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 نماز جماعتحکم فصل اول: 

 اهمیت نماز جماعت

 چند مساله در باب اهمیت نماز جماعت:

ی صبح و مغرب و عشا، برای کسی که ی ادائیهجماعت از مستحبات موکد می باشد و تاکید آن در نمازهای یومیهنماز  -0

، ایت اهلل ، ایت اهلل سیستانیحضرت امام). ود بیشتر می باشدهمسایه مسجد هست یا صدای اذان مسجد را می شن

 0 (مکارم

اگر دو نفر  و پنجاه نماز را دارد و در روایتی وارد شده اگر یک نفر به امام جماعت اقتدا کند هر رکعت نماز او ثواب صد -2
ه ده نفر برسند که اگر از ده تجاوز هر چه بیشتر شوند ثواب نماز بییشتر می شود تا ب اقتدا کنند ثواب ششصد نماز دارد و

مالئکه نویسنده شوند نمی توانند ثواب  انس و جن و درختها قلم و تمام دریاها مرکب و کرد اگر تمام آسمانها کاغذ و
 21ایت اهلل مکارم( ،ایت اهلل سیستانی ،)حضرت امامیک رکعت آن را بنویسند. 

نماز جماعتی که مختصر بخوانند از نماز فرادی که  و عت بخواندمستحب است که انسان صبرکند که نمازش را به جما -1
)حضرت امام، ایت  نماز جماعت از نماز اول وقت که به فرادی خوانده شود بهتر است. و ان را طول بدهند بهتر می باشد

 آن، فضیلت وقت در افراد نماز از نماز، فضیلت وقت غیر در جماعت نماز بودن بهتر : ولىایت اهلل سیستانی» ،اهلل مکارم
 0 .(«نیست معلوم

جایز نیست وسزاوار نیست که انسان بدون عذر نماز یا بخاطر استخفاف حاضر نشدن به نماز جماعت از روی بی اعتنایی  -0
 1جماعت را ترك کند. )حضرت امام، ایت اهلل سیستانی ، ایت اهلل مکارم(

 شرکت زنان در نماز جماعت
 نماز که این یا فرموده تشویق جمعه یا مساجد جماعت نماز در شرکت به مردان ندهمان را زنان مقدس شارع آیا

 6است؟ بهتر خانه در آنها خواندن

 دارد. امام خامنه ای جماعت ثواب و ندارد اشکال جماعت و جمعه نماز در زنان شرکت -

                                                           
 0199م  0توضیح المسائل مراجع ج 0

 الجماعة، فی ، عروه الوثقی مع التعلیقات فصل0011م  0مراجع ج توضیح المسائل 2

 الهدیّتان؟ تلک ما: قلت هدیّتین، إلیک أهدى و السالم یقرئک ربّک إنّ! محمّد یا: فقال الظهر، صالة بعد ملک ألف سبعین مع جبرئیل أتانی: »آله و علیه اهلل صلى اللّه رسول . قال 1
 إذا و صالة، خمسین و مائة رکعة بکلّ واحد لکلّ اللّه کتب اثنین کانا إذا! محمّد یا: قال الجماعة؟ فی لُامّتی ما! جبرئیل یا: قلت جماعة، فی الخمس ةالصال و رکعات ثالث الوتر: قال
 أربعمائة و ألفین رکعة بکلّ واحد لکلّ اللّه کتب خمسة کانوا إذا و صالة، مأتی و ألفاً واحد لکلّ اللّه کتب أربعة کانوا إذا و صالة، ستّمائة رکعة بکلّ واحد لکلّ اللّه کتب ثالثة کانوا

 کانوا إذا و صالة، ستّمائة و آالف تسعة رکعة بکلّ منهم واحد لکلّ اللّه کتب سبعة کانوا إذا و صالة، ثمانمائة و آالف أربعة رکعة بکلّ منهم واحد لکلّ اللّه کتب ستّة کانوا إذا و صالة،
 عشرة کانوا إذا و صالة، أربعمائة و ألفاً ثالثین و ستّة رکعة بکلّ منهم واحد لکلّ اللّه کتب تسعة کانوا إذا و صالة، مأتی و ألفاً عشر تسعة رکعة بکلّ منهم واحد لکلّ اللّه کتب ثمانیة
 مع الثقالن و أقالماً األشجار و مداداً البحار و قرطاساً کلّها السماوات صارت فلو العشرة على زادوا فإن صالة؛ ثمانمائة و ألفین و ألفاً سبعین رکعة بکلّ منهم واحد لکلّ اللّه کتب

 یصلّیها رکعة و مرّة؛ ألف بسبعین فیها ما و الدنیا من خیر و عمرة و حجّة ألف ستّین من خیر اإلمام، مع المؤمن یدرکها تکبیرة! محمّد یا. رکعة ثواب یکتبوا أن یقدروا لم کُتّاباً، المالئکة
 .«رقبة مائة عتق من خیر جماعة، فی اإلمام مع المؤمن یسجدها سجدة و المساکین؛ على بها یتصدّق دینار ألف مائة من خیر اإلمام، مع لمؤمنا

 ،0119، سیستانی توضیح المسائل جامع م0012م  0توضیح المسائل مراجع ج 0

 ،0111ع م، سیستانی توضیح المسائل جام0010 م 0توضیح المسائل مراجع ج 1 ) 

 ؛211سوال  11: ص ،0ج ،(مکارم) جدید ، استفتاءات191سوال  021: ص ،(فارسى) االستفتاءات أجوبة( امام خامنه ای نماز  1
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 آیت اهلل مکارم .است الزم گاهى و بهتر آنها شرکت فعلى شرایط در -

 وجوب نماز جماعت
 نمازها واجب است به جماعت خوانده شود؟ یک ازکدام

 0 نماز جمعه:ـ 1

 یت اهلل سیستانی ایت اهلل مکارم(آامام خامنه ای،  ،حضرت امامدر نماز جمعه جماعت شرط صحت نماز هم است. )

 2 نماز عیدین:ـ 2

   مکارم، آیت اهلل سیستانی(.)حضرت امام، آیت اهلل .در زمان ظهور امام علیه السالم باید به جماعت خوانده شود

 بخوانند جماعتافرادی که باید نماز را به 
 بر چه کسانی واجب است نمازشان را به جماعت بخوانند؟

 وقت برای یاد گیری قرائت تنگ می باشد:ـ 0
 1 : تنگ استبرای یاد گرفتن قرائت قدرت بر تعلیم قرائت دارد ولی وقت قرائت نمازش صحیح نیست و کسی که 

 (1ایت اهلل مکارم، 0امام خامنه ای ،حضرت امامبنابر احوط به جماعت بخواند. ) -

 واجب است نمازش را به جماعت بخواند. )آیت اهلل سیستانی( -

 نذر و عهد و قسم  -2
 1یت اهلل مکارم(آ ،یت اهلل سیستانیآ ،حضرت امامجماعت را به وسیله نذر یا عهد یا یمین بر خود واجب کرده باشد. )

 ردی که مبتال به وسواس می باشد:ف -1
 سیستانی، )آیات عظام حضرت امام، شود.اگر ترك وسواس متوقف بر شرکت نماز جماعت است جماعت واجب می -

 1شود(مکارم: به حدی وسواس دارد که باعث بطالن نماز می

 که باشد حدی در وسواسش آنکه مگر بخواند؛ جماعت به را نماز نیست واجب باشد، وسواس دچار نماز در شخصی اگر -

 1)امام خامنه ای(. شود نماز بطالن باعث و مواالت رفتن بین از موجب ذکر، زیاد تکرار یا کندمی قطع را نماز

 در تنگی وقت: –0
در صورتی که به اندازه درك یک رکعت هم وقت باقی نمانده وامام هم در رکوع است که اگر اقتدا کند یک رکعت او در الف: 

 (ایت اهلل مکارم،  حضرت اماماقع می شود.)وقت و

                                                           
 0191/01/19: استفتاء تاریخ    911111: استفتاء ، سایت ادمین، شماره0الجماعة م  فی عروه الوثقی مع التعلیقات فصل . 0

 .111رهبری، سؤالاالستفتائات ؛ أجوبة0101و  0011، مسئلة0ع، جالمسائل مراجتوضیح .2

 .0191/19/29: استفتاء تاریخ    121101: استفتاء ، سایت امام خامنه ای، شماره0011م 0توضیح المسائل مراجع ج 0فصل فی الجماعةم 0عروة الوثقی ج .1

 پنجم. خارج فقه معظم له، درس .است باطل واجب احتیاط به نمازش نکند شرکت جماعت نماز در اگر یعنی باشد می شرطی وجوب جماعت . وجوب 0

 الزم به ذکر است که عبارت ایشان در عروه این چنین است: علی االحوط لوال االقوی.  .1

 ،0الجماعة م  فی عروه الوثقی مع التعلیقات فصل . 1

 0191/11/00: استفتاء تاریخ    111202: تفتاءاس ، سایت امام خامنه ای، شماره0011م 0توضیح المسائل مراجع ج .1

 .011م ،0199 زمستان له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه . امام 1
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در صورتی که به اندازه درك یک رکعت هم وقت باقی نمانده وامام هم در رکوع است که اگر اقتدا کند یک رکعت او در وقت : ب
گر که هیچ قسمتی از نمازش در خارج از وقت واقع نشود ولی ا ،اگر به جماعت خواندن سبب می شود واقع می شود وهمچنین

 )آیت اهلل سیستانی( فرادی بخواند بخشی از نمازش در خارج از وقت خوانده می شود.
   0به نماز جماعت:  در صورت امر کردن یکی از والدین -1
 بنابراحتیاط است واجب مادر و پدر اطاعت چون بخواند، جماعت به را نماز که کند امر خود فرزند به مادر یا پدر اگر -

 مکارم ( ت اهلل، آیحضرت امام. )نماید استحباب قصد و بخواند جماعت به را نماز باید واجب

 شود،¬ آنها اذیت موجب جماعت ترك که¬درصورتی بخواند جماعت به را نماز کند امر خود فرزند به مادر یا پدر اگر -
 )امام خامنه ای( .بخواند جماعت به را نماز که است آن احتیاط

 بخواند، جماعت به را نماز که است مستحب احتیاط بخواند، جماعت با را نماز که کند امر خود فرزند به مادر یا پدر اگر -
 فرزند نمودن مخالفت شود، آنان اذیّت موجب مخالفتش و باشد فرزند به نسبت دلسوزی روى از مادر یا پدر نهى و امر اگر البتّه
 (سیستانی ت اهللآی). باشدمی حرام

 مختلف حکم جماعت نسبت به نمازهای
 ؟خواندجایز است به جماعت را کدام نمازها 

 الف: نمازهای واجب یومیه:

 نمازهای را که می شود به جماعت اقتداء نمود:

 نمازهای یومیه

 2نمازهای واجب یومیه به واجب یومیه: اقتدای الف: 

د اگر چه در جهر واخفات یا در یومیه می خواند می توان تمام نماز های یومیه را به او اقتدا کر واجب اگر امام نماز -
 ایت اهلل سیستانی، ایت اهلل مکارم(امام خامنه ای،  ،حضرت اماماداءوقضا وقصر واتمام باهم متفاوت باشند. )

 1 ب : نماز امام واجب یومیّه و نماز ماموم احتیاطی یومیّه:

می که نماز واجب قطعی می خواند جائز به اما ش را احتیاطاً )مستحب یا واجب(اعاده می کنداقتدای مأمومی که نماز -
 ، ایت اهلل مکارم(ایت اهلل سیستانیامام خامنه ای،  ،حضرت امام) است.

                                                           
 ،0199 پاییز له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام، 11رساله امام مسائل متفرقه  س  0011م 0توضیح المسائل مراجع ج 0فصل فی الجماعةم 0عروة الوثقی ج -0
 ،0111سیستانی توضیح المسائل جامع م ؛ 011م

 111اجوبة االستفتائات س0011م 0توضیح المسائل مراجع ج 1فصل ف الجماعه م 0عروة الوثقی ج -2

 ، 110م  0، سیستانی منهاج ج1، فصل ف جماعت، م0عروة الوثقی، ج -1
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 0نماز امام احتیاطی یومیّه و نماز ماموم واجب یومیّه:ج: : 

ند، صحیح نمی اش را احتیاطاً اعاده می کاقتداء کسی که نماز واجب یومیّه را می خواند به امام جماعتی که نماز یومیّه -
 ای(امام خامنه ، 2حضرت امام)باشد. 

اش را احتیاطاً اعاده می بنا بر احتیاط واجب اقتداء کسی که نماز واجب یومیّه را می خواند به امام جماعتی که نماز یومیّه -
  (، ایت اهلل مکارمایت اهلل سیستانیکند، صحیح نمی باشد.)

 
 او به تواند می آیا احتیاطی، یا است اصلی او قضای نماز نداندکه مأموم و بخواند قضا نماز جماعت امام اگر: سؤال

 3کند؟ اقتداء

)امام خامنه  .است جایز او به اقتدای است، داده قرار دیگران اقتدای معرض در را خود دانی مسأله جماعت امام که همین -
 ای(

 امام احتیاطیاقتدای نماز احتیاطی ماموم به د : 

 اشتباه در احتمال علّت به دو هر آنکه واجب جایز نمی باشد مگر جهت احتیاط امام با ماموم یکی باشد مثل بنا بر احتیاط -
 مشترکاً که مکانی بودن غصبی در احتمال برای آنکه یا خوانند،می دوباره را آنها قبل نمازهای یا نماز در قبله به نسبت مشترکی

 0 (ایت اهلل سیستانی ، ایت اهلل مکارمامام خامنه ای،  ،حضرت امام) .وانندخمی دوباره را آن اندخوانده نماز آن در

 نماز واجب یومیه به نماز جمعهاقتدای ه : 

 1(امام خامنه ای و آیت اهلل مکارم)اشکال دارد.  -

 نماز احتیاط

 1الف: نماز یومیه به نماز احتیاط:

  ، آیت اهلل مکارم(یت اهلل سیستانیآامام خامنه ای، ، حضرت امام)جایز نیست.  -

 ب: نماز احتیاط به نماز واجب یومیه:

 یت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(آ)حضرت امام، به احتیاط واجب جایز نیست.  -
 ()امام خامنه ایجایز نیست.  -

                                                           
، امام خمینی ره تحریر الوسیله فی صالة الجماعة: فصل فی 111ای اجوبه االستفتائات س نهم، امام خا110م  0ج، سیستانی منهاج 1، مةجماعال فی ، فصل0عروة الوثقی، ج -0

 ،0صالة الجماعة مسالة 

 ایشان این فرض مساله را می فرمایند اشکال دارد. 0019( البته در توضیح المسائل مساله   2

 اختصاصی نماز جماعت. ، مسائل0011. جزوه اختالف فتاوی، ارسالی دی ماه  1

 .0191/19/22: استفتاء تاریخ    121111: استفتاء ، سایت ادمین، شماره110م  0، سیستانی منهاج ج1، فصل ف جماعت، م0عروة الوثقی، ج -0

 و سایت آیت اهلل مکارم: 0191/01/21: استفتاء تاریخ    902091: استفتاء . سایت ادمین شماره 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01012&mid=211011 

سیستانی منهاج ؛ 019م  ،0199 زمستان له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام ،0( امام خمینی ره تحریر الوسیله فی صالة الجماعة : فصل فی صالة الجماعة مسالة   1
 ، 1، فصل ف جماعت، م0عروة الوثقی، ج، 110م  0ج
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  نماز احتیاط به نماز احتیاط: ج:

 یت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(آ)به احتیاط واجب جایز نیست.  -

 0 نماز آیات

 الف: نماز آیات به نماز آیات:

 (از جهت نوع آیه یکی باشند یا فرق داشته باشند ،قضاء یاادا باشد  فرقی نمی کند که)ز آیات به جماعت خواندن نما -
 یت اهلل مکارم(ا،  حضرت امام. )مستحب است

 به) گرفتگی و ماه خورشید غیر در آیات نماز واجب بنابراحتیاط ولی بخوانند، جماعت با را نماز آیات است مستحب -
 (یت اهلل سیستانی)آ .باشدنمی صحیح (جماعت

 ب: نماز آیات به یومیه و بالعکس

 ، ایت اهلل مکارم(اهلل سیستانی ایت ،حضرت امام) اقتداء کردن نماز آیات به یومیه و بالعکس جایز نمی باشد. -

 2نماز طواف

، )به فتوا( ایاحتیاط واجب جایز نمی باشد. )حضرت امام، امام خامنه اقتداء نماز طواف واجب به نماز طواف واجب به الف:

 (سیستانی، مکارم

 : اقتداء نماز طواف واجب به نماز یومیه :ب

 )حضرت امام، امام خامنه ای(جایز نیست.  -
 (آیت اهلل مکارم آیت اهلل سیستانی،)به احتیاط واجب جایز نیست.  -

 1نماز میت

 جایز نیست. از میت به نمازهای دیگر و بالعکساقتداء نمولی  یّت را به جماعت بخواندنماز م مستحب است که انسان -
 ایت اهلل سیستانی، ایت اهلل مکارم(امام خامنه ای،  ،حضرت امام)

 0نوافل
، امامحضرت ). بخواند جماعت یا بواسطه نذر و مانند ان واجب شده است نمی تواند به بوده مستحب ابتدا از که را مستحبی نماز
 (مکارم اهلل ایت سیستانی، اهلل ایت

 وجود دارد: اتی در برخی فتاویدر رابطه با برخی از نوافل استثناء

                                                           
 0101، توضیح المسائل جامع م01فی صالة األیات، م، فصل 0عروة الوثقی، جال .0

، 0190چاپ سوم  111و  199مناشک محشی سوال ؛ 011م  ،0199 زمستان له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام ،0مساله، فصل ف جماعت، 0عروة الوثقی، جال .2
 .110مسالهمنهاج الصالحین سیستانی  

 شماره ای، خامنه امام ، سایت101مساله  0، سیستانی منهاج ج00و  1، عروه الوثقی الصالة علی المیت مساله 0امام خمینی ره تحریر الوسیله احکام اموات نماز میت مساله  .1
 .0191/00/21: استفتاء تاریخ    910011: استفتاء

 .01له، درس معظم جماعت خارج درس ، امام خامنه ای0011مساله  توضیح المسائل مراجع ،2الجماعة مساله فی عروه الوثقی مع التعلیقات فصل .0
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 : نماز استسقاءالف

سیستانی: البته در بعضی از موارد به احتیاط واجب  اهلل مکارم، ایت اهلل ایت امام خامنه ای، ،حضرت امامجایز می باشد. ) -
 (می باشد

 : نماز عیدینب

 0آیا جماعت خواندن نماز عیدین، مشروعیت دارد؟

 :در زمان ظهور امام علیه السالمالف( 

 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(. .باید به جماعت خوانده شود  -
  در زمان غیبت امام علیه السالم:ب( 

اگر فقیه عادل یا مأذون از طرف او آن را اقامه  بر احتیاط واجب، به جماعت نخوانند؛ ولى به قصد رجاء مانعی ندارد وبنا -
 کند، جماعت خواندن با او مانعی ندارد )حضرت امام(.

