد چه بفهمد رکوع از پیش در فرض مذکور چه -

                                         

 020. امام خامنه ای، رساله نماز م 02والذکر، م القراءة فی القول الوسیله، ، تحریر0112و  0112ئل مراجع م، توضیح المسا0الرابعة، م و الثالثة بالرکعة یتعلّق . العروه الوثقی، ما 0
 .0022و  0022،توضیح المسائل جامع، م

 .2الرابعة، م و الثالثة بالرکعة یتعلّق ما الوثقی، . العروه 3

 . سایت آیت اهلل مکارم: 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02222&mid=322020 

 الرابعة، و الثالثة بالرکعة یتعلّق العروه الوثقی، فصل فی ما .0

 022. امام خامنه ای رساله نماز م 0100ضیح المسائل مراجع، م ، تو2کتا ب الصاله ما یتعلق بالرکعه الثالثه والرابعه م 0.العروه الوثقی ج  2
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91 

 
 

 در و بخواند سوره و حمد است، دوم یا اول رکعت در اینکه گمان به یا و غفلت اثر در چهارم، یا سوم رکعت در اگر -
 (ای خامنه امام) .است صحیح نمازش شود، متوجه آن از بعد یا رکوع

 (مکارم اهلل آیت) .است کافی تهداش را واقعی امر  قصد اگر -

 آخر استرکعت کند در دو تصور نماز  رکعت اول در دونمازگزار 
 1بگوید؛ چه وظیفه ای دارد؟ تسبیحات است آخر رکعت دو که این خیال به نماز اول رکعت دو نمازگزاری در اگر

است.  صحیح نمازش بفهمد، رکوع از بعد یا رکوع در اگر و بخواند را سوره و حمد باید بفهمد، رکوع از پیش انچهچن -
 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

بخواند، و بعد متوجه شود  حمد است آخر رکعت دو در کرده می گمان اینکه با نماز اول رکعت دو اگر نمازگزار در

 2چیست؟ تکلیفش

 (آیت اهلل سیستانیاست. )حضرت امام،  صحیح نمازش آن از بعد چه بفهمد رکوع از پیش در فرض مذکور چه -

 (مکارم اهلل آیت) .است کافی تهداش را واقعی امر  قصد اگر -

 نمازگزار در دو رکعت آخَر به صورت غیر ارادی سوره حمد به زبانش بیاید 
 خواسته می یا اینکه بیاید، زبانش به ولی تسبیحات بخواند حمد تصمیم داشته مچهار یا سوم رکعت نمازگزار در اگر

 3بیاید، وظیفه اش چیست؟ زبانش به ولی حمد بخواند تسبیحات

 اگر ولی بخواند را تسبیحات یا حمد دوباره و کند رها در فرض مذکور آنچه را بدون قصد شروع کرده است را باید -
 نمازش و کند تمام را همان تواند می داشته قصد را آن قلبش خزانه در و آمده زبانش هب که بوده چیزی خواندن عادتش
 است. )حضرت امام( صحیح

 تسبیحات خواستمی یا آمد زبانش به تسبیحات بخواند، حمد خواستمی چهارم یا سوم رکعت در نمازگزار اگر -
 و کند رها را آن باید - آگاه ناخود ضمیر در حتّی - ودهب نماز قصد از خالی کلّی به چنانچه آمد، زبانش به حمد بخواند،
 آمده، زبانش به که بوده چیزی خواندن عادتش آنکه مثل نبوده قصد از خالی اگر ولی بخواند را تسبیحات یا حمد، دوباره

 (سیستانی)آیت  .است صحیح نمازش و کند تمام را همان تواندمی

 تسبیحات خواست مى عکسالب یا آمد، زبانش به تسبیحات بخواند مدح خواست مى چهارم یا سوم رکعت در اگر -
 بوده او نیّت در دو هر اگر ولى بخواند، را تسبیحات یا حمد دوباره و برگردد باید نیست، کافى آمد، زبانش به حمد بخواند
 (مکارم اهلل آیت. )است کافى آید زبانش به کدام هر است

شود وظیفه اش  حمد خواندن قصد مشغول بدون بخواند تسبیحات چهارم و سوم رکعت در دارد عادت اگر کسی

 4چیست؟

 باید آن را رها کرده و دوباره حمد یا تسبیحات را با قصد بخواند. )حضرت امام( -

 خاطربه ولی بخواند حمد سورة گرفت تصمیم اگر بگوید، اربعه تسبیحات چهارم و سوم رکعت در دارد عادت که کسی -
 خواندن به عادت اگر است همچنین و است صحیح نمازش خواند، را تسبیحات عادت طبق بر تصمیم، نای از شدن غافل
 (ای خامنه امام. )بخواند را حمد غفلت اثر در ولی بخواند، تسبیحات بگیرد تصمیم و دارد حمد

                                         

 .0101. توضیح المسائل مراجع، م 0

 .0100توضیح المسائل مراجع، م 2کتا ب الصاله ما یتعلق بالرکعه الثالثه والرابعه م 0. العروه الوثقی ج  3

 .0021، توضیح المسائل جامع، 0103. توضیح المسائل مراجع، م 2

 022 م نماز رساله ای خامنه امام .0020، توضیح المسائل جامع، 0102ح المسائل مراجع، م. توضی 0
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 اداء قصد به و یدنما غفلت خود عادت از اگر بخواند، اربعه تسبیحات چهارم، و سوم رکعت در دارد عادت که کسی -
 )آیت اهلل سیستانی( .بخواند را تسبیحات یا حمد دوباره نیست الزم و است کافی شود، حمد خواندن مشغول وظیفه

 حکم شک در تعداد تسبیحات
 0بار، چه وظیفه ای دارد؟ سه یا گفته بار دو را اربعه تسبیحات که کند شک چهارم یا سوم رکعت در نمازگزار اگر

 تا ولی نکند، اعتنا خود شک به باید نه، یا خوانده تسبیحات یا حمد که کند شک چهارم و سوم رکعت رکوع در اگر -
)امام خامنه . است گفته مرتبه سه کند یقین تا نماید تکرار را تسبیحات و گذاشته اقل بر را بنا تواندمی نرفته رکوع به

 ای(

 بر را بنا باال مثال در یعنی نماید کامل را تسبیحات و گذارده رکمت عدد بر را بنا نشده، استغفار گفتن مشغول چنانچه -
 برای شدن خم از قبل و استغفار گفتن از بعد یا استغفار گفتن حال در اگر و بگوید دیگر تسبیحات یک و گذاشته دو

 )آیت اهلل سیستانی( .است جاری واجب، احتیاط بنابر حکم همین آید، پیش شده ذکر شکهای از یکی رکوع

 بنارا بر اقل بگذارد. )آیت اهلل مکارم( -

 ذکر
 معنای ذکر

 3.ذکرهاست بهترین از محمد آل و محمد بر صلوات و شود می محسوب ذکر باشد، خداوند ذکر متضمّن که عبارتی هر

 2.باشندمی رکن غیر ذکرها سایر و باشدمی رکن االحرام تکبیرة نماز، ذکرهای بین در

 هم مشترکی احکام ذکرها امّا. است شده بیان خود به مربوط فصل در هرکدام که دارند ایویژه لمسائ نماز ذکرهای از بعضی

 .شودمی پرداخته آنها بیان به بخش این در که دارند

 واجبات ذکر
 استقرار

 حین گفتن اذکار واجب 
 0نماز را در حال حرکت گفت؟توان اذکار  آیا می

 یا جلو کمی بخواهد که صورتی در و شود، خوانده بدن آرامش و استقرار حال در را واجب ذکرهای تمام است واجب -
 این حال در است مشغول آن خواندن به که را ذکری باید دهد، حرکت چپ و راست طرف به کمی را بدن یا برود عقب

آیت اهلل  ای،امام خامنه حضرت امام، ) .ندارد اشکال حرکت حال در مطلق ذکر قصد به ذکر گفتن بلی. کند قطع حرکت،
 (آیت اهلل مکارم سیستانی،

 2مضرّ است؟ یا حرکتهای مختصر نیز در حال نمازآ

اگر چه ندارد  اشکال سالم و تشهّد یا اربعه تسبیحات یا سوره و حمد خواندن موقع در انگشتان و دست دادن حرکت -

                                         

 .0023. توضیح المسائل جامع، م3م چهارم، و سوم رکعت در قرائت . احکام01. رساله آموزشی امام خامنه ای، درس 0

 .02. امام خامنه ای، رساله آموزشی، درس 3

 ذکر.. 2. توضیح المسائل جامع،  2

 .0310و  0311، واجبات ذکر. توضیح المسائل جامع، م02رساله آموزشی امام خامنه ای، درس .32عروه الوثقی، فی القیام، م  .0

 .0313 و توضیح المسئل جامع، مسأله 222م  0. توضیح المسائل  مراجع ج  2
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 (آیت اهلل مکارم ،نی، آیت اهلل سیستاحضرت امام ) احتیاط مستحب آن است که آنها را هم حرکت ندهد

 حین گفتن اذکار مستحبی
 0آیا استقرار حین گفتن اذکار مستحبی نماز هم واجب است؟

اگر به نیت ذکر وارد در نماز گفته «( بحول اهلل و قوته اقوم و اقعد»)غیر از ذکر بنابر احتیاط واجب اذکار مستحبی  -
 م، آیت اهلل مکارم(. )حضرت اماشوند؛ باید در حال آرامش )بی حرکت( گفته شود

 جلو کمی بخواهد که صورتی در و شود، خوانده بدن آرامش و استقرار حال درنیز  مستحب ذکرهای تمام است واجب -
 حال در است مشغول آن خواندن به که را ذکری باید دهد، حرکت چپ و راست طرف به کمی را بدن یا برود عقب یا

 )امام خامنه ای( .ندارد اشکال حرکت حال در مطلق ذکر قصد به ذکر گفتن بلی. کند قطع حرکت، این

 در اگر و باشد آرام بدن باید الزم، احتیاط بنابر بگوید، شده وارد نماز در آنچه قصد به اگر را نماز مستحبی ذکرهای -
 قصد به را آن چنانچه بگوید، تکبیر سجده به رفتن یا رکوع به رفتن موقع مثالً بگوید مستحبّی ذکر بدن، حرکت حال

 بدن نبودن آرام و باشدمی صحیح نمازش اصل ولی نیست صحیح ذکر آن بگوید، اندداده دستور نماز در که ذکری
 )آیت اهلل سیستانی( .شودنمی نماز شدن باطل موجب

 ذکر بحول اهلل ...

 3حکم ذکر بحول اهلل ... نسبت به استقرار چیست؟

 آیت سیستانی، اهلل آیت ای، خامنه امام امام، حضرت. )بگوید خاستن بر حال در باید را «اَقْعُدُوَ اَقُوْمُ وَقُوَّتِهِ اهللِ بِحَوْلِ» -
  (مکارم اهلل

 صحیح خواندن اذکار

 نماز اذکار واجب
 2اذکار نماز الزم است به چه کیفیتی اداء شود؟

 نیست. )حضرت امام( جایز ها، آن در صحیح، عربی جز به واجب ذکرهای -

 را آنچه خودش بتواند که است این آن ینشانه و شود، محسوب آن به تلفظ که بخواند طوری باید را نماز اذکار -
 یهمه است ؛ و واجببشنود (نیست محیط صدای و سر یا گوش سنگینی دچار اگر) کندمی جاری زبان بر و خواندمی
 واجب داندنمی را عربی کلمات تلفظ یحصح کیفیت نمازگزار اگر و شود، قرائت صحیح عربی طور به نماز واجب هایذکر

 )امام خامنه ای(. است معذور نیست یادگیری به قادر اگر و بگیرد، یاد است

 عبارت گفتن سخن و کند صدق آنها به گفتن سخن عرف، در که است الزم ذکرها، سایر و سوره و حمد خواندن در -
 و بشنود را خود صدای باشد، ساکت محیط چنانچه هگویند و گردد تلفّظ دهان حلق و مخارج از که صدایی از است

 تشخیص کند،می تلفّظ که را کلماتی تک تک که بخواند ایگونه به نیست الزم و است کافی نیز صدا همهمه شنیدن
 و زبان دادن حرکت همچنین نیست؛ کافی کند حرکت هالب و زبان آنکه بدون ذهن در کلمات تصوّر تنها امّا دهد؛
 صحیح عربی به را نماز باید انسان؛ و باشدنمی کافی شود خارج آن معمول مخارج از صدا آنکه بدون( خوانی لب) هالب

 رکوع، ذکر اربعه، تسبیحات مثل نماز واجبِ ذکرهای تمام شامل و ندارد سوره و حمد به اختصاص حکم این و بخواند

                                         

 .0310و  0311ذکر. توضیح المسائل جامع، م ، واجبات02رساله آموزشی امام خامنه ای، درس .32عروه الوثقی، فی القیام، م  .0

 .0310 ، چند نکته در رابطه با ذکر. توضیح المسائل جامع، مسأله02رساله آموزشی امام خامنه ای، درس 222م  0.توضیح المسائل مراجع ج  3

 .0312.و 0310و  0312المسائل جامع، م، واجبات ذکر. توضیح 02، رساله آموزشی امام خامنه ای، درس2. تحریرالوسیله، فصل فی القنوت، م 2
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 اشتباه تلفّظ و دارد تفاوت عربی با آنها فارسی تلفّظ که وفیحر مورد شود؛ بنابر این درمی نیز سالم و تشهّد سجده، ذکر
 عبارتند که باشندمی حرف نُه حروف این نماید؛ ادا صحیح عربی به را آنها که نماید دقّت شود،می معنا تغییر موجب آنها

 إ، أ،) از عبارتند که است فارسی و عربی زبان بین مشترک آنها تلفّظ که حروفی امّا(. ث ذ، ح، غ، ع، ظ، ط، ض، ص،) از
 تلفّظ فارسی زبان همان به را حروف این نمازگزار چنانچه( ی ه، و، ن، م، ل، ک، ق، ف، ش، س، ز، ر، د، خ، ج، ت، ب،

 )آیت اهلل سیستانی( .است ترمناسب آنها عربی فصیح تلفّظ هرچند است کافی نماید،

 اذکار مستحبی نماز
 0ن را غلط می خواند چیست؟حکم نماز کسی که اذکار مستحبی آ

 که صورتی در نماز مستحبی ذکرهای در (کلمه اعراب نظر از چه و کلمه اصل و ماده نظر از چه) دعا خواندن غلط -
 حضرت) .دکن ترک کلّی به  را غلط ذکر که است( مستحب) احتیاط  و است جایز نباشد معنا دهندة تغییر یا فاحش غلط
 (سیستانی اهلل آیت ای، خامنه امام امام،

 بنابر احتیاط واجب الزم است اذکار مستحبی نیز صحیح خوانده شود. )آیت اهلل مکارم( -

 رکوع

 معنای رکوع و حکم آن
 تعریف
با شرایطش در هر رکعت گفته می  شدن خم به ،اصطالح در و سر است، انداختن پایین و شدن خم معناى به لغت در رکوع

 3نماز است. شود و از واجبات رکنی

 حکم اصل رکوع
 3رکوع در نمازها چه حکمی دارد؟

یکی از واجبات در نمازهای واجب یومیه و نمازهای مستحبی رکوع است که واجب است در هر رکعت یک رکوع  -
  رکوع دارد(. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( پنجانجام شود )مگر در نماز آیات که در هر رکعت 

 دن رکوعزیاد ش حکم
 4؟چیستنمازی که در آن رکوع اضافه شود حکم 

 5در نمازهای واجبالف( 
 نماز است. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(عمدی و سهوی آن مبطل  زیادی -

 است. )آیت اهلل سیستانی( نمازمبطل بنابر احتیاط واجب سهوی زیادی عمدی به فتوا و زیادی  -

 در نمازهای مستحبیب( 
 1عمدا

                                         

 0223/12/12، تاریخ: 203320: سوال نماز، شماره  جامع سامانه ای، سواالت خامنه امام ادمین ، سایت0م القنوت، فی فصل ، تحریرالوسیله،2فصل فی القنوت، م الوثقی، . العروه 0

 .2ص ،0ج ،(الصالة) العروة . مستند 3

 الرکوع. . العروه الوثقی، فصل فی 2

 .222توضیح المسائل مکارم، م ،0320 و 0322و 203م مراجع، المسائل . العروه الوثقی، فصل فی الرکوع. توضیح0

 .0032. توضیح المسائل جامع، م00الوثقی،فصل فی الخلل الواقع فی الصلوة، م . العروه2
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در بین رکوع یادش بیاید که سوره را نخوانده، کند؛ بنابراین اگر نمازگزار  نمی باطل نماز مستحبی را رکن، شدن دزیا -
 )حضرت امام( .کند و نمازش صحیح استباید برگردد و سوره را بخواند و دوباره به رکوع 

مثالً در نماز اوّل  نکهیا ایرا نخوانده  که قرائت )حمد و سوره( دیایب ادشیدر نافله صبح در رکوع مثال اگر نمازگزار  -
 نیبرگردد و آن را بخواند و دوباره به رکوع برود و در ا دیرا خوانده، با دیبار توح کیبار سوره قدر،  یس یماه، به جا

 دیایب ادشیاگر در نافله صبح رکوع را فراموش کند و در سجده دوم  نی. همچنکندینم اطلرکوع، نافله را ب یادیحال، ز
ذکر  انیشا ؛ کندیدو سجده نافله را باطل نم یادیبرگردد و رکوع را بجا آورد و دوباره دو سجده را انجام دهد و ز دیبا

.)آیه اهلل شودینم یحکم جار نیشدن رکعت باشد، ا ادیاست اگر برگشتن و به جا آوردن جزء فراموش شده، باعث ز
 سیستانی(

 را نافله کارهاى از یکى اگر اساس این بر]است نماز بطالن موجب واجب احتیاط بنابر نافله نماز در رکن شدن زیاد -
 این واجب احتیاط ببرد را نافله ثواب بخواهد چنانچه شده آن از بعد رکن مشغول که بیاید یادش موقعى و کند فراموش

 (مکارم اهلل آیه[.)بخواند دوباره را نماز که است

 2سهوا

 ( ، آیت اهلل سیستانی)حضرت امام ند.ک نمینماز مستحبی را باطل  -

 مکارم( آیت اهلل ) باطل می کند. رابنا بر احتیاط واجب نماز  -

 زیاد یا کم شدن رکوع جلوسی یا ایمائی
آیا در حکم بطالن نماز به جهت زیاد یا کم شدن رکوع، بین رکوع از حالت ایستاده با رکوع نشسته و یا ایمائی تفاوت 

 3است؟

 . )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(خیر تفاوت نیست -

 در زیادی یا نقصان رکوع جلوسی فرقی نیست ولی زیادی رکوع ایمائی مبطل نماز نیست. )آیت اهلل سیستانی( -

 زیاد شدن سهوی رکوع در نماز جمعه
قنوت اگر شخصی در رکعت اول نماز جمعه بعد از قرائت امام اشتباها به رکوع رود تکلیفش چیست؟ آیا می تواند از 

 4جماعت تبعیت کرده و بعد از امام دومرتبه رکوع کند؟

برود لکن  رکوع به امام همراه و بخواند قنوت برگردد باید دارد را قنوت در امام درک و برگشتن برای فرصت اگر  -
 (، آیت اهلل مکارمامام خامنه ایحضرت امام، بگوید. ) هر دو رکوع ذکراحتیاط آن است که در 

بنابر  برود رکوع به امام همراه و بخواند قنوت برگردد باید دارد را قنوت در امام درک و برگشتن برای فرصت اگر -
احتیاط مستحب در هر دو ذکر بگوید و انچه واجب است این است که در رکوع یا سجده اول ذکر را باید بگوید و اگر 

مازش به صورت جماعت صحیح می باشد. )آیت ذکر باعث ترک متابعت می شود ذکر را ترک نماید و متابعت نماید و ن
 اهلل سیستانی(

 به رکوع از و شود، متوجّه حال همین در و رود رکوع به اشتباهاً قنوت از بعد جمعه نماز دوم رکعت در شخصى اگر

 1دارد؟ حکمى چه نمازش رود سجده

                                                                                                                                         

 0220و0222،0221، مسأله 0جالمسائل جامع،  حیتوض ،یستانیاهلل س هیآ ؛0020، م 0رساله مراجع ، ج .0

  0020، م  202، ص  0رساله مراجع ،ج؛ 2مسألة ، فصل فی أحکام الصلوات المندوبة، العروة الوثقى مع التعلیقات، کتاب الصاله، فصل فی بقیّة الصلوات المستحبّة .3

 .2. العروه الوثقی، فصل فی الرکوع، م 2

 ،03ه مسال عروة الوثقی فصل فی احکام الجماعة. ال 0
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 آیت اهلل مکارم(امام خامنه ای، حضرت امام، ) .کند اعاده را خود نماز باید -

 بنابر احتیاط نماز باطل است. )آیت اهلل سیستانی( -

 زیاد شدن رکوع در نماز جماعت
 2اگر ماموم سهوا از رکوع سر بردارد وببیند امام در رکوع است وظیفه اش چیست؟

 ایت اهلل مکارم( امام خامنه ای، زیادی رکن نماز را باطل نمی کند. )حضرت امام، برگردد وباید به رکوع   -
 کند. )آیت اهلل سیستانی(زیادی رکن نماز را باطل نمی برگردد وبه رکوع  ط واجببنابراحتیا -

 رکوع کم شدنحکم 
 نمازی که در آن رکوع کم شود چیست؟حکم 

 در نمازهای واجبالف( 
 3عمداَ

 نماز باطل است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

 4سهوا

 یایدب یادش اول یسجده به رسیدن از پیش

 این به اگر و نیست، کافی برگردد رکوع به خمیدگی حالت به چنانچه و برود، رکوع به ایستاده حال از و بایستد باید -
 (، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارمامام خامنه ایحضرت امام، ) .است باطل نمازش کند اکتفا رکوع

 بیاید یادش در سجده اول یا بین دو سجده

 گونه بدان است آن( واجب) احتیاط بیاید، یادش برداشته اول سجدة از سر یا و شده اول سجدة وارد هک آن از بعد اگر -
 )حضرت امام( .نماید اعاده را آن سپس کند، تمام را نماز و برگردد رکوع به گذشت که

 برخیزد باید است، نکرده کوعر که بیاید یادش دوم سجدة در شدن وارد از پیش و آن از بعد یا اول سجدة حال در اگر -
 مستحب احتیاط بنابر نماز از بعد و کند تمام را نماز و آورد جا به را سجده دو آن از پس و کند رکوع ایستادن، از پس و

 (ای خامنه امام. )دهد انجام زیادی سجدة برای سهو سجدة دو
 مکارم، آیت اهلل سیستانی(آورد. )آیت اهلل  جا به ایستادن از بعد را رکوع و برگردد است الزم -

 بیاید یادش دوم یسجده به رسیدن از پس

 (مکارم اهلل آیت ای، خامنه امام امام، حضرت). است باطل نمازش -

 بنابر احتیاط واجب نماز باطل است. )آیت اهلل سیستانی( -

                                                                                                                                         

 ، سایت آیت اهلل مکارم:0222/13/02: استفتاء تاریخ    223222: استفتاء امام خامنه ای، سایت ادمین، شماره، 00العروه الوثقی، فصل فی الخلل الواقع فی الصلوة، م.  0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=322&mid=322022 

: استفتاء تاریخ    223221: استفتاء امام خامنه ای سایت شماره 0020م0توضیح المسائل مراجع ج، 2، و فصل فی الجماعة، م00العروه الوثقی، فصل فی الخلل الواقع فی الصلوة، م -3
 ؛0222/03/10

 .0012، توضیح المسائل جامع، م0320 و 0322و 203م مراجع، المسائل توضیح .3الصلوة، م فی الواقع الخلل یف فصل الوثقی، . العروه 2

 .0323و  0320. توضیح المسائل جامع، م03رساله آموزشی، درس .2، تحریرالوسیله، فی الرکوع، م00الصلوة، م فی الواقع الخلل فی ، و فصل2. العروه الوثقی، فصل فی الرکوع، م 0
 .200توضیح المسائل مکارم، م
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 در نمازهای مستحبیب( 
 عمدا

 هلل مکارم()حضرت امام، آیت ا .کندبنا بر احتیاط واجب نماز را باطل می  -

 نماز باطل است. )آیت اهلل سیستانی( -

 1سهوا

 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( .کندبنا بر احتیاط واجب نماز را باطل می  -

برگردد و آن رکن را  تواندیمتوجّه شود که شرعاً نم یو وقت دیرا سهواً ترک نما یرکن ،یاگر نمازگزار در نماز مستحبّ -
 . )آیت اهلل سیستانی( ودشیبه جا آورد، نمازش باطل م

 واجبات رکوع
 واجبات رکوع را نام ببرید.

 .رکوع از بعد آرامش و ایستادن. 0 .ذکر حال در آرامش. 2 .ذکر. 3 .به مقدار شرعی رکوع شدن خم. 0 -

 شدن به مقدار رکوعخم . 1
 صحتشروط 
 از حالت قیام به رکوع رود )قیام قبل از رکوع(الف( 

 2تعریف کرده و حکم آن را بیان کنید.قیام متصل به رکوع را 

 آن به و رود می رکوع به آن از( و است رکوع از قبل) که قیامی همان از است عبارت است رکن رکوع در که قیامی -
 خم که حالی در ـ مثال وارد کند به این قیام اخالل ،سهواً یا عمداً که کسی این بنابر گویند، می «رکوع به متصل قیام»
 برود، رکوع به( بایستد راست که آن بدون) خمیدگی حالت همان به و نکرده رکوع که بیاید یادش رود سجده به تا دهش

 0، آیت اهلل مکارم(2)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی. است باطل نمازش

 مکث نکردن قبل از رکوع در حال قیام بعد از اتمام قرائت یا قنوت

 2است برای درک قیام قبل از رکوع بعد از قرائت یا قنوت لحظه ای مکث کرد؟ آیا الزم

امام خامنه ای، آیت اهلل امام،  تحضر) .نیست رکوع از قبل کردن درنگ و مَکث معنای به رکوع به متّصل قیام -
 سیستانی(

 به قصد رکوع نماز باشدب( 

شود آیا می تواند همان را برای رکوع  خم زمین از تن چیزییا برداش گذاشتن قصد کسی بعد از قرائت به مثالً اگر

 6محاسبه کرده و ذکرش را بگوید؟

                                         

 0220و0222،0221، مسأله 0المسائل جامع، ج حیتوض ،یستانیاهلل س هیآ ؛ 0020، م  202، ص  0رساله مراجع ،ج .0

 .0302. العروه الوثقی، فصل فی القیام، اول بحث، توضیح المسائل جامع، م 3

 لکن در توضیح المسائل جامع اشاره ای ندارند. .بالصحة یضر ال سهواً باالنتصاب االخالل ان . ایشان بر نظر صاحب عروه اینگونه حاشیه کرده اند: الظاهر 2
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 کاری قصد به اگر پس (باشد؛ متعال پروردگار برابر در خضوع و)آیت اهلل سیستانی:  رکوع قصد به باید شدن خم -
 باید بلکه آورد؛ حساب به رکوع را آن ندتوانمی شود، خم زمین روی از چیزی برداشتن یا جانوری کشتن برای مثالً دیگر

آیت اهلل حضرت امام، ) .شودنمی باطل نماز و نشده زیاد رکن عمل، این با و شود خم رکوع برای دوباره و بایستد
 (، آیت اهلل مکارمسیستانی

 به مقدار شرعی باشدج( 

 1مقدار واجب خم شدن در رکوع را بیان نمایید.

 است آن( مستحب) احتیاط و برسد زانویش به دستش که طوری به شود خم متعارف زةاندا به باید رکوع درمکلف  -
 )حضرت امام( .کند نمی کفایت شدن، خم مسمّای این بر بنا برسد، زانو به دست کف که باشد طوری به که

 زانو به هم انگشتها سر اگر و بگذارد، زانو بر را دست بتواند که شود خم ییاندازه به باید قرائت از بعد رکعت هر در -
 )امام خامنه ای( .است کافی برسد

 این به شدن خم. بگذارد زانو به را شست انگشت جمله از انگشتها همه سر بتواند که باشد ایاندازه به باید شدن خم -
 )آیت اهلل سیستانی( .است واجب احتیاط بنابر زنان، برای مقدار

 . )آیت اهلل مکارم(بتواند بگذارد زانو به را دستها کف بخواهد اگر که شود خم اى اندازه به است واجب -

 مقدار واجب خم شدن برای زنان در رکوع

 2رکوع بین مردان و زنان تفاوت است؟ در مقدار خم شدن درآیا 

 .دتفاوتهایی است که خواهد آم؛ البته در مستحبات زنان بنابر احتیاط واجب در مقدار خم شدن مانند مردان هستند -
 آیت اهلل سیستانی(حضرت امام، آیت اهلل مکارم، )

 مقدار خم شدن برای افرادی که بدن نامتعارف دارند

 خم کمی اگر که است بلند خیلی دستش مثالً دارد؛ فرق دیگران زانوی و دست با او زانوی یا دست که تکلیف کسی

 3برسد، چیست؟ زانو به دستش تا شود خم زیاد باید که است دیگر مردم از ترپایین او زانوی یا رسد،می زانو به شود

 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( .شود خم معمول اندازه به باید چنین شخصی -

 مقدار خم شدن در نماز نشسته

 4کیفیت خم شدن در نماز نشسته برای رکوع چگونه است؟

 مقابل صورت که شود خم قدری به است مستحب احتیاط و برسد زانوها مقابل صورتش که شود خم قدری به باید -
 (2اهلل مکارم تای ،اهلل سیستانی آیت ،ای)حضرت امام، امام خامنه .برسد سجده جای

                                         

. توضیح المسائل 0303 ، توضیح المسائل جامع، مسأله03درس ،0ج آموزشی، ، رساله0ی، الصلوة، الرکوع، واجبات رکوع، آحدها. تحریرالوسیله، واجبات نماز، رکوع، م. العروه الوثق0
 .232آیت اهلل مکارم، م

 .0303 توضیح المسائل جامع، مسأله. 01. العروه الوثقی، الرکوع، م 3

 .0302، توضیح المسائل جامع، م0132 واجبا رکوع، أحدها. توضیح المسائل مراجع، م الرکوع، فی فصل الوثقی، . العروه 2

. 0302؛ توضیح المسائل جامع، م03 درس ،0 جلد آموزشی، رساله ای، خامنه ، امام3، تحریرالوسیله، الرکوع، م0132، توضیح المسائل مراجع، م32. العروه الوثقی، فصل فی الرکوع، م0
 .232 توضیح المسائل، ممکارم، 

 ایشان در رساله عبارتشان  این است به مقداری خم شود که که بگویند رکوع کرده و به جهت واضح بودن  مطلب عبارت سایت انتخاب شد. 2
 مسجد ومحاذاة مشکل، به واالجتزاء انحناء، بأقلّ یحصل رکبته وجهه یساوی بحیث االنحناء أنّ الظاهر: اند فرموده الوثقی عروه در رکوع باب32 مسئله بر حاشیه در مکارم اهلل آیت

 النصراف للجالس، رکوعآ المتشرّعة عرف فی یعدّ ما کفایة والظاهر. وجوبه على دلیل وال اُفقیّآ للرکبتین الوجه محاذاة یمکن نعم، اختبره؛ من على الیخفى کما ممکن، غیر الجبهة
 .ذکرنا ما فالالزم أیضآ، ممکن غیر علیه، دلیل ال أنـّه مع القائم، رکوع فی البدن أجزاء بین لموجودةا النسب جمیع حفظ وأمّا إلیه؛ الجالس صلوة
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 متعارف باشدد( 

 1چه حکمی دارد؟ی دستها را به زانوها برساند به نحو دیگربه صورت متعارف خم نشود و اگر کسی 

 هرچند بیاورد، جلو به را زانوها یا شود خم راست یا چپ به مثالً آورد؛ جا به معمول غیر طور به را رکوع فرد گاه هر -
 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( .نیست صحیح برسد، زانو به او هایدست

 با تکیه به چیزی نباشده( 

 2و تکیه داریم انجام دهیم؟ آیا می توان در حال اختیار و توانایی رکوع را در حالی که به چیزی اعتماد

الزم است مستقال رکوع کند و به چیزی اعتماد نداشته باشد. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی،  در صورتی که توانایی -
 آیت اهلل مکارم(

 در رکوع حکم گذاشتن دستها بر زانوها

 2الزم است؟هم گذاشتن دستها بر زانوها در رکوع آیا 

 واجب نیست. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( گذاشتن دست ها روی زانوها -

 مکارم(آیت اهلل ، امام خامنه ایبنابر احتیاط واجب باید حین رکوع دست ها روی زانو گذاشته شود. ) -

 گذاشتن دستها بر زانوها در نماز نشسته

 0؟ا قرار دهدآیا الزم است حین رکوع دستها را بر زانوه خواند، می نماز نشسته اش وظیفه طبق که کسی برای

 )امام خامنه ای( .نیست الزم احتیاط این مراعات در نماز نشسته -

 ز خم شدن برای رکوعحکم عاجز ا
 است از خم شدن عاجز

 5کسی که توانایی خم شدن را به مقدار مذکور ندارد چه وظیفه ای دارد؟

 نتواند هم کردن تکیه با اگر و دهد هتکی باید باشد، نداشته قدرت ـ شد گفته که صورتی به ـ شدن خم بر که کسی -
 رکوع بر نشسته طور به که چند هر نماید، رکوع نشسته نباید و شود خم باید تواند می که مقداری هر به نماید، رکوع
 با دیگر نماز یک احتیاطاً و نماید رکوع نشسته باید باشد، معذور( ایستاده) شدن خم از کلّی طور به اگر البته. باشد قادر

 کردن اشاره صورت این در باشد، نداشته قدرت( هم) نشسته رکوع بر اگر و. بخواند ایستاده حالت در ای اشاره رکوع
 دو باشد، نداشته را آن توانایی اگر و نماید اشاره سرش وسیلة به رکوع برای ایستاده باید این بر بنا کند، می کفایت

و اگر از این مقدار هم  کند می باز رکوع از برداشتن سر عنوان به را ها آن و بندد می کردن رکوع عنوان به را چشمش
 )حضرت امام( حتی عاجز باشد در دل نیت رکوع کند و ذکر بگوید.

