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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 بررسی احکام نماز مستحبی

 مقدمه

دارد مثل)نوافل یومیه، نماز شب، نمازهایی که در زمان هاای   یشمار نمازهای مستحبی بسیار زیاد است و اقسام متعدد

یا نمازهایی که مثل نماز زیارت یا نمازهایی که به سبب کار خاصی وارد شده اند مثل نوافل ماه رمضان ب هستند خاصی مستح

 0مانند نماز باران و...با هدف رسیدن به خواسته معینی خوانده می شوند 

ام نوافل نیستیم و در صدد بیان کیفیت انج مربوط به نمازهای مستحبی است و در این نوشته هدف اصلی ما بیان احکام

ام متعدد نمازهاای مساتحبی   تنها چند مورد از نوافل را بنا به جهاتی مورد بررسی قرار می دهیم، جهت آشنایی با کیفیت و اقس

 .: مفاتیح الجنان و مصباح المتهجد و مفاتیح نوین و...مراجعه کردبه کتب معتبر ادعیه همانند می توان

 های مستحبینمازدر احکام و شرایط فصل اول: 

 مسائلی در مقدمات نمازهای مستحبی

 اما سوال این است که: به طور مفصل در درسنامه مقدمات نماز بیان شده است. یومیه اوقات نوافل مالک

 )تعداد رکعات و محل آنها( نوافل یومیه

. خوانادن  ناد یماز گوآن ن یهست که آن را نافله ینماز مستحب کی یروزشبانه یپنجگانه یاز نمازها کیبا هر  -

. نافله صبح: دو رکعت قبال  0و عبارتند از: آن ذکر شده است یبرا ادیمهم است و ثواب و اجر ز اریها بسنافله نیا

. 0عصر: هشت رکعت قبل از نمااز عصار.    ی. نافله1ظهر: هشت رکعت قبل از نماز ظهر.  ینافله.1از نماز صبح. 

عشا: دو رکعات بعاد از نمااز عشاا کاه نشساته خواناده         ی. نافله1مغرب.  مغرب: چهار رکعت بعد از نماز ینافله

 1)امام خامنه ای(.شودیم

و باه ترتیاب خاصای     شودشود و بیست رکعت مىهاى ظهر و عصر افزوده مىدر روز جمعه چهار رکعت به نافله نکته:

 1خوانده می شوند که در ادامه خواهد آمد.

                                      
 ات المستحبّةفصل فی بقیّة الصلو.عروه الوثقی، کتاب الصاله،  0

 : اقسام نمازها17جلد اول / فصل سوم: نماز / درس ،یرساله آموزش ،یامام خامنه ا . 1

 .رجوع شود به همین نوشته)خواندن نوافل ظهر و عصر قبل از اذان؛ الف: در روز جمعه( 1



7 

 

 1وقت نافله صبح

بعد از گذشتن مقدار وقت خواندن نمااز شاب از    آنوقت خوانده می شود وبح قبل از نماز صبح رکعت نافله ص دو -

که با نماز شب خواناده  خوانده نشود مگر آن اولمستحب آن است که قبل از فجر  اطیاحت کنیول استشب  مهین

 )حضرت امام(شود.

از وقات نمااز شاب باه مقادار انجاام آن        آن، بعد از گذشتن وقتو  شودیاز نماز صبح خوانده م شینافله صبح پ -

اگار شاخص،    یاز نماز صبح به جا آورد، وقات آن اداماه دارد ولا    شیکه ممکن است آن را پ یو تا زمان باشدیم

موقاع ابتادا نمااز     نیا بهتر است در ا گردد،نماز صبح تنگ  لتیتا وقت فض ندازدیب ریخواندن نافله صبح را به تأخ

 یستانی()آیه اهلل سصبح را بخواند.

تواند آن را بعد از نماز صبح است از طلوع فجر تا آشکار شدن سرخى در طرف مشرق و مى  شیوقت نافله صبح پ -

توان نافله  یمهمچنین  صبح باشد کینافله نزد نمازآن است که  اطیاز نماز شب بالفاصله به جا آورد هر چند احت

 یکس)است اطیشب را قبل از نصف شب خوانده خالف احت که نماز یکس یبرا یصبح را بعد از نماز شب خواند ول

 مکارم(آیه اهلل .)(تواند نافله صبح را قبل از نماز شب بخواند ینم خواندیکه نماز شب م

 2وقت نافله ظهر

 هیکه آن مقدار از ساا  یباشد تا موقع یشود و وقت آن از اول ظهر م یاز نماز ظهر خوانده م شینافله نماز ظهر پ -

دو هفتم آن شود، مثالً اگر ارتفاع شاخص هفتااد  از(  بیشتر)مکارم: شود، به اندازه  یم دایعد از ظهر پشاخص که ب

که اگر به این حاد از وقات   .)امام: ،آخر وقت نافله ظهر استدیرس متریسانت ستیشاخص به ب هیباشد وسا متریسانت

 (اهلل مکارم تی.)حضرت امام، آ(شودمی رسید نماز واجب مقدم 

که ممکن باشاد آن را   یشود و وقت آن از اوّل ظهر است، و تا موقع یاز نماز ظهر خوانده م شینماز ظهر پ نافله -

شاخص  هیکه آن مقدار از سا یاگر شخص نافله ظهر را تا موقع یاز نماز ظهر خواند، وقت آن ادامه دارد، ول شیپ

باه دو   هیشاخص هفت وجب باشد سا یگر دارازا یعنی-شود به اندازه دو هفتم آن شودد  یم دایکه بعد از ظهر پ

رکعات از   کیا  نکاه یموقع نماز ظهر را قبل ازنافله بخواند. مگر ا نیبهتر است که در ا ندازدیب ریتأخ -وجب برسد

 ی(ستانیسآیه اهلل  ).ضهیصورت، بهتر تمام کردن نافله است قبل از فر نینافله را قبل از آن خوانده باشد که در ا

                                      
؛ 0817المسااائل جااامع مسااأله   حیتوضاا ،یسااتانیس؛ آیااه اهلل 0سااألة م، المقدمااة الولااى؛ فصاال فاای مقاادمات الصااالة -کتاااب الصّااالة-011، ص: 0تحریاار الوساایلة، ج . 0

https://makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=102 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=11181&mid=110110 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=11181&mid=110111 

 

 768. توضیح المسائل مراجع م  1

https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21
https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=23280&mid=254021
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=23280&mid=254021
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=23280&mid=254022
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=23280&mid=254022
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 1صروقت نافله ع

شاخص کاه بعاد از    هیاست که آن مقدار از سا یشود و وقت آن تا موقع یاز نماز عصر خوانده م شیعصر پ نافله -

 )امام:برسد متریسانت 01به  هیباشد، اندازه سا متریسانت 71شود، به چهار هفتم طبق مثال که شاخص  یم دایظهر پ

 (, آیه اهلل مکارم.)حضرت امام(که اگر به این حد از وقت رسید باید نماز واجب مقدم شود

شود و وقت آن تا موقعى که ممکن باشد آن را پیش از نماز عصر خواناد  عصر پیش از نماز عصر خوانده مى ةنافل -

عصر را تا موقعى که سایه شاخص به چهار هفتم آن برسد تأخیر بیندازد بهتر  ةادامه دارد ولى چنانچه شخص نافل

رکعت از نافله را قبل از آن خوانده باشد که  کی نکهیر را قبل از نافله بخواند مگر ااست که در این موقع نماز عص

 ی(ستانیس )آیه اهلل.ضهیصورت، بهتر تمام کردن نافله است قبل از فر نیدر ا

 خواندن نافله ظهر و و عصر قبل از اذان ظهر

 نافله ظهر را خواند؟شرعی توان قبل از ظهر  یم ایآ

 :1معهروز ج ریغ درالف: 

تواند آنهاا را در  و اگر بداند که نمى ستین زیروز جمعه جا ریخواندن نافله ظهر و نافله عصر قبل از اذان ظهر در غ -

 ( ، امام خامنه ایوقت خودشان بجا آورد. بنابر احتیاط واجب باید قبل از وقت به قصد رجاء بیاورد.)حضرت امام

مگر بداناد کاه بعاد از اذان ظهار      ستین زیروز جمعه جا ریظهر در غخواندن نافله ظهر و نافله عصر قبل از اذان  -

 ( یستانیساهلل  تی)آ .باشد ینداشتن به خاطر عذر عرف ییو تمکّن انجام آنها  را ندارد هر چند توانا ییتوانا

از نماز شب تواند نافله صبح را قبل  ینم خواندیکه نماز شب م یشود قبل از اذان خواند البته کس ینافله صبح را م -

 ( 1)آیه اهلل مکارمبعد از اذان خوانده شود. دیبا گرینوافل د یبخواند ول

 0ب: در روز جمعه

                                      
 769. توضیح المسائل مراجع م  0

؛ سیسااتانی, توضاایح المسااائل جااامع م 1مالمقدمااة الولااى فاای اعااداد الفاارائ  و مواقیاات الیومیااة و نوافلهااا:. امااام, تحریاار الوساایله, کتاااب الصاااله, فصاال فاای مقاادمات,  1

 https://www.leader.ir/fa/book/001?sn=11170؛0811

1 . https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=11181&mid=110111 

 ولی ما استفتاء سایت را مقدم کردم. نزده اند هیحاشتقدیم نافله ظهر و عصر بر اذان را دارد ول به جواز ( که ق1م-اوقات الرواتب-کتاب الصاله-اهلل مکارم بر مساله )عروه هیآنکته: 

 ؛ 0811؛ سیستانی, توضیح المسائل جامع م 1،مالمقدمة الولى . حضرت امام, تحریر الوسیله, کتاب الصاله, فصل فی مقدمات,  0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=6000&mid=111971 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=11166&mid=110111 

https://www.leader.ir/fa/book/001?sn=11170 

 

https://www.leader.ir/fa/book/145?sn=22074
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=23280&mid=254022
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=6411&mid=253975
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=6411&mid=253975
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=23366&mid=254025
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=23366&mid=254025
https://www.leader.ir/fa/book/145?sn=22074
https://www.leader.ir/fa/book/145?sn=22074
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بلکاه در روز جمعاه چهاار    , هاى ظهر و عصر پیش از آنکه ظهر شود هیچ اشکال ندارددر روز جمعه خواندن نافله -

 )حضرت امام(شود.شود و بیست رکعت مىهاى ظهر و عصر افزوده مىرکعت به نافله

 )امام خامنه ای(از آن که ظهر شود اشکال ندارد. شیظهر و عصر پ یدر روز جمعه خواندن نافله ها -

رکعت است، بهتر آن است که دو رکعت آن باه هنگاام ظهار     ستیدر روز جمعه که مجموع نوافل ظهر و عصر ب -

رکعت قبل از  جدهینسبت به ه وود ( به جا آورده شیاز زوال )ظهر شرع شیرکعت پ و هیجده خوانده شود یشرع

و شش رکعت آن، هنگام بااال   دیگسترده شدن نور خورش امزوال، بهتر آن است که شش رکعت آن، اول روز هنگ

 )آیه اهلل سیستانی(قبل از اذان ظهر خوانده شود. گر،یو شش رکعت د دیآمدن خورش

که  یرکعت زمان 6رکعت است:  ستیله روز جمعه بناف، ندارد ینافله ظهر و عصر از ظهر در روز جمعه مانع میتقد -

رکعت بعد از  6از نماز و  شیرکعت پس از ظهر و پ 1باال آمد،  دیخورش یرکعت وقت 6 رد،ینور آفتاب، افق را فرا گ

 )آیه اهلل مکارم(ظهر. اینماز جمعه 

 خواندن نافله ظهر و عصر در وقت آن و بعد از خواندن نماز 

ر و عصر، پس از اداى نماز ظهر و عصر و در وقت نافله، باید به قصاد قضاا باشاد و یاا باه قصاد       آیا خواندن نافله ظه 

 0دیگرى؟

باه قصاد    دیا )واجاب( با  اطینماز ظهر و عصر و در وقت نافله بنابر احت یظهر و عصر پس از ادا یخواندن نافله   -

 ی()امام خامنه ااهلل، بدون قصد ادا و قضا به جا آورده شود. یقربةً ال

 (مکارم)آیه اهلل ثواب بخوانند. دیبه ام -

 2وقت نافله مغرب

است تا وقتى که سرخى طرف مغرب که بعد از غروب کردن آفتاب  مغربمغرب بعد از تمام شدن نماز  ةوقت نافل -

 .)حضرت امام، آیه اهلل مکارم(شود از بین بروددر آسمان پیدا مى

که ممکن باشد آن را پس از نماز مغرب، در وقات   یست و تا زمانوقت نافله مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب ا -

طرف مغرب کاه بعاد از غاروب کاردن      یکه سرخ یاگر شخص نافله مغرب را تا وقت یبه جا آورد، ادامه دارد؛ ول

)آیاه  بهتر است در آن موقع ابتدا نماز عشاا را بخواند.  ندازد،یب ریبرود، به تأخ نیاز ب شود،یم دایآفتاب در آسمان پ

 اهلل سیستانی(

                                      
 ؛: اقسام نمازها17جلد اول / فصل سوم: نماز / درس ،یرساله آموزش ،یامام خامنه ا . 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=11181&mid=110110 

 0810المسائل جامع مسأله  حیتوض یستانیس؛ آیه اهلل 771.رساله مراجع، م 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=23280&mid=254024
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=23280&mid=254024
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 1وقت نافله عشا

عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است و بهتر است بعد از نمااز عشاا باال فاصاله خواناده       ةوقت نافل -

 )حضرت امام، آیه اهلل مکارم، آیه اهلل سیستانی(شود.

 و دقیقه ساعتوقت نوافل به 

مق دار از نر ر    نی  ا شاخص مشخص کرده اند؛ ظهر قبل از نماز ظهر را امام در رساله با ۀوقت نافل

 1ساعت چقدر است؟

 )حضرت امام( شود. یسال و مکان ها، ساعت مختلف م امینسبت به ا -

 3مستحبینماز  در داشتن طهارتلزوم 

 (، آیه اهلل سیستانی)حضرت امام وضو هم در نماز واجب و هم در نماز مستحبی شرط صحت نماز است. -
)آیاه   تواند وضو و نماز، هر دو را ترک کناد.  یم یعنی ستیواجب ن یشرط است ول یمستحب یانمازه یوضو برا -

 اهلل مکارم(

 4در نوافل پوششحکم 

در احکاام  رعایت پوشش در نمازهای مستحبی همانند نمازهای واجب الزم است و شرط صحت نماز می باشد و  -
  اهلل سیستانی، آیه اهلل مکارم()حضرت امام، آیه  .ستحب نیستمآن فرقی بین نماز واجب و 

 قبله در نوافل رعایتحکم 

 5آیا رعایت قبله در نوافل واجب است؟

 دیبا یشود اما در حال استقرار در مکان تیقبله رعا ستیرفتن الزم نراه )امام: در کشتی( و در حالدر حال سواره و -
  )حضرت امام، امام خامنه ای(قبله را مراعات کند.

                                      
 770. رساله مراجع، م 0

 0168سؤال ،1ججلدی،  01. حضرت امام، استفتاءات  1

 060بعد از م،0منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج؛ فصل غایات الوضوء-الوضو یفصل ف-کتاب الطهاره10ص: ، 0تحریر الوسیلة، ج . 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00606&mid=111918 

 9،مفصل فی الستر و الساترکتاب الصاله، ،0عروة الوثقى مع التعلیقات، جال . 0

اهلل  هیا آ؛ 0المقدماة الثانیاة فای القبلاة. مساألة      -فصل فای مقادمات الصاالة    -تحریر الوسیلة، کتاب الصاله؛  https://www.leader.ir ماه( بهشتی)ارد دیاستفتائات جد . 1

 ؛ آیه اهلل مکارم،0811و0811له ،مسأ0المسائل جامع، ج حیتوض ،یستانیس

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00606&mid=111961 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00601&mid=111999 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44646&mid=253958
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44646&mid=253958
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44646&mid=253960
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44646&mid=253960
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44645&mid=253999
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44645&mid=253999
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و مانند آن استقرار بادن در   یکشت ما،یقطار، هواپ ن،یدر ماش یدر حال سوار ودر حال راه رفتن  ینماز مستحبّدر  -
واجب  اطی( بنابر احتیصورت )راه رفتن و سوار نیا ریدر غ یخواندن نماز مستحبّ یبرا ولی ستیحال نماز الزم ن

فطر و  دیفرجه( واجب است مثل نماز عهللارا که در زمان حضور امام زمان)عجل یینمازها؛ بشود تیقبله رعا دیبا
 یقبله در آن الزم است؛ هرچند در زمان حاضر مستحب حساب شاوند و امّاا آنچاه از نمازهاا     تیقربان، رعا دیع

بخوانناد   یساوار  ایحال راه رفتن  درکه به سبب نذر و مانند آن بر فرد واجب شده است، چنانچه آن را  یمستحبّ
 )آیه اهلل سیستانی( .ستیالزم نقبله در مورد آن  تیرعا
 یدر حال توقف بجا مآنها را که  یهنگام یول ستیقبله الزم ن تیمستحب فقط در حال راه رفتن رعا ینمازهادر  -

  )آیه اهلل مکارم( قبله الزم است. تیخواندن نماز شب رعا یبرا میا دهیکه در رختخواب دراز کش یموقعو آورد 

 1ه یا مسجداولویت خواندن نافله در خان

بنابر آنچه که مشهور است انجام نوافل در خانه افضل از انجام آنها در مسجد است بجز در ناوافلی کاه مخاتص     -
 مسجد هستند اگرچه اطالق این مطلب محل اشکال است.)حضرت امام، آیه اهلل مکارم(

 اهلل سیستانی(خواندن نوافل در مساجد افضل است اگرچه مراعات مخفی بودن نوافل افضل است.)آیه  -

 2حکم اذان و اقامه در نمازهای مستحبی

 الزم است؟ هیومی ریغ ینمازها یگفتن اذان و اقامه برا ایآ

 )حضرت امام( اذان و اقامه مختص نمازهای واجب یومیه است. -
 ؛سات ین یمستحب، شارع  ینمازها یبرا زیو ن  اتیمثل نماز آ هیومی ریواجبِ غ ینمازها یگفتن اذان و اقامه برا -

مساتحب  « الصالوة »که به جماعت خوانده شود، گفتن ساه مرتباه    یفطر و قربان در صورت دیقبل از نماز ع یول
 )آیه اهلل سیستانی( است.