 (آیت اهلل مکارم ،آیت اهلل سیستانی ،به جماعت خواندن مستحب است. )امام خامنه ای -

 2: نماز عید غدیرج

 آیا می شود نماز عید غدیر را به جماعت اقتداء نمود؟
 (مکارم اهلل ایت سیستانی، اهلل ایت امام خامنه ای، ،حضرت امامجایز نمی باشد. ) -

 نوع نماز امام جماعتبه جهل 

 3اگر ماموم نداند نماز امام مستحبی است یا واجب آیا می تواند به او اقتدا کند؟

 ت اهلل مکارم(، ایایت اهلل سیستانیامام خامنه ای، ، حضرت امام). نمی تواند به امام اقتدا کند در این فرض ماموم -

 جماعتبرای تشکیل تعداد افراد 

 4برای انجام نماز جماعت وجود چند نفر الزم است؟ 

امام  ،حضرت امامنفر الزم است که یکی از آنها امام باشد. ) 1در نماز عیدین در زمان حضور امام علیه السالم و نماز جمعه، الف( 
 ایت اهلل سیستانی ، ایت اهلل مکارم(خامنه ای، 

حتی نماز عیدین در زمان غیبت امام علیه  ،ماموم نماز جماعت بر قرار می شوددیگری  نفر یکی امام و با وجود دو آن در غیر( ب
 ، ایت اهلل مکارم(ایت اهلل سیستانی ،حضرت امامالسالم. )

                                                           
 ، سایت آیت اهلل مکارم0111. توضیح المسائل جامع، م01؛ درس خارج جماعت معظم له، درس0101و  0011، مسئلة0المسائل مراجع، جتوضیح .0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=00101&mid=211121 

  .011م ،0199 زمستان له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام ،2الجماعة مساله فی عروه الوثقی مع التعلیقات فصل .2

 .011م ،0199 زمستان له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام 0001م 0توضیح المسائل مراجع ج .1

 ؛  110اجوبة االستفتائات  خامنه ای س 211ص2م 0تحریر الوسیله ج211ص111م 0منهاج الصالحین سیستانی ج211ص1م 1ی الجماعت مفصل ف 0عروة الوثقی ج .0
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 علم ماموم به عدم صحت اقتدا

)چه سهوی و چه  تحبی وشخصی اشتباهاه مثل نماز مساگر امام نمازی میخواند که اقتدا به او صحیح نبود

 1بعد فهمید، وظیفه اش چیست؟ اقتدا کرده و به او جهلی(

اگر در اثناء متوجه شد عدول به فرادی می کند] نیاز به عدول نیست بلکه قهرا منفرد می شود )امام مکارم([ و نمازش  -
آن موجب  که آنچه انجام عمدی و سهوی ه شرطیبصحیح است و اگر بعد از نماز فهمید نمازش به صورت فرادی  صحیح است 

 ، ایت اهلل مکارم (ود انجام نداده باشد. )حضرت امام، ایت اهلل سیستانیبطالن نماز فرادی می ش

 عدول نیت

 جماعت عدول از نیت

 2عدول از امام جماعت به امام جماعت دیگر:

  ت عارض نشود:برای امام جماعت مشکلی نسبت به ادامه یا اتمام نماز جماع الف:

 امام: به احتیاط واجب جایز نیست(()حضرت  آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی،) .جایز نمی باشد -

برای امام جماعت مشکلی نسبت به اتمام نماز جماعت عارض شود )مثال فوت کند یا بی هوش شود یا حدثی صادر شود یا  :ب

  متذکر محدث بودنش شود(:
 (آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم ،)حضرت امام ن را مقدم کنند و نماز را با او تمام نمایند.جایز است یکی از مامومی -

 از فردی توانندمی مأمومین باشد، مسافر اینکه مانند برسد؛ پایان به مأمومین نماز از قبل یا و شود باطل امام نماز اگر -

 (امام خامنه ای) .برسانند پایان به او به اقتداء با را نماز ادامة و داشته مقدم( است جماعت امام شرایط دارای که) را خودشان

برای امام جماعت مشکلی نسبت به ادامه نماز به صورت فرد مختار عارض شود مثال دیگر نمی تواند نماز را به صورت  :ج

 اش تبدیل به نماز نشسته می شود: ایستاده ادامه بدهد و وظیفه
 (آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم، )حضرت امام را مقدم کنند و نماز را با او تمام نمایند.جایز است یکی از مامومین  -

 ماموم به ماموم بعد از اتمام نماز جماعتاقتداء 

 این از یکی تواند می شود می تمام جماعت نماز وقتی نمایند اقتدا حاضر جماعت امام به و برسند جماعت نماز به دیرتر نفر دو اگر

 نماید؟ اقتدا نماز بقیه در دیگری به شخص دو

 1(امام خامنه ای)جایز نیست.  -

 عدول از نماز جماعت به فرادی

 1آیا عدول از نماز جماعت به فرادی صحیح است؟

                                                           
 111و منهاج الصالحین سیستانی م  21فصل فی الجماعة م 0عروة الوثقی ج .0

 .110م ،0199 زمستان له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام ،00 جماعه مسالهالوثقی فصل فی العروه  . 2

 ؛0191/19/11: استفتاء تاریخ    921022: استفتاء . امام خامنه ای سایت شماره 1
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 (حضرت امامانسان می تواند در بین نماز جماعت نیت فرادی کند ) -

 همین قصدش نماز اوّل از اگر حتی دهد؛ ادامه تنهایى هب را نماز و کند فرادا نیّت جماعت نماز بین در تواندمی انسان -
 )امام خامنه ای(. باشد نداشته قصدی چنین نماز ابتدای از که است آن مستحب احتیاط البته. باشد

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

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

 اهلل سیستانی( )آیتآید.  پیش برایش قصدی چنین آن از بعد و باشد کرده زیاد همراهی و متابعت برای را سجده یک
 .نماز اثناء در یا باشد داشته کار این بر تصمیم اول از خواه کرد، فرادی نیّت و شد جدا جماعت از توان نمی عذر بدون -

 اهلل مکارم( )آیت

 اقتدا ابتدای همان از انفراد قصد داشتن صورت در جماعت حکم

مثال به نماز دوم می رسند از همان آغاز اقتدا تصمیم دارند بین نماز نیت را به فرادا برخی از افراد که 

برگردانند و نماز را سریعتر تمام کرده و نماز دوم را نیز به ادامه جماعت اقتدا کنند، آیا این نیت صحیح 

 2است؟

 (3اشکال ندارد لکن احتیاط مستحب است چنین نکند. )حضرت امام، امام خامنه ای -

 بلکه جماعت، واجب، احتیاط بنابر باشد، نخوانده را وسوره حمد و داشته را آن کردن فرادا قصد نماز اول از مأموم اگر امّا -
 قصد به را رکنی و( باشد نکرده کوتاهی مسأله فراگیری در یعنی) باشد قاصر جاهل آنکه مگر باشد؛نمی صحیح نمازش اصل

 )آیت اهلل سیستانی( .بخواند دوباره را نمازش نیست الزم صورت این در که باشد هنکرد اضافه جماعت، امام از متابعت

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

 نیت به فردا عدول در صورت حکم قرائت

 4سوره بر ماموم واجب است؟ شود آیا خواندن حمد و فرادی اگر نیت ماموم

                                                                                                                                                                                                    
نهاج الصالحین سیستانی م .111م ،0199 زمستان له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام ،0021م 0توضیح المسائل مراجع ج، 01عروه الوثقی فصل فی الجماعة مساله ال. 0
 ، 0111، و توضیح المسائل جامع مساله 211ص111م 0ج

 .0111 مساله جامع المسائل . توضیح01درس ای، خامنه امام فقه . خارج01مساله الجماعه 0ج . عروه 2

 ولو لضرورة الّا العدول عدم  االحوط لکنّ الصالة، اوّل فی نیّته من لکذ کان وان االقوى على الصالة احوال جمیع فی اختیارا ولو االنفراد الى االئتمام من العدول یجوز: 01 . مسالة 1
 .الثانیة الصورة فی خصوصا دنیویّة،
 بخاطر طاحتیا کردند، مستحب احتیاطِ ایشان لکن. کنیممی تقویت را همین ما است، جایز انفراد قصد صورت، دو هر در: کردندکه بیان متن در «علیهاهللرضوان»سید مرحوم که همان
 کند، قصد اول، از که آنجایی چه له، بَدا اثناء، در که آنجایی چه بکند؛ احتیاط اگر وجوه، این بخاطر کند،می مشغول را فقیه ذهن وجوه، این باالخره. شد ذکر که است وجوهی همین

 .ندارد اشکالی است، مستحبی احتیاط داریم، قبول را این هم ما. است بهتر بکند، احتیاط اگر

رساله مکارم مسأله ، 01امام خامنه ای، خارج فقه، بحث نماز جماعت، درس؛   0020م 0فصل فی جماعه توضیح المسائل مراجع ج0؛ تحریر ج  01الجماعه مساله  0عروه ج -0
  110وسیستانی م  0209
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 سوره امام، ماموم نیت فرادی کرد: و اگر بعد از خواندن حمد الف:
 (، امام خامنه ایحضرت امامم الزم نیست. )خواندن حمد وسوره  بر مامو -
 اگر ولی بخواند، را سوره و حمد نیست الزم کند، فرادا نیّت عذری علّت به جماعت، امام سوره و حمد از بعد مأموم اگر -

 .  )آیت اهلل سیستانی(بخواند را سوره و حمد همه است الزم احتیاط، بنابر باشد، عذر بدون
  . آیت اهلل مکارمبعد از حمد و سوره امام نیّت فرادی کند الزم نیست حمد و سوره را بخواندی اگر مأموم به واسطه عذر -
 نیت فرادی کند:سوره  اگر پیش از تمام شدن حمد و : وب
 (، آیت اهلل مکارمامامحضرت ). نخوانده ، بخواند باید مقداری را که امام -
 حمد اثنای در اگر و بخواند را حمد نیست نیاز کند عدول حمد اتمام از بعد چنانچه کند، انفراد قصد قرائت اثنای در اگر -
 )امام خامنه ای( .بخواند( ورود قصد به نه) مطلقه قربت قصد به ابتدا از را آن که است آن واجب احتیاط کند عدول سوره، یا

 اگر ولی بخواند، را سوره و حمد نیست الزم کند، فرادا نیّت عذری علّت به جماعت، امام سوره و حمد از بعد مأموم اگر -
.  )آیت اهلل بخواند را سوره و حمد همه است الزم احتیاط، بنابر نماید، فرادا نیّت سوره و حمد شدن تمام از پیش یا باشد عذر بدون

 سیستانی(

 ت و رجاء دوباره خوانده شود.به قصد قرب خصوصا اگر در اثناء نیت فرادا کنداحتیاط  مستحب است که حمد و سوره از ابتدا  :نکته

 ( ، آیت اهلل مکارمحضرت امام )ره()

 بازگشت به نیت جماعت بعد از عدول به فرادی
 1ت انفراد کرد آیا می تواند دوباره به نیت جماعت برگردد؟اگر ماموم در اثناء نماز نی

 (امام خامنه ای،احتیاط واجب نباید دوباره نیت جماعت کند)حضرت امامبنابر -
 نمی تواند دوباره نیت جماعت کند. )ایت اهلل سیستانی ، ایت اهلل مکارم( -

 2؟صحیح است بگیرد جماعت به تصمیم بعد نه یا کند فرادی نیت که شود مردداگر ماموم در اثناء نماز آیا 

 حضرت امام(). نمازش صحیح است -
 مکارم( و آیات عظام سیستانی امام خامنه ای،) احتیاط واجب نمی تواند دوباره نیت جماعت کند. -

 1شک در نیت فرادی کردن:
 (ام، ایت اهلل سیستانی، ایت اهلل مکارمحضرت ام. )نکرده فرادا نیّت که بگذارد بنا نه، یا کرده فرادا نیّت نماز بین در کند شک اگر

 عدول از نماز فرادی به جماعت
 4آیا عدول از نماز فرادی به نماز جماعت جایز است؟

 بنابر احتیاط الزم جایز نیست. )حضرت امام( -
 (ت اهلل سیستانی، ایت اهلل مکارمعدول از نماز فرادی به نماز جماعت جایز نیست. )ای -

                                                           
توضیح  سیستانی، 112م  ،0199 زمستان له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام؛   21الجماعه مساله  الوثقی فصل فی عروه ،0021م0توضیح المسائل مراجع ج0 ) 

 ، 0111المسائل جامع مساله 

 ، 0111توضیح المسائل جامع مساله  سیستانی، 01 درس ای، خامنه امام جماعت فقه خارج؛   21الجماعه مساله  الوثقی فصل فی عروه ،0021م0توضیح المسائل مراجع ج2 ) 

 ، 0111، سیستانی توضیح المسائل جامع مساله 20مساله  فصل فی الجماعة 0الوثقی ج عروة(   1

 211ص1م 0تحریر الوسیله ج211ص112م 0؛ منهاج الصالحین سیستانی ج01فصل فی الجماعت م  0عروة الوثقی ج0-
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 تکرار جماعت
 تکرار کنند؟دومرتبه اند که به جماعت خوانده میتوانند نمازی رایا امام ماموم آیا 

 1 احتمال فساد نماز اول را می دهند:
،ایت اهلل سیستانی ، ایت اهلل  حضرت امامماموم مستحب است . ) چه  امام و چه به صورت اعاده به صورت جماعت  -

 مکارم (

 د: ندهرا نمیاول احتمال فساد نماز 

 :به جماعت خوانده شده را اعاده کند نماز قصد دارد
 2 خوانده: به صورت امام جماعتنماز اولی را  الف:

 از بیش امّا بخواند، دوباره دیگرى جماعت با را آن خوانده جماعت با را خود نماز بار یک که «جماعت امام» است جایز -
آیت ، حضرت امام) بخواند. دوباره را نماز و کرده جماعت اقامه مسجد دو در تواندمى جماعت امام یک بنابراین دارد، اشکال دوبار

 اهلل مکارم(
 از غیر دوم جماعت در مأمومین اینکه بر مشروط است، جایز باریک یومیه نمازهای در جماعت نماز در امامت تکرار -

 )امام خامنه ای(. باشند اول جماعت مأمومین
 مانعی امیدثواب به آن خواندن دوباره بخواند، جماعت با دوباره خوانده اعتجم با که را نمازى بخواهد مأموم یا امام اگر -

 نمازش دوّم بار برای که جماعتی امام به نخوانده را واجبش نماز که مأمومی اقتدای و نیست ثابت بودنش مستحب هرچند ندارد؛
 (آیت اهلل سیستانی) نماید. اکتفاء نماز این به تواندنمی مأموم واجب، بنابراحتیاط ولی ندارد مانعی رجاءً خواند،می را

 1 به صورت ماموم خوانده:را  ینماز اول :ب

 (امام خامنه ای) .ندارد اشکال باشد اول جماعت از غیر عرفاَ (هم شخص این وجود با) دوم جماعت اگر -
  (آیت اهلل سیستانیندارد. ) مانعی (ثواب امید بهرجاء ) -
کنند و اال  اقامه جماعت به را نماز توانندمى شوند، متوجّه بعداً و باشند نداشته جماعت نماز مهاقا امکان به توجّه قبلًا اگر -

 است. آیت اهلل مکارم ظاهرا جواز اعاده مربوط به جائی است که نماز اول را به صورت امام جماعت خوانده

 0 :را که فرادی خوانده به جماعت اعاده کندنمازی قصد دارد 
فرادی بجا آورده باشد بعد نماز جماعت اقامه بشود مستحب است نماز را به صورت جماعت اعاده نماید و فرقی نمی  اگر نمازش را

 (ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم، امام خامنه)حضرت امامکند که در این نماز دوم امام جماعت باشد یا ماموم باشد. 

                                                           
 09عروه مستحبات جماعه مساله  -0

 ،0199 زمستان له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام ،100سوال  021: ص ،2ج ،(مکارم) جدید تفتاءات؛ اس011سوال  211: ص ،0ج ،(خمینى امام) ( استفتاءات  2
 ، 0110؛ سیستانی توضیح المسائل جامع مساله 010م

، 0110؛ سیستانی توضیح المسائل جامع مساله 0191/19/02: استفتاء تاریخ  921111: استفتاء و سایت شماره  119؛ خامنه ای س09مستحبات جماعه مساله الوثقی عروه (   1
 ؛ 101سوال  021: ص ،2ج ،(مکارم) جدید استفتاءات

: استفتاء تاریخ  921111: استفتاء و سایت شماره  119اجوبة االستفتائات  خامنه ای س 0010؛ توضیح المسائل مراجع  ج ا م09مستحبات جماعه مساله الوثقی ـ عروه 0
 ؛ 0191/19/02
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 نماز فصل دوم: شرایط جماعت
 ماعت چیست؟نماز ج شرائط

 .بین امام و مأموم حائل نباشد -0
 .جای امام از مأموم بلندتر نباشد -2
 .بین امام و ماموم فاصله نباشد -1
 .ماموم نیّت جماعت داشته باشد -0
 .مأموم قبل از تمام شدن رکوع امام به جماعت برسد -1
 .مأموم جلوتر از امام نایستد -1

 ر مسائل بعد اشاره می شود.توضیح و اختالف نظر مراجع د :نکته

 : عدم حائلاول طشر

 تعریف حائل

 ؟حائل چیست

 0(آیت اهلل مکارمحضرت امام، . )حائل چیزی است که مانع مشاهده باشد -

 اهللآیت . )حائل هر چیزی که تفرق و جدایی ایجاد کند بنابر این فرقی نیست بین اینکه مانع مشاهده باشد یا نباشد -
 2(سیستانی

 یشهحائل شدن ش

 3ماموم شیشه حائل شود آیا جماعت صحیح است؟ اگر بین امام و

 ، امام خامنه ای(حضرت امام). ای که آن طرفش دیده می شود هم نباشداحتیاط مستحب شیشه -

 (آیت  اهلل سیستانی. )جماعت باطل است -

 (مکارم آیت اهلل). به احتیاط الزم شیشه هم فاصله نباشد -

 است؟ صحیح جماعت نماز باشد کامل ای شیشه دیوار جماعت مازن در مرد و زن بین حائل اگر

 یک عرفا که است این شود رعایت باید که چیزی تنها فقط نیست مضر مردها و زنها بین حائل وجود جماعت نماز در -
 0. )امام خامنه ای(است صحیح جماعت سوال موارد در لذا شود حساب جماعت

 ای شیشه درب که همین باشند هم سر پشت اگر ولی ندارد مانعی نباشد سقف تا و بوده مات شیشه و باشند هم کنار اگر -
 1)آیت اهلل مکارم( .است کافی نباشد سقف تا

                                                           
 191م  212ص  2منهاج الصالحین ج . ـ تحریر الوسیله القول فی شرائط الجماعه الشرط األول0

 191م  212ص  0ـ  منهاج الصالحین سیستانی ج 2

سایت  ،0000جع  قبل از مساله ؛، توضیح المسائل مرا191  0،  سیستانی منهاج ج 0،  امام تحریر الوسیله  فصل فی الشرائط الجماعة م1عروة الوثقی شرائط  الجماعة مساله  -1
 0191/01/00: استفتاء تاریخ    110101: استفتاء شماره ادمین 

 0191/01/00: استفتاء تاریخ    110101: استفتاء . سایت ادمین، شماره 0

 . سایت معظم له: 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=00191&mid=210101 
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 حائل شدن ظلمت و غبار و مانند آن

 1آیا ظلمت وغبار ومانند آن ونهر وطریق حائل حساب می شوند؟

، حضرت امام، ایت اهلل سیستانی. )فاصله زیاد شودو نماز جماعت صحیح است، مگر اینکه  خیر حائل حساب نمی شوند -
 (ایت اهلل مکارم

 مشبک یا داربست نردهحائل شدن 

 2می شود؟ در بین نمازگزاران حائل محسوب نرده یا داربست آیا

های آن کوچک باشد طوری که بر آن حائل صدق کند مبطل جماعت خواهد بود، اگر چه بنا فقط در صورتی که شبکه -
 ( ایت اهلل مکارم امام خامنه ای،، حضرت امام. )حائل استمطلقا مستحب بر احتیاط 

 (آیت اهلل سیستانی). مانع از اتصال استبه احتیاط واجب  -

 حائل در بعض حاالت

 جماعت می شود؟صحت در چه صورتی حائل مانع 
 (هلل سیستانی، ایت اهلل مکارمحضرت امام، ایت ا. )رکوع باشد جماعت را باطل می کند اگر حائل در حال قیام و :الف  

 (حضرت امام ، ایت اهلل سیستانی، ایت اهلل مکارم. )باید احتیاط رعایت شود و دارداگر مانع در حال نشستن باشد اشکال  :ب  
، ، ایت اهلل سیستانیحضرت امام. )ج: اگر خیلی کم باشد مثال به مقدار یک وجب اگر چه مانع در حال سجده باشد اشکال ندارد 

 1(ایت اهلل مکارم

 قسمت کوچکی از آن باز است حائلی که

 ومیباشد  شکافیدر وسط آن فقط حائلی وجود که دارد که بین نمازگزاران هم جنس در جماعت اگر 

جماعت می اتصال ، آیا مانع با آن محقق می شود یا در حال رفتن به سجدهو رکوع  مشاهده در حال قیام یا

 0باشد؟

  آیت اهلل مکارم ،آیت اهلل سیستانیامام خامنه ای، ، )حضرت امامو مانع جماعت می باشد.  صدق حائل می کند -

 وجود حائل بین امام و مأموم

 5اگر بین امام وماموم حائل وجود داشته باشد آیا جماعت صحیح است؟

شد، جماعت باطل می ت، حائل باکه واسطه اتّصال اس همجنسیا بین مأموم و مأموم  هم جنس مأموم اگر بین امام و -
 یا بین آن زن و مأموم دیگری که مرد است و زن به ن باشد، چنانچه بین آن زن و امامز اگر امام جماعت، مرد و مأموم؛ لکن شود

حائل باشد، اشکال ندارد؛ امّا احکام مربوط به وجود حائل بین صفوف خودِ بانوان و همچنین در  واسطه او به امام متّصل شده است
                                                           

 191و منهاج سیستانی م  0وعروة الوثقی القول فی شرایط الجماعة م 0له  القول فی الشرایط الجماعة متحریر الوسی -0

و  .1وعروة الوثقی القول فی شرایط الجماعة م 0191/11/00: استفتاء تاریخ    190101: استفتاء سایت ادمین، امام خامنه ای، شماره 0تحریر الوسیله  القول فی الشرایط الجماعة م -2
 همچنین استفتاء آقای قاضی.

 290م 0منهاج الصالحین سیستانی  ج 2تحریر الوسیله القول فی الشرائط الجماعة م.0000و001؛  رساله مراجع م 0عروة الوثقی شرائط  الجماعة  م -1

 .11رساله آموزشی، درس ، 2فصل فی شرائط الجماعه مساله  عروة الوثقی(   0

 و شماره 0190/11/20: استفتاء تاریخ    110102: استفتاء ، سایت امام خامنه ای، شمارهعروة الوثقی  شرائط الجماعة ، شرط اول 0000و0011م 0توضیح المسائل مراجع ج -1
  0191/10/21: استفتاء تاریخ    111191: استفتاء
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امام ، حضرت امام) باشد.که امام جماعت و مأموم هر دو زن هستند، همانند احکام وجود حائل در نماز جماعت مردان می یمورد
 (ایت اهلل سیستانی ، ایت اهلل مکارمخامنه ای، 

 حائل انسانی

 ف حاضر استالف: در بین ص

اسطه اتصال دیگر مامومین باشد، خواند و ونماز نمی ویا نشسته باشد  هدر بین مامومین کسی ایستاد اگر

 1نماز چه حکمی دارد؟

 اگر مانع مشاهده نباشد )طبق تعریف حائل( اشکال ندارد. )حضرت امام( -

 )امام خامنه ای( .اتصال صحیح است نباشد، فاصله بزرگ قدم یک از بیشتر چنانچه -
 (ایت اهلل سیستانی. )در این صورت حائل محسوب شده و جماعت باطل است -

 (مکارم  آیت اهلل) .ز نمی خوانند و یا چیزی شبیه ایننیست مگر اینکه صفی از مردم باشند که نماحائل  -

 ب : در حال عبور

 آیا حائل غیر مستقر مبطل جماعت است؟ 

پیوسته باشد  ر مانند عبور یک انسان از جلوی ماموم مبطل جماعت نیست ولی اگر عبور انسان مستمر وقحائل غیر مست -
 (، ایت اهلل سیستانیحضرت امام) .است مبطل جماعت

 2(مکارم اهلل آیت) .داشته باشد مبطل جماعت است تریتدر صورتی که عبور انسان  به صورت پیوسته ، صدق سا -

 طوالنی شدن صف

اگر بواسطه درازی صف اول، کسانی که دو طرف صف ایستاده اند، امام را نبیند یا بواسطه درازی یکی از 

 3نی که دو طرف آن ایستاده اند صف جلوی خود را نبینند آیا می توانند اقتدا کنند؟صفهای دیگر، کسا

 (ایت اهلل سیستانی، ایت اهلل مکارمامام خامنه ای، ، حضرت امام )ره(. )می توانند اقتدا کنند

 دیوار محراب

 4تدا کنند؟ به واسطه دیوار محراب  او را نمی بینند آیا می توانند اق اگر امام در محراب باشد و

 (، امام خامنه ایحضرت امام)نمی توانند اقتدا کنند  -

                                                           
 20، امام خامنه ای، سایت ادمین، جلسات استفتائات، س، شرائط الجماعه االول 190ذیل مساله  0فصل فی شرائط الجماعه احدها منهاج الصالحین  سیستانی  ج ـ عروة الوثقی0

 111ومنهاج سیستانی م  1تحریر الوسیله  القول فی الشرایط الجماعة م ،02عروة الوثقی القول فی شرایط الجماعة مساله  -2

 0191/19/29: اءاستفت تاریخ    911101: استفتاء ، سایت ادمین، شماره0002رساله مراجع م -1

: استفتاء تاریخ    910001: استفتاء امام خامنه ای سایت شماره ،111مساله  0؛ سیستانی منهاج ج 0000 مساله ،  توضیح المسائل مراجع1عروة الوثقی شرائط الجماعة مساله  - 0
 ، سایت آیت اهلل مکارم:0191/10/01

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=00191&mid=210101 



22 
 

 (سیستانی آیت اهلل. )اشکال ندارد -
 واسطه به و اند ایستاده محراب طرف دو در که کسانى باشد نکرده اقتدا او سر پشت کسى و باشد محراب در امام اگر -

 طرف دو که کسانى باشد کرده اقتدا امام سر پشت هم کسى اگر بلکه ،کنند اقتدا او به توانند نمى بینند نمى را امام محراب دیوار
 دارد قرار ها آن سر پشت که هایى صف ولى دارد، اشکال ها آن جماعت بینند نمى را امام محراب دیوار واسطه به و اند ایستاده او

 (ت اهلل مکارمای) .گردد خارج آن از و برسد مسجد در به ها صف اگر همچنین است، صحیح نمازشان

 درب

 1اگر صفهای جماعت تا درب مسجد برسد نماز این افراد چگونه است؟ 

الف: اگر صفهای جماعت تا درب مسجد برسد، کسی که مقابل درب، پشت صف ایستاده نمازش صحیح است و نیز نماز کسانی 
 (هلل سیستانی ، ایت اهلل مکارمایت ا امام خامنه ای حضرت امام ،) که پشت سر او اقتدا می کنند صحیح می باشد.