 اگر و کند رکوع صورت، همین به باید شود، خم چیزی بر تکیه با بتواند اگر شود، خم رکوع برای تواندنمی که کسى -
 در را رکوع نباید صورت دو این در و شود خم تواند،مى که مقدارى هر به باید کند، رکوع تواندنمی هم کردن هتکی با

 حال از تواند¬نمی اصال اگر اما. شود خم رکوع اندازة به بتواند نشسته صورت به که چند هر دهد؛ انجام نشسته حال
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 در را آن رکوع و بخواند دیگری نماز که است آن احتیاط و دهد مانجا نشسته را رکوع باید شود، خم رکوع برای ایستاده
 اشارة با ایستاده حال در باید آورد، جا¬به نشسته صورت به حتی را رکوع تواندنمی اگر و دهد انجام اشاره با ایستاده حال
 رکوع، از برداشتن سر برای و بسته را چشمانش کردن، رکوع برای باید کند، اشاره سر با تواندنمی اگر و کند رکوع سر،
 (ای خامنه امام). کند باز را آنها

 که هم موقعی اگر و برود رکوعبه  ایستاده تحال از و دهد تکیه چیزی به باید شود، خم رکوع اندازه به نتواند گاه هر -
 این به اگر و شود خم د،شومی گفته رکوع آن به عرفاً که ایاندازه به باید کند، رکوع معمول طور به نتواند داده تکیه
و نوبت به رکوع در حال نشسته )در فرض توانایی(  نماید اشاره سر با ایستاده حال در رکوع برای باید نتواند، نیز مقدار

 ؛شود خم رکوع برای و بنشیند آن رکوع موقع و بخواند هم دیگری نماز که است آن مستحب احتیاطالبته  ونمی رسد 
 ذکر و بگذارد هم بر را هاچشم رکوع نیّت به باید کند، اشاره سر با نتواند اگر کند، اشاره سر با دبای رکوع برای که کسی

 کند رکوع نیّت خود قلب در باید است، ناتوان هم این از اگر و کندباز را هاچشم رکوع، از برخاستن نیّت به و بگوید را آن
 اگر آخر، صورت این در و بگوید را آن ذکر و کند اشاره رکوع رایب آن مانند یا خود دست با واجب، احتیاط بنابر و

 رکوع که) ایستاده هم را نماز واجب، احتیاط بنابر باید دهد، انجام سر با اشاره با را رکوع نشسته حال در تواندمی نمازگزار
( شود انجام سر به اشاره با آن کوعر که) نشسته هم و بخواند( باشد آن امثال و دست اشاره با همراه و قلب در نیّت با آن
 )آیت اهلل سیستانی( .آورد بجا

 ممکن هم آن اگر و نماید رکوع و کند تکیه چیزى به باید بتواند اگر شود خم رکوع اندازه به تواند نمى که کسى -
 و دهد، انجام هنشست صورت به را رکوع باید شود خم نتواند هیچ اگر و شود خم است ممکن که اندازه هر به باید نشود

 مى هم بر را چشمها رکوع نیّت به نتواند هم را این اگر و کند مى اشاره سر با ایستاده حال در نشود ممکن هم آن اگر
 )آیت اهلل مکارم( .کند بازمى را چشمها رکوع از برخاستن نیّت به و گوید مى را ذکر و گذارد

 تاده با رکوع ایمائیایس دوران امر بین خواندن نماز نشسته و خم شدن و نماز

اگر بیماری وضعیت جسمی اش به گونه ای است که در حال نشسته قدری می تواند برای رکوع خم شود لکن اگر 

 1نماز را ایستاده بخواند اصال نمی تواند خم شود و مجبور به رکوع با ایماء است؛ وظیفه اش چیست؟

 ام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم()حضرت ام نماز ایستاده با رکوع ایمائی مقدم است. -

 کمرش خمیده استرکوع کسی که 

 2است چیست؟ خمیده رکوع حال در شخص مانند یبیمار جهت به یا مادرزادی کمرش که کسی وظیفه

 به قیام آن از تا دشو حاصل واجب قیام که بایستد راست ـ دادن تکیه وسیلة به ولو ـ بتواند در فرض مذکور اگر -
 تر نزدیک قیام به که ای اندازه هر به باید بایستد، راست کامل طور به نتواند اگر و کند چنین است واجب رود، رکوع
 به کند؛ خم است خم که آنچه از بیشتر( رکوع قصد به) را کمرش باید نتواند، کلی طور به اگر و. بایستد راست است
 یا ندارد، بیشتر شدن خم بر قدرت که آن جهت به یا ـ ندارد را آن توانایی اگر اما. نشود خارج رکوع دح از که آن شرط

 به باید ـ شود می خارج رکوع حد از شود خم بیشتر اگر که طوری به رسیده، رکوع حد آخرین به کمرش خمی که آن
 توانایی که صورتی در و. نماید رکوع به اشاره هم سر با که نشود ترک احتیاط و نماید رکوع قصد کمر، خمی همان
 و کند  باز را ها آن آن، از شدن بلند برای و ببندد رکوع برای را ها چشم باید( واجب) احتیاط بنابر ندارد، را سر با اشارة
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 )حضرت امام( .نماید رکوع صدق ها چشم بستن و سر اشارة و کمر خمی با امکان صورت در که است آن بیشتر احتیاط

اگر بتواند قبل از رکوع با وسیله ای مثل عصا لحظه ای خودش را به مقدار قیام واجب راست کند واجب است چنین  -
کند؛ اگر تا آن مقدار نمی تواند راست بشود ولی قبل از رکوع می تواند به حدی کمر را راست کند که عرفا به انحناء بعد 

شود باز هم الزم است؛ اگر به هیچ وجه راست شدن برایش ممکن نیست با سرش اشاره کند و اگر از از آن رکوع گفته 
 همان هم عاجز است با چشمانش. )آیت اهلل سیستانی(

 راست رکوع از قبل را کمر قدرى تواندنمى اگر و کند راست قرائت براى را کمر تواندمى که قدر آن نماز موقع در باید -
 از کهاین شرط به شود، خم بیشتر کمى رکوع انجام براى نشود ممکن هم آن اگر و آید در رکوع لحا به سپس کند

 که کند قصد هم و کند اشاره سر با هم که است این واجب احتیاط نشود ممکن هم آن اگر و نگردد خارج رکوع حالت
 )آیت اهلل مکارم( .باشد رکوع جزء حالتش آن

 ذکر. 2
 ر مجاز در رکوعاذکا

 0ر رکوع نماز چه اذکاری را می توان گفت؟د

 سبحان» صغری تسبیح بار سه با برابر ذکرش که است آن( واجب) احتیاط و کرد اکتفا ذکری هر گفتن به توان می -
 صورت در که است آن( واجب) احتیاط که چنان باشد،  «وبحمده العظیم ربی سبحان» کبری تسبیح بار یک یا«  اهلل

 که است آن بهتر احتیاط و کند اختیار را کبری تسبیح مرتبه یک یا و صغری تسبیح مرتبه سه یا تسبیح، نمودن راختیا
 )حضرت امام( .بگوید مرتبه سه را آن که است آن بیشتر احتیاط و کند انتخاب را تسبیح کبری

 و «اهللِ سُبْحَانَ» گفتن بار سه یا «بِحَمْدِهِ وَ الْعَظِیمِ رَبِّیَ سُبْحَانَ» گفتن باریک از است عبارت رکوع در واجب ذکر -
)امام . است کافی نیز بگوید مقدار همان به را آن غیر و «اَکْبَرُ اهلَلُ» و «لِلّهِ اَلْحَمْدُ» قبیل از دیگری ذکر آن، جای به اگر

 خامنه ای(

 یا «اهللِ سُبْحانَ» مرتبه سه رکوع، در اختیار، الح در که است آن بهتر و بگوید ذکر رکوع، در است واجب نمازگزار -
 است مستحب احتیاط و است کافی «العظیم ربّی سبحان» بگوید )نکته: گفتن« وَبِحَمْدِهِ الْعَظیمِ رَبِّیَ سُبْحانَ» مرتبه یک
 ولی است؛ کافی شد،با متعال خداوند تمجید و تعظیم آن در که ذکری هر گفتن هرچند (،.بگوید نیز را «بحمده و» که

. )آیت اهلل بگوید «أَکْبَرُ اهللُ» مرتبه سه یا «الْحَمْدُلِلّهِ» مرتبه سه مثالً باشد، مقدار همین به باید واجب، احتیاط بنابر
 سیستانی(

 بِّىَرِ سُبْحانَ» مرتبه یک یا «اللّهِ سُبْحانَ» مرتبه سه واجب احتیاط بنابر رکوع ذکر بگوید، ذکر است واجب رکوع در -
 . )آیت اهلل مکارم(و غیر این دو مورد بنابر احتیاط واجب کفایت نمی کند است «بِحَمْدِهِ وَ الْعَظِیمِ

 ذکر رکوع در حال اضطرار یا ضیق وقت

 2آیا در صورت اضطرار و یا ضیق وقت می توان به یک تسبیح صغری اکتفاء کرد؟

 اهلل مکارم( بله؛ جایز است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت -

 کفایت ذکر صلوات، استغفار یا دعا به تنهایی

 1کفایت از ذکر رکوع می کند؟آیا ذکر استغفار یا صلوات 
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باشد.  «بِحَمْدِهِ وَ الْعَظِیمِ رِبِّىَ سُبْحانَ»احتیاط واجب آن است که ذکر انتخابی به اندازه سه بار سبحان اهلل یا یک بار  -
 )حضرت امام(

 و «اهللِ سُبْحَانَ» گفتن بار سه یا «بِحَمْدِهِ وَ الْعَظِیمِ رَبِّیَ سُبْحَانَ» گفتن باریک از است عبارت عرکو در واجب ذکر -
)امام . است کافی نیز بگوید مقدار همان به را آن غیر و «اَکْبَرُ اهلَلُ» و «لِلّهِ اَلْحَمْدُ» قبیل از دیگری ذکر آن، جای به اگر

 خامنه ای(

 عنوان به متعال خداوند از مؤمنین یا خویش برای حاجت طلب و دعاء صلوات، استغفار، قبیل از اذکره سایر گفتن -
 .) آیت اهلل سیستانی(نیست کافی رکوع، واجب ذکر

 بنابر احتیاط واجب کفایت از ذکر رکوع نمی کند. )آیت اهلل مکارم( -

 رکوع شروط صحت ذکر
 3 شرایط صحت ذکر رکوع را بیان کنید.

 صحیح عربی به را آن. ب. بگوید هم دنبال به را آن و نموده رعایت را مواالت. الف: است شرط رکوع اجبو ذکر در  -
)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت  .کند رعایت تلفّظ هنگام در را حرکات و حروف مخارج یعنی بگوید

 اهلل مکارم(

 جابجا کردن ذکر رکوع و سجده
 شود گفته بالعکس در رکوع یا سجده ذکر عمدی بصورت اگر( 1 باشد؟ می چه ذیل حاالت در ارنمازگز رکوع حکم

 روی از را سجود و رکوع ذکر مدتی شخصی اگر( 3 دارد؟ حکمی چه باشدسهوی  صورته ب اگر( 2 دارد؟ حکمی چه

 3؟دارد حکمی چه بگوید جابجا اشتباه

 اگر است همچنین ندارد، اشکال باشد سهواً که صورتی در دبگوی یکدیگر جای به را سجده و رکوع ذکرهای اگر -
 )حضرت امام( .است صحیح نماز بگوید، «عزوجل» خداوند ذکر مطلق قصد به و باشد عمداً

 اگر است همچنین ندارد، اشکال باشد سهواً که صورتی در بگوید یکدیگر جای به را سجده و رکوع ذکرهای اگر -
 .بگوید باید نیز را آن مخصوص ذکر ولی. است صحیح نماز بگوید، «عزوجل» خداوند ذکر مطلق قصد به و باشد عمداً

 )امام خامنه ای(

 جابجا کردن عمدی این اذکار بنابراحتیاط واجب کفایت نمی کند. )آیت اهلل سیستانی( -

 برداشته سر اگر ولی کند اعاده را سجده ذکر برنداشته سجده از سر اگر( 3. کند نمى کفایت واجب احتیاط بر بنا( 0 -
 بعد به این از ندارد، اشکالی بوده قاصر جاهل اگر( 2. باشد می جاری نیز رکوع مورد در حکم همین و نیست الزم اعاده
 )آیت اهلل مکارم( .کند دقت

 0ذکرترک حکم 
 حکم ترک ذکر واجب رکوع چیست؟

و خارج شدن از حد عد از برخاستن در صورتی که بترک عمدی ذکر نماز را باطل می کند و در ترک سهوی ذکر:  -

                                                                                                                                         

 .0331، توضیح المسائل جامع، م02مام خامنه ای، درسرساله آموزشی ا. الذکر الرکوع، الوثقی، . العروه 0

 .0330، واجبات ذکر. توضیح المسائل جامع، م02.  رساله آموزشی امام خامنه ای، درس0132، توضیح المسائل مراجع، م02م الرکوع، الوثقی، . العروه 3

 ، سایت آیت اهلل مکارم:00تائات، س، آیت اهلل سیستانی، کتاب استف03 درس ،0 جلد آموزشی امام خامنه ای، . رساله2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02221&mid=322001 

 .0012، توضیح المسائل جامع، م0320 و 0322و 203م مراجع، المسائل توضیح .02و  3فی الخلل الواقع فی الصلوة، م الوثقی، . العروه0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45570&mid=258110
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ع خارج نشده است باید وولی اگر هنوز از مقدار شرعی رک رکوع بفهمد که ذکر نگفته است نمازش صحیح است شرعی
 . )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(ذکر را بگوید و بعد برخیزد

 ذکرحین  استقرار. 3
 1ع گفتن ذکر جابجا شود و یا حرکت کند؟موقحین رکوع آیا نمازگزار می تواند 

 حین اداء اذکار واجب
 دهد حرکت طوری اختیار، به را خود بدن نباید و باشد آرامش و طمأنینه حال در بدن باید واجب، ذکر گفتن هنگام -

 (کارم، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل م. )حضرت امام، امام خامنه ایشود خارج استقرار و بودن آرام حال از که

 حین اداء اذکار مستحبی
 بدن بودن آرام واجب بنابراحتیاط بگوید اند داده دستور رکوع برای که ذکری قصد به را آن اگر هم مستحب ذکر در -

 (، امام خامنه ایاست. )حضرت امام الزم

 کارم()آیت اهلل م .است الزم بدن بودن آرام گوید مى رکوع ذکر قصد به را آن اگر نیز مستحب ذکر براى -

 در زمانی که مشغول به ذکر نیست
 2آیا قبل از شروع ذکر در رکوع و یا بعد از اتمام آن باز هم استقرار شرط است؟

نباید عملی انجام دهد که  البته به طور کلی در نماز)نمازگزار مشغول ذکر نیست واجب نیست. استقرار در زمانی که  -
 خامنه ای، آیت اهلل مکارم(صورت نماز به هم بخورد(. )حضرت امام، امام 

 اگر وواجب باید آرامش و استقرار را رعایت کند  احتیاط باز هم بنابر نیست واجب ذکر به مشغول که زمانی حتّی -
 .بگوید دوباره استقرار حال در را ذکر اگر حتّی است؛ باطل واجب، احتیاط بنابر نماز، نکند، رعایت را استقرار این عمداً

 نی()آیت اهلل سیستا

 3حکم ترک استقرار حین ذکر
 عمدا

اگر کسی عمداً قبل از این که در رکوع آرام بگیرد؛ ذکر بگوید و یا اینکه قبل از تمام شدن ذکر شروع به باال آمدن 

 نمازش چه حکمی دارد؟ کند؛

 (حضرت امام، امام خامنه ای)نماز باطل است.   -

 آرام بدن آنکه از قبل و رکوع حدّ به رسیدن از بعد یا برسد کوعر حدّ به و شود خم رکوع مقدار به آنکه از پیش اگر -
 اگر و بگوید رکوع در استقرار حال در را ذکر دوباره اینکه مگر است؛ باطل نمازش بگوید، را رکوع واجب ذکر عمداً گیرد،
 نشده خارج رکوع حدّ از که صورتی در حتّی است؛ باطل نمازش دارد، بر رکوع از سر عمداً واجب، ذکر شدن تمام از پیش
 باطل نمازش واجب احتیاط بنابر رکوع در الزم استقرار عمدی ترک دلیل به هم باز بگوید، دوباره را رکوع ذکر و باشد
 (سیستانی اهلل آیت) است

                                         
. توضیح 0330و 0333، توضیح المسائل جامع، م03، رساله آموزشی امام خامنه ای، درس 2، تحریرالوسیله، رکوع، م0121. العروه الوثقی، الرکوع، الطمأنینة، توضیح المسائل مراجع، م0

 .223المسائل آیت اهلل مکارم، م

. توضیح 0333، توضیح المسائل جامع، م03، رساله آموزشی امام خامنه ای، درس 2، تحریرالوسیله، رکوع، م0121ه الوثقی، الرکوع، الطمأنینة، توضیح المسائل مراجع، م. العرو3
 .223المسائل آیت اهلل مکارم، م

 332و 332، امام خامنه ای  رساله نماز م 0332و0330؛ رساله توضیح المسائل جامع و 0122و  0123م  0توضیح المسا ئل مراجع ج   2
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 .نماید اعاده بعداً نیز را نماز که است این در صورتی که در رکوع است ذکر را در حال آرامش تکرار کند و احتیاط -
 )آیت اهلل مکارم(

 سهوا

 ع ذکر بدنش حرکت کندالف( سهوا موق

اگر نمازگزار حین گفتن ذکر رکوع مثال به واسطه برخورد کسی قدری تکان بخورد که استقرار واجب به هم بخورد 

 1حکم چیست؟

 بعد باید شود جخار بودن آرام حال از که کند حرکت قدری به اختیار بی گوید، می را رکوع واجب ذکر که موقعی اگر -
 خارج بدن بودن آرام حال از که کند حرکت کمی اگر ولی بگوید، را ذکر دوباره واجب بنابراحتیاط بدن، گرفتن آرام از

 . )حضرت امام(ولی در اذکار مستحبی مطلقا اشکال ندارد ندارد اشکال دهد حرکت را انگشتان یا نشود،

 بزند، هم بر را واجب یطمأنینه حال و کند حرکت اختیار بی او دنب گوید،می را رکوع واجب ذکر که حالی در اگر -
 آیت ،)امام خامنه ای .ندارد اشکال مطلقا مستحبی اذکار در ولی بگوید دوباره را واجب ذکر بدن، گرفتن آرام از پس باید
 (مکارم اهلل

 حال این در که است واجب احتیاط شود، خارج بودن آرام حال از بدن که کند حرکت اختیاربی رکوع حال در اگر -
 است؛ صحیح ذکر بگوید، را رکوع ذکر ،حال این در اختیار بدون یا سهواً اگر و نگوید را رکوع ذکر و نموده سکوت
 بودن آرام حال از که کند حرکت کمی اگر ولی بگوید؛ را ذکر دوباره بدن، گرفتن آرام از بعد که است این بهتر هرچند

)آیت اهلل  .ندارد نیز اشکال مستحبی اذکار در و ندارد ضرری دهد، حرکت ذکر حال در را انگشتان یا نشود خارج بدن
 سیستانی(

 :( قبل از آنکه در رکوع آرام گیرد ذکر بگویدب

 2حکم چیست؟را شروع کرده است،  ذکر گیرد آرام رکوع در آنکه از قبل سهوانمازگزار اگر 

 (، آیت اهلل مکارمد. )امام خامنه ایباید آن را بعد از آرام گرفتن بگوی -

 )آیت اهلل سیستانی( الزم نیست آن را دوباره بگوید. -

 بردارد: رکوع از سر ذکر، شدن تمام از ( پیشج

 بردارد حکم رکوع و نمازش چیست؟ رکوع از سر سهوا ذکر رکوع، شدن تمام از نمازگزار پیش اگر

 بدن آرامی حال در باید نکرده تمام را رکوع ذکر که بیاید دشیا شود، خارج رکوع حال از که آن از پیش چنانچه -
، امام )حضرت امام .است صحیح او نماز بیاید یادش شد، خارج رکوع حال از که آن از بعد اگر و بگوید را ذکر دوباره

 (خامنه ای

 اعاده ذکر واجب نیست. )آیت اهلل سیستانی( -

 2حرکات مختصر و جزئی مضر نیست. نکته:

 ستقرار حین ذکر رکوع ز از احکم عاج
 1باشد چیست؟ نداشته قدرت طمأنینه بر آن، غیر یا بیماری جهت وظیفه کسی که به

                                         

 .222، آیت اهلل مکارم، توضیح المسائل، م0332، آیت اهلل سیستانی توضیح المسائل جامع، م03. رساله آموزشی امام خامنه ای، درس  0

 220، توضیح المسائل ایت اهلل مکارم 0330، رساله توضیح المسائل جامع  332، امام خامنه ای رساله نماز م 0123م  0توضیح المسائل مر اجع ج  3

 .33العروه الوثقی، فصل فی الرکوع، م .2
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 بیرون رکوع حد از آنکه از پیش بتواند که درصورتی و بگوید را ذکر بدن، حرکت حال در است جایز در فرض مذکور -
 را ذکر و کند تمام را ذکر برخاستن حال در که است آن احوط نتواند، اگر و کند تمام حال آن در باید بگوید، را ذکر رود
)حضرت  .است اشکال محل کند، شروع را ذکر رکوع حد به رسیدن از قبل اینکه اما. بگوید رجا و مطلقه قربت قصد به

 امام(

 است کافی بماند، وعرک حال در «اهللِ سُبْحَانَ» سه گفتن یاندازه به تواندنمی آن امثال و بیماری خاطر به که کسی -
 را ذکر که است آن واجب احتیاط باشد رکوع حال در تواندمی لحظه یک فقط اگر و بگوید، «اهللِ سُبْحَانَ» مرتبه یک که
 )امام خامنه ای(. کند تمام برداشتن سر حال در و کند شروع لحظه همان در

 رکوع حدّ از آنکه از پیش باید ولی است؛ صحیح ازشنم بگیرد، آرام رکوع در نتواند آن، مانند و بیماری سبب به اگر -
 -آرامش بدون هرچند و «اهللِ سُبْحانَ» یک هرچند- ذکرواجب مقدار به نتواند چنانچه و بگوید را واجب ذکر شود، خارج

 حال رد را آن بقیه هرچند بگوید، را ذکر که است آن مستحب احتیاط ولی بگوید را ذکر نیست واجب بماند، رکوع حدّ در
 طور به ذکر این که قصد این به بلکه نکند را نیت نماز واجب ذکر خصوص یعنی) بگوید مطلقه قربت قصد به برخاستن

)آیت اهلل  .کند شروع مطلقه قربت قصد به رکوع حدّ به رسیدن از قبل اینکه یا و( بگوید است ثواب ودارای مطلوب کلّی
 سیستانی(

 باید کند، توقف واجب ذکر اندازه به تواند نمی دیگری علت یا بیماری خاطر به اما کند، رکوع تواند می کسی گاه هر -
 ذکر برخاستن حال در نتواند اگر و نباشد؛ آرام بدن چند هر بگوید، را واجب ذکر شود، خارج رکوع حال از که آن از پیش

 )آیت اهلل مکارم( .کند تمام را

 بعد از رکوع . قیام4
 3 وضیح داده و حکمش را بیان نمایید.قیام بعد از رکوع را ت

ام گرفت به سجده رود و راست بایستد و بعد از آن که بدن آربعد از تمام شدن ذکر رکوع، بر نمازگزار واجب است  -
، امام خامنه ای، حضرت امام) پیش از ایستادن، یا پیش از آرام گرفتن بدن به سجده رود نمازش باطل است. اگر عمداً

 م( آیت اهلل مکار

بعد از تمام شدن ذکر رکوع، واجب است راست بایستد و بنا بر احتیاط واجب بعد از آن که بدن آرام گرفت به سجده  -
رود و اگر عمداً پیش از ایستادن به سجده رود نمازش باطل است و همچنین، چنانچه بعد از تمام شدن ذکر رکوع 

 د، بنا بر احتیاط واجب، نمازش باطل است. )آیت اهلل سیستانی(بایستد ولی عمدا پیش از آرام گرفتن بدن به سجده برو

 در حال برخاستن از رکوع "سمع اهلل لمن حمده" حکم گفتن ذکر
 2چیست؟ رکوع از برخاستن حال در "حمده لمن اهلل سمع" ذکر گفتن حکم

 .به نیت ذکر مطلق ادا شود مگر اینکه؛ در حال ایستاده و آرامش گفته شود ذکر )سمع اهلل لمن حمده( بنابر احتیاط -
 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

                                                                                                                                         

. آیت 0332. آیت اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، م03، امام خامنه ای، رساله آموزشی، درس0122و 0120. توضیح المسائل مراجع، م02. العروه الوثقی، فصل فی الرکوع، م 0
 .222سائل، ماهلل مکارم، توضیح الم

 0332توضیح المسائل جامع آیت اهلل سیستانی، م 03، درس0، جامام خامنه ای، رساله آموزشی 0101توضیح المسائل مراجع، العروه الوثقی، فصل فی الرکوع، الرابع،  -3

 .32عروه الوثقی، فی القیام، م  - 2
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 مستحبات رکوع

 0رعایت چه اموری در رکوع مستحب است؟

 :اینکه جمله از اندکرده بیان رکوع برای را زیادی مستحبّات علیهم، تعالی اهلل رضوان فقهاء

 حرکت حال در یا شدن سرازیر حال در واگر است ان ردننک ترک واحوط رکوع از قبل قیام حال در تکبیر گفتن -0
 نکند. خصوصیت قصد است ان احوط بگوید

 گذشت. االحرام تکبیرة در که بنحوى تکبیر حال در دستان کردن بلند -3

 تکیه انها وبر گذارد چپ زانوى بر را چپ ودست راست زانوى بر را راست دست وکف کند باز را دست انگشتان -2
 مردان()مخصوص  کند.

 )مخصوص مردان( پشت. بطرف زانوها نمودن مایل -0

 نشود. مایل بطرفى و بماند مستقر بریزند ان بر ابى قطره اگر که بنحوى پشت کردن مساوى -2

 پشت. محاذى گردن کشانیدن -2

 بیندازد. القدمین بین را خود نظر انکه -2

 کند و از بدنش جدا نگه دارد. باز را خود مرفق دو انکه -2

 ثواب چنین کند. )آیت اهلل مکارم(به امید  -

 گذارد. زانو بر چپ دست از پیش را راست دست انکه -2

 گذارد. رانها بر زانوها باالى را خود دست دو زن انکه -01

 زیادتر. بلکه مرتبه هفت یا پنج یا مرتبه سه کند؛ تکرار را تسبیحات -00

 نماید. فرد عدد بر ختم را تسبیحات -03

 سمعى لک خشع ربى وانت توکلت وعلیک امنت وبک اسلمت ولک رکعت لک لهمال) بگوید ذکر از پیش انکه -02
 وال مستکبر وال مستنکف غیر قدماى اقلت وما وعظامی وعصبی ومخى ودمی ولحمى وبشرى وشعرى وبصرى

 (مستحسر

 رب هلل الحمد) نماید به آن اضافه است مستحب بلکه حمده لمن اهلل سمع بگوید رکوع از بعد قیام حال در انکه -00
 منفرد. یا ماموم یا باشد امام چه( العالمین رب هلل الحمد والعظمة والکبریاء الجبروت اهل العالمین

 است. سجود از پیش تکبیر وقت دستان کردن بلند از غیر و این رکوع از ایستادن براى دستها کردن بلند -02

 احتیاط واجب ترک این عمل است. )آیت اهلل مکارم( -

 .فرستد او و آل پیغمبر بر صلوات آن از قبل یا ذکر از بعد رکوع در آنکه -02

 مکروهات رکوع
 2انجام چه اموری در رکوع نماز مکروه است؟

 نباشد. پشت مساوى که بنحوى کند بلند یا بیندازد بزیر را سر آنکه  -0

 بچسباند. پهلوها به را خود دستهاى رکوع حال در آنکه  -3
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 (در کراهتش اشکال است. )آیت اهلل مکارم  -

 .کند داخل زانو دو بین را دو و هر گذارد دیگرى بر را کفین از یکی آنکه  -2

 عمل است. )آیت اهلل مکارم( ایناحتیاط واجب ترک  -

 رکوع. در قرآن قرائت  -0

 چسبیده به بدن. لباس زیر کند داخل را خود دست دو آنکه  -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سجود

 و بیان انواع آن سجدهتعریف 
 سجده را تعریف کنید.

)حضرت امام، امام خامنه  یعنی اینکه انسان، پیشانی خود را به قصد تعظیم بر زمین بگذارد.)در حالت اختیار(  سجده -
 0آیت اهلل مکارم(آیت اهلل سیستانی، ای، 

 در احکام خمسه سجدهانواع 
 واجب ( سجدهالف

 نماز. )توضیح آن به طور مفصل خواهد آمد(سجده  -0

 ح آن در ادامه خواهد آمد(تالوت قرآن. )که توضیسجده  -3
 (نمی شود بحث اینجا در این ؛ بنابراستآمده در درسنامه شکیات نماز توضیحش ) .سجده فراموش شده نماز -2
 . )توضیحش در درسنامه شکیات نماز آمده است؛ بنابراین در اینجا بحث نمی شود(سجده سهو -0

 حرام ( سجدهب

 3)مرجع تقلید( .اکه سجده منتهای خشوع است و لذا مختص پروردگار است؛ چرغیر خداوند است مقابلو آن سجده در 

 حکم سجده در مقابل ضریح ائمه علیهم السالم
 2چه حکمی دارد؟ علیهم السالمئمه أسجده ی بعضی از مردم در آستانه ی حرم 
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 (ای، آیت اهلل سیستانی)حضرت امام، امام خامنه اگر برای شکر خداوند باشد، مانعی ندارد. -

باشد، اشکال ندارد، ولى اگر در  اگر به قصد سجده براى امام علیه السالم باشد فعل حرام است؛ و اگر براى شکر خدا -
)آیت  نظر بینندگان، چنین نشان دهد که سجده براى امام علیه السالم است یا بهانه به دست دشمنان دهد اشکال دارد.

 اهلل مکارم(

 حکم عتبه بوسی امام
 1وسی حرم ائمه علیهم السالم چیست؟حکم عتبه ب

 این عمل جایز است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( -

 (ای خامنه امام. )ندارد مانعی تیمن و تبرک قصد به -

 احتیاط واجب ترک این عمل است. )آیت اهلل مکارم( -
 مستحب ( سجدهج

 سجده شکر -1
 زمان استحباب انجام این سجده

 2بیشتر تاکید شده است؟ انجام سجده شکر در چه مواقعی

 یا نموده دفع او از که بالیی یا فرموده عنایت خداوند تازه که نعمتى براى کردن شکر انجام سجده است مستحب -
 براى حتى شده؛ صادر او از که خیرى فعل یا نافله یا فریضه اداء توفیق براى یا سابق، نقمتى دفع یا نعمت تذکر براى
 سجده مى فرمود اصالح را نفر دو بین ما وقت هر که السالم علیه معصوم از است قولمن که البین ذات اصالح مثل
 مى آورد. )مراجع تقلید( بجا شکر

 شروط معتبر در سجده شکر

 گذاردن اعضاء بر زمین

 3در صحت سجده شکر رعایت چه شروطی معتبر است؟

از جنس  آنچه که بر آن سجده می کند بایدنو  است شکر کافى نیت با زمین بر پیشانی گذاردن مجرد سجده این در -
 سجده این البته در و بگیرد قرار زمین نیز بر هفتگانه مواضع که است آن( مستحب) و احتیاطخوردنی و پوشیدنی باشد 

 . )حضرت امام(نیست الزم عورت ستر و پیشانی جای طهارت و خبث و حدث از طهارت و بودن قبله به رو

 بقیة که است آن مستحب احتیاط و است کافی نیّت، با همراه زمین روی پیشانی دادن قرار صرف شکر، سجده برای -
 شکر سجدة در ذکر گفتن و بچسباند زمین بر را سینه و ساعدها است مستحب و بگیرد قرار زمین بر هم سجده مواضع
 (ای خامنه ماما) .لِله شکراً: بگوید بیشتر یا مرتبه سه است مستحب گرچه نیست، شرط

 سجده که چیزی بر واجب پیشانی بنابراحتیاط و است کافى شکر نیت با زمین بر پیشانی گذاردن مجرد سجده این در -
 و پیشانی جای طهارت و خبث و حدث از طهارت و بودن قبله به رو سجده این در البته و شود نهاده است صحیح آن بر

 یستانی، آیت اهلل مکارم(. )آیت اهلل سنیست الزم عورت ستر

 اباحه مکان
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 1آیا إباحه مکان در صحت سجده شکر شرط است؟

 نیست. )حضرت امام( شرط مکان إباحه سجده این صحت در -

 سیستانی( اهلل آیت) است. شرط واجب احتیاط به مکان إباحه  -

 (مکارم اهلل است )آیت شرط مکان إباحه -

 کیفیت سجده شکر

 2یان کنید؟انجام سجده شکر را ب دستور

 دو است مستحب ولی سجده به یک اکتفاء است بگوید؛ و جایز تکبیر ن رجاءَاز آ و بعد سجده از پیش که ندارد ضرر -
طرف  دو یا صورت طرف دو به اینکه با قراردادن مى شود، آن دو حاصل به مسمای جدایی بین و تعدد آورد بجای مرتبه

به  آن از و بعد چپ کند، جانب بر دارد مقدم را راست و در این عمل جانب جبین بر مهر، بین دو سجده فاصله بگذارد،
 به زمین را وشکم وسینه سینه استخوان و سر کند را نیز روی زمین گذارد خود ذراعین است برود؛ و مستحب دوم سجده

 بدن و مقادیم صورت و بر خود به دست کند و مسح را خود گاه سجده کردن، بلند سر از بعد است و سنت بچسباند
 بمالد. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 اذکار ماثور در سجده شکر

 3؟در سجده شکر خواندن چه اذکاری مستحب است

 مرتبه یا حداقل یک و مرتبه سه یا مرتبه صد که است مستحب چه اگر نیست شرط سجده شکر در گفتن ذکر -
 از که است چیزی آن شود می گفته سجده در که چیزی بهترین ؛ و"عفوا عفواو شکرا شکرا" یا "هلل شکرا" بگوید:
 مَالئِکَتَکَ وَاُشْهِدُ اُشْهِدُکَ اِنّی اَللهمَّ»: بگو سجده حال در( فرمود که) است؛ رسیده السالم علیه کاظم امام ما، موالی

 همة و ـ والْحُسَیْنَ وَالْحَسَنَ وعَلِیّاً نَبیّی وَمُحَمَّداً دینی والْاءِسالمَ ُرَبّی اهلل اَنْتَ اَنَّکَ خَلْقِکَ، وَجَمیعَ وَرُسُلَکَ وَاَنْبِیائَکَ
 اُنْشِدُکَ إنّی اَللهمَّ اَتَبَرَّءُ، اَعْدائِهِم وَمِنْ اَتَوَلّی بِهِمْ اَئِمَّتی ـ( بده ادامه سپس) شماری می را( عج)مهدی حضرت تا امامان

 اِنّی اَللهمَّ المُؤْمِنینَ، وَاَیْدِی بِاَیْدینا لِتُهلِکنَّهُمْ لِأَعْدائِکَ نَفْسِکَ عَلی بِایوائِکَ اُنْشِدُکَ إنّی اللهمَّ ـ مرتبه سه ـ لْمَظْلومِا دَمَ
 آلِ مِنْ الْمُسْتَحْفِظینَ وَعَلی مُحَمَّدٍ عَلی تُصَلّیَ اَنْ وَعَدُوِّهِم بِعَدُوِّکَ لِتَظْفُرَنَّهُمْ لِأَولیائِکَ نَفْسِکَ عَلی بِایوائِکَ اُنْشِدُکَ
 می و گذاری می زمین بر را راستت گونة سپس ـ مرتبه سه ـ «الْعُسْرِ بَعْدَ الْیُسْرَ أَسْألُکَ اِنّی اَللهمَّ ـ مرتبه سه ـ مُحَمَّدٍ
 غَنیّاً خَلْقی عَنْ کُنْتَ وَقَدْ بی رَحْمَةً خَلْقی بارئَ یا رَحُبَتْ بِما الْأَرْضُ علَیَّ یقُوَتَض الْمَذاهِبُ تُعْیینی حینَ کَهْفی یا»: گویی
 مُذِلَّ یا»: گویی می مرتبه سه و گذاری می را چپت گونة سپس «مُحَمَّدٍ آلِ مِنْ الْمُسْتَحْفِظینَ وَعَلَی مُحَمَّدٍ عَلی صَلِّ
 پس «الْعِظامِ الکُرَبِ کاشِفَ یا مَنَّانُ یا حَنّانُ یا»: گویی می سپس «مَجْهُودی بَلَغَ وَعِزَّتِکَ قَدْ ذَلیلٍ کُلِّ زَّمُعِ وَیا جَبّارٍ کُلِّ

 اهلل شاء ان که نمایی می مسألت را حاجتت سپس «شُکْراً شُکْراً»: گویی می مرتبه صد و گردی برمی سجده به آن از
 .شود می برآورده

 حکم سجده شکر با اشاره سر

 4انجام سجده شکر با اشاره سر نیز مشروع است؟ آیا در شرایط نامساعد

می تواند سجده را با اشاره سر انجام دهد  باشد داشته زمین بر کردن سجده از و مانع شود موجود شکر سبب گاه هر -
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 یاد شماها از یکى وقتیکه که است منقول سالمال علیه صادق از حضرت که گذارد؛ چرا دست کف بر را خود و صورت
 خدا حمد و گذارد دست کف بر را خود صورت طرف کند و شرایط سجده عادی را ندارد می تواند عزوجل خداوند نعمة
آیت  )حضرت امام، .به زمین گذاردن صورت و گونه ها نیز نوعی از شکر است که مى شود ظاهر خبر این و البته از کند

 م(اهلل مکار

 سرش با سجده، برای نماید، سجده زمین بر توانستنمی فرد و آمد پیش شکر سجده انجام برای علّتی و سبب اگر -
 )آیت اهلل سیستانی( .دهد انجام را متعال خداوند شکر و دهد دستش قرار کف باطن یا ظاهر بر را اشگونه و کند اشاره

 سجده تذلل و تعظیم -2
 1ان سجده تذلل و تعظیم خداوند وجود دارد؟ای به عنو سجدهآیا 

 و عبادت راجح اصل در سجده بلکه جلیل، خداوند خود و تعظیم ذلت اظهار بقصد کردن سجده است بله؛ مستحب  -
 این از سختتر لعین ابلیس بر عملى و هیچ نشده عبادت سجده به عملی مانند خداوند بلکه است طاعات اعظم بلکه

 حالت در که است وقتى عالم به خداوند بنده حاالت و نزدیکترین ببیند؛ به سجده را یه السالمعل دمآ اوالد که نیست
 علیه آدم حضرت که و روایت شده سجده دادن طول است و مستحب است أوّابین سنت کردن و سجده باشد سجده
 خشنى سنگ بر النی داشتندای طو سجده السالم علیهما الحسین بن على و حضرت بود سجده در روز شبانه سه السالم

 و حضرت "تصدیقا و ایمانا اهلل اال اله ال ورقا تعبدا اهلل اال الاله حقا حقا اهلل اال اله ال"در آن گفتند:  مرتبه هزار که
 جعفر بن موسى و حضرت رفته بخواب بزرگوار ان که مى بردند گمان که میداد طول را سجده آنقدر السالم علیه صادق
حضرت امام، آیت اهلل ) بودند. در سجده زوال وقت و تا مى رفت به سجده افتاب طلوع از بعد روز هر مالسال علیهما
 (مکارم

 اهلل ایت)بگذارد زمین بر مخصوص شکل به متعال، خداوند پیشگاه در خضوع قصد به که است همین سجده -
 (سیستانی

 مستحب قرآن سجده -3
 2ستحب است؟در تالوت چه آیاتی از قرآن انجام سجده م

 به رسیدن هنگام ،(312 آیه)اعراف  مبارکه سوره: است شده شمرده مستحب مورد یازده در تالوت سجده انجام -
نحل  مبارکه سوره ؛ «وَاآلصالِ بِالغُدُوِّ» عبارت به رسیدن هنگام( 02 آیه)رعد  مبارکه سوره ؛ «یَسْجُدون وَلَهُ» عبارت

 وَ» عبارت به رسیدن هنگام ،(012 آیه)اسراء  مبارکه سوره ؛ «یُؤمَرُونَ ما یَفعَلُونَ وَ» عبارت به رسیدن هنگام ،(21 آیه)
 آیه)حج  مبارکه سوره ؛ «بُکِیّاً وُ سُجَّداً خَرّو وَ» عبارت به رسیدن هنگام ،(22 آیه)مریم  مبارکه سوره ؛ «خُشُوعاً یَزیدُهُم

 ؛ «الخَیرَ افعَلُوا» عبارت به رسیدن هنگام ،(22 آیه)حج  مبارکه سوره ؛ «یَشاءُ ما یَفعَلُ» عبارت به رسیدن هنگام ،(02
 به رسیدن هنگام ،(32 آیه) نمل مبارکه سوره ؛ «نُفُوراً وَزادَهُم» عبارت به رسیدن هنگام ،(21 آیه)فرقان  مبارکه سوره

مبارکه  سوره و «وَأنابَ راکِعاً وَخَرَّ» عبارت به رسیدن هنگام ،(30 آیه) ص مبارکه سوره ؛«العَظیمِ العَرشِ رَبِّ» عبارت
 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(. «الیَسجُدُونَ» عبارت به رسیدن هنگام ،(30 آیه)انشقاق 

 تالوت سجده باشد، سجود ذکر آن در که ایآیه هر به رسیدن هنگام که است آن بهتر عالوه بر موارد مذکور باال -
 انی()آیت اهلل سیست .دهد انجام

                                         

 .32م السجود، فی فصل الوثقی، . العروة 0

 .0210. توضیح المسائل جامع، م3. العروه الوثقی، فصل فی اقسام السجود، م 3
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 سجده زیارت عاشورا -4
 عاشورا زیارت سجده حکم

 1حکم سجده زیارت عاشورا و شرایط معتبر در آن چیست؟

 (، آیت اهلل مکارم)امام خامنه ای .باشد می مستحب عاشورا زیارت انجام سجده -
 شرایط معتبر در سجده زیارت عاشورا

 2؟در صحت سجده زیارت عاشورا چه اموری معتبر است

 صورت در البته و 2است صحیح قطعا شود سجده زمین از ماکول غیر و ملبوس غیر بر اگر عاشورا یارتز سجده در -
)امام  .نیست شرط سجده این در نماز سجده شروط باقی کند؛ سجده تواند می که شییء هر به رجاء قصد به فقدان،

 خامنه ای(

 صحت در شروط باقی است؛ صحیح( پوشاکی و راکىخو غیر) روید مى زمین از آنچه و زمین بر عاشورا زیارت سجده -
 )آیت اهلل مکارم( .نیست شرط سجده این

 قرآن تالوتسجده 
 تالوت سجدهوجوب  موارد

 4در تالوت کدام یک از آیات قرآن انجام سجده واجب است؟

 سوره ،23 آیه منج سوره .22 فصلت آیه سوره ،02 آیه سجده این آیات به ترتیب سوره های قرآنی عبارتند از: سوره -
 . )مراجع تقلید(02 آیه علق

 کیفیت انجام سجده تالوت
 5 کیفیت انجام سجده تالوت را بیان کنید.

