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 حیم محن الر الر  بسم اهلل 

خداوند  وصلوات تاّم سالمسپاس و ستایش تنها از آِن خداوند، پروردگار جهانیان است، و 
 ! ن بادیوامامان و مهد  ، پاک و طاهرشانبر محمد و آل  

دادن رسالتش داناتر است، و مّنت  آِن خداوندی است که بر محل قرار   سپاس و ستایش از
جانشینان خود در زمینش تنها از آِن اوست؛ حتی به والیت همۀ  و فضل در توفیق به والیِت  

 ساداتش؛ یعنی محمد و آل پاک و طاهرش، امامان و مهدیین. 
است، همان کسانی که خداوند رجس و ناپاکی را   چراکه او از خاندان برگزیدۀ محمد

از احکام   ـنم به فدایش جاـ  ؛ و من بر ارائۀ آنچه اوطور کامل پاکشان فرموده از آنان زدوده و به 
ام و آنچه مرا به شگفت آورده شدت رحمت وی بر مردم  الهی روشن فرموده است حیران مانده 

ای  است؛ زیرا در این هنگامه   ـ بلکه بر همۀ مردم  چه انصار و چه غیر انصار از جویندگان حق، ـ
بار خود را در حق او علنی  اند و ما نیز کوتاهی تأسف که مخالفان جنگ را علیه او علنی کرده

 ایم، سعی و تالش او پیوسته بر این بوده است که شریعت الهی را برای آنان روشن سازد. کرده
است؛ امامی ناشناخته و همان قائم مورد انتظار؛ آن شکوفۀ پاک از تنۀ    احمدالحسناو  

تمام آنچه آزارش    با وجود؛ آن شاخۀ سبز از درخت پاک او؛ او که  درخت تنومند محمد 
مبسوِط  »فرماید:  دهد میمی فقهِی  کتاب  که  است  این  دارد  اهمیت  حاضر  حال  در  آنچه 

فهمی برای همۀ مردم به نگارش درآوری که در آن همۀ مسائل فقهی که برایتان تبیین  قابل 
انی تو ام وجود داشته باشد و اگر به مسائلی برخورد کردی که نیاز به پرسیدن داشتی می نموده 

 « .بپرسی
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به اذن خداوند  ـ تا شاید   این کتاب )جلد مربوط به نماز( اجابتی است به خواستۀ امام
وگویی در احکام دین  گفت  :؛ که عبارت است از اهدافلبیکی باشد در راستای برخی    ـمتعال 

نماز  به  مربوط  آن  حنیف  متعلقات  امام  و  اسالِم«  نورانی  »احکام  کتاب  از  برگرفته   ،
  نیز ، و  انداخیرًا پاسخ داده  نماز« که امام  ، های فقهی و کتاب »پاسخ   حسناحمدال

 . های دیگر ایشانپاسخ 
 پاسخ؟ووگو یا پرسش اما چرا روش گفت

عبارت   چه فهم  در  برخی  میبسا  سختی  دچار  شرایع  کتاب  به  های  توجه  با  یا  شوند 
آن ضمیمه شده است به پاسخ  و فروع زیادی که به  کردن متن یک مسئله  باز بودن  طوالنی 

با وجود اینکه در حال حاضر مسائل مربوط به نماز در دو کتاب  ؛  مطلوب خود دست نیابند
عالوه کسی که به دنبال حکمی باشد نیازمند  های فقهی تشریح شده است؛ به شرایع و پاسخ 

بنابراین    کند؛ هایی ایجاد مینوبۀ خود سختینیز به   امروجو در هر دو کتاب است که این  جست
چه امام  پاسِخ هر آن ووگویی است که شامل پرسشدر قالب گفت  در این جلد، احکام شرعی

 . اندبیان فرموده و پاسخ داده
های کتاب شرایع  وگو از عبارتجانب بر آن بوده است که خواننده در این گفتسعی این 

به  بلکه    های شرایع را هم عالوه دقیقًا همان عبارت خیلی دور نشود.  نیاوردم؛  این کتاب  در 
بخش و فروع آن را از هم جدا و  شده در آن را بخش های آن را جداجدا و مسائل واردت عبار 