 ب: ولی نماز کسانی که دو طرف ایستاده اند و صف جلو را نمی بینند :
 (ای خامنه امامحضرت امام ) اشکال دارد، بلکه باطل است. -
 (آیت اهلل مکارم آیات عظام سیستانی،. )نماز صحیح است -

 ستون

 2کسی که پشت ستون ایستاده، اقتدا کردن او چه حکمی دارد؟

 (حضرت امام ، ایت اهلل سیستانی. )بواسطه ماموم دیگر به امام متصل نیست نمی توانند اقتدا کنند پاز طرف راست یا چ( الف

 :بواسطه ماموم دیگر به امام متصل است پاز طرف راست یا چ (ب
 : بینداز افراد صف جلو کسی را می

 (سیستانی ، ایت اهلل مکارم ایت اهللامام خامنه ای، ، حضرت امام. )جماعت صحیح است  -
 :اگر از صف جلو حتی یکنفر را هم نبیند

 (و امام خامنه ایامام  حضرت. )جماعتش صحیح نیست  -
 (، ایت اهلل مکارمایت اهلل سیستانی) .جماعتش صحیح است -

 حائل در وسط نماز حدوث

 3آیا پیدا شدن حائل بعد از شروع نماز مبطل جماعت است؟

 (، ایت اهلل مکارمحضرت امام، ایت اهلل سیستانی. )د حائل ابتدایی مبطل جماعت است ونماز فرادی می شودبله حدوث حائل مانن 

 عدم علم به حائل

 4اگر ماموم به حائل بین خود وامام علم نداشته باشد مثال نا بینا باشد واقتدا کند حکم نماز او چیست؟

                                                           
 0191/01/01: استفتاء تاریخ    129111: استفتاء سایت ادمین شماره .،0001، توضیح المسائل مراجع مساله 1عروة الوثقی شرائط الجماعة مساله  - 0

 0000 مساله ، توضیح المسائل مراجع9عروة الوثقی شرائط الجماعة مساله   -2

 ،191؛ 0، سیستانی منهاج ج 0010،  توضیح المسائل مراجع مساله 0جماعة مساله عروة الوثقی فصل فی شرایط ال -1

 112؛ ومنهاج سیستانی م 00عروة الوثقی ا فصل فی شرایط الجماعة م -0
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حضرت امام ، ایت اهلل سیستانی ، . )نماز او به طور فرادی صحیح است لی؛ جماعتش باطل می شود واگر رکنی اضافه نکرده: الف 
 (ایت اهلل مکارم

 (، ایت اهلل مکارمحضرت امام، ایت اهلل سیستانی. )اگر رکنی اضافه کرده باشد؛ نماز باطل است: ب 

 شرط دوم: عدم فاصله

 مقدار فاصله برای اتصال به جماعت

 کل در ؟ نیست صحیح نماز باشد خالی تعداد چه به اگر رو به رو و راست و چپ فاصله جماعت نماز در

 1؟باشد باید شکل چه به ها صف فاصله رعایت

است که بین جای سجدة مأموم و جای  مأموم از امام یا از صف جلوتر زیادتر از معمول فاصله نداشته باشد و احتیاط آن  -
بیشتر از عقب ایستاده است و جای ایستادن کسی که )در صف( جلو قرار گرفته،  ایستادن امام یا بین سجدة کسی که )در صف(

ایستاده بدون فاصله پشت پای  و احتیاط بیشتر از آن این است که جای سجدة شخصی که عقبمعمولی، فاصله نباشد  یک قدم
 (حضرت امام)کسی که جلوتر است قرار بگیرد.

 محل با جلو صف ایستادن محل همچنین و امام ایستادن محل و مأموم سجدة لمح فاصلة که است آن واجب احتیاط -
 )امام خامنه ای( .نباشد( متر یک حدود) بلند گام یک از بیشتر بعد صف سجدة

 و مأموم سجده جای بین که است آن واجب احتیاط بلکه باشد؛ زیاد عرفاً نباید امام، و مأموم بین فاصله جماعت نماز در -
 او جلوی که مأمومی با انسان فاصله مورد در حکم همین و نباشد فاصله معمولی قدم بزرگترین از بیشتر امام نایستاد جای

 ایستادن جای با مأموم ایستادن جای که است آن مستحب احتیاط و باشدمی جاری است، متصل امام به او طریق از و ایستاده
 . باشد نداشته فاصله رود،می سجده به که حالی در انسان بدن اندازه از بیش ایستاده، او جلوی که کسی یا امام

 نباید باشد، متّصل امام به کرده اقتدا او چپ یا راست طرف که کسی واسطه به ولی نباشد متّصل امام به جلو سمت از مأموم اگر
 در که شخصی چنین با باید الزم، احتیاط بنابر بلکه باشد؛ زیاد عرفاً است، امام به او اتّصال وسیله که شخصی و مأموم بین فاصله
 .باشد نداشته فاصله (.است متر یک حدوداً بزرگ، قدم معمولی )یک قدم بزرگترین از بیشتر کرده، اقتدا او چپ یا راست طرف

 (آیت اهلل سیستانی)
 ندارد، مانعى گویند جماعت آن به که بطوری باشد، فاصله یکدیگر با مأمومین یا ومأموم امام میان قدم چند یا یک اگر -

آیت  . )باشد متّصل هم به کامالً صفوف ّاست مستحب ولى ، ندارد مانعى خوانند نمى نماز نفرکه دو یا یک شدن فاصله بنابراین
 2(اهلل مکارم

 اقتدا به امام جماعت قبل از اقتدای صف اول

 و تکبیر بگویند؟ موقعی که امام تکبیرة االحرام گفته آیا صف دوم می توانند قبل از صف جل

                                                           
؛ 099م ،0199 زمستان له، معظم دفتر ارسالی ،نماز رساله ای، خامنه امام ـ عروة الوثقی ا فصل فی شرایط الجماعة  الثالث،  امام خمینی تحریر الوسیله شرائط الجماعة الثالث،0

  .0100 توضیح المسائل جامع، مسأله سیستانی

 بخش الثالث 191؛ منهاج سیستانی باالی مساله  212و امام خامنه ای استفتائات  0201، رساله  مکارم مساله 0001توضیح المسائل مراجع مساله  -2



24 
 

اگر صفهای جلو آماده تکبیرند، صف دوم می تواند احرام ببندند وصف جلو حائل محسوب نمی شود و احتیاط مستحب    -
 (ایت اهلل سیستانیامام خامنه ای، ، حضرت امام)صبر کردن است 

 0(مکارم  اهلل آیت) .انتظار کشیدن بر خالف احتیاط است -

 هستنداول اقتداء افرادی که در اخر صف 

اند، تواند قبل از مأمومینى که بین او و امام ایستادهاگر مأموم در آخر یکى از دو طرف صف اول نماز ایستاده باشد، آیا مى
 2؟وارد نماز جماعت شود

ا نمودن ، بعد از این که امام جماعت شروع به نماز کرد، به طور کامل آمادة اقتداندایستادهاگر مأمومینى که بین او و امام  -
 . امام خامنه ایتواند به نیت جماعت وارد نماز شودباشند، مى

 فرادی شدن نماز بعض مامومین

 3اگر نماز افراد صف جلو به خاطر مسافر بودن در دو رکعت تمام شد حکم نماز صفهای بعد چیست؟

 :فاصله استـ بیشتر از یک قدم 0
 (،حضرت امام )ره()فرادی می شود ، اگرچه بال فاصله اقتدا کنند  بنا بر احتیاط واجب نماز بقاء جماعت اشکال دارد و -
 (امام خامنه ای) .زند نمی اتصال به ضرری کنند اقتدا فورا نماز سالم از بعد اگر -
 بیشتر یا باشد زیاد عرفاً مذکور، فاصله و بکنند اقتدا فوراً و شود تمام هستند فرد جلوی صف در که کسانی همه نماز اگر -
)آیت اهلل  .باشدنمی صحیح واجب احتیاط بنابر بعد صف جماعت نگردد، محسوب هم زیاد هرچند باشد، معمولی قدم ترینبزرگ از

 0سیستانی(

 (مکارم اهلل آیت) .نکنند اقتدا بالفاصله ولو رساند نمی آسیب جماعت به صف یک به شدن فاصله مجرد -
 :فاصله استکمتر از یک قدم  ـ2 
 (، ایت اهلل مکارمحضرت امام) .دا نکنندتچه اقگر ، استنماز صف بعد درست  -
 به ندارند را امام به مجدّد اقتدای قصد و شده تمام نمازشان جلو صف در که کسانی ولی نباشد زیاد مذکور فاصله اگر -

 عقب صف تجماع گردد، قطع کالً حائل، آن وجود جهت به صفوف بین ارتباط و شوند محسوب حائل عرفاً که بایستند ایگونه
 بزرگترین از بیشتر ولی نیست زیاد عرفاً هم فاصله و شوندنمی محسوب حائل اگر اما و گرددمی فرادا آنان نماز و شودمی باطل
 1(آیت اهلل سیستانی.)باشدنمی صحیح واجب احتیاط بنابر عقب صف جماعت است معمولی قدم

ماموم که یکی واسطه در اتصال دیگری با امام است زیاد اگر در اثنا نماز فاصله بین امام وماموم یا بین دو 

 6شود آیا جماعت صحیح است؟ 

                                                           
    921101: استفتاء . سایت ادمین، شماره111اجوبة االستفتائات س 0001رساله مراجع م 1وعروة الوثقی القول فی شرایط الجماعة م1م تحریر الوسیله  القول فی الشرایط الجماعة-0

 0191/19/11: استفتاء تاریخ

 ، 111. امام خامنه ای اجوبه االستفتائات سوال  2

شرائط 01و   09عروه مساله  ؛؛ 111 م ،0199 زمستان له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام؛ 0011رساله مراجع م   1تحریر الوسیله  القول فی الشرایط الجماعة م -1
  199الجماعه و سیستانی منهاج  مساله 

 0101. توضیح المسائل جامع، م  0

 0101و توضیح المسائل جامع م  1

  0011رساله مراجع م  110و منهاج سیستانی م  01عروة الوثقی القول فی شرایط الجماعة م-1
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 (، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارمحضرت امام )ره()  .جماعت باطل شده قهرا فرادی می شود -

 بطالن نماز صف جلو

 اگر بطالن صف جلو برای صف بعد محرز شود آیا می توانند اقتدا کنند؟

یا ( زیاد؛ مکارم فاصله یک یا چند قدم به تعبیر دیگر فاصله بسیار)بطالن نماز صف جلو باعث فاصله زیاد  در صورتی که -
 2(، ایت اهلل مکارم، ایت اهلل سیستانیحضرت امام. )نماز فرادی می شود جماعت صف بعد باطل می شود و 0سبب حائلیت  شود

 فاصله  بچه ممیز

 3د آیا جماعت صحیح است؟ اگر بچه ممیز در بین صف جماعت باش

 (، ایت اهلل سیستانیحضرت امام) .می توانند اقتدا کنندیا نه، چنانچه ندانند نماز او باطل است  -

 به و کنند اقتدا توانندمى است، صحیح او نماز بدانند چنانچه ، باشد نابالغ کودك جماعت، در اتصال یواسطه اگر -
 )امام خامنه ای( .بخوانند نماز جماعت

 آیت اهلل. )نابر احتیاط اشکال دارد ولی صرف یک یا دو یا سه بچه عرفاً مصداق فاصله زیاد نمی باشد و مانعی نداردب -
 (.مکارم

 اتصال در طبقات

  4اگر صفوف جماعت بخواهد در طبقات مختلف تشکیل شود، چگونه باید بین آنها اتصال برقرار کرد؟

 صف از ایستدمى هرطبقه اول صف در که کسى و باشد نداشته فاحش علوّ دیگر یک به نسبت طبقات که درصورتى -
 (امام خامنه ای، حضرت امام )ره(. )است صحیح نماز ببیند را نفر یک ولو قبل طبقه در خودش از قبل

 جماعت اند،کرده اجتماع نگویند که باشد بلندتر قدرى به اگر ولى ندارد؛ اشکال باشد، امام جاى از بلندتر مأموم جاى اگر -
 . )آیت اهلل سیستانی(نیست صحیح

 در است «مکان وحدت صدق» معیار گوییممى ما هستند پایین طبقه در مردان و باال طبقه در زنان که جماعت نماز در -
 مثالً که جایى بنابراین. زندنمى اتصال به ضرر هم ارتفاع متر دو مثالً مکان وحدت شرط به پس است؛ شرط اتصال اینکه عین

 مکان وحدت پایین با ایستند مى باز قسمت مقابل که افرادى است، پوشیده آن هاىقسمت بقیه و دارد باز قسمت یک فقط کنبال
 ای بگونه باید باشند دوم طبقه در مردان اگر و. ندارند مکان وحدت پائین با چه اگر شوند مى متصل آنها به هم دیگران و دارند
 اندازه به کوتاه حائل باشند زنان اگر و نباشد حائلی و ببینند را پایین صفوف نشسته چه و تادهایس چه حاالت تمام در که باشد
 1)آیت اهلل مکارم( .است کافی انسان یک قامت

                                                           
 .حائل انسانی صف جلو در موضوع حائل بحث از آن شده است مراجعه فرمایید0

 1تحریر الوسیله  القول فی الشرایط الجماعة م 20وعروة الوثقی القول فی شرایط الجماعة م -2

 ، 111و منهاج سیتانی م ،99 سال در له معظم دفتر طرف از فتاوی اختالف ارسالی جزوه ای، خامنه امام 0001؛ رساله مراجع م 22عروه شرائط جماعت م 1 -

 ؛ 202سوال  10: ص ،0ج ،(مکارم) جدید استفتاءات .0111 مسأله توضیح المسائل جامع، ؛  212: ،ص0؛ج(امام خمینى)استفتاءات  -0

 . سایت معظم له: 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=00111&mid=210111 
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اگر شرائط دیگر جماعت باشد مانند نبود حائل و عدم فاصله زیاد و جلوتر نبودن از امام جماعت و از جهت باال بودن ماموم  نکته:

 ش نباشد اشکالی ندارد.علو فاح

 اتصال به واسطه بانوان

 ؟آیا مردان می توانند از زنان در جماعت اتصال بگیرند

 االئمّهثامن حرم مثل بزرگ جماعتهای نماز در کمااینکه باشند جماعت به آقایان اتصال وسیله بانوان اگر جماعت نماز در -
 0)امام خامنه ای( .شودنمی ایجاد مشکلی افتد،می اقاتف گاهی هاجمعه نماز یا الثناء و التحیة آالف علیه

 شرط سوم : عدم تقدم ماموم بر امام

 حکم محل ایستادن ماموم در نماز جماعت چیست؟

 2 الف : جلوتر ایستادن:

، آیت اهلل حضرت امام) .چه مرد باشد چه زن، یک نفر باشد یا چند نفر باشند -مأموم نباید جلوتر از امام بایستد  -
 (تانی، آیت اهلل مکارمسیس

 3 ب : مساوی ایستادن:

 امام جماعت مرد باشد:
 (، آیت اهلل مکارمحضرت امام )ره()به احتیاط واجب باید کمی عقب تر از امام بایستد.   -
 جماعت امام مساوی که است آن واجب احتیاط هستند، نفر یک از بیشتر و دارند حضور جماعت در مرد مأمومینِ اگر -

 باشد، نفر یک تنها مرد، مأمومِ اگر ولی بایستند امام سر پشت که است مستحب احتیاط و بایستند ترعقب مقداری و نایستند
 جلوتر امام از هم خودش نشستن و سجده و رکوع مکان در که است مستحب احتیاط و بایستد امام مساوی که ندارد اشکال
 . آیت اهلل سیستانینباشد

 0 امام جماعت زن باشد:
 (حضرت امام. )این است که امام کمی جلوتر بایستد واجب تیاطاح -
 (آیت اهلل سیستانی). بایستندیک ردیف حتیاط واجب در ابه  -
 1(مکارم اهللآیت . )در حدی که امامتش مشخص نباشد ایستدب رولی امام کمی جلوت بایستند در یک صفمستحب است  -

                                                           
 . و سایت معظم له:1، نبودن حائل، شماره 11. رساله آموزشی، درس  0

https://www.leader.ir/fa/content/22101/www.leader.ir 

 ، 0110، سیستانی توضیح المسائل جامع مساله 0012( توضیح المسائل مراجع مساله   2

 ، 0110مسائل جامع مساله ، سیستانی توضیح ال0012( توضیح المسائل مراجع مساله   1

 191، عروة الوثقی فصل فی مستحبات الجماعة ، احدها و منهاج سیستانی بعد از م 0010رساله مراجع  -0

 . عروه الوثقی فصل فی مستحبات الجماعه. 1
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 1 در حال رکوع یا سجده:فقط ج : جلوتر بودن 

در موقع نشستن زانوهایش جلوتر از امام  آنکه به ویژه ولی احوط مراعات تاخر در تمام حاالت نماز است ت صحیحجماع -
 (، آیت اهلل سیستانی حضرت امام )ره() .نباشد

 (آیت اهلل مکارم. )احتیاط واجب است که طوری بایستد که در حالت رکوع و سجود جلوتراز امام نباشد -

 2جهل یا اضطرار یا سهو:  از روی تقدم ماموم د :

 (ایت اهلل مکارم ،حضرت امام )ره(.)نماز فرادی می شود بله اگر بال فاصله متوجه شود و برگردد جماعتش صحیح است -
)آیت اهلل  جماعتش صحیح نیست.احتیاط واجب د وبرگردد ، بنابرفاصله متوجه شو نماز فرادی می شود اگرچه هم بال -

 سیستانی(

 ر صف جماعت  ایستادن د چگونگی

  3آیا ایستادن در صف جماعت نسبت به تعداد افراد، و زن و مرد بودن آنها، متفاوت است؟

 : صور مختلف آن به ترتیب بیان می شودبله، 

 اگر ماموم یک مرد( الف
 (ایت اهلل سیستانیامام خامنه ای، ، حضرت امام )ره(. ) بایستد مستحب است در طرف راست امام، -
 (ایت اهلل مکارم) .ه امید ثواب الهی ، در طرف راست امام، یا کمی عقب تر از او بایستدمستحبّ است ب -

 ماموم یک زنامام مرد است و اگر  (ب
امام ،  حضرت امام) مستحب است طرف راست امام، طورى بایستد که جاى سجدة او مساوى زانو یا قدم امام باشد. -

 (ایت اهلل مکارمخامنه ای، 
ف راست امام بایستد ولی بنابر احتیاط واجب باید جای سجده اش مساوی زانو بلکه بنابر احتیاط مستحب است در طر -

 (سیستانی آیت اهلل. )مستحب پشت قدم امام باشد

 چند زن است    یا یک مرد و با هم یک زن یک مرد و مامومین اگر (ج
 (، ایت اهلل مکارم امام حضرت.) باقی پشت سر امام بایستند  مستحب است مرد طرف راست امام و  -
 حداقلّ الزم، احتیاط البتّه بنابر بایستند؛ امام سر پشت زن چند یا زن یک و بایستد امام راست طرف مرد است مستحب -
 که است مستحب احتیاط و بایستد ترعقب او از باشد، سجده حال در امام زانوی دو جای مساوی زن سجده مکان که مقداری به

 0)آیت اهلل سیستانی( .باشد امام ایستادن جای پشت او سجده محل که باشد ترعقب ایگونه به زن

                                                           
 تاریخ    901101: استفتاء سایت ادمین ، شماره ،0110ائل جامع مساله ، سیستانی توضیح المس0012تحریر الوسیله  القول فی الشرایط الجماعة االمر الرابع ،رساله مراجع مساله  -0

 0191/11/29: استفتاء

 191و منهاج  سیستانی م  20عروة الوثقی القول فی شرایط الجماعةم2 -

و  0111و  0111و  0110ضیح المسائل جامع مساله و تو 191بعد از م  0، عروه فصل فی مستحبات الجماعه ، احدها، سیستانی منهاج  ج0011توضیح المسائل مراجع مساله  -1
 ،0119و  0111و  0111

 0111و  0111. توضیح المسائل جامع، م  0
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 :چند مرد یا چند زن هستندمامومین اگر  (د
 ( ، ایت اهلل مکارمحضرت امام) .مستحب است پشت سر امام بایستند -
تر بایستد و این فاصله بمستحب است مردان پشت سر امام جماعت بایستند و اگر زن باشد باید مأمومِ زن از امام عق -

حدّاقل به مقداری باشد که جای سجده او مساوی جای دو زانوی امام در حال سجده باشد و احتیاط مستحب است که زن به 
 (سیستانی آیت  اهلل) تر باشد که محل سجده او پشت جای ایستادن امام باشد.ای عقبگونه

 :اگر چند مرد همراه چند زن باشند ( ه
 (، ایت اهلل مکارم حضرت امام.) است مردها عقب امام و زنها پشت مردها بایستند مستحب  -
ولی بنابر احتیاط الزم، حداقلّ به مقداری  مستحب است مردان پشت سر امام جماعت و زنان پشت سر مردان بایستند -

احتیاط مستحب است که زن به  تر بایستد وکه مکان سجده زن مساوی جای دو زانوی امام در حال سجده باشد، از او عقب
 (سیستانی  آیت  اهلل) تر باشد که محل سجده او پشت جای ایستادن امام باشد.ای عقبگونه

 . مشهور را قبول دارند سیستانی در رساله نظر اهلل آیت :نکته

 امام باالتر از ماموم نباشدموقف : شرط چهارم

 1ن ماموم بلندتر باشد؟آیا جایز است محل ایستادن امام از محل ایستاد

بطوریکه عرفا آن را بلندی ) بلندتر باشد   به مقدار بسیار کم آنکه دتر نباشد مگرجای ایستادن امام از جای مأموم بلن -
 (، ایت اهلل سیستانی ، ایت اهلل مکارم حضرت امام. )اشکال ندارد (حساب نکنند، آیت  اهلل سیستانی

 2 چیست؟ تر از یک وجببه مقدار کمامام باالتر بودن حکم 

 (حضرت امام ره)بنا بر احتیاط به مقداری باشد که عرف امام جماعت را باالتر نمی داند.  -

 )امام خامنه ای( .ندارد اشکال( وجب یک از کمتر) کم اختالف -
 (آیت اهلل سیستانی)داند. ام جماعت را باالتر از ماموم نباید به مقداری باشد که عرف ام -
 رمآیت اهلل مکا اشکالی ندارد. -

 نماز در زمین شیب دار 

 امام در طرف بلندتر بایستد آیا اقتدا به او جایز است؟ اگر زمین سراشیب باشد و

یت ، امام خامنه ای، آحضرت امام. ) مردم آن را مسطح بدانند جایز است در صورتی که شیب زمین زیاد بلند نباشد و    -
 1(ایت اهلل مکارم ،اهلل سیستانی

 بلندی جای ماموم از امام مقدار

 4مقدار بلندی جای ماموم از امام تا چه اندازه مجاز است ؟
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مالك صدق جماعت است بر آن ولو اینکه ساختمانهای چند طبقه باشد و اگر به قدری بلند باشد که نگویند اجتماع  -
 (ایت اهلل مکارم ،تانیایت اهلل سیسامام خامنه ای، ، حضرت امام )ره()کرده اند، نماز جماعت صحیح نیست.

