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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

 و گویندمی نماز واجبات هاآن به و واجبند هاآن از بعضی که باشدمی نماز اصل به مربوط که است مسائلی: نماز مقارنات. 2

 . شودمی ذکر خود به مربوط بخش در کدام هر و باشندمی مکروه برخی، و مستحب بعضی

 . کندمی معرّفی را نماز کننده باطل موارد که است مسائلی: نماز مبطالت. 1

 مدورد  را آیدد می پیش آن در که سهوهایی و نماز هایشک به مربوط احکام که است مسائلی: نماز سهویات و شکیات. 0 

 1.دهدمی قرار بررسی

تن از مراجع بزرگوار تقلید )حضرت امام، امام خامنه  0روی قصد داریم به صورت مفصل و مطابق نظر درسنامه پیشدر 

 بیان احکام مقدمات نماز بپردازیم. به ای، آیات عظام سیستانی و مکارم(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .1122 . توضیح المسائل جامع، مسأله 1
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 نماز وقت :فصل اول

 واجب ینمازها
 1نمازهای واجب را نام ببرید؟

 -نماز طواف واجب خانه کعبه. پدنجم  -. چهارمیّتنماز م -. سومیاتنماز آ -. دومیومیهنماز  -است: اوّلتا واجب شش  ینمازها

که بواسطه اجاره و نذر و قسدم و عهدد    ینماز -واجب(. ششم یاط: بنابر احتیستانی)س پدر که بر پسر بزرگتر واجب است ینماز قضا

 (  ید)مراجع عظام تقل شود یواجب م

 نماز قضا ذکر شد. یافتآن در ره یلکنند که تفص یمادر را هم ذکر م ینماز قضا یداز مراجع عظام تقل ی: بعضکتهن

 وقت نماز های یومیه
 وقت نمازهای یومیه را بیان کنید.

 برای نماز های یومیه سه وقت مطرح شده است:

 ( وقت فضیلت1( وقت مشترک   2( وقت مخصوص   1

ت نماز، ابتدا معنای اصطالحی چند کلمه بیان می شود: ظهر، مغرب، نیمه شب، فجر صادق، وقت مخصوص، برای آشنایی با اوقا

 .وقت مشترک، وقت فضیلت

 الحطتوضیح چند اص

 2ظهر

اگر چوب یا چیزی مثل آن را عمود بر زمین )شاخص( قرار دهیم، وقتی که سایه ی آن بده کمتدرین مقددار رسدید و شدروع بده       

 )اصطالحا زوال شده است(.شرعی تحقق یافته است  ظهر، افزایش کرد

نکته: در بعضی شهرها )مثل مکه( که گاهی موقع ظهر سایه به کلی از بین می رود، بعد از پیدا شدن دوباره ی سایه، معلوم مدی  

 شود ظهر شده است.

 3شاخص

 .(1)مراجع عظام تقلید گویندمی شاخص د، طور عمود بر زمین قرار می دهنچوب یا چیز دیگرى را که براى معیّن کردن ظهر به 

                                                 
 ؛21، درس1امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج ، نمازهای واجب، مقدمه؛1. توضیح المسائل مراجع، ج1
 ؛1؛ العروه الوثقی، کتاب الصاله، فی اوقات یومیه و نوافلها، م11، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج121، م1. توضیح المسائل مراجع، ج2
 ؛1111/11/11استفتاء:  یختار ،111111شماره استفتاء: ام خامنه ای، ؛ ام111، م1. توضیح المسائل مراجع، ج1
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 1مغرب

 (.امام خامنه ای امام، حضرت) برود بین از شود، می پیدا آفتاب غروب از بعد که مشرق طرف سرخی که است موقعی مغرب،

 غدروب  از بعد که مشرق طرف سرخی تا  کند صبر که است آن احتیاط و شود پنهان افق در آفتاب قرص که است موقعی مغرب

 (.مکارم اهلل آیت) برگردد مغرب طرف به و بگذرد سر باالی از شود، می پیدا آفتاب

 از قبدل  باید باشد، شده مخفی درختان یا  ساختمانها یا کوهها پشت بدهد احتمال و باشد داشته آفتاب غروب در شک انسان اگر

 را روزه و نیداورد  بجا را مغرب نماز بگذرد، انسان سر باالی از -شود می پیدا آفتاب غروب از بعد که -  مشرق طرف سرخی که این

 .(سیستانی اهلل آیت) کند صبر مذکور وقت تا باید واجب بنابراحتیاط باشد، نداشته هم شک اگر و نکند، افطار

 2نیمه شب

رت امام، آیدات  )حض 1منظور از نیمه شب بنابر احتیاط واجب نصف فاصله زمانی بین غروب آفتاب تا طلوع فجر )اذان صبح( است

 .مکارم( سیستانی، عظام

 .)امام خامنه ای( .منظور از نیمه شب نصف فاصله زمانی بین غروب آفتاب تا طلوع فجر )اذان صبح( است

 :بنابراین

 (. ، آیت اهلل مکارمامام خامنه ای) است شبنیمه شرعی، ظهر از بعد ربع و ساعت یازده تقریباً

 4فجر صادق

طرف مشرق، سفیده ای رو به باال حرکت می کند که آن را فجر اول )کاذب( میگویندد و هنگدامی کده آن    نزدیک اذان صبح، از 

 .(2سفیدی پهن شود فجر دوم )صادق( حاصل خواهد شد )مراجع عظام تقلید

 5وقت مخصوص

ی نمداز دومدی را وقدت    در نماز ظهر و عصر و یا مغرب و عشاء از اول وقت به اندازه ی نمداز اولدی، و از آخدر وقدت بده انددازه       

 .(1مخصوص می گویند که نمی شود آن شریکش را در این وقت خواند )مراجع عظام تقلید

                                                 
 ؛1؛ العروه الوثقی، کتاب الصاله، فی اوقات یومیه و نوافلها، م11، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج111م، 1المسائل مراجع، ج یحتوض. 1
:  یریکد رهگو استفتاء خصوصی  ؛111المسائل، متوضیحمکارم، ؛ 101المسائل، متوضیحوحید، ؛ 110، م1، جالمسائل جامعتوضیحسیستانی،  ؛111، م1المسائل مراجع، جتوضیح .2

؛ خوئی و و حید، منهاج 1؛ العروه الوثقی، کتاب الصاله، فی اوقات یومیه و نوافلها، م11، درس1و رساله آموزشی ، ج 111امام خامنه ای، أجوبة اإلستفتائات، س 1111111111
 ؛112، م2حین، جالصال

اگر  .شودساعت می1ساعت است که نصف آن،  11 زمانی غروب آفتاب تا طلوع فجر ةبامداد باشد، فاصل 0و طلوع فجر ساعت 11مثال، چنانچه غروب آفتاب در شهری ساعتبرای  .1
 .می باشدشب هاین زمان، بنابر احتیاط، نصف .شود)یازده شب( می 21د، ساعتشوبه زمان غروب آفتاب اضافه شود یا از زمان طلوع فجر کم ساعت، 1این 

 ؛1111/12/11استفتاء:  یختار ،101112شماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای، 1؛ العروه الوثقی، کتاب الصاله، فی اوقات یومیه و نوافلها، م101، م1. توضیح المسائل مراجع، ج0
و اقتباس از  1111/11/11استفتاء:  یخ، تار111121شماره استفتاء:  ی،امام خامنه ا؛ 111، م1المسائل مراجع، ج ؛ توضیح2لها، م. العروه الوثقی، کتاب الصاله، فی اوقات یومیه و نواف1

 110اجوبه االستفتائات، س
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  1وقت مشترک

بین دو وقت مخصوص نماز اول و دوم را وقت مشترک می گویند که خواندن هر دو نماز در این وقت جایز است )مراجدع عظدام   

 .(2تقلید

  وقت فضیلت

 ها در آن وقت خوانده شود، فضیلت و ثواب بیشتری دارد که توضیح آن خواهد آمد. زمانی است که اگر نماز 

 

 وقت نماز صبح  
 وقت اداء )انجام دادن( نماز صبح چه زمانی است؟

 1مابین فجر صادق تا طلوع آفتاب می باشد )مراجع عظام تقلید(وقت اداء نماز صبح 

دق بین منجمین وجود دارد نسبت به وقت شدرعی فجدر صدادق و جدواز     با توجه به اختالف نظری که در مسئله فجر صا نکته:

 خواندن نماز صبح کسب اطمینان از داخل شدن وقت الزم است؛ بنابراین:

هدا   نسبت به داخل شدن وقت، با شروع اذان صبح از رسدانه  ینانو حصول اطم یاطاحت یتبه جهت رعا یناست که مؤمن یمقتض

 .مایندبعد از شروع اذان، نماز صبح را اقامه ن یقهدق 11 یال 11ود روزه امساک کنند، لکن حد یبرا

 فضیلت نماز صبحوقت 

 0وقت فضیلت نماز صبح چه زمانی است؟

إسدفار  هم زمان بدا  سرخی تا پیدا شدن سرخی از طرف مشرق است و شاید پیدا شدن اذان صبح از اول  وقت فضیلت نماز صبح

 .(0امام خامنه ای )حضرت امام و باشد ،که در روایات به آن تصریح شده است (صبحروشن شدن ) و تنوّر الصبح)باز شدن( 

  .(ی نماید )آیات عظام سیستانی، مکارمصبح، آسمان را روشن م یدهسپ ی کهنماز صبح از اذان صبح است تا زمان یلتوقت فض

 

 1(یات عظام سیستانی، مکارمرت امام و آضنکته: مستحب است نماز صبح را قبل از روشن شدن هوا در حال تاریکی بخواند )ح

 

                                                 
 ؛111، م1المسائل مراجع، ج العروه الوثقی، کتاب الصاله، فی اوقات یومیه و نوافلها، مقدمه؛ توضیح .1
  طلبی پیدا نشد.. از امام خامنه ای م2

 ؛11، درس1؛ العروه الوثقی، کتاب الصاله، فی اوقات یومیه و نوافلها، مقدمه؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج101، م1. توضیح المسائل مراجع، ج1

امام ؛ 110، م2ج ین،منهاج الصالح ید،حوو  ی؛ خوئ111، م1النجاه، ج لهی؛ بهجت، وس111العباد، م یههدا ی،و نوافلها، مقدمه؛ صاف یومیهاوقات ال یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 0
 ؛1111/11/12استفتاء:  اریخت ،121101شماره استفتاء:  ی،امام خامنه ا؛ 111مکارم، توضیح المسائل، م؛ 1کتاب الصلوه، مقدمات ششگانه، م یله،الوس یرتحر ینی،خم

 ؛ 110، م2ج ین،منهاج الصالح ید،و ح ی؛ خوئ11و نوافلها، م یومیهالاوقات  یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1
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 شبهای مهتابی

 1؟آیا برای خواندن نماز صبح تفاوتی بین شبهای مهتابی و غیر آن می باشد

 .(2شود )حضرت امام احراز فجر طلوع روشنایى تا کند صبر نماز براى باید

 .(مکارمسیستانی،  امام خامنه ای و آیات عظام)تفاوتی بین شبهای مهتابی و غیر آن نمی باشد و میزان احراز طلوع فجر است 

 

 1شبهای مهتاب چه شبهایی است؟

 است )حضرت امام(. غالب فجر طلوع بر ماه روشنایى که است شبهایى میزان

 وقت نماز ظهر و عصر
 0وقت اداء )انجام دادن( نماز ظهر و عصر چه زمانی است؟

 شود. و پایان آن:آغاز می -یح آن در بخش توضیح اصالحات بیان شد توضکه  –وقت نماز ظهر و عصر از ظهر شرعی )زوال( 

 .(خامنه ای و آیت اهلل مکارمغروب آفتاب است )امام  -

 .(رهمغرب است )حضرت امام  -

اندازۀ خواندن پنج رکعت نماز وقت دارد، باید نماز ظهدر و  شدن خورشید بهاگر تا غروب آفتاب و پنهانمسافر نیست  کهیکس -

صورت که بنابر احتیاط، نماز عصدر را  اینترتیب بخواند و اگر کمتر وقت دارد، رعایت احتیاط وجوبی ترک نشود. بههعصر را ب

الذمه بخواند. سپس نماز عصر را بدرای  مافی قصدمقدم کند و بعد، نماز ظهر را در فاصلة زمانی بین غروب آفتاب تا مغرب به

اندازۀ اگر آفتاب غروب کرده است و تا مغرب بهو  1جا آورد.مان فاصلة زمانی دوباره بهالذمه در هفیقصد مارعایت ترتیب، به

الذمه، بنا بر احتیاط واجب بخواند. اگر کمتر وقت قصد مافیترتیب بهخواندن پنج رکعت نماز وقت دارد، نماز ظهر و عصر را به

الذمه بخواند و بعد، نماز ظهر را قضا قصد مافی، نماز عصر را بهصورت که بنابر احتیاطایندارد، رعایت احتیاط ترک نشود؛ به

 سیستانی(. اهلل یتآ) 1کند و بنا بر احتیاط، نماز عصر را هم برای رعایت ترتیب، دوباره قضا کند

                                                 
؛ فاضل، 111، س1؛ صافی، جامع االحکام، ج1011، س2؛ بهجت، استفتائات، ج1، ملحقات رساله ها، استفتائات امام با حاشیه آیت اهلل نوری، م2. امام خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج1

؛ مناسک حج، استفتائات مسائل 110؛ امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س111؛ شبیری، سایت، استفتائات، س110، س1، استفتائات جدید، ج؛ مکارم211، س1جامع المسائل، ج
  ؛1101متفرقه، س

د، نمازشان صحیح است و نیازی نیست بعد از روشن . شایان ذکر است به نظر حضرت امام در لیالی مقمره در مکه مکرمه، کسانی که نماز صبح را با سایر مسلمین به جماعت می خوانن2
 (.1، ویرایش12، چاپ1101)مناسک حج محشی، استفتائات مسائل متفرقه، س شدن دوباره نماز را بخوانند

 ؛111استفتائات، س یت،سا یری،شب؛ 11، س112ص ،1ج جلدی،1امام خمینی، استفتائات  .1

المسائل مراجع، ؛ توضیح111، م1هدایة العباد، جصافی، ؛ 101أجوبة االستفتائات، احکام وقت نماز، سمقدمه؛ امام خامنه ای، از یومیه و نوافل، وقات نما، احکام نماز، 1الوثقی، ج ۀالعرو. 0
 ؛ 111، م1جامع، ج ؛ سیستانی، توضیح المسائل112اعداد الفرائض، فصل دوم و م، 2منهاج الصالحین، ج و وحید، خویی ؛111المسائل، متوضیحوحید،  ؛111، م1ج

سپس در  ،جا آوردبه ،خواهدفعلی که خداوند متعال از او می ةت وظیفینیعنی به ،بخواند ،الذمه و امتثال امر فعلی که متوجه اوستقصد مافیدر فرض مذکور چنانچه نماز اول را به. 1
بدون نیت ادا و قضا بخواند، در رعایت احتیاط کافی است و  ،مر فعلی که متوجه او در زمان جدید استالذمه و امتثال اقصد مافینماز دوم را نیز به ،زمانی غروب تا مغرب ةفاصل
 .نیست ینیاز ،دشای که در متن اشاره شیوهبه خواندن سه نماز به ،صورتدراین

جا به ،خواهدفعلی که خداوند متعال از او می ةنیت وظیفیعنی به ،نیت ادا و قضا بخواندبدون  ،الذمه و امتثال امر فعلی که متوجه اوستقصد مافیدر فرض مذکور چنانچه نماز اول را به .1
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 نماز وسطی

 1منظور از نماز وسطی که بر محافظت بر آن تاکید شده است، کدام نماز است؟

 .(آیات عظام سیستانی، مکارم ،ز ظهر است )حضرت امامنما منظور از نماز وسطی،

 وقت فضیلت نماز ظهر

 2وقت فضیلت نماز ظهر چه زمانی است؟

مثال اگر طول شاخص یک متر باشد و از اول ظهر تا زمانی که به سایه ی شاخص به اندازه ی طول آن اضافه شود.  
سانتی  121ت نماز ظهر وقتی است که سایه ی شاخص به سانتی متر سایه داشته باشد، پایان وقت فضیل21هنگام ظهر 

 .مکارم(ت اهلل و آی 1و امام خامنه ایامام حضرت ) متر برسد

 
 
از اول ظهر تا اینکه به سایه ی شاخص به اندازه ی چهار هفتم خودش اضافه شدود و بهتدر آن    ، (یْظزمان شدّت گرما )قَ یرغدر 

کده   تا بعدد از زمدانی  ، وقت فضیلت (یْظدر زمان شدّت گرما )قَو شاخص، نماز خوانده شود و هفتم به است که قبل از اضافه شدن د

به نماز ظهر را بخواند، در ایدن  ، امتداد دارد. که اگر در این هنگام بدون فاصله شدن زمان معتنابه اندازه آن شوداندازه سایه شاخص 

 .ستانی()آیت اهلل سیصورت آن را در وقت فضیلت انجام داده است 

                                                                                                                                                                        
 ،صورتنیت قضا بخواند، در رعایت احتیاط کافی است و دراینبه ،الذمه و امتثال امر فعلی که متوجه او در زمان جدید استقصد مافینماز دوم را نیز به ،وقتاز سپس در خارج  ،آورد

 .نیست ینیاز ،دشای که در متن اشاره شیوهدن سه نماز بهبه خوان

 ؛111، م2؛ خوئی و وحید، منهاج الصالحین، ج1الوثقى، کتاب الصلوه، اعداد الفرائض و نوافلها، م العروۀ .1

؛ 110، م1ج ین،منهاج الصالح یستانی،س؛ 110، م2د، منهاج الصالحین، ج؛ خوئی و وحی111، م1الوثقى، کتاب الصلوه، اوقات الیومیه و نوافلها، مقدمه؛ بهجت، وسیله النجاه، ج العروۀ2. 
 ؛111؛ مکارم، توضیح المسائل، م101، م1؛ صافی، هدایه العباد، ج1111/10/21استفتاء:  یخارت ،111111شماره استفتاء: امام خامنه ای، 
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 عصر نماز فضیلت وقت

 1وقت فضیلت نماز عصر چه زمانی است؟

وقت شروع فضیلت نماز عصر از زمانی است که سایه شاخص به اندازه چهار هفتم آن برسد تا زمانی که سایه به دوبرابر شاخص  

 امامحضرت ) ظهر )از ظهر( گذاشته باشد موقعی باشد که به مقدار خواندن نماز فضیلت نماز عصر که ابتدایگرچه بعید نیست ابرسد 

 .(1و امام خامنه ای

 .)آیت اهلل مکارم( عصر از موقعى که سایه شاخص به اندازه خود آن است تا موقعى که به اندازه دو برابر آن شود یلتوقت فض

رسیدنش به شش هفتم ادامه  وقت فضیلت عصر از زمان رسیدن سایه به دو هفتم آن شروع و تا، (یْظزمان شدّت گرما )قَ یرغ در

تا ، وقت فضیلت (یْظدر زمان شدّت گرما )قَ و دارد، و بهتر آن است که قبل از رسیدن سایه به چهار هفتم آن نماز عصر خوانده شود

به نماز معتنا بدون فاصله شدن زمانامتداد دارد که اگر در این هنگام ، به اندازه دو برابر آن شوداندازه سایه شاخص که  زمانیبعد از 

 .2)آیت اهلل سیستانی(نجام داده است ارا در وقت فضیلت آن این صورت  ، درعصر را بخواند

 وقت نماز جمعه

 1ابتدا و انتهای وقت نماز جمعه چه زمانی است؟

                                                 
کتاب الصلوه،  یله،الوس یرتحر ینی،؛ خم110، م1ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛ س110، م2ج ین،منهاج الصالح ید،وح و یو نوافلها، مقدمه؛ خوئ یومیهالعروۀ الوثقى، کتاب الصلوه، اوقات ال -1

 ؛1111/10/21استفتاء:  یختار ،111110شماره استفتاء:  ی،؛ امام خامنه ا111، م1النجاه، ج یله؛ بهجت، وس111المسائل، م یح؛ مکارم، توض1مقدمات ششگانه، م

سانتیمتر باشد، وقت فضیلت نماز عصر از زمانی  11سانتیمتر باشد و طول سایه شاخص در هنگام ظهر شرعی،  11مثال، اگر طول شاخصی که در زمین نصب شده است،  . به عنوان2
 11که طول سایه شاخص به بنابر این زمانیسانتیمتر است، اضافه شود.  11شاخص در هنگام ظهر که سایه سانتیمتر( به  21شود که به اندازه دو هفتم طول شاخص )آغاز می

شاخص در هنگام ظهر اضافه شود یعنی طول سایه سایه سانتیمتر( به  11که به اندازه شش هفتم طول شاخص )سد و زمانیرسانتیمتر برسد، آغاز وقت فضیلت نماز عصر فرا می
 رسد.     سانتیمتر گردد، وقت فضیلت نماز عصر به انتهاء می 11شاخص 

؛ 111مسأله ، 1111جزوه ارسالی دفتر امام خامنه ای در سال ؛ امام خامنه ای، 110، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج1، کتاب الصاله، نماز جمعه، م1امام خمینی، تحریر الوسیله، ج .1
ارم: سایت آیت اهلل مک ؛1؛ بهجت، توضیح المسائل، نماز جمعه، م1111، م1سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج
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، گرچه بخوانندهر را احتیاط آن است که از اوائل عرفى ظهر تأخیر نیفتد، و اگر از این وقت تأخیر افتاد، احتیاط آن است که نماز ظ

 .)حضرت امام( اشخاص متعارف امتداد داشته باشد ةاز سایقدم معمولی بعید نیست که وقت نماز جمعه تا مقدار دو 

وقدت نمداز ظهدر بده      یعرف یلواجب آن است که از اوا یاطو احت شودی)اول ظهر( شروع م یدوقت نماز جمعه از اول زوال خورش

 .ای()امام خامنه  .یفتدن یرتأخ

نمداز   یدد انداخته شود، وقتش تمام شدده و با  یروقت، به تأخ ینظهر است، پس هرگاه نماز جمعه از ا یاوائل عرف نماز جمعه وقت

طدول بکشدد و    یقده دق 01ها حدداکثر  توجه است که اگر خطبه یاننکته شا ینا ی،ظهر را به جا آورد در مورد صدق اوائل ظهر عرف

 01از  یشدتر ها بو چنانچه خطبه باشدیاست و خواندن نماز ظهر الزم نم یخوانده شود کاف یطع الشراسپس بالفاصله نماز جمعه جام

هدا  خوانده شدود و اگدر خطبده    یزالزم است نماز ظهر ن یاط،بود و بنابر احت حتیاطساعت و ربع طول بکشد مورد ا یکتا حدود  یقهدق

 یدد و الزم است نماز ظهر خواندده شدود و مکلّدف در مدوارد ترد     شودیوب نممحس یطول بکشد ظاهراً کاف یقهدق 11از حدود  یشترب

 باشد )آیت اهلل سیستانی(.یم یکاف ید،عمل نما یدستور العمل زمان ینچنانچه مطابق ا یعرف

م اسدت، و  خطبه ها به صورت متعارف و انجام نماز بده طدور متعدادل الز    یرادوقت نماز جمعه عبارتست از مقدار زمانى که براى ا

)آیدت اهلل   ساعت و ربع از اوّل زوال متعارف باشد، و بعد از آن وقت نماز جمعه مى گدذرد.  یکساعت الى  یکممکن است در حدود 

 مکارم(.

 

 وقت خطبه های نماز جمعه

 1را قبل از زوال شروع کند؟ ی نماز جمعهخطبه هاامام جمعه می تواند آیا 

امام و  ره روع کرده و هنگام زوال به پایان برساند و نمازجمعه را شروع کند، صحیح است )امامش از زوال ها را قبلگر امام خطبها

  .(خامنه ای

 (.سیستانی، مکارم آیات عظامها بعد از زوال باشد )بنابر احتیاط الزم، خطبه

 

 وقت نماز مغرب و عشاء
 2وقت نماز مغرب و عشاء چه زمانی است؟

                                                                                                                                                                        
http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00121&mid=211010# 

 

؛ 1111، م1، کیفیت نماز جمعه؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج11، درس1زشی، ج؛ امام خامنه ای، رساله آمو21و م 11، کیفیت نماز جمعه، م101، ص1توضیح المسائل مراجع، ج .1
 ؛1، فی صاله الجمعه، الخامس، م2خوئی و وحید، منهاج الصالحین، ج

؛ 101، م011، ص1المسائل مراجع، ج؛ توضیح1، مکتاب الصلوه، مقدمات ششگانه یله،الوس یرتحر ینی،خممقدمه؛ امام  و نوافلها، ةالوثقی، احکام نماز، فصل فی أوقات الیومی ۀالعرو. 2
استفتاء:  یختار ،111111شماره استفتاء: امام خامنه ای،  ؛111، م1العباد، ج ةهدایصافی، ؛ 111، م1، جۀالنجاة وسیل، بهجت؛ 111، قبل از م2منهاج الصالحین، جخویی و وحید، 

  ؛1111/11/12

http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44526&mid=253414
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 .ن مغرب ونیمه شب شرعی است )مراجع عظام تقلید(مابیخص مختار برای شوقت نماز مغرب و عشا 

 نکته:

 شخص مختار که عمدا نماز را تا نیمه شب شرعی نخوانده است: الف(

  (.و آیت اهلل سیستانی 1امام خامنه ایبدون نیتِ ادا و قضا بخواند )حضرت امام و تا قبل از اذان صبح  ،احتیاط واجببه -

 .(شیرازی مکارمآیت اهلل ) نیت قضا بخواند به -

شخص مضطر )مانند فردی که خواب مانده است یا نماز را فراموش کرده است یا خانمی که بعد از نیمه شب از حیض پداک  ( ب

 که نماز را تا نیمه شب شرعی نخوانده است: شده است و ...(

 .(امام و امام خامنه ای حضرتبدون نیت ادا و قضا بخواند )تا قبل از اذان صبح  ،احتیاط واجب بر بنا -

یسدتانی،  سآیدات عظدام   )بخواندد  نیت ادا  هتا قبل از اذان صبح  بتا اذان صبح ادامه دارد و فرد مذکور نماز مغرب و عشا را وقت 

 .مکارم(

 مغرب نماز فضیلت وقت

 1وقت فضیلت نماز مغرب چه زمانی است؟

)حمرۀ مغربیه( از بین بدرود   تا زمانی که سرخی طرف مغرب است -که توضیح آن در بخش اصطالحات گذشت  – از اول مغرب

 .(سیستانیعظام ت اغیر از آی 1مراجع عظام تقلید)

باشد و نسبت به مسافر، برای شخصی که مسافر نیست از اذان مغرب تا زمان از بین رفتن سرخی سمت مغرب )حمره مغربیه(، می

 .آیت اهلل سیستانی() .کنداز اذان مغرب تا یک چهارم شب ادامه پیدا می

 

 عشاء نماز فضیلت وقت

 1-2چه زمانی است؟عشاء وقت فضیلت نماز 

 سدوم شدب ادامده دارد    یدک و تدا   شودی( آغاز ممغربیه )حمرۀسمت مغرب  یرفتن سرخ یننماز عشاء از هنگام از ب یلتوقت فض

 .)مراجع عظام تقلید(

                                                 
، قبل از 2منهاج الصالحین، جخویی و وحید، ؛ 1کتاب الصلوه، مقدمات ششگانه، م یله،الوس یرتحر ینی،خممقدمه؛ امام  و نوافلها، ةات الیومیالوثقی، احکام نماز، فصل فی أوق ۀالعرو. 1 

 ؛1111/12/11استفتاء:  یختار ،112111شماره استفتاء: امام خامنه ای،  ؛101، م1العباد، ج ةهدایصافی، ؛ 111، م1، جۀالنجاة وسیل، بهجت؛ 111م
، قبل از 2منهاج الصالحین، جخویی و وحید، ؛ 1کتاب الصلوه، مقدمات ششگانه، م یله،الوس یرتحر ینی،خممقدمه؛ امام  و نوافلها، ةالوثقی، احکام نماز، فصل فی أوقات الیومی ۀالعرو. 2 

 ؛1111/11/11استفتاء:  یختار ،121110ره استفتاء: شماامام خامنه ای،  ؛101، م1اد، جبالع ةهدایصافی، ؛ 111، م1، جۀالنجاة وسیل، بهجت؛ 111م
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 احکام وقت نماز

 خواندن نماز اول وقت
 1ی اقامه نماز چه زمانی است؟بهترین زمان برا

نکه می خواهد نافله  نماز آمگر انکه تاخیر از جهتی بهتر باشد مثل نماز را در اولین وقت فضیلت به جا آورد  مکلف مستحب است

 .(مکارم سیستانی،آیات عظام و  11امام خامنه ایو  )حضرت امامرا به جا آورد 

 تاخیر نماز از اول وقت  

 نماز اخیرتبودن موارد مستحب 

 2بهتر است؟فضیلت نماز از اول وقت انداختن تأخیر مواردی در چه 

 .تقلید( عظام )مراجع که محل آن قبل از نماز است، مگر اینکه نافله قبل از وقت نماز خوانده شود یر موقع خواندن نافله های. د1

 داشته باشد.را نماز قضا خواندن که نمازگزار قصد  . در جایی2

 : 1نکته

 یستانی(سیت اهلل و آ یحضرت امام و امام خامنه ا) .بخواند را قبل از نماز قضا می تواند نماز ادا سی که نماز قضا دارد،ک -

تواند قبل از خواندن نماز قضا به نماز اداى روزانه مشغول شود، مگدر آن  کسى که نماز قضا از روزهاى پیش بر ذمّه دارد مى -

 )آیت اهلل مکارم( د که بنا بر احتیاط واجب باید قبلًا به جا آورد.که یک یا دو نماز قبل از آن باش

 0است؟ از هم اولویت با خواندن نماز قضاآیا ب ،شودنماز ادا اگر خواندن نماز قضا باعث فوت وقت فضیلت سوال: 

 .(ره)حضرت امام  با نماز قضا است یتولوا -

 (1مکارم)ایات عظام سیستانی،  استادا با نماز  یتاولو -

 برگزاری نماز جماعت. . 1

 1اگر نماز جماعت بعد از وقت فضیلت خوانده شود، اولویت با نماز جماعت است یا فرادای اول وقت؟

 .(کارمم آیت اهلل ،11امام خامنه اینماز جماعت افضل است )حضرت امام،  -

                                                 
توضیح ؛ 111؛ مکارم، توضیح المسائل، م110، م2؛ خوئی و وحید، منهاج الصالحین، ج211؛ صافی، هدایه السائل، س1م ،و نوافلها یهم یواوقات ال یفصل ف ،کتاب الصاله ی،العروه الوثق .1

 1111/12/22استفتاء:  یخ، تار111121شماره استفتاء: ، احکام اوقات نماز و سایت ادمین،  11، درس1اله آموزشی، جامام خامنه ای، رس؛ 111، م1المسائل مراجع، ج

 112و م 111، م111؛ توضیح المسائل مراجع، اقتباس از م11العروۀ الوثقی، کتاب الصلوه، أوقات الرواتب، م .2

 1110، م1توضیح المسائل مراجع، ج .1
المسائل  یحتوض؛ 111، م2؛ خوئی و وحید، منهاج الصالحین، ج1121؛ بهجت، توضیح المسائل، م111، م1صافی، هدایه العباد، ج ؛11م ،أوقات الرواتبکتاب الصلوه،  ،العروۀ الوثقی .0

 ؛1110م، 1ج ،مراجع
ه نماز اداى روزانه مشغول شود، مگر آن که یک یا دو نماز قبل از آن باشد که بنا بدر  تواند قبل از خواندن نماز قضا بکسى که نماز قضا از روزهاى پیش بر ذمّه دارد مىآیت اهلل مکارم:  1

 احتیاط واجب باید قبلًا به جا آورد.
؛ امدام خامنده   2121، س2؛ بهجت، استفتائات، ج011، س1؛ صافی، هدایه السائل، ج1012، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج11فصل فی اوقات الرواتب، م ،1ج التعلیقات، مع الوثقى العروۀ 1

 ؛1111/11/11استفتاء:  یختار ،121111شماره استفتاء: ای، 
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 .در این فرض بهتر بودن جماعت معلوم نیست )آیت اهلل سیستانی( -

 . برای قضای حاجت؛0

 . اگر فرد در ابتدای وقت حضور قلب ندارد؛1

 . مسافری که عجله دارد؛1

 . نماز مغرب برای کسی که روزه است، و میل زیادی به افطار دارد یا کسی منتظر اوست؛1

 نکته: موارد ذیل دارای تفصیل و اختالف نظر است که به کتب مفصل مراجعه شود؛

 رفات به مشعر الحرام کوچ کند، حتی اگر ثلث شب بگذرد؛. مغرب و عشاء برای کسی که می خواهد از ع1

 . تاخیر نماز صبح در وقت مزاحمت با نماز شب زمانی که چهار رکعت آن را خوانده است؛1

 . کسی که از گرما می ترسد، تاخیر بیندازد تا هوا سرد شود؛11

ر بیندازد تا جمع کند بین )ظهر وعصر( و بین )مغرب . مستحاضه کثیره نماز ظهر و مغرب را تا آخر وقت فضیلت آن دو به تاخی11

 و عشاء(؛

 . تاخیر نماز برای تحصیل کمال دیگری مانند حضور در مسجد، یا برای جمع شدن افراد بیشتر در جماعت.12

 پرستار بچه نماز ظهر و عصر را به تاخیر بیندازد، تا با نماز مغرب و عشاء را با لباس پاک بخواند.. 11

 1ز عصر وعشاء را به تاخیر اندازد تا در وقت فضیلت بخواند.نما. 10

 تاخیر  وجوب موارد

 در چه جاهایی انسان باید نماز را از اول وقت تاخیر اندازد؟

 نها اشاره می شود.آمساله دارای حاالت مختلفی می باشد. که به بعضی از 

 تیمم در اول وقت الف:

 12-2:اول وقت نماز بخواند، ناچار است با تیمّم نماز بخواند اگر انسان عذرى دارد که اگر بخواهد در 

 .عظام تقلید(باید صبر کند )مراجع  :دارد عذر تا آخر وقت برطرف می شود 1یقین. 1

 .عظام تقلید( بخواند )مراجعرا با تیمم تواند در اوّل وقت نماز مىدارد عذر تا آخر وقت برطرف نمی شود: یقین . 2

آیدات  و  11امدام خامنده ای  حضرت امام و ) 0بخواند با تیمم می تواند نماز را در اول وقت او برطرف شود:عذر  می دهداحتمال . 1

                                                 
  ؛ 11فصل فی اوقات الرواتب، م ،1ج التعلیقات، مع الوثقى . العروۀ1
 یحتوضد  یستانی،؛ س12لوه، مقدمات ششگانه، مقدمه اول، مکتاب الص یله،الوس یر؛ حضرت امام، تحر112، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض11کتاب الصلوه، اوقات الرواتب، م ی،العروه الوثق .2

، 112101شدماره اسدتفتاء:    ی،امدام خامنده ا  ؛ 111توضیح المسدائل، م  بهجت،؛ 101، م1العباد، ج یههدا ی،؛ صاف112، م2ج ین،منهاج الصالح ید،و ح ی؛ خوئ111، م1المسائل جامع، ج
 1110/11/21استفتاء:  یختار    111111شماره استفتاء: و  1111/12/11استفتاء:  یختار

  . در توضیح المسائل آیت اهلل سیستانی از عبارت مأیوس باشد بجای یقین دارد استفاده شده است.1
 .  که تفصیل آن در بحث تیمم آمده است موارد الزم است نماز را دوباره بخواند ی، عذرش بر طرف گردد در بعضنماز  وقت ینچنانچه در ب. نکته: 0
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 (.مکارم ،سیستانیعظام 

الزم نیست به قدرى صبر کند که فقط بتواند کارهاى واجب نمداز را انجدام   نکته: در مواردی که باید برای تاخیر نماز صبر نماید 

 .تواند تیمّم کند و نماز را با آن مستحبات به جا آوردستحبّات نماز مانند اذان و اقامه و قنوت هم وقت دارد مىدهد، بلکه اگر براى م

 غسل یا وضوی جبیرهب: 

 1:اگر انسان عذرى دارد که اگر بخواهد در اول وقت نماز بخواند، ناچار است با غسل یا وضوی جبیره نماز بخواند

 .بخواند )مراجع عظام تقلید( را با غسل یا وضوی جبیره تواند در اوّل وقت نمازمىت باقی می ماند: تا آخر وق عذردارد یقین . 1

 :او برطرف شودعذر دارد امید . 2

 .(مکارم آیت اهللو  10و امام خامنه ای احتیاط واجب صبر کند )حضرت امام -

 ر وقت عذرش برطرف شد، اعاده نماز الزم نیستو در صورتى که اول وقت نماز خواند و تا آخاحتیاط مستحب صبر کند  -

 .سیستانی(آیت اهلل )

 

 عذری غیر از تیمم و وضوی جبیرهج: 

که اگر بخواهد در اول وقت نماز بخواند، ناچار است بدا آن عدذر   مثلًا لباسش نجس باشد دارد و جبیره اگر انسان عذرى غیر از تیمم 

 2:می دهد رااحتمال ارتفاع عذر درحالیکه  نماز بخواند

 (مکارم آیت اهلل)حضرت امام و  بنابر احتیاط واجب باید صبر کند تا عذرش برطرف شود -

از بر  یوسبه جا آورد، چنانچه مأ یممدارد که اگر بخواهد در اول وقت نماز بخواند، ناچار است آن را با ت یهر گاه انسان عذر -

کندد و   یممتواند در اول وقت، تد  یهم ناتوان شود م یممماز، از تانداختن ن یراحتمال دهد با تأخ یاطرف شدن آن عذر باشد 

شود و چنانچه عذر او بر طرف نشدد، در   یوسمأ یاصبر کند تا عذرش بر طرف شود  یدبا اشدنب یوساگر مأ ینماز بخواند، ول

مستحبات  یدهد، بلکه برا واجب نماز را انجام یصبر کند که فقط بتواند کارها یبه قدر یستآخر وقت، نماز بخواند و الزم ن

 یگرد یو نماز را با آن مستحبات به جا آورد و در عذرها ندک یممتواند ت یمانند اذان و اقامه و قنوت، اگر وقت دارد م یزنماز ن

است اول وقدت نمداز    یزوقت بر طرف شود، جا ینباشد و احتمال دهد که عذر او تا انتها یوسهر چند مأ یمم،از موارد ت یرغ

 .سیستانی(آیت اهلل ) .الزم است نماز را دوباره بخواند موارد یوقت، عذرش بر طرف گردد در بعض ینچنانچه در ب یند ولبخوا

 

                                                 
؛ امدام  121، م2ج ین،منهاج الصدالح  ید،و ح ی؛ خوئ121، م1ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛ س101، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض11کتاب الطهاره، الوضوء، احکام الجبائر، م ی،لعروه الوثقا. 1

 1111/11/11استفتاء:  یخ، تار011111شماره استفتاء:  ی،خامنه ا
 یحتوضد  یستانی،؛ س12کتاب الصلوه، مقدمات ششگانه، مقدمه اول، م یله،الوس یر؛ حضرت امام، تحر112، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض11وقات الرواتب، مکتاب الصلوه، ا ی،العروه الوثق. 2

   111، م1النجاه، ج یلهوس بهجت،؛ 101، م1العباد، ج یههدا ی،؛ صاف112، م2ج ین،منهاج الصالح ید،و ح ی؛ خوئ111، م1المسائل جامع، ج
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 از را یاد نداردمحل ابتالی نمد: کسی که مسائل 

  11-1:داندشکّیّات و سهویّات را نمىمثل کسى که مسائل نماز 

 :آید دهد که یکى از اینها در نماز پیشاحتمال مى. 1

 (.ره)حضرت امام  نها نماز را از اول وقت تأخیر بیندازدآبراى یاد گرفتن بنابر احتیاط واجب  -

 داندیرا نم یاتو سهو یاتشکّ یاانجام دهد  یحگرفتن آن را به طور صح یادبدون  تواندیو نم داندیکه مسائل نماز را نم یکس -

 یبدرا  یدد را مرتکب شود، با یحرام یارا ترک کند  ینگرفتن، واجب یادو به علّت  یدآ شیدر نماز پ ینهااز ا یکیکه  دهدیو احتمال م

نماز را انجام دهد، در اول وقت مشغول نمداز   یح،آنکه به طور صح یداگر به ام یول یندازدب یررا از اول وقت تأخ زنما ینهاگرفتن ا یاد

 )آیت اهلل سیستانی( است یحنماز او صح یاید،ن یشپ داندیکه حکم آن را نم یانماز مسأله ینبشود و در ب

 (.مکارم آیت اهلل) نها نماز را از اول وقت تأخیر بیندازدآباید براى یاد گرفتن  -

 .)مراجع عظام تقلید( تواند در اول وقت مشغول نماز شودىم: کنداطمینان دارد نماز را به طور صحیح تمام مى. 2

دهدد  داند پیش آید، جایز است به یکی از دو طرفی که احتمدال مدی  ای که حکم آن را نمیسألهم نماز، در بین خواندناگر نکته: 

عمل نماید و نماز را تمام کند ولی بعد از نماز باید مسأله را بپرسد که اگر نمازش باطل بوده دوباره بخواند و اگر صحیح بوده دوبداره  

 .)مراجع عظام تقلید( خواندن، الزم نیست

 

 نماز با واجب فوری دیگره: تزاحم 

 11-2:د، مثلًا ببیند مسجد نجس استیکار واجب دیگرى که باید فوراً آن را به جا آورد پیش آیا  طلبکار طلب خود را مطالبه نمایداگر 

وّل باید اتوانایی پرداخت ادای دین را دارد، کند در صورتى که اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبکار هم طلب خود را مطالبه مى -

اگر کار واجب دیگرى که باید فوراً آن را به جا آورد پیش آمد کند، مثلًدا ببیندد   همچنین قرض خود را بدهد، بعد نماز بخواند 

 (غیر از آیت اهلل مکارم 1)مراجع عظام تقلید مسجد نجس است که باید اول مسجد را تطهیر کند، بعد نماز بخواند

همچنین اگر ببیند مسجد نجدس شدده   کند، بهتر است اوّل اداء دین نماید البه مىاگر طلبکارى ایستاده و طلب خود را مط -

اگر نماز و مقدّمات آن وقت زیادى را بگیرد واجدب اسدت    بهتر این است که اوّل مسجد را تطهیر کند بعد نماز بخواند و

 بعد نماز بخواند )آیت اهلل مکارم(تطهیر مسجد کند و  یااوّل اداء دین نماید 

                                                 
 یحتوضد  یستانی،؛ س12کتاب الصلوه، مقدمات ششگانه، مقدمه اول، م یله،الوس یر؛ حضرت امام، تحر111، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض11کتاب الصلوه، اوقات الرواتب، م ی،العروه الوثق. 1

 1111/11/10استفتاء:  یخ، تار111221شماره استفتاء:   ی،امام خامنه ا؛ 21، م1بهجت، وسیله النجاه، ج ؛110، م1المسائل جامع، ج
 ، احکام اوقدات نمداز  11، درس1ج ی،رساله آموزش ی،امام خامنه ا 111، م1بهجت، وسیله النجاه، ج؛ 110، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض11کتاب الصلوه، اوقات الرواتب، م ی،العروه الوثق. 2

اسدتفتاء:   یخ، تدار 001101اسدتفتاء:   و شدماره  1111/11/21اسدتفتاء:   یخ، تدار 111101شدماره اسدتفتاء:   و  1110/11/21اسدتفتاء:   یخ، تدار 111111شدماره اسدتفتاء:    و سایت ادمدین، 
1111/11/11 

  . نظر آیت اهلل بهجت نسبت به پرداخت ادای دین قبل از نماز پیدا نشد.1
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 چنانچه اول نماز بخواند، معصیت کرده ولى نماز صحیح است.: نکته

 

 بودن آن در عالم واقع نیت ادا با فرض قضا خواندن نماز به
 11-1نیت ادایی بخواند و بعد بفهمد قضا شده است، حکم چیست؟اگر نماز را به

 (.مراجع عظام تقلیدخواندن نیست ) به دوبارهگر با قصد امتثال امر فعلی بخواند، نمازی که خوانده است، صحیح است و نیازی ا

 

 بودن آن در عالم واقع نیت قضا با فرض ادا خواندن نماز به
 2نیت قضا بخواند و بعد بفهمد ادا بوده است، حکم آن چیست؟اگر نماز را به

حضدرت امدام، آیدات    ندن نیسدت ) خوااگر با قصد امتثال امر فعلی بخواند، نمازی که خوانده است، صحیح است و نیازی به دوباره

 (.عظام سیستانی، مکارم

 قضا در وقت ادا یتنماز به ن یخواندن سهو

نماز خواندده شدود و اگدر از زمدان اذان      یدکه اذان گفته شد با یبوده است زمان ینتصورش بر ا یشخص

م نمیکدرده  قضا خوانده است واصال فکرش ه یتخود را به ن ینمازش قضا است و تمام نمازها یگرگذشت د

 3که دارد اشتباه می کند،تکلیفش چیست؟

 )آیت اهلل مکارم( .یدکه به مشقت گرفتار نشود نمازها را اعاده نما یو به شکل یجبه تدر یدبا

 خواندن نماز در وقت مخصوص نماز دیگر
 نماز ظهر و یا در وقت مخصوص عشا، نماز مغرب را خواند؟ ،آیا می توان در وقت مخصوص عصر

 نماز ظهرش را نخوانده، نماز ظهر او قضا شده است و باید عصر را بخواندد  ،ی تا زمان رسیدن وقت مخصوص نماز عصرگر کسا

 11-0(.مراجع عظام تقلید)

 بخواند اگر کسی تا زمان رسیدن وقت مخصوص نماز عشاء، مغرب را نخوانده، باید اول نماز عشاء را بخواند و بعد از آن مغرب را

                                                 
؛ سیسدتانی، منهداج   112، م2؛ وحیدد، منهداج الصدالحین، ج   112، م1؛ خویی، منهاج الصدالحین، ج 1، منیت نمازکتاب الصلوه، ؛ تحریر الوسیلة، 2نیت نماز، م کتاب الصلوه، . العروۀ الوثقی،1

؛ شدبیری، اسدتفتائات،   1111/11/11استفتاء:  یختار ،111111شماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای، 111، م1؛ صافی، هدایه العباد، ج2111، س2؛ بهجت، استفتائات، ج112، م1الصالحین، ج
 ئات نماز، وقت نماز، احکام وقت نماز، کیفیت نیت نماز با شک در بقای وقت، استفتا1ج

؛ سیسدتانی، منهداج   112، م2؛ وحیدد، منهداج الصدالحین، ج   112، م1؛ خویی، منهاج الصدالحین، ج 1، نیت نماز، مکتاب الصلوه؛ تحریر الوسیلة، 2نیت نماز، م کتاب الصلوه، . العروۀ الوثقی،2
 ؛ 112، م1الصالحین، ج

 (1111101111:  یدری باشد.) کد رهگ یجهل به حکم و موضوع نم ینب یو تفاوت ییدکه به مشقت گرفتار نشود نمازها را اعاده نما یو به شکل یجبه تدر ید: پاسخ : بایشخص یاستفتا.  1
 سایت آیت اهلل مکارم:و 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid= 211211#  
 

 ؛1111/11/11تاریخ استفتاء:    ، 111210: شماره استفتاء ؛ امام خامنه ای، 101و111، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج2. العروه الوثقی، کتاب الصاله، اوقات الیومیه، م0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44508&mid=253231
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=816274
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  1.(لیدمراجع عظام تق)

 

 که باید به ترتیب خوانده شود نمازهاییاحکام 
 نماز دوم را بر نماز اول مقدم کند، چه حکمی دارد؟در نمازهایی که دارای ترتیب است، اگر کسی 

 2.مراجع عظام تقلید(اید در هر صورت نماز باطل است )اگر عمدا نماز دوم را بر اول مقدم نم :اَعمد

 ، نماز دومی را )عصر یا عشاء( را بر اولی )ظهر یا مغرب( مقدم کند:گاه کسی اشتباهاهر :سهواَ

 بعد از نماز بفهمد:  (الف

  1در وقت مختص:. 1

 .سیستانی( خامنه ای، آیت اهلل امام، حضرت امام) نماز او صحیح است

 .(آیت اهلل مکارم) نماز باطل است

  0در وقت مشترک: .2

 1(اکثر مراجعنماز صحیح است )
 :ین نماز بفهمددر ب (ب

  1محل عدول به نماز اول نگذشته باشد:. 1

  .(مراجع عظام تقلید). ح استصحی نماز عدول کند وبه نماز اول باید  در وقت مشترک:

 در وقت مختص:

 .()حضرت امام، آیت اهلل سیستانیاز اول عدول کند و نماز صحیح است باید به نم -

به  یببعداً هر دو نماز )ظهر و عصر( را به ترت یهر برگرداند و نماز را تمام کند ولرا به نماز ظ یتواجب آن است که ن یاطاحت -

 .(خامنه ای )امام هست یزدر مورد نماز مغرب و عشا ن یفتکل ینجا آورد، و هم

 .(مکارم )آیت اهلل نماز باطل است -

                                                 
 ؛2؛ العروه الوثقی، کتاب الصاله، اوقات الیومیه، م101و م 111، م1. توضیح المسائل مراجع، ج1
 ، ترتیب بین نمازها11، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج111، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج1، م. العروه الوثقی، کتاب الصاله، احکام االوقات2
ت، ؛ بهجد 1؛ العروه الوثقی، احکام صاله، اوقات الیومیه و نوافلهدا، م 11، درس1؛  امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج111و م 111و م 111و م 112و م 111، م1. توضیح المسائل مراجع، ج1

 ؛101، م1؛ صافی، هدایه العباد، ج101؛ شبیری، توضیح المسائل جدید )سایت(، م111، م1وسیله النجاه، ج
امدام خامنده   ؛ 101، م1؛ صافی، هدایه العبداد، ج 101؛ شبیری، توضیح المسائل جدید )سایت(، م111، م1؛ بهجت، وسیله النجاه، ج1. العروه الوثقی، احکام صاله، اوقات الیومیه و نوافلها، م0

 111، م2؛ خویی و وحید، منهاج الصالحین، ج11، درس1ای، رساله آموزشی، ج
 . مخالف: آیت اهلل شبیری زنجانی 1
، 1ت، وسدیله النجداه، ج  ؛ بهجد 1؛ العروه الوثقی، کتاب الصداله، اوقدات الیومیده و نوافلهدا، م    110؛ امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س111م و 112م ذیل ،1توضیح المسائل مراجع، ج .1

 ؛1؛ العروه الوثقی، احکام صاله، اوقات الیومیه و نوافلها، م111م
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  1محل عدول به نماز اول گذشته باشد:. 2

 .(2نماز باطل است )حضرت امام -

 (11)امام خامنه ای بعد نماز مغرب و عشاء را بخواند.را تمام کند،  عشا باید نمازواجب  یاطبنابراحت -

 سیستانی، مکارم(آیات عظام )ادامه داده و بعد مغرب را بخواند نماز عشاء صحیح است آن را  -

 نکته: نسبت به نماز ظهر و عصر گذشتن از محل عدول معنایی ندارد.