را با    الفاظها و برخی  گذاریبه برخی شماره کردم  وپیش کردم. همچنین اقدام  گاهی نیز پس 
هم  روشن کلمۀ  یا  آسان  ـتری  معنی  خدا  اذن  به  را  فهمش  دست   کندکه  از  یا  قدری  کم 

و به فضل خدا تالش کردم این کلمۀ جایگزین    کردمجایگزین    ـآن کلمه بکاهد   نبودنواضح
فهم عبارت شرایع را    ـشاءاللهانـ وگو  را عبارتی میانه قرار دهم، طوری که خواندن این گفت 

 . سازدتسهیل  ـحتی اندکی ـ
از خداوند سبحان مسئلت دارم بندگان مؤمنش را برای عمل به آنچه از شریعتش، که ولی 

، توفیق عطا فرماید و هرکدام از خلقش که راه را گم  روشن نموده است  مظلومشو حجت  
 کرده است هدایت فرماید. 
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آِن  الها! عفو تو، عفو تو، عفو و بخشایش تو را خواستارم؛ و سپاس و ستایش تنها از    بار 
و آل پاک   تمام خداوند بر محمدووصلوات تامجهانیان است، و سالم  خداوند آن پروردگار

 باد!   و طاهر محمد، امامان و مهدیین 

 
 ابتدای جمادی االول 1432ق 1

 عالء سالم 
  

 
 )مترجم( .ش 1390فروردین  .1
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می نقل  علیکلینی  از  حماد   بن  کند:  از  پدرش  از  روزی    بن   ابراهیم  گفت:  که  عیسی 
حماد  «  خوانی؟ای حماد! آیا نماز را به نیکویی می»به من فرمود:    صادق ابوعبدالله امام  

نه حماد،  »گوید: عرض کردم: آقای من! من کتاب حریز در نماز را از حفظم. امام فرمود:  می
قبله ایستادم  گوید: برخاستم و در پیشگاهش روبه حماد می«.  چنین، برخیز و نماز بخوانین ا نه  

نماز  به  کردم  شروع  فرمود:  و  امام  گزاردم.  سجده  و  رکوع  و  به  »خواندن  را  نماز  حماد!  ای 
برسد اما    سال هفتادچقدر قبیح است که مردی از شما به شصت یا    آوری! نمی   جابه نیکویی  

اقامه نکند تمامِی حدودش  با  را  گوید: در خودم احساس ذلت و  حماد می«.  حتی یک نماز 
 گزاردن را به من تعلیم دهید. و عرض کردم: فدایت شوم، پس نماز  سرافکندگی کردم
اباعبدالله پاروبه   پس  به  به   قبله  را  و هر دو دستش  رانخاست  و  سمت  برد  هایش 

 حالی  هایش را به مقدار سه انگشِت باز به یکدیگر نزدیک نمود و در انگشتانش را جمع و قدم 
ا ک به ه همۀ  را  پایش  با  نگشتان دو  و  نکرد  قبله منحرف  از  را  پاهایش  بود  نموده  قبله  سمت 

در  را قرائت فرمود. سپس  هو الله«    »قل سپس حمد را با ترتیل و  «  اکبر  الله»خشوع فرمود:  
هایش را برابر صورتش باال برد و  ایستاده بود به مقدار یک تنفس صبر فرمود. دست   حالی که

هایش  کف دست   در حالی که. سپس رکوع فرمود،  «اکبر  الله»ایستاده بود فرمود:    در حالی که 
که از یکدیگر باز بودند و زانوانش را به پشت سر راند تا جایی    طوریرا زانوانش پر کرده بود به 

می پشتش  بر  روغن  یا  آب  قطره  یک  اگر  که  طوری  شد،  صاف  پشتش    دلیلبه چکید  که 
شد. گردنش را کشید و دو چشمش را بر هم نهاد سپس سه  نمی   بودن پشتش سرازیر صاف

سپس راست ایستاد و  «.  سبحان ربی العظیم و بحمده»مرتبه با ترتیل، تسبیح گفت و فرمود:  
سپس در حالت ایستاده تکبیر گفت  «.  سمع الله لمن حمده»  طور کامل ایستاد فرمود: چون به 