 بگوید؛ تکبیر سجده از سربرداشتن از بعد است مستحب و ندارد سالم و تشهّد االحرام، تکبیرة قرآن، واجب سجده -
 مستحب چه اگر نیست واجب ذکر تالوت سجود در و است کافی بگذارد زمین بر سجده قصد به را پیشانی که، همین و

 وال مستنکفا وال عبادتک عن المستکبرا ورقا تعبدا رب یا لک سجدت" بگوید که است ان بهتر لکن ذکرى بهر است

                                         

 سایت آیت اهلل مکارم: 0222/12/02، تاریخ:  230223 شماره سوال  اجتماعی و فرهنگی مسائل  جامع سامانه . سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت 0

https://makarem.ir/main.aspx?reader=0&pid=20222&lid=1&mid=32232&catid=1 

، سایت آیت اهلل 0222/12/32. تاریخ: 22پژوهشی جلسه ، طرح شده در جلسات پژوهشی، نظر0133313 شماره سوال  نماز  جامع سامانه . سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت 3
 مکارم:

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&mid=323223&CatID=-3 

 . نتیجه جلسه پژوهشی اساتید سایت ادمین:  2
 کند. سجده نباشد ملبوس و ماکول که دیگری چیز بر

 کان إن و: )فرمایند می احتیاط از بعد تالوه در چون باشد، علیه السجود مایصح بر سجده که دارند مستحب احتیاط شکر و تالوه سجده مورد در تحریر در سره قدس امام مرحوم
 ( علیه السجود یصح ما على الجبهة وضع السبعة، المساجد وضع فیه األحوط و النیة، مع الجبهة وضع مجرد السجود هذا فی یکفی و:) فرمایند می شکر ودر ،(اللزوم عدم األقوى

 بتوانیم اگر حال .ندارد اشکال...  و شیشه مثال ملبوس و ماکول غیر بر سجده که شود می این نتیجه لذا اند، داده جواز عدم به فتوی مورد دو هر در ملبوس و ولماک به نسبت بله
 کند سجده نباشد بوسمل و ماکول که دیگری چیز بر: داد پاسخ میتوان نیست هم بعید که داد سرایت نیز دیگر مستحب های سجده به را کالم همین

 .0122. توضیح المسائل مراجع، م3. العروه الوثقی، فصل فی اقسام السجود، م 0

2 00درس0. امام خامنه ای  رساله اموزشی ج 0213، توضیح المسائل جامع، م 0122و  2012م مراجع، المسائل ، توضیح02و  02م السجود، أقسام فی فصل السجود، الوثقی، العروه0.   

 

https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&pid=61898&lid=0&mid=27825&catid=0
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=262672&CatID=-2
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 اهللُ إلَّا إلهَ ال تَصْدیقاً، و یماناًإ اهللُ إلَّا إلهَ ال حَقّاً، حَقّاً اهللُ إلَّا إلهَ ال» :بگوید یا "مستجیر خائف ذلیل عبد انا بل مستعظما
 بگوید یا .«مُسْتَجیرٌ خائِفٌ ضَعیفٌ ذَلیلٌ عَبْدٌ اَنْا بَلْ مُسْتَکْبِراً، واَل مُسْتَنْکِفاً ال وَرِقّاً، تَعَبُّداً رَبِّ یا لَکَ سَجَدْتُ وَرِقّاً، عُبُوْدیَّةً

 حضرت که آن چیزی را بگوید یا "العفو فالعفوا الهی دعوا ما الى اکواجبن انکروا ما منک وعرفنا کفروا بما امنا الهی"
 عن و بمعافاتک سخطک من برضاک اعوذ" :است این وآن فرموده باسم اقرء سوره سجده در وآله علیه اهلل صلى رسول

 . )حضرت امام، آیت اهلل مکارم("نفسک على اثنیت کما انت علیک ثناء احصى ال منک بک و اعوذ عقوبتک

 شرایط دیگر ولی. کند سجده آنها بر تواندمی نماز در که کند سجده چیزهایی بر باید قرآن واجب یسجده در -
 الزم قرآن، واجب یسجده در. نیست الزم سجده این در آن امثال و بودن وضو با بودن، قبله به رو مانند نماز یسجده
 حقاً، حقاً اهلل الّا الاله: »بگوید را ذکر این است بهتر و ست،ا مستحب آن در ذکر گفتن ولی شود، گفته ذکر آن در نیست
 عبدٌ أنا بل مُستکبراً، ال و مستنکفاً ال رِقّاً، و تعبّداً ربّ یا لک سجدتُ ورقّاً، عبودیّتاً اهلل الّا الاله وتصدیقاً، ایماناً اهلل الّا الاله
 (ای خامنه امام) .«مستجیرٌ خائفٌ ضعیفٌ ذلیلٌ

و مستحب است بعد از سربرداشتن از سجده تکبیر بگوید؛  ندارد سالم و تشهّد االحرام، تکبیرة قرآن، واجب سجده -
 بهتر و است مستحب تالوت سجده در ذکر گفتن و است بگذارد کافی زمین بر سجده قصد به را پیشانی و همین که،

 رَبِّ یا لَکَ سَجَدْتُ وَرِقّاً، عُبُوْدیَّةً اهللُ إلَّا إلهَ ال تَصْدیقاً، و إیماناً اهللُ اإلَّ إلهَ ال حَقّاً، حَقّاً اهللُ إلَّا إلهَ ال:»بگوید که است این
 از سربرداشتن از بعد است مستحب و .«مُسْتَجیرٌ خائِفٌ ضَعیفٌ ذَلیلٌ عَبْدٌ اَنْا بَلْ مُسْتَکْبِراً، واَل مُسْتَنْکِفاً ال وَرِقّاً، تَعَبُّداً

 )آیت اهلل سیستانی( .بگوید تکبیر تالوت، سجده

 بررسی شرایط صحت سجده قرآن
 طهارت )حدثی و خبثی(

 1آیا این سجده را بدون وضو هم می توان انجام داد؟

 هم حائض یا جنب فرد برای اگر بنابراین باشد؛ تیمّم یا غسل یا وضو با فرد نیست الزم تالوت سجده بله؛ در -
 .بیاندازد تأخیر را آن انجام نیست جایز و آورد جا به را تالوت سجده است بواج بیاید، پیش تالوت سجده موجب

 آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( امام خامنه ای، )حضرت امام،

 2اگر بدن و یا لباس مکلف نجس باشد می تواند این سجده را انجام دهد؟

 شرط نمازگزار لباس در که مواردی سایر زنی و باشد پاک او پیشانی جای و بدن در صحت این سجده الزم نیست -
 آیت اهلل سیستانی(امام خامنه ای، )حضرت امام،  .نیست شرط او لباس در باشد،می

 احتیاط واجب طهارت موضع سجده است. )آیت اهلل مکارم( -

 إباحه مکان 
 3حکم سجده تالوت در مکان غصبی چیست؟

 (آیت اهلل مکارم، مکان غصبی باطل است. )حضرت امام سجده واجب در -

 نباشد. )آیت اهلل سیستانی( غصبی تالوت سجده مکان واجب، احتیاط بنابر -

 إباحه لباس

                                         

 .0211توضیح المسائل جامع، م  ،00درس ای، خامنه امام آموزشی، ، رساله02م السجود، أقسام فی فصل السجود، الوثقی، عروه. ال 0

 .0210توضیح المسائل جامع، م ؛ 0011امام خامنه ای، جزوه اختالف فتاوی ارسالی دی ماه ، 02م السجود، أقسام فی فصل السجود، الوثقی، . العروه 3

 .222، توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، م0322، توضیح المسائل جامع، م 02م السجود، أقسام فی فصل السجود، الوثقی، . العروه 2
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 1آیا غصبی نبودن لباس سجده کننده در صحت سجده تالوت شرط است؟

 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( .نیست شرط لباس اباحه -

 . )آیت اهلل مکارم(اباحه لباس در صحت سجده واجب قرآن بنابر احتیاط شرط است -

 ستر عورت

 2آیا انجام سجده تالوت بدون حجاب صحیح است؟

بپوشاند.  را بدنش و سر موی زن، یا بپوشاند را خود عورت فرد نیست موقع انجام سجده )اگر نامحرم نباشد( الزم -
 آیت اهلل سیستانی( امام خامنه ای، )حضرت امام،

نیست، لکن ستر عورت واجب  واجب بیند نمی نامحرم که جایی رد سجده این در زنان برای کامل حجاب رعایت -
 است. )آیت اهلل مکارم(

 استقبال
 3آیا استقبال در صحت سجده تالوت شرط است؟

 آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(امام خامنه ای، رو به قبله بودن در سجده تالوت شرط نیست. )حضرت امام،  -

 سجده بر مایصح السجود علیها

 4این سجده را می توان در حال اختیار بر غیر ما یصح السجود علیها انجام داد؟ آیا

 نماز در که سجده شرایط سایر ولی کرد سجده پوشاکی و خوراکی چیزهای بر شود نمی قرآن واجب سجده در -
 )حضرت امام( .کنند مراعات نیست الزم است

 (ای خامنه امام) .کند سجده آنها بر تواندمی نماز در که کند سجده چیزهایی بر باید قرآن واجب یسجده در -

)آیت اهلل  .بگذارد است صحیح آن بر سجده که دیگری شیء یا مهر بر را باید پیشانی فرد واجب احتیاط بنابر -
 سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 نیت
 5آیا سجده تالوت باید به قصد قربت انجام شود؟

)حضرت امام، آیت اهلل  .باشد تالوت سجده نیت و به متعال خداوند پیشگاه در خضوع قصد به است واجب -
  سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 رعایت مسمای سجده

 6آیا کسی که عذر ندارد می تواند این سجده را به گذاردن مهر به پیشانی انجام دهد؟

رت امام، آیت اهلل )حض .کرد سجده بگویند دیدند، مردم اگر خیر؛ و باید پیشانی را طوری بر زمین بگذارد که -
 سیستانی، آیت اهلل مکارم(

                                         

 . سایت آیت اهلل مکارم:0210، توضیح المسائل جامع، م 02م السجود، أقسام فی فصل السجود، الوثقی، . العروه 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02223&mid=322001 
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 گذاردن باقی اعضای سجده بر زمین

 1آیا در سجده تالوت گذاردن باقی اعضای سجده روی زمین شرط است؟

( پیشانی از غیر) سجده مواضع سایر قرآن واجب سجده در فرد که است آن مستحب خیر شرط نیست؛ لکن احتیاط -
 آیت اهلل سیستانی(امام خامنه ای، )حضرت امام،  .بگذارد زمین بر خواهد شد، ذکر نماز سجده در که دستوری به نیز را

 بنابر احتیاط سایر اعضا نیز روی زمین گذاشته شود. )آیت اهلل مکارم( -

 سجده در زمین ناهموار

 از بیش نشانگشتا سر و زانوها جای از فرد پیشانی آیا الزم است سجده واجب قرآن در جایی انجام شود که جای

 2تر نباشد؟پایین یا بلندتر بسته انگشت چهار

 خیر شرط نیست لکن احتیاط مستحب است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

 در حاالت مختلف قرآنسجده وجوب بررسی 
 تالوت کامل آیات یا گوش دادن به آن  حکم

 3که سجده واجب دارند چیست؟ آیاتییا گوش دادن کامل وظیفه مکلف بعد از خواندن 

 از بعد دهد، گوش یا بخواند کامل طور به را آن انسان اگر است که دارسجده آیه یک سوره این چهار از یک هر در -
آیت اهلل امام خامنه ای، حضرت امام، . )گویندمی تالوت سجده را آن و کند سجده فوراً است واجب آیه، آن شدن تمام

 (مکارم، آیت اهلل سیستانی

 حکم گوش دادن به صوت نامفهوم آیه سجده

اگر کسی به تالوت آیه سجده گوش دهد لکن صدا به صورت همهمه باشد و کامال مفهوم نباشد الزم است سجده 

 4کند؟

 کافی( آن وجوب برای) همهمه شنیدن این بر بنا دهد، تمیز هم از را آیه حروف و کلمات شنیدن، هنگام است الزم -
 . )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(نیست

 حکم تکرار پشت سر هم آیه در یک زمان
اگر کسی مثال مشغول حفظ کردن آیه سجده است الزم است به هر تعدادی که در جلسه تالوت می کند سجده 

 5کند؟

 رم(بله؛ واجب است سجده را تکرار کند. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکا -

 کیفیت تکرار سجده واجب قرآن

کسی که مثال دوبار سجده تالوت بر او واجب است آیا بعد از سجده اول واجب است کامال بنشیند و بعد به سجده 

 بعدی برود یا اینکه جدا شدن پیشانی از مهر کفایت می کند؟

بنشیند و بعد به سجده دیگر در صدق تعدد سجده صرف برداشتن پیشانی از مهر کافی است و الزم نیست کامال  -

                                         

 . سایت آیت اهلل مکارم:0322توضیح المسائل جامع، م  ،00درس ای، خامنه امام آموزشی، ، رساله02م السجود، أقسام فی فصل السجود، الوثقی، . العروه 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02223&mid=322001 

 .0322، توضیح المسائل جامع، م 02م السجود، أقسام فی فصل السجود، الوثقی، . العروه 3

 .0321توضیح المسائل جامع، م .0122م مراجع، المسائل توضیح ،00درس ای، امنهخ امام آموزشی، ، رساله0م السجود، أقسام فی فصل السجود، الوثقی، . العروه 2

 .00. العروه الوثقی، فصل فی اقسام السجود، م 0

 .2. العروه الوثقی، فصل فی اقسام السجود، م 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45572&mid=258140
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 بعدی برود، گرچه این امر احتیاط مستحب است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(

احتیاط واجب آن است که بعد از سربرداشتن از سجده اول بنشیند و بعد سجده بعدی را انجام دهد. )آیت اهلل  -
 مکارم(

 تالوت آیات مقارن با گوش دادن آنحکم 
 1بخواند دو سجده بر او واجب می شود؟ را آن نیز خودش دهد،می گوش را دارسجده آیه هک موقعی انسان اگر

-  
 آیت اهلل سیستانی(امام خامنه ای، حضرت امام، بله الزم است دوبار سجده کند. ) -

 . )آیت اهلل مکارم(است کافى سجده یک در فرض مذکور -

 حکم تکرار سجده در فرض گوش دادن به همخوانی آیه سجده
اگر گروهی با هم مشغول تالوت آیه سجده باشند و کسی آن را گوش کند آیا الزم است به تعداد افراد سجده را 

 2تکرار کند؟

 در این صورت تکرار سجده الزم نیست. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( -

 ( مکارم اهلل آیت. )است کافی سجده یک باشد زمان یک در اگر -

 تکمیل آن با گوش دادنحکم تالوت بخشی از آیه و 
 3اگر شخصی تا نصف آیه را خودش تالوت کرد و مابقی آن را فقط مستمع بود آیا سجده بر وی واجب است؟

 احتیاط واجب است که سجده انجام شود. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( -

 احتیاط مستحب است سجده را انجام دهد. )آیت اهلل سیستانی( -

 دهحکم تالوت قسمتی از آیه سج
 4اگر قاری بخشی از آیه را بخواند و یا کلماتی از آن را تالوت کند آیا باز هم واجب است سجده کند؟

 بخواند، را آن از قسمتی تنها و نخواند را آیه تمام فرد اگر بنابراین است؛ آیه مجموع تالوت، سجده شدن واجب سبب -
، آیت آیت اهلل سیستانیحضرت امام، ) .شودنمی واجب تالوت سجده باشد، سجود لفظ دارای خوانده که قسمتی هرچند

 (اهلل مکارم

 حکم غلط خواندن آیه سجده
دهد، آیا در این صورت سجده بر او  گوش خواندمی غلط که شخصی به تالوت یا بخواند غلط را سجده آیه فرد اگر

 5واجب است؟

 آیت اهلل مکارم( به احتیاط واجب در این صورت نیز سجده را انجام دهد. )حضرت امام، -

)آیت  .دهد انجام تالوت سجده باید آورد، حساب به شده خوانده غلط که قرآنی را آن عرف است که ایگونه اگر به -
 اهلل سیستانی(

 حکم نوشتن آیه یا نگاه به آن و یا تصور آیه سجده

                                         

 .221. توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، م0320، توضیح المسائل جامع، م 0120م مراجع، المسائل ، توضیح2م السجود، اقسام فی فصل الوثقی، . العروه 0

 .2. العروه الوثقی، فصل فی اقسام السجود، م 3

 .2. العروه الوثقی، فصل فی اقسام السجود، م 2

 .0323، توضیح المسائل جامع، م 0م السجود، أقسام فی فصل السجود، الوثقی، . العروه 0

 .0322ح المسائل جامع،  م ، توضی2م السجود، اقسام فی فصل الوثقی، . العروه 2
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واجب  آن به دادن گوش یا دنخوان بدون سجده آیه به نگاه یا ذهن در آن تصوّر یا آیه نوشتن با تالوت آیا سجده

 1می شود؟

 (، آیت اهلل مکارمآیت اهلل سیستانیحضرت امام، در موارد مذکور سجده واجب نیست. ) -

 حکم خواندن کامل ترجمه آیه سجده
 2تالوت با خواندن ترجمه آیه بر مکلف واجب می شود؟ سجده آیا

آیت اهلل حضرت امام، ) .شودنمی واجب وتتال سجده دهد گوش یا بخواند را سجده آیه ترجمه تنها فرد اگر -
 (، آیت اهلل مکارمسیستانی

 حکم شنیدن آیات بدون قصد و اختیار
 3اگر مکلف در جایی بدون قصد و اختیار این آیات را بشنود آیا باز هم انجام سجده بر او واجب است؟

 آیت اهلل سیستانی(ضرت امام، ح) .است بهتر نمودن سجده هرچند نیست؛ واجب سجده اختیار، بدون شنیدن در -

 در شنیدن هم بنابراحتیاط سجده واجب است. )آیت اهلل مکارم( -

 حکم گوش دادن به تالوت مجنون یا غیر ممیز

 گوش را آن فرد و بخواند را دارسجده آیه دهد،نمی تشخیص را قرآن که ایبچه یا دیوانه یا خواب شخصِ آیا اگر

 4دهد؛ سجده واجب می شود؟

 (امام حضرت. )نیست واجب سجده -

 (سیستانی اهلل آیت. )است واجب سجده دهد گوش اگر -
 (مکارم اهلل آیت) شود می واجب سجده دهد گوش انسان و باشند داشته قران قرائت قصد مجنون و صغیر اگر -

 شوخی و اذیت برای واجب سجده آیه قرائت

 5گردد؟ می واجب سجده آیا واندبخ دار سجده آیه کردن، شوخی یا کردن اذیت برای شخصی هرگاه

)آیت اهلل  .نیست واجب گردد حرج و عسر موجب که کنند تکرار زیاد اگر ولی است واجب سجده سوال، فرض در -
 مکارم(

 آیه توسط رسانهحکم گوش دادن 

 6حکم کسی که به آیه سجده از طریق رسانه )رادیو، تلویزیون، ...( گوش کند چیست؟

 ط شده سجده واجب نمی شود. )حضرت امام( در گوش دادن به صدای ضب -

 شود می واجب سجده همراه تلفن یا تلویزیون، و رادیو یا صوت ضبط از سجده آیه به دادن گوش با سوال فرض در -
 نیست. )امام خامنه ای( مستقیم غیر و مستقیم بین فرقی و

                                         

 .0320، توضیح المسائل جامع،م 2م السجود، أقسام فی فصل السجود، الوثقی، . العروه 0

 .0320، توضیح المسائل جامع، م 02م السجود، أقسام فی فصل السجود، الوثقی، . العروه 3

 .0321، توضیح المسائل جامع،م 0120م ،مراجع المسائل . توضیح3السجود، م أقسام . العروه الوثقی، السجود، فصل فی 2

 .0322، توضیح المسائل جامع،م 0122م مراجع، المسائل ، توضیح2م السجود، أقسام فی فصل السجود، الوثقی، و العروه 0سجده تالوت م  0. تحر یر الوسیله  ج  0

 . سایت آیت اهلل مکارم: 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02223&mid=322002 

: تفتاءاس سایت ادمین امام خامنه ای، شماره ،00درس ای، خامنه امام آموزشی، ، رساله0122م مراجع، المسائل ، توضیح02م السجود، أقسام فی فصل . العروه الوثقی، السجود، 2
 . سایت آیت اهلل مکارم:0322، توضیح المسائل جامع، م 0222/03/12: استفتاء تاریخ    202232

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02223&mid=322023 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45572&mid=258143
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45572&mid=258132
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 در و نیست واجب سجده کند، گوش را دارسجده آیه آن، مانندِ و( DVD یا CD) فشرده هایلوح یا صوت ضبط از اگر -
 شخصی اگر ولی دارد؛ را حکم همین شود،می پخش و شده ضبط قبالً قرآن صدای اگر نیز تلویزیونی یا رادیویی پخش

 واجب سجده، دهد، گوش را آن فرد و شود پخش مستقیم طور به و بخواند را دارسجده آیه تلویزیون یا رادیو ایستگاه در
 یت اهلل سیستانی()آ .است

 )آیت اهلل مکارم( .کند سجده که است آن واجب احتیاط سوال، فرض در -

 خواندن آیه سجده دار در سجده
 1آیا همان سجده کفایت می کند؟ دهد، گوش یا و بخواند را سجده آیة سجده، حال در اگر 

 و قرآن واجب سجدة قصد به سجده همان دادن ادامه و رود سجده به سپس بردارد، سجده از سر است خیر؛ واجب -
 سجده، قصد بدون که جایی در است همچنین و کند نمی کفایت دیگر طرف به سجده جای از پیشانی کشیدن یا

 بخواند. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( را آن یا کند گوش را سجده آیة و باشد زمین روی اش پیشانی

 آیه سجده حال در نماز غیر در است و هرگاه صحیح نمازش و نیست الزم دیگر ی جدهنماز است س سجده در اگر -
 )آیت اهلل مکارم( .کند سجده دوباره و بردارد سجده از سر باید دهد، فرا گوش آن به یا بخواند را سجده

 حکم ترک سجده واجب قرآن
 2کم چیست؟اگر قاری یا مستمع بعد از واجب شدن سجده تالوت آن را بجا نیاورد ح

 عمدا
 تأخیر ـ معصیت روی از اگرچه ـ را مکلف این سجده چنانچه و نیست جایز آن تأخیر و است فوری سجده وجوب -

 (، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم)حضرت امام .شود نمی ساقط آن وجوب و آورد جا به را آن باید بیندازد،

 نسیانا

 (، آیت اهلل مکارمآیت اهلل سیستانیحضرت امام، نماید. ) سجده آمد، یادش وقت هر باید کرد، فراموش اگر و -

 سجده واجب قرآن در تعدادحکم شک 
 2اگر فرد چند بار ایه سجده واجب را گوش نموده ودر تعداد آن شک دارد وظیفه چیست؟

 ( مکارماهلل ت، ای)حضرت امام، ایت اهلل سیستانیانجام حداقل کافی است  -

 4یانشک در اتحکم 
 اگرفرد تعداد را یقین داشته ولی شکش در انجام مقدار واجب شده باشد وظیفه چیست؟ 

 (حضرت امام، ایت اهلل سیستانی، ایت اهلل مکارم). احتیاط نموده و بنارا بر اقل بگذارد باید -

                                         

 . سایت آیت اهلل مکارم:0122م مراجع، المسائل ، توضیح00روه الوثقی، فصل فی اقسام السجود، م. الع 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02223&mid=322022 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02223&mid=322002 

، توضیح المسائل جامع،م 0شکر، م سجده و قرآن تالوت در واجب تحریرالوسیله، سجده .0122م مراجع، المسائل ، توضیح2م السجود، أقسام فی فصل السجود، الوثقی، . العروه 3
0321. 

 .02العروه الوثقی فصل فی اقسام السجود م   2

 .02العروه الوثقی فصل فی اقسام السجود م  0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45572&mid=258138
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45572&mid=258146
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 نماز سجده

 حکم سجده در نماز
 0حکم سجده در نمازها چیست؟

 و پیشانی که است آن سجده و کند سجده دو رکوع از بعد مستحب، و واجب ینمازها از رکعت هر در باید نمازگزار -
امام خامنه ای، آیت اهلل  حضرت امام،). بگذارد زمین بر را پاها بزرگ انگشت دو سر و زانو دو سر و دست دو کف

 سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 حکم زیاد شدن سجده
 الف( در نمازهای واجب

 عمدا
 3عمدا یک یا دو سجده زیاد کند نمازش چه حکمی دارد؟واجب  از نماز شخصی در یک رکعتاگر 

 آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(امام خامنه ای، نمازش باطل است. )حضرت امام،  -

 سهوا
 حکم زیاد شدن سهوی دو سجده در یک رکعت

 2ارد؟اگر نمازگزار در یک رکعت نماز واجب اشتباها دو سجده زیاد کند نمازش چه حکمی د

  امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم( ،حضرت امام) .در این صورت نماز باطل است -

 شخص گفته به که کسی مانند قاصر جاهل)در صورت سهو و جهل قصوری بنابر احتیاط واجب نماز باطل است.  -
 (انیآیت اهلل سیست) (.شده معلوم رساله یا او خطای بعداً و کرده اعتماد معتبری رساله یا موثّقی

 حکم زیاد شدن سهوی یک سجده

 4اگر نمازگزار سهوا در یک رکعت نماز واجب سه بار سجده کند حکم نمازش چیست؟

 نماز را ادامه دهد و صحیح است. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم( -

  یت اهلل سیستانی()ا شود و احتیاط مستحب است که برای سجده اضافی، سجده سهو به جا آوردنمازش باطل نمی -

 ب( در نمازهای مستحب

 عمدا
 2آیا زیاد کردن عمدی سجده )یک یا دو سجده( در نماز مستحبی هم مبطل نماز است؟

 آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(امام خامنه ای، بله؛ نماز باطل است. )حضرت امام،  -

 سهوا

                                         

 02، درس 0، جامام خامنه ای، رساله آموزشی 0102توضیح المسائل م السجود، الوثقی، العروه .0

، تحریرالوسیله، فصل فی 02. رساله اموزشی امام خامنه ای، درس0102و  0102 و ،0320 و 0322و 203م مراجع، المسائل . توضیح3لوة، مالخلل الواقع فی الص الوثقی، العروه .3
 .200. توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، م0321، توضیح المسائل جامع، م0السجود، م

، 0012و  0320جامع، م المسائل ، توضیح0102و ،0320 و 0322و 203م مراجع، المسائل د، مقدمه بحث. توضیح. و فصل فی السجو00م الصلوة، فی الواقع الخلل الوثقی، العروه .2
 322امام خامنه ای جزوه نماز ارسالی دفتر م  .200م مکارم، اهلل آیت المسائل توضیح

 0321م  0توضیح المسائل جامع ج .200م مکارم، اهلل آیت المسائل توضیح 322م . امام خامنه ای جزوه نماز ارسالی دفتر 00الخلل الواقع فی الصلوة، م الوثقی، العروه .0

 .200م مکارم، اهلل آیت المسائل ، توضیح02درس ای، خامنه امام اموزشی . رساله0102و  0102 . توضیح المسائل مراجع، م3الخلل الواقع فی الصلوة، م الوثقی، العروه .2
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 حکم زیاد شدن سهوی دو سجده در یک رکعت

 0یک رکعت نماز مستحبی اشتباها دو سجده زیاد کند نمازش چه حکمی دارد؟اگر نمازگزار در 

 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(  نماز مستحبی را باطل نمی کند. -

 مکارم( آیت اهلل ) بنا بر احتیاط واجب نماز را باطل می کند. -

 حکم زیاد شدن سهوی یک سجده

 3ر سجده برود حکم نمازش چیست؟سه با نماز مستحبی اگر نمازگزار سهوا در یک رکعت

 نماز را ادامه دهد و صحیح است. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

 حکم کم شدن سجده
 الف( در نمازهای واجب

 عمدا
 2حکم ترک عمدی یک سجده در نماز واجب چیست؟

 ستانی، آیت اهلل مکارم(آیت اهلل سیامام خامنه ای، نماز باطل است. )حضرت امام،  -

 سهوا
 حکم کم شدن سهوی دو سجده از یک رکعت

 0اگر نمازگزار دو سجده از یک رکعت را فراموش کند نمازش چه حکمی دارد؟

 را آنچه سجدتین، انجام از بعد و برگردد است واجب بیاید یادش بعد رکعت رکوع به رسیدن از قبل که صورتی در -
 آخر رکعت سجدة دو که بیاید یادش به واجب سالم گفتن از قبل اگر و دهد ادامه را نماز و دکن اعاده کرده مقدم اشتباها

 انجام عملی نماز سالم از بعد اگر و دهد سالم و بخواند تشهد دوباره و آورد بجا را سجده دو باید است، نیاورده بجا را
 دو که بیاید یادش بعد و نماید قبله به پشت مثالً کند، می باطل را نماز بیفتد اتفاق سهواً یا عمداً نماز در اگر که دهد

 باید بیاید، یادش کند می باطل را نماز که کاری انجام از پیش اگر ولی است باطل نمازش نیاورده، بجا را آخر سجده
 برای سهو سجده دو و بگوید آن از بعد دوباره را سالم و تشهد و آورد بجا کرده فراموش که را ای سجده دو و برگردد
. نماید اعاده آن از بعد را نماز اصل که است آن مستحبّ احتیاط و است صحیح نمازش و آورد بجا گفته اول که سالمی

 ( امام حضرت)

 را آنچه سجدتین، انجام از بعد و برگردد است واجب بیاید یادش بعد رکعت رکوع به رسیدن از قبل که صورتی در -
. است باطل نماز بیاید یادش بعد رکعت رکوع به رسیدن از بعد اگر ولی دهد ادامه را نماز و کند اعاده کرده مقدم اشتباها

 ( ای خامنه امام)

 را آنچه سجدتین، انجام از بعد و برگردد است واجب بیاید یادش بعد رکعت رکوع به رسیدن از قبل که صورتی در -
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 احتیاط بنابر بیاید یادش بعد رکعت رکوع به رسیدن از بعد اگر ولی دهد ادامه را نماز و کند اعاده کرده مقدم اشتباها
 مرتکب هم نماز مبطالت از و بدهد را نماز سالم و بیفتد اتفاق آخر رکعت در نسیان این اگر و است؛ باطل نماز واجب
 احتیاط ابربن و بگوید سالم و تشهد و دهد انجام را ها سجده آمد یادش صلوة منافی از قبل اگر و است باطل نماز شود

 (سیستانی اهلل آیت. )دهد انجام سهو سجده اضافی سالم برای واجب

 را آنچه سجدتین، انجام از بعد و برگردد است واجب بیاید یادش بعد رکعت رکوع به رسیدن از قبل که صورتی در -
 و است؛ باطل نماز اید یادش بعد رکعت رکوع به رسیدن از بعد اگر ولی دهد ادامه را نماز و کند اعاده کرده مقدم اشتباها

 اگر و است باطل نماز شود مرتکب هم نماز مبطالت از و بدهد را نماز سالم و بیفتد اتفاق آخر رکعت در نسیان این اگر
 اضافی سالم برای واجب احتیاط بنابر و بگوید سالم و تشهد و دهد انجام را ها سجده آمد یادش صلوة منافی از قبل

 (مکارم اهلل آیت. )دده انجام سهو سجده

 حکم کم شدن سهوی یک سجده از نماز

 1اگر نمازگزار یک سجده از نماز را فراموش کند چه حکمی دارد؟

اگر پیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید، باید برگردد و به جا آورد ولی اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید باید  -
 آن دو سجدة سهو به جا آورد. )حضرت امام( بعد از سالم نماز آن قضا نماید و بعد از 

اگر و جا آوردهاگر یک سجده را فراموش کند و پیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید، باید فوراً بنشیند و سجده را ب -
 دو سجدة بنابر احتیاط واجببنا  در رکوع رکعت بعد یا بعد از آن متوجه شود، باید بعد از سالم نماز، سجده را قضا کند و

 سهو انجام دهد. )امام خامنه ای(

از نماز شود که شرعاً  یوارد بخش یادامه داشته باشد، تا وقت یفراموش یناگر نمازگزار سجده را فراموش کند و ا -
که  یایدب یادشبعد از آن  یابرگردد و سجده را به جا آورد، به عنوان مثال اگر نمازگزار در نماز عصر در رکوع  تواندینم

مستحب است سجده  یاطو احت یدد بعد از سالم نماز، سجده را قضاء نمایفراموش کرده، با یشرا از رکعت پسجده  یک
 )آیه اهلل سیستانی( به جا آورد. یزسهو ن

 برای سجده فراموش شده بنابراحتیاط واجب سجده سهو واجب است. )آیه اهلل مکارم( -

 ب( در نمازهای مستحب

 عمدا
 3مدا یک سجده را ترک کند حکم نمازش چیست؟اگر کسی در نماز مستحبی ع

 نماز در این صورت باطل است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

 سهوا
 حکم کم شدن سهوی دو سجده از یک رکعت

 3حکم چیست؟ نماید ترک سهواً را دو سجده مستحبّی، نماز در یک رکعت از نمازگزار اگر

. شودمی باطل نمازش واجب احتیاط بنابر آورد، جا به را آن و برگردد تواندنمی رعاًش که شود متوجه زمانی اگر -
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 (مکارم اهلل ایت امام، حضرت)

 در اگر مثال عنوان به شود،می باطل نمازش آورد، جا به را آن و برگردد تواندنمی شرعاً که شود متوجه زمانی اگر -
 نمازش است، نداده انجام را اول رکعت سجده دو که شود متوجّه نماز مسال از بعد یا تشهّد خواندن هنگام مغرب نافله
 ( سیستانی اهلل آیت. )است باطل

 حکم کم شدن یک سجده

 1در نمازی مستحبی یک سجده را فراموش کرد حکم چیست؟ اگر نمازگزار

 کار باید شده، آن از دبع رکن مشغول که بیاید یادش موقعی و کند فراموش را نافله کارهای از یکی نمازگزار اگر -
 به کندنمی باطل را مستحبّی نماز رکن، زیادی حال این در و آورد جا به را رکن آن دوباره و دهد انجام را شده فراموش

 اوّل نماز در مثالً اینکه یا نخوانده را( سوره و حمد) قرائت که بیاید یادش رکوع در صبح نافله در نمازگزار اگر مثال طور
 این در و برود رکوع به دوباره و بخواند را آن و برگردد باید خوانده، را توحید بار یک قدر، سوره بار سی جای به ماه،

 بیاید یادش دوم سجده در و کند فراموش را رکوع صبح نافله در اگر همچنین. کندنمی باطل را نافله رکوع، زیادی حال،
)حضرت امام،  .کندنمی باطل را نافله سجده دو زیادی و دهد انجام را دهسج دو دوباره و آورد بجا را رکوع و برگردد باید

 آیت اهلل سیستانی(

شده، بنابر  آن از بعد رکن مشغول که بیاید یادش موقعی و کند فراموش را نافله کارهای از یکی نمازگزار اگر  -
 و نماز را اعاده نماید. )آیت اهلل مکارم(آورد  جا به را رکن آن دوباره و دهد انجام را شده فراموش کار احتیاط واجب

 واجبات سجده نماز

 به طور معمول در سجده گذاردن هفت موضع بر زمین -1
 2گذاردن کدام اعضا بر زمین در حال اختیار در سجده نماز شرط است؟

 بزرگ نگشتا دو و زانو دو و دست دو کف پیشانی، گذاشتن بر عالوه نمازگزار است واجب نماز، در سجده حال در -
 (، آیت اهلل مکارمآیت اهلل سیستانیامام خامنه ای، حضرت امام، ) .بگذارد زمین بر را )مساجد هفتگانه( پاها

 3می کند؟ کفایت از سجده نمازاگر کسی مواضع سجده را به نحو غیر معمول بر زمین قرار دهد آیا 

 دوباره را نماز باید مستحب بنابراحتیاط  بچسباند، نزمی به را شکم و سینه مثالً کند، سجده معمول غیر طور به اگر -
 دوباره را نماز واجب باید بنابراحتیاط برسد، زمین به شد گفته که عضوی هفت چه اگر کند، دراز را پاها اگر ولی بخواند،
 (حضرت امام) .بخواند

 کند،چنانچه دراز مقداری را پاها بچسباند یا زمین به را شکم و سینه مثالً کند، سجده معمول غیر طور به اگر -
)آیت  .است باطل او نماز ننمایند صدق سجده و کشیده دراز بگویند اگر ولی است، صحیح نمازش کرده سجده بگویند

