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 معاونت تبلیغات اسالمی

 دینی  اداره پاسخگویی به سواالت
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 فهرست
 1 ............................................................................................................................................................................................................... فهرست

 11 .................................................................................................................................................................................................... نماز مبطالت

 11 .......................................................................................................................................................................... مبطالت یاجمال انیب

 11 .............................................................................................................................. (نماز یها شرط از یکی رفتن نیب از) اول مبطل

 12 ...................................................................................................................................................... (غسل ای وضو بطالن) دوم مبطل

 11 ....................................................................................................................................................... نماز انیپا در خواب حکم

 10 .................................................................................................................. ((تکتّف ای ریتکف) هم یرو هادست گذاردن) سوم مبطل

 10 ................................................................................................................... خواندن نماز بسته دست یوضع و یفیتکل حکم

 11 ..................................................................................... خاراندن یبرا ای یناچار ای یفراموش یرو از و یسهو ریتکف حکم

 11 .................................................................................................................................................................. هیتق یرو از ریتکف

 11 .................................................................................................................... هیتق ترک صورت در عبادت نماز حکم

 11 ............................................................................................................................................................ (قبله از انحراف) چهارم مبطل

 11 ................................................................................................................................... (عذر بدون) بدن تمام با انحراف: الف

 11 ..........................................................................................................................................   (عذر با) بدن تمام با انحراف: ب

 11 ............................................................................................................................................................   :صورت با انحراف: ج

 11 ............................................................................................................................................................................. (تکلم) پنجم مبطل

 11 .................................................................................................................................. نماز در یعمد گفتن سخن حکم :الف

 11 .............................................................................................................................. باشد داشته شتریب ای حرف دو-1

 11 ................................................................................................................................................... باشد یحرف کی-2

 11 .................................................................................. ...( و قسم باء ک،یتمل الم عطف، واو) یمعان حروف

 11 ........................................................................................... نماز از یا کلمه به اضافه حرف کی چسباندن

 11 .........................................................................................................................راضطرا یرو از نماز در گفتن سخن

 11 ......................................................................................................................... االحرام رهیتکب بعد تین گفتن حکم

 11 .................................................................................................................................... نماز در یسهو گفتن سخن حکم: ب

 11 ......................................................................................................................... نماز از خروج گمان به یسهو تکلم

 11 .................................................................................................................................... نماز در تکلم از یموارد حکم یبررس

 11 ........................................................................................ آخ ای آه گفتن زدن، آروغ کردن، سرفه دن،یکش آه حکم

 21 ..................................................................................................................... "الزاد قلة من آه" گفتن حکم

 21 ........................................................................................................................ مطلب فهماندن یبرا زدن لب حکم

 21 ............................................................................................... ...( و وسواس اطا،یاحت سهوا،) نماز اذکار تکرار حکم

 21 ......................................................................................................................................... نماز در قرآن قرائت حکم

 21 ...................................................................................... (یفارس مثال) یعرب ریغ به نماز در خدا( ذکر و دعا) حکم
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 21 ............................................................................................................ نماز تشهد در "فرجهم وعجل" گفتن حکم

 21 ........................................................................................................................................ نماز در مومن نینفر حکم

 21 ................................................................................................................. نماز در خدا ریغ دادن قرار مخاطب حکم

 21 .............................................................................................................. یاله اءیاول و نیمعصوم با تخاطب

 21 ..................................................................................... (لک غفراهلل) تخاطب غهیص به گرانید کردن دعا

 22 .......................................................................................... (کننده عطسه یبرا دعا) تیتسم حکم

 22 ....................................................................... یگرید به یمطلب فهماندن و نماز ذکر ای قرائت گفتن بلند

 22 ............................. یگرید فهماندن تین به صدا کردن بلند و ذکر قصد به یا لمهک گفتن: الف

 22 ....................................................... یگرید فهماندن قصد به و ذکر قصد بدون یزیچ گفتن: ب

 22 ................................................ یگرید فهماندن قصد به هم و ذکر قصد به هم یزیچ گفتن: ج

 21 ........................................................ یگرید فهماندن زهیانگ به یول ذکر قصد به یزیچ گفتن: د

 21 .................................................................................................................................................. نماز در کردن سالم

 21 ..................................................................................................................................... سالم به ابتداء حکم

 21 ................................................................................................ نمازگزار خود توسط سالم به ابتداء

 21 .................................................................................................................. نمازگزار به کردن سالم

 21 ............................................................................ کالس سر ای یسخنران در افراد به کردن سالم

 21 .......................................... است زدن مسواک ای کردن مطالعه مشغول که یکس به کردن سالم

 20 ..................................................................................................................................نماز در سالم به پاسخ

 20 ........................................................................................................... نماز در سالم به پاسخ حکم

 20 ....................................................................................... زیّمم بچّه ای نامحرم سالم پاسخ

 20 ........................................................................... پاسخ یعمد ترک صورت در نماز حکم

 20 .......................................................................................................نماز در غلط سالم جواب حکم

 20 ...................................................... یگرید پاسخ صورت در رنمازگزا پاسخ حکم و جمع به سالم

 21 ............................................................... را یو کننده سالم قصد تعلق در نمازگزار شک

 21 .......................................................................................................................... نماز در سالم پاسخ تیفیک

 21 ......................................................................................................... مختلف غیص به پاسخ یبررس

 21 .............................................................................. «سالم» دیبگو فقط کننده سالم: الف

 21 ............................................................................ «کمیعل سالم» دیبگو کننده سالم: ب

 21 ........................................................................... «السالم کمیعل» دیبگو کننده سالم: ج

 21 ....................................................................... (نماز ریغ در) أحسن به سالم رد استحباب

 21 .............................................. بودن جمع و مفرد و نکره و معرفه در پاسخ و سالم بودن همسان

 21 ..................................................................................... دعا؟ قصد ای تیتح قصد به نماز در پاسخ

 21 ............................................................................................... افتادن ریتاخ صورت در سالم پاسخ
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 21 ................................................................................... جواب صدق در شک و ریتاخ حکم

 21 .............................................................................................کننده سالم به سالم جوابِ فهماندن

 21 .................................................................................................. نماز در گرید زبان به سالم وابج

 21 ............................................................................................................................... سالم در متفرقه مسائل

 21 ........................................................................................... (نماز ریغ در) سالم به ابتداء استحباب

 21 ............................................................................................. نامحرم به کردن سالم حکم

 21 ...................................................................................................... هم با نفر دو کردن سالم حکم

 21 .................................................................................................. مجدد پاسخ وجوب و سالم تکرار

 21 ..................................................................................................... یشوخ ای مسخره یرو از سالم

 21 ......................................................................................... ونیزیتلو و ویراد یمجر سالم به پاسخ

 21 .............................................................................................................. مکایپ و نامه سالم جواب

 21 ....................................................................................................... مسلمان ریغ سالم پاسخ نحوه

 21 ................................................................................سالم پاسخ در "ماست از سالم" گفتن حکم

 21 ................................................................................................................. سالم یجا به درود لفظ

 21 .............................................................................«سالم عرض با» عبارت به پاسخ وجوب حکم

 21 ..................................................................................... "سالم" غهیص ریغ به تیتح جواب حکم

 11 ........................................................................................................................................................................ (دنیخند) ششم مبطل

 11 ................................................................................................................................... (صدا بدون) لبخند و تبسم حکم( الف

 11 ........................................................................................................................... (نرسد قهقهه به) صدا با دنیخند حکم( ب

 11 .................................................................................................................................... صدا با یسهو دنیخند حکم

 11 .................................................................................................................................... صدا با یعمد دنیخند حکم

 11 ........................................................................................................................ خنده از یریجلوگ اثر در حالت رییتغ

 11 ................................................................................................................... :شود خارج نمازگزار حالت از: 1

 11 ................................................................................................................. :نشود خارج نمازگزار حالت از: 2

 11 .......................................................................................................................................................... نماز در قهقهه حکم( ج

 11 ............................................................................................................................................................ قهقهه فیتعر

 11 ...................................................................................................................................................یعمد قهقهه حکم

 11 .................................................................................................................................................. یسهو قهقهه حکم

 12 ............................................................................................................................................... نماز در گرانید خنداندن حکم

 12 ........................................................................................................................................................................ (ستنیگر) هفتم مبطل

 12 ........................................................................................................................................... یویدن امر یبرا صرفا هیگر: الف

 12 ........................................................................................................................................... (صدا با) یعمد هیگر. 1

 12 ......................................................................................................................................... (صدا یب) یعمد هیگر. 2
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 12 ................................................................................................................................................ یاریاخت ریغ هیگر. 1

 11 .............................................................................................. خداوند از یویدن حاجات گرفتن جهت به هیگر حکم

 11 ............................................................................................................................................ تیم نماز در هیگر حکم

 11 ............................................................................................................................................................. خدا ترس از هیگر: ب

 11 .................................................................................................. السالم همیعل تیالب اهل بیمصا یبرا هیگر حکم

 10 ......................................................................................................................................... (نماز ورتص خوردن هم به) هشتم مبطل

 10 .................................................................................................................................................. نماز در یاضاف حرکات حکم

 10 ............................................................................................................................... :بزند هم به را نماز صورت( الف

 10 ................................................................................................................................. :نزند هم به را نماز صورت( ب

 10 .................................................................................................................... نماز صورت خوردن هم به در شک( ج

 11 .............................................................................................................................................................. نماز در سکوت حکم

 11 ................................................................................................................................... مبطل سکوت تحقق در شک

 11 ................................................................................................................................................ نماز در حرکات یبرخ یبررس

 11 ................................................................................................... منزل درب کردن باز و فونیآ زدن یبرا رفتن راه

 11 ............................................................................................................................. مهر کردن جابجا یبرا شدن خم

 11 ..................................................................................................................................... نماز در ها چشم بستن حکم

 11 ...................................................................................................................................... قنوت در انگشتر برگرداندن

 11 ...................................................................................................................... قنوت از بعد صورت به دست دنیکش

 11 .......................................................................................................................................................... (دنیآشام و خوردن) نهم مبطل

 11 ............................................................................................................................................ نماز در دنیآشام و دنخور حکم

 11 ................................................................................................................................ :زند هم به را نماز صورت( الف

 11 ................................................................................................................................. :نزند هم به را نماز صورت( ب

 11 .......................................................................................... نماز در شرب و اکل حکم در سوال مورد اتیجزئ یبرخ یبررس

 11 .............................................................................................................................. دندان بین غذای بردن فرو حکم

 11 .................................................................................. رود یم فرو و شود آب مک کم که( قند مثل) چیزی خوردن

 11 ................................................................................................................... نماز هنگام در دهان به خلط شدن وارد

 11 ................................................................................................................................................ نماز در قرص خوردن

 11 .............................................................................................................................. نماز در یتنفس یاسپر از استفاده

 11 ............................................................................................................................ نماز هنگام دهان در آدامس بودن

 11 ........................................................................................................................................ نماز هنگام دنیکش گاریس

 11 ............................................................................................................... (وتر نماز در آب دنیآشام) نماز در شرب از استثناء

 11 ........................................................................................................... وتر؟ نماز در یدعا موقع فقط ای نماز کل در

 11 ......................................................................................................... خورد؟ شود یم هم گرید یزهایچ ای آب فقط
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 11 ....................................................................................................... ...( و قسم نذر،) واجب وتر نماز در مذکور حکم

 11 .................................................................................................................. یمستحب ینمازها گرید در مذکور حکم

 11 ..................................................................................................................................................................... (گفتن نیآم) دهم مبطل

 11 ........................................................................................................................................................ نماز در نیآم گفتن حکم

 11 ..................................................................................................................................... حمد سوره اتمام از بعد( الف

 11 ........................................................................................................................................................ عمدا. 1

 01 ........................................................................................................................................................ سهوا. 2

 01 ........................................................................................................................................... هیتق جهت به. 1

 01 ................................................................................................. (نماز در نیآم گفتن در) هیتق ترک

 01 ...................................................................................................................................... نماز یقسمتها گرید در( ب

 01 ..................................................................................................................... نماز ریغ در حمد از بعد گفتن نیآم( ج

 01 .......................................................................................................................................................... (شکها از یبعض) ازدهمی مبطل

 01 .......................................................................................................................................................... (ارکان به خلل) دوازدهم مبطل

 01 .......................................................................................................................................................... نماز مبطالت به مربوط یمسائل

 01 ......................................................................................................................... نماز بعد مبطالت از یکی وقوع در شک -1

 01 ........................................................................................................................................................... نماز شکستن حکم -2

 01 ............................................................................................................................................مستحب نماز کردن رها

 01 ................................................................................................................................................ واجب نماز کردن رها

 01 ..................................................................................................................................................... عذر بدون

 01 ........................................................................................................................................................... عذر با

 02 ................................................................................................... مسجد ریتطه یبرا نماز شکستن

 02 ........................................................................................................... نید اداء یبرا نماز شکستن

 01 ......................................................................................................اقامه و اذان یبرا نماز شکستن

 01 .................................................................................................... وانیح نجات یبرا نماز شکستن

 01 ...................................................................................... گناه مجلس صدق علت به نماز شکستن

 01 ............................................................................................. مادر و پدر اجابت یبرا نماز شکستن

 00 ............................................ نهیس و سر اخالط کردن خارج یبرا دار روزه شخص نماز شکستن

 00 ................................................................................................ حیصح یها شک در نماز شکستن

 00 .............................................................................................................................. واجب اطیبنابراحت نماز بطالن یمعنا -1

 01 ...................................................................................................................................................................................................... نماز در خلل

 01 .............................................................................................................................................................. نماز به خلل اقسام یکل انیب

 01 ........................................................................................................................................................... ادةیز جهت از نماز به خلل -1

 01 ........................................................................................................................................................... رکعت کردن ادیز( الف
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 01 ............................................................................................................................................................... رکن کردن ادیز( ب

 01 ....................................................................................................................... (یعمد ریغ ای یعمد) واجب نماز در

 01 ....................................................................................................................................................... یمستحب نماز در

 01 ......................................................................................................... (مستحب ای واجب جزء) یرکن ریغ جزء کردن ادیز( ج

 01 .......................................................................................................................................................................... عمدا

 01 .......................................................................................................................................................................... سهوا

 01 ......................................................................................................................................................... صةینق جهت از نماز به خلل -2

 01 ......................................................................................................................................................................... نماز شروط به

 01 ........................................................................................................................................ یواقع شروط به خلل( الف

 01 ................................................................................................................................. هیحدث طهارت به خلل

 01 ................................................................................................................................................ وقت به خلل

 01 ............................................................................................................................ (یعلم) یذُکر شروط به خلل( ب

 01 ............................................................................................................................................................. عمدا

 01 ............................................................................................................................................................. سهوا

 01 ........................................................................................................................................................................... نماز اجزاء به

 01 ........................................................................................................................................ رکعت کی شدن کم( الف

 01 ................................................................................................................................. یرکن واجب جزء شدن کم( ب

 01 ............................................................................................................................................... واجب نماز در

 01 ................................................................................................................................................ عمدا

 01 ................................................................................................................................................ سهوا

 01 ........................................................................................................................................... مستحب نماز در

 11 ........................................................................................................................... یرکن ریغ واجب جزء شدن کم( ج

 11 ............................................................................................................................................................. عمدا

 11 ............................................................................................................................................................. سهوا

 11 ................................................................................................................... حکم به جهل سبب به

 11 ................................................................................................................................ انینس سبب به

 11 ........................................................................................................................................................ تیفیک جهت از نماز به خلل -1

 11 .............................................................................................................................................................اخفات و جهر به خلل

 11 .......................................................................................................................................................................... عمدا

 12 .......................................................................................................................................................................... سهوا

 12 ........................................................................................................................................................................ بیترت به خلل

 12 .......................................................................................................................................................................... عمدا

 12 .......................................................................................................................................................................... سهوا
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 12 ............................................................................................................................ :رکن بر رکن میتقد( الف

 11 ....................................................................................................................... :رکن بر رکن ریغ میتقد( ب

 11 ........................................................................................................................ :رکن ریغ بر رکن میتقد( ج

 11 .................................................................................................................. :رکن ریغ بر رکن ریغ میتقد( د

 11 ...................................................................................................................................................................... مواالت به خلل

 11 .......................................................................................................................................................................... عمدا

 11 .......................................................................................................................................................................... سهوا

 11 .................................................................................................... :بخورد به نماز صورت که یحد در( الف

 10 ................................................................................................ :نخورد هم به نماز صورت که یحد در( ب
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 مقدمه

 : شوندمی تقسیم دسته چهار در یک نگاه کلی به نماز به مربوط مسائل
 .نماید رعایت را آنها نماز از قبل باید نمازگزار که است مسائلی: نماز مقدّمات. 1
 نماز واجبات هاآن به و واجبند هاآن از بعضی که باشدمی نماز اصل به مربوط که تاس مسائلی: نماز مقارنات. 2

 . شودمی ذکر خود به مربوط بخش در کدام هر و باشندمی مکروه برخی، و مستحب بعضی و گویندمی
 . کندمی معرّفی را نماز کننده باطل موارد که است مسائلی: نماز مبطالت. 1
 پایش  آن در کاه  ساهوهایی  و نمااز  هاای شک به مربوط احکام که است مسائلی: نماز سهویات و شکیات. 0 

 1.دهدمی قرار بررسی مورد را آیدمی
تن از مراجع بزرگوار تقلید )حضرت امام،  0روی قصد داریم به صورت مفصل و مطابق نظر درسنامه پیشدر 

 نماز بپردازیم. و خلل در بطالتبیان احکام م به امام خامنه ای، آیات عظام سیستانی و مکارم(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

  .1122 . توضیح المسائل جامع، مسأله 1
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 مبطالت نماز 

 بیان اجمالی مبطالت
 1چه اموری نماز را باطل می کند؟

 آیت اهلل مکارم( آیت اهلل سیستانی، )حضرت امام، امام خامنه ای، :مبطالت نماز عبارتند ازاجماال  -

  شود؛ یتدر حال نماز رعا یدکه با یطیاز شرا یکیرفتن  یناز ب .1

  غسل؛ یاباطل شدن وضو  .2
  رو گرداندن از قبله؛ .1
 ؛سخن گفتن .0
 یدن؛خند .1
 کردن؛ یهگر .1
 به هم خوردن صورت نماز؛ .1
 یدن؛خوردن و آشام .1
 عروض برخی از شکها؛ .1

 ارکان نماز؛ خلل به .11
 گفتن بعد از حمد؛ ین. آم11
  (.یا تکفیر بدن )تکتف یها در جلوهم گذاشتن دست یرو .12

 هر کدام از این موارد ظرائف و دقائقی دارد که به طور مفصل بیان خواهد شد.

 2(یکی از شرط های نمازمبطل اول )از بین رفتن 
، 1لباس و 0، غصبی نبودن مکان1رعایت پوشش واجبمانند )نماز به یکی از شرایط صحت در بین نماز اگر  مسئله:

                                                                                 

. آیات اهلل سیساتانی، توضایح المساائل جاامع،      121، م1111 ییزدفتر معظم لاه، پاا   یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا، 1121. حضرت امام، توضیح المسائل، از مسئله  1
 .1111. آیت اهلل مکارم، توضیح المسائل، م1102م

،کتااب الصااله،مبطالت الصااله،     ی(، مبطالت نمااز؛ عاروه الاوثق   10) یومیه ینمازها ،01، درس1ج امام خامنه ای، ی؛رساله آموزش1121م1توضیح المسائل مراجع، ج. 2
 .1101المسائل جامع، م یحمبطل اول. توض

 یست؟اش چ یفهنکرده است، وظ یتنماز متوجه شود که پوشش واجب را رعا یناگر در ب.  1
 کشد:  ی( اگر پوشاندن طول نمالف
 مکارم(. یستانی،عظام س یاتاست )حضرت امام، آ یحفورا بپوشاند و نمازش صح یدبا -
 کشد:؟   یطول م یاد( اگر پوشاندن زب
 اهلل مکارم(. یتواجب نماز را تمام کند و دوباره بخواند )حضرت امام، آ یاطبپوشاند و بنابر احت یدبا -
 (.یستانیاهلل س یت)آواجب در ضمن پوشاندن چیزی از اجزای نماز را انجام ندهد  ولی احتیاطاست  یحنمازش صحباید بپوشاند و -

 ؛112، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض111، م1العباد، ج یههدا ی،؛ صاف11الستر و الساتر، م یالصلوه، فصل ف یفصل ف ی،العروه الوثق
 ؟اگر بعد از نماز بفهمد مقدار واجب پوشش رعایت نشده حکم نماز چیست 

 112نماز صحیح است )همه مراجع (توضیح المسائل محشی م
اش نسبت باه نمااز    یفهوظ یرد،بم یاآنکه مالک از اجازه اش برگردد،  یاو بعد متوجه شود،  یرد،قرار بگ یغصب یناجازه در زم یلتخ یا یاننس یاجهل  یاز رو یاگر فرد.  0

   یست؟چ
 صورت: ینا یرتواند نماز را بخواند و در غ یهمانجا م مالک به مقدار نماز دارد در یتعلم به رضا اگر
 : در وسعت وقت:الف
 اهلل مکارم( یتخارج شود و اگر مشغول نماز است، نماز را قطع کرده و خارج شود. )حضرت امام آ یغصب یناز زم یدبا -
قبله تمام کند؛ و اگار   یتبا رعا یت نماز را در حال خارج شدن از مکان غصببعد از آن اس یاخارج شود و اگر مشغول نماز است، و در سجده آخر  یغصب یناز زم یدبا -
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که در حکم به بطالن با از بین البته مخفی نماند  .استباطل  نماز وارد شود خلل 1...(و  ،2لباسبدن و طهارت 
                                                                                                                                                                                                                                                             

. یفتدپشت به قبله کردن، اتفاق ن یا واالتکه مبطالت نماز مانند ترک م یکامل کند به شرط یتواند نماز را در خارج از مکان غصب یقبل از سجده آخر متوجه شد، م
 (  یستانیاهلل س یت)آ

 وقت: یق: در ضب
فتااوا در مسااله قبال(     یات . )باا رعا یاد قبله انتخااب نما  یتبا رعا یراه را جهت خروج از مکان غصب ینهمان حال مشغول نماز شود، و در صورت امکان کوتاهتر در -

 اهلل مکارم( یت)حضرت امام، آ
و رکوع را چنانچه مستلزم تصرف زائد  یدقبله انتخاب نما یتعابا ر یراه را جهت خروج از مکان غصب یندر همان حال مشغول نماز شود، و در صورت امکان کوتاهتر -

باا   یدانجام دهد، با یغصب ینرکوع و سجده را در زم یدرک رکعت اول حت یسجده اشاره کند و اما چنانچه مضطر باشد برا یبجا آورد و برا ینشود به صورت معمول
 (یستانیاهلل س یتاشاره رکوع و سجده را انجام دهد. )آ

 101وسیستانی ج ا م ؛101، م2ج ین،منهاج الصالح ی،و خوئ ید؛ وح21م ی،مکان المصل ی، کتاب الصاله، فصل ف1ج ی،ه الوثقالعرو
باوده اسات،    ینماز متوجه شاود کاه لباساش غصاب     ینو با آن لباس نماز بخواند و در ب یافراموش کرده است  اطالع نداشته باشد، یبودن لباس یاگر نمازگزار از غصب.  1

 دارد؟   ینمازش چه حکم
 یستکه ساتر ن ی: لباسالف
نمااز، باه هام بخاورد لبااس       یباودن اجازا   یدر پ یپ یعنیکه مواالت  ینبدون ا یابتواند فوراً آنچه در حکم عورت است را پوشانده باشد و  یاعورت او  یگرید یزچ اگر

 (.یداست )مراجع عظام تقل یحصح شصورت نماز ینباشد که از قبله منحرف نشود و در امواظب  یدکار را انجام دهد و با ینآورد، الزم است ا یرونرا ب یغصب
 هم ندارد یگریکه ساتر است و ساتر مباح د ی: لباسب
 (. یدنماز بخواند )مراجع عظام تقل یغصب یررکعت نماز وقت داشته باشد و با لباس غ یکوسعت وقت: نماز را بشکند هر چند به مقدار  -1
)نظر اقای مکارم در مورد برهنه نماز خواندن (. یدآورد و ادامه نماز را به دستور نماز برهنگان انجام دهد )مراجع عظام تقل یرونلباس را در حال نماز ب یدقت: باو یتنگ -2