 )آیه اهلل مکارم(بدعت و حرام است. هیومی ینمازها ریاذان و اقامه در غ -

...که از محل بحا  ماا    ر گوش نوزاد ودر غیر نماز در مواردی گفتن اذان و اقامه مستحب است مثل گفتن آن د نکته:

 1که نماز است خارج است.

                                      
 7مسألة ،فصل فی احکام الصلوات المندوبة، العروة الوثقى مع التعلیقات، کتاب الصاله، فصل فی بقیّة الصلوات المستحبّة . 0

 ، کتاب الصاله، فصل فی الذان و اإلقامة؛0عروة الوثقى مع التعلیقات، جال ؛0190، م0. آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=08118&mid=111199 

عند الوحشة مان الغاول    ]بیابان[. و کذا یستحبّ الذان فی الفلوات]ناف[یمنى من المولود و اإلقامة فی اذنه الیسرى یوم تولّده او قبل ان تسقط سرّتهن الذُیستحبّ الذان فی االُ . 1

؛ العروة الوثقى ماع  الیمنى؛ و کذا الدابّة إذا ساء خلقها. ن من ترک اللحم اربعین یوماً، و کذا کلّ من ساء خُلقه، و الولى ان یکون فی اذنهذُو سحرة الجنّ. و کذا یستحبّ الذان فی اُ

 ، کتاب الصاله، فصل فی الذان و اإلقامة0التعلیقات، ج

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=18328&mid=253299
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=18328&mid=253299
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 مسائلی در افعال نمازهای مستحبی

 نیت در نمازهای مستحبی

 انجام نافله با وجود قضای نماز واجب یا قبل از ادای واجب

 0که نماز قضا دارد، نماز مستحب بخواند؟ یاست کس زیجا ایآ 

همچنین می توان نماز مستحبی را بعد از دخول وقات و   بخواند؛ یاز مستحبّنم تواندیکه نماز قضاء دارد، م یکس -
 )حضرت امام( .قبل از انجام نماز واجب بخواند

 )امام خامنه ای، آیه اهلل مکارم( ندارد. یکه نماز قضا دارد اشکال یکس یخواندن نماز مستحب برا -
کاه   یواجب، به مقدار یدر خواندن نماز قضا ریتأخ یبخواند؛ ول ینماز مستحبّ تواندیکه نماز قضاء دارد، م یکس -

 )آیه اهلل سیستانی( .ستین زیدر انجام آن محسوب گردد، جا یو سهل انگار یعرفاً کوتاه

 انجام نوافل و نماز شب به نیت نماز قضا

نماز قضا خواند، به عنوان مثال دو رکعت نماز شب را به  تیرا به ن یمستحب یتوان نماز ها یم ایآ 

 1دو رکعت نماز صبح خواند؟ تین
 )امام خامنه ای( شب. یشود، نه نافله  یصورت نماز قضا محسوب م نیدر ا -

 1.دییفرما انیب طرز آن را دشو ینه؟ اگر م ایقضا کرد  تیشود ن یهشت رکعت نماز شب را م ایآ

 )حضرت امام( .ستیمحسوب ن قضانماز  ینماز شب به جا -

 قضا را بجا آورد؟ ینافله، نمازها ینماز ها یبه جا ستیبهتر ن ایارد آنماز قضا د یاگر کس

 0)آیه اهلل مکارم( نافله محسوب شود. ینمازها یاست ثواب آن بجا دیدارد و ام تینماز قضا اولو -

 لهیادغام نافله مغرب با غف

و  ل ه یث واب نم از غف   ایمغرب بخواند آ ۀنافل تیبه ن گریرا با دو رکعت نماز د لهینماز غف یاگر کس 

 1 نه؟ ایمغرب به او داده خواهد شد  ۀنافل

                                      
مساأله   سااله، ؛ آیاه اهلل مکاارم، ر  0817، مساأله  0المساائل جاامع، ج   حیتوضا  ،یستانیاهلل س هیآ؛ 00مسألة ، القول فی صالة القضاء-،کتاب الصاله110، ص: 0تحریر الوسیلة، ج . 0

 https://www.leader.ir/fa/book/001?sn=11170؛0096

1 .11170?sn=001https://www.leader.ir/fa/book/  

 0171سؤال ،1ججلدی،  01. امام، استفتاءات  1

0 -   https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00601&mid=110111 

 [0169]سؤال 1ججلدی،  01حضرت امام، استفتاءات :969مسألة 101، ص: 0منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج . 1

https://www.leader.ir/fa/content/01919/%D88A78D88B18D88AA%D98808D88AA%D88A78D88A68D88A78D88AA-

%D88AC%D88AF%DB88C%D88AF 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00600&mid=110116 

https://www.leader.ir/fa/book/145?sn=22074
https://www.leader.ir/fa/book/145?sn=22074
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44645&mid=254002
https://www.leader.ir/fa/content/15939/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF؛
https://www.leader.ir/fa/content/15939/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF؛
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44644&mid=254006
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44644&mid=254006
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 جدا به جا آورده شود. کیکه هر  نیموقوف باشد، به ا دیو درک ثواب هر دو شا ستین هیومیاز رواتب  لهینماز غف -
 )حضرت امام(

 )امام خامنه ای( .کندیاز نافله مغرب نم تیکفا له،ینماز غف -
)آیه اهلل  .یله را به قصد دو رکعت از نافله مغرب انجام داد و این از باب تداخل دو مستحب استجایز است نماز غف -

 سیستانی(
 )آیه اهلل مکارم( است ثواب هر دو داده شود. دیبه قصد رجاء بخواند و ام تیرا به هر دو ن لهیتواند نماز غف یم -

 1له؟یغف اینافله مغرب  تیاولو

اقام ه ش ود    کیاست؟ در صورت کمبود وقت ک دام  یگریدام مقدم بر دک لهینماز نافله مغرب و غف

 بهتر است؟
  )امام خامنه ای( با نافله است. تیاولو -
است ثواب هار دو داده   دیبه قصد رجاء بخواند و ام تیرا به هر دو ن لهیتواند نماز غف ینافله مغرب ارجح است و م -

 )آیه اهلل مکارم( شود.

)آیه اهلل  .ه قصد دو رکعت از نافله مغرب انجام داد و این از باب تداخل دو مستحب استجایز است نماز غفیله را ب -
 سیستانی(

 از زنده   ابتیبه ن ینماز مستحب

 2باشد؟ یم حیاز افراد زنده صح ابتیبه ن یمستحب یانجام نمازها ایآ

سپس ثواب آن را به شاخص   و د،یانجام ده ابتیرا بدون قصد ن یاست، هر چند بهتر است نماز مستحب زیبله جا -

 )امام خامنه ای(.دیکن هیزنده مورد نظر، هد

 )آیه اهلل مکارم(ثواب است. یندارد هرچند بهتر ، اهدا یاشکال تیم ای یمستحبات از ح ابتین -

 3عدول از نماز مستحبی به نماز واجب

 هلل مکارم، آیه اهلل سیستانی()حضرت امام، آیه ا .جایز نیست واجببه نماز  یو عدول از نماز مستحب تین رییتغ -

 به نماز مستحب واجبعدول از نماز 

 0 :است زیجا این مواردعدول کردن از نماز واجب به نماز مستحب در 

                                      
0  .11170?sn=001/book/https://www.leader.ir/fa969مسألة 101، ص: 0منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج ؛ 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00600&mid=110116 

1 . https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00606&mid=111971 

https://www.leader.ir/fa/book/001?sn=11170 

 11، فصل فی واجبات الصالة و ارکانها، فصل فی النیّة، مسألة 0علیقات، جالعروة الوثقى مع الت . 1

https://www.leader.ir/fa/book/145?sn=22074؛
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44644&mid=254006
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44644&mid=254006
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44646&mid=253972
https://www.leader.ir/fa/book/145?sn=22074
https://www.leader.ir/fa/book/145?sn=22074
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 و نماز جماعت برپا شود باشدنمازگزار مشغول نماز واجب  -1

 ستحب است کهم یوضع نینگران باشد که اگر نمازش را تمام کند به جماعت نرسد که در چن نیاز ا اگر نمازگزار -

برساد )و اماا اگار از دو رکعات      اعتسالم بدهد و به جم یخود را از نماز واجب به نافله برگرداند و  دو رکعت تیّن

)امام خامنه ای، حضرت امام، آیاه اهلل   (.ستین زیباشد، عدول از آن جا دهیتجاوز کرده و  به رکوع رکعت سوم رس

 مکارم(

است، نمااز جماعات بار پاا شاود چنانچاه        یچهار رکعت ای یشغول نماز واجب سه رکعتکه م یاگر نمازگزار موقع -

رکعت سوم نشده  امیباشد که نمازگزار مشغول خواندن آن است و وارد ق یهمان نماز ینماز جماعت برا یبرگزار

مام کند و خود ت یدو رکعت یمستحبّ نماز تیّبرگرداند و آن را به ن ینماز واجبش را به مستحب تیّمستحب است ن

نادارد   یرا بشکند، ماانع  یکه نماز مستحب ردیبگ میتصم تیّرا به جماعت برساند و چنانچه فرد بعد از برگرداندن ن

از نمااز واجاب باه     تیّواجب، برگرداندن ن اطیو به رکوع نرفته، بنابر احت ستادهیرکعت سوّم ا یاگر نمازگزار برا امّا

واجاب مثال نمااز     یشامل نماز دو رکعت تیّ. جواز برگرداندن نالف کر است:ذ انیشا .ستین حیصح ینماز مستحبّ

. ب .سات یثابت ن یمستحبّ یواجب به نماز دو رکعت یاز نماز دو رکعت تیّبرگرداندن ن تیّو مشروع شودیصبح نم

باشاد، محالّ   بر قطع نماز مستحب را داشاته   یاز واجب به مستحب، چنانچه فرد از ابتدا بنا تیّجواز برگرداندن ن

 1)آیه اهلل سیستانی(است. تیّطور برگرداندن ن نیواجب در ترک ا اطیاشکال است و احت

نگران باشاد   نیبرپا شود و او از ا ینماز، جماعت نیکه نمازگزار مشغول نماز واجب باشد و در ب ییکه جا دیفرمودنکته: 

خود را از نماز واجاب باه نافلاه     تیّحب است که نمست یوضع نیکه اگر نمازش را تمام کند به جماعت نرسد که در چن

 سالم بدهد و به جماعت برسد. یبرگرداند و دو رکعت

به جماعت  دنیخوف نرس یگریکه به علت د ییدر جا ایحالت است  نیحکم مختص به هم نیا ایآ

ع نماز اگر بعد از شرو ای دیبگو ریشود مثال اگر اشتباها قبل از امام جماعت تکب یشامل م زیاست ن

 است؟ یحکم جار نیا زیموارد ن نیدر ا اینماز به هم بخورد و...آ یصف ها
دو  نیا مانناد ماورد اول از ا   دیبه جماعت برسا  دیکه نماز فرادا شروع شده باشد و بخواه یدر هر مورد یکلبطور  -

و زودتار باه    دیطل کننماز را با ای دیتمام کن یرکعت کی ایسپس دو  دیرا به مستحب برگردان تین دیتوان یمورد م

 1)امام خامنه ای(.دیجماعت برس

                                                                                                                           
: 18جلاد اول / فصال ساوم: نمااز / درس     ،یرسااله آموزشا   ،یامام خامنه ا ،الرابع؛11، فصل فی واجبات الصالة و ارکانها، فصل فی النیّة، مسألة0العروة الوثقى مع التعلیقات، ج . 0

 -القاول فای النیاة   ، فصل فی افعاال الصاالة   ،061، ص: 0تحریر الوسیلة، ج؛ https://www.leader.ir/fa/book/001?sn=11170؛«0»مااز (واجبات ن0) هیومی ینمازها

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00606&mid=111970؛ 01و01مسألة 

 0718، م 0. توضیح المسائل جامع، ج 1

1  .Leader.ir (Istifta)1  :شماره استفتاءpk11gz  

https://www.leader.ir/fa/book/145?sn=22074
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44646&mid=253971
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 یباه طاور کلا     0.)آیه اهلل مکارم(تواند نیّت خود را به نماز مستحبّى برگرداند یم زین دیکه ذکر کرده ا یموارددر  -

آیاه اهلل   .)رسااند  یما  انیا آن را باه پا  عایکند و سر یم یعدول به نماز مستحب اطایشود احت دایپ یهرگاه ضرورت

 1ارم(مک

 عدول از نماز واجب به مستحب و حکم رها کردن 

 :1اگر کسی جهت رسیدن به نماز جماعت از نماز واجب فرادی به نماز مستحبی عدول کند

 )حضرت امام( جایز است در این حالت، نماز مستحبی را رها کند.

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

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

 که سوره جمعه را فراموش کرده یکس یبرا در نماز ظهر جمعه -2

 نیا از نصف هم تجاوز کارده باشاد کاه در ا    ایو  دهینصف آن سوره رس بهخوانده و  گرید یاآن سوره یو بجا ... -

 )امام خامنه ای، حضرت امام(برگرداند؛  لهخود را به ناف تیّن تواندیصورت م

که بعد از تمام شدن سوره در رکعت اول نماز جمعه متوجه شود کاه   استجواز عدول در این مورد مختص جایی  -

 آیه اهلل سیستانی() .قرائت سوره جمعه را فراموش کرده  و جواز عدول در غیر این مورد ثابت نیست

 0رکعتی واجب است؟ ب به نافله مخصوص نمازهای غیر دول از نماز واجآیا جواز عدو

 )حضرت امام( شامل نمازهای دو رکعتی نیز می شود. -

  )آیه اهلل سیستانی( شامل نمازهای دو رکعتی نمی شود. -

 )آیه اهلل مکارم( عدم اشتمال نمازهای دو رکعتی موافق ظاهر روایات است. -

 5ستحبی دیگرعدول از نماز مستحبی به نماز م

حتی در جایی که از جهت وقت و تقدیم  ستین حیصح گرید یبه نماز مستحب یو عدول از نماز مستحب تین رییتغ -

تواناد   یکند اما ما  ینم یدوم فرق ایرکوع رکعت اول  نیو بمکارم: آیت اهلل ) و تاخیر مانند نمازهای واجب باشند

 )حضرت امام، آیه اهلل مکارم( .(بخواند دیجد تینماز را رها کند و دوباره با ن

                                      
 9817011171:  یریرهگ کدسایت آیه اهلل مکارم،  به سواالت ییمرکز پاسخگو . 0

1 .111171&mid=00101&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  

 6م-16احکام کیپ-مکارم ؛ آیه اهلل17کتاب الصاله، فصل فی الجماعه، فصل فی احکام الجماعه،م،0العروة الوثقى مع التعلیقات، ج . 1

 18کتاب الصاله، فصل فی الجماعه، فصل فی احکام الجماعه،م،0العروة الوثقى مع التعلیقات، ج . 0

 ؛11، فصل فی واجبات الصالة و ارکانها، فصل فی النیّة، مسألة 0العروة الوثقى مع التعلیقات، ج . 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00606&mid=111970 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44515&mid=253270
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44646&mid=253971
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44646&mid=253971
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جوز العدول رجاءً من رکعتی الفجر الى الوتر باضافة رکعة اخرى فی بع  الصور وکذا الحال فی العدول من الاوتر   -

 )آیه اهلل سیستانی( الى النافلة المبتدئة فی بع  الفروض.

