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 "بسم الله الرحمن الرحیم"

 فصل اول: اسباب وجوب نماز آیات

 موارد وجوب نماز آیات

 در چند مورد نماز آیات واجب می شود؟
  0(مکارم  الله  آیت ای، خامنه امام امام، حضرت) .است چیز چهاراسباب وجوب نماز آیات  -
  1(آیت الله سیستانی)سه چیز است. ات اسباب وجوب نماز آی -

 : خسوف و کسوفو دوم مورد اول

 .هر چند که  قسمتی از آن باشد و کسی هم از آن نترسد خسوف ) گرفتن ماه(و کسوف )گرفتن خورشید(  -
 1(، آیت الله سیستانیآیت الله مکارم امام خامنه ای، )حضرت امام،

 وم: زلزلهسمورد 

 0حضرت امام، امام خامنه ای، آیت الله مکارم()ه شود اگر چه کسی نترسد. واجب است نماز آیات خواند -

 5(آیت الله سیستانی). بنا براحتیاط واجب نماز آیات  بخواند -

 حوادث زمینی و آسمانی مورد چهارم:

 6آیا برای حوادث اسمانی و زمینی نماز آیات واجب می شود؟
 صاعقه و سرخ سیاه، بادهای مانند باشد؛ آسمانی چه ود،ش مردم بیشتر ترس باعث که عادی غیر یحادثه هر -

 )حضرت امام(. زمین رفتن فرو مانند باشد؛ زمینی واجب بنابراحتیاط یا برق و رعد ،.

)امام   .صاعقه و سرخ سیاه، بادهای مانند شود، مردم بیشتر ترس باعث که آسمانی عادی غیر یحادثه هر -
 خامنه ای(

و سرخ و مانند اینها از آیات آسمانی، در صورتی که بیشتر مردم بترسند و  یاهسدر رعد و برق و بادهای  -
همچنین در حوادث زمینی مانند فرو رفتن زمین و افتادن کوه که موجب ترس اکثر مردم شود، بنابر احتیاط 

 )آیت الله سیستانی( .مستحب، نماز آیات ترک نشود

                                                           
 ، 0م 090 ص الصلاةالایات فی القول فصل 0ج  تحریرالوسیله – 0090،م801ص  0توضیح المسائل مراجع ج -107، فصل فی صلاة الایات ،ص0عروة الوثقی ج -0

 55درس ،0ج رهبری، معظم مقام آموزشی رساله

 ، المقصد السادس، صلاة الآیات المبحث الاول119، باب الصلاة الایات ص0ین ،جمنهاج الصالح -1

،  0م 090فصل القول فی الصلاةالایات ص  0، تحریرالوسیله  ج 0090،م801ص  0، توضیح المسائل مراجع ج 107، فصل فی صلاة الایات ،ص0عروة الوثقی ج 1 -
  55، درس0رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج

 0090،م801ص  0، المقصد السادس، صلاة الآیات المبحث الاول ، توضیح المسائل مراجع ج119، باب الصلاة الایات ص0هاج الصالحین ،جمن -0

 ، المقصد السادس، صلاة الآیات المبحث الاول119، باب الصلاة الایات ص0منهاج الصالحین ،ج 5-

، امام خامنه ای، 0090،م 801، ص0توضیح المسائل مراجع ،ج 0م/071ص/0ج/ الوسیله تحریرمام، حضرت ا 107، فصل فی صلاة الایات ،ص0عروة الوثقی ج -1
و سایت  0187م مکارم، الله آیت المسائل توضیح 0811 مساله ،0ج سیستانی، الله آیت جامع المسائل توضیح از طرف دفتر معظم له، 99اختلاف فتاوی ارسالی سال

 معظم له:

00517&catid=151517&mid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=253507&catid=44537
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=253507&catid=44537
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 براى بلکه بترسند، مردم بیشتر که صورتى در آسمانى فناکخو حوادث هرگونه و سرخ و سیاه بادهاى و صاعقه -
 .بخوانند آیات نماز که است آن واجب احتیاط شود مردم بیشتر وحشت موجب اگر نیز زمینى خوفناک حوادث

 آیت الله مکارم()

 دارد؟ آیات نماز هم سیل آیا
 مردم غالب که است برقی و رعد با همراه که بیفتد اتفاق سیلی اگر البته نیست، واجب آیات نماز سیل برای -

 مردم غالب که نحوی به باشد آن فرورفتگی و زمین رانش با همراه اگر و شود می واجب آیات نماز بترسند
 0)امام خامنه ای( .است واجب آیات نماز واجب احتیاط بنابر بترسند

 آیات نماز برای مردم اکثریت ترسیدن در شک

 نه یا اند ترسیده مردم اکثریت آیا که داند نمی فرد و آید می شدید های باران یا باد که زمانی آیا

 2است؟ واجب آیات نماز خواندن است ترسیده خودش ولی
 )آیت الله مکارم( .ندارد آیات نمازفرض مذکور  -

 تعدد نماز آیات بخاطر تعدد سبب آیات

 ؟ت موجب تعدد نماز آیات می شوداآیا تعدد سبب آی
 0(1سیستانی، آیت الله مکارم، آیت الله )حضرت امام متعدد می شود. نماز آیات هم جوبومتعدد شود  اگر سبب -

 زلزله های متعدد و پس لرزه ها

پس لرزه نماز آیات جداگانه  برای هر . آیادر مناطق زلزله خیز که پس لرزه های متعدد می آید

 واجب می شود؟ 
سوس باشد و از یکدیگر جدا باشد که عرفا زلزله در صورت نامحسوس بودن نماز آیات واجب نیست واگر مح -

 6(5یک نماز مستقلی لازم است. )امام خامنه ای، آیت الله سیستانی دیگری شمرده شود برای هر

شود؛ ولى چنانچه مستلزم عسر هاى محسوس نماز آیات دارد مگر آنها که در حین نماز آیات واقع مىلرزه پس -