 یافت نشد (
، 1المساائل جاامع، ج   یحتوضا  یساتانی، ؛ س111، 1مراجاع، ج  المسائل یح؛ توض1م  ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق

 111م
 دارد؟ یاز موارد استثنا شده(، نمازش چه حکم یربدنش نجس است )غ یانماز بفهمد لباس  یننمازگزار در ب . اگر 2

 ( نجاست مربوط به  قبل از نماز بوده است:  الف
 در وسعت وقت: -1
 (.یا نماز باطل است )حضرت امام، امام خامنه -
 (.یستانیاهلل س یتواجب نماز باطل است )آ یاطبنابر احت -
 اهلل مکارم(. یت)آ یدتمام کند و سپس اعاده نما -( یرتطه یا یضشرط )تعو تحصیل با امکان درصورت –واجب نماز را  یاطبنابر احت -
 وقت: یقدر ض -2
نمااز   یکاه بارا   یو نماز را ادامه دهد و اگر ممکن نباشد، نمااز را دساتور   یدنما یرتطه یا یضتعوو لباس را  یربدن را تطه یدر صورت امکان بدون انجام دادن مناف -

 است )حضرت امام(. یحبرهنگان است، تمام کند، صح
 یاان که نتواند به حالت عر یتو نماز را ادامه دهد و اگر ممکن نباشد درصور یدنما یرتطه یا یضو لباس را تعو یربدن را تطه یدر صورت امکان بدون انجام دادن مناف -

 (.یاست )امام خامنه ا یحنماز بخواند، همان نماز را تمام کند، صح
 یحو نماز را ادامه دهد و اگر ممکن نباشد، همان نمااز را تماام کناد، صاح     یدنما یرتطه یا یضو لباس را تعو یربدن را تطه یدر صورت امکان بدون انجام دادن مناف -

 واحتیاط مستحب قضای آن را نیز انجام دهد )آقای سیستانی ( مکارم(. انی،یستعظام س یاتاست )آ
  -از نماز را بخواند، ملتفت شود:  یزیاز آنکه چ یششود و پ یجادنماز ا ین( نجاست در بب
 در وسعت وقت: -1
اسات و اگار امکاان     یحنماز را تمام کند، صاح  -مبطل نماز یآوردن لباس( بدون انجام مناف یرونب یالباس  یابدن  یرتطه یا یضشرط )تعو یلدرصورت امکان تحص -

 (یستانیاهلل س یتبجز آ  یدندارد، نماز باطل است )مراجع عظام تقل
 یاست هرچند قسامت  یحنماز را تمام کند، صح -مبطل نماز یآوردن لباس( بدون انجام مناف یرونب یالباس  یابدن  یرتطه یا یضشرط )تعو یلدرصورت امکان تحص -

 (.یستانیاهلل س یتبخواند )آ کالزم نماز را دوباره با بدن و لباس پا یاطز نماز را قبل از توجّه، با نجاست خوانده باشد، و اگر امکان ندارد، بنابر احتا
 وقت: یدر تنگ -2
اسات   یحهد و اگر ممکن نباشد، همان نماز را تمام کناد، صاح  و نماز را ادامه د یدنما یرتطه یا یضو لباس را تعو یربدن را تطه یصورت امکان بدون انجام دادن مناف در

 (.ید)مراجع عظام تقل
 از قبل بوده است:   یاشده و  یجادنماز ا یننماز شده و شک دارد که در ب ین( متوجه نجاست در بج

 آن مانند قسمت ب است. حکم
 یح؛ بهجات، توضا  020، م2ج ین،منهااج الصاالح   یاد، و وح ی؛ خاوئ 110العباد، م یههدا ی،افالنجس؛ ص یالصلوه ف یکتاب الطهاره، احکام النجاسه، فصل ف ی،العروه الوثق

 لباس نمازگزار یط، شرا21، درس1ج ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا111المسائل، م
 . برای آگاهی و مطالعه جزئیات این موارد می توانید به درسنامه مقدمات نماز و همچنین افعال نماز مراجعه کنید.1
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یا سهوی بودن آن تفصیالتی مطرح است که در محل خودش )درسنامه  فتن هر یک از شروط بین عمدیر
خلل در نماز( باب مقدمات( بیان شده است و البته توضیح مختصری نیز در این رابطه در همین درسنامه )

 آمد.خواهد 

( و یا مانند خلل به طهارت حدثی)بیشتر ست که به دلیل اهمیت از بین موارد خلل به شروط، برخی موارد ه نکته:

به صورت جداگانه نیز به آن پرداخته می  که قبال مطرح نشده است )مانند احکام انحراف از قبله(؛ داشتن نکاتی خاص
 .شود

 (2یا غسل 1وضوبطالن ) مبطل دوم
 3دن وضو و غسل در بین نماز چیست؟حکم باطل ش

از او بیرون  ادرارکند پیش آید، مثلًا در بین نماز عمداً یا سهواً یا از روى ناچارى، چیزى که وضو را باطل مىاگر  -
خوددارى کند، اگر در بین نماز  مدفوعو  ادرارتواند از بیرون آمدن کسى که نمىنماز باطل می شود البته آید، 

گفته شد  (1و مبطون 0)حکم مسلوس خارج شود چنانچه به دستورى که در احکام وضواو از  عادرار یا مدفو
                                                                                 

 :کندیوضو را باطل م یز،هشت چ.  1
 و در حکم ادرار است. شودیکه از انسان بعد از ادرار کردن و قبل از استبراء نمودن خارج م یرطوبت مشکوک ین: ادرار و همچناول
 : مدفوع. سوم: باد معده و روده که از مخرج مدفوع خارج شود.دوم

 .شودیو گوش بشنود، وضو باطل نم ینداگر چشم نب یشنود ولو گوش ن یندکه به سبب آن چشم نب ی: خوابچهارم
 .یهوشیو ب یمست یوانگی،مانند د بردیم ینکه عقل را از ب یزهایی: چپنجم
 .شودیم یانآن در فصل احکام استحاضه ب یلباشد و تفص یرهکث یااستحاضه متوسّطه  یاباشد  یله: استحاضه زنان خواه استحاضه قلششم
 .101مسأله توضیح المسائل جامع،  .یضهشتم: ح : جنابت.هفتم

. خاون  2. جنابات،  1مانناد:  شاود، یاست که به واسطه آنها غسال واجاب ما    ییآنها کند،یکه غسل را باطل م یزهایی. چکندیمبطالت وضو با مبطالت غسل فرق م.  2
 .غسل مس میت  1 . خون نفاس.0. خون استحاضه، 1 یض،ح
مشاروط باه    یکارهاا  یاز سار گرفات و بارا    ید( رخ دهد، غسل را باکندیکه وضو را باطل م یزیغسل، حَدَث اصغر )چ یناگر در ب ید،راجع تقلاز م یبنابر نظر برخالبته 

 .یردطهارت وضو هم بگ
 .1100المسائل جامع، م، توضیح نماز مبطالت، (10) هیومی ینمازها، 01، درس1رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج؛ 1121م1. توضیح المسائل مراجع، ج 1
 کند وظیفه اش برای نماز چیست؟   ینم یدااز اول وقت تا آخر آن به مقدار وضو و نماز مهلت پ)کسی که بیماری دارد که ادرار او قطره قطره می ریزد ( اگر مسلوس .  0
تواند چند نماز را با یک وضو بخواند ، مگر اختیااراً باول یاا غاائط     ضو بخواند، مىشود اگر نتواند هیچ مقدار از نماز را با ودرپى از او خارج مىکسى که بول یا غائط پى  -

 (حضرت امام) .کند پیش آیدکند یا چیز دیگرى که وضو را باطل مى
 (یاخامنهامام ،) یستنماز الزم ن ینوضو در ب یدو تجد یردوضو بگ یکهر نماز  یبرا -
 ینماز او کاف ینچند یوضو برا یک یوضو را تکرار کند؛ بلکه حت یستبعد نماز الزم ن یا ینو نماز بخواند و در ب یردضو بگکه دارد، و یالزم آن است در مهلت یاطاحت -

 (یستانیس اهللیتاز آنچه مبتال به آن است، از او سر زند )آ یرغ یاکنندهباطل ینکهاست؛ مگر ا
 یناگار با   یاست؛ حت یحشاءاهلل صحخارج شد، اعتنا نکند و نماز را بخواند و ان یزیو اگر در وسط نماز چو فوراً مشغول نماز شود  یردوضو بگ یکآن است که  یفهوظ -

 مکارم(. اهللیتهر دو نماز را بخواند )آ تواندیوضو م یکبا همان  یندازد،ن یادیز ةدو نماز فاصل
 ینای، خم اهللیدروح؛ سا 101 ة، مسائل 1المسائل جاامع، ج  یحتوض یستانی،س یدعلیس ؛111 ة، مسئل1المسائل مراجع، ج یحتوض ینی،خم هاشمییبن یدمحمدحسنسآدرس: 
؛ ناصار مکاارم   1111یورشاهر 21اساتفتا:   یخ، تاار 111111 ةشامار  یت،ساا  ی،خصوصا  یاساتفتا  ی،اخامنه یدعلی؛ س1 ةاحداث الناقضه للوضوء، مسئل یلة،الوس یرتحر
 .1111111112: یریکد رهگ یت،سا ی،خصوص یاستفتا یرازی،رم ش؛ ناصر مکا111و  121 ةالمسائل، مسئل یحتوض یرازی،ش

 ؟  یردنماز چند وضو بگ یک یبرا یدبا)که بیماری دارد که غایط او پی در پی می آید (شخص مبطون .  1
 :یردکه بعد از هر دفعه وضو بگ یست: اگر سخت نالف
 نماز را بخواند. )حضرت امام( یهو بق یردضو بگخود بگذارد و هر وقت غائط از او خارج شد و یپهلو یظرف آب یدبا -
 ینمازش کااف  ینچند یوضو برا یک یوضو را تکرار کند؛ بلکه حت یستبعد نماز الزم ن یا ینکه دارد، وضو گرفته، نماز بخواند و در ب یالزم آن است در مهلت یاطاحت -

 (.یستانیس اهللیتسر بزند )آ از آنچه مبتال به آن است، از او یرغ یاکنندهباطل ینکهاست؛ مگر ا
 یناگار با   یاست؛ حتا  یحشاءاهلل صحخارج شد، اعتنا نکند و نماز را بخواند. ان یزیو فوراً مشغول نماز شود و اگر در وسط نماز چ یردوضو بگ یکآن است که  یفهوظ -

 مکارم( اهللیتهر دو نماز را بخواند )آ تواندیوضو م یکبا همان  یندازد،ن یادیز ةدو نماز فاصل
 از نماز را با وضو بخواند:   یاو سخت است اگر بتواند مقدار یشود که وضو گرفتن بعد از هر دفعه برا یاز او خارج م یدر پ یپ ی: اگر غائط طورب
 )حضرت امام( یردوضو بگ یکهر نماز  یواجب برا یاطبه احت -
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شود و نیز اگر در بین نماز از زن مستحاضه خون خارج شود، در صورتى که به رفتار نماید نمازش باطل نمى
 (هلل مکارما یتآ ،امام خامنه ای )حضرت امام، ، نمازش صحیح است.1دستور استحاضه رفتار کرده باشد

مثالً ادرار از  ید،آ یشپ کندیغسل را باطل م یاکه وضو  یعمل ی،ناچار یاز رو یاسهواً،  یانماز عمداً  یناگر در ب -
رفتن  یننماز بدون از ب ینهرچند بتواند در ب شود؛یبخوابد، نمازش باطل م یاباد از او خارج شود  یا یدآ یروناو ب

 و همه واجبات نماز را با طهارت به جا آورد. یردبگ وز، مثالً وضبه هم خوردن صورت نما یامواالت 
غسل، پس از  یااست که باطل شدن وضو  یواجب است و آن صورت یاطصورت بنابر احت یکحکم در  ینا البتّه

آمدن ادرار و مدفوع  یروناز ب تواندیکه نم یباشد. و کس یناچار یاسهو  یتمام شدن سجده آخر نماز از رو
که در احکام وضو گفته شد  یبه دستور همدفوع از او خارج شود، چنانچ یانماز ادرار  ینکند، اگر در ب یارخودد

که به  ینماز از زن مستحاضه خون خارج شود، در صورت یناگر در ب یزو ن شودینمازش باطل نم ید،رفتار نما
 نی()آیت اهلل سیستا است. یحدستور استحاضه رفتار کرده باشد، نمازش صح

 در پایان نماز حکم خواب
 2:ین نماز خوابش برده یا بعد از آننداند در بیده و کسی که بی اختیار خواب الف:
 بنا بر احتیاط واجب باید نمازش را دوباره بخواند. )حضرت امام( -

عرفاً آن را نماز که  یانمازش را دوباره بخواند، به شرط آنکه بداند آنچه از نماز به جا آورده به اندازه ستیالزم ن -
سجده را در  کیرکوع و  ام،یاالحرام، ق رةیتکب ت،یکه ن آوردیم ادیشخص به  نکهیبوده است؛ مثل ا ندیبگو

 آیت اهلل سیستانی( انجام داده است. ) یدارینماز در حال ب
                                                                                                                                                                                                                                                             

 (ی. )امام خامنه ایردوضو بگ یکهر نماز  یبرا یدبا -
 (یستانیاهلل س یتاست )آ ینماز او کاف ینچند یوضو برا یک یو حت یستگرفتن الزم نوضو -
 اهلل مکارم( یتوضو بخواند. )آ یکدو نماز، مانند ظهر و عصر را با همان  تواندیم -

حکام دائام    یالوضاوء، فصال فا    ی،وة الاوثق العار  یزدی، ییطباطبا یدمحمدکاظم؛ س111 ة، مسئل1المسائل مراجع، ج یحتوض ینی،خم هاشمییبن یدمحمدحسنسآدرس: 
ذکار اسات کاه     یان)شاا  1 ةنواقض الوضاوء، مسائل   یفصل ف یلة،الوس یرتحر ینی،خم اهللیدروح؛ س111 ة، مسئل2ج ین،منهاج الصالح ی،خراسان یدوح ینالحدث؛ حس

 یاساتفتا  ی،اخامناه  یدعلیواجاب ذکار شاده اسات(؛ سا      یاطاحت ریدر تحر یکه وضوگرفتن سخت است، فتوا دارند؛ ول ییجا ةالمسائل دربار یححضرت امام در توض
 .1111مرداد1استفتا:  یخ، تار112210 ةشمار یت،سا ی،خصوص

   یست؟نسبت به نمازش چ یلهزن مستحاضه قل یفهوظ.  1
فقهاا   ینهر نماز؛ کاه با   یوضو برا -0پنبه،  یرطهت یاو  یضتعو -1تحفظ از خون،  -2بدن،  یرتطه -1است:  یزنماز چهار چ یبرا یلهمستحاضه قل یفطور اجمال وظا به

 شرح است: ینموارد تفاوت نظر است که بد ینا یلدر تفص
 یاد او ضرر و مشقت ندارد با یدارد، چنانچه برا یانکند و اگر خون استحاضه زن جر یرهر نماز یک وضو بگیرد و ظاهر فرج را هم اگر نجس شده، تطه یباید زن برا -

اش تحفظ اسات و عمادا    یفهالبته اگر وظ ؛هر نماز پنبه را عوض کرده یا آب بکشد یکند و بنابر احتیاط واجب برا یریتامپون( از خروج خون جلوگ ایپنبه ) یلهبه وس
. )حضرت یرددوباره بگ دیبا یزرا ن یشواجب وضو یاطنماز خون از فارج او خارج شود، نمازش باطل است و واجب است اعاده کند؛ بلکه بنابر احت ینتحفظ نکند و در ب
 (یامام، امام خامنه ا

دارد، چنانچاه   یاان نماز مغرب و عشاء را پشت سرهم بخواند و اگر خون استحاضه زن جر یاهر چند بخواهد نماز ظهر و عصر  یردوضو بگ یکهر نماز  یزن برا یدبا -
ظااهر فارج    یدعوض کند و با یاو  یدهمستحب، پنبه را آب کش یاطکند و بنابر احت یریلوگتامپون( از خروج خون ج یاپنبه ) یلهبه وس یداو ضرر و مشقت ندارد با یبرا

نماز خون از فارج او خارج شاود، نماازش باطال اسات.      یناش تحفظ است اگر عمدا تحفظ نکند و در ب یفهکه وظ یکند؛ و کس یرتطه یده،را چنانچه خون به آن رس
 (یستانیاهلل س یت)آ

هار دو نماازش    تواندیوضو هم م یکخود را پشت سر هم و بدون فاصله بخواند، با  ینعشائ یا ینبراى هر نماز یک وضو بگیرد اما اگر نماز ظهر واجب یاطبنابر احت -
تاامپون( از   یاپنبه ) هیلندارد؛ به وس مشقتاو ضرر و  یدارد، چنانچه برا یانکند و اگر خون جر یررا بخواند؛ و بر زن واجب است اگر ظاهر فرج نجس شده، آن را تطه

اش تحفظ است اگر عمدا تحفاظ نکناد و    یفهکه وظ یکند امّا عوض کردن پنبه و دستمال واجب نیست، هر چند احتیاط مستحب است؛ و کس یریخروج خون جلوگ
 یفصال فا   یله،الوسا  یار ، تحر1االستحاضاه،  م  ی، فصال فا  1ج  ی،الاوثق عاروه آدرس:  اهلل مکارم( یتنماز خون از فارج او خارج شود، نمازش باطل است. )آ یندر ب

 یح. توضا 111المساائل جاامع، مساأله     یح؛ توضا 101، ص2. استفتائات احکام باانوان جامعاه الزهارا، ج   110، م 210، ص1مراجع، ج المسائلیح. توض0االستحاضه، م
 .011و  011اهلل مکارم مسأله  یتآ یتالمسائل سا

 1101،م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج1121، م 1توضیح المسائل مراجع ، ج . 2
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بعد از آن،  ایوده خوابش برده )مثالً در حال سجده خوابش برده( امّا نمى داند در سجده نماز ب اریکسى که بى اخت -
 آیت اهلل مکارم() ند.نماز را اعاده ک دیدر سجده شکر، با

 1از آن: بین نماز بوده یا بعد شك کند خواب لیتمام شدن نماز را بداند ویده و بی اختیار خواب ب:
 آیت اهلل سیستانی( ،نمازش صحیح است. )حضرت امام -

در بین نماز یادش رفته که یا یا بین آن؛ )ده : به اختیار خوابیده و شك کند که بعد از نماز بوج

 2:(مشغول نماز است و خوابیده
 نمازش صحیح است. )حضرت امام( -
که عرفاً آن را نماز  یانمازش را دوباره بخواند، به شرط آنکه بداند آنچه از نماز به جا آورده به اندازه ستیالزم ن -

سجده را در  کیرکوع و  ام،یاالحرام، ق رةیتکب ت،یه نک آوردیم ادیشخص به  نکهیبوده است؛ مثل ا ندیبگو
 (. تانیآیت اهلل سیسانجام داده است. ) یدارینماز در حال ب

 3:: در حال سجده از خواب بیدار شود و شك کند که سجده آخر نماز است یا سجده شکرد
 حضرت امام، آیت اهلل مکارم() باید آن نماز را دوباره بخواند.  -

 آیت اهلل سیستانی() نمازش صحیح است. یار خوابش بردهختیار خوابیده یا بی اختچه بداند با ا -

 4((فیا تکتّ )تکفیر هم یروها گذاردن دست) مبطل سوم

 و وضعی دست بسته نماز خواندن حکم تکلیفی
در صورتی که مشابه عملی که برخی از فرق مسلمین انجام می دهند دستها در نماز بسته باشد 

 5ست؟حکم نماز چی
 .واجب باید نماز را دوباره بخوانداحتیاط ، بنابرهر گاه براى ادب دستها را روى هم بگذارد، اگر چه مثل آنها نباشد -

 1)حضرت امام(

 ینقصد همراه باشد که ا ینهم گذاشتن دستها در جلو بدن( اگر با ا یدر حال نماز )رو یستادنا ینهدست به س -
 .قصد هم آن را انجام ندهد ینواجب آن است که بدون ا یاط. و احتیکندعمل جزء نماز است، نماز را باطل م

 )امام خامنه ای(

کار را به قصد آن که جزء  نیهم بگذارد، چه ا ینماز رو نیها را به قصد خضوع و ادب در باگر نمازگزار دست -
کار را به  نیا یاگر کس و شودیواجب نمازش باطل م اطیقصد، بنابر احت نینماز باشد انجام دهد و چه بدون ا

عمل  نیحرام شده است، بلکه انجام ا ب(، انجام دهد، مرتکعیاست)تشر نیرا جزء د یعمل نیقصد آنکه چن
 (.تانیآیت اهلل سیس. )ستین زیواجب جا اطیهم بنابر احت یقصد نیبدون چن

اگر به قصد ادب دستها را  اگر دست بسته نماز بخواند آن گونه که بعضى از فرق اسالمى انجام مى دهند، حتّى -
                                                                                 

 1101،م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج1121، م 1توضیح المسائل مراجع ، ج . 1
 1101م،111توضیح المسائل جامع،ص ؛سیستانی،1121،م1توضیح المسائل مراجع،ج . 2
 1121،م1توضیح المسائل مراجع،ج . 1
فی کردن است و در اینجا به معنای پوشاندن یک دست با دست دیگر است و در بعضی از کتب فقهی تعبیر به تکتف شده اسات  تکفیر در لغت یعنی پوشانیدن و مخ - 0

 و این تعبیر بار اول توسط شیخ طوسی مطرح شده است ولی در عروه همین تکفیر است . و در مقابل تکفیر لغت ارسال ذکر می شود.
آیاه اهلل   ، 11از طرف دفتر معظم له در سال  یاختالف فتاو یجزوه ارسال ی،امام خامنه ا ،1111و1121مذیل  ،1لمسائل مراجع،جتوضیح ا ،111ص 1تحریرالوسیله، ج . 1

 .1101المسائل جامع ،جلد اول ،م  حیوضسیستانی، ت
 دانند( یرا مبطل م یرادب تکف یدبدون ذکر ق یر)اگر چه در تحر.  1
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 .آن است که نماز را اعاده کند اطیآنها نباشد احت هیچند شب نماز بخواند، هر نهیدست به س ایروى هم بگذارد، 
 آیت اهلل مکارم()

 حکم تکفیر سهوی و از روی فراموشی یا ناچاری یا برای خاراندن 

 1خاراندن چیست؟ناچاری یا برای فراموشی یا حکم تکفیر سهوی و یا از روی 

هم بگذارد،  یها را رودست مثل خاراندن دست و مانند آن یگریکار د یبرا ای یناچار ای یفراموش یهرگاه از رو -
 حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم() مبطل نماز نیست.اشکالی ندارد و 

  روی تقیه تکفیر از

 2؟حکمی دارد چهتقیه  از رویتکفیر )دست بسته نماز خواندن( 
 (آیت اهلل سیستانی ،امام خامنه ایحضرت امام، )هم بگذارد، اشکال ندارد.  یها را رو، دستهیتق یهرگاه از رو -

 .ندارد یلزوم هیدانند، تکتف در زمان تق یالزم نم گرید یاز اهل سنت آن را الزم و بعض یبا توجه به آنکه بعض  -
 )آیت اهلل مکارم(

 یهتق ترکرت عبادت در صو حکم نماز
کند و عبادت را بجا آورد،  ییاعتنا یب یهنسبت به مراعات تق ی،خوف یهاگر فرد در زمان لزوم تق

 3دارد؟ یعبادتش چه حکم
 )امام خامنه ای( اعاده نماز الزم نیست هر چند به خاطر ترک تقیه مرتکب گناه شده است. -

 ارم()آیت اهلل مک باطل است. یزنبوده و عبادت ن یزکار جا ینا -

 (انحراف از قبلهمبطل چهارم )
 چه مقدار انحراف از قبله در بین نماز مبطل است؟

 انحراف از قبله به چند صورت قابل تصور است که بررسی می شود:

 0(بدون عذرانحراف با تمام بدن ) الف:
آن برگردد به نحوی اگر نمازگزار عمدا با تمام بدن پشت به قبله شود یا به سمت راست یا چپ قبله یا کمتر از  -

 )حضرت امام( که نگویند رو به قبله است نمازش در تمامی این حاالت باطل است.
که بتواند طرف راست و چپ خود را  یاز قبله بگرداند، به طور ییبه تنها ایاگر عمداً صورت و بدن خود را با هم   -

 یواجب نمازش باطل است، ول اطیبنابر احت کار را بکند نینمازش باطل است، و اگر سهواً هم ا ند،یبب یبه آسان

                                                                                 

 1101المسائل جامع ،جلد اول ،م  حیوضت-1111و1121،م1توضیح المسائل مراجع،ج  . 1
مقاام   ی؛رساله آموزش؛1101، م 1آیت اهلل سیتانی ، توضیح المسائل جامع ،ج؛التکفیر -ثانیها ،القول فی مبطالت الصالةکتاب الصاله، ، 1تحریر الوسیلة، جحضرت امام،  . 2

 تفتک1(، مبطالت نماز10) هیومی ی، نمازها01، درس1ج ،یمعظم رهبر
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00112&mid=211111 

، سایت آیت اهلل مکارم: 011111سواالت سامانه جامع  نماز  سوال شماره . سایت ادمین امام خامنه ای،  1
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00110&mid=211101 

 
؛ 1111و1111آیه اهلل مکارم، توضیح المساائل م ؛1111و1112و1111المسائل جامع ،جلد اول ،م   حیتوضآیه اهلل سیستانی، -1111و1111،م1توضیح المسائل مراجع،ج . 0

 القول فی مبطالت الصالة،، کتاب الصاله، 1حضرت امام، تحریر الوسیلة، ج ؛1(، مبطالت نماز10) هیومی ی، نمازها01، درس1ج ،یمقام معظم رهبر یآموزش ساله

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44652&mid=253896
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44652&mid=253896
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44664&mid=253543
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    )امام خامنه ای(شود. یصورت را به دو طرف بگرداند، نماز باطل نم یاگر اندک
 -نکند  تیرعا ستادنیرا در رو به قبله ا اشفهیکه وظ یاگر نمازگزار بدون عذر بدنش را از قبله برگرداند، طور -

انحراف  نیو فرق ندارد ا شودینمازش باطل م -و به قبله استر ندیکه عرفاً نگو ستدیبا یطور نکهیمثل ا
( درجه 11فرق ندارد مقدار انحراف به حد ) نیا نباشد همچنیذکر باشد  ایاز قبله در حال خواندن قرائت  یعمد

 که ذکر شد، از قبله یاگر مثالً پس از خواندن حمد و قبل از خواندن سوره، به صورت نینرسد؛ بنابر ا ایبرسد 
نماز را رو به قبله ادامه دهد، بازهم  هیّو بخواهد سوره و بق ستادهیمنحرف شود، امّا فوراً برگردد و رو به قبله ا

 اهلل سیستانی( آیت)نماز باطل است.
 نیفراموشى، همچن ایچپ قبله برگردد، خواه از روى عمد باشد  ایکامالً به طرف راست  ایاگر پشت به قبله کند  -

 اهلل مکارم( آیت)رو به قبله است نمازش باطل است. ندیرى منحرف شود که نگواگر عمداً بقد

 1 (با عذرانحراف با تمام بدن ) ب:
درجه یا بیشتر برسد[ حتی اگر از روی اشتباه و عذر  11اگر با تمام بدن به راست یا چپ قبله برگردد]انحراف به  -

 )حضرت امام( سمت راست و چپ مبطل نیست[. باشد نماز باطل است ]ولی انحراف غیر عمدی به کمتر از

که بتواند طرف راست و چپ خود را  یاز قبله بگرداند، به طور ییبه تنها ایاگر عمداً صورت و بدن خود را با هم  -
 یواجب نمازش باطل است، ول اطیکار را بکند بنابر احت نینمازش باطل است، و اگر سهواً هم ا ند،یبب یبه آسان
    )امام خامنه ای(شود. یت را به دو طرف بگرداند، نماز باطل نمصور یاگر اندک

به سبب  ای ،یانحراف از قبله با عذر باشد، مثل آنکه، به علّت فراموش نیا یاگر بدن نمازگزار از قبله برگردد، ول -
 دو صورت دارد: از قبله برگردد، د،یاز قبله منحرف کند، مانند باد شد اریاخت یکه او را ب یزیچ

الزم است در  یول باشد؛یم حیچپ نرسد، نماز او صح ای. چنانچه انحراف نمازگزار از قبله به طرف راست الف
 نماز برطرف شده، فوراً به طرف قبله برگردد. نیکه عذرش در ب یصورت
 یونمازگزار پشت به قبله شود، چنانچه عاذر   ایچپ برسد  ای. اگر انحراف نمازگزار از قبله به طرف راست ب

را در وقت دوباره بخواند،  -رکعت از آن  کیهرچند  -که بتواند نمازش  یادر وقت نماز برطرف شود به گونه
نمااز   آناز  شیب ای(، 11و با انحراف ) ردهقبله اشتباه ک صیکه در تشخ یکار را انجام دهد؛ مثل وقت نیا دیبا

رکعت را در وقت بخواند متوجّاه اشاتباه خاودش     کیحداقل  تواندیوقت که م انیقبل از پا یقیخوانده و دقا
که با آن حاال خواناده    یبعد از وقت عذرش برطرف گردد، نماز ایمقدار وقت ندارد  نیشده است. و اگر به ا

 (اهلل سیستانی )آیت است. حیصح

 نیى، همچنفراموش ایچپ قبله برگردد، خواه از روى عمد باشد  ایکامالً به طرف راست  ایاگر پشت به قبله کند  -
 اهلل مکارم( آیت)رو به قبله است نمازش باطل است. ندیاگر عمداً بقدرى منحرف شود که نگو

 2 انحراف با صورت: ج:
بلکه اگر سهواً هم صورت را به  نمازش باطل است اگر عمداً همه صورت را به طرف راست یا چپ قبله برگرداند -

ز را دوباره بخواند )و الزم نیست که نماز اول را تمام نماید(، این مقدار بگرداند احتیاط واجب آن است که نما

                                                                                 

؛ 1111و1111آیه اهلل مکارم، توضیح المساائل م ؛1111و1112و1111ل جامع ،جلد اول ،م  المسائ حیتوضآیه اهلل سیستانی، -1111و1111،م1توضیح المسائل مراجع،ج . 1
 القول فی مبطالت الصالة،، کتاب الصاله، 1حضرت امام، تحریر الوسیلة، ج ؛1(، مبطالت نماز10) هیومی ی، نمازها01، درس1ج ،یمقام معظم رهبر یآموزش ساله

؛ 1111و1111آیه اهلل مکارم، توضایح المساائل م  ؛1111و1112و1111المسائل جامع ،جلد اول ،م  حیتوضآیه اهلل سیستانی، -1111و1111،م1توضیح المسائل مراجع،ج . 2
 القول فی مبطالت الصالة،، کتاب الصاله، 1حضرت امام، تحریر الوسیلة، ج ؛1(، مبطالت نماز10) هیومی ی، نمازها01، درس1ج ،یمقام معظم رهبر یآموزش سالهر
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 )حضرت امام( شود ولی کراهت دارد.ولى اگر سر را کمى بگرداند، عمداً باشد یا اشتباهاً نمازش باطل نمى
را  که بتواند طرف راست و چپ خود یاز قبله بگرداند، به طور ییبه تنها ایاگر عمداً صورت و بدن خود را با هم  -

 یواجب نمازش باطل است، ول اطیکار را بکند بنابر احت نینمازش باطل است، و اگر سهواً هم ا ند،یبب یبه آسان
    )امام خامنه ای(شود. یصورت را به دو طرف بگرداند، نماز باطل نم یاگر اندک

گردن را به  ینچه به حدّبدنش به طرف قبله باشد، چنا یاگر نمازگزار فقط صورت خود را از قبله برگرداند ول -
حکم او همان حکم برگشتن بدن از  ند،یاز پشت سرش را بب یراست کج کند که بتواند مقدار ایسمت چپ 

درجه نماز صحیح  11]اگر بدون عذر باشد مبطل است و اگر با عذر باشد و کمتر از  قبله است که قبالً ذکر شد
و اگر  خواندن یک رکعت است باطل وگرنه صحیح است[ درجه شده باشد اگر وقت به اندازه 11است و اگر 

نمازش را دوباره بخواند و امّا اگر مقدار  دیواجب، با اطیباشد، بنابر احت ادیعرفاً ز یول شدحدّ نبا نیانحراف او به ا
 اهلل سیستانی( آیت) کار مکروه است. نیهرچند ا شود،یگردنش را کج کند، نمازش باطل نم یکم

واجب نمازش را  اطیچپ برگرداند بنابر احت ایکامالً به طرف راست  ىیسهواً صورت را به تنها ایهرگاه عمداً  -
 اهلل مکارم( آیت)اعاده کند، ولى اگر صورت را کمى بگرداند بطورى که از قبله خارج نشود نماز باطل نمى شود.

 (تکلممبطل پنجم )

 در نمازی عمدحکم سخن گفتن  الف:

 1اشته باشددو حرف یا بیشتر د-1
در صورتی که آن را به قصد بیان  الف: داشته باشد شتریب ایدو حرف  که، چیزی بگویداگر نمازگزار عمداً در نماز  -

)چه خود آن چیز معنادار باشد و چه در اصل بی معنا باشد ولی مثال به  معنایی بگوید نمازش باطل می شود

در صورتی که آن چیز را بدون قصد بیان معنایی  ب:باشد( صورت رمزی یا... برایش معنایی را در نظر داشته 

اگر درحدی باشد که مکلف از حالت نماز خارج  )چه خود آن چیز معنادار باشد و چه در اصل بی معنا باشد(بگوید
 شود نماز باطل است در غیر این صورت هم بنابر احتیاط واجب نماز باطل است.)حضرت امام(

در صورتی که معنایی داشته باشد  داشته باشد شتریب ایدو حرف  که، بگوید چیزیماز اگر نمازگزار عمداً در ن -
اهلل سیستانی،  آیت) .شودیواجب نمازباطل م اطیبنابر احت نمازش باطل می شود و در صورتی که بی معنا باشد

 (ماهلل مکار آیت

 2یك حرفی باشد-2
در صورتی که آن را به قصد بیان معنایی  الف: :باشد یحرف یک چیزی بگوید کهاگر نمازگزار عمداً در نماز  -

)چه خود آن چیز معنادار باشد و چه در اصل بی معنا باشد ولی مثال به صورت  بگوید نمازش باطل می شود

 در صورتی که آن حرف را بدون قصد بیان معنایی بگوید ب:رمزی یا... برایش معنایی را در نظر داشته باشد( 

اگر ملتفت معنای آن نباشد نماز را باطل نمی کند  عنادار باشد و چه در اصل بی معنا باشد()چه خود آن چیز م

                                                                                 

 ؛0(، مبطالت نمااز 10) هیومی ی، نمازها01، درس1ج ،یمقام معظم رهبر یرساله آموزشحضرت امام، تحریر الوسیله، کتاب الصاله، القول فی المبطاله الصاله، رابعها؛  . 1
 1112م، توضیح المسائل اهلل مکار هیآ؛ 1110م1توضیح المسائل جامع، ج ،یستانیاهلل س هیآ

؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، کتااب الصااله،    0(، مبطالت نماز10) هیومی ی، نمازها01، درس1ج ،یمقام معظم رهبر یرساله آموزش؛ 1112توضیح المسائل مراجع، م . 2
 و: 1110مساله  ؛آیه اهلل مکارم، توضیح المسائل،1110م1توضیح المسائل جامع، ج ،یستانیاهلل س هیآ القول فی المبطاله الصاله، رابعها؛

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211101 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44656&mid=253741
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44656&mid=253741
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 )حضرت امام( ولی اگر ملتفت معنای آن باشد به احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند.

 .الف ست:صورت در دو مورد نماز باطل ا نیباشد: در ا یحرف ککه ی سخنی بگویداگر نمازگزار عمداً در نماز  -
 است.« کن ینگهدار» یبه معنا یکه در زبان عرب« قِ»امثال آن معنا داشته باشد؛ مثل  ایآن حرف در لغت 

حرف  ینماز خواندنِ نمازگزار از و نیدر ب یبه کار رود مثالً کس ییمعنا یمعنا باشد، امّا برا یآن حرف ب .ب

را نرساند، نماز  ییمعنا چیه گفته هک یحرف کیاگر  یول «.ب: »دیدوم الفبا را سؤال کند و او در جواب تنها بگو
 اهلل سیستانی( آیت) .شودیباطل نم

نگه دار( و  عنىیدر عربى « ق»ندارد چنانچه معنى داشته باشد )مانند  شتریحرف ب کیکه  دیهرگاه کلمه اى بگو -
آن است که نماز را  اطیشد احتمعنى آن را قصد کند نمازش باطل است و اگر قصد نکند امّا متوجّه معنى آن با

 اهلل مکارم( آیت) .ولی گفتن یک حرف بی معنی نماز را باطل نمی کند اعاده کند

 ...( واو عطف، الم تملیك، باء قسم وحروف معانی )

 1را دارند؟آیا حروف معانی حکم حرف معنادار 
 رت امام(در صورتی که در معانی خودشان قصد شوند حکم حرف معنادار را دارند. )حض -

 حکم حرف معنادار را ندارند. )آیت اهلل سیستانی( -

 به احتیاط واجب حکم حرف معنادار را دارند. )آیت اهلل مکارم( -

 چسباندن یك حرف اضافه به کلمه ای از نماز

 2اگر نمازگزار یك حرف عمدی در نماز اضافه کند و به کلمه ای از نماز بچسباند حکم نماز چیست؟
را از حقیقت خودش خارج کند نماز باطل می شود. )حضرت امام، )آیت اهلل نماز آن کلمه ردن این اضافه کاگر  -

 (، آیت اهلل مکارم(خروجا مبطال للصالةسیستانی: 

 سخن گفتن در نماز از روی اضطرار
   1اگر نماز گزار از روی اضطرار سخن بگوید حکم نمازچیست؟

ماز را به هم بزند البته در صورتی که صورت ن :یت اهلل سیستانیآ ،حضرت امام). است مبطلبراحتیاط واجب  بنا -
 (حتما مبطل است.

 (آیت اهلل مکارم). فرقی ندارد احکامتکلم در اضطرار با غیر اضطرار در  -

 حکم گفتن نیت بعد تکبیره االحرام 

یش اگر کسی اشتباها بعد از تکبیره االحرام نیت نماز را به زبان می آورده است حکم نمازها

 ؟ چیست

. قاصراً صحت صالته وال تلزمه سجدتا السهو علی االصح کاناذا  اذا کان جاهالً مقصراً فعلیه االعادة او القضاء و -
 0()آیت اهلل سیستانی

                                                                                 

 .1. العروه الوثقی، مبطالت الصلوة، م 1
 .1. العروه الوثقی، مبطالت الصلوة، م 2
 1مبطالت الصاله ،الخامس،م  ة،تعلیقه بر عروه، الوثقی ،کتاب الصال1
0 https://www.sistani.org/arabic/qa/1111/ 
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 1در نمازسهوی حکم سخن گفتن ب: 
 )حضرت امام( سخن گفتن سهوی مبطل نماز نیست مگر به حدی برسد که حالت نماز را از بین ببرد. -
 .شودیدارد، هرچند آن کلمه معنا داشته باشد، نمازش باطل نم شتریب ایحرف  کیکه  دیبگو یاسهواً کلمهاگر  -

 اهلل سیستانی( آیت)

 اهلل مکارم( آیت) نماز را باطل نمى کند. انیسخن گفتن از روى سهو و فراموشى و نس -

مفصل بدان پرداخته شده نماز  در تکلم سهوی بحث سجده سهو نیز مطرح است که در درسنامه شکیات نکته:

 2است.

 نماز تکلم سهوی به گمان خروج از

 از  نماز خارج شده است چه حکمی دارد؟ اگر سهوا تکلم کند به گمان اینکه
 ( 1حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم) اشکالی ندارد. -

 بررسی حکم مواردی از تکلم در نماز

 غ زدن، گفتن آه یا آخآه کشیدن، سرفه کردن، آروحکم 
 0حکم آه کشیدن، سرفه های عمدی، آروغ زدن و ... در نماز چیست؟

سرفه کردن و آروغ زدن و آه کشیدن در نماز اشکال ندارد، ولى گفتن آخ و آه و مانند اینها که دو حرف است اگر  -
 )حضرت امام( .کندعمدى باشد نماز را باطل مى

شود،  یداگر حرف از آن تول یحت یشود،صاف کردن حنجره از انسان صادر م که بر اثر سرفه و عطسه و ییصداها -
 )امام خامنه ای( .یکندنماز را باطل نم

نکشد و ناله « آه»خود،  اریالزم آن است که در نماز به اخت اطیسرفه کردن و آروغ زدن در نماز اشکال ندارد و احت -
 اهلل سیستانی( آیت) .کندیباشد، نماز را باطل م یاگر عمد نها،یو مانند ا« آه»و « آخ»نکند و امّا گفتن کلمه 

و « آه»و « آخ»چند عمدى باشد، ولى گفتن  عطسه زدن، نماز را باطل نمى کند، هر دن،یسرفه کردن، آه کش -
 اهلل مکارم( آیت) واجب نماز را باطل مى کند. اطیکه دو حرف دارد اگر عمدى باشد بنابراحت نهایمانند ا

                                                                                 

؛ آیه اهلل مکارم، توضایح المساائل،   1111مسأله حضرت امام، تحریر الوسیله، کتاب الصاله، القول فی المبطاله الصاله، رابعها؛آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع،  . 1
 1111مساله 

 در کالم سهوی: . حکم سجده سهو 2
 ی،سهو به جا آورد. )حضرت امام، امام خامناه ا  ةواجب( باید دو سجد یاطاهلل مکارم: بنابراحت یتاگر انسان اشتباهاً یا به خیال این که نمازش تمام شده حرف بزند، )آ -

 اهلل مکارم( یهآ
 یاکلماه  یاا حارف بزناد    یآن که نماز تمام شده باا کسا   یالبه خ یاشود، مثالً اشتباهاً که ذکر محسوب ن یدبگو ینماز، سهواً حرف بزند و سخن یناگر نمازگزار در ب -

باه   یاا نماز مغرب اشتباهاً  ینمثال اگر مکلّف در ب نسجده سهو انجام دهد. به عنوا شود،یکه بعداً ذکر م یفیّتیبه ک یدواجب، با یاطبعد از سالم نماز، بنابر احت ید،بگو
 (یستانیاهلل س یهواجب، بعد از سالمِ نماز، سجده سهو به جا آورد. )آ یاطبنابر احت یدبا ،«ینحس یا: »یدشده حرف بزند و مثالً بگو نمازش تمام ینکها یالخ
 111،رساله جدید نماز رهبری م1110المسائل جامع م  یحتوض یستانی،اهلل س یه؛آ1211المسائل مراجع م  یحتوض

 1امس متعلیقه بر عروة الوثقی، همان الخ - 1
، 1؛امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جاامع، ج 1111توضیح المسائل مراجع، مسأله . حضرت امام، 1ممبطالت الصلوة،  ی،العروه الوثق . 0

 1111؛ آیه اهلل مکارم، توضیح المسائل، مساله1111مساله 
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 "قلة الزادآه من "حکم گفتن 

چه حکمی دارد؟ اگر  "آه من قلة الزاد"یا  "آه من ذنوبی"اگر کسی در نماز در مقام مناجات بگوید: 

 1جمله بعد از آه در تقدیر باشد چطور؟
 موارد مذکور در نماز اشکال ندارد. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

 فهماندن مطلب یحکم لب زدن برا
 2دارد؟ یرا بدون حرف زدن بفهماند نمازش چه حکم یشخص وسط نماز با حرکات لب مطلباگر 

 )آیت اهلل مکارم( ندارد. ینمازش اشکال -

 3...( )سهوا، احتیاطا، وسواس و تکرار اذکار نمازحکم 
 حد اگر بهولی  اشکال ندارد د،یچند مرتبه بگو اطاًیاحت اینماز را عمداً  یاز حمد و سوره و ذکرها یاگر قسمت -

 )حضرت امام( .واجب باید نمازش را دوباره بخواند وسواس برسد بنابراحتیاط

 )امام خامنه ای( .مانعی نداردوسواس  یرو در نماز ازتکرار اذکار و قرائت  -

نه، مثالً شک کند که  یارا درست گفته  کلمه یا یهشک کند که آن آ ی،اکلمه یا هآیهر گاه بعد از تمام شدن  -
 یاطاًکلمه را احت یا یهاگر آن آ یبه شک خود اعتنا نکند؛ ول تواندینه، م یارا درست گفته « اَحَد هُوَ اهللُقُلْ »

اگر به ولی  ید؛چند بار بگو تواندیچند مرتبه هم شک کند، م اگرو  0اشکال ندارد ید،بگو یحدوباره به طور صح
از  ینکند و در وقت کم که تکرار، موجب شود قسمت حدّ وسواس برسد، در وسعت وقت نماز، بهتر است تکرار

 سیستانی(اهلل  آیت) .یستن یزنماز بعد از وقت خوانده شود، جا

هرگاه در آیه و یا ذکرى از نماز شک کند باید آن را تکرار کند تا صحیح بگوید، امّا اگر به حدّ وسواس برسد باید  -
 اهلل مکارم( آیت) .احتیاط واجب باید دوباره بخواند بنابراعتنا نکند و اگر اعتنا کند نمازش اشکال دارد و 

 5قرائت قرآن در نمازحکم 
 ،اهلل سیستانی آیت ،)حضرت امام واجب دارد اشکال ندارد. ةسجد کهاى در نماز، غیر از چهار سوره 1خواندن قرآن -

 (اهلل مکارم آیت

 7)مثال فارسی( غیر عربیبه  )دعا و ذکر( خدا در نمازحکم 
 )حضرت امام( باشد. یاگر چه به فارسى یا زبان دیگر جایز استنماز  حاالتدر تمامی کردن دعا  -

                                                                                 

 .1. العروه الوثقی، مبطالت الصلوة، م 1
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00110&mid=211112ایت آیت اهلل مکارم: . س 2
 
امنه ای، استفتاء شفاهی )جدید( از معظم له، )به نقل از حجات االساالم رضاایی(    ، امام خ1111و  1111توضیح المسائل مراجع،م؛ 10ممبطالت الصلوة،  ی،العروه الوثق . 1

 .120م ، توضیح المسائل آیت اهلل مکارم 1211توضیح المسائل جامع آیه اهلل سیستانی، م
 .شده استذکر  1112مسأله  توضیح المسائل جامع دارد که در ینماز احکام خاص یهاذکر است، تکرار سالم یانشا.  0
 1111؛ توضیح المسائل مراجع، م1م-کتاب الصالة ،مبطالت الصالة، الخامس 2،ج یبر عروة الوثق قهیتعل . 1
لقران یکن دعاء ایضا ابطل، بل االیة المختصّة باا ، فلو قرا ما هو مشترک بین القران وغیره ال بقصد القرانیّة ولم1: یعتبر فی القران قصد القرانیّة11مسالة . العروه الوثقی،  1

 یعلم اناّها قران. ایضا اذا قصد بها غیر القران ابطلت، وکذا لو لم
 لیه.( السیستانی: المعتبر صدق قرائة القران عرفا، والیعتبر فیه قصد القرانیّة، کما سبق فی اقسام السجود؛ ومنه یظهر النظر فیما فرّعه ع1)
، مسااله  1؛ آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جاامع، ج 1111؛ توضیح المسائل مراجع، م 11و  1، مالة، الخامسکتاب الصالة ،مبطالت الص 2،ج یبر عروة الوثق قهیتعل . 1

 1111؛ آیه اهلل مکارم، توضیح المسائل، م1121 و1111و1121

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44664&mid=267082
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اگر در ، البته مستحب آن است که به غیر عربى دعا نکند احتیاطدر نماز اشکال ندارد ولى خدا  و ذکردعا کردن  -
است که قنوت را به جا  نیواجب مثل ا اطیاکتفا کند، بنابر احت یفارسغیر عربی مثل  یقنوت، تنها به دعا

برود،  نیکه صورت و عنوان نماز از ب اندازدنماز آن قدر فاصله  یکارها نیب دیالبتّه دعا کردن نبا) است اوردهین
 اهلل سیستانی(  آیت) زیرا در این صورت مبطل نماز است حتی اگر سهوی باشد(.