 راههای اثبات وقت نماز  
 1های اثبات داخل شدن وقت نماز چه راههایی می باشد؟راه

 )مراجع عظام تقلید(. پیدا کند به داخل شدن وقت: یا اطمینان( 0سیستانی امام خامنه ای و آیت اهلل)یقین و علم 

 :ظن

 .کفایت نمی کند )حضرت امام و آیات عظام خوئی، فاضل، سیستانی، نوری( 1گمان برای غیر صاحبان عذر -

 .کافی است )آیت اهلل مکارم( گمان قوی -

  :شهادت دو مرد عادل

 کفایت می کند. )مراجع عظام تقلید(. -

 :شهادت عدل واحد

 .(یاط واجب کافی نیست )حضرت امام رهبه احت -

  .(21امام خامنه ای)مگر اینکه سبب اطمینان شود کافی نیست  -

 چنانچه مفید اطمینان باشد کافی است )آیت اهلل سیستانی(. -

 .(ایت اهلل مکارمکند ) کفایت می -

 :اذان موذن وقت شناس

 به احتیاط واجب کافی نیست هر چند عادل باشد )حضرت امام(.اذان شخص  وقت شناس  -

 .(مکارم )امام خامنه ای و آیت اهللکافی است شخص مورد وثوق و وقت شناس اذان  -

                                                 
؛ صدافی،  111و م 111، م2؛ خوئی و وحید، منهداج الصدالحین، ج  1؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، کتاب الصاله، فصل فی مقدمات، مقدمه اول، م111م ذیل ،1. توضیح المسائل مراجع، ج1

   1110/11/10استفتاء:  یخ، تار111121شماره استفتاء:  ی،امام خامنه ا؛ 111، م1؛ بهجت، وسیله النجاه، ج101، م1جهدایه العباد، 
  . حضرت امام در توضیح المسائل بیان می کنند که نماز صحیح است ولی عبارت تحریر در متن ذکر شد.2
؛ امام خامنده ای،  1؛ العروه الوثقی، کتاب الصاله، فصل فی احکام االوقات، م102م ،1؛ توضیح المسائل مراجع، ج11نه، م.  حضر ت امام، تحر یر الو سیله، کتاب الصاله، مقدمات شش گا1

؛ بهجدت،  111، کتاب الصاله، فصل سدوم، م 2؛ خویی و وحید، منهاج الصالحین، ج1111/10/11استفتاء:  یختار ،112011شماره استفتاء: و سایت ادمین،  11، درس1رساله آموزشی، ج
 ؛110، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج101، م1؛ صافی، هدایه العباد، ج111، م1وسیله النجاه، ج

  . اطمینان برای خود فرد یا برای نوع مردم.0
  . اختالف نسبت به ظن و گمان برای صاحبان عذر خواهد آمد.1
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 .چنانچه مفید اطمینان شود کافی است )ایت اهلل سیستانی( -

 

 صبحو نماز سبت به اذان استفتائاتی ن

 امام خامنه ای

لحظده   یقدق یصو مبارک رمضان و با توجه به توسعه شهرها وعدم امکان تشخ یفدر آستانه ماه شر یت،با عرض سالم و تحس( 

 1.ییدروزه و اقامه نماز صبح اعالم فرما یخود را در مورد زمان امساک برا یفطلوع فجر، خواهشمند است نظر شر

در مورد امساک روزه و وقت نماز صبح، همزمدان   یاطاحت یتد جهت رعا یاهلل تعال یّدهممحترم د ا  ینکه مؤمناست  یمقتض -

صبح  یضهفر یبعد از اذان، شروع به ادا یقهشش دق یو حدود پنج ال یندروزه امساک نما یبا شروع اذان صبح از رسانه ها برا

  .یندنما

 2دارد؟ یفیمورد چه تکل ینو نمازگزار در ا ؟یستنظر شما درباره فجر صادق و کاذب چس( 

 مکلّف است. یصدر مورد وقت نماز و روزه، فجر صادق است و احراز آن موکول به تشخ یشرع یارمع -

منظور  ید،و بعد نماز بخوان یدسانه ها صبر کنراز  یبعد از اذان صبح اعالم یاطاحت یتجهت رعا یقهتا  دق 1که آقا فرموده اند ینا س(

 1یشود؟نماز ها ا هم شامل م یهبق یامخصوص نماز صبح است  یاطاحتو این   اتمام آن؟ یاز شروع اذان )اهلل اکبر( است بعد ا

فقط مخصدوص   و بعد از تمام شدن اذان است. یقه، حدود پنج دق "بعد از اذان یقهشش دق یحدود پنج ال"مقصود از عبارت  -

  به نماز صبح است.

 آیت اهلل مکارم

در صورتی که باید چند دقیقه صبر نماید اگر مسجدی یا شخصی  توان هنگام اذان صبح نماز را خواند یا باید صبر نمود؟آیا می س(

 0نماز را هنگام اذان شروع نمود،تکلیف چیست؟

صبح  دقیقه بعد از تمام شدن اذان، نماز بخوانید و معیار این است که انسان ظن قوی به دخول1 در مورد نماز صبح، احتیاطا -

 .پیدا کند هر چند بدون رعایت این احتیاط باشد که معموال بدون رعایت این احتیاط کمتر یقین حاصل می شود

 آیت اهلل سیستانی

 1نه؟ یااست در علم به دخول وقت  یما کاف یشود برا یپخش م یماکه از صدا وس یاذان یاآ س(

                                                 
  112اجوبه االستفتائات، س. امام خامنه ای، 1
  111اجوبه االستفتائات، سای،  . امام خامنه2
 1111/11/21استفتاء:  یخ، تار111111شماره استفتاء:  ی،امام خامنه ا. 1
  . مکارم، سایت، استفتئات، نماز، نمازهای واجب، وقت نماز صبح، خواندن نماز صبح هنگام اذان صبح0
   . سیستانی، سایت، پرسش و پاسخ، اذان واقامه1
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 توان اکتفا نمود. یشود م ینانکنند چنانچه موجب اطم یرا مراعات م یدقت اوقات شرعبا که مکلف بداند  یبه اذان -

 

 یقین به دخول وقت و کشف خالف  
 21-1اگر انسان یقین کند یا دو مرد عادل بگویند وقت نماز شده و نماز را شروع کند، بعد متوجه شود که وقت نبوده است؟

 .(ظام تقلیدمراجع ع) باطل است نماز :هنوز وقت داخل نشده در بین نماز بفهمد الف:

  .(مراجع عظام تقلید) باطل استنماز  :تمام نماز پیش از وقت بوده بعد از نماز بفهمد ب:

 (.مکارم، آیات عظام سیستانی، ره امام) صحیح استنماز ؛ یا بعد از نماز بفهمد که وقت در بین نماز داخل شدهدر بین نماز  ج:

 شک به دخول وقت در بین نماز یا بعد از نماز
 2انسان یقین کند وقت نماز شده و نماز را شروع کند، بعد شک کند که وقت داخل بوده یا خیر؟ اگر

 .باطل استنماز در بین نماز شک کند وقت داخل شده یا نه؛  الف:

 .نماز صحیح است در بین نماز می داند وقت داخل شده ولی شک کند آنچه را تا اکنون خوانده داخل وقت بوده یا خیر: ب:

 :البته در زمان شک وقت داخل شده است ؛بعد از نماز شک کند که نماز را در وقت خوانده یا خیر :ج

 .(سیستانی، مکارم)حضرت امام، آیات عظام  نماز صحیح است در هنگام خواندن نماز ملتفت به دخول وقت بوده:. 1

 در هنگام خواندن نماز ملتفت به دخول وقت نبوده:. 2

 .(امامحضرت ) نماز را اعاده کند -

                                                 
، احکام اوقات نماز و اسدتفتاء خصوصدی،   11، اقتباس از درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج100، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج1الصاله، فی اوقات الصاله، مالعروه الوثقی، کتاب  .1

 ؛1111/11/21استفتاء:  یختار 011111شماره استفتاء: 
 ؛  از آیت اهلل بهجت این مساله پیدا نشد.11، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج110م ،1مراجع، ج المسائل ؛ توضیح1و م 1العروه الوثقی، کتاب الصاله، فی اوقات الصاله، م .2
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 .)آیت اهلل مکارم( بنابر احتیاط واجب اعاده کند -

 .سیستانی( نماز صحیح است )آیت اهلل -

 .(سیستانی، مکارم، آیات عظام ره امامنماز صحیح است ) بوده یا خیر:به دخول وقت ملتفت شک دارد در هنگام خواندن نماز . 1

 البته در زمان شک هم علم به دخول وقت ندارد: خیر،که نماز را در وقت خوانده یا بعد از نماز شک کند  د:

 .(آیت اهلل سیستانی و نماز صحیح است )حضرت امام -

 .)آیت اهلل مکارم( بنابر احتیاط واجب اعاده نماید -

 نماز خواندن بدون التفات به دخول وقت
 1اگر انسان بدون التفات به دخول وقت مشغول نماز شود، چه حکمی دارد؟

 .)مراجع عظام تقلید( ماز بفهمد تمام نماز را در وقت خوانده در این صورت نماز صحیح استبعد از ن الف:

)حضدرت   نماز باطل اسدت  یا تمام نماز پیش از وقت بوده در این صورت: بعد از نماز بفهمد که در بین نماز وقت داخل شده ب:

 (آیات عظام سیستانی، مکارم و امام

 را در وقت خوانده یا خیر: بعد از نماز شک کند که نماز ج:

 .(مکارم )حضرت امام، آیت اهلل نماز باطل است -

 .آیت اهلل سیستانی(ماز صحیح است.)ن -

 گمان به دخول وقتخواندن نماز با 

 2در چه مواردی انسان با گمان به دخول وقت می تواند نماز بخواند؟

 حصیل یقین باشد:در حالت عادی نمیشود با گمان وارد نماز شد ولی اگر مانعی در ت

 : .... مانع عمومی است، مانند: ابر، غبار و :الف

 .(ره حضرت امام) شود نماز مشغول تواندمى -

  .سیستانی( آیت اهلل)  بنابر احتیاط باید تا یقین نکرده شروع نکند -

 .ظن )گمان( قوی کافی است )آیت اهلل مکارم( -

 : ... مانع شخصی باشد، مانند: نابینا، زندانی و: ب

 .(ره امامحضرت ) نشود نماز مشغول ندارد وقت دخول به یقین تا واجب احتیاط بنابر -

  .سیستانی( ت اهلل)آی واجب است به تأخیر بیاندازد تا یقین کند -

                                                 
 ؛111، م1سیستانی، منهاج الصالحین، ج ؛101، م1. توضیح المسائل مراجع، ج1
 1؛ العروه الوثقی، کتاب الصاله، فی احکام االوقات، م110، م1مراجع، ج المسائل توضیح .2
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 ظن قوی کافی است )آیت اهلل مکارم( -

 انجام مستحبات نماز در تنگی وقت
 22-1چیست؟وظیفه مکلف در هنگام ضیق وقت نسبت به انجام مستحبات نماز 

 شود،مى خوانده وقت از بعد آن از مقدارى نماز، مستحبّات از بعضى آوردن جا به با که است تنگ قدرى به نماز وقت اگر -
 .(اجع عظام تقلیدواجب است آن مستحب را ترک کند، مثل قنوت )مر

 
را انجام بدهد و مقداری از نماز خارج از  اگر مکلف بداند چنانچه در تنگی وقت مستحبات نماز را بجا آورد، با این وصف مستحبات

 2وقت واقع شود، نمازش چه حکمی دارد؟ 
 .(امام خامنه ای است )حضرت امام و صحیح نمازش ولى کرده معصیت مستحبات را بجا آورد، اگر -

 .انی(سیستآیت اهلل ) بجا آورد در صورتی نماز صحیح است که الاقل یک رکعت در وقت خوانده شودرا  مستحبات اگر -

 ، بنابراحتیاط واجب نماز باطل است )آیت اهلل مکارم(اگر مستحبات را بجا آورد -

 آخرین زمانی که نماز به نیت ادا خوانده می شود
 1تا چه زمانی نماز به نیت ادا خوانده می شود؟

 بیندازد تاخیر به وقت آن تا عمدا را نماز نباید ولی بخواند ادا را نماز باید دارد؛ وقت نماز رکعت یک خواندن ی اندازه به که یکس

  .(مراجع عظام تقلید)

حسب اختالفی کده در انتهدای وقدت نمداز      -مقدار پنج رکعت به غروب یا مغرب هرگاه برای شخص حاضر )غیرمسافر( بهنکته: 

ده باشد، نماز عصر مقددم مدی   مقدار چهار رکعت یا کمتر باقی مانباقی مانده باشد، نماز ظهر ادا و هرگاه به -ظهر و عصر می باشد 

و هرگاه مقدار کمتری بداقی ماندده   است نماز مغرب و عشا ادا باشد، شب باقی مانده  ةبه نیم مقدار پنج رکعت بهشود. همچنین اگر 

 .شودنماز عشا مقدم می ،باشد

 4درک یک رکعت چه زمانی تحقق پیدا می کند؟
 (مکارم آیت اهللامام، به تمام شدن ذکر واجب سجده دوم می باشد )حضرت  -

 (سجده دوم می باشد )آیت اهلل سیستانی گذاشتن سر بر محل سجده، دربه  -

  آن نماز در قطب و مانند
اش درخصدوص  است، وظیفده  شب سال از ماه و شش روز سال در آنجا از ماه شش که برای مثال، کندمی زندگی جایی که درکسی

                                                 
 1111/11/21استفتاء:  یختار ،110111شماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای، 11احکام االوقات، م یکتاب الصاله، ف ی،؛ العروه الوثق101، م1المسائل مراجع، ج یحتوض . 1
 1111/11/21استفتاء:  یختار ،110111ستفتاء: شماره ا؛ امام خامنه ای، 11احکام االوقات، م یکتاب الصاله، ف ی،؛ العروه الوثق101، م1المسائل مراجع، ج یحتوض. 2
 ، احکام اوقات نماز؛11، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج11، مفصل فی اوقات الیومیه و نوافلهاکتاب الصاله،  ی،؛ العروه الوثق101، م1المسائل مراجع، ج یحتوض. 1
 11، مفصل فی احکام االوقاتکتاب الصاله،  ی،العروه الوثق. 0



12 

 

 1هایش چیست؟نماز و روزه

ه در قطب یک روز و یک شب بیشتر نیست، بعید نیست فقط هفده رکعت نماز واجب باشد و روزه هم در آنجا در تمام سال ک -

شب شرعی هم زمانی است کده شدب بده نیمدة     ساقط است و وقت نماز ظهر زمانی است که روز به نصف خود برسد و نیمه

 (.ره خودش برسد )حضرت امام

گدرفتن براثدر   کندد؛ ولدى اگدر روزه    یتروزه، همان افق محل سکونت خود را رعا و یومیهاوقات نمازهاى  ۀدربار یدمکلف با -

 (.یحرجى باشد، اداى آن ساقط و قضاى آن واجب است )امام خامنه ا یا یرمقدوربودن روز، غطوالنى

ولدو شدب یدا     ترین مکانِ دارای شب و روز به آنجا را داشته باشد،درخصوص نماز بنا بر احتیاط واجب، باید مالحظة نزدیک -

یدا  واجب است که  روزش خیلی کوتاه مثالً یک ساعت باشد و براساس اوقات شرعی آنجا نماز بخواند؛ ولی درخصوص روزه

دیگدری  شهر  رمضان بهمبارک بعد از ماه اینکه روزه بگیرد یا  جابرود که بتواند در آن دیگری شهر رمضان بهمبارک در ماه 

)آیت  جای روزه، باید فدیه بدهد، بهو از هر دو عاجز است تواندو اگر نمی انجام دهد ها رازهروقضای  جابرود که بتواند در آن

 سیستانی(. اهلل

 مکارم(. اهلل )آیت مراجعه شود معظم له طبق بالد متعارفه عمل نماید برای توضیح بیشتر به کتاب عبادت در قطبین -

 مستحب نمازهای
 2نمازهای مستحب را نام ببرید؟

رکعت نافله 1رکعت است  10از روز جمعه  یراست که در غ یومیه یآنها نافله ها یناست که مهمتر یادزنماز های مستحبی  عدادت

شدود؛   یرکعدت محسدوب مد    یکو  1شود یرکعت نافله عشاء که نشسته خوانده م2رکعت نافله مغرب، 0رکعت نافله عصر، 1ظهر، 

 باشد.  یرکعت وتر م یکرکعت شفع، و 2شب،  هرکعت نافل1رکعت نافله شب که 11دورکعت نافله صبح، و 

 شود. یرکعت نافله م21شود که جمعا  یرکعت اضافه م2: به نافله ظهر و عصر در روز جمعه به هرکدام نکته

                                                 
 ؛11خویی و تبریزی و وحید و سیستانی، منهاج الصالحین، المستحدثات، مسدئلة ؛ 111اجوبة االستفتائات، سؤال ی،اخامنه یدعلیس؛ 11مسئلة الهالل، ثبوت طرق فی فصل . عروۀ الوثقی،1

؛ سیسدتانی، توضدیح المسدائل جدامع، ذیدل      11ص ،2ج اسدتفتائات، ؛ بهجت، 211، س11ص ،1ج فارسی، المسائل، فاضل، جامع ؛2111وحید، توضیح المسائل، بخش ملحقات، مسئلة
سداعت  20؛ نوری، توضیح المسائل، مسائل مستحدثه، نماز در مناطقی که شب و روز آنهدا بدیش از   11؛ شبیری، سایت، احکام و استفتائات روزه، س1، چند مساله مستحدثه م2111م

 اوقات نماز در قطب و فضا؛است؛ مکارم، سایت، استفتائات، احکام نماز، احکام و 
، 111، م1النجاه، ج یله؛ بهجت، وس112و111، م1العباد، ج یههدا ی،؛ صاف21، درس1ج ی،رساله آموزش ی،کتاب الصاله، اعداد الفرائض و نوافل، مقدمه؛ امام خامنه ا ی،العروه الوثق. 2

 ؛110م، 1جالمسائل مراجع،  یحافل، مقدمه؛ توض، کتاب الصاله، اعداد الفرائض و النو2ج ی، منهاج الصالحین،و خوئ یدوح
  . اختالف فتاوا نسبت به جواز ایستاده خواندن خواهد آمد.1
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 وقت نوافل یومیه

 نافله صبح 
 1وقت خواندن نافله صبح چه زمانی است؟

 از قبدل  کده  است آن احتیاط ولى است، شب نماز رکعت یازده واندنخ مقدار به شب نصف از گذشتن از وقت نافله صبح بعد -

و قت نافلده  ندارد و پآیان  مانعى صورت این در که بخوانند فاصله بال شب نافلة از بخواهند بعد که آن مگر نخوانند اول فجر

ت امدام، امدام خامنده    )حضدر  )طرف مشرق( مانده باشدد یاست که به اندازه خواندن نماز صبح به طلوع سرخ یصبح تا موقع

 .(21ای

باشد و تا زمانی که ممکن است آن را پیش از نماز صبح بده  وقت آن، بعد از گذشتن از وقت نماز شب به مقدار انجام آن می -

جا آورد، وقت آن ادامه دارد ولی اگر شخص، خواندن نافله صبح را به تأخیر بیندازد تا وقت فضیلت نماز صدبح تندگ گدردد،    

 .)آیت اهلل سیستانی( این موقع ابتدا نماز صبح را بخواندبهتر است در 

 یددا طدرف مشدرق پ   یکه سدرخ  یبعد فجر اوّل است تا وقت شود و وقت آن یاز نماز صبح خوانده م پیش صبحنافله  -

 .مکارم( آیت اهللخواند )ب بالفاصله شب نافله از بعد را صبحنافله  می تواند وشود 

 نافله ظهر
 2هر چه زمانی است؟وقت خواندن نافله ظ

بده آن   هفدتم  دوبه انددازه   ،شود یم یداپ شرعی شاخص که بعد از ظهر یهکه آن مقدار از سا یاز اوّل ظهر تا موقع وقت آن -

شدود بده دو وجدب     یمد  یددا که بعد از ظهر پ یا یههر وقت مقدار سا ،شاخص هفت وجب باشد درازی اگر مثالً شود،اضافه 

 .(مکارم آیت اهلل و 20امام خامنه ای حضرت امام،) تاس ظهر، آخر وقت نافله یدرس

شود و وقت آن از اوّل ظهر است و تا موقعی که ممکن باشد آن را قبدل از نمداز   نافله نماز ظهر، قبل از نماز ظهر خوانده می -

 .سیستانی( )آیت اهلل ظهر خواند، وقت آن ادامه دارد

 نافله عصر
 1وقت خواندن نافله عصر چه زمانی است؟

                                                 
ره استفتاء: شما؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 1111، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج 112، م 1المسائل مراجع، ج ؛ توضیح1العروه الوثقی، کتاب الصاله، اوقات الرواتب، م - 1

؛ فاضدل،  1؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، کتاب الصاله، مقدمات ششگانه، مقدمده اول، م 1111/12/11استفتاء:  یختار 111110شماره استفتاء: و  1111/10/22استفتاء:  یختار 111101
 ؛111م ،1؛ بهجت، وسیله النجاه، ج111، م2؛ خوئی و وحید، منهاج الصالحین،ج 111، م1احکام واضحه، ج

؛ 1؛ حضرت امام، تحریدر الوسدیله، کتداب الصداله، مقددمات ششدگانه، مقدمده اول، م       111م  021: ص ،1ج المسائل مراجع، ، ؛ توضیح1العروه الوثقی، کتاب الصاله، اوقات الرواتب، م - 2
؛ 1110/12/10اسدتفتاء:   یختدار  111121شماره اسدتفتاء:  ه ای، استفتاء خصوصی، ؛ امام خامن111، م2؛ خوئی و وحید، منهاج الصالحین، ج1111،م1سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج

 112، م1و وسیله النجاه، ج 101؛ بهجت، توضیح المسائل، م110، م1صافی، هدایه العباد، ج
؛ سیستانی، توضدیح  1سیله، کتاب الصاله، مقدمات ششگانه، مقدمه اول، م؛ حضرت امام، تحریر الو111م ،1ج المسائل مراجع، ، ؛ توضیح1العروه الوثقی، کتاب الصاله، اوقات الرواتب، م - 1

؛ صافی، هدایه العبداد،  1110/12/10استفتاء:  یختار 111121شماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 111، م2؛ خوئی و وحید، منهاج الصالحین، ج1112،م1المسائل جامع، ج
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 به آن اضافه شدود،  هفتم چهاربه اندازه  ،شود یم یداپ شرعی شاخص که بعد از ظهر یهکه آن مقدار از سا یتا موقع وقت آن -

، آخدر  یدوجدب رسد   چهدار شود به  یم یداکه بعد از ظهر پ یا یههر وقت مقدار سا ،شاخص هفت وجب باشد درازی اگر مثالً

 .(مکارم آیت اهلل و 21ی)حضرت امام، امام خامنه ا تاس عصروقت نافله 

شود و وقت آن تا موقعی که ممکن باشد قبل از نماز عصر خوانده شدود، ادامده دارد؛   نافله عصر قبل از نماز عصر خوانده می -

ولی چنانچه شخص نافله عصر را به تأخیر بیندازد و این تأخیر تا موقعی باشد که آن مقدار از طول سایه شاخص که بعدد از  

شود، به اندازه چهار هفتم طول خود شاخص گردد، در این موقع بهتر است که نماز عصر را قبل از نافله می ظهر شرعی پیدا

 .سیستانی( اهلل ت)آی بخواند

 خواندن نافله ظهر و عصر بعد از نماز ظهر وعصر

هر و عصر جایز اسدت و در صدورت   نماز ظهر و عصر انجام نداده، آیا خواندن آن بعد از نماز ظ کسی که نافله ظهر و عصر را قبل از

 با چه نیتی آن را انجام دهد؟جواز 

 خواندن آن جایز است و نسبت به نیت ان:

 21-1.در غیر وقت نافله: به نیت قضا بخواند )مراجع عظام تقلید( الف:

   2در وقت نافله و بعد از نماز ظهر و عصر: ب:

بدون قصد ادا  یدواجب با یاطنماز ظهر و عصر خوانده شود، بنابر احت یپس از ادا ی،  ول1ظهر و عصر در وقت نافله ةاگر نافل -

 .()حضرت امام، امام خامنه ای الذمه( خوانده شود. یو قضا )قصد ماف

اگر شخص، نافله ظهر را به تأخیر بیندازد و این تأخیر تا موقعی باشد که آن مقدار از طول سدایه شداخص کده بعدد از ظهدر       -

اندازه دو هفتم طول خود شاخص گردد، در این موقع، بهتر است نماز ظهر را قبدل از نافلده بخواندد؛    شود، به شرعی پیدا می

 .مگر این که یک رکعت از نافله را قبل از آن خوانده باشد که در این صورت، تمام کردن نافله، قبل از نماز ظهر، بهتر اسدت 

یر تا موقعی باشد که آن مقدار از طول سایه شاخص که بعدد از  شخص نافله عصر را به تأخیر بیندازد و این تأخهمچنین اگر 

شود، به اندازه چهار هفتم طول خود شاخص گردد، در این موقع بهتر است که نماز عصر را قبل از نافله ظهر شرعی پیدا می

                                                                                                                                                                        
 111، م1و وسیله النجاه، ج 102م ؛ بهجت، توضیح المسائل،110، م1ج

، اسدتفتائات  1اسدتفتائات، ج  یری،شدب ؛ مکارم، استفتائات سایت، نماز، نمازهای نافله، وقت نافله های روزانه، خواندن نافله قبدل از اذان؛  10، مکتاب الصاله، اوقات الرواتب ی،العروه الوثق. 1
؛ خدویی،  1، نمداز قضدا، م  1تحریدر الوسدیلة، ج  ؛ 10اقتباس از منابع ذیل )العروه الوثقی، کتاب الصلوه، نماز قضا، م اندن نماز؛خواز پس نافله ظهر و عصر نیت  ی،مستحب ینماز، نمازها

 .111، م1صافی، هدایة العباد، ج ؛110؛ بهجت، وسیلة النجاۀ، م121، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج121، م2؛ وحید، منهاج الصالحین، ج121، م1منهاج الصالحین، ج
 یحتوضد  یسدتانی، ؛ س111، م2ج ین،منهداج الصدالح   ید،و وح ی؛ خوئ110، م1العباد، ج یههدا ی،؛ صاف111، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض1کتاب الصاله، اوقات الرواتب، م ی،العروه الوثق. 2

 یری،؛ شدب 111و م 112، م1النجاه، ج یلهو وس 102م لمسائل،ا یحبهجت، توض ،11، م1111 زمستاندفتر معظم له،  یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا؛ 1112و  1111المسائل جامع، م
 نافله ها بعد از وقت  نیتروزانه،  ینافله، وقت نافله ها ینماز، نمازها یت،مکارم، استفتائات سا؛ 111المسائل، م یحتوض

 یادو هفتم آن شود. مثالً اگر طول شاخص هفت وجب باشد، هر وقدت مقددار سدایه    ۀبه انداز شود،یپیدا م شاخص که بعداز ظهر ةکه سای یظهر از اول ظهر است تا موقع ةوقت نافل.  1
امدام  ) به چهار هفتم آن برسدد.  شود،یاست که سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا م یعصر تا موقع ةظهر است. وقت نافل ةبه دو وجب برسد، آخر وقت نافل شودیکه بعد از ظهر پیدا م

 (11مپاورقی ، 1111 زمستاندفتر معظم له،  یرساله نماز، ارسال ی،منه اخا
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فله قبل از نماز عصر بهتر صورت، تمام کردن نا ینرکعت از نافله را قبل از آن خوانده باشد که در ا یککه  ین؛ مگر ا دبخوان

و اگر بخواهد نافله ظهر و عصر را بعد از نماز ظهر و عصر بخواند، احتیاط مستحب است که نیت ادا و قضا نکند )آیت  است.

 اهلل سیستانی(.

 .(21مکارمآیت اهلل ) به امید ثواب بخوانند -

 خواندن نافله ظهر و عصر قبل از اذان ظهر 

 1صر را قبل از اذان ظهر خواند؟آیا می توان نافله ظهر و ع

 جایز است. :روز جمعه :لفا

  غیر جمعه: :ب

و امام  ن ممکن نباشد، بنابر احتیاط واجب آن را رجاءا انجام دهد )حضرت امامآدر وقت  جایز نیست و اگر علم دارد انجام آن -

 .(21خامنه ای

، می تواند قبدل از اذان آن را بخواندد   ها را انجام دهدواند آنتنمازگزار بداند بعد از اذان، هرچند به علّت عذر عرفی، نمیاگر  -

 )آیت اهلل سیستانی(.

 (.مکارم آیت اهلل) اگر علم دارد از انجام آن در وقت آن متمکن نیستجایز است مخصوصا  -

 کیفیت انجام نافله نماز ظهر و عصر در روز جمعه

 21-2شود؟ یظهر و عصر در روز جمعه چگونه خوانده م یافله نمازهان

 ولی:  (مراجع عظام تقلید) آن را قبل از اذان ظهر هم خواندکه می توان رکعت است  یستروز جمعه ب نافله 

از بیست رکعت نافله ظهر و عصر، دو رکعت را هنگام ظهر و هیجده رکعت را قبل از ظهر بخواند و از آن هیجده بهتر است  -

رده شدن نور خورشید و شش رکعت آن هنگام باال آمددن خورشدید و   رکعت، بهتر است شش رکعت آن اول روز هنگام گست

 (.سیستانیآیت اهلل حضرت امام و ) شش رکعت دیگر قبل از اذان ظهر خوانده شود

اگر بعد از زوال تا غروب هم انجام شدود، اشدکال    ولی شود، آورده جا به یداز زوال خورش یشرکعت پ یستبهتر است تمام ب -

 ای()امام خامنه  ندارد.

از نمداز   یشرکعت پس از ظهر و پ2باال آمد،  یدخورش یرکعت وقت1 یرد،که نور آفتاب، افق را فرا گ یرکعت زمان1بهتر است  -

                                                 
العبداد،   یههدا ی،؛ صاف1111، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،؛ س2کتاب الصاله، اوقات الرواتب، م ی،؛ العروه الوثق1نماز مقدمات ششگانه، مقدمه اول، م یله،الوس یرتحر ینی،امام خم. 1

؛ شدبیری، اسدتفتائات،   1111/11/11استفتاء:  یخ، تار111101شماره استفتاء:  ی،امام خامنه ا؛ 111، م2ج ین،منهاج الصالح ید،و ح یی؛ خو111، م1النجاه، ج یله؛ بهجت، وس111، م1ج
   ، استفتائات نماز، نمازهای مستحبی، خواندن نافله ظهر و عصر قبل از اذان1ج

 زمسدتان امام خامنه ای، رساله نماز، ارسالی دفتدر معظدم لده،    ؛ 1نماز مقدمات ششگانه، مقدمه اول، م یله،الوس یرتحر ینی،؛ امام خم1و م 2واتب، مکتاب الصاله، اوقات الر ی،العروه الوثق. 2
؛ وحیدد،  111، م2ج ین،نهداج الصدالح  م یدد، و ح یی؛ خدو 111، م1النجاه، ج یله؛ بهجت، وس111، م1العباد، ج یههدا ی،؛ صاف1111، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،س، 11، م1111

   111توضیح المسائل، م
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 .(مکارم آیت اهلل) ظهر یارکعت بعد از نماز جمعه 1و 

 نافله مغرب
 1وقت نافله مغرب چه زمانی است؟

 از شودمى پیدا آسمان در آفتاب غروب از بعد که مغرب طرف سرخى که وقتى است، تا مغرب نماز شدن تمام از بعد -
 .مکارم( آیت اهللامام خمینی، رود ) بین

 که ممکن باشد آن را پس از نماز مغرب، در وقت به جا آورد، ادامه دارد یبعد از تمام شدن نماز مغرب است و تا زمان -
 .(سیستانی ت اهلل)آی

 نماز غفیله

 استحباب نماز غفیله

 2یله مستحب است؟آیا نماز غف

 .سیستانی( آیت اهللاست )حضرت امام و  غفیله نماز مستحبّى نمازهاى از یکى -

 .)آیت اهلل مکارم( است یلهاز نمازهایى که به جا آوردن آن به امید ثواب پروردگار خوب است نماز غف -

 وقت نماز غفیله

 1وقت نماز غفیله چه زمانی است؟

 بدین  از مغرب طرف سرخى که وقتى است تا مغرب نماز از بعد آن وقتوانده می شود و نماز غفیله بین نماز مغرب و عشا خ -

 .مکارم( آیت اهللو و امام خامنه ای برود )حضرت امام 

 .سیستانی(آیت اهلل وقت آن بین نماز مغرب و عشا است ) -

 

 تداخل نماز غفیله با نافله مغرب

 0ند؟ آیا تداخل نیت جایز است؟خواندن نماز غفیله، از نافله مغرب کفایت می ک آیا

 .(امامحضرت نماز غفیله از نوافل یومیه نیست و درک ثواب هر دو شاید موقوف باشد به اینکه هر یک جدا بجا آورده شود ) -

                                                 
 یی؛ خدو 1011، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،سو فصل فی الصلوات المستحبه، صاله الغفیله؛  0کتاب الصاله، اوقات الرواتب، م ی،العروه الوثق؛ 111، م2المسائل مراجع، ج توضیح .1

 111، م2ج ین،منهاج الصالح ید،و ح
 ی،؛ خدوئ 111، م2ج ین،منهداج الصدالح   یدد، و ح یی؛ خدو 111المسدائل، م  یح؛ مکارم، توضد 111، م2المسائل مراجع، ج یح؛ توض2کتاب الصاله، اعداد الفرائض و نوافلها، م ی،عروه الوثقال. 2

 ؛   1111، م11، ص11الموسوعه، ج
و  ییخدو ؛ 1101، م1المسدائل جدامع، ج   یحتوض یستانی،؛ س111المسائل، م یح؛ مکارم، توض111، م2سائل مراجع، جالم یح؛ توض2کتاب الصاله، اعداد الفرائض و نوافلها، م ی،العروه الوثق. 1

   1111/11/21استفتاء:  یختار    111110شماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای، 111، م1وسیله النجاه، ج؛ بهجت، 111، م2ج ین،منهاج الصالح ید،ح
العبداد،   یههدا ی،؛ صاف11یرماهت یت،سا یداستفتائات جد ی،؛ امام خامنه ا1111، س0، ص2ج ی،جلد11؛ حضرت امام، استفتائات 2اعداد الفرائض و نوافلها، م کتاب الصاله، ی،العروه الوثق. 0

   101، مالمسائل یح؛ بهجت، توض111م ،2ج ین،منهاج الصالح ید،و ح ییخو یله؛روزانه، نماز غف ی؛ مکارم، استفتائات، نافله ها1111، م1ج
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 .کند )امام خامنه ای(یاز نافله مغرب نم یتکفا یله،نماز غف -

 .)آیت اهلل مکارم( ت ثواب هر دو داده شوداس یدبه قصد رجاء خوانده شود و ام یتندارد که به هر دو ن مانعی -

آیت اهلل و بخواند ) کند یّتصورت که فرد هر دو نماز را با هم ن ینرا به عنوان نافله مغرب به جا آورد به انماز غفیله  توانیم -

 .(سیستانی

 

 کیفیت خواندن نماز غفیله

 1نماز غفیله چگونه خوانده می شود؟

ِ  » را بخوانند: 2رکعت اوّل آن، بعد از حمد به جاى سوره، این آیهدر نماز غفیله دو رکعت است و  ََََّو و َِ  ِب  وَ  ٰغاض ََ ِ  ِ ذ  َذ وو َو َذا النُّ

وِل غ  
َِ الَّ ض و ِٰ غ  و ن  ُٰ َِ ِ ُنوي  َِن َض و   ْٰ  َِ و وَه ِ ا ض أَن   ِ لض

ِ  اض ِ  أَ وِ لٰغض َ ي الَُّّ ِدىض  ََنض ه   َر َعلَي  د  ِ  َنق  ِ  لَ ِ لَوٰه أَ نض   ََ ََ و  ْ ِ ََ  َِ وي ي  َ َِ ٰنن  ل  وذض َُ َِ ال َاوُو َو  و وُِٰ غ  نض ي   َ َو َن

 َِ ن ي غ  َ وي ال َ وُر َو »را بخوانند  1و در رکعت دوم بعد از حمد به جاى سوره، این آیه« ال ٰغؤ  وِ  لَٰو غض َو َو َيع  َٰ ِ ِ ا ض  لَٰغهض َ ٰح ال َاي    اض َيع  ِ َدُٰ َغفض ن  َو ع 

ِ  َوَرَقة   قٰٰط غ   ْ ََ  ِ ر  َو غض  َ ِ   ال َ  ِ   ٰغ  وي َض  ُ َ ي   
ِ  س  ِ ا ض ض  َو اض َرط    َو اض يض َر  ِ  اْل  ِ َ ي َّٰلٰغض ة     ََ ِ َو اض  لَٰغهض و در قنوت آن بگویندد:  «. ِ ا ض َيع 

د  وَ » غ  ََ ََٰصلَُي َعلَى ٰغ   ِ َِ ا لَٰغَهِ اا  ان  َ ى اض َيع  َ ح  ال َاي    ال  َِ   َغفِ ٰ أَل  ْ ٰهو  ِ ُني ا
ا الل ض وذض َُ ا َو  وذض َُ َعوَل   وي  ف  ََ   ِ د  َو ا غ  ََ و بده جداى کلمدة    « آل  ٰغ

َ ى َو ال قض الل ض »حاجتهاى خود را بگویند. و بعد بگویند: « کذا و کذا» َغ َِ َول ىُّ ن ع  د  َو آل  ٰهو  ان  غ  ََ ُق ٰغ ََ    َِ ٰ أَل  ْ أ ََ َ ى  ََ لَٰو َِ ع  ََ َ ى  ٰر َعلَى َطل َ  ِد 

ه  َو عَ  د  َعلَي  غ  ََ لض ٰغ  ْ ٰو ال ه  َهِ ل يلَي  ََ ِ َقَبي   .«ٰو لَغ 

 نافله عشاء 

 1-0عشاء چه زمانی است؟نافله وقت 

)حضرت  شود خوانده فاصله بال عشا نماز از بعد است بهتر و استآخر وقت عشا  تا عشا نماز شدن تمام از بعد عشا نافلة وقت -

  .(، مکارمسیستانی ات عظامامام، آی

 1ا را ایستاده خواند؟آیا می توان نافله عش

 مکارم(.امام و آیات عظام سیستانی، )حضرت  نشسته خوانده شود یدواجب با یاطبنابر احت (یَرْه)وُت ءنافله عشا -

                                                 
 1111/11/11استفتاء:  یختار ، 111111شماره استفتاء: امام خامنه ای،  ؛2عدادالفرائض و نوافلها، مکتاب الصاله، ا ی،العروه الوثق؛ 111، م1المسائل مراجع، ج . توضیح1
 11و  11. سوره انبیا، آیه2
  11. سوره انعام، آیه1
؛ مکدارم،  111، م2ج ین،منهاج الصدالح  ید،و ح یی؛ خو1111، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،س؛ 1مکتاب الصاله، اوقات الرواتب،  ی،قالعروه الوث؛ 111، م1المسائل مراجع، ج . توضیح0

   112م، 1العباد، ج یههدا ی،صاف؛ 111توضیح المسائل، م
 .. شایان ذکر است در توضیح المسائل فارسی مراجع، انتهای نافله عشا، نصف شب بیان شده است1
المسدائل   یح؛ توضد 1101، م1المسدائل جدامع، ج   یحتوضد  یستانی،؛ سه، مقدمهفصل فی أحکام الصلوات المندوبو  أعداد الفرائض و نوافلها، مقدمه یالعروۀ الوثقى، کتاب الصلوه، فصل ف. 1

 ؛ 110، م1مراجع، ج
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 نافله شب

 کیفیت نافله شب

 1نافله شب چند رکعت است؟

رکعت به  یکنماز شفع و  یّتن نافله شب، دو رکعت به یّترکعت، هشت رکعت به ن یازده یناز امی باشد. رکعت  نافله شب یازده

 .)مراجع عظام تقلید( شودینماز وتر خوانده م یّتن

 خواندن نافله شب وقت

 2وقت خواندن نافله شب چه زمانی است؟

 .(و امام خامنه ای 1ره )امام و بهتر است نزدیک اذان صبح خوانده شود است از نیمه شب شرعی تا فجر صادق )اذان صبح( -

 یستن یدبع یمستحب و بهتر است، ول یاطنظر هرچند مطابق با احت ینبنابر مشهور، نصف شب است و ا اول وقت نافله شب، -

معنا که اگر بعد از  ینبه ا شود،یآن، از اوّل شب آغاز م ینماز شب باشد و امّا اوّل وقت ادا یلتکه نصفِ شب، اوّل وقت فض

چندد بهتدر آن   ت و تا اذان صبح )طلوع فجر( وقتش ادامه دارد؛ هدر دهد، در وقت واقع شده اس انجامنماز عشا، نافله شب را 

 )آیت اهلل سیستانی(. اذان صبح خوانده شود یکاست نزد

وقت نافله شب بنا بر احتیاط از نصف شب است تا اذان صبح، ولی بهتر است در موقع سحر یعنی در ثلث آخر شدب بخواندد    -

 )آیت اهلل مکارم(فضل می باشد. وخواندن نماز شفع و وتر در نزدیک اذان صبح ا

از  را شدب  اسدت  آن واجدب  احتیداط مکدارم،   آیت اهلل به فتوای حضرت امام و ،شب نماز وقت در شب نیمه محاسبه برای :0نکته

تفاوتی با محاسبه نیمه شب در نماز مغرب و عشدا   ، محاسبه آننظرات مراجع دیگرو طبق  نمایند حساب آفتاب اول تاغروب آفتاب 

 در بحث نماز مغرب و عشا بیان شد.د که ندار

 شب قبل از وقت ۀخواندن نافل

 1شب بخوانند؟توانند نافلة شب را قبل از نیمهکسانی میچه 

شددن  کده از سدرما یدا جندب    خوردگدان یدا کسدی   کلی، هر صاحب عذری، مانند مریض یا سالطورمسافر یا افراد جوان و به -

                                                 
   یومیه، نوافل 21، درس1ج ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا111و م 110، م2ائل مراجع، جالمس یحکتاب الصاله، اعداد الفرائض و نوافلها، مقدمه؛ توض ی،العروه الوثق. 1
 یومیده؛ ، نوافدل  21، درس1ج ی،رسداله آموزشد   ی،؛ امدام خامنده ا  111المسدائل، م  یحتوضد  یدد، ؛ وح111، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض1کتاب الصاله، اوقات الرواتب، م ی،العروه الوثق. 2

   1111، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،س
  . به نظر حضرت امام تفریق بین نافله شب، افضل است.1
   ؛111، م1المسائل مراجع، ج یحتوض. 0

 ؛110، م1المسائل مراجدع، ج ح؛ توضی110؛ بهجت، وسیلة النجاۀ، م1االولی، م ة، المقدموۀ، مقدمات الصل1، جة؛ تحریر الوسیل1، مبحث نماز، فصل فی اوقات الرواتب، م1العروۀ الوثقی، ج .1
؛ 111و111المسدائل، م توضیحو  111، م2؛ وحید، منهاج الصالحین، ج2111، م1المسائل جامع، جتوضیحو  111، م1منهاج الصالحین، جسیستانی،  ؛111، م1خویی، منهاج الصالحین، ج

 1111/10/21استفتاء:  یخ، تار112111شماره استفتاء:  ی؛امام خامنه ا
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یر، نماز شب او فوت شود یا خواندن نماز شب در زمان مخصوص آن بر او سخت باشد، ترسد، اگر بترسد که درصورت تأخمی

 (.رهشب، نافلة شب را بخواند )حضرت امام تواند پیش از نیمهمی

)امدام   تواند آن را قبل از نصف شب بخواند یاو سخت است نماز شب را بعد از نصف شب بخواند م یکه برا یمسافر و کس -

 (11خامنه ای

  از اول شب تا اذان صبح است )آیت اهلل سیستانی(. -برای همه افراد  –فلة شب وقت نا -

ترسدند،  شددن مدی  خوردگان یا افرادی که از سدرما یدا جندب   کلی هر صاحب عذری مانند سال طورمسافر یا افراد جوان و به -

  مکارم(. )آیت اهلل شب را بخوانند شب نافلةتوانند پیش از نیمهکه خواندن نماز شب بر ایشان سخت باشد، میدرصورتی

 

 قبل از نیمه شب انجام آنترجیح خواندن قضای نافله شب بر 

 1؟نیمه شبصورت قضا بهتر است یا خواندن نافلة شب قبل از خواندن نافلة شب بهبا توجه به مساله قبل، 

 مکارم(. ضرت امام و آیت اهللصورت قضا بهتر است )حانجام نماز شب به -

شدب عدادت کندد،    ترسد بده خوانددن آن قبدل از نیمده    که میلة شب از اول شب تا اذان صبح است؛ اما برای کسیوقت ناف -

 سیستانی(. اهلل دادن قضای آن بهتر است )آیتانجام

 صبح شدن در بین خواندن نافله شب

 2آورد؟ جا به رانماز شب  بقیه توانمى آیا ،شود صبح اذان شب نماز مقداری از خواندن از پس اگر

 :ار رکعت یا بیشتر را خوانده باشداگر چه الف:

 (. رهانجام دهد. )حضرت امام ، به نیت ادا بهتر است باقی نافله شب را به صورت مختصر -

 مکارم(. آیت اهللانجام دهد. ) ، به نیت اداباقی نافله شب را به صورت مختصر -

و قضاء بخواند لکن در این فرض أفضلیّت مقدّم نمودن رکعات باقیمانده  تواند رکعات باقیمانده نماز شب را بدون نیّت اداءمی -

 از نماز شب بر نماز صبح محلّ اشکال است )آیت اهلل سیستانی(.

 اگر مشغول نماز شب باشد و کمتر از چهار رکعت خوانده باشد: ب:

د و بعدا بداقی نمداز شدب را قضدا نمایدد      بهتر است نمازی را که مشغول است، تمام کرده و سپس نافله و نماز صبح را بخوان -

 )حضرت امام(.

                                                 
، استفتائات نماز، نمازهدای مسدتحبی، تدرجیح قضدای نمداز      1؛ شبیری، استفتائات، ج2111، م1المسائل جامع، ج؛ سیستانی، توضیح11، اوقات الرواتب، م1جکتاب الصلوه، ۀ الوثقی، العرو .1

 شب بر انجام آن پیش از وقت
و سدایت، اسدتفتائات،    101، س11ص ،2ج جدید، ؛ مکارم، استفتائات1، نمازهای مستحبی، وقت نافله شب، م1؛ سیستانی، استفتائات، ج21اوقات الرواتب، مکتاب الصلوه، العروۀ الوثقی، . 2

 1011، س2نماز، نمازهای نافله، نافله شب، ادامه نماز شب بعد از اذان صبح؛ بهجت، استفتائات، ج
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نمازی را که مشغول است، بدون قصد ادا و قضا تمام کرده و سپس نافله و نماز صبح را بخواند و بعدا باقی نماز شب را قضا  -

 نماید )آیت اهلل سیستانی(.

دو رکعت دوم است، کدال  خواندن  ده و در حالدو رکعت اول را خوانو اگر قضا است. نماز شب  یهبق ،خواندهرا دو رکعت اگر  -

  .(11)آیت اهلل مکارم خواند یقضا م یترکعت را به ن یازدهکند و بعد از ابتدا کل  ینماز را رها م

 

 1اذان صبح شود، وظیفه نسبت به خواندن نماز شب چیست؟ و نیاورده بجا را شب نماز از چیزى اگر

 مکارم(. آیت اهلل)حضرت امام و  نماز شب را بجا آوردقضای بعدا دم کند و را مق صبح نماز و نافله صورت دو این در -

تمام نماز شب را بدون قصد اداء و قضاء قبل از بده جدا    تواند یم ،شود یداراگر فرد هنگام طلوع فجر )اذان صبح( از خواب ب -

 .)آیت اهلل سیستانی( آوردن نماز صبح بخواند

 احکام نوافل

 کعات نوافل یومیهجواز خواندن بعضی از ر
 2رکعات نوافل یومیه را بخواند؟ از یبعضآیا انسان می تواند فقط 

در نافله شب جایز است فقط نماز شفع و وتر را بخواند و در تنگی وقت جایز است تنها نماز وتر را بخواندد و در غیدر تنگدی     -

 وقت، نماز وتر را  به امید ثواب بخواند )حضرت امام(.