 7)آیت الله مکارم( .حرج برطرف شود کافیست و حرج باشد به مقدارى که عسر و

 آنها  اصلا ولی نماید اعلام ای منطقه در آِن تعداد ذکر با را زمین خفیف های لرزش وقوع نگاری زلزله مرکز اگر نکته:

 .نیست واجب آِیات نماز نکنیم، احساس را

 شهری که آیه در آن اتفاق افتاده

 0یا فقط مردم همان شهر باید نماز آیات بخوانند؟اگر آیات مذکور در شهری اتفاق بیفتد آ
                                                           

 0198/10/11: استفتاء تاریخ    910717: استفتاء . سایت ادمین امام خامنه ای، شماره 0

 . سایت معظم له: 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00501&mid=151581 

  است. کافی آیات نماز یک همان شود واقع امور این آیات نماز بین در اگر -1

 705،م 100،ص، 0منهاج الصالحین ، سیستانی،ج -0091،م  801،ص 0المسائل مراجع ،جتوضیح  -10،م111، ص 0عروه الوثقی ، صلاة الایات ،ج -0

 نسبت به وجوب نماز آیات بخاطر زلزله، احتیاط واجب دارند.یت الله سیستانی آ -5

 سایت آیت الله سیستانیو  705و  -701س  ،اجوبةِ الاستفتائات رهبری، -1

 لرزه. پس از بعد آیات نماز وبوج ایات، نماز استفتائات، سایت، مکارم، -7

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44540&mid=253580
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مردم همان شهر باید نمازآیات بخوانند و به مردم جاهای دیگر واجب نیست ولی اگر مکان آنها به قدری  فقط -
)حضرت امام، امام خامنه ای، نزدیک باشد که با آن شهر یکی حساب شود نماز آیات بر آنها هم واجب است. 

  آیت الله مکارم(

 باید جاهمان مردم فقط شود، احساس و بیفتد اتّفاق مکانی هر در است، واجب آنها برای آیات نماز که واردیم -
 هایمکان آن هرچند شود؛نمی واجب اند،ننموده احساس را آیه که دیگر جاهای مردم بر و بخوانند آیات نماز

 ه سیستانی()آیت الل. باشند آن نزدیک و مجاور یا مکان آن به متّصل دیگر،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
توضیح  701 س007 ص رهبر الاستفتائات اجوبة -0م ، 091 ص الایات، صلاة فی القول ، 0 ج الوسیله تحریر – 0090م 800،ص  0توضیح المسائل مراجع ج0 -

 .0811المسائل جامع، م
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 آیات نماز خواندن وقت: دوم فصل

 کسوف و خسوف

  در خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی، چه زمانی است؟ خواندن نماز آیاتوقت 
 ابتدای وقت آن (الف

ه ای، امام خامن)حضرت امام، از زمانی که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می کند نماز آیات را باید بخواند.  -

 1آیت الله مکارم، آیت الله سیستانی(

  2انتهای وقت آن (ب

 (، امام خامنه ایامام )حضرتبنا برا حتیاط واجب  به قدری تاخیر نیندازد که شروع به باز شدن کند.  -

به قدری تاخیر نیاندازد که شروع به باز  مانی که به حالت طبیعی برنگشته ادامه دارد، گر چه بهتر استتا ز -
آیت الله ) .کند ولی تمام کردن نماز آیات را می توان تا بعد از باز شدن خورشید یا ماه تاخیر انداختشدن 

 سیستانی(

  ()آیت الله مکارم .وقت آن تا زمانی است که همه آن باز نشده باشد -

 سوف خسوف و کیت در صورت تاخیر انداختن نماز آیات کیفیت ن

نماز را  ،دخیر بیندازد که خورشید یا ماه شروع به باز شدن کناگر خواندن نماز آیات را به قدری تا

 1؟با چه نیتی بخواند
 (، امام خامنه ای)حضرت امامباید نیت ادا و قضا نکند.  -

 )آیت الله مکارم، آیت الله سیستانی(نیت ادا مانعی ندارد.  -

   سوفخسوف و اتمام کیت در صورت کیفیت ن

 نیتی چه باید ی یا ماه گرفتگی، بخواهد نماز آیات را بخواند،شدن خورشید گرفتگ تمام از بعد اگر

 ؟کند

 4آیت الله مکارم، آیت الله سیستانی(امام خامنه ای، ند . )حضرت امام، بخوانیت قضا  نماز را به -

آیات  بنا براحتیاط واجب برای قضای نماز، باشد نخوانده نماز عمدا مکلف و باشد گرفته ماه یا خورشید تمام اگر :نکته

 5(سیستانیآیت الله )غسل نموده و سپس نماز آیات را به نیت قضا بخواند . 

 کوتاه بودن مدت گرفتن خورشید و ماه

 وظیفه چیست؟ویا کمی بیشتر باشد، اگرمدت گرفتن خورشید وماه به اندازه یک رکعت باشد 

                                                           
 .0151117 شماره سوال  متفرقه مسائل  جامع مانهسا ، سایت ادمین امام خامنه ای، سوالات0095،م  0توضیح المسایل مراجع ،ج -0

 0095م 800،ص  0توضیح المسائل مراجع ج -1

 الایات، سایت ادمین امام خامنه ای، سوالات صلاة فی ،فصل 108ص ، 0الوثقی،ج عروة – 0،م  091، ص  0تحریر ،ج -0091،م  805توضیح المسائل مراجع ،ص  -1
 .0198/01/19تاریخ:  0151117 شماره سوال  متفرقه مسائل  جامع سامانه

 رهبری ، سایت   -،فصل فی صلاةالایات 108،ص0،ج ،عروة 0م ،091 ،ص 0،ج تحریر –توضیح المسائل مراجع ،همان 0 -