 کارم(اهلل م آیت) .ستین زیجادر نماز عربى  ریغ دعا و ذکر به زبان -

 نمازتشهد در  "عجل فرجهمو"گفتن حکم 
 1در تشهد نماز چه حکمی دارد؟ "وعجل فرجهم  "گفتن

 (امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی). نداردبه نیت مطلق دعا باشد و به قصد ورود نگفته ، اشکال   -

 اشکالى ندارد، ولى گاه ترک شود تا تصوّر نشود جزء نماز است. )آیت اهلل مکارم( -

 م نفرین مومن در نمازحک
 2آیا در نماز هر دعایی را )حتی علیه مومن( می توان کرد؟

 نفرین مومنین حرام است و بنابر احتیاط واجب نماز نیز با آن اشکال دارد. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( -

 نفرین مومنین حرام است ولی نماز را باطل نمی کند. )آیت اهلل سیستانی( -

 در نماز غیر خدادن مخاطب قرار داحکم 

 3معصومین و اولیاء الهی تخاطب با

)حضرت  )حتی در ضمن دعا( موجب بطالن نماز می شود. مطلقا در نماز ائمه و اولیاء الهیمخاطب قرار دادن  -
  (امام خامنه ای ،امام

  تانی(اهلل سیس آیت) جایز نیست. در ضمن دعاولو در نماز  ایشانبنابر احتیاط واجب مخاطب قرار دادن  -
 یباشدنشده است نماز باطل نم یمساله کوتاه یادگیریصورت خوانده اگر در  ینرا بد یاگر نماز یول اشکال دارد، -

  اهلل مکارم( آیت) دو سجده سهو بجا آورد. یدواجب با یاطبنابراحتتکرار نشود. البته  یندهآ یاما در نمازها

سالم، مالئکه و سایرین مورد خطاب قرار می گیرند در نمااز جاایز   انبیاء و ائمه علیهم ال خواندن ادعیه ای که نکته:

 یا علی یا محمد اکفیاانی( لی اهلل، ی توجهت بکم ایا سادتی و موالیی انّ: السالم علیک یا ابا عبد اهلل، )مثال نیست.
انند: اللهم ارزقنی )م البته خواندن قسمت هایی از این ادعیه که مخاطب در آنها خداوند است در نماز اشکالی ندارد.

 شفاعة الحسین یوم الورود ...(

 (غفراهلل لكدعا کردن دیگران به صیغه تخاطب )

 4 ؟حکم دعا کردن در بین نماز برای غیر با صیغه تخاطب چیست

                                                                                 

 و سایت آیت اهلل مکارم: 112، مبحث نماز، ص 1موسوعه فقهی مجموع احکام .  1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=22111&mid=211110  

 .1. العروه الوثقی، مبطالت الصلوة، م 2

؛   11کتااب الصاالة ،مابطالت الصاالة، الخاامس،  م      2،ج یة الاوثق بار عارو   قاه یتعل ؛1المبطاله الصاله، رابعها،م یکتاب الصاله، القول ف له،یالوس ریحضرت امام، تحر . 1
https://www.leader.ir/fa/book/101 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211101 
 .11. العروه الوثقی، مبطالت الصلوة، م 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=22760&mid=258114
https://www.leader.ir/fa/book/145
https://www.leader.ir/fa/book/145
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44656&mid=253745
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44656&mid=253745
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 غیر خداوند نماز باطل می شود. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( نمی تواند و با مخاطب قرار دادن -

 د به صیغه تخاطب برای دیگری دعا کند. )آیت اهلل سیستانی(بنابر احتیاط نمی توان -

 خواهد آمد. مباحث بعدیاست که در  شده استثناء دادن در بین نماز جواب سالم ،تخاطب عدم جوازاز  تبصره:

 (برای عطسه کننده )دعا 1حکم تسمیت

« یرحمك اللّه»له با جم کسی که عطسه می کندو برای  هآیا در بین نماز می توان به سنت عمل کرد

 2دعا کرد؟ «یرحمکم اللّه» یا
 بنابر احتیاط واجب در نماز نمی تواند این خطاب و دعا را انجام دهد. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( -

 این عمل نماز را باطل می کند. )آیت اهلل مکارم( -

 بلند گفتن قرائت یا ذکر نماز و فهماندن مطلبی به دیگری

ند که موقعی که می خواهند در بین نماز مطلبی را به کسی بفهمانند ذکر اهلل اکبر برخی از افراد هست

 می گویند و یا صدا را بلند می کنند و امثال این امور؛ حکم نمازشان چیست؟

 3الف: گفتن کلمه ای به قصد ذکر و بلند کردن صدا به نیت فهماندن دیگری

شته باشد[. )حضارت  در بلند کردن صدا، قصد قربت ندای فقط ]یعن اشکال نداردبلند کردن صدا در فرض مذکور  -

 اهلل مکارم( آیت ،اهلل سیستانی آیت ،امام خامنه ایامام، 

 4ب: گفتن چیزی بدون قصد ذکر و به قصد فهماندن دیگری

 اهلل مکارم( آیتامام خامنه ای، امام،  حضرت) شود.نماز باطل مى در این فرض -
اهلل »)مثال   استعمال کند شیاصل یمعنا ریغ یگرید یکه لفظ را در معنا یاگونه اگر اصالً قصد ذکر نکند به -

که کلمه را در هر دو معنا  یقصد هر دو امر را بکند طور ای بکار ببرد(« گرفتن بچه از خطر»را در معنای « اکبر
اهلل  آیت) باشد. امرةاالحریتکب ریجاهل قاصر و در غ نکهیمگر ا شود؛ینمازش باطل م باشد،به کار برده 

 سیستانی(

 5ج: گفتن چیزی هم به قصد ذکر و هم به قصد فهماندن دیگری

جاهل قاصر و در  ینکهمگر ا: یستانیاهلل س آیتامام خامنه ای، )حضرت امام،  .شودمىنماز باطل  در این صورت -
 اهلل مکارم( آیت ،باشد االحرام یرةتکب یرغ

                                                                                 

 .ید که به این عمل تسمیت می گویندبگو« یرحمکم اللّه» یا «اللّه یرحمک»کند  یکه عطسه م یمستحب است انسان به کس.  1
 .11. العروه الوثقی، مبطالت الصلوة، م 2
؛ توضایح المساائل   121 ، م1111 ییزدفتر معظم لاه، پاا   یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا؛ 12کتاب الصالة ،مبطالت الصالة، الخامس،  م 2ج، یبر عروة الوثق قهیتعل . 1

 1111؛ آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، م1110مسأله مراجع، 
دفتار معظام لاه،     یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا؛ 1110مسأله ؛ توضیح المسائل مراجع، 12مکتاب الصالة ،مبطالت الصالة، الخامس،   2،ج یبر عروة الوثق قهیتعل . 0

 1111آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، م؛ 121، م 1111 ییزپا
دفتار معظام لاه،     یرساله نماز، ارسال ی،ام خامنه اام ؛1110مسأله ؛ توضیح المسائل مراجع، 12کتاب الصالة ،مبطالت الصالة، الخامس،  م 2،ج یبر عروة الوثق قهیتعل . 1

 .1111آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، م ؛ 121، م 1111 ییزپا
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 1گیزه فهماندن دیگرید: گفتن چیزی به قصد ذکر ولی به ان

 اهلل مکارم( آیتامام،  حضرت) .است حیباز هم نمازش صح -

 ای جبدر اذکار وا یول باشدیمطلب در مورد ذکر مطلق م نیالکن  (سیستانی)آیت اهلل  .است حینمازش صح -
بدون  اعالم، قصد قربت داشته باشد و نیباشد الزم است در ا گرانیاعالم به د اشزهیمستحب نماز، اگر انگ
  .شودیمستحب محقّق نم ایقصد قربت ذکر واجب 

 در نماز کردن سالم

 حکم ابتداء به سالم

 2نمازگزارخود توسط ابتداء به سالم 

 آیا نمازگزار می تواند در حال نماز ابتداء به کسی سالم دهد؟
مام خامنه ای، آیت اهلل ، ا)حضرت امام .و اال نمازش باطل است سالم کند ابتداء به در حال نماز دیانسان نبا -

 مکارم(آیت اهلل  سیستانی،

 نمازگزاربه  کردن سالم

 3؟حکم سالم کردن به کسی که نماز می خواند چیست
حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل ) نماز مى باشد، مکروه است. خواندنسالم کردن به کسى که در حال  -

 اهلل مکارم( آیتسیستانی، 

 یا سر کالس سخنرانی درافراد سالم کردن به 

 یچه حکم هستند، سخنرانیمثل مسجد که تمام مردم درحال گوش کردن  یسالم کردن درمکان

 4دارد؟
 )آیت اهلل مکارم( شود بهتر است ترک شود. یم یچنانچه موجب هواس پرت -

 مسواک زدن است یاکه مشغول مطالعه کردن  یسالم کردن به کس

 5باشد؟ یمطالعه، مسواک و... است مکروه م که مشغول به یسالم کردن به کس یاآ
 )آیت اهلل مکارم( کراهت ندارد. -

                                                                                 

 1111؛ آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، م12کتاب الصالة ،مبطالت الصالة، الخامس،  م 2،ج یبر عروة الوثق قهیتعل . 1

 .121، م 1111 ییزدفتر معظم له، پا یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا، 1111؛ توضیح المسائل مراجع، م11ملوة، مبطالت الص ی،العروه الوثق . 2

؛ سایت آیت اهلل مکارم: 112110سواالت سامانه جامع  نماز  سوال شماره ؛ سایت ادمین امام خامنه ای، 21م .العروه الوثقی، مبطالت الصلوة،  1
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211111 

 
 akarem.ir/main.aspx?typeinfo=https://m 21&lid=1&catid=00111&mid=211111. سایت آیت اهلل مکارم: 0
 
  =mid=00111&catid=1&lid=21https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo&211111. سایت آیت اهلل مکارم: 1
 
 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44657&mid=253693
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44657&mid=253693
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44657&mid=267091
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44657&mid=267091
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44657&mid=267093
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 به سالم در نماز پاسخ

 حکم پاسخ به سالم در نماز

 1اگر کسی به نمازگزار سالم کند وظیفه وی چیست؟
 مکارم(آیت اهلل  ، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی،)حضرت امام .بدهدرا  یجواب و واجب است -

 زیّبچّه مم اینامحرم  مپاسخ سال

 2در جایی که سالم کننده نامحرم باشد و یا بچه باشد چیست؟ جواب سالم در نمازحکم 
 آیتامام خامنه ای، )حضرت امام،  بدهد. ش رام کند، نمازگزار باید جوابسال نمازگزاراگر نامحرم یا بچه ممیّز، به  -

 اهلل مکارم( آیت ،1اهلل سیستانی

 رک عمدی پاسخ ت حکم نماز در صورت

 0حکم چیست؟ اگر نمازگزار جواب سالم را عمداً ندهد
 (مکارم و سیستانی)حضرت امام، آیات عظام  است. حینمازش صح یکرده ول تیمعص چند هر -

 در نماز سالم غلطجواب حکم 

 5آیا جوابش واجب است؟ اگر کسی به نمازگزار غلط سالم کند
 جوابش واجب نیست. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( اگر به گونه ای باشد که سالم حساب نشود -

جواب سالم را به  یدواجب، با یاطبه نمازگزار غلط سالم کند، واجب است جواب او را بدهد و بنابر احت یاگر کس -
 )آیت اهلل سیستانی( .یدبگو یحطور صح

 یحکم پاسخ نمازگزار در صورت پاسخ دیگرسالم به جمع و 

و در آن بین افرادی هم در حال  سالم کند افراد حاضر در آنجابه و وارد مسجدی شود  یاگر کس

 1نماز باشند تکلیف پاسخ از ناحیه نمازگزار چیست؟
 است یکاف بچه ممیز باشد(پاسخ دهنده )ولو  از آنان جواب دهد یکیاگر  بر همه آنان واجب است؛ و سالمجواب  -

شک کند  ای سیستانی:آیت اهلل ) جواب ندهد یگریداگر  لی، ونباید پاسخ دهددیگر و نمازگزار در این صورت 
 سالمجواب نمازگزار  دیقصد او را هم داشته، باسالم کننده بداند  نمازگزارو  (نه ایاند جوابش را داده گرانیکه د
 (مکارم و سیستانیآیات عظام  ،امام خامنه ای)حضرت امام،  .دیرا بگو

 خ دهند بر باقی )غیر از نمازگزاران( پاسخ مستحب است.در صورتی که از آن جمع برخی پاس نکته:

 . )آیت اهلل مکارم(بعد اداء ردّ التحیّة المقصود بها الجمع االستحباب ال دلیل علی -

                                                                                 

 .121، م 1111 ییزرساله نماز، دفتر معظم له، پا ی،امام خامنه ا، 1111؛ توضیح المسائل مراجع، م11ممبطالت الصلوة،  ی،الوثق العروه . 1

جلاد اول /  شای،  ؛ امام خامنه ای، رساله آموز1111؛ آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، م 1101؛ توضیح المسائل مراجع، م 21ممبطالت الصلوة،  ی،العروه الوثق.  2
 (مبطالت نماز10) هیومی ی: نمازها01فصل سوم: نماز / درس

کااف را   یعنای  «یاک  سَالمٌ عَلَ» یا «یکْسَالمٌ عَلَ» یددر جواب بگو تواندیبه مرد نمازگزار سالم کند، نمازگزار مرد م «یکَسَالمٌ عَلَ» یا «یکْسَالمٌ عَلَ»اگر زن به لفظ .  1
 کسره ) اِ ( بدهد.

 1102توضیح المسائل مراجع، م .  0
 .1111. توضیح المسائل جامع، م1101، توضیح المسائل مراجع، م11. العروه الوثقی، مبطالت الصلوة، م 1
 .بطالت نمازم (10) هیومی ی: نمازها01درس ،ی( رساله آموزشی)امام خامنه ا 1101و1101؛ توضیح المسائل مراجع، م 11و  21ممبطالت الصلوة،  ی،العروه الوثق . 1
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 شك نمازگزار در تعلق قصد سالم کننده وی را

تکلیف شخصی که در حال نماز  شود و به افراد حاضر در آنجا سالم کند، یوارد مسجد یاگر کس

 1ت و شك می کند که سالم کننده قصد او را هم داشته است یا نه چیست؟اس
 او را بدهد. )حضرت امام( جوابدر این صورت بنابر احتیاط نباید  -

 در این صورت پاسخ دادن او جایز نیست. )آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

 در نماز سالمکیفیت پاسخ 

 صیغ مختلفبه بررسی پاسخ 

 2«سالم» فقط بگوید دهکننالف: سالم 

و احوط دوم است به قصد « سالم علیکم»را تقدیر کند و یا بگوید: « علیکم»و « سالم»باید در جواب یا بگوید:  -
 )حضرت امام( قرآن یا دعا.

 هاییبه همان صورت یاطو بنابر احت است واجب دادن جواب شود،و سالم گفته  یتعرفاً به آن تح که یدر صورت -
 )امام خامنه ای( د، جواب بدهد.وشمی که گفته 

بکار  ییرا به تنها« سَالم»کلمه  تواندیدر نماز به عنوان پاسخ سالم، م نمازگزارجواب سالم او واجب است و  -
 آیت).دیرا اظهار نما «کیعَلَ»و کلمه  دیبگو« کیسَالمٌ عَلَ» نکهیا ای ردیدر نظر گ ریرا در تقد «کیعَلَ»برده و 

 اهلل سیستانی(

 اهلل مکارم(  آیت) «.سالم» دیبگو دیدر جواب با« سالم» دیبگو اگر لذامانند سالم باشد،  دیب باجوا -

 3«سالم علیکم» سالم کننده بگوید ب:

 عَلَیْکُمُ» نباید و «عَلَیْکُم سَالمٌ» یا «عَلَیْکُمْ مُالسَّال»مثلًا بگوید:  باشدباید طورى جواب دهد که سالم مقدم  -
 ( ، امام خامنه ای)حضرت امام .بگوید «السَّالمْ

الزم،  اطیبنابر احت ،و در این فرض)که سالم کننده اول کلمه سالم را گفته( «کُمْیسَالمٌ عَلَ» :دیبگوباید نمازگزار  -
عمداً در نباید ، ، همچنیندیبگو« سالم»را قبل از کلمه  «کیلَعَ» ای «کُمْیعَلَ»نمازگزار در جواب، کلمه  دینبا

اهلل  آیتچیزی بر اصل سالم اضافه کند.) دینمازگزار نبا یعنی« وَرَحْمَةُ اللّه  وَبَرَکاتُه کُمْیسَالمٌ عَلَ»: دیجواب بگو
 سیستانی(

 دیو اگر بگو «کَیْاَلسَّالمُ عَلَ» دیدر جواب بگو «کَیْاَلسَّالمُ عَلَ: »گفتمانند سالم باشد، مثالً اگر  دیجواب با -
 (مکارماهلل  آیت) .«کُمْیْسَالمٌ عَلَ» دیگودر جواب ب «کُمْیْسَالمٌ عَلَ»

 4«علیکم السالم» ج: سالم کننده بگوید

 عَلَیْکُمُ» نباید و «عَلَیْکُم سَالمٌ» یا «عَلَیْکُمْ مُالسَّال»مثلًا بگوید:  باشدباید طورى جواب دهد که سالم مقدم  -
 )حضرت امام( .بگوید «السَّالمْ

                                                                                 

 .02مبطالت الصلوة، الخامس، م ی،العروه الوثق.  1
 ؛ 1110سیستانی، توضیح المسائل جامع، م اهلل هیآ؛ 112، م 1111 ییزدفتر معظم له، پا یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا 22/م111/ص1/جیالعروه الوثق. حضرت امام  2

 ؛  1111مکارم، توضیح المسائل، م اهلل هیآ

 .121، م 1111 ییزدفتر معظم له، پا یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا، 1111؛آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، م1111ضیح المسائل مراجع،م . تو1

 .11,العروه بحث مبطالت مبطل پنجم م1111؛آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، م1111. توضیح المسائل مراجع، م  0
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اهلل  آیت) .دیبگو «کُمیسَالمٌ عَلَ» ای «کُمیالسَّالمُ عَلَ» ای« السَّالم کُمُیعَلَ» تواندیم« السَّالم کُمُیعَلَ»در جواب  -
 سیستانی(

 رد سالم به أحسن )در غیر نماز(استحباب 

در « ساالم علایکم  »از سالم بگوید مثالً اگر کسای گفات    در غیر نماز، مستحب است جواب سالم را بهتر مسئله:

 1.«و رحمة اهللسالم علیکم »جواب بگوید 

 همسان بودن سالم و پاسخ در معرفه و نکره و مفرد و جمع بودن

با خود سالم یا مفرد و جمع بودن آیا الزم است در نماز جواب سالم از لحاظ تعریف و تنکیر 

 2مطابقت کند؟
 ]علیک بودن السالم[، مفرد و جمع -]سالم الزم نیست پاسخ سالم در نماز با سالم از جهت معرفه و نکره بودن -

)حضرت امام،  «[.السالم علیک» می توان گفت« سالم علیکم» ]یعنی مثال در پاسخ علیکم[ یکسان باشند -
 اهلل مکارم( ت اهلل سیستانی، آیتآی

 3پاسخ در نماز به قصد تحیت یا قصد دعا؟

 در نماز جواب سالم را به چه قصدی باید گفت؟

مکارم: نه به قصد قرائت بعضى از آیات آیت اهلل ) .ید نه به قصد دعانمازگزار جواب سالم را به قصد جواب بگو -
 اهلل مکارم( آیتقرآن و مانند آن(. )حضرت امام، 

واجب است نمازگزار جواب سالم را به قصد تحیّت بگوید و مانعى ندارد که قصد دعا هم بکند یعنى از خداوند  -
 هلل سیستانی(ا آیتعالم براى کسى که سالم کرده سالمتى بخواهد. )

 پاسخ سالم در صورت تاخیر افتادن

 0اگر جواب سالم را فورا نگوید و به تاخیر بیاندازد حکم چیست؟
که جواب آن سالم حساب  یاندازدب یرتأخ ای به اندازه یلیبه هر دل یاست و اگر کس یجواب سالم واجب فور -

 .یستنماز هم جواب دادن واجب ن یردهد و در غجواب سالم را ب یدنشود، چنانچه در حال خواندن نماز باشد، نبا
 (اهلل مکارم آیت ،اهلل سیستانی آیت امام خامنه ای، حضرت امام،)

 جواب  صدقشك در  حکم تاخیر و

اگر جواب را به تاخیر بیندازد به مقداری که شك کند آیا االن بگوید صدق جواب می کند وظیفه 

 1چیست ؟

 (. )حضرت امام، امام خامنه ایدر نماز نباید بگوید واجب نیست و -

                                                                                 

 .1111مسأله المسائل مراجع، . توضیح  1

 .2، رابعها، متالمبطال یکتاب الصاله، القول ف له،یالوس ریامام تحر؛حضرت 11کتاب الصالة ،مبطالت الصالة، الخامس،  م 2،ج یبر عروة الوثق قهیتعل . 2

 .1101. توضیح المسائل مراجع، م 1

؛ آیاه اهلل سیساتانی،   111 ، م1111 ییزدفتار معظام لاه، پاا     یرساله نماز، ارساال  ی،امام خامنه ا؛ 1111ع،م ؛ توضیح المسائل مراج21ممبطالت الصلوة،  ی،العروه الوثق.  0
 .21,العروه الوثقی، مبطالت الصلوة، الخامس، م1111توضیح المسائل جامع، م

 .21مبطالت الصلوة، الخامس، م ی،العروه الوثق.  1
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 (1کارمم آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل) .باید بگوید -

 2فهماندن جوابِ سالم به سالم کننده

و یا اینکه فاصله زیاد باشد کننده کر باشد ود، ولى اگر سالمکننده بشنباید جواب سالم را طورى بگوید که سالم -
 .)حضرت امام(طور معمول جواب او را بدهد کافى استبه  چنانچه و نتواند جواب را به او برساند،

اگر سالم کننده  یکه سالم کننده بشنود، ول دیبگو ینماز، طور ریجواب سالم را چه در نماز و چه در غ دیفرد با -
مانند  ایرد شود، چنانچه ممکن باشد که جواب سالم را با اشاره  عیسالم کننده سالم داده و سر ایناشنوا باشد 

فهماندن جوابِ سالم به سالم کننده ممکن نباشد، جواب دادن  گراو بفهماند، جواب دادن الزم است و ا آن به
 اهلل سیستانی( آیت) .باشدیالزم نم زینماز ن ریو در غ ستین زیدر نماز جا

است  طىیدر مح ایکه سالم کننده بشنود، امّا اگر سالم کننده کر باشد  دیواجب است جواب سالم را طورى بگو -
به او  زیآن است که با اشاره ن اطیاست چنانچه بطور معمول جواب دهد کافى است و احت ادیکه سر و صدا ز

 اهلل مکارم( آیت) بفهماند.