 شروط داخلی در صحت نمازهای مستحبی

 یومیه نوافلاکتفاء به خواندن بعضی از رکعات 

 1رکعات نوافل یومیه را بخواند؟ از یبعضآیا انسان می تواند فقط 

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

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

به خوانادن وتار    تواندیبلکه م ید؛نماز شفع و وتر نما یعنیبه خواندن سه رکعت آخر، اکتفاء  تواندیدر نماز شب م -

و امّا در مورد نافله  یداکتفاء به خواندن چهار رکعت، بلکه دو رکعت آن نما تواندیم یزکتفاء کند و در نافله عصر نا

آنها را بخواند، آن را به قصاد   از یهشت رکعت اول نماز شب، چنانچه بخواهد بعض ینظهر و نافله مغرب، همچن

 .)آیت اهلل سیستانی( رجاء به جا آورد

توانند به همان سه رکعت نماز شافع و وتار   جا آورند مىبهنافله شب را اگر کسانى وقت نداشته باشند یازده رکعت  -

)آیات اهلل   اناداخت  نباید بین آنها فاصاله  ،شبیه یک نماز است -شفع و تر –دو نماز  و از آنجا که این اکتفا کنند.

 مکارم(.

 2نوافل چند رکعتی هستند

و ، ]که یک رکعتی اسات[  جز نافله وترو کم و زیاد کردن آن جایز نیست شود خوانده مى یها دو رکعت همه نافله -
 )حضرت امام، آیه اهلل سیستانی( )سیستانی: بر فرض مشروعیت آن(. ]که چهار رکعتی است[ نماز اعرابی

 یک دو رکعتی و سپس دو نماز چهار رکعتی رکعت است: 01ابی طبق دستور مفاتیح الجنان نماز اعر نکته:

رکعت است:یک دو رکعتی و سپس دو نماز چهار رکعتی به همراه  01نماز اعرابی طبق دستور مفاتیح الجنان  نکته:

 چند دعا و اعمالی دیگر.
خوانادن نمااز شاب باه      نیرکعت اسات، بناابرا   کیکه  دو رکعت دو رکعت خواند، مگر نماز وتر را دیرا با هانافله -

 )امام خامنه ای(.ستین حینماز وتر صح کیو  یدو رکعت کیو  یصورت دو نماز چهار رکعت
 (مکارم)آیه اهلل رکعت است. کیشود جز نافله وتر، که دو رکعت دو رکعت خوانده مى هیومی یها همه نافله -

                                      
 یحتوضا  یساتانی، ؛ س098، م1ج ین،منهااج الصاالح   یاد، و ح ی؛ خاوئ 611، م0العبااد، ج  یاه هدا ی،؛ صاف0، م0کتاب الصلوه، مقدمات ششگانه، مقدمه یله،الوس یرحضرت امام، تحر. 0

، استفتائات نماز، نمازهای 0شبیری، استفتائات، جنماز شب؛  قتاستفتائات، نماز، نماز نافله، نافله شب، و یت،؛ مکارم، سا111؛ فاضل، االاحکام الواضحه، م0818، م0ئل جامع،جالمسا

 رکعت نافله ظهر و عصر8مستحبی، خواندن کمتر از 

جلد اول / فصال ساوم: نمااز /     ،یرساله آموزش ،یامام خامنه ا؛6،مفصل فی احکام الصلوات المندوبة،بقیّة الصلوات المستحبّةالعروة الوثقى مع التعلیقات، کتاب الصاله،فصل فی  . 1

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00606&mid=111916؛: اقسام نمازها17درس
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 1 ادغام شفع و وتر( -غدیر شب عید -اعرابی -)وترتعداد رکعات نماز 

 (مکارمیک رکعت است. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل  نماز وتر -

چهار رکعتی است. )حضرت اماام، آیاه اهلل سیساتانی، آیاه اهلل      )سیستانی: بر فرض مشروعیت آن( نماز اعرابی -

 (مکارم

شب عید غدیر، نماز دوازده رکعتی به یک سالم آماده، کاه    مفاتیح الجنان در اعمال در  نماز شب عید غدیر: -

در مفاتیح نوین آنرا حذف کرده ایم؛ زیرا تمام نمازهای مستحبی دو رکعتی است، جز نماز اعرابی که چهار رکعت 
. و در مورد نماز شب عید غدیر، هرگاه انجام شود، باید هر دو رکعت به یک ]و نماز وتر که یک رکعتی است[است
 1)آیه اهلل مکارم(شود. واندهم خسال

و بعد از آن، دو رکعت نماز باه قصاد    می خواند یفرد ابتدا چهار نماز دو رکعتدر نماز شب   ادغام شفع و وتر: -

نماز شافع و   شودیذکر است م انیشا ی آوردنماز وتر به جا م تیّرکعت به ن کیو پس از آن  ی خواندنماز شفع م

که آن را همانند نماز مغرب به جا آورد و در رکعت دوم آن پاس از   تیفیک نیدهد به اوتر را متّصل به هم انجام 

االحرام، رکعت ساوم را مانناد    رةیو بدون گفتن تکب زدیخواندن رکعت سوم برخ یخواندن تشهّد سالم ندهد و برا

 1 .)آیه اهلل سیستانی(نماز وتر به جا آورد

 به دو یا یک سالم نمازهای مستحبی چهار رکعتی که مشخص نشده 

شده است ک ه   انیب یمستحب ینمازها هیاز کتب ادع یالجنان و برخ حیبا سالم در مفات

مش خص نش ده    ینماز چهار رکعت است ول نیدر مورد تعداد رکعات آن ها گفته شده مثالً ا

نکته مش خص ش ده اس ت     نیبه دو سالم برخالف اکثر موارد که ا ایسالم  کیاست که به 

   ؟یچهار رکعت ایخوانده شود  یدو رکعت دیبا اید خوانده شود آیا چگونه بانمازه نیا
شاود( دو   یسالم خوانده ما  کیکه چهار رکعت به  یاز نماز اعراب ری)به غ یمستحب یتمام نماز ها  -

 0)آیه اهلل مکارم(شود. یخوانده م یرکعت

                                      
جلد اول / فصال ساوم: نمااز /     ،یرساله آموزش ،یامام خامنه ا؛6،مفصل فی احکام الصلوات المندوبة،العروة الوثقى مع التعلیقات، کتاب الصاله،فصل فی بقیّة الصلوات المستحبّة . 0

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00606&mid=111916؛: اقسام نمازها17درس

 0م،01احکام کیپ، مکارمآیه اهلل  . 1

 69سوال، استفتائات حضرت آیت اهلل سیستانی حفظه اهلل  )جلد اول ( . 1

 9819111181:  یریرهگ کد،  یمکارم شیراز ی العظمآیت اهلل دفتر، به سواالت ییمرکز پاسخگو . 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44646&mid=253956
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 1حکم نوافل در سفری که نماز شکسته است

 الف: نافله ظهر و عصر

.)حضرت امام، امام خامنه ای، آیاه اهلل سیساتانی،   نافله ظهر و عصر را در سفر بخواند دیکه مسافر است، نبا یفرد -
 آیه اهلل مکارم(

 ب:نافله عشا

 .)امام خامنه ای، آیه اهلل سیستانی(ندارد یچنانچه به قصد رجاء خوانده شود، مانعدر سفر نافله عشا  -
 ر سفر رجاء انجام شود.)حضرت امام(احتیاط واجب این است که نافله عشاء د -
 )آیه اهلل مکارم(ترک کند. در سفرواجب آن است که نافله عشا را  اطیاحت -

 ج: سایر نوافل)صبح، مغرب، نماز شب و...(

.)حضرت امام، امام خامناه ای، آیاه اهلل   شودنافله صبح و مغرب و نافله شب در سفر ساقط نمى  مثل هانافله  هیّبق -
 اهلل مکارم( سیستانی، آیه

 اتمام و قصر نماز  نیب ریینافله در اماکن تخ

 1توان نافله ها را خواند؟ یم ایاتمام و قصر نماز است آ نیب ریکه انسان مخ یی: در محل ها پرسش

 )آیه اهلل مکارم(.دینافله عشاء را ترک نما اطینافله ظهر و عصر و بنابر احت ینمازها -

 3بجای قضا حکم قضا کردن نوافل و صدقه دادن

و ترک قضاى آنها در صورتى کاه باه خااطر جماع      )امام:،استمؤکد ، مستحب روزىنمازهاى شبانه ةنافل قضاى -
همچنین قضای سایر نوافلی که دارای وقت مشخصی هستند ، (کردن دنیا، آنها را ترک نموده، کراهت مؤکّد دارد

حب)مکارم: احتیااط واجاب( ایان اسات کاه      مستحب است ولی قضای بقیه نوافل مستحب نیست و احتیاط مسات 
قضای غیر نوافل نمازهای شبانه روزی به احتمال مطلوب بودن انجام شود، قضای ناوافلی کاه در حاال بیمااری     

، باراى او مساتحب   از قضای نوافل نمازهای شبانه روزی عاجز شاود کسى که فوت شده اند تاکید نشده است، و 
یاک مادّ )حادود     عت،که براى هر دو رک (قه بدهد و کمترین صدقه آن استکه به مقدار توانائیش صد )امام:است
گندم مثال( صدقه بدهد و اگر نتوانست براى هر چهار رکعت، یک مدّ صدقه بپردازد و اگر نتوانست یاک   گرم711

.)حضارت اماام، آیاه اهلل    مدّ براى نمازهاى مستحبى شب و یک مد باراى نمازهااى مساتحبى روز صادقه بدهد    
 نی، آیه اهلل مکارم(سیستا

                                      
اهلل  هیا آ ؛0مساألة  ،المقدماة الولى ، فصل فی مقدمات الصالة، تحریر الوسیلة، کتاب الصّالة ؛(0198/10/16استفتاء:  خیتار، 960800شماره استفتاء:  ،یامام خامنه ا نیادم تیسا . 0

 ؛0819، مسأله 0المسائل جامع، ج حیتوض ،یستانیس

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00606&mid=111976 

1 . https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=11180&mid=111910 

 00کتاب الصاله، فصل فی الصاله القضاء، م،0العروة الوثقى مع التعلیقات، ج . 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44646&mid=253976
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44646&mid=253976
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=23384&mid=253954
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 1حکم قرائت حمد و سوره در نوافل

؛ یعنى خواندن آن، شرط صحّت در آنهاا  واجب است -مانند نمازهاى واجب -خواندن حمد، در نمازهاى مستحبى -
است و امّا خواندن سوره در هیچ یک از نمازهاى مستحبى، واجب نیست اگر چه آن نماز، با عنوان عارضاى مثال   

هاى مخصوصى وارد شده ن، واجب شده باشد، ولى نمازهاى مستحبّى که در کیفیّت انجام آنها، سورهنذر و مانند آ
ها خوانده شود، مگر آنکه معلوم باشد که انجام آنها است، باید جهت تحقّق اینگونه نمازهاى مستحبى، همان سوره

خواندن بیشاتر   صحّت آن دخیل باشند. ها، شرط کمال آن نمازها است، نه آنکه در اصل مشروعیّت وبا این سوره
، بر خالف نماز مستحبى، کاه کراهات   از یک سوره در یک رکعت از نماز واجب، بنابر اقوا، جایز، ولى مکروه است

 .)حضرت امام(هم ندارد
و  تیا که در هر رکعت بعاد از ن  استیکافبلکه ست،یشرط ن تیدر نماز شب، سوره و استغفار و دعا به عنوان جزئ -

را هام   یقرآنا  یهاا سوره از ساوره  کیقرائت شود و اگر خواست بعد از قرائت حمد،  حمدیسوره رةاالحرام،یبتک
  )امام خامنه ای(جاآورد.قرائت کند و رکوع و سجود و ذکر آنها و تشهد و سالم به

اگر بخواهاد باه   دارد،  یالدفن( که بعد از حمد، سوره مخصوص لةیمثل نماز وحشت )ل یمستحبّ یاز نمازها یبعض -
 یکه بعد از حمد سوره خاصّ یمستحبّ یهمان سوره را بخواند و امّا در نمازها دیدستور آن نماز رفتار کرده باشد، با

خواندن سوره، آن را رها نموده و  نیدر ب ای دیخواندن سوره را ترک نما تواندیآن وارد نشده است، نمازگزار م یبرا
خواندن  نیوع برود، هرچند آن نماز به سبب نذر کردن بر فرد واجب شده باشد؛ همچنسوره را نخواند و به رک هیّبق
 )آیه اهلل سیستانی(است. زیجا یمستحبّ یچند سوره بعد از حمد در نمازها ایدو 
در نمازهای مستحبی قرائت سوره واجب نیست اگرچه نماز مستحبی با نذر و مانند آن واجب شاده باشاد و جاایز     -

خواندن حمد و یا خواندن حمد و قسمتی از یک سوره اکتفا کرد؛ البته که در آنها قرائت سوره خاصی است تنها به 
 الزم است برای تحقق آن نماز باید همان سوره خوانده شود.)آیه اهلل مکارم(

 2عدول از یک سوره به سوره دیگر در نوافل

ه احتیاط مستحب این است که در نوافل نیاز از  عدول از یک سوره به سوره دیگر در نوافل مطلقا جایز است اگرچ -
 سوره توحید و کافرون به سوره دیگری عدول نشود.)حضرت امام(

بنابر احتیاط واجب در نوافل نیز در توحید و کافرون مطلقا عدول نشود و در سایر سوره ها نیز بنابر احتیاط واجاب   -
 بعد از رسیدن به نصف عدول نشود.)آیه اهلل سیستانی(

ورد عدول از یک سوره به سوره دیگر در نوافل بنابر احتیاط واجب باید احکام مربوط به عادول در نمازهاای   در م -
 واجب رعایت شود.)آیه اهلل مکارم(

 که سوره خاص دارد یدر نماز مستحب دیحکم رها کردن سوره توح

 دیا با ایآ د،یایب ادشیخواندن  نیگرحخواند، ا دیدارد سهوا سوره توح یکه سوره خاص ی:اگر انسان در نمازمستحب پرسش

 0بخواند؟ یرها کند و سوره خاص نماز مستحب

                                      
رسااله   ،یاماام خامناه ا  ؛ 0816،مسأله 0ل جامع، جالمسائ حیتوض ،یستانیاهلل س هیآ ؛1و1مسألة -القول فی القراءة و الذکر-فصل فی افعال الصالة -تحریر الوسیلة، کتاب الصاله . 0

 1؛ عروه الوثقی، کتاب الصاله، فصل فی القرائه م: اقسام نمازها17جلد اول / فصل سوم: نماز / درس ،یآموزش

 08مسألة ، فصل فی القراءة، ،فصل فی واجبات الصالة و ارکانها0العروة الوثقى مع التعلیقات، ج . 1
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 )آیت اهلل مکارم( خواند. یرا رها کرده و سوره خاص را م دیسوره توح -

 2حکم خواندن سوره هایی که سجده واجب دارند)عزائم( در نوافل 

ست اگار چاه نمااز مساتحبی باه جهات       خواندن سوره هایی که سجده واجب دارند در نمازهای مستحبی جایز ا -
علاق( در نمااز   -فصالت -ساجده -عارضی مثل نذر و...واجب شده باشد؛ اگر سوره ای که سجده واجب دارد)نجام 

مستحبی خوانده شود، بعد از قرائت آیه سجده باید مکلف بنشیند و سجده قرائت را انجام دهد و سپس بایساتد و  
 نماز مستحبی نمی شود.)حضرت امام، آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل مکارم( نماز را ادامه دهد و این کار موجب بطالن

 اسامی مختلف سوره های سجده واجب:

 1سجده لقمان--الم سجده—الم تنزیل -قرآن 11سوره  سجده:

 مصابح—حم سجده—حم فصلت -قرآن 00سوره  فصلت:

 «اقرا باسم ربک» --اقرء—قلم-قرآن96سوره  علق:

 قرآن11سوره  نجم:

 :از مستحبی ای که از اعمالش خواندن سوره فصلت استنم

[ فرماود: هرکاه در روز جمعاه چهاار     یآن جناب ]امام عسکر زیو نمفاتیح الجنان، نمازهای ایام هفته، نماز روز جمعه:  
را او  یتعاال را بخواند، حاق  ]فصلت[«حم سجده»و « تَبارَک»و « حمد» یهاسوره یرکعت نماز اقامه کند و در هر رکعت

 .دیحفظ نما امتیق یهااو را از فشار قبر و هراس زیو ن ردیبپذ تشیبوارد بهشت کند و شفاعتش را در حق اهل
 ظهر. یطلوع آفتاب تا ابتدا نیآورد؟ فرمود: ب ینماز را بجا نیا دیاز روز با یدر چه وقت دیاز آن حضرت پرس یراو

 جهر واخفات در نمازهای مستحبی

  4آهسته؟ ایافله بلند خوانده شود ن ینمازها دیبا ایآ 

 )امام خامنه ای(شب بلند خوانده شود. یروز آهسته و نافله ها یمستحبّ است که نافله ها -