  9م به تعلیقه ، الایات صلاة فی فصل ،0،ج الوثقی عروة – 711، صلاة الایات ،م 0،منهاج الصالحین ،ج -5
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نماز را نخواند، تا به اندازه  اگر مدت گرفتن خورشید یا ماه بیشتر از خواندن یک رکعت باشد ولی انسان  -
خواندن یک رکعت به آخر وقت آن مانده باید نیت ادا کند بلکه اگر مدت گرفتن آنها به اندازه خواندن یک 

 0)حضرت امام( بخواند و اداء است.بنابر احتیاط واجب باید نماز آیات را رکعت هم باشد 

رکعت نماز یا کمتر باشد، باید فرد نماز آیات را به نیّت  اگر مدّت گرفتن خورشید یا ماه، به اندازه خواندن یک -
ادا بخواند و همچنین است اگر مدّت گرفتن آنها بیشتر باشد ولی فرد نماز را نخواند تا به اندازه خواندن یک 

 .ودشرکعت یا کمتر، به آخر وقت آن مانده باشد که در این صورت، نماز آیات، باز هم باید به نیّت ادا خوانده 

 2)آیت الله سیستانی(

 3(آیت الله مکارم )بنا براحتیاط واجب به قصد ما فی الذمه بخواند.  -

  وفهزلزله و سایر آیات مخ

و اگر مکلف سایر آیات مخوفه وقت معینی دارد  آیا خواندن نماز آیات برای زلزله و رعد و برق و

 4؟فورا نماز آیات را نخواند حکم آن چیست
رعد و برق و مانند اینها اتفاق می افتد انسان باید فورا نماز آیات را بخواند و اگر نخواند  موقعی که زلزله و -

 )حضرت امام( معصیت کرده و تا آخر عمر بر او واجب است و هر وقت بخواند ادا است.

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

افتد و انسان بخواهد احتیاط کند )که این احتیاط در زلزله موقعی که زلزله، رعد و برق و مانند اینها اتّفاق می -
ت داشته باشد، لازم نیست نماز آیات را فوراً بخواند و احتیاط واجب و در بقیه مستحب است(، اگر وقتشان وسع

اگر وقت تنگ باشد، مثل بسیاری از موارد زلزله، باید فوراً آن را بخواند طوری که در نظر عرف تأخیر محسوب 
 نیست واجب او بر آیات نماز خواندن بگذرد، آیه به متّصل زمان تا بیاندازد تأخیر به را نماز خواندن اگر و نشود
 )آیت الله سیستانی( .بخواند قضاء و ادا نیّت بدون بعداً  را آن که است مستحب احتیاط ولی

 معصیت نخواند اگر و بخواند را آیات نماز بلافاصله باید افتد مى اتّفاق آن مانند و صاعقه یا زلزله که هنگامى -
 )آیت الله مکارم( .آن است که تا آخر عمر هر وقت توانست بخواند ط مستحباحتیا و کرده

 معنای فوری بودن نماز آیات زلزله

این که فرموده اید این نماز واجب فورى است، آیا کارهایى مانند قضاى حاجت، یا پرداخت بدهى، 

 5و مانند آن، منافات با فوریّت آن دارد؟
 د. )ایت الله مکارم(د و عقب نیاندازمراد آن است که سهل انگارى نکن -

                                                           
  0097،م 0توضیح المسائل مراجع ،ج-0

  0819سیستانی ، رساله جامع ،م  -8م - 110صاحب عروة،ص-1

  8، فصل فی صلاة الایات ، تعلیقه بر م 0مکارم، عروه الوثقی ، ج -1

 ، جامع مسائل، آیت الله سیستانی توضیح ال99امام خامنه ای، جزوه ارسالی اختلاف فتاوی از طرف دفتر معظم له در سال  0098،م0توضیح المسائل مراجع ،ج -0
 0191مساله مکارم الله آیت رساله  ،0801م

   آیات نماز فوری وجوب از منظور آیات، نماز وجوب شرایط ایات، نماز استفتائات، سایت، مکارم، -5

https://makarem.ir/main.aspx?mid=343645
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 امدادگری ی وظیفه و آیات نماز شدن قضا بین امر دوران

 دفن و آیات نماز یا( ب مصدومین؛ جان نجات و آیات نماز بین( الف :گردد دایر امر که صورتی در

 1است؟ مقدم دیگری بر یک کدام شرعاً اموات،
 تا و باشد، داشته مصدومین برای جانی خطر عادی صورت به مازن خواندن که دهدمی عقلائی احتمال اگر( الف -

 و رکوع و بخواند، کردن کار حین در را نماز باید بخواند، عادی صورت به را نماز تواند نمی نماز، وقت آخر
 نماز، و ندارد؛ وجود تعارضی( ب .نماید مراعات را قبله جهت ممکن، حد تا و دهد، انجام اشاره با را سجده

 تأخیر در یا و گردد؛ ها زنده اذیّت و میّت شدن تباه و تغییر مستلزم دفن، در تأخیر مگر است، دفن بر ممقدّ
 عمل الف مورد همانند صورت این در که باشد، میّت بر ها این مانند و دشمن یا و سیل، یا درّنده خوف دفن،
 )امام خامنه ای( .شودمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .11طبیعی، س وبلایای حوادث . سایت امام خامنه ای، احکام 0
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 آیات مازنفصل سوم: کیفیت 

 روشهای مختلف انجام نماز

 0نماز آیات را به چند صورت می توان خواند؟

اقی موارد ترکیب این سه روش و ب که البته در حقیقت سه روش بیشتر نیست می شود خواندنماز آیات را به نه صورت 

 است: با یکدیگر

 اولروش  .0

ن است که انسان بعد از نیت تکبیر بگوید و نماز آیات دو رکعت است در هر رکعت پنج رکوع دارد و دستور آ -
یک حمد و یک سوره  تمام بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع بر دارد. دوباره یک حمد و سوره بخواند باز به 
رکوع رود تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و بر خیزد و رکعت دوم را مثل رکعت 