 اهلل سیستانی(

 .است باطل اش سجده بچسباند، زمین بر را بدن عضو هفت و بخوابد مثال کند، سجده معمول غیر طور به گاه هر -
 )آیت اهلل مکارم(
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 پیشانی، رکن مساجد هفتگانهالف( 
 1اگر بعد از گذاردن باقی اعضای سجده بر زمین پیشانی بر زمین قرار نگیرد آیا سجده محقق شده است؟

 پیشانی اگر ولی برسد زمین به دیگر جاهای چه اگر. است نکرده سجده نگذارد زمین به سهوا یا عمداً را پیشانی اگر -
)حضرت امام، آیت  .است صحیح سجده نگوید را ذکر سهواً یا نرساند، زمین به را دیگر اهایج سهواً و بگذارد زمین را به

 اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 مراد از پیشانی

 2مراد از پیشانی در سجده چه مقدار از آن است؟

 پهنا، نظر از و بروهاا و بینى باالى قسمت تا سر موى رستنگاه از صورت درازاى نظر از اینجا، در پیشانى از منظور -
 مهر روی بر را پیشانی از قسمت هر توان می: مکارم اهلل ،ایت ای خامنه ،امام امام حضرت) است جبین دو مابین

 .( بگیرد قرار مهر روی بر پیشانی وسط است مناسب البته گذاشت،

 دو کشیدن از که است طیلیمست شبیه آن، و است آن وسط واجب، احتیاط بنابر سجده، مورد در پیشانی از منظور  -
 (سیستانی اهلل آیت. )آیدمی دست به سر موی روییدن محلّ تا پیشانی وسط در ابرو دو ابتدای بین فرضی خط

 پیشانی بر زمین گذاشتنحداقل مقدار 

 3چه مقدار است؟نماز سجده در  زمین رپیشانی ب کمترین مقدار الزم برای قرار گرفتن

 به مسمّی این و. کند می کفایت پیشانی با کردن سجده مسمّای بلکه برسد، زمین به پیشانی همة نیست واجب -
، امام باشد. )حضرت امام درهم یک مقدار به که است آن( مستحب) احتیاط و کند، می پیدا تحقّق انگشت سر مقدار

 (خامنه ای

 بلکه بگذارد؛ است صحیح آن بر جدهس که دیگری شیء یا مهر یا زمین بر را پیشانی تمام نیست واجب سجده در -
 سجده صدق عرفاً که بگذارد است، صحیح آن بر سجده که دیگری شیء یا مهر یا زمین بر را پیشانی از مقداری اگر

 )آیت اهلل سیستانی( .باشد آن از کمتر یا انگشت بند یک اندازه به هرچند است کافی نماید،

کافی است و قطعا به مقدار یک  پیشانی با کردن سجده مسمّای هبلک برسد، زمین به پیشانی همة نیست واجب  -
 درهم کافی است. )آیت اهلل مکارم(

 مالک اضافه و کم شدن سجده

 4رکنیت سجده )و مالک اضافه یا کم شدن سجده( به کدام عضو است؟

 شش نه است زمین بر پیشانی خصوص برگذاردن مترتب و یا نقیصه به زیاده نسبت به بطالن رکنیت سجده -
 شش واگر است حاصل زیادی سجده نگذارد را مواضع ولی سایر گذارد زمین بر جا بی را پیشانی اگر پس دیگر، موضع
 آیت اهلل سیستانی(امام خامنه ای، است. )حضرت امام،  صادق سجده ترک نگذارد را و پیشانی گذارد زمین بر را موضع

 مکارم( در این مطلب تامل و اشکال است. )آیت اهلل -
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 جدا شدن بی اختیار سجده از زمین

 0اگر پیشانی بی اختیار از سجده جدا شد ، تکلیف چیست؟

چنانچه ممکن باشد باید نگذارد دوباره به سجده برسد و یک سجده محسوب شده است هر چند ذکر نگفته باشد و  -
، روی هم یک سجده حساب می شود  و اگر ضربه ای بوده است و بی اختیار دوباره پیشانی روی مهر قرار گرفته است

 اشکال ندارد. )حضرت امام(

 زمین بر را پیشانی دوباره باید شود، بلند زمین از اختیار بی و بخورد سجده محل به پیشانی سجده، هنگام در اگر -
 . )امام خامنه ای(آید می حساب به سجده یک و بگوید، را سجده ذکر و بگذارد

ز جای سجده بلند شود، چنانچه ممکن باشد باید نگذارد دوباره به جای سجده برسد و این یک اختیار ااگر پیشانی بی -
اختیار دوباره به جای سجده شود، چه ذکر سجده را گفته باشد یا نه و اگر نتواند سر را نگهدارد و بیسجده حساب می

اختیار، جزء سجده نیست؛ ولی اگر و برگشتن بیای است که در مرتبه اول انجام داده برگردد، سجده نماز همان سجده
 ذکر نگفته باشد، احتیاط مستحب است که آن را بگوید؛ ولی نه به قصد اینکه جزء نماز است، بلکه آن را به قصد قربت

 )آیت اهلل سیستانی(د. مطلقه بگوی

 باشد گفته را سجده ذکر چه شود، هرگاه پیشانى بى اختیار از جاى سجده بلند شود و برگردد، یک سجده حساب مى -
)آیت اهلل . مد باشد نمازش باطل است و االّ اشکال نداردع روى از و ذکر از قبل اگر بردارد را آن اختیاراً اگر ولى نه، یا

 مکارم(

 حکم چسبیدن مهر به پیشانی در سجده اول
 3وظیفه نمازگزار در صورتی که در سجده اول مهر به پیشانی اش بچسبد چیست؟

 طورهمین و نماید سجده آن بر سپس دارد بر را مهر دوم سجده برای باید بچسبد، پیشانی به مهر اول، سجده در اگر -
 حساب مانع که ایگونه به - بچسبد پیشانی به اوّل سجده در است صحیح آن بر سجده آنچه از مقداری که صورتی در

 پیدا تماس شودمی انجام سجده آن بر که چیزی با مستقیم طور به سجده، واجب مقدار به پیشانی، پوست نگذارد و شود
 آیت اهلل سیستانی( ،)حضرت امام .کند برطرف را آن بعد سجده برای باید فرد - کند

هرگاه در سجده اوّل مهر به پیشانى بچسبد باید آن را براى سجده دوم از پیشانى جدا کند و اگر به همان حال به  -
 آیت اهلل مکارم( )امام خامنه ای، سجده دوم رود اشکال دارد.

 حکم سجده بر گِل که به پیشانی می چسبد
 3اگر کسی بر گِل سجده کند و گِل به پیشانی اش بچسبد حکم چیست؟

الزم است برای سجده دوم آن را از پیشانی جدا کند البته اگر مقداری کمی خاک چسبیده که مانعی ایجاد نکرده   -
 م، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(است اشکال ندارد. )حضرت اما

 گذاردن هر دو دستب( 
 4حکم گذاردن دو دست بر زمین در سجده نماز چیست؟
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 عرفاً که شود نهاده زمین بر طوری ها دست که است آن( واجب) احتیاط و برسد زمین به دست کف دو باطن باید -
آیت اهلل امام خامنه ای، ، )حضرت امام .است اختیار حال در این و است شده نهاده زمین روی ها دست کف تمام بگویند

 (سیستانی، آیت اهلل مکارم

 جزو کف دست؟ انگشتان
 0گیرند؟ قرار زمین بر هم انگشتان است الزم آیا و نه؟ یا شودمی هم دست انگشتان شامل سجده در دست آیا کف

 گذاشته زمین روی بر ای گونه به دست کف باید اجبو احتیاط بنابر سجده در و است، دست کف از جزئی انگشتان -
 ندهد قرار زمین روی را انگشتان عمداً واجب ذکر هنگام اگر .است زمین روی دست کف تمامی کند صدق عرفاً که شود

 )امام خامنه ای( .نیست صحیح نمازش احتیاط بر بنا

 صورت در واجب، احتیاط بنابر و بگذارد نزمی بر را( شودمی هم انگشتان شامل که) دست کف دو باید سجده در -
 دست پشت اگر و ندارد مانعی هم دست پشت اضطرار و ناچاری حال در ولی بگذارد زمین بر را دست کف همه امکان

 که را جا هر آرنج تا نتواند، هم را آن چنانچه و بگذارد زمین بر را دست مچ باید واجب، احتیاط بنابر نباشد، ممکن هم
 (سیستانی اهلل ایت. )است کافی بازو گذاشتن نیست، ممکن هم آن اگر و بگذارد زمین بر تواندمی

 هر است گذاشته زمین روی بر را دستش بگویند مردم اینکه یعنی است عرفی استیعاب مالک دست، کف مورد در -
 روی بر عمدا اگر و بگذارند زمین بر سجده در نیز را انگشتان است الزم لذا. باشد نداشته تماس زمین با آن تمام چند

 )آیت اهلل مکارم( .دارد اشکال نماز نگذارد، زمین

 اکتفاء به قراردادن انگشتان

 2حکم سجده کسی که فقط انگشتان دست را روی زمین می گذارد چیست؟

کردن دست و قراردادن آن روی زمین نیز  مشت همچنین ودر حالت اختیار اکتفاء به سر انگشتان صحیح نیست  -
 زمین روی ها دست کف تمام و بنابر احتیاط باید تمام کف دست را طوری بر زمین گذاشت که عرفا بگویندکافی نیست 

 آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(امام خامنه ای، . )حضرت امام، است شده نهاده

 حکم عاجز از قرار دادن کف دست بر زمین

 3؟ه نحو متعارف عاجز باشد برای سجده چه تکلیفی دارداگر کسی از قراردادن کف دست بر زمین ب

 دست پشت اگر و ندارد مانعی هم دست پشت ناچاری حال در ولی بگذارد زمین را بر دست کف باید سجده در -
 آن اگر و بگذارد زمین بر تواند می که جا هر آرنج تا باید نتواند هم را آن چنانچه و بگذارد را دست مچ باید نباشد، ممکن

 . )حضرت امام(است کافی بازو گذاشتن نیست، ممکن هم

بگذارد  را دست کف همه امکان، صورت در واجب احتیاط بنابر و بگذارد زمین بر را دست کف دو  باید سجده در -
 بگذارد را دست مچ بنابر احتیاط واجب نباشد، ممکن دست پشت اگر و ندارد مانعی هم دست پشت ناچاری حال در ولی

 کافی بازو گذاشتن نیست، ممکن هم آن اگر و بگذارد زمین بر تواند می که جا هر آرنج تا باید نتواند هم را آن هچنانچ و
 (آیت اهلل سیستانی) .است
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 مچ نیست ممکن هم ان اگر و بگذارد زمین به را دستها پشت باید بگذارد زمین بر را دستها کف نتواند گاه هر -
 روی شود ممکن آرنج، تا دست جای هر واجب بنابراحتیاط نباشد ممکن هم آن انچهچن و بگذارد، زمین بر را دستها
 )آیت اهلل مکارم( .بگذارد را بازو نتواند، که صورتی در و گذارد می زمین

 دستها بر روی زمینی با پستی و بلندی های کوچکگذاردن 

یا سوراخهای کوچکی است که تمام دست  و اگر در سجده دستها را روی فرش یا زمینی بگذاریم که دارای شیارها

 1روی زمین قرار نمی گیرد؛ نماز چه حکمی دارد؟

دقت عقلی الزم نیست و نماز صحیح است.  لذا است کافی شده گذاشته زمین بر ها دست شود گفته عرفا همینکه -
 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 دمقطوع الیعاجز یا حکم 
دستش از مچ یا باالتر قطع شده است نمی تواند حتی پشت دست را بر زمین قرار دهد یا اینکه وظیفه کسی که 

 2چیست؟ آیا واجب است مقدار باقی مانده را بر زمین قرار دهد؟

 )حضرت امام( .گذارد می زمین روی است تر نزدیک دست کف به که را چه در اینصورت هر -

 تر نزدیک دست کف به که را چه هر باید واجب، احتیاط بنابر نباشد، ممکن زمین بر هم دست پشت گذاردن اگر -
 ( مکارم اهلل آیت سیستانی، اهلل آیت) .بگذارد برزمین را بازو یا ساعد از است

 حکم گذاردن دست مصنوعی بر زمین

ند همان عضو مصنوعی را بر زمین کسی که مثال دست او از آرنج قطع شده است و ساعد و مچ مصنوعی دارد می توا

 3بگذارد؟

 )حضرت امام( .باشد حرجی که این مگر برسد؛ زمین به سجده در است، ممکن نحو هر به دست، خود باید -

بنابر احتیاط واجب گذاردن آن کافی نیست و در صورت امکان آخرین قسمت ممکن را بر زکین قرار دهد. )آیت  -
 اهلل سیستانی( 

 انوها بر زمینج( گذاردن ز
 4کیفیت قراردادن زانوها بر زمین را در سجده بیان نمایید.

 استخوان دو اجتماع محل زانو از و مراد است عرفی آن کافى مسماى به قدر زانو دو برای شخص مختار گذاردن -
 است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( و ران پا ساق

 ا بر زمیند( گذاردن سر انگشتان شست پ
 5 کیفیت قراردادن انگشتان شست پا بر زمین را توضیح دهید.

 (مکارم اهلل آیت امام، حضرت. )بگذارد زمین به را پاها بزرگ انگشت دو سر باید باید( واجب) احتیاط بنابر -

 امام) .کند نمی کفایت آن روی یا پشت گذاشتن و بگذارد زمین بر را پاها بزرگ انگشت دو سر باید سجده در -
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 (ای خامنه

 بگذارد؛ زمین بر را بزرگ انگشت دو سرِ نیست الزم ولی بگذارد، زمین بر را پاها بزرگ انگشت دو باید سجده در -
 (سیستانی اهلل آیت.. )است کافی نیز بزرگ انگشت دو روی یا پشت گذاشتن بلکه

 قرار گرفتن باقی انگشتان روی زمین

 1؟ن در سجده مشکل داردآیا قرار گرفتن باقی انگشتان روی زمی

زند.  نمی ضرر شست، انگشت با همراه دیگر انگشتهای بودن و باشد، زمین روی باید پا شست سر صورت هر در -
 (آیت اهلل مکارمآیت اهلل سیستانی، ، امام خامنه ایحضرت امام، )

 انگشت بزرگ پایش قطع شدهکه حکم کسی 

 2تکلیف کسی که شست پای او قطع شده چیست؟

 مانده اگر یا نمانده، آن از چیزی اگر و بگذارد، زمین به را آن بقیه باید بریده، پایش شست از مقداری که کسی -
. بگذارد زمین به مانده باقی پا از مقداری هر باید ندارد، انگشت هیچ اگر و بگذارد را انگشتان بقیه باید است کوتاه خیلی

 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(

 نمانده، آن از چیزی اگر و بگذارد زمین بر را آن بقیه باید است، شده قطع پایش شست انگشت زا مقداری که کسی -
 باید واجب، احتیاط بنابر گذاشت، دیگری چیز یا زمین بر وجه هیچ به را آن تواننمی که است کوتاه خیلی مانده اگر یا

 کافی بگذارد، زمین بر مانده باقی پا از که مقداری هر ،ندارد وجود پاهایش در انگشتی هیچ اگر و بگذارد را انگشتان بقیه
 )آیت اهلل سیستانی( .است

 اشتراط مباشرت اعضاء با زمین
 3آیا در قراردادن اعضا بر زمین مباشرت شرط است؟

 آن بر آنچه و پیشانی میان باید و است صحیح شرعاً آن بر سجده که دهد قرار چیزی بر را پیشانی است واجب -
 بر باید هرچند پا بزرگ انگشت دو زانو، دو دست، دو کف یعنی سجده مواضع سایر نشودامّا حائل چیزی کند،می سجده
 با آنها مستقیم تماس همچنین. است صحیح آن بر سجده که شود گذاشته چیزی بر نیست الزم امّا شود، گذاشته زمین
 همین و نماید سجده حال همان با تواندمی دارد، پا به جوراب یا دست در دستکش که فردی بنابراین نیست؛ الزم زمین
 اهلل آیت ،ای خامنه امام  امام، حضرت. )است کافی باشد، زمین روی پایش بزرگ انگشت دو یا دست دو عرفاً که قدر

 (مکارم اهلل آیت سیستانی،

 لزوم تکیه بر مواضع یا کفایت مجرد تماس
رفی و متناسب بین اعضای هفتگانه تقسیم کند یا اینکه مجرد تماس آیا الزم است نمازگزار وزن بدن را به نحو ع

 4عضو با زمین کافی است؟

 کند نمی کفایت زمین با ها آن دادن تماس مجرّد این بر بنا کند، تکیه هفتگانه مواضع بر باید( واجب) احتیاط بنابر -
 مواضع به مواضع این بر نمودن تکیه ضمن در اگر که همچنان نماید، تکیه هم اندازة به ها آن همة بر نیست الزم و

 ندارد. )حضرت امام( اشکالی نماید تکیه نیز دیگر
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 قراردادن سنگینی بدن بر اعضای سجده بیشتر از مقدار صدق عرفی الزم نیست. )آیت اهلل سیستانی( -

 به مقداری که گذاشتن اعضا بر زمین صدق کند کافی است. )آیت اهلل مکارم( -

 جابجا کردن اعضا در سجدهم حک
 0نمازگزار می تواند اعضای سجده را حین سجده جابجا کند؟آیا 

گوید، یکى از در سجده، وقتی ذکر را می گوید باید هفت عضو به زمین باشد ؛ لذا اگر موقعى که ذکر سجده را مى -
تن ذکر نیست، اگر غیر پیشانى جاهاى ولى موقعى که مشغول گف شودبردارد، نماز باطل مى هفت عضو را عمداً از زمین

 (مکارم اهلل ، آیت)حضرت امام، امام خامنه ای دیگر را از زمین بردارد و دوباره بگذارد اشکال ندارد.

 از یکى گوید،مى را سجده ذکر که موقعى اگر لذا ؛ باشد زمین به عضو هفت باید گوید می را ذکر وقتی سجده، در -
 باطل نماز باشد ، داشته منافات است معتبر سجود در که استقراری با بردارد به نحوی که زمین از عمداً را عضو هفت

 )آیت اهلل سیستانی( .نیست ذکر مشغول که موقعی در واجب بنابراحتیاط است همچنین و شودمى

 حکم بر زمین نبودن اعضاء 

 به جهت سهو و فراموشی
 سجدهواجب حین ذکر 

نبوده  زمین بر بفهمد یا و بردارد زمین از را سهوا( پیشانی از غیر) اعضاء این از یکی سجده، ذکر حین اگر نمازگزار

 2چه وظیفه ای دارد؟

 (ایت اهلل سیستانی )حضرت امام، امام خامنه ای، د.کنتکرار را بعد از قرار دادن آن عضو روی زمین ذکر  باید -

 ر نیستذکزمانی که مشغول 

 2زمانی که نمازگزار مشغول ذکر نیست واجب است؟ آیا بر زمین بودن همه اعضای سجده

 خیر واجب نیست. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( -

اگر در حال سجده هرچند مشغول گفتن ذکر نباشد، یکی از هفت عضو را به جز پیشانی، عمداً بدون عذر از زمین  -

)آیت اهلل .شودنابر احتیاط واجب، باطل میبردارد، چنانچه با استقراری که در سجده الزم است سازگار نباشد، نمازش، ب
 سیستانی(

 به جهت جهل به حکم
اگر نمازگزار به جهت جهل به حکم شرعی دیگر اعضای سجده )مثل سر انگشت پا( را در سجده روی زمین نمی 

 4گذاشته است حکم نمازهای گذشته اش چیست؟

 و کرده کوتاهی مسأله فراگیری در چنانچه ده،خوان طور این را خود نمازهای مسأله ندانستن علّت به که کسی -
 خوانده که نمازهایی بوده قاصر جاهل و نزده سر او از کوتاهی مسأله فراگیری در اگر و بخواند دوباره باید بوده مقصّر

 )آیت اهلل سیستانی( .است صحیح

                                         

 .02، درس0، جامام خامنه ای، رساله آموزشی 0120، م0توضیح المسائل، مراجع، ج .0

 0100، توضیح المسائل ایت اهلل سیستانی م 320، امام خامنه ای جزوه نماز م  0122م و مراجع توضیح المسائل  .3

 0320توضیح المسائل جامع، م. العروه الوثقی، فصل فی السجود، واجبات السجود، السادس، 2
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 حکم بر زمین بودن غیر از اعضای هفتگانه
 1تان دیگر را هم روی زمین بگذارد حکم چیست؟اگر کسی در سجده غیر از انگشت شست انگش

 انگشت دو همراه پاها های انگشت بقیه و ذراع که این مانند دیگر مواضع مواضع اینگذاشتن  ضمن در اگر-
 . )حضرت امام ایت اهلل سیستانی ،ایه اهلل مکارم( برزمین گذاشته شود اشکالی ندارد پا بزرگ

 حکم عاجز

 ر و پیشانی تا نزدیک زمینعاجز از پایین آوردن س
 2اگر کسی به سبب عذر نمی تواند به مقدار متعارف برای سجده خم شود برای سجده چه وظیفه ای دارد؟

 مهر و شود خم تواندمى که قدر هر باید دهد، انجام را سجده ممکن مراتب از بعضی و شود خم تواند می که کسی -
 بگویند، که بگذارد آن بر طورى را خود پیشانى سپس و بگذارد بلندى چیز روى است، صحیح آن بر سجده که چیزى یا

 اگراصلًا و.بگذارد زمین بر معمول طور به را خود پاهاى انگشتان و زانوها ها،دست باید حالت، این ودر. است کرده سجده
 اشاره خود هاىچشم با بود،ن ممکن نیز این اگر و کند اشاره سر با و بنشیند کردن سجده براى باید شود، خم تواندنمى
 تواندمى چنانچه واجب احتیاط بنابر صورت، هر در و( کند باز سربرداشتن قصد به و ببندد سجده قصد به راآن یعنى) کند

 تواند،نمى اگر و. بگذارد آن روى را پیشانى و آورده باال الزم قدر به را سجده محل باید بگذارد سجده محل بر را پیشانى
 باید کند، اشاره تواندنمى نیز هاچشم یا سر با اگر و بگذارد، پیشانى به و کند بلند را مُهر کمى است آن مستحب احتیاط

 )حضرت امام( .کند اشاره سجده براى آن، مانند و خود دست با واجب، احتیاط بنابر و کند سجده نیت خود قلب در

 که را دیگری چیز یا مهر و شود خم تواندمی که قدری به باید برساند زمین به را پیشانی تواند نمی که کسی -
 ولی است کرده سجده بگویند که بگذارد آن بر را پیشانی طوری و گذاشته بلندی چیز روی است، صحیح آن بر سجده

 که چیزی اگر و و بگذارد زمین بر معمول طور به باید است ممکن اگر را پاها بزرگ انگشتان سر و زانوها ها، دست کف
 شود، خم تواند نمی اصالً اگر و بگذارد آن بر را پیشانی و کند بلند دست با را آن باید ندارد، وجود بگذارد آن روی را مهر
 (ای خامنه امام). کند اشاره چشم با تواند، نمی هم صورت این به اگر و کند اشاره سر با کردن، سجده جای¬به باید

 بر سجده عرفاً که شود خم قدری به بتواند اگر برساند، زمین بر را پیشانی ندتوانمی ولی بنشیند تواندمی که کسی -
 بلندی مکان روی است، صحیح آن بر سجده که را دیگری چیز یا مهر و شود خم مقدار آن به باید کند، صدق آن

 بر معمول طور به مکانا صورت در را پا انگشتان و زانوها و هادست کف باید ولی بگذارد؛ آن بر را پیشانی و گذاشته
 آن روی را است صحیح آن بر سجده که دیگری شیء یا مهر که نباشد بلندی مکان صورت، این در اگر و بگذارد زمین
 را دیگر شیء یا مهر باید نماید، سجده آن بر شخص آن تا بگیرد و کند بلند را مهر مثالً که نباشد هم کسی و دهد قرار

 خم مقداری تواندمی آنکه یا نماید، سجده تواندنمی وجه هیچ به که کسی نماید؛ و سجده آن بر و کرده بلند دست با
 نماید اشاره هاچشم با باید نتواند، اگر و کند اشاره سر با سجده برای باید نکند، صدق سجده عرفاً مقدار، آن بر ولی شود،

 برای آن مانند و دست با الزم، احتیاط بنابر و کند سجده تنیّ قلب در باید کند، اشاره تواندنمی هم هاچشم با اگر و
 )آیت اهلل سیستانی( .بگوید را واجب ذکر و کند اشاره سجده

 که دیگرى چیز یا مهر و شود خم تواند مى که اى اندازه به باید بگذارد زمین بر را پیشانى تواند نمى که کسى -
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 بطور را انگشتان و زانوها و دستها کف و برسد آن به پیشانى که دهد قرار بلندترى محلّ بر است صحیح آن بر سجده
 قصد به را آن یعنى نماید، مى اشاره چشمها با االّ و کند اشاره سر با باید شود خم نتواند هرگاه بگذارد زمین بر معمول
 بر و کند بلند ار مهر که است آن واجب احتیاط صورت هر در و کند مى باز برداشتن سر نیّت به و بندد مى سجده
 )آیت اهلل مکارم( .کند سجده نیّت قلبش در که است این احتیاط نتواند را اینها از یک هیچ اگر بگذارد، پیشانى

 سجده متعارف و ممکن به جهت جهل به حکم شرعیترک 

ی جعبه رورا شخصی وظیفه او نسبت به سجده این بوده است که شییء مثل جعبه را مقابل خود قرار داده و مهر 

با  مهر رااینگونه عمل نمی کرده و برای سجده های نماز فقط  حکم ندانستن اثر بر ؛ لکنبر ان سجده کندبگذارد و 

 1، آیا نمازهای خوانده شده صحیح است؟دست بر پیشانی قرار داده است

 رکوع از پسکه  شود؛ چراکه وظیفه این شخص این بوده است قضا باید شده انجام وظیفه خالف بر که نمازهایی -
خم  توانستهمی که قدری به را نداشته باید برساند زمین به را پیشانی توان اینکه ولی بنشیند زمین روی توانسته می اگر

قرار  آن بر پیشانی طوری و گذاشته بلندی چیز روی است را صحیح آن بر سجده که را دیگری چیزی یا مُهر و می شده
 زمین بر معمول بطور بوده ممکن اگر را پا انگشتان و زانوها و دستها کف باید و است، کرده سجده بگویند که می داده

 . )امام خامنه ای(بگذارد

 حین سجده روی شیء بلندقراردادن اعضاء بر زمین  حکم

-    
ی گیرد؛ سجده بر آنها از لحاظ شرعمیله هایی برای معذورین از سجده عادی ساخته اند که مهر روی آن قرار می 

آیا الزم است دستها در موازات محل سجده مستقر شود یا اینکه گذاردن آن روی زمین هم کافی  چه حکمی دارد؟

 2است؟

حضرت امام، امام . )بگذارد زمین بر معمول طور به است ممکن اگر را پا انگشتان و زانوها و دستها کف باید -
 ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(خامنه

 عاجز مطلق از پایین آوردن سربرای بر پیشانی  با دست ردن مهرگذالزوم 

مستقر پایین بیاورد آیا الزم است برای سجده مُهر را با  کسی که به هیچ وجه نمی تواند سر را برای گذاردن بر مُهرِ

 3دست به پیشانی بچسباند؟

 هایش چشم با باید باشد، نداشته قدرت هم نآ بر اگر و کند اشاره سجده برای سر با باید شود، خم نتواند اصالً اگر -
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 که صورتی در را( مهر مثالً) پیشانی گذاشتن جای اشاره، بر عالوه که است آن او برای( مستحب) و احتیاط کند، اشاره
 )حضرت امام(. بیاورد باال دهد قرار آن روی را پیشانی بتواند

 )امام خامنه ای( .بگذارد آن رب پیشانی و کند بلند دست با را مُهر باید -

 سجده عرفاً مقدار، آن بر ولی شود، خم مقداری تواندمی آنکه یا نماید، سجده تواندنمی وجه هیچ به که کسی -
 اشاره تواندنمی هم هاچشم با اگر و نماید اشاره هاچشم با باید نتواند، اگر و کند اشاره سر با سجده برای باید نکند، صدق
 .بگوید را واجب ذکر و کند اشاره سجده برای آن مانند و دست با الزم، احتیاط بنابر و کند سجده نیّت قلب در باید کند،

  )آیت اهلل سیستانی(

زده اند عروه الوثقی  02مطابق حاشیه ای که بر مسئله  طبق این مسئله و همچنینآیت اهلل سیستانی بنابر این  نکته:

 .را برای شخص عاجز از سجده متعارف الزم نمی دانند هر بر پیشانیقرار دادن مُ

 به و بندد مى سجده قصد به را آن یعنى نماید، مى اشاره چشمها با االّ و کند اشاره سر با باید شود خم نتواند هرگاه -
 هیچ اگر بگذارد، پیشانى بر و کند بلند را مهر که است آن واجب احتیاطدر هر صورت  و کند مى باز برداشتن سر نیّت
 )آیت اهلل مکارم( .کند سجده نیّت قلبش در که است این احتیاط نتواند را اینها از یک

 مستحب های سجده در مهر آوردن باال

 و هستند طوالنی ذکرها از این بعضی اینکه به توجه با اذکاری در سجده وارد شده و مستحبی اعمال از در بعضی

 به اینکه بدون و نشسته در حال و گذاشت پیشانی به دست با را هرم شود می آیا است مشکل آنها کردن حفظ

 1ذکرگفت؟ برویم سجده

 )آیت اهلل مکارم( .کند سجده اشاره با یا و بگیرد دست روی را مهر تواند می -

 دوران امر بین گذاردن باقی اعضا بر زمین و قراردادن مهر روی پیشانی با دست

؛ و بر آن سجده کند بگذارد بلند که مهر را روی آنبه دلیل نداشتن شییء  و باشد کامل شدن خم از عاجز کسی که

 یصح ما کردن بلند بین و پیشانی سجده ترک و زمین بر دست دو گذاردن بین باشد دائر امر سجده براى اگر

 2، وظیفه چیست؟پیشانی به مهر گذاردن و دستا ب علیه السجود

شد قراردادن اعضاء بر زمین واجب نیست و با اشاره سجده کند. )حضر در صورتی که سجده از حالت متعارف خارج  -
 امام(

چه این صدق سجده با باال آوردن مهر  در صورتی که توانایی انحناء به حدی که صدق سجده بر آن می کند )اگر -
ر انحناء معذور است و قراردادن آن بر پیشانی باشد( را داشته باشد واجب است چنین کند؛ اما در صورتی که از این مقدا

 )آیت اهلل سیستانی(دیگر قراردادن پیشانی بر مایصح السجود علیه ساقط است و وظیفه اش سجده با اشاره است. 

 )آیت اهلل مکارم( .بگذارد پیشانى بر و کند بلند را مهر که است آن واجب احتیاط صورت توانایی در -

 صندلی با نماز روی مرتبطسواالتی 
 شستن و برخاستن از زمینمعذور از نحکم 

                                         

 . سایت آیت اهلل مکارم: 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02222&mid=322222 

 .222م المسائل، توضیح مکارم، اهلل آیت .02الوثقی، فصل فی السجود، م. العروه  3

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45567&mid=257998


 
 

031 

 
 

توانایی رکوع و سجده عادی را هم دارد لکن از نشستن روی زمین و که می تواند بایستد و همچنین  کسی

 1)نشستن و برخاستن از روی صندلی برایش مقدور است( برخاستن از آن معذور است برای نماز چه تکلیفی دارد؟

)حضرت امام، آیت اهلل  و قیامهای نماز را رعایت نماید.در این صورت الزم است روی صندلی نماز خوانده  -
 سیستانی(

 میز روى بتواند اگر سجده براى و شود خم رکوع براى و بنشیند صندلى روى مى تواند اگر که است آن احتیاط -
 )آیت اهلل مکارم( .گذارد مى پیشانى بر و مىشود خم کمى و برمىدارد را مهر الّا و کند سجده

 ن برای فراهم شدن صندلیلزوم صبر کرد

 باید یا دهد انجام را سجده اشاره با و ایستاده میتواند ایا نکند، پیدا نشستن برای صندلی حرم مثل جایی در اگر

 2؟بخواند را نماز صندلی از استفاده با و کند صبر

 را اول رکعت شود،مین یافت وقت آخر تا صندلی یا و ندارد وقت اگر و بخواند نماز صندلی روی و کند صبر باید -
 زیاد مشقت نشستن اگر و بخواند نشسته را نماز ادامه و بنشیند( ندارد زیاد مشقت اگر) سجده برای و دهد انجام ایستاده

 (ای خامنه امام) .دهد انجام اشاره با را سجده و بخواند نماز ایستاده دارد،
 دوران امر بین رعایت قیامها و یا انجام سجده متعارف

 و باشد تهسشن یا دهد انجام اشاره با را سجده و رکوع و باشد ایستاده را نماز کل باید یا که دارد عذری شخص اگر

 3است؟ مقدم روش کدام دهد؟ انجام نشسته را ها سجده و رکوع

 خواندن نماز به صورت ایستاده و انجام سجده ها به صورت اشاره مقدم است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( -

 نشسته صورت به را نماز بقیة و دهد انجام معمول طور به را سجده و رکوع و بخواند ایستاده را اول رکعت یدبا -
 (ای خامنه امام) .دهد ادامه

یا وقت برای احتیاط واجب آن است که نماز را به هر دو صورت تکرار کند و در صورتی که تکرار نماز حرجی باشد  -
 مقدم است. )آیت اهلل مکارم( تکرار تنگ است انجام سجود عادی

 لزوم قراردادن مُهر روی شیء ثابت

کسی که از روی عذر روی صندلی نماز می خواند آیا الزم است مهر را روی شیء ثابت بگذارد و بر آن سجده کند یا 

 4اینکه می تواند مهر را با دست باال آورده و بر آن سجده نماید؟

 و مهر یعنی کند، مراعات را سجده شرایط امکان حد در باید کند، سجده خود لمقاب میز بر و شود خم تواند می اگر -
 چیزی بر ها زانو دادن قرار ولی دهد، قرار زمین روی را پا بزرگ انگشت دو سر و آن مانند و میز روی را دستها کف
 . )امام خامنه ای(نیست الزم

 سجده هم صورت گذاردن مهر بر مکان ثابت در ولی است کافی سجده برای سر با اشاره همان و نیست الزم -

                                         

 ، سایت آیت اهلل سیستانی:2. تحریرالوسیله، فصل فی القیام، م 0

https://www.sistani.org/persian/qa/search/02122/ 
 کارم:و سایت آیت اهلل م

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02220&mid=322201 

 .33منابع فقهی، همسان سازی  ای، خامنه امام ادمین . سایت 3

 .33منابع فقهی، همسان سازی  ای، خامنه امام ادمین ، سایت02فی القیام، م . العروه الوثقی، واجبات الصلوة، فصل 2

 ، سایت آیت اهلل مکارم:01، آیت اهلل سیستانی، کتاب استفتائات، س33 سازی همسان فقهی، منابع ای، خامنه امام ادمین . سایت 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02222&mid=322222 

https://www.sistani.org/persian/qa/search/13063/
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45564&mid=257910
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45567&mid=257989
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 )آیت اهلل سیستانی(. باشد أفضل که نیست بعید بلکه است صحیح

 کند. )آیت اهلل مکارم( سجده میز روی سجده هنگام تواند می اگر -

 اشاره با ایستاده سجده یا صندلی روی بر نشسته سجده بین امر دوران

 یا و کند سجده و بنشیند صندلی روی که این بین باشد دائر امر اگر بنشیند، زمین روی تواندنمی که شخصی

 1چیست؟ سجده برای او وظیفه دهد، انجام سر اشاره با را سجده و ایستاده

 .دهد قرار آن روی بر را پیشانی و آورده باال را سجده محل و نشسته صندلی روی سجده هنگام مرقوم فرض در -
 )امام خامنه ای(

 باشد. )آیت اهلل سیستانی(می دو، آن بین مخیَّر -

 )آیت اهلل مکارم( .کند سجده و بنشیند صندلی روی باید -
 لزوم قرار دادن کف دو دست بر روی میز

 میز روی بر ها دست کف گذاشتن آیا کند، می سجده میز روی بر و است معذور زمین بر کردن سجده از که کسی

 2؟است واجب

 و مهر یعنی کند، مراعات را سجده شرایط امکان حد در باید کند، سجده خود مقابل میز بر و شود خم تواند می اگر -
 الزم چیزی بر زانوها دادن قرار ولی دهد، قرار زمین روی را پا بزرگ انگشت دو سر و آن مانند و میز روی را دستها کف

 . )امام خامنه ای(نیست

 واجب نیست. )آیت اهلل سیستانی( -

 . )آیت اهلل مکارم(مانند گذاشتن نوک پا بر زمین را رعایت کندالزم نیست شرایط دیگر سجده  -

 (آیت اهلل شبیری زنجانیبگذارد. ) زمین روی بر معمول طور به را سجود مواضع بقیة باید امکان صورت در -

 احتیاط بر بنا است باالتر سجده محل اگر واالّ. باشد سطح یک در او نشستن و سجده محل اگر البته. است واجب -
 کند. )آیت اهلل وحید خراسانی( سجده میز روی دیگری و اشاره با یکی بخواند نماز دو جبوا

 لزوم قرار دادن انگشتان شست پا بر زمین

 3کسی که روی صندلی نماز می خواند آیا الزم است نوک انگشتان شست پا را نیز بر زمین بگذارد؟

 انگشت دو سر و آن مانند و میز روی را دستها کف و رمه یعنی کند، مراعات را سجده شرایط امکان حد در باید -
 . )امام خامنه ای(نیست الزم چیزی بر زانوها دادن قرار ولی دهد، قرار زمین روی را پا بزرگ

 اگر عرفا بر آن سجده صدق نکند الزم نیست. )آیت اهلل سیستانی( -

 . )آیت اهلل مکارم(کند الزم نیست شرایط دیگر سجده مانند گذاشتن نوک پا بر زمین را رعایت -

 ها و توان یابی جهت انجام واجبات نمازبین فاصله خواندن 

                                         

 :جامعةالزهراء پاسخگویی . سایت 0

http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/02202 

 جامعةالزهراء: پاسخگویی ، سایت33 سازی همسان فقهی، منابع ای، خامنه امام ادمین . سایت 3

http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/0220 

 ، و سایت آیت اهلل مکارم:0322و  0322ع، م، توضیح المسائل جام33 سازی همسان فقهی، منابع ای، خامنه امام ادمین . سایت 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02222&mid=322222 
 جامعةالزهراء: پاسخگویی و سایت

http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/0220 
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اگر شخص معذور نمازهایش را با فاصله بخواند توانایی بجا آوردن واجبات بیشتری را دارد؛ آیا فاصله دادن با 

 1؟مراعات وقت نماز واجب است

، ای خامنه امام) .آورد بجا دهد، انجام طبیعی صورت به میتواند اختیارا که را مقداری آن تا بخواند فاصله با باید بله -
 (آیت اهلل سیستانی

)آیت  .نخواند نماز وقت اوّل در واجب احتیاط بنابر بخواند نماز ایستاده بتواند وقت آخر تا دهد مى احتمال که کسى -
 اهلل مکارم(

 عاجز از قراردادن پیشانی بر زمین بودن به جهت دمل یا زخم
و شخص به واسطه آن از قراردادن پیشانی بر زمین عاجز باشد وظیفه اش بر پیشانی باشد  زخم یا دمل اگر

 3چیست؟

 باشد: نگرفته فرا را پیشانی همه زخم یا دملالف( 

 کردن سجده برای اگر و کند سجده پیشانی سالم جای با باید بگذارد، زمین بر فشار، بدون چند را، هر آن نتواند اگر -
 کافی سجده برای که مقداری به را سالم جای و گودال در را دمل و کند گود را زمین باشد الزم پیشانی سالم جای با

 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(. دهد انجام را کار این باید بگذارد، زمین بر باشد
 است()یا کل پیشانی بسته  باشد گرفتهفرا را پیشانی تمام زخم یا دملب( 

باید به یکى از دو طرف پیشانى سجده کند  و اگر ممکن نیست به چانه و اگر به چانه هم ممکن در این صورت  -
نیست باید به هر جاى از صورت که ممکن است سجده کند و اگر به هیچ جاى از صورت ممکن نیست باید با جلو سر 

 )حضرت امام( سجده نماید.