 جواب سالم به زبان دیگر در نماز

جواب  ای، آ یسیانگل ای یبه ما سالم کرد مثال ترک یگریبه زبان د یاز عرب ریبه غ یاگر در نماز کس

 1داد؟ دیاست و جواب او را چگونه با او واجب

نماز چنانچه جواب به  یرنماز واجب است و در غ یرو سالم محسوب شود جوابش در نماز و غ یتچنانچه عرفا تح -
 یغهبا ص یحبه صورت صح یتدر نماز باقصد تح یول یستشود کاف محسوبباشد که عرفا جواب سالم  ینحو

 یمورد سوال به نحو تحیتقرآن کند و چنانچه  یابا آن قصد دعا و که  ینستا یاطجواب بدهد و احت "سالم"
 )امام خامنه ای( .یستنکند، جواب واجب ن یتباشد که صدق تح

 است. یداده شود کاف یفهمند، به عرب یرا م یمعموال جواب عرب نکهیجواب سالم او واجب است و با توجه به ا -
  اهلل مکارم( آیت)

 مسائل متفرقه در سالم

 )در غیر نماز( باب ابتداء به سالماستح

 4حکم شروع به سالم چیست؟
 . )مراجع تقلید(مستحبّ استو پیش دستی در آن سالم کردن  -

سالم شخص ساواره   -1از برخی از روایات برداشت می شود که ابتداء به سالم در مواردی تاکید شده است:  نکته:

کاوچکتر بار    -1جماعت کمتر بر جماعت بیشاتر،   -0بر نشسته، ایستاده  -1اسب سوار بر قاطر سوار،  -2به پیاده، 

 1بزرگتر.
                                                                                 

 .و االستصحاب هنا و إن کان من قبیل األصل المثبت، و لکنّ الظاهر هنا خفاء الواسطة :یندودر علت آن گ الوثقی مکارم در عروه یت اهللآ.  1

 مبطل پنجم 21؛عروه م1111؛ آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، م 1111توضیح المسائل مراجع، م ؛21مبطالت الصلوة، مسالة  ی،العروه الوثق.  2

؛  سااااایت آیاااات اهلل مکااااارم:   1011/11/21 ؛1212111امع  مسااااائل متفرقااااه  سااااوال شااااماره   سااااواالت سااااامانه جاااا   امااااام خامنااااه ای،  - 1
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211111 

 

 .1101المسائل مراجع، . توضیح  0
 .11. العروه الوثقی، مبطالت الصلوة، م 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44657&mid=253689
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44657&mid=253689


21 

 سالم کردن به نامحرمحکم 

 1به نامحرم چیست؟سالم  حکم ابتدای
)حضرت  .یستن یزدر مورد سالم به نامحرم اگر خوف فتنه و فساد باشد جا یبه سالم استحباب دارد ول یابتدا -

 یت اهلل مکارم(امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آ

 سالم کردن به زن جوان نامحرم کراهت دارد.از بعضى از اخبار استفاده مى شود که  نکته:

 سالم کردن دو نفر با همحکم 

 2اگر دو نفر در آنِ واحد به یکدیگر سالم کنند تکلیف چیست؟
 )حضرت امام( .بر هر یک واجب است جواب سالم دیگرى را بدهد -

 (مکارم و سیستانیآیات عظام  )را بدهد. یگریجواب سالم د کیهر  دیواجب، با اطیبنابر احت -

 و وجوب پاسخ مجددتکرار سالم 

جداگانه پاسخ داده  شبعد از ورود چند مرتبه سالم کند آیا الزم است برای هر سالم شخصی اگر

 3شود؟
م اولش داده شود و اول دو مرتبه سالم کند یک جواب کافی است ولی اگر پاسخ سال سالماگر قبل از پاسخ  -

 مجددا سالم را تکرار کند پاسخ سالم دوم واجب است مگر آنکه از حد متعارف خارج شود. )حضرت امام(

حتی در صورتی که برای تمسخر نباشد و یا از حد متعارف خارج نشود. )آیت  استدر وجوب پاسخ مجدد اشکال  -
 اهلل سیستانی(

و ظاهرا این  0صدق تحیت جدید کند الزم است پاسخ داده شودباشد و  متعارفدر صورتی که آن سالم دوم  -
 صدق عرفی با تکرار سالم بدون فاصله حال نمی شود. )آیت اهلل مکارم( 

 سالم از روی مسخره یا شوخی

 1اگر کسی از روی تمسخر سالم کند حکم چیست؟
)حضرت  .نیز جایز نیست و در نماز ستی، واجب نکندیسالم م یشوخ ای مسخره یکه از رو یجواب سالم کس -

 (و مکارمامام، آیات عظام سیستانی 

 تلویزیونرادیو و پاسخ به سالم مجری 

 1آیا پاسخ سالم مجری تلویزیون واجب است؟
 آیت ،اهلل سیستانی آیتامام خامنه ای، ) .باشدینم زیجانیز در نماز  و ست؛یواجب ن در موارد مذکورجواب سالم  -

                                                                                 

. سایت آیت اهلل 1111/11/21، تاریخ:111111سواالت سامانه جامع  نگاه، پوشش و معاشرت  سوال شماره . امام خامنه ای، 11م مبطالت الصلوة، ی،العروه الوثق.  1
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=110&mid=211121مکارم: 

 

 .1101. توضیح المسائل مراجع، م  2
 .21م مبطالت الصلوة، ی،العروه الوثق.  1
 سالم کند. . مثال بعد از ورود به منزل و وارد شدن به یک اتاق بعد از دقایقی دو مرتبه بر وی وارد شود و 0
 .1100؛ توضیح المسائل مراجع، م 10العروه الوثقی، مبطالت الصلوة، م 1

؛ 1111مسااأله  ؛ آیااه اهلل سیسااتانی، توضاایح المسااائل جااامع،   111100سااواالت سااامانه جااامع  مسااائل متفرقااه  سااوال شااماره     .سااایت امااام خامنااه ای،   1
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01010&mid=211111 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=534&mid=263525
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46474&mid=259799
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 (اهلل مکارم

 یامكامه و پجواب سالم ن

 1باشد؟ یدر جواب شرط م یزن یتفور یاواجب است و آ یامكجواب سالم نامه و پ یاآ
 یننباشد پاسخ ا یکه محذور و مفسده ا یپاسخ داد و در صورت یامکبه سالم نامه و پ یدواجب با یاطبنابراحت -

 )آیت اهلل مکارم( است. یسالم فور

 2نحوه پاسخ سالم غیر مسلمان

)حضرت امام و  .«کیعل»تنها  ای د،یبگو« سالم»مسلمان فقط  رین است که در جواب سالم غواجب آ اطیاحت -
 اهلل مکارم( آیت

 ت)آی اکتفا شود.« علیک» ةدر صورتى که ذمّى نباشند واجب نیست و اگر ذمّى باشند بنا بر احتیاط واجب به کلم -
 اهلل سیستانی(

 3در پاسخ سالم "سالم از ماست" حکم گفتن

کافى است، امّا بهتر است به آن قناعت نکرده، و پاسخ « سالم از من: »ندیبعضى در جواب سالم مى گوکه  نیا -
 اهلل مکارم( ت)آی .ندیسالم را جداگانه بگو

 سالم یلفظ درود به جا

گفت درود بر شما جواب دادن به او واجب  یکند؟ اگر کس یم یتسالم کفا یکلمه درود هم بجا یاآ

لفظ  ینو سالم باشد؟ اگر در نماز به ا یبه لفظ عرب یدنحوه جواب او با است؟ اگر واجب است

 4یست؟چ یفهسالم کردند وظ
بهتر آن است که  یو سالم باشد ول یبه لفظ عرب یستپاسخ داده شود و الزم ن یداست و با یتتح ینوع یزدرود ن -

)آیت اهلل  ظ سالم مشکل است.با لف یکه سالم است عوض نشود. جواب دادن به آن در نماز حت یعبارت شرع
 مکارم(

 «سالمعرض با »حکم وجوب پاسخ به عبارت 

 5( جواب دارد؟با عرض سالمآیا ألفاظ )با سالم/ 
 . )آیت اهلل مکارم(شود و جواب آن واجب است یسالم محسوب م یزلفظ با سالم و با عرض سالم ن -

 "سالم" صیغه حکم جواب تحیت به غیر

تحیت کند آیا  «اللّه بالخیر ممسّاک» یا« صبّحك اللّه بالخیر»م نکند ولی با اگر کسی وارد شود و سال

                                                                                 

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21d=&li1&catid=00111&mid=211111. سایت آیت اهلل مکارم:  1
 
 .1100. توضیح المسائل مراجع، م  2
 .1121م .آیه اهلل مکارم، توضیح المسائل  1
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21d=&li1&catid=00111&mid=211111. سایت آیت اهلل مکارم:  0
 
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211111. سایت آیت اهلل مکارم:  1
 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44657&mid=253701
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44657&mid=267101
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44657&mid=253735
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 1پاسخش واجب است؟
 پاسخ به این تحیت واجب نیست و در نماز نیز موجب بطالن آن می شود. )حضرت امام( -

آن را است که عرف  یاگر در حال نماز نباشد، اگر کالم یول یست،ن یزاگر در حال نماز باشد، جواب دادن جا -
 (یجواب گفتن آن است. )امام خامنه ا یاط،کند، احت یمحسوب م یتتح

  اهلل سیستانی( آیت) بنابر احتیاط واجب جایز نیست.پاسخ دادن در غیر نماز واجب نیست و در نماز  -

 )آیت اهلل مکارم( در غیر نماز احتیاط واجب در رد تحیت است ولی در نماز جایز نیست. -

 مبطل ششم )خندیدن(
می رسد و البتاه ماواردی هام باه قهقهاه       یدندر نماز گاهی اوقات در حد لبخند است و بعضی اوقات به حد خندنده خ

 منتهی می شود که حکم هر یک به ترتیب بیان می شود. 

 )بدون صدا( لبخندو  تبسمحکم الف( 
  2آیا تبسم نماز را باطل می کند؟

آیت ، اهلل سیستانی آیتحضرت امام، ) باشد. یهرچند عمد ؛کندینمنماز را باطل و خنده بی صدا تبسّم و لبخند  -
 (اهلل مکارم

 با صدا )به قهقهه نرسد(خندیدن  حکم ب(

 حکم خندیدن سهوی با صدا
  3در نماز چه حکمی دارد؟و سهوی خندیدن با صدا  

 آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( امام خامنه ای، )حضرت امام،  .می شودنماز باطل ن -

 0ظاهرا مراد از خنده سهوی آن است که مثال متوجه نیست در نماز است و شروع به خندیدن کند. نکته:

 با صدا  حکم خندیدن عمدی
 5در نماز چه حکمی دارد؟ )بدون مد و ترجیع(با صدا عمدی خندیدن 

 )حضرت امام( .واجب مبطل نماز استبنابر احتیاط  -

 )امام خامنه ای( .کندیو با صدا نماز را باطل م یخندة عمد -
)آیت اهلل . چند احتیاط مستحب پرهیز است نشود مبطل نماز نیست هر محسوبخنده صدا داری که عرفا قهقهه  -

                                                                                 

 111االستفتائات  ساجوبه  .21م مبطالت الصلوة، ی،العروه الوثق.  1
کتااب نمااز،   جع ، مرا المسائل توضیح، مبطالت نماز ،مبطل پنجم ،  1،ج یلهالوس یرتحر ؛، مبطل السادس  2تعلیقه بر عروة الوثقی ، کتاب الصالة، مبطالت الصالة ج - 2

 1111و1111؛ آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، ممبطل هفتم مبطالت نماز، 
؛ اماام خامناه ای،   1111مکارم ، توضیح المسائل ، م آیه اهلل ، 1111،م1توضیح المسائل جامع ،ج سیستانی،؛ آیه اهلل ائل مراجع ،مبطالت نماز، مبطل هفتمتوضیح المس-1

 ؛ 111، م1111 ییزدفتر معظم له، پا یرساله نماز، ارسال
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211111. سایت آیت اهلل مکارم: 0
 
در  ، اماام)ره( 211، کتااب الصاالة ، مابطالت الصاالة ،مبطال الساادس ،ص       2وتعلیقه بر عروة الوثقی ، ج  101، مبطالت نماز ،مبطل پنجم ، ص1تحریر الوسیله ،ج . 1

(؛ توضیح المسائل مراجاع مسااله،   از مبطالت نماز خنده با صدا و عمدى استتوضیح المسائل مراجع مساله، کتاب نماز، مبطالت نماز، مبطل هفتم، اینگونه گفته اند)
 ؛ 111، م1111 ییزدفتر معظم له، پا یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا کتاب نماز، مبطالت نماز، مبطل هفتم

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44658&mid=253573
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  1سیستانی(

   )آیت اهلل مکارم( اختیار باشد.اى که در آن بىخندهاست چنین است و هم عمدىماز خنده با صدا و از مبطالت ن -

 از خندهتغییر حالت در اثر جلوگیری 
 2اگر برای جلوگیری از صدای خنده، حالش تغییر کند، مثال رنگش سرخ شود حکم نماز چیست؟

 از حالت نمازگزار خارج شود: :1

 آیت اهلل  سیستانی، آیت اهلل مکارم(امام خامنه ای، ، امامنماز او باطل است.) حضرت  -

 از حالت نمازگزار خارج نشود: :2

 آیت اهلل مکارم(     امام خامنه ای، ،امامنماز او صحیح است. )حضرت  -
 سیستانی( آیت اهلل را دوباره بخواند. ) نمازشاحتیاط واجب آن است که  -

 قهقهه در نمازحکم ج( 

 تعریف قهقهه

 1قهقهه چیست؟

)حضرت امام،  .باشدیصدا و دور دادن آن در گلو است م دنیکش شاملکه  صدامنظور از قهقهه، خنده بلند و با  -
 (آیت اهلل مکارم ، سیستانیاهلل تآی

 حکم قهقهه عمدی
 0قهقهه عمدی در نماز چه حکمی دارد؟

 . )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(مبطل نماز استباشد  اضطرارقهقه عمدی اگر چه از روی  -

 )امام خامنه ای( .کندیرا باطل م نمازو با صدا )قهقهه(  یخندة عمد -

باشد؛ بلکه چنانچه  یاریمقدّماتش اخت یبوده ول اریهرچند بدون اخت ؛کندیمنماز را باطل  ،یقهقهه زدن عمد -
 دیالزم، با اطیباشد، بنابر احت یدوباره خواندن نماز باق یکه وقت برا ینباشد، در صورت یاریمقدّماتش هم اخت

 اهلل سیستانی( ت)آی .است حینماز صح باشد،آن ن یآن را دوباره بخواند و چنانچه وقت برا

 سهوی حکم قهقهه
 5قهقهه سهوی در نماز چه حکمی دارد؟

                                                                                 

 .1111م 111وضیح المسائل جامع مبطل هفتم ،  ص ت - 1
 قاه ی، تعل121، ص1111، م 1مبطالت الصاله، مبطالت الصاله، السادس؛ ساله مراجاع ، ج  یکتاب الصاله، القول ف له،یالوس ریتحر ؛1111،م1توضیح المسائل مراجع،ج . 2

سیساتانی ،  آیاه اهلل   ؛110، م1111 ییزدفتر معظم لاه، پاا   یرساله نماز، ارسال ی،مام خامنه اا ؛، مبطل السادس 2، کتاب الصالة، مبطالت الصالة ج1ج یبر عروة الوثق
 1112، م 1توضیح المسائل جامع ،ج

 .1مبطالت نماز،؛ 10هیومی ی: نمازها01( جلد اول / فصل سوم: نماز / درسی)امام خامنه ا؛ عروة الوثقی ، کتاب الصاله، مبطالت الصالة،مبطل السادس . 1
،کتااب الصااله،   2عاروه الاوثقی ج   ؛1111مساأله   ؛ آیه اهلل سیستانی، توضایح المساائل جاامع، م    111، م1111 ییزدفتر معظم له، پا یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا .0

 ، مبطل هفتم1؛توضیح المسائل مراجع ج 211مبطالت الصاله، مبطل السادس ،ص 
، 1111 ییزدفتر معظم له، پاا  یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ام؛ ، مبطل هفت1اله، مبطل السادس ؛توضیح المسائل مراجع جعروه الوثقی،کتاب الصاله، مبطالت الص - 1

 ؛ 111م
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آیت اهلل مکارم، آیت اهلل امام خامنه ای، )حضرت امام،  .(نخوردمبطل نماز نیست. )مادامی که صورت نماز بهم   -
 سیستانی(

 1ظاهرا مراد از خنده سهوی آن است که مثال متوجه نیست در نماز است و شروع به خندیدن کند. نکته:

 در نماز گرانیحکم خنداندن د
 2؟چه حکمی دارددر نماز  یگرانخنداندن د

 )امام خامنه ای( .یستن یزوهن نماز شود، جا یاعمل مذکور اگر منجر به بطالن نماز و  -

 (مکارم)آیت اهلل  .یستن یزکار جا ینا -

 (نستمبطل هفتم )گری
؛ اما این حکم کلیت ندارد و مختص در بین نماز است گفت که یکی از مبطالت نماز گریه کردنبه صورت اجمالی باید 

 به برخی از موارد آن است. در ادامه به بیان مصادیق آن می پردازیم:

 دنیوی صرفا برای امرگریه  :الف
)مثال عزیز از دست داده و با حال گریه نماز را  ؟چیستنماز برای امر دنیا  درحکم گریه کردن 

 1شروع کند(

 (با صداعمدی ) گریه. 1
 (اهلل مکارم یتآ ،امام خامنه ای ،. )حضرت اماماستنماز باطل  -
 اهلل سیستانی( آیت) .شودیواجب نمازش باطل م اطیبنابراحت -

 (یاهلل زنجان یتآ) مگر صورت نماز را بر هم بزند. یستننماز نفسه مبطل  یف گریه -

 (بی صداعمدی ). گریه 2
 م، امام خامنه ای(. )حضرت امااشکال نداردکند  گریهصدا اگر براى کار دنیا بى -

 (اهلل مکارم یتآ ،یستانیاهلل س یت)آ .شودیواجب نمازش باطل م یاطبنابراحت -

 4اختیاری. گریه غیر 3
، )حضرت امام .سر گیردرا از  آنباید نمازش باطل است و شود  رهیبر او غالب و چ اریبدون اخت مبطل یاگریهاگر  -

 (آیت اهلل مکارم

 اگربلکه  شود؛ینمازش باطل م اطیبنابراحت یعنیرا دارد  یعمد هیحکم گرباشد،  یاریمقدّماتش اخت اگر -
ا بخواند، نماز ر هیباشد و بتواند بدون گر یدوباره خواندن نماز باق یوقت برا و نباشد یاریمقدّماتش هم اخت

                                                                                 

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211111. سایت آیت اهلل مکارم:  1
 

؛ سایت آیت اهلل مکارم: 112111سواالت سامانه جامع  نماز  سوال شماره . سایت ادمین امام خامنه ای،  2
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211111 

 

؛ 1(مابطالت نمااز،  10) هیا ومی ی: نمازها01جلد اول / فصل سوم: نماز / درس-ی، رساله آموزشی،امام خامنه ا (؛1111ماز  بعدتوضیح المسائل مراجع،  مبطل هشتم ) . 1
 1111؛ آیه اهلل مکارم، توضیح المسائل، م1110سیستانی، توضیح المسائل جامع، م   ؛ آیه اهلل1211101سواالت سامانه جامع  نماز  سوال شماره سایت ادمین، 

 ، ساایت آیات اهلل مکاارم:   1111مساأله  .حضرت امام، تحریر الوسیله، کتاب الصاله، القول فی مبطالت الصاله، سادسها؛ آیه اهلل سیساتانی، توضایح المساائل جاامع،      0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211111 
 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44658&mid=253573
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44658&mid=267105
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44659&mid=253569
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 اهلل سیستانی( آیت) است. حیآن را دوباره بخواند و امّا چنانچه وقت نباشد نمازش صح دیالزم، با اطیاحتبنابر

 از خداوند یویت دناحاجبه جهت گرفتن گریه حکم 
کند و حاجتش را از او  یهخداوند متعال گر یشگاهدر پ یوی،خواستن حاجت دن یاگر نمازگزار برا

 1چه حکمی دارد؟ بخواهد،
 خصوصا زمانی که آن خواسته رجحان شرعی داشته باشد. )حضرت امام(است  حیاشکال ندارد و نمازش صح -

کند و حاجتش را از او  هیخداوند متعال گر شگاهیدر پ یتذلّل و فروتن یاز رو ،یویخواستن حاجت دن یاگر برا -
نشان دادن  یو برا دیدعاء نما ضیمر یشفا یبرا المث) است حیبخواهد، اشکال ندارد و نمازش صح

 اهلل سیستانی( آیت) .(دینما هیخداوند متعال، گر شگاهیدر پ شیدرماندگ

  تیدر نماز م هیگرم حک
 2کند؟ینماز را باطل م تیدر نماز م هیگر ایآ

 اهلل مکارم( آیت) .میبر باطل شدن آن ندار یلیدل  -

 از ترس خداگریه  :ب
 1حکم گریه در نماز از خوف خداوند و یا از شوق خدا و ترس آخرت و حسابرسی چیست؟

بلند، اشکال  ایکند، آهسته باشد  هیآخرت گر یبرا ایشوق به او  یرواز  ای اگر نمازگزار از ترس خداوند متعال -
 آیت اهلل سیستانی، آیت)حضرت امام، امام خامنه ای،  .شودیمحسوب م یاعمال عباد نیندارد؛ بلکه از بهتر

 اهلل مکارم(

 اهل البیت علیهم السالم بیمصا یبرا هیگرحکم 
 0دارد؟ یچه حکم در نمازالسالم(  همی)عل تیمصائب اهل ب یبرابا صدا  یهیگر

 امام خامنه ای( ضرت امام،)ح واجب ترک شود. اطیاحتبنابر -

 اشکال ندارد. ،یشدن به درگاه اله کی( با قصد قربت و نزدالسالمهمی)علی ائمّه هد بئمصا یدر نماز برا هیگر -
 اهلل سیستانی( آیت)

 یجاهل قاصر به مساله بوده نمازها و نماز باطل است اما اگر ستین زیالسالم در نماز جا همیبر ائمه عل هیگر -
 اهلل مکارم( آیت) سابق اعاده ندارد.

                                                                                 

 1111مسأله .حضرت امام، تحریر الوسیله، کتاب الصاله، القول فی مبطالت الصاله، سادسها؛ آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع،  1
2 .211112&mid=00111&catid=1&lid=21https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  

 ؛، مبطالت نماز، هشتم1111توضیح المسائل مراجع بعد از مساله . 1
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211111 

 1،نماز مبطالت (10) هیومی ی: نمازها01جلد اول / فصل سوم: نماز / درسامام خامنه ای، رساله آموزشی، 

سایت آیت  1111مسأله ، آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، 1211101امانه جامع  نماز  سوال شماره سواالت س. تحریرالوسیله، مبطل ششم، امام خامنه ای،  0
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211111اهلل مکارم: 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44659&mid=253572
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44659&mid=253570
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44659&mid=253570
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44659&mid=253571
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 (به هم خوردن صورت نمازمبطل هشتم )

 حکم حرکات اضافی در نماز

 را به هم بزند: نمازصورت الف( 
 1به هم خوردن صورت نماز یعنی چه و حکم آن چیست؟

و فرق  کندینماز را باطل مپریدن و مانند اینها،  به هوا ،زند مثل دست زدنمی نماز را به هم صورت  اموری که -
اهلل  ، آیتامام خامنه ای)حضرت امام،  .یدآ یشپ یاراخت یب ینکها یا ی،فراموش یاز رو یاباشد  یندارد عمد
 اهلل مکارم( آیت، سیستانی

  :نزندرا به هم  نمازب( صورت 

ایل قطع کند و ... حکم نمازش دست به جایی اشاره کند و یا اینکه موب بااگر کسی در نماز 

 2چیست؟

اال اگر چه کند و بر احتیاط )واجب(، نماز را باطل مىبنا نماز منافات داشته باشد مواالتاگر در حدی باشد که با  -
کشتن  مانندیا دست و یا غیر دست اشاره کردن و با ا یمثل حرکت انگشتان و  ؛کندنماز را باطل نمىزیاد باشد 

 )حضرت امام( .برداشتن طفل و زمین گذاشتن او و بغل کردن او و شیر دادن یامار و عقرب، 

 (امام خامنه ای) .یستنماز باطل ن صورت نماز منافات نداشته باشد یا و در نمازکه با استقرار است  یاگونهبه اگر -

از  یزیاشتن چبرد ،یگریبه د یزیفهماندن چ یبرا گریدست د ایپا  یاشاره کردن با دست، زدنِ دست بر رو -
برداشتن  یراه رفتن به مقدار کم برا ،یکتاب دعا، بغل کردن نوزاد، کشتن حشره موذ ایمثل قرآن  نیزم یرو

. نمازگزار از 2. صورت نماز به هم نخورد. 1 :دارداشکال ن لیذ طیطاقچه و مانند آن با شرا یمهر نماز از رو
 حیصح طیشرا ری. مواالت در نماز و سا0. دینماز را نگو ی. در حال حرکت قرائت و ذکرها1قبله منحرف نشود. 