کتفاء کند و ابه خواندن وتر  تواندیبلکه م ید؛نماز شفع و وتر نما یعنیاکتفاء به خواندن سه رکعت آخر،  اندتویدر نماز شب م -

و امّا در مورد نافلده ظهدر و نافلده مغدرب،      یداکتفاء به خواندن چهار رکعت، بلکه دو رکعت آن نما تواندیم یزدر نافله عصر ن

)آیدت اهلل   از آنها را بخواند، آن را بده قصدد رجداء بده جدا آورد      یاهد بعضهشت رکعت اول نماز شب، چنانچه بخو ینهمچن

 .سیستانی(

و  توانند به همان سه رکعت نماز شفع و وتر اکتفا کنند.جا آورند مىبهنافله شب را اگر کسانى وقت نداشته باشند یازده رکعت  -

 )آیت اهلل مکارم(. آنها فاصله انداخت نباید بین ،شبیه یک نماز است -شفع و تر –دو نماز  از آنجا که این

 نشسته خواندن نوافل
 1آیا میشود نوافل را نشسته بجا آورد؟

                                                 
 1، نمازهای مستحبی، وقت نافله شب، م1؛ سیستانی، استفتائات، ج21ت الرواتب، ماوقاکتاب الصلوه، العروۀ الوثقی،  ؛101، س11ص ،2ج جدید، . مکارم، استفتائات1
المسدائل   یحتوضد  یسدتانی، ؛ س011، م2ج ین،منهداج الصدالح   یدد، و ح ی؛ خوئ112، م1العباد، ج یههدا ی،؛ صاف1، م1کتاب الصلوه، مقدمات ششگانه، مقدمه یله،الوس یرحضرت امام، تحر. 2

، استفتائات نماز، نمازهای مسدتحبی،  1شبیری، استفتائات، جنماز شب؛  قتاستفتائات، نماز، نماز نافله، نافله شب، و یت،؛ مکارم، سا111الاحکام الواضحه، م؛ فاضل، ا1111، م1جامع،ج
 رکعت نافله ظهر و عصر1خواندن کمتر از 

؛ امام خامنه ای، رسداله آموزشدی،   111، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج1101، م1وضیح المسائل جامع، ج؛ سیستانی، ت0أعداد الفرائض و نوافلها، م کتاب الصلوه، فصل فی الوثقى، العروۀ .1
 111، م1، نوافل یومیه؛ بهجت، وسیله النجاه، ج21، درس1ج
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نشسته را یک رکعت حساب کند، مثلًا  ةشود نشسته خواند ولى بهتر است دو رکعت نماز نافلنمازهاى نافله را مى -
است شانزده رکعت بخواند و اگر  ظهر را که هشت رکعت است نشسته بخواند، بهتر ةخواهد نافلکسى که مى

 (.حضرت امام ره) بخواند نشستهخواهد نماز وتر را نشسته بخواند، دو نماز یک رکعتى مى
 )امام خامنه ای( بهتر است ایستاده شود نشسته خواند ولىنمازهاى نافله را مى -
حال، هر دو  یندر ا یستآورد و الزم ن به جا یستادهها را انشسته خواند؛ هرچند بتوان آن توانیا مر نافله یمازهان -

واجب، بار دوّم را  یاطرکعت حساب کند، بنابر احت یکرکعت حساب کند و اگر بخواهد هر دو رکعت را  یکرکعت را 
با دو سالم هم،  یگرانجام دهد؛ مثالً نافله مغرب را که چهار رکعت با دو سالم است، رجاءً چهار رکعت د جاءر یّتبه ن

 شود )آیت اهلل سیستانی(.یه کند که مجموعاً هشت رکعت مبه آن اضاف
این است که هر دو رکعت را یک رکعت  مستحب توان نشسته خواند، ولى در این صورت احتیاطنماز نافله را مى -

 .)آیت اهلل مکارم( وتر را نشسته بخواند باید دو نماز یک رکعتى نشسته به جا آورد ةحساب کند و اگر بخواهد نافل
 

 (،یَرْهنافله عشا )وُت: 1نکته
نسبت به نظر حضرت امام متن عروه با متن رساله فارسی متفاوت می شود: در عروه الوثقی قائل به جواز ایستاده خواندن   -

 بلکه افضلیت آن شده اند لکن در رساله فارسی احتیاط واجب به نشسته خواندن دارند.

 )آیات عظام سیستانی، مکارم(. .نشسته خوانده شود یداواجب ب یاطبنابر احت (یَرْه)وُت ءنافله عشا -

 خوابیده خواندن نوافل
 2آیا می توان نماز نافله را به صورت خوابیده خواند؟

 می توان نماز نافله را به صورت خوابیده خواند )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(. -
به پشت )طبق  یدهخواب یاچپ  یاراست  یبه پهلو دهیخواب توانیم یی،را در حال اضطرار و عدم توانا یمستحبّ ینمازها  -

جواز آن محلّ اشکال  یار،و امّا در حال اخت شودیحال رکوع و سجده با اشاره سر انجام م ینفرد( به جا آورد و در ا یفهوظ
 )آیت اهلل سیستانی(.انجامش به عنوان رجاء اشکال ندارد.  یاست؛ ول

 

                                                 
 ؛  110، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض1101، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،أعداد الفرائض و نوافلها، مقدمه؛ س یالعروۀ الوثقى، کتاب الصلوه، فصل ف. 1
 ، فصل فی احکام الصلوات المندوبه، مقدمه و سایت آیت اهلل مکارم:العروۀ الوثقى، کتاب الصلوه .2

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

 تعریف قبله
 1ست؟قبله کجا

قبله مکانی است که در آن خانه خدا قرار گرفته است و قبله خصوص همان بنای موجود نیست بلکه از زیر زمین خانده کعبده تدا    

 دامنه بلند آسمان حکم قبله را دارد چه از راه دور چه نزدیک.

 

چرا که در انجام بعضی  : خانه ی کعبه قبله ی مسلمانان است و احکام و مسائل مفصلی بر آن مترتب می باشد.2نکته
کارها استقبال واجب است ودر بعضی امور حرام است و در بعضی دیگر مستحب و مکروه، که در جای خودش مفصل مطرح 

 شده است.

 مقصود از روبه قبله ایستادن
 1برای نماز و مانند آن روبه قبله بودن باید چگونه باشد؟

تواند جهت قبله را به طور دقیدق  ای از خانه کعبه قرار دارد که با مشاهده میهاگر فرد در فاصلالف( کسی که نزدیک کعبه است: 

و انحدراف   روبروی کعبه نماز بخواندد بیند، باید تشخیص دهد مثل شخصی که در صحن مسجد الحرام قرار دارد و خانه کعبه را می

 ید(.)مراجع عظام تقل عمدی از آن در حال نماز هرچند به مقدار کم جایز نیست

دهدد مثدل   چنانچه فرد در موقعیتی قرار دارد که جهت قبله حقیقی را با مشاهده تشدخیص نمدی  ب( کسی که از کعبه دور است: 

خواند یعنی مراعدات جهدت قبلده عرفدی را     کسی که از مکان کعبه دور است، اگر طوری بایستد که عرفاً بگویند رو به قبله نماز می

 تقلید(.  )مراجع عظامبنماید کافی است 

 انحراف از قبله
 0اگر جهت قبله مشخص باشد، آیا انحراف عمدی از جهت قبله جایز است؟

 (.12شود )حضرت امام مراعات باید نکند، صدق قبله به رو که باشد بطورى انحراف چنانچه و بایستند قبله به رو باید -

جهت قبله را می داند باید رو به همان جهت بایستد و با نمازگزار باید علم به جهت قبله داشته باشد و اگر طبق دلیل معتبری  -

                                                 
 . العروۀ الوثقی، کتاب الصاله، فصل فی القبله، فصل فی ما یستقبل له؛1
 . العروۀ الوثقی، کتاب الصاله، فصل فی القبله، فصل فی ما یستقبل له؛2
 ، احکام قبله؛  10، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج111، م1. العروۀ الوثقی، کتاب الصاله، فصل فی القبله، فصل فی ما یستقبل له؛ توضیح المسائل مراجع، ج1
؛ امدام خامنده ای،   111، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج111، س1صافی، جامع االحکام، ج ؛1121، س2؛ بهجت، استفتائات، ج111ص، 1. حضرت امام، استفتائات سه جلدی، ج0

؛ شدبیری، سدایت، اسدتفتائات، انحدراف از قبلده،      211، س1؛ فاضدل، جدامع المسدائل، ج   yon.ir/p1dZyمکدارم، سدایت،    ؛1110/11/21تاریخ استفتاء:    ،111111: شماره استفتاء
http://zanjani.net/index.aspx?pid=11011؛ وحیدد، سدایت، اسدتفتائات، قبلده،     111، سالشدرائط  و األجدزاء  فدی  الثدانی  المبحدث ، 11ص ،1ج النجداۀ،  طخوئی، صدرا  ؛

http://wahidkhorasani.com/؛ 

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=575617
http://zanjani.net/index.aspx?pid=10486؛
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 (.11ت )امام خامنه ایعلم به جهت قبله، انحراف از قبله هر چند به مقدار کم، جایز نیس

ای به سمت راست یا چپ انحراف دارد مثالً بداند که قبله حقیقدی  چنانچه تحقیق نموده و مطّلع شود قبله حقیقی چند درجه -

تواند با این حال رو به جهت مسدتقیم نمداز بخواندد هرچندد در عدرف، ایسدتادن       راست انحراف دارد، وی نمی( درجه به 11)

 د )آیت اهلل سیستانی(.مستقیم را رو به قبله بودن به حساب آورن

آیدت اهلل  نیسدت )  جدایز  آن از بیش ولی ندارد اشکالی عمدی انحراف درجه شش الی پنج تا اما بخوانند نماز قبله به رو باید -

 (.10مکارم

 موارد وجوب رعایت استقبال
  در چه جاهایی رو به قبله بودن واجب است؟

 1نمازهای واجب، نماز احتیاط، قضای سجده و تشهد فراموش شده: رعایت قبله الزم است )مراجع عظام تقلید(. الف(

 2شود استقبال شرط نیست )مراجع عظام تقلید(. نکته: در نماز های مستحبی اگر در حال راه رفتن و سوار بر مرکب خوانده     

 1سجده سهو: ب(

 سیستانی(. ، آیت اهلل11بنابر احتیاط مستحب رو به قبله باشد )حضرت امام، امام خامنه ای -

 مکارم(. قبله باشد )آیت اهللبنابر احتیاط واجب رو به  -

 0فردی که در حال جان دادن است )محتضر(: ج(

 (.)حضرت امام استواجب  مسلمان و رو به قبله شدن برخود محتضرمحتضر رو به قبله کردن  - -

 (.ت )امام خامنه ایمحتضر مسلمان شایسته اسرو به قبله کردن برخود فرد و بر دیگران واجب نیست هرچند  -

محتضدر   رو به قبله شدن در حدال احتضدار بدر خدودِ    اما  واجب، الزم است یاطبنابر احت یدوازده امام یعهرو به قبله کردن ش  -

 یست )ایت اهلل سیستانی(.واجب ن

 مکارم(. )آیت اهلل واجب، الزم است یاطبنابر احت محتضر و رو به قبله شدن برخود محتضررو به قبله کردن  -

 1دفن میت: رعایت قبله الزم است )مراجع عظام تقلید(. د(

                                                 
 ؛111، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض1121المسائل، م یحبهجت، توض ؛له یستقبلما  یالقبله، فصل ف یه، فصل فکتاب الصال ی،العروه الوثق. 1
 ، احکام قبله10، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج111، م1؛ توضیح المسائل مراجع، جله یستقبلما  یالقبله، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،الوثق العروه. 2
، 111111شدماره اسدتفتاء:    ی،؛ امام خامنده ا 111، م1جالمسائل مراجع،  یح؛ توض1121المسائل، م یحبهجت، توض ؛له یستقبلما  یالقبله، فصل ف یه، فصل فکتاب الصال ی،العروه الوثق. 1

 1111/11/21استفتاء:  یختار
 یحتوضد  یستانی،؛ س211اجوبه االستفتائات، م ی،بالمحتضر، االول؛ امام خامنه ا یتعلقما  یله و کتاب الطهاره، فصل ف یستقبلما  یالقبله، فصل ف یه، فصل فکتاب الصال ی،العروه الوثق. 0

 ی،؛ صداف 2کتداب الطهداره، احکدام االمدوات، م     یله،الوس یر؛ حضرت امام، تحر211، م2ج ین،منهاج الصالح ید،و ح یی؛ خو101م یه،المسائل الشرع یری،؛ شب111، م1، جالمسائل جامع
   111المسائل، م یح؛ مکارم، توض121، م1النجاه، ج یله؛ بهجت، وس111، م1العباد، ج یههدا

  ، دفن20، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج111، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض1ه، فصل فی الدفن، مطهارکتاب ال ی،العروه الوثق. 1
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 1ذبح و نحر: رعایت قبله الزم است )مراجع عظام تقلید(. ه(

به گمان  یدبا یره،و غ یواناترو به قبله انجام شود، مانند ذبح ح یدکه با ییکارها یةبه جهت قبله ندارد، در بق یقینکه  یکس مسئله:

)امدام   اسدت.  یحاست، به هر طرف انجدام دهدد، صدح    یاو مساو یجهات برا ةطرف گمان ندارد و هم یچخود عمل کند و اگر به ه

 2خامنه ای(

 موارد حرمت رعایت استقبال 
 چه جاهایی رو به قبله بودن حرام است؟در 

 (.)به احتیاط واجب( آیت اهلل سیستانیو  0حرام است )مراجع عظام تقلید 1درحال تخلی: الف(

 1در حال استبراء از بول: ب(

 اگر بول خارج شود، حرام است )حضرت امام(. -

 بنابر احتیاط واجب روبه قبله یا پشت به قبله نباشد )آیت اهلل مکارم(. -

 سیستانی(. و به قبله نباشد )آیت اهللابر احتیاط مستحب ربن -

 . )اکثر مراجع(بنابر احتیاط مستحب رو به قبله نباشد 1در حال استنجاء: ج(

 موارد مستحب و مکروه رعایت استقبال 
 1در چه جاهایی رو به قبله بودن مستحب و مکروه است؟

نشسدتن مطلقدا،   کر، سجده تالوت، تلقدین، مرافعده ندزد حداکم و درحدال      درحال دعا، قرائت قرآن، اذان، ذکر ، تعقیب، سجده ش

 در حال جماع، پوشیدن شلوار، هر حالتی که منافات با تعظیم قبله داشته باشد، مکروه است.مستحب است و 

 کیفیت استقبال 
 کیفیت استقبال در موارد وجوب قبله چگونه است؟

 1نماز ایستاده الف(

                                                 
 ؛  2110، م2المسائل مراجع، ج یحتوض ، الخامس؛له یستقبلما  یالقبله، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1
 .01، م1111 زمستان دفتر معظم له، یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا.  2
سیسدتانی، توضدیح المسدائل مراجدع،     ؛ 11، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض2، مله یستقبلما  یالقبله، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل فو  10م ی،کتاب الطهاره، احکام التخل ی،العروه الوثق. 1

   ی، احکام تخل1، درس1ج ی،رساله آموزش ی،امام خامنه ا؛ 11، م1ج
  است آیت اهلل مکارم در العروه الوثقی مساله را به صورت احتیاط واجب ذکر کرده اند. . شایان ذکر0
؛ فاضدل، االحکدام الواضدحه،    10؛ صافی، هدایه العباد، م11، م1سیستانی، توضیح المسائل مراجع، ج؛ 11، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض10م ی،کتاب الطهاره، احکام التخل ی،العروه الوثق. 1

 10م
 10فاضل، االحکام الواضحه، م؛ 11، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض10م ی،کتاب الطهاره، احکام التخل ی،العروه الوثق. 1
 ؛20مستحبات الدفن، مورد کتاب الطهاره،فصل فی مستحبات االذان و کتاب الصلوه، و  0و م 1له، م یستقبلما  یالقبله، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1
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 یند رو به قبله ایستاده و الزم نیست زانوهاى او و نوک پاى او هم رو به قبله باشد )حضرت امدام، باید طورى بایستد که بگو -

 مکارم(. آیت اهلل

 (.11)امام خامنه ای کند یم یتکفا یستاده،عرفا گفته شود روبه قبله ا ینکههم -

 )آیت اهلل سیستانی(.منحرف باشد رو به قبله باشد، بلکه صورت او نیز نباید زیاد از قبله نمازگزار باید سینه و شکم  -

 نماز نشسته ب(

 2. نشستن معمولی1

 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(. کند یم یتکفا ست،عرفا گفته شود روبه قبله ا ینکههم -

 )آیت اهلل سیستانی(. سینه و شکم او رو به قبله باشد بلکه صورت او هم نباید زیاد از قبله منحرف باشدباید  -

 1مول. نشستن غیر مع2

 (.)حضرت امام و شکم او رو به قبله باشد ینهصورت و س یدگذارد با یم یناگر در موقع نشستن، کف پاها را به زم

 0نماز خوابیده ج(

چدپ   یبده پهلدو  یدد  با یسدت بدن او رو به قبله باشد و اگر ممکن ن یبخوابد که جلو یراست طور یر حال نماز به پهلوید دبا -

 او رو به قبله باشد یکه کف پا یبه پشت بخوابد به طور یدرا هم نتواند با یناو رو به قبله باشد، واگر ا بدن یبخوابد که جلو یطور

 مکارم(.  و آیت اهلل 11)حضرت امام، امام خامنه ای

، بنابر راست بخوابد یکه ممکن است به پهلو یبدن او رو به قبله باشد و تا وقت یبخوابد که جلو یدر حال نماز به پهلو طور یدبا

 او رو به قبلده باشدد   یکه کف پاها یبه پشت بخوابد طور یددو ممکن نباشد، با ینچپ بخوابد و اگر ا یبه پهلو یدالزم، نبا یاطاحت

 )آیت اهلل سیستانی(.

 روش های قبله یابی و جهت یابی
، S، جنوبNجهات چهار گانه )شمالدر بین روش های علمی قبله یابی، تنها یک روش است که مستقیماً و بدون نیاز به دانستن 

 ( قبله را برای ما مشخص می کند و باقی روش ها مقدمه اش دانستن این جهات است.Wو غرب Eشرق

 )بدون نیاز به جهات اربعه(روش مستقیم 

و اگر شاخص  روش دقیق و مستقیم تعیین قبله، استفاده از شاخص در دو روز از سال است که خورشید دقیقاً باالی کعبه قرار دارد

                                                                                                                                                                        
شدماره   ی،؛ امدام خامنده ا  111، م1المسدائل جدامع، ج   یحتوضد  یستانی،؛ س111، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض1له، م یستقبلما  یالقبله، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1

   1111/11/11استفتاء:  یخ، تار111111استفتاء: 
 110وحید، توضیح المسائل، م؛ 111، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،؛ س1له، م یستقبلما  یف القبله، فصل یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 2
 110وحید، توضیح المسائل، م؛ 111، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،؛ س1له، م یستقبلما  یالقبله، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1
بهجدت، توضدیح المسدائل،    ؛ 111، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،س؛ 111، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض1له، م یستقبلما  یالقبله، فصل ف یل فکتاب الصلوه، فص ی،العروه الوثق. 0

 1111/11/21استفتاء:  یخ، تار121111شماره استفتاء:  ی،امام خامنه ا؛ 111م



01 

 

 در هر جای زمین )مسطح و عمود( فرو گردد، خالف جهت سایه قبله را نشان می دهد.

 آن دو روز عبارتند از:

 دقیقه )به وقت ایران( 01و  11خرداد، ساعت  1 .1
 دقیقه )به وقت ایران( 11و  11تیر، ساعت  20 .2

 
 

 روش های غیر مستقیم ) با علم به جهات اربعه(
موقعیت جغرافیاییش با عربستان، قبله بین جنوب و غرب می باشد و بدین شدهرهای مختلدف کشدور ایدن       در کشور ما به جهت

و ندیم درجده اسدت.( لدذا بدا       10. )مثال میزان انحراف از جنوب به غرب در مشهد مقدس 1انحراف بین جنوب و غرب مختلف است

 تشخیص جهات چهار گانه می توان قبله را مشخص کرد.

عنوان وسیله ای جهت تشخیص قبله از همین جهت بهره گرفته شده است که با توجه به تصدویر، بدین جندوب و     در قبله نما به

 غرب بنا به تفاوت هر شهر قبله در دوران است.

 
 

 روش های تشخیص جهات اربعه در روز

 استفاده از خورشید

د دقیقاً از مشرق طلوع کرده و در مغرب غروب می کندد،  به وسیله ی خورشید در اول بهار و اول پاییز : که در این دو روز خورشی

                                                 
 :ایران هایاستان مراکز برای غرب سمت به جنوب از  قبله انحراف . زاویه1

آباد= خرم ؛1121تهران= ؛2121تبریز= ؛11بیرجند= ؛11بوشهر= ؛1221 بندرعباس= ؛01بجنورد= ؛21ایالم= ؛01اهواز= ؛01اصفهان= ؛11 ارومیه= ؛21اردبیل= ؛11اراک=
؛11قددددددددم= ؛1121قددددددددزوین= ؛1121شیراز= ؛0021؛ شهرکرد=21سنندج= ؛00سمنان= ؛01ساری=  ؛21زنجان= ؛12زاهدان= ؛11رشت= ؛10 
 ؛1021یزد= ؛1121یاسوج= ؛12همدان= ؛1021مشهد= ؛0121گرگان= ؛21؛ کرمانشاه=1021کرمان= 
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پس اگر در این روزها دست چپ به طرف مشرق و دست راست به طرف مغرب قرار گیرد، صورت انسان به سمت جنوب خواهد بود. 

 حال اگر به مقدار الزم به سمت غرب منحرف شد به سمت قبله خواهد بود.

 استفاده از شاخص

تیر(: در زمینی مسطح شاخصی را عمود فرو می کنیم و نوک سدایه ی آن را   20خرداد و  1غیر دو روز ) به وسیله ی شاخص در

دقیقه( باز هم نوک سایه را به هر کجا که هست عالمت می زنیم بعد پدای راسدت را روی    21عالمت می زنیم، بعد از مدتی )مثالً 

این صورت، به سمت جنوب ایستاده ایم لذا با انحراف الزم به سدمت   عالمت اول و پای چپ را روی عالمت دوم قرار می دهیم در

 راست قبله به دست می آید. 

 
 

 استفاده از ساعت عقربه ای

بوسیله ای ساعت عقربه ای: ساعتتان را به حالت افقی در دست گرفته به نحوی که عقربه ی ساعت شدمار بده سدمت خورشدید     

ی ساعت ، سمت جنوب را نشان میدهد و با همان انحراف مذکور ، قبله بده  12ار و عدد باشد. حال نیمساز بین عقربه ی ساعت شم

 دست خواهد آمد.
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 روشهای تشخیص جهات اربعه در شب

 ستاره ی قطبی

هد، لذا با پشت کردن به آن، روی شما به سمت جنوب خواهد بود درجه خطا( سمت شمال را نشان می د 1ستاره قطبی )با حدود 

 و با انحراف به راست )به حد الزم( به سمت قبله خواهد بود.

برای پیدا کردن ستاره ی قطبی به تصویر دقت شود که نمایش ستاره های دب اکبر است وقتی آن ها را امتدداد مدی دهدیم بده     

 قطبی است )اول دسته مالقه(.ستاره ی پر نوری می رسیم که ستاره ی 

 
 

 توسط ماه هالل

اگر ماه به صورت هالل باشد، نقطه ی اتصال دو نوک تیز ماه را وقتی به هم وصل کرده و آن را تا افق زمین امتداد دهیم؛ تقریباً 

 جنوب را به ما نشان می دهد و بعد هم می توان باتوجه به زاویه انحرافی قبله رامشخص کرد.

 

 ماه قرص و شاخصتوسط 

)به  پیدا کردن قبله در این روش مشابه به دست آوردن قبله در روز است به وسیله ی شاخص که توضیح آن داده شد.

 تصویر دقت کنید(

جنو

 ب
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 راههای تشخیص جهت قبله
 1از چه راههایی می توان قبله را بدست آورد؟

 علم به قبله و آنچه از نظر شرعی، به منزله علم می باشد.  .1

 مارات و عالمات مفید ظن. ا .2

 اکتفا به امارات و عالئم ظنی برای تشخیص قبله
 11-2در چه صورتی می توان به امارات و عالمات مفید ظن برای تشخیص قبله، اکتفا کرد؟

در صورتی که امکان تحصیل علم و آنچه از نظر شرعی، به منزله علم است، ممکن نشد، باید از راههایی که موجب ظن 
 ستفاده کند )مراجع عظام تقلید(.است، ا

 امارات مفید علم برای تشخیص قبله
 برای تشخیص قبله، راههایی که از نظر شرعی، به منزله علم می باشند، چه راههایی هستند؟ 

، کافی است )حضرت امدام، آیدات عظدام سیسدتانی،     دهند یشهادت م یحس ینشانه ها روی ازاگر عدلین  الف( شهادت عدلین:

 1 .مکارم(

 ب( خبر ثقه:

 خبر ثقه اگر مفید اطمینان باشد، کافی است )آیت اهلل سیستانی(. -

 خبر ثقه اگر از روی نشانه های حسی خبر دهد، کافی است )آیت اهلل مکارم(. -

                                                 
 ؛112، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض1القبله، م یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق . 1
 ؛  112، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض2القبله، م یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 2
  110، م1العباد، ج یههدا ی،؛ صاف111، م2ج ین،منهاج الصالح ید،و وح یی؛ خو112، م1المسائل مراجع، ج یحالقبله؛ توض یالقبله، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،عروه الوثقال. 1
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 1 (.ضرت امام، آیت اهلل مکارمج( قول کسی که از قواعد علمی قبله را مشخص می کند و محل اطمینان است، کافی است )ح

و   یداز راه تدابش خورشد   یدا و معتبدر   یحصدح  ینمدا کند، چه از راه قبله یداپ یناناطم یاو  یقینبه جهت قبله  یدنمازگزار با ه:مسئل

کند به هر طدرف کده گمدان     یداپ یناناطم تواند یو اگر نم یگر،د هایاز راه یاآشنا به استفاده از آنها باشد(  که یستارگان )درصورت

 2)امام خامنه ای( .آید می دست که از محراب مسجد به یبخواند؛ مانند گمان نماز بایددارد،  یشترب

 امارات و عالمات مفید ظن
 1امارات و عالمات مفید ظن را نام ببرید؟

 بعضی از امارات و عالمات مفید ظن 

 . محراب مسجد مسلمانان یا قبور آنها.1

 کند. . قول کافر یا فاسقی که با قواعد علمی قبله را مشخص می2

 . گفته صاحب منزل.1

 . تشخیص از روی خورشید، ماه و ستاره.0

 عمل به گمان ضعیف درصورت امکان تحصیل گمان قوی تر
  0آیا عمل به گمان و ظن ضعیف درصورت امکان تحصیل گمان و ظن قوی تر، جایز است؟

 (.اکثر مراجعید )عمل نماضعیف توان به گمان  ینم -

 نماید )آیت اهلل مکارم(.می تواند به گمان خود عمل  -

 استفاده از قبله نما برای تشخیص قبله
 1آیا می شود به قبله نما برای خواندن نماز اکتفا کرد؟

 اعتماد به قبله نما در صورتی که موجب اطمینان برای مکلف شود، صحیح است )امام خامنه ای(.

ی شناخت قبلده مدی باشدند و گمدان حاصدل از آن کمتدر از       قبله نماهای معمولی در صورتی که سالم باشند از وسائل خوبی برا

 مکارم(.اهلل ت آیراههای دیگر نیست )

: قبله نما و مواردی مثل آن چنانچه مفید ظن باشند، از امارات ظنیه محسوب می شوند که درصورت عدم تمکن از علم بدر  1نکته

                                                 
   121المسائل، م یح؛ مکارم، توض111، م2ج ین،منهاج الصالح ید،و وح یی؛ خو111، م1ج ین،منهاج الصالح یستانی،س؛ 112، م1. توضیح المسائل مراجع، ج1
 .00، م1111 زمستاندفتر معظم له،  یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا.  2
اهلل  یدت آ یفتدوا  نکتده : در ، احکدام قبلده.   10، درس1امام خامنه ای، رساله آموزشدی، ج ؛ 111و م  112، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض1القبله، م یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1

 که علم به اشتباه جهت آنها نباشد، مانند علم است. یقبور آنها درصورت یامحراب مسجد مسلمانان  ید،اهلل وح یتو آ یخوئ
   له، احکام قب10، درس1امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج؛ 111، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض2القبله، م یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 0
، اسدتفتائات نمداز،   1؛ شبیری، استفتائات، ج1111، س2؛ بهجت، استفتائات، ج121؛ مکارم، توضیح المسائل، م110؛ فاضل، توضیح المسائل، م111. امام خامنه ای، اجوبة االستفتائات، س1

 1111قبله، اعتماد به قبله نما برای تشخیص جهت قبله، م
 211، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض2القبله، م یفکتاب الصلوه، فصل  ی،العروه الوثق . 1
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 طبق آن عمل می شود.

 وظیفه کسی که قبله را پیدا نکرده است
 1ی بعد از کوشش کردن حتی گمان به قبله هم به یک طرف پیدا نکرد، تکلیف چیست؟اگر کس

چنانچه وقت وسعت دارد، باید نمازش را به چهار طرف تکرار کند و اگر به اندازه ی چهار نماز فرصت نیست، باید بده انددازه    -

اگر از قبله  یااز آنها رو به قبله بوده  یکی کند یقینبخواند که  ینمازها را طور یدباای که فرصت است تکرار کند. همچنین 

 )حضرت امام(. است یدهکج بوده، به طرف دست راست و دست چپ قبله نرس

 هدر  بده  نددارد  وقدت  نماز چهار برای اگر و بخواند، نماز طرف چهار به واجب احتیاط بنابر رودنمی طرف هیچ به اگر گمانش -

 منه ای(.بخواند )امام خا نماز دارد، وقت که اندازه

 احتیاط مستحب است که به چهار طرف نماز بخواند )آیات عظام سیستانی، مکارم(. -

 کشف خالف قبله

 تشخیص قبله از راه معتبر و کشف خالف
 11-2اگر از راه معتبری قبله را تشخیص دهد و سپس کشف انحراف از قبله شود، نمازش چه حکمی دارد؟

 در اثناء نماز بفهمد: الف(

 درجه: به سمت قبله برگردد و نماز را ادامه داده، صحیح است )مراجع عظام تقلید(. 11از  انحراف کمتر -

 -حتی اگر به اندازه یدک رکعدت وقدت دارد     –در وسعت وقت  درجه )به سمت راست و چپ(:  11انحراف بیشتر یا مساوی  -

به سمت قبلده برگدردد و نمداز را ادامده      -به اندازه کمتر از یک رکعت وقت داشته باشد  –نماز باطل است و در تنگی وقت 

 سیستانی(. آیت اهللداده، صحیح است )حضرت امام، 

 بعد از خواندن نماز بفهمد:  ب(

 داخل وقت: -1

 درجه: صحیح است )مراجع عظام تقلید(. 11انحراف کمتر از  -

 )مراجع عظام تقلید(. درجه )به سمت راست و چپ(: در وقت نماز: باید اعاده شود 11انحراف بیشتر یا مساوی  -

                                                 
 ، احکام قبله؛10، درس1و رساله آموزشی، ج 111؛ امام خامنه ای، اجوبة االستفتائات، س011، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض11القبله، م یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق .1
 ین،منهداج الصدالح   ید،و وح یی؛ خو0مقدمات ششگانه، مقدمه دوم، م یله،الوس یرحضرت امام، تحر؛ 1ی االحکام الخلل فی القبله، مفصل فالقبله،  یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 2

 یری،؛ شدب 122م ؛ فاضدل، االحکدام الواضدحه،   122، م1النجاه، ج یله؛ بهجت، وس111، م1العباد، ج یههدا ی،؛ صاف1022و م 1021، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،؛ س111، م2ج
ز خواندددن بدده خددالف جهددت قبلدده بددر اسدداس تحقیددق    ، نمددااسددتفتائات، نمدداز، مددبطالت نمدداز، پشددت بدده قبلدده خواندددن نمدداز    یت،؛ مکددارم، سددا1211المسددائل، م یحتوضدد

تائات جدید، شدرایط نمداز،   امام خامنه ای، سایت، آرشیو استف https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00110&mid=211111#تباه؛اش
  انحراف از قبله
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 خارج از وقت نماز:  -2

 سیستانی(. آیت اهللنماز صحیح است )حضرت امام، امام خامنه ای،  -

)آیدت اهلل   .یدد قضدا کن  یجاتددر  یدد است و اال با یحگذشته صح یدرجه بوده باشد نمازها 11که انحراف کمتر از  یدر صورت -

 مکارم(

 تنماز به غیر جهت قبله از روی نسیان یا غفل
 اگر از روی نسیان یا غفلت نماز را به جهت قبله نخواند، وظیفه اش چیست؟ 

 سیستانی، مکارم(. ضرت امام، آیات عظام درجه: نماز صحیح است )ح 11انحراف کمتر از الف( 

 درجه )به سمت راست و چپ( یا بیشتر: 11انحراف به مقدار ب( 

 (.حضرت امامر خارج وقت قضا ندارد )نماز را در وقت اعاده و د -

 نماز را در وقت اعاده و اگر مردد نبوده، در خارج وقت قضا ندارد )آیت اهلل سیستانی(. -

درصدورت اوّل   ین. بندابرا یاز آن شرط واقعد  یشترب یاست؛ ول یراست شرط علم یادرجه به سمت چپ و  11قبله با کمتراز  -

باشدد،   یدق در صورت دوم هر چند بعد از علم و تحق یلسپس کشف خالف شود اعاده ندارد؛ و یچنانچه با علم عمل کند، ول

 )آیت اهلل مکارم(. اعاده الزم است

 نماز به غیر جهت قبله بخاطر جهل به موضوع و حکم
  01-1اگر از روی جهل نماز را به جهت قبله نخواند، وظیفه اش چیست؟

 الف( جاهل به موضوع:

 درجه:  11انحراف کمتر از  -1

 سیستانی(.م، آیت اهلل ضرت امانماز صحیح است )ح -

 یدد استفاده ننموده با ینسوال نکرده و از قبله مساجد مسلم یزکه در آن محل بودند ن یشک داشته و از اشخاص یکهدر صورت -

 )آیت اهلل مکارم(.  قضا کند یجاخود را تدر ینمازها

 درجه )به سمت راست و چپ( یا بیشتر هرچند پشت به قبله:  11انحراف به مقدار  -2

 (. د )حضرت امامرا در وقت اعاده کند و در خارج وقت قضا ندار نماز -

 نماز را در وقت اعاده و اگر مردد نبوده، در خارج وقت قضا ندارد )آیت اهلل سیستانی(. -

درصدورت اوّل   ین. بندابرا یاز آن شرط واقعد  یشترب یاست؛ ول یراست شرط علم یادرجه به سمت چپ و  11قبله با کمتراز  -

                                                 
 یسدتانی، ؛ س111، م2ج ین،منهداج الصدالح   ید،و وح یی؛ خو1الصلوه، م یالخلل الواقع ف یو فصل ف 1القبله، م یاالحکام الخلل ف یالقبله، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1

؛ مکدارم،  1211المسدائل، م  یحتوضد  یری،؛ شدب 122االحکام الواضحه، م ضل،؛ فا122، م1النجاه، ج یله؛ بهجت، وس111، م1ج العباد، یههدا ی،؛ صاف1022، م1المسائل جامع، ج یحتوض
 اشتباه؛    یقاستفتائات، نماز، مبطالت نماز، پشت به قبله خواندن نماز، نماز خواندن به خالف جهت قبله بر اساس تحق یت،سا
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باشدد،   یدق در صورت دوم هر چند بعد از علم و تحق یسپس کشف خالف شود اعاده ندارد؛ ول یلم عمل کند، ولچنانچه با ع

 )آیت اهلل مکارم(. اعاده الزم است

 ب( جهل به حکم:

 درجه: 11انحراف کمتر از  -1

ره بخواند، چه در وقت باشدد  نماز را دوبا یدواجب، با یاطندانستنش عذر نداشته و جاهل مقصّر محسوب شود، بنابر احتاگر در  -

 .ید )آیت اهلل سیستانی(بعد از وقت قضاء نما یانماز را در وقت دوباره بخواند  یستچه خارج وقت و اگر معذور بوده، الزم ن

 درجه )به سمت راست و چپ( یا بیشتر هرچند پشت به قبله:  11انحراف به مقدار  -2

 (.)حضرت امام و خارج وقت قضا نمایدنماز را در وقت اعاده  -

نماز را دوباره بخواند، چه در وقت باشدد   یدواجب، با یاطندانستنش عذر نداشته و جاهل مقصّر محسوب شود، بنابر احتاگر در  -

 .ید )آیت اهلل سیستانی(بعد از وقت قضاء نما یانماز را در وقت دوباره بخواند  یستچه خارج وقت و اگر معذور بوده، الزم ن

درصدورت اوّل   ین. بندابرا یاز آن شرط واقعد  یشترب یاست؛ ول یراست شرط علم یادرجه به سمت چپ و  11قبله با کمتراز  -

باشدد،   یدق در صورت دوم هر چند بعد از علم و تحق یسپس کشف خالف شود اعاده ندارد؛ ول یچنانچه با علم عمل کند، ول

 )آیت اهلل مکارم(. اعاده الزم است
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 ازگزار  لباس نم :فصل سوم

 پوشاندن بدن در نماز

 مقدار پوشش برای نماز
 پوشش واجب در نماز چه مقدار است؟ 

 1مردان: باید عورت را بپوشانند و بهتر آن است از ناف تا زانو را بپوشانند )مراجع عظام تقلید(.

 زنان: باید تمام بدن را بپوشانند به جز 

 مقداری که در وضو شسته می شود.صورت به  -1پاها تا مچ   -2دست ها تا مچ   -1

 قددرى  و صدورت  اطدراف  از مقدارى( )مکارم: بنابر احتیاط واجب باید است، پوشانده را واجب مقدار که کند یقین که آن براى اما

 2پوشاند )مراجع عظام تقلید(. به هم را مچ از ترپایین

 منظور از عورت مرد
 1پوشاند، کجاست؟منظور از عورت که بر مرد الزم است در نماز ب

 مکارم(. سیستانی،آلت و بیضتین و حلقه دبر )حضرت امام، آیات عظام 

 پوشش از خود
 0بپوشاند بگونه ای که خودش بدنش را نبیند؟ نیز خودش از را باید بدنش نماز، موقع آیا نمازگزار در

 واجب نیست )حضرت امام(. -

 بپوشاند )آیات عظام سیستانی و مکارم(. نیز خودش از حتّی( استثناء موارد از غیر) را بدنش نماز، موقع در 1واجب احتیاط بنابر -

 پوشاندن حجم بدن
  01-1دارد؟ حکمی چه باشد پوشیده کامل صورت بدن به که صورتی در نماز، در چسبان و تنگ لباس پوشیدن

 (.اکثر مراجع)چسبان برای نمازگزار مکروه است هرچند حجم بدن )شکل( مشخص باشد   و تنگ لباس پوشیدن -

باشد همچنین نسدبت بده مدردان     ضخیم چادر زیر که این مگر دارد نماز، اشکال در زن برای چسبان و تنگ لباس پوشیدن -

                                                 
 ، مقدار پوشش نماز 21، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج111، م1فی الستر و الساتر، الثانی؛ توضیح المسائل مراجع، ج . العروه الوثقی، فصل فی الصلوه، فصل1
 پوشش نماز  ، مقدار21، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج111، م1. العروه الوثقی، فصل فی الصلوه، فصل فی الستر و الساتر، الثانی؛ توضیح المسائل مراجع، ج2
 111، م2؛ خوئی و حید، منهاج الصالحین، ج121، م1؛ بهجت، وسیله النجاه، ج111، م1صافی، هدایه العباد، ج الثانی؛ الساتر، و الستر فی فصل الصلوه، فی فصل الوثقی، . العروه1
   111جامع، م ؛ سیستانی، توضیح المسائل10. العروه الوثقی، فصل فی الصلوه، فصل فی الستر و الساتر، م0
 را صدورتش  آنکده  علّدت  به ولی نبیند، را او بدن کسی که بپوشد طوری را چادر نماز هنگام به و پوشاندنمی را پا ساق که پوشیده شلواری یا دارد تن به کوتاه آستین لباس زن اگر . مثال1

 . است آن ترک در واجب احتیاط و دارد اشکال ببیند، را بدنش برهنه اعضای خودش برده، چادر زیر
شماره  ی،امام خامنه ا ؛111م ،1ج مراجع، المسائل توضیح العشرون؛ و الثامن الصالۀ، حال اللباس من یکره فیما فصل و الثانی الساتر، و الستر فی فصل الصلوه، فی فصل الوثقی، . العروه1

 1110/11/11استفتاء:  یخ، تار101111استفتاء: 
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 جوانب مشخص باشد، اشکال دارد )آیت اهلل مکارم(. چه حجم آلت ازچنان

 پوشاندن شبح بدن
  1الزم است؟ -گ بدن دیده می شود یعنی بدن از زیر لباس بدون مشخص شدن رن –آیا پوشاندن شبح بدن 

 (.احتیاط واجب بپوشاند )حضرت امام -

 اگر جسم بدن دیده می شود، باید پوشانده شود )آیت اهلل سیستانی(. -

ندارد اما در مورد چادر نازک: چنانچه حجاب زیر چادر، کامل باشد )پوشیده بودن بدن بده جدز    یدست اشکال یهبودن سا یداپ -

 آیدت اهلل )تا مچ( و لباس تنگ و چسبان نباشد نماز با چادر نازک صحیح است وگرنه اشکال دارد. گردی صورت و دست ها 

 مکارم(. 

 پوشاندن گردن و چانه برای بانوان
 2آیا زن باید گردن و چانه را در حال نماز بپوشاند؟

مقنعده  که معموالً از چانه را مقداری  همچنین بنابر احتیاط واجبزیر چانه را بپوشاند گردن و زن الزم است در حال نماز، بر  -

 مکارم(.)حضرت امام و آیت اهلل  است الزم پوشاند،نمی را آن

سدت  ز آنجا که چانه، جزیی از صورت است، لذا الزم نیست در نماز آن را بپوشاند، ولی پوشاندن قسمت پایین چانه واجدب ا ا -

 )امام خامنه ای(.

 الزم پوشداند، نمدی  را مقنعده آن ر چانه را بپوشاند ولی پوشش مقداری که معموالً زی گردن وزن الزم است در حال نماز، بر  -

 سیستانی(.  آیت اهللنیست )

 پوشاندن موی مصنوعی بانوان
 1الزم است؟ -با نبودن نامحرم  –آیا بر زن پوشاندن موی مصنوعی در نماز 

 جت، سیستانی، صافی، شبیری، نوری(.، آیات عظام خوئی، فاضل، به02واجب نیست )حضرت امام، امام خامنه ای -

 نداشدته  حضور نامحرم اگر حتی است واجب نیز( بند گردن و دستبند مانند) پنهانى هاى زینت و مصنوعى موهاى پوشانیدن -

 .)آیت اهلل مکارم( .باشد

                                                 
 صافی، ؛121م ،1ج النجاه، وسیله بهجت، 1111111110:  یریاهلل مکارم: کد رهگ یتاز آ یاستفتاء خصوص ینو همچن الثانی؛ الساتر، و الستر فی فصل لوه،الص فی فصل الوثقی، . العروه1

   ؛111م العباد، هدایه
 ،1ج جدامع،  المسدائل  توضدیح  سیسدتانی،  چانه؛ پوشاندن نماز، الزهرا، جامعه استفتائات و 1121س ،2ج استفتائات، بهجت، ؛1م الساتر، و الستر فی فصل الصلوه، فی فصل الوثقی، . العروه2

چانده   یدر ، استفتائات نماز، لباس نمازگزار، پوشدش نمدازگزار، پوشداندن ز   1استفتائات، ج یری،شب؛ 111، م2؛ خوئی و و حید، منهاج الصالحین، ج112م ،1ج العباد، هدایه صافی، ؛111م
 نماز در پوشش مقدار ،21درس ،1ج آموزشی، رساله ای، خامنه امام ؛1111زن نمازگزار، م یبرا

؛ صدافی، اسدتفتائات جامعده الزهدرا، نمداز، نمایدان بدودن        1111، م2؛ بهجت، استفتائات، ج121مکارم، توضیح المسائل، م ؛0م الساتر، و الستر فی فصل الصلوه، فی فصل الوثقی، . العروه1
 امدام خامنده ای، شدماره    ؛1110مصدنوعی، م  موی پوشاندن در نمازگزار زن وظیفه نمازگزار، پوشش نمازگزار، لباس نماز، استفتائات ،1ج ئات،استفتا موهای مصنوعی در نماز؛ شبیری،

 1111/11/21: استفتاء تاریخ ،111111: استفتاء
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 پوشش دختربچه نابالغ
 1چگونه است؟ نماز حال در نابالغ بچه پوشش دختر

 نابالغ بچه دختر بر نماز حال در آنها پوشش که گردن و مو و سر در مگر است بالغ زن مانند نماز حال دختر نابالغ در پوشش -

 .نیست )حضرت امام، آیات عظام سیستانی، مکارم( الزم

 پوشش در نماز میت
 2آیا در نماز بر میت، رعایت پوشش بر نمازگزار الزم است؟

 (.واجب نیست )حضرت امام -

 )امام خامنه ای( ؛ اگر چه احتیاط مستحب است.میّت پوشش واجب نیست در نماز -

 احتیاط واجب الزم است )آیات عظام سیستانی، مکارم(. -

 پوشش در قضای سجده و تشهد فراموش شده
 01-1آیا در انجام قضای سجده و تشهد فراموش شده، رعایت پوشش واجب است؟

 واجب است )مراجع عظام تقلید(. 

 پوشش در سجده سهو
  0ده سهو، رعایت پوشش واجب است؟آیا در انجام سج

 مکارم(. آیت اهلل، 00بنابر احتیاط واجب الزم است )حضرت امام، امام خامنه ای -

 سیستانی(.  مستحب الزم است )آیت اهلل بنابر احتیاط -

 پوشش در نمازهای مستحبی
 1آیا در نمازهای مستحبی هم رعایت پوشش الزم است؟

 (مراجع عظام تقلید. )جب، پوشش شرط صحّت نماز استمانند نماز وا یزدر نمازهاى مستحب ن -

 پوشش در سجده واجب قرآن
 1آیا در انجام سجده واجب قرآن، رعایت پوشش واجب است؟

                                                 
، 2؛ خدوئی و و حیدد، منهداج الصدالحین، ج    111، م1سیستانی، توضیح المسدائل جدامع، ج   ؛111، م1صافی، هدایه العباد، ج ؛1م الساتر، و الستر فی فصل الصلوه، فی فصل الوثقی، . العروه1

 121، م1؛ بهجت، وسیله النجاه، ج111م
 یدد، و و ح ی؛ خدوئ 012، م1العباد، ج یههدا ی،صاف ؛11م، 1111 زمستاندفتر معظم له،  یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا ؛1الستر و الساتر، م یالصلوه، فصل ف یفصل ف ی،العروه الوثق. 2

   121، م1النجاه، ج یلهبهجت، وس ؛112وحید، توضیح المسائل، م ؛110، م2ج ین،منهاج الصالح
 1110/11/21استفتاء:  یخ، تار121111شماره استفتاء:  ی،امام خامنه ا؛ 111م ،1ج مراجع، المسائل توضیح ؛1م الساتر، و الستر فی فصل الصلوه، فی فصل الوثقی، . العروه1
 یخ، تدار 121111شدماره اسدتفتاء:    ی،امدام خامنده ا  ؛ 111؛ وحیدد، توضدیح المسدائل، م   111، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج1م الساتر، و الستر فی فصل الصلوه، فی فصل الوثقی، . العروه0

   1110/11/21استفتاء: 
 .10، م1111 زمستاندفتر معظم له،  یسالرساله نماز، ار ی،امام خامنه ا؛ 1عروۀ الوثقى ، فى الستر والساتر، م. 1
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 (.، آیت اهلل مکارمسیستانی ، و آیت اهلل01الزم نیست )حضرت امام، امام خامنه ای -

 توجه به عدم رعایت پوشش در بین نماز
 2که پوشش واجب را رعایت نکرده است، وظیفه اش چیست؟ اگر در بین نماز متوجه شود

 اگر پوشاندن طول نمی کشد: الف(

 سیستانی، مکارم(.آیات عظام امام خامنه ای، است )حضرت امام، باید فورا بپوشاند و نمازش صحیح  -

 اگر پوشاندن زیاد طول می کشد:؟ ب(

 مکارم(. آیت اهللامام خامنه ای، باره بخواند )حضرت امام، باید بپوشاند و بنابر احتیاط واجب نماز را تمام کند و دو -

 (.یح است )آیت اهلل سیستانینمازش صح -

 شرایط لباس نماز گزار
 1شرایط لباس نمازگزار را نام ببرید؟

 . پاک باشد.1

 . مباح باشد.2

 . از اجزای روح دار مردار نباشد. ) حالل گوشت یا حرام گوشت(1

 گوشت نباشد.. از اجزای حیوان حرام 0

 . اگر نمازگزار مرد باشد، طال بافت و یا ابریشم خالص نباشد.1و  1

 نکته: توضیح این موارد در ادامه خواهد آمد.

 شرط اول لباس نماز گزار )لباس پاک(

 نماز با بدن یا لباس نجس

 نماز خواندن از روی عمد

باس یا بدن نجس )غیر از موارد استثنا شده( نماز بخواند، نمازش چه اگر نمازگزار عمدا و از روی علم و آگاهی به حکم و موضوع با ل

 0حکمی دارد؟

                                                                                                                                                                        
   111، م1؛ صافی، هدایه العباد، ج1111، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج1م الساتر، و الستر فی فصل الصلوه، فی فصل الوثقی، . العروه1
و  یخدوئ ؛ 11م، 1111 زمسدتان دفتر معظدم لده،    یرساله نماز، ارسال ی،خامنه ا امام؛ 112، م1ج ،المسائل مراجع یحتوض ؛11الستر و الساتر، م  یالصلوه، فصل ف یفصل ف ی،العروه الوثق. 2

 ؛111، م1العباد، ج یههدا ی،صاف؛ 120م ،1النجاه، ج یلهوس؛ بهجت، 111، م2ج ین،منهاج الصالح ید،وح
 شرایط لباس المصلی؛   فی فصل الصلوه، فی فصل الوثقی، . العروه1
نمدازگزار،   لبداس  شدرایط  ،21درس ،1ج آموزشدی،  رساله ؛ امام خامنه ای،111م ،1ج مراجع، المسائل توضیح النجس؛ فی الصلوه فی فصل النجاسه، اماحک الطهاره، کتاب الوثقی، . العروه0

 استفاده و اقتباس از جهل به حکم مساله.
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 نماز باطل است )مراجع عظام تقلید(. 

 نماز خواندن با جهل به موضوع

 با لباس یا بدن نجس )غیر از موارد استثنا شده( نماز بخواند و بعد از نماز متوجه شدود، نمدازش   موضوعی اگر نمازگزار از روی جهل

 1چه حکمی دارد؟

 نماز صحیح است )مراجع عظام تقلید(.