 نمازهای مستحبی را می توان بلند یا آهسته خواند.)آیه اهلل مکارم( -

                                                                                                                           
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=12&lid=0&catid=65554&mid=144654#. سایت:  0

 6، مفصل فی القراءة، العروة الوثقى مع التعلیقات، کتاب الصاله، فصل فی واجبات الصالة و ارکانها . 1

ساوره در پاى    نیا ا رود و از آنجا کاه از سور عزائم به شمار مى زیسوره فصلت است که آن ن عنىی؛ «حم سجده»سوره از سوره  نیا کیتفک رى،یتعب نیبرخى، جهت چنبه گفته  . 1

 شده تا با آن سوره اشتباه نشود. ریتعب« سجده لقمان»سوره لقمان آمده و متصل به آن است، از آن به 

 9811111189:  یریکد رهگ؛ استفتاء از سایت آیه اهلل مکارم، 707،س تاالستفتاءا اجوبه . 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45576&mid=266856
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 خواندن نوافل در حال راه رفتن یا سواری

و  یکش ت  ما،یقطار، هواپ ن،یدر ماش یسوارو یا در حال راه رفتن در حال  ینماز مستحبّ می توانآیا 

 1 .مانند آن به جا آورد

 .)حضرت امام(به جا آوردو در کشتی  یدر حال سوار نیهمچنو در حال راه رفتن  توانیرا م ینماز مستحبّ -
رکاوع و   جاام و در ایان حاال ان   به جا آورد یدر حال سوار نیهمچنو در حال راه رفتن  توانیرا م ینماز مستحبّ -

  )امام خامنه ای(.باشدیم یسجود با اشاره کاف
 ن،یدر ماشا  یرا در حال ساوار  ینماز مستحبّ شودیم نیدر حال راه رفتن خواند؛ همچن توانیرا م ینماز مستحبّ -

ار و نماازگز  ستیدو صورت استقرار بدن در حال نماز الزم ن نیو مانند آن به جا آورد و در ا یکشت ما،یقطار، هواپ

را کاه در زماان حضاور     یینمازها؛  1)اشاره با چشم کافی نیست( دینمایانجام رکوع و سجده با سر اشاره م یبرا

]یعنی خواندن قبله در آن الزم است تیقربان، رعا دیفطر و ع دیفرجه( واجب است مثل نماز عاهللامام زمان)عجل
 یحاضر مستحب حسااب شاوند و امّاا آنچاه از نمازهاا     ؛ هرچند در زمان آنها در حال حرکت اختیارا جایز نیست[

بخوانناد   یسوار ایحال راه رفتن  درآن را  می توانکه به سبب نذر و مانند آن بر فرد واجب شده است،  یمستحبّ
 )آیه اهلل سیستانی( .]به شرطی که این کار مخالف نذر و...نباشد[

همچنین  رود یمسجد م یکه از خانه به سو یل زمانتوان در حال حرکت به جا آورد مث یمستحب را م ینمازها -
و...نشسااته  مااایهواپ ن،یماشاا یصااندل یکاه مااثال رو  ی)وقتیتااوان در حااال سااوار یرا ماا یمسااتحب ینمازهاا 
  )آیه اهلل مکارم( .می(بخوانمیهست

 بدون ضرورت  یراه رفتن در نماز مستحب

 است؟ زیراه رفتن بدون ضرورت جا یدر نماز مستحب ایآ

 3)آیه اهلل مکارم(. ستین زیر جاکا نیا -

 4رکعت  کی ی؛ محاسبه دو رکعت نشسته بجانشسته در حال خواندن نوافل

 (رْهیَ)وُت ءنافله عشا الف: نوافل غیر از

                                      
0. https://www.leader.ir فصال فای مقادمات الصاالة     -تحریر الوسیلة، کتاب الصاله؛  ماه( بهشتی)ارد دیجد د،استفتائاتیجد ،استفتائاتیصفحه اول،فقه و احکام شرع-

؛ آیااااااه اهلل 0811و0811،مسااااااأله 0المسااااااائل جااااااامع، ج  حیتوضاااااا ،یسااااااتانیس اهلل هیااااااآ؛ 0المقدمااااااة الثانیااااااة فاااااای القبلااااااة. مسااااااألة    

:  یریااارهگاهلل مکاااارم، کاااد  هیاااآ تیاساااتفتاء از ساااا؛https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00606&mid=111961مکااارم، 
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 ستادهیها را انشسته خواند؛ هرچند بتوان آن توانیآن را م ریو چه غ یشبانه روز یهاچه نافله ،یمستحبّ ینمازها -
نمااز یاک    را پاس دو  نماز وتار حتی حساب رکعت  کیهر دو رکعت را بهتر است که حال،  نیابه جا آورد و در 

را نشساته باه جاا     گریو رکعت د ستادهیرکعت آن را ا کیاست  زیجا یدر نماز مستحبّ رکعتی برای آن می خواند
را  یر گاه نماز مستحبّه؛ از آن را نشسته انجام دهد یو بعض ستادهیرکعت را ا کیاز  یاست بعض زیآورد؛ بلکه جا

ساوره را   ماناده یو باق زدیا بگذارد، سپس برخ یرا باق هیدو آ ای هیآ کیاز آخر سوره مثالً  ینشسته بخواند و مقدار
را  ستادهیحساب شده و ثواب نماز ا ستادهیبه رکوع رود و نماز را ادامه دهد، در حکم نماز ا ستادهیبخواند و از حال ا

 .)حضرت امام(دارد.
     )امام خامنه ای(بهتر است. ستادهیا ینشسته بخواند، ول تواندیها را ملهناف -
 ستادهیها را انشسته خواند؛ هرچند بتوان آن توانیآن را م ریو چه غ یشبانه روز یهاچه نافله ،یمستحبّ ینمازها -

 کیا د هر دو رکعات را  رکعت حساب کند و اگر بخواه کیحال، هر دو رکعت را  نیدر ا ستیبه جا آورد و الزم ن
رجاء انجام دهد؛ مثالً نافله مغرب را که چهار رکعت با دو  تیّواجب، بار دوّم را به ن اطیرکعت حساب کند، بنابر احت

بهتار   ؛ شاود یبا دو سالم هم، به آن اضافه کند که مجموعاً هشت رکعت ما  گریسالم است، رجاءً چهار رکعت د
( که رْهیَبخواند به جز نافله عشا )وُت ستادهیآن را ا ریو چه غ یشبانه روز یهاچه نافله یمستحبّ یاست فرد نمازها

رکعات آن را   کیا اسات   زیاز نافله عشاا( جاا   ری)غ یدر نماز مستحبّ؛ نشسته خوانده شود دیواجب، با اطیبنابر احت
از آن را  یو بعضا  هساتاد یرکعات را ا  کیا از  یاست بعضا  زیرا نشسته به جا آورد؛ بلکه جا گریو رکعت د ستادهیا

 یرا بااق  هیا دو آ ای هیآ کیاز آخر سوره مثالً  یرا نشسته بخواند و مقدار یهر گاه نماز مستحبّ؛ نشسته انجام دهد
به رکوع رود و نماز را ادامه دهد، در حکم نماز  ستادهیسوره را بخواند و از حال ا ماندهیو باق زدیبگذارد، سپس برخ

 )آیه اهلل سیستانی(را دارد. ستادهیماز احساب شده و ثواب ن ستادهیا
 ]الزم نیست هر دو رکعت را یک رکعت حساب کند حتی[ اگر وتوان نشسته خواند، را مى  یمستحب یتمام نمازها -

در است که  نیمستحب ا اطیاحتولی  0است یرکعت کاف کیما همان  ریاخ ینافله وتر را نشسته بخواند طبق فتوا
شانزده  ستاده،یرکعت حساب کند، مثلًا به جاى هشت رکعت نافله ظهر ا کیدو رکعت را  هرحال نشسته در نوافل 
را  گار یو رکعات د  ستادهیرکعت آن را ا کیاست  زیاز نافله عشا( جا ری)غ یدر نماز مستحبّ 1رکعت نشسته بخواند
 امیا و قبال از رکاوع ق   مین: اگر حمد و سوره را نشسته بخوایمستحب یدر مورد نوافل و نمازهانشسته به جا آورد؛ 

 )آیه اهلل مکارم(.1را دارد ستادهیندارد و حکم رکعت ا یمانع میکن

 4 (رْهیَ)وُت ءنافله عشا ب:

در  ود نا خوانبنشسته آن را  ایستاده خوانده شود ولی احتیاط مستحب این است کهنافله عشاء افضل این است که  -
 اند.)حضرت امام(دو نماز یک رکعتی برای آن بخوبهتر است این حال 

                                      
0 . https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00606&mid=111916 

1 . https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00606&mid=111919 
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 0)امام خامنه ای(.شودیعشا: دو رکعت بعد از نماز عشا که نشسته خوانده م ینافله -
 (، آیه اهلل مکارم)آیه اهلل سیستانی. نشسته خوانده شود دیواجب، با اطی( بنابر احترْهیَنافله عشا )وُت -

 2خواندن نافله در حال خوابیده به پشت یا به پهلو

باه پشات )طباق     دهیا خواب ایچپ  ایراست  یبه پهلو دهیخواب توانیم ار،یدر حال اخت]حتی[ را یمستحبّ ینمازها -
 . )حضرت امام، آیه اهلل مکارم(فرد( به جا آورد فهیوظ
به پشت  دهیخواب ایچپ  ایراست  یبه پهلو دهیخواب توانیم ،ییرا در حال اضطرار و عدم توانا یمستحبّ ینمازها -

جواز آن  ار،یو امّا در حال اخت شودیحال رکوع و سجده با اشاره سر انجام م نیورد و در افرد( به جا آ فهی)طبق وظ
 . )آیه اهلل سیستانی(رجاء اشکال ندارد نانجامش به عنوا یمحلّ اشکال است؛ ول

 کیفیت نشستن در نماز مستحبی

چناد باه دراز کاردن پاهاا     هار   نیست و مخیّر است در انواع نشساتن،  نشستندر نماز نشسته فرقى بین کیفیات  -
 1)حضرت امام، آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل مکارم(باشد.

 4نشسته خواندن نافله نذری

اگر به طور مطلق نذر کند که نافله بخواند]و ایستاده یا نشسته خوانادنش را مشاخص نکناد[ مای تواناد آن را نشساته       

 بخواندو در صورتی که نذر نماز مستحبی به صورت نشسته بکند:

 نذرش بنابر احتیاط واجب منعقد نمی شود.)حضرت امام( -
در صورتی که برگشت آن به)نذر انجام ندادن آن در حال ایستاده(نباشد صحیح است وگرنه منعقد نمی شاود.)آیه   -

 اهلل سیستانی(
 اگر منظورش اصل عمل باشد نه قید مخصوص آن نذر منعقد می شود.)آیه اهلل مکارم( -

 له نشستهذکر بحول اهلل در ناف

( ذکر بِحَوْلِ اهللِ وَ قُوَّتِهِ أَقُوْمُ وَ أَقْعُدُ و ذکر سَمِعَ اهللُ لِمَنْ حَمِدَهُ ینشسته )جلوس یدر نماز مستحبّ ایآ

  ست؟یحکم چ شودیسواره خوانده م ایکه در حال راه رفتن  یوارد شده است؟ در مورد نمازمستحبّ

 1)آیه اهلل سیستانی(ندارد. یرجاءاً مانع -

                                      
 : اقسام نمازها17جلد اول / فصل سوم: نماز / درس ،یرساله آموزش ،یخامنه ا امام . 0
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 1دعای به زبان فارسی در نوافل

 )حضرت امام(دعا کردن در نماز اشکال ندارد  اگر چه به فارسى یا زبان دیگر باشد. -
 .)آیه اهلل سیستانی(به غیر عربى دعا نکنددر نماز احتیاط مستحب آن است که  -
 )آیه اهلل مکارم(.جایز نیستدر نماز عربى دعا و ذکر به زبانهاى غیر  -

 در رساله مراجع در بخش نمازهای واجب آمده ولی مسلما شامل نمازهای مستحبی نیز می شود. این مطلب نکته:

 2قنوت در نوافل)خصوصا در نماز شفع(

دو رکعت شفع بنابر اقوا مستحب اسات، و بهتار آن    ة، حتى نافلر یک از نمازهاى مستحبى دو رکعتىقنوت در ه -
جاى قنوت، پیش )م دهد و قنوت در نماز وتر مستحب مؤکد استاست که قنوت را در نماز شفع به قصد رجاء انجا

)حضرت .(از رکوع رکعت دوم بعد از فراغ از قرائت است و جاى آن )در نماز وتر(، قبل از رکوع و بعد از قرائت است
 امام(

 )امام خامنه ای( ترک قنوت مطلقاً مانع ندارد هر چند در نماز واجب باشد.  -
 1 )آیه اهلل سیستانی( .قنوت نماز شفع را رجائاً انجام دهد الذ ست،یثابت ن فعدر نماز شاستحباب قنوت  -
که قناوت در آن   دیقنوت در تمام نمازهاى واجب و مستحب پیش از رکوع رکعت دوم مستحب است )بجز نماز ع -

یاک رکعات    کهواجب است(، ولى احتیاط واجب آن است که در نماز شفع قنوت را ترک نماید و در نماز وتر با آن
 )آیه اهلل مکارم(باشد.است خواندن قنوت پیش از رکوع مستحب مى

 نوافل درحکم جماعت 

  حقیقتا مستحب استالف: نمازی که 

 4.یا به جهت عارضی مثل نذر و... اکنون واجب است است و اکنون نیز مستحب 

رچه به جهت عارضی مثل نذر و...واجب اگفرد نمی تواند نماز هایی را که از ابتدا مستحب بوده به جماعت بخواند  -
که آن را می توان به  -که برای آمدن باران خوانده می شود–بجز نماز استسقاء حتی نماز غدیر را البته شده باشد، 
 آیه اهلل مکارم(امام خامنه ای . )حضرت امام، جماعت خواند

)البته این حکم در برخی از موارد بنابر  خواندفرد نمی تواند نماز مستحبی را که از ابتدا مستحب بوده به جماعت ب -
کاه بارای آمادن    –ولی نماز استسقاء اگرچه به جهت عارضی مثل نذر و...واجب شده باشد، احتیاط واجب است(، 
 را می توان به جماعت خواند.)آیه اهلل سیستانی( -باران خوانده می شود

 )ولی فعال مستحب است( حقیقتا واجب استنمازی که  :ب

                                      
 0106؛ رساله آیه اهلل مکارم ویرایش جدید، مساله0010و 0011.رساله مراجع م 0
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 1)مثل نماز عیدین( ی اکنون به جهت عارضی مستحب استول

احتیاط واجب این است که نماز عیدین فرادا خوانده شوند اگرچه خواندن آنها به جماعت به امیاد ثاواب اشاکالی     -
 )حضرت امام( ندارد ولی نماز واجبی که فرد فرادی خوانده را می تواند بعد به جماعت آن را اعاده کند.

را که واجب بوده و به جهتی مستحب شده با جماعت خواند؛ مانند نماز عید فطر و قربان کاه در   می توان نمازی -
امام علیه السالم واجب بوده و به علت غائب شدن ایشان مستحب می باشد یا نماز واجبی کاه فارد    ورضزمان ح

تبرعا از طارف غیار بخواناد و یاا     فرادی خوانده و بعد به جماعت آن را اعاده می کند یا نماز واجبی را که انسان 
 نمازی را که به جهت احتیاط مستحبی بخواند.)آیه اهلل سیستانی(

این نماز در زمان حضور امام علیه السالم واجب است و باید به جماعت خوانده شود، ولى در زماان ماا کاه اماام      -
 )آیه اهلل مکارم( .خواند ا فرادىآن را به جماعت ی توانباشد و مى  معصوم علیه السالم غایب است مستحب مى

 2و آداب مستحبات اذکارحکم اکتفا به برخی از 

 شوند؟ یدر مستحبات به هر مقدار که عمل کنند به همان مقدار از ثواب بهره مند م ایآ

که در اعمال شب نوزدهم رمضان وارد  یدر اذکار مطلق است به عنوان مثال در موارد یموارد مختلف است: گاه -

 تیا هر چند بهتار رعا  دیندارد کمتر بگو یموارد مانع نیدر ا هِیْ: اَسْتَغْفِرُ اللّهَ رَبِّى وَاَتُوبُ الَدیکه صد مرتبه بگو شده

مستحب است به عنوان مثال در ذکر رکوع و سجده نماز امام زماان عجال    یادر اذکار نمازه یدستور است. گاه

 تیندارد هر چند بهتر رعا یهم مانع نیکه ا دیبار بگو کیسجده، هفت بار ذکر  یبه جا فیفرجه الشر یاهلل تعال

 باه خواناده شاود    یساوره خاصا   دیاست که در آن نماز با نیاست که دستور آن ا ینماز یگاه یدستور است. ول

 دیباموارد  نیدر ا« انّا انزلناه»و ده بار سوره « حمد»مرتبه  کیدر رکعت دوم  دیالدفن که با لهیعنوان مثال نماز ل

تاا   دیا سوال نمائ قیبه صورت دق دیموارد هم با ریاز آن کم کرد. در سا یزیتوان چ یطبق دستور عمل کرد و نم

 )آیه اهلل مکارم(.دینمائ افتیپاسخ مناسب را در

عدم وجاوب  -در مباح  مختلف جزوه به مناسبت نکاتی در این زمینه آمده است، مثال: عدم لزوم سوره در نوافل نکته:

 جواز اکتفا به بخشی از نماز شب و...-ی از اذکار در نماز شببسیار

 3حکم رهاکردن نافله

 اریا مساتحب آن اسات کاه نماازگزار آن را در حاال اخت      اطیا اسات؛ هرچناد احت   زیجاا  یشکستن نمااز مساتحبّ   -

 (آیه اهلل مکارم آیه اهلل سیستانیحضرت امام، )نشکند.