 اهلل سیستانی( آیت) .دینما تیبودن نماز را رعا
در نماز مانند قرآن و  یزیچ دنیبوسد، کارى که صورت نماز را به هم نزند مثل اشاره کردن به دست اشکال ندار -

 ریکه کودک را ش یتواند در حال یازگزار منم، همچنین تکرار شود ادیز نکهیشود مگر ا یمنبچه موجب بطالن 
اگر واقعا  شیصدا و قطع کردن هنگام نماز  نیزم یهمراه از رو یبرداشتن گوشو نیز  دهد نماز را بجا آورد یم

 اهلل مکارم(  آیت) ندارد. یمردم گردد مانع یبرا یاسباب مزاحمت مهم

 ج( شك در به هم خوردن صورت نماز
 اهلل مکارم( آیت)حضرت امام،  .نمازش صحیح استند صورت نماز به هم خورد یا نه اگر حرکتی کند که  شک ک -

 اهلل سیستانی( آیت) است که آن را تمام کرده و سپس دوباره به جا آورد. نیبهتر ا ینماز را دوباره بخواند، ول دیبا -

                                                                                 

(مابطالت  10) هیا ومی ی: نمازهاا 01جلد اول / فصل سوم: نماز / درس؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، 1112قبل از مساله-توضیح المسائل مراجع، مبطالت نماز،نهم . 1
 نماز

رسااله نمااز،    ی،اماام خامناه ا   ؛1112قبل از مساله-نماز،نهم توضیح المسائل مراجع، مبطالت؛ المبطاله الصاله، السابع یکتاب الصاله، القول ف ر،یحضرت امام(، تحر . 2
؛ آیاه اهلل سیساتانی،   نماز، مبطالت نماز، به هم خوردن صاورت نمااز   ،یمال ریاستفتاءات، عبادات غ ت،یاهلل مکارم، سا هیآ؛ 111، م 1111 ییزدفتر معظم له، پا یارسال

 1111مسأله  توضیح المسائل جامع، م
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 سکوت در نمازحکم 
 1کسی در نماز دقایقی کال سکوت کند چه حکمی دارد؟اگر 

 آیت)حضرت امام،  .شودینمازش باطل م خواند،ینماز م ندیساکت بماند که عرفاً نگو ینماز به قدر نیب اگر در -
 اهلل سیستانی( آیتاهلل مکارم، 

 مبطل شك در تحقق سکوت 

انجام دهد یا مدتى ساکت شود و شك کند که نماز به هم خورده یا نه حکم  کارىاگر در بین نماز 

 2نمازش چیست ؟
 آیت)حضرت امام،  .نمازش صحیح استدری سکوت کند که  شک کند صورت نماز به هم خورد یا نه اگر به ق -

 اهلل مکارم(
 اهلل سیستانی( آیت) است که آن را تمام کرده و سپس دوباره به جا آورد. نیبهتر ا ینماز را دوباره بخواند، ول دیبا -

 بررسی برخی حرکات در نماز 

 منزل از کردن درب و ب یفونآراه رفتن برای زدن 
و دوباره  یمو رو از قبله هم برنگردان یمسه متر جلو برو یدو ال یمرا بزن یفوننماز آ در ینکها یبرا

 3شود؟ ینماز باطل م یاآ یم،و نماز را ادامه بده یمعقب برگرد
 ز باطل است.کند، نما یم یرصدق فعل کث یاخورد و  یباشد که صورت نماز و جهت قبله به هم م یاگر به مقدار -

 )آیت اهلل مکارم(

 مهر جابجا کردن یخم شدن برا
 4ید؟نماز را اعاده نما یدبا یاوسط نماز خم شود و مهرش را درست کند آ یاگر کس
 )آیت اهلل مکارم( .تکرار نکند یندارد ول یاشکال -

 ها در نماز چشم بستنحکم 
 5بستن چشمها در نماز چه حکمی دارد؟

  آیت اهلل سیستانی( ،مکروه است. )حضرت امام -

 بستن چشم ها در نماز مانع شرعی ندارد، گر چه در غیر رکوع مکروه می باشد. )امام خامنه ای(  -
 .ستین دیاست، ولى اگر راه حضور قلب منحصر به آن گردد، مستحب بودن آن بع مکروهبستن چشمان در نماز  -

 ()آیت اهلل  مکارم

                                                                                 

 1112قبل از مساله-مراجع، مبطالت نماز،نهمتوضیح المسائل  . 1

 1111؛ آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، م1111مسأله .توضیح المسائل مراجع،  2

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211111. سایت آیت اهلل مکارم  1
 

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211111. سایت آیت اهلل مکارم:  0
 

 111،اجوبة االستفتائات، س1111، م 1کروهات فی الصالة، مکروه الثامن عشر ، توضیح المسائل مراجع، جعروة الوثقی،کتاب الصالة، م .1
 211، س1استفتائات جدید،ج

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=1&mid=211011 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44660&mid=267109
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44660&mid=253568
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=9&mid=253496
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=9&mid=253496
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 قنوت در انگشتر برگرداندن
 1است؟ مستحب قنوت در انگشتر نبرگرداند آیا

 )امام خامنه ای( .نیست ثابت شرعاً عملی چنین وجاهت است؛ قنوت در انگشتر برگرداندن منظور اگر -

 نمی باطل را نماز ولی است نشده وارده شرع دستورات در چیزی چنین و ندارد دلیلی قنوت در انگشتر چرخاندن -
 مکارم()آیت اهلل  .کنید ترک را آن است بهتر کند،

  قنوت از بعد صورت به دست کشیدن
 2دارد؟ حکمی چه واجب نماز در قنوت از بعد صورت به دست کشیدن
 )حضرت امام، امام خامنه ای( .است مکروه واجب نمازهای در این کار انجام -

 )آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( .دارد در نمازها کراهت قنوت از بعد صورت به دست کشیدن -

 یدن(منهم )خوردن و آشامبطل 

 حکم خوردن و آشامیدن در نماز
 1؟حکم خوردن و آشامیدن در نماز چیست

 :را به هم زند نمازصورت الف( 
عمداً  - خواندینماز م یندکه نگو یبرود به طور ینکه صورت نماز از ب یاشامدب یابخورد  یاگر فرد در نماز طور -

)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل  .شودینمازش باطل م - یفراموش یاز رو یاباشد 
 مکارم(

 ب( صورت نماز را به هم نزند:
 نخورد.به هم مواالت نماز  حتی در صورتی کههیچ چیز نخورد و نیاشامد احتیاط واجب آن است که در نماز  -

 )حضرت امام(

 یفراموش یاز رو یااگر سهواً  البته. یادز یاباشد چه کم  یکنددر حال نماز، نماز را باطل م یدنآشامخوردن و  -
 )امام خامنه ای( .یشودکه از صورت نماز خارج نشود نماز باطل نم یبه شرط یاشامدب یابخورد  یزیچ

و  یفراموش یاگر از رو یو آن را دوباره بخواند ول شودیواجب، نماز باطل م اطیباشد، بنابر احت یچنانچه عمد -
 اهلل سیستانی( آیت) شکال ندارد.سهو باشد، نمازش ا

 اهلل مکارم( آیت) .0با نماز منافات داشته باشد مبطل است متشرعه عرفدر صورتی که آن مقدار خوردن در  -

                                                                                 

 ، سایت آیت اهلل مکارم:1101111 شماره سوال  نماز  جامع سامانه . سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت 1
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01111&mid=211111 

و سااایت آیاات اهلل   1111100 شااماره سااوال  نماااز  جااامع سااامانه سااواالت ای، خامنااه امااام ادمااین ، سااایت11م القنااوت، فاای فصاال الااوثقی، . العااروه 2
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01111&mid=211112مکارم:

 ؛ثامنهاالوسیله، کتاب الصاله، القاول فای مابطالت الصااله،    ریتحر؛ حضرت امام، دهممبطل  0111 مساله التاسع من المبطالت؛ توضیح المسائل مراجع، ی،العروه الوثق . 1
 1110ه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، م؛ آی101، م1111 ییزدفتر معظم له، پا یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا

 .المکارم: بل االقوى، المن جهة المواالة، بل من جهة منافاته للصالة فی ارتکاز اهل الشرع. تعلیقه علی العروه الوثقی، التاسع من المبطالت؛  0

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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 بررسی برخی جزئیات مورد سوال در حکم اکل و شرب در نماز

 فرو بردن غذای بین دندانحکم 
 1فرو بردن غذای الی دندان ها در نماز چه حکمی دارد؟

 ،. )حضرت امامدر دهان یا در البالى دندانها باقیمانده است، اشکالى ندارد کههائى )از غذا و غیره( فرو بردن ریزه -
 (آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی ،امام خامنه ای

 رود می که کم کم آب شود و فرو  )مثل قند( خوردن چیزی
        2آن در بین نماز چه حکمی دارد؟دریجی تآب شدن قند و شکر و مانند اینها ... و فرو دادن 

کم از تا آب شود و کم - اگر چه کم باشد -نبات( در دهان  احتیاط ترک نشود که از نگهداشتن شکر )و مثال آب -
 .با مواالت هم منافات نداشته باشدچند که صورت نماز را به هم نزند و  هرگلو پائین رود، اجتناب نماید، 

 )حضرت امام(  

 )امام خامنه ای( .یشوداز آن در دهان هست، موجب بطالن نماز نم یاندککه  یقند و شکر یرینیش یدنکم -

 دهان مانده باشد و در حال نماز کم کم آب شود و فرو رود، اشکال ندارد. در نهایشکر و مانند ا ایقند  یاگر کم -
 آیت اهلل سیستانی()

آن است  یاطباشد که صدق خوردن نکند اشکال ندارد اما احت یدهببه دندانها چس یادر دهان باشد  یزیاگر ذرات ر -
 )آیت اهلل مکارم( کنند. یزکه از خواندن نماز همراه با شکالت و مانند آن پره

 وارد شدن خلط به دهان در هنگام نماز 
به حلق یا دهان برسد جه باید کرد خصوصا برای کسی که به این  اخالط سر یا سینه اگر در نماز

 3ار است؟چاری دبیم
 )امام خامنه ای( .یباشدشده باشد، سبب بطالن نماز نم یزخوردن اخالط اگر چه وارد دهان ن -

ندارد البته بهتر است  یدر موارد عسر و حرج مانع یاست ول اطیبرسد خوردن آن خالف احت دهان یاگر به فضا  -
 اهلل مکارم( آیت) .زدیباشد و اخالط را در آن بر داشتهبه همراه خود  یدستمال

 خوردن قرص در نماز 
 4دارد؟ یبدون آن چه حکم ایخوردن قرص در نماز واجب به همراه آب 

 اهلل مکارم( آیت) است. اطیآب خالف احت بدونهمراه با آب باطل است و   -

                                                                                 

، توضایح  11از طرف دفتار معظام لاه در ساال      یاختالف فتاو یجزوه ارسال ی،نه اامام خام؛ کتاب الصالة، مبطالت الصالة، مبطل التاسع \2تعلیقه بر عروة الوثقی ج - 1
 1111م   1المسائل مراجع ج

از طارف دفتار    یاختالف فتااو  یجزوه ارسال ی،، کتاب الصالة، مبطالت الصالة، مبطل التاسع و امام خامنه ا2تعلیقه بر عروة الوثقی ، ج، 111ص 1تحریرالوسیله ، ج - 2
؛ سااااایت آیاااات اهلل مکااااارم:   1111؛ توضاااایح المسااااائل جااااامع؛ م  1111، توضاااایح المسااااائل مراجااااع م   101م 11ال معظاااام لااااه در ساااا  

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211111 
 

 ؛ سااایت آیاات اهلل مکااارم: فرزانااه محمااد هااادى )ناااظر دوم(،  1111/11/21 ، تاااریخ:1101111سااواالت سااامانه جااامع  نماااز  سااوال شااماره نااه ای، .امااام خام 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211111 
 =mid=00111&catid=1&lid=21https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo&211110 . سایت آیت اهلل مکارم: 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44661&mid=267113
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44661&mid=253557
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44661&mid=253554
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 در نماز  یتنفس یاستفاده از اسپر
 1دارد؟ ینماز چه حکم نیح یتنفس یاستفاده از اسپر

  (مکارماهلل  آیت) ندارد. یمانع -

 بودن آدامس در دهان هنگام نماز
 اگر در هنگام نماز آدامس در دهان باشد و فقط آب آن ها فرو داده شود ،نماز چه حکمی دارد؟

اشکال دارد ولی اگر در گوشه دهان باشد و جویده نشود نماز صحیح  نمازهر گاه مشغول جویدن باشد برای  -
 2است.) آیت اهلل مکارم( 

 هنگام نماز  ندیکش گاریس
 3آیا در هنگام خواندن نماز مستحبی می توانم سیگار بکشم؟

 (مکارماهلل  آیت) نماز باطل است. -

 (در نماز وترآب  دنیآشاماستثناء از شرب در نماز )
آیا می تواند بین نماز وتر است و تشنه شود و قصد روزه گرفتن همان روز را دارد  ینب یاگر شخص

 4؟نماز آب بنوشد
دو سه قدمى راه برود، چنین  در دسترس است و برای رسیدن به آب تنها بایدو آب  ترس طلوع فجر را دارد اگر -

بیاشامد که سیراب شود، به شرطى که کار دیگرى که نماز را باطل  بقدرىکسى برایش جایز است راه برود و 
 (ستانی، آیت اهلل مکارمآیت اهلل سی ،)حضرت امامدهد مثال از قبله منحرف نشود. کند، انجام نمى

 1در کل نماز یا فقط موقع دعای در نماز وتر؟

. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت شودوتر مىحاالت نماز تمام سایر  ندارد واین حکم اختصاص به حال دعا  -
 اهلل مکارم(

 فقط آب یا چیزهای دیگر هم می شود خورد؟

 6نیز جاری است؟آب و نوشیدن غیر آیا حکم مذکور در خوردن غذا 

 است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( 1حکم مختص نوشیدن آب -

                                                                                 

1 .211111&mid=00111&catid=1&lid=21https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  
2- 211111mid=&00111&catid=1&lid=21https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 
  =mid=00111&catid=1&lid=21https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo&211111. سایت آیت اهلل مکارم:  1
 .110. آیت اهلل سیستانی، منهاج الصالحین، مبطالت الصلوة مالمبطالت، ثامنها یب الصاله، القول فکتا له،یرالوسیتحر. العروه الوثقی، مبطالت التاسع؛ حضرت امام،  0

 

 .110. آیت اهلل سیستانی، منهاج الصالحین، مبطالت الصلوة مالمبطالت، ثامنها یکتاب الصاله، القول ف له،یرالوسیتحر. العروه الوثقی، مبطالت التاسع؛ حضرت امام،  1
 

. آیت اهلل سیستانی، منهاج الصالحین، مبطالت الصلوة المبطالت، ثامنها یکتاب الصاله، القول ف له،یرالوسیتحرالوثقی، مبطالت الصلوة، التاسع؛ حضرت امام،  . العروه 1
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211111 ؛ سایت آیت اهلل مکارم:110م

 

على خصاوص   االحوط االقتصار. حضرت امام در تحریر تصریح به عدم جواز نوشیدن غیر آب دارند. لکن نسبت به باقی فقها از عبارت عروه برداشت شد که می گوید:  1
 سی هم حاشیه بر این قسمت ندارد.و ک شرب الماء، فالیلحق به االکل وغیره؛

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44661&mid=253555
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44661&mid=253559
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44661&mid=263815
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44661&mid=253556
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 ، قسم و ...(نذر)حکم مذکور در نماز وتر واجب 
 1آیا حکم مذکور شامل نماز وتر واجب )نذری( نیز می شود؟

 ام، آیت اهلل مکارم(اکتفا شود. )حضرت ام مستحبیبه وتر  استثناءاحتیاط واجب آن است که در این  -

. )آیت اهلل یستکه با نذر و مانندش واجب شده است ن یوتر نماز یاو  ینماز وتر مستحب ینب یحکم فرق یندر ا -
 سیستانی(

 دیگر نمازهای مستحبی درحکم مذکور 
آیا اگر شخصی در آن لحظات قبل از طلوع فجر مشغول نماز مستحبی دیگری غیر از وتر باشد باز 

 2ازه ای در نوشیدن آب دارد؟هم چنین اج

آیت اهلل . )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، نه نمازهاى مستحبى دیگر استاحتیاط واجب اقتصار بر نماز وتر   -
 مکارم(

 مبطل دهم )آمین گفتن(

 در نمازحکم گفتن آمین 

 بعد از اتمام سوره حمدالف( 

 . عمدا1

)چه بلند بگوید چه  ن ضرورت چه حکمی دارد؟آمین گفتن عمدی در نماز بعد از سوره فاتحه بدو

 3آهسته(
 امام، امام خامنه ای( حضرت) نماز باطل می شود. -

و  شودینمازش باطل م یدبگو «ینآم»بعد از خواندن حمد،  یه،حال تق یراگر مأموم در نماز جماعت عمداً در غ -
جب است؛ هرچند در حرام بودنش چنانچه وا یاطمأموم، بنابر احت یردر مورد غ «ینآم»باطل شدن نماز، با گفتن 

 ید،بگو یّهتق یاز رو یارا سهواً  آمینو اگر  یستن یانجام شود، شک ینعمل در د ینبه قصد وارد کردن ا
  ) آیت اهلل  سیستانی(نمازش اشکال ندارد. 

آیت ). ه نمایداعادبگوید، احتیاط واجب این است که نماز را تمام کند و «  ینآم» عمدا اگر بعد از خواندن حمد  -
 (اهلل مکارم

                                                                                 

 .110. آیت اهلل سیستانی، منهاج الصالحین، مبطالت الصلوة مالمبطالت، ثامنها یکتاب الصاله، القول ف له،یرالوسیتحر. العروه الوثقی، مبطالت التاسع؛ حضرت امام،  1
 

 .المبطالت، ثامنها یالصاله، القول ف کتاب له،یرالوسیتحر. العروه الوثقی، مبطالت الصلوة، التاسع؛ حضرت امام،  2
 

، اجوبة االساتفتائات،س  111، مبطالت نماز، مبطل چهارم،ص1، کتاب الصالة، مبطالت الصالة، مبطل العاشر ، توضیح المسائل مراجع ، ج2تعلیقه بر عروة الوثقی ، ج - 1
 ، سایت آیت اهلل مکارم:1111، م 1توضیح المسائل جامع، ج ؛111

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211111 
 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44653&mid=253889


01 

 . سهوا2

 1آمین گفتن سهوی در نماز چه حکمی دارد؟
 اشکالی ندارد. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

 هتقیبه جهت  .3

 2در نماز چه حکمی دارد؟ آمین گفتن از روی ضرورت )تقیه(
 ستانی، آیت اهلل مکارم(اشکالی ندارد. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سی -

 ترک تقیه )در گفتن آمین در نماز(

 اگر در حالت تقیه )ضرورت( گفتن آمین را ترک کند حکم نماز چیست؟
 1نمازش صحیح است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( لیگناه کرده و    -

 ب( در دیگر قسمتهای نماز
به قصد دعا آمین بگوید، یگر )غیر از اتمام قرائت حمد( نمازگزار مثال در قنوت و یا جای داگر 

 چه حکمی دارد؟ شنماز
 0. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(اشکال ندارد نمازآمین گفتن به قصد دعا در جاهای دیگر  -

 نماز یرگفتن بعد از حمد در غ ینآمج( 
 5رد؟در غیر نماز بعد از سوره حمد،آمین گفتن چه حکمی دا

 )آیت اهلل سیستانی( ترک شود. یگاه یندارد ول یاشکال -

 مبطل یازدهم )بعضی از شکها(
سه  ایواجب  ینماز دو رکعت یهادر رکعت نکهیمثل ا د،یآ شیباطل کننده پ یهااز شک یکینمازگزار،  یاگر برا -

و شک  دیده دوم، شک نماقبل از سر گذاشتن بر مهر در سج یچهار رکعت یدر دو رکعت اول نمازها ای ،یرکعت
 1)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(. باشدیمانده و ثابت گردد، نمازش باطل م یباق یو

 ذکر شده است.نماز  یاتشک درسنامهدر )به تناسب موضوع(  مباحث این مبطل نماز نکته:

 )خلل به ارکان( مبطل دوازدهم
مباحث مربوط به بخشی از امه )احکام خلل در نماز( بیان خواهد شد و البته تفصیل این بحث در فصل دوم همین درسن

 .آمده استنیز نماز  افعال این سرفصل به تناسب در درسنامه

                                                                                 

 مبطل چهارم.   ، مبطالت نماز ،1، کتاب الصالة ، مبطالت الصالة مبطل العاشر ، توضیح المسائل مراجع، ج2تعلیقه بر عروة الوثقی ،ج- 1
 111تعلیقه بر عروة الوثقی، همان ، توضیح المسائل مراجع، همان ، اجوبة االستفتائات، س  - 2
 ، کتاب الصالة، مبطالت الصالة، مبطل العاشر . 2تعلیقه بر عروة الوثقی، ج - 1
 ، کتاب الصالةة مبطالت الصالة، مبطل العاشر  2تعلیقه بر عروة الوثقی،ج - 0
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211110یت اهلل مکارم: . سایت آ 1
 

 ،کتاب الصاله ،مبطالت الصاله،مبطل یازدهم2عروه الوثقی ،ج- 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44653&mid=267114
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 نماز مربوط به مبطالت مسائلی

  بعد نمازدر وقوع یکی از مبطالت شك  -1
ام داده یا نه حکم نمازش اگر بعد نماز شك کند که در بین نماز کاری که نماز را باطل می کند انج

 1چیست ؟
 .صحیح استبه این شک اعتنا نشود و نماز  -

 حکم شکستن نماز -2

 رها کردن نماز مستحب
 2آیا می توان نماز مستحبی را بدون عذر رها کرد؟

 اریآن است که نمازگزار آن را در حال اخت مستحب اطیاست؛ هرچند احت زیجا یشکستن نماز مستحبّ -
 (آیه اهلل مکارم م، آیه اهلل سیستانی)حضرت امانشکند.