کند که پاک شده است و با آن نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد پاک نشده، نمازش  یقیناگر لباس نجس را آب بکشد و  ئله:مس

 2)امام خامنه ای( کند. یرلباس را تطه یدبا یبعد ینمازها یبرا یاست ول یحصح

 حکم نماز خواندن با جهل به

اگر نمازگزار از روی جهل با لباس یا بدن نجس )غیر از موارد استثنا شده( نماز بخواند و بعد از نماز متوجه شود، نمازش چه حکمدی  

 1دارد؟

اگر جاهل مقصر باشد، نماز باطل است و اگر جاهل قاصر باشد، بنابر احتیاط واجب نماز باطل است )حضرت امدام، آیدت اهلل    -

 مکارم(

لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل اسدت، مگدر    یانماز با بدن و لباس نجس باطل است، اگر با بدن  داند یمکه ن یکس -

 (.م خامنه ای)اما .احتمال باطل بودن نماز با لباس نجس را ندهد یحت یعنیباشد؛   0جاهل قاصر یاغافل  ینکها

 هلل سیستانی(.اگر جاهل مقصر باشد، بنابر احتیاط واجب نماز باطل است )آیت ا -

 نماز خواندن بخاطر فراموشی

 1اگر نمازگزار از روی فراموشی با لباس یا بدن نجس )غیر از موارد استثنا شده( نماز بخواند، نمازش چه حکمی دارد؟

 (.اکثر مراجع) بیاید یادش آن از بعد یا نماز بین تفاوتی ندارد در نماز باطل است و -

 قضداء  گذشدته،  وقت اگر و بخواند دوباره را نماز باید الزم، احتیاط بنابر بوده، اعتناییبی و اهمال روی از او فراموشی چنانچه -

 بخواند دوباره را نماز نیست الزم بیاید، یادش نماز از بعد و است نبوده اعتناییبی و اهمال روی از او فراموشی اگر امّا و نماید

  لباسش یا بدن فهمدمی نماز بین در و نداشته اطّالع نجاست از که است وقتی مانند حکمش بیاید یادش نماز بین در اگر ولی

                                                 
 نمازگزار لباس شرایط ،21درس ،1ج آموزشی، رساله ای، خامنه ؛ امام112م ،1ج ،مراجع المسائل توضیح النجس؛ فی الصلوه فی فصل النجاسه، احکام الطهاره، کتاب الوثقی، . العروه1
 .12، م1111 زمستاندفتر معظم له،  یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا.  2
امدام   ؛111م و 111م ،1ج مراجدع،  المسدائل  توضدیح  ؛1م ،الصدلوه  فی الواقع الخلل فی فصل الصلوه، کتاب و النجس فی الصلوه فی فصل النجاسه، احکام الطهاره، کتاب الوثقی، . العروه1

 .11، م1111 زمستاندفتر معظم له،  یرساله نماز، ارسال ی،خامنه ا
 برطرف کردن جهل خود ندارد. یبرا یاگر متوجه است راه یاو  یستاصالً متوجه جهل خود ن یا که یکس.  0
رسداله   ی،امدام خامنده ا  ؛ 111م ،1المسدائل جدامع، ج   یحتوضد  یستانی،؛ س111، م1المسائل مراجع، ج یحالنجس؛ توض یالصلوه ف یکتاب الطهاره، احکام النجاسه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1

 لباس نمازگزار   یط، شرا21، درس1ج ی،آموزش



11 

 

 .حکمش خواهد آمد )آیت اهلل سیستانی( که است شده نجس

 اطالع از نجاست بدن یا لباس در بین نماز
 اگر نمازگزار در بین نماز بفهمد لباس یا بدنش نجس است )غیر از موارد استثنا شده(، نمازش چه حکمی دارد؟

 1ف( نجاست مربوط به  قبل از نماز بوده است:ال

 در وسعت وقت: -1

 نماز باطل است )حضرت امام، امام خامنه ای(. -

 بنابر احتیاط واجب نماز باطل است )آیت اهلل سیستانی(. -

 تمام کند و سپس اعاده نماید )آیدت اهلل  -درصورت امکان با تحصیل شرط )تعویض یا تطهیر(  –بنابر احتیاط واجب نماز را  -

 مکارم(.

 در ضیق وقت: -2

در صورت امکان بدون انجام دادن منافی بدن را تطهیر و لباس را تعویض یا تطهیر نماید و نماز را ادامه دهد و اگدر ممکدن    -

 دستوری که برای نماز برهنگان است، تمام کند، صحیح است )حضرت امام(.مطابق نباشد، نماز را 

بایدد در حدال نمداز     زندد، یلباس یا بیرون آوردن آن، حالت نماز را به هدم نمد   اگر آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن -

باید با همان  خورد،می هم کارها حالت نماز به ینبا انجام ا که یعمل کند و پس از آن نماز را ادامه دهد و درصورت گونهینا

 )امام خامنه ای(. .است یححال نماز را ادامه دهد و نمازش صح

بدون انجام دادن منافی بدن را تطهیر و لباس را تعویض یا تطهیر نماید و نماز را ادامه دهد و اگدر ممکدن    در صورت امکان -

 سیستانی، مکارم(. م کند، صحیح است )آیات عظامنباشد، همان نماز را تما

 46-2ب( نجاست در بین نماز ایجاد شود و پیش از آنکه چیزی از نماز را بخواند، ملتفت شود:

 عت وقت:در وس -1

نماز را  -درصورت امکان تحصیل شرط )تعویض یا تطهیر بدن یا لباس یا بیرون آوردن لباس( بدون انجام منافی مبطل نماز -

 بجز آیت اهلل سیستانی( 1تمام کند، صحیح است و اگر امکان ندارد، نماز باطل است )مراجع عظام تقلید

نماز را  -باس یا بیرون آوردن لباس( بدون انجام منافی مبطل نمازدرصورت امکان تحصیل شرط )تعویض یا تطهیر بدن یا ل -

الزم  یداط بندابر احت  و اگر امکان ندارد،از نماز را قبل از توجّه، با نجاست خوانده باشد،  یهرچند قسمتتمام کند، صحیح است 

                                                 
 و خدوئی  ؛110م العبداد،  هدایه صافی،؛ 11، م1111 زمستانفتر معظم له، د یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا النجس؛ فی الصلوه فی فصل النجاسه، احکام الطهاره، کتاب الوثقی، العروه .1

   .111م المسائل، توضیح بهجت، ؛020م ،2ج الصالحین، منهاج وحید،
 منهداج  وحیدد،  و خوئی ؛110، م1ج اد،العب هدایه ؛ صافی،111و م 111و م 110، م1توضیح المسائل مراجع، ج النجس؛ فی الصلوه فی فصل النجاسه، احکام الطهاره، کتاب الوثقی، العروه .2

 1110/11/11استفتاء:  یخ، تار111111شماره استفتاء:  ی،امام خامنه ا؛ 111و م 110و م 111، م1سیستانی،  توضیح المسائل جامع، ج ؛021م ،2ج الصالحین،
   ی نیامده است.در توضیح المسائل آیت اهلل شبیر "پیش از آنکه چیزی از نماز را بخواند، ملتفت شود". قید 1
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 .)آیت اهلل سیستانی( نماز را دوباره با بدن و لباس پاک بخواند

 در تنگی وقت: -2

ورت امکان بدون انجام دادن منافی بدن را تطهیر و لباس را تعویض یا تطهیر نماید و نماز را ادامه دهد و اگر ممکن نباشد، در ص

 همان نماز را تمام کند، صحیح است )مراجع عظام تقلید(.

 1ج( متوجه نجاست در بین نماز شده و شک دارد که در بین نماز ایجاد شده و یا از قبل بوده است:

 کم آن مانند قسمت ب است.ح

 نماز با شک در نجس بودن بدن یا لباس 
کسى که در پاک بودن بدن یا لباس خود شک دارد چنانچه نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده، نمداز او  

 2چه حکمی دارد؟

 مکارم(.ام، آیت اهلل صحیح است )حضرت ام -

ر آن نبیند و نماز بخواند نماز صحیح است ولى اگر جستجو نکرده باشد، بندابر احتیداط الزم   چنانچه جستجو نماید و چیزى د -

 باید نمازش را دوباره بخواند و چنانچه وقت گذشته، قضا نماید )آیت اهلل سیسستانی(.

 نبود آب کافی برای تطهیر لباس و بدن
بدرای نمداز    اندازه آب کشیدن یکی از آنها آب داشته باشد، کسی که فقط یک لباس دارد، اگر بدن و لباسش هر دو نجس شود و به

 1چه وظیفه ای دارد؟

چنانچه بتواند لباسش را بیرون آورد، باید بدن را آب بکشد و نماز را به دستورى که براى برهنگان گفته شد به جا آورد و اگر  -

است هر دو مساوى باشد مثلًا هر دو بول یا خدون  سرما یا عذر دیگر نتواند لباس را بیرون آورد، در صورتى که نج ةبه واسط

باشد یا نجاست بدن شدیدتر باشد مثلًا نجاستش بول باشد که باید دو مرتبه آن را آب کشید، احتیاط واجب آن است که بدن 

 (.ضرت امام)ح تواند آب بکشد.را آب بکشد و اگر نجاست لباس بیشتر یا شدیدتر باشد هر کدام از بدن یا لباس را بخواهد مى

را ندارد، با همان لباس نجس نماز بخواندد، و   -دستور نماز برهنگان به  -امکان برهنه شدن و خواندن نماز در آن حال اگر  -

 (.01)امام خامنه ای بدنش را تطهیر کند

را آب کشدیده و   احتیاط الزم بدن را آب کشیده و با لباس نجس نماز بخواند و بنابر احتیاط واجب جایز نیست که لباسبنابر  -

 و باشدد  ادرار لباس نجاست که آن مثل -با بدن نجس نماز بخواند ولی در صورتی که نجاست لباس بیشتر یا شدیدتر باشد 

                                                 
 منهداج  وحیدد،  و خوئی ؛110، م1ج العباد، هدایه ؛ صافی،111و م 111و م 110، م1توضیح المسائل مراجع، ج النجس؛ فی الصلوه فی فصل النجاسه، احکام الطهاره، کتاب الوثقی، العروه .1

 امام خامنه ای استفتایی پیدا نشد.؛ از 111و  110و م 111، م1سیستانی،  توضیح المسائل جامع، ج ؛021م ،2ج الصالحین،
   111، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض2النجس، م یالصلوه ف یکتاب الطهاره، احکام النجاسه، فصل ف ی،العروه الوثق. 2
اسدتفتاء:   یختدار  ،101011ماره اسدتفتاء:  ای، شد  ؛ امدام خامنده  112، م1المسدائل مراجدع، ج   یح؛ توضد 11الدنجس، م  یالصلوه فد  یکتاب الطهاره، احکام النجاسه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1

1111/12/11   
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 یدک  کده  باشدد  خون بدن، نجاست و بشوید را آن بار دو باید بکشد آب را آن دارد اختیار در که قلیلی آب با بخواهد فرد اگر

یگری هم غیر از نجاست، که در لباس نمازگزار ممنوع اسدت، داشدته   د عنوان که آن یا - است کافی آن کشیدن آب مرتبه

خواهدد آب  ها فرد مخیّر است هدر کددام را مدی   باشد، مثل آن که نجاست لباس، خون یکی از درندگان باشد، در این صورت

 )آیت اهلل سیستانی(.  بکشد

 )آیت اهلل مکارم(. نجس نماز بخوانداحتیاط الزم بدن را آب کشیده و با لباس بنابر  -

 کم کردن نجاست از لباس یا بدن نمازگزار که امکان تطهیر ندارد
اگر موضعی از لباس یا بدن نمازگزار نجس است و نتواند نجاست لباس یا بدن را به طور کامل از بین ببرد ولى بتواند آن را کم کند، 

 1چه وظیفه ای دارد؟

 دارد، کافی است )حضرت امام، آیات عظام سیستانی، مکارم(.  تطهیر مقداری که توانایی -

 

 پوشیدن لباس نجس اضطرار در 
 2اگر نمازگزار فقط لباس نجس در اختیار دارد، وظیفه او برای نماز چیست؟

 :ردتواند لباس را بیرون بیاو سرما نمى ةبه واسطاگر نمی تواند لباس نجس را بیرون بیاورد )ناچار است( مثال الف( 

 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیات عظام سیستانی، مکارم(.  بخواند را همان لباس نمازبا  -

 اگر می تواند لباس نجس را بیرون بیاورد:ب( 

 (. بخواند )حضرت امامبرهنگان نماز  باید نماز را به دستور -

 )آیات عظام سیستانی، مکارم(. بخواندرا همان لباس نماز با  -

 آنها در نماز بخشیده شده است نجاساتى که وجود

 مواردى که الزم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد

 3اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد، در چه مواردی نماز او با بدن یا لباس نجس صحیح است؟

 مشهور فقهاء می فرمایند: در چند مورد اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز شخص صحیح است:

 به واسطة زخم یا جراحت یا دُمَلى که در بدن او است لباس یا بدنش به خون آلوده شده باشد. .1

                                                 
 121المسائل، م یحتوض یری،؛ شب1النجس، م یالصلوه ف یکتاب الطهاره، احکام النجاسه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1
 ی،؛ صداف 111، م2ج ین،منهداج الصدالح   یدد، و وح ی؛ خوئ111، م1مراجع، ج المسائل یح؛ توض11م ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 2

 لباس نمازگزار پاک باشد؛  یاست بدن یکه الزم ن یلباس نمازگزار، موارد یط، شرا21، درس1ج ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا111العباد، م یههدا
 اقتباس از نماز با بدن و لباس نجس لباس نمازگزار،  یطئات نماز، لباس نمازگزار، شرا، استفتا1استفتائات، جو  111توضیح المسائل، اقتباس از م یری،شب
، مواردی کده الزم نیسدت بددن و    21، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج101، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج1. العروۀ الوثقى، کتاب الطهاره، فصل فیما یعفی عنه فی الصلوه و م1

 پاک باشد لباس نمازگزار
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 . بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم به خون آلوده باشد.2

 . لباسهاى کوچک او مانند جوراب و عرقچین نجس باشد. 1

 . چیز نجس همراه نماز گزار باشد. 0

 است نجس شده باشد. . لباس زنى که پرستار بچه 1

 . ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.1

 نکته: توضیح موارد فوق و اختالف نظر مراجع، در ادامه بیان خواهد شد.

 

 مورد اول: خون جراحت یا زخم یا دُمَل 

 تطهیر خون زخم یا جراحت یا دمل برای نماز

دمل خارجی باشد، یا آن که در اجزاء بیرونی بدنش زخم و مانند آن باشدد، آیدا   اگر لباس نمازگزار آغشته به خون زخم یا جراحت یا 

 برای نماز تطهیر آن ها الزم است؟

تواند با آن خون نماز بخواند تا وقتی که زخم یا جراحت یا دمل خوب نشده است چنانچه شرایط ذیل موجود باشد شخص می -

ا زردابه یا عرق های متعارف اطراف آن مخلوط شده باشد و هم چندین  هر چند خون مذکور بیشتر از درهم باشد و با چرک ی

 .1اند و نجس شده، در بدن یا لباس او باشد )مراجع عظام تقلید(است اگر دوایى که روى زخم گذاشته

  بیان شرایط :

شود. بندابراین اگدر خدون در    های جزئی محسوب ن( زخم و جراحت قابل توجّه بوده و ثبات و استقرار داشته باشد و عرفاً از زخم1

شود، نماز او با این خون بدن یا لباس نمازگزار مربوط به بریدگى و زخم جزئی باشد طوری که آن زخم و بریدگی به زودى خوب مى

 .2باطل است مگر اینکه شرایط خون کمتر از درهم را داشته باشد )مراجع عظام تقلید(

دیگر سرایت نکرده باشد. بنابراین اگدر  شود، به جای اً تابع زخم یا دمل محسوب میخون از زخم یا دمل و اطراف آن که عرف (2

 .1جایى از بدن یا لباس که با زخم فاصله دارد به رطوبت زخم نجس شود، جایز نیست با آن نماز بخواند )مراجع عظام تقلید(

ن خون زخم یا جراحت یا دُمَلدی کده در بددن یدا     ( آب کشیدن بدن یا لباس و یا عوض کردن لباس مشقت داشته باشد. بنابرای1

 0لباس نمازگزار است:

                                                 
، مدواردی کده   21، درس1؛ امام خامنه ای، رسداله آموزشدی، ج  101، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج1. العروۀ الوثقى، کتاب الطهاره، فصل فیما یعفی عنه فی الصلوه، االول من االمور و م1

 الزم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد.
، مدواردی کده الزم   21، درس1؛ امام خامنده ای، رسداله آموزشدی، ج   111، م1عفی عنه فی الصلوه، االول من االمور؛ توضیح المسائل مراجع، ج. العروۀ الوثقى، کتاب الطهاره، فصل فیما ی2

 نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد.
 ،1111 زمسدتان دفتر معظم لده،   یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا؛ 111، م1ج. العروۀ الوثقى، کتاب الطهاره، فصل فیما یعفی عنه فی الصلوه، االول من االمور؛ توضیح المسائل مراجع، 1

 .11م
، 1111 زمسدتان دفتر معظم لده،   یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا؛ 101، م1. العروۀ الوثقى، کتاب الطهاره، فصل فیما یعفی عنه فی الصلوه، االول من االمور؛ توضیح المسائل مراجع، ج0



11 

 

چنانچه طورى است که آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس براى نوع )بیشتر( مردم یا براى خصوص او سخت و  -

بنابر احتیاط واجدب   تواند با آن خون نماز بخواند و االحرجی است، تا وقتى که زخم یا جراحت یا دُمَل خوب نشده است، مى

 (. س براى نماز الزم است )حضرت امامآب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لبا

شخص او سخت و مستلزم حرج و مشقت  یبیشتر مردم یا برا یعوض کردن لباس برا یالباس  یابدن  یدنچنانچه آب کش -

 یرونکه با خون ب یچرک ینهمچن ؛نماز بخواند با آن خون تواندیدمل خوب نشده است، م یاکه زخم، جراحت  یاست، تا وقت

 )امام خامنه ای(. . حکم را دارد ینهم شود، یو نجس م گذارندیزخم م یکه رو ییدوا یا آیدیم

 رعایت این شرط واجب نیست هرچند موافق احتیاط مستحب می باشد )آیت اهلل سیستانی(. -

ن لباس براى او سخت است، تا وقتى که زخم یا جراحت یدا  چنانچه طورى است که آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کرد -

 تواند با آن خون نماز بخواند )آیت اهلل مکارم(.دُمَل خوب نشده است، مى

 بدا  خوانددن  نمداز  اند، آنها خوب نشده ةهم ینزدیک هم باشند که یک زخم حساب شوند، تا وقت یاگر چند زخم در بدن طور( 0

از هم دور باشند که هر کدام یک زخم مجزا حساب شوند، هر کدام که خوب شد، بایدد آن   قدری ر بهاگ ولی ندارد اشکال آنها خون

 1)امام خامنه ای( کرد. یرنماز تطه یقسمت از بدن و لباس را برا

 رسیدن رطوبت به خون زخم یا جراحت یا دمل

 2زخم سرایت کند، آیا بخشیده شده است؟اگر رطوبتی از خارج به زخم یا جراحت یا دمل برسد و سبب شود خون به اطراف 

 بخشیده نشده است مگر اینکه شستن آن حرجی باشد )حضرت امام(. -

 بنابر احتیاط واجب بخشیده نشده است مگر اینکه شستن آن حرجی باشد )آیات عظام سیستانی، مکارم(. -

 سرایت خون زخم یا جراحت یا دمل به اطراف آن

خون زخم یا جراحت یا دمل آلوده شود یا خون به صورت غیر متعارف به اطراف سرایت کند مثل اگر در وقت معالجه بدن انسان به 

 01-1اینکه با دستمالی خون را به جای دیگر انتقال دهد، آیا بخشیده شده است؟

ام فقط مقدار متعارف اطراف زخم یا جراحت یا دمل که آلوده شده است، بخشده شده و غیر از آن معفو نیسدت )مراجدع عظد    -

 تقلید(. 

 خون دماغ 

 01-0آیا خون دماغ حکم خون زخم های داخلی را دارد؟

                                                                                                                                                                        
 .، االول001، ذیل م2؛ خوئی و حید، منهاج الصالحین، ج111، م1؛ بهجت، وسیله النجاه، ج111، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج111، م1، هدایه العباد، جصافی، 10 م

 .11، م1111 زمستاندفتر معظم له،  یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا.  1

 ؛ 1عفی عنه فی الصلوه، االول من االمور، م. العروۀ الوثقى، کتاب الطهاره، فصل فیما ی2
 ؛  111، اقتباس از م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج2. العروۀ الوثقى، کتاب الطهاره، فصل فیما یعفی عنه فی الصلوه، االول من االمور، م1
؛ صدافی، جدامع   111، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جدامع، ج 111ی، توضیح المسائل، م؛ شبیر0، کتاب الطهاره، فصل فیما یعفی عنه فی الصلوه، االول من االمور، م1. العروۀ الوثقى، ج0
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معفو نیست مگر اینکه شرایط خون کمتدر از درهدم را داشدته باشدد      مثل زخم و دمل آید لذاخون دماغ خون زخم به حساب نمى

 سیستانی، مکارم(.ی و آیات عظام )حضرت امام، امام خامنه ا

یقین کندد خدون    ینکهاست که نماز با آن صحیح است؛ مانند ا یکه در بدن یا لباس اوست، خون ینهرگاه یقین کند خو :مسأله

 1)امام خامنه ای( بوده که نماز با آن باطل است، نمازش صحیح است. یدمل است، چنانچه بعد از نماز بفهمد خون یازخم، جراحت 

 مورد دوم: خون کمتر از درهم

بند  یککه مقدار آن کمتر از  یاز آنچه در صورت قبل  ذکر شد آلوده باشد، درصورت یرغ یار به خونلباس نمازگز یااگر بدن  :مسأله

از آن باشدد   یشدتر ب یدا بند انگشت اشاره  ۀاگر به انداز ی( نماز با آن اشکال ندارد، ولشودیکه گفته م یطیانگشت اشاره باشد، )با شرا

 2)امام خامنه ای( دارد. اشکالنماز با آن 

 و بودن خون کمتر از درهم در بدن یا لباس نمازگزار معف

خون کمتر از درهم که در نماز بخشیده شده است، آیا این خون  اگر در لباس باشد، بخشیده شده است یا فرقی بین لبداس و بددن   

   0-1وجود ندارد؟

 فرقی بین لباس و بدن وجود ندارد )مراجع عظام تقلید(.

 اندازه درهم از لحاظ مساحت

 1خون کمتر از درهم که در نماز بخشیده شده است، مقدارش تقریباً چه اندازه است؟

 مکارم(.، امام خامنه ای، آیت اهلل 1شود )حضرت اماممى 1 درهم به اندازۀ بند سر انگشت سبّابه )انگشت شهادت یا اشاره( -

 حساب شود )آیت اهلل سیستانی(.بنابر احتیاط واجب درهم باید به اندازه بند سر انگشت ابهام )انگشت شست(  -

                                                                                                                                                                        
اسدتفتاء:   یخ، تدار 111111شدماره اسدتفتاء:   و  1111/11/21اسدتفتاء:   یخ، تدار 011111شدماره اسدتفتاء:    ی،امدام خامنده ا  ؛ 1101، س2؛ بهجدت، اسدتفتائات، ج  211، س1األحکام، ج

1111/11/10 
 .11، م1111 زمستاندفتر معظم له،  یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا.  1

 .11، م1111 زمستاندفتر معظم له،  یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا.  2

، مدواردی کده الزم   21، درس1شدی، ج ؛ امام خامنده ای، رسداله آموز  111، م1. العروۀ الوثقى، کتاب الطهاره، فصل فیما یعفی عنه فی الصلوه، الثانی من االمور؛ توضیح المسائل مراجع، ج1
 نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد.

  .نظر ایت اهلل مکارم از توضیح المسائل جدید ایشان نوشته شده است که با العروه الوثقی مخالف است.0
؛ توضیح المسائل 1، ملطهاره، فصل فی النجاسات، القول فیما یعفى عنه فی الصالۀ. العروۀ الوثقى، کتاب الطهاره، فصل فیما یعفی عنه فی الصلوه، الثانی من االمور؛ حضرت امام، کتاب ا1

، مواردی که الزم نیست بددن و لبداس نمدازگزار    21، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج1110، س2؛ بهجت، استفتائات، ج011؛ فاضل، االحکام الواضحه، م101، م1مراجع، ج
 پاک باشد.

شود به همین خاطر برخی از مراجدع مثدل مرحدوم امدام و آیدت اهلل ندوری در       که بند سر انگشت سبابه تقریباً به اندازه یک اشرفى یا به اندازۀ سطح یک دو ریالى مى. شایان ذکر است 1
اندازه بند سر انگشت سبابه است یا آیت اهلل فاضل در رسداله  رساله فارسی می فرمایند: یک درهم تقریباً به اندازه یک اشرفى می باشد ولی در عروه می فرمایند: یک درهم تقریباً به 

شود ولی در عروه می فرمایند: یک درهم تقریباً به اندازه بند سر انگشت سدبابه اسدت. همچندین آیدت اهلل صدافی در      فارسی می فرمایند: یک درهم به اندازۀ سطح یک دو ریالى مى
 یان کرده اند.توضیح المسائل، درهم را به اندازه یک اشرفی ب

 درحالیکه در العروه الوثقی به صورت احتیاط واجب بیان شده است. . نظر حضرت امام از تحریر الوسیله ذکر شده است1
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 شک در مقدار مساحت خون

 1اگر نمازگزار شک کند خونی که در بدن و لباسش است به اندازه درهم است یا نه، آیا این خون برای نماز بخشیده شده است؟

م شده است یدا نده   بخشیده شده است مگر آن که قبالً به مقدار درهم یا بیشتر از آن بوده و اآلن شک کند که کمتر از دره -

 سیستانی(. حضرت امام، آیت اهلل)

 بنابر احتیاط واجب برای نماز بخشیده شده نیست )آیت اهلل مکارم(. -

 انواع خونهای کمتر از درهم 

  2آیا هر خونی که در بدن و لباس نمازگزار مقدارش کمتر از درهم باشد برای نماز بخشیده شده است؟

باشند، برای نماز )به فتوا یا احتیداط واجدب(    یا لباس نمازگزار باشند حتی اگر کمتر از درهم نیزبعضی از خون ها چنانچه در بدن 

 باید تطهیر شوند که در ادامه بطور تفصیل بیان می شود )مراجع عظام تقلید(. 

 توضیح اقسام خون به تفکیک نوع خون

 1ن آن ها در نماز  بیان کنید.اقسام خونهای کمتر از درهم و حکم هر کدام را نسبت به بخشیده بود

 خون حیض

 سیستانى(. آیت اهللنماز باطل است )حضرت امام، امام خامنه ای،  -

 مکارم(. آیت اهللبنابر احتیاط واجب نماز باطل است ) -

 خون نفاس

 نماز باطل است )حضرت امام(. -

 .(امام خامنه ای، آیات عظام سیستانى، مکارمبنابر احتیاط واجب نماز باطل است ) -

 خون استحاضه

 بنابر احتیاط واجب نماز باطل است )حضرت امام، امام خامنه ای، آیات عظام سیستانى، مکارم(. -

 خون حیوان نجس العین )سگ و خوک( 

 نماز خواندن با آن اشکال ندارد )حضرت امام(. -

  م خامنه ای()اماحرام گوشت و مردار و انسان کافر نباشد.  یوان)سگ و خوک( و ح یننجس الع یوانخون ح -

 سیستانى(. اط واجب نماز باطل است )آیت اهللبنابر احتی -

                                                 
؛ صدافی، هدایدة   111، م1نجداه، ج ؛ بهجدت، وسدیله ال  001، م2؛ خوئی و وحید، منهاج الصدالحین، ج 1. العروۀ الوثقى، کتاب الطهاره، فصل فیما یعفی عنه فی الصلوه، الثانی من االمور، م1

 111، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج111، م1العباد، ج
 ؛ 111، م1. العروۀ الوثقى، کتاب الطهاره، فصل فیما یعفی عنه فی الصلوه، الثانی من االمور؛ توضیح المسائل مراجع، ج 2
 .11، م1111 زمستاندفتر معظم له،  ی، ارسالرساله نماز ی،امام خامنه ا؛ 111، م1. توضیح المسائل مراجع، ج1
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 خون کافر

 (.ندارد )حضرت امام نماز خواندن با آن اشکال -

 )امام خامنه ای(حرام گوشت و مردار و انسان کافر نباشد.  یوان)سگ و خوک( و ح یننجس الع یوانخون ح -

 (اطل است )سیستانیبنابر احتیاط واجب با خون کافر غیر کتابی نماز ب -

 مکارم(.  اط واجب نماز باطل است )آیت اهللبنابر احتی -

 خون مردار

 ندارد )حضرت امام(.نماز خواندن با آن اشکال  -

 )امام خامنه ای(حرام گوشت و مردار و انسان کافر نباشد.  یوان)سگ و خوک( و ح یننجس الع یوانخون ح -

 م سیستانى، مکارم(.بنابر احتیاط واجب نماز باطل است )آیات عظا -

 خون حیوان حرام گوشت

 ندارد )حضرت امام(.نماز خواندن با آن اشکال  -

 )امام خامنه ای(حرام گوشت و مردار و انسان کافر نباشد.  یوان)سگ و خوک( و ح یننجس الع یوانخون ح -

 سیستانى، مکارم(. ب نماز باطل است )آیات عظامبنابر احتیاط واج -

 فر( یا خون حیوان حالل گوشتخون بدن انسان )غیر کا

 نماز خواندن با آن اشکال ندارد )مراجع عظام تقلید(. -

 شک در نوع خون کمتر از درهم

اگر شخص در نوع خون کمتر از درهم )یقین دارد کمتر از درهم است( شک کند که آیا از مستثنیات است یا نه، آیا این خون بدرای  

 1نماز بخشیده شده است؟

 سیستانی(. آیت اهللود نماز خواند )حضرت امام، با این خون می ش -

 مکارم(. نماز بخشیده نشده است )آیت اهلل بنابر احتیاط واجب این خون برای -

 روش محاسبه مقدار خون در لباس های آستر دار و بدون آستر

یدد هدر کددام را جداگانده     شود یدا با اگردو طرف لباس خونی شود یا لباس و آستر آن خونی شود، آیا دو طرف یک خون حساب مى

 حساب کرد؟

 :2آستر ریخته شده و از آن جا به پشت آن رسیده استخون روی لباس بىالف( 

                                                 
، 1؛ صدافی، هدایدة العبداد، ج   111، م1؛ بهجت، وسدیله النجداه، ج  001، م2؛ خوئی و وحید، منهاج الصالحین، ج1، فصل فیما یعفی عنه فی الصلوه، الثانی من االمور، م1. العروۀ الوثقى، ج1

 111، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج111م
 111، م1؛ بهجت، وسیله النجاه، ج111، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج1العروۀ الوثقى، کتاب الطهاره، فصل فیما یعفی عنه فی الصلوه، الثانی من االمور، م. 2
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، آیدت اهلل  ( )حضدرت امدام   1شود )و آن طرفى که مساحت خون بیشدتر اسدت را بایدد محاسدبه نمدود.     یک خون حساب مى -

 (.سیستانی

دو طرف یک خون حساب شوند مشکل است امّدا اگدر پارچده زیداد      اگر ضخامت پارچه لباس زیاد باشد حکم به این که هر -

 مکارم(. شود )آیت اهللکى محسوب مىضخیم نباشد و از یک طرف به طرف دیگر سرایت کند، پشت و روى آن، ی

 :2خون روی لباس بی آستر ریخته شده و همان موضع از پشت لباس نیز جداگانه خونى شده استب( 

 هر کدام را جدا حساب نمود )حضرت امام(. بنابر احتیاط واجب باید -

 سیستانی، مکارم(. :باید هر کدام را جدا حساب نمود )آیات عظام -

خون روى لباسى که آستر دارد ریخته شده و به آستر آن رسیده و یا روی آستر ریخته شده و از آن جا روى لبداس خدونى شدده    ج( 

 :1است یا از لباسى به لباس دیگر رسیده است

 (.اکثر مراجعهر کدام را جدا حساب نمود )باید  -

باید هر کدام را جدا حساب نمود مگر در صورتى که متّصل به هم باشند به طورى که در نزد عرف یک خون حسداب شدود    -

 )آیت اهلل سیستانی(. 

 مخلوط شدن خون با رطوبت

 0ماز با آن چه حکمی دارد؟اگر به خون بدن یا خون لباسی که مقدار آن از درهم کمتر است رطوبتى برسد، ن

 نماز با آن باطل است )مراجع عظام تقلید(.: مجموع خون و رطوبت به اندازۀ درهم یا بیشتر از آن است -1

 :مجموع خون و رطوبت کمتر از درهم است و رطوبت از حدود خون تجاوز کرده است -2

 (.، امام خامنه ایبا آن باطل است )حضرت امام بنابر احتیاط واجب نماز -

 سیستانى(.ماز با آن باطل است )آیت اهلل ن -

 باطل است )آیت اهلل مکارم(. احتیاط واجب باطل است و اال به فتوا نمازچنانچه رطوبت در خون مستهلک شده باشد بنابر -

 :مجموع خون و رطوبت کمتر از درهم است و رطوبت از حدود خون تجاوز نکرده است -1

 (.لک شود و از بین برود )حضرت امامایز نیست مگر آن که رطوبت در خون مستهبنابر احتیاط واجب نماز خواندن با آن ج -

 است یحنماز با آن صح مجاز نشود ۀاز انداز یشرطوبت با خون مخلوط شده و در آن مستهلک شود و مجموع آنها هم ب اگر -

 )امام خامنه ای(

                                                 
 در العروه الوثقی ذکر شده است. "آن طرفى که مساحت خون بیشتر است را باید محاسبه نمود". شایان ذکر است قید  1
 111، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج1لوثقى، کتاب الطهاره، فصل فیما یعفی عنه فی الصلوه، الثانی من االمور، م. العروۀ ا2

 زمسدتان عظدم لده،   دفتدر م  یرساله نماز، ارسدال  ی،امام خامنه ا، 111، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج1. العروۀ الوثقى، کتاب الطهاره، فصل فیما یعفی عنه فی الصلوه، الثانی من االمور، م1
 .11، م1111

  111، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج2، فصل فیما یعفی عنه فی الصلوه، الثانی من االمور، م1. العروۀ الوثقى، ج0
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  سیستانى، مکارم(.  دن با آن اشکال ندارد )آیات عظامنماز خوان -

 رطوبت متنجس به خون در بدن و لباسحکم 

 یسلباس نمازگزار که خ یادست  ینکهبرخورد با خون، متنجس شود؛ مانند ا ةبه واسط ینشود ول یلباس خون یااگر بدن  :مسأله

 یککه نجس شده، کمتر از  یخون منتقل نشود، اگرچه مقدار ینع یبرخورد کند و متنجس شود ول ای، است به خون خشک شده

 1)امام خامنه ای( با آن نماز خواند. توان ینگشت باشد، نمبند ا

 مورد سوم: لباسهاى کوچک نمازگزار

 حکم نماز با لباسهای کوچک نجس شده

لباسهاى کوچک نمازگزار مثل عرقچین و جوراب و دستکش یا عینک و انگشتر و النگو و مانند این ها اگر نجس باشند )بدا رعایدت   

 2ر مثل اینکه از اجزای مردار نباشد(، آیا نماز با آنها صحیح است؟سایر شرایط لباس نمازگزا

 نجاست این لباس ها ضرری به نماز نمی رساند )مراجع عظام تقلید(. -

 مصداق لباس کوچک

 1به چه لباس هایی لباس کوچک گفته می شود؟

دیگری و بدون ایجاد تغییر در آن ها لباس کوچک به لباس هایی می گویند که با آنها به تنهایی )بدون کمک گرفتن از چیز  -

 ( عورت را نمی توان پوشاند )مراجع عظام تقلید(.0مانند بریدن و باز کردن دوخت آن و مانند آن

 مورد چهارم: همراه داشتن )محمول( عین نجس یا متنجس

 محمول متنجس که نمی توان با آن عورت را پوشاند

 1شود به تنهایی عورت را پوشاند، نماز چه حکمی دارد؟آن نمى اگر چیز متنجسی همراه نماز گزار باشد و با

شود عورت را با آن پوشاند مانند دستمال کوچک و کلید و چاقو و پول نجس مدانعى نددارد   همراه بودن چیز نجسى که نمى -

 )مراجع عظام تقلید(. 

                                                 
 .11، م1111 زمستاندفتر معظم له،  یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا.  1

، مدواردی کده الزم   21، درس1؛ امام خامنه ای، رسداله آموزشدی، ج  111، م1صلوه، الثالث من االمور؛ توضیح المسائل مراجع، ج. العروۀ الوثقى، کتاب الطهاره، فصل فیما یعفی عنه فی ال2
 نیست لباس یا بدن نمازگزار پاک باشد، مورد سوم

، مواردی که الزم نیسدت لبداس   21، درس1امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج؛ 111، م1، فصل فیما یعفی عنه فی الصلوه، الثالث من االمور؛ توضیح المسائل مراجع، ج1. العروۀ الوثقى، ج1
 یا بدن نمازگزار پاک باشد، مورد سوم

ه حکدم  کند، لباس کوچک نمی گویند مگر آن که بعد از پیچیدن او را بدوزندد کد  .شایان ذکر است به پارچه پیچیده شده مثل عمامة و مانند آن که هر گاه از هم باز شود ستر عورت مى0
 ، فصل فیما یعفی عنه فی الصلوه، الثالث من االمور(.1کاله پیدا کند )العروۀ الوثقى، ج

ع؛ ، الرابد ، کتاب الطهاره، فصل فی القول فیمدا یعفدى عنده فدی الصدالۀ     1. العروۀ الوثقى، کتاب الطهاره، فصل فیما یعفی عنه فی الصلوه، الرابع من االمور؛ حضرت امام، تحریر الوسیلة، ج1
، 1؛ امام خامنه ای، رسداله آموزشدی، ج  111؛ شبیری، توضیح المسائل، م110، م1؛ صافی، هدایة العباد، ج011، م2؛ خوئی و وحید، منهاج الصالحین، ج111، م1بهجت، وسیلة النجاۀ، ج

 ، مواردی که الزم نیست لباس یا بدن نمازگزار پاک باشد، مورد سوم 21درس
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 محمول متنجس که می توان با آن عورت را پوشاند

 1شود عورت را پوشاند، نماز چه حکمی دارد؟زار باشد و با آن مىاگر چیز متنجسی همراه نماز گ

 (.)حضرت امامشود عورت را پوشاند، همراه نمازگزار نباشد بنابر احتیاط واجب محمول متنجسى که با آن مى -

 (.ز صحیح است )آیات عظام سیستانی، مکارمنما -

 محمول نجس 

 2از چه حکمی دارد؟اگر عین نجس مانند خون همراه نماز گزار باشد، نم

 بنابر احتیاط واجب اعیان نجس همراه نمازگزار نباشند )حضرت امام(.  -

همراه داشتن عین نجس در نماز اشکال ندارد البتّه در مورد اجزاء درندگان و سایر حیوانات حرام گوشدت، شدرط اسدت کده      -

مثالً آن ها را در جیبش بگذارد یا آن ها را در قوطی چیزی از آن بر بدن یا لباس نمازگزار که قابلیّت پوشاندن را دارد نباشد 

 قرار دهد و همراهش باشد )آیت اهلل سیستانی(.

همراه داشتن عین نجس مانعی ندارد مگر در اجزاء حیوان حرام گوشت و یا عین نجس خشکی که بر لباس یا بدن واقع شده  -

که بنابر احتیاط واجب نباید همراه نمازگزار باشد )آیت  -یزد مانند آنکه باد نجاست خشکی را روی لباس یا بدن او بر –باشد 

 اهلل مکارم(. 

 مورد پنجم: لباس پرستار بچه

 1و چه شرائطی دارد ؟ ؟آیا نجاست لباس پرستار بچه، برای نماز بخشیده شده است

تفکیدک فتداوی،    در ادامه بده  به فتوای بعضی از مراجع عظام تقلید، با شرایطی نجاست لباس پرستار بچه بخشیده شده است که

 شرایط مساله بیان می شود:

. پرسدتار بیشدتر از یدک لبداس     1 . لباس با ادرار بچه نجس شده باشدد. 2 . پرستار، زن باشد مادر یا غیر مادر بچه.1شرایط:  -

د حتماً در شبانه روز یک . بای1 شایان ذکر است: نداشته باشد یا اگر بیشتر از یک لباس دارد ناچار باشد که همة آنها را بپوشد.

. 2 مرتبه لباس خود را آب بکشد. و بنابر احتیاط واجب این تطهیر براى اولین نمازى که لباسش پیش از آن نجس شده باشد.

 . این حکم اختصاص به لباس دارد و شامل بدن نمی شود )حضرت امام(.1 تفاوتی ندارد بچه پسر باشد یا دختر.

                                                 
؛ صدافی، هدایدة العبداد،    011، م2؛ خوئی و وحید، منهداج الصدالحین، ج  111، م1لطهاره، فصل فیما یعفی عنه فی الصلوه، الرابع من االمور؛ بهجت، وسیلة النجاۀ، ج. العروۀ الوثقى، کتاب ا1

 ؛ 111؛ شبیری، توضیح المسائل، م110، م1ج
 و  011بخش الثالث و سیستانی،  کتاب الطهاره، م، ، کتاب الطهاره، فصل فی القول فیما یعفى عنه فی الصالۀ1تحریر الوسیلة، ج

، الرابدع؛  ، کتاب الطهاره، فصل فی القول فیمدا یعفدى عنده فدی الصدالۀ     1. العروۀ الوثقى، کتاب الطهاره، فصل فیما یعفی عنه فی الصلوه، الرابع من االمور؛ حضرت امام، تحریر الوسیلة، ج2
 011؛ فاضل، االحکام الواضحه، م110، م1؛ صافی، هدایة العباد، ج011، م2، منهاج الصالحین، ج؛ خوئی و وحید111، م1بهجت، وسیلة النجاۀ، ج

؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، کتاب الطهاره، نجاساتی که در نماز بخشیده شده اسدت، مدورد پدنجم؛    2و م 1. العروۀ الوثقى، کتاب الطهاره، فصل فیما یعفی عنه فی الصلوه، الخامس و م1
؛ توضدیح المسدائل   112، م1، فصل فیما یعفی عنه فی الصلواه من النجاسدات، الرابدع؛ بهجدت، وسدیله النجداه، ج     2؛ خوئی و وحید، منهاج الصالحین، ج111، م1، هدایه العباد، جصافی

 111؛ مکارم، توضیح المسائل، م111؛ شبیری، توضیح المسائل، م110؛ نوری، توضیح المسائل، م111، م1مراجع، ج
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که خواسته باشد نجاست لباس او بخشیده شود، بلکه تطهیر لباس برای او هدم مثدل دیگدران     پرستار بچه خصوصیتی ندارد -

واجب است بلی اگر تطهیر برای او حرج شخصی داشته باشد، نجاست لباس و بدنش بخشیده شده است. بنابراین حکم دائدر  

 مدار حرج شخصی خواهد بود )آیت اهلل سیستانی(.

. پرسدتار بیشدتر از یدک لبداس     1 . لباس با ادرار بچه نجس شده باشدد. 2 در یا غیر مادر بچه.. پرستار، زن باشد ما1شرایط:  -

 .. نتواند به آسانی لبداس دیگدرى تهیده کندد    0 نداشته باشد یا اگر بیشتر از یک لباس دارد ناچار باشد که همة آنها را بپوشد.

را آب بکشد، و بنابر احتیاط واجب این تطهیر براى اولدین  . باید حتماً در شبانه روز یک مرتبه لباس خود 1 شایان ذکر است:

. در ملحق شدن بدن زن مربیه به 1 . تفاوتی ندارد بچه پسر باشد یا دختر.2 نمازى که لباسش پیش از آن نجس شده، باشد.

عمدولی جلدوی   . هرگاه بتواند با وسایلی مثل پوشدکهای م 0 لباس در حکم عفو، اشکال است اگر چه که خالى از وجه نیست.

 سرایت نجاست را بگیرد، باید این کار را انجام دهد )آیت اهلل مکارم(.

 مورد ششم: حالت اضطرار و ناچاری

 1نماز خواندن با بدن یا لباس نجس در حال اضطرار و ناچاری چه حکمی دارد؟

 قلید(.نماز خواندن با بدن یا لباس نجس در حال اضطرار و ناچاری اشکال ندارد )مراجع عظام ت

 شرط دوم لباس نمازگزار )لباس مباح(

 مباح بودن لباس نمازگزار
 2آیا لباس نمازگزار باید مباح باشد؟

 )حضرت امام، امام خامنه ای(. لباس نمازگزار باید مباح باشد -

 )آیات عظام سیستانی، مکارم(. مباح باشدبنابر احتیاط واجب لباس نمازگزار  -

 اح باشد، در مساله بعد خواهد آمد.محدوده لباسی که باید مب نکته:

 مباح بودن تمام لباس های نمازگزار
 1آیا شرط مباح بودن برای همه لباسهای نمازگزار است؟

 (.باشد )حضرت امام، آیت اهلل مکارم همه لباسهای نمازگزار حتی لباس غیر ساتر باید مباح -

                                                 
، واردی که الم نیسدت بددن   21، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج 101، م1، فصل فیما یعفی عنه فی الصلوه، السادس من االمور؛ توضیح المسائل مراجع، ج1لعروۀ الوثقى، ج. ا1

 یا لباس نمازگزار پاک باشد، مورد چهارم

 
، شدرط دوم  21، درس1ج ی،رساله آموزشد  ی،؛ امام خامنه ا1مقدمات الصلوه، المقدمه الثالثه، م یکتاب الصلوه، فصل ف ه،یلالوس یر؛ حضرت امام، تحر121، م1المسائل مراجع، ج یحتوض. 2

 لباس نمازگزار  
؛ وحیدد،  110، م1المسدائل جدامع، ج  سیستانی، توضیح ؛ 111، م1المسائل مراجع، ج یحتوض؛ یالثان ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،الوثق . العروه1

 121، م1توضیح المسائل جدید، ج
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یاط واجب، باید غصبی نباشد ولی در اشیاء کوچکی که به تنهایی پوشاند، بنابر احتلباس نمازگزار که با آن عورتین خود را می -

لباس( مباح دیگری در زیر آن دارد که عورتین )پوشاند و همچنین لباسی که نمازگزار آنها را پوشیده ولی ساتر عورتین را نمی

 )آیت اهلل ط مستحب در ترک استرا پوشانده باشد، در تمام این صورتها، غصبی بودن آنها به نماز ضرری ندارد، هرچند احتیا

 سیستانی(.

 نماز در لباس غصبی

 علم به حرمت غصب و بطالن نماز در لباس غصبی

داند پوشیدن لباس غصبى حرام است، اگر عمداً در لباس غصبى یا در لباسى که نخ یا دگمه یا چیدز دیگدر آن غصدبى    کسى که مى

 1، نمازش چه حکمی دارد؟است نماز بخواند

 (.نماید )حضرت امام، امام خامنه ایز را با لباس غیر غصبی اعاده باید نما -

 اگر لباس غصبی ساتر باشد )طبق تفصیلی که گذشت(، نماز بنابر احتیاط واجب باطل است )آیت اهلل سیستانی(. -

 مکارم(. آیت اهللبنابر احتیاط واجب نماز را با لباس غیر غصبی اعاده نماید ) -

 ه بطالن نماز در لباس غصبیعلم به حرمت غصب و جهل ب

اگر عمدا با لباس غصدبی   –هرچند می داند پوشیدن لباس غصبی حرام است  –کسی که نمی داند با لباس غصبی نماز باطل است 

 2نماز بخواند، نمازش چه حکمی دارد؟

 (. ، امام خامنه اینماز باطل است )حضرت امام -

 باطل است )آیت اهلل سیستانی(. اگر بالفعل ساتر باشد، بنابر احتیاط واجب نماز -

 مکارم(. ب نماز باطل است )آیت اهللبنابر احتیاط واج -

 جهل به حرمت غصب و خواندن نماز با لباس غصبی

 1کسی که نمی داند غصب کردن حرام است و با لباس غصبی نماز بخواند، نمازش چه حکمی دارد؟

 نماز صحیح است )حضرت امام، امام خامنه ای(. -

                                                 
،  کتداب الصدلوه،   2ج ین،منهاج الصدالح  ید،و وح ی؛ خوئ111، م1المسائل مراجع، ج یحتوض ی؛الثان ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1

؛ شدبیری،  ، شدرط دوم لبداس نمدازگزار   21، درس1ج ی،اقتباس از رساله آموزش ی،ا منهفصل الثانی یعتبر فی لباس المصلی أمور، الثانی: اإلباحة؛ امام خاالمقصد الثالث: الستر و الساتر، 
  121توضیح المسائل جدید، م

دفتدر معظدم لده،     یرساله نماز، ارسدال  ی،امام خامنه ا، ؛ 111، م1لمسائل مراجع، جا یحتوض ی؛الثان ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 2
 .11، م1111 زمستان

، فصدل  ،  کتاب الصلوه، المقصد الثالث: الستر و السداتر 2ج ین،منهاج الصالح ید،و وح یخوئ ی؛الثان ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1
، 21، درس1ج ی،اقتباس از رسداله آموزشد   ی،؛ امام خامنه ا111، م1العباد، ج یههدا فی،؛ صا121الثانی یعتبر فی لباس المصلی أمور، الثانی: اإلباحة؛ فاضل، االحکام الواضحه، قبل از م

 شرط دوم لباس نمازگزار  
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 ، مکارم(.1مقصر باشد، بنابر احتیاط واجب نماز باطل است )آیات عظام سیستانی اگر جاهل -

 نماز با لباس غصبی بخاطر جهل به موضوع

اگر نمازگزار از غصبی بودن لباسی اطالع نداشته باشد، و با آن لباس نماز بخواند و بعد از نماز متوجه شود که لبداس غصدبی بدوده    

 2است، نمازش چه حکمی دارد؟

 از صحیح است )مراجع عظام تقلید(. نم

 نماز با لباس غصبی بخاطر فراموشی

 1اگر کسی بخاطر فراموشی، با لباس غصبی نماز بخواند، و بعد از نماز متوجه شود، نمازش چه حکمی دارد؟

 خودش غاصب نیست: نمازش صحیح است )مراجع عظام تقلید(.الف( 

 خودش غاصب است: ب( 

 (.0سیستانی کند )حضرت امام، آیت اهلل ن نماز را اعادهبه احتیاط واجب باید آ -

در صورتى که از غصب توبه نکرده باشد نماز او بنابر احتیاط واجب باطل است، و اگر توبه کرده باشد نماز صحیح است )آیت  -

 اهلل مکارم(.