                                      
 0687م 0انی، توضیح المسائل جامع، ج؛ آیه اهلل سیست1فصل فی الجماعه، م العروة الوثقى مع التعلیقات، کتاب الصاله، ؛ فی صالة الجماعة -161، ص: 0. تحریر الوسیلة، ج 0

https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00101&mid=111611 

1 . https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00606&mid=111970 

 اهلل هیا آ؛ 01مساألة  -القاول فای احکاام الجماعاة    -فصل فی صالة الجماعة -تحریر الوسیلة، کتاب الصاله، 01مسألة ، القول فی مبطالت الصالة-تحریر الوسیلة، کتاب الصاله . 1

 ؛0818، مسأله 0المسائل جامع، ج حیتوض ،یستانیس

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00606&mid=111969 

https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44543&mid=253623
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44646&mid=253974
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44646&mid=253969
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44646&mid=253969
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 یحکم شکوک و نواقص در نمازهای مستحب: فصل دوم

 شک در نمازهای مستحبی

 شک در اصل خواندن نماز مستحبی

 1اگر در اصل نماز مستحبی شک کند وظیفه چیست؟

اگار آن   ولای نخوانده است آن را اگر آن نماز وقت معین نداشته باشد مانند: نماز جعفر طیار بنا بگذارد بر اینکه     -

ا بگذارد بر اینکه نخوانده است و چنانچه پاس از  نماز وقت معین دارد: چنانچه پیش از گذشتن وقت شک کند  بن

 )حضرت امام، آیه اهلل سیستانی،آیه اهلل مکارم(.گذشتن وقت شک کند به شک خود اعتنا نکند

 2نماز مستحبیرکعت های شمار شک در 

آنکه طرف بر اکثر مگر  ایاست که بنا را بر اقلّ بگذارد و  ریشک کند، مخ ینماز مستحبّ یهااگر در شماره رکعت -

و در این حکم بین نافله یک رکعتی مثل وتر  بنا را بر کمتر بگذارد صورت نیکند که در ا ینماز را باطل م شتریب

 و دو رکعتی نیست، البته افضل این است که همیشه بنارا بر اقل بگذارد.) حضرت امام ، آیه اهلل مکارم(.

اسات کاه    ری. اگر شک در رکعات باشد، مخج دارد؟ یشود، چه حکم جادیشک ا یاگر در نماز مستحب -

صاورت بناا را بار کمتار      نیا کند که در ا ینماز را باطل م شتریبر اکثر مگر آنکه طرف ب ایبنا را بر اقلّ بگذارد و 

  .) امام خامنه ای(.بگذارد

ا بار کمتار   بنا ر کند،یشک نماز را باطل م شتریشک کند، چنانچه طرف ب ینماز مستحبّ یهااگر در شماره رکعت -

سه رکعات، بناا بگاذارد کاه دو رکعات       ایرکعت خوانده  دوبگذارد؛ مثالً اگر نمازگزار در نافله صبح شک کند که 

رکعت، باه   کی ایمثالً شک کند که دو رکعت خوانده  کند،یشک نماز را باطل نم شتریخوانده است و اگر طرف ب

آن اسات   اطیها شک کند احتز وتر در تعداد رکعتاگر در نما یاست؛ ول حیهر طرف شک عمل کند، نمازش صح

 )آیه اهلل سیستانی(که آن نماز را دوباره بخواند.

 3بنای بر دو در شک بین دو و سه در نافله و کشف خالف

 بگذارد ولی بعدا مشخص شود سه رکعت خوانده نمازش دوکند و بنارا بر اگر در نماز مستحبی بین دو و سه شک  -

نی و مکارم: بنابر احتیاط واجب( باطل است و مستحب است آن نماز را اعاده کند بلکه اگر آن )آیات عظام: سیستا

                                      
 01فصل فی الشکوک الّتی ال اعتبار بها و ال یلتفت إلیه م ، الصالة، فصل فی الشککتاب ، 0عروة الوثقی ، ج ؛ 0098،م  609، ص 0رساله مراجع، ج -0

المساائل   حیتوضا  ،یساتان یاهلل س هیا آ؛ السابع: الشکّ فی رکعات النافلة، فصل فی الشکوک الّتی ال اعتبار بها و ال یلتفت إلیه، الصالة، فصل فی الشککتاب ، 0عروة الوثقی ، ج . 1

 یاحکام نماز،شک در نماز،شک در نماز مستحب د،یاستفتاءات جد وی، آرشhttps://www.leader.ir ؛0861مسأله ، 0جامع، ج

 00مسألة ، الشک، فصل فی الشکوک الّتی ال اعتبار بها و ال یلتفت إلیه، السابع: الشکّ فی رکعات النافلة ی،کتاب الصالة، فصل ف 0، ج یعروة الوثق . 1
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)آیات عظاام: سیساتانی و مکاارم: بناابر احتیااط      اشده انماز به جهت عارضی]مثل نذر و قسم و...[ واجب بوده اع

  (واجب( واجب می باشد.)حضرت امام، آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل مکارم

 فعال نماز مستحبیشک در ا

در نماز مستحبی چنانچه نمازگزار در یکی از افعال ) اعم از رکن یا غیر رکن( شک کند وظیف ه اش  

 1چیست؟

 ولای ذشته است  به شک خود اعتنا نکناد  اگر محل آن گلذا  شک در افعال نماز مستحبّ با نماز واجب فرق ندارد -

آیت اهلل مکارم، آیت اهلل امام خامنه ای، ورد. )حضرت امام، باید آن عمل مشکوک را بجا آاگر محل آن باقی است 

 سیستانی(

 حکم گمان در نمازهای مستحبی

 2نماز مستحبی رکعاتحکم گمان در 

باید به ظنّ و گمان خود عمل کند، تا آنجا که نماز را باطل نمى  (بنابر احتیاط واجب )مکارم:در نمازهاى مستحبّى -

و اگار گماانش باه ساه      رود)مکارم: احتیاطاً( باید یک رکعت دیگر بخواندرکعت مىمثلًا اگر گمانش به یک کند، 

 )حضرت امام، آیه اهلل مکارم(رکعت مى رود باید بنا بر همان دو بگذارد.

معناا کاه    نیا است، باه ا  نیقینسبت به رکعات، مثل حکم  یمستحبّ یواجب، حکم گمان در نمازها اطیبنابر احت -

عمل کند؛ مگار   شیبه گمان خو دیواجب با اطیبگذارد بلکه بنابر احت شتریب ایا را بر کمتر بن ستین ریّنمازگزار مخ

 ایگمانش به سه رکعت  ،یدو رکعت یاگر در نماز مستحبّ ؛ اشدآنکه عمل نمودن بر طبق گمان باطل کننده نماز ب

گمان دارد که سه  لهیدر نماز غفاست. مثالً اگر نمازگزار  حیاعتنا نکند و نمازش صح شیبرود، به گمان خو شتریب

 اناده کاه دو رکعات خو   گاذارد یکه دو رکعت خوانده باشد، بنا ما  دهدیهم م ییاحتمال عقال یرکعت خوانده، ول

 )آیه اهلل سیستانی(است.

 ذکرهای نماز مستحبی گمان در افعال و

گماان، از   ایا اگر هنگام شاک   نیمانند نماز واجب است؛ بنابر ا ،ینماز مستحبّ یگمان در کارها و ذکرهاو شک  -

)آیاه اهلل  محل آن نگذشته باشد، آن جزء را به جا آورد و اگر محل آن گذشته باشد، باه شاک خاود اعتنااء نکند.    

 1 سیستانی(

                                      
 نماز اتی(شک01) هیومی ی: نمازها09جلد اول / فصل سوم: نماز / درس ،یرساله آموزش ،یامام خامنه ا ؛0091، م  608ص  ،0رساله مراجع، ج -0

 0861و0860ه ، مسأل0المسائل جامع، ج حیتوض ،یستانیاهلل س هیآ ؛0096، م 0رساله مراجع ، ج؛ 01مال اعتبار بها ، یالشکوک الت ی، کتاب الصالة ، فصل ف 0، ج یعروة الوثق . 1

 القول فی الشک فی عدد رکعات الفریضة -تحریر الوسیلة، کتاب الصاله؛ نماز اتی(شک01) هیومی ی: نمازها09جلد اول / فصل سوم: نماز / درس ،یرساله آموزش ،یامام خامنه ا . 1

 0866سأله ، م0المسائل جامع، ج حیتوض ،یستانیاهلل س هیآ؛ 0م-القول فی الشکوک التی ال اعتبار بها-
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 حکم کم و زیاد کردن اجزاء در نمازهای مستحبی

 1از نافله بخشی در صورت فراموش کردنوظیفه مکلف 

کند، پس اگر یکى از کارهاى نافله را فراموش کناد و ماوقعى یاادش    ل نمىرا باط نماز مستحبیزیاد شدن رکن،  -

بیاید که مشغول رکن بعد از آن شده باید آن کار را انجام دهد و دوباره آن رکن را به جاا آورد مثلًاا اگار در باین     

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

کاار   دیکه مشغول رکن بعد از آن شده، با دیایب ادشی ینافله را فراموش کند و موقع یاز کارها یکیاگر نمازگزار  -

را باطال   یرکان، نمااز مساتحبّ    یادیا حال ز نیفراموش شده را انجام دهد و دوباره آن رکن را به جا آورد و در ا

 نکهیا ایکه قرائت )حمد و سوره( را نخوانده  دیایب ادشیه صبح در رکوع طور مثال اگر نمازگزار در نافل به؛ کندینم

برگردد و آن را بخواند و دوباره باه   دیرا خوانده، با دیبار توح کیبار سوره قدر،  یس یمثالً در نماز اوّل ماه، به جا

اگر در نافله صبح رکوع را فراموش کند و  نی. همچنکندینم اطلرکوع، نافله را ب یادیحال، ز نیرکوع برود و در ا

دو سجده نافله  یادیبرگردد و رکوع را بجا آورد و دوباره دو سجده را انجام دهد و ز دیبا دیایب ادشیدر سجده دوم 

شدن رکعت باشاد،   ادیذکر است اگر برگشتن و به جا آوردن جزء فراموش شده، باع  ز انیشا ؛ کندیرا باطل نم

که قرائت در رکعات اول را فراماوش کارده اسات،      دیایب ادشیمثالً اگر در رکعت دوم  شود؛ینم یحکم جار نیا

 ،شاود یرکعت در نماز م یادیصورت، انجام قرائت و آنچه بعد از آن است، موجب ز نیدر ا رایبرگردد؛ ز تواندینم

برگردد و آن رکن  تواندیکه شرعاً نم متوجّه شود یو وقت دیرا سهواً ترک نما یرکن ،یاگر نمازگزار در نماز مستحبّ

بعد از ساالم نمااز    ای، به عنوان مثال اگر در نافله مغرب هنگام خواندن تشهّد شودیرا به جا آورد، نمازش باطل م

 .)آیه اهلل سیستانی(را انجام نداده است، نمازش باطل است لمتوجّه شود که دو سجده رکعت او

اگر یکى از کارهاى نافله را بر احتیاط واجب موجب بطالن نماز است]بر این اساس زیاد شدن رکن در نماز نافله بنا -

چنانچه بخواهاد ثاواب نافلاه را ببارد احتیااط       فراموش کند و موقعى یادش بیاید که مشغول رکن بعد از آن شده

 واجب این است که نماز را دوباره بخواند[.)آیه اهلل مکارم(

 2ای کیفیت خاصفراموش کردن چیزی از نوافل دار

، مثل نماز لیله الدفن و نماز غفیله و نمازهاى مستحبّى که کیفیّت خاصّی دارند  یا سورة یا دعای مخصوصى دارند -

در صورتى که آن کیفیّت را فراموش کند، چنانچه برگشتن و جباران آن ممکان باشاد، بایاد      ،نماز شب عید فطر

« از نافله یمکلف در صورت فراموش کردن بخش فهیوظ »وان قبل]موارد جواز برگشتن در عنکندبرگردد و تدارک

                                      
 0860و0819،0861، مسأله 0المسائل جامع، ج حیتوض ،یستانیاهلل س هیآ ؛0090، م 0رساله مراجع ، ج . 0

تای ال  القول فی الشک،القول فی الشاکوک ال -کتاب الصاله-118، ص: 0تحریر الوسیلة، ج؛ 00ال اعتبار بها ، م  یالشکوک التکتاب الصاله، فصل فی الشک، ، 0ج ،یعروة الوثق . 1

 1مسألة -اعتبار بها
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)بجز نماز جعفر کاه  اعاده نمایدنماز را باید برای اینکه آن نماز خاص محاسبه شود ، و اگر ممکن نباشد، بیان شد[

 حکمش در ادامه می آید(. )حضرت امام، آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل مکارم(

 :طیّار، بعضى از تسبیحات را فراموش کنداگر در نماز حضرت جعفر  نکته:

کند و اگر بعد از نماز، یادش بیاید، به قصد رجاء بجاا  چنانچه در هر حالى از حاالت نماز یادش آمد، آن را قضا مى -

 )حضرت امام(آورد.مى

 هرگاه که متوجه شد به امید ثواب)رجاء( تسبیحات را قضا نماید.)آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل مکارم( -

 ینماز مستحبّ در ارکان کردنو کم  ادیز

 چنانچه نمازگزار در نماز مستحبی رکنی را کم یا زیاد کند نمازش چه حکمی دارد ؟

 1 رکن: سهویالف: کم شدن 

 بنا بر احتیاط واجب نماز را باطل می کند.)حضرت امام، آیت اهلل مکارم( -

برگردد و آن رکن  تواندیمتوجّه شود که شرعاً نم یو وقت دیرا سهواً ترک نما یرکن ،یاگر نمازگزار در نماز مستحبّ -

بعد از ساالم نمااز    ای، به عنوان مثال اگر در نافله مغرب هنگام خواندن تشهّد شودیرا به جا آورد، نمازش باطل م

 . )آیت اهلل سیستانی( را انجام نداده است، نمازش باطل است لمتوجّه شود که دو سجده رکعت او

 رکنی را فراموش کند و در بین نماز متوجه شود در عناوین  قبل حکمش بیان شد. اگر نکته:

 2رکن : سهوی ب: زیاد شدن 

 نماز مستحبی را باطل نمی کند.) حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(  -

 مکارم( آیت اهلل بنا بر احتیاط واجب نماز را باطل می کند.)  -

 هیا آ دیا ایب ادشیا  لهیرکعت دوم غف یکند، حال اگر کس یرا باطل نم لهیشدن رکن نماز غف ادیز نکهیتوجه به ا با -

 کیکه  ییبرگشت در جا ایآ گرید ریآن رکعت را اول قرار دهد؟ به تعب تواندیم ایمخصوص رکعت اول را نخوانده آ

 ینما  حیاست، صاح  یرکعت عمد کی ادهیفرض مرقوم که ز در ر؟یخ ایاست  زیبازهم جا دهیرکعت به اتمام رس

 1(امام خامنه اید. )باش

 نکته: اگر رکنی را فراموش کند و در بین نماز متوجه شود در عناوین  قبل حکمش بیان شد.

                                      
 0860و0819،0861، مسأله 0المسائل جامع، ج حیتوض ،یستانیاهلل س هیآ ؛ 0090، م  608، ص  0رساله مراجع ،ج -0

   0090، م  608، ص  0،جرساله مراجع ؛ 7مسألة ، فصل فی احکام الصلوات المندوبة، العروة الوثقى مع التعلیقات، کتاب الصاله، فصل فی بقیّة الصلوات المستحبّة -1

 119106شماره استفتاء:  -90سال -یاستفتائات حرم مطهر رضو . 1
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 1در نوافل نماز احتیاطو  قضای سجده و تشهد فراموش شده، سجده سهو

 است؟ آیا در نمازهای مستحبی سجده سهو  و یا قضای سجده یا تشهد فراموش شده ) با تحقق سبب هر یک( الزم 

سجده سهو واجب شود یا یک ساجده و یاا   آن در نماز واجب،  یکند که برا یاگر در نماز نافله کارپاسخ: خیر ،   -

الزم نیست بعاد از نمااز    برگردد و آن را به جا آورد، تواندیشود که شرعاً نم یو وارد جزئتشهد را فراموش نماید 

نین اگر در نماز مستحبی شکی کند که برای آن در نمااز  همچسجده سهو یا قضای سجده و تشهد را به جا آورد 

حضرت اماام، آیات اهلل مکاارم،    )واجب باید نماز احتیاط بجا آورد، در نماز مستحبی انجام نماز احتیاط الزم نیست.