 رها کردن نماز واجب
 بدون عذر

 3آیا مکلف می تواند نمازش را بدون عذر رها کند؟
 )امام خامنه ای( .یستن یزقطع نمازِ واجب بدون عذر جا -

 (آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارمیست. )ن یزواجب، جا یاطبنابر احت یار،شکستن نماز واجب با اخت -

 عذربا 

 4در چه مواردی شکستن نماز جایز است؟

دارى آن واجب است، بدون قطع نماز ممکن نباشد، باید نماز را رها کرد و به طور اگر حفظ جان یا مالى که نگه -
 است. یزکه قابل توجه و اهتمام نمازگزار است، شکستن نماز جا یو مال یاز مخاطرات جان یریجلوگ یبرا یکل

 )امام خامنه ای(

 :باشدیم یرموارد واجب( است، از آن جمله موارد ز ی)بلکه در بعض یزاز موارد، شکستن نماز واجب، جا یدر بعض -
. 1؛ (در وسعت وقت) است یتاهم یکه دارا یویدن یا ینی. هر هدف د2؛ یبدن یا یاز ضرر مال یشگیری. پ1

. 1؛ اقامه تنها یاتن اذان و اقامه . گف1؛ )پاک کردن( مسجد در وسعت وقت یر. تطه0؛ پرداخت طلب طلبکار

                                                                                 

 .1111توضیح المسائل مراجع م .1

؛ 11مساألة  -القول فای أحکاام الجماعاة   -فصل فی صالة الجماعة -تحریر الوسیلة، کتاب الصاله، 12مسألة ، القول فی مبطالت الصالة-تحریر الوسیلة، کتاب الصاله . 2
 ؛1111، مسأله 1المسائل جامع، ج حیتوض ،یستانیاهلل س هیآ

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00101&mid=211111 

. سااایت آیاات اهلل مکااارم: 1111. آیاات اهلل سیسااتانی، توضاایح المسااائل جااامع، م  101، م1111 ییزدفتاار معظاام لااه، پااا  یرساااله نماااز، ارسااال ی،امااام خامنااه ا. 1
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211110 

 

 1111م از  نماز واجب را شکست توانیکه م یالمسائل جامع، موارد یحتوض یستانی،اهلل س یتآ .100، م1111 ییزدفتر معظم له، پا یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا. 0
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211110. سایت آیت اهلل مکارم: 1011تا 

 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44646&mid=253969
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44646&mid=253969
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44665&mid=253504
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44665&mid=253504
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 . )آیت اهلل سیستانی(در وسعت وقت نماز یحصح یهاآمدن شک یدپد

مانعى ندارد، مثلًا اگر جان نمازگزار یا کسى شکستن نماز براى جلوگیرى کردن از ضرر قابل توجّه مالى یا بدنى  -
خطر ممکن نباشد باید نماز را شکست، که حفظ جان او واجب است به خطر بیفتد و بدون شکستن نماز رفع 

 همچنین براى حفظ مالى که نگهدارى آن الزم است، امّا براى مالى که اهمّیّت چندانى ندارد، مکروه است.
 )آیت اهلل مکارم(

 شکستن نماز برای تطهیر مسجد

 1حکم کسی که در اثنای نماز متوجه نجاست مسجد شود چیست ؟
 )حضرت .رنه باید مشغول ازاله نجاست شودمی تواند نماز را تمام کند وگ نیستمخل به فوریت  نماز اگر اتمام -

  ، امام خامنه ای(امام

نماز را تمام کند سپس مسجد را  یدنماز بفهمد که مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ باشد، با یناگر در ب -
کند و بعد  یرنماز تطه یندر ب یدبا زند،یمسجد، نماز را به هم نم یرو اگر وقت وسعت دارد و تطه یدنما یرتطه
مسجد ممکن  یرکه بعد از نماز، تطه یصورت در زند،یمسجد، نماز را به هم م یرنماز را بخواند و اگر تطه یهبق

 یستواجب ن یرتطه یشکستن نماز برا یاید،تا بعد از نماز، هتک حرمت مسجد به حساب ن یرتطه یرباشد و تأخ
 یرماندن نجاست در مسجد و تأخ یباق یامسجد ممکن نباشد  یرگر بعد از نماز، تطهامّا ا باشد؛یم یزهرچند جا

و بعد نماز را  یدنما یرنماز را بشکند و مسجد را تطه یدبه مسجد محسوب شود، با توهینعرفاً هتک و  یر،تطه
  (سیستانی . )آیت اهللبخواند

ز را به هم نزند آن را تطهیر کند، در غیر این هرگاه در اثناء نماز بفهمد مسجد نجس شده و تطهیر مسجد نما -
 . )آیت اهللاست که نماز خود را طوالنى نکند صورت بعد از نماز اقدام به تطهیر مسجد نماید و احتیاط واجب آن

 (مکارم

 اداء دینشکستن نماز برای 

 2است؟ یزجا یند یادا یشکستن نماز برا یاآ

ار طلب خود را از او مطالبه کند، چنانچه بتواند در بین نماز طلب او اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبک -
را بدهد، باید در همان حال بپردازد و اگر بدون شکستن نماز، دادن طلب او ممکن نیست باید نماز را بشکند و 

 )حضرت امام، امام خامنه ای( .او را بدهد، بعد نماز را بخواند طلب

از او مطالبه کند، چنانچه  یدهفرا رس یشاشد و طلبکار طلب خود را که زمان ادااگر در وسعت وقت مشغول نماز ب -
در همان حال بپردازد و اگر بدون شکستن نماز، پرداخت طلب او  یدنماز طلب او را بدهد، با ینبتواند در ب
 ()آیت اهلل سیستانی بخواند. رانماز را بشکند و طلب او را بدهد و بعد نماز  یدبا یست،ممکن ن

هرگاه مشغول نماز باشد و طلبکارى طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بتواند در بین نماز طلب او را بدهد و  -
صورت نماز به هم نخورد بهتر است در همان حال بپردازد، ولى اگر بدون شکستن نماز ممکن نیست صبر کند 

                                                                                 

؛ سایت آیت 1010، توضیح المسائل جامع، 111111س و011110سایت ادمین س ، امام خامنه ای،1ام النجاسه بحث نجاست مسجد مفصل فی احک الوثقی، عروه. ال 1
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211111اهلل مکارم: 
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که ضرورت خاصى داشته باشد، ارد مگر اینتا نماز تمام شود و این مقدار تأخیر منافات با فوریت اداى دین ند
شکستن نماز براى پرداخت  ینافتد. بنابراروند واو به زحمت مىکه همراهان وهمسفران طلبکار مىمثل این

 )آیت اهلل مکارم( نمى کند، واجب است. یدابدهى مردم، در صورتى که بعد از نماز دسترسى به او پ

 شکستن نماز برای اذان و اقامه

نماز گزار اذان و اقامه را فراموش کرده و نماز را شروع کند، آیا می تواند نماز را برای گفتن اگر 

 1اذان و اقامه بشکند؟
اگر پیش از آن که به اندازة رکوع خم شود یادش بیاید که اذان یا اقامه را فراموش کرده، چنانچه وقت نماز  -

 (، امام خامنه ایند. )حضرت اماموسعت دارد، مستحب است براى گفتن آنها نماز را بشک

تنها اقامه را فراموش  یاکه اذان و اقامه  یایدب یادشاز آنکه به اندازه رکوع خم شود،  یشپ یااگر قبل از قرائت  -
از تمام شدن  یشگفتن آنها نماز را بشکند، بلکه اگر پ یکرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحب است برا

حکم بنابر  ینگفتن آنها نماز را بشکند. البتّه ا ایها را فراموش کرده، مستحب است برکه آن یایدب یادشنماز 
که فراموش کرده  ییجا طورینها را عمداً ترک کرده و همکه آن ییجا یزواجب، در نماز جماعت و ن یاطاحت
 گیرد،یواندن آن مبه خ یمتصم یآمده و آن را نخوانده و پس از گذشتن مدّت قابل توجهّ یادشنماز  ینب یول

 )آیت اهلل سیستانی( .باشدینم یجار

اقامه را فراموش کرده چنانچه وقت وسعت داشته باشد بهتر است رکوع رکعت اول متوجّه شود اذان واگر پیش از  -
 م()آیت اهلل مکار هردو فراموش شده باشد.( یدنماز را بشکند و اذان و اقامه را بگوید و دوباره شروع کند.)البته با

 یواننجات ح یشکستن نماز برا

کردن است که  یترو در حال اذ یوانیح یدر حال خواندن نماز است متوجه بشود بچه ا یاگر کس

 ؟یستما چ یفهبشود وظ یدیدچار جراحت شد یوانامکان دارد ح
 2(آیت اهلل مکارم) دارند نباشد. یتکه مال یواناتیتواند نماز را بشکند هر چند از ح یم -

 ماز به علت صدق مجلس گناهشکستن ن

 یست؟نمازگزار چ یفهشوند وظ یبتمشغول غ یگراناقامه نماز، د ینچنانچه در ح
 یرانماز بخواند ز یگرد ینماز را رها کند و جا یدباشند با یبتهرگاه در همان اتاق که مشغول نماز است مشغول غ -

 1)آیت اهلل مکارم( .یستن یزحضور در مجلس گناه جا

 اجابت پدر و مادر یبراشکستن نماز 

مى توان نماز واجب را شکست، و  یامادر ما را صدا بزند، آ یاپدر  یماگر زمانى که مشغول نماز هست

 0پاسخ آنها را داد؟
                                                                                 

سواالت سامانه جامع  نماز  ؛ سایت ادمین امام خامنه ای، 1110، م1المسائل مراجع، ج یحتوض؛ 0االقامه، م االذان و ی مستحباتکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1
، کتاب الصلوه، اذان و اقامه، فصل پنجم ، سایت آیت اهلل 2؛ خویی و وحید، منهاج الصالحین، ج1011، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،س؛ 111111ه سوال شمار
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به قطع نماز و  یازباشد که عرفاً ن یمگر آن که شرائط به گونه ا یستن یزاگر نماز واجب باشد، شکستن نماز جا -
حرام  یباشد، شکستن نماز مستحب یصورت اشکال ندارد؛ و اما اگر نماز مستحب یناجابت آنها باشد که در ا

 )امام خامنه ای( باشد. ینم

 )آیت اهلل مکارم( ضرورى باشد. یاراشکال دارد، مگر در مواردى که کار بس -

 ینهخارج کردن اخالط سر و س یشکستن نماز شخص روزه دار برا

 یست؟چ یفوارد دهان او شود تکل ینهشد و اخالط سر و سکه نمازگزار در حال روزه با یدر صورت
آن را خارج کند و اگر ممکن نبود نماز را  یدبه دهان روزه دار وارد شود با ینهنماز اخالط سر و س ینهر گاه در ح -

، داده و نماز را رها کند( و پس از خارج کردن اخالط ییرنماز را به نماز مستحب تغ یتتواند ن یبشکند )البته م
 1)آیت اهلل مکارم( .یدنماز را اعاده نما

 شکستن نماز در شك های صحیح

آیا کسی در نماز از شکهای صحیح برایش اتفاق می افتد اجازه دارد نمازش را رها کند و دومرتبه 

 2شروع نماید؟
یت کرده اگر یکی از شکهای صحیح برای انسان پیش آید نباید نماز را بشکند )و چنانچه نماز را بشکند معص -

است(، پس اگر پیش از انجام کاری که نماز را باطل می کند مثل روگرداندن از قبله نماز را از سر گیرد نماز 
دومش هم باطل است، و اگر بعد از انجام کاری که نماز را باطل می کند. مشغول نماز شود نماز دوّمش صحیح 

 (، امام خامنه ای)حضرت امام است.
 یرد،چنانچه وقت نماز تنگ باشد که نتواند نماز را از سر گ ید،آ یشانسان پ یبرا یحصح یهااز شک یکیاگر  -

اگر وقت نماز وسعت داشته باشد؛  یول ید؛که ذکر شد عمل نما ینماز را بشکند؛ بلکه الزم است به دستور یدنبا
)آیه اهلل  .یدشک رفتار نمانماز را نشکسته و مطابق با دستور آن  یا یردنماز را بشکند و از سر بگ تواندیم

 سیستانی(
به دستورهاى باال عمل  یدنمى تواند نماز را بشکند، بلکه با یدآ یشبراى انسان پ یحاز شکهاى صح یکىهرگاه  -

و در مورد تمام شکها باید قبلًا کمى فکر کند اگر یقین به هیچ طرف حاصل نشد و یا گمان در مواردى که  .کند
کند و اگر از شکهاى صحیح رار نگرفت، چنانچه از شکهاى باطل باشد نماز را رها مىمعتبر است بر هیچ طرف ق
 )آیه اهلل مکارم(نماید. باشد به دستور آن عمل مى

 واجباحتیاط معنای بطالن نماز بنابر -3

 یم یاواجب، باطل است، اگر فرد در اثناء نماز است آ یاطنماز بنابراحت اید، که فرموده یدر موارد 

 3ید؟نماز را تمام کرده و بعداً دوباره آن را اعاده نما یدواجب ، با یاطبنابراحت یا یدند آن را رها نماتوا
 )آیت اهلل سیستانی( آنرا رها کند. تواندیم -

 . )آیت اهلل مکارم(از احتیاط در مبطالت نماز آن است که نماز را تمام کرده بعد اعاده کند منظور -
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 نماز خلل در

 ام خلل به نمازبیان کلی اقس
 1 بیان کنید.به نحو کلی  تقسیمات خلل در نماز را

 که اجمال آن بدین قرار است:  دارد اقسام مفصلیاموری که به نماز خلل وارد می کند  -

 و یا به  نآ کم کردنه چیزى در نماز است یا ب زیاد کردنه شود یا ب که در نماز واقع مى یخلل

سبب جهل یا ه ب) غیر عمدیا است  (اختیار و) عمداز روى یا  رداز موا هر کدامکه  ؛تغییر کیفیت

 و همچنین: (نآسبب شک در ه اکراه یا به اضطرار یا ب سهو و
  اضافه شده  جزءکه خود این  ؛جزء زیاد شدنیا است  در نمازرکعت زیاد شدن  هیا ب :زیادهخلل

 (در غیر محلمثل قنوت )مستحب  ( یاغیر رکنرکن یا یا واجب است )
 است رکنیا  ، که آن جزءنقصان جزءه یا ب ؛در نماز استنقصان رکعت ه یا ب نیز :نقیصه خلل 

است که  نقصان شرطه یا ب ؛ و2)حتی در حد کلمه یا حرف و یا حتی حرکت( یا غیر رکن
مثل طهارت از است غیر رکنى ، یا مثل طهارت از حدث است رکنىخود این شرط یا شرط 

 خبث؛ 

  می باشد. اخفات یا ترتیب یا مواالت مثل تغییر جهر و :کیفیته بخلل  
 ام به همراه فتاوی بیان خواهد شد:در ادامه در مسائل مختلف جزئیات این اقس

 زیادة  از جهت به نماز خلل -1

 رکعتالف( زیاد کردن 
 3حکم اضافه شدن رکعت در نماز چیست؟

 )مراجع تقلید( است.واجب یا مستحب( )یا سهوی( مبطل نماز  عمدیزیادی رکعت در نماز مطلقا ) -

از حکم مذکور )بطالن نماز با زیادی رکعت( برخی از موارد در کامل خواندن سهوی نماز شکسته استثناء می  نکته:

 0شود که برای دانستن جزئیات می توانید به درسنامه نماز مسافر مراجعه نمایید.

                                                                                 

کن او غیره : الخلل امّا ان یکون عن عمد او عن جهل او سهو او اضطرار او اکراه او بالشکّ؛ ثمّ امّا ان یکون بزیادة او نقیصة، والزیادة امّا بر1مسالة ، الخلل فی الصالة.  1
نیة او فیها فی غیر محلّها او برکعة، والنقیصة امّا بشرط رکن کالطهارة من الحدث والقبلاة او بشارط غیار رکان او بجازء      ولوبجزء مستحبّ کالقنوت فی غیر الرکعة الثا

 .2. و م1العروةالوثقی، الخلل فی الصلوة، م رکن او غیر رکن او بکیفیّة کالجهر واالخفات والترتیب والمواالة او برکعة.

الن الصالة باقسامه من الزیادة والنقیصة، حتّى باالخالل بحرف من القرائة او االذکار او بحرکة او باالمواالة باین حاروف کلماة او     : الخلل العمدیّ موجب لبط2مسالة .  2
 یتدارک بالتکرار متعمّدا.کلمات ایة او بین بعض االفعال مع بعض؛ وکذا اذا فاتت المواالة سهوا او اضطرارا لسعالٍ او غیره ولم

 

 .11م الخلل فی الصالة، ی،قالعروه الوث.  1
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 1ب( زیاد کردن رکن

 دی()عمدی یا غیر عمنماز واجب  در
 یفزاید،سهواً بر نمازش بحتی االحرام را  یرةتکب یارکعت  یکدو سجده از  یا رکن مثل رکوع یککه  یکس -

است. اما  االحرام( مورد اشکال یرةتکب یاست، البته بطالن نماز در مورد آخر )اضافه کردن سهو نمازش باطل
االحرام، )که همراه آن ها  یرةتکب یاشدن رکوع  یادا زب گرم یردپذ یکه رکن است، صورت نم یامیکردن ق یادز
 یبنابر آن که عبارت از داع یّتشود(. و اما ن یم یادز یزاالحرام ن یرةدر حال تکب یامق یامتصل به رکوع و  یامق

( باشد )و گذراندن در قلب یخطور قلب یّت،شود، و بنابر آن که ن ینم شدن آن تصوّر یاد)و محرک( باشد ز
 )حضرت امام( رساند. ینم  یافزودن آن ضرر

 یا رکوع در زیادی اگر باشد، سهو و اشتباه روی از که صورتی در و شودمی باطل نماز باشد، عمدی که صورتی در -
 تکبیرة نیست، بنابراین باطل گرنه، و باشدمی باطل الزم، بنابراحتیاط نماز، باشد، رکعت یک از سجده دو در

نیست؛  اصال ممکن رکوع شدنِ اضافه بدون رکوع به متصل رکنی قیام و نیست رکن زیادی، جهت از اماالحر
 )آیت اهلل سیستانی( .ندارد معنا زیادی هم نیّت و در

 نیّت، در البته) اشتباه، و سهو روی از یا باشد عمداً خواه است باطل نماز کند اضافه را آن اگر که است چیزی رکن -
 احتیاط چند هر کند نمی باطل را نماز باشد سهو روی از اگر نیز االحرام تکبیره زیادی و شود مین تصور زیادی

 )آیت اهلل مکارم( .(کند اعاده را آن که است آن مستحب

مبطل از امام( مطرح است به جهت تبعیت یادی رکوع یا سجده با تفاصیلی که در درسنامه نماز جماعت )ز نکته:

 نیست.نماز 

 2مستحبی در نماز

کند ، پس اگر یکى از کارهاى نافله را فراموش کند و موقعى یادش را باطل نمى زیاد شدن رکن نماز مستحبی -
ثلًا اگر آن کار را انجام دهد و دوباره آن رکن را به جا آورد م برگردد و بیاید که مشغول رکن بعد از آن شده باید

)حضرت دوباره به رکوع رود.  باید برگردد و سوره را بخواند وکه سوره را نخوانده، در بین رکوع یادش بیاید 
 (امام

شود به عنوان مثال اگر در نافله ظهر در یک اگر در نماز مستحبّی سهواً رکن را زیاد نماید نمازش باطل نمی -
 .شودرکعت سهواً دو رکوع انجام دهد، نماز نافله باطل نمی

فله را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که مشغول رکن بعد از آن اگر نمازگزار یکی از کارهای ناو همچنین 
شده، باید کار فراموش شده را انجام دهد و دوباره آن رکن را به جا آورد و در این حال زیادی رکن، نماز 

به طور مثال اگر نمازگزار در نافله صبح در رکوع یادش بیاید که قرائت )حمد و ؛ کندمستحبّی را باطل نمی
سوره( را نخوانده یا اینکه مثالً در نماز اوّل ماه، به جای سی بار سوره قدر، یک بار توحید را خوانده، باید برگردد 

همچنین اگر در نافله  .کندو آن را بخواند و دوباره به رکوع برود و در این حال، زیادی رکوع، نافله را باطل نمی
ش بیاید باید برگردد و رکوع را بجا آورد و دوباره دو سجده را صبح رکوع را فراموش کند و در سجده دوم یاد
  .کندانجام دهد و زیادی دو سجده نافله را باطل نمی

                                                                                 

رساله  .102 مسئله مراجع، المسائل ؛ توضیح1، ماحکام خلل در نمازأرکانها؛ تحریرالوسیله،  و الصالة واجبات فی و فصل 11، مالخلل فی الصالة الوثقی، . العروه 1
  .1121و  1120مسئله جامع، ئل. توضیح المسا11آموزشی امام خامنه ای درس 
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شایان ذکر است اگر برگشتن و به جا آوردن جزء فراموش شده، باعث زیاد شدن رکعت باشد، این حکم جاری 
تواند برگردد؛ رکعت اول را فراموش کرده است، نمیشود؛ مثالً اگر در رکعت دوم یادش بیاید که قرائت در نمی

)آیت اهلل . می شودزیرا در این صورت، انجام قرائت و آنچه بعد از آن است، موجب زیادی رکعت در نماز 
 سیستانی(

 ()آیت اهلل مکارم زیاد شدن رکن در نافله نیز اشکال دارد. -

 1واجب یا مستحب(جزء ی )غیر رکنجزء  کردنج( زیاد 

 عمدا
نماز است  یاجزا یاآن که از نماز  ارکان، معتبر است که به عنوان یرافزودن در غباطل بودن نماز در فرض در  -

 یقعنوان که از نماز باشد از مصاد یننماز، نه به ا یآورده شود، پس قرائت نمودن و گفتن ذکر و دعا در اثنا
ندارد، چنان  ینرود اشکال یانصورت نماز از م یدیاز ینا ةه واسطب که یمادام ینبنا بر ا یست،افزودن بر نماز ن

 ینکه موجب از ب ینماز مثل خاراندن بدن و مانند آن در صورت یمباح خارج از نماز در اثنا که انجام دادن افعال

ت اهلل آی ،)حضرت امام ندارد. یبه هم خوردن صورت نماز نشود، چنان که گذشت، اشکال یارفتن مواالت 
 (مکارم

غیره، وال بین أن یکون  من غیر فرق فی ذلک کلّه بین الرکن و (قوالً أو فعالً)جزءاً عمداً  الصلوة من زاد فی -
ال یعتبر فی صدق الزیادة قصد الجزئیّة، ولکن ال تتحقّق بطلت صالته، و  ذلک فی االبتداء أو فی األثناء ناویاً

نعم قد یوجب البطالن من جهةٍ أُخرى کما إذا کان ماحیاً للصورة أو قصد بضمّ ما لیس مسانخاً ألجزاء الصالة، 
 )آیت اهلل سیستانی( به الجزئیّة تشریعاً على نحو یخلّ بقصد التقرّب.

 گذشت. 2 حکم تکرار الفاظ در نماز در فصل اول همین درسنامه )مبطالت نماز، مبطل پنجم )تکلم(( نکته:

 سهوا
آیت اهلل  ،. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانیندارد ینرود اشکال بینصورت نماز از  یادیز ینا ةبه واسط که یمادام -

 (1مکارم

                                                                                 

، اول المقصد العاشار الخلال الواقاع فای الصاالة     « کتاب الصالة . منهاج الصالحین، 1، ماحکام خلل در نماز؛ تحریرالوسیله، 11و  0م  الخلل فی الصالة، ی،العروه الوثق.  1
 .111البحث و م

اگر به حد وسواس برسد بنابراحتیاط واجب باید نماازش را دوبااره    یاشکال ندارد ول ید،چند مرتبه بگو یاطاًاحت یانماز را عمداً  یاز حمد و سوره و ذکرها یاگر قسمت -.  2
 بخواند. )حضرت امام(

 (یندارد. )امام خامنه ا یوسواس مانع یتکرار اذکار و قرائت در نماز از رو -
باه   تواناد یناه، ما   یاا را درست گفته « اَحَد قُلْ هُوَ اهللُ»نه، مثالً شک کند که  یارا درست گفته  کلمه یا یهشک کند که آن آ ی،اکلمه یا یهه بعد از تمام شدن آهر گا -

اگار   یولا  یاد؛ چند بار بگو تواندیمرتبه هم شک کند، م چند اگراشکال ندارد  و  ید،بگو یحدوباره به طور صح یاطاًکلمه را احت یا یهاگر آن آ یشک خود اعتنا نکند؛ ول
اهلل  یات . )آیسات ن یزاز نماز بعد از وقت خوانده شود، جا یبه حدّ وسواس برسد، در وسعت وقت نماز، بهتر است تکرار نکند و در وقت کم که تکرار، موجب شود قسمت

 (یستانیس
تکرار کند تا صحیح بگوید، امّا اگر به حدّ وسواس برسد باید اعتنا نکند و اگر اعتناا کناد نماازش اشاکال دارد و      هرگاه در آیه و یا ذکرى از نماز شک کند باید آن را -

 اهلل مکارم( یتبنابر احتیاط واجب باید دوباره بخواند. )آ
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211101. سایت آیت اهلل مکارم:  1
 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44663&mid=253547
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 نقیصة از جهتبه نماز خلل  -2

 نماز شروطبه 

 یواقع طوشر خلل بهالف( 
 1 .ولو سهوا باشد ط واقعی صحت نماز خلل وارد کند نمازش باطل استودر صورتی که کسی به شر

 یهخلل به طهارت حدث

اذا اخلّ بالطهارة الحدثیّة ساهیا، بان ترک الوضوء او الغسل او التیمّم، بطلت صالته وان تذکّر فی االثناء؛ وکذا لاو   -

 2)مراجع تقلید( تبیّن بطالن احد هذه من جهة ترک جزء او شرط.