 اطالع از غصبی بودن لباس در بین نماز

باشد، و با آن لباس نماز بخواند و در بین نماز متوجه شود که لباسش غصبی بدوده   اگر نمازگزار از غصبی بودن لباسی اطالع نداشته

 1است، نمازش چه حکمی دارد؟

 الف: لباسی که ساتر نیست

بتواند فوراً یا بدون این که مواالت یعنی پی در پی بودن چیز دیگری عورت او یا آنچه در حکم عورت است را پوشانده باشد و اگر 

به هم بخورد لباس غصبی را بیرون آورد، الزم است این کار را انجام دهد و باید مواظب باشد که از قبله منحرف نشود اجزای نماز، 

 )مراجع عظام تقلید(.و در این صورت نمازش صحیح است 

 ب: لباسی که ساتر است و ساتر مباح دیگری هم ندارد

وقت داشته باشد و با لباس غیر غصدبی نمداز بخواندد )مراجدع      وسعت وقت: نماز را بشکند هر چند به مقدار یک رکعت نماز -1

                                                 
  . در صورتی که ساتر بالفعل باشد.1
، شدرط  21، درس1ج ی،رسداله آموزشد   ی،امام خامنه ا ؛ 111، م1المسائل مراجع، ج یحتوض ی؛الثان ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یلوه، فصل فکتاب الص ی،العروه الوثق. 2

 دوم لباس نمازگزار
،  کتاب الصلوه، المقصد الثالث: الستر و السداتر، فصدل   2ج ین،منهاج الصالح ید،و وح یخوئ ی؛الثان ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1

 ، شرط دوم لباس نمازگزار 21، درس1ج ی،رساله آموزش ی،امام خامنه ا؛ 111، م1المسائل مراجع، ج یحالثانی یعتبر فی لباس المصلی أمور، الثانی: اإلباحة؛ توض
  . در صورتی که ساتر بالفعل باشد.0
   111، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،؛ س111، 1المسائل مراجع، ج یح؛ توض1م  ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،وه الوثقالعر. 1



11 

 

 (.1عظام تقلید

 (.2)مراجع عظام تقلید باید لباس را در حال نماز بیرون آورد و ادامه نماز را به دستور نماز برهنگان انجام دهدتنگی وقت:  -2

 نماز با لباسی که خمس آن داده نشده

 ه نشدهلباس را با عین پولی خریده که خمس آن داد

 1اگر با عین پولى که خمس آن را نداده، لباس بخرد، نماز خواندن در آن لباس چه حکمی دارد؟

 مکارم(. آیت اهللحکم نماز با لباس غصبی را دارد )حضرت امام،  -

 (11)امام خامنه ای .است یحصح نماز -
یح است اما اگر با عین پولى که خمس آن اگر با عین مالى که زکات آن را نداده، لباس بخرد، نماز خواندن با آن لباس صح -

و  شودیباشد، پول را مالک شده و خمس از پول به لباس منتقل م یدوازده امام یعهچنانچه فروشنده ش را نداده، لباس بخرد

کده   یو امّدا در صدورت   باشدد یمد  یحکم نماز خواندن در آن لباس قبل از پرداخت خمس، حکم نماز خواندن در لباس غصب

به اجازه حاکم شرع دارد؛ اگر حاکم شدرع   یبستگ ن،پنجم آ یکبودن معامله در  یحنباشد، صح یدوازده امام یعهده شفروشن

باشد( است و اگر اجازه ندهد، معامله  یدوازده امام یعهاجازه دهد، حکم نماز خواندن در آن لباس مانند حالت قبل )فروشنده ش

پنجم معامله، باز هم  یکحالت، چنانچه فروشنده با وجود اطّالع از باطل بودن  ینو در ا باشدیپنجم، باطل م یکنسبت به 

فروشنده معلوم نباشد، نماز خواندن  یتاست و اگر رضا یزدر لباس باشد، نماز خواندن در آن لباس جا یداربه تصرف خر یراض

 )آیت اهلل سیستانی(. را دارد یلباس، حکم نماز خواندن در لباس غصب یندر ا

 اس را به ذمه خریده استلب

اگر لباسی را به ذمه بخرد و در موقع معامله قصدش این باشد که از پولى که خمس یا زکداتش را ندداده بدهدد، پدول آن را بدهدد،      

 0نمازش چه حکمی دارد؟

 نماز باطل است )حضرت امام(. -

 (. 11نماز صحیح است )امام خامنه ای -

را  یخمسِ پول یددر پرداخت خمس آن گناهکار است و با یرخمس نداده و تأخ به علّت تصرّف در پول یولنماز صحیح است  -

                                                 
  .نشد یدااهلل بهجت پ یتو آ ینظر امام خامنه ا. 1
  .نشد یدااهلل بهجت پ یتو آ ینظر امام خامنه ا. 2
 یحتوضد  یسدتانی، ؛ س111، م1العبداد، ج  یده هدا ی،؛ صداف 121، م1المسدائل مراجدع، ج   یح؛ توض1م ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،ثقالعروه الو. 1

؛ 121م ید،المسائل جد یحتوض یری،؛ شب111، م1امع، جالمسائل ج یحتوض یستانی،؛ س121، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض111، م1النجاه، ج یله؛ بهجت، وس111، م1المسائل جامع، ج
    1111/11/21استفتاء:  یختار ،112110شماره استفتاء: امام خامنه ای، استفتاء از سایت، 

؛ 1111، س2؛ بهجدت، اسدتفتائات، ج  211م یدد، المسدائل جد  یحتوض یری،؛ شب111، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،؛ س1111، م2و اقتباس از ج 121، م1المسائل مراجع، ج یحتوض. 0
شدده بدا پدول حدرام،      یداریلباس نمازگزار، مباح بودن، نماز با لباس خر یط، استفتائات نماز، لباس نمازگزار، شرا1استفتائات، ج یری،شب ؛111، س 211، ص1جامع األحکام، ج ی،صاف
   1111/11/11استفتاء:  یخارت ،110111شماره استفتاء:  ی، استفتاء از سایت،امام خامنه ا؛ 1202م
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 )آیت اهلل سیستانی(. که به فروشنده داده است، بپردازد

اگر لباسى را نسیه بخرد و قصد داشته باشد که قیمت آن را از پولى که خمس یا زکات آن را نداده، بپردازد یا اصلًا بدهى خود  -

 احتیاط واجب باطل است )آیت اهلل مکارم(.را ندهد نمازش بنابر 

 همراه داشتن وسیله غصبی )محمول غصبی( در نماز
 1آیا همراه داشتن شیء غصبی موجب بطالن نماز است؟

 (.، مکارم2، آیات عظام سیستانی12نماز صحیح است )حضرت امام، امام خامنه ای -

 (مردار نباشد یاز اجزانمازگزار ) لباسشرط سوم 

 اجزای مردار تهیه شده   لباسی که از

 الف: مرداری که خون جهنده دارد

 0، نماز خواند؟1آیا می توان با لباسی که از اجزای حیوان مرده ای که خون جهنده دارد

که  یکوچک یهاواجب لباس یاطبنابر احت یحتّ)سیستانی:  اى که خون جهنده دارد، نباشدلباس نمازگزار باید از اجزاء حیوان مرده

 ید( )مراجع عظام تقلید(. را پوشان ینبا آن عورت توانینم ییهابه تن

 ب: مرداری که خون جهنده ندارد

 1آیا می توان با لباسی که از اجزای حیوان حالل گوشت مرده ای که خون جهنده ندارد مانند ماهی، نماز خواند؟

 مکارم(. اهلل آیتبنابر احتیاط واجب با آن نماز نخواند )حضرت امام، امام خامنه ای،  -

 سیستانی(. )آیت اهللآن نماز نخواند مستحب با  یاطاحتبنابر  -

 محمول مردار

 الف: اجزایی که روح دارد

موجب بطالن نمداز   –هرچند لباس او هم نباشد  -آیا همراه داشتن چیزی از مردار مانند گوشت و پوست آن که روح داشته در نماز 

                                                 
، 2ج ین،منهداج الصدالح   یدد، و وح ی؛ خوئ110، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،؛ س1و م یالثان ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1

امام ؛ 1211در نماز، م یغصب یلهلباس نمازگزار، مباح بودن، همراه داشتن وس یطت نماز، لباس نمازگزار، شرااستفتائا، 1استفتائات، ج یری،؛ شب1111، س2؛ بهجت، استفتائات، ج122م
   1111/11/11استفتاء:  یخ، تار112111شماره استفتاء: و  1111/11/21استفتاء:  یخ، تار111111شماره استفتاء:  ی،خامنه ا

  ید.گذاشته شود هرچند بتوان با آنها عورت را پوشان بیکه در ج یلنگ یادستمال بزرگ،  یا یهمانند چف. 2
   .کندیعنى حیوانى که اگر رگش را ببرند خون از آن جستن مى. 1
امدام  ؛ 111، م1، جالمسدائل جدامع   یحتوضد  یستانی،؛ س121، م1المسائل مراجع، ج یحالثالث؛ توض ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 0

 ، شرایط لباس نمازگزار21، درس1خامنه ای، رساله آموزشی، ج

؛ بهجدت،  111م، 1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج121، م1ی، الثالث؛ توضیح المسائل مراجع، جلباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1
 ، شرایط لباس نمازگزار21، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج111، م1وسیله النجاه، ج
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 1می شود؟

 الن نماز است )حضرت امام، امام خامنه ای(.بنابر احتیاط واجب موجب بط -

 یدا  یآن را داخل قوط ینکه(، همراه نمازگزار باشد مثل اکندیکه نمازگزار آن را با خود حمل م یزیبه عنوان محمول )چاگر  -

 )آیت اهلل سیستانی(. است یحنمازش صح ید،گذاشته باشد و در نماز حمل نما یکیپالست

 مکارم(. هللآیت اموجب بطالن نماز است ) -

 ب: اجزایی که روح ندارد

اند، نماز بخواند، اگر چیزى از مردار حالل گوشت مانند مو و پشم که روح ندارد همراه نمازگزار باشد، یا با لباسى که از آنها تهیه کرده

 2نماز چه حکمی دارد؟

 نماز صحیح است )مراجع عظام تقلید(.

 نماز با لباس های چرمی

 چرم طبیعی

 لباسهایی که از چرم طبیعی درست شده است، چه حکمی دارد؟ نماز با

 1. چرمی که از دست مسلمان گرفته شده است، در حکم مذکی است )مراجع عظام تقلید(.1

 0. چرمی که در بازار مسلمانان فروخته می شود، در حکم مذکی است )مراجع عظام تقلید(.2

 1لی فروشنده اجناس را از کافر تهیه کرده است:. چرمی که در بازار مسلمانان فروخته می شود و1

 (.ا خیر، نجس و نماز باطل است )امام رهاگر بداند مسلمان رسیدگی نکرده است که از حیوانی است که ذبح شرعی شده ی -

آن مشکوک است، از نظر طهارت و   یةشده و تذک یهمسلمان ته یرغ یکه از کشورها یحالل گوشت یوانپوست و چرم ح -

آن مسلمان باشد و احتمال  نندۀک و اگر وارددر آن نماز خواند  توان ینم یحکم مردار را ندارد و پاک است، ولنجاست 

 )امام خامنه ای( آن توسط او داده شود، نماز با آن اشکال ندارد. یةو تفحص در مورد تذک یبررس

                                                 
؛ 111، م1المسدائل جدامع، ج   یحتوضد  یستانی،؛ س122، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض11الثالث، م ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1

 لباس نمازگزار   یط، شرا21، درس1ج ی،رساله آموزش ی،امام خامنه ا
 یط، شدرا 21، درس1ج ی،رساله آموزشد  ی،؛ امام خامنه ا121، م1المسائل مراجع، ج یحالثالث؛ توض ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 2

 لباس نمازگزار
، نجاسدات،  1، درس1ج ی،رساله آموزشد  ی،؛ امام خامنه ا11، م1المسائل مراجع، ج یحالثالث؛ توض ی،لباس المصل یطشرا یالساتر، فصل ف الستر و یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1

 مردار
، نجاسدات،  1، درس1ج ی،رساله آموزش ی،ا؛ امام خامنه 11، م1المسائل مراجع، ج یحالثالث؛ توض ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق . 0

 مردار
؛ خوئی و وحیدد، منهداج   110، م1صافی، هدایه العباد، ج؛ 11، م1المسائل مراجع، ج یحالثالث؛ توض ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1

اسدتفتاء:   یخ، تدار 121111شماره استفتاء: استفتاء از سایت،  ی،امام خامنه ا؛ 11و م 11؛ شبیری، توضیح المسائل، م111، م1، ج؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع111، م2الصالحین، ج
 .11م ،1111 زمستاندفتر معظم له،  یرساله نماز، ارسال و  1111/12/21استفتاء:  یخ، تار111111شماره استفتاء: و  1111/11/21
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 یزو نماز خواندن با آن جدا  باشدیده، پاک مش یاست که ذبح شرع یوانیکه احتمال معقول داده شود مربوط به ح یدر صورت -

شدود )آیدت اهلل   ینشده، نجس و مردار محسدوب مد   یاست که ذبح شرع یوانیدارد که از ح یناناطم یا یقینچنانچه و است 

 سیستانی(.

باطل آن اگر بداند مسلمان رسیدگی نکرده است که از حیوانی است که ذبح شرعی شده یا خیر، نجس نیست هرچند نماز با  -

 مکارم(.است )آیت اهلل 

 2مکارم(. مذکی است )حضرت امام، آیات عظام سیستانی، مسلمان در آن باشد، در حکم 1. چرمی که اثر استعمال0

. چرمی که از دست کافر گرفته شده است و سابقه ید مسلمان ندارد: در حکم عدم تذکیه است و نمی توان بدا آن نمداز خواندد    1

 .1)مراجع عظام تقلید(

 0 . چرمی که از دست فرد مجهول الحال )نمی دانیم مسلمان است یا کافر( در غیر بازار مسلمانان گرفته می شود:1

 (.وان با آن نماز خواند )حضرت اماممحکوم به عدم تذکیه است و نمی ت -

 محکوم به طهارت است و می توان با آن نماز خواند )آیت اهلل سیستانی(.  -

 شد، بنابر احتیاط واجب نمی توان با آن نماز خواند )آیت اهلل مکارم(.اگر در بازار کفار با -

 1 . چرمی که در سرزمین اسالمی رها شده اما اثر استعمال مسلمان در آن نباشد:1

 (.با آن نماز خواند )حضرت امام محکوم به عدم تذکیه است و نمی توان -

 عظام سیستانی، مکارم(. محکوم به طهارت است و می توان با آن نماز خواند )آیات  -

 نماز با لباسی که اجزای مردار تهیه شده

 نماز خواندن بخاطر فراموشی

 اگر از روی فراموشی با لباسی که از اجزای مردار تهیه شده است، نماز بخواند، نمازش چه حکمی دارد؟

ورت انجام داد(، نماز را دومرتبه بخواند اگر لباس از مرداری تهیه شده است که خون جهنده دارد )خوئی: و بتوان با آن ستر ع -

 مکارم(.  آیت اهللو اگر از حیوانی است که خون جهنده ندارد، اعاده ندارد )حضرت امام، 

اگر لباس از مرداری تهیه شده است که خون جهنده دارد و فراموشی او بخاطر بی مباالتی و سهل انگاری باشد، بنابر احتیاط  -

                                                 
   ال باید بگونه ای باشد که نشان دهنده تذکیه است، مثال آن را ظرف آب و غذا قرار داده است.. به نظر می رسد که استعم1
؛ بهجدت،  11؛ شدبیری، توضدیح المسدائل، م   111، م2خوئی و وحید، منهاج الصدالحین، ج الثالث؛  ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق . 2

   110، م1نجاه، جوسیله ال
 یله؛ بهجدت، وسد  110، م1العبداد، ج  یده هدا ی،؛ صداف 11المسدائل، م  یحتوضد  ی،؛ صاف11الثالث، م ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1

 ؛11مشبیری، توضیح المسائل، ؛ 111، م2ج ین،منهاج الصالح ید،و وح ی؛ خوئ122، م1النجاه، ج
 ؛ 11الثالث، م ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 0
 111و م 111ماقتباس از ، 2ج ین،منهاج الصالح ید،و وح ی؛ خوئ11الثالث، م ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1
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 واند و اگر از حیوانی است که خون جهنده ندارد، اعاده ندارد )آیت اهلل سیستانی(.واجب نماز را دومرتبه بخ

 نماز خواندن با جهل به موضوع

 1اگر بخاطر جهل به موضوع با لباسی که از اجزای مردار تهیه شده است، نماز بخواند، چه حکمی دارد؟

 نماز صحیح است )حضرت امام، آیات عظام سیستانی، مکارم(.  -

 با لباسی که شک داشته باشد از اجزای مردار تهیه شدهنماز 

 2آیا با لباسی که شک داشته باشد از اجزای مردار تهیه شده است یا خیر، می توان نماز خواند؟

 ، آیات عظام خوئی، فاضل، مکارم، نوری(.1نمی توان با چنین لباسی نماز خواند و اگر نماز بخواند، صحیح نیست )حضرت امام

 یح است )آیت اهلل سیستانی(.نماز صح

 (نباشدحیوان حرام گوشت  یاز اجزاشرط چهارم لباس نمازگزار )

 لباسی که از حیوان حرام گوشت تهیه شده  
 0آیا می توان با لباسی که از حیوان حرام گوشت تهیه شده است، نماز خواند؟

 (.ل است )حضرت امامهمراه نمازگزار باشد، نماز او باطلباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد و اگر مویى از آن هم  -

همچنین  ؛لباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد و اگر مویى از آن هم همراه نمازگزار باشد، نماز او باطل است -

ر باشد، نماز باطل لباس نمازگزا یاحرام گوشت؛ مانند گربه، بر بدن  یواناز ح ینیب یامانند آب دهان  یاگر رطوبت پاکاست 

لباس باشد،  یااگر فضلة پرندگان حرام گوشت بر بدن  ینآن برطرف شود، همچن ینبعد از خشک شدن ع ینکهاست، مگر ا

 )امام خامنه ای( است. یحبدن برطرف شود، نماز صح یالباس  زاگر بعد از خشک شدن ا ینماز با آن باطل است ول

)امام خامنده   و صدف اگر بر لباس و بدن نمازگزار باشد، نماز اشکال ندارد. یدعسل، مروارمو، عرق، آب دهان انسان، موم،  نکته:

 1ای(

بلکه  -درندگان  یاز اجزا یدمثل جوراب( با پوشاندیرا نم ینعورت ییکه به تنها یکوچک یزهایچ یلباس نمازگزار )به استثنا -

 یدبدن نمازگزار نبا یزو ن یلباس ینچن طوریننباشد و هم - یزحرام گوشت مثل خرگوش ن یوانالزم، از مطلق ح یاطبنابر احت

باشد  یزکم و ناچ یارحرام گوشت بس یوانح یاگر مو یآلوده باشد ول یوان،آن ح یموها یا شیر یاعرق  یامدفوع،  یابه ادرار و 

                                                 
  12م الثالث، ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،الوثق العروه. 1
؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، کتاب الصدلوه، فصدل فدی المقددمات الصدلوه، المقدمده       12م الثالث، ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 2

  فی الستر و الساتر، الثالث  الثالثه 
 بیان شده است.واجب  یاطاحت. شایان ذکر است نظر حضرت امام در العروه الوثقی به صورت 1
امدام خامنده   ؛ 111، م1المسائل جدامع، ج  یحتوض یستانی،؛ س120المسائل مراجع، م یحالرابع؛ توض ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 0

 .11و 10م ،1111 زمستاندفتر معظم له،  یرساله نماز، ارسال ی،ا
 .11، م1111 زمستاندفتر معظم له،  یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا.  1
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 نى(.)آیت اهلل سیستا بر لباس نمازگزار باشد اشکال ندارد یوانکوچک ح یسه مو یادو  یا یکمثالً 

لباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد و اگر مویى از آن هم همراه نمازگزار باشد، نماز او بنابر احتیاط واجب صحیح  -

 نیست )آیت اهلل مکارم(.

 پر پرنده حرام گوشت
 1آیا اگر پر پرنده حرام گوشت بر لباس یا بدن نمازگزار باشد، نمازش باطل است؟

 مکارم(.  آیت اهلل، 11، امام خامنه ایباطل است )حضرت امام -

 شایان ذکر است از کلیات اجزای حیوان حرام گوشت از سایر مراجع هم بطالن اقتباس می شود. نکته:

 حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد

 2در لباس نماز گزار یا اجزاء آن آیا تفاوتی دارد که حیوان حرام گوشت خون جهنده داشته باشد یا خیر؟

 حضرت امام، آیات عظام خوئی، فاضل، بهجت، وحید، صافی، نوری(.تفاوتی ندارد و نماز باطل است ) -

 (.آیت اهلل سیستانی) .حرام گوشت نباشد یوانالزم، از مطلق ح یاطنابر احتب -

 بنابر احتیاط واجب از اجزاء حیوانی که خون جهنده ندارد، اجتناب شود )آیت اهلل مکارم(. -

 محمول حرام گوشت
 3اگر از اجزای حیوان حرام گوشت داخل جیب نمازگزار باشد، حکم نمازش چیست؟

 باطل است )حضرت امام(. -

 )آیت اهلل سیستانی(. اگر چیزی از آنها را مثالً در قوطی یا پالستیک گذاشته و با خود حمل نماید، اشکال ندارد -

 جایز است )آیت اهلل مکارم(. -

 وشت تهیه شدهنماز با لباسی که از حیوان حرام گ

 نماز خواندن بخاطر فراموشی

 4اگر فراموش کند که لباس از حیوان حرام گوشت تهیه شده است و با آن نماز بخواند، تکلیف چیست؟

 بنابر احتیاط واجب باید آن نماز را دو باره بخواند )حضرت امام(. -

                                                 
 ؛120، م1ج ؛ توضیح المسائل مراجع،الرابع ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1
؛  وحیدد، منهداج الصدالحین،    110بهجت، توضیح المسدائل، م ، 111توضیح المسائل جامع، م؛ الرابع ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق 2

 ؛112، م1، فصل فی لباس المصلی، الرابع؛ صافی، هدایه العباد، ج2ج
، فصل فی لبداس المصدلی، الرابدع؛ سیسدتانی،     2. منهاج الصالحین، خوئی و وحید ج  11، مالرابع ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یاب الصلوه، فصل فکت ی،العروه الوثق. 1

 ؛111، م1توضیح المسائل جامع، ج
. در این مورد از آیت اهلل بهجت چیدزی یافدت    111، م 1؛ توضیح المسائل مراجع، ج 11، م رابعال ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق .0

 نشد.
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 سیستانی، مکارم(.نماز صحیح است )آیات عظام  -

 ضوعنماز خواندن با جهل به مو

 10-1داند از حیوان حرام گوشت است نماز بخواند تکلیف نمازش چیست؟اگر با لباسى که نمى

 نمازش صحیح است )مراجع عظام تقلید(.  

 نماز خواندن با جهل به حکم

 2اگر از روی جهل به حکم در لباسی که از حیوان حرام گوشت تهیه شده نماز بخواند حکم چیست؟

 (.آیت اهلل سیستانیم است و اال الزم نیست )اگر مقصر باشد اعاده الز

 شک در جنس لباس

)امدام خامنده    است. یححرام گوشت، صح یاحالل گوشت است  یوانح یکه فرد شک دارد از اجزا ینماز خواندن با لباس :مسأله

 1ای(

 استثنائات لباس تهیه شده از حیوان حرام گوشت

 لباسی که از پوست سنجاب تهیه شده

 
 4ان با لباسی که از پوست سنجاب تهیه شده، نماز خواند؟آیا می تو

 سیستانی(. آیت اهللنماز جایز است )حضرت امام، امام خامنه ای،  -

 مکارم(. آیت اهللبنابر احتیاط واجب جایز نیست ) -

                                                 
 یخار، تد 111101شماره استفتاء:  ی،امام خامنه ا؛  111، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج11، مالرابع ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق .1

 1111/11/11استفتاء: 
 121؛ فاضل، االحکام الواضحه، م21؛ 121، م2خوئی و وحید، منهاج الصالحین، ج .2

 .11، م1111 زمستاندفتر معظم له،  یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا. 1

 121، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج11م، الرابع ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 0
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 تهیه شده  1لباسی که از خز

 

  2آیا می توان با لباسی که از خز تهیه شده، نماز خواند؟

 راجع عظام تقلید غیر از آیت اهلل مکارم(.نماز جایز است )م -

 بنابر احتیاط واجب جایز نیست )آیت اهلل مکارم(. -

 شرط پنجم لباس نماز گزار )لباس مردان از طال نباشد(

 پوشیدن لباس طالباف در نماز و غیر نماز
 1پوشیدن لباس طالباف در نماز و غیر نماز چه حکمی دارد؟

 برای آقایان: 

 (.مشهور مراجعل است )حرام و نماز باط -

 حرام است و بنابر احتیاط واجب نماز باطل است. )امام خامنه ای( -

 برای بانوان:

 اشکالی ندارد و نماز صحیح است )مراجع عظام تقلید غیر از آیت اهلل مکارم(. -

 در صورتى که اسراف نباشد اشکالى ندارد هرچند نماز صحیح است )آیت اهلل مکارم(.  -

 ت ستر نداردلباسی که قابلی
 0لباس طالبافی که قابلیت ستر ندارد، برای مرد چه حکمی دارد؟

                                                 
 . خز نام حیوانی حرام گوشت است.  1
   121، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج11، مالرابع ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 2
 ،12، م1011جزوه ارسالی دی مداه   ی،امام خامنه ا ؛111، م1الخامس؛ توضیح المسائل مراجع، ج ی،لباس المصل یطراش یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق .1

 پنجملباس نمازگزار، مورد  یطشرا
 111، م1هدایه العباد، ج ؛ صافی،111، م1الخامس؛ بهجت، وسیله النجاه، ج ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق .0
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 حرام و نماز باطل است )حضرت امام، آیات عظام سیستانی، مکارم(. -

 همراه داشتن طال برای مردان

ر حدال نمداز جدایز    د -مثل اینکه سکه یا انگشتر یا زنجیر طال را در جیب خود گذاشدته باشدد    –آیا همراه داشتن طال برای مردان 

 11-1است؟

 اشکالی ندارد و نماز صحیح است )مراجع عظام تقلید(.  -

 دندان طال
 2استفاده از دندان یا روکش طال برای مردان چه حکمی دارد؟

را از  یشخو یجلو یهادنداندندانی که پوشش طال دارد و همچنین محکم کردن کردن دندان از طال اشکالی ندارد اما اگر  -

 داشته باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست )حضرت امام(. ینتز و قصددهد طال قرار 

. یسدت که لبس بکار نرفته است حدرام ن  ییاست، هرجا یقاعدۀ کل یک ینمحرّماً، ا یکونالرجال بالذهب اذا کان لبساً  یّنتز -

خاتم و دسدتبند طدال کده در     یاربفت اما دستکش ز اشکال ندارد، رود،یدر مورد دندان که لبس به کار نم یامثل دکمة طال، 

 )امام خامنه ای( .ارداشکال د رود،یمورد آنها لبس به کار م

 ینامّا چند  - آیدیبه حساب م ینتکار عرفاً ز ینکه ا -را از طال قرار دهد  یشخو یجلو یهادندان یدواجب نبا یاطبنابر احت -

 نددارد، اشدکال نددارد    ینتدی را از طال قرار دهد که عرفاً جنبه ز عقب یهاو اگر دندان شودیباعث باطل شدن نماز نم یعمل

 .)آیت اهلل سیستانی(

دندان طال اگر در جلو باشد و جنبة زینت داشته باشد براى مردان چه در نماز و چه در غیر نماز اشکال دارد مگر این که ناچار  -

 باشد )آیت اهلل مکارم(.

 قاب طالی ساعت
 1شد، برای مردان چه حکمی دارد؟قاب ساعت که از طال می با

قاب ساعتی که از طال می باشد اشکالی ندارد اما اگر زنجیرش از طال باشد و زنجیر را به گردن )امام: یا لباس( انداخته باشد،  -

                                                 
، کتاب الصلوه، مقصد الثالث الستر و الساتر، الفصدل  2خوئی و وحید، منهاج الصالحین، جالخامس؛  ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1

لبداس   یط، استفتائات نماز، لباس نمدازگزار، شدرا  1استفتائات، ج یری،شب؛ 111، م1العباد، ج یههدا ی،؛ صاف112المسائل، م یحبهجت، توضالثانی یعتبر فی لباس المصلی امور، الخامس؛ 
 1111/11/10استفتاء:  یختار ،101001شماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای، استفتاء، 1211، منمازگزار، همراه داشتن طال

؛ 121، م2ج ین،منهاج الصدالح  ید،و وح یخوئ؛ 11، م1011 اختالف فتاوی، جزوه ارسالی دی ماه ی،امام خامنه ا؛ 10مقدمه الرابع، مکتاب الصلوه، مقدمات،  یله،الوس یرحضرت امام، تحر. 2
؛ 110الواضدحه، م  ؛ فاضدل، االحکدام  1111، م1ج امع،المسائل جد  یحتوض یستانی،س؛111، م1النجاه، ج یله؛ بهجت، وس112المسائل، م یح؛ بهجت، توض111، م1العباد، ج یههدا ی،صاف
   1211نمازگزار، م یطال برا ینکلباس نمازگزار، دندان و ع یط، استفتائات نماز، لباس نمازگزار، شرا1استفتائات، ج یری،شب

؛ 10لوه، مقددمات نمداز، مقدمده چهدارم، م    کتاب الصد  یله،الوس یر؛ حضرت امام، تحر21الخامس، م ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1
لبداس   یفد  یعتبدر  یالصلوه، مقصد الثالث الستر و السداتر، الفصدل الثدان    ب، کتا2ج ین،منهاج الصالح ید،و وح ی؛ خوئ111، م1النجاه، ج یله؛ بهجت، وس111، م1العباد، ج یههدا ی،صاف

 .11، م1111 زمستانمعظم له،  دفتر یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه اامور، الخامس؛  یالمصل
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 (.1نماز با آن بنابر احتیاط واجب باطل است )حضرت امام

کوتاه )مانند لحظة عقد( باشد، حرام است؛  یمدت یرچه براطال اگ یساعت مچ یزو انگشتر طال و ن یراستفاده مردان از زنج -

 )امام خامنه ای( با آن باطل است. یزواجب نماز ن یاطکند و بنابر احت یهم مخف یگراننباشد و از د ینتهرچند به قصد ز

انداخته باشد یدا آن   قاب ساعتی که از طال می باشد اشکالی ندارد اما اگر زنجیرش از طال باشد و زنجیر را به گردن یا لباس -

 را از جیب خود آویزان کرده باشد، حرام است هرچند نمازش باطل نیست )آیت اهلل سیستانی(. 

قاب ساعتی که از طال می باشد اشکالی ندارد اما اگر زنجیرش از طال باشد و زنجیر را به گردن یا لباس انداخته باشد یدا آن   -

 (.نماز باطل است )آیت اهلل مکارم ورا از جیب خود آویزان کرده باشد، حرام 

 آب طال
 2استفاده از ساعت یا انگشتر و مانند آن که آب طال داده شده است یا ملحم به طال، برای مرد چه حکمی دارد؟

 اگر صدق پوشش طال نکند، اشکالی ندارد )حضرت امام، آیات عظام سیستانی، مکارم(. -

)امام خامنه  طال صدق نکند، اشکال ندارد یدنو پوش یندگو یبه آن طال نم کم است که عرفا یعنصر طال در آن به قدر اگر -
 .(11ای

 طالی سفید
  1آیا استعمال طالی سفید برای مردان حرام است؟

استعمال آن برای مردان حرام است )حضرت امام، امام خامنه ای، آیات  همان طالی زرد می باشد، 0با توجه به اینکه طالی سفید

 مکارم(. عظام سیستانی،

 پالتین و فلزات دیگر  
 1آیا استفاده از فلزات دیگر مثل پالتین برای مردان جایز است؟

                                                 
  . شایان ذکر است حضرت امام در العروه الوثقی مساله را به صورت فتوی بیان کرده اند.1
الستر و الساتر، الفصدل  ، کتاب الصلوه، مقصد الثالث 2خوئی و وحید، منهاج الصالحین، جالخامس؛  ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 2

شدده بدا طدال،     یکدار مرد نمازگزار از انگشدتر آب  ۀلباس نمازگزار، استفاد یط، استفتائات نماز، لباس نمازگزار، شرا1استفتائات، ج یری،شبالثانی یعتبر فی لباس المصلی امور، الخامس؛ 
 1111/11/21استفتاء:  یخ، تار111120شماره استفتاء:  ی،امام خامنه ا ؛1211م

، 1ج یدد، ؛ مکارم، اسدتفتائات جد 1111و س 1112، س2؛ بهجت، استفتائات، ج101، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،؛ س11، س1، مکاسب محرمه، ص2حضرت امام، استفتائات، ج. 1
 یط، شدرا 21، درس1ج ی،رساله آموزشد  ی،امام خامنه ا؛ 1211نماز، م در یدسف یطال یدنلباس نمازگزار، پوش یط، استفتائات نماز، لباس نمازگزار، شرا1استفتائات، ج یری،؛ شب111س

 لباس نمازگزار، شرط پنجم؛  
 «یدار ع»خالص را  یشود؛ نسبت طال یشترآن ب یریپذتا استحکام و انعطاف کنندیمخلوط م یگرفلز د یکم است، آن را با مقدار یریپذخشک با انعطاف ی( فلز11Auّخالص ) یطال .0

بدرنج باشدد، رندگ طدال      یاژمثالً آل« بار»وجود دارد. اگر  یگرنخود فلز د 1خالص و  ینخود طال 11مثقال آن،  یکدر  یعنی یارع 11 ی. مثالً طالنامندیم« بار»را  یگربت فلز دو نس
 یدفلدز سدف   یعندی  یدبدار سدف   یزرد را با مقددار  ی. امروزه طالشودیم یدنگ طال سفمثالً نقره باشد، ر« بار»و اگر  شودیمثالً فلز مس باشد، رنگ طال سرخ م« بار». اگر ماندیزرد م
کدرده   ییدر زرد که رندگ آن تغ  یهمان طال ید،سف یطال ین. بنابراآورندیبه دست م یدسف یبه نام طال یاژیو آل کنندیمخلوط م …( و 22Ti) یتانیمت یا( 01Agمثل نقره ) یرنگ
 .(2212، م1ل جامع، ج. )توضیح المسائاست

المسدائل   یحتوضد  یسدتانی، لباس نمازگزار، شدرط پدنجم؛ س   یط، شرا21، درس1ج ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا1112، س2؛ بهجت، استفتائات، ج211، س1فاضل، جامع المسائل، ج. 1
اسدتفاده از انگشدتر پالتدین بدرای مدردان،       لبداس نمدازگزار،   یطنماز، لباس نمازگزار، شدرا ، استفتائات 1استفتائات، جشبیری، ؛ 111، س1ج ید،؛ مکارم، استفتائات جد101، م1ج ،جامع
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 جایز می باشد و نماز با آن صحیح است )مراجع عظام تقلید(.

مثل نانِ قاق، خشک است و بدرش آن   یشتر،از طال ب یمتشاست، ذاتش با طال فرق دارد، ق یابکم ی( فلز11Pt) ینپالت: 1نکته

 یدسدف  یدرشت و با طدال  یمعموالً کارها ینشود. با پالت یرپذتا نرم و انعطاف کنندیمثل نقره به آن اضافه م یبار باشد،یشکل مم

   ازند.سیو نازک م یفظر یکارها

 پوشش طال برای پسر بچه نابالغ
 2پوشش طال برا ی پسر بچه نابالغ چه حکمی دارد؟

 یاط واجب با آن نماز نخواند )حضرت امام، آیات عظام سیستانی، مکارم(.حرام نمی باشد اما بنابر احت

 نماز با پوشش طال

 نماز خواندن بخاطر فراموشی

 1اگر مرد بخاطر فراموشی، با انگشتر یا لباس طال نماز بخواند، نمازش چه حکمی دارد؟

 سیستانی، مکارم(. آیات عظام امام خامنه ای، است )حضرت امام، نماز صحیح -

 نماز خواندن با جهل به موضوع

 0اگر مرد بخاطر جهل به موضوع با انگشتر یا لباس طال نماز بخواند، نمازش چه حکمی دارد؟

 سیستانی، مکارم(. آیات عظام ،امام خامنه ای است )حضرت امام، نماز صحیح -

 نماز خواندن با جهل به حکم

 1بخواند، نمازش چه حکمی دارد؟ اگر مرد بخاطر جهل به حکم با انگشتر یا لباس طال نماز

 (.11یست )امام خامنه ایجاهل قاصر و مقصر ن ینب یدر مورد نماز خواندن مرد با طال فرقو است  یحنماز صح -

است؛ امّا اگر جاهل مقصّر بدوده )در   یحاش صحگذشته یکه جاهل قاصر بوده )در جهل خود معذور بوده(، نمازها یدر صورت -

)آیدت اهلل   گذشته، قضدا کندد   تاگر وقت هست، دوباره بخواند و اگر وق یداش را باگذشته ینمازهاجهل خود معذور نبوده(، 

 .سیستانی(

                                                                                                                                                                        
   111، اقتباس از م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج21الخامس، اقتباس از م ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق؛1211م

   1222، م1. توضیح المسائل جامع، ج1
 الخامس   ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 2
دفتدر   یرسداله نمداز، ارسدال    ی،امدام خامنده ا  ،  111، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج22الخامس، م ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1

 .12، م1111 زمستانمعظم له، 
دفتدر   یرسداله نمداز، ارسدال    ی،، امدام خامنده ا   111، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج22الخامس، م ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 0

 .12، م1111 زمستانمعظم له، 
، 1؛ فاضدل، جدامع المسدائل، ج   1111، س2؛ بهجدت، اسدتفتائات، ج  2210، م1المسدائل جدامع، ج   یحتوضد  یستانی،؛ س1الصلوه، م یلخلل الواقع فا یکتاب الصوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1

   1111/11/22استفتاء:  یخ، تار101111شماره استفتاء:   ی،؛ امام خامنه ا102س
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 اگر جاهل قاصر باشد، نمازش صحیح است )آیات عظام خوئی، مکارم( -

 نماز خواندن بخاطر شک در طالبودن لباس

 11-1نماز بخواند، نمازش چه حکمی دارد؟اگر مرد شک داشته باشد که لباس او از طال می باشد یا خیر و با آن 

 (. 2نماز صحیح است )مراجع عظام تقلید

 شرط ششم لباس نمازگزار )لباس مردان از ابریشم نباشد(

 پوشیدن لباس ابریشمی در نماز و غیر نماز
 پوشیدن لباس ابریشمی خالص در نماز و غیر نماز چه حکمی دارد؟

 برای آقایان: 

 3(.مشهور مراجعاست ) حرام و نماز با آن باطل -

خالص  یشمجوراب و مانند آن( اگر از ابر ین،پوشاند مانند عرقچ-یکه عورت را نم یزهاییچ یلباس نمازگزار مرد )حت -
و مانند آن  یشمیاگر دستمال ابر یمرد حرام است ول یآن برا یدننماز هم پوش یرباشد، نماز با آن باطل است و در غ

 )امام خامنه ای( .کندیو نماز را باطل نم رداو باشد، اشکال ندا یبهمراه نمازگزار، مثالً در ج
 .اشکالی ندارد و نماز صحیح است 0 برای بانوان:

 جنس مخالف نماز با لباس مختص
 1چه حکمی دارد؟ جنس مخالف نماز با لباس مختص

 نماز صحیح است )حضرت امام، آیات عظام سیستانی، مکارم(. -

 ین لباس مختص جنس مخالف در درسنامه نگاه و پوشش آمده است.حکم اصل پوشیدن ا نکته:

 مستحبات لباس نماز گزار
 1چه مواردی مستحب است در لباس نماز گزار رعایت شود؟

                                                 
    111011شدماره اسدتفتاء:    ی،امدام خامنده ا  ؛ 111، م1؛ توضیح المسدائل مراجدع، ج  21م الخامس، ی،لباس المصل طیشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1

   1110/11/11استفتاء:  یختار
  . از آیت اهلل بهجت مطلبی پیدا نشد.2
دفتر معظدم لده،    یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا ؛110، م1المسائل مراجع، ج حیالسادس؛ توض ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1

نمداز   یدر خالص باشد، نماز با آن باطل است و در غ یشمجوراب و مانند آن( اگر از ابر ین،پوشاند مانند عرقچ یکه عورت را نم یزهاییچ یلباس نمازگزار مرد )حت :11، م1111 زمستان
 .کندیو نماز را باطل نم دارداو باشد، اشکال ن یبو مانند آن همراه نمازگزار، مثالً در ج یشمیاگر دستمال ابر یرد حرام است ولم یآن برا یدنهم پوش

 یط، شدرا 21درس ی،اله آموزشد رسد  ی،خامنده ا  ؛ امام111، م1المسائل مراجع، ج یحالسادس؛ توض ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 0
 شرط ششم اقتباس از لباس نماز گزار، 

، 2؛ بهجت، استفتائات، ج101، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض02م ی،لباس المصل یطشرا یالستر و الساتر، فصل ف یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1
  1111س

 110، م1باس حال الصلوه و هی امور؛ توضیح المسائل مراجع، جیما یستحب من اللکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1
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 مواردی که برخی از فقهاء به عنوان مستحب ذکر کرده اند: 

 عمامه با تحت الحنک.

 .-امام جماعت مکروه است بلکه ترک آن برای  -پوشیدن عبا مخصوصا برای امام جماعت 

 پوشیدن لباس متعدد.

 پوشیدن شلوار.

 لباس از پنبه و کتان باشد.

 لباس سفید باشد.

 پوشیدن لباس تمیز و پاکیزه.

 استعمال بوی خوش.

 پوشیدن بین ناف تا زانو.

 انگشتری عقیق در دست کردن.

 .-بشرطیکه در منظر نامحرم نباشد  –پوشیدن روی پا برای بانوان 

 وهات لباس نماز گزارمکر
 1چه مواردی در لباس نمازگزار کراهت دارد؟

 مواردی که برخی از فقهاء به عنوان مکروهات لباس نمازگزار ذکر کرده اند: 

 پوشیدن لباس سیاه )عمامه و عبا و چادر و کفش استثنا شده است(.

 پوشیدن یک لباس که آن هم نازک باشد.

 پوشیدن یک لباس برای بانوان.

 یدن شلوار تنها. پوش

 شلوار را روی پیراهن قرار دادن.

 عمامه بدون تحت الحنک.

 ردا را بر کتف خود بیندازد و طرف آن را از زیر بغل بگذراند و بر شانه بیندازد.

 کمربند بستن براى مرد. 

 نقاب انداختن براى زن.

 پوشاندن دهان برای مرد.

                                                 
 111، م1یما یکره من اللباس حال الصلوه و هی امور؛ توضیح المسائل مراجع، جکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1
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 پوشیدن انگشترى که دارای نقش صورت باشد.

 که همراه او آهنى باشد که آشکار باشد.آن 

 زن خلخالی بپوشد که صدا دارد.

 هاى زیاد یا با کمربند بسته شده باشد.پوشیدن قباء که با دکمه

 های آن باز باشد. نماز با لباسی که دکمه

 پوشیدن لباس شهرت اگر به حد حرمت نرسیده باشد.

 صاً شارب الخمر.کند خصوپوشیدن لباس کسى که از نجاست پرهیز نمى

 پوشیدن لباس کسی که متهم به غصب است.

 )عکس انسان یا حیوان( باشد. 1پوشیدن لباسى که دارای نقش صورت

 پوشیدن لباسى که ممزوج به ابریشم باشد. 

 پوشیدن لباس کفار و دشمنان دین.

 پوشیدن لباسی که چرک باشد.

 ند.پوشیدن چیزى که روی پا را بپوشاند ولی ساق را نپوشا

 پوشیدن لباسى که موجب تکبّر شود.

 پوشیدن لباس جوانان براى پیران.

 .2پوشیدن لباس تنگ که به بدن بچسبد

 نماز با خضاب پیش از شستن آن.

 داخل کردن دست زیر لباس که متصل به بدن شود.

 نماز خواندن با لباسهای نجسی که ساتر عورت نمی باشد مثل عرقچین.

 با پوست یا موی خرگوش در تماس بوده و احتمال دارد مو به آن چسبیده باشد. نماز در لباسى که قبال

 

 

 

 

 

                                                 
 (.112جب جایز نمی دانند )توضیح المسائل، منماز خواندن با لباسی را که نقش صورت دارد، بنابر احتیاط وا . شایان ذکر است آیت اهلل وحید نماز1
 . آیت اهلل مکارم: پوشش لباس تنگ و چسب برای بانوان اشکال دارد )که بحث آن گذشت(.2
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 مکان نمازگزار   :فصل چهارم
 در مکان نماز گزار چه شرایطی معتبر است؟

 .مباح بودن مکان -1

 مکان استقرار داشته باشد. -2

 داشته باشد. در آن مکان را ام واجباتجتوانایی ان -1

 .پاکی محل سجده -0

 .نبودن نجاست مسری درآن مکان -1

 .مسطح بودن -1

 جایی نباشد که توقف در آن حرام است. -1

 زن جلوتر یا مساوی مرد نماز نخواند. -1

 جایی باشد که احتمال بدهد که نماز را تمام می کند. -1

 جلوتر از قبر پیامبر وامام علیهم السالم نایستد. -11

 ن شرایط نزد فقها مورد اختالف نظر است که تفصیل فتاوا در ادامه خواهد آمد.نکته: شایان ذکر است برخی  از ای

 

 

 

 

 نمازگزار مباح بودن مکانشرط اول: 

 نماز در مکان غصبی
 1حکم نماز برای کسی که از روی علم و عمد و اختیار در مکان غصبی نماز بخواند، چیست؟

غصبی نماز بخواند، نمازش باطل است )حضرت امدام، امدام خامنده     نماز خواندن در مکان غصبی حرام است و کسی که در ملک

 (.ای

ل اسدت )ایدات   نماز خواندن در مکان غصبی حرام است. و کسی که در ملک غصبی نماز بخواند، بنابر احتیاط واجب نمازش باط

 (.عظام سیستانی، مکارم

                                                 
 آموزشدی،  رسداله  ای، خامنه امام ؛111، م2؛ خویی و وحید، منهاج الصالحین، ج111، م1ج مراجع، المسائل توضیح ؛11المکان المصلی، احدها و م فی الصاله، فصل کتاب الوثقی، . العروه1

 مکان نمازگزار؛   شرایط ،11درس ،1ج
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 نماز روی فرش غصبی درحالیکه زمین مباح است
 1ی باشد، نماز خواندن روی آن فرش چه حکمی دارد؟اگر زمین مباح و فرش غصب

 (.عظام سیستانی، مکارمآیات امام خامنه ای، حکم نماز در مکان غصبی را دارد )حضرت امام، 

 نماز روی فرش مباح درحالیکه زمین غصبی است
 2اگر زمین غصبی و فرش مباح باشد، نماز خواندن روی آن فرش چه حکمی دارد؟

 غصبی را دارد )مراجع عظام تقلید(.  حکم نماز در مکان

 نماز زیر سقف غصبی
 1است، چه حکمی دارد؟ غصبی آن خیمهو یا سقف در مکانی که مباح است اما نماز خواندن 

 (.سیستانی، مکارمنماز صحیح است )حضرت امام، آیات عظام 

 نماز روی سقف مباح 
 0حکمی دارد؟ نماز خواندن بر روی سقف مباحی که زمین آن غصبی است، چه

 (.1بنابر احتیاط واجب نماز باطل است )حضرت امام -

 اگر سقف تکیه بر زمین غصبی داشته باشد، بنابر احتیاط واجب نماز باطل است )آیت اهلل سیستانی(. -

 اگر صدق تصرف در زمین غصبی کند، اشکال دارد )آیت اهلل مکارم(. -

 نماز در فضای غصبی
  1د بالکنی که در فضای غصبی ساخته شده است، چه حکمی دارد؟نماز خواندن در فضای غصبی مانن

 (.حضرت امامنماز باطل است ) -

 حکم مکان غصبی را دارد )آیات عظام سیستانی، مکارم(. -

 نماز بر مرکب غصبی
 1نماز بر مرکب غصبی چه حکمی دارد؟

                                                 
رسداله   ی،امام خامنده ا  111، م1؛ بهجت، وسیله النجاه، ج111، م1؛ صافی، هدایه العباد، ج111وحید، توضیح المسائل، م؛ 1م ی،مکان المصل ی، کتاب الصاله، فصل ف1ج ی،العروه الوثق. 1

 .111، م1111 زمستاندفتر معظم له،  ینماز، ارسال
   ، مکان نمازگزار، شرط اول 11، درس1امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج؛ 111، 1المسائل مراجع، ج یح؛ توض1م ی،مکان المصل ی، کتاب الصاله، فصل ف1ج ی،العروه الوثق. 2
   111، م1صافی، هدایه العباد، ج ؛111، 1المسائل مراجع، ج یح؛ توض1م ی،مکان المصل ی، کتاب الصاله، فصل ف1ج ی،العروه الوثق. 1
، 1؛ بهجدت، وسدیله النجداه، ج   111، م1صافی، هدایه العبداد، ج  ؛1تحریر الوسیله، کتاب الصاله، مقدمات، مقدمه چهارم، م؛ 2م ی،مکان المصل ی، کتاب الصاله، فصل ف1ج ی،العروه الوثق. 0

   111م
 دانند.  یم یحنماز را در فرض مذکور صح یله،الوس یربر خالف تحر یالعروه الوثق یهذکر است معظم له در حاش یانشا. 1
، 1؛ بهجدت، وسدیله النجداه، ج   111، م1صافی، هدایه العبداد، ج  ؛1تحریر الوسیله، کتاب الصاله، مقدمات، مقدمه چهارم، م؛ 2م ی،مکان المصل ی، کتاب الصاله، فصل ف1ج ی،العروه الوثق. 1

   111م
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ولی اگر نعل غصبی باشد، نماز صحیح اسدت  اگر زین یا روانداز یا خورجین غصبی باشد، بنابر احتیاط واجب نماز باطل است  -

 )حضرت امام(

 (.بی باشد )آیت اهلل سیستانینماز باطل است هرچند زین یا روانداز یا خورجین و یا نعل آن غص -

 اگر زین یا روانداز یا خورجین یا نعل غصبی باشد، بنابر احتیاط واجب نماز باطل است )آیت اهلل مکارم(. -

 گام ناچارینماز بر مرکب غصبی در هن
 2خواندن نماز واجب  در هنگام ناچاری و اضطرار یا خواندن نماز مستحبی بر مرکب غصبی چه حکمی دارد؟

 (.زین حیوان غصبی باشد )حضرت امام نماز باطل است هرچند -

 سیستانی(. زین یا نعل حیوان غصبی باشد )ایت اهللبنابر احتیاط واجب نماز باطل است هرچند  -

ن غصبی باشد و مجبور نباشد بر آن مرکب نماز بخواند، نماز او اشکال دارد؛ همچنین است حیوادلی و زین مرکب یا صناگر  -

 )آیت اهلل مکارم(. اگر بخواهد در حال اختیار نماز مستحبّی را سواره بخواند

 نماز در کشتی غصبی
 1نماز در کشتی غصبی چه حکمی دارد؟

 عظام سیستانی، مکارم(. حکم مکان غصبی را دارد )حضرت امام، آیات -

 نماز در کشتی که فقط تخته ای از آن غصبی است
 0اگر تخته ای غصبی در کشتی باشد، نماز چه حکمی دارد؟

 (.ت )حضرت امام، آیت اهلل سیستانیاگر نماز بر روی تخته غصبی نباشد، نماز صحیح اس -

 ز باطل است )آیت اهلل مکارم(.اگر استفاده از کشتی متوقف بر تخته باشد، بنابر احتیاط واجب نما -

 نماز محبوس در مکان غصبی
 1کسی که در مکان غصبی زندانی شده است و امکان رهایی از زندان را ندارد، چگونه باید نماز بخواند؟

 الف( مضطر به بودن در مکان غصبی

ی بخواندد و اال مدواردی کده    اگر رکوع و سجده معمولی مستلزم تصرف بیشتری برای غصب نباشد، نماز را به صورت معمول -

 سبب تصرف زیادی باشد، را ترک کرده و با اشاره انجام دهد )حضرت امام، آیات عظام مکارم، سیستانی(.