 جماعت درك  شرط  :شرط پنجم

 1شرط درك جماعت چیست؟

 موقعی مأموم نماید اگر اقتدا او به و رسیده وی به امام، رکوع در یا امام قیام حال در مأموم است شرط جماعت نماز در -
 رکعت یک و است صحیح نمازش باشد شده تمام امام ذکر هرچند برسد، امام رکوع به و کند اقتدا است رکوع در جماعت امام که

 .شودنمی تشکیل جماعت به نمازش نرسد، امام رکوع به و شود خم رکوع مقدار به و نماید اقتدا مأموم اگر امّا شود؛می محسوب

 درك رکعت

 : 2الف : در ابتداء و شروع نماز جماعت
ع سر بر دارد به رکوع امام جماعت برسد جماعت را اگر ماموم در رکعت اول اقتدایش قبل از اینکه امام جماعت از رکو -

 درك کرده است.

 : 1ب : در ادامه و رکعات دیگر
اگر ماموم در رکعت دوم، سوم یا چهارمش در جماعت هست هر چند به رکوع امام جماعت نرسد و این نرسیدن به رکوع  -

 ، جماعت صحیح می باشد0اگرعمدی نباشد

 اقتداء در رکوع 

 اقتدا تا زمان رکوع رفتن امامتأخیر انداختن 

اگر شخصی در اول نماز جماعت یا در اثنا نماز حاضر باشد ولی اقتدا را تاخیر بیندازد تا امام به رکوع رود 

 5نمازش چه حکمی دارد؟

 (، ایت اهلل سیستانیحضرت امام. )یک رکعت او محسوب می شود صحیح است و -

 (مکارم اهللآیت ). ، اقتدا را تاخیر نیندازدشرعی و یا عرفیرت عدم وجود مانع بنابر احتیاط واجب در صو -
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 رفتن به رکوع و نرسیدن به رکوع امام

اکند و به مقدار رکوع خم شود ولی امام سر از رکوع بردارد،  اگر به خیال آنکه در رکوع به امام می رسد اقتد

 1نمازش چه حکمی دارد؟

 (حضرت امام) .نماز را اعاده کند نمازش به طور فرادی صحیح است و احتیاط مستحب -

 ای()امام خامنه .است صحیح نماز و دهد ادامه را نماز رکوع از بعد باید و است صحیح فرادا صورت به نماز -

 در و شودنمی تشکیل جماعت به نمازش نرسد، امام رکوع به و شود خم رکوع مقدار به و نماید اقتدا مأموم اگر -
 رسیدن برای یا کند تمام فرادا را نمازش تواندمی و شودمی محسوب فرادا نمازش رسدمی امام کوعر به بوده مطمئن کهصورتی

 .است باطل نمازش نموده، اقتداء رکوع به رسیدن احتمال به و نبوده مطمئن اگر امّا و کند رها و شکسته را نماز بعد رکعت به
 (سیستانی آیت  اهلل)
 (مکارم اهلل آیت) .ب اعاده کندادی تمام واحتیاط واجنماز را فر -

 رفتن به رکوع و شک در رسیدن به رکوع امام 

به رکوع امام رسیده یا نه  اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند وبه مقدار رکوع خم شود وشک کند

 2حکم چیست؟

 ( حضرت امام) .نمازش به طور فرادی صحیح است و احتیاط مستحب نماز را اعاده کند -

 )امام خامنه ای( .دهد ادامه را نماز باید و شود می حساب او نماز اول رکعت و است صحیح فرادا صورت به شنماز -
نمازش  اگر شکش بعد از تمام شدن رکوع است هم نماز وهم جماعتش صحیح است واال جماعتش باطل ولی می تواند -

 (سیستانی اهلل آیت) .را به نیت فرادی تمام کند
 (مکارم اهلل آیت) .عاده کندام واحتیاط واجب انماز را فرادی تم -

 اقتدا کردن هنگام رکوع و بلند شدن امام از رکوع 

 3اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند وهنوز به رکوع نرفته امام سر از رکوع بردارد حکم چیست؟

 اگر ولى کند حساب خود نماز اول رکعت را آن و برخیزد بعد رکعت براى امام تا کند صبر یا کند، فرادى نیّت تواندمى -
 (حضرت امام). نماید فرادى نیّت باید مىخواند، جماعت نماز شخص این نگویند که بکشد طول قدرى به امام برخاستن

 (امام خامنه ای) .کند فرادا نیّت تواندمى صورت دراین -

 یعنی) رود سجده به مطلقه قربت قصد به جماعت امام همراه اینکه یا کند، تمام فرادا را نماز یا است مخیّر کار سه بین -
 بعد و( باشد اللّه الی قربةً کلی طور به قصدش بلکه نیاورد؛ جا به دیگری خاص سجده یا نماز مخصوص سجده قصد به را سجده

 به رسیدن برای یا و بخواند جماعت به را نماز و گفته دوباره مطلق ذکر و االحرامتکبیرة از أعمّ قصد به را تکبیر ایستادن حال در
 (سیستانی اهللآیت ) .بشکند و کرده قطع را نماز بعد رکعت
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 (مکارم اهللآیت ) .نمازش صحیح است و اعاده ندارد و نیت فرادی می کند -

 اقتداء به جماعت در سجده آخر نماز جماعت

تواند برای درك ثواب  اگر فرد موقعی برسد که امام در سجده اول یا دوم رکعت آخر نماز است، آیا می

 1جماعت اقتداء نماید؟

جماعت برسد، نیّت کرده و تکبیر می گوید و  بهتر است که در این جماعت داخل نشود اگر بخواهد که به فضیلت نماز  -
تکبیره االحرام   تشهد می خواند، سپس بعد از سالم امام می ایستد و مجدد نیت و با امام یک سجده یا دو سجده را انجام داده و

را بدون نیت و تکبیر مجدد تمام کند و اعاده اش نماید.  بگوید و نماز را تمام نماید و احتیاط را ترك نکند به این که این نماز
 حضرت امام )ره(

جده و می تواند برای درك ثواب نماز جماعت تکبیری به قصد اعم از تکبیره االحرام و ذکر مطلق بگوید و امام را در س -
تشهد به قصد قربت مطلقه یعنی قصد خواندن خصوص تشهّد نماز را نداشته باشد؛ بلکه نیتش در خواندن تشهد، به طور کلی قربةً 
الی اللّه باشد تبعیت کند و بعد از سالم امام جماعت بلند شود و تکبیری به قصد اعم از تکبیره االحرام و ذکر مطلق بگوید و نماز 

 ایت اهلل سیستانیرا تمام نماید. 
بگوید و امام را در سجده و تشهد تبعیت کند و بعد از  ب نماز جماعت تکبیری به قصد رجاءمی تواند برای درك ثوا -

 سالم امام جماعت بلند شود و مجدد نیت و تکبیره االحرام  بگوید و نماز را تمام نماید. آیت اهلل مکارم

 اقتداء به جماعت در تشهد آخر نماز
 2د موقعی برسد که امام مشغول خواندن تشهّد آخر نماز است، آیا می تواند برای درك ثواب جماعت اقتداء نماید؟اگر فر

تواند می تواند برای درك ثواب جماعت بعد از نیّت و گفتن تکبیرة االحرام بنشیند )نشستن معمولی، نه نیم خیز( و می -
ه یعنی قصد خواندن خصوص تشهّد نماز را نداشته باشد؛ بلکه نیتش در خواندن تشهّد را ) آیت اهلل سیستانی : به قصد قربت مطلق

تواند خواندن آن را ترك نماید؛ ولی سالم را ) آیت اهلل تشهد، به طور کلی قربةً الی اللّه باشد( با امام بخواند همچنان که می
بدهد، بعد بایستد بدون آنکه دوباره نیّت کند یا تکبیرة سیستانی : بنابر احتیاط واجب( نگوید و صبر کند تا امام سالم نماز را 

، امام حضرت امام )ره()االحرام بگوید، حمد و سوره را بخواند و آن را رکعت اوّل نماز خود محسوب نماید و نماز را ادامه دهد. 
 (ای، ایت اهلل سیستانی ، ایت اهلل مکارمخامنه

 اقتداء در سالم نماز
  1شد؟ متصل جماعت نماز به( تشهد موقع نه) ماعتج نماز سالم موقع آیا
 . امام خامنه ایشد جماعت به متصل شود نمی سالم در -
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 اقتدا به جماعت از فاصله دور

تواند از همانجا اش با صفها زیاد بود مثال بیست متر آیا میفاصله اگر ماموم حضور در جماعت پیدا کرد و

 1د؟بعد خود را به جماعت برسان اقتدا کند و

که اگر خودش را به صف نماز  داگر ماموم به نماز جماعت حاضر شود و ببیند که امام جماعت در رکوع هست و بترس -
دارد می تواند نیت نماز جماعت کرده و در همان جائی که هست تکبیر بگوید و به جماعت برساند امام جماعت از رکوع سر بر می

ند بشرط اینکه از قبله منحرف نشود و موانع نماز جماعت مانند حائل یا باالتر بودن رکوع برود و بعد خودش را به جماعت برسا
 ( ایت اهلل سیستانی ، ایت اهلل مکارم امام خامنه ای، ، حضرت امام )ره()امام جماعت نباشد

 مکان سوال فوقشرط 

 2آیا شرط است که مورد سوال فوق در مسجد باشد؟
 (مکارم  سیستانی، آیت  اهلل آیت اهلل ،حضرت امام )ره() د و غیر مسجد نمی کند.در مورد مطلب مذکور فرقی بین مسج

 زمان الحاق به جماعت

 1در فرض سوال فوق چگونه خودش را به جماعت برساند؟
ها یا در حال قیام برای رکعت بعد می تواند خودش را در رکوع یا بعد از رکوع یا در سجده یا بین سجدها یا بعد از سجده -
 ،حضرت امام )ره(جماعت ملحق کند.  به
ها یا در حال قیام برای رکعت بعد به جماعت ملحق کند اما می تواند خودش را در رکوع یا بعد از رکوع یا بعد از سجده -

 در حال سجده و بین دو سجده حرکت کردن برای ملحق شدن به جماعت محل اشکال است. آیت اهلل سیستانی،
ها به اینکه بایستد و به آنها ملحق شود خواه مامومین و امام ایستاده یا وع یا بعد از سجدهمی تواند خودش را در رک -

 آیت اهلل مکارم. اما در موراد دیگر مانند بعد از رکوع بین سجدها ملحق شدن اشکال است نشسته باشند

 کیفیت راه رفتن برای ملحق شدن

 0باید پاها را روی زمین بکشد؟آیا برای راه رفتن بخاطر ملحق شدن به نماز جماعت 
 (حضرت امام ، ایت اهلل مکارم. )کشیدن پا الزم نیست، یعنی حتی می تواند راه برود، بطوریکه صورت نماز از بین نرود -
 ( آیت اهلل سیستانی. )کشیدن پا الزم نیست، ولی بهتر است پاهای خود را بکشد -

 ذکر در حال حرکت

 1واند ذکر بگوید؟آیا ماموم در زمان ملحق شدن می ت
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 ،110، امام خامنه ای اجوبه االستفتائات سوال 190و منهاج خوئی و سیستانی م  11فصل فی الجماعه م/0/119عروه الوثقی  -1

 190و منهاج خوئی و سیستانی م  11فصل فی الجماعه م/0/119عروه الوثقی  -0

 190و منهاج خوئی و سیستانی م  11م فصل فی الجماعه/0/119عروه الوثقی  -1
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آیت  ،حضرت امام )ره(. )بنابر احتیاط واجب در حال حرکت قرائت یا اذکار نماز که شرط آنها طمانینه می باشد، را نگوید -
 ( سیستانی اهلل
 (مکارم اهلل آیت. )بنابر احتیاط مستحب در حال حرکت قرائت یا اذکار نماز که شرط آنها طمانینه می باشد، را نگوید -

 جماعت نیت نماز شرط ششم

 آیا شرط نماز جماعت نیت جماعت هست؟

 1 برای امام جماعت:

امام بودن هم الزم نیست چه از اول ملتفت باشد یا نباشد بله برای حصول ثواب  حتی نیت نیت جماعت شرط نیست و  -
 (ایت اهلل مکارم ای،امام خامنه، حضرت امامنیت امامت الزم است.)

برای  خواهدش را به فرادی یا جماعت خوانده ولی دوباره می نماز ) ةمعادصلوة عیدین و  نیست بجز در جمعه والزم  -
 )آیت اهلل سیستانی( ( یک گروه دیگر به جماعت  بخواند

 2 برای ماموم:

الزم است که نیت جماعت کند واال جماعت برای او متحقق نمی شود اگر چه افعال واقوال را همراه امام بگوید.   -
 ،امام خامنه ای ، ایت اهلل سیستانی ، ایت اهلل مکارم( محضرت اما)

 در نماز جماعت تعیین امام

 3آیا الزم است که ماموم امام جماعت را  در نیت معین کند؟

بلکه به صورت اجمالی تعیین امام کند کفایت می کند  م باید امام را معین کند ولی دانستن اسم او الزم نیست ،مامو  -
 ،ایت اهلل سیستانی ، ایت اهلل مکارم( حضرت امامقتدا می کنم به امام حاضر کافی است. )مثالاگر بگوید ا

 اشتباه در تطبیق مصداق امام جماعت

 مثال عمرو  بعد معلوم شد شخص دیگری کرد بنابر اینکه مثال زید است وامام جماعتی اقتدا  بهمکلف اگر 

  4بوده حکم چیست؟

 عمرو عادل بوده: -0
 ایت اهلل سیستانی( ،حضرت امامزش چه فرادی و چه جماعت صحیح است. )مطلقا نما  -

 مقید او اقتدای اگر اما. است صحیح جماعت باشد، خاصی فرد جماعت امام که نبوده این به مقید او اقتدای کهدرصورتی -
 فرادا صورت به نمازش ،نکرده اضافه رکنی کهدرصورتی و است باطل جماعتش باشد، خاصی فرد جماعت امام که بوده این به

 (اهلل مکارم آیت ،)امام خامنه ای .است صحیح
                                                           

 ،110خامنه ای سامام ؛ اجوبة االستفتائات  211ص1م 0تحریر الوسیله ج211ص111م 0منهاج الصالحین جسیستانی ،؛ 1فصل فی الجماعه م 0عروة الوثقی ج -0

 ،110خامنه ای سامام ؛ اجوبة االستفتائات  211ص1م 0جتحریر الوسیله 211ص111م 0منهاج الصالحین جسیستانی ،؛ 1فصل فی الجماعه م 0عروة الوثقی ج -2

 ، 9مساله  فصل فی الجماعه 0عروة الوثقی ج ،0011توضیح المسائل مراجع م -1

 .101، م0199مستان دفتر معظم له، ز یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا 111؛ سیستانی مسائل منتخبه مساله  211ص1م 0؛تحریر الوسیله ج02ـ عروه فصل فی جماعه مساله 0
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 عمرو عادل نبوده : -2
 بعد از نماز متوجه شود:  اگر الف: 
، ایت  حضرت امام( به صورت فرادی نمازش صحیح است. )زیاد نکردهکم یا اگر رکنی گر منافی با فرادی انجام نداده )ا -

 اهلل مکارم( 
 دی و چه جماعت صحیح است . )آیت  اهلل سیستانی (مطلقا نمازش چه فرا -

 ب : در وسط نماز :
 ،ایت اهلل سیستانی ، ایت اهلل مکارم( حضرت امام) .زیاد نکرده باشد نیت فرادی کند یاکم  اگر رکنی را -

 1شک در نیت جماعت کردن:

 خواند حکم چیست؟سوال: اگر کسی بین نماز شک کند که آیا اقتدا کرده است یا فرادا نمازش را می 

باید بنا بگذارد که نیت جماعت نکرده است و نماز را به صورت فرادی  اگر شک کند که نیت نماز جماعت کرده است -
چنانچه در حالی باشد که وظیفه مأموم است مثالً به حمد و  ولی هر چند بداند که بخاطر نماز جماعت بلند شده است تمام نماید

 (حضرت امام )ره(). کند تمام جماعت به را نماز دسوره امام گوش می دهد بای

در صورتی که با قرائن و شواهد اطمینان )ظن متآخم به علم( برایش حاصل شود که در جماعت است اشکال ندارد و  -
 (2جماعت صحیح است و اال فراداست. )امام خامنه ای

ی اطمینان یا یقین پیدا کند که اقتدا کرده، باید نماز را هایاگر در بین نماز شک کند که اقتدا کرده یا نه، چنانچه به نشانه -
 (آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم) .به جماعت تمام کند و در غیر این صورت، باید نماز را به نیّت فرادا تمام نماید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 0101، سیستانی توضیح المسائل جامع مساله 11، خارج فقه امام خامنه ای، درس0م الجماعه الصاله فی فصل الوسیله ، تحریر00مساله  فصل فی الجماعة 0عروة الوثقی ج(   0

 ،0022توضیح المسائل مراجع مساله 

 ونحوه، 1کاالنصات 2االئتمام احوال 0علیه ظهر لو نعم، الجماعة؛ فی الدخول بنیّة قام انـّه علم وان منفردا واتمّ العدم على بنى ال، ام االئتمام نوى انـّه فی شکّ لو: 00 .  مسالة 2
 االلتفات. عدم فاالقوى

 شودنمی نیاورد، بوجود را اطمینان اگر اما. را اطمینان شواهدْ این أفاد إن االطمینان، حصل اِن االلتفات عدمُ فاالقوی: گوییممی ما االلتفات، عدمُ فاالقوی: فرمایندمی ایشان که این
 .شاءاهللان بحث بقیة به برسیم تا. بالشک الیلتفت: گفت مطلق بطور
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 احکام جماعتفصل سوم: 

 در نماز جماعت نینهأرعایت طم
 1واجب است؟و آرامش دن قرائت است آیا بر ماموم رعایت طمانینه در هنگامی که امام در حال خوان

امام خامنه ای، ، حضرت امامآن است که رعایت کند.) رعایت طمانینه برای ماموم واجب نیست گرچه احتیاط مستحب  -
 (ایت اهلل سیستانی

 )آیت  اهلل مکارم( رعایت طمأنینه واجب، الزم است. -

 وظیفه ماموم در رکعت اول و دوم

 وظیفه ماموم در رکعت اول و دوم  درحالی که امام در حال خواندن قرائت است چیست ؟

 2( الف : نمازهای اخفاتی )آهسته خواندن حمد وسوره

 )حضرت امام (. سوره بخواند و نماز حمدعت اول ماموم نباید در دو رک -

 )امام خامنه ای( .بگوید رذک آن جاى به است مستحب و بخواند، سوره و حمد نباید واجب احتیاط بنابر -
 اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( )آیت. بنابر احتیاط واجب نخواند -

 :ب: نمازهای جهریه

 1بشنود:  اگر صدای امام را -0
 ،ایت اهلل مکارمامام خامنه ای،  ،حضرت امام )ره(نمی دهد باید حمد وسوره را نخواند. ) تشخیصولو اینکه کلمات را   -

 ی(ایت اهلل سیستان

ـ ذکر، جایز 1احتیاط مستحب ـ سکوت، 2واجب  ـ ترك قرائت،0در نمازهای جهریه که صدای امام شنیده می شود:  :نکته

 0(«: بنابر احتیاط به مقداری که منافات با سکوت ندارد اکتفا بشودایت اهلل مکارم » ،ایت اهلل سیستانی ،حضرت امام )ره(است.)