 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم(و تشهد بخواند و سلام دهد. اول به جا آورد 

 2دوم روش .1

در نماز آیات انسان می تواند بعد از نیت و تکبیر وخواندن حمد آیه های یک سوره را به پنج قسمت تقسیم  -
و بدون اینکه حمد بخواند قسمت دوم از  و یک آیه یا بیشتر از آن را بخواند و به رکوع رود و سر بر دارد کند

همان سوره را بخواند و به رکوع رود و همینطور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید. مثلا:  به قصد سوره 
)قل هو الله احد ( )بسم الله الرحمن الرحیم ( بگوید و به رکوع رود بعد بایستد و بگوید )قل هوالله احد( دو باره 

به رکوع رود و باییستد و بگوید )لم یلد و لم یولد(  ود و بعد از رکوع بایستد و بگوید )الله الصمد( بازبه رکوع ر
بعد از آن به رکوع پنجم رود و بعد از سر  و بگوید ) ولم یکن له کفوا احد( و و برود به رکوع باز هم سر بر دارد

جا آورد و بعد از سجده دوم تشهد بخواند و نماز برداشتن دو سجده کند و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول به 
 ، آیت الله مکارم(امام)حضرت را سلام دهد.  

های یک سوره را پنج قسمت کند و یک آیه یا بیشتر از آن را حمد، آیه خواندنبعد از نیّت و تکبیرة الاحرام و  -
ط لازم، باید جمله کامل باشد. همچنین تواند بخواند؛ ولی بنابر احتیابخواند؛ بلکه کمتر از یک آیه را نیز می

 به «الرَّّحیم نِبِسْمِ اللهِ الرَّّحْم»بنابر احتیاط واجب، از اول سوره شروع کند و نیز بنابر احتیاط لازم، به گفتن 
 اینکه بدون و بردارد سر و برود رکوع به شد ذکر که هاییویژگی با آیه خواندن از پس و نکند اکتفاء تنهایی

سمت دوم از همان سوره را بخواند و به رکوع برود و همین طور تا پیش از رکوع پنجم سوره را ق ند،بخوا حمد
 امام خامنه ای، آیت الله سیستانی(. )تمام نماید

 سومروش  .1
از آن تلفیقی از نوع اول و دوم است به این صورت که در هر رکعت سوره را به کمتر از پنج قسمت  عتیهر رک -

کرد لازم است حمد را بخواند و سپس تمام یا بعضی ازسوره دیگر را  تمامهر وقت سوره را تقسیم کند  لکن 
شود. همچنین سوره از  می )در این نوع سوم درهر رکعتی حمد بیشترازیکبار خوانده بخواند و به رکوع رود.

                                                           
،  0، تحریر الوسیله ج55، درس 0رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج -0517،م 809، ص 0، جتوضیح المسائل مراجع -0،م 109، فی صلاة الایات ، ص0عروة،ج-0

 9،م 091ص 

و  051 م ،0199 پاییز له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام 9 ،م 091 ص ، 0،ج الوسیله تحریر – 0518،م  811،ص  0توضیح المسائل مراجع ، ج1  -
 .0800امع آیت الله سیستانی، مساله ج توضیح المسائل؛ 051
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نجم به آخر و در این صورت واجب است که آن سوره را تا قبل از رکوع پ بیشتر خوانده می شود یکبار

   1)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت الله مکارم، آیت الله سیستانی((برساند.

 چهارمروش  .0

 .را به صورت اول و رکعت دیگر را به صورت دوم بجا آورد رکعت اول -

 روش پنجم .5

 رکعت اول به صورت دوم و رکعت دوم به صورت اول بجا آورده می شود. -
 روش ششم .1

 رکعت دوم به سوم خوانده می شود.رکعت اول به صورت اول و  -

 هفتمروش   .7

 رکعت اول به صورت سوم و رکعت دوم به صورت اول خوانده می شود. -
 هشتمروش  .8

 رکعت اول به صورت دوم و رکعت دوم به صورت سوم خوانده می شود. -

 روش نهم .9

ه ای، آیت الله رکعت اول به صورت سوم و رکعت دوم به صورت دوم خوانده می شود. )حضرت امام، امام خامن -

 2 مکارم، آیت الله سیستانی(

 دند و به بعضی دیگر تصریح ندارد.امام خامنه ای در اجوبه به بعضی از صورتها اشاره کر نکته:

 آیات نماز رکعت هر در قسمت پنج به سوره دو تقسیم

 2 به را توحید مثلا؟ )کرد تفسیم قسمت 5 به را سوره 2 میتوان رکعت یک در آیات نماز در آیا

 (قسمت 3 به را ناس و قسمت

 1)آیت الله مکارم( .نیست جایز آیات نماز رکعت درهر قسمت پنج به سوره دو تقسیم -

 آیات نماز در قسمت دو به آیه یک تقسیم

 از منظور آیا کرد، تقسیم قسمت پنج به توانمی را سوره اید،فرموده آیات نماز با رابطه در که این

 یک «یلد لم» که این مثل کرد؛ تقسیم قسمت دو به را ایآیه توانمی یا است آیه یک قسمت، هر

 4باشد؟ قسمت یک «یولد ولم» و قسمت

                                                           
 ، 0،ج منهاج ،9 ،م 091 ص0ج الوسیله تحریر ترجمه -0مساله الآیات، صلوة کیفیة 109ص ،0،ج عروةالوثقی – 0518، م  809، ص 0توضیح المسائل مراجع ،ج 0 -
  701 ،س007 ص استفتائات رهبر -101ص

 ، 0،ج منهاج ،9 ،م 091 ص0ج الوسیله تحریر ترجمه -0مساله الآیات، صلوة کیفیة 109ص ،0،ج وةالوثقیعر – 0518، م  809، ص 0توضیح المسائل مراجع ،ج 1 -
  701 ،س007 ص استفتائات رهبر -101ص