 1 (آیت اهلل سیستانی

 مبطالت نمازهای مستحبی

 بیان برخی از مستحبات

 ایا باطل شادن وضاو   -0مبطالت نمازهای واجب ندارند عبارتند از: برخی از مبطالت نماز مستحبی که تفاوتی با  -

باه دو حارف اگرچاه بای      سخن گفتن-1.تکتف( ای ریهم)تکف یها روگذاردن دست-1اکبر( ایغسل)حدث: اصغر 

هر کااری کاه صاورت    -1گریه عمدی با صدا برای فوت امردنیوی-0قهقهه اگرچه اضطراری باشد-1معنی باشند

 1)حضرت امام( به نحوی که بشود اسم نماز را از آن سلب کرد اگرچه اندک باشد.نماز را به هم بزند 

نماز  ت،یاز نماز م رینماز است و در صورت عدم طهارت؛ غ یواقع طیوضو داشتن و طهارت از حدث و خب  از شرا -

با نماز واجب  یاز مبطالت نماز، نماز مستحب یباشد و چه نماز واجب. اما در برخ یشود چه نماز مستحب یباطل م

مسجد  یکه از خانه به سو یآورد مثل زمان اتوان در حال حرکت به ج یمستحب را م یمتفاوت است مثال نمازها

 ینادارد ولا   یرکاوع و ساجود ماانع    یصورت پشت به قبله بودن و قناعت کردن به اشاره بارا  نیرود و در ا یم

تواند نمااز مساتحب را در    یم نیکند همچن تیرا رعا طیتمام شرا دیآورد با یکه در حال توقف به جا م یهنگام

 0)آیه اهلل مکارم( .ندنشسته بخوا زین اریحال اخت

در کالم فقها)غیر از حضرت امام( تصریحی در مورد مبطالت نوافل پیدا نشد اگرچه حکم مواردی از مابطالت از  نکته: 

 مسائل قبل قابل استخراج است.

                                      
 0م-القول فی الشکوک التی ال اعتبار بها- القول فی الشک فی عدد رکعات الفریضة -تحریر الوسیلة، کتاب الصاله؛ 0867،مسأله 0المسائل جامع، ج حیتوض ،یستانیاهلل س هیآ . 0

العروة الوثقى مع التعلیقات، کتااب الصااله، فصال فای     ؛ 01الصالة ، فصل فی الشکوک التی ال اعتبار بها ،مکتاب ،  0عروة الوثقی ، ج -0097، م  609، ص  0، جرساله مراجع  -1

 7مسألة ، فصل فی احکام الصلوات المندوبة، بقیّة الصلوات المستحبّة

 ، ثامنهالصالةالقول فی مبطالت اکتاب الصاله، تحریر الوسیلة،  . 1

 9811191188:  یریکد رهگآیه اهلل مکارم، استفتاء از سایت،. 0
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 و...( وتر)مستحبی نمازدر  دنیخوردن و آشام

 1؟خوردن و آشامیدن در نماز مستحبی چه حکمی دارد
خوردن و آشامیدن در نماز مستحبی مانند نماز واجب موجب بطالن نماز می شود، البته این حکم یک استثناء دارد  -

ساد  اى مشغول دعا در نماز وتر است و قصد روزه گرفتن همان روز را دارد و بترو آن این است که: اگر فرد تشنه

راه برود، چناین کساى بارایش     قدمىکه ناگهان صبح شود و آب در مقابل او باشد و تنها نیاز داشته باشد دو سه 

جایز است راه برود و بقدرى بیاشامد که سیراب شود، اگر چه زمانش طوالنى گردد. به شرطى که کار دیگرى که 

جاى خود برگردد، عقب عقب بیاید تا پشت به قبله  کند، انجام ندهد، حتى اینکه وقتى خواست بهنماز را باطل مى

نشود، و اقوا آن است )در جواز این عمل( اقتصار بر خصوص آشامیدن آب شود، نه خوردن، و نه آشامیدن غیر آب 

کما این که احتیاط )واجب( آن است که )در جواز این عمل( اقتصار بر نماز  -گرچه مدّتش کم باشد -)مثال شربت(

نه نمازهاى مستحبى دیگر و بعید نیست که این حکم اختصاص به حال دعاا )در نمااز وتار( نداشاته      شودوتر مى

شاود و در آن حااالت هام چناین کاارى جاایز       باشد. بنابراین سایر حاالت نماز وتر هم، به حال دعاء ملحق ماى 

ر پیدا شاود، لاذا اقاوا آن    است)حضرت امام: و نیز این حکم اختصاص به موردى دارد که تشنگى در اثناى نماز وت

است که کسى که تشنه باشد، و به این قصد داخل نماز وتر شود که بین دعا، کمى قبل از سافیده، آب بیاشاامد،   

 شود(. )حضرت امام، آیه اهلل مکارم(مستثنى نیست و این حکم شامل حال او مى

رد کسی است که مشغول دعای نمااز وتار   خوردن آب در بین نماز به طور استثناء در یکجا جایز است و آن در مو -

باشد و تشنه باشد و بخواهد آن روز را روزه بگیرد و طلوع فجر نزدیاک باشاد و تارس ایان را داشاته باشاد کاه        

ناگهان]قبل از اتمام نماز[وقت اذان برسد و آب جلو او یا با دو سه قدم فاصله باشد که می تواند قدم باردارد و آب  

نماز را تمام کند، البته این حکم شامل تماام نمازهاای مساتحبی و تماام حااالت نمااز        بخورد و سپس برگردد و

 مستحبی می شود ولی شامل خوردن نمی شود بلکه تنها شامل آشامیدن است.)آیه اهلل سیستانی(

 تلفظ غلط اذکار در نماز مستحب

 2اگر کسی دعاهای در قنوت را غلط بخواند حکم نمازهایش چیست؟

 کاه  صورتی در آن غیر در و قنوت در ا کلمه اعراب نظر از چه و کلمه اصل و ماده نظر از چه ا دعا خواندن غلط -

 آن( مستحب) احتیاط و نماز مستحبی ذکرهای است همچنین و است جایز نباشد معنا دهندة تغییر یا فاحش غلط

                                      
0 . https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00660&mid=111116 

؛ عروه الوثقی، کتاب الصاله، فصل فای مابطاله الصااله،    690م116، ص: 0منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج ؛المبطالت، ثامنها یکتاب الصاله، القول ف ،لهیرالوسیتحرحضرت امام، 

 التاسع، االکل و الشرب

 .0م القنوت، فی القول الوسیلة، ، تحریر7م القنوت، فی فصل ،0ج الوثقی، . العروه 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44661&mid=253556
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 .نیسات  جاایز  ها، آن در صحیح، عربی جز به بواج ذکرهای اما نماید، ترک کلّی به  را غلط ذکر و دعا که است

 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(

بنابر احتیاط واجب نمی تواند ادعیه را ناصحیح بخواند و اگر بخواند از قناوت نمااز کفایات نمای کناد. )آیات اهلل        -

 مکارم(

 نماز مستحبی با نهی والدین

ه صورتی که در صورت انج ام،  باع     اگروالدین ازیک عبادت مستحبی مثل نماز شب نهی کنند ب

 1ایذاء آنها باشد،آیا این نماز باطل است؟

 عبادت در فرض سؤال باطل است چون مصداق ایذاء است حرام می باشد.)امام خامنه ای( -

 چنین نمازی اشکال دارد.)آیه اهلل مکارم( -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 11116 ؛ آیه اهلل مکارم:188816ش  ی پاسخگویی به سواالت شرعی: شماره استفتاء از مقام معظم رهبری:. استفتائات مرکز مل 0
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 برخی از نمازهای مستحبیتوضیح فصل سوم: 

 نافله شب

 شب و سحرخیزیفضلیت نماز 

های بسیاری در احادی  معصاومین علایهم الساالم ذکار     نماز شب از نمازهای بسیار با فضیلت است و برای آن فضلیت

آخر شاب   که ایاهمیّت بدهید پس هر بنده شب را  فرمودند : نماز گردیده، در حدی  نقل شده است که امام رضا علیه السالم

( مرتبه استغفار کند ، از 71نماز وتر بخواند و در قنوت وتر ) رکعت دو رکعت نماز شفع و یک نماز شب وبرخیزد و هشت رکعت 

شاود و در زنادگی و معاشاش باه او     شود و عمرش در دنیا طوالنی مییابد و پناه داده می عذاب قبر و از عذاب آتش نجات می

که در آن نماز شب خوانده شود آن خانه برای اهل آسمان  شود. سپس در ادامه فرمودند : هر خانه ایوسعت و گشایش داده می

 1بخشند.دهد، همان طور که ستارگان آسمان برای مردم روی زمین روشنایی میروشنایی می

 2ترتیب فضیلت در نوافل یومیه و نماز شب

تر بافضیلت ترین بخش نماز شب نماز شفع باه هماراه وتار اسات و نافلاه صابح فضایلتش از شافع و وتار بیشا           -

 است.)حضرت امام(

 )شب، شفع، وتر(نمازکیفیت 

نماز شب نام دارد،  شودیخوانده م یدو رکعتچهار نماز رکعت است. هشت رکعت آن که به صورت  ازدهینماز شب  -

رکعت هم نماز وتر نام دارد که در قنوت  کیو  شود،یو دو رکعت آن نماز شفع است که مانند نماز صبح خوانده م

ذکار شاده،    هیا ادع یهاا کاه در کتااب   یبا یترتو طلب حاجات از خداوند منان به  نیمؤمن یدعا براآن استغفار و 

 1)امام خامنه ای(مستحب است.

اسات کاه در هار دو     یو آن، شامل چهار نمااز دو رکعتا   ی خواندفرد ابتدا هشت رکعت به قصد نماز نافله شب م -

دوم در آنها مستحب است و بعاد از آن، دو رکعات    و خواندن قنوت در قبل از رکوع رکعت ی دهدرکعت، سالم م

قنوت نماز شفع را رجائاً انجام دهد و  الذ ست،یاستحباب قنوت در آن ثابت ن یول ی خواندنماز به قصد نماز شفع م

ذکر است  انیو خواندن قنوت در نماز وتر، مستحب است شا ی آوردنماز وتر به جا م تیّرکعت به ن کیپس از آن 

که آن را همانند نماز مغارب باه جاا آورد و در     تیفیک نیاز شفع و وتر را متّصل به هم انجام دهد به انم شودیم

                                      
 69استفتائات حضرت آیت اهلل سیستانی حفظه اهلل  )جلد اول (سوال --. 71باب   11ح060ص 87. بحار ج0

 0مسألة تحریر الوسیلة، کتاب الصّالة، فصل فی مقدمات الصالة، المقدمة الولى ، . 1

 : اقسام نمازها17جلد اول / فصل سوم: نماز / درس ،یرساله آموزش ،یامام خامنه ا . 1
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االحرام،  رةیو بدون گفتن تکب زدیخواندن رکعت سوم برخ یرکعت دوم آن پس از خواندن تشهّد سالم ندهد و برا

و خواندن  ی شوددر رکعت دوم رجائاً انجام محال، خواندن قنوت  نیرکعت سوم را مانند نماز وتر به جا آورد و در ا

 0 .)آیه اهلل سیستانی(قنوت در رکعت سوم مستحب است

 )اکتفا به واجبات( شبمختصر خواندن نماز 

و  تیا که در هر رکعت بعاد از ن  استیکافبلکه ست،یشرط ن تیدر نماز شب، سوره و استغفار و دعا به عنوان جزئ -

را هام   یقرآنا  یهاا سوره از ساوره  کیئت شود و اگر خواست بعد از قرائت حمد، قرا حمدیسوره رةاالحرام،یتکب

 1)امام خامنه ای(.ردجاآوقرائت کند و رکوع و سجود و ذکر آنها و تشهد و سالم به

اصالً قناوت   ایقنوت را کوتاه انجام داده  ایو سوره نخواند  دیاگر  نمازگزار در نماز شب اکتفاء به خواندن حمد نما -

شب را به طور ساده و در زمان کام باا خوانادن واجباات آن و      نماز ی تواناست لذا م حیاند، نماز شبش صحنخو

 1.)آیه اهلل سیستانی(داد مقنوت مختصر هم انجا کیاکتفاء به خواندن 

 4و وتر یا وتر تنها شفعاکتفاء به خواندن 

و در تنگی وقت می تواند فقط به خوانادن وتار   جایز است از نماز شب فقط به خواندن نماز شفع و وتر اکتفا کرد  -

 اکتفا کرد ولی در وسعت وقت اگر تنها وتر را بخواند به نیت رجاء انجام دهد.)حضرت امام(

)آیه اهلل اسات.  زیجا زیرکعت آخر )وتر تنها( ن کیبه  ایاکتفاء به خواندن سه رکعت آخر )شفع و وتر( در نماز شب  -

 1سیستانی(

توانند به همان سه رکعت نماز شافع و وتار   جا آورند مىبهنماز شب را  رکعت ازدهیته باشند اگر کسانى وقت نداش -

 )آیه اهلل مکارم(اکتفا کنند.

                                      
 69سوال، استفتائات حضرت آیت اهلل سیستانی حفظه اهلل  )جلد اول ( . 0

 : اقسام نمازها17جلد اول / فصل سوم: نماز / درس ،یرساله آموزش ،یامام خامنه ا . 1

 69سوال، هلل سیستانی حفظه اهلل  )جلد اول (استفتائات حضرت آیت ا . 1

 ؛0تحریر الوسیلة، کتاب الصّالة، فصل فی مقدمات الصالة، المقدمة الولى ،مسألة  . 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=176&mid=111991 

 0818م 0آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج . 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=376&mid=253990
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=376&mid=253990
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 وقت نماز شب

 1الف: برای کسی که عذری ندارد

شب از نصف شب تا اذان صبح است و وقت سحر افضل از بقیه است. و سحر تمام ثل  آخر شب است  ةوقت نافل -

رترین قسمت آن، زمانى است که نزدیک به اذان صبح باشد. و افضل از آن آنست که )یازده رکعت بر داو فضیلت

 حضرت امام(و آله( چنین بود.) علیهشب(، پخش شود کما اینکه روش پیغمبر )صلّى اللّه  ةتمام وقت نافل

 )امام خامنه ای(.خوانده شود در ثل  آخر شباست و بهتر است شب از نصف شب تا اذان صبح  ةوقت نافل -

معناا کاه    نیا به ا شود،یآن، از اوّل شب آغاز م ینماز شب است و امّا اوّل وقت ادا لتینصفِ شب، اوّل وقت فض -

اگر بعد از نماز عشا، نافله شب را انجام دهد، در وقت واقع شده است و تا اذان صبح )طلاوع فجار( وقاتش اداماه     

 )آیه اهلل سیستانی(ح خوانده شود.اذان صب کیآن است نزد بهترچند دارد؛ هر

شب بنابر احتیاط از نصف شب است تا اذان صبح، ولى بهتر است در موقع سحر یعنى در ثل  آخر شب  ةوقت نافل -

 )آیه اهلل مکارم(بخواند.