 1اگر صدای امام را نشنود:  -2

حضرت امام ). اگر سهوا بلند بخواند اشکال ندارد سوره را بخواند ولی باید آهسته بخواند و ؛ که حمد وستحب استم  -
 ایت اهلل مکارم ،ایت اهلل سیستانی(، امام خامنه ای، )ره(

                                                           
 0192/10/01: استفتاء تاریخ    112110: استفتاء ، سایت ادمین شماره1.فصل فی احکام الجماعة م 0عروة الوثقی ج .0

منهاج اصالحین ؛ 119 م ،0199 زمستان له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام ،0012و  0011م 191ص 0وضیح المسائل مراجع ج.ت210ص 0. تحریر الوسیله ج2
 102م 191ص 0سیستانی ج

 ؛0191/02/00: استفتاء تاریخ  911011: استفتاء ، امام خامنه ای سایت شماره 0012م190ص0توضیح المسائل مراجع ج -1

 0فصل فی احکام الجماعه م 0ة الوثقی جـ عرو0

 ؛0191/02/00: استفتاء تاریخ  911011: استفتاء ، امام خامنه ای سایت شماره0مساله  عروة الوثقی فصل فی احکام الجماعة، 0012م190ص0توضیح المسائل مراجع ج -1
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 0 اگر بعضی از کلمات امام را بشنود:.  1
 ایت اهلل مکارم(ه ای، امام خامن ،حضرت امام) .سوره است مطلقا احتیاط واجب ترك حمد و -
 . )آیت اهلل سیستانی(ی شنود به قصد قربت مطلقه بخواندمی تواند ان مقدار را که نم -

  2؟در حکم مسئله نیست نشنیدن صدای امام فرقی علتآیا در 

ف فرقی در حکم عدم سماع بین اینکه به خاطر دوری باشد یا اصال ماموم ناشنوا باشد یا به خاطر صداهای زیاد اطرا -
 (ایت اهلل سیستانی ،حضرت امام) نیست. باشد،

ناشنوا بنا بر اما نیست  فرقی در حکم عدم سماع بین اینکه به خاطر دوری باشد یا به خاطر صداهای زیاد اطراف باشد، -
 (وسوره نخواند . )آیت اهلل مکارم حمد احتیاط واجب

ی دیگر آیا می تواند حمد وسوره ماموم صدایی می شنود ولی نمی داند صدای امام است یا صدای کس

 3بخواند؟

 (ایت اهلل سیستانی ،حضرت امام). می تواند حمد وسوره بخواند -
 م(مکار)آیت  اهلل . بنابر احتیاط  واجب حمد وسوره نخواند -

د صدای امام جماعت نیست و حمد و سوره را خواند و بعد معلوم شده وشن اگر ماموم بگمان اینکه انچه می

 4حکم نمازش چیست؟یا سهواً حمد یا سوره را بخواند، ده است صدای امام جماعت بوده، آنچه می شنی

 (مآیت  اهلل مکار ،،ایت اهلل سیستانی حضرت امام) نمازش صحیح می باشد.  -
 

 قرائت توسط ماموم یا خطائی خواندن سهوی

 5اگر ماموم سهوا حمد وسوره را بخواند حکم نمازش چیست؟

حمد وسوره را بخواند  یا به خیال اینکه صدایی که می شنود صدای امام نیست و و سوره را خواند واگر ماموم سهوا حمد  -
 بعد بفهمد صدای امام بوده نمازش صحیح است. )حضرت امام، ایت اهلل سیستانی ،ایت اهلل مکارم ( و

 تبعیت از امام جماعت

  تبعیت در اقوال و اذکارالف : 

 د در اقوال هم از امام تبعیت کند ؟در نماز جماعت ماموم بای آیا

                                                           
 .111م ،0199 زمستان له، معظم ردفت ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام ،0011م190ص0توضیح المسائل مراجع ج -0

 2.فصل فی احکام الجماعةم 0عروة الوثقی ج -2

  0010م0توضیح المسائل مراجع ج -1

 ، 0مساله  .فصل فی احکام الجماعة 0عروة الوثقی ج(   0

  0010م0توضیح المسائل مراجع ج -1
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 0 الف : تکبیرة االحرام:

 قبل از امام جماعت:.  0

 ماموم نباید تکبیرة االحرام را پیش از امام بگوید. )حضرت امام ، ایت اهلل سیستانی ، ایت اهلل مکارم (  -

 .  هم زمان با امام جماعت : 2

 (، امام خامنه اینگوید. )حضرت امام بنابر احتیاط واجب تا تکبیر امام تمام نشده تکبیر -
 (، ایت اهلل مکارمبنابر احتیاط مستحب تا تکبیر امام تمام نشده تکبیر نگوید. )آیت  اهلل سیستانی -

 .   سهواً قبل از امام جماعت بگوید:1

 ، ایت اهلل مکارم (نمازش فرادی می شود. )حضرت امام، ایت اهلل سیستانی در این صورت -

 2 به جماعت برسد :واگر می خواهد 

 آیت اهلل مکارم(امام خامنه ای،  ،حضرت امام )ره(می تواند عدول به نماز نافله کند وآن را دو رکعتی تمام کند. ) -
بعد از دو رکعت نافله به جماعت ملحق شود و یا از همان ابتدا نماز واجبش را بشکند و به  یا عدول به نماز نافله کند و -

 اهلل سیستانی ( جماعت ملحق شود. )آیت 

 1ب : سالم: 
آیت   ،ایت اهلل مکارمامام خامنه ای، ، حضرت امام )ره(اگر ماموم پیش از امام عمدا هم سالم دهد نمازش صحیح است.)  -

 اهلل سیستانی( 

 0 ج : قرائت، اذکار و تشهد :
فرقی  و مان با امام اذکار را بگویدمتابعت از امام در اقوال واجب نیست، یعنی الزم نیست متاخر از امام جماعت یا هم ز -

بین اذکار واجب ومستحب نیست وفرقی نمی کند که اذکار را از امام بشنود یا نشنود اگر چه احتیاط مستحب است متاخراز امام 
ا را ماموم می تواند ذکرهای زیادتری در نماز بگوید که امام آنهو همچنین  جایی که صدای امام را می شنود انجام دهد خصوصا

ایت اهلل  ، امام خامنه ای،ك کرده است را بگوید )حضرت امامنمی گوید وهمچنین می تواند ذکرهای مستحبی که امام تر
 سیستانی ، ایت اهلل مکارم (

                                                           
 سایت آیت اهلل مکارم:؛ 111م  ،0199 زمستان له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام  0011م 0، توضیح المسائل مراجع .ج 01عروه احکام جماعت مساله   -0

2111912&mid=01111&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

: استفتاء ، امام خامنه ای سایت شمارهم111و مسائل منتخبه مساله  121م  0. منهاج الصالحین سیستانی ج01م211ص 0، تحریر الوسیله ج 00ماعت مساله عروه احکام ج -2
 ؛0191/12/21: استفتاء تاریخ    111211

    911121: استفتاء شماره ای سایت امام خامنه. 0011م 0یح المسائل مراجع .جتوض101م ،211ص0منهاج الصالحین سیستانی ج  01.فصل فی احکام الجماعة  م 0عروة الوثقی ج -1
 ، 2/0/0191: استفتاء تاریخ

 ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام، 120م  211ص0منهاج الصالحین سیستانی ج ،0019م 0.توضیح المسائل مراجع .ج01و  01مساله  .فصل فی احکام الجماعة 0عروة الوثقی ج -0
 .100م ،0199 زمستان له، معظم فترد

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45563&mid=257898
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45563&mid=257898
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 تبعیت در افعالب : 

 1آیا متابعت ماموم از امام در افعال نماز واجب است؟

، حضرت امام )ره(). را یا باید با امام یا کمی بعد از امام انجام دهد متابعت در افعال بر ماموم واجب است یعنی افعال نماز -
 ایت اهلل سیستانی ،ایت اهلل مکارم(ای، امام خامنه

 افعال عدم تبعیت در

 2از امام تبعیت نکند آیا نمازش باطل می شود؟ عمدا ال نمازاگر ماموم در افع

احتیاط سر هم جلو یا عقب بیافتد بنابر ر در دو رکن پشتفقط معصیت کرده ولی نماز و جماعتش صحیح است؛ اما اگ -
 (حضرت امامباید نماز را دوباره بخواند گرچه بعید نیست نمازش صحیح باشد و فرادی شود.)

 .نیست جماعت و است فرادی ولی صحیح نمازش آورد جاى به او از بعد مدتى یا افتد پیش جماعت امام از عمداً اگر -
 )امام خامنه ای(

)آیت اهلل . ولی اگر به وظیفه منفرد عمل کند نمازش صحیح است تش بنا بر احتیاط واجب باطل می شودجماع -
 سیستانی(

 اهلل مکارم( دوباره بخواند. )آیت احتیاط واجب آن است که نماز را تمام کند و -

 عمدی از رکوع یا سجده  سر برداشتنحکم 

 3رکوع بردارد چه حکمی دارد؟یا اگر ماموم عمدا جلوتر از امام سر از سجده 

 سایر واجبات سر بلند کرده نماز صحیح است. )حضرت امام( در صورتی که بعد از ذکر و گناه کرده و -

 .نیست جماعت و است فرادی ولی صحیح نمازش آورد جاى به او از بعد مدتى یا افتد پیش جماعت امام از عمداً اگر -
 )امام خامنه ای(

 )آیت اهلل سیستانی( فی نماز فرادی انجام نداده باشد.یح است به شرط اینکه منانمازش به صورت فرادی صح -
 اهلل مکارم( و بنا بر احتیاط واجب جماعتش باطل است. )آیت صحیح است نمازش -

 مجدد و حکم متابعت سر برداشتن عمدی

امام تبعیت کند وبه رکوع برداشت آیا می تواند دوباره از یا اگر ماموم عمدا جلوتر از امام سر از سجده 

 4رکوع وسجده برگردد؟

رکوع یا دو اگر سهوا متابعت کند اگر رکنی ) نمازش باطل می شود و اگر عمدا متابعت کند متابعت از امام جایز نیست و -
 ((: بنابر احتیاط واجبایت اهلل سیستانی) ،ایت اهلل مکارم . )حضرت امام،باطل می شود را اضافه کند سجده  از یک رکعت(
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 حکم سبقت عمدی در رکوع یا سجده

 1اگر ماموم قبل از امام عمدا به رکوع یا سجده رود وظیفه اش چیست؟

، آیت ایت اهلل سیستانی ،حضرت امام )ره() الف : اگر امام در حال قرائت باشد و عمداً قبل از امام به رکوع برود نمازش باطل است.
 (اهلل مکارم

 باشد :ب : بعد از قرائت امام جماعت 
 )حضرت امام( کننده است. برگشتن دیگر جایز نیست چون باعث زیادی عمدی است که باطل در این صورت متابعت و -
باطل  اگر منافی فرادی انجام نداده است نمازش بطور فرادی صحیح است و  اگر منافی فرادی انجام داده است نمازش -

)آیت اهلل  .قرائت امام به رکوع رفته  باشد )احتیاط واجب(( و چه بعد از ویقرائت امام به رکوع رفته باشد )فت است ، چه درحال
 (سیستانی

 . ) آیت  اهلل مکارم (ر احتیاط واجب دوباره اعاده کندبناب نماز را به جماعت بخواند و -

 عدم تبعیتو حکم سبقت سهوی 

 جماعت امام با را نماز و رود رکوع به امام با همراه بارهدو و بردارد رکوع از سر باید رود، رکوع به جماعت امام از پیش سهواً اگر -

 امام از پیش سهواً اگرو  است صحیح فرادا صورت به نمازش برنگردد، رکوع از اگر و است صحیح جماعت به نمازش و کند تمام

 2)امام خامنه ای( .است صحیح جماعت به نمازش و رود سجده به امام با و بردارد سجده از سر است واجب رود، سجده به جماعت

 از رکوع یا سجده سهوی برخواستنحکم 

اگر ماموم سهوا ویا به خیال اینکه امام سر از رکوع یا سجده برداشته از رکوع یا سجده سر بردارد وببیند 

 3امام در رکوع وسجده است وظیفه اش چیست؟

 ایت اهلل مکارم( امام خامنه ای، ، ضرت امام )ره(حزیادی رکن نماز را باطل نمی کند. ) باید به رکوع وسجده برگردد و  -
 کند. )آیت  اهلل سیستانی(زیادی رکن نماز را باطل نمی به رکوع وسجده برگردد و بنابراحتیاط واجب -

امام خامنه ای، ولی اگر به رکوع برگردد پیش از آنکه به رکوع برسد امام سر بردارد ، نمازش باطل است . )حضرت امام ،  :نکته

 یت اهلل مکارم(ا
ولی اگر به رکوع برگردد پیش از آنکه به رکوع برسد امام سر بردارد ، بنا بر احتیاط واجب نمازش باطل است .ایت اهلل  -

 سیستانی 

 یاز رکوع یا سجده و عدم متابعت عمدسهوی  سربرداشتن

 4ا بر نگردد حکم چیست؟اگر ماموم سهوا  سر از سجده ورکوع بردارد وببیند امام در رکوع وسجده است وعمد

 (حضرت امام )ره() دوباره اعاده کند. گناه کرده و جماعتش صحیح است واحتیاط مستحب این است که نماز را تمام و -
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جام نداده باشد.)آیت اهلل بنا بر احتیاط واجب، جماعتش باطل است ولی نمازش صحیح است به شرط اینکه منافی نماز ان -
 نی(سیستا

 )آیت  اهلل مکارم( .عمدا برنگردد ، نمازش اشکال دارده ماموم باید برگردد اگر در تمام مواردی ک -

 از رکوع و سجود و متابعت در برگشت ولی عدم درك امام  سربرداشتن

اگر ماموم به علت زود سر برداشتن از رکوع یا سجده دوباره به رکوع وسجده رفت وقبل از رسیدن به 

 1وع برداشت حکم چیست؟سجده ورکوع امام سر از سجده ورک

 در رکوع : 

 ایت اهلل مکارم(امام خامنه ای، ، باطل است)حضرت امام -
 احتیاط واجب باطل است )آیت  اهلل سیستانی( -

 دریک سجده:  

 ایت اهلل سیستانی ، ایت اهلل مکارم ( امام خامنه ای، نماز صحیح است واحتیاط مستحب اعاده نماز است.  )حضرت امام ، -
 : دو سجده 

 ایت اهلل مکارم( امام خامنه ای، ،باطل است)حضرت امام -
 احتیاط واجب باطل است. )آیت  اهلل سیستانی( -

 سهوی و عدم متابعت سهوی سربرداشتن

ه امام نمی رسد به اگر ماموم سهوا جلوتر از امام سر برداشت وسهوا ویا به خیال اینکه به رکوع وسجد

 2نگشت حکم چیست؟رکوع وسجده بر

 ایت اهلل سیستانی ، ایت اهلل مکارم( امام خامنه ای، صحیح است. )حضرت امام ، ماعتشنماز ج  -

 سبقت سهویصورت در  و عدم متابعت حکم متابعت

 3رود وظیفه اش چیست؟ به رکوع سهواًاگر ماموم قبل از امام 
 سر است واجب رسد، نمی امام قرائت از چیزی به برگردد اگر که باشد طوری و رود رکوع به امام از پیش سهواً اگر -

 برندارد سر اگر و( است نماز اعاده صورت این در استحبابی أحوط چه اگر) است صحیح نمازش و کند تمام را نماز امام با و بردارد
 )حضرت امام( .است صحیح نمازش برسد امام تا

 امام با را نماز و رود رکوع به امام با همراه دوباره و بردارد رکوع از سر باید رود، رکوع به جماعت امام از پیش سهواً اگر -
 )امام خامنه ای( .است فرادی ولی است، صحیح نمازش برنگشت اگر و است صحیح نمازش و کند تمام جماعت

 رکوع ذکر است الزمرسد  نمی امام قرائت از چیزی به برگردد اگر که باشد طوری و رود رکوع به امام از پیش سهواً اگر -
 صحیح نمازش و جماعت و رود رکوع به امام با و بردارد سر شود رکوع در امام متابعت ترك موجب ذکر گفتن اگر و بگوید، را
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 نکرده عمل منفرد وظیفه به که مگرآن است صحیح نمازش ولی است اشکال محل جماعتش صحّت برنگردد عمداً اگر و است
 . )آیت اهلل سیستانی(باشد

 احتیاط رسد، نمی امام قرائت از چیزی به داند می هرگاه و رود رکوع به او با و کند ركد را امام قرائت و برگردد باید -
 عمداً اگر برگردد، باید مأموم که مواردی تمام در بخواند، دوباره را نماز و کند تمام را نماز امام با و بردارد سر که است آن واجب

 )آیت اهلل مکارم( .دارد اشکال نمازش ، برنگردد

 در فرض مذکورر حکم ذک

 1؟چیست اگر ماموم سهواً قبل از امام جماعت به رکوع یا سجده برود، وظیفه نسبت به ذکر
 (، آیت اهلل مکارمحضرت امام )ره() در هر دو ذکر بگوید. بنابر احتیاط واجب -
و  را باید بگویدبنابر احتیاط مستحب در هر دو ذکر بگوید و انچه واجب است این است که در رکوع یا سجده اول ذکر  -

اگر ذکر باعث ترك متابعت می شود ذکر را ترك نماید و متابعت نماید و نمازش به صورت جماعت صحیح می باشد. آیت اهلل 
 سیستانی،

 در سبقت سهوی حکم ترك متابعت

عت تبعیت از امام می باشد حال اگر ترك متاب به رکوع یا سجده رود وظیفه اش سهواًاگر ماموم قبل از امام 

 2کرد حکمش چیست؟
 نماز جماعت صحیح می باشد. ترك متابعت سهواً: -0

 ترك متابعت عمداً: -2
 در حال قرائت به رکوع رفته: (الف   
اگر زمانی که امام جماعت در حال قرائت نماز بوده ماموم به رکوع رفته است بنابر احتیاط در صورت ترك متابعت  -

 (ت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم، آیحضرت امام )ره()عمدی نماز باطل است. 
 به رکوع رفته: (زودتر از امام)بعد از قرائت  ب(   
 (حضرت امام )ره()معصیت کرده اما نمازش به جماعت صحیح می باشد.  -
 (آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم)بنابر احتیاط باید نمازش را تمام و اعاده نماید.  -

 حکم جماعت در فرض اختالف فتاوا

و آن را ترك کرد، ولی ماموم مقلد  واجب نمی داند را ر امام به خاطر اینکه مقلد کسی است که یک جزءاگ

 3کسی است که نظرش مخالف است وظیفه اش چیست؟

یا تسبیحات اربعه را یک بار کافی می داند لذا یک بار  واجب نمی داند و جلسه استراحت را امام جماعتمثال مرجع  اگر -
جایز نیست برای ماموم که از امام تبعیت کند بلکه او باید جلسه  ماموم مقلد کسی است که نظرش مخالف است،می خواند ولی 

 ، ایت اهلل سیستانی(حضرت امام). سه بار تسبیحات بگوید یا مثال استراحت را رعایت کند و
 (محل اشکال است. )آیت اهلل مکارم اقتدا کردن در چنین مواردی از ابتدا -
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 به خاطر درك نماز جماعت قطع نماز

 1در حال خواندن نماز مستحبی نماز جماعت اقامه شود آیا می شود نماز مستحبی را رها کرد؟ 

چنانچه اطمینان ندارد که اگر نماز مستحبی را تمام کند به جماعت برسد ولو برای درك رکعت اول باشد: مستحب است،  الف:

 جب شود. )حضرت امام ، ایت اهلل سیستانی ، ایت اهلل مکارم (مشغول نماز وا نماز مستحبی را رها کند و

مستحب است، نماز مستحبی را قطع کند. )حضرت امام ، ایت اهلل  قطع نافله برای رسیدن به تکبیره االحرام جماعت: ب:

 سیستانی (

 در استحباب قطع نافله قبل از تکبیره االحرام تامل است. )آیت  اهلل مکارم ( -

-نماز جماعت شروع شود وظیفه ار در حال خواندن نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی واجب باشد وزنماز گ اگر

  2اش چیست؟

اگر از محل عدول تجاوز نکرده باشد یعنی به رکوع رکعت سوم نرفته باشد ومی ترسد  که اگر نماز را تمام کند به  -
از را دو رکعتی تمام کند وخود را به جماعت برساند. جماعت ) ولو رکعت اول ( نرسد مستحب است به نیت نماز مستحبی نم

 (حضرت امام )ره()
مام کند به اگر از محل عدول تجاوز نکرده باشد یعنی به رکوع رکعت سوم نرفته باشد ومی ترسد که اگر نماز را ت -

ا به جماعت برساند. و حتی ( نرسد مستحب است به نیت نماز مستحبی نماز را دو رکعتی تمام کند وخود رجماعت ) ولو رکعت اول
 ()آیت  اهلل سیستانی .به جماعت برسد جب خود را بشکند تاجایز است نماز وا

چنانچه وارد رکعت سوم نشده است و می ترسد  که اگر نماز را تمام کند به جماعت ) ولو رکعت اول ( نرسد مستحب  -
 (جماعت برساند. )آیت اهلل مکارم وخود را به است به نیت نماز مستحبی نماز را دو رکعتی تمام کند

 تجافی در تشهد

 3کسی که یک رکعت از امام عقب مانده باشد وقتی امام تشهد رکعت آخر را می خواند وظیفه اش چیست؟

 ،حضرت امام )ره() مام به صورت متجافی بنشیند.اگرچه مستحب است تا سالم ا عدول به انفراد و برخواستن جایز است، -
 (.ایت اهلل سیستانی امام خامنه ای،

)آیت  اهلل  .دهد ادامه و برخیزد بعد و بگوید را نماز سالم امام تا کند صبر واجب احتیاط بنابر است آخر تشهّد در اگر -
 (مکارم

 آیا در حالت تجافی الزم است تشهد خوانده شود یا خیر؟

 0ی، آیت اهلل مکارم(خواندن تشهد در حالت تجافی مستحب است. )امام خامنه ای، آیت اهلل سیستان -
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؛  سایت آیت اهلل 0191/00/10: استفتاء تاریخ    901292: استفتاء ، امام خامنه ای سایت شماره0012م191ص 0؛ توضیح المسائل مراجع ج9عروه فی مستحبات جماعت  مساله -1
 مکارم: 

2111102&mid=00101&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

 ، مکارم: 0101، رساله جامع سیستانی، م0191/02/01: استفتاء تاریخ    101101: استفتاء . سایت ادمین، شماره 0
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 در فرض عقب بودن یک رکعت از امامقنوت و تشهد 

 1رکعت دوم امام اقتدا کرد آیا می تواند  قنوت وتشهد را بخواند؟ اگر ماموم در

احتیاط این است که در موقع  امام بنشیند و خواندن قنوت وتشهد مستحب است ولی در موقع تشهد از باب تبعیت از -
 ایت اهلل سیستانی( ایت اهلل مکارم ،امام خامنه ای،  ،حضرت امام )ره(ی بنشیند. )تشهد به حالت تجاف

 در رکعات امام شک ماموم

 2؟می تواند اقتدا کند و چه وظیفه ای دارد نداند در کدام رکعت است ر امام ایستاده باشد و ماموماگ

چه بعد بفهمد که امام در دو رکعت اول بوده نمازش و باید حمد وسوره را به قصد قربت بخواند واگر  می تواند اقتدا کند -
 (، امام خامنه ایحضرت امام )ره() صحیح است.