 . سایت آیت الله مکارم: 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00519&mid=151511 

 ، سایت آیت الله مکارم:0800آیات، توضیح المسائل جامع، م نماز در قسمت دو به آیه یک تقسیم آیات، نماز جدید امام خامنه ای، . استفتائات 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00501&mid=151587 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44539&mid=253536
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44540&mid=253587
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 )امام خامنه ای( .ندارد اشکال سؤال، در شده ذکر نحو به تقسیم -

 نی()آیت الله سیستا .باشد کامل جمله باید لازم، احتیاط بنابر ولی بخواند؛ تواندمی نیز را آیه یک از کمتر -

 )آیت الله مکارم( .دارد اشکال آیه یک از کمتر -

 اکتفاء به بسم الله بجای یک آیه

 آیا با بسم الله سوره، به تنهایی، می توان  به رکوع رفت؟

  0بله می توان به بسم الله اکتفا کرد و به رکوع رفت. )حضرت امام، آیت الله مکارم( -

 1نه ای، آیت الله سیستانی(بنا بر احتیاط واجب کفایت نمی کند. )امام خام -

 تکلیف نمازهایی که تا کنون به بسم الله اکتفا شده

گیرند را به تنهایی آیه در نظر نمی« بسم الله الرحمن الرحیم»ام حضرت آقا اینجانب متوجه شده

خواندم و آن را به پنج آیه ـ با در صورتی که بنده تا قبل از این در نماز آیات، سوره توحید را می

کردم. تکلیف نمازهای آیاتی که به این صورت حساب بسم الله به عنوان یک آیه ـ تقسیم می

 3خوانده شده چگونه است؟
به « بسم الله الرحمن الرحیم»اید، صحیح است لکن بعد از این بنابر احتیاط به نمازهایی را که تاکنون خوانده -

 (لله سیستانی، آیت اامام خامنه ای) .عنوان یک آیه اکتفا ننمایید

 انجام نماز آیات در واجبات و مستحباتمسائلی 

 نماز آیاتدر واجبات و مستحبات 

و شرایط و  آنچه در نماز یومیه واجب و مستحب است در نماز آیات هم واجب و مستحب می باشد )از اجزاء -
امام خامنه ای، ضرت امام، ح. )خواهد آمددر ادامه ر از اذان واقامه که حکم آن به غی اذکار واجبه و مندوبه(

 4آیت الله مکارم، آیت الله سیستانی(

 اذان و اقامه حکم گفتن 

  5ایا نماز آیات اذان و اقامه دارد؟

 نماز در ولى باشد،مى مستحبّ و واجب هم آیات نماز در است، مستحبّ و واجب یومیّه نماز در که چیزهایى -
 )حضرت امام( .«الصلاة: »بگویند ثواب امید قصد به رتبهم سه اقامه و اذان جاى به است مستحبّ  آیات

                                                           
 0199 ،م مکارم -0518، م 0امام ، توضیح المسائل مراجع ، ج -0

ید، نماز آیات، ادامه بسمله...، ؛ رهبری، استفتائات جد0518آیة الله خامنه ای سایت رهبری ؛ رساله امام، م  -صورت دوم0800، م518سیستانی، رساله جامع ،ص  -1

(http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=09 ؛ رهبری، رساله آموزشی، درس )کیفیت نماز آیات111، ص55 ، 

 .159، استفتائات آیت الله سیستانی، سه بسمله به جای یک آیه، سوال دوم. استفتائات جدید، نماز آیات، ادام 1

 پاییز له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام 810،ص 0501، م 0توضیح المسائل مراجع ،ج -01م  -091ص 0تحریر ج- ،1، م 111، ص 0عروة،ج -0
 .050م ،0199

 ؛0808، م0ججامع، توضیح المسائل له، معظم دفتر طرف از 99سال ارسالی فتاوی اختلاف ای، خامنه امام، 0501، مح المسائل مراجعتوضی -5
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 نماز در فقط است، مستحب و واجب هم آیات نماز در است مستحب و واجب روزانه نماز در که کارهایى تمام -
)امام خامنه ای، آیت الله  .گویدمى «الصَّّلاة» ثواب امید به مرتبه سه آن جاى به و نیست اقامه و اذان آیات

 مکارم(

 مرتبه سه اقامه، و اذان جای به رجاءً  است بهتر شود،می خوانده جماعت با اگر و ندارد اقامه و اذان آیات مازن -
 آیت الله سیستانی(). است نشده وارد «الصَّّلاةَّ » مرتبه سه گفتن جماعت، غیر در و «الصَّّلاةَّ: »شود گفته

 جهر و اخفات حکم 

 آهسته؟ یا بخوانند بلند باید را آیات نماز مردان

 0)امام خامنه ای( .بخوانند بلند را آن قرائت است مستحب -

 خواندن قنوت

 1؟ه زمانی انجام می شودقنوت در نماز آیات چ

مستحب است پیش از رکوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند و اگر فقط یک قنوت پیش از  -
 (آیت الله سیستانی ای، امام خامنه )حضرت امام، رکوع دهم  بخواند کافى است.