 خلل به وقت

به این معنا که حتای در   واهد بودآن داخل در شرط واقعی خ برخی از موارد مصادیق مختلفی دارد و ،وقتشرط خلل به 

 صورت سهو نیز مبطل نماز است؛ مانند کسی که بعد از نماز بفهمد تمام نماز را قبل از وقت خوانده است:

)مراجاع   ... . وجاب اععاادة   فإن تبیّن وقوع الصالة بتمامها قبل الوقت، بطلت و ...إذا تیقّن دخول الوقت فصلّى  -

 1تقلید(

 ری )علمی(ذُکط وشرخلل به ب( 

 عمدا

)ولو شروط ذکری، مانند طهارت خبثیاه، شاروط لبااس و مکاان      صحت نمازشروط به اخالل عمدی و با اختیار  -

  0است. )به فتوا و یا احتیاط( موجب بطالن نمازاجماال  نمازگزار، استقبال و ...(

هر کدام از این و بیان جزئیات  تفصیل مطالب دیدنبرای البته قطعا این مطلب بسیار کلی است و الزم است  نکته:

 مراجعه شود. )درسنامه مقدمات نماز(  محل خودشبه  شروط

 سهوا

احکام خلل سهوی در تمام صورتهایش )جهل به حکم، جهل به موضوع، نسیان، اضطرار( نسبت به شروط ذُکری  -
و از تکرار آن در این  استدر نماز )وقت )فی الجمله(، قبله، لباس، مکان( در درسنامه مقدمات نماز بیان شده 

 درسنامه پرهیز می کنیم.

                                                                                 

 .1م الخلل فی الصالة، ی،العروه الوثق.  1

 .1م الخلل فی الصالة، ی،العروه الوثق.  2
 .1، مأحکام األوقات یفصل ف، أوقات الیومیة ونوافلها یفصل ف. العروه الوثقی، کتاب الصلوه،  1
 .2م الخلل فی الصالة، ی،العروه الوثق.  0
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 نماز اجزاءبه 

 1الف( کم شدن یك رکعت
را که فراموش کرده  یمقدار یداز آخر نماز نخوانده، با یشترب یارکعت  یککه  یایدب یادشاگر قبل از سالم نماز  -

 یآخر نماز را نخوانده، چنانچه کاراز  یشترب یارکعت  یککه  یایدب یادشاگر بعد از سالم نماز اما  به جا آورد
مثالً پشت به قبله کرده  - کندینماز را باطل م یفتد،اتّفاق ب یو چه سهو یانجام داده که اگر در نماز چه عمد

و  یکه انجام عمد یاست و اگر کار طلنمازش با -صورت نماز به هم خورده  یاباطل شده  یشوضو یا
سالم  یرا که فراموش کرده به جا آورد و برا یفوراً مقدار یدم نداده، باانجا کندیآن، نماز را باطل م یسهو

 (آیت اهلل مکارم ،آیت اهلل سیستانیحضرت امام، ) الزم، سجده سهو انجام دهد. یاطبنابر احت یادی،ز

 رکنی واجب کم شدن جزء( ب

 در نماز واجب

 عمدا

 2نماز باطل است. کندکم عمدا اگر رکنى از ارکان نماز را  -

 سهوا

 0.، نمازش باطل است1بگذردآن که محلش  مگر بعد از یایدن یادشرا کم کند و نماز  رکنکه سهواً  یکس -

 در نماز مستحب

 5حکم کم شدن رکن از نماز مستحبی چیست؟
آن که محلش گذشته  مگر بعد از یایدن یادشرا کم کند و  مستحبی نماز رکنی از واجبات یزیکه سهواً چ یکس -

                                                                                 

ساااااایت آیااااات اهلل مکاااااارم:   . 1011 و 1010 مساااااأله؛  توضااااایح المساااااائل جاااااامع،   1، ماحکاااااام خلااااال در نمااااااز  . تحریرالوسااااایله،  1
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211100 

 

 .2، مالخلل فی الصالة. العروه الوثقی،  2
 ویتحقّق فوات محلّ الجزء المنسیّ بأُمور :. 111. آیت اهلل سیستانی، منهاج الصالحین، م 1

ینهما، والتفت بعد الوصول إلى حدّ الرکوع فإنّه یمضی فای صاالته، أمّاا إذا    الدخول فی الرکن الالحق، کمن نسی قراءة الحمد أو السورة أو بعضاً منهما، أو الترتیب ب األوّل:
طلت صالته مطلقاً، وکذا إذا کان التفت قبل الوصول إلى حدّ الرکوع فإنّه یرجع ویتدارک الجزء وما بعده على الترتیب، وإن کان المنسیّ رکناً فإن کان تکبیرة اعحرام ب

 على األحوط لزوماً، فمن نسی السجدتین حتّى رکع أعاد صالته وال یمکنه تدارکهما على األحوط لزوماً. رکوعاً أو سجدتین من رکعة واحدة
صاحّت صاالته ومضاى، نعام إذا     وإذا التفت قبل الوصول إلى حدّ الرکوع تدارکهما وصحّت صالته، وإذا نسی سجدة واحدة أو تشهّداً أو بعضه أو الترتیب بینهما حتّى رکع 

ض هاذه  السجدة فعلیه قضاؤها بعد الصالة کما مرّ، وإن ذکر قبل الوصول إلى حدّ الرکوع تدارک المنسیّ وما بعده علاى الترتیاب، وتجاب علیاه فای بعا       کان المنسیّ
 الفروض سجدتا السهو، کما سیأتی تفصیله.

هو إذا کان المنسیّ تمامه، ومن نسی الساجدتین حتّاى سالّم وأتاى بماا      الخروج من الصالة، فمن نسی التشهّد أو بعضه حتّى سلّم صحّت صالته وعلیه سجدتا الس الثانی:
لزائاد علاى األحاوط لزومااً،     ینافی الصالة عمداً وسهواً بطلت صالته، وإذا ذکر قبل اعتیان بالمنافی رجع وأتى بهما وتشهّد وسلّم ثُمَّ سجد ساجدتی الساهو للساالم ا   

منافی فإنّه یرجع ویتدارک السجدة المنسیّة ویتمّ صالته ویسجد سجدتی السهو على األحوط لزومااً، وإذا ذکار ذلاک    یأت  بال وکذلک من نسی إحداهما حتّى سلّم ولم
 بعد اعتیان بالمنافی صحّت صالته ومضى، وعلیه قضاء السجدة وکذا اعتیان بسجدتی السهو على األحوط األولى کما سیأتی.

لک المنسیّ، کمن نسی الذکر أو الطمأنینة فی الرکوع أو السجود حتّى رفع رأسه فإنّه یمضی، وکذا إذا نسای وضاع بعاض    الخروج من الفعل الذی یجب فیه فعل ذ الثالث:
 المساجد الستّة فی محلّه، نعم إذا نسی القیام حال القراءة أو التسبیح فاألحوط وجوباً أن یتدارکهما قائماً إذا ذکر قبل الرکوع.

 .111مسألة . منهاج الصالحین، 2، ماحکام خلل در نماز؛ تحریرالوسیله، 11، مالصالةالخلل فی  . العروه الوثقی، 0
 .1111توضیح المسائل جامع، م. 2احکام خلل در نماز، م یرالوسیله،تحر. 1110. توضیح المسائل مراجع، م 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44663&mid=253544
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 (آیت اهلل مکارم ،)حضرت امام .بنابر احتیاط واجب باطل می کندباشد، 

برگردد و آن  تواندیمتوجّه شود که شرعاً نم یو وقت یدرا سهواً ترک نما یرکن ی،اگر نمازگزار در نماز مستحبّ -
بعد از  یاد ، به عنوان مثال اگر در نافله مغرب هنگام خواندن تشه1ّشودیرکن را به جا آورد، نمازش باطل م

 )آیت اهلل سیستانی( است، نمازش باطل است. دادهسالم نماز متوجّه شود که دو سجده رکعت اول را انجام ن

 2رکنیغیر  واجبجزء کم شدن ( ج

 عمدا

 1انجام ندادن عمدی و اختیاری واجبات نماز موجب بطالن نماز است. -

 سهوا

 به سبب جهل به حکم

 1(، آیت اهلل مکارمآیت اهلل سیستانیامام خامنه ای، ) .مبطل نماز نیست 0صرجاهل قااز یرکن یرن واجب غشدکم  -

                                                                                 

( 1111آن در مساأله )  یحکرده به جا آورد، با نماز واجب متفاوت است کاه توضا  را که سهواً ترک  یبرگردد و رکن تواندیکه فرد در آن، م یاز جهت زمان ینماز مستحبّ.  1
 ذکر شده است.

کار فراموش شده را انجاام دهاد و دوبااره آن     یدکه مشغول رکن بعد از آن شده، با یایدب یادش ینافله را فراموش کند و موقع یاز کارها یکی. اگر نمازگزار 1111مسأله 
 .کندیرا باطل نم یرکن، نماز مستحبّ یادیحال ز ینارکن را به جا آورد و در 

 

 یاد بار توح یکبار سوره قدر،  یس یمثالً در نماز اوّل ماه، به جا ینکها یاکه قرائت )حمد و سوره( را نخوانده  یایدب یادشطور مثال اگر نمازگزار در نافله صبح در رکوع  به
اگر در نافله صبح رکوع را فراماوش کناد و    ین. همچنکندینم اطلرکوع، نافله را ب یادیحال، ز ینه به رکوع برود و در ابرگردد و آن را بخواند و دوبار یدرا خوانده، با

 .کندیدو سجده نافله را باطل نم یادیبرگردد و رکوع را بجا آورد و دوباره دو سجده را انجام دهد و ز یدبا یایدب یادشدر سجده دوم 
 

که قرائت در  یایدب یادشمثالً اگر در رکعت دوم  شود؛ینم یحکم جار ینشدن رکعت باشد، ا یادتن و به جا آوردن جزء فراموش شده، باعث زذکر است اگر برگش یانشا 
 .شودیرکعت در نماز م یادیصورت، انجام قرائت و آنچه بعد از آن است، موجب ز یندر ا یرابرگردد؛ ز تواندیرکعت اول را فراموش کرده است، نم

 .2، ماحکام خلل در نماز. تحریرالوسیله،  2

 .2، مالخلل فی الصالة. العروه الوثقی،  1
 .  یدکن یفجاهل قاصر و مقصر را تعر.  0
که متوجه جهل خاود   شودیگفته م یبرطرف کردن جهل خود ندارد. جاهل مقصر: به کس یبرا یراه یاو  یستاست که اصالً متوجه جهل خود ن یجاهل قاصر: کس -

 (ی. )امام خامنه اکندیم یدر آموختن احکام کوتاه یول داندیرفع جهالت خود را هم م یبوده و راهها
 یاسات کاه در ندانساتن حکام شارع      یکسا  یگر،د یرتعبنکرده است و به یآن کوتاه یریو در فراگ داندیرا نم یعذر، حکم شرع یاست که ازرو یجاهل قاصر فرد -

اسات کاه امکاان آماوختن      یآن بعداً آشکار شود. جاهل مقصار فارد   یاست؛ هرچند که خطا کردهیاستناد م یو حجت یلدل به یزیچترک  یامعذور است و در فعل 
در آماوختن مساائل    کاه یمانند کسا  یست؛معذور ن یاست که در ندانستن حکم شرع یکس یگر،د یرتعبکرده است و به یآن کوتاه یریدر فراگ یمسائل را داشته؛ ول

عماداً عمالِ    یااط، و چنانچه باا امکاان احت   تاس یاطاحت اشیفهوظ یست،آن قادر ن یریشک دارد و به فراگ یعمل یکه در حکم شرع یکرده باشد. فرد یستس ینی،د
 (سیستانیاهللیت. )آشودیبلکه جاهل مقصر محسوب م آید؛یو داخل در عنوان جاهل قاصر به حساب نم شودیرا ترک کند، مقصر محسوب م یاطمطابق با احت

باه خااطر فارو رفاتن در غفلات و ساهو و        یاا  یقاتیبه منابع تحق یبه خاطر دور بودن شخص از مراکز علم و عدم امکان دسترس یگاه ی،جهل انسان به حکم شرع -
مساائل و   نکاه امکاان آماوخت    یشاود. در مقابال کسا    یگفتاه ما  « جاهل قاصر»شخص  ینرا نمى دهد. به ا یشکه احتمال اشتباه بودن کارها یخطاست به طور

، 1درس ی،. رسااله آموزشا   (مکاارم اهللیتاست. )آ« جاهل مقصر»به منابع و اسباب علم را داشته ولى در فراگیرى آن کوتاهى کرده است و در جهل مانده،  یدسترس
 اهلل مکااااااارم: یااااااتآ یتسااااااا ی،اصااااااطالحات فقهاااااا  یبرخاااااا ینانغاااااارب نشاااااا  یفقااااااه باااااارا  یسااااااتانی،اهلل س یااااااتآ

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=00&lid=1&mid=011212&catid=1 
 
سایت آیت اهلل مکارم:  .1011مسأله ؛ توضیح المسائل جامع، 110112سواالت سامانه جامع  نماز  سوال شماره . سایت ادمین امام خامنه ای،  1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211101 
 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44663&mid=253547
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 به سبب نسیان

آن گذشته باشد، اگر  1آن که محلش مگر بعد از یایدن یادشاز واجبات نمازش را کم کند و  یزیکه سهواً چ یکس -
 سهو انجام ةا سجد بیان شدهد که در محل خو یلیا بنابر تفص یداست و با یحنمازش صح رکن نباشد،واجب 

 یاجزا یانو از م یدقضا نما از دو سجده باشد، بعد از فراغ از نماز یکی یا تشهددهد و جزء فراموش شده را اگر 
آن را جبران کند  یدآورد با یادشده را در محلّش به  دو قضا ندارد. و اگر جزء فراموش یناز ا یرفراموش شده، غ

. و منظور از گذشتن محل آن است که دپشت سر آن باشد، اعاده کن یدن باشد ا و آنچه را که باا اگرچه رک
باشد که از  یمحل آوردن جزء فراموش شده، فعل خاص یابعد از آن است شده باشد،  که یگریداخل رکن د

سربرداشتن از  کند و بعد از آن را فراموش یفعل خاص، گذشته باشد، مانند ذکر رکوع و سجود وقت ینا محل
 2(آیت اهلل مکارمآیت اهلل ، )حضرت امام .یایدب یادشآن ها 

 در این مسئله تفصیالتی مطرح است که می توانید برای مشاهده ان به درسنامه افعال نماز مراجعه نمایید.  نکته:

 کیفیت از جهتبه نماز  خلل -3
 

 اخفات  جهر و خلل به

 اعمد
 3ا به وظیفه اش در جهر و اخفات قرائت عمل نکرد نمازش چه حکمی دارد؟اگر مکلف عمد

در مواردی که باید حمد و سوره ی نماز بلند خوانده شود؛ اگر نمازگزار عمداً تمام یا بخشی از آن را آهسته بخواند  -
امام خامنه ای، آیت ، خوانده شود عمداً بلند بخواند، نماز باطل است. )حضرت امام آهستهو یا در جایی که باید 

 (اهلل مکارم

اگر در جایی که باید نماز را بلند بخواند عمداً آهسته بخواند، یا در جایی که باید آهسته بخواند عمداً بلند بخواند  -
 )آیت اهلل سیستانی( .بنابر احتیاط واجب نمازش باطل است

                                                                                 

 ویتحقّق فوات محلّ الجزء المنسیّ بأُمور :. 111. آیت اهلل سیستانی، منهاج الصالحین، م 1
تیب بینهما، والتفت بعد الوصول إلى حدّ الرکوع فإنّه یمضی فای صاالته، أمّاا إذا    الدخول فی الرکن الالحق، کمن نسی قراءة الحمد أو السورة أو بعضاً منهما، أو التر األوّل:

طلت صالته مطلقاً، وکذا إذا کان التفت قبل الوصول إلى حدّ الرکوع فإنّه یرجع ویتدارک الجزء وما بعده على الترتیب، وإن کان المنسیّ رکناً فإن کان تکبیرة اعحرام ب
 واحدة على األحوط لزوماً، فمن نسی السجدتین حتّى رکع أعاد صالته وال یمکنه تدارکهما على األحوط لزوماً.رکوعاً أو سجدتین من رکعة 

صاحّت صاالته ومضاى، نعام إذا     وإذا التفت قبل الوصول إلى حدّ الرکوع تدارکهما وصحّت صالته، وإذا نسی سجدة واحدة أو تشهّداً أو بعضه أو الترتیب بینهما حتّى رکع 
فای بعاض هاذه     منسیّ السجدة فعلیه قضاؤها بعد الصالة کما مرّ، وإن ذکر قبل الوصول إلى حدّ الرکوع تدارک المنسیّ وما بعده علاى الترتیاب، وتجاب علیاه    کان ال

 الفروض سجدتا السهو، کما سیأتی تفصیله.
ا السهو إذا کان المنسیّ تمامه، ومن نسی الساجدتین حتّاى سالّم وأتاى بماا      الخروج من الصالة، فمن نسی التشهّد أو بعضه حتّى سلّم صحّت صالته وعلیه سجدت الثانی:

لزائاد علاى األحاوط لزومااً،     ینافی الصالة عمداً وسهواً بطلت صالته، وإذا ذکر قبل اعتیان بالمنافی رجع وأتى بهما وتشهّد وسلّم ثُمَّ سجد ساجدتی الساهو للساالم ا   
بالمنافی فإنّه یرجع ویتدارک السجدة المنسیّة ویتمّ صالته ویسجد سجدتی السهو على األحوط لزومااً، وإذا ذکار ذلاک     یأت  وکذلک من نسی إحداهما حتّى سلّم ولم

 بعد اعتیان بالمنافی صحّت صالته ومضى، وعلیه قضاء السجدة وکذا اعتیان بسجدتی السهو على األحوط األولى کما سیأتی.
نسای وضاع بعاض     إذا السجودحتّى رفع رأساه فإنّاه یمضای، وکاذا    الطمأنینة فی الرکوع أوأوعل ذلک المنسیّ، کمن نسی الذکرف الخروج من الفعل الذی یجب فیهالثالث:

 المساجدالستّة فی محلّه،نعم إذانسی القیام حال القراءة أوالتسبیح فاألحوط وجوباًأن یتدارکهماقائماً إذا ذکرقبل الرکوع.
 .  111، مالمقصد العاشر الخلل الواقع فی الصالة ،کتاب الصالة؛ منهاج الصالحین، 2، ماحکام خلل در نماز؛ تحریرالوسیله، 11لصلوة، م. العروه الوثقی، احکام الخلل فی ا 2

 111 مکارم، مآیت اهلل ، توضیح المسائل 1111، م1جامع، ج ، توضیح المسائل011امام خامنه ای، اجوبةاالستفتائات، س. 111، مسئله ی 1مراجع، ج توضیح المسائل -1
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 اسهو
 1مازش چه حکمی دارد؟اگر مکلف سهوا به وظیفه اش در جهر و اخفات قرائت عمل نکرد ن

 یا سوره و حمد خواندن هنگام چنانچه و است صحیح نمازش باشد، مسأله ندانستن یا فراموشی روی از گرا -
 امام، حضرت. )بخواند دوباره خوانده، آهسته یا بلند اشتباه، به که را مقداری نیست الزم شود، متوجه تسبیحات

 (ای خامنه امام
اموشی یا ندانستن مسأله باشد، نماز صحیح است و در این مورد فرقی بین جاهل از روی فر ترک این واجب اگر -

 آنکه مثل -دانسته ندارد که نمازگزار اصل لزوم بلند یا آهسته خواندن را نمی فرقیقاصر و مقصّر نیست و نیز 
 خواندن، آهسته یا بلند مسائل از بعضی به نسبت اینکه یا - بخواند بلند باید را صبح نماز سوره دانستهنمی

عرف است و اگر در بین خواندن حمد  نظر بودن، آهسته یا بلند در مالک دانستهنمی اینکه مثل نداشته اطّالع
چند احتیاط مستحب است دوباره  وسوره بفهمد اشتباه کرده، الزم نیست مقداری را که خوانده دوباره بخواند هر

 )آیت اهلل سیستانی( .بخواند

 باشد کرده کوتاهى مساله گرفتن یاد در که راموشى، یا ندانستن مساله باشد، صحیح است، مگر ایناگر از روى ف -
 )آیت اهلل مکارم( .کند مى اعاده واجب احتیاط بنابر که

 به ترتیبخلل 

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

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

 سهوا
 1حکم رعایت نکردن سهوی ترتیب در نماز چیست؟

 الف( تقدیم رکن بر رکن:

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

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

 در اینصورت که ترک سهوی نیز موجب بطالن است ترتیب ملحق به ارکان نماز خواهد بود. نکته:

                                                                                 

، 1مراجع، ج توضیح المسائل 111. امام خامنه ای، نماز م 1والذکر، م القراءة فی القول ،1. تحریر الوسیله، ج11العروه الوثقی، فصل فی الخلل الواقع، فی الصلوة، م -1
 111آیت اهلل مکارم، م ، توضیح المسائل 1111، م1جامع، ج توضیح المسائل. 111مسئله ی 

 آموزشای  . رساله1111سیستانی، م اهلل آیت جامع المسائل ، تحریر الوسیله، فصل فی الترتیب، توضیح1111الترتیب، توضیح المسائل مراجع، م فی فصل الوثقی، وه. العر 2
 .01درس ای خامنه امام

تاا   1111سیساتانی، م  اهلل آیات  جامع المسائل توضیح الترتیب، فی فصل الوسیله، ، تحریر1112تا  1111از م مراجع، المسائل الترتیب، توضیح فی فصل الوثقی، . العروه 1
 .01درس ای خامنه امام آموزشی ، رساله1121
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 ب( تقدیم غیر رکن بر رکن:

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

 خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 ج( تقدیم رکن بر غیر رکن:

 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، مشغول سوره خواندن به و کند فراموش را حمد که آن مانند -
 را چیزی آن، از بعد و بخواند( حمد مثالً) کرده فراموش را آنچه باید صورت، این در: است نخوانده را حمد که
)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل  .بخواند دوباره( سوره مثالً) خوانده جلوتر اشتباهاً که

 مکارم(

 1خلل به مواالت

 عمدا
 نماز صورت که نیندازد فاصله ای گونه به نماز کارهای بین که معنی این به است واجب نماز کارهای در مواالت -

 مواالت اگر این بر بنا( نیست نماز: شود گفته که) باشد صحیح آن از نماز نام سلب که طوری به ببرد، بین از را
 دادن انجام پی در پی معنای به مواالت اما و شود می باطل نمازش کند ترک سهواً یا عمداً را معنی این به

 .شود می باطل( واجب) احتیاط بنابر نماز ا سهواً نه ا عمداً آن ترک با و است واجب نیز احتیاط، بنابر عرفی،
 )حضرت امام(

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

 سهوا

 ورد:الف( در حدی که صورت نماز به بخ

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

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

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

                                                                                 

 .1120، توضیح المسائل جامع، م 01درس ای، خامنه امام آموزشی . العروه الوثقی، فصل فی المواالة، رساله 1
 .1120م جامع، المسائل . توضیح 2
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 ب( در حدی که صورت نماز به هم نخورد:

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

 1برود تکلیف چیست؟ بین از نماز صورت که نباشد
 چیزی که صورتی در و بخواند معمول طور به را کلمات یا هاحرف آن باید باشد، نشده بعد نرک مشغول چنانچه -

 را آن و است صحیح نمازش باشد، شده بعد رکن مشغول اگر و نماید تکرار را آن است الزم خوانده، آن از بعد
 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( .دهد ادامه

                                                                                 

 .110، توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، م1120، توضیح المسائل جامع، م 01درس ای، خامنه امام آموزشی لمواالة، رساله. العروه الوثقی، فصل فی ا 1