 2ب: برای کسی که عذر دارد)مسافر، ترس از خواب ماندن،سختی و...(

شب را قبل از نصف  ةتوانند نافلمى -ب را در وقتش نتواند بخواند،که نماز ش -آن را دارد ترسمسافر و جوانى که  -

تواند قبل از شب بخوانند بلکه هر کسى که داراى عذر باشد مانند پیر و کسى که ترس از سرما یا احتالم دارد مى

  )حضرت امام(شب آن را بخواند. و سزاوار است که نیت تعجیل نمایند نه اداء آن. صفن

معناا کاه    نیبه ا شود،یآن، از اوّل شب آغاز م ینماز شب است و امّا اوّل وقت ادا لتیل وقت فضنصفِ شب، اوّ  -

اگر بعد از نماز عشا، نافله شب را انجام دهد، در وقت واقع شده است و تا اذان صبح )طلاوع فجار( وقاتش اداماه     

 ی()آیه اهلل سیستاناذان صبح خوانده شود. کیآن است نزد بهترچند دارد؛ هر

)آیه اهلل تواند قبل از خواب آنها را به جا آورد.کسى که به علّتى نتواند آخر شب بیدار شود و نماز شب را بخواند مى -

 مکارم(

  ادامه نماز شب بعد از اذان صبح

 1اگر در حال خواندن نماز شب اذان گفته شود تکلیف چیست؟

                                      
؛ حضرت امام, تحریار الوسایله, کتااب    0816المسائل جامع مسأله  حیتوض ،یستانیس؛ آیه اهلل : اقسام نمازها17جلد اول / فصل سوم: نماز / درس ،یرساله آموزش ،یامام خامنه ا . 0

 771؛ رساله مراجع، م0،مدمة الولى المقالصاله, فصل فی مقدمات, 

 711 م ؛ آیه اهلل مکارم، رساله،0816المسائل جامع مسأله  حیتوض ،یستانیس؛ آیه اهلل 1مقدمات, المقدمة الولى ،م ی, کتاب الصاله, فصل فلهیالوس ریحضرت امام, تحر . 1

1 . https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00601&mid=111989 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44645&mid=253989


36 

 

نمااز   ماناده یرکعات باق تواندیرسد موقت اذان صبح فرااز نماز شب را بخواند سپس  شتریب ایاگر فرد چهار رکعت  -

از نماز شب بر نماز  ماندهیمقدّم نمودن رکعات باق تیّفرض افضل نیاداء و قضاء بخواند لکن در ا تیّشب را بدون ن

تماام نمااز شاب را     ی تواندشود، م داریاگر فرد هنگام طلوع فجر )اذان صبح( از خواب ب، صبح محلّ اشکال است

 0 )آآیه اهلل سیستانی(ون قصد اداء و قضاء قبل از به جا آوردن نماز صبح بخواند.بد

دو  -1دو رکعت خوانده که بقیه قضا اسات.   -1چهار رکعت خوانده که بقیه را اداء می خواند.  -0سه حالت دارد:  -

تدا کل یازده رکعات را باه   رکعت اول را خوانده و در حال دو رکعت دوم است، کال نماز را رها می کند و بعد از اب

  )آیه اهلل مکارم(.نیت قضا می خواند

 2نماز شب در نیت ترتیباشتباه در 

را  یو در بین آن یادش آیاد کاه اوّلاین دو رکعتا    نماز شب، شروع به نماز کند یاگر مثال به قصد دوّمین دو رکعت -

ز باب عدول نیست و احتیااج هام باه    شود و این انخوانده، نمازش صحیح است و قهرا دو رکعت اوّل، حساب مى

عدول ندارد، زیرا در اوّل و دوّم بودن نماز، قصد، معتبر نیست، بلکه مدار آنها بر همان حالتى است که باه حساب   

 .)حضرت امام(واقع موجود است

 السالم در نماز شب   هیعل معصوم یطلب مغفرت برا

نماز وتر نماز شب طلب غفران و آمرزش  السالم در قنوت همیچهارده معصوم عل یتوان برا یم ایآ

 3از چهل مؤمن نام برد؟ یکینمود و به عنوان 

 )آیه اهلل مکارم(.ستین حیالسالم را به عنوان طلب غفران و آمرزش صح همیبردن نام معصوم عل -

 4نماز شفع و وتر  نیفاصله انداختن ب

 دارد؟ ینماز شفع و وتر چه حکم نیفاصله انداختن ب

که آن را همانند نماز مغارب باه جاا آورد و در     تیفیک نیشفع و وتر را متّصل به هم انجام دهد به ا نماز شودیم -

االحرام،  رةیو بدون گفتن تکب زدیخواندن رکعت سوم برخ یرکعت دوم آن پس از خواندن تشهّد سالم ندهد و برا

و خواندن  ی شودرکعت دوم رجائاً انجام م حال، خواندن قنوت در نیرکعت سوم را مانند نماز وتر به جا آورد و در ا

 1 .)آیه اهلل سیستانی(قنوت در رکعت سوم مستحب است

                                      
 69سوال، استفتائات حضرت آیت اهلل سیستانی حفظه اهلل  )جلد اول ( . 0

 00مسألة  -القول فی النیة-فصل فی افعال الصالة -061، ص: 0تحریر الوسیلة، ج . 1

1 . https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00601&mid=160108 

0 . https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=11708&mid=111996 

 69سوال، استفتائات حضرت آیت اهلل سیستانی حفظه اهلل  )جلد اول ( . 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44645&mid=261218
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=32748&mid=253996
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 .)آیه اهلل مکارم(آنها فاصله انداخت  نیب دینبا لیدل نینماز است و به هم کی هیدو نماز شب نیا -

 (و صالة الحبوة التسبیحصالة  )یا نماز جعفر طیار

 فضیلت و شأن صدور نماز جعفر

ماز از مستحبات مؤکّد است و از نمازهاى مشهور بین عامّه و خاصّه است، و از چیزهایى است که پیغمبر )صلى اللّه این ن

عطا کرد کاه از اماام صاادق     -به خاطر محبّت و بزرگوارى نسبت به او-علیه و آله( به پسر عمویش هنگام بازگشت از سفرش 

آیاا  »ى که جعفر از حبشه آمد، پیغمبر )صالى اللّاه علیاه و آلاه( باه او فرماود:       در روز فتح خیبر هنگام»)علیه السالم( است که 

حضرت  -«چرا یا رسول اللّه»پس جعفر گفت: « ؟ندهماى اى به تو ندهم؟ آیا بخششى به تو نداشته باشم؟ آیا به تو هدیهجایزه

دهد، لذا گردنها را کشایدند تاا ببینناد چاه     قره مىمردم گمان کردند که پیغمبر به او طال یا ن»فرماید: صادق )علیه السالم( مى

کنم که اگر آن را هر روز انجام دهى، برایت از دنیا و آنچه در آن است، چیزى به تو عطا مى»دهد، پس پیغمبر به او فرمود: مى

دهد و یا اگر ت قرار مىبهتر خواهد بود و اگر هر دو روز یک مرتبه بدان عمل کنى، خداوند گناه بین آن دو روزت را مورد مغفر

 0 بخشد.در هر جمعه یا هر ماه یا هر سالى، عمل نمایى، خداوند گناه بین آنها را مى

 جعفروقت نماز 

 نیالبته بهتار چه در سفر باشد و چه در غیر سفر، از اوقات شبانه روز خواند،  کیتوان در هر یرا م ارینماز جعفر ط -

و انجاام آن در شاب نیماه شاعبان تاکیاد مای        باال آمدن آفتااب اسات  روز جمعه هنگام خواندن آن  یزمان برا

 1 (حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی)شود.

 جعفر نمازکیفیت 

گویاد:  خواناد، ساپس پاانزده مرتباه ماى     این نماز چهار رکعت است که دو سالم دارد، در هر رکعتى حمد و ساوره ماى   

و همین تسبیح را ده مرتباه در رکاوع و همچناین ده مرتباه بعاد از سار       « اله الّا اللّه و اللّه اکبرسبحان اللّه و الحمد للّه و ال »

برداشتن از رکوع، و همچنین ده مرتبه در سجده اول و )ده مرتبه( بعد از سر برداشتن از آن، و )ده مرتبه( در سجدة دوّم و بعد از 

م چهاار رکعات(،   د. پس در هر رکعتى هفتاد و پنج مرتبه و همة آنها )در تماگویسر بلند نمودن از آن ده مرتبه تسبیحات را مى

 شود.سیصد تسبیح مى

یا من لبس العازّ و الوقاار، یاا مان تعطّاف      »مستحب است بگوید:  )مکارم:در سجدة دوم رکعت چهارم، بعد از تسبیحات

ء علمه، یا ذا النّعمة و الطّول، یا ذا المنّ و الفضال، یاا ذا   شىبالمجد و تکرّم به، یا من ال ینبغى التّسبیح إلّا له، یا من احصى کلّ 

                                      
عفر بن ابی طالب فمنها: صالة ج، القول فی بع  الصلوات المندوبة-کتاب الصاله-101، ص: 0تحریر الوسیلة، ج؛ فصل فی صالة جعفر علیه السالمعروه الوثقی، کتاب الصاله،  . 0

 علیه السالم

 0،مفصل فی صالة جعفر علیه السالمعروه الوثقی، کتاب الصاله،  . 1
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القدرة و الکرم، اسألک بمعاقد العزّ من عرشک و منتهى الرّحمة من کتابک و باسمک االعظام العلاى و کلماتاک التّامّاات، ان     

 کند.و حاجاتش را ذکر مى« تصلّى على محمّد و آل محمّد و ان تفعل بى کذا و کذا

اناد،  از فارغ شدن از نماز، مستحب است دعائى را که شیخ طوسى و سید بن طاووس از مفضل بن عمر نقل کارده و بعد 

خواناد و  گوید: ابا عبد اللّه )علیه السالم( ]امام جعفر صادق )علیه السالم([ را دیدم نمااز جعفار )طیّاار( را ماى    بخواند، مفضّل مى

تا »ربّ ربّ « تا نفس قطع شد»یا ربّاه یا ربّاه « تا نفس قطع شد»ا خواند: یا ربّ یا ربّ دستهایش را بلند کرد و به این دعا خدا ر

، یاا  «تا نفس قطاع شاد  »، یا رحیم یا رحیم «تا نفس قطع شد»یا حىّ یا حىّ « تا نفس قطع شد»یا اللّه یا اللّه « نفس قطع شد

اللّهم انّى افتتح القول بحمدک و انطق بالثّنااء  »سپس گفت:  «. هفت مرتبه»یا ارحم الرّاحمین « هفت مرتبه»رحمان یا رحمان 

و اىّ  علیک و امجّدک و ال غایة لمدحک و اثنى علیک و من یبلغ غایة ثنائک و امد مجدک و انّى لخلیقتک کنه معرفة مجدک

فکنات علایهم    زمن لم تکن ممدوحا بفضلک موصوفا بمجدک عوّادا على المذنبین بحلمک، تخلف سکّان ارضک عن طاعتاک 

اى »سپس حضرت باه مان فرماود:    « عطوفا بجودک جوادا بفضلک عوّادا بکرمک یا ال إله إلّا انت المنّان ذو الجالل و اإلکرام

مفضّل اگر حاجت مهمّى دارى این نماز را بجا آور و با این دعا )خدا( را بخوان و حاجتت را )از خدا( بخواه، که خدا ان شاء اللّاه  

 0 (، آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل مکارم)حضرت امام«.ند و به او اطمینان استکبرآورده مى

 2سوره ای که در هر رکعت از نماز جعفر باید خواند

و در رکعات  « اذا زلزلت»در این نماز سورة مخصوصى، تعیّن ندارد، لکن افضل آن است که در رکعت اوّل، سورة  -

بخواند. « قل هو اللّه احد»و در رکعت چهارم، سورة « اذا جاء نصر اللّه»و در رکعت سوم، « و العادیات»دوم، سورة 

 (آیه اهلل سیستانیامام خامنه ای، ، )حضرت امام

و »و در رکعت دوم، ساورة  « اذا زلزلت»در این نماز احتیاط واجب این است که در رکعت اوّل،]بعد از حمد[ سورة  -

 بخواند.)آیه اهلل مکارم(« قل هو اللّه احد»و در رکعت چهارم، سورة « اذا جاء نصر اللّه»و در رکعت سوم، « العادیات

 قنوت در نماز جعفر

نماز جعفر دو نماز دو رکعتی است و در رکعت دوم هر یک از این دو نماز خواندن قنوت مستحب است. )حضارت   -

 1 امام، آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل مکارم(

                                      
فمنها: صالة جعفر بن ابی طالب ، القول فی بع  الصلوات المندوبة-کتاب الصاله-101، ص: 0تحریر الوسیلة، ج؛ فصل فی صالة جعفر علیه السالمعروه الوثقی، کتاب الصاله،  . 0

 لسالمعلیه ا

 سایت امام خامنه ای، 1،مفصل فی صالة جعفر علیه السالمعروه الوثقی، کتاب الصاله،  . 1

www.leader.ir/fa/content/https://11861/%DA%A98DB88C%D98808DB88C%D88D%-AA98868D98818D88A78D88B1-

D%88AC%D88B98D98808D88B0D%-88B78DB88C%D88A78D88B0 
 

 1، مفصل فی صالة جعفر علیه السالمعروه الوثقی، کتاب الصاله،  . 1

https://www.leader.ir/fa/content/22862/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%B7%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://www.leader.ir/fa/content/22862/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%B7%DB%8C%D8%A7%D8%B1
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 1 و سجده جعفر از ذکر رکوع نمازکفایت تسبیحات 

کند، ولى احتیاط مستحب آن است که اکتفا ظاهر این است که گفتن تسبیحات از ذکر رکوع و سجده، کفایت مى  -

آیاه اهلل  اماام خامناه ای،   ، . )حضارت اماام  و ذکر رکوع و سجده قبل یا بعد از تسبیحات گفته شاود  به آنها نشود

 (سیستانی

کند و باید ذکر رکوع و سجده قبل ر رکوع و سجده، کفایت نمىاحتیاط واجب این است که گفتن تسبیحات از ذک -

 یا بعد از تسبیحات گفته شود. )آیه اهلل مکارم(

 2 فاصله انداختن در نماز جعفر بین دو نماز دو رکعتی

دو  به ایان صاورت کاه   بیندازد.  فاصله نماز جعفر بین دو نماز دو رکعتیتواند در اگر کار ضرورى داشته باشد، مى -

 (، آیه اهلل سیستانی)حضرت امام را بجا آورد. دیگرت را بخواند و بعد از انجام آن کار ضرورى دو رکعت رکع

 1احتیاط این است که بین رکعت های آن فاصله نیفتد و یکجا خوانده شود.)آیه اهلل مکارم( -

 4 انجام تسبیحات بعد از نماز جعفر

، آیاه اهلل  حضارت اماام  ) .حات را به بعد از نماز تأخیر بیندازددر صورتى که عجله داشته باشد، جایز است که تسبی -

 (سیستانی

و بعادا آنهاا را باه قصاد      در صورتى که عجله داشته باشد، جایز است که تسبیحات را به بعد از نماز تأخیر بیندازد -

 قربت مطلقه انجام دهد.)آیه اهلل مکارم(

 5 در نماز جعفر تسبیحاتفراموش کردن 

یادش آمد، عالوه بر  ی از نمازچنانچه در محلّ دیگر م بعضى از تسبیحات در محل خودش غفلت نمایداگر از انجا -

پس اگر تسبیحات رکوع را فراموش نماید و بعد از سر برداشتن از رکوع نماید، ت آنجا، آنها را هم قضا مىتسبیحا

                                      
فصل فی صالة عروه الوثقی، کتاب الصاله، ؛ 1و م فمنها: صالة جعفر بن ابی طالب علیه السالم، ع  الصلوات المندوبةالقول فی ب-کتاب الصاله-101، ص: 0تحریر الوسیلة، ج . 0

7https://www.leader.ir/fa/content/11861/%DA%A98DB88C%D98808DB88C%D88-AA،مجعفااااااااااار علیاااااااااااه الساااااااااااالم 

D%98868D98818D88A78D88B1D%-88AC%D88B98D98808D88B0D%-88B78DB88C%D88A78D88B0 

 

 1،مفصل فی صالة جعفر علیه السالمعروه الوثقی، کتاب الصاله،  . 1

1 . https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00607&mid=111906 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00607&mid=111911 

 1،مفصل فی صالة جعفر علیه السالمعروه الوثقی، کتاب الصاله،  . 0

صاالة   فصل فای عروه الوثقی، کتاب الصاله،  ؛1،مفمنها: صالة جعفر بن ابی طالب علیه السالم، القول فی بع  الصلوات المندوبة-کتاب الصاله-101، ص: 0تحریر الوسیلة، ج . 1

 6،مجعفر علیه السالم

https://www.leader.ir/fa/content/22862/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%B7%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://www.leader.ir/fa/content/22862/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%B7%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://www.leader.ir/fa/content/22862/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%B7%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44647&mid=253946
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44647&mid=253950
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44647&mid=253950
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عد از نماز بهتر و احتیاط آن اسات کاه باه    ، و چنانچه یادش نیامد مگر بگویدبیاید، بیست مرتبه تسبیح مىیادش 

 )حضرت امام( قصد رجاء آنها را بگوید.

اگر بعضى از تسبیحات را سهوا در محل خودش انجام ندهد چنانچه در محلّ دیگری از نماز یا بعد از نماز یاادش   -

 نماید.)آیه اهلل سیستانی(آمد، آنها را قضا می 

چنانچه در محلّ دیگری از نماز یا بعد از نماز یاادش   ودش انجام ندهداگر بعضى از تسبیحات را سهوا در محل خ -

 نماید.)آیه اهلل مکارم(آمد، آنها را به قصد قربت مطلقه قضا 

 1 ادغام نماز جعفر با نوافل روزانه

ار(، هاى شب یا روز، حساب کرد که هم براى او از نوافلش حساب شود و هم نماز جعفر )طیّتوان آن را از نافلهمى  -

هم دارد که نیات  و احتمال نافله  باشد و هم جعفرکه هم نماز نیت می کنی کما اینکه در روایت آمده است. پس 

 (، آیه اهلل سیستانیحضرت امامنماز جعفر یا نیت نافله را بکند و از نماز دیگر کفایت کند.)