 آن شماره که هایی رکوع) دوم قیام هر در است مستحب البته بخواند قنوت دهم رکوع از قبل است مستحب -
 پنج ، رکعت دو مجموع در که بخوانند قنوتی ، رکوع از قبل و آن از بخشی یا سوره قرائت از بعد( است زوج

 )آیت الله مکارم( .آورند بجا دهم رکوع از قبل قنوت کی فقط توانند می امر سهولت برای و شود می قنوت

 آیات نماز در تکبیر و "حمده لمن الله سمع" گفتن استحباب

 3است؟ مستحب حمده لمن الله سمع گفتن آیات نماز در رکوع هر از قبل آیا
 بگوید "دهحم لمن الله سمع" دهم و پنجم رکوع از بعد و بگوید تکبیر رکوع هر از بعد و قبل است مستحب -

 )امام خامنه ای( .نیست مستحب تکبیر( دهم و پنجم رکوع از بعد)اینجا اما

 نیز و بگوید «اکْبَّرُ اللَّّهُ» وَّ «حَّمِدَّهُ لِمَّنْ  اللَّّهُ سَّمِعَّ» سجده براى شدن خم از قبل رکعت هر در است مستحب -
 راه اثنای در که نباشد مقید یا و شود گفته هرا اثناء در تکبیر اگر البته. بگوید تکبیر آن از بعد و رکوع هر از قبل

 )آیت الله مکارم( .ندارد مانعی بگوید مطلق ذکر قصد به و نه یا بگوید

 جماعت خواندن نماز آیات

 0آیا می شود نماز آیات را به جماعت خواند؟
 آیت الله مکارم(شود به جماعت خواند. )حضرت امام،  مینماز آیات را  -

                                                           
 آیات نماز در خواندن تفتائات جدید امام خامنه ای، نماز آیات، بلند. اس 0

 و سایت آیت الله مکارم:. 051م  ،0199 پاییز له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام، 0501، مساله 0رساله مراجع، ج 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00501&mid=151591 

 سایت آیت الله مکارم: ـ0111مسأله ، توضیح المسائل 0197/11/10، تاریخ: 911191 شماره سوال  نماز  جامع سامانه . سایت ادمین امام خامنه ای، سوالات 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00501&mid=151590 

 0801م ،0ج سیستانی، توضیح المسائل جامع،– 01 ،م 110ص ، 0ج تحریر – 01، م  111، ص  0عروة ج -0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44540&mid=253592
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44540&mid=253591
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 طواف نماز واجب احتیاط بنابر ولی بخوانند؛ جماعت به را گرفتگی ماه و گرفتگی خورشید آیات نماز است جایز -
 (سیستانی الله آیت) .باشدنمی صحیح - جماعت به - گرفتگی ماه و خوردشید غیر در آیات و

 می باشد جماعتبه  که تیآیا نمازوظیفه مأمومین در 

 خوانده می شود؟، نماز به چه صورتی جماعت صورت به آیات نماز در
زمان  امام به تنهایی حمد و سوره را می خواند اما در افعال و اقوال مامومین وظیفه خود را انجام می دهند و -

به امام قبل از رکوع اول یا حد اقل در رکوع اول رکعت اول یا رکوع اول رکعت دوم باشد تا نظم  اقتدا نمودن

 1سیستانی،آیت الله مکارم()حضرت امام، آیت الله  رکوع هایش حفظ شود.

 آیات جماعت نماز به رسیدن دیر

 بخواند؟ باید طورچه را نمازش برسد، جماعت آیات نماز اول رکعت دوم رکوع به کسی اگر
 1)امام خامنه ای( .است اشکال محلّ  جماعت، در شدن داخل مرقوم، فرض در -

 ولى برسد،( دوّم رکعت یا باشد اوّل رکعت در اهخو) اوّل رکوع در که این مگر دارد اشکال صورت این در اقتدا -
 1)آیت الله مکارم( .است مشکل آن، از پس کردن اقتدا

 خوانده فرادا را آیات نماز قبلا که کسی امامت

 4بایستد؟ جماعت امام تواند می شخص همان دوباره شده خوانده فرادا اگر آیات نماز
 )آیت الله مکارم( .نماید اعاده و کرده امتام خوانده فرادا که را آیاتی نماز نیست جایز -

 مبطلات و شکیات در نماز آیات

 آیات نماز شک در رکعات

 وظیفه چیست؟ ،ار در رکعات نماز آیات شک کندگزنماز اگر

)حضرت امام، آیت الله باطل است .  ، نمازشک در رکعات نماز آیات در صورتی که فکرمان به جایی نرسدبا  -

 5ستانی(مکارم، آیت الله سی

 شک در تعداد رکوع

وظیفه  ،رکوع پنجرکوع کرده یا چهار اگر کسی در رکوع های نماز آیات شک کند مثلا شک کند 

 1چیست؟

                                                           
  701 م ، 101 ص ، 0ج ، سیستانی منهاج-01 ،م الایات صلاه فی فصل ،0،ج الوثقی ،عروه ، ،مکارم امام، – 01،م  110، ص 0تحریرالوسیله ج -0

 آیات جماعت نماز به رسیدن آیات، دیر نماز جدید، . استفتائات 1

 . سایت آیت الله مکارم: 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00501&mid=151589 

 . سایت آیت الله مکارم: 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00501&mid=151597 

 0500،م0توضیح المسائل مراجع ، ج - 5

رساله آیت الله  0805، مساله 0جامع، جتوضیح المسائل ؛  057م ،0199 پاییز له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام 0500،م0توضیح المسائل مراجع ، ج 1
 0110مکارم، مساله 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44540&mid=253589
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44540&mid=253597
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اگر شک کند که چهار رکوع کرده یا پنج رکوع، چنانچه براى رفتن به سجده خم نشده ، باید رکوعى را که  -
 رفتن به سجده خم شده ، باید به شک خود اعتنا نکند. اىبرشک دارد به جا آورده یا نه، به جا آورد. و اگر 

 (، امام خامنه ای)حضرت امام

که شک کند چهار رکوع کرده گذارد؛ مگر در صورتیها شک کند بنا را بر کمتر میاگر نمازگزار در عدد رکوع -
یا در موقع « لّهُ لِمَّنْ حَّمِدَّهُسَّمِعَّ ال»یا پنج رکوع، چنانچه شک او بعد از محلّ باشد، مثل اینکه هنگام گفتن 

کند، امّا اگر در محلّ است و رفتن به سمت سجده یا در سجده شک کند، در این موارد، به شک خود اعتنا نمی
 )آیت الله سیستانی( .وارد عمل بعد نشده است، رکوعی را که شک دارد به جا آورده یا نه، باید به جا آورد