تواند بر شانی )دو طرف باقیمانده از پیشانی یا یکی از دو طرف آن( را هرطور که میبنابر احتیاط واجب، باید بقیه پی -
زمین بگذارد و اگر نتواند قسمت باقیمانده پیشانی را بر زمین بگذارد، احتیاط الزم آن است که در صورت امکان، به چانه 

نامند، سجده ی که آن را جَبین یا شقیقه میتواند به چانه سجده کند، به یکی از دو طرف پیشانسجده کند و اگر نمی
نماید و اگر این کار را هم نتواند انجام دهد، به یک قسمت از اجزای دیگر صورت سجده کند و اگر سجده کردن با 

ممکن نباشد، باید برای سجده با سر یا چشمش اشاره کند. )آیت اهلل  -هرچند با معالجه  -صورت، به هیچ وجه 
 سیستانی(

 هم آن اگر و گذارد به یکى از دو طرف بیرون پیشانى سجده کند و اگر ممکن نیست چانه را بر مهر مىباید  -
 به باید نشود ممکن صورت از جاى هیچ به اگر و بگذارد مهر بر شود ممکن که صورت از جاى هر نیست ممکن
 )آیت اهلل مکارم(شود.  خم تواند مى که اى اندازه

 کثیف بودن زمینعجز از سجده عادی به جهت 
اگر شخصی در مکانی گِلی باشد و زیر انداز هم نباشد و وقت نماز هم تنگ است آیا می تواند برای کثیف نشدن 

 3لباسها و بدنش با اشاره سجده کند؟

 با سجده برای  است ایستاده که حالی در باید واجب بنابراحتیاط بخواند نماز گل زمین در که شود ناچار انسان اگر -

                                         

 .222، آیت اهلل مکارم، توضیح المسائل، م0022، توضیح المسائل جامع، م(020) استفتاء له، معظم استفتائات جلسات ای، خامنه امام ادمین . سایت 0

 ، 222توضیح المسائل ، م ،آیت اهلل مکارم، 0320، مجامعتوضیح المسائل  ، 0122و  0122 م توضیح المسائل مراجع،، 00م السجود، فی فصل الوثقی، . العروه 3

ل جامع، ، آیت اهلل سیستانی، توضیح المسائ02، رساله آموزشی امام خامنه ای، درس0120، توضیح المسائل مراجع، م32م الجبهة، مسجد المصلی، مکان فی . العروه الوثقی، فصل 2
 .222 ، آیت اهلل مکارم، توضیح المسائل، م0322م
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 )حضرت امام( .بخواند ایستاده را تشهّد و کند اشاره سر

 اشاره سر با سجده، برای ایستاده، که حالی در تواندمی است، مشقت موجب او برای لباس و بدن شدن آلوده اگر -
 )امام خامنه ای( .بخواند ایستاده را تشهد و کند

 سختی او برای لباس و بدن شدن آلوده چنانچه ،بخواند نماز است، گِل آن در که زمینی در که شود ناچار انسان اگر -
 ایستاده، که حالی در دارد، العاده فوق سختی اگر و آورد جا به معمول طور به را تشهّد و سجده باید ندارد، العاده فوق
 )آیت اهلل سیستانی( .است صحیح نمازش و بخواند ایستاده را تشهّد و کند اشاره سر با سجده برای
 و بخواند نماز ایستاده تواند مى شود مى آلوده او لباس و بدن کند سجده بخواهد اگر که باشد لگِ زمین هرگاه -

 )آیت اهلل مکارم( .کند اشاره سر با سجده براى

 زانو دو و شست انگشتان به نسبت پیشانیمحل هم سطح بودن  -2
 ارتفاع محل سجده نسبت به محل زانوها و سر انگشتان پا 

 0دی یا پستی جای پیشانی از زانوها در سجده چه مقدار می تواند باشد؟حداکثر مقدار بلن

 چهار مقدار از پا، انگشتان جاى از واجب احتیاط بنابر نیز و زانوها جاى از باید گزار نماز پیشانى جاى سجده در  -
  (امام حضرت.)نباشد باالتر یا ترپایین بسته، انگشت

گزار از جای زانوها و سر انگشتان پا بلندتر یا پایین تر از چهار انگشتِ بسته، در حال سجده باید جای پیشانی نماز -
 (آیت اهلل سیستانی ،نباشد. )امام خامنه ای

بنابراحتیاط واجب جای پیشانی نمازگزار باید از جای زانوهایش بیش از چهار انگشت بسته باالتر و پایین تر نباشد،  -
 تان پای او، خواه زمین سراشیبی باشد یا نباشد. )آیت اهلل مکارم(همچنین جای پیشانی نسبت به جای انگش

 دارحکم نماز در سطح شیب
 2نیست را بیان کنید. معلوم درست آن سراشیبی که سراشیب زمین حکم نماز در

 بسته انگشت چهار از بیش او زانوهای سر و پا انگشتهای جای از نمازگزار پیشانی جای که است آن واجب احتیاط -
 نباشد. )حضرت امام( لندترب

 پای انگشتان و زانوها جای از نمازگزار پیشانی جای اگر نباشد، معلوم درست آن شیب که هرچند دارشیب زمین در -
 اگر حکم است همچنین. نیست صحیح نمازش واجب احتیاط بنابر باشد، ترپایین یا بلندتر بسته انگشت چهار از بیش او

 )آیت اهلل سیستانی( .باشد داشته سطح اختالف بسته، انگشت چهار از بیش ستادنش،ای جای از او پیشانی جای

 نباشد، تر پایین و باالتر بسته انگشت چهار از بیش زانوهایش جای از باید نمازگزار پیشانی جای واجب بنابراحتیاط -
 )آیت اهلل مکارم( .دنباش یا باشد سراشیبی زمین خواه او، پای انگشتان جای به نسبت پیشانی جای همچنین

 حکم عدم رعایت این واجب به صورت سهوی
 چهار از بیش او پای هایانگشت و زانوها جای از که بگذارد چیزی بر اشتباهاً را نمازگزار در سجده پیشانی اگر

 3وظیفه چیست؟ باشد، بلندتر بسته انگشت

                                         

، توضیح 02، درس0، جامام خامنه ایرساله آموزشی ، 3تحریرالوسیله، فصل فی السجود، م ،0122توضیح المسائل مراجع، م العروه الوثقی، فصل فی السجود، واجباته ، السابع،  .0
 .0322المسائل جامع، م

 .0320جامع، م المسائل ، توضیح0122م مراجع، المسائل . توضیح 3
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 به آن بلندی چنانچه شده، بخشیده که است یمقدار از بیشتر آن بلندی که گیرد قرار جایی بر اش پیشانی اگر -
 مجاز جای به و بردارد را پیشانی که است آن بهتر و احتیاط نکند، سجده صدق عرفاً بلندی، آن با که باشد قدری

 باشد یا اندازه به بلندیش اگر ولی ندارد، مانع( پیشانی برداشتن بدون) مجاز محل تا هم پیشانی کشیدن البته بگذارد،
 آن کشیدن اگر و بکشد تر پایین جای طرف به را پیشانی باید( واجب) احتیاط بنابر بکند، سجده صدق عرفاً آن با که

 اعاده را آن نماز، کردن تمام از بعد و بگذارد مجاز جای به و کند بلند را پیشانی باید ،(واجب) احتیاط بنابر نبود، ممکن
 ()حضرت امام .نماید

 آن بلندی که شیئی به و دارد بر را سر باید است، سجده حال در گویندنمی که است قدری به آن بلندی چنانچه -
 پس چنانچه است، سجده حال در گویندمی که است قدری به آن بلندی اگر و بگذارد نیست، بسته انگشت چهار از بیش

 اگر و نیست الزم آن خواندن دوباره و کند تمام را نماز و دارد بر سجده از سر تواندمی شود، متوجّه واجب ذکر انجام از
 بسته انگشت چهار اندازه به آن بلندی که شیئی روی بر آن روی از را پیشانی باید شود، متوجّه واجب ذکر انجام از قبل

 ممکن پیشانی کشیدن اگر و نیست جایز پیشانی برداشتن حال، این در و آورد جا به را واجب ذکر و بکشد است کمتر یا
 هرچند بخواند؛ دوباره را نماز نیست الزم و کند تمام را نماز و آورد جا به حال همان در را واجب ذکر تواندمی نباشد،
 )آیت اهلل سیستانی( .باشد داشته وسعت وقت

 بلند و تر پست بسته، انگشت چهار از بیش پا انگشتان یا زانوها محلّ از که بگذارد جایى بر سهواً را پیشانى هرگاه -
 از آن بلندى که بگذارد چیزى روى و بردارد را سر باید گویند نمى سجده آن به که است حدّى به بلندى اگر باشد، تر

 روى به آن روى از را پیشانى است واجب گویند مى آن به سجده که است بقدرى اگر امّا است، کمتر بسته انگشت چهار
 نماز که است آن احتیاط نیست، ممکن پیشانى کشیدن اگر و است کمتر یا بسته انگشت ارچه اندازه به که بکشد چیزى

 )آیت اهلل مکارم( .بخواند دوباره و کند تمام را

 هم سطح نبودن مکان دیگر اعضا )غیر پیشانی( نسبت به یکدیگر
ارتفاع  نسبت یکی باشد لکن)یا حتی موقف نمازگزار( ارتفاع محل سجده با محل زانوها یا سر انگشتان نسبت اگر 

باشد، )مثال محل قرارگرفتن یک دست با دست دیگر( سجده  نسبت به هم زیاد برخی اعضا )غیر از سجده گاه(

 1صحیح است؟

ارتفاع در فرض مذکور مادامی که به صدق عرفی سجده لطمه نزند اشکال ندارد. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی،  -
 آیت اهلل مکارم(

 شرایط الزم برای سجده را داشته باشد که چیزی بر پیشانی گذاشتن -3
نمازگزار در نماز بر هر شییء نمی تواند سجده کند و الزم است در محل سجده شرایطی لحاظ گردد که در مسائل بعدی 

 مطابق آنچه در رساله های عملیه آمده: چیزی که نمازگزار بر آن سجده می کند باید: 3بدان پرداخته می شود؛

 الف( از جنس ما یصح السجود علیها باشد

 قاعده کلی در جنس مایصح السجود
 3بر چه چیزهایی می شود سجده کرد؟به طور کلی و اجمالی 

                                         

 واجباته، السابع. السجود، فی فصل الوثقی، . العروه0

 .0322لمسائل جامع، م. توضیح ا 3

، رساله آموزشی، امام خامنه ای؛ 0122م مراجع توضیح المسائل، 01تحریرالوسیله، فصل فی مکان المصلی، م .بحث آغاز الجبهة، مسجد المصلی، مکان فی فصل الوثقی، العروه .2
 .222. آیت اهلل مکارم، توضیح المسائل، م0322و  0322، توضیح المسائل جامع، م00، درس0ج
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 بر سجده و کرد سجده درخت برگ و چوب مانند روید می زمین از که خوراکی غیر چیزهای و زمین بر باید -
 مانند اند، داده دست از را «زمین» عنوان که معادنی بر دههمچنین سج و نیست صحیح پوشاکی و خوراکی چیزهای

 (، آیت اهلل مکارم، امام خامنه ای)حضرت امام .نیست صحیح آن مانند و قیر و شیشه و نقره و طال

 از که انسان پوشاکی و خوراکی غیر اشیاء و ماسه و شن سنگ، خاک، مثل زمین بر را پیشانی باید سجده هنگام -
 پخته یا خام و شودمی حساب انسان خوراکی که چیزهایی بر سجده داد؛ قرار درختان برگ و چوب مانند یدرومی زمین

 پوشش که چیزهایی یا شود،می حساب انسان پوشاک که چیزهایی نیز و هامیوه و سبزیجات گندم، مثل خورندمی را آن
 ؛ و همچنین سجدهنیست صحیح - پارچه و نخ پنبه، ثلم - باشد نشده بافته و ریسیده هنوز چند هر شودمی تهیه آن از
 از آنچه و فلزّات سایر و آهن مس، نیکل، نقره، طال، پالستیک، شیشه، مانند شودنمی شمرده زمین اجزای از که آنچه بر

 )آیت اهلل سیستانی( .نیست صحیح اینها امثال و است شده ساخته پالستیکی مواد یا شیشه یا فلز

 در سجده تب أفضلیتمرا
 1مراتب أفضلیت در بین چیزهایی که سجده بر انها صحیح است را بیان کنید.

 از و باشدمی  سنگ از بهتر خاکو در بین موارد زمین سجده بر  ستگیاهان ا بر سجده از افضل زمین بر سجده -
 تا و شکافد می را بحجا هفت که زیرا استأفضل  الفداء له رواحناأ الشهداء سید حضرت تربت بر سجده بین خاکها

 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( .مى کند نورانی نیز را هفتم زمین

 سجده برای و است خداوند برابر در خشوع و خضوع نشانة که است زمین روی و خاک بر سجده سجده، نیکوترین -
 (ای خامنه امام. )رسدنمی( السالم علیه) الشهداء سید مقدس تربت به فضیلت در خاکی هیچ

 بررسی حکم برخی از مصادیق مایصح السجود علیها 

 سنگهای معدنیانواع حکم سجده بر 

 2آیا می توان بر سنگهای معدنی هم سجده کرد؟

 دارای یا سرخ یا سیاه و سفید هایسنگ سنگ گچ، سنگ آهک، مرمر، سنگ مانند سنگ، مختلف انواع بر سجده -
 (، آیت اهلل مکارمسیستانی اهلل آیتامام خامنه ای، امام،  رتحض. )است صحیح دیگر هایرنگ

 حکم سجده بر عقیق و فیروزه

 3آیا سجده بر عقیق یا فیروزه صحیح است؟

 است. )حضرت امام( باطل فیروزه و عقیق و نقره و طال مانند معدنی چیزهای بر کردن سجده نیز و  -

 (، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم. )امام خامنه ایندارد اشکال آن، امثال و دُرّ و فیروزه و عقیق بر سجده -

 حکم سجده بر سفال، آجر، گچ یا آهک پخته

 0آیا بر سفال، آجر، یا بر گچ و آهک پخته می شود سجده کرد؟

 اشکال ندارد.)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( موارد مذکورسجده بر  -
 موزاییک و سیمان حکم سجده بر

                                         

 .00 درس ای، خامنه امام آموزشی . رساله0122متوضیح المسائل مراجع،  .32مسجد الجبهة، م المصلی، مکان فی فصل الوثقی، . العروه0

 بحث. مسجد الجبهة، آغاز المصلی، مکان فی فصل الوثقی، . العروه3

 ، 0323. توضیح المسائل جامع، م00امام خامنه ای، درس  بحث. رساله آموزشی مسجد الجبهة، آغاز المصلی، مکان فی فصل الوثقی، . العروه2

، 0120و  0122م مراجع، المسائل توضیح .01م المصلی، مکان فی فصل ، تحریرالوسیله،0120، توضیح المسائل مراجع، م0م الجبهة، مسجد المصلی، مکان فی فصل الوثقی، العروه .0
 00، درس 0، جامام خامنه ایرساله آموزشی 
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 1سجده بر سیمان و موزائیک چه حکمی دارد؟

 صحیح است. )امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم(  -

شوند، به مقدار قابل توجّهی مخلوط نباشد، جایز است. چنانچه این دو مورد با اشیایی که از زمین محسوب نمی  -
 )آیت اهلل سیستانی(

 حکم سجده بر قیر و زفت

 2قیر سجده کرد؟آیا می توان بر 

 سجده بر قیر و زفت صحیح نیست. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( -

 مقدّم نیست، صحیح آنها بر سجود که دیگری اشیاء بر ناچاری موقع در( قیر از پستی نوع) زِفْت و سجده بر قیر -
 باشند. )آیت اهلل سیستانی(می

 و دستمال کاغذی حکم سجده بر کاغذ

 3؟استصحیح بر کاغذ آیا سجده 

  )حضرت امام( .است جایز( باشد شده گرفته چه هر از) مطلقا کاغذ بر سجده -

دستمال کاغذی نیز است؛  درست شود،می ساخته ـ پنبه و کتان از غیر ـ گیاهان و چوب از که کاغذی بر سجده -
 )امام خامنه ای(. همین حکم را دارد

 و کرد سجده آن بر توانمی باشند، ساخته کاه، و چوب ندمان است صحیح آن بر سجده که چیزی از را کاغذ اگر -
 آن بر سجده باشد، شده ساخته اینها مانند و( ابریشم) حریر از اگر ولی باشد شده ساخته کتان یا پنبه از اگر همچنین

 که دهش ساخته شیئی از باشد معلوم که کرد سجده آن بر توانمی صورتی در فقط کاغذی دستمال امّا و نیست صحیح
 )آیت اهلل سیستانی( .است صحیح آن به سجده

 )آیت اهلل مکارم( .باشد می صحیحمطلقا  کاغذی دستمال و کاغذ بر سجده -

 حکم سجده بر کاغذی که جنسش نامشخص است

 4اگر مکلف نداند کاغذی که در اختیار دارد از چه چیزی تولید شده است آیا می تواند بر آن سجده کند؟

 ده بر آن صحیح نیست. )امام خامنه ای(صورت سج در این -
 حکم سجده بر اسکناس

 5است؟ جایز( اسکناس مثل) رنگى کاغذ بر سجده آیا

 آیت اهلل مکارم(حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، ) .نیست مانع باشد نداشته جرم که رنگىسجده بر کاغذ  -

 حکم سجده بر زغال

                                         

 .022، س0مکارم، استفتائات، جآیت اهلل  .02. آیت اهلل سیستانی،  استفتائات س022اإلستفتائات، س أجوبة .0

 .0322بحث. توضیح المسائل جامع، م مسجد الجبهة، آغاز المصلی، مکان فی فصل الوثقی، . العروه3

. رساله آموزشی، امام خامنه ای، 01، تحریرالوسیله، فصل فی مکان المصلی، م0123 م اجع،مر المسائل توضیح .بحث آغاز الجبهة، مسجد المصلی، مکان فی فصل الوثقی، . العروه2
، توضیح المسائل 0322توضیح المسائل جامع آیت اهلل سیستانی، م.0222/12/32: تاریخ ،212122: سوال شماره نماز، جامع، سامانه سواالت ای، خامنه امام ادمین ، سایت00درس

 و سایت معظم له: 222آیت اهلل مکارم، م

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02222&mid=322122 

 .0222/12/32، تاریخ: 212122: سوال نماز، شماره جامع، سامانه . سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت0

 ، و سایت آیت اهلل مکارم:33م الجبهة، مسجد المصلی، مکان فی فصل الوثقی، . العروه 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02222&mid=322222 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45569&mid=258063
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45569&mid=265836
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 1آیا سجده بر زغال هم صحیح است؟

 (، آیت اهلل سیستانیرت امامجایز است. )حض -

 بنابر احتیاط جایز نیست. )آیت اهلل مکارم( -

 حکم سجده بر خاکستر

 2آیا سجده بر خاکستر صحیح است؟

، آیت اهلل سیستانی، )حضرت امام .نیست صحیح خاکستر مانند شود نمی گفته گیاه آن به دیگر که چیزی بر سجده -
 (آیت اهلل مکارم

 یحکم سجده بر گیاهان داروی

 3آیا بر گیاهانی که به عنوان دارو مصرف می شوند می شود سجده کرد؟

صحیح نیست و البته  کاسنى و ریشه خاکشیر ،تاجریزى ، گل بنفشه،زبان گاو گل مثل و دواها عقاقیر بر سجده -
بخورند  را اآنه آن و نحو گرانى وقت در نادرا چه اگر نباشد متداول مرض حال در حتى آن خوردن چیزهائی که بر سجده

 جایز است. )حضرت امام(

 هابیماری معالجه برای فقط و روید می زمین از که گیاهی داروهای نیز و نیستند خوراکی که هاییگل بر سجده -
 طبّی خواص برای نیز معالجه غیر موارد در که گیاهانی بر ولی است، صحیح بنفشه گُل و ختمی گُل مانند آید می کاربه
 )امام خامنه ای( .نیست درست سجده آن، امثال و خاکشیر مانند رسد، می خوراکی مصرف به است آن در که

 بر سجده بلکه است صحیح آن مانند و شمعدانی مریم، رُز، گل مثل نیستند خوراکی که هاییگُل بر سجده -
 گاو گل و بنفشه گل مانند وشند،نمی را آن آب و جوشانندمی یا کرده دَم را آن و رویدمی زمین از که خوراکی داروهای

 )آیت اهلل سیستانی( .است صحیح نیز ختمی یا زبان

 آنها بر سجده احتیاط، بر بنا زبان گاو گل و بنفشه گل مانند هستند خوراکى داروى قبیل از که گیاهانى و گلها -
 و گرانى وقت در نادرا چه اگر نباشد متداول مرض حال در حتى آن خوردن که چیزهائی بر سجده البته و نیست صحیح

 . )آیت اهلل مکارم(است جایز بخورند را آنها آن نحو

 حکم سجده بر گیاهانی که در برخی شهرها خوراکی است

 4اگر گیاهی در برخی از شهرها خوراکی است و در برخی دیگر خورده نمی شود می توان بر آن سجده کرد؟

 (مام خامنه ای، اسجده بر این گیاهان صحیح نیست. )حضرت امام -

 مردم نزد در چنانچه نیست، معمول دیگر شهرهای در و است معمول شهرها از بعضی در آن خوردن که گیاهی -
 صحیح گیاه، آن بر سجده آید،می حساب به خوردنی گیاه آن هم، نیست معمول دالیلی به گیاه آن خوردن که شهرهایی

 نیست. )آیت اهلل سیستانی(

 نیست صحیح خوراکى شهرها از بعضى در و است خوراکى شهرها از بعضى در که گیاهانى رب سجده احتیاط، بر بنا -
 )آیت اهلل مکارم( .نیست

                                         

 .01الوسیله، فصل فی مکان المصلی، م. تحریر 0

 .01تحریرالوسیله، فصل فی مکان المصلی، م .بحث آغاز الجبهة، مسجد المصلی، مکان فی فصل الوثقی، . العروه 3

 ادمین . سایت222کارم، توضیح المسائل، م، آیت اهلل م0322، توضیح المسائل جامع، م0122مراجع، م المسائل ، توضیح0م الجبهة، مسجد المصلی، مکان فی فصل الوثقی، . العروه 2
 .22م فتاوی، راهنمای فقهی، منابع ای، خامنه امام

 .222. آیت اهلل مکارم، توضیح المسائل، م0322توضیح المسائل جامع، م ،00درس ای، خامنه امام آموزشی، ، رساله0121. توضیح المسائل مراجع، م 0
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 سجده بر برگ انگور

 1آیا سجده بر برگ انگور صحیح است؟

 بنابر احتیاط واجب صحیح نیست. )حضرت امام( -

 غیر در و نیست جایز باشد،می لمعمو آن خوردن و است لطیف که زمانی در انگور درخت برگ بر کردن سجده -
 ندارد. )آیت اهلل سیستانی( اشکال آن بر کردن سجده صورت، این

 نیست بنابر احتیاط جایز باشد،می معمول آن خوردن و است لطیف که زمانی در انگور درخت برگ بر کردن سجده -
 دارد. )آیت اهلل مکارم( هم اشکال آن غیر در و

 سجده بر برگ چای سیاه

 2جده بر برگ چای جایز است؟آیا س

 صحیح نیست. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( -

 استفاده برگ، خود که قهوه درخت برگ بر سجده ولی نیست، صحیح واجب بنابراحتیاط چای برگ بر کردن سجده -
 )امام خامنه ای( .است صحیح ندارد، خوراکی

 صحیح است. )آیت اهلل سیستانی( -

 برنج توپوس وجو گندم نخاله بر سجده

 3حکم سجده بر نخاله گندم و جو و یا پوست برنج چیست؟

 که نیست بعید و. نشود سجده آن مانند و خربزه پوست بر نیز و جو و گندم نخالة بر که است آن( واجب) احتیاط -
 باشد. )حضرت امام( جایز شدن جدا از بعد انار و برنج پوست بر سجده

 )آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( بنابر احتیاط سجده صحیح نیست. -

 حکم سجده بر علف گیاهانی که خوراک حیوان هستند

 4آیا سجده بر علف و کاه صحیح است؟

)حضرت امام، آیت  .است صحیح کاه و علف مثل است حیوان خوراک و روید می زمین از که چیزهایی بر سجده -
 اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 وه هاحکم سجده بر پوست می

 5آیا بر پوست میوه ها می شد سجده کرد؟

 مانند که آن مگر ندارد، اشکالی ـ چسبیده ها آن به که پوستی نه ـ آن شدن جدا از پس ها آن پوست بر سجده -
 می را آن مردم از بعضی یا و اوقات بعضی که آن یا شود می خورده میوه خود تبع به ولو که باشد خیار و سیب پوست

 ولی نیست، جایز شود می خورده ها آن خود تبع به که حبوبات پوست بر سجده( واجب) احتیاط بنابر همچنین و. ندخور
 )حضرت امام(. است جایز شود جدا است خوردنی که آن، مغز از که صورتی در ها میوه هستة پوست بر سجده

ولی بر پوست انار سجده  نشود سجده میوه از شدن جدا از بعد هندوانه و خربزه پوست بر سجده احتیاط بنابر  -
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 زردآلو هسته و پسته فندق، بادام، گردو، بر سجده نیست؛ جایز سجده آن و امثال و سیب خیار پوست بر صحیح است و
 )آیت اهلل سیستانی( .است جایز مغز، از جدایی از بعد آنها پوست بر سجده و نیست صحیح

 وسیب خیار پوست بر و از میوه سجده نشود شدن جدا از بعد و انار و هندوانه خربزه پوست بر سجده بنابر احتیاط -
همچنین  و نیست بنابر احتیاط صحیح زردآلو هسته و پسته فندق، بادام، گردو، بر سجدهنیست؛  سجده جایز آن وامثال

 رم( مغز سجده نشود. )آیت اهلل مکا از جدایی از بعد آنها بنابر احتیاط واجب بر پوست

 حکم سجده بر هسته خرما

 1آیا سجده بر هسته خرما صحیح است؟

 (تیاط واجب صحیح نیست. )حضرت امامبنابر اح -

 : اگر تعدادی باشد صحیح است.( ایت اهلل مکارم، سجده بر آن صحیح است. )آیت اهلل سیستانی -

 حکم سجده بر میوه نارس

 2آیا سجده بر میوه نارس صحیح است؟

 امام، آیت اهلل مکارم( صحیح نیست. )حضرت -

 )آیت اهلل سیستانی( .باشدنمی صحیح واجب، احتیاط بنابر نارس، میوه بر سجده -

 مایصح السجود علیهاغیر سجده بر  حکم
 )نمازهای واجب و مستحب( الف( از روی عمد

 رامیکمثل س با وجود شییء که سجده بر آن صحیح است عمدا بر موارد ناصحیح در نمازهای واجب اگر کسی

 3سجده کند حکم سجده و نماز چیست؟

 سجده و نماز در این فرض باطل است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

 ( از روی سهوب

 4؟تکلیف چیست نیست، صحیح آن بر سجده که بگذارد چیزی روی را پیشانی عمدی، غیر طور به اگر

 :در حال سجده بفهمد( 1

 پیشانی نباید و است صحیح نمازش و بکشد است جایز آن بر سجده که چیزی روی به آن، روی از را پیشانی باید -
 است آن( واجب) احتیاط نبود، ممکن است سجده شدن زیاد موجب که پیشانی برداشتن جز به اگر و بردارد آن روی از را

 یا( نیست صحیح سجده جای که) شود متوجّه واجب ذکر گفتن از قبل خواه بخواند؛ نو از سپس و کند تمام را نمازش که
، ایت )حضرت امام. است کافی نماز همین کردن تمام شود، متوجّه سجده از برداشتن سر از بعد اگر البته. آن گفتن از بعد

 (اهلل مکارم

 قبل اگر و دهد ادامه را نمازش و دارد بر سجده از سر تواندمی شود متوجّه واجب ذکر آوردن جا به از پس چنانچه -
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 را واجب ذکر و بکِشد است صحیح آن بر سجده که چیزی به را خود پیشانی باید شود، متوجّه واجب ذکر آوردن جا به از
 به حال همان در را واجب ذکر تواندمی نباشد ممکن پیشانی کشیدن اگر ولی نیست؛ جایز پیشانی برداشتن و آورد جا به
 )آیت اهلل سیستانی( .است صحیح صورت دو هر در نمازش و آورد جا

 :بعد از برداشتن پیشانی بفهمد( 2

ندارد.  اشکال است باطل آن بر سجده که گذاشته چیزی روی را پیشانی که بفهمد پیشانی برداشتن از بعد اگر -
 (، آیت اهلل مکارمآیت اهلل سیستانی)حضرت امام، 

 ( از روی اضطرارج

 یا عدم امکان سجده بر آنایصح السجود به دلیل فقدان م

سرما و همچون  عذری جهت به ولیکن باشد یا نباشد، است صحیح آن بر سجده که چیزی نمازگزار نزد اگر

 1چه وظیفه ای دارد؟ ،گرما و ... نتواند بر آن سجده کند

 سجده نیست ها آن جنس از که لباسش بر باید نباشد هم آن اگر و نماید سجده کتانی یا ای پنبه لباس بر باید -
 .نماید سجده معادن بر باید نیست قادر هم آن بر اگر و نماید سجده دستش پشت بر باید نباشد هم آن اگر و نماید

 )حضرت امام(

 احتیاط و کند، سجده آن بر باید دارد کتان و پنبه جنس از چیزی یا است کتان یا پنبه جنس از او لباس چنانچه -
 جنس این از که لباسی غیر یعنی آن غیر بر است ممکن باشد کتان و پنبه از که لباسی بر سجده تا که است آن( واجب)

 )امام خامنه ای(. کند سجده خود دست پشت بر واجب احتیاط بنابر ندارد اگر و نکند، سجده باشد

 بر باید نباشد، ممکن آنها بر سجده اگر ولی آنهاست؛ غیر بر سجده بر مقدّم زِفْت و قیر بر سجده در این صورت -
 تا که است آن مستحب احتیاط ولی نماید سجده نیست، جایز آن بر سجده اختیار حال در که دیگر شیء هر یا لباسش
 )آیت اهلل سیستانی( .نکند سجده دیگر چیز بر است، ممکن لباسش بر سجده

 فرش بر یا همان بر( است پشم از مثالً) است دیگر چیز از راگ و کند سجده است پنبه یا کتان از اگر لباسش بر باید -
 بر بتوان که کند نمى پیدا چیزى مطلقا اگر و کند سجده معدنى اشیاء و فلزّات بر نیست ممکن هم آن اگر و نماید سجده

 هسجد آن بر توان مى که است چیزى آخرین دست پشت این بنابر کند، مى سجده خود دست پشت بر کرد سجده آن
 )آیت اهلل مکارم( .کرد

  تقیهفرض  در سجده بر فرش
 2؟آیا در صورت تقیه سجده بر فرش جایز است

 دیگر جای به نماز برای نیست الزم و نماید سجده آن مانند و فرش بر تواند می کند تقیه باید انسان که جایی -
 )حضرت امام( .برود

 برود، دیگر جای به نماز برای نیست الزم و نماید سجده آن ندمان و فرش بر تواندمی کند تقیه باید انسان که جایی -
 واجب احتیاط بنابر کند، سجده آن امثال و سنگ یا حصیر بر نیفتد زحمت به که طوری بتواند محل همان در اگر ولی
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 )امام خامنه ای( .نماید سجده اشیاء این بر باید

برود  دیگر جای به نماز برای نیست الزم و نماید سجده آن دمانن و فرش بر تواند می کند تقیه باید انسان که جایی -
 که چیزی یا حصیر بر مکان همان در بتواند اگر ولی آورد؛ بجا تقیه سبب رفع از بعد همانجا در تا بیندازد تأخیر را نماز یا

 .نماید سجده نآ مانند و فرش بر نباید باشد نکرده تقیه مخالفت که کند سجده طوری باشد می صحیح آن بر سجده
 )آیت اهلل سیستانی(

برود  دیگر جای به نماز برای نیست الزم و نماید سجده آن مانند و فرش بر تواند می کند تقیه باید انسان که جایی -
 )آیت اهلل مکارم( .است واجب کند سجده ان مانند و حصیر یا سنگ روی بتواند همانجا در اگر ولی

 بین نمازوظیفه مکلف در صورت فقدان مُهر 

 0در بین نماز چیزی که بر آن سجده می کرد از اختیارش خارج شود؛ حکمش چیست؟نمازگزار اگر 

 :به مایصح السجود دیگری دسترسی داردالف( 

و همچنین اگر ما یصح السجود بر همان سجده کند  وجود داردچیزی که سجده بر آن صحیح است  شاگر همراه -
خود را به آن  و حرکت کند ،برگرداند قبله از را خود روی آنکه بدون و کرده قطع را رذک تواندمی و باشد او اطراف در

 که نباشد زیاد ایاندازه به حرکت و رفتن راه این که آن شرط به دهد؛ انجام را کار این برساند و بر آن سجده کند باید
امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل  )حضرت امام، .نکند صدق نماز، آن به دیگر و ببرد بین از را نماز صورت
 مکارم(

 :به مایصح السجود دیگری دسترسی نداردب( 

 باید بر  است تنگ وقت اگر و کند و بعد از تهیه مُهر نماز را دوباره بخواندرها ت نماز وسعت دارد باید نماز را وقاگر  -
 آن اگر و نماید سجده نیست ها آن جنس از که لباسش بر باید نباشد هم آن اگر و نماید سجده کتانی یا ای پنبه لباس

 . )حضرت امام(نماید سجده معادن بر باید نیست قادر هم آن بر اگر و نماید سجده دستش پشت بر باید نباشد هم

 چنانچهاست  تنگ قتو اگر و کند و بعد از تهیه مُهر نماز را دوباره بخواندرها وقت نماز وسعت دارد باید نماز را اگر   -
 است آن( واجب) احتیاط و کند، سجده آن بر باید دارد کتان و پنبه جنس از چیزی یا است کتان یا پنبه جنس از او لباس

 سجده باشد جنس این از که لباسی غیر یعنی آن غیر بر است ممکن باشد کتان و پنبه از که لباسی بر سجده تا که
 . )امام خامنه ای(کند سجده خود دست پشت بر واجب اطاحتی بنابر ندارد اگر و نکند،

 و حالت این در بنابراین نماید؛ رها تمام نیمه و بشکند را نماز تواندنمی واجب، احتیاط بنابر هم وقت وسعت در -
 سجده اختیار حال در که دیگر شیء هر یا لباسش بر باید نباشد، ممکن زفت و قیر بر سجده اگر وقت ضیق در همچنین

 سجده دیگر چیز بر است، ممکن لباسش بر سجده تا که است آن مستحب احتیاط ولی نماید سجده نیست، جایز آن بر
 (سیستانی اهلل آیت. )نکند

 دیگر چیز از اگر و کند سجده است پنبه یا کتان از اگر لباسش بر باید باشد، ضیق یا باشد داشته وسعت وقت چه  -
 سجده معدنى اشیاء و فلزّات بر نیست ممکن هم آن اگر و نماید سجده فرش بر یا نهما بر( است پشم از مثالً) است
 پشت این بنابر کند، مى سجده خود دست پشت بر کرد سجده آن بر بتوان که کند نمى پیدا چیزى مطلقا اگر و کند

 خواندب دوباره حتیاطا بنابر وقت نمازوسعت  کرد و البته در صورت سجده آن بر توان مى که است چیزى آخرین دست
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 ندارد. )آیت اهلل مکارم( قضانماز خوانده شده  است نماز تنگ وقت اگر لیو

 ناخن بر حکم سجده

 1نمود؟ سجده دست ناخن بر توان در زمان اضطرار می آیا

 در است، صحیح آن بر سجده که چیزهایی که زمانی تا نیز دست پشت بر نیست؛ صحیح مطلقا ناخن، بر سجده -
 آیت اهلل مکارم(امام خامنه ای، باشد. ) نمی صحیح دارد، اختیار