                                                                                                                                                                        
  0م ی،مکان المصل یکتاب الصاله، فصل ف، 1ج ی،العروه الوثق. 1
   111، م1. توضیح المسائل مراجع، ج2
  1م ی،مکان المصل ی، کتاب الصاله، فصل ف1ج ی،العروه الوثق. 1
 1م ی،مکان المصل ی، کتاب الصاله، فصل ف1ج ی،العروه الوثق. 0
 111، م2؛ وحید، منهاج الصالحین، ج 101، م1؛ بهجت، وسیله النجاه، ج111، م1یه العباد، جصافی، هدا؛ 1م ی،مکان المصل ی، کتاب الصاله، فصل ف1ج ی،العروه الوثق. 1
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 ب( مضطر به بودن در مکان غصبی و مضطر به خواندن نماز به صورت معمولی

 نی(.نماز را به همان صورت بخواند، صحیح است )حضرت امام، آیات عظام مکارم، سیستا -

 نماز خواندن با اعتقاد به غصبی بودن مکان و کشف خالف  
 1اگر با اعتقاد به غصبی بودن مکان نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد مکان غصبی نبوده است، نماز چه حکمی دارد؟

 اگر قصد قربت او حاصل شده است، نماز صحیح است )حضرت امام، آیات عظام سیستانی، مکارم(. -

 نهای غصبی مجهول المالکنماز در زمی
  2نماز در زمینهای غصبی مجهول المالک چه حکمی دارد؟

عظام سیستانی، حکم نماز در زمینهای غصبی را دارد و حکم چگونگی تصرف در آن با حاکم شرع است )حضرت امام، آیات  -

 (.مکارم

 نماز در مکان هایی که با مصالح غصبی مجهول المالک ساخته شده
  1هایی که با مصالح غصبی مجهول المالک ساخته شده، چه حکمی دارد؟نماز در مکان 

و حکم چگونگی تصرف  -با توجه به تفصیلی که نسبت به سقف، دیوار و ... آمده است  –حکم نماز در مکان غصبی را دارد  -

 در آن با حاکم شرع است )حضرت امام، آیات عظام سیستانی، مکارم(.

 بیوظیفه غاصب نسبت به مکان غص
 0اگر غاصب در مکان غصبی مشغول نماز شود، وظیفه چیست؟

 : واجب است نماز را قطع کرده و از مکان غصبی خارج شود )حضرت امام، آیات عظام سیستانی، مکارم(وسعت وقت :الف

 :ب: ضیق وقت

ه غصدب توبده نکندد ، بندابر     چنانچه از گنا واجب است در حال خروج نماز را بخواند و رکوع و سجده را با اشاره انجام دهد و -

  مکارم(اهلل  یتآضا نماید. )حضرت امام، احتیاط واجب نماز را ق

واجب است در حال خروج نماز را بخواند و رکوع را چنانچه مستلزم تصرف زائد نشود به صورت معمدولی بجدا آورد و بدرای     -

سجده را در زمین غصبی انجام دهد، باید بدا   سجده اشاره کند و اما چنانچه مضطر باشد برای درک رکعت اول حتی رکوع و

 اشاره رکوع و سجده را انجام دهد. )آیت اهلل سیستانی(

                                                 
 111، م2خوئی و وحید، منهاج الصالحین، ج؛ 1م ی،مکان المصل ی، کتاب الصاله، فصل ف1ج ی،العروه الوثق. 1
 111، م2؛ وحید، منهاج الصالحین، ج101، م1؛ بهجت، وسیله النجاه، ج111، م1اد، جصافی، هدایه العب؛ 11م ی،مکان المصل ی، کتاب الصاله، فصل ف1ج ی،العروه الوثق. 2
 ؛ 11م ی،مکان المصل ی، کتاب الصاله، فصل ف1ج ی،العروه الوثق. 1
 ؛11م ی،مکان المصل ی، کتاب الصاله، فصل ف1ج ی،العروه الوثق. 0
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 قرار گرفتن در زمین غصبی از روی جهل و نسیان
اگر فردی از روی جهل یا نسیان یا تخیل اجازه در زمین غصبی قرار بگیرد، و بعد متوجه شود، یا آنکه مالک از اجازه اش برگردد، یا 

 1بمیرد، وظیفه اش نسبت به نماز چیست؟

 اگر علم به رضایت مالک به مقدار نماز دارد در همانجا می تواند نماز را بخواند و در غیر این صورت:

 الف: در وسعت وقت:

 (قطع کرده و خارج شود. )حضرت امام آیت اهلل مکارمباید از زمین غصبی خارج شود و اگر مشغول نماز است، نماز را  -

د از زمین غصبی خارج شود و اگر مشغول نماز است، و در سجده آخر یا بعد از آن است نمداز را در حدال خدارج شددن از     بای -

مکان غصبی با رعایت قبله تمام کند؛ و اگر قبل از سجده آخر متوجه شد، می تواند نماز را در خارج از مکان غصدبی کامدل   

 یا پشت به قبله کردن، اتفاق نیفتد. )آیت اهلل سیستانی(   کند به شرطی که مبطالت نماز مانند ترک مواالت

 ب: در ضیق وقت:

در همان حال مشغول نماز شود، و در صورت امکان کوتاهترین راه را جهت خروج از مکان غصبی با رعایدت قبلده انتخداب     -

 مکارم(اهلل  یتآنماید. )با رعایت فتاوا در مساله قبل( )حضرت امام، 

ل نماز شود، و در صورت امکان کوتاهترین راه را جهت خروج از مکان غصبی با رعایدت قبلده انتخداب    در همان حال مشغو -

نماید و رکوع را چنانچه مستلزم تصرف زائد نشود به صورت معمولی بجا آورد و برای سجده اشاره کند و اما چنانچه مضدطر  

م دهد، باید با اشاره رکوع و سدجده را انجدام دهدد.    باشد برای درک رکعت اول حتی رکوع و سجده را در زمین غصبی انجا

 )آیت اهلل سیستانی(

 رضایت ظاهری مالک
 2اگر مالک  در ظاهر اجازه نماز را می دهد ولی انسان می داند که قلبا راضی نیست، وظیفه چیست؟

 حکم مکان مغصوب را دارد. )مراجع عظام تقلید( 

 ، نماز صحیح است.لباً راضی استاگر اجازه نداده و انسان بداند که ق نکته:

 نماز در مکان غصبی و تنگی وقت
اگر امر دائر باشد بین اینکه تمام نماز را در حال خروج از مکان غصبی در وقت بخواند و یا اینکه با درک یک رکعت از نماز یا بیشتر 

 1در خارج از زمین غصبی بخواند، کدام مقدم است؟

                                                 
 ؛101، م2وحید و خوئی، منهاج الصالحین، ج ؛21م ی،مکان المصل ی، کتاب الصاله، فصل ف1ج ی،العروه الوثق. 1
  ؛110، 1؛ توضیح المسائل مراجع، ج111، م1؛ بهجت، وسیله النجاه، ج22م  یمکان مصله کتاب الصال 1ج  یالعروه الوثق. 2
  ؛ 21م  یمکان مصله کتاب الصال 1ج  یالعروه الوثق. 1
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 مکارم(اهلل  یتآند. )حضرت امام، باید نماز را در حال خروج بخوا -

 سیستانی(.اهلل  یتآنماز بعد از خروج از زمین غصبی بخواند. ) -

 مکانهایی که ملحق به مکان غصبی می شود
 چه مواردی از جهت حکم، ملحق به مکان غصبی است؟

ملک میتدی کده بده مدردم     یا مکانی که متعلق حق غیر است مثل حق الرهانه  -2 مکانی که منفعت آن متعلق به غیر باشد. -1

 یا ... که توضیح آن در ادامه خواهد آمد. بدهکار است

 مکانی که منفعت آن متعلق به غیر باشد

 1نماز در مکانی که منفعت آن متعلق به غیر باشد، چه حکمی دارد؟

یت مستاجر حکم نماز در مکان مکانی که منفعت آن متعلق به غیر باشد مانند نماز خواندن در مکان استیجاری بدون اجازه و رضا

 صبی را دارد )مراجع عظام تقلید(.غ

 ملک شراکتی

 2حکم نماز در ملک مشترک بدون رضایت شریک چیست؟

 همانند تصرف در مال غصبی است. )مراجع عظام تقلید(

 ملکی که با پول خمس داده نشده، تهیه شده است

 1در ان چیست ؟ حکم نماز مس آن را نداده ملکى بخردپولى که خ اگر با

 الف( با عین پول معامله انجام شود:

) اگر با عین پولى که خمس و زکات آن را نداده ملکى بخرد، تصرف او در آن ملک حرام و نمازش هم در آن باطدل اسدت    -

 (حضرت امام

 تصرف و نماز  اشکال ندارد ) امام خامنه ای(  -

 )ایت اهلل سیستانی( ز در آن بنا بر احتیاط واجب باطل است.تصرف او در آن ملک بدون اجازه حاکم شرعى حرام و نما -

 مکارم(اهلل  یتآاحتیاط واجب نماز باطل است )

 

 ب( ملک را به ذمه بخرد و ثمن ان از پول خمس نداده بدهد: 

                                                 
 ؛ 111، م1ج مراجع، المسائل توضیح ها ؛المکان المصلی، احد فی الصاله، فصل کتاب الوثقی، . العروه1
؛ حضرت امدام،  111، م1؛ صافی، هدایه العباد، ج111؛ خوئی و وحید، منهاج الصالحین، م112، م1ج مراجع، المسائل ؛ توضیح12المکان المصلی، م فی الصاله، فصل کتاب الوثقی، . العروه2

   ، شرایط مکان نماز گزار؛11ام خامنه ای، رساله آموزشی، درس؛ ام2تحریر الوسیله، کتاب الصاله، مقدمات، مقدمه چهارم م
 111م  1، توضیح المسائل مراجع ج 11م  یمکان مصله کتاب الصال 1ج  یالعروه الوثق 1



11 

 

 امام( نماز باطل است )حضرت را نداده بدهدش قصدش این باشد که از مالى که خمسدر موقع خریدن  لیاگر به ذمّه بخرد و -

 نماز صحیح است )امام خامنه ای، ایت اهلل سیستانی( 

نمداز باطدل   به احتیاط واجب  در موقع خریدن قصدش این باشد که از مالى که خمسش را نداده بدهد  یاگر به ذمّه بخرد ول -

 مکارم(اهلل  یتآ) است

 ملکی که برخی ورثه صغیر هستند

  1ا دیوانه یا غائب باشند، چه حکمی دارد؟نماز در ملک میتی که برخی از ورثه او صغیر ی

ول تصرف بدون اجازه و رضایت ولیّ شرعی حرام و نماز خواندن باطل است ولی تصرفات جزئی برای برداشدتن میدت معمد    -

 (.است، اشکالی ندارد )حضرت امام

ی بدرای برداشدتن میدت    ولی تصرفات جزئد  تصرف بدون رضایت ولیّ آنها، حرام است و نماز بنابر احتیاط واجب باطل است -

 مکارم(. معمول است، اشکالی ندارد )آیات عظام سیستانی،

 مکانی که متعلق حق غیر است 

 حق سبق

اگر کسی در  مکان های عمومی که همه در آن مساوی هستند مانند مسجد یا حسینیه نشسته و دیگری جدای او را غصدب کندد،    

 2حکم نماز غاصب چیست؟

 مکارم(. اهلل  یتآیاط واجب نمازش باطل است )حضرت امام، این کار حرام و بنابر احت -

 (.، آیت اهلل نوری همدانیسیستانیاهلل  یتآاین کار حرام ولی نماز صحیح است. ) -

 حق الرهانه

  1اگر مکانی گرو و رهن باشد، حکم نماز راهن یا دیگری بدون اجازه مرتهن چیست؟

 باطل است )حضرت امام(. -

 ستانی(.سیاهلل  یتآصحیح است ) -

 مکارم(.اهلل  یتآبنابر احتیاط واجب باطل است ) -

                                                 
 111م  1، توضیح المسائل مراجع ج 11م  یمکان مصله کتاب الصال 1ج  یالعروه الوثق .1
 
 ، توضدیح 1کتاب الصاله مقدمات: مقدمه چهارم مساله 1، تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ج111مساله  1ان المصلی، احدها؛ هدایه العباد جالمک فی الصاله، فصل کتاب الوثقی، العروه 2

 ؛1111، س2؛ بهجت، استفتائات، ج111؛ خوئی و وحید، منهاج الصالحین، م111، م1ج مراجع، المسائل
؛ مکدارم، توضدیح المسدائل، اقتبداس از     111، اقتبداس از م 1ج مراجدع،  المسدائل  ؛ توضدیح 111م ،1العباد، ج هدایه المصلی، احدها؛ صافی، المکان فی الصاله، فصل کتاب الوثقی، العروه .1

 ؛1111م
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 ملک میتی که به مردم بدهکار است

 1اگر میتی بدهکار باشد، حکم نماز خواندن در ملک میت چیست؟

 مسدامحه  بددون  که باشند داشته تصمیم هم ورثه و باشد مالش از کمتر او بدهکارى اگرنماز خواندن حرام و باطل است اما  -

 و نماز صحیح است )حضرت امام(.ندارد  اشکال تصرف بدهند را او بدهى

ضامن اش با اجازۀ ورثه اشکال ندارد و هم چنین اگر بدهى او را بدهند یا به ذمه بگیرند که ادا نمایند یا نماز خواندن در خانه -

اقى بگذارندد، تصدرّف در ملدک او    به مقدار بدهى او بد شوند که قرضهای او را بدهند و طلبکاران هم قبول نمایند از از ترکه 

 )ایت اهلل سیستانی(. اشکال ندارد حتى اگر موجب تلف شود

ه تصدرّف مدزاحم حدقّ    تصرّف و نماز خواندن در ملک میّتى که به مردم بدهکار است با اجازۀ ورثه مانعى ندارد، مگر این کد  -

 .(ایت اهلل مکارم)طلبکاران گردد 

 ملک میتی که وصیت به ثلث نموده است

 2اگر میتی وصیت به ثلث نموده و هنوز به وصیت عمل نشده است و ثلث جدا نشده است، حکم نماز خواندن در آنجا چیست؟

 نماز باطل است )حضرت امام(. -

 مکارم(.اهلل  یتآبنا بر احتیاط واجب باطل است ) -

 این مساله چند صورت دارد:

مالش بعد از فوت در مصرف یا مصارفی خرج نمایند مثدل اینکده تمدام     اگر وصیت کند که کلّ مال معیّنی را به عنوان ثلثالف. 

اش را در مسیر خیرات صرف نمایند، در این صورت، تصرّفات ورثه و دیگران در آن خانه جدایز نیسدت و نمداز در آن    خانه مسکونی

دیگران مثالً تا زمان فروش خانده مدورد    بنابر احتیاط واجب، باطل است مگر آنکه قرینه اطمینان آوری وجود داشته باشد که ورثه یا

  مصرف آن در موارد مشخّص شده در وصیت، مجاز در تصرّفات متعارفه در منزل مثل نماز خواندن در آن هستند.وصیت و 

اگر وصیت کند که ثلث مالش را بعد از فوت در مصرف یا مصارفی خرج کنند و مال مشخّصی را به عنوان ثلث معیّن نکندد،   .ب

شود بیش از ثبوت حق به نحو شرکت در مالیّت نیست لذا تصرّفاتی که موجب نقصدان  آنچه از چنین وصیتی عرفاً فهمیده میچون 

شود و منافات با حق میّت در ترکه ندارد مثل نماز خواندن، اشکال ندارد هر چند عمل نکردن بده وصدیت یدا    در مالیّت آن عین نمی

نیست البتّه اگر به قرینه خاصّی معلوم شود که مراد وصیت کننده در وصیت به ثلدث   مجاز، جایزتأخیر در عمل به آن بیش از مقدار 

را خواهد داشت و نمداز خوانددن در عدین مدورد     « الف»در مورد مذکور، شرکت در عین مال به نحو اشاعه بوده است، حکم صورت 

                                                 
 111، م1ج مراجع، المسائل المکان المصلی، احدها؛ توضیح فی الصاله، فصل کتاب الوثقی، . العروه1
، 1ج مراجدع،  المسدائل  ؛ توضدیح 1، تحریر الوسیله، کتاب الصاله، مقددمات، مقدمده چهدارم، م   111مساله  1لمکان المصلی، احدها؛ هدایه العباد جا فی الصاله، فصل کتاب الوثقی، العروه .2

 ؛011، س1؛ سیستانی، استفتائات، ج101، م1؛ بهجت، وسیله النجاه، ج111م
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  وصیت، مورد اشکال است.

را به عنوان ثلث معیّن کند مثل اینکه وصیت کند نصف منزلش را در مسیر خیرات وصیت کننده قسمتی از مال مشخّصی  اگر. ج

  )آیت اهلل سیستانی(. را دارد« ب»مصرف نمایند، حکم صورت 

 نکته: در این بحث چگونگی تقسیم مال وصیت شده و سایر اموال به احکام شراکت، قسمت کردن مال الشراکه مراجعه شود.

 ات استمیتی که بدهکار خمس و زک

 1نماز خواندن در ملک میتی که خمس و زکات بدهکار است، چه حکمی دارد؟

تصرّف در ملک میّتی که خمس یا زکات بدهکار است حرام و نماز در آن باطل است مگر آن که بدهکاری او را بدهند، یا بنا  -

 (. ) حضرت اماماشته باشند بدون مسامحه بپردازندد

 .داده است، ملکی بخرد نماز درآن صحیح است ولی تاخیر در پرداخت آن شدرعا جدایز نیسدت   اگر با پولی  که خمس آن را ن -

 ی(امام خامنه ا)

اش به زکات یا سایر حقوق شرعی به جز خمس، مشغول و بدهکار بوده است، تصرّف در مال وی، چنانچده بدا   میتی که ذمّه -

س بددهکار  خمد  میدت،  اگر امّا و ندارد اشکال ورثه، اجازه با - اشل نماز خواندن در خانهمث -ادای بدهی او ناسازگار نباشد 

که از کسانی بوده است که اهل پرداخت خمس بوده یا وصیت به پرداخت خمس امدوالش نمدوده، حکمدش    بوده، در صورتی

اندد و  دادهمانند صورت قبل است و امّا اگر از کسانی بوده که از روی معصیت یا اعتقاد به واجب نبودن خمس، خمدس نمدی  

ای که شیعه دوازده امامی باشند، پرداخت بدهی خمسی است، بر ورثهوصیت هم به پرداخت خمسی که بدهکار بوده، ننموده 

میت واجب نیست و برای آنان، تصرّف در ما ترک او جایز است. همچنین اگر ورثه بدهی شرعی میت را بپردازند یا با قبدول  

 . )آیت اهلل سیستانی(ه ادا نمایند، تصرّف در مال او اشکال ندارد و نماز هم صحیح است، ضامن شوند ک[11]حاکم شرع

 تصرف حرام و نماز بنابر احتیاط واجب باطل است، مگر آنکه بدهی او را بدهند.)آیت اهلل مکارم( -

 میتی که رد مظالم بدهکار است

 2د؟نماز خواندن در ملک میتی که رد مظالم بدهکار است، چه حکمی دار

میتى که متعلَّق خمس و زکات و حقوق مردم، مانند مظالم است، حرام و نماز در آن باطل است، مگر آن که  ةدر ترکتصرف  -

 )حضرت امام( بدهکارى را بدهند و یا بنا داشته باشند بدون مسامحه بپردازند.

ه است، تصرّف در مال وی، چنانچده بدا   اش به زکات یا سایر حقوق شرعی به جز خمس، مشغول و بدهکار بودمیتی که ذمّه -

 ندارد. )آیت اهلل سیستانی( اشکال ورثه، اجازه با -اش ل نماز خواندن در خانهمث -ادای بدهی او ناسازگار نباشد 

                                                 
  11، م1011اختالف فتاوی، جزوه ارسالی دی ماه امام خامنه ای،  ؛ 111، م1ج مراجع، المسائل ؛ توضیح10المکان المصلی، م فی الصاله، فصل کتاب الوثقی، . العروه1
2 ایده اهلل سیسدتانی رسداله     112م  1؛صافی هدایه العبداد  ج   111م   پور گیالنىمصحح: مسلم قلى؛ حضرت امام توضیح المسائل   10کتاب الصاله مکان مصلی م  1العروه الوثقی ج   2

 1111م  1المسائل جامع ج توضیح 
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 تصرف حرام و نماز بنابر احتیاط واجب باطل است، مگر آنکه بدهی او را بدهند. )آیت اهلل مکارم( -

 جاهل در مکان غصبینماز 

 ل به موضوع  جاه

 1نمازش چه حکمی دارد؟ نماز بخواند و بعد از نماز بفهمداگر در جایی که نمی داند غصبی است 

 (نه ای، آیات عظام سیستانی، مکارم. )حضرت امام، امام خامنماز او صحیح است -

 جاهل به حکم تکلیفی )جهل به حرمت غصب(

  2بخواند، نمازش چه حکمی دارد؟کسی حکم حرمت غصب را نداند و در مکان غصبی نماز اگر 

 جاهل قاصر

 نمازش صحیح است. ) حضرت امام، امام خامنه ای، سیستانی، مکارم( -

 جاهل مقصر: 

 امام، آیات عظام مکارم، سیستانی(به احتیاط واجب باطل است. )حضرت  -

 بطالن نماز(جهل به ) وضعیبه حکم جاهل 

نمازش چده  نماز بخواند  نماز باطل است و غصبیدر مکان نمی داند  ت ولیکسی از غصبی بودن مکان و حرمت غصب آگاه اساگر 

 1حکمی دارد؟

  (نماز باطل است. ) حضرت امام -

 به احتیاط واجب باطل است.) آیات عظام مکارم، سیستانی( -

 مکان غصبیکردن  فراموش

 0نمازش چه حکمی دارد؟ اید،اگر در جایی که غصبی بودن آن را فراموش کرده نماز بخواند و بعد از نماز یادش بی

. )حضدرت  که در این صورت به احتیاط واجب نمازش باطل اسدت  مگر آن که خودش غصب کرده باشد نماز او صحیح است -

 امام، آیات عظام مکارم، سیستانی(

 )امام خامنه ای( است. یحاست نماز بخواند، نمازش صح یفراموش کرده غصب یا داند یکه نم یاگر در مکان -

                                                 
 ؛11، درس1امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج  ؛111، م1احدها؛ توضیح المسائل مراجع، ج یمکان مصله کتاب الصال 1ج  یالعروه الوثق. 1
 ؛11، درس1امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج  ؛11ی، ممکان مصله کتاب الصال 1ج  یالعروه الوثق. 2

  
    ؛111، 1احدها؛ توضیح المسائل مراجع، ج یمکان مصله کتاب الصال 1 ج یالعروه الوثق. 1
امام خامنه ای، اختالف فتداوی،   ؛1حضرت امام، تحریر الوسیله، کتاب الصاله، مکان نمازگزار، م  ؛111، 1احدها؛ توضیح المسائل مراجع، ج یمکان مصله کتاب الصال 1ج  یالعروه الوثق. 0

 .11، م1011جزوه ارسالی دی ماه 
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 نماز در ملک غیر جایز بودن خواندن مالک
 1مالک نماز خواندن در ملک دیگری مثل منزل دیگری یا مسافرخانه ها یا رستوران و مانند اینها چیست؟

نماز خواندن در ملک دیگران در صورتی جایز است که یقین یا اطمینان یا حجت شرعی دیگری بر رضدایت مالدک داشدته     -

یحا اجازه برای نماز خواندن بدهد یا عملی انجام دهد که معلوم باشد برای نماز خواندن اجازه باشد بنابر این اگر مالک آن صر

داده است مثال سجاده نماز را برای نماز خواندن وی پهن نماید یا در اختیار وی گذارد کافی است وهمچنین مالک اجدازه در  

 شود )حضرت امام، ایات عظام سیستانی، مکارم(. تصرفی بدهد که عرفا از آن اجازه در نماز خواندن هم فهمیده می

 نماز خواندن در زمین های بسیار وسیع 
 3چیست؟ - 2که براى بیشتر مردم مشکل است موقع نماز از آنجا به جاى دیگر بروند-نماز خواندن در زمینهای بسیار وسیع حکم 

مینهای بسیار وسیع جایز اسدت هدر چندد بدا اجدازه      نماز خواندن یا تصرفات جزئی مانند نشستن و استراحت و خوابیدن در ز -

مالکین نباشد بلکه در صورت عدم رضایت مالکین یا وجود صغار و مجانین در بین مالکین، باز هم نماز خوانددن و تصدرفات   

 جزئی مانعی ندارد )حضرت امام، ایات عظام سیستانی(.

دن در زمینهای بسیار وسیع جایز اسدت هدر چندد بدا اجدازه      نماز خواندن یا تصرفات جزئی مانند نشستن و استراحت و خوابی -

 مالکین نباشد البته در صورت علم به عدم رضایت مالکین ، تصرفات حرام و بنابر احتیاط واجب نماز صحیح نیست )ایت اهلل

 مکارم(.

 نماز خواندن در باغات و مزارع اطراف روستاها وشهرها
تن و استراحت کردن، در باغات و مزارع اطراف روستاها و شهرها که دارای دیوار نمی حکم نماز خواندن وتصرفات جزئی مانند نشس

 4باشد، چیست؟

جایز است هر چند با اجازه مالکین نباشد البته در صورت ظاهر شدن نارضایتی  و منعی از جانب مالکین )بهجت: بنابر فتدوا(   -

 (.امام و تصرفات جایز نیست )حضرت نماز خواندن بنابر احتیاط واجب

جایز است هر چند با اجازه مالکین نباشد البته  در صورت وجود علم به عدم رضایت مالکین تصرف جایز نیست و در صورتی  -

                                                 
؛ حضرت امام خمینی، تحریر الوسیله، کتاب الصاله، مکدان، ج  111م  1، بهجت، وسیله النجاه، ج 111م 1، توضیح المسائل مراجع ج 11م  یمکان مصله کتاب الصال 1ج  یالعروه الوثق .1

 1، م 1

 
 شبیری، نوری ذکر شده است.این عبارت در ضمن نظر حضرت امام، ایات عظام خویی، فاضل، سیستانی، مکارم، صافی،  2
؛ خدویی و وحیدد، منهداج    1، م1؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، کتاب الصاله، مکدان نمدازگزار، ج  111، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج11م ی،مکان مصله، کتاب الصال ،1ج ی،العروه الوثق .1

 ؛100، م 2الصالحین، ج 
 
؛ خدویی و وحیدد، منهداج    1، م 1؛ حضرت امام خمینی، تحریر الوسیله، کتداب الصداله، مکدان، ج    111م 1، توضیح المسائل مراجع ج 11م  یمکان مصله کتاب الصال 1ج  یالعروه الوثق .0

 ؛112م  1؛ بهجت، وسیله النجاه، ج 1111م  1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج 110م  1؛ صافی، هدایه العباد، ج 100، م 2الصالحین، ج 
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 (.یت اهلل سیستانیکه مالک صغیر یا مجنون باشد یا گمان به عدم رضایت داشته باشد، بنابر احتیا ط واجب جایز نیست )آ

نباشد البته در صورت علم به عدم رضایت مالکین، تصرفات حرام و بندابر احتیداط واجدب     جایز است هر چند با اجازه مالکین -

 مکارم(. نماز صحیح نیست )ایت اهلل

 1"من تضمنت االیه "نماز خواندن در خانه های
 2چیست؟"من تضمنت االیه"حکم نماز خواندن در خانه های 

البته در صورت علم به عدم رضایت نماز خواندن جدایز نیسدت   هر چند گمان بر عدم رضایت مالکین داشته باشد  جایز است -

 )حضرت امام(.

هر چند گمان بر عدم رضایت مالکین داشته باشد البته در صورت علم یا اطمینان یا اماره معتبری بر عدم رضایت  جایز است -

 .سیستانی(اهلل  یتآ)مالک وجود داشته باشد، نماز خواندن جایز نیست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمازگزار مکاندوم: بی حرکت بودن شرط 
 1مقصود از شرط دوم )استقرار مکان نمازگزار( چیست؟

                                                 
هَاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ إِخْوَانِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَدوَاتِکُمْ أَوْ بُیُدوتِ أَعْمَدامِکُمْ أَوْ بُیُدوتِ     وره نور است که می فرماید: وَ الَ عَلَى أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبَائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّس 11.مقصود ایه 1

 لُوا جَمِیعاً أَوْ أَشْتَاتاً  أَخْوَالِکُمْ أَوْ بُیُوتِ خَاالَتِکُمْ أَوْ مَا مَلَکْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِیقِکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْکُ عَمَّاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ
 11م  یمکان مصله کتاب الصال 1ج  یالعروه الوثق .2
 
، مکدان نمدازگزار، بهجدت، وسدیله     11، درس1؛ امام خامنه ای، رسداله اموزشدی، ج  111، م1ی، الثانی؛ توضیح المسائل مراجع، جمصلالمکان ه، فصل فی کتاب الصال ،1ج ی،العروه الوثق. 1

 .111، م1111 زمستاندفتر معظم له،  یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا؛  111، م1النجاه، ج
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 ()حضرت امام مکان نمازگزار باید بی حرکت باشد -

باشد که شخص نمازگزار بتواند با آرامش بدن و بدون تکدان خدوردن نمداز     یطور یعنیباشد؛  حرکتیب یدمکان نمازگزار با -

 یدا تکان بخورد، مانند خودرو و قطار در حال حرکدت   اختیاریبدن ب شود یکه موجب م هایی مکاننماز در  ینبخواند، بنابرا

نمداز   یمکدان  ینآن مجبور باشد در چند  یروقت و غ یتنگ یلکه به دل ی، مگر هنگامیستن یحصح ی،فنر های تخت یبعض

 )امام خامنه ای(بخواند. 

ه از شدّت حرکت، مانع از ایستادن نمدازگزار و انجدام رکدوع و سدجود     مکان نمازگزار در نمازهای واجب باید طوری نباشد ک -

  ی(سیستان)آیت اهلل اختیاری شود، بلکه بنابراحتیاط الزم نباید مانع از آرامش بدن او باشد. 

 اهلل . )آیدت اسدت  باطل او نماز دهد انجام یعاد طور به را نماز کارهای نتواند که طوری به باشد متحرّک نمازگزار مکان اگر -

 (مکارم

 نماز در وسایل نقلیه
 حکم نماز خواندن در وسایل نقلیه مانند هواپیما، قطار و اتومبیل در حال حرکت چیست؟

 1درحال اضطرار مثل تنگی وقت و یا هر جهت دیگر الف(

 یده نقل یلو اگر آن وسا یدنما یتکه ممکن است استقرار و قبله را رعا یبه قدر یدبانماز را در همان وسیله نقلیه بخواند البته  -

حرکت کنند، فرد مکلّف است به طرف قبله برگردد و در هنگام حرکت و برگشتن به سمت قبله، قرائت  یگراز قبله به طرف د

( درجه باشدد و  11کند که اختالف کمتر از ) عیممکن نباشد س یقاًاستقبال قبله دق یتو اذکار واجب نماز را نخواند و اگر رعا

قبلده الزم   یدت هم امکدان نداشدته باشدد، رعا    ینکند و اگر ا یتاالحرام قبله را رعا یرۀمکن نباشد فقط در تکبهم م یناگر ا

 (آیت اهلل سیستانی)حضرت امام،  .یستن

واجب است که در صورت خوف از فوت نماز، از راننده بخواهند که  کنندیسفر م یشهر ینب یهاکه با اتوبوس یبر مسافران -

بدون  یاو بر راننده اجابت درخواست آنان واجب است، و اگر به علت عذر مقبول و  ید،متوقف نما یکان مناسباتوبوس را در م

است که نماز را  ینمسافران اگر خوف فوت وقت داشته باشند، ا یفصورت، تکل اینکند، در  یاز توقف اتوبوس خوددار یلدل

)امدام  کنندد.   یدت رکدوع و سدجود را رعا   یام،کان دارد جهت قبله، قدر اتوبوس در همان حال حرکت بخوانند و تا آنجا که ام

 خامنه ای(

 یده نقل یلو اگر آن وسا یدنما یتکه ممکن است استقرار و قبله را رعا یبه قدر یدبانماز را در همان وسیله نقلیه بخواند البته  -

گام حرکت و برگشتن به سمت قبله، قرائت حرکت کنند، فرد مکلّف است به طرف قبله برگردد و در هن یگراز قبله به طرف د

                                                 
، مکدان نمدازگزار؛ بهجدت، وسدیله     11، درس1؛ امام خامنه ای، رسداله اموزشدی، ج  111، م1انی؛ توضیح المسائل مراجع، جی، الثمصلالمکان ه، فصل فی کتاب الصال ،1ج ی،العروه الوثق. 1

   111، م1؛ صافی، هدایه العباد، ج111، م2؛ خوئی و حید، منهاج الصالحین، ج111و  111، م1النجاه، ج
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 مکارم(اهلل  یتآ) و اذکار واجب نماز را نخواند

 نکته: انجام سایر واجبات غیر از استقبال و استقرار، به مقداری که تمکن دارد انجام داده واال بدل آن را انجام دهد. 

 1در حال اختیار ب(

وسیله نقلیه مانع آرامش بدن نمازگزار نشود، خواندن نماز اشکالی نددارد   اگر با رعایت شرایط و واجبات نماز، چنانچه حرکت -

 )مراجع عظام تقلید( 

 تکانهای لحظه ای که استقرار را از بین می برد
اگر داخل وسایل نقلیه درحال اضطرار، در هنگام قرائت و اذکار امکان استقرار باشد ولی گاهی بخاطر تکان خوردن وسیله نقلیده،  

 2از بین می رود، وظیفه نماز گزار در حالت تکان خوردن چیست؟استقرار 

اگر سکوت صورت نماز را به هم نمی زند، واجب است سکوت کند و اگر با سکوت صورت نماز از بین می رود، واجب اسدت   -

 نماز را ادامه دهد و سکوت نکند )حضرت امام(

سکوت کند و اگر با سکوت صورت نماز از بین می رود، واجب  اگر سکوت صورت نماز را به هم نمی زند، بنابر احتیاط واجب -

 است نماز را ادامه دهد و سکوت نکند )آیت اهلل سیستانی(

اگر سکوت صورت نماز را به هم نمی زند، واجب است سکوت کند و اگر صورت نماز از بین می رود، بنابر احتیاط واجب نماز  -

 باطل است )آیت اهلل مکارم(

 طر حرکت وسیله نقلیهتغییر قبله بخا
 1اگر در حال اختیار مسیر قبله در وسیله نقلیه تغییر کند، وظیفه نماز گزار چیست؟

 (سیستانیاهلل  یتآبا تغییر مسیر قبله، باید به سمت قبله برگردد )حضرت امام،  -

د باشد، بنابر احتیاط واجب نماز باطل با تغییر مسیر قبله، باید به سمت قبله برگردد البته در جایی که انحراف از قبله، خیلی زیا -

 است )آیت اهلل مکارم(

 نماز روی خرمن گندم
 0نماز خواندن بر روی خرمن گندم و مانند اینها چه حکمی دارد؟

بماند و مانع از اسدتقرار و آرامدش بددن     حرکتیب تواندیکه انسان نم ینهاو مانند ا یگاز ر یاتپّه یاخرمن گندم و جو  یرو -

آن از جمله استقرار و آرامش بدن  یطشرا یتکه بتوان نماز را با رعا یاز باطل است. امّا اگر حرکت کم باشد به گونهاست، نما

                                                 
  111، م1؛ صافی، هدایه العباد، ج111، م2؛ خوئی و وحید، منهاج الصالحین، ج111، م1؛ بهجت، وسیله النجاه، ج20، می، الثانیمصلالمکان ه، فصل فی کتاب الصال ،1ج ی،العروه الوثق. 1
 ؛ 20ی، الثانی، ممصلالمکان ه، فصل فی کتاب الصال ،1ج ی،العروه الوثق. 2
 ؛ 20ی، الثانی، ممصلالمکان ه، فصل فی کتاب الصال ،1ج ی،العروه الوثق. 1
   1111، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج112، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج21ی، الثانی، ممصلالمکان ه، فصل فی کتاب الصال ،1ج ی،وثقالعروه ال. 0
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 (سیستانیاهلل  یتآ)حضرت امام،  خواند اشکال ندارد.

ار و آرامدش بددن   بماند و مانع از اسدتقر  حرکتیب تواندیکه انسان نم ینهاو مانند ا یگاز ر یاتپّه یاخرمن گندم و جو  یرو -

آن از جملده   یطشدرا  یتکه بتوان نماز را با رعا یانماز باطل است. امّا اگر حرکت کم باشد به گونهبنابر احتیاط واجب است، 

 )آیت اهلل مکارم( استقرار و آرامش بدن خواند اشکال ندارد.

 

 عدم تمکن از انجام افعال نماز شرط سوم: 
 1انجام افعال نماز ندارد، چه حکمی دارد؟نماز خواندن در جایی که تمکن از 

در جایی که سقف آن کوتاه است و نمی تواند در آنجا راست بایستد، یا به اندازه ای کوچک است که جدای رکدوع و سدجود     -

 ندارد، نماز نخواند واگر ناچار شود که در چنین جایی نماز بخواند باید به قدری که ممکن است قیام و رکوع و سجود را بجدا 

 (مکارم اهلل یتآ)حضرت امام،  اورد.

به  یدمکان نمازگزار نبا ینو همچن یستدکه نتواند در آنجا راست با یاباشد، به گونه یسقف کوتاه یمکان نمازگزار دارا یدبا -

قادر به  ینماز بخواند که به طور کلّ ییاگر فرد ناچار شود در جاو  رکوع و سجود نداشته باشد. یکوچک باشد که جا یااندازه

ندارد، آنها را با اشاره سر، انجام  یزرکوع و سجود را ن یینماز خواندن نباشد، الزم است نشسته نماز بخواند و اگر توانا یستادها

 (سیستانیاهلل  یتآ) دهد.

 تعارض قیام و رکوع و سجده اشاره ای با نماز نشسته
را رعایت کند و رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد و یا اینکه نماز را بده   اگر مجبور باشد نماز را در جایی بخواند که یا باید قیام

 2صورت نشسته بخواند رکوع و سجده را به صورت معمولی انجام دهد، وظیفه کدام است؟

 بنابر احتیاط واجب در وسعت وقت نماز را به هردو صورت بخواند و در ضیق وقت بنابراحتیاط واجب نماز را نشسدته بخواندد   -

 )حضرت امام(

 نماز را ایستاده با رکوع و سجده اشاره ای بخواند. )آیت اهلل سیستانی( -

 بنابر احتیاط واجب در وسعت وقت نماز را به هردو صورت بخواند و در ضیق وقت مخیر است )آیت اهلل مکارم( -

 خطر جانی وجود دارد کهمکانی در  نماز
 1؟د چه حکمی داردیر سقفی که نزدیک است خراب شومثالً زخطر جانی وجود دارد،  در جایی کهنماز 

                                                 
 ، مکان نمازگزار، شرط سوم1ی، السادس؛ توضیح المسائل مراجع، جمصلالمکان ه، فصل فی کتاب الصال ،1ج ی،العروه الوثق. 1
 ی، السادس؛ مصلالمکان ه، فصل فی کتاب الصال ،1ج ی،العروه الوثق. 2
؛ امدام خامنده ای، رسداله آموزشدی،     1101، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج111، م1ی، الرابع؛ توضیح المسائل مراجع، جمصلالمکان ه، فصل فی کتاب الصال ،1ج ی،العروه الوثق. 1

   ، مکان نمازگزار11، درس1ج
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 سیستانی(اهلل  یتآ. )حضرت امام، ، ولی اگر خواند باطل نیستدخوانبباید نماز ن  -

 )آیت اهلل مکارم( بخواند احتیاط واجب اعاده آن استنباید نماز بخواند و اگر  -

 روی چیزی که ایستادن و نشستن روی آن حرام استنماز 
فرش که اسدم  جایی از ، مثل )غیر از موارد غصب که حکم آن بیان شد( که ایستادن و نشستن روی آن حرام است یروی چیزنماز 

 1چه حکمی دارد؟یا روی قرآن یا روی قبر معصوم که سبب هتک حرمت شود، خدا بر ان نوشته شده 

 سیستانی(اهلل  یتآ)حضرت امام،  خواند ولی اگر خواند صحیح است.بباید نماز ن -

 )امام خامنه ای( خواندبید نماز بان -

به واسطه احتمال باد و باران و زیادی جمعیت و مانند اینها اطمینان ندارد کده بتواندد نمداز را    آیا درجایی که 

 2می تواند نماز بخواند؟ تمام کند،

 مکارم(اهلل  یتآ مام،)حضرت ا نمازش صحیح است. چنانچه آن را تمام کنداگر به امید تمام کردن شروع کند اشکال ندارد و  -

اگر اطمینان داشته باشد که و  نمازش صحیح است چنانچه آن را تمام کنداگر به امید تمام کردن شروع کند اشکال ندارد و  -

تواند رجاءً نماز را بخواند و چنانچده اتّفاقداً آن را   تواند نماز را تمام کند ولی احتمال ضعیف به تمام کردن نماز بدهد، مینمی

 . )آیت اهلل سیستانی(م کرد، صحیح استتما

 

 

 

 

 

 

 نجس بودن مکان نمازگزارشرط چهارم: 
 1نماز در مکان نجس مثال روی فرش نجس چه حکمی دارد؟

)مثل  را برآن می گذارد یکه پیشان یولی جای ، اشکال نداردبرسدنمازگزار شد که رطوبت آن به بدن یا لباس به طوری تر نبا اگر

 . )مراجع عظام تقلید(شد نماز باطل استاگر نجس با مهر(

 نکته: منظور از سرایت نجاست به بدن یا لباس، نجاست غیرمعفو است.

                                                 
   ، مکان نمازگزار11، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج111، م1ی، الخامس؛ توضیح المسائل مراجع، جمصلالمکان ه، فصل فی کتاب الصال ،1ج ی،العروه الوثق. 1
   1101، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج111، م1ی، الثالث؛ توضیح المسائل مراجع، جمصلالمکان ه، فصل فی کتاب الصال ،1ج ی،العروه الوثق. 2
، مکدان  11، درس1، مکان نمدازگزار، شدرط پدنجم؛ امدام خامنده ای، رسداله آموزشدی، ج       1ی، التاسع؛ توضیح المسائل مراجع، جمصلالمکان ه، فصل فی کتاب الصال ،1ج ی،العروه الوثق. 1

   نمازگزار
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 هم سطح بودن محل سجده با محل ایستادنشرط پنجم: 
  1جای پیشانی چه مقدار می تواند از محل زانوها یا سر انگشتان پا باالتر یا پایین تر باشد؟

بیش از چهار انگشت بسته پست تر یا بلندتر  نباشد و احتیاط واجب ان است که از  وای زانوهای اجای پیشانی نمازگزار از ج -

 ()حضرت امام سر انگشتان پا هم بیشتر از این پست و بلندتر نباشد

خامنده   )امام بیش از چهار انگشت بسته پست تر یا بلندتر  نباشدو سر انگشتان پا،  وجای پیشانی نمازگزار از جای زانوهای ا -

  (سیستانیاهلل  یتآای، 

محلّ پیشانی نمازگزار از جای ایستادن او به اندازه ای بلند نباشد که از صورت سجده بیرون رود و احتیاط واجب آن است که  -

 مکارم(آیت اهلل ) بیش از چهار انگشت بسته بلندتر یا پست تر نباشد.

 شروط متفرقه مکان

 م السالمنماز خواندن نزد قبر معصومین علیه

 نماز خواندن جلوتر از قبر معصوم علیه السالم

 2؟خواندن نماز جلوتر از قبر معصوم علیه السالم چه حکمی دارد

باشد حرام  یاز نخواند و چنانچه نماز خواندن بی احترامنمعلیه السالم  معصومانسان باید رعایت ادب را بکند و جلوتر از قبر  -

 امام(. )حضرت نماز باطل نیست یاست ول

 نایستد ولی مساوی اشکالی ندارد. )امام خامنه ای( علیه السالم معصوماز قبر نمازگزار جلوتر  -

در صورتی که بی احترامی به آنان باشد نماز نخواند و در غیر این صورت اشکال ندارد،  علیه السالم معصومباید پشت به قبر  -

 سیستانی( آیت اهلل) ولی نماز در هر دو حال صحیح است.

نماز نخواند و در صورتی که نماز خواندن هتدک و   علیه السالم معصوم کند و جلوتر از قبر  شایسته است انسان رعایت ادب -

 مکارم(آیت اهلل ) بی احترامی باشد حرام است و نماز هم اشکال دارد، در غیر این صورت نماز باطل نیست.

 نماز خواندن مساوی قبر معصوم علیه السالم  

 1از مساوی قبر معصوم علیه السالم چه حکمی دارد؟خواندن نم

 سیستانی(اهلل  یتآاشکالی ندارد )حضرت امام، امام خامنه ای،  -

                                                 
، مکدان  11، درس1، مکان نمازگزار، شدرط چهدارم؛ امدام خامنده ای، رسداله آموزشدی، ج      1، جی، الثامن؛ توضیح المسائل مراجعمصلالمکان ه، فصل فی کتاب الصال ،1ج ی،العروه الوثق. 1

   نمازگزار
   ، مکان نمازگزار11، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج110، م1ی، السابع؛ توضیح المسائل مراجع، جمصلالمکان ه، فصل فی کتاب الصال ،1ج ی،العروه الوثق. 2
   ، مکان نمازگزار11، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج110، م1ی، السابع؛ توضیح المسائل مراجع، جمصلالمکان ه، فصل فی کتاب الصال ،1ج ی،العروه الوثق. 1
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 مکارم( اهلل  یتآاگر هتک حرمت نباشد، اشکالی ندارد. ) -

 نماز خواندن پشت قبر معصوم علیه السالم  

 1چه حکمی دارد؟ حضرات ائمه علیهم السالمخواندن نماز پشت قبر 

 نماز بخواند به نحوى که مسداوى بدا امدام علیده السدالم نشدود.       حضرت سر است در طرفاگر چه بهتر اشکالی ندارد از نم -

 )حضرت امام، آیات عظام سیستانی، مکارم(

 وجود حائل بین قبر معصوم علیه السالم و نمازگزار

 2نماز چه حکمی دارد؟فاصله شود، چیزی مانند دیوار اگر بین نمازگزار و قبر معصوم علیه السالم 

اشکال ندارد ولی فاصله شدن صندوق شریف و ضریح و پارچده ای  ، که بی احترامی نشودفاصله شود اگر چیزی مانند دیوار  -

 آیات عظام سیستانی، مکارم(امام خامنه ای، )حضرت امام،  که روی آن افتاده کافی نیست

 نماز مرد و زن در یک مکان
 1مرد بایستد، نماز او چه حکمی دارد؟اگر زن مساوی یا جلوتر از 

 . )حضرت امام(مکروه استصحیح است هرچند  نماز خواندن زن جلوتر از مرد یا مساوی و همدوش با مرد

حداقل یک وجب فاصله باشد، و در این صورت )در غیر مسجد الحرام( بنا بر احتیاط واجب باید میان زن و مرد در حال نماز  -

 )امام خامنه ای( کدیگر بایستند یا زن جلوتر از مرد بایستد، نماز هر دو صحیح استاگر زن و مرد محاذی ی

به مقداری که جای سجده او برابر جای  دو زانوی مرد در حال سدجده  حداقل زن عقب تر از مرد بایستد، واجب بنابراحتیاط  -

 .)آیت اهلل سیستانی( باشد

البتده   اال نماز باطل اسدت  جده او از جای سجده مرد کمی عقب تر باشد وعقب تر از مرد بایستد و جای س باید در نماز، زن -

 رعایت این حکم در مکانهای شلوغ که اجرای این حکم مشقت دارد، الزم نیست. )آیت اهلل مکارم(

 .و همین طدور بدین نمداز واجدب و مسدتحّب فدرق نددارد        .در این حکم بین محرم و نامحرم یا زن و شوهر تفاوتی نیستنکته: 

 همچنین تفاوتی بین مکانها وجود ندارد مگر در مسجد الحرام که رعایت این شرط الزم نیست.