 )آیت  اهلل مکارم( سوره را امام آهسته می خواند. و عصر باشد که حمد بشرط اینکه نماز ظهر و -
 )آیت  اهلل سیستانی( .بخواند به احتیاط واجب باید حمد وسوره رابخواند ،ولی باید به قصد قربت می تواند اقتداکند و -

 ترك سهوی حمد و سوره

بفهمد رکعت سوم یا  اگر ماموم به خیال اینکه امام در رکعت اول یا دوم است حمد وسوره نخواند وبعد

 3حکم نمازش چیست؟ چهارم بوده

 :بفهمد بعد از رکوع

 ت اهلل مکارم (ایت اهلل سیستانی ،ایامام خامنه ای، ، حضرت امام )ره(نمازش صحیح است. ) -

 قبل از رکوع:

 (حضرت امامسجده خود را به امام برساند. ) یا در رکوع و باید حمد وسوره را بخواند واگر وقت ندارد حمد را بخواند و  -

 )امام خامنه ای( .برساند امام به را خود رکوع در و بخواند را حمد فقط باید ندارد وقت اگر و بخواند، را سوره و حمد باید -
؛ برساند جماعت امام به را خود رکوع، در و کند تمام را حمد باید ندارد، وقت سوره برای اگر و بخواند راسوره  و حمد دبای -

 را حمد صورت، این در رسد،نمی جماعت امام رکوع به کند تمام را آن چنانچه که ایگونه به ندارد وقتهم  حمد تمام برای اگر
 برساند، جماعت امام رکوع به را خود بخواند را حمد باقیمانده آنکه بدون و کرده قطع را آن سپس خوانده، دارد وقت که مقداری به

 )آیت  اهلل سیستانی( .کند تمام فرادا را نماز و کرده فرادا قصد که است آن حالت این در مستحب احتیاط هرچند
امام سر  را به امام برساند و اگر در حال حمدچنانچه براى خواندن سوره وقت ندارد، حمد را تمام کند و در رکوع خود  -

 ()آیت اهلل مکارم .سوره را بخواند و خود را به امام برساند سپس احتیاطاً نماز را اعاده کندبرداشت، حمد را تمام کند و

                                                           
: استفتاء تاریخ    901292: استفتاء امام خامنه ای سایت شماره ،0019م111ص0؛ توضیح المسائل مراجع ج 190و مسائل منتخبه سیستانی  09عروه احکام جماعت  مساله   -0

 ؛0191/00/10

 ،0191/10/11: استفتاء تاریخ    912110: استفتاء شماره، امام خامنه ای سایت : 0001م111ص 0توضیح المسائل مراجع ج -2

و ، 0111و  0111از طرف دفتر معظم له، آیت اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، م 99امام خامنه ای، اختالف فتاوی ارسالی سال 0002و  0001م 0توضیح المسائل مراجع ج -1
 ،111م 2؛ مکارم استفتائات ج 21عروه احکام جماعت مساله 
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 وظیفه ماموم در رکعت سوم و چهارم

 1آیا امام جماعت در رکعت سوم وچهارم هم متحمل قرائت ماموم می شود؟

م جماعت فقط قرائت دو رکعت اول را ا ز طرف ماموم متحمل می شود ودر رکعت سوم وچهارم برخود ماموم واجب اما -
است که یا یک حمد بخواند ویا تسبیحات اربعه را بگوید.)حمد ویا تسبیحات را چه در نمازهای جهریه و چه در نمازهای اخفاتبه 

 سیستانی ،ایت اهلل مکارم(مطلقا باید آهسته بخواند)حضرت امام، ایت اهلل 

 حکم قرائت در نماز جماعت

 اقتدا در رکعت دوم امام

 2چه وظیفه ای دارد؟ کند اقتدا است رکعتی چهار نماز دوم رکعت در امام که موقعیماموم  اگر

 بگذارد مینز به را پا سینه و دست انگشتان تشهّد خواندن موقع که است ان احتیاط و خواند می امام با را تشهّد و قنوت -
 در و کند تمام را حمد ندارد، وقت سوره برای اگر و بخواند را سوره و حمد و برخیزد امام با تشهّد از بعد باید و کند بلند را زانوها و

 که است بهتر برسد، امام به سجده در اگر ولی است صحیح نمازش و کند فرادی نیّت یا برساند، امام به را خود سجده یا رکوع
 )حضرت امام( .بخواند دوباره را نماز طاًاحتیا

 :شودمی فرض صورت سه امام، نماز به توجه با کند، اقتدا دوم رکعت در مأموم اگر -

 و برخیزد تواندمى امام، تشهد هنگام و بخواند امام با را قنوت ذکر مأموم است مستحب است، رکعتى دو امام نماز چنانچه الف(

 .برخیزد سپس بگوید، را نماز سالم امام تا بنشیند خیزنیم صورت به یا بخواند فرادا را نماز بقیة

 خواندن موقع که است آن واجب احتیاط و بخواند امام با را تشهد و قنوت است مستحب است، رکعتى سه امام نماز چنانچه ب(

 را حمد فقط ندارد، وقت سوره براى اگر و بخواند را سوره و حمد و برخیزد امام با تشهد از بعد و بنشیند خیز نیم صورت به تشهد،
 هنگام است، رکعتی سه نیز او نماز اگر و بگوید را دوم رکعت تشهد سجده، دو از بعد و برساند امام به را خود رکوع در و بخواند
 .برخیزد سوم رکعت برای امام سالم از پس و بنشیند خیزنیم یا بخواند فرادا را نماز بقیة و برخیزد تواندمی امام سالم

 امام سوم رکعت که) نمازش دوم رکعت در و نموده عمل قبل فرض مانند اول رکعت در است، رکعتى چهار امام نماز چنانچه ج(

 مرتبه سه گفتن براى چنانچه و آورد جا به را سوم رکعت و برخیزد سپس بخواند واجب مقدار به را تشهد سجده، دو از بعد( است
)امام  .دهد ادامه شد گفته که گونه همان را نماز بقیة و برساند امام به رکوع در را خود و بگوید مرتبه یک ندارد، وقت تسبیحات
 خامنه ای(

 امام با را تشهّد و قنوت است مستحب ولی بخواند؛ را سوره و حمد نیست الزم کند، اقتدا امام دومِ رکعت در مأموم اگر -
 زمین به را پا سینه و دست انگشتان یعنی) بنشیند تجافی صورت به تشهّد، برای نشستن موقعِ که است آن واجب احتیاط و بخواند
 با تشهّد از بعد باید مأموم همچنین بخواند را تشهّد تجافی حال در نخواهد هرچند -( کند بلند کمی زمین از را زانوها و بگذارد

 امام به را خود رکوع در و کند تمام را حمد ندارد، وقت سوره یبرا اگر و - بخواند آهسته را سوره و حمد و برخیزد جماعت امام
 فرادا را نماز یا تواندمی رسد،نمی امام رکوع به کند تمام را حمد چنانچه که ایگونه به ندارد وقت حمد تمام برای اگر و برساند
 احتیاط هرچند برساند؛ جماعت امام رکوع به ار خود و کرده قطع را حمد سپس خوانده، دارد وقت که مقداری به را حمد یا و نماید

 )آیت اهلل سیستانی( .کند تمام فرادا نیّت به را نماز که است آن مستحب

                                                           
  0111؛رساله مراجع اساله  0، تحریر احکام جماعت مساله  01فصل فی احکام الجماعة م0ـ عروة الوثقی ج0

 .0101 ، توضیح المسائل جامع، مسأله121م ،0199 زمستان له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام، 0019. توضیح المسائل مراجع، م 2
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 بگذارد زمین به را پا سینه و دست انگشتان تشهّد خواندن موقع که است ان احتیاط و خواند می امام با را تشهّد و قنوت -
 درو  کند تمام را حمد ندارد، وقت سوره برای اگر و بخواند را سوره و حمد و برخیزد امام با هّدتش از بعد باید و کند بلند را زانوها و

 )آیت اهلل مکارم( .برساند امام به را خود رکوع

 اقتدا در رکعت سوم یا چهارم

 1اگر ماموم در دو رکعت آخر نماز چهار رکعتی به امام اقتدا کرد آیا الزم است حمد وسوره را بخواند ؟

در این صورت بر ماموم الزم است خودش حمد وسوره را بخواند ولی اگر به اندازه خواندن سوره مهلت پیدا نکرد حمد را  -
 ایت اهلل سیستانی ،ایت اهلل مکارم ( امام خامنه ای، تمام کند. )حضرت امام،

 عدم فرصت برای قرائت

اقتدا کند ، اگر حمد را بخواند به رکوع نمی  اگر ماموم بداند در صورتی که در رکعت سوم یا چهارم به امام

 2رسد وظیفه اش چیست؟

 ایت اهلل مکارم(امام خامنه ای، بنابر احتیاط واجب باید صبر کند تا امام به رکوع رود و بعد اقتدا کند. )حضرت امام،  -

 رکوع به بخواند، را حمد و کند اقتدا اگر که بدهد احتمال یا بداند مأموم و باشد چهارم یا سوم رکعت در جماعت امام اگر -
 (ایت اهلل سیستانی). نماید اقتدا بعد و برود رکوع به امام تا کند صبر باید الزم، احتیاط بنابر رسد،نمی امام

 عدم فرصت برای قرائت ماموم

به  به گمان داشتن فرصت اقتدا کرد ولی دو رکعت آخر نماز امام که دو رکعت اول اوست اگر ماموم در

 3زه خواندن حمد هم فرصت پیدا نکرد وظیفه اش چیست؟اندا

 (حضرت امام )ره(). نیت فرادی کندجده به امام ملحق شود ومی تواند باید حمد را تمام کند ودر س -
تمام کند.  ولی احتیاط مستحب این است که نماز را به نیت فرادی با امام به رکوع رود؛ می تواند حمد را قطع کند و -

 (ستانی)آیت  اهلل سی
 )ایت اهلل مکارم(. احتیاط واجب این است که حمد را تمام کند ودر سجده به امام ملحق شود ودوباره نماز را اعاده کند -

 ماموم عدم فرصت برای سوره

به رکوع نرسد  اگر ماموم یقین دارد که اگر سوره را بخواند به رکوع امام می رسد اگر سوره را بخواند و

 4حکم نمازش چیست؟

 ((حضرت امام )رهماعتش صحیح است )ج  -
 )آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(. در صورتی که متابعت عرفی بهم نخورد ، جماعتش صحیح است -

                                                           
 0002م111ص 0توضیح المسائل مراجع ج 01حکام الجماعة م.فصل فی ا 0عروة الوثقی ج0-

 .0109توضیح المسائل جامع م ؛121م ،0199 زمستان له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام ، 0000توضیح المسائل مراجع م 20عروه احکام جماعت مساله  -2

ذیل 111ص 0توضیح المسائل مراجع ج 01.فصل فی احکام الجماعة م 0عروة الوثقی ج 0002جع ذیل مسالهوضیح المسائل مرا 1احکام جماعت مساله  0تحریر الوسیله ج1 -
 ،0191/10/11: استفتاء تاریخ    910921: استفتاء شماره ، امام خامنه ای سایت 0019م

 ،0191/10/11: استفتاء تاریخ    910921: استفتاء شماره ای سایت  ، امام خامنه 20.فصل فی احکام الجماعة م 0عروة الوثقی ج 0001م111ص0توضیح المسائل مراجع ج -0
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 قرائت سوره و نرسیدن به رکوع امام

 رسد وداند که اگر سوره را بخواند به رکوع امام نمیمیدر دو رکعت آخر جماعت اقتدا کند و اگر ماموم 

 1حکم نمازش چیست؟و نرسید خواند  ره راعمدا سو

 )حضرت امام (. نمازش صحیح است  -
 آیت اهلل سیستانی( امام خامنه ای،باید به وظیفه منفرد عمل کند.  ) جماعتش باطل می شود و -
 نمازش اشکال دارد و احتیاطا دوباره بخواند. )آیت اهلل مکارم ( -

 جهر و اخفات در قرائت ماموم

  2یت قرائت ماموم از جهت جهر واخفات چگونه باید باشد؟در نماز جماعت کیف

 بسم اهلل: قرائت غیر 
بر ماموم واجب است که قرائت را به  صورت آهسته بخواند چه در نمازهای اخفاتی وچه جهریه و فرق نمی کند که   -

باشد مثل اینکه یک رکعت از امام  قرائت مستحب باشد مثل اینکه صدای امام را در نماز های جهریه نمی شنود ؛ یا قرائت واجب
 ایت اهلل مکارم ( ، ایت اهلل سیستانی،حضرت امام )ره(عقب است. )

 حکم بسم اهلل :
 ، ایت اهلل سیستانی،حضرت امام )ره( به احتیاط واجب اهسته بگوید. -
 ایت اهلل مکارم باید آهسته بخواند. -

 بطالن نماز امام

 علم مامومالف( 

 قبل از نماز

 3جهتی باطل است آیا می تواند به امام اقتدا کند؟ه علم دارد که نماز امام بنا ب موماگر ما

اگر ماموم بداند نماز امام به خاطر علتی مثل اینکه وضویش باطل است یا رکنی را در نماز ترك می کند ویا مانندآن  -
 (ت اهلل سیستانی ، ایت اهلل مکارم، ایمام )ره(حضرت اباطل است؛ اگرچه خود امام ملتفت نباشد ، نمی تواند به او اقتدا کند.) 

 وظیفه ماموم در فرض دیدن نجاست در لباس یا بدن امام

 4اگر ماموم در لباس یا بدن امام نجاست غیر معفو عنه دید ، وظیفه اش چیست؟

 تذکر دادن : :الف 

                                                           
 از طرف دفتر معظم له، 99، امام خامنه ای، اختالف فتاوی ارسالی سال 20.فصل فی احکام الجماعة م 0عروة الوثقی ج 0001م111ص 0توضیح المسائل مراجع ج -0

 111اجوبة االستفتائات س 100م211ص 0.منهاج ااصالحین  سیستانی ج0210 1م212ص 0وسیله ج.تحریر ال22.فصل فی احکام الجماعة م 0عروة الوثقی ج 2 -

 0021؛ رساله مراجع م  211ص101م 0.منهاج سیستانی ج01م211ص 0.تحریر الوسیله ج12.فصل فی احکام الجماعة م 0عروة الوثقی ج -1

 . 00م211ص 0؛ تحریر الوسیله ج 11.فصل فی احکام الجماعةم 0عروة الوثقی ج -0
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 مکارم (اعالم کردن به امام واجب نیست. )حضرت امام ، ایت اهلل سیستانی ، ایت اهلل   -
 اقتدا کردن : :ب 

 مساله سه صورت دارد:  
 ماموم بداند که امام علم به این نجاست داشته واآلن فراموش کرده است :  -0

 ، ایت اهلل مکارم (حضرت امام )ره(در این صورت نمی تواند به او اقتدا کند. ) -
 ایت اهلل سیستانی ، اقتداء جایز است. -
 نجاست جهل دارد : ماموم علم دارد که امام به  -2

 ، ایت اهلل سیستانی، ایت اهلل مکارم(حضرت امام )ره(می تواند به امام اقتدا کند . )  -

 ماموم علم به هیچ طرف نداشت :  -1
مگر ماموم  بداند در زمان عروض نجاست امام جاهل بوده و شک دارد که امام  احتیاط واجب آن است که اقتدا نکند -

 (حضرت امام )ره() ت یا فراموش کرده است که در این صورت اقتداء کردن جایز است.جماعت علم پیدا کرده اس
 )ایت اهلل سیستانی ، ایت اهلل مکارم(  .احتیاط مستحب این است که اقتدا نکنداقتداء جایز است هر چند  -

 بعد از نماز

( یا امام صالحیت برای امامت هوضو نماز خواندمثلًا بى) اگر بعد از نماز معلوم شد نماز امام باطل بوده است

 نماز مامومین چه حکمی دارد؟ )مثال فاسق بوده است( نداشته است

 0، ایت اهلل سیستانی ، ایت اهلل مکارم( حضرت امام )ره(جماعتش صحیح است. ) نمازش و -

 در اثناء نماز

 2اگر در اثنا نماز معلوم شد نماز امام باطل است وظیفه ماموم چیست ؟

، ایت اهلل حضرت امام )ره(رادی کند واگر محل قرائت نگذشته است واجب است قرائت را هم بخواند.) باید نیت ف -
 سیستانی ، ایت اهلل مکارم(

 بطالن نماز علم امام بهب( 

 3اگر امام بفهمد که نمازش باطل بوده است آیا الزم است به مامومین اعالم کند؟ 

 وده:الف :اگر بعد از نماز بفهمد نمازش باطل ب
 ، ایت اهلل سیستانی ، ایت اهلل مکارم ( حضرت امام )ره(اعالم به مامومین الزم نیست. ) -

 ب:اگر در وسط نماز بفهمد، نمازش باطل بوده:
 (حضرت امام )ره(لکن جایز هم نیست نماز را ادامه دهد.  ) نیست اعالم کند و واجب -
 اهلل مکارم(دهد. )آیت  به عنوان جانشین قرارواجب است که یکی از مامومین را   -
 اهلل سیستانی( . )آیت به مامومین اعالم کندبنابر احتیاط واجب؛  -

                                                           
منهاج الصالحین  02م211؛ تحریر الوسیله جا ص 111م211ص 0؛ منهاج الصالحین سیستانی ج 0020؛ رساله مراجع مساله   10.فصل فی احکام الجماعة م  0ـ عروة الوثقی ج0

 101م211ص 2سیستانی ج

 101م211ص 2منهاج الصالحین سیستانی ج  111م211ص 0منهاج الصالحین سیستانی ج 10.فصل فی احکام الجماعة م 0عروة الوثقی ج -2

  11.فصل فی احکام الجماعة م 0عروة الوثقی ج -1
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 وظیفه ماموم در فرض اشتباه امامج( 

 1قنوت انجام داد وظیفه ماموم چیست؟ اگر امام در رکعتی که تشهد یا قنوت ندارد تشهد و

واجب است که  رفته در حالی که ان رکعت قنوت ندارد جماعت به قنوت رکوع برود و متوجه شود که امام  اگر ماموم به -
یا امام جماعت بنشیند برای تشهد در رکعتی که تشهد ندارد واجب است  دوباره به حال قیام برگردد ولی نباید قنوت را بخواند

 م (، ایت اهلل مکارایت اهلل سیستانیامام خامنه ای، ، . )حضرت امامد ولی نباشد تشهد بخواندنماموم بنشی

 فراموشی امام 

 واجبات نماز الف :

 2اگر امام جماعت چیزی از واجبات نماز را فراموش کند وظیفه ماموم چیست؟
 فهمد:الف: ماموم ن

امام  ،حضرت امام )ره(بوده نماز ماموم صحیح می باشد.  اگر فراموش شده رکن بوده و ماموم تبعیت نکرده یا غیر رکن -
 آیت اهلل مکارم،آیت اهلل سیستانی،  خامنه ای،

 ب: ماموم می فهمد:
باقی هست امام جماعت را متنبه کند و بعد متنبه شدن امام جماعت و رعایت نماز به جماعت  .  اگر محل تدارك فراموش شده0

 ، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارمحضرت امام )ره(صحیح می باشد. 
ت متنبه نشد چنانچه آن چیزی که فراموش شده رکن یا قرائت نماز باشد و اگر امکان تنبه امام جماعت نباشد یا امام جماع.  2

 محل تدارکش نگذشته باشد :
 امام خامنه ای ،حضرت امام )ره(باید نیت فردای نماید.  -
 بنابر احتیاط واجب نیت فرادی کند . آیت اهلل سیستانی -
 رمآیت اهلل مکا بعد از اتمام نماز را اعاده کند.بنابر احتیاط واجب  -
اگر امکان تنبه امام جماعت نباشد یا امام جماعت متنبه نشد چنانچه آن چیزی که فراموش شده رکن یا قرائت نماز نباشد  یا .  1

یت اهلل سیستانی، ، آحضرت امام )ره() جواز بقاء جماعت می باشد.حکم شرعی اگر قرائت بوده التفات ماموم بعد از رکوع می باشد 
 آیت اهلل مکارم(

 قنوت مستحبات مانند فراموشی ب :

 1چیست؟ اینصورت، در مامومین رود تکلیف رکوع به و کند فراموش را قنوت جماعت، امام اگر جماعت نماز در
 امام خامنه ای .برسد امام به رکوع حال در و بخواند را قنوت یا و نخواند را قنوت و برود رکعت به تواند می ماموم

 
 
 
 

                                                           
 .109و  101م ،0199 زمستان له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام 01.فصل فی احکام الجماعة م 0عروة الوثقی ج -0

 ،110مام خامنه ای اجوبه االستفتائات سوال ، ا11مساله  .فصل فی احکام الجماعة 0عروة الوثقی ج(   2

 ،0191/11/29: استفتاء تاریخ    912210: استفتاء ( امام خامنه ای شماره  1
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 جماعت شرایط امامفصل چهارم: 
 شرایط معتبر در امام جماعت چیست؟

 بلوغ .1

 عقل  .2

 ایمان .3

 عدالت .4

 ولد الزنا نبودن .5

 ین مرد هستندمرد بودن در صورتی که ماموم .6

 نماز را به صورت صحیح خواندن قرائت و اذکار  .7

نماز می خواند ، امامی که خوابیده  خوانند،براى مأمومین ایستاده، امام نشسته نباشد و براى مأمومینی که نشسته نماز مى .8
 0، ایت اهلل سیستانی ، ایت اهلل مکارم(ای، امام خامنهحضرت امام )ره(نباشد. )

 نکته: در شرطیت برخی از موارد مذکور اختالف نظر است که به آن اشاره خواهد شد. 