 مسأله ندانستن خاطر به دست پشت بر سجده

 2چیست؟ دانسته نمی و داده انجام آنکه حکم نیست صحیح اگر دارد حکمی چه مهر جای به دست روی سجده

 ت اهلل مکارم()آی .باشد می صحیح سابق های نماز باشد، نشده کوتاهی مسئله یادگیری در چنانچه -

 الزم باشد ایاندازه به آن ب( مساحت

 حداقل مقدار الزم در قرارگرفتن پیشانی بر زمین
 3کمترین مقدار الزم برای قرار گرفتن پیشانی بر سجده چه مقدار است؟

 هب مسمّی این و. کند می کفایت پیشانی با کردن سجده مسمّای بلکه برسد، زمین به پیشانی همة نیست واجب -
 باشد. )حضرت امام( درهم یک مقدار به که است آن( مستحب) احتیاط و کند، می پیدا تحقّق انگشت سر مقدار

 بلکه بگذارد؛ است صحیح آن بر سجده که دیگری شیء یا مهر یا زمین بر را پیشانی تمام نیست واجب سجده در -
 سجده صدق عرفاً که بگذارد است، صحیح آن بر دهسج که دیگری شیء یا مهر یا زمین بر را پیشانی از مقداری اگر

 )آیت اهلل سیستانی( .باشد آن از کمتر یا انگشت بند یک اندازه به هرچند است کافی نماید،

کافی است و قطعا به مقدار یک  پیشانی با کردن سجده مسمّای بلکه برسد، زمین به پیشانی همة نیست واجب  -
 رم(درهم کافی است. )آیت اهلل مکا

 حکم سجده بر سطوح متفرق )مانند تسبیح تربت( 
آیا الزم است محل اتصال پیشانی به سجده گاه یک سطح یکپارچه و مجتمع باشد یا اینکه می توان بر شیء 

 4متفرق مانند تسبیح خاکی سجده کرد؟

 این بنابر. ندارد لیاشکا آن بودن پراکنده و باشد جمع جا یک در شد، ذکر قبل مسأله در که مقداری نیست الزم -
 گیرد،می قرار آن روی بر پیشانی آنچه مجموع آنکه شرط به باشد؛می جایز جداست، هم از که تسبیح هایدانه بر سجده

 به مقدار حداقلی واجب باشد. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 ج( ثابت و مستقر باشد

 حکم استقرار محل سجده
 5شیء غیر مستقر )مثل گِل( چیست؟ حکم سجده بر

 که گلی بر سجده این بر بنا نمود، استوار آن روی را، پیشانی بتوان که باشد طوری باید سجده محل اختیار، حال در -
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 کند؛ سجده گل همان بر باید باشد، داشته سجده برای نگرفته را خودش که لیگِ فقط اگر و ،(است شل) نگرفته را خود
، آیت اهلل )حضرت امام (.است ساقط استقرار شرط و) ننماید آن بر تکیه ولی بگذارد آن روی را پیشانی که ترتیب این به

 (سیستانی، آیت اهلل مکارم

 حکم استقرار محل باقی اعضاء سجده

 1آیا در سجده استقرار باقی اعضاء سجده نیز الزم است؟

 بعد که دیگری چیز یا تشک، روی ولی اگر است باطل کند سجده گیرد نمی آرام آن روی بدن که چیزی روی اگر -
 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( .ندارد اشکال کند سجده گیرد می آرام رفتن پایین مقداری و گذاشتن سر از

 بلکه است؛ باطل سجده نگیرد، آرام آن روی بدن که صورتی در کند، سجده آن مانند یا ابر یا پر تشک روی اگر -
 را ذکر و شود ثابت سپس کند حرکت پایین سمت به پیشانی داد، قرار سجده برای آن روی را پیشانی آنکه از سپ اگر

 کار این یا باشد، اندک بسیار حرکت مقدار آنکه مگر است؛ کار این ترک واجب احتیاط و دارد اشکال هم باز بگوید،
 روی سر وقتی و دهدمی نشان را نماز رکعات و هاسجده دتعدا که مهرهایی بر سجده این بنابر. باشد شده انجام سهوی

 اشکال گوید،می را ذکر نمازگزار و شده ثابت سر سپس رود؛می پایین میلیمتر( 2یا3) حدود در اندکی گیرد،می قرار آن
 )آیت اهلل سیستانی( .ندارد

 د( پاک باشد
 3؟آیا نماز بر مُهر نجس صحیح است

 یک یا بگذارد، نجس فرش روی را مهر مثال اگر ولی باشد پاک باید کند، می سجده آن بر هک دیگری چیز یا مهر -
 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم( .ندارد اشکال بگذارد ان پاک طرف به را پیشانی و باشد نجس مهر طرف

 اگر ولی باشد؛ پاک باید است، یحصح آن بر سجده که مقداری به کندمی سجده آن بر فرد که دیگری چیز یا مهر  -
 یا بگذارد، آن پاک طرف به را پیشانی و باشد نجس مهر طرف یک یا بگذارد، نجس فرش روی را پاک مهر مثالً

)آیت اهلل  .ندارد اشکال بگذارد، پاک قسمت بر را پیشانی چنانچه باشد، نجس قسمتی، و باشد پاک مهر، روی از قسمتی
 سیستانی(

 سجده حین در پیشانی ای مهر شدن نجس
 3چیست؟ حکم نماز اثنای در )مثال به دلیل ترکیدن جوشهای پیشانی(پیشانی و مهر شدن نجس صورت در

)البته مطابق مسئله قبل  است، صحیح شرایط خون کمتر از درهم را داشته باشد نماز و باشد خون فقط چنانچه -
 ،با رعایت شرایط نمازدر بین نماز  اگر امکان دارد باید اینصورت رغی درباقی سجده ها را بر قسمت پاک مُهر انجام دهد( 

 از بعد و کند رها را نماز )آیت اهلل سیستانی: بنابر احتیاط واجب( و اال در وسعت وقت باید را تطهیر کند، قسمتهای نجس
 مکارم( آیت اهللحضرت امام، آیت اهلل سیستانی، ) .کند اعاده را نماز سجده محل و پیشانی تطهیر

 به جهت جهل به موضوع خون به آغشته مهر روی بر نماز
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 1است؟ صحیح نماز شود فهمیده نماز از بعد و شود خوانده نماز دیگری، نجاست یا خون به آلوده مهر روی اگر

 )آیت اهلل مکارم( .است صحیح گذشته های نماز -

 ه( غصبی نباشد
 2حکم سجده بر مهر غصبی چیست؟

 بنابراین نباشد؛ غصبی و بوده مباح باید واجب احتیاط بنابر دهدمی انجام سجده آن بر فرد که دیگری چیز یا مهر -
 )آیت اهلل سیستانی( .است باطل نمازش واجب احتیاط بنابر و کرده معصیت نماید سجده غصبی مهر بر عمداً نمازگزار اگر

 گذاردن دو مهر روی هم
 هم روی را بیشتر یا مهر دو سجده مکان آوردن باال برای آن مانند و مساجد در نماز هنگام به افراد اوقات گاهی

 3میدهند؛ حکم این عمل چیست؟ قرار

 (، آیت اهلل مکارمعمل مذکور اشکال ندارد. )امام خامنه ای -

 سایر و سجود عبادی جهت شامل و دارد عمومیّت وقف که میداند نمازگزار اگر مهرها وقفی هستند؛در صورتی که  -
 وقف که بداند نمازگزار اگر و ندارد اشکال میشود، سجده محلّ آوردن باال برای آن از استفاده مثل متعارف های استفاده
 باشد، مشکوک وقف کیفیّت اگر و نیست جایز مذکور مورد غیر در آن از استفاده سجود، مثل است عبادی جهت مختصّ

)آیت اهلل  .دارد را وقفی مهرهای حکم هم مسجد به اهدایی مهرهای حکم و نماید اجتناب اینکار از واجب بنابراحتیاط
 سیستانی(

 در بین نباشد و( حائل و مانعی

 حکم وجود حائل
 4حکم وجود حائل بین پیشانی و مهر چیست؟

 یا و فرد سر مثال موهای اگر پس نباشد، فاصله دیگری چیز است، صحیح سجده آن بر آنچه و پیشانی بین باید -
 پوست نگذارد و آید حساب به مانع که ایگونه به باشد، گرفته را پیشانی روی دیگر چیزهای یا و نعهمق سربند، چادر،

 صورت این در کند، پیدا تماس شود،می انجام سجده آن بر که شیئی با مستقیم طور به سجده، واجب مقدار به پیشانی،
)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل  .شود فبرطر سجده انجام از قبل مانع باید و است باطل آن وجود با سجده

 سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 کرده آرایش صورت با سجده حکم

 5کرد؟ سجده توان می آن با شود می چرب بزنیم دست پیشانی به اگر که بطوری شود مالیده کرم صورت به اگر

 آرایشی مواد البته نیست، واجب نیز آن پوشاندن باشد نداشته حضور نامحرم اگر و ندارد اشکالی آرایش با خواندن نماز -
حضرت امام، امام خامنه ای، ) .شود سجده حال در آن به مهر رسیدن مانع و بپوشاند را پیشانی روی ای الیه مانند نباید
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 آیت اهلل مکارم(آیت اهلل سیستانی، 

 حکم سجده بر گِل و چسبیدن آن به پیشانی
 1ه پیشانی اش بچسبد حکم چیست؟اگر کسی بر گِل سجده کند و گِل ب

الزم است برای سجده دوم آن را از پیشانی جدا کند البته اگر مقداری کمی خاک چسبیده که مانعی ایجاد نکرده  -
 آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(حضرت امام، است اشکال ندارد. )

 حکم حائل در باقی اعضای سجده

 2؟ود حائل چیستروی زمین با وجحکم گذاشتن باقی اعضاء 

به غیر از پیشانی در باقی اعضاء مباشرت شرط نیست البته باید طوری باشد که بر زمین بودن آن عضو صدق کند.  -
 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 حکم سجده بر مهرهای تیره
 3شرعا صحیح است؟مهرهای نماز بعد از مدتی تیره می شوند آیا سجده بر آن 

 مهر خود به پیشانی که باشد چرک قدری به مهر اگر پس نباشد چیزی کند می سجده آن بر انچه و پیشانی بین دبای -
و تشخیص موضوع به عهده خود مکلفین  ندارد اشکال باشد کرده تغییر مهر رنگ مثالً اگر ولی است باطل سجده نرسد
  مکارم()حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل .است

 حکم قرار گرفتن سهوی حائل در حال سجده
 4اگر کسی در حال سجده بفهمد که مثال چادر بین پیشانی و مهر نماز فاصله انداخته است تکلیفش چیست؟

البته و  حائل را از بین پیشانی و مهر کنار بکشد (با دست به هر نحو ممکن )مثالبدون جدا کردن پیشانی از مهر  -
 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( .تن دست از زمین ذکر را قطع کنددر لحظه برداش

 کیفیت سجده در صورت بسته بودن پیشانی 
اگر کسی به واسطه زخم یا شکستگی تمام پیشانی را بسته باشد و باز کردن آن هم ممکن نباشد برای انجام 

 2سجده تکلیفش چیست؟

و طرف پیشانى سجده کند و اگر ممکن نیست به چانه و اگر به چانه هم ممکن باید به یکى از ددر این صورت  -
نیست باید به هر جاى از صورت که ممکن است سجده کند و اگر به هیچ جاى از صورت ممکن نیست باید با جلو سر 

  )حضرت امام( سجده نماید.

تواند بر یا یکی از دو طرف آن( را هرطور که میبنابر احتیاط واجب، باید بقیه پیشانی )دو طرف باقیمانده از پیشانی  -
زمین بگذارد و اگر نتواند قسمت باقیمانده پیشانی را بر زمین بگذارد، احتیاط الزم آن است که در صورت امکان، به چانه 

د، سجده نامنتواند به چانه سجده کند، به یکی از دو طرف پیشانی که آن را جَبین یا شقیقه میسجده کند و اگر نمی
ا نماید و اگر این کار را هم نتواند انجام دهد، به یک قسمت از اجزای دیگر صورت سجده کند و اگر سجده کردن ب
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 ممکن نباشد، باید برای سجده با سر یا چشمش اشاره کند. )آیت اهلل سیستانی( (هرچند با معالجه)صورت، به هیچ وجه 

 هم آن اگر و گذارد کند و اگر ممکن نیست چانه را بر مهر مىباید به یکى از دو طرف بیرون پیشانى سجده  -
 به باید نشود ممکن صورت از جاى هیچ به اگر و بگذارد مهر بر شود ممکن که صورت از جاى هر نیست ممکن
 )آیت اهلل مکارم(شود.  خم تواند مى که اى اندازه

 کر سجده ذ -4
 0گفتن چه اذکاری در سجده جایز است؟

 یک یا «هسبحان اللّ»کرى بگوید کافى است ولى احتیاط واجب آن است که مقدار ذکر از سه مرتبه در سجده هر ذ -
  (حضرت امام. )نباشد کمتر «بِحَمْدِهِ وَبِّی الْأَعْلى رَ سُبْحانَ» مرتبه

 آن جای به اگر و تاس «اهللِ سُبْحانَ» بار سه یا «بِحَمْدِهِ وَ الْاَعْلی رَبِّیَ سُبْحانَ» بار یک سجده در واجب ذکر -
 کافی بگوید، مقدار همان به( رکوع مخصوص ذکر از غیر) را آن مانند و «اَکْبَرُ اهلَلُ» ،«لِلّهِ اَلْحَمْدُ» مانند دیگر، ذکرهای

 )امام خامنه ای( .است
 یا «اهللِ سُبْحانَ» مرتبه سه سجده، در اختیار حال در که است آن بهتر و بگوید ذکر سجده، در است واجب نمازگزار -
 باشد، متعال خداوند تمجید و تعظیم آن در که ذکری هر گفتن هرچند بگوید« وَبِحَمْدِهِ الْأَعْلی رَبِّیَ سُبْحانَ» مرتبه یک

 «أَکْبَرُ اهللُ» مرتبه سه یا «لِلّهِ الْحَمْدُ» مرتبه سه مثالً باشد؛ مقدار همین به باید واجب، احتیاط بنابر ولی است کافی
 به متعال، خداوند از مؤمنین یا خویش برای حاجت طلب و دعاء صلوات، استغفار، قبیل از ذکرها، سایر گفتن امّا و یدبگو

 مانند دیگر ذکری باید کند ادا خوب را «الْأَعْلی رَبِّیَ سُبْحانَ» تواندنمی که کسی و نیست کافی سجده واجب ذکر عنوان
  (سیستانی اهلل آیت) .بگوید را «اهللِ سُبْحانَ» بار سه
و بنابر  بگوی« سُبْحانَ رِبِّىَ الْاَعْلى وَ بِحَمْدِهِ»یا یک مرتبه « سُبْحانَ اللّهِ»احتیاط آن است که حدّاقل سه مرتبه  -

 آیت اهلل مکارم() .احتیاط غیر این دو کفایت نمی کند

 مقدار ذکر در حالت اضطرار
 2ناچاری چیست؟ حکم ذکر سجده در وقت بسیار کم و یا اضطرار و

 )آیت اهلل سیستانی( .است کافی سجده در «اهللِ سُبْحانَ» یک گفتن اضطرار، و ناچاری حال در و کم وقت در -

 شرایط صحت ذکر سجده
 3شرایط الزم برای صحت ذکر سجده چیست؟

 یعنی د؛بگوی صحیح عربی به را آن. ب .کندرعایت  را ترتیب و مواالت. الف: است شرط سجده واجب ذکر در -
 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( .شود رعایت تلفّظ هنگام در حرکات و حروف مخارج

 حکم ترک ذکر
 عمدا

 4حکم ترک عمدی ذکر واجب سجده چیست؟
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 در صورت ترک عمدی ذکر نماز باطل است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

 سهوا
 0ه سبب فراموشی ذکر سجده را ترک کند حکم چیست؟اگر کسی سهوا مثال ب

)حضرت  نماز صحیح است. و بعد از سربرداشتن از سجده بفهمد شود ترکچون ذکر در نماز رکن نیست اگر سهواً  -
 امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 ذکر استقرار حین -5
 3آیا طمأنینه در سجده واجب است؟ توضیح دهید.

به مقدار ذکر واجب بدن آرام باشد. )یعنی کامالً در سجده مستقر شده باشد.( حتی اگر ذکر مستحب  در سجده باید -
 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( باشد )مثل صلوات( و به قصد ورود گفته شود.

 صدق به را ذکری که هنگامی در حتی بلکه باشد، آرام بدن باید گوید،می را واجب ذکر که هنگامی سجود حال در -
 بدن که است آن واجب احتیاط آن، امثال و «بِحَمْدِهِ وَ االَعْلی رَبِّیَ سُبْحَانَ» تکرار مانند گوید،می سجود در آن استحباب

 )امام خامنه ای( .نگهدارد آرام را

 بودن آرام حال از که دهد حرکت طوری اختیار به را، خود بدن نباید و باشد آرام باید سجود حال در نمازگزار بدن -
 )آیت اهلل سیستانی( .نیست واجب ذکر مشغول که زمانی واجب احتیاط بنابر حتّی شود؛ خارج

 3ذکرپیشانی حین حکم ترک استقرار 
 عمدا
 کند نمازش چه حکمی دارد؟ ترک را این طمأنینه عمداً نمازگزاراگر 

 شود. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( می باطل نمازش -

پیشانی اش را از آرام بگیرد؛ ذکر بگوید و یا اینکه قبل از تمام شدن ذکر  سجدهین که در گر کسی عمداً قبل از اا

 نمازش چه حکمی دارد؟ ؛مهر بردارد

 (، آیت اهلل مکارم)حضرت امام، امام خامنه اینماز باطل است.   -

 مگر است باطل نماز بگوید، را سجده ذکر عذر دونب عمداً بگیرد، آرام بدن و برسد زمین به پیشانی آنکه از پیش اگر -
 باطل نماز دارد، بر سجده از سر عمداً واجب ذکر شدن تمام از پیش اگر و بگوید آرامش حال در دوباره را ذکر اینکه

 باشد قاصر جاهل که صورتی در باشد، کرده عمل طور این مسأله ندانستن علّت به چنانچه مورد دو هر در ولی شودمی
 . )آیت اهلل سیستانی(است صحیح نمازش

 سهوا

 4حکم ترک سهوی استقرار حین ذکر سجده چیست؟

 اعاده را ذکر باید شود متوجّه سجده از سر برداشتن از البته بنابر احتیاط واجب اگر قبل ندارد؛ مانعى باشد سهواً اگر -
 (، امام خامنه ایکند. )حضرت امام
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 بفهمد بردارد، سجده از سر آنکه از پیش و یا بگوید را سجده ذکر سهواً برسد، زمین به پیشانی آنکه از پیش اگر -
 پیش سهواً و باشد رسیده زمین به پیشانی اگر ولی بگوید آرامش و استقرار حال در را ذکر دوباره باید است، کرده اشتباه

)آیت اهلل  .است مستحب احتیاط با مطابق هرچند نیست؛ الزم استقرار حال در آن تکرار بگوید، را ذکر آرامش، از
 سیستانی(

 )آیت اهلل مکارم( .کند اعاده را ذکر باید شود متوجّه سجده از سر برداشتن از قبل ندارد؛ البته اگر مانعى باشد سهواً اگر -

 0حرکات مختصر و جزئی مضر نیست. نکته:

 حکم حرکت اعضای سجده )غیر پیشانی( موقع ذکر
انگشت شست یا اعضای دیگر را روی زمین حرکت دهد سجده اش چه حکمی  اگر کسی حین ذکر سجده مثال

 2دارد؟

 عمدا

 (2آیت اهلل مکارم بعد از تکرار ذکر در حالت استقرار احتیاطا نماز را اعاده کند. )حضرت امام -

  سیستانی(اگر حرکت به حدی است که مخلّ به استقرار معتبر حین سجده باشد احتیاطا نماز را اعاده کند. )آیت اهلل -

 سهوا

 اگر هنوز سر از سجده برنداشته است بعد از استقرار احتیاطا و رجاء ذکر را تکرار کند. )حضرت امام( -

 تکرار ذکر واجب نیست لکن احتیاط مستحب است. )آیت اهلل سیستانی( -

 ذکر را تکرار کند. )آیت اهلل مکارم( استقرار از بعد است برنداشته سجده از سر هنوز اگر  -

 م سجده بر مهرهای رکعت شمارحک

 0آیا سجده بر مهر امین و امثال آن که حرکت دارد ، صحیح است؟

 آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(ای، امام خامنه)حضرت امام،  ، ذکر بگوید اشکال ندارد.بدن شبعد از آراماگر  -

 نشستن و آرامش بدن بعد از سجده -6

 حکم نشستن بین دو سجده

 5بین دو سجده چیست؟حکم نشستن 

 آیت اهلل مکارم( ،)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی در نمازها واجب است. نشستن بین دو سجده -

 حکم نشستن بین دو سجده در نمازهای مستحبی

 1؟آیا نشستن بین دو سجده در نمازهای مستحبی هم شرط است
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 )امام خامنه ای( .نیست مستحب و واجب نماز میان تفاوتی و است واجب -

 بنابر احتیاط واجب شرط است. )آیت اهلل سیستانی( -

 حکم نشستن بعد از سجده دوم )جلسه استراحت(

آیا در رکعت اول و سوم که بعد از سجده دوم مکلف الزم است برای رکعت بعدی برخیزد الزم است قبل از 

 3برخاست لحظه ای بنشیند؟

 دوم سجدة از بعد باید واجب احتیاط بنابر رکعتی، چهار نمازهای سوم کعتر در نیز و نمازها تمام اول رکعت در -

 باطل نماز برخیزد، بعد رکعت براى بنشیند، مقدارى اینکه بدون اگر البته برخیزد؛ بعد رکعت برای سپس و بنشیند

 (ای خامنه امام ، امام حضرت.)نیست

باید بعد از سجدة دوم بنشیند و سپس برای رکعت  جباحتیاط وابرو رکعت سوم نماز چهار رکعتی بنا در رکعت اول -

 )آیت اهلل سیستانی( بعد برخیزد.

 مکارم( بهتر است لحظه ای بنشیند سپس برای رکعت بعد برخیزد. )آیت اهلل -

 حکم ترک سهوی جلسه استراحت

سیدن به رکوع رکعت اگر کسی مثال از روی فراموشی نشستن بعد از سجده دوم را ترک کند آیا الزم است تا قبل از ر

 2بعد برای تدارک آن برگردد؟

 برای رکعت بعد برخاسته است واجب نیست باز گردد. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( اگر -

 سجده آداب

 مستحبات سجده
 0مستحبات سجده را بیان کنید.

که البته ممکن است ی سجده نقل کرده اند مستحباتی را برا )رحمه اهلل( برخی از فقهاء مانند صاحب عروه الوثقی

استحباب برخی از آنها مطابق نظر مراجع کنونی ثابت نشده باشد لکن از باب تسامح در ادله سنن به جزئیات آن اختالفات 

 :می کنیم نپرداخته و تمام آنها را در این قسمت ذکر

 (.نشسته نماز در) باشد نشسته یا (ستادهای نماز در) ایستاده راست که حالتی در سجود از پیش گفتن تکبیر -0

 .تکبیر وقت دستها کردن بلند -3

 )مخصوص مردان( .گذارد زمین بر را دستها اول سجود براى شدن سرازیر از بعد -2

 )آیت اهلل سیستانی( .بگذارد زمین به را زانوها اول زن، و را هادست اول مرد، برود، سجده به خواهدمی که موقعی -
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 .را گانه هفت مساجد تمام بلکه گذارد علیه السجود مایصح بر را یشانیپ تمام نکهآ -0

نسبت به استیعاب کف دست احتیاط واجب است لکن قراردادن کامل سر دو انگشت پا و سر زانوها بر زمین مستحب  -

 نیست. )حضرت امام( 

 .گذارد خاک بر نیز را خود بینی -2

 .گذارد زمین بر گوش دو محاذى بقبله رو پیوسته بهم را ابهام حتى انانگشت تمام حالتیکه در را خود کف دو کند پهن -2

 )آیت اهلل سیستانی( .باشد قبله به رو آنها سر که طوری بگذارد گوش برابر و بچسباند هم به را دست انگشتان -

 .اندازد دماغ بطرف را خود نظر سجده حالت در -2

 ربی انت و توکلت علیک و اسلمت لک و امنت بک و سجدت لک اللهم بخواند دعا این سجده ذکر در شروع از پیش -2

  .الخالقین احسن اهلل تبارک العالمین رب هلل الحمد و بصره و سمعه شق و خلقه للذى وجهی سجد

 .کند مکرر را سجود ذکر -2

 ... . و هفت یا پنج یا سه مثل فرد بعدد را ذکر کند ختم -01

 .کند اختیار را کبرى تسبیحه نآ از و کندرا اختیار  تسبیح اذکار بین ما از انکه -00

 گذشت که انتخاب تسبیح از بین باقی اذکار احتیاط واجب است. )آیت اهلل مکارم( -

 .انها نحو و چوب و سنگ بر نه خاک بر بلکه کند زمین بر سجده -03

 .سجود مواضع تمام بودن مساوى بلکه وقوف محل با پیشانی گاه سجده بودن مساوى -02

 که اینه ب حالل رزق براى اخصوص ،خرتآ و دنیا حوائج از بخواهد نچهه آب آخر سجده در یا سجده در کردن دعا -00

 .العظیم الفضل ذو فانک فضلک من عیالی ارزق و ارزقنى المعطین خیر یا و المسئولین خیر یا :بگوید

 شکم بر را راست اىپ پشت و بنشیند چپ ران بر انکهه ب کند کتورّ جلوس حال در سجده دو از بعد و سجدتین بین -02

 . )مخصوص مردان(گذارد چپ پاى

 .الیه واتوب ربى اهلل ستغفرأ :بگوید السجدتین بین نکهآ -02

 .طمانینه و جلوس حال در دویم سجده از پیش و اولى سجده از بعد تکبیر گفتن -02

 .طمانینه و جلوس حال در مدو سجده از بعد تکبیر گفتن -02

 .تکبیرات وقت در دست کردن بلند -02

 .جلوس حال در چپ ران بر چپ دست و راست ران بر راست دست اردنگذ -31

 . )مخصوص مردان(کند بلند زمین از را شکم انکهه ب سجده حال در تجافى -30

و  دست دو بین و ما کند باز را خود پهلوى و دو بازوها بین و نگذارد زمین بر را خود آرنجهای سجده حال در نکهآ -33

 دارد. )مخصوص مردان( نگاه بال دو مثل را خود دست و دو بیندازد فاصله بدن

 فرستد. او و آل محمد بر صلوات سجده دو هر در آنکه -32

 کند. )مخصوص مردان( بلند دستها از پیش را زانو دو خواستن بر وقت در -30
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 (العالمین رب اهلل تبارک فقیر، خیرِ من الیّ انزلت لما فانی عنی و ادفع و اجرنی و ارحمنى اغفرلی اللهم) بگوید سجدتین بین آنکه -32

 ".و اقعد اقوم و قوتک بحولک اللهم" بگوید یا "واقعد اقوم وقوته اهلل بحول" بگوید: خواستن بر وقت در آنکه -32

 وَأَقْعُدُ قُوْمُأَ وَقُوَّتِهِ اهللِ بِحَوْلِ: بگوید یا وَأَقْعُدُ أَقُوْمُ وَقُوَّتِهِ اهللِ بِحَوْلِ: بگوید بعد، رکعت قیام برای برخاستن هنگام در -

 )آیت اهلل سیستانی( .وَأَسْجُدُ وَأَرْکَعُ

 شود. )مخصوص مردان( بلند تا کند تکیه آن و بر کند پهن زمین بر کرده باز را دستها خواستن بر وقت در -32

 است مستحب زن بر چنین و هم مرد به عکس گذارد زمین بر دست دو از پیش را زانو دو کردن سجده وقت در زن -32

 بلند وقت و در کند جمع را خود و اعضاء بچسباند به زمین نیز را خود و شکم بچسباند زمین بر را دست دو ذراع که

 شود. بلند راست بلکه نکند بلند را خود ورک شدن

 زمین بر را شکم و هاآرنج زنان و دارند نگاه جدا پهلو از را بازوها و نچسبانند زمین به را شکم و هاآرنج مردان -

 )آیت اهلل سیستانی( .بچسبانند یکدیگر به را بدن اعضای و بگذارند

 استحباب چسباندن شکم به زمین در سجده هیچ دلیلی ندارد، بلکه سجده به این نحو اشکال دارد. )آیت اهلل مکارم( -

 بگوید. زیاد را و ذکر و تسبیح کند طوالنى را سجده -32

 د.سجو حال در دست کف به دو زمین نمودن مباشرت -21

 دهد. جا زمین بر واجب حد از زیاده را خود موضع هفت سجود در -20

 مکروهات سجده
 در سجده چه اموری مکروه است؟انجام چه اموری 

 زمین به را پاها سینة که این از عبارت اقعاء و) ها سجده از بعد همچنین و سجده دو بین اقعاء صورت به نشستن -0
 ساق و بنشیند باسن، روی انکه دیگر معنای به و بنشیند ها،پاشنه روى و( نهد زمین به را پاها پنجة روى) گذارد

 1 .(بگذارد زمین بر پا کف و کند بلند را پاها

 2 غبار. و گرد کردن برطرف برای سجده جای کردن فوت -3

 3 سجده. در خواندن قرآن -2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 .0123، توضیح المسائل مراجع، م0. العروه الوثقی، فصل فی مستحبات السجود، م0

 .0123م مراجع، المسائل ، توضیح0322سجده، م مکروهات و ، توضیح المسائل جامع، مستحبات3. العروه الوثقی، فصل فی مستحبات السجود، م3

 .0123م مراجع، المسائل ، توضیح0322سجده، م مکروهات و ، توضیح المسائل جامع، مستحبات2. العروه الوثقی، فصل فی مستحبات السجود، م2
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 تشهد

 و موارد وجوب آن در نماز معنای تشهد

 1جای نماز انجام می شود؟تشهد چیست و ک

 نماز سوم رکعت ونمازها )واجب و مستحب(  تمام دوم رکعت درتشهد یکی از واجبات غیر رکنی نماز است؛ اینکه  -
 تشهّد بنشیند و دوم سجده از بعدنمازگزار  باید وتر رکعت اول نماز در و عشا، و عصر و ظهر نماز چهارم رکعت و مغرب
 و محمد علی صل اللهم رسوله و عبده محمدا ان اشهد و له شریک ال وحده اهلل اال اله ال ان اشهد: »بگوید یعنی بخواند

 . )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم(.«محمد آل

 باید عشا، و عصر و ظهر نماز چهارم رکعت و مغرب نماز سوم رکعت و مستحب و واجب نمازهای تمام دوم رکعت در -
 ال وَحْدَهُ اهللُ إلَّا اِلهَ ال اَنْ اَشْهَدُ: »بگوید یعنی بخواند، تشهّد بدن، بودن آرام حال در و بنشیند ومد سجده از بعد انسان

 و اهللُ إلَّا لهَاِ ال اَنْ اَشْهَدُ: »بگوید اگر و «مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَلی صَلِّ اَللّهُمَّ وَرَسُوْلُهُ عَبْدُهُ مُحَمَّداً اَنَّ وَاَشْهَدُ لَهُ شَریکَ
 اهلل ایت. )است الزم تشهّد هم وتر نماز در و است کافی نیز «وَرَسُولُهُ عَبْدُهُ وَآلِه عَلَیْهِ اللّهُ صَلَّی مُحَمَّداً اَنَّ اَشْهَدُ

 (سیستانی

 حکم ذکر تشهد در حالت تجافی در نماز جماعت
جماعت در حالت تجافی باشد آیا خواندن تشهد در اگر در نماز جماعت ماموم یک رکعت عقب بماند و در تشهد 

 2لحظه تجافی الزم است؟

 خواندن تشهد در حالت تجافی مستحب است. )امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

                                         

 .02رساله آموزشی امام خامنه ای، درس  .0212م، توضیح المسائل جامع، 0011م مراجع، توضیح المسائل  فی التشهد. فصل الوثقی، العروه .0

 ، مکارم: 0202، رساله جامع سیستانی، م0222/03/02: استفتاء تاریخ    202202: استفتاء . سایت ادمین، شماره 3

einfo=https://makarem.ir/main.aspx?typ30&lid=1&catid=0&mid=222 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=1&mid=968
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 واجبات تشهد

 نشستن به مقدار ذکر و رعایت استقرار -1

 نحوه نشستن در تشهد
 1معتبر است؟آیا در نشستن موقع تشهد کیفیت خاصی 

 ذکر، گفتن هنگام و بنشیند کند،می صدق آن بر نشستن عرفاً که هرطور باید امکان، صورت در تشهّد هنگام فرد -
 نماید و البته نشستن به حالت اقعاء مکروه است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( رعایت را بدن آرامش و استقرار

 ذکر، گفتن هنگام و بنشیند کند،می صدق آن بر نشستن عرفاً که رهرطو باید امکان، صورت در تشهّد هنگام فرد -
 نماید و احتیاط واجب ترک اقعاء است. )آیت اهلل مکارم( رعایت را بدن آرامش و استقرار

 پاشنه روی بر را خود نشیمنگاه) بنشیند. ها پاشنه روی و گذارد زمین به را پاها پنجه که است این از : اقعاء عبارتنکته

 2. )حضرت امام((دهد قرار ها

-  
 گذاشتن دستها روی هم در تشهد

 3آیا در صورت گذاشتن دستها روی هم حین تشهد، نمازصحیح است؟

 . )آیت اهلل مکارم(احتیاط در ترک این کار است -

 نشستندو زانو عاجز از 
 می تحمل قابل غیر و شدید ربسیا درد موجب نشستن صورت در و ندارم را زانو دو روی بر نشستن توانایی اینحانب

 4آیا می توانم پاهایم را دراز کنم؟بخوانم؟ را سالم و تشهد باید چگونه بنده وجود این با. شود

 صحیح نماز و ندارد اشکال بنشینید بتوانید که صورت هر به و باشید زانو دو روی نیست واجب سالم و تشهد هنگام -
 )امام خامنه ای( .است

 گفتن شهادتین  -2

 هادتین واجبش
 5شهادتین واجب در تشهد کدامند؟

 ال وَحْدَهُ اهللُ إلَّا اِلهَ ال اَنْ اَشْهَدُ»: بگوید اینکه به پیامبر؛ نبوت به دیگری و است خداوند یگانگی به یکی شهادت دو این -

 سیستانی، آیت اهلل مکارم(، آیت اهلل)حضرت امام .«مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَلی صَلِّ اَللّهُمَّ وَرَسُوْلُهُ عَبْدُهُ مُحَمَّداً اَنَّ وَاَشْهَدُ لَهُ شَریکَ

                                         

  .0212، توضیح المسائل جامع، م3، تحریرالوسیله، فصل فی التشهد، م3فی التشهد، م فصل الوثقی، العروه .0

 .3، تحریرالوسیله، فصل فی التشهد، م2فی التشهد، م فصل الوثقی، العروه .3

 . سایت آیت اهلل مکارم: 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02220&mid=322022 

 0222/12/32، تاریخ: 0130212 شماره سوال  نماز  جامع سامانه . سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت 0

 .0212م جامع، المسائل توضیح باته.التشهد، واج فی . العروه الوثقی، فصل 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45581&mid=266159
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 وجوب رعایت ترتیب و مواالت در تشهد
 1آیا در تشهد رعایت ترتیب بین شهادتین واجب است؟

 و سرهم پشت است معمول که و طوری واجب است شهادتین به ترتیب گفته شود و بعد از آن صلوات فرستاده شود -
 ، آیت اهلل مکارم(حضرت امامبگوید. ) مواالت عایتر با

بگوید؛  سرهم پشت معمول و به طور واجب است شهادتین به ترتیب گفته شود و بعد از آن صلوات فرستاده شود -
 )آیت اهلل سیستانی( .ندارد اشکال است شده وارد که دعاهایی و ذکرها به تشهّد، هایعبارت بین شدن فاصله البتّه

 به «مُحَمَّدٍ آلِ وَ» عبارت قرائت سپس و «مُحَمَّدٍ عَلی صَلِّ اَللّهُمَّ» یجمله در( ص)محمد  بر وقف تشهد، در نکته:

 )امام خامنه ای( .ندارد اشکال نزند ضرر جمله وحدت به که مقداری

 صحیح خواندن تشهد
 2آیا صحیح و عربی خواندن تشهد در نماز شرط صحت آن است؟

 (، آیت اهلل مکارمصحیح بخواند. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی عربی به را ست کلمات تشهّدبر نمازگزار واجب ا -

 "لَهُ شَریکَ ال وَحْدَهُ"کلمه تشهد با حذف  کفایت
 3شهد حذف کرد؟تلَهُ را از  شَریکَ ال آیا می شود وَحْدَهُ

 تشهد با حذف این جمله صحیح نیست. )حضرت امام( -

است. )آیت اهلل  کافی نیز «وَرَسُولُهُ عَبْدُهُ وَآلِه عَلَیْهِ اللّهُ صَلَّی مُحَمَّداً اَنَّ اَشْهَدُ و اهللُ إلَّا اِلهَ ال نْاَ اَشْهَدُ: »بگوید اگر -
 سیستانی(

 بنابر احتیاط واجب کافی نیست. )آیت اهلل مکارم( -

 در تشهد (والیت امیر المومنین علیه السالمثالثه )حکم شهادت 
 0؟را نیز اضافه کرد علیه السالم والیت امیرالمؤمنین علی به تشهد نماز شهادت بهمی توان آیا 

 )حضرت امام( باید تشهد نماز به همان طور که وارد شده و متعارف است خوانده شود. -
ند نماز و از جمله تشهد را همان طور که مراجع عظام شیعه )کثّراهلل امثالهم( در رساله های عملیّه بیان نموده ا   -