 تفاوت بین افراد افراد بالغ و نابالغ

 1آیا در حکم مذکور )حرمت، کراهت( تفاوتی بین افراد بالغ و نابالغ وجود دارد؟

                                                 
؛ بهجدت، وسدیله النجداه،    111، م1ه العباد، ج؛ صافی، هدای111، م1ی، العاشر؛ توضیح المسائل مراجع، جمصلالمکان و  2ه، فصل فی االمکنه المکروهه، مکتاب الصال ،1ج ی،العروه الوثق. 1

 1101و م 1101، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج110، م1ج
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 تفاوتی بین افراد بالغ و نابالغ وجود ندارد )حضرت امام(. -

 سیستانی(اهلل  یتآمخصوص نماز افراد بالغ است وشامل نابالغ نمی شود ) این حکم -

 این حکم شامل نماز افراد نابالغ می شود. )آیت اهلل مکارم( بنابراحتیاط واجب -

 تفاوت بین نماز صحیح و نماز باطل

 2آیا در حکم مذکور )حرمت، کراهت( تفاوتی بین نماز صحیح و نماز باطل وجود دارد؟

 مکارم(.اهلل  یتآاختصاص به نماز صحیح دارد )حضرت امام، این حکم  -

 یدر غ یگریهرچند آن نماز، از جهت د شودیندارد و شامل آنچه که عرفاً نماز محسوب م یحاختصاص به نمازِ صحاین حکم  -

اهلل  یدت آ) .اسدت  شدده  همسر انسان سهواً بددون وضدو مشدغول نمداز    مانند جایی که . گرددیم یزحکم باطل باشد، ن یناز ا

 سیستانی(.

 نماز مرد و زن در یک مکان در حال ناچاری

 1نماز بخوانند، نماز چه حکمی دارد؟ در مواردی که مرد و زن ناچار باشند در مکان واحد بدون رعایت فاصله شرعی یا در تنگی وقت

 مکارم(اهلل  یتآرعایت این شرط الزم نیست و نماز صحیح است. )حضرت امام،  -

تندگ   یدز و وقدت نمداز ن   شده یحبس و زندان یدر مکان کوچک یمثالً اگر زن و مرد شودیامل حال اضطرار نمحکم ش ینا -

نمازش  یگریاز دو نفر نماز بخواند و د یکیاست امّا اگر وقت وسعت دارد ابتدا  یحصورت، نماز هر دو نفر صح ینباشد، در ا

 یاندازدب یرنفر دوم نمازش را بخواند و بهتر آن است که زن، نمازش را به تأخ نماز نفر اول، اتمامو پس از  یاندازدب یررا به تأخ

  )آیت اهلل سیستانی(

 و یا بالعکس نماز مرد درصورتیکه زنی مساوی یا جلوتر از او نشسته است

 0، اشکالی دارد؟و یا بالعکس نماز مرد درصورتیکه زنی مساوی یا جلوتر از او نشسته است

 کراهت هم ندارد )حضرت امام، آیات عظام مکارم، سیستانی(.نماز صحیح است و  -

 نماز مرد و زن در یک مکان واحد که دارای دو طبقه است

اگر زن و مرد در در یک مکان واحد باشند ولی زن در مکان باالتر مانند طبقه دوم ولی جلوتر یا مساوی مرد نماز  بخواند، نماز چده  

 1حکمی دارد؟
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شد که صدق محاذات و تقدم زن بر مرد نکند، اشکالی ندارد. )حضدرت امدام، آیدات عظدام سیسدتانی،      اگر بلندی در حدی با -

 مکارم(

 شرایط از بین رفتن بطالن یا کراهت نماز مرد و زن در یک مکان

 1موجب بطالن یا کراهت نماز نمی شود؟  -طبق فتاوایی که بیان شد  –تساوی یا تقدم زن بر مرد  صورتیدرچه 

 نها حائلی مانند پرده باشد.. بین آ1

 سیستانی(اهلل  یتآذراع فاصله باشد. )حضرت امام، 11. بین آنها 2

 متر است. 021متر و به فتوای آیت اهلل سیستانی حدود 1مکارم، حدود اهلل  یتآذراع به فتوای 11نکته: 

 کیفیت حائل بین زن و مرد

 2آیا در حائل بین مرد و زن، دیده نشدن هم شرط است؟

 مکارم(اهلل  یتآنابر احتیاط واجب شرط است )حضرت امام، ب -

 اهلل یدت آ. )چند مانع از مشاهده نباشد و بتوانند همددیگر را ببینندد  هرکافی است که عرفاً حائل و مانع محسوب شود چیزی   -

 سیستانی(

 حکم نماز مرد و زن درجایی که با هم وارد نماز شده اند

 1، نماز چه حکمی دارد؟تد و با هم  وارد نماز شوندیا جلوتر بایس مرداگر زن برابر 

نمازش  یاست که دومبهتر که نماز را دوباره بخوانند و اگر یکی بعد از دیگری به نماز بایستد نماز صحیح است و بهتر است   -

 ()حضرت امام را دوباره بخواند.

که یکی زودتر از دیگری مشغول نماز شود، نماز نفدری  تیدر صور و بنابر احتیاط واجب، هر دو نفر باید نماز را دوباره بخوانند -

که دیرتر تکبیرۀ االحرام را گفته، بنابر احتیاط واجب، باطل است و نماز نفر اول که زودتر تکبیرۀ االحرام را گفته، در صورتی 

هار متر و نیم از نفدر دیگدر فاصدله    که بتواند در بین نماز، مثالً حائلی مانند پرده بین خود و نفر دیگر ایجاد کند یا بیش از چ

یا اگر مرد است، راه رفته و از زنی که در بین نماز، مقابل او مشغول نماز شده، جلوتر بایستد و اگر زن است، عقب آمده  بگیرد

م، بنابر باید این کار را انجام دهد و گرنه نماز نفر اول ه -که نمازش صحیح باشد برای آن -و از آن مرد عقب تر قرار گیرد 

دهد و در این صورت، نمداز نفدر اول صدحیح    احتیاط واجب، باطل است امّا اگر این کارها امکان پذیر نیست نماز را ادامه می
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 . )آیت اهلل سیستانی(است

ی بده  نماز را دوباره بخوانند ولی اگر یکی زودتدر از دیگدر   یدبا ،و با هم وارد نماز شوند دنیستباشرعی  در کمتر از فاصلهاگر  -

 مکارم(اهلل  یتآ. )نماز بایستد فقط کسی که بعد مشغول نماز شده باید نمازش را دوباره بخواند

 

 نماز در کعبه و بام آن  
 1نماز در خانه کعبه و بر بام آن درحال ناچاری چه حکمی دارد؟

 الف( نماز واجب:

 ()حضرت امامدر خانه کعبه و بر بام آن نماز واجب خواندن مکروه است  -

)امدام   است که بر بام کعبده نمداز نخواندد    واجب آن یاطاحت یکعبه مکروه است، ول یه جا آوردن نماز واجب در داخل خانهب -

 خامنه ای(

 )آیات عظام سیستانی، مکارم( احتیاط واجب آن است که در  خانه کعبه و بر بام ان نماز واجب را نخوانند. -

 .حال ناچاری مانع ندارددر خانه کعبه و بر بام آن در نماز  :1نکته 

 نماز بخواندد  یستادهبماند و ا یکعبه مقابل او باق یفضا ازیزیحاالت چهمه در یدکه بر بام کعبه نماز بخواند با یدر صورت: 2نکته

 )حضرت امام، آیات عظام سیستانی، مکارم(

 ب( نماز مستحب:

که مستحب است در داخل خانه مقابل هر رکندی دو رکعدت   خواندن نماز مستحب در خانه کعبه و بر بام آن اشکال ندارد، بل -

 (سیستانیاهلل  یتآ )حضرت امام، نماز بخوانند.

نماز مستحبّ اشکال ندارد، بلکه مستحبّ است  در داخل  خانه کعبه در مقابل هر زاویه ای دو رکعت نماز بخوانند، ولی نماز  -

 آیت اهلل مکارم(. )ددار اشکال -مستحبّ یا واجب خواه–بر پشت بام کعبه 

 نماز خواندن در معابد یهود و نصاری
 2نماز در معبد یهود یا نصاری چه حکمی دارد؟

)حضرت امام، آیات  مثل سایر مساجد مسلمین. باشد بدون اذن صاحبان آنهاصحیح است هرچند نماز در معبد یهود و نصارى  -

 عظام سیستانی، مکارم(

                                                 
 111، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج11ی، ممصلالمکان ه، فصل فی کتاب الصال ،1ج ی،العروه الوثق. 1
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 نماز خواندن در مجلس گناه
 1مجلس گناه، چه حکمی دارد؟در  خواندننماز 

)حضدرت امدام،    باطل نیست ولی گوش دادن به آنها حرام است.، خواندن در جایی که تار و مانند ان استعمال می کنندنماز  -

 سیستانی(اهلل  یتآ

 ل دارد.نماز خواندن در محلّی که مجلس گناه است، مثالً در آنجا شراب می نوشند، قمار می زنند، غیبدت مدی کنندد، اشدکا     -

 (.مکارماهلل  یتآ)

 نماز خواندن در جای خلوتی که نامحرم وجود دارد
 2نماز خواندن در جای خلوتی که نامحرم حضور دارد، چه حکمی دارد؟

 (.سیستانیاهلل  یتآنماز صحیح است )حضرت امام،  -

 (مکارم)ایت اهلل  نماز خواندن اشکال دارد. -

 مراجعه شود. 2001و م 111، ممراجع خلوت به توضیح المسائلنکته: حکم بودن مردو زن نامحرم در مکان 

 استحباب خواندن نماز در مکان های مختلف
 آیا خواندن نماز در مکان های متعدد استحباب دارد؟

ى او شهادت دهند. ى آن اماکن در بارهدر اماکن متعدده به جا آورد تا روز قیامت همه نمازهاى خود را  مستحب است نمازگزار

ال، بل هاهنا و هاهنا، »فی الخبر:سأل الراوی أبا عبد اللّه علیه السالم یصلّی الرجل نوافله فی موضع أو یفرّقها؟ قال علیه السالم: ف

 «.صلّوا من المساجد فی بقاع مختلفة، فإنّ کلّ بقعة تشهد للمصلّی علیها یوم القیامة»و عنه علیه السالم: « فإنّها تشهد له یوم القیامة

روى است کسى از حضرت صادق علیه السالم سؤال کرد که مرد نوافل خود را در یک جا به جا آورد یا تفریق کند؟ حضرت و م

فرمودند: نه، بلکه اینجا و آنجا نماز بخواند تا شهادت دهد براى او در قیامت. و هم از آن حضرت منقول است که فرمودند: نماز کنید 

)حضرت امام، آیات عظام  دهد براى نمازگزار در روز قیامت.ى مختلفه زیرا که هر بقعه شهادت مىها]بخوانید[ از مساجد در بقعه

 1سیستانی، مکارم(

 حائل گذاشتن بین نمازگزار و عبور کنندگان
 0حائل گذاشتن بین نمازگزار و عبور کنندگان چه حکمی دارد؟

درصورتی که حائلی مثدل دیدوار و صدف     روبروی اوستخواند یا کسی کسی که در محلّ عبور مردم نماز می مستحب است -

                                                 
   1111، س2ات، ج؛ بهجت، استفتائ111و احکام جوانان، م 211، س1؛ فاضل، جامع المسائل ،ج111، م1. توضیح المسائل مراجع، ج1
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)حضرت امام، آیات  .جلوی خود چیزی بگذارد و اگر تسبیح یا عصا یا چوب یا ریسمانی هم باشد کافی استمقابل او نباشد، 

 سیستانی، مکارم(عظام 

 مکروهات مکان نمازگزار
 1چه مکانهایی نماز در آنها مکروه است؟

 به عنوان مکروهات مکان نمازگزار ذکر کرده اند:  مواردی که برخی از فقهاء

 چند روبروی نمازگزار نباشد.هرجاندار باشد در جایی که عکس  .1
 البته اگر روی آن را بپوشاند، کراهت برداشته می شود. مجسّمه جاندار روبروی نمازگزار باشد. کهدر جایی  .2
 .و هر جا که کوره آتش باشد آشپزخانه .1

 2)آیت اهلل مکارم( روشن نباشد. یشعله ا یچه هینککراهت دارد مگر ا -
 مقابل آتش و چراغ.  .0
 کنند زحمت نباشد و چنانچه زحمت باشد، مزاحمت حرام است.در جاده و خیابان و کوچه، اگر برای کسانی که عبور می .1
 .همسایه مسجد، اگر عذری نداشته باشد، مکروه است در غیر مسجد نماز بخواند .1
 به نمازگزار است.مقابل انسانی که رو  .1
 مقابل درِ باز. .1
 مقابل کتاب یا قرآن باز و مقابل هر چیزی که سبب حواس پرتی می شود. .1
 حمام. .11
 دان.زباله .11
 دستشویی )مکان تخلی(.  .12
 .ای که محلّ ادرار باشدمقابل چاه و چاله .11
 مقابل عذره )مدفوع(. .10
 مقابل دیواری که از چاه دستشویی نم زده است.  .11
 از آن متنفّر باشد.مکان کثیف که طبع  .11
 جائى که حیوانات را در آنجا ذبح یا شتر را نحر کنند. .11
 خانه شراب. .11
 خانة مجوس )زرتشت( مگر آن که آب پاشى نماید که پس بعد از خشک شدن، نماز در آن مانعى ندارد. .11
 زمین شوره زار. .21
 زمینى که عذاب در آن نازل شده یا خسف شده باشد )دهان باز کرده باشد(. .21
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 اذان و اقامه :فصل پنجم

 در نمازهای یومیه -1
 1حکم اذان و اقامه در نمازهای یومیه چیست؟

 اقامه و اذان 2یومیّه )اداء یا قضا، کامل یا شکسته، فرادا یا جماعت( نمازهای از پیش است مستحب زن و مرد برای -
 بگویند. )حضرت امام(

 مغرب و صبح نمازهای مورد در استحباب این و بگویند، اقامه و اذان روز،شبانه واجب نمازهای از پیش است مستحب -
 است. )امام خامنه ای( تأکید مورد جماعت، نماز مخصوصاً

 1)اداء یا قضا، کامل یا شکسته، فرادا یا جماعت( روزی شبانه واجب نمازهای از پیش است مستحب زن و مرد برای -
 است شده تأکید بیشتر مغرب و صبح نماز خصوصاً ادایی نماز برای امهاق و اذان گفتن و بگویند اقامه سپس و اذان

)آیت  .نکنند ترک را اقامه مردان است مستحب احتیاط بلکه شده؛ بیشتری تأکید مردان برای اقامه و اذان گفتن همچنین
 اهلل سیستانی(

. «اقامه» مخصوصاً نشود، ترک مکاناال حتّى است و بهتر بگویند اقامه و اذان یومیّه نمازهاى از پیش است مستحبّ -
 )آیت اهلل مکارم(

باشد لذا نگفتن اذان و اقامه برای نماز در مورد بدانوان   مستقلبعید نیست گفتن اذان و اقامه نماز برای بانوان مستحب  نکته:

 0شود که نمازشان فاقد مرتبه عالی از کمال باشد. )آیت اهلل سیستانی(موجب نمی

 5حبیدر نمازهای مست -2
 حکم اذان و اقامه در نمازهای مستحبی چیست؟

 اذان و اقامه در غیر از نمازهای یومیه واجب مشروع نیست. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

 نماز عید فطر، قربان و نمازهای واجب دیگر
 مرتبه سه دیگر واجب نمازهای در و «الصالۀ» بگویند: مرتبه سه قربان، و فطر عید نماز از مستحب است پیش نکته:

 1)حضرت امام( .بگوید رجاء قصد به را «الصالۀ»

)آیت اهلل  .است مستحب «الصلوۀ» مرتبه سه گفتن شود، خوانده جماعت به که صورتی در قربان و فطر عید نماز از قبل ولی -

                                                 
. توضیح 11، درس 1رساله آموزشی، ج .1111/11/11: استفتاء تاریخ    101211: استفتاء ، امام خامنه ای، سایت ادمین، شماره111. توضیح المسائل م 1

 .101 . توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مساله1111المسائل جامع، م

 .اإلقامة و األذان فی . العروه الوثقی، فصل 2

 .اإلقامة و األذان فی . العروه الوثقی، فصل 1

 .1121جامع،  المسائل توضیح - 0

 ، کتاب الصاله، فصل فی األذان و اإلقامة؛1العروۀ الوثقى مع التعلیقات، ج ؛1111، م1جامع، ج. آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل  1
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 1سیستانی(

 2یت اهلل مکارم(. )آ«الصّاله» بگویند پروردگار مطلوبیّت امید به مرتبه سه بلکه -

 3در اذان اعالم -3
 حکم اذان اعالم
 0اذان اعالم چیست؟

اذان دو قسم است: اذان اعالم و اذان نماز، اذان اعالم باید در اول وقت باشد بخالف اذان نماز که متصل به نماز  -
 ت امام ره(است ولو نماز در آخر وقت خوانده شود و در اذان اعالم قصد قربت نیز در آن شرط نیست. )حضر

 بلند صدای با آن تکرار و یومیه، واجب نمازهای وقت اول در( شودمی گفته وقت دخول اعالم برای که) اعالمی اذان -
 )امام خامنه ای( .است مؤکد شرعی مستحبات از شنوندگان طرف از

 اذان. نامندمی اعالم ناذا را آن و است جایز شده، داخل نماز وقت که شود اعالم دیگران به اینکه برای اذان گفتن -
 )آیت اهلل سیستانی( .نیست الزم آن در قربت قصد ولی باشد مرد آن مؤذّن و شود گفته وقت اوّل در است الزم اعالم

 نماز قصد بدون وقت دخول اعالم براى اذان وگفتن بگویند نماز قصد به همیشه را اذان که است آن واجب احتیاط -
  مکارم(است. )آیت اهلل مشکل آن از بعد

  خصوصیات اذان اعالم

 1 خصوصیات اذان اعالم را بیان نمایید.

 الف. اذان اعالم باید در اول وقت گفته شود. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(.

  ب. موذن باید مرد باشد. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(.
 ، امام خامنه ای و آیت اهلل سیستانی(.ج. قصد قربت در اذان اعالم شرط نیست. )حضرت امام

 کفایت اذان رسانه از اذان نماز
 1استفاده کرد؟ رادیو توان به جاى مؤذن ازآیا مى

                                                 
 1111 سیستانی، مسأله اهلل آیت جامع . توضیح المسائل 1
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 پخش صوت ضبط نوار وسیله به که اذانى البته کند می اقامه و اذان از کفایت باشد، مستقیم و زنده صورت به اگر -
 امام( حضرت) باشد نمی سقوط موجب شود،مى

 . )امام خامنه ای(ندارد را مؤذن اذان حکم شودمی پخش صوت ضبط نوار وسیله به که ذانیا -

 )آیت اهلل مکارم( .بگویند اذان باید نمازگزاران خود بلکه نیست، کافى نماز براى آن مانند و رادیو از اذان شنیدن -

 کفایت اذان اعالم در یک مکان از اعتاب مقدسه
که چند نماز جماعت هم زمان برگزار  ییدر مجموعه ها یاگفت. آ یزشود به قصد اذان نماز ن یفرمودند اذان اعالم را م

 یاالسالم را از مثال مسجد گوهرشاد  یهمثل اعتاب مقدسه اگر موذن واحد اذان اعالم آن مجموعه مثل حرم امام رضا عل یشودم

 یجماعت در شبستانها یتمام نمازها یاخارج از مسجد  یاجماعته یرداشته باشد سا یزو قصد اذان نماز را ن یدرواق امام بگو

است؟  یجماعت کاف یک یاذان اعالن به قصد نماز فقط برا یک یا یشوندم یازن یاز گفتن اذان نماز ب یمسجد همگ

مسجد اذان اعالن به  داخلاست که از  ین. فرض ما ایدانندرا شرط م یتسقوط اذان وحدت مکان و مسجد یبرا یدمستحضر

 2مجموعه حرم باشد. یصد اذان نماز زنده گفته شود و قصد موذن تمام نمازهاق

 کند. یم یتدر فرض سؤال کفا  -

 کیفیت اذان و اقامه
 کیفیت اذان و اقامه را توضیح دهید.

 عَلَی حَیَّ» ،«اهللِ رَسُوْلُ مَّداًمُحَ أنَّ أَشْهَدُ» ،«اهللُ إلّا إِلهَ ال أَنْ أَشْهَدُ» مرتبه، چهار «أَکْبَرُ اهللُ: »است جمله هیجده اذان -
 جمله هفده اقامه و مرتبه دو یک هر«  اهللُ إلَّا إِلهَ ال» ،«أَکْبَرُ اهللُ» ،«الْعَمَلِ خَیرِ عَلی حَیَّ» ،«الفَالحِ عَلی حَیَّ» ،«الصَّالۀِ
عَلی  حَیَّ» گفتن از بعد و شودمی کم آن آخر از «اهللُ اإلَّ إِلهَ ال» مرتبه یک و اذان اول از «أَکْبَرُ اهلَلُ» مرتبه دو یعنی است،
ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل )حضرت امام، امام خامنه .نمود اضافه «الصَّالَۀُ قامَتِ قَدْ» مرتبه دو باید «الْعَمَلِ خَیرِ

 1مکارم(

 دارد عجله که کسی و مسافر و اقامه اذان

  4ل اذان و اقامه را یکبار بگویند؟آیا مسافر و مستعجل می توانند فصو

جایز است هرکدام از فصول اذان و اقامه را یکبار رجاءً بگوید و می تواند به یکی از اذان یا اقامه اکتفا نماید. )حضرت  -
 امام(
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 اذان برای و نماید اکتفا تنها اقامه به است جایز همچنانکه بگوید یکبار را اقامه و اذان فصول از کدام هر است جایز -
 (سیستانی آیت اهلل) نشد. یافت مستندی تنها

 نماید اکتفا تنها اقامه به تواند می هرچند نیست جایز واجب احتیاط بنابر واقامه اذان فصول گفتن یکبار به کردن اکتفا -
 (مکارم اهلل آیت) نیافتیم. دلیلی تنها اذان برای و

 فرق اذان زنان و مردان
 1دارد؟ آیا اذان زنان با مردان تفاوت

 جایز نیز شهادتین گفتن به اکتفاء بلکه نمایند شهادتین و تکبیر گفتن به اکتفاء تنها اذان، از است جایز بانوان برای -
 اکتفاء «وَرَسُوْلُهُ عَبْدُهُ مُحَمَّداً وَأَنَّ اهللُ إلّا إلهَ ال أَنْ أَشْهَدُ أکْبَر، اهللُ» گفتن به اقامه در است جایز بانوان برای نیز و است
 )آیت اهلل سیستانی( .بگویند کامل طور به را اقامه و اذان که است آن بهتر هرچند نمایند

 به و بگوید، را شهادتین و تکبیر چهار تنها کامل، اذان جاى به تواند مى باشد، مایل زن اگر ولى ;ندارد هم با تفاوتى -
 )آیت اهلل مکارم( .بدهد( وآله علیه اهلل صلى)اکرم امبرپی نبوّت و خداوند وحدانیّت به شهادت و تکبیر دو اقامه جاى

 شهادت به والیت امیرالمومنین علیه السالم

  2است؟ گفتن آن چه حکمی دارد؟ و اقامه آیا شهادت به والیت امیر المومنین علیه السالم جزو اذان

به قصد « ان محمداً رسول اهلل اشهد»جزء اذان و اقامه نیست ولی خوب است بعد از « اشهد ان علیاً ولی اهلل»  -
  (قربت گفته شود. )حضرت امام

 نیست، اقامه و اذان جزو( است خلق یهمه بر خدا ولی( ع)علی دهممی گواهی یعنی) «اهللِ وَلِیُّ عَلِیّاً اَنَّ اَشْهَدُ» گفتن -
 خامنه ای(. )امام شود گفته مطلقه قربت قصد به باید و است مهم و خوب تشیع شعار عنوان به ولی

 «اهللِ وَ وَلیُّ الْمُؤْمِنینَ أمیرُ عَلیّاً أنَّ أَشْهَدُ» یا «الْمُؤْمِنینَ أمیرُ عَلیّاً أنَّ أَشْهَدُ» یا «اهللِ وَلِیُّ عَلیّاً أَنَّ أَشْهَدُ» هایعبارت -
 امیر) إمارت و والیت به گواهی و شهادت هرچند نیست اقامه و اذان جزء «اهللِ وَلیُّ الْمُؤْمِنینَ أمیرَ عَلیّاً أنَّ أَشْهَدُ» یا

 باشدمی( آله و علیه اهلل صلى)اکرم  رسول رسالت به شهادت کننده کامل و است مستحب خود خودی به( بودن المؤمنین
 (سیستانی اهلل )آیت. شود گفته قربت نیّت به «اهللِ رَسُوْلُ مُحَمَّداً أنَّ أَشْهَدُ» از بعد جزئیت، قصد بدون است خوب این بنابر

 به قصد تبرّک گفته شود، لکن به صورتی که معلوم شود جزء آن نیست. )آِیت اهلل مکارم( -

 علیها اهلل سالم زهرا حضرت عصمت به شهادت
 1دارد؟ حکمی چه قربت و تبرک قصد به اقامه و اذان در علیها اهلل سالم زهرا حضرت عصمت به شهادت

 امامیه طائفه نزد مخصوصا اسالم جهان در علیها اهلل زهرا سالم فاطمه رتحض عصمت و رفیع منزلت و شامخ مقام -
 جایز دارد، که تبعاتی مالحظه به اقامه و اذان فصول بر آن به شهادت کردن اضافه حال عین در ولی است واضح و مبرهن
 )امام خامنه ای( .باشد تبرک قصد به چند هر نیست

                                                 
 .211س 2. استفتائات آیت اهلل مکارم ج1121مسأله سیستانی اهلل آیت جامع ل. توضیح المسائ 1

 .101م آیت اهلل مکارم، توضیح المسائل 1110 مسألهتوضیح المسائل جامع آیت اهلل سیستانی  .11رساله آموزشی، درس  .111توضیح المسائل مراجع م  .2
 و سایت آیت اهلل مکارم: 1111/11/21: اءاستفت تاریخ    120111: استفتاء ادمین، شماره . سایت 1
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https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44518&mid=253286


111 

 

 گردد. )آیت اهلل مکارم( مى نماز بطالن موجب و نماز، در نه و است جایز اقامه و اذان در نه رابعه شهادت -

 گفتن اذان یا اقامه تنها
 1آیا نماز گزار می تواند فقط اذان یا اقامه را به تنهایی بگوید؟

 گفتن اقامه تنها اشکالی ندارد و نسبت به گفتن اذان تنها:

 جایز است. )حضرت امام( -

  سیستانی(مشروعیت آن ثابت نیست. )آیت اهلل -

 بنابر احتیاط واجب ترک شود. )آیت اهلل مکارم( -

 کیفیت اذان و اقامه در نماز قضا
 2است؟ چگونهاذان و اقامه در نماز قضا 

اگر فرد بخواهد چند نماز قضا بخواند، برای نماز اول اذان و اقامه بگوید و برای نمازهای بعدی بنابر احتیاط واجب،  -
 مکارم(.اهلل نها بگوید )حضرت امام و آیت اذان را ترک کند و اقامة ت

اگر فرد بخواهد چند نماز قضا بخواند، برای نماز اول اذان و اقامه و برای نمازهای بعدی اقامه بگوید )آیت اهلل  -
 سیستانی(.

 شرایط اذان و اقامه

 بررسی شرایط موذن و اقامه گو
 بلوغ -1

 1آیا اذان و اقامه نابالغ مشروع است؟

 :جماعت نماز مانند دیگران و برای است صحیح خودش برای نابالغ اقامه و اذان  
 بلوغ شرط صحت اذان نیست و اذان بچه نابالغ ممیز نیز کافی است. )حضرت امام، امام خامنه ای( -

 جماعت نماز برای ممیز بالغنا بچه یا نماید حکایت یا بشنود را ممیز بالغنا بچه اذان انسان اگر و نیست شرط اذان در بلوغ -
)آیت اهلل  .کرد اکتفاء ممیز نابالغ بچّه اقامه به تواننمی واجب احتیاط بنابر امّا نمود اکتفاء آن به توانمی بگوید اذان

 سیستانی(

 (آیت اهلل مکارم) است. اشکال محل نابالغ اقامه به اکتفا ولی است صحیح نابالغ اذان -

                                                 
، 111، اذان و اقامه، ص1؛ بهجت، جامع المسائل، ج1االقامه، م االذان و ی مستحباتفصل ففصل فی االذان و االقامه و کتاب الصلوه،  ی،العروه الوثق. 1

 اکتفا به اقامه برای نماز.

؛ 110، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج110، م2؛ وحید، منهاج الصالحین، ج110، م1خویی، منهاج الصالحین، ج؛2، ماالذان و االقامه یکتاب الصلوه، فصل ف. العروۀ الوثقی، 2

 .111، س1فاضل، استفتائات، ج
توضیح  1111/11/11: استفتاء تاریخ    111210: استفتاء واالقامة الثانی فی الشرائط، سایت ادمین، شماره االذان  شرائط فی فصل الوثقی، . العروه1

 .1111مسأله سیستانی اهلل آیت جامع المسائل



111 

 

 عقل و ایمان -3و  2
 1ذان و اقامه شرط است؟آیا عقل و ایمان در ا

 عقل و ایمان در اذان و اقامه شرط است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( -

 بنابر احتیاط عقل و ایمان شرط است. )آیت اهلل مکارم( -

 ذکوریت -4
 2آیا اکتفاء به اذان و اقامه زن برای جماعت مردان صحیح است؟

 یاط واجب کافی نیست. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(در غیر محارم به فتوا کافی نیست و در محارم به احت -

 )امام خامنه ای( .است اشکال محل مرد برای زن اذان به اکتفا -

 کافی نیست. )آیت اهلل مکارم( -

 قربت نیت و قصد -5
 1آیا قصد قربت در اذان و اقامه شرط است؟

 است. )حضرت امام(قصد قربت شرط است و البته تعیین نمازی که می خواهد بخواند نیز شرط  -

 اقامه و اذان اگر و شود گفته صحیح عربی به نیز و اخالص و قربت قصد با آن جمالت تمام در باید نماز اقامه و اذان -
 قضا نماز و ادا نماز خواندن قصد که کسی مثالً شودمی گفته نماز کدام برای که شود معیّن باید باشد مشترک نماز چند بین
 معیّن باید بخواند قضا نماز چند دارد قصد که کسی یا است، نماز کدام برای گویدمی که ایاقامه و اذان کند معیّن باید دارد
 )آیت اهلل سیستانی( .است قضا نماز کدام برای گویدمی که ایاقامه و اذان کند

 مکارم( اهلل لکن دلیلی بر اعتبار و تعیین نوع نماز نیست. )آیت است شرط قربت قصد -

 ر اذان اعالم قصد قربت شرط نیست. )حضرت امام ره، آیت اهلل سیستانی(د نکته:

 طهارت -6
 4حکم طهارت در اذان و اقامه چیست؟

 در اذان طهارت مستحب است و اما در اقامه: 
 طهارت شرط صحت اقامه است. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(. -

 یستانی(.بنابر احتیاط واجب طهارت شرط صحت اقامه است. )آیت اهلل س -

                                                 
 .1111مسأله سیستانی اهلل آیت جامع توضیح المسائل (واالقامة االذان شرائط فی) . العروه الوثقی، فصل1

.خوئی و وحید، 11؛ رساله آموزشی، درس 111العروه الوثقی، کتاب الصلوه، فصل فی شرایط االذان و االقامه، مقدمه، الثانی؛ توضیح المسائل مراجع، م . 2
، نماز، اذان و اقامه، شرائط 1؛ بهجت، جامع المسائل، ج1111، م1ل جامع، ج، اذان و اقامه، الفصل الثالث؛ سیستانی، توضیح المسائ2منهاج الصالحین، ج

 ؛011موذن؛ امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س
 1111مسأله سیستانی اهلل آیت جامع توضیح المسائل .واالقامة االذان فی شرائط  فصل الوثقی، . العروه1

؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، 111، م1الذان و االقامه، مقدمه، السابع؛ توضیح المسائل مراجع، ج. العروه الوثقی، کتاب الصلوه، فصل فی شرایط ا 0
؛ امام خامنه ای، 101، کتاب الصاله، االذان و االقامه، الفصل الرابع؛ شبیری، المسائل الشرعیه، م2؛ خوئی و وحید، منهاج الصالحین، ج1111، م1ج

 1111/11/12استفتاء:  یختار 111111شماره استفتاء: استفتاء خصوصی، 
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 قبله -7
 1آیا رعایت قبله حین اذان و اقامه مستحب است؟

 در اذان رعایت قبله مستحب است و اما در اقامه:

 ای، آیت اهلل سیستانی(رعایت قبله مستحب است. )حضرت امام، امام خامنه -
 . )آیت اهلل مکارم(زم رو به قبله باشدال احتیاط بنابر -

 قیام -8
 2قیام شرط است؟ آیا در صحت اذان و اقامه

 در اذان رعایت قیام مستحب است ولی در اقامه: 

 قیام مستحب است )حضرت امام، امام خامنه ای(. -

 )آیت اهلل سیستانی( .بگوید ایستادن و قیام حال در را آن باید فرد امکان، صورت در اقامه بودن صحیح برای -

 (باید در هنگام گفتن اقامه ایستاده باشد. )آیت اهلل مکارم -

 بررسی دیگر شرایط اذان و اقامه
 عربی و صحیح باشد

 1آیا خواندن ترجمه اذان و اقامه کفایت از اذان و اقامه می کند؟ 

 مثالً یا بگوید، دیگر حرف حرفی جای به یا بگوید، غلط عربی به اگر شود پس گفته صحیح عربی به باید اقامه و اذان -
 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( نیست. صحیح بگوید فارسی به را آنها ترجمه

 ایدن  آیا شود، می گفته «هاء» با «الصاله علی حیّ» اذان در ولی شود می ختم «تاء» حرف به «صالة» کلمه که دانیم می

 4است؟ صحیح

 )امام خامنه ای( .است متعیّن بلکه ندارد، اشکال وقف هنگام هاء، به صلوۀ لفظ ختم -

 وقت رعایت گردد
 1حکم اذان و اقامه قبل از وقت چیست؟

                                                 
؛  101؛  شبیری، توضیح المسائل، م 111، م1العروه الوثقی، کتاب الصلوه، اذان و اقامه، فصل فی مستحبات اذان و اقامه؛ توضیح المسائل مراجع، ج . 1

؛ امام خامنه ای، استفتاء از سایت، 1121، س2تفتائات، جالرابع؛ بهجت، اس الفصل االقامه، و االذان الصاله، کتاب ،2ج الصالحین، وحید و خویی، منهاج
 ؛1111/11/10تاریخ استفتاء:     120111 :شماره استفتاء

؛  امام خامنه ای، استفتاء 111، م1ثقی، کتاب الصلوه، فصل فی االذان و االقامه، فصل فی مستحبات اذان و اقامه؛ توضیح المسائل مراجع، جالعروه الو . 2
الرابع؛  الفصل االقامه، و االذان الصاله، کتاب ،2ج الصالحین، ؛ وحید و خویی، منهاج1111/11/10تاریخ استفتاء: 120111 :شماره استفتاءاز سایت، 

 اهلل آیت جامع ، کتاب الصاله، مستحبات اذان و اقامه؛ توضیح المسائل1؛ بهجت، جامع المسائل، ج1110، م1سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج
 .1110 مسأله سیستانی

: استفتاء تاریخ    111111: استفتاء . سایت ادمین، شماره110 مسأله مراجع، المسائل توضیح .واالقامة االذان  شرائط فی فصل الوثقی، . العروه 1

1111/11/12. 

 012س اجوبةاالستفتائات، ای، خامنه . امام 0

 سیستانی اهلل آیت جامع توضیح المسائل 1111/11/12: استفتاء تاریخ    111111: استفتاء .سایت ادمین، شماره111المسائل مراجع، مسئله  توضیح .1

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=824519
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=824519
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 باطل بگویند وقت از پیش فراموشی روی از یا عمداً اگر و شود گفته نماز وقت شدن داخل از بعد باید اقامه و اذان -
 است. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم(

 باطل بگوید، وقت از پیش فراموشی، روی از یا عمداً اگر و شود گفته نماز وقت رسیدن فرا از بعد باید اقامه و اذان -
 سیستانی( اهلل شود. )آیتمی نماز آن صحّت به حکم رسد، فرا نماز بین در وقت اگر که صورتی در است مگر

  گفتن اذان اعالم لحظاتی قبل از وقت
 1گفت؟ اعالم قصد به فجر طلوع از قبل شود می را صبح آیا اذان

 رچه احتیاط مستحب اعاده بعد از دخول وقت است. )حضرت امام(جایز است؛ گ -

اذان صبح را می شود قبل از طلوع فجر به قصد اعالم گفت، گرچه احتیاط مستحب است که به قصد ورود نگوید  -
ان در بلکه برای انگیزه ای عقالئی مثل بیدار کردن مومنین برای نماز اول وقت بگوید، به هر حال این اذان کفایت از اذ

 )آیت اهلل سیستانی( .وقت نمی کند

قبال گذشت که اذان اعالم مشروع نیست، بنابر این به قصد اعالم نمی شود گفت و همچنین به قصد نماز هم نمی  -
شود گفت چون هنوز وقت داخل نشده است بلکه می تواند این اذان را به انگیزه آماده سازی مردم گفت و اگر با اذان نماز 

 کند و مردم را به اشنباه می اندازد احتیاط ترک است. )آیت اهلل مکارم( مزاحمت می

 ترتیب  و مواالت رعایت گردد
 حکم رعایت ترتیب و مواالت در اذان و اقامه را ذکر نمایید.

 یندبگو اذان از قبل اگر عمدا و یا سهوا و یا از روی جهل اقامه را و شود گفته اذان از بعد باید اقامه الف( ترتیب:

 علی حی» از پیش را «الفالح علی حی» مثالً بگویند، ترتیب بدون را اقامه و اذان کلمات نیست و همچنین اگر صحیح
 2)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( .بگوید دوباره خورده، هم به ترتیب به که جایی از باید بگویند «الصالۀ

 اقامه این اذان گفته که را اذانی که دهد فاصله قدری به آنها بین اگر و ندهد اصلهف اقامه و اذان بین باید ب( مواالت:

 و اذان که دهد فاصله قدری به نماز و اقامه و اذان بین اگر نیز و بگوید را اقامه و اذان دوباره است مستحب نشود حساب
)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل  .بگوید اقامه و اذان نماز، آن برای دوباره است مستحب نشود حساب نماز آن اقامه

 1سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 غنا و لهو نباشد
 0اگر در اذان و اقامه صدا را در گلو بیندازد، چه حکمی دارد؟

خوانى که در مجالس لهو و بازیگری معمول است اذان و اقامه را بگوید، حرام چنانچه غنا شود، یعنى به طور آوازه -
 باشد )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( ر غنا نشود مکروه مىاست و اگ

                                                                                                                                                                        
 .1111مسأله

 .واالقامة االذان  شرائط فی فصل الوثقی، . العروه 1

 .112و 111مراجع، مسئله  المسائل . توضیح 2

: استفتاء تاریخ 111112: استفتاء . سایت ادمین امام خامنه ای شماره111مسئله مراجع، المسائل توضیح.واالقامة االذان  شرائط فی فصل الوثقی، . العروه 1

1111/11/12 

 121، م1العروه الوثقی، کتاب الصلوه، فصل فی االذان و االقامه، مقدمه؛ توضیح المسائل مراجع، ج . 0
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 است. )آیت اهلل مکارم( باطل و حرام است، لعب و لهو مجالس مناسب که آهنگى یعنى غنا بصورت گفتن اذان -

 سقوط اذان و اقامه

 در نماز جماعت
 1در چه صورتی اذان و اقامه از کسی که وارد جماعتی می شود ساقط است؟

نباید براى نماز خود اذان  ،نماز جماعت اذان و اقامه گفته باشند آن براىکه شود ه نماز جماعتى حاضر مىکسى که ب -
 )حضرت امام، امام خامنه ای( و مشروع نیست. و اقامه بگوید

 اذان و اقامه از او ساقط خواند،یکه با آن جماعت نماز م یاذان و اقامه گفته باشند، کس ینماز جماعت یاگر برا -
 یدر شُرُف برگزار یاکه نماز جماعت بر پا شده باشد  ینا ینب یستن یباشد و فرق یدههرچند اذان و اقامه را نشن شودیم

مأموم وارد جماعت  یاکه امام وارد جماعت شود  یستن یباشد فرق یکنماز جماعت نزد یکه برگزار یدر صورت یزباشد و ن
 . )آیت اهلل سیستانی(گردد

براى بنابر احتیاط واجب  ،نماز جماعت اذان و اقامه گفته باشند آن براىکه شود ز جماعتى حاضر مىکسى که به نما -
 . )آیت اهلل مکارم(گویدننماز خود اذان و اقامه 

 اقامه و شرایط سقوط اذان
 2شرایط سقوط اذان و اقامه برای کسی که به مسجد برای خواندن نماز رفته است چیست؟

از به مسجد رود و بخواهد نماز فرادا یا جماعت دیگری بخواند و در حالی وارد شود که مردم اگر براى خواندن نم -
مشغول جماعت هستند یا اینکه ببیند جماعت تمام شده تا وقتى که صفها به هم نخورده و جمعیت متفرق نشده با 

 شرایطی که بیان می شود اذان و اقامه ساقط می شود:

 عت اذان و اقامه گفته شده باشد. در صورتى که براى جما اول:
 . دوم: نماز جماعت در مسجد باشد

نماز جماعت، باطل نباشد. به عنوان مثال اگر امام جماعت عادل نباشد و مأمومین نیز از این امر اطّالع  سوم:
 . شودباشند، اذان و اقامه ساقط نمیداشته

 .باشد مکاننماز او و نماز جماعت در یک  چهارم:
 . نماز جماعت و نماز او، هر دو اداء باشد پنجم:
وقت نماز او و نماز جماعت مشترک باشد، مثالً هر دو نماز ظهر یا هر دو نماز عصر بخوانند، یا اینکه نماز  ششم:

 کس. )حضرت امام، آیات عظام سیستانی و مکارم(بخواند یا برعجماعت، ظهر بوده و او نماز عصر 

 مساله سقوط اذان و اقامه الحاق غیر مسجد به مسجد در
 1آیا در مساله فوق، مکانهایی که مسجد نیستند، ملحق به مسجد می شوند؟

                                                 
؛ 1111، م1سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج؛ 121، م1ها؛ توضیح المسائل مراجع، ج، احد1. العروه الوثقی، کتاب الصلوه، فصل فی االذان و االقامه، م1

 1111/11/11: استفتاء تاریخ    111111: استفتاء سایت ادمین امام خامنه ای، شماره
، 1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،؛ س121و م 120، م1المسائل مراجع، ج یحتوض ی؛، الثان1االذان و االقامه، م یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق .2

 ؛ 1111و م 1111م
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 تفاوتی بین مسجد و غیر مسجد نیست )حضرت امام( -

 . )آیت اهلل سیستانی(.شوداین حکم شامل غیر مسجد نمی -

 بنابر احتیاط واجب ساقط نمی شود. )آیت اهلل مکارم(. -

 سقوط اذان به تنهایی
 موارد سقوط

 2در چه مواردی اذان ساقط می شود؟

در همه مواردیکه نمازگزار دو نماز را که یک وقت مشترک دارند )نماز ظهر و عصر  و نماز مغرب و عشا( پشت سر  -
هم می خواند، اگر برای نماز اول اذان گفته باشد، اذان برای نماز دوم ساقط است خواه پشت سرهم خواندن دو نماز بهتر 

شد یا بهتر باشد مثل نماز عصر روز جمعه و نماز عصر روز عرفه و نماز عشاء شب عید قربان برای کسی که در مشعر نبا
 است )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(

در مواردیکه نمازگزار دو نماز را که یک وقت مشترک دارند )نماز ظهر و عصر  و نماز مغرب و عشا( پشت سر هم می  -
 نماز اول اذان گفته باشد، اذان برای نماز دوم ساقط است. )امام خامنه ای(خواند، اگر برای 

در همه مواردیکه نمازگزار دو نماز را که یک وقت مشترک دارند )نماز ظهر و عصر  و نماز مغرب و عشا( پشت سر  -
رهم خواندن دو نماز هم می خواند، اگر برای نماز اول اذان گفته باشد، اذان برای نماز دوم ساقط است خواه پشت س

 مستحب باشد یا مستحب نباشد. )آیت اهلل مکارم(

 حکم فاصله افتادن به مقدار تسبیحات و تعقیبات
 3اگر بین دو نماز به اندازه تسبیحات و تعقیبات دعا خواندن فاصله بیفتد، آیا اذان نماز دوم باز هم ساقط است؟

. )حضرت امام، آیت ماز اول و نماز دوم با تعقیبات و دعا ضرر نداردبرای سقوط اذان از نماز دوم فاصله افتادن بین ن -
 اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 حکم فاصله افتادن با نافله ها
 0آیا در صورت بجا آوردن نافله ها بین دو نماز، باز هم اذان از نماز دوم ساقط است؟

 خواندن نافله یومیه موجب فاصله شدن می شود. )حضرت امام(  -
 (1خواندن نافله یومیه موجب فاصله شدن نمی شود. )آیات عظام سیستانی، مکارم -

                                                                                                                                                                        
؛ 111، م1العباد، ج یههدا ی،؛ صاف1111، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،س ی؛، الثان1االذان و االقامه، م یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق . 1

و  یی؛ خو1االذان و االقامه، م یالمقدمات، المقدمه الخامسه ف ی، فصل فکتاب الصلوه یله،الوس یر؛ حضرت امام، تحر111فاضل، االحکام الواضحه، م
  .، موارد اکتفاء به اذان و اقامه121، ص1، فصل1؛ بهجت، جامع المسائل، ج110المسائل، م یحتوض یری،؛ شب111، م2ج ین،منهاج الصالح ید،وح

، 1المسائل مراجع، ج یح؛ توض2کتاب الصلوه، مقدمه الخامسه، م یله،الوس یررت امام، تحر؛ حض1االذان و االقامه، م یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 2

 1111/11/11استفتاء:  یختار    110111شماره استفتاء: امام خامنه ای، استفتاء خصوصی،  1111، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،؛ س122م
 1111، م1سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج؛ 1قامه، ماالذان و اال یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1
المسائل  یحتوض یستانی،؛ س2کتاب الصلوه، مقدمه الخامسه، م یله،الوس یرحضرت امام، تحر؛ 1االذان و االقامه، م یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 0

 111، م1النجاه، ج یله؛ بهجت، وس122المسائل مراجع، م یح؛ توض1111، م1جامع، ج
اند اگر دو نماز را با هم بخوانند فقط  است که فرموده ینشود و آن امى یدهآمده که آثار آن در عبارت بعضى از بزرگان از فقها د یش: اشتباهى پ. نکته1
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 سقوط به نحو رخصت یا عزیمت
 1؟گفتن اذان در مواردی که گفتن آن ساقط است، مشروعیت دارد آیا

ر مشروع نیست همچنین بنابر احتیاط واجب د مزدلفه در عید شب نماز عشاء و عرفه روز عصر گفتن اذان برای نماز -
 (حضرت امام. )بقیه موارد جمع هم اذان ترک شود

واجب آن است  یاطاحت ید،نماز دوم اذان بگو یو بخواهد برا یددو نماز جمع نما ین، بذکر شدهچنانچه فرد در موارد  -
رد مذکور در واجب، اذان نماز دوم را در دو مو یاطبلکه بنابر احت ید،نگو یتو به قصد مشروع یدکه اذان نماز دوم را رجاءً بگو

ید. )آیت اهلل و به عنوان رجاء هم نگو یتبدون قصد مشروع (گفته شد که یطیبا شرا)روز عرفه و در مشعر الحرام 
 سیستانی( 

 (مکارم اهلل آیت)بنابر احتیاط واجب ترک شود.  -

 کفایت اذان گفته شده در نبود امام جماعت
 اذانی باید آیا باشد، نداشته حضور مسجد در اذان گفتن هنگام در جماعت امام اما شود گفته جماعت اذان مسجد در اگر

 2است؟ کافی اذان همان یا شود گفته دیگر

 )امام خامنه ای( .است کافی اذان همان -

 )آیت اهلل مکارم( .بشنود را اذان امام که شده وارد روایاتى در مسأله این -

 مسائل متفرقه اذان و اقامه

 شکستن نماز برای اذان و اقامه
 3اگر نماز گزار اذان و اقامه را فراموش کرده و نماز را شروع کند، آیا می تواند نماز را برای گفتن اذان و اقامه بشکند؟

اگر پیش از آن که به اندازۀ رکوع خم شود یادش بیاید که اذان یا اقامه را فراموش کرده، چنانچه وقت نماز وسعت  -
 ا بشکند. )حضرت امام(دارد، مستحب است براى گفتن آنها نماز ر

تنها اقامه را فراموش کرده،  یاکه اذان و اقامه  یایدب یادشاز آنکه به اندازه رکوع خم شود،  یشپ یااگر قبل از قرائت  -

                                                                                                                                                                        
فاصله حاصل  فله،دو نماز نا یا یکبا  یاشود که آتوان دو اذان گفت و بعد بحث مىدو نماز فاصله باشد مى ینگفته شود ولى اگر ب یداذان با یک
خودش خوانده  یلتمعنا است که هر کدام از نمازها در وقت فض یناشتباه است و در واقع جدا بودن و فاصله داشتن دو نماز به ا یننه؟ ولى ا یاشود مى

اذان  یکو  یستنماز از هم جدا ن ود ینماز، ادو ن ینو امثال آن ب یقهدق 21 یا 11کنند واالّ با فاصله شود، مشابه آنچه که اهل سنت به آن عمل مى
دو  ینساقط شدن اذان ب یارمع )مکارم، سایت، استفتائات، نماز، نماز های واجب، نمازهای یومیه، اذان و اقامه، گفته شود یددو نماز نبا ینبراى ا یشترب

  (.شود یکه جمع خوانده م ینماز

المسائل  یحتوض یستانی،؛ س2کتاب الصلوه، مقدمه الخامسه، م یله،الوس یر؛ حضرت امام، تحر1و االقامه، م االذان یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1
له النجاه، ی؛ بهجت، وس111م ین،منهاج الصالح ید،و وح یی؛ خو111، م1العباد، ج یههدا ی،؛ صاف122المسائل مراجع، م یح؛ توض1111، م1جامع، ج

 و مستحبات نماز، اذان و اقامه، اذان برای نماز عصر روز جمعه ؛ شبیری، استفتائات، واجبات111م
 .211، س2 آیت اهلل مکارم جلد ، استفتائات 1111/11/11: استفتاء تاریخ    111011: استفتاء . امام خامنه ای  سایت ادمین، شماره 2

، 1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،س؛ 1110، م1لمسائل مراجع، جا یحتوض؛ 0االقامه، م االذان و ی مستحباتکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1

 ، کتاب الصلوه، اذان و اقامه، فصل پنجم 2؛ خویی و وحید، منهاج الصالحین، ج1011م
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 یایدب یادشاز تمام شدن نماز  یشگفتن آنها نماز را بشکند، بلکه اگر پ یچنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحب است برا
 .)آیت اهلل سیستانی(گفتن آنها نماز را بشکند  یاست برا مستحبوش کرده، که آنها را فرام

اگر پیش از آن که به اندازۀ رکوع خم شود یادش بیاید که اذان و اقامه را فراموش کرده، چنانچه وقت نماز وسعت  -
 دارد، مستحب است براى گفتن آنها نماز را بشکند. )آیت اهلل مکارم(

 جدپخش اذان از بلندگوی مس
 1؟جایز است -درصورتیکه موجب اذیت یا اعتراض شود  –آیا پخش اذان از بلندگوی مسجد برای نماز صبح 

 یاتپخش آ یبلندگو اشکال ندارد، ول یلهاعالم داخل شدن وقت نماز صبح به وس یپخش اذان به نحو متعارف برا -
. اشکال است یندارد و بلکه دارا یشرع یهد، توجشو یگانهمسا یتمسجد، اگر موجب اذ یآن از بلندگو یرو دعا و غ یقرآن

 )امام خامنه ای(

 توانند مانع صداى اذان شوند. )آیت اهلل مکارم(.بلند کردن صداى اذان در حدّ معمولى مانعى ندارد و همسایگان نمى -

 مستحبات اذان و اقامه

 مستحبات اذان و اقامه را بیان کنید.