 اعتنا باشد شده سجده وارد یعنى گذشته محل از اگر و گذارد نابر کمتر مىاگر در عدد رکوعها شک کند ب -
 )آیت الله مکارم( .کند نمى

 کم و زیاد شدن رکوع نماز آیات

  0یا زیاد شود، نماز چه حکمی دارد؟ اگر رکوع های نماز کم

)حضرت  .اطل استنماز ب ،هر یک از رکوع های نماز آیات رکن است که اگر عمدا یا سهوا کم یا زیاد شود -
 آیت الله مکارم(امام خامنه ای، امام، 

اگر عمدا رکوع در نماز آیات کم یا زیاد شود نماز باطل است و اگر سهوا کم شود نماز باطل است واگر سهوا  -
 (آیت الله سیستانی). زیاد شود بنا براحتیاط نماز باطل است 

 سجده سهو در نماز آیات

 2ز آیات چیست؟حکم موجبات سجده سهو در نما

 به باید بگذرد، آن تدارک محلّ  تا کرده فراموش را سجده یا بیاید پیش سهو سجده موارد آیات نماز در اگر -
 یومیه نمازهای سهوِ  و شک احکام کلی، طور به و نماید عمل شد ذکر یومیه نمازهای برای که احکامی همان

 )آیت الله سیستانی( .است جاری هم نماز این در

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 501ص ،0،ج جامع رسالهسیستانی،  ؛058م ،0199 پاییز له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام ؛ 0505، م  811ص 0توضیح المسائل مراجع ، ج -0
 0807،م

 .0801 . توضیح المسائل جامع، مسأله 1
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 نماز آیات متفرقهمسائل فصل چهارم: 

 راههای اثبات کسوف و خسوف و سایر آیات 

 آیات برای انسان اثبات می شود؟ از چه راهی کسوف وخسوف و سایر

  1 (مکارم الله آیت ،سیستانی الله آیتامام خامنه ای،  امام، حضرت) علم -0

  2 (آیت الله مکارمه سیستانی، آیت اللامام خامنه ای، حضرت امام، )شهادت دو نفر عادل  -1

  3:شهادت یک نفر عادل -1

 )حضرت امام( بنابر احتیاط واجب ثابت می شود. -
 (آیت الله سیستانی) با اخبار یک نفر عادل ثابت نمی شود. -

 ()آیت الله مکارم با اخبار یک نفر عادل ثابت می شود بلکه با اخبار یک نفر ثقه هم ثابت می شود. -

 کهدر صورتی :  4(دانند می را ماه و خورشید گرفتن علمی قاعده روی از که یمنجمین) ماخبار رصدی و منجّ -0

 از گفته آنان اطمینان حاصل شود:

 )حضرت امام( ثابت می شود.نماز آیات بنا براحتیاط واجب  -
 (، آیت الله مکارمآیت الله سیستانی، امام خامنه ای). واجب می شودنماز آیات  -

 نماز آیات بعد از وقوع آیهاطلاع از اسباب حکم 

 انسان متوجه شود، آیا باید نماز آیات را بخواند؟ آیات اگر بعد از وقوع یکی از موارد وجوب نماز

  5الف( در کسوف و خسوف:

مقداری از آن گرفته بوده قضا بر او واجب ی نماز آیات را بخواند و اگر چنانچه تمام آن گرفته بوده باید قضا -
 آیت الله مکارم، آیت الله سیستانی( امام خامنه ای، م،نیست. )حضرت اما

 6 کسوف: و خسوف از غیر درب( 

 افتاده اتفاق زلزله مثل آیات نماز اسباب از یکی شود متوجه آیه به متصل زمان شدن سپری از پس انسان اگر  -
 (مکارم الله سیستانی، آیت الله آیت امام، حضرت. )نیست واجب آیات است، نماز

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

                                                           
 معظم دفتر ارسالی ماز،ن رساله ای، خامنه امام 0510 و 0511 م ، 0ج مراجع  المسائل توضیح -091 ص ،5م ، 0ج ، الوسیله تحریر – 08، صلاة الایات ،م  0عروة، ج -0

 000م ،0199 پاییز له،

 معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام 0510و  0511، م  0توضیح المسائل  مراجع ج -091، ص 5، م 0سیله ، جالو تحریر – 08، صلاة الایات ،م  0عروة، ج -1
 000م ،0199 پاییز له،

 700، مساله 0، جالصالحینمنهاج سیستانی،  ؛0510 و 0511 م ، مراجع  المسائل توضیح -091 ص ،5م ، 0ج ، وسیلهال تحریر – 08، صلاة الایات ،م  0عروة، ج -1

و رساله ،م 700، م 0منهاج الصالحین ،ج سیستانی،، 000 م ،0199 پاییز له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام؛ 0510م ،توضیح المسائل مراجع ، امام -0
 0195مکارم ، رساله ،م  -0081

، سایت ادمین امام خامنه 9، فصل فی صلاة الایات ، م0، عروة الوثقی ،ج7،م 091ص  0، تحریر الوسیله ،فصل فی صلاة الایات ،ج0099،م0توضیح المسائل مراجع ،ج 5
 .0198/10/17، تاریخ: 0118011 شماره سوال  نماز  جامع سامانه ای، سوالات

 سیستانی، آیت الله 99امام خامنه ای، جزوه ارسالی اختلاف فتاوی از طرف دفتر معظم له در سال  ، 7 م الوسیلهتحریر ، امامحضرت ،  -9الایات ، م، صلاة 0عروة ،ج -1
 و همچنین استفاده از بحث آغازین عروه در باب نماز آیات. 9 م بر حاشیه عروةالوثقی، و مکارم
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 معنای زمان متصل به آیه در زلزله