 بخوانید و چیزی بر آن اضافه نکنید هرچند که کالم حق و صحیحی باشد. )امام خامنه ای(

 )آیت اهلل سیستانی( .احتیاط واجب آن است که داخل نماز گفته نشود -
نظر به این که ائمه معصومین علیهم السالم اجازه اضافه کردن شهادت ثالثه را نداده اند، این کار صحیح نیست و  -

 ) آیت اهلل مکارم(.در این گونه موارد تبعیّت از دستورات معصومین علیهم السالم است وظیفه ما

 رابعة در تشهد حکم شهادت
 1است؟ جایز نماز تشهد در علیها اهلل سالم زهرا ی فاطمه حضرت به شهادت آیا

                                         

 .02رساله آموزشی امام خامنه ای، درس .0212م جامع، المسائل ، توضیح0010مراجع، م المسائل التشهد، واجباته. توضیح فی . العروه الوثقی، فصل 0

 .0212م جامع، المسائل ، توضیح0010م مراجع، المسائل توضیح التشهد، واجباته. فی . العروه الوثقی، فصل 3

 .0212م جامع، المسائل التشهد، واجباته. توضیح فی . العروه الوثقی، فصل 2

 سایت آیت اهلل سیستانی: .210اجوبه االستفتائات س امام خامنه ای،  ،002، س0استفتائات حضرت امام ، ج .0

https://www.sistani.org/persian/qa/1222/ 
 و سایت آیت اهلل مکارم:

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02220&mid=322323 

https://www.sistani.org/persian/qa/0855/
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45581&mid=258282
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 )آیت اهلل مکارم( .گردد مى نماز بطالن و موجب نماز، در نه و است جایز اقامه و اذان در نه رابعه شهادت -

 صلوات بر محمد و آل محمد -3
 2آیا فرستادن صلوات بعد از شهادتین در تشهد نمازها واجب است؟

. )حضرت امام، آیت اهلل و ترک عمدی آن مبطل نماز است صلوات بر پیامبر و آلش در تشهد نمازها واجب است -
 سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 "وعجّل فرجهم"حکم اضافه کردن 
 3گفتن وعجل فرجهم در تشهد نمازها چیست؟ حکم

)امام  .ندارد اشکال باشد دعا یا ذکر بقصد و نباشد ورود قصد به اگر تشهد، صلوات از بعد «فرجهم عجل و» گفتن -
 خامنه ای(

 درجته. )آیت اهلل سیستانی( وارفع شفاعته وتقبّل:  بگوید صلوات از بعد است مستحب ولی ندارد مانعی -

 )آیت اهلل مکارم( .است نماز جزء نشود تصوّر تا شود ترک گاه ولى ،ندارد اشکالى -

 تشهدسهوی حکم اضافه کردن 

 4شود؟ می واجب سهو ی سجده آیا و دارد حکمی چه شود خوانده تشهد سوم یا اول رکعت در اشتباها اگر

 مکارم(آیت اهلل آیت اهلل سیستانی، )حضرت امام،  .باشد می صحیح نماز و کرده رها را تشهد -

 تشهد حکم ترک

 عمدا
 5حکم ترک عمدی تشهد در نماز چیست؟

 ترک عمدی این واجب موجب بطالن نماز است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

 جهال
 6 چیست؟ نمازهایش حکم گفته نمی را تشهدهایش صلوات قسمت مسأله ندانستن علت به شخصی اگر

 اگر است، صحیح نمازش نباشد رکن جزء آن اگر کند زیاد یا کم را نماز اجزاء از چیزی مسأله، ندانستن بواسطه اگر -
 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( .است باطل نماز واجب، احتیاط به اال و باشد، قاصر جاهل

 و کرده اعتماد معتبری رساله یا موثّقی شخصی گفته به که کسی مانند قاصر جاهل از رکنی غیر واجب کردن کم -

                                                                                                                                         

 . سایت آیت اهلل مکارم: 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02220&mid=322322 

  .0212، توضیح المسائل جامع، م0011م مراجع، توضیح المسائل واجباته،  فی التشهد. فصل الوثقی، العروه .3

 ، سایت آیت اهلل سیستانی، بخش پرسش و پاسخ:0222/12/00، تاریخ: 220212 شماره سوال  نماز  جامع سامانه . سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت2

https://www.sistani.org/persian/qa/1222/ 
 و  سایت آیت اهلل مکارم:

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02221&mid=322000 

 مکارم:و سایت آیت اهلل  0030توضیح المسائل جامع، م ،0320 و 0322و 203م مراجع، المسائل . توضیح02و  3فی الخلل الواقع فی الصلوة، م الوثقی، . العروه0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=213&mid=322322 

 .0012 یح المسائل جامع، مسألهتوض ،0320 و 0322و 203م مراجع، المسائل . توضیح02و  3فی الخلل الواقع فی الصلوة، م الوثقی، . العروه2

 ، سایت آیت اهلل مکارم:0012م جامع، المسائل ، توضیح0320و  0322و 203م مراجع، المسائل . توضیح 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=213&mid=322322 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45581&mid=258283
https://www.sistani.org/persian/qa/0855/
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45570&mid=258114
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=302&mid=258277
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=302&mid=258279
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 کند. )آیت اهلل سیستانی(نمی باطل را نماز شده، معلوم رساله یا او خطای بعداً

 حکم کسی که تشهد را یاد نگرفته

 1؟وظیفه کسی که کلمات تشهد را بلد نیست چیست

اد نتوانست ی و اگر بگوید دیگرى به تلقین باید نگرفته یاد مادامیکه و بگیرد یاد باید نمى داند را تشهد ذکر کسی که -
همان مقداری را می داند بگوید و باقی آن را ولو  باشد تنگ نماز وقت انکه یا کند تلقین را او که نباشد و یا کسى بگیرد

هم  را آن ترجمه و اگر بگوید آن به نحو غلط بخواند و اگر به صورت عربی غلط هم نمی تواند بنابر احتیاط واجب ترجمه
 هلل الحمد که )در صورت صحیح خواندن( است ان و بهتر بگوید اذکار سایر از تشهد ربمقدا یاد ندارد بنابر احتیاط واجب

بگذراند.  را خدا ذکر خود و به قلب بنشیند تشهد بقدر که است ان احوط نمى داند چیزى هم ذکر از و اگر کند اختیار را
 )حضرت امام(

 یاد نتوانست اگر و بگوید دیگرى به تلقین باید گرفتهن یاد مادامیکه و بگیرد یاد باید نمى داند را تشهد ذکر کسی که -
همان مقداری را می داند بگوید )البته به شرط  باشد تنگ نماز وقت انکه یا کند تلقین را او که نباشد و یا کسى بگیرد

هم  را نآ ترجمه و اگر بگوید آن صدق تشهد بر آن مقدار( و اگر به صورت عربی نمی تواند بنابر احتیاط واجب ترجمه
 هلل الحمد که )در صورت صحیح خواندن( است ان و بهتر بگوید اذکار سایر از تشهد بمقدار یاد ندارد بنابر احتیاط واجب

بگذراند.  را خدا ذکر خود و به قلب بنشیند تشهد بقدر که است ان احوط نمى داند چیزى هم ذکر از و اگر کند اختیار را
 )آیت اهلل سیستانی(

 نتوانست اگر و بگوید دیگرى به تلقین باید نگرفته یاد مادامی که و بگیرد یاد باید نمى داند را تشهد ذکر کسی که -
همان مقداری را می داند بگوید و اگر به  باشد تنگ نماز وقت انکه یا کند تلقین را او که نباشد و یا کسى بگیرد یاد

که )در صورت صحیح  است ان و بهتر بگوید اذکار سایر زا تشهد به مقدار صورت عربی نمی تواند بنابر احتیاط واجب
 کند. )آیت اهلل مکارم( اختیار را هلل الحمد خواندن(

 نسیانا
 2وظیفه کسی که تشهد را در نماز فراموش کند چیست؟

 قبل از رسیدن به رکوع رکعت بعد بفهمد

 (کارمآیت اهلل مآیه اهلل سیستانی، ، )حضرت امام باید برگردد و به جا آورد. -
 بعد از رسیدن به رکوع رکعت بعد بفهمد

 باید بعد از سالم نماز تشهد را قضا نماید و بعد از آن دو سجدة سهو به جا آورد. )حضرت امام( -

 آن( واجب) احتیاط و آورد، جا به سهو یسجده دو شده فراموش تشهد برای سالم، از بعد و کند تمام را نماز باید -
 )امام خامنه ای(. کند قضا را شده فراموش تشهد و،سه یسجده از پیش که است

 و برگردد تواندنمی شرعاً آن شروع با که شود نماز از بخشی وارد که آن تا نیاید یادش و کند فراموش را تشهّد اگر -
 نماید و قضاء نماز، از بعد را تشهد است مستحب احتیاط باشد، شده بعد رکعت رکوع وارد اینکه مثل آورد، جا به را تشهّد

 اهلل سیستانی( )آیة. آورد جا به سهو سجده شده، فراموش تشهّد برای باید

                                         

 .2فی التشهد، م فصل الوثقی، العروه .0

، آیت اهلل مکارم، توضیح 0220، 0221، 0232، آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، م02، رساله آموزشی، امام خامنه ای، درس0302، 0300، 0013م مراجع، المسائل . توضیح 3
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 اهلل مکارم( )آیت .آورد جا به سهو سجده دو است الزم و کند قضا را تشهّد نماز از بعد که است آن مستحب احتیاط -
 مستحبی نماز در تشهد کردن فراموش حکم

 1؟یستچ او ی نماید، وظیفه فراموش را تشهد مستحبی نماز در گزار نماز چنانچه

ایت اهلل  ،حضرت امام، ایت اهلل سیستانی)قضا ندارد.  شده در نمازهای مستحبی فراموش تشهد و است صحیح نماز -
 مکارم(

 تشهد آوردن جا به در شک

 2وردن تشهد را بیان نمایید.ی آبجااصل حکم شک در 

 الف( تشهد بین نماز
در حال برخاستن شک کند که تشهد را به جا آورده یا نه، ست اعتنا نکند و حتی اگر برای رکعت بعد برخاسته ااگر  -

 (، آیت اهلل سیستانی)حضرت امام باید اعتنا نکند.
 احتیاط نه، یا آورده جا به را تشهّد کند شک برخاستن حال در اگر همچنین و بخواند را آن باید نخاسته بر هنوز اگر -

 )آیت اهلل مکارم( .نکند اعتنا شده بعد رکعت وارد که صورتى در و آورد جا هب و برگردد که است آن واجب

 3زب( تشهد آخر نما

تشهّد شک کند، به شک  یننگفتن شهادت یاکه مشغول گفتن صلوات تشهّد است، در گفتن  یاگر نمازگزار در حال -
از آن شک  یقسمت یانخواندن تشهّد  ایکه مشغول گفتن سالم است، در خواندن  یاگر در حال ینخود اعتنا نکند. همچن

 آیه اهلل سیستانی(حضرت امام، ) .یداعتنا ننما یشکند به شک خو

 اگر وارد سالم شده است و شک کند تشهد را خواند یا نه، به شک خود اعتنا نکند. )آیت اهلل مکارم( -

 مستحبات تشهد

 4در تشهد چه اموری مستحب است؟

 گذارد. چپ پاى شکم روى را راست قدم و پشت بنشیند چپ ران روى بر به اینکه بنشیند متورک تشهد حال در مرد  -0

 6بنشیند؟ 5آیا موقع نشستن در نماز بر زن مستحب است به حالت تربّع

                                         

 کام النوافل و  سایت آیت اهلل مکارم:. العروه الوثقی  اح 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=213&mid=322222 

سایت آیت اهلل ، و 0121، توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، استفتاده از م0022و  0020، م 0ئل جامع، جآیه اهلل سیستانی، توضیح المسا، 0023، 0022. توضیح المسائل مراجع، م  3
 مکارم:

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=213&mid=322322 

 222م  0ایت اهلل سیستانی منهاج الصالحین ج ،0م  ء من أفعال الصالةالقول فی الشک فی شی 0حضرت امام تحریر الوسیله ج     2

 322 م له معظم دفتر ارسالی نماز . جزوه0012م مراجع، المسائل ، توضیح0فی التشهد، م فصل الوثقی، العروه .0

 یا گزاردمی نماز نشسته ناتوانی، دلیل به که کسى براى قرائت، هنگام جمله از است؛ شده یاد نماز حاالت برخى در مستحب عملى عنوان به آن از که نشستن در است حالتی . تربّع؛ 2
 .است نظر اختالف تربع از مراد در البته. نشینندمی که نماز حاالت همه در بلکه تشهد، حال در بانوان برای
 .کردند معنا نشستن زانو دو نیز برخی و زانو چهار راآن هم برخی است؛ هاساق و زانو کردن بلند و زمین بر پاها کف و اسنب نهادن آن، از مراد گویندمی برخی
 اهل کالم و یاتروا در که جهت آن از برخى، ولی است؛ شده داده نسبت نیز مشهور به معنا این و نموده تعریف نخست معناى به را تربّع که است کسى نخستین ثانى شهید ظاهراً
 مردم میان در خواندن نماز نشسته یا تشهّد حال در که نشستنى زانو دو همان نماز، در را آن از مراد رو،ازاین. اندکرده اشکال آن بر است، نیامده گذشته علمای اقوال نیز و لغت

 .انددانسته است، متعارف
 .ق0032 اول، چاپ اسالمى، فقه المعارف دائرة مؤسسه قم، ،022 و 022ص ،3 ج ،(ع)یتب اهل مذهب مطابق فقه فرهنگ هاشمى، محمود سید شاهرودى،

 . سایت آیت اهلل مکارم: 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=302&mid=258386
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=302&mid=258273
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 )آیت اهلل مکارم( .ندارد فرقی و نشسته مردان حالت همان به توانند می -

 .(هلل کلها واالسماءالحسنى باهللو اهلل بسم)یا(هلل سماءخیراال و باهلل و اهلل بسم)یا هلل الحمد بگوید تشهد از پیش  -3

 بگذارد. رانها روى بر پیوسته انگشتان با را خود دست دو آنکه  -2

 نگاهش به دامنش باشد. آنکه  -0

 ربى أن و أشهد الساعة یدى بین و نذیرا بشیرا بالحق أرسله) بگوید و رسوله عبده محمدا أن و أشهد از بعد آنکه  -2

 بفرستد. صلوات آن از بعد( الرسول نعم محمدا نو أ الرب نعم

 استحباب این مورد ثابت نشده است. )آیت اهلل مکارم( -

 .(درجته وارفع شفاعته وتقبل) بگوید اول تشهد از بعد آنکه  -2

 بنابر احتیاط واجب در تشهد دومی قصد ورود نکند. )حضرت امام( -

 استحباب این مورد ثابت نشده است. )آیت اهلل مکارم( -

 اهلل اال اله ال ان اشهد هلل االسماء وخیر هلل والحمد وباهلل اهلل بسم) است منقول آنچه بگوید دویم و اول تشهد در -2

 نعم انک اشهد الساعة یدى بین ونذیرا بشیرا بالحق ارسله ورسوله عبده محمدا ان واشهد له الشریک وحده

 یا مرتبه دو ان از بعد( درجته وارفع شفاعته وتقبل محمد وآل محمد على صل اللهم الرسول نعم محمدا وان الرب
 وخیر هلل والحمد وباهلل اهلل بسم) بگوید آخر رکعت در و مسو رکعت براى خیزد بر ان از بعد بگوید هلل الحمد مرتبه سه

 بین نذیراو بشیرا بالحق ارسله ورسوله عبده محمدا ان واشهد له الشریک وحده اهلل اال اله ال ان اشهد هلل االسماء

 الزاکیات الطیبات الطاهرات والصلوات هلل التحیات الرسول نعم محمدا وان الرب نعم انک اشهد الساعة بدى

 وحده اهلل اال اله ال ان اشهد فلله وصفى وخلص وطهر وزکی طاب ما الناعمات السابغات الرائحات الغادیات

 الرب نعم ربی ان اشهد الساعة یدى بین ونذیرا رابشی بالحق ارسله ورسوله عبده محمدا ان واشهد له الشریک

 لهذا هدانا الذى هلل الحمد القبور فی من یبعث اهلل وان فیها الریب اتیة الساعة ان واشهد الرسول نعم محمدا وان

 وآل محمد على وبارک محمد وآل محمد على صل اللهم العالمین رب هلل الحمد اهلل هدانا ان ال لو لنهتدى کنا وما

 وآل ابراهیم على وترحمت وبارکت صلیت کما محمد وآل محمد على وترحم محمد وآل محمد على وسلم حمدم

 قلوبنا فی تجعل وال باالیمان سبقونا الذین والخواننا لنا واغفر محمد وآل محمد على صل اللهم حمید انک ابراهیم

 صل اللهم النار من وعافنی بالجنة على وامنن محمد وآل محمد على صل اللهم رحیم رؤف انک ربنا آمنوا للذین غال

 ایها علیک مالسال) :بگوید نآ از بعد( تبارا اال الظالمین تزد وال والمؤمنات للمؤمنین واغفر محمد وآل محمد على

 ىعل السالم المقربین والمالئکة ومیکائیل جبریل على السالم ورسله اهلل انبیاء على السالم وبرکاته اهلل ورحمة النبی

  .بگوید سالم ان از بعد( الصالحین اهلل عباد وعلى علینا والسالم بعده النبى النبیین خاتم اهلل عبد بن محمد

 .برخیزد و بگوید اهلل سبحان مرتبه هفت اول تشهد از بعد نکهآ  -2

 به امید ثواب این جمالت را بگوید. )آیت اهلل مکارم( -

 أقوم و أقعد. وقوته اهلل بحول بگوید اول تشهد از برخواستن وقت در -2

 و به هم بچسباند. کند جمع را خود رانهاى تشهد براى جلوس حال در زن نکهآ -01

 
 
 

                                                                                                                                         

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02220&mid=322322 
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 سالم

 معنای سالم و حکم آن

 1بیان کنید. آن راحکم  نماز را توضیح داده وسالم 

 کارهای شدن جایز و است اجبو نماز در است، سالم «سالم» یابدمی پایان نماز آن، گفتن با که نماز جزء آخرین -

 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( .دارد سالم بر توقف نماز از شدن خارج و نماز منافی

 واجب و مستحب سالم صیغ

 2کدام یک از قسمتهای سالم واجب و کدام مستحب است؟

مستحب  احتیاط و «عَلَیْکُمْ اَلسَّالمُ»: دوم و «الصّالِحینَِ  اهلل عِبادِ عَلی وَ یْناعَلَ اَلسَّالمُ»: اول: دارد صیغه دو سالم -
 در و شود می مستحب جزء دوم، صیغة باشد، گفته را اول صیغة اگر بنابر این است؛ «بَرَکاتُهُ وَِ  اهلل رَحْمَةُ وَ» انضمام
 اکتفا بلکه دوم، صیغة به کردن اکتفا و باشد، می واجب جزء ظاهراً ومد صیغة باشد، نگفته را اول صیغة که صورتی
 ِ اهلل عِبادِ وَعَلی عَلَیْنا اَلسَّالمُ» اول صیغة به که است آن( مستحب) احتیاط اگرچه است، جایز هم اول صیغة به نمودن

 بگوید. )حضرت امام( ترتیب بهرا با هم و  صیغه دو هرنکرده و  اکتفا «الصَّالِحینَ

 یا «بَرَکاتُهُ وَ اهللِ رَحْمَةُ وَ»کند اضافه که است بهتر و «عَلَیْکُمْ اَلسَّالَمُ: »بگوید که است این به نماز( واجب) سالم -
 )امام خامنه ای(. «الصَّالِحِینَ اهللِ عِبَادِ عَلی وَ عَلَیْنَا اَلسَّالَمُ: »بگوید

تواند به گفتن آن اکتفاء شود، سالم سوم است و نمازگزار میزار از نماز خارج میسالم واجبی که با گفتن آن نمازگ -
را به « وَبَرَکاتُهُ وَ رَحْمَةُ اهللِ»است و احتیاط مستحب آن است که جمله « السَّالمُ عَلَیْکُمْ»کند و مقدار واجب در آن گفتن 

تواند اکتفاء نماید؛ پس اگرنمازگزار سالم دوّم را بگوید، بنابر آن اضافه کند؛ امّا بنابر احتیاط واجب به سالم دوّم نمی
و چنانچه نمازگزار هر سه سالم را بگوید مطابق با احتیاط مستحب رفتار  ت سالم سوّم را هم بجا آورد؛احتیاط، واجب اس
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 )آیت اهلل سیستانی(.نموده است

ایی مشکل است و سالم اول هم مستحب است. سالم واجب، همان سالم سوم است و اکتفاء به سالم دوم به تنه  -
 )آیت اهلل مکارم(

 حکم سالم اول

 1جزء واجبات سالم نماز است؟ «وَبَرَکاتُهُِ  اهلل وَرَحْمَةُ النَّبِیُّ اَیُّهَا عَلَیْکَ اَلسَّالمُ»آیا کلمه 

 نمی جایز نماز، منافی کارهای آن، با که است تشهد های نبالهد از «وَبَرَکاتُهُِ  اهلل وَرَحْمَةُ النَّبِیُّ اَیُّهَا عَلَیْکَ اَلسَّالمُ» -
نشود. )حضرت امام، آیت  ترک است( مستحب) احتیاط لکن کند، نمی باطل را حتی عمدا نماز آن ترک شود؛ بنابر این

 اهلل مکارم(

 )امام خامنه ای(. «بَرَکاتُهُ وَ اهللِ رَحْمَةُ وَ النَّبِیُّ اَیُّهَا عَلَیْکَ اَلسَّالَمُ: »بگوید فوق سالم دو از پیش است مستحب -

 شود. )آیت اهلل سیستانی(نمی خارج نماز از آن گفتن با نمازگزار و است مستحبّات از اول سالم -

 اکتفاء به سالم دوم به عنوان سالم واجب
 2را بگوید؟ «الصَّالِحینَ ِ اهلل عِبادِ وَعَلی عَلَیْنا اَلسَّالمُ»آیا نمازگزار می تواند در نماز فقط سالم دوم

 نمازگزار در نماز می تواند به سالم دوم اکتفا کند. )حضرت امام، امام خامنه ای( -

 نماید. )آیت اهلل سیستانی( اکتفاء تواندنمی دوّم سالم به واجب احتیاط بنابر -

 است. )آیت اهلل مکارم( مشکل تنهایی به دوم سالم به اکتفاء -

 سوم اکتفاء به سالم
 3آیا می شود در نمازها عمدا سالم اول و دوم را حذف کرد؟

. شود گفته نیز دیگر سالمهای است بهتر لکن است صحیح نماز واجب سالم عنوان به سوم سالم به اکتفاء بله؛ -
 (مکارم اهلل آیت سیستانی، اهلل آیت ای، خامنه امام امام، حضرت)

 خر نمازاز سالم آ "و رحمةاهلل و برکاته"حکم حذف 

 4را گفت و نماز را تمام کرد؟ "السالم علیکم"آیا می شود برای نماز فقط دو کلمه 

 حضرت. )بهتر است گفته شود "برکاته و رحمةاهلل و" جمله و است "علیکم السالم" همان سوم سالم واجب مقدار -
 (مکارم اهلل آیت سیستانی، اهلل آیت ای، خامنه امام امام،

 "السالم علیکم"به جای  "مسالم علیک"حکم گفتن 

 اگر کسی الف و الم را از سالم حذف کند آیا برای سالم نماز مجزی است؟

 سالم نماز به کیفیت مذکور صحیح نیست. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

 مخاطب سالم پایانی نماز و وظیفه نمازگزار

 5آیا مکلف نسبت به قصد تحیت در آن تکلیفی دارد؟ ؟چه کسانی استبه در سالم آخر نماز خطاب در )السالم علیکم( 
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بنابر احتیاط واجب نباید در این سالم ها قصد تحیت حقیقی کند و همچنین از قصد تحیت خالی هم نباشد، بلکه  -
ولی نیت ارتکازی کند که همانی که در شرع مطلوب است در نظر من است مثل آنچه نزد اکثر ملکلفین متعارف است؛ 

خطور دادن به قلب اشکال ندارد که مثالً اگر فرادا می خواند، دو ملک کاتب اعمال را به ذهنش بیاورد و اگر امام 
 )حضرت امام( را در نظر بگیرد.جماعت جماعت است، مامومین و آن دو ملک را و اگر ماموم است آن دو ملک و امام 

)امام  .نکند قصد را خاصى مخاطب و بگوید است مطلوب رعاًش آنچه قصد به را نماز آخر سالم که است آن احوط -
 خامنه ای(

بنابر احتیاط واجب نباید در این سالم ها قصد تحیت حقیقی کند ولی خطور دادن به قلب اشکال ندارد که مثالً اگر  -
ملک را و اگر ماموم  فرادا می خواند، دو ملک کاتب اعمال را به ذهنش بیاورد و اگر امام جماعت است  مامومین و آن دو

 )آیت اهلل سیستانی( را در نظر بگیرد.جماعت است آن دو ملک و امام 

خواهد  جماعت اهل به دو ملک کاتب اعمال و باشد خطاب جماعت نماز، صورتیکه قصد تحیت در آن الزم است؛ در -
 )آیت اهلل مکارم( .می باشد وانخ نماز مؤمنین دو ملک کاتب اعمال و تمام به خطاب سالم نماز فرادا است اگر بود و

 نماز سالم واجبات و شروط

 1شروط صحیح بودن نماز را بیان نمایید.

بنابر این رعایت جمیع شروط نماز از جمله استقبال، ستر عورت، طهارت و غیر آن  ؛سالم جزئی از واجبات نماز است -
و به عربی صحیح خوانده شود  تقرار گفته شوددر حال نشسته و اساست؛ همچنین واجب است  م واجب الزمتا اتمام سال

 و مواالت عرفی نیز مراعات گردد. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 به نماز سالمسهوی حکم اضافه شدن 

 2در صورتی که نمازگزار سهوا در رکعتی که نباید سالم بدهد سالم اضافه کند حکم چیست؟

انجام سهو  سجدة دو را گفته است باید سوم یا دوم سالم اگرم نداده نماز باطل نیست و تا زمانی که مبطالت را انجا -
 احتیاط «برکاته و هأیها النبی و رحمة اللّ کالسالم علی»د ولى اگر اشتباهاً مقدارى از این دو سالم را بگوید، یا بگوید: ده

 )حضرت امام( سهو به جا آورد. سجدة دو که است آن مستحب
 )امام خامنه ای( .یددو سجده سهو نما یدواجب با یاطسوم را گفته، بنابر احت یام دوم اگر سال -

: یدبگو یا ،«ینعِبادِ اللّهِ الصّالح یوَعَل یْناالسَّالمُ عَلَ: »یدسهواً بگو ید،سالم نماز را بگو یدکه نبا ییاگر نمازگزار در جا -
 ینو همچن دهدسجده سهو انجام  یدالزم، با یاطرا نگفته باشد، بنابر احت« بَرَکاتُهُوَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ»هرچند  «یْکُمْالسَّالمُ عَلَ»

 یداگر اشتباهاً بگو یسجده سهو انجام دهد؛ ول یدواجب، با یاطبنابر احت ید،از سالم را سهواً بگو یشترب یااگر دو حرف 
 )آیه اهلل سیستانی( مستحب آن است که سجده سهو به جا آورد. یاط، احت«اتُهُوَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَک یُّالنَّبِ یُّهَااَ یْکَالسَّالمُ عَلَ»

سهو واجب نیست، بلکه مستحب  سجدة بگوید را «برکاته و هالسّالم علیک أیّها النّبیّ و رحمة اللّ»هر گاه اشتباهاً  -
 )آیه اهلل مکارم( سهو است. ةاست، ولى اگر مقدارى از دو سالم دیگر را بگوید، احتیاط واجب انجام سجد

 حکم ترک سالم واجب نماز

 1حکم ترک سالم نماز چیست؟
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 عمدا

 ترک عمدی سالم واجب نماز موجب بطالن نماز است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

 نسیانا

 باشد نشده هم عملی مرتکب و نخورده هم به نماز صورت که بیاید یادش موقعی و کند فراموش را نماز سالم اگر -
 و بگوید؛ را سالم باید ،(کردن قبله به پشت مثل) کندمی باطل را نماز( سهوی چه و عمدی طور به چه) آن انجام که

 آن انجام که باشد داده انجام کاری آنکه یا خورده هم به نماز صورت که بیاید یادش موقعی اگر ولی است صحیح نماز
 قضا و است صحیح نمازش هم باز – کردن قبله به پشت مثل - کندمی اطلب را نماز سهوی، چه و عمدی طور به چه

 (سیستانی اهلل آیت ای، خامنه امام امام، حضرت. )ندارد

 نمازش و نیست الزم سالم خورده، هم به نماز صورت که بیاید یادش هنگامى و کند فراموش را نماز سالم اگر -
 کند مى باطل را نماز سهواً و عمداً که کارى و نخورده هم به ازنم صورت که بیاید یادش هنگامى اگر و است صحیح

 سهواً و عمداً که کارى اگر امّا است، صحیح نمازش و بگوید را سالم باید است، نداده انجام( کردن قبله به پشت مانند)
 (مکارم اهلل آیت. )کند اعاده را نماز باید است داده انجام کند مى باطل را نماز

 نماز سالم در بین دن وقتداخل شحکم 

اگر شخصی اشتباها قبل از وقت نماز را شروع کند و بفهمد در بین سالم نماز وقت داخل شود در کجای سالم اگر 

 2وقت داخل شود نماز در وقت قرار گرفته و نماز صحیح است؟

 از پیش ت اتمام آن ولی در صورووقت داخل شود نماز صحیح است  واجب )السالم علینا ...( سالم در بین اگر  -
 اعاده احتیاط واجب اتمام و و است مشکل نماز صحت شود داخل وقت آخر )السالم علیکم ...( یا در بین آن شروع سالم

 . )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(است نماز

 مستحبات سالم

 3را بیان نمایید.نماز مستحبات حین سالم 

 به تشهد در سالم نماز نیز در حال تورک بنشینند.بر مردان مستحب است مشا -0

  .بگذارد رانها روى بر پیوسته انگشتان با را خود دست دو آنکه -3

 .باشد دامنش به نگاهش آنکه -2

 غیر یا بینى به یا چشم گوشهه ب جماعت امامهمچنین  و نماز به امید ثواب کسی که فرادا نماز می خواند آخر سالم در -0
 او چپ جانب در اگر ماموماست  همچنین و نباشد استقبال منافى که طورىه ب کند اشاره ت خوشراس به طرف انها

بر  و کند اشاره چپ به طرف و بگوید دیگر یک بار را علیکم السالم دباش ماموم او طرفیندر دو  اگر و نباشد کسى
)حضرت . بگوید علیکم السالم تبهمر سهنیز محتمل است؛ یعنی جمعا  جماعت امام قصده ب نیز یدیگر سالمماموم 

 امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(
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نماز را فرادا می خواند مستحب است سالم نماز را به سمت قبله )بدون التفات( که امام جماعت و همچنین کسی  -
 دو هنگام چشم شهگو با تواند می باشند دیگری مأمومین او طرف دو در و باشد مأموم که موردی در تنهابخوانند؛ و 

 )آیت اهلل مکارم( .نماید اشاره چپ و راست طرف به آخر سالم

 نماز سالم از بعد راست و چپ به سر چرخاندن
 1دارد؟ حکمی چه گردانند می بر چپ و راست سمت به را سر نماز سالم از بعد افراد برخی شود می دیده اینکه

 نیست. )امام خامنه ای( ثابت آن استحباب -

 )آیت اهلل مکارم( .نشد پیدا معتبر منابع در عمل این رب دلیلی -

 

 

 قنوت

 معنای قنوت
 2قنوت چیست؟

 نزد در آن کیفیت و است؛ نماز از خاصی موضع در متعال خداوند پیشگاه در ثنا و دعا فقه اصطالح در "قنوت" -
 .کیفیتی خاص است به بوده، صورت مقابل تا دستها کردن بلند امامیه،

 حکم قنوت
 3؟و حکم در هر کدام را بیان نماییددر چه نمازهایی وارد شده است  قنوت

 :نمازهای واجبالف( 
 یومیهنمازهای 

 و و مغرب صبح نمازهای در و شود خوانده قنوت است مستحب دوم، رکعت رکوع از قبل واجب، نمازهای تمام در -
 آیت اهلل سیستانی(خامنه ای، حضرت امام، امام دارد. ) بیشتری تأکید مستحب این جمعه، نماز و عشاء

و  پیش از رکوع، قنوت بخواندرکعت دوم در )اداء یا قضاء( یومیه در تمام نمازهاى واجب بر نمازگزار مستحب است  -
 )آیت اهلل مکارم(. البته تاکید استحباب در نمازهای جهریه معلوم نیست

 4نماز جمعه

دوم، بعد از رکوع است.  رکعتت اول، قبل از رکوع و در در نماز جمعه، خواندن دو قنوت مستحب است که در رکع -
 آیت اهلل مکارم(امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، )حضرت امام، 

                                         

 سایت آیت اهلل مکارم: ،0222/12/30: تاریخ ،0103202 شماره سوال  نماز  جامع سامانه سواالت ای، خامنه امام ادمین . سایت 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02223&mid=321323 

 .220-222ص اول، چاپ ش،0221 خمینی، امام آثار نشر و تنظیم مؤسسة قم، الصالة، . آداب3

 .0232، توضیح المسائل جامع، م02، رساله آموزشی مقام معظم رهبری درس0002، م0توضیح المسائل مراجع، جالعروه الوثقی، فصل فی القنوت،  .2

، طریقة نمازجمعه، 023المسائل آیت اهلل مکارم، ص، توضیح 02. رساله آموزشی، امام خامنه ای، درس 0222المسائل جامع، م، الخامس. توضیح 022، ص0تحریر الوسیله، ج .0
 .220م

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45582&mid=250282
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 0نماز آیات

مستحب است پیش از رکوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند و اگر فقط یک قنوت در نماز آیات  -
 (آیت اهلل سیستانیامام خامنه ای، ت امام، )حضر پیش از رکوع دهم بخواند کافى است.