 ده است که به آنها اشاره می شود.برای اذان و اقامه مستحباتی بیان ش
 رعایت قبله در اذان مستحب است )مراجع عظام تقلید( و در اقامه:2قبله:  -1

 رعایت قبله مستحب است )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی( -
 (مکارم. )آیت اهلل زم رو به قبله باشدال احتیاط بنابر -

 قلید( و در اقامه:در اذان مستحب است )مراجع عظام ت 1قیام:  -2

 نیز مستحب است. )حضرت امام، امام خامنه ای(. -

 باید ایستاده باشد. ))آیت اهلل سیستانی: در صورت امکان( و آیت اهلل مکارم(. -

 در اذان مستحب است )مراجع عظام تقلید( و در اقامه: 0طهارت از حدث )وضو و غسل و تیمم(  -1

 اهلل مکارم(. طهارت شرط صحت اقامه است )حضرت امام، آیت -

                                                 
 یری،؛ شب111، س12، ص1؛ مکارم، استفتاءات جدید، ج1111، س111، ص2؛  بهجت، استفتائات، ج102، م211، ص1جامع األحکام، ج ی،صاف. 1

استفتاء:  یختار    111111شماره استفتاء:  ی،و استفتاء خصوص 012اجوبه االستفتائات، س ی،؛ امام خامنه ا1111استفتائات، اذان و اقامه، س
  111مسجد، س یپخش اذان صبح از بلندگو ی،سواالت شرع ی،احکام شرع یت،سا ید،وح؛ 1111/12/11

؛  101؛  شبیری، توضیح المسائل، م 111، م1مه، فصل فی مستحبات اذان و اقامه؛ توضیح المسائل مراجع، جالعروه الوثقی، کتاب الصلوه، اذان و اقا . 2
؛ امام خامنه ای، استفتاء از سایت، 1121، س2الرابع؛ بهجت، استفتائات، ج الفصل االقامه، و االذان الصاله، کتاب ،2ج الصالحین، وحید و خویی، منهاج

 ؛1111/11/10تاریخ استفتاء:     120111 :شماره استفتاء
؛  امام خامنه ای، استفتاء 111، م1یح المسائل مراجع، جالعروه الوثقی، کتاب الصلوه، فصل فی االذان و االقامه، فصل فی مستحبات اذان و اقامه؛ توض . 1

الرابع؛  الفصل االقامه، و االذان الصاله، کتاب ،2ج الصالحین، و خویی، منهاج؛ وحید 1111/11/10تاریخ استفتاء:     120111 :شماره استفتاءاز سایت، 
 ، کتاب الصاله، مستحبات اذان و اقامه؛1؛ بهجت، جامع المسائل، ج1110، م1سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج

؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، 111، م1المسائل مراجع، ج. العروه الوثقی، کتاب الصلوه، فصل فی شرایط االذان و االقامه، مقدمه، السابع؛ توضیح  0
 ؛101، کتاب الصاله، االذان و االقامه، الفصل الرابع؛ شبیری، المسائل الشرعیه، م2؛ خوئی و وحید، منهاج الصالحین، ج1111، م1ج

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=824519
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=824519
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 بنابر احتیاط واجب طهارت شرط صحت اقامه است )آیت اهلل سیستانی(. -

 یاناذان و اقامه ب یبراهم را دیگری  مستحبّاتعالوه بر موارد فوق،  یهمعل یفقهاء بزرگوار رضوان اهلل تعال: 1نکته

 .شودیذکر مادامه از موارد آن در  یاند که بعضفرموده
برای اقامه گوینده و « قد قامت الصالۀ»اذان واقامه )صحبت کردن در اقامه بعد از گفتن صحبت نکردن در بین   -0

و تسویه صفوف و امثال آن  2دیگران در نماز جماعت مکروه است مگر کالمى که مربوط به نماز باشد مثل تقدّم امام
 ى آن در این صورت نیز مستحب است.اعاده بلکه

 ه آرام باشدگفتن اقام موقعبدن انسان در   -1

 آخر فصول اذان و اقامه. دروقف نمودن   -1

های ای که بین جملهرا به هم نچسباند ولی به اندازهاقامه های جملهو همچنین های اذان کمی فاصله دهد بین جمله  -1
 .های اقامه فاصله ندهددهد، بین جملهاذان فاصله می

 ح بگوید.لفظ جالله که در اواخر فصول آن است فصی« الف و هاء»  -1

 .را در دو گوش بگذارد انگشتدو برای اذان   -1

 .تر بگویدآن را از اذان آهستهو آن را بکشد و برای اقامه  صدا را بلند نمایدبرای اذان   -11

مثل  یدذکر بگو یاسجده کند،  یا یند،بنش یقدر یاقدم بردارد،  یکصورت که  ینبه ا یندازدب فاصلهاذان و اقامه  بین  -11
اذان  ینحرف زدن ب یدو رکعت نماز بخواند ول یابزند  یحرف یاساکت باشد  یقدر یادعا بخواند،  یااهلل،  گفتن سُبْحانَ

 .یستو اقامه نماز صبح، مستحب ن

دو  یاحرفى بزند  یاقدرى ساکت باشد  یا یدبگو یحتسب یاسجده کند  یا یندقدرى بنش اقامهاذان و  ینمستحب است ب -
 1منه ای()امام خا رکعت نماز بخواند.

اگر براى فاصله بین اذان و اقامه، سجده کند، مستحب است در سجده بگوید: رَبِّ سَجَدْتُ لَکَ خاضِعاً خاشِعاً  :4نکته

راً وَ عَمَلِى رِزْقِی دایا بگوید: ال إِلهَ إِلّا أَنْتَ سَجَدْتُ لَکَ خاضِعاً خاشِعاً. و اگر بخواهد بنشیند، بگوید: اللّهُمَّ اجْعَلْ قَلْبِى بارّا و 

مُحَمَّد  صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ساراً وَ اجْعَلْ لِی عِنْدَ قَبْرِ نَبِیِّکَ قَراراً وَ مُسْتَقَرَّاً. و اگر یک قدم بردارد ،بگوید: بِاللّهِ أَسْتَفْتِحُ وَ بِ

 د  وَ اجْعَلْنِی بِهِمْ وَجِیهاً فِی الدُّنْیا وَ اآلخِرۀِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ.أَسْتَنْجِحُ وَ أَتَوَجَّهُ اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد  وَ آلِ مُحَمَّ

گوید، مستحب است بگوید: وَ أَنَا أَشْهَدُ اشهد ان ال اله الّا اللّه، اشهد ان محمداً رسول اللّه مى مؤذنکسى که بشنود   -12
 اللّهِ أَکْتَفِى بِها عَنْ کُلِّ مَنْ أَبَى وَ جَحَدَ وَ أُعینُ بِها مَنْ أَقَرَّ وَ شَهِدَ. أَنْ ال إِلهَ إِلَّا اللّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ

                                                 
 یستانی،؛ س101و م 101مو  111و م 111، م1ائل مراجع، جالمس یحتوض؛ 1و م 2و  حبات االذان و االقامهتمس یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1

  1121و م 1111و م 1111و م 1111مو  1111، م1المسائل جامع، ج یحتوض
  . مثال چند نفر با هم می باشند و می خواهند یکی از بین خود را به عنوان امام جماعت مقدم کنند.2
 .10، م1011لی دی ماه . امام خامنه ای، جزوه ارسالی اختالف فتاوی، ارسا 1

  1مستحبات االذان و االقامه، م یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 0
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بلند باشد و اذان را در  یششناس و صداعادل و وقت کنندیم یّنگفتن اذان مع یرا که برا یشخصمستحب است   -11
 .یدبلند بگو یجا

 که را قسمتی هر است مستحب بشنود گوید(می جماعت زنما برای یا اعالم برای )که را دیگری اذان که کسی  -10
 نماز برای که فردی اقامه حکایت همچنین. گویند اذان حکایت کار این به که بگوید، و کرده تکرار آهسته شنودمی

 ندهشنو گوید،می( الصَّالۀ قامَتِ قَدْ) گو اقامه فردِ که هنگامی است سزاوار امّا است مستحب گویدمی اقامه جماعت
 نماز فرادا که فردی اقامه یا اذان حکایت بودن مستحب و( أَهْلِها صالِحی خَیرِ مِنْ وَاجْعَلْنی وَأَدِمْها أَقِمْها اللّهُمَّ: )بگوید
 1)آیت اهلل سیستانی( .ندارد مانعی رجاءً آن حکایت ولی نیست، اشکال از خالی خواندمی

 
  

                                                 
 باشد. ینکه عمود بر زم ینصب شده باشد، مثال چوب یکه به طور قائم بر سطح افق یندرا گو یمانند یلهشاخص، جسم م. 1

 1111/11/11استفتاء:  یختار    111111شماره استفتاء:  امام خامنه ای، سایت ادمین،
  

   یست؟منظور از فجر صادق چ. 2
 پهن شد، فجر دوم )فجر صادق( و اول وقت نماز صبح است. یدهکه آن سف ی. موقعیندکند ، که آن را فجر اول گو یرو به باال حرکت م یا یدهاذان صبح از طرف مشرق سف یک( نزدج

   1111/12/11استفتاء:  یخارت ،101112شماره استفتاء:  امام خامنه ای، سایت ادمین،
  

نمداز   یقده دق11که در  یگرد یاست که انسان ها یوقت مخصوص به اندازه زمان یااست  یقهدق2بخواند همان  یقهدق2تواند نمازش را در  یکه م یکس یوقت مخصوص نماز عصر برا. 1
 خوانند؟ یم

 خوانده شود. یحنماز صح یکاست که  ی( وقت مخصوص به اندازه زمانج
 1111/11/11استفتاء:  یخارت ،111121استفتاء:  شماره امام خامنه ای، سایت ادمین،

  

 نماز صبح چه هنگام است؟ یلتوقت فض. 0
بده   یدات که در روا« روشن شدن صبح»و « باز شدن»و « باال آمدن»شدن آن هم زمان با  یداپ یداز طرف مشرق است و شا یشدن سرخ یداتا پ یدهنماز صبح از اول سپ یلتفض ج( وقت

 شده است باشد. یحآن تصر
   1111/11/12استفتاء:  یختار    121101شماره استفتاء: امام خامنه ای، سایت ادمین،

 
 ؟است یزمانچه نماز ظهر  یلتشروع وقت فض. 1

 یسدت متدر باشدد و هنگدام ظهدر ب     یدک آمده از شاخص* به اندازه طول شاخص افزوده گردد؛ مثال اگر طول شاخص  یدپد یهکه سا ینماز ظهر از اول ظهر است تا زمان یلتفض ج( وقت
 متر برسد. یسانت 121شاخص به  یهاست که سا ینماز ظهر وقت یلتت فضوق یانداشته باشد، پا یهمتر سا یسانت

----------------- 
 باشد. ینکه عمود بر زم ینصب شده باشد، مثال چوب یکه به طور قائم بر سطح افق یندرا گو یمانند یله* شاخص، جسم م

   1111/10/21استفتاء:  یختار    111111شماره استفتاء: 
 
 است؟ یز عصر چه زماننما یلتوقت فض. 1

باشد کده بده مقددار خوانددن      ینماز عصر موقع یلتفض یکه ابتدا یستن یدچهار هفتم شاخص برسد اگر چه بع یعنیشاخص به چهار قدم  یهاست که سا ینماز عصر وقت یلتفض ج( وقت
 د.شاخص دو برابر طول آن برس یهکه سا یآن تا زمان یاننماز ظهر )از ظهر( گذاشته باشد؛ و پا

   1111/10/21استفتاء:  یختار    111110شماره استفتاء: امام خامنه ای، سایت ادمین، 
 
 وقت نماز مغرب عشا. 1

                                                 
 .1111. توضیح المسائل جامع، م 1
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 مانده است. یشب شرع یمهکه فقط به قدر نماز عشاء تا ن یوقت نماز مغرب از اذان مغرب تا هنگامج( 
 شب. یمهل وقت گذشته است تا ناست که به مقدر خواندن نماز مغرب از او ینماز عشاء از هنگام وقت
 یرشب به تدأخ  یمهتا بعد از ن یتمعص یاز رو یاو  یبه وجود آمدن عذر یلکه نماز مغرب و عشا به دل یدر صورت یول یستن یزجا یشب شرع یمهنماز مغرب و عشا از ن یرتأخ یطور کل به

   (1111/11/12استفتاء:  یختار    111111شماره استفتاء: ) الذمه ( بجا آورد. ی) ما فادا و قضا بودن  یتآن را تا اذان صبح بدون ن یدبا یاطبنابر احت یفتدب
 
 نماز مغرب چه هنگام است؟ یلتوقت فض. 1

 برود. ینطرف مغرب از ب یکه سرخ ینماز مغرب، از اول مغرب است تا زمان یلتفض ج( وقت
   1111/12/11استفتاء:  یختار    112111شماره استفتاء: 

 

 نماز عشا چه هنگام است؟ یلتت فضوق. 1
شدماره اسدتفتاء:   امدام خامنده ای، سدایت ادمدین،     سوم از شدب.   یکشود تا  یدشود، ناپد یکه بعد از غروب آفتاب در مغرب ظاهر م یاست که سرخ ینماز عشاء از موقع یلت( وقت فضج

 (1111/11/11استفتاء:  یختار    121110
 

 عشا نماز عصر و یلت:وقت فض1111مساله 
نمداز   یلتسوم از شب. و در مورد وقت فضد  یکبرود تا  ینطرف مغرب از ب یاست که سرخ ینماز عشا از موقع یلتوقت فض شود؟ینماز عصر و نماز عشا چگونه محاسبه م یلتفض وقت

 .(1111م، استفتائات نماز، وقت نماز، 1)شبیری، استفتائات، ج رجوع شود یگریبه مرجع د ینسب یتاعلم یتعصر با رعا
  
 

 است؟ یلتاز وقت فض یجدا یست؟ آیامنظور نماز اول وقت چ. 11
معروف است که مستحب است انسان نمداز را در آن محددوده بخواندد، و راجدع بده آن       یلتوجود دارد که به وقت فض یپنجگانه، محدوده زمان یاز نمازها یکهر  یادا یبازه زمان ج( در
 بهتر باشد، مثال صبر کند که نماز را به جماعت بخواند. جهتیآن از  یرباشد بهتر است، مگر آن که تأخ یکتراز به اول وقت آن محدوده نزدسفارش شده است. حال هر چه نم یلیخ

   1111/12/22استفتاء:  یختار ،111121ماره استفتاء: امام خامنه ای، ش
 

 افضل است؟ یبرگزار شود از نماز فراد یرتا چه مقدار نماز جماعت با تاخ یگرد یانب بهجماعت؟ نماز آخر وقت  یاافضل است  ینماز اول وقت فراد ینظر حضرتعال . به11
 جماعت از نماز اول وقت که فرادا خوانده شود بهتر است. ج: نماز

   1111/11/11استفتاء:  یختار ،121111ماره استفتاء: امام خامنه ای، ش
 

 اول وقت نماز خواند؟ با تیمم بدل از غسل جنابت، در ی توانم یاآ. 12
 یدد شدود، با  یاگر بداند که تا آخر وقت عذر او برطرف م ینماز بخواند، ول یممتواند با ت یماند، در وسعت وقت م یم یاست، اگر بداند تا آخر وقت عذر او باق یمماش ت یفهکه وظ ی( کسج

 به جا آورد.نماز را  یمموقت با ت یدر تنگ یاغسل نماز بخواند،  یاصبر کند و با وضو 
   1111/12/11استفتاء:  یختار ،112101ماره استفتاء: امام خامنه ای، ش

 

و بعدد   یمدر اول وقت بخوان یمماشکال دارد نماز را با ت یاآ یمبرطرف شدن عذر را تا قبل از گذشتن وقت ادا داشته باش یدو وقت نماز وسعت داشته باشد اگر ام یمداشته باش یاگر عذر. 11
 یم؟اکتفا کن یمخواند قتدر اول و یکهو به همان نماز یمشدن عذر ) درقبل از گذشت وقت ادا( نماز را مجددا نخوان از برطرف

تواند در اول وقت  یم است، یاحتمال دهد که عذر او تا آخر وقت باق یانماز بخواند، چنانچه بداند  یممدارد که اگر بخواهد در اول وقت نماز بخواند، ناچار است با ت یانسان عذر ج( هرگاه
 نماز بخواند.
   1110/11/21استفتاء:  یختار    111111شماره استفتاء: امام خامنه ای، 

  

ت نمداز بدا   دارداول وقد  یااجدازه اهلل خامنده آ  یت(طبق نظر آیدآ یخون م یزخم اگر آب بزند کم یا یگینماز بخواند )مثال اگر آن قسمت بر یرهغسل جب یا یرهبا وضو جب یدکه با یکس. 10
 بجا آورد. یرهغسل جب یا یرهوضو جب اواجب است که صبر کند و اگر عذر او برطرف نشد در آخر وقت نماز را ب یابخواند  یرهغسل جب یا یرهوضو جب

 تواند اول وقت نماز بخواند. یندارد م یدام صبر کند و اگر یدواجب با یاطبنا بر احت یردبگ یغسل عاد یاوقت، خون قطع شود و بتواند وضو  یاندارد قبل از پا یدام ج( اگر
   1111/11/11استفتاء:  یختار ،011111ماره استفتاء: امام خامنه ای، ش

 

چده   یدبا یمبدست آور جواب مساله را یمتوان یاست که قبل از اتمام وقت نماز نم یطور یطکرد؟ اگربعد از نماز شرا یدچه با یمدان یکه حکم آن را نم یادب یشپ یگر در نماز مساله ا. ا11
 کرد؟
 .یدقضا نما یااست تمام کند. بعد حکم مسأله را بدست آورده و اگر باطل بوده، نماز را اعاده  یحکند صح یکه گمان م یرا به گونه ا ج( نماز

   1111/11/10استفتاء:  یختار ،111221شماره استفتاء: امام خامنه ای،  
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 یم؟بعد نماز به طهارت مسجد بپرداز یدبا یابرهم زدن نماز واجب است  یاس شود مثال کودک بران ادرار کند انماز درمسجد، فرش مسجد نج یناگردرح.11
کندد   یرهنماز تط یندر ب یدزند با یمسجد نماز را به هم نم یرنماز را تمام کند و اگر وقت وسعت دارد و تطه یدنماز بفهمد که مسجد نجس است چنانچه وقت تنگ باشد با یندر ب ج( اگر

 نماز را بخواند. دبع یدنما یرنماز را بشکند و مسجد را تطه یدزند با ینماز را بخواند و اگر نماز را به هم م یهبعد بق
 1110/11/21استفتاء:  یختار ،111111شماره استفتاء: امام خامنه ای، 

 
 دارد؟ یفرش مسجد که نجس شده هم وجوب فور یرتطه یاآ
 است ی(واجب فورج

 1111/11/21استفتاء:  یختار ،111101شماره استفتاء: امنه ای، امام خ
 
 گردد؟ ینماز شخص هم باطل م یاآ یفینماز طلبکار پولش را بخواهد وبدهکار ندهد عالوه بر حرمت تکل ینگر حا
 .یست( نماز باطل نج

 1111/11/11استفتاء:  یختار ،001101شماره استفتاء: امام خامنه ای، 
  

 یستنماز چ یفتکل یخواندهقضا م یتبه ن یدادا بخواند بعد بفهمد که وقت گذشته بوده و با یتاز را به ننم یاگر کس. 11
   کند. یم یتکرده که اداء بوده، اشکال ندارد و کفا یدهد و اشتباها فکر م یاش است را انجام م یفهبوده که آنچه وظ ینمقصودش ا ج( اگر

   1111/11/11استفتاء:  یختار    111111شماره استفتاء: امام خامنه ای، 
 
 است؟ یحخواندن نماز ظهر در وقت مخصوص نماز عصر صح. 11

نمداز   یدد تا قبل از وقت مخصوص نماز عصر، نماز ظهر را نخواند، نماز ظهدر او قضدا شدده و با    یو اگر کس یستن یحنماز ظهر در وقت مخصوص نماز عصر به طور عمد صح ج( خواندن
 است. یحاشتباها نماز ظهر را در وقت مخصوص نماز عصر بخواند، نمازش صح یگر کسا یعصر را بخواند ول

   1111/11/11استفتاء:  یختار ،111210شماره استفتاء: امام خامنه ای، 
 

 یست؟ما چ یفهوظ یما یدههم رس یرکن بعد و به یمکه نماز مغربمان را نخوانده ا یدیمدر رکعت چهارم فهم اگر از نماز عشا به مغرب است. یتاز موارد جواز عدول ن . یکی11
 باشد. یواجب در اتمام نماز عشا و سپس خواندن نماز مغرب و عشا م ج( احتیاط

   1110/11/10استفتاء:  یختار ،111121شماره استفتاء: امام خامنه ای، 
 

 یبدرا  یشانسخن ا یا. آیستن مثال اگر فرد ثقه خبر دهد که جوهر خودکار مانع آب در وضو نبه قول ثقه واحد در موضوعات عمل کرد؟ به عنوا یتوانم یاز نظر مقام معظم رهبر یاآ. 21
 نه؟ یادارد  یتو حج یستعمل کاف

 باشد حجت است. یناناطم یدکه مف یصورت ج( در
   1111/10/11استفتاء:  یختار ،112011شماره استفتاء: امام خامنه ای، 

 

 .اجرکم عنداهللچند سوال داشتم ممنونم از زحماتتون. 21
 یست؟نماز وقت داخل شده حکمش چ ینب یمبعد از نماز بفهم یاوقت داخل شده  یمنماز بفهم ین(اگر ب1
 یه؟نه حکمش چ یا یمنماز ظهر رو خوند یمنماز عصر شک کن ین(اگر ب2
 یه؟نماز از قضا به ادا و از مستحب به واجب حکمش چ یت(برگرداندن ن1
 
 حجت بر دخول وقت داشته و قبل از دخول وقت کشف خالف نشده باشد، در فرض سؤال نماز محکوم به صحت است. یاو  قینی( اگر موقع شروع نماز 1ج
ماز عصر، نمداز را  ن یتبه ن یدوقت مختص به نماز عصر، با ی در. ولیدرا به نماز ظهر برگردان یتن یدنه، در وقت مشترک با یا یدکه نماز ظهر را خواند یدنماز عصر شک کن ین( اگر در ب2ج

 و نماز ظهر قضا ندارد. یدتمام کن
 .یستن یح( صح1ج

   1111/11/21استفتاء:  یختار ،011111شماره استفتاء: امام خامنه ای، 
 

 . سوال:22
رکعت آن حداقل در وقفت خواهد بدود،   یک ید ولشو یاز آن بعد از وقت خوانده م یمستحب نماز، مقدار یاز کارها یتنگ است که به واسطه بجا آوردن بعض ی( اگر وقت نماز به قدر1

 مستحبات را انجام داد؟ یتوانم یاآ
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 رکعت در وقت ادا بوده( یکنمازش باطل است؟ ) یاملتفت به آن( آ یرغ یااگر مستحبات را خواند)ملتفت به حکم و  یک( در سوال 2
 نخواند؟ یزبخواند و سوره را ن یحاتمرتبه تسب یکدر رکعت سوم و چهارم  یدبا یعنی یشود؟مستحب و واجب را هم شامل م یاطموارد احت یک( در سوال 1

 جواب:  
 انجام دهد. یددر فرض مذکور مستحبات را نبا یر( خ1
 کرده است. یتمعص یاست. ول یح( نمازش صح2 ج
 سوره را بخواند. یدشود نبا یاز نماز در خارج از وقت واقع م یاگر با خواندن سوره بخش یشود ول یواجب را شامل نم یاطاحت یول یشود،مستحب را شامل م یاط( احت1 ج

 1111/11/21استفتاء:  یختار ،110111شماره استفتاء: امام خامنه ای، 
   
 خواندن نماز نافله صبح؟ یقهطر. 21

رکعدت نمداز شدب اسدت،      یازدهگذشتن از نصف شب به مقدار خواندن  شود و وقت آن بعد از یشود ودو رکعت است که مثل نماز صبح خوانده م یاز نماز صبح خوانده م یشصبح پ نافله
 ندارد. یمانع تصور ینآن است که قبل از فجر اول نخوانند مگر آن که بعد از نافله شب بال فاصله بخوانند که در ا یاطاحت یول

   1111/10/22استفتاء:  یختار ،111101شماره استفتاء: امام خامنه ای، 
 
 است؟ یفله صبح چه زمانوقت نماز نا یانپا

 )طرف مشرق( مانده باشد.یاست که به اندازه خواندن نماز صبح به طلوع سرخ ینافله صبح تا موقع وقت
 1111/12/11استفتاء:  یختار ،111110شماره استفتاء: امام خامنه ای، 

 
 ست؟ا یشود نماز نافله ظهر را قبل از اذان ظهر خواند؟اصوال وقت نافله ظهر ک یم یاآ. 20

شدود.   یرکعدت مد   یسدت ظهر و عصر افزوده شده و ب یاز آن که ظهر شود اشکال ندارد، بلکه در روز جمعه چهار رکعت به نافله ها یشظهر و عصر پ یروز جمعه خواندن نافله ها ج( در
 آن بعد از دخول وقت. نجامکن از ااست خصوصا با علم به عدم تم یزنافله ظهر و عصر بر وقت بدون قصد رجاء جا یمروز جمعه، تقد یردر غ یول

شدود، بده انددازه دو هفدتم آن      یم یداشاخص که بعد از ظهر پ یهکه آن مقدار از سا یشود و وقت آن از اول ظهر تا موقع یاز نماز ظهر خوانده م یشنافله نماز ظهر پ یدتوجه داشته باش و
 آخر وقت نافله ظهر است. ید،وجب رس وشود به د یم یداکه بعد از ظهر پ یا یهشاخص هفت وجب باشد، هر وقت مقدار سا یشود، مثال اگر دراز

 یدا شود، به چهار هفتم آن برسد و چنانچه بخواهد نافله ظهر  یم یداشاخص که بعد از ظهر پ یهاست که آن مقدار از سا یشود و وقت آن تا موقع یاز نماز عصر خوانده م یشعصر پ نافله
  ادا و قضا نکند. یتواجب، ن یاطاز نماز عصر بخواند و بنا بر احت دنها بخواند، بهتر است نافله ظهر را بعد از نماز ظهر و نافله عصر را بعنافله عصر را بعد از وقت آ

   1110/12/10استفتاء:  یختار ،111121شماره استفتاء: امام خامنه ای، 
 

 است؟ یوقت نافله ظهر ک شود نماز نافله ظهر را قبل از اذان ظهر خواند؟اصوال یم یاآ. 21
شدود.   یرکعدت مد   یسدت ظهر و عصر افزوده شده و ب یاز آن که ظهر شود اشکال ندارد، بلکه در روز جمعه چهار رکعت به نافله ها یشظهر و عصر پ یروز جمعه خواندن نافله ها ج( در
 آن بعد از دخول وقت. نجامصا با علم به عدم تمکن از ااست خصو یزنافله ظهر و عصر بر وقت بدون قصد رجاء جا یمروز جمعه، تقد یردر غ یول

شدود، بده انددازه دو هفدتم آن      یم یداشاخص که بعد از ظهر پ یهکه آن مقدار از سا یشود و وقت آن از اول ظهر تا موقع یاز نماز ظهر خوانده م یشنافله نماز ظهر پ یدتوجه داشته باش و
 آخر وقت نافله ظهر است. ید،وجب رس وشود به د یم یداکه بعد از ظهر پ یا یههر وقت مقدار ساشاخص هفت وجب باشد،  یشود، مثال اگر دراز

 یدا شود، به چهار هفتم آن برسد و چنانچه بخواهد نافله ظهر  یم یداشاخص که بعد از ظهر پ یهاست که آن مقدار از سا یشود و وقت آن تا موقع یاز نماز عصر خوانده م یشعصر پ نافله
 ادا و قضا نکند. یتواجب، ن یاطاز نماز عصر بخواند و بنا بر احت دعصر را بعد از وقت آنها بخواند، بهتر است نافله ظهر را بعد از نماز ظهر و نافله عصر را بعنافله 

   1110/12/10استفتاء:  یختار ،111121شماره استفتاء: امام خامنه ای، 
 

 شود؟ یخوانده م یتیآنها است به چه ن یت اداکه وق یزمان یرنافله در غ ینمازهاپرسش:  .21
اسدت   یالذمه در مورد نوافل ماموربه واقعد  یو منظور از ماف« الذمه یماف» یتقضا باشد، و در موارد مشکوک به ن یتبه ن یدآنهاست، با یکه وقت ادا یزمان یرنافله ها در غ پاسخ: خواندن

 اداء. یاخواه قضا باشد 
 .روزانه، خواندن نافله قبل از اذان ینافله، وقت نافله ها ینماز، نمازها یت،استفتائات سا مکارم،

 

 باشد؟ یدبا یتیوقت به چه ن یناست، خواندن نافله در ا یوقت نافله هنوز باق ی: چنانچه نماز ظهر و عصر خوانده شده ول. پرسش21
 ثواب بخوانند. یدام پاسخ: به
 .نافله ها بعد از وقت نیت روزانه، یه، وقت نافله هانافل ینماز، نمازها یت،استفتائات سا مکارم،

  

نیم تدا از فضدیلت نمداز واجدب در اول     در مورد نماز های نافله ی ظهر و عصر که وقت آن پیش از نماز واجب است، امکان دارد چند دقیقه ای قبل از هنگام اذان شروع به خواندن ک. 21
 اذان عقب نیفتیم؟
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در وقت خودش انجام دهد که در این صورت احتیاط آن است به قصد رجداء قبدل   ا ر نمی توان آنها اذان جایز نیست مگراینکه بداند جمعه قبل از روز غیر درخواندن نافله ظهر و عصر ج( 

 .از اذان بخواند

  1111/11/11تاریخ استفتاء:  ، 111101 : شماره استفتاءامام خامنه ای، 
  

 نافله ظهر و عصر در روز جمعه چگونه است؟ یفیتک. 21
 شود. یرکعت م یستظهر و عصر افزوده شده و ب یبه نافله هااز آن که ظهر شود اشکال ندارد، بلکه در روز جمعه چهار رکعت  یشظهر و عصر پ یروز جمعه خواندن نافله ها ج( در

 1111/11/11استفتاء:  یختار ،122102ماره استفتاء: امام خامنه ای، ش
  

سم بردنشان بر زبان فقدط  به جا ا یشودمومن م 111 یان را جلوتر وقت ان در همان شب خواند؟ و در استغفار برا یشودسهولت م یبرا یااست؟و ا ینماز شب در جه ساعت یوقت اصل. 11
 انها استغفار کرد؟ یاوارد و برا یادانها را در ذهن به  یرتصو
او سخت است نماز شب را بعدد از   یکه برا یمسافر و کس یاذان صبح خوانده شود و برا یک( است تا قبل از اذان صبح و بهتر است نزدیشب شرع یمهنماز شب از نصف شب )ن ج( وقت

 مومن استغفار کند. 01 یواند آن را قبل از نصف شب بخواند. در ضمن مستحب است برات ینصف شب بخواند م
 1111/10/21استفتاء:  یختار ،112111ماره استفتاء: امام خامنه ای، ش

 

قضا اسدت.   یهدو رکعت خوانده که بق -2خواند.  یء مرا ادا یهچهار رکعت خوانده که بق -1:سه حالت دارد:  یست؟پاسخچ یفاگر در حال خواندن نماز شب اذان گفته شود تکل پرسش: . 11
 خواند. یقضا م یترا به ن رکعت یازدهکند و بعد از ابتدا کل  یدو رکعت اول را خوانده و در حال دو رکعت دوم است، کال نماز را رها م -1
 .عد از اذان صبحنافله، نافله شب، ادامه نماز شب ب یاستفتائات، نماز، نمازها یت،و سا 101، س11ص مکارم،

 آنهدا  در که نمازهایى و شود؟ رعایت انحراف باید حتما نماز اداى موقع در آیا ،[جنوبى -شمالى راستاى به نسبت] دارند انحراف کمى هاقبله اکثر[ ما کشور در] -11 حضرت امام: س .12
 نه؟ یا باشندمى صحیح نشده، رعایت انحراف این
 .شود مراعات باید نکند، صدق قبله به رو که باشد بطورى انحراف چنانچه و بایستند قبله به رو ج( باید

 
 نمداز  در مقددار  رعایت این ما محله مسجد در( محراب محل و دار سجاده فرشهای  وجود مثل)دالیلی  به اما بنا. است راست به متمایل درجه11حدود قبله که شده ثابت ما محله . در11

 میدزان  مدورد  در مختلفی های شده و پاسخ بزرگوار مراجع برخی دفتر و شما دفتر از(پیامکی و تلفنی صورت ،به باایمیل)مختلف  طرق از که ختلفیم استفتائات. نیست ممکن جماعت
 نماز و شد منحرف عمدا نمیتوان درجه 1-1 از بیش که اند داده جواب برخی. داده شده خواند نماز میتوان قبله از که انحرافی

. شدود  معلدوم  تا تکلیفمدان  بپرسم شما از کتبی صورت به شخصا را مسئله خواستم و است شده ما باعث تحیر این و اند نموده ذکر را درجه 01 تا هم برخی و درجه21-21 برخی و خواند
اسدت؟   عمددی  انحدراف  مقدار چه «است کافی خواند، می نماز قبله به رو بگویند که اندازه نیست،همین میسر محاذات حقیقی و دورند که کسانی برای»  شده گفته که این از منظور

   است؟ درست باال قولهای از کدامیک

 مقددار  بده  چندد  هدر  قبله از انحراف قبله، جهت به علم با و بایستید جهت همان به رو باید دانید می را قبله جهت معتبری دلیل طبق اگر و باشد داشته قبله جهت به علم باید ج( نمازگزار
 .نیست جایز کم،

   1110/11/21: استفتاء تاریخ ،111111: استفتاء امام خامنه ای، شماره
 
 چیست؟ قبله از انحراف . آیت اهلل مکارم: حکم 10
 شدود،  خواندده  نمداز  مغدرب  و مشدرق  بین ما چنانچه نیز سهوی انحراف و نیست جایز آن از بیش ولی ندارد اشکالی عمدی انحراف درجه شش الی پنج تا اما بخوانند نماز قبله به رو باید

 .کنند قضا تدریج به باید وگرنه است صحیح گذشته نمازهاى بوده، درجه 11 از کمتر که صورتى در یعنی
 
 خیر؟ یا است واجب طهارت،سجده،قبله،حجاب سهو . درسجده11

 .دارد را نماز حکم حجاب، و پوشش نظر از اما نیست، شرط قبله، و وضوء سهو، سجدۀ ج( در
   1111/11/21: استفتاء تاریخ ،111111: استفتاء خامنه ای، شمارهامام 

 

انگشدت   ینصدورت بده انددازه فاصدله بد      یپهنا ینکهفواصل دور، دستور است که صورت رو به مسجدالحرام باشد )فول وجهک شطر المسجد الحرام(، با توجه به ا یدر مورد قبله برا. 11
عرفدا   ینکههم یاو وسط صورت رو به قبله باشد  یخط مرکز حتماروبه قبله بودن در نماز، الزم است که  یبرا یا(، آیشودمقدار شسته م ینو شست است )همانطور که در وضو ا یانیم

 است؟ یصورت رو به قبله باشد، کاف یاز پهنا یقسمت
 کند. یم یتکفا یستاده،عرفا گفته شود روبه قبله ا ینکهشود، هم یترعا یستمذکور در سؤال الزم ن یها ج( دقت

   1111/11/11استفتاء:  یختار ،111111شماره استفتاء: امام خامنه ای، 
 

 باشد؟ یم یبه چه صورت یده،قبله در نماز خواب. 11

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=751649
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بخوابدد کده    یچپ طور یبه پهلو یداب یست،بدن او رو به قبله باشد. و اگر ممکن ن یبخوابد که جلو یراست طور یدر حال نماز به پهلو یدتواند نشسته نماز بخواند، با یکه نم ج( کسی
 او رو به قبله باشد. یکه کف پا یبه پشت بخوابد، به طور یدرا هم نتواند، با ینبدن او رو به قبله باشد. و اگر ا یجلو

   1111/11/21استفتاء:  یختار ،121111شماره استفتاء: امام خامنه ای، 
 
کده آشدنا بده اسدتفاده از آنهدا       یکسد  یو معتبر و چه از راه آفتاب و ستارگان )برا یحصح یکند، چه از راه قبله نما یداپ ینانو اطم ینیقبه جهت قبله  یدمعظم له فرمودند: نمازگزار با. 11

 هم هست؟ یفهمان ظن ضع« گمان»منظور از  د، نماز بخواند.یاب یم یشترب« گمان»کند به هر طرف که  یداپ ینانو اگر نتوانست اطم یگر،د یاست( و چه از راه ها
 باشد مالک است. یف( گمان متعارف گرچه ضعج

 1111/11/11استفتاء:  یختار ،111111شماره استفتاء: امام خامنه ای، 
  

 یست؟چ یفشکرده و نماز را بر اساس آن خوانده تکل یافتدر یاز جهت قبله پاسخ اشتباه یقدر تحق س( چنانچه . 11
 ید.قضا کن یجاتدر یداست و اال با یحگذشته صح یه باشد نمازهادرجه بود 11که انحراف کمتر از  یصورت ج( در

 اشتباه یقاستفتائات، نماز، مبطالت نماز، پشت به قبله خواندن نماز، نماز خواندن به خالف جهت قبله بر اساس تحق یت،مکارم، سا
 

 مکارماستفتائات آیت اهلل  .01
 تفاوت جاهل قاصر و مقصر نسبت احکام

 باشد. ینکرده در کدام موارد از احکام م یگیریپ یدارد ول یکه دسترس یکند و کس یداندارد تا علم پ یزیچ یا یبه کس یکه دسترس یفرقى بین جاهلس( 
نکدرده (   یگیدری پ یدارد ول یکه دسترس ی)کس کند( و جاهل مقصر یداندارد تا علم پ یزیچ یا یبه جاهل قاصر)کس یکه دسترس یشروطى که شرط واقعى هستند فرقى بین جاهل ج( در

به قبله نباشد همچنین وقدت نمداز و یدا ارکدان نمداز امّدا        شتکند، مانند طهارت از حدث یا استقبال قبله به معناى اینکه پنیست و فقدان این شروط در هر صورت عمل را باطل مى
باشدد مثدل   وط بین جاهل قاصر و مقصر فرق است و فقط جاهدل قاصدر معدذور مدى    بعضى شروط، شرط علمى هستند و در آنها مالک علم مکلّف است. در هنگام فقدان اینگونه شر

 .نیستند نطهارت از خبث یا شرایط لباس مصلى یا افعالى در نماز که رک
 

 خواندن بر خالف جهت قبله بدون تفحص نماز
 یست؟چ یفکردن، نماز را بر خالف قبله خوانده باشد تکل یقبدون تحق س( چنانچه

 .قضا کند یجاخود را تدر ینمازها یداستفاده ننموده با ینسوال نکرده و از قبله مساجد مسلم یزکه در آن محل بودند ن یشک داشته و از اشخاص یکهصورت ج( در
 

 مرد مکروه است؟ یلباس تنگ برا یدنپوش یاآ. 01
 لباس تنگ در حال نماز مکروه است. ج( پوشیدن

   1110/11/11استفتاء:  یخرتا ،101111استفتاء:  امام خامنه ای، شماره
 

 است؟ واجب نماز در مصنوعی موی پوشاندن زن برای . آیا02
 .نیست واجب نباشد، نامحرم دید معرض در ج( اگر

   1111/11/21: استفتاء تاریخ    111111: استفتاء امام خامنه ای، شماره
 

 تشهد فراموش شده واجب است؟ یاسجده  یپوشش درقضا یاآ. 01
 خود را مثل موقع نماز بپوشاند. یدآورد، با یتشهد فراموش شده را بجا م یاسجده فراموش شده  ینسان قضاکه ا ج( موقعی

   1110/11/21استفتاء:  یختار ،121111ماره استفتاء: امام خامنه ای، ش
 

 تشهد فراموش شده واجب است؟ یاسجده  یپوشش درقضا یاآ. 00
 خود را مثل موقع نماز بپوشاند. یدواجب در موقع سجده سهو هم، با یاطآورد، بلکه بنابر احت یتشهد فراموش شده را بجا م یاسجده فراموش شده  یکه انسان قضا ج( موقعی

 1110/11/21استفتاء:  یختار ،121111ماره استفتاء: امام خامنه ای، ش
  

 سجده؟ یتفورزن ها الزم اس باوجه ببه  یپوشش کامل برا یاآیات سجده دار آ یدر سجده واجب برا. 01
باشدد الزم   یسجده و از جمله حجداب کده در نمداز معتبدر مد      یطشرا یرسا یاست گذاشته شود ول یحکه سجده بر آن صح یزیبه قصد سجده بر چ یشانیپ یدسجده واجب قرآن با ج( در
 .یستن

 1110/11/21استفتاء:  یختار ،111111شماره استفتاء: امام خامنه ای، 
  

 یست؟چ یفتکل یزدو لباس ما بر یراهنپ یو خون آن رو یمون دماغ کننماز خ یناگر در ب .01
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 تواند با همان حال نماز بخواند. یباشد، م یقاگر وقت ض یول یدنما یرنباشد، نماز را بشکند و تطه یقوگرنه چنانچه وقت نماز ض یدنما یریاز آن وجود دارد، جلوگ یری( اگر امکان جلوگج

   1110/11/11استفتاء:  یختار ،111111اء: شماره استفتامام خامنه ای، 
  

 آب بکشد؟ یدرا با یکو کام یستنماز چ یاش برا یفهاز آنها آب داشته باشد وظ یکی یدنلباس دارد اگر بدن ولباسش نجس شود وفقط به اندازه آب کش یککه  یکس. 01
ممکن نباشد، و ساتر عورت پاک نداشته باشد، و امکان برهنه شدن و خواندن نماز در آن حال د بده  عوض کردن لباس در وقت نماز  یافرض مذکور چنانچه شستن لباس و بدن و  ج( در

 .یستاست، و اعاده آن الزم ن ینماز مجز ینکند؛ ا یرذکر شده است د را ندارد، با همان لباس نجس نماز بخواند، و بدنش را تطه یهعمل یکه در رساله ها ینحو
   1111/12/11استفتاء:  یختار ،101011تاء: شماره استفامام خامنه ای، 

 

 کند؟ یم یجادنماز اشکال ا یبرا یازخم تکان بخورد و خون زخم به اطراف آن برود،آ یرو ی یرهاگر جب. 01
 شود. یرقبل از نماز تطه یدباشد با یشتراست و اگر ب یحشود نماز صح یاست که معموال اطراف زخم نجس م ی( اگر به مقدارج

 1111/11/11استفتاء:  یختار ،111121شماره استفتاء:  ی،نه اخام امام
  

اگدر از درهدم کمتدر     یدا  یسدت ن یدهاگر کمتر از درهم )مقدار معفو( باشد، هم بخش یمعنا است که حت ینباشد، به ا یشود ملحق به خون جروح و قروح نم یخون دماغ که گفته م یاآ. 01
 شده است؟ یدهنماز بخش یباشد، برا

 که مقدار آن کمتر از بند انگشت سبابه باشد، نماز با آن اشکال ندارد. یورتص ج( در
 1111/11/21استفتاء:  یختار ،011111شماره استفتاء: امام خامنه ای، 

 
 یم؟بکن یدچه با یم،اگر هنگام نماز خون دماغ شو

 تواند با همان حال نماز بخواند. یباشد، م یقاگر وقت ض یول یدنما یرنباشد، نماز را بشکند و تطه یقوگرنه چنانچه وقت نماز ض یدنما یریاز آن وجود دارد، جلوگ یریامکان جلوگ ج( اگر
 است. یحدر هر صورت اگر خون کمتر از بند انگشت سبابه باشد، نماز صح و

   1111/11/10استفتاء:  یختار ،111111شماره استفتاء: امام خامنه ای، 

 شده، باطل است؟ یداریکه خمس و زکات به آن تعلق گرفته و پرداخت نشده است، خر یپول ینکه با ع ینماز با لباس یاآ. 11
 است. یحاست و نماز در آنجا صح یحمعامالت به ذمه است اصل معامه صح ینکه( با توجه به اج

   1111/11/21استفتاء:  یختار ،112110شماره استفتاء: امام خامنه ای، 
 

 است؟ یحنماز در ان لباس صح یاه با پول متعلق خمس بخرد الباس خود را به ذم یاگر شخص. 11
 خمس واجب را بپردازد. یدبا یفور یاست. ول یحاو صح ج( نماز

   1111/11/11استفتاء:  یختار    110111ماره استفتاء: امام خامنه ای، ش
 

نمداز در   یشدود امام برداشدت م  ی یقه)از عبارت عروه و تعل را بپوشاند، نمازش اشکال دارد؟ با آن عورت خود یتواندکه م یاست لباس یلباس غصب یک یبشدر هنگام نماز در ج یکس. 12
 است؟( ینهم هم یاست نظر رهبر یحفرض صح ینا

 است. یحدر فرض سوال صح ج( نماز
 1111/11/11استفتاء:  یختار ،112111ماره استفتاء: امام خامنه ای، ش

 
 ی شود؟موجب بطالن نماز م ...و . کاله یا یگوش یال ساعت در نماز مث یغصب یلههمراه داشتن وس آیا

 شود. یبا آن ممکن است، نکند( موجب بطالن نماز نم ینکه صدق لباس نمازگزار که ستر عورت ی)مادام در حال نماز، یغصب یحمل کاال ج( صرف
   1111/11/21استفتاء:  یختار ،111111شماره استفتاء: امام خامنه ای، 

 

 لباس نمازگزار مبطل نماز است؟ مانند پر در پرندگان ه بودن اجزاءهمرا . آیا11
 گردد.  یهمراه نمازگزار باشد، باعث باطل شدن نماز م -مانند پر  -از بدن آن  یی( اگر حرام گوشت باشد، چناچه اجزاج

   1111/11/22استفتاء:  یختار ،111111ماره استفتاء: امام خامنه ای، ش
  

حدالل   یدا حدرام گوشدت اسدت     یدوان ح یمطمئن نباشد که برا یالباس نمازگزار باشد، و نماز گزار نداند و  یابه بدن  یوانح یکاز  یزیهر چ یارطوبت، پر ، فضله و  اگر مو، هر گونه. 10
 ید؟نما یقموظف است در مورد حالل گوشت و حرام گوشت بودن آن سوال کند و تحق یادارد؟ آ یگوشت، چه حکم

 .یستکردن هم الزم ن یحرام گوست هستند، اشکال ندارد. و بررس یوانندارد از ح ینیقکه  ی( تا زمانج
 1111/11/11استفتاء:  یختار ،111101ماره استفتاء: ش امام خامنه ای،
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 باشد، نماز باطل است؟ یباگر طال در ج. س( 11

  .یستباطل ن ج( نماز

   1111/11/10استفتاء:  یختار ،101001شماره استفتاء: امام خامنه ای، 
 
 مردان حرام است؟ یانگشتر و ساعت نقره با پوشش آب طال همچون خود طال برا یااستفاده از دستبند  یاآ. 11

 طال صدق نکند، اشکال ندارد. یدنو پوش یندگو یکم است که عرفا به آن طال نم یعنصر طال در آن به قدر ج( اگر
 1111/11/21ستفتاء: ا یختار، 111120شماره استفتاء:  امام خامنه ای،

  

  یر؟خ یااعاده الزم است  یاآ یستخوانده شده چ یدر نماز از انگشتر طال استفاده نموده است حکم نمازها یبه علت ندانستن حکم مساله مدت یاگر جوان -1. 11
 است؟  حینماز صح یا یدنما ینماز اشکال وارد م یگذاشته شود برا یباگر انگشتر طال در هنگام نماز داخل ج -2
 حضرت آقا حکم جاهل مقصر و جاهل قاصر چگونه است؟   یبرمبنا -1

 :جواب
 .یستاست و اعاده الزم ن یح( نماز صح1ج
 است. یح( نماز صح2ج
 .یستجاهل قاصر و مقصر ن ینب ی( موارد مختلف است اما در مورد نماز خواندن مرد با طال فرق1ج

 1111/11/22استفتاء:  یخر، تا101111شماره استفتاء:   ی،خامنه ا امام
  

 مرد جائز است؟ ینه برا یاکه شک دارد طال هست  یزیاستفاده کردن از چ یاآ. 11
 نفسه اشکال ندارد. ی( فج

   1110/11/11استفتاء:  یختار    111011شماره استفتاء: امام خامنه ای، 
  