 امامت بچه ممیز
 2آیا بچه ممیز می تواند به عنوان امام جماعت قرار گیرد؟

 (ام و آیت  اهلل مکارمت. )حضرت امجایز نیس  -
 آیت اهلل سیستانی(امام خامنه ای، بنابر احتیاط جایز نیست. ) -

 امامت زن برای زن
 3آیا زن می تواند برای زن به عنوان امام جماعت قرار گیرد؟

 احتیاط واجب امام زن نیز مرد باشد )حضرت امام ( -
 سیستانی ، ایت اهلل مکارم(ایت اهلل ای، امام خامنهزن می تواند امام برای زن باشد. )  -

 امامت ذی العذر
 نسبت به ایستادن و نشستن و خوابیدن

 1امامت شخصی که نشسته یا خوابیده نماز می خواند چه حکمی دارد؟

                                                           
  ،11، امام خامنه ای رساله اموزشی درس 0011م 0فصل فی شرائط امام جماعت. توضیح المسائل  مراجع ج 0عروة الوثقی ج -0

  له، معظم دفتر طرف از 99سال ارسالی فتاوی اختالف ای، خامنه امام ؛0011م 191ص 0؛ توضیح المسائل مراجع ج01ام جماعت.  م.فصل فی شرائط ام 0ـ عروة الوثقی ج2
 ،0110و توضیح المسائل جامع مساله  سیستانی منهاج شرائط امام  جماعت مساله اول

  01؛ عروه شرائط امام جماعت م  191؛ اجوبه االستفتائات س  0011و  0011م  191ص 0توضیح المسائل مراجع ج -1
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 ـ اگر ماموم  ایستاده است ، امام هم باید ایستاه باشد . )حضرت امام ، ایت اهلل سیستانی ، ایت اهلل مکارم (0
 (ت اهلل سیستانی، ایت اهلل مکارمایامام خامنه ای، یا نشسته باشد . )حضرت امام،  ه باشد ، امام باید ایستاده وماموم نشست ـ اگر2
 ـ اگر ماموم خوابیده باشد :1
 امام هم می تواند ایستاده و هم نشسته و هم خوابیده باشد . )حضرت امام ( -
 تواند اقتدا کند. )آیت  اهلل مکارم(یده نمیبنابر احتیاط واجب  ماموم خوابیده به امام نشسته و خواب -
 اهلل سیستانی( د در نماز جماعت شرکت کند. )آیتبنابر احتیاط واجب ماموم خوابیده نمی توان -

 نشستن نیم خیز بین دو سجده

 2است؟ صحیح نشیند،می خیز نیم سجده دو بین شرعی عذر علّت به که جماعتی امام به کردن اقتدا آیا
 )آیت اهلل سیستانی( .است حصحی:  جواب -

 نسبت به کسی که دست یا پا ندارد

 3اقتدا به امام جماعتی که دست یا پایش قطع شده است ، چه حکمی دارد ؟

 (حضرت امام )ره()  .اقتدا ننماید -
سوره و به طور کلى اگر استقرار و آرامش در قیام بصورت طبیعى وجود داشته باشد و بتواند آن را در حال قرائت حمد و  -

ذکرهاى نماز و انجام افعال آن حفظ کند و قدرت بر رکوع و سجدة کامل با گذاشتن هفت عضو بدن بر زمین داشته باشد و بتواند 
قطع کامل دست و  وضوى صحیح بگیرد، اقتداى دیگران به او در نماز بعد از احراز سایر شرایط امامت جماعت صحیح است و در

 0)امام خامنه ای(ل اشکال است ولی در قطع انگشت ابهام پا امامت صحیح است. یا فلج بودن آنها امامت مح

 اهلل مکارم مانعی ندارد. آیت -

 امامی که نمی تواند دستش را بر زمین گذارد

 اقتدا من به نماز در تواند می خانمم ایا بگذارم زمین روی توانم نمی سجده هنگام و شده بسته و رفته در کتفم

 ؟کند

 رد. )آیت اهلل سیستانی(مانعی ندا -

 حکم نمازهای سابق

 5اگر ماموم به کسی اقتداء نماید که اقتداء به او صحیح نبوده است حکم نمازش چیست؟

اگر بر اثر جهل به حکم شرعی به فردی اقتداء کرده مثل اینکه فردی که دست نداشته محکوم به صحت می باشد و  -
 نمازش اعاده یا قضا ندارد. امام خامنه ای

                                                                                                                                                                                                    
 .091م ،0199 زمستان له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام 0عروه شرائط امام الجماعه مساله  0011و0011م 192ص 0توضیح المسائل مراجع ج -0

 .10تفتائات آیت اهلل سیستانی، سس. کتاب ا 2

 ،201سوال  0، مکارم استفتائات ج 009أجوبةاالستفتاءات )فارسى(؛ص: ، امام خامنه ای .110س0استفتائات امام جامام خمینی ره : -1

( 2و0رجله؟ ج أو یده شلّت من فی الحکم ما و جماعة؟ الناس امامة له یجوز هل. الرجل مقطوع او الکفّ مقطوع فی الحکم : ما 0111111( 212/1 ج) . سایت ادمین ؛ استفتاء 0
 .السؤال ضمفرو فی امامتهم تشکل

 ،191( امام خامنه ای اجوبه االصتفتائات سوال   1
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 میز سجده می کندامامت کسی که روی 

 دارد؟ حکمی چه کند می سجده میز روی بر معذوریت خاطر به که جماعتی امام به کردن اقتدا

 1)آیت اهلل مکارم شیرازی( .کرد اقتدا شود نمی -

 نماز می خواندکه با تیمم یا جبیره  نسبت به امامی

لباس نجس نماز می خواند آیا می توان به او با  جبیره؛ یا یاگر شخصی به واسطه عذری با تیمم یا وضو

 2اقتدا کرد؟

ت اهلل سیستانی ، ایت اهلل ای ای، امام خامنه وضوی جبیره قائل به صحت اقتدا هستند . )حضرت امام ، الف : در مورد تیمم و
 (مکارم

 دو قول وجود دارد ؛ب : در مورد لباس نجس: 
 آیت اهلل مکارم( مام،)حضرت ا. احتیاط واجب نباید اقتدا کند -
 آیت اهلل سیستانی(امام خامنه ای، می شود اقتدا کرد. ) -

 3غائط خود نیست آیا می شود به او اقتدا کرد؟ اگر امام جماعت قادر به کنترل بول و

 (، آیت اهلل مکارمحضرت امام )ره() اقتدا کرد.بنابر احتیاط واجب نمی شود  -
 (سیستانی) ایت اهلل . می شود به او اقتدا کرد -

 امامت کسی که الفاظ را صحیح نمی گوید

  4جایز است؟ نمی گوید صحیح مخارج حروف را  آیا اقتدا به  کسی که

 الف: نسبت به قرائت نماز

عد از داخل شدن در در رکعت اول و دوم نمی شود به او اقتدا کرد و ب وسوره اش اشتباه باشداگر امام قرائت حمد  -
 ، آیت اهلل مکارمحضرت امام )ره(. تیاط واجب ماموم نباید اقتدا کندبنابر اح رکوع رکعت دوم

 امام خامنه ای(نماز جماعت او باطل است. ) اگر قرائت امام از نظر ماموم صحیح نباشد اقتدا و -
 که مأمومی اقتدای این بنابر بخواند؛ صحیح عربی به را نماز سوره و حمد و باشد صحیح باید جماعت امام قرائت -

 همچنین .باشدنمی جایز - باشد معذور شرعاً عملش در امام هرچند - نیست صحیح قرائتش که امامی به است صحیح تشقرائ
 نیست؛ صحیح اقتدا نباشند، مشترك کنندمی تلفّظ اشتباه را آن که ایکلمه در و نباشد صحیح قرائتشان دو هر مأموم و امام اگر

 ذکر شایان .باشدنمی صحیح اقتدا واجب، احتیاط بنابر هم باز باشند، مشترك کنندمی تلفّظ هاشتبا را آن که ایکلمه در اگر بلکه
 جماعت، امام که محلّی غیر در است، آن تصحیح از معذور شرعاً و نیست صحیح اشسوره و حمد قرائت که امامی به اقتدا است

                                                           
 . سایت آیت اهلل مکارم:0

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=00111&mid=210109 

 .090م ،0199 زمستان له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام؛  0011م192ص 0توضیح المسائل مراجع ج-2

  0011م191ص 0توضیح المسائل مراجع ج -1

 تاریخ    911911: استفتاء و سایت شماره  111؛ اجوبة االستفتائات س 1؛ سیستانی مسائل منتخبه شرائط امام جماعت مساله  1فصل فی شرائط امام جماعت م 0عروة الوثقی ج -0
 ،0191/10/11: استفتاء
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 یا سوّم رکعت در یا دوّم رکعت رکوع در مأموم اینکه مثل ندارد؛ لاشکا گیردمی عهده به مأمومین طرف از را سوره و حمد خواندن
 اربعه تسبیحات یا تشهّد یا سجود یا رکوع اذکار که امامی به اقتدا همچنین. است گذشته قرائت محلّ که نماید اقتدا امام به چهارم

 0. آیت اهلل سیستانیاردند اشکال است آن تصحیح از معذور شرعاً و خواندمی غلط نماز در را آن مانند و

 :)مستحب و واجب(ب : نسبت به اذکار دیگر نماز
 نیست باطل نماز نگردد، معنى تغییر موجب و نباشد فاحش غلط اگر نماز مستحب اذکار به نسبت از تصحیح آن معذور نیست: -0

 2)امام خامنه ای( نیست؛ صحیح اقتدا گرنه و است صحیح اقتدا و

 از تصحیح معذور است:  -2

  ایت اهلل سیستانی ای،امام خامنه ،حضرت امام )ره( .دا از همان ابتدا اشکالی ندارداقت -
 )آیت  اهلل مکارم( اقتدا از همان ابتدا اشکال دارد. -

 خطا( سجود و رکوع) دیگر اذکار تلفظ در ولی کند می عمل صحیح سوره و حمد کلمات تلفظ در جماعت امام یک سوال: اگر

 اتکا با مامومین که) است سوره و حمد قرائت تنها اقتدا، صحت مالك کلی طور کرد؟ به اقتدا او به توان می آیا کند، می

 ؟(سجود و رکوع اذکار مثل: دهند می انجام مامومین که) نماز کل قرائت یا( کنند نمی قرائت جماعت، امام قرائت به

 از است عبارت قرائت صحت مالك که باشید اشتهد توجه باید و نیست صحیح واجب احتیاط بر بنا مذکور فرض در اقتدا -
 رعایت و دیگر؛ حرف نه بدانند حرف آن ادا را آن لسان اهل که طوری به آن مخارج از حروف ادا و عربی زبان قواعد رعایت
 است ذورمع و کند ادا صحیح را اذکار آن تواند نمی جماعت امام اگر البته .نیست الزم عربی لهجه و تجویدی محسنات و نکات
 1)امام خامنه ای( .ندارد اشکال سؤال فرض در او به اقتدا

 شک در صحت قرائت امام جماعت:

 4کند؟ اقتدا تواندمى آیا باشدمى او مرجع فتواى مطابق جماعت امام قرائت که کند شک انسان اگر

 1امام خامنه ایاست.  جایز اقتدا -
 امام، که محلّی در تواندنمی واجب، احتیاط بنابر باشد، داشته شک جماعت امام سوره و حمد بودن صحیح در فرد اگر -

 بداند اگر البتّه. نماید اقتدا او به (رکوع از قبل دوّم یا اوّل رکعت مثل) گیردمی عهده به مأمومین طرف از را سوره و حمد خواندن
 شودنمی اعتنا احتمال این به بخواند، غلط را قرائت اشتباه و سهو روی از بدهد احتمال ولی است صحیح قرائتش جماعت امام که
 آیت اهلل سیستانی .نماید اقتدا او به تواندمی و گرددمی صحّت بر حمل قرائتش و

 آیت اهلل مکارم شیرازی .شود ظاهر شما بر خالفی قرائن اینکه مگر کنید صحت بر حمل است عادل امام هرگاه -

 لهجه خاطر به امام صحیح قرائت عدم

 1دارد؟ حکمی چه او به اقتدا کند تلفظ صحیح نتواند را طاء و قاف حروف زبان، آذری جماعتِ امام اگر

                                                           
 .0111م  0. توضیح المسائل جامع ج 0

 .0192/02/21: استفتاء تاریخ    020011: استفتاء ت ادمین، شماره. سای 2

 نخلى: ناظر 0191/10/10: استفتاء تاریخ    911191: استفتاء ادمین، شماره . سایت 1

 ، سایت مکارم:0110م  0. توضیح المسائل جامع ج 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=00111&mid=210111 

 0191/10/01: استفتاء تاریخ    191110: استفتاء . سایت ادمین شماره 1
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 دیگر فرد به دسترسی و بخواند صحیح نمیتواند اگر و دهید تذکر او به باید شود می ایجاد تغییر واقعا که صورتی در -

)آیت اهلل  .نمایید اقتدا او به توانید نمی بعد به این از ولی تاس صحیح شما سابق نمازهای البته شود جماعت امام نباید دارد وجود

 مکارم(

 خوردهشرعی حد یا  پیسی ویا و  جذامکسی که مرض امامت 

 امامت کسی که مریضی خوره یا پیسی یا کسی که حد خورده بعد از توبه چه حکمی دارد؟

 الف : مریضی خوره یا پیسی؛
 یت اهلل مکارم(آامام، وجب نباید امام باشد. )حضرت احتیاط  -
 احتیاط مستحب امام نباشد. )آیت اهلل سیستانی( -
 ب :  حد شرعی خورده ؛ 
 2، ایت اهلل مکارم( سیستانی، ایت اهللاجب نباید امام باشد. )حضرت امامبنابر احتیاط و -

 نجاست معفو و امام جماعت

 تواندمی است، نکرده طهیرت را حجامت محل هنوز ضرر خوف خاطر به و کرده حجامت که کسی آیا. س

 3بخواند؟ نماز جماعت امام بعنوان

 )امام خامنه ای( .است خوب احتیاط مراعات هرچند ندارد، اشکال( ج -

 نماز فرادی در زمان نماز جماعت
 0دارد؟ حکمى چه خوانندمى فرادى صورت به جماعت اقامه محلّ در جماعت نماز انعقاد هنگام به که کسانى نماز

 محسوب دارند، او عدالت به اعتماد مردم که جماعتى امام به احترامى بى و اهانت و جماعت نماز تضعیف اگر عمل این -
 ای، امام خامنهحضرت امام .نیست جایز شود،

 ایت اهلل مکارم، .دارد اشکال شود مسجد جماعت امام هتک هرگاه -

 عدالت امام جماعت
 1عدالت است. صحت اقتداء به وییکی از شرایط امام جماعت در 

                                                                                                                                                                                                    
 . سایت آیت اهلل مکارم: 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=00111&mid=210111 

 9شرائط امام جماعت م  0؛ تحریر الوسیله ج0019م  0لمسائل مراجع جتوضیح ا -2

 .20سازی . سایت ادمین امام خامنه ای، همسان 1

 ،111، امام خامنه ای اجوبه االستفتائات سوال 211و  211سوال  11: ص ،0ج ،(مکارم) جدید ، استفتاءات010سوال  211: ص ،0ج ،(خمینى ره امام) ( استفتاءات  0

 .11، امام خامنه ای، رساله آموزشی، درس 0011 توضیح المسائل مراجع، مسأله . 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44607&mid=254363
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 مالك عدالت

 0مالك عدالت معتبر در امام جماعت چیست؟

) امام  کند. ترك است حرام او بر کـه را کارهائى و آورد بجا است واجب او بر که را کارهائى که است کسى عادل -
 خمینی ره،(

 (ام خامنه ایام) .نشود گناه مرتکب عمد روى از که باشد رسیده حدى به او پرهیزگارى که است کسى عادل -
 مى باز صغیره گناه بر اصرار و کبیره گناه انجام از را او که است باطنى خداترسى حالت داراى که است کسى عادل -

 .مکارم(آیت اهلل دارد)
 که کسی و کند ترك است حرام او بر که را کارهایی و آورد جا به است واجب او بر که را کارهایی که است کسی عادل -

 .نیست کبیره و صغیره گناه بین فرقی امر، این در و نیست عادل شود، مرتکب را حرامی یا کرده ترك را واجبی شرعی، عذر بدون
 سیستانی(آیت اهلل )

 راههای احراز عدالت

 2راههای احراز عدالت امام چیست؟

 از سه راه می توان عدالت امام را بدست آورد :

 ـ علمی وجدانی یا اطمینان:  0 
 امام خامنه ای، سیستانی( ،حضرت امام )ره(ه عقالئی حاصل شود. )از هر راالف: 

 مکارم ( اهلل یا غیر مباالت در دین است. )آیتاز هر راهی حاصل شود بجز کسی که قطاع باشد  ب:

 شهادت : -2

 اثبات عدالت بوسیله شهادت چگونه می باشد؟

 دو شاهد عادل

 ( ، آیت اهلل مکارمآیت اهلل سیستانی امام خامنه ای، ، حضرت امام )ره(. )ثابت می شود شهادت عدلینبا  

 یک شاهد عادل

 1آیا با شهادت یک عادل عدالت ثابت می شود؟
 ( ، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی حضرت امام )ره() اگر اطمینان حاصل شود می تواند اقتداء نماید.

                                                           
 .1باب تقلید م 0.، رساله جامع ج1، مکارم توضیح المسائل، مسأله21. عروه الوثقی، تقلید م21. تحریرالمسائل، م112و  01سؤال   امام خامنه ای اجوبه االستفتائات،  0

و منهاج شرائط امام  21؛ منهاج الصالحین  سیستانی م 119، اجوبه سوال 21م 0و تحریر الوسیله ج 1؛ تحریر شرایط امام مساله  01و00و 02ة مالجماع امام شرائط ـ عروةالوثقی2
 ، 20، امام خامنه ای اجوبه سوال جماعت بخش ثانی 

 ؛   01مستاله الجماعة  امام شرائط ـ عروةالوثقی1
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 اقتداء دو عادل

 0می توان به امام جماعت اقتداء کند؟اقتداء دو عادل  آیا با مهای که امام جماعت را نمی شناسیدر مکان
 ( ، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی حضرت امام )ره() اگر اطمینان حاصل شود می تواند اقتداء نماید.

 ای مجهول الحالاقتداء عده

 2ی توان به امام جماعت اقتداء کند؟ای مجهول الحال معدهاقتداء  آیا بادر مکانهای که امام جماعت را نمی شناسیم  
 ( ، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی حضرت امام )ره() اگر اطمینان حاصل شود می تواند اقتداء نماید. -
 و میتوانند اقتداء نمایند. امام خامنه ای است کافی باشد، صالح و بصیرت اهل از ای عده اقتدای با اگر -

 شهادت افراد مجهول الحال:

 1آیا با شهادت افرادی که نمی دانیم انها عادل هستند یا نه، می توان اقتداء نمود؟کانهای که امام جماعت را نمی شناسیم در م
 ( ، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی حضرت امام )ره() اگر اطمینان حاصل شود می تواند اقتداء نماید.

  ـ حسن ظاهر: 1
است که اگر از اهل محل یا همسایگان او یا کسانی که با و معاشرت دارند حال  در ظاهر شخص خوبیاگر امام جماعت  -

 ایت اهلل سیستانی، ایت اهلل مکارم (امام خامنه ای، ، حضرت امام )ره(. )اقتدا صحیح است او را بپرسند خوبی اورا تصدیق نمایند

 0مکارم(آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل  خمنه ای ،)امام . و منظور از حسن ظاهر، حسن معاشرت و سلوك دینی است :نکته اول

ایت اهلل  ،حضرت امام )ره(یا علم الزم نیست. ) یا اطمینان  و حصول ظن و ؛در حسن ظاهر و شهادت عدلین :دوم نکته

 1درحسن ظاهر حصول ظن الزم است، ولی در شهادت عدلین الزم نیست. )آیت اهلل مکارم (  سیستانی(

 خودش را عادل نمی داندی کسی که امام جماعت شدن برا

 6اگر شخصی خودش می داند که عدالت ندارد آیا می تواند امام باشد؟

 ، ایت اهلل سیستانی(ضرت امامح) است امامت نکند. احتیاط مستحبست که امام جماعت باشد؛ هر چند جایز ا -
 (یت اهلل مکارمآ) جایز است که امام جماعت باشد ولی بنابر احتیاط آثار جماعت را ندارد. -

 اقتداء به فرد ریش تراش

 7کرد؟ اقتدا می تراشد را هایش ریش کسی به توان می ایا

                                                           
 ؛   01ساله م الجماعة امام شرائط ـ عروةالوثقی0

 ،0191/10/01: استفتاء تاریخ    910011: استفتاء ؛ امام خامنه ای سایت شماره121سوال  290، ص: 0( استفتاءات )امام خمینى(، ج  2

 ؛    01مساله الجماعة  امام شرائط ـ عروةالوثقی1

 ؛ مکارم شیرازی. 21، تقلید م0؛ عروه الوثقی، ج21، تقلید م0منهاج الصالحین  ج سیستانی ؛21. تحریرالمسائل، م112ای،  سؤالامام خامنه . اجوبه االستفتائات،0

و منهاج شرائط امام  21؛ منهاج الصالحین  سیستانی م 119، اجوبه سوال 21م 0و تحریر الوسیله ج 1؛ تحریر شرایط امام مساله  01و00و 02الجماعة م امام شرائط ـ عروةالوثقی1
 ، 20خامنه ای اجوبه سوال ، امام جماعت بخش ثانی 

  01شرائط امام الجماعة م  عروة الوثقی -0

 . 201، آیت اهلل سیستانی، استفتائات س0191/10/19: استفتاء تاریخ    912909: استفتاء ( امام خامنه ای سایت شماره  1
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 چنین به اقتدا و شود می مترتب آن بر فسق آثار و احکام که است این احوط و است حرام بنابراحتیاط ریش تراشیدن -
 آیت اهلل مکارم(امام خامنه ای،  ،حضرت امام )ره() .نیست جایز شخصی

اگر تراشیدن ریش بدون مجوز شرعی باشد عدالت صاحبش شرعا محرز نیست و لذا آثار شرعی عدالت بر او بار نمی  -
 (آیت اهلل سیستانی)شود. 