 )آیت اهلل مکارم( مستحب است قبل از رکوع دهم قنوت بخواند. -

 2نماز میت

 )مراجع تقلید( در نماز میت وارد نشده است و اگر به عنوان تشریع انجام دهد، بدعت و حرام است. قنوت -

 :ب( نمازهای مستحب

)حضرت امام، آیت اهلل  .مستحب استخواندن قنوت وع رکعت دوم، پیش از رک ی نیزمستحب بیشتر نمازهایدر  -
 سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 3نماز عیدین

. )حضرت و انجام دادن آنها واجب استدارد  قنوت چهار دوم رکعت و قنوت پنج اوّل رکعت در قربان و فطر عید نماز -
 (، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارمامام

نده شود و بهتر است در رکعت اول، چهار قنوت و در رکعت دوم، سه خوادو قنوت ر رکعت در هبنابر احتیاط واجب  -
 سیستانی(اهلل. )آیتقنوت انجام شود

 4نماز باران

. ندارد اشکال رجاء قصد به آن خواندن فرادا و است جماعت به و رکعت دو قربان، و فطر عید نماز مانند آن کیفیت و -
 تکبیر، هر از بعد و گوید می تکبیر پنج سوره، از بعد اول رکعت در و خواند می را ای سوره و حمد آن از رکعت هر در

آورد.  می جا به قنوت یک تکبیری، هر از بعد که گوید می تکبیر چهار دوم رکعت در و آورد می جا به قنوت یک
 (، آیت اهلل مکارم)حضرت امام

 5نماز شفع

 دهد. )حضرت امام، امام خامنه ای( انجام رجاء قصد به است بهتر ولی است، مستحب نیز قنوت شفع نافلة در -

 . )آیه اهلل سیستانی(دهد انجام رجاءً را قنوت که است آن واجب احتیاط شَفْع نماز در -

 نماید. )آیت اهلل مکارم( ترک را قنوت شفع نماز در که است آن واجب احتیاط -

                                         

 .0222/12/12، تاریخ: 222221 ارهشم سوال  نماز  جامع سامانه . سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت0203، م 0، ج مراجع المسائل توضیح .0
 .0، احکام اموات، نماز میت، کیفیت نماز میت، م0عروة الوثقی، جال .3

 ؛ سایت ادمین امام خامنه ای،0202مراجع، م المسائل. تحریرالوسیله، فی صالةالعیدین، توضیح0صالةالعیدین، قبل از مسئلة فی المندوبة، فصل الصلوات فی فصل . العروةالوثقى،2
 .0223توضیح المسائل جامع، م 0222/13/21، تاریخ:  221020 شماره سوال  نماز  جامع سامانه سواالت

 الوسیلة، نمازهای مستحبی. سایت آیت اهلل مکارم: . تحریر 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=00202&mid=322222 

استفتائات حضرت آیت اهلل ، 0222/12/31 تاریخ:  222322 شماره سوال نماز،  جامع سامانه سواالت ، سایت ادمین امام خامنه ای،کتاب الصاله، القول فی القنوتتحریر الوسیلة،  . 2
 ؛ و سایت آیت اهلل مکارم:22س سیستانی

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=2&mid=322221 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44647&mid=253936
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=9&mid=257970
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 1نماز وتر

 آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(امام خامنه ای، مستحب موکّد است. )حضرت امام، قنوت در نماز وتر  -

 کیفیت انجام قنوت

 بلند کردن دستها مقابل صورت
 3آیا بلند کردن دستان در قنوت الزم است؟

 (ای خامنه امام امام، حضرت). کند بلند را دستها باید واجب احتیاط به بخواند قنوت بخواهد اگر -

 )آیت اهلل سیستانی( .نیست صحیح قنوت ضرورت، مورد در جز کردن، بلند دست بدون واجب، احتیاط ربناب -

 . )آیت اهلل مکارم(لکن بهتر استدر قنوت بلند کردن دستها شرط نیست؛  -

 حکم بلند کردن یک دست در قنوت

 3آیا در قنوت نمازها می شود یک دست را به بلند کرد؟

و بلند کردن یک دست دلیل معتبری ندارد؛ بله باال است بلند کردن دو دست با هم است آنچه در روایات وارد شده  -
 آیت اهلل سیستانی(امام خامنه ای، آوردن یک دست بدون قصد ورود مانعی ندارد. )

 قنوت در انگشتر برگرداندن

 4است؟ مستحب قنوت در انگشتر برگرداندن آیا

 )امام خامنه ای( .نیست ثابت شرعاً عملی چنین وجاهت ؛است قنوت در انگشتر برگرداندن منظور اگر -

 کند، نمی باطل را نماز ولی است نشده وارده شرع دستورات در چیزی چنین و ندارد دلیلی قنوت در انگشتر چرخاندن -
 )آیت اهلل مکارم( .کنید ترک را آن است بهتر

  قنوت از بعد صورت به دست کشیدن

 5دارد؟ حکمی چه واجب نماز در قنوت از بعد صورت به دست کشیدن

 امام خامنه ای(حضرت امام، ) .است مکروه واجب هاینماز در کار این انجام -

 آیت اهلل مکارم(آیت اهلل سیستانی، ) .دارد کراهتدر نمازها  قنوت از بعد صورت به دست کشیدن -

 ذکر قنوت
 بهترین اذکار

 1شود؟ در قنوت نمازها بهتر است چه اذکار و ادعیه ای خوانده

                                         

 ؛ سایت امام خامنه ای و آیت اهلل مکارم:0مسألة ، القول فی القنوت، تحریر الوسیلةالعروة الوثقی، فصب فی القنوت،  . 0

https://www.leader.ir/fa/book/002?sn=33120 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=2&mid=322221 

 سواالت سامانه جامع نماز .امام خامنه ای222، توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، م0232، توضیح المسائل جامع، م0002المسائل مراجع، م توضیح  .3

 .223، آیت اهلل سیستانی، استفتائات نجف، سوال0120220 شماره سوال  نماز  جامع سامانه . سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت 2

 ، سایت آیت اهلل مکارم:0102211 شماره سوال  نماز  جامع سامانه امام خامنه ای، سواالت. سایت ادمین  0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02222&mid=322222 

 و سایت آیت اهلل مکارم: 0102200 شماره سوال  نماز  جامع سامانه سواالت ای، خامنه امام ادمین ، سایت00م القنوت، فی فصل الوثقی، . العروه 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02222&mid=322223 

https://www.leader.ir/fa/book/145?sn=22074
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=9&mid=257970
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45586&mid=257985
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45586&mid=257982
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 یا «اهللِ سُبْحَانَ» یا صلوات یک به تواندمی حتی و بخواند را قرآن از ییآیه یا دعا یا ذکر هر تواندمی قنوت در -
 مانند است، آمده قرآن در که بخواند را دعاهایی است بهتر ولی کند، اکتفا «الرَّحیمِ الرَّحْمن اهللِ بِسْمِ» یا «اهللِ بِسْمِ»
 است، شده نقل( ع)ائمه از که دعاهایی و ذکرها یا ،«النَّارِ عَذَابَ قِنَا وَ حَسَنَةً الْآخِرَةِ فِی وَ حَسَنَةً الدُّنْیَا فِی آتِنَا رَبَّنَا»

 رَبِّ وَ السَّبْعِ لسَّمَاوَاتِا رَبِّ اهللِ سُبْحَانَ الْعَظِیمُ، الْعَلِیُّ اهللُ اِالَّ اِلهَ الَ الْکَرِیمُ، الْحَلِیمُ اهللُ اِالَّ اِلهَ الَ»: ذکر این مانند

امام خامنه حضرت امام، ) .«الْعَالَمِینَ رَبِّ هللِ الْحَمْدُ وَ الْعَظِیمِ، الْعَرْشِ رَبِّ وَ بَیْنَهُنَّ، مَا وَ فِیهِنَّ مَا وَ السَّبْعِ، االَرَضِینَ
 ای(

 را دعاء این است بهتر و است کافی باشد «اهللِ سُبْحانَ» یک هرچند بگوید را ذکری یا مناجات یا دعا هر قنوت، در -
 رَبِّ اللّهِ سُبْحانَ الْعَظیمُ، الْعَلیُّ اهللُ إلَّا اِلهَ ال الْکَریمُ، الْحَلیمُ اهللُ إلَّا اِلهَ ال»: بخواند شودمی نامیده فرج دعای که

 بهتر و «الْعالَمینَ رَبِّ لِلّهِ الْحَمْدُ وَ الْعَظیمِ الْعَرْشِ وَرَبِّ هُنَّبَینَ وَما فیهِنَّ وَما السَّبْعِ االَرَضینَ وَرَبِّ السَّبْعِ السَّمواتِ
 )آیت اهلل سیستانی( .«قَدیرٌ ءٍشَی کُلِّ عَلی إِنَّکَ عَنّا وَاعْفُ وَعافِنا وَارْحَمْنا لَنا اغْفِرْ اللّهُمَّ»: بگوید آن از بعد است

 ولى ،«اللّهِ سُبْحانَ» یک گفتن حتّى است جایز بخواند قنوت در ذکرى هر و کند دعا یا و بگوید خدا در قنوت ذکر -
 رَبِّ اللّهِ سُبْحانَ الْعَظیمُ الْعَلِىُّ اللّهُ إالَّ اِلهَ ال الْکَریمُ الْحَلیمُ اللّهُ إالَّ اِلهَ ال»: بخواند را زیر دعاى مانند دعاهایى است بهتر

 حوائج و «الْعالَمینَ رَبِّ لِلّهِ وَالْحَمْدُ الْعَظیمِ الْعَرْشِ رَبِّ وَ بَیْنَهُنَّ ما وَ فیهِنَّ ما وَ السَّبْعِ االْرَضینَ رَبِّ وَ السَّبْعِ السَّمَواتِ
 )آیت اهلل مکارم( .کند طلب خدا از را آخرت و دنیا

 حکم تالوت قرآن در قنوت

 2تالوت آیات قرآن در قنوت چه حکمی دارد؟

 هدیتنا اذ بعد قلوبنا التزغ ربّنا: )خصوصا آیاتی که مشتمل بر دعا باشد مانند این آیه تالوت قران در قنوت جایز است -
 . )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم((الوهّاب انت انّک رحمة لدنک من لنا وهب

 ی مشهوردر قنوت برخی از نمازهامأثوره اذکار 
 قنوت نماز وتراذکار 

 3با باقی نمازها متفاوت است؟آیا اذکار قنوت نماز وتر 

 فرمودند که است منقول واله علیه اهلل صلى رسول حضرت سنت است و از وتر نماز در خصوصا قنوت دادن طول -
 «العفو» مرتبه211، و در آن است بیشتر قیامت موقف در او راحتی است زیادتر او قنوت طول دنیا دار در که شما از کسى
 طلب مؤمن01 برای و «النار من بک العائذ مقام هذا» مرتبه2 و «الیه اتوب و ربی اهلل راستغف» مرتبه21 و شود گفته

 (، آیت اهلل مکارم)امام خامنه ای .کنید اکتفانیز  مختصر دعای یک به قنوت این در توانید می البته کنید؛ غفران

 :بخواند رجائاً را ذیل موارد وتر نماز قنوت در که است بهتر -

: است دعا این از عبارت که بخواند را معروف فرج دعای ثناء، مقام در میشود و آورد جا به را متعال گارپرورد ثنای. 0
 وَ عِالسَّبْ االَرَضِینَ رَبِّ و السَّبْعِ السَّماواتِ رَبِّ اهللِ سُبْحانَ الْعَظِیمُ، الْعَلِیُّ اهللُ اِالَّ اِله ال الْکَریمُ، الْحَلیمُ اهللُ اِالَّ اِلهَ ال»

                                                                                                                                         

، توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، 0232. توضیح المسائل جامع، م0002توضیح المسائل مراجع، م، 3م القنوت، فی القول الوسیلة، ، تحریر2و  0العروه الوثقی، فصل فی القنوت، م .0
 .222م

 .0. العروه الوثقی، فصل فی القنوت، م 3

، کتاب استفتائات آیت اهلل سیستانی، کیفیت نماز شب، سایت 222322 شماره سوال  نماز  جامع سامانه ، سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت01. العروه الوثقی، فصل فی القنوت، م 2
 آیت اهلل مکارم:

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=00202&mid=322221 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44645&mid=253990
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  .«الْعالَمِینَ رَبِّ الْحَمْدُلِلهِ وَ الْعَظِیمِ الْعَرْشِ رَبِّ وَ بَیْنَهُنَّ مَا وَ فِیْهِنَّ مَا
 عَافِنَا وَ هَدَیْتَ فِیمَنْ اهْدِنَا اللَّهُمَّ مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَی صَلِّ اللَّهُمَّ ».محمد بفرستد آل و محمد بر درود و صلوات. 3

 إِنَّهُ عَلَیْکَ یُقْضَی لَا وَ تَقْضِی فَإِنَّکَ قَضَیْتَ مَا شَرَّ قِنَا وَ أَعْطَیْتَ فِیمَا لَنَا بَارِکْ وَ تَوَلَّیْتَ فِیمَنْ تَوَلَّنَا وَ عَافَیْتَ نْفِیمَ

 «. تَعَالَیْتَ وَ رَبَّنَا تَبَارَکْتَ عَادَیْتَ مَنْ یَعِزُّ لَا وَ وَالَیْتَ مَنْ یَذِلُّلَا
  «إِلَیْهِ أَتُوْبُ وَ رَبِّی اهللَ أَسْتَغْفِرُ»: بگوید مرتبه هفتاد است بهتر و شده آن بر فراوان تأکید روایات در که نماید استغفار. 2

 عَلَی إِسْرَافِی وَ جُرْمِی وَ ظُلْمِی لِجَمِیعِ الْقَیُّوْمُ الْحَیُّ هُوَ إِلَّا إِلهَ ال الَّذِی اهللَ أَسْتَغْفِرُ: بگوید مرتبه هفت است بهتر. 0

 .إِلَیْهِ أَتُوْبُ وَ نَفْسِی

 رَقَبَتِی هَذِه وَ کَسَبَتْ بِمَا جَزَاءً رَبِّ یَا یَدَایَ هَذِهِ وَ صَنَعْتُ مَا بِئْسَ وَ نَفْسِی ظَلَمْتُ وَ أَسَأْتُ رَبِّ: بگوید نیز و. 2

  . أَعُوْدُ لَا الْعُتْبَی لَکَ تَرْضَی حَتّی الرِّضَا نَفْسِیَ مِنْ لِنَفْسِکَ فَخُذْ دَیْکَیَ بَیْنَ ذَا أَنَا هَا وَ أَتَیْتُ لِمَا خَاضِعَةٌ
  .الْعَفْوَ:  بگوید مرتبه( 211. ) 2
  .الرَّحِیمُ التَّوَّابُ أَنْتَ إِنَّکَ عَلَیَّ تُبْ وَ ارْحَمْنِی وَ لِی اغْفِرْ رَبِّ. 2
  «. النّارِ مِنَ بِکَ الْعائِذِ مَقامُ هذا» : بگوید مرتبه هفت.  2
 اهلل سیستانی(.)آیتبیامرز را فالنی اخدای: بگوید مثالً ندارد اشکال هم غیرعربی زبان به و کند دعا مؤمن چهل برای. 2

 اذکار قنوت نماز غفیله

 1ذکر قنوت نماز غفیله چیست؟

 إلَّاانْتَ یَعْلَمُهَا ال الَّتى الْغَیْبِ بِمَفاتِحِ اسْئَلُکَ انّى هُمَّاللَّ»: بگوید (به امید ثوابقنوت نماز غفیله )آیت اهلل مکارم:  در -

 سپس گفته، را خود حاجتهاى کذا و کذا کلمه جاى به و «کَذا وَ کَذا بِى تَفْعَلَ انْ وَ مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلى تُصَلِّىَ انْ
 عَلَیْهِمُ وَ عَلَیْهِ مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ بِحَقِّ فَأَسْئَلُکَ حاجَتى تَعْلَمُ طَلِبَتى عَلى الْقادِرُ وَ نِعْمَتِى وَلِىُّ انْتَ اللَّهُمَّ»: دهند ادامه

 آیت اهلل مکارم(حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، ) .«لِى قَضَیْتَها لَمَّا السّالمُ

 قنوت نماز عیدین

 2است؟ شده وارد شرع در خاصی ذکر عیدین نماز قنوتهای برای آیا

)حضرت امام، آیت اهلل  قنوت در اگر و کند می کفایت نمازها سایر مانند دعایی و ذکر هر قنوت نماز عیدین، در  -
 الْکِبْرِیاءِ اَهْلَ اَللهمَّ» :است این دعا و است خوب و ندارد مانعی بخواند، است معروف که را دعایی (ثواب امید بهمکارم: 

 جَعَلْتَهُ الَّذی الْیَوْمِ هذَا بِحَقِّ اَسأَلُکَ وَالْمَغْفِرَةِ، التَّقْوی وَاَهْلَ وَالرَّحْمَةِ الْعَفْوِ وَاَهْلَ وَالْجَبَرُوتِ الْجُودِ وَاَهْلَ مَةِوَالْعَظَ

 تُدْخِلَنِی وَاَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَلی تُصَلِّیَ اَنْ وَمَزِیداً ةًوَکَرَامَ وَشَرَفاً ذُخْراً وَالِهِ عَلَیْهُِ  اهلل صَلَّی وَلِمُحَمَّدٍ عیداً لِلْمُسْلِمِینَ

 عَلَیْهِ صَلَواتُکَ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّداً مِنْهُ اَخْرَجْتَ سُوءٍ کُلِّ مِنْ تُخْرِجَنِی وَاَنْ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّداً فِیهِ اَدْخَلْتَ خَیْرٍ کُلِّ فی

 .«الْمُخْلَصُونَ عِبادُکَ مِنْهُ اسْتَعاذَ مِمّا بِکَ وَاَعُوذُ  الصَّالِحُونَ عِبادُکَ بِهِ سَأَلَکَ ما خَیْرَ اَسْأَلُکَ اِنِّی اَللهمَّ. هِمْوَعَلَیْ
 (آیت اهلل مکارمآیت اهلل سیستانی، ، )حضرت امام

 قنوت نماز باران

 3وارد شده است؟آیا برای قنوتهای نماز باران ذکر خاصی در شرع 

 عطوفت طلب و آب و باران طلب شامل قنوت دعای که است بهتر و است کافی دعایی هر خواندن قنوت، در -

                                         

 المندوبة، صلوة غفیلة.الصلواتفی فصل . العروةالوثقى، 0

 ن.قربا عید و فطر عید تحریرالوسیله، نماز ؛0231سئلةم، 230ص ،0ج ،مراجع المسائلتوضیح .0سئلةم ازقبل ،صالةالعیدینفیفصل المرغبات،الصلواتفی فصل ،عروةالوثقىال .3

 . تحریرالوسیله، فصل فی صلوات المندوبة، 2



 
 

068 

 
 

 بر صلوات دعا، از قبل و کند باز رحمت به را آسمان درهای و فروفرستد را ها باران که این به باشد رحمان حضرت
 )حضرت امام( .بفرستد موالسال الصالة علیهم محمّد آل و محمّد

 حکم خواندن اذکار و ادعیه غلط در قنوت

 1اگر کسی دعاهای در قنوت را غلط بخواند حکم نمازهایش چیست؟ 

 غلط که صورتی در آن غیر در و قنوت در ـ کلمه اعراب نظر از چه و کلمه اصل و ماده نظر از چه ـ دعا خواندن غلط -
 که است آن( مستحب) احتیاط و نماز مستحبی ذکرهای است همچنین و است جایز نباشد معنا دهندة تغییر یا فاحش

، آیت )حضرت امام .نیست جایز ها، آن در صحیح، عربی جز به واجب ذکرهای اما نماید، ترک کلّی به  را غلط ذکر و دعا
 (اهلل سیستانی

 بخواند از قنوت نماز کفایت نمی کند. )آیت اهلل مکارم( بنابر احتیاط واجب نمی تواند ادعیه را ناصحیح بخواند و اگر -

 حکم قنوت به زبان فارسی

به غیر عربی و همچنین در باقی قسمتهای نماز )مثال در سجده (آیا می توان در قنوت نمازها )واجب یا مستحب( 

 2دعا کرد؟

 )حضرت امام، امام خامنه ای( .به زبان فارسی اشکال نداردنماز دعا در  -

چند احتیاط مستحب آن است  ، به غیر زبان عربی، اشکال ندارد ؛ هرو همچنین در باقی نماز کردن در قنوت نمازدعا  -
)آیت اهلل ود. شکه به غیر عربی دعا نکند ولی وظیفه قنوت با دعا به غیر زبان عربی، بنابر احتیاط واجب، انجام نمی

 سیستانی(

 )آیت اهلل مکارم( .نیست جایز عربی، یرغ به نماز دیگر اذکار و قنوت ذکر خواندن -

 جهر و اخفات در قنوت
 3قنوت در نمازها به جهر خوانده می شود یا اخفات؟

 شود، خوانده آهسته باید که نمازی چه و شود خوانده بلند باید که باشد نمازی چه است؛ مستحب قنوت خواندن بلند -
نشنود.  را صدایش جماعت امام که این شرط به باشد مأموم خواه بلکه و واندبخ نماز فرادا خواه و باشد جماعت امام خواه

 (، امام خامنه ای)حضرت امام

 صدای جماعت امام اگر خواند،می جماعت به را نماز که کسی برای ولی بخواند؛ بلند را قنوت انسان است مستحب -
 انی()آیت اهلل سیست .نیست مستحب قنوت خواندن بلند بشنود، را او

 مکارم( اهلل)آیت .رابشنود صدایش امام که نخواند طورى نمازجماعت درو  بخواند بلندتر کمى را قنوت است مستحب -

                                         

 .0م القنوت، فی القول الوسیلة، ، تحریر2م القنوت، فی فصل ،0ج الوثقی، . العروه 0

 یت اهلل مکارم:سایت آ 0232توضیح المسائل جامع آیت اهلل سیستانی، مسأله  022، اجوبة االستفتائات مقام معظم رهبری، س2، فصل فی القنوت، م0عروه الوثقی، جال 3

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02222&mid=322221 

، توضیح المسائل  232022 شماره سوال  نماز  جامع سامانه امام خامنه ای، سواالت ، سایت ادمین3م القنوت، فی القول الوسیلة، ، تحریر03م القنوت، فی فصل الوثقی، . العروه 2
 ، سایت آیت اهلل مکارم:0221جامع، م

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02222&mid=322222 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45586&mid=257990
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45586&mid=257976
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 حکم ترک قنوت 

 عمداً
 1حکم ترک قنوت به صورت عمدی از نمازها چیست؟

نوت نکند قضا اگر کسی عمدا قترک عمدی قنوت )غیر از نماز عیدین با تفاوت نظری که گذشت( اشکال ندارد و  -
 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( ندارد.هم 

 نسیاناً
 2اگر کسی فراموش کرد و قنوت را در جای خودش بجا نیاورد حکم چیست؟

 در اگر و بخواند را آن و بایستد است مستحب بیاید، یادش برسد رکوع حدّ به آنکه از پیش و کند فراموش را آن اگر -
 است مستحب بیاید، یادش آن از بعد یا سجده در اگر امّا و کند قضاء را آن رکوع از بعد است مستحب یاید،ب یادش رکوع

 و نشسته را آن قضای است بهتر حال این در و باشد گذشته طوالنی مدّت هرچند نماید؛ قضاء را قنوت نماز، سالمِ از بعد
 (آیت اهلل مکارم ،یحضرت امام، آیت اهلل سیستان). دهد انجام قبله به رو

 حکم تذکر قنوت حین رفتن به سجده ها )قبل از رسیدن به سجده(

اگر کسی رکوع را تمام کرد و در حال هویّ به سجده یادش بیاید قنوت را فراموش کرده است آیا می تواند برخیزد 

 3و قنوت را انجام دهد؟

 (امام حضرت. )دهد انجام را ان قضای نماز از بعد و برنگردد قنوت قضای برای صورت این در -

 را آن قضای رجاءً نماز از بعد برگردد؛ بلکه نباید واجب احتیاط بنابر بیاید یادش سجده سمت به رفتن حال در اگر -
 )آیت اهلل سیستانی( .دهد انجام

 مکارم( اهلل )آیت نخیزد. بر قنوت قضای انجام برای است آن واجب احتیاط -

 مدی آنحکم قضاء قنوت در فرض ترک ع

 4اگر کسی قنوت را عمدا در محل خویش انجام نداد می تواند بعد از رکوع آن را قضا کند؟

 خیر در فرض مذکور قضا ندارد. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

 مستحبات قنوت
 5 مستحبات قنوت را بیان نمایید.

 تکبیر گفتن قبل از قنوت مستحب است. -0

 )آیت اهلل مکارم( .بگویند همطلق قربت قصد به-

 انگشتان رجا قصد به و دهد قرار آسمان به رو را دستها کف و نماید بلند صورت مقابل تا را دستها است مستحب -3
 )حضرت امام( .دهد قرار هم به متصل هم پهلوی را دستها کف دو هر و بچسباند هم به ابهام جز به را دستها

                                         

 .0030م توضیح المسائل مراجع،  .00م القنوت، فی فصل الوثقی، العروه .0

 .0220. توضیح المسائل جامع، م0030م توضیح المسائل مراجع،  .00م القنوت، فی فصل الوثقی، العروه .3

 .0220جامع، م المسائل . توضیح00القنوت، م فی فصل الوثقی، . العروه 2

 .0030. توضیح المسائل مراجع، م00القنوت، م فی فصل الوثقی، . العروه 0

 ، سایت آیت اهلل مکارم:0232جامع، م المسائل ، توضیح0002، توضیح المسائل مراجع، م03و 00و  01و 2و  2. العروه الوثقی، فصل فی القنوت، م  2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=1&catid=02222&mid=322220 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45586&mid=257974


 
 

071 

 
 

 انگشت جز به و دارد نگه هم پهلوی و آسمان به رو را آنها کف و صورت ابلمق را هار قنوت دستاست دمستحب  -
 بچسباند. )آیت اهلل سیستانی( هم به را دیگر هایانگشت شست،

 بچسباند. )آیت اهلل مکارم( یکدیگر به را آنها و باشد صورت با محاذى و آسمان به رو دست کف -

 مستحب است در قنوت نگاهش به کف دستانش باشد.  -2

 قنوت را به جهر بخوانند. )با تفصیلی که گذشت( بر مردان مستحب است -0

مستحب است خصوصا در قنوت نماز وتر؛ و از برخی از روایات استفاده می شود که طوالنی  قنوت کردن طوالنی -2
 فرمودند که است منقول واله علیه اهلل صلى رسول حضرت و از کردن قنوت از طوالنی کردن قرائت افضل است.

 است. بیشتر قیامت موقف در او راحتی است زیادتر او قنوت طول دنیا در که شما از کسى

 واالرض السموات له دانت من سبحان"بگوید: که است آن است حوائج قضاء وموجب جامع قنوتی که اندگفته علما -2

 ولجمیع لى اغفر اللهم فرجهم وعجل محمد وآل محمد على صل اللهم بالوحدانیة تفرد من سبحان بالعبودیة

 "اجمعین وآله علیه اهلل صلى الطاهرین وآله محمد حبیبک بحق وحوائجهم حوائجى واقض والمؤمنات المؤمنین

 نماید. نمزیّ محمد و آل محمد بر صلوات با را قنوت پایان و شروع است بهتر -2

 تعقیبات

 اتفضیلت تعقیب
 1.ا بیان نماییدتعقیبات نماز چیست و فضیلت پرداختن به آن بعد از نماز ر

و  عظمت در تفکر مثل حسنه افعال از انها غیر یا تالوت یا ذکر یا بدعاء است نماز از بعد بودن مشغول تعقیبات نماز -
و  دینیه و منافع است اکیده سنن از نماز و تعقیب. او بسوى رغبت براى یا خداوند خوف از کردن گریه مثل الهى جاللت
 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( است. نماز در گویا باشد تعقیب مشغول کسیکه است ایترو است ودر بسیار ان دنیویه

 و نامند می نماز تعقیب را عمل این بخواند، قرآن یا ذکر یا دعا نمازگزار که است مستحب نماز، شدن تمام از پس -
 (ای خامنه امام). دهد جامان است، تیمم یا غسل یا وضو با و نشسته قبله به رو که حال همان در که است بهتر

 ... اطالق هر فعلی از افعال حسنة به عنوان تعقیبات محل اشکال است. )آیت اهلل سیستانی( -

 دعا افضل از نماز نافله
 3آیا بعد از فرائض خواندن دعا بهتر است یا نافله؟

 نافله. از بعد دعاء از است افضل فریضه از بعد و دعاء نافله نماز از است افضل فریضه نماز از بعد خواندن دعا -

 استحباب تعقیبات بعد از فرائض و نوافل

 2آیا تعقیبات بعد از نمازهای نافله هم وارد شده است؟

 خصوصاً ـ واجب نماز در استحباب، این و است مستحب تعقیب باشد، مستحبی نماز که این ولو نماز، از فراغ از بعد -
 (م، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم)حضرت اما .است مؤکّدتر ـ صبح نماز
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 انجام تعقیبات بدون فاصله از نماز
 1آیا می شود تعقیبات نماز را با فاصله از اتمام نماز انجام داد؟

 که ندهد انجام تعقیب همراه را دیگری چیز که ای گونه به باشد، نماز از فراغ به متّصل که است شرط نماز تعقیب در -
 )حضرت امام( .آن امثال و کند درست چیزی که آن مانند ببرد، میان از شرع اهل نزد را تعقیب حالت

 صدق با و زده هم به را تعقیب صورت که کاری مشغول فرد و باشد نماز آخر به متّصل است الزم نماز تعقیب -
 بودن، مسافر غیر یا مسافر ظرن از - مکان و زمان و افراد حاالت که جا آن از و باشد نشده نیست، سازگار «تعقیب»

 سازگار تعقیب صدق با حاالت از بعضی در کارها از برخی است، مختلف - بودن سالم یا مریض داشتن، اختیار یا اضطرار
 نخورده هم به تعقیب صورت حال، آن در مسلّماً که حالتی نیست، سازگار دیگر حاالت از بعضی در کار همان ولی است؛

 حالت( دیگر اضطراری حالت و سفر غیر و معمولی موارد در) شودمی شمرده تعقیب آن، در قرآن و ادع و ذکر خواندن و
 . )آیت اهلل سیستانی(باشد مشغول آن مانند و دعا به فرد که باشد،می نشسته

لبته او  باشد نشده باشد نآ صدق منافى که دیگرى بکار و مشغول باشد نماز خره آب متصل که است معتبر تعقیب در -
 در تعقیب صدق است ممکن سفر در پس اضطرار و اختیار حالت و حضر و سفر حیث از است مختلف و حاالت مقامات

 حالت حضر در متیقن قدر و است متشرعه نظر در تعقیب صدق مناط و اضطرار حال مثل پیمودن راه و سوارى حال
 مکارم()آیت اهلل  باشد. مشغول نآ نحو و بدعا که حالتی در است جلوس

 صدق تعقیب بر نشستن بدون دعا و ذکر
 2آیا صرف نشستن بدون ذکر می تواند تعقیب باشد؟

)حضرت امام، ایت اهلل سیستانی،  .نیست تعقیب شود آن مانند و ذکر و دعا مشغول که این بدون نماز از بعد نشستن -
 آیت اهلل مکارم(

 انجام تعقیبات در حال طی مسیر
 3بعد از نماز از جایش برخیزد و تعقیبات را در حال طی مسیر انجام دهد؟آیا نمازگزار می تواند 

 ممکن سفر در پس ،مضطر و مسافر براى مگر جلوس بدون خواندن دعا بر نکند صدق تعقیب که است آن ظاهر -
 قدر و است متشرعه نظر در تعقیب صدق مناط و اضطرار حال مثل پیمودن راه و سوارى حال در تعقیب صدق است

)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل  .باشد مشغول آن نحو و بدعا که حالتی در است جلوس حالت حضر در تیقنم
 مکارم(

 استحباب جلوس در مصلی بعد از نماز صبح

 4بعد از فریضه صبح چه عملی افضل است؟

)حضرت امام،  باشد. خدا ذکر به و مشغول افتاب طلوع تا خود نماز جاى در بنشیند است مستحب صبح نماز از بعد -
 آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(
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 اشتراط استقبال و طهارت در تعقیبات
 1آیا در تعقیبات نماز الزم است شخص با وضو باشد و رو به قبله بنشیند؟

 اهلل آیت سیستانی، اهلل آیت امام، حضرت) .بهتر است حین تعقیبات نماز گزار با طهارت بوده و رو به قبله باشد -
 (مکارم

 اکتفاء به تعقیبات غیر ماثوره
آیا در اذکار و تعقیبات الزم است از ماثوره باشد و به عربی بخواند؟ آیا می تواند دعاهایی که به ذهنش می رسد را 

 2به غیر رعربی بخواند و صدق تعقیب می کند؟

 که است ماثوره ادعیهه ب اشتغال افضلن و همچنی است افضل چه گرشرط نیست  عربیتتعقیبات  ادعیه و اذکار در  -
آیت اهلل  امام خامنه ای، )حضرت امام، در ادامه ذکر می شود. نتیمّ باب از انها از ای پاره و است مذکور علماء کتب در

 سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 برخی از تعقیبات ماثوره

 .نماز تکبیرات مثل کند ندبل را دستها که حالتی در سالم از بعد اکبر اهلل مرتبه سه گفتن -0

 که مرویست و است تعقیبات افضل علماء ازای  جمله فرمودهه ب و علیها اهلل صلوات زهراء فاطمة حضرت تسبیح-3
 بود افضل ان از چیزى اگر و باشد لیها سالمع فاطمه تسبیح از افضل که چیزىه ب نشده عبادت معبود خداوند
 تسبیح که است منقول و فرمود مى مقرر طاهره فاطمه هدیه را آنهم لی اهلل علیه و آلهص رسالت حضرت
 السالم علیه صادق حضرت واز( کثیرا ذکرا اهلل اذکروا) فرموده تعالى خداى که است کثیر ذکر همان فاطمه
 هزار روز هر انکه از دارم بیشتر دوست را نماز هر عقب روز هر ع فاطمه تسبیح که فرمود که است منقول
 و تعقیب در بلى است نفسى مستحب بلکه نیز تعقیب حال غیر در است ان استحباب ظاهر و نمک نماز رکعت
 فرائض تعقیبه ب است آن اختصاص عدم ظاهر چنانچه است مؤکد دیدن بد خوابهاى دفع براى خوابیدن وقت
 الحمد مرتبه سه و سى ان از بعد اکبر اهلل مرتبه چهار و سى نآ کیفیت و است مستحب نمازى هر عقیب بلکه

 سبحان تقدیم است جایز و شود مى مرتبه صد انها مجموع که است اهلل سبحان مرتبه سه و سى ان از بعد هلل
 .است اول ترتیب بهتر چه اگر هلل الحمد بر اهلل

 2انجام سجده شکر بعد از هر نمازی مستحب است و کیفیتش گذشت. -2

 و بگذارد زمین بر شکر قصد به را پیشانى که است این آن و است شکر سجده نماز از بعد مستحبّات از دیگر -
 «لِلّهِ شُکْراً» مرتبه صد یا مرتبه، سه یا مرتبه یک رجاء قصد به و است بهتر آورد نیز زبان به را خداوند شکر اگر

اهلل )آیت  .آورد جا به شکر سجده شود دفع او از بالیى یا برسد انسان به نعمتى وقت هر است مستحبّ و بگوید
 مکارم(

 وله الملک فله وحده االحزاب وغلب جنده واعز عبده ونصر وعده انجز وحده وحده اهلل اال اله الخواندن:  -0

 .قدیر شئ کل على وهو الخیر بیده یموت ال حى وهو ویمیت یحیى الحمد
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 .برکاتک من على وانزل رحمتک من على وانشر فضلک من على وافض عندک من اهدنى اللهم: خواندن -2

 .مرتبه سى یا مرتبه چهل یا مرتبه صد اکبر اهلل و اهلل اال اله وال هلل والحمد اهلل سبحانخواندن:  -2

 .العین الحور من وزوجنى الجنة وارزقنى النار من واجرنى محمد وال محمد على صل اللهم: خواندن -2

 واالخرة الدنیا شر من شئ امنه یمتنع ال التى وقدرتک ترام ال التى وعزتک الکریم بوجهک اعوذخواندن:  -2

 .العظیم العلى باهلل اال قوة وال حول وال کلها االوجاع شر ومن

 هو اال اله ال بالقسط قائما العلم واولو والمالئکة هو اال اله ال انه اهلل شهد ایه و الکرسى ایة و حمد سوره قرائت -2

 بغیا العلم جائهم ما بعد من اال الکتاب وااوت الذین اختلف وما االسالم اهلل عند الدین ان الحکیم العزیز

 تشاء من الملک تؤتى الملک مالک اللهم قل( وایه) الحساب سریع اهلل فان اهلل بایات یکفر ومن بینهم

 فی اللیل تولج قدیر شئ کل على انک الخیر بیدک تشاء من وتذل تشاء من وتعز تشاء ممن الملک وتنزع

 .حساب بغیر تشاء من وترزق الحى من المیت وتخرج المیت من الحى خرجوت اللیل فی النهار وتولج النهار

 انى اللهم علمک به احاط شر کل من بک واعوذ علمک به احاط خیر کل من اسئلک انى اللهمخواندن:  -01

 .االخرة وعذاب الدنیا خزى من بک واعوذ کلها امورى فی عافیتک اسئلک

 احد کفوا له یکن ولم یولد ولم یلد لم الذى الصمد االحد لواحدا باهلل ربى رزقنى وما نفسى اعیذخواندن:  -00

 العقد فی النفاثات شر ومن وقب اذا غاسق شر ومن خلق ما شر من الفلق برب ربى رزقنى وما نفسى واعیذ

 الوسواس شر من الناس اله الناس ملک الناس برب ربى رزقنى وما نفسى واعیذ) حسد اذا حاسد شر ومن

 .(والناس الجنة من الناس صدور فی سوسیو الذى الخناس

 اللهم بگوید و اسمانه سمت ب کند بلند و را خود دستهاى کند پهن و بخواند مرتبه یازده را توحید سوره انکه -12

 ان القدیم وسلطانک العظیم باسمک واسئلک المبارک الطاهر الطهر المخزون المکنون باسمک اسئلک انى

 تصلى ان اسئلک النار من الرقاب فکاک االسارى یا مطلق یا العطایا هبوا یا محمد وال محمد على تصلى

 تجعل وان سالما الجنة وتدخلنى امنا الدنیا من وتخرجنى النار من رقبتى تعتق وان محمد وال محمد على

 .الغیوب عالم انت انک صالحا واخره نجاحا واوسطه فالحا اوله دعائى

 .السالم علیهم طاهرین بائمه اقرار و شهادتینگفتن  -02

 ذو القیوم الحى هو اال اله ال الذى اهلل استغفر :بگوید مرتبه سه دهد حرکت را خود پاهاى انکه از پیش -14

 .الیه واتوب واالکرام الجالل

 اهل یأخذ ال من سبحان مملکته اهل على یعتدى ال من سبحان :است این نرا بخواند و آ نسیان حفظ دعاء -15

 کل على انک وعلما وفهما وبصرا نورا قلبى فی لى اجعل اللهم الرحیم الرؤف حانسب العذاب بالوان االرض

 1 قدیر. شئ
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 مکروهات نماز
 1انجام چه اموری در نماز مکروه است؟

در ضمن مباحث در بخش مکروهات در نماز به صورت متفرقه بیان شده است اما مطابق با عروه در اینجا نیز بخشی 
 ا ذکر می شود:از آنه

 قبله از را خود روی نگویند که طوری به برگرداند چپ یا راست طرف به کمی را صورت نماز در نمازگزار -0
 .است برگردانده

 )مثل جویدن ناخن( ان نحو و دست یا ریش با کردن بازى -3

 از نماز واجب. رکعت یک در سوره دو بین کردن جمع -2

 یا ان بیخ در برد فرو را مو سرهاى و را آن پیچدب  یا زند گره سر میان رد و را خود سر موى کند جمع مرد انکه -0
 .پیشانى روى سر پیش را آن بیندازد و زند گره هم در و را آن ببافد یا سر دور بر را آن بپیچد و ببافد

 .سجود موضع فوت کردن -2

 .انداختن ناده آب -2

 .انگشتان شکستن -2

 .نگردد حرف تولید موجب که صورتی در البتّه بکشد خمیازه -2

 کشیدن دستها و سینه -2

 کردن ناله -01

 .کشیدن اه -00

 .باد بلکه غایط یا بول غلبه حال در خواندن نماز -03

 .سنگینى و خواب غلبه و کسالت حال در نکن نماز فرمود که است منقول و خواب غلبه حال در خواندن نماز -02

 .کردن پاک دماغ -00
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 .بگذارد یکدیگر به چسبیده و متّصل قیام حال در را پا قدم دو مرد -02

 .خاصره بر دست گذاردن -02

 .کردن شبکه مثل یکدیگر در را انگشتان-02

 رکوع در چشم بستن: 0امام خامنه ای. )بگرداند چپ و راست طرف به یا بگذارد هم بر را هاچشم نماز در -02
 ندارد( کراهت

 3اهلل مکارم( )ایت .اگر راه حضور قلب منحصر به آن گردد، مستحب بودن آن بعید نیست-

 .دهد فشار را او که تنگ جوراب یا چکمه پوشیدن-02

 .دهد دنیویه امور ترتیب دل در که نفس حدیث -31

 .دندانه ب مو گرفتن یا و گرفتن ناخن -30

 نگاه نماید مشغول خود به را او که دیگری شیء هر یا اوست مقابل در که کتابی یا قرآن به یا انگشتر نقش به -33
 .کند

 .قیام حال در ان بر کردن تکیه و ران بر دست گذاردن -32

 .شود ساکت کسی حرف شنیدن برای ذکر، گفتن و سوره و حمد خواندن موقع -30

 )آیت اهلل سیستانی( .دهد ترتیب را دنیوی امور خویش ذهن در و کند نفس حدیث-32

 .باشدمی مکروه ببرد، بین از را خشوع و خضوع که کاری هر -32

 2.است شده ذکر مفصّل طور به کتب سایر در هم دیگری مکروهات اینها از غیر
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