 زمان متصل به وقت وقوع زلزله چیست؟ از نظورم

. )امام خامنه است منظور زمانی است که عرفا آن را متصل به زمان زلزله بدانند و تشخیص آن به عهدة مکلف -
 1(0ای

 وظیفه زن حائض و نفساء نسبت به نماز آیات

 وظیفه زن حائض و نفساء نسبت به نماز آیات چیست؟

)حیض و نفاس( نماز آیات بر  در تمام مدتی که ماه و یا خورشید گرفته معذور باشدو چنانچه خورشید یا ماه بگیرد  (الف

  3(الله سیستانی ، آیت الله مکارم آیت ،امام خامنه ایام ، او واجب نیست و قضا هم ندارد. )حضرت ام

، آیت الله سیستانی ، آیت الله یات بر او واجب نیست. )حضرت امامچنانچه زلزله شود پس از اینکه پاک شد نماز آ (ب

 4مکارم ، امام خامنه ای(

 بیهوشی حین زلزله

 او بر آیات نماز آیا آید، هوش به نآ وقوع از بعد و باشد بیهوش زلزله وقوع هنگام شخصی اگر

 است؟ واجب

 واجب آیات نماز خواندن بگذرد، آن وقوع وقت به متصل زمان که این تا نکند پیدا زلزله وقوع به علم اگر -

 5)امام خامنه ای( .آورد جا به که است آن احتیاط اگرچه نیست،

 شک در تعداد نماز آیات

 داند و یا فراموش کرده  وظیفه او چیست؟ا را نمیاره آنهکسی که چند نماز آیات او قضا شده و شم

 6سیستانی( )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت الله .چنانچه کمتر را بخواند کافی است -

دانسته، ولى به واسطة سهل انگارى فراموش امّا اگر قبلًا شمارة آنها را مى بخواندکافى است مقدار کمتر را  -

 7)آیت الله مکارم( که مقدار بیشتر را بخواند. کرده، احتیاط واجب آن است

 عهده او می باشد کسی که چند نماز آیات بر

برای کدامیک  نماز درهنگام نیت لازم است معین کند ،کسی که چند نماز آیات بر او واجب است

 باشد؟می 

                                                           
: استفتاء شماره خصوصی، استفتاء. )بخواند را آیات نماز باید کند، پیدا زلزله وقوع به علم دیگران طریق از کم فاصله با اگر یندفرما می دیگر استفتایی در له معظم -0

 (  0197/19/10: استفتاء تاریخ    911787

   0191/01/11: استفتاء تاریخ     811007: استفتاء شماره خصوصی، استفتاء ای، خامنه امام -1

 015،واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهرا ، ص1رهبر ،احکام بانوان ،ج -0511، م0لمسائل مراجع ، جتوضیح ا -1

 019تا 015،واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهرا ، ص1رهبر ،احکام بانوان ،ج -0511، م0توضیح المسائل مراجع ، ج -0

 .700 اجوبه الاستفتائات، س - 5

 0099مکارم ،رساله ،م  - 518رهبری ، استفتائات ، س-0181، م0توضیح المسائل مراجع ، ج- 1

 0099مکارم ،رساله ،م  - 518رهبری ، استفتائات ، س-0181، م0توضیح المسائل مراجع ، ج- 7
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یت الله مکارم، آیت الله )حضرت امام، آ .تعیین لازم نیست: خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی و زلزلهالف( غیر از 

 0سیستانی(

 :خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی و زلزلهب( در 

مثلا سه مرتبه خورشید گرفته و نماز آنها را  ،اگر همه آنها برای یک چیز )یعنی یک سبب( بر او واجب شده باشد. 0

)حضرت امام، آیت الله  آنها باشد. خوانده موقعی که نماز آنها را می خواند لازم نیست معین کند که برای کدام دفعهن

 1مکارم، آیت الله سیستانی(

 :واجب شده است نمازهایی بربرای خورشید گرفتن و ماه گرفتن  باشد مثلاسبب  برای چند  اگر. 1

)حضرت  .بنا براحتیاط واجب باید موقع نیت ، نماز آیاتی را که می خواند معین کند برای کدامیک می باشد -

 1امام(

 0(سیستانی الله آیت ،)آیت الله  مکارم .نیت معین کند ست درلازم نی -

 تداخل زمان نماز آیات با نماز یومیه

 کدامیک را باید اول بخواند؟ ،اگر در وقت نماز یومیه نماز آیات هم بر انسان واجب شود

آن دوتنگ باشد چنانچه برای هر دو نماز وقت وسعت دارد هرکدام را بخواند اشکال ندارد و اگر وقت یکی از  -
)حضرت امام، آیت الله مکارم، . باید اول آن را بخواند و اگر وقت هردوتنگ باشد باید اول نماز یومیه را بخواند

 5آیت الله سیستانی(

 نگی وقت دیگری شوددر بین نماز متوجه ت

 وظیفه اش چیست ؟ ،اگر در بین نماز یومیه بفهمد که وقت نماز آیات تنگ است

را بشکند و اول نماز آیات بعد نماز یومیه را به جا آورد.  باید نماز یومیه :تنگ نباشد قت نماز یومیهوچنانچه  الف(

 6)حضرت امام، آیت الله مکارم، آیت الله سیستانی(

)حضرت امام،  )نماز یومیه( را تمام کند و سپس نماز آیات را بخواند. باید آن :چنانچه وقت نماز یومیه تنگ باشد ب(

 7لله مکارم، آیت الله سیستانی(آیت ا

 وظیفه اش چیست ؟ ،تنگ است ومیهبفهمد که وقت نماز یآیات اگر در بین نماز 
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یومیه را تمام کرد پیش از انجام کاری  آیات را رها کند و مشغول نماز یومیه شود و بعد از آن که نماز باید نماز -
رها کرده بخواند. )حضرت امام، آیت الله مکارم، آیت الله که نماز را بهم بزند بقیه نماز آیات را از همانجا که 

 1( سیستانی
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