 می کندناقتداء به امام جماعتی که قوانین راهنمایی را رعایت 

 1شود؟ می جماعت امام عدالت سقوط به منجرنکند  را رعایت رانندگی و راهنمایی قوانین جماعت اماماگر 

 ولی شود، می محسوب گناه و نیست جایز آن از تخلف و است الزم اسالمی نظام مقررات و قوانین رعایت کلی طوربه  -
 امام خامنه ای .نیست عدالت از سقوط موجب مذکور مورد صرف

 دارد؟ حکمی چه کند می رانندگی گواهینامه بدون که جماعتی امام به کردن اقتدا

 2)آیت اهلل مکارم شیرازی( .دارد اشکال او به اقتدا کند می رانندگی گواهینامه نبدو اگر -

 کند می مصرف سیگار که جماعتی امام به کردن اقتدا

 3دارد؟ حکمی چه کند می مصرف سیگار که جماعتی امام به کردن اقتدا

 از بعضى چون اینکه به کنند نصیحت را او نهمؤدّبا امّا نیست حرام کار این تقلیدش مرجع یا او نظر به چون ندارد اشکالى -
 . )آیت اهلل مکارم(کنند ترك را کار این احتیاط باب از الاقل دانندمى حرام را عمل این مراجع

 اقتداء به کسی که والیت فقیه را قبول ندارد

 نماز در ایشان هب اقتدا آیا ،(را فقیه ولی شخص ویژه به) ندارد قبول را فقیه والیت مسجد، جماعت امام اگر

 4است؟ جایز جماعت

 اشکالی باشد، شدن جماعت امام شرایط واجد اگر این بنابر نیست؛ اقتدا عدم موجب باشد، اشتباه و جهل روی از اگر -
 امام خامنه ای .ندارد

 اقتداء به غیر معمم

 5کرد؟ برگزار معمم غیر جماعت امام به را جماعت نماز توان می آیا

                                                           
 0191/12/11: استفتاء تاریخ    111011: استفتاء ( امام خامنه ای سایت شماره  0

 ایت آیت اهلل مکارم. س 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=00111&mid=210000 

 . سایت آیت اهلل مکارم: 1

2100012&mid=00111&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

 ؛0191/12/19: استفتاء تاریخ    111111: استفتاء ( امام خامنه ای سایت شماره  0

، 119 و 111سوال  290: ص ،0ج ،(خمینى امام) ، استفتاءات0191/10/00: استفتاء تاریخ    911101: استفتاء ، و سایت : شماره111( امام خامنه ای اجوبه االستفتائت سوال   1
 ،211سوال  90: ص ،1ج ،(مکارم) جدید استفتاءات

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44606&mid=254410
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44606&mid=254410
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 اشکال شرایط واجد روحانی غیر به اقتدا دسترسی، عدم صورت در نکنند؛ اقتدا روحانی غیر به نیروحا به دسترسی اب -
حضرت امام  .باشد نیز روحانیت مقدس لباس به ملبس الزم صالحیتهای داشتن بر عالوه که است کسی روحانی از منظور ندارد؛
 ایامام خامنه ،)ره(

 کردن اشکال دارد. آیت اهلل مکارم، اقتدا روحانی غیر به روحانی به دسترسی با -

 رضایت امام جماعت برای اقتداء

 1است؟ شرط شود،مى اقتدا او به نماز در که کسى رضایت آیا

 نیست. امام خامنه ای اقتدا صحت شرط جماعت امام رضایت -

 اقتداء در نمازی که نظر امام و ماموم فرق می کند

لیدِ مأموم، قصر است و طبق فتواى مرجع تقلیدِ امام جماعت، حکم اقتداء در نمازی که طبق فتواى مرجع تق

 2تمام است، یا بالعکس چیست؟

 . امام خامنه ایصحیح نیست -

 خالی از اشکال نیست. آیت اهلل مکارم -

 مرجحات امام جماعت
ت تمام مأمومین هر گاه در جائى چند نفر به قصد تحصیل ثواب امامت، معارضه کنند در امامت بدون غرض دنیوى، کسى که رغب

 به او زیادتر است به سبب رجحان شرعى، مقدّم بر دیگران است.
و هر گاه مأمومین خالف کنند و هر جمعى کسى را ترجیح دهند، فقیه جامع الشرائط اولى از دیگران است خصوصاً در صورتى که  

 تقوى و ورع او زیادتر باشد. 
 متعدد باشند، کسى که قرائت او بهتر باشد مقدّم است .و اگر هیچ کدام فقیه جامع الشرائط نباشند یا 

و بعد از آن کسى که مسائل نماز را بیشتر بداند مقدّم است. و بر فرض مساوى بودن آنها، کسى که سایر مسائل دینیه، غیر نماز را 
از آن کسى که از سایر جهات شرعیه  بیشتر بداند مقدّم است. و بعد از آن کسى که عمر او در اسالم زیادتر باشد مقدّم است. و بعد

 1رجحان داشته باشد مقدّم است. 

 اقتدا به امام جماعت اهل سنت

 الف( در مکه و مدینه

 4اقتدا به امام جماعت اهل سنت چه حکمی دارد ؟

                                                           
 ،111( امام خامنه ای اجوبه االستفتائات سوال   0

 ؛ و سایت معظم له:110سوال  021: ص ،2ج ،(مکارم) جدید ، استفتاءات111( امام خامنه ای اجوبه االستفتائات سوال   2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=00111&mid=210191 

 01عروة الوثقی ، شرائط امام الجماعة، م -1

 ،111سوال  021: ص ،2ج ،(مکارم) جدید ، مکارم استفتاءات199س  021أجوبةاالستفتاءات )فارسى(؛ص:  0101مناسک حج محشی م -0



58 
 

 نماز جماعت منعقد شد، مؤمنین نباید از آنجا خارج شوند و باید« مسجدالنبى»یا  « مسجدالحرام»وقتى که در  در -
 (حضرت امام )ره(ازجماعت تخلف نکنند و باسایر مسلمین به جماعت نماز بخوانند . )

 (، ایت اهلل مکارم)امام خامنه ای نماز جماعت براى حفظ وحدت اسالمى، جایز و صحیح است. -
و تواند بصورت آهسته براى خود قرائت کند جایزاست که نماز پشت سرآنها خوانده شود ولى باید اگر مأموم مى -

 سیستانى( ظهررا بخواند . ) آیت  اهلل الّا در ذهن و نفس خود بخواند و اگر نماز جمعه باشد بعدازآن

 در غیر مکه ومدینهب( 

 1اقتدا به اهل سنت در غیر مکه و مدینه چه حکمی دارد ؟

 (، آیت اهلل مکارم)امام خامنه ای ، جایز و صحیح است.اسالمىنماز جماعت براى حفظ وحدت  -

 استدارهماز نحکم 

 2حکم نماز به صورت استداره  را  بیان فرمایید ؟ 

 (حضرت امام )ره(به اعاده ندارد. ) نیاز مسجدالحرام، استداره در به نحو نماز -
اند صحیح است لکن نماز افرادى که روبروى امام قرار دارند نمازکسانى که پشت سر یا دو طرف امام ایستاده -

 صحیح نیست. )امام خامنه ای(

 چنین نماز جماعتی محل اشکال است. )آیت اهلل سیستانی( -

 روى امام به رو که اى گونه به خوانده،( وار دایره) استداره شکل به مسجدالحرام در را نمازش که کسى -
 این بر مشروط ;نیست آن تکرار به نیاز و است، صحیح نمازش بوده، ایستاده او چپ طرف در یا راست، سمت در جماعت،یا

 . )مکارم شیرازی(باشد جلوتر دیگران از کعبه به فاصله جهت از یعنى دایره حسب به امام که

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ؛ 111سوال  021: ص ،2ج ،(مکارم) جدید :؛ استفتاءات199س  021سى(؛ص: ؛ أجوبةاالستفتاءات )فار010و  011و  012سوال  219،ص: 0استفتاءات )امام خمینى(؛ج -0

 ، 111، مکارم سایت مناسک مساله 111مناسکحج )محشى(؛ص: . 21، شرایط جماعت، م 0عروه، ج  -2
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 فصل پنجم: آداب نماز جماعت
 به اختالف فتاوی پرداخته نشده است. جماعت در بیان آداب نماز

 مستحبات نماز جماعت
د که در علم و کمال و عقل و ورع و تقوى مزیّتى بر دیگران ستنباکسانى در صف اول همچنین  ـ امام در وسط صف بایستد و0

 داشته باشند و افضل آنها در جانب راست از صف اول بایستد زیرا که آن افضل صفوف است.
 بین افراد فاصله نباشد. ـ صفهای جماعت منظم و2
 ـ مستحب است بعد از گفتن قد قامت الصالة مامومین برخیزند.1
به او برسند وقنوت ورکوع وسجود را طول ندهد مگر اینکه  مومین را رعایت کند وعجله نکند تا افراد ضعیفـ امام حال اضعف ما0

 همه کسانی که به او اقتدا کرده اند مایلند.
 ـ امام ذکرها وقرائت را بلند بخواند تا دیگران بشنوند ولی به حد مفرط نرسد.1
هد اقتدا کند رکوع را دو برابر همیشه طول دهد وبعد برخیزد اگر چه بفهمد کس ـ امام در رکوع بفهمد کسی تازه رسیده ومی خوا1

 دیگری هم برای اقتدا  وارد شده است.
 ـ ایستادن نزدیک امام مستحب است .1
 ـ صفها نزدیک هم باشند .1
 ـ. جانب راست صفوف بایستد که افضل از جانب چپ آن است و لکن در نماز میت صف آخر افضل است.9

 «.الحمد هلل رب العالمین»حمد توسط امام، مأموم بگوید:  بعد از خواندن  سوره ـ01
 هاى مأمومین با یکدیگر محاذى باشد و جاى خالى در صفوف نگذارند.ـ آنکه صفها راست و معتدل باشد و شانه00
 0ده کنند نباشد .ـ صفها  نزدیک یکدیگر باشد به نحوى که ما بین آنها زیادتر از مقدارى که بتوانند سج02

 مکروهات نماز جماعت 
ها پر باشد پهلوى امام بایستد یا در آخر بلکه باید هر گاه صف ـ اگر در صفهای جماعت جا باشد مکروه است انسان تنها بایستد.0

 یکى از صفوف.
 ـ ماموم ذکرهای نماز را طوری بگوید که امام بشنود.2
 بخواند به کسی که تمام میخواند وبالعکس مکروه است . ـ اقتدا مسافر در نمازهایی که باید قصر1

                                                           
 .101تا  111م ،0199 مستانز له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام، مستحبات جماعت 0، عروه ج 0011لی ا 0011رساله مراجع م  -0
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 ـ صحبت کردن بعد از قول قد قامت الصالة بلکه این کار در غیر جماعت هم مکروه است ودر جماعت شدید تر است.0
 0، بلکه حتی  بعد از شروع در اقامه .«الصَّالة امَتِقَدْ ق»نافله به جا آوردن بعد از گفتن ـ1

 قات نماز جماعت متفرفصل ششم: 

 دعا و شعار بعد از نماز
 صلى» محمد آل و محمد بر صلوات مرتبه سه نمازگزاران و شودمى تالوت پیامبر بر صلوات آیة ابتدا سالم از بعد جماعت نماز در

 مؤمنین توسط تبرائ و دعا صورت به سیاسى شعارهاى سپس و گویندمى تکبیر بار سه آن از بعد فرستند،مى «اجمعین علیهم اللّه
 2دارد؟ اشکال کار این آیا شود،مى داده بلند صداى با

 و دارد، ثواب و بوده مطلوب بلکه ندارد اشکال تنها نه «اجمعین علیهم اللّه صلى» او آل و پیامبر بر صلوات ذکر و آیه قرائت
 است، اسالمى انقالب بلند اهداف و رسالت یادآور که( آن ملحقات و تکبیر) اسالمى انقالب شعار و اسالمى شعارهاى بر مواظبت

 است. امام خامنه ای مطلوب هم

 اقامه نماز جماعت در ظهر جمعه
 1 نه؟ یا خواند جماعت نماز میتوان چیست میشود برگزار جمعه نماز همزمان آن در که شهری در جماعت نماز حکم

 صفوف تفرقه باعث جمعه نماز اقامه محل زدیکن مکانی در جمعه روز در ظهر جماعت نماز اقامه اینکه به توجه با -

 بنابراین است، جمعه نماز به اعتنایی بی از کاشف و جمعه امام به اهانت و احترامی بی مردم نظر در بسا چه و شود می مؤمنین

 آن اقامه زا است واجب باشد، حرام و مفاسد مستلزم که صورتی در حتی و نکنند، آن انجام به اقدام مؤمنین که است سزاوار
 امام خامنه ای.کنند اجتناب

 .باشند نداشته جمعه نماز در حضور بر توانایى که جایى در مگر نخوانند؛ جماعت نماز جمعه، نماز وقت در که است بهتر -
 آیت اهلل مکارم

 حکم مصافحه بعد از نماز
 0دارد؟ حکمی چه جماعت نماز در سر پشت نفر با دادن دست

 .است مستحب هم با مؤمنین مصافحه کلی طور به و ندارد اشکال نفسه فی نماز از فراغت و سالم از بعد مصافحه -
 امام خامنه ای

 نمى حاصل اشکالى کنند ترك را آن نیز گاهى و دهند انجام دارد که مطلقى مطلوبیّت نیّت به را مصافحه اگر -
 آیت اهلل مکارم شیرازی .شود

                                                           
 .101 تا 111م ،0199 زمستان له، معظم دفتر ارسالی نماز، رساله ای، خامنه امام ،مکروهات جماعت 0، عروه ج0091الی  0011رساله مراجع م  -0

 ،110ای اجوبه االستفتئات سوال ( امام حامنه  2

 ؛101سوال  010: ص ،2ج ،(مکارم) جدید ، استفتاءات0191/11/10: ستفتاءا تاریخ    901111: استفتاء ( امام خامنه ای سایت شماره  1

 ؛0191/00/11: استفتاء تاریخ    901111: استفتاء ( امام خامنه ای سایت شماره  0
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 احکام نمازهای جماعت غیر یومیه

 ت میتنماز جماع

اقامه نماز میت به صورت جماعت مستحب است و در این جماعت امام جماعت هیچ تکلیفی را به جای مامومین متحمل  مسئله:

 0نمی شود.

 شرایط معتبر
 چه شرایطی معتبر است؟میت در نماز جماعت 

 در آن، مانند و تعدال قبیل از است معتبر جماعت، امام در که شرایطی تمام که است آن( مستحب) احتیاط  -
 قبیل از است معتبر جماعت نماز در که شرایطی که است آن( مستحب) احتیاط بلکه باشد، معتبر هم میّت نماز امام
 که آنچه جز به نیست بعید اگرچه باشد؛ می معتبر هم میّت بر جماعت نماز در آن، مانند و( نمازگزاران بین) حائل نبود

 جماعت نماز و جماعت امام شرایط ضخیم، حائل نبودن و نداشتن زیاد فاصله مانند است الزم تجماع عرفی صدق در

 و) خواند نمی مأموم جای به را چیزی جماعت امام میّت، بر جماعت نماز در و. نباشد شرط میّت، جماعت نماز در
 2ام خامنه ای()حضرت امام، ام (.بخوانند خود را ادعیه و اذکار باید مأمومین

بنابراحتیاط واجب باید امام جماعت بالغ، عاقل، مومن و حاللزاده باشد، لکن، عدالت در وی شرط نیست ولی  -
احتیاط مستحب است؛ نسبت به شرائط جماعت هم مواردی که در تحقق عرفی جماعت شرط است مثل نبودن فاصله 

 1یست. )آیت اهلل سیستانی(زیاد شرط است ولی باقی شرائط جماعت در نماز میت شرط ن

امام جماعت در نماز میت باید بالغ، عاقل، مومن و عادل باشد و همچنین حالل زاده باشد و امام مردان مرد  -
باشد و بنابر احتیاط واجب شرایط جماعت نیز موجود باشد مثل نبودن حائل، باال نبودن مکان امام، نشسته نبودن امام 

 0دم فاصله زیاد بین امام و مامومین و بین خود مامومین. )آیت اهلل مکارم(جماعت برای مامومین قائم، ع

 طریقه ی بستن صفوف
 ایستادن در صفوف نماز میت به چه شکل باید باشد؟

در امامت مرد بهتر است اینکه امام مقدم گردد و مامومنین پشت سر او بایستند، بلکه مکروه است که موازی او  -
 1اموم یک نفر باشد.قرار گیرند ولو اینکه م

 فرادا کردن ماموم بین نماز
 1آیا جایز است در نماز میت کسی که اقتدا کرده است در بین نماز نماز را فرادا ادامه دهد؟

                                                           
 .02و  00المیت، م على الصالة فی فصل الوثقی، . العروه 0

 .0191/00/21: استفتاء تاریخ    910011: استفتاء شماره ای، خامنه امام . سایت0، نماز میت، م0. ج(س)خمینی امام الوسیله . تحریر 2

 .101، احکام نماز میت، م0. منهاج الصالحین، ج 1

 .00المیت، م على الصالة فی العروه الوثقی، فصل 0

 .01م المیت، على الصالة فی فصل الوثقی، . العروه 1

 .1م میت، نماز ،0. ج(س)خمینی امام الوسیله ریر، تح01المیت، م على الصالة فی . العروه الوثقی، فصل 1
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 از رساند می ضرر نماز به که مقداری به که آنشرط  به کند فرادا قصد میّت، بر جماعت نماز اثنای در مأموم است جایز -
)حضرت  .نباشد خارج ـ است شرط فرادا طور به میّت نماز در که ـ میّت با محاذات از که آن شرط به و. باشد هنداشت فاصله میّت

 امام، آیت اهلل سیستانی(

 ... البته نباید از آغاز چنین نیتی داشته باشد. )آیت اهلل مکارم( -

 اقتدای زنان
 د؟در نماز میت اگر بخواهد زن به مرد اقتدا کند کجا بایست

مستحب است پشت سر امام باشد و با وجود مأمومین مرد پشت سر مردان باشد و اگر حائض باشد در یک صف بصورت  -
 0تک بایستد.

 اقتدای در اثناء نماز میت
 اگر کسی دیر به جماعت رسید حکم چیست؟

از اتمام نماز امام تکبیراتش را به هر کدام از تکبیرها که رسید اقتدا کرده ولی اذکار خودش را به ترتیب می گوید و بعد  -
 کامل می کند. 

 نماز جماعت عیدین

 عیدین جماعتنماز  درحضور زنان 
 2نماز عیدین چه حکمی دارد؟ در شرکت یبرا زنان حضور

حضرت ) ستین ی پیرهازن برای اطیاحت نیا یول؛ کنند خوددارى عید نماز به رفتن از زنها ،است آن مستحب احتیاط -
 .(مکارمآیت اهلل  سیستانى، آیت اهلل امام،

 وظیفة مأموم در نماز جماعت عیدین
 1دهد؟امام جماعت در نماز عیدین چه اَعمالی را به جای مأموم انجام می

 هاتکبیر ها،ذکر ةبقی ،کندمى تحمّل مأموم از امام که قرائت از غیر انجام دهند، جماعت به را عیدین نماز که صورتى در -
 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(. آورد جا به را آنها باید و نیست ساقط مأموم از هاقنوت و
 

 دیر رسیدن به نماز عید
 زمانی برسد که نماز عید شروع شده است، می تواند به نماز جماعت اقتدا نماید؟اگر مأموم 

 0باشد: از تکبیرها را گفته تعدادیبرسد که امام الف( هنگامی 

                                                           
 01، احکام اموات، نماز میت،  م0عروة الوثقی، ج -0

 .0مسئلة ،العیدینصالة فی فصل ،المرغبات الصلوات فی فصل ة،الصلو کتاب الوثقى،عروة .2

 ؛.1صالةالعیدین، مسئلة فی المرغبات، فصل الصلوات فی الصلوة، فصلالوثقى، کتاب. عروة1

 0191/11/21استفتاء:  یختار    111112شماره استفتاء: ؛ امام خامنهای، استفتاء خصوصی، 1سئلةم ،العیدینصالة فی فصل ، المرغبات الصلوات فی فصل ة،الصلوکتاب الوثقى،عروة. 0
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 از آنچه باید رفت، رکوع به امام آنکه از بعد و دهدانجام  جماعت امام با را هاقنوت و رهایتکب و کند اقتدا جا نهما از  -
 الْحَمْدُ یا اهللِ سُبْحانَبگوید:  بار یک قنوت هر در اگر و کند درك را رکوع و بگوید خودش نگفته امام با که را هاقنوت و تکبیرها

 تکبیرها فقط، بنابر احتیاط الزم، نیت فرادا کند؛ هرچند احتمال دارد که کافی باشد نبود فرصت اگر و است یکاف هاآن مانند یاو  لِلّهِ
 (.حضرت امام) رود رکوع به و کند متابعت است یکاف نبود فرصت هم مقدار آن به اگر و دیبگو را
 یآورد و خودش را به رکوع امام م یرا بجا م یاوردها نکه با امام بج ییو قنوتها یرهاتکب یکند و باق یاقتدا م از همان جا -

 )امام خامنه ای(. رساند
 از آنچه باید رفت، رکوع به امام آنکه از بعد و دهدانجام  جماعت امام با را هاقنوت و رهایتکب و کند اقتدا جا همان از -

 الْحَمْدُ یا اهللِ سُبْحانَبگوید:  بار یک قنوت هر در اگر و کند درك را رکوع و بگوید خودش نگفته امام با که را هاقنوت و تکبیرها
 کند متابعت است یکاف نبود فرصت هم مقدار آن به اگر و دیبگو را تکبیرها فقط، نبود فرصت اگر و است یکاف آنها مانند یاو  لِلّهِ
 )آیت اهلل سیستانی(.  رود رکوع به و

 ر ترك است )آیت اهلل مکارم(.صحّت اقتدا محل اشکال است و احتیاط الزم د -
 0:ب( هنگام رکوع

 آیت اهلل مکارم(. حضرت امام،جواز الحاق به امام درحال رکوع، محل اشکال است ) -

 ی(.ستانیس)آیت اهلل  را بگوید و به رکوع رودو تکبیر رکوع و تکبیر اول نماز نیّت کند تواند می -

                                                           
 .1 سئلةم ،لعیدیناصالة فی فصل ،المرغبات الصلوات فی فصل ة،الصلوکتاب الوثقى،عروة. 0