وافلش حساب شود و هم نماز جعفر )طیّار(، هاى شب یا روز، حساب کرد که هم براى او از نتوان آن را از نافلهمى -

جعفر باشد و هم نافله ولی بدون قصد نافلاه ایان   که هم نماز  کنینیت می کما اینکه در روایت آمده است. پس 

 نماز کفایت از نافله نمی کند.)آیه اهلل مکارم(

 المیت صَلَاةِ الْهَدِیَّۀِ ؛دفن(-وفات)شب اول ؛وحشت ؛الدفن لهیل :نماز

 1نماز شب اول دفن میت کیفیت

 الف: کیفیت اول نماز لیله الدفن

است که در رکعات اول بعاد از    نیآن ا تیفیبخوانند و ک تیّم یسزاوار است در شب اوّل قبر، دو رکعت نماز وحشت برا

را « إنّاا انزلنااه  » سوره مبارکه بقره( و در رکعت دوّم بعد از حمد ده مرتبه سوره 117تا  111 اتی)آ یالکرس ةیمرتبه آ کیحمد، 

کلمه فاالن اسام    یو به جا« قَبْرِ فُالن یوَآلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَ ْ ثَوابَها اِل مُحَمَّدٍ یاللّهُمَّ صَلِّ عَل:»ندینماز بگو مبخوانند و بعد از سال

 )حضرت امام، آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل مکارم( .ندیرا بگو تیّم

  1الدفن به قصد قربت مطلقه خوانده شود.آیه اهلل مکارم: نماز لیله نکته: 

                                      
 0کتاب الصاله، فصل فی صالة جعفر علیه السالم،مسألة  ،یعروه الوثق . 0

 0800و0801، مسأله 0المسائل جامع، ج حیتوض ،یستانیاهلل س هیآ . 1

 فصل فی صالة لیلة الدفنکتاب الصاله، العروة الوثقى مع التعلیقات،  . 1
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 ب: کیفیت دوم نماز لیله الدفن

: در رکعات اوّل بعاد از حماد، دو مرتباه     باشدیم طورنینماز وحشت نقل شده است که ا یبرا زین یگرید تیفیک -

و بعد از ساالم نمااز   و در رکعت دوم بعد از حمد ، ده مرتبه سوره تکاثر را بخوانند « قُل هُوَ اهللُ اَحَد» دیسوره توح

 .ندیرا بگو تیّکلمه فالن، اسم م یو به جا«قَبرِ فُالن یوَآلِ مُحَمَّدٍ وَابعَ  ثَوابَها ال دٍمُحَمَّ یاللهمَّ صَلِّ عَل: »ندیبگو

 )حضرت امام، آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل مکارم(

  0ود.آیه اهلل مکارم: نماز لیله الدفن به قصد قربت مطلقه خوانده ش نکته:

 2 دفن( شب)در وقت نماز لیله الدفن

ولی بهتر است که هرچه زودتر بعد از نماز عشا خواناده شاود و    خواند توانینماز وحشت را در هر موقع از شب م -

مغارب و عشاا در   اما خواندن آن ]در شب[و قبل از خواندن نماز خواندن آن بین نماز مغرب و عشا نیز جایز است 

اجاره و...بار فارد واجاب نشاده باشاد اشاکالی نادارد وگرناه بناابر احتیااط واجاب صاحیح             صورتی که با نذر و 

 (، آیه اهلل مکارمنیست.)حضرت امام، آیه اهلل سیستانی

 3 نماز لیله الدفن در صورت تاخیر دفن میت از شب وفات حکم

ه یکی از مشاهد مشرفه برای دفن میت به علتی از شب اول وفات به تاخیر بیفتد مثل اینکه بخواهند میت را باگر  -

دفن منتقل کنند، نماز لیله الدفن تا شب اول دفن به تاخیر می افتد اگرچه بهتر است که آن را در شب اول بعد از 

 فوت انجام دهد.)حضرت امام، آیه اهلل مکارم(

اوّل خوانادن   تیا فیک در ماورد  فتد،یب ریدفن او به تأخ گریبه جهت د ایببرند،  یرا به شهر دور تیّاگر بخواهند م -

 تیفیو امّا در مورد ک ندازندیب ریآن نماز را تا شب اول قبر او به تأخ دی، با]که در قسمت قبل بیان شد[نماز وحشت

 دارد. ازفاوت شب بعاد   نی، ظاهر آن است که مستحب بودن آن اختصاص به اول]که در قسمت قبل بیان شد[دوّم

 0)آیه اهلل سیستانی(

 5در نماز لیله الدفن یالکرسمحدوده آیه 

 در نماز لیله الدفن بنابر احتیاط واجب آیه الکرسی تا)هم فیها خالدون(خوانده شود.)حضرت امام، آیه اهلل سیستانی( -

                                      
 فصل فی صالة لیلة الدفنتاب الصاله، کالعروة الوثقى مع التعلیقات،  . 0

 7، مفصل فی صالة لیلة الدفنکتاب الصاله، العروة الوثقى مع التعلیقات،  . 1

 1،مفصل فی صالة لیلة الدفنکتاب الصاله، العروة الوثقى مع التعلیقات،  . 1

 0800و0801، مسأله 0المسائل جامع، ج حیتوض ،یستانیاهلل س هیآ . 0

 ، سایت آیت اهلل مکارم:فصل فی صالة لیلة الدفنکتاب الصاله، ى مع التعلیقات، العروة الوثق . 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00906&mid=111119# 
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 ی هیا فقاط آ  ایخوانده شود  دیبا هیهر سه آ ایکه وارد شده چطور است. آ یدر اعمال مستحب یالکرس هیآ تیفیک -

 0(امام خامنه ایخوانده شود. )« خالدون هایهم ف»تا  یالکرس ةیت که آآن اس اطیاحت کند؟یم تیاول کفا

 )آیت اهلل مکارم( خوانده شود. لیبهتر است تکم یاست ول یاول کاف هیآ -

  از دادن صدقه به نیت میت تواناییحکم نماز لیله الدفن در صورت 

حضرت امام، آیه اهلل ه الدفن را بخواند.)که توانایی دادن صدقه دارد بهتر است هم صدقه بدهد و هم نماز لیلکسی  -

 1 سیستانی، آیه اهلل مکارم(

زمانی بر میت شدیدتر از اولین شب نیسات، پاس   »از پیامبراکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم روایت شده است که: نکته:

نماز]لیلاه الادفن[ را    اموات خود را مورد ترحم قرار دهید با صدقه دادن و اگر )چیزی برای صدقه( نداشته باشید، پاس 

 1 بخوانید.

  تیّچند م یبرا وحشتحکم خواندن نماز 

 4دارد؟ یچه حکم تیّچند م ینماز وحشت برا کیخواندن 

 نیا ا یالدفن خوانده شاود(، ولا   لهینماز ل کی تیّهر م یبرا دیدر اصل با رایعمل به قصد ورود اشکال دارد)ز نیا -

 )آیه اهلل مکارم(ندارد. یثواب( مانعبه  دنیرس دیبه ام یعنیعمل به قصد رجاء)

 اند خواند؟که در آن روز دفن شده ینیمؤمن یهمه  تینماز وحشت شب اول قبر را به ن توانیم ایآ

 )امام خامنه ای(به قصد رجاء مانع ندارد. -

 5می شودمیت خوانده  برایچند نماز لیله الدفن 

ت مای کناد ولای بهتار اسات بادون قصاد ورود و        اگر یک نفر یک نماز لیله الادفن بارای میات بخواناد کفایا      -

 خصوصیت]حداقل[چهل نفر برای میت نماز لیله الدفن بخوانند.)حضرت امام، آیه اهلل سیستانی، اهلل مکارم(

                                      
 119107شماره استفتاء:  90سال -یاستفتائات حرم مطهر رضو . 0

 کتاب الصاله، فصل فی صالة لیلة الدفن ،یعروه الوثق . 1

 کتاب الصاله، فصل فی صالة لیلة الدفن ،یعروه الوثق . 1

0 . https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=08106&mid=111111 

https://www.leader.ir/fa/book/001?sn=11170نماز وحشت تیتوسعه ن 

 ؛ عروه الوثقی، کتاب الطهاره، المستحبات قبل الدفن و حینه و بعده، االربعونکتاب الصاله، فصل فی صالة لیلة الدفن ،یعروه الوثق . 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=18046&mid=252530
https://www.leader.ir/fa/book/145?sn=22074
https://www.leader.ir/fa/book/145?sn=22074
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 1الدفن توسط یک نفر لیلهانجام بیش از یک نماز 

حضارت اماام، آیاه اهلل    به قصد اهدای ثاواب اشاکالی نادارد. )    نفر کیالدفن توسط  لهینماز ل کیاز  شیانجام ب -

 سیستانی، اهلل مکارم(

 2ماه اوّلروز نماز 

 نامناد، یکه آن را نماز اوّل مااه ما   باشدیم یخواندن دو رکعت نماز، در روز اوّل هر ماه قمر یمستحبّ یاز جمله نمازها

)قال هاو اهلل احاد( و در     ساوره  مرتباه  ینماز، بعد از حمد، س نیگونه است که نمازگزار در رکعت اوّل ا نیانجام آن به ا تیفیک

 نیصدقه بدهد و خواندن ا ییالقدر( بخواند و بعد از نماز به مقدار توانا لةیل یمرتبه سوره )انا انزلناه ف یس ،رکعت دوم بعد از حمد

 مستحب شمرده شده است: اتیآ نینماز، خواندن ا نیبعد از ا نیاست. همچن زینماز در هر وقت از روز اوّل ماه جا

بسْمِ  نٍیکِتابٍ مُب یمُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها کُلٌ ف عْلَمُیَاللّهِ رزْقُها وَ یالْاَرْضِ إلّا عَلَ یوَما مِنْ دابَّةٍ فِ میبِسْمِ اهللِ الرَّحْمنِ الرَّح»  

مِانْ عِباادِهِ    شااءُ یَبِهِ مَنْ  بُیصیُفَال رادَّ لِفضْلِه  رٍیْردْکَ بخَیُاللّهُ بِضُرٍّ فَال کاشِفَ لهُ إلّا هُوَ وَإنْ  مْسَسْکَیَوَإنْ  مِیاللّهِ الرَّحْمنِ الرَّح

 وَاُفَاوِّضُ  لُیا ماشاءَاللّهُ القُوَّةَ إلّا بِاللّهِ حَسْبُنا اللّهُ ونِعْمَ الوَک سْراًیُاللّهُ بَعدَ عُسْرٍ  جْعَلُیَسَ مِیبِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّح مُیوَهُوَ الغَفورُ الرَّح

رَبِّ ال  رٌیا فَق رٍیْا مِانْ خَ  یَّلِما انْزَلْتَ إلَ یرَبِّ إنّ نَیکنْتُ مِنَ الظّالم یبالعبادِ ال إلهَ إلّا انْتَ سُبْحانَکَ إنّ رٌیاللّهِ إنَّ اللّهَ بَص یإلَ یرامْ

 )حضرت امام، آیه اهلل سیستانی(.«نَیالوارِث رُیْفَرْداً وَانْتَ خَ یتَذَرْن

 ت به قصد رجاء یا به قصد قربت مطلقه انجام شود.)آیه اهلل مکارم(این نماز با این کیفی

 3هزار رکعت نافله در ماه رمضان

 انجام دادن هزار رکعت نافله در ماه رمضان ، به یکى از دو ترتیب زیر است:

پاس از   . تا پایان شب بیستم ، هر شب بیست رکعت نافله مى خواند: هشت رکعت بعد از نماز مغارب و دوازده رکعات  0

در سه  و باالخره رکعت( 11)هر شب  نماز عشا ، یا بر عکس. در دهه آخر نیز در هر شب ، ده رکعت پس از نماز عشا مى افزاید.

 .رکعت 0111عالوه بر آن مقدار هر شبش اضافه می کند که جمعا می شود شب قدر ، هر شب صد رکعت ، 

د و در شب هاى: نوزدهم ، بیست و یکم و بیست و ساوم ، هار   . هر شب تا شب نوزدهم ، بیست رکعت نماز مى خوان1

شب ، صد رکعت نماز مى افزاید. سپس در هشت شب آخر ، هر شب ، سى رکعت مى افزاید تا مجموع آنهاا ، نهصاد و بیسات    

امیرمؤمنان ، على امّا هشتاد رکعت باقى مانده را این گونه مى خوانى: در هر جمعه از ماه رمضان ، چهار رکعت نماز  رکعت شود.

علیه السالم ، دو رکعت نماز حضرت فاطمه علیهاالسالم ، و چهار رکعت نماز جعفر طیّار را مى خوانى و در آخرین شب جمعاه ،  

بیست رکعت براى امام على علیه السالم و در شامگاه آن )شب شنبه( ، بیست رکعت باراى حضارت فاطماه علیهاالساالم ماى      

 خوانى.

                                      
 عروه الوثقی، کتاب الطهاره، المستحبات قبل الدفن و حینه و بعده، االربعون؛ کتاب الصاله، فصل فی صالة لیلة الدفن ،یعروه الوثق . 0

 .0806، مسأله 0المسائل جامع، ج حیتوض ،یستانیاهلل س هیآ . 1

 . مفاتیح الجنان 3
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 1گذاشته اند که در فقه امامیه مشروع نیست. 0زها را به جماعت بجا می آورند و نام آن را نماز تراویحاهل سنت این نما

 نماز استخاره ذات الرقاع  

 کن، در سه ورقه بنویس: کیفیتش چنین است که هرگاه کارى را اراده کردى، شش ورقه آماده

 هِ الْعَزیزِ الْحَکیمِ لِفُالن بْنِ فُالن اِفْعَلْبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ خِیَرَةٌ مِنَ اللَّ

 و در سه ورقه دیگر بنویس: التَفعَل

کنى، و  آورى،چون از نماز فراغت یافتى،سجده مى گذارى، و دو رکعت نماز به جا مى سپس آنها در زیر جانماز خود مى

 ةً فى عافِیَةٍاَسْتَخیرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ خِیَرَ گویى: در سجده صد بار مى

 خِرْلى وَاخْتَرْلى فى جَمیعِ اُمُورى فى یُسْرٍ مِنْکَ وَ عافِیَةٍ اَللّهُمَّ : ىیآنگاه مى نشینى و مى گو

آورى، هرگاه سه افعل دنبال هم بیرون آمد،  مى یکى بیرونورقه اى زیر جانماز را با هم مخلوط مى کنى، و یکى  سپس

آمد به جا نیاور،و اگر یکى افعل بیرون آماد،و دیگار ال    آورى، و اگر سه ال تفعل بیرون به جاى مىاى آن کار را که اراده کرده 

 3و دو ال تفعل بجا آورد، و اگر برعکس است انجام نده. و به آن دقت کن، اگر سه افعل است رتفعل، تا پنج ورقه بیرون بیاو

                                      

 نی. در با شودینماز پس از نماز عشاء خوانده م نی. اندخوانیماه رمضان به جماعت م یهادر شب یکه مسلمانان سن شودیاطالق م ییاست و به نمازها یعرب یلغت حیتراو نماز.  2

رکعت است اما پس از هر دو رکعت ساالم   ستیب حیماه رمضان، قرآن ختم شود. نماز تراو انینمازها تالوت کنند تا در پا نیجزء قرآن را در ا کیاهل سنت رسم است که هر شب 

اذکاار   ایا خواندن دعاا   یاست که از آن برا یوقفه کوتاه حه،ی. ترونامندیم حیرو آن را نماز تراو نیو از ا شودیانجام م (حهیکه پس از هر چهار رکعت استراحت )ترو شود،یداده م

ام در مکاه و  مسجدالحر حیشرکت در نماز تراو یبرا یاریبس تی. هر ساله در ماه رمضان جمعشودیمختلف برگزار م یسنت در کشورها لدر مساجد اه حی. نماز تراوشودیاستفاده م

 .شوندیجمع م نهیدر مد یمسجد نبو

 یزمامادار  یهاسال نیسنت در زمان ابوبکر و نخست نیو ا خواندندیجماعت( م ری)غ یها( را فرد)نافله لیآورده که پس از مرگ محمد، مردم همچنان نواف رهیاز ابو هر یبخار.  1

 عمر برپابود. 

جمع کنم. او  یقار کیرا تحت امامت  نانی. عمر گفت به نظر من بهتر است ادیکوچک در حال نماز د یهادر گروه ایمردم را مجزا  رمضان، عمر وارد مسجد شد و یاز شبها یشب

 است. یو گفت: چه بدعت خوب خوانندیمبن کعب نماز  یمردم به امامت اب دیبن کعب جمع کرد. شب بعد عمر به مسجد آمد و د یسپس مردم را تحت امامت اب
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