سپس   برد.  باال  برابر صورتش  را  دستش  دو  کرد و  انگشتاِن    سجده  با  را  دستش  دو کف  و 
سبحان ربی االعلی  »مقابل دو زانویش و برابر صورتش باز کرد و سه بار فرمود:  پیوسته  همبه 

و قسمتی از بدنش را بر قسمت دیگری از بدنش ننهاد و با هفت عضو اعظم سجده    « و بحمده
واجب  »و فرمود:  ـ یشانی و بینیدو کف دست، دو زانو، سر دو انگشت شصت دو پا و پـ گزارد 

هایی که خداوند در کتابش یاد کرده و  است بر هفت عضو از این اعضا سجده شود؛ همان
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َحداً   : فرموده است
َ
َنّ اْلَمساِجَد ِللِه َفال َتْدُعوا َمَع اللِه أ

َ
  خداست؛ پس   آِن   از   مساجد  و )  1َو أ

پیشانی، دو کف دست،    :اند از ها عبارت گاهسجده و این  (؛  کس را همراه خداوند نخوانید هیچ 
سپس سرش را  «. دادن بینی بر زمین هم سنت استنو و دو انگشت شصت دو پا؛ و قرار دو زا 

سپس بر روی ران «. اکبر الله»از سجده برداشت و چون در حالت نشسته قرار گرفت فرمود: 
ربی و اتوب    استغفرالله»چپ نشست و روی پای راستش را بر کف پای چپ گذاشت و فرمود:  

نشسته بود تکبیر گفت و سجدۀ دوم را گزارد و همان ذکر را که در    در حالی کهسپس  «.  الیه
سجدۀ اول گفته بود فرمود و هیچ قسمتی از بدنش را بر قسمت دیگری از بدنش در رکوع یا  

هایش را بر زمین ننهاده بود. دو رکعت را  هایش باز و آرنج دست  در حالی کهجده قرار نداد،  س
چسبیده بود.    به همین منوال خواند و در تشهد در حالت نشسته، انگشتان دو دستش به هم 

2« .گونه نماز بگزارای حماد این وقتی از تشهد فارغ گردید سالم گفت و فرمود: »
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 کتاب مناز 

هر  »فرمود:  شنیدم که می  بصیر نقل شده است که گفت: از اباجعفر امام باقر ابو از  
نماز خارج میسهوی   از  نماز  منتها خداوند  شوددر  فر متعال  ،  نافله   یضهنماز  با  کامل    هارا 

آن محاسبه میکند.  می با  بنده  که  نماز  نخستین چیزی  اگر  است،  نماز    شود   پذیرفتهشود 
سفید و نورانی    در حالی کهگردد. اگر نماز در اول وقتش باال برود  ل می دیگر هم مقبو   اعمال 

و اگر در غیر    گوید: مرا حفظ کردی خدا تو را حفظ فرماید، گردد و میاست به صاحبش بازمی
گردد ی بازمسیاه و تاریک است به صاحبش    در حالی کهوقتش بدون رعایت حدودش باال رود  

 1« .داوند تو را ضایع کندگوید: مرا ضایع کردی خو می
 اند از: گیرد که عبارتنماز، ضمِن ُنه بحث اصلی قرار می  خصوصسخن در 

 ؛ مقدمات نماز -1
 ؛ اعمال نماز -2
 ؛ های نماز کننده قطع -3
 ؛ ها(سایر نمازها )غیر از نمازهای یومیه و نافله  -4
 ؛ شده در نمازخلل واقع -5
 ؛ قضای نمازها -6
 ؛ نمازجماعت -7
 ؛ نماز خوف و مطارده -8
 . مسافرنماز  -9

 ها به ترتیب تقدیم خواهد شد. ها و احکام متعلق به آن به اذن خداوند متعال این مبحث 
 *** 
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  (1  ) 

 مقدمات مناز 

پیش از بیان واجبات و اعمال نماز، مقدماتی را که شایسته است مکلف پیش از شروع  
 مقدمه است: داریم؛ که شامل هفت نمازش بداند بیان می

 ؛ تعداد نماز .1
 ؛ اوقات نماز .2
 ؛ قبله .3
 ؛ لباس نمازگزار .4
 ؛ مکان نمازگزار .5
 ؛ شودآنچه بر آن سجده گزارده می  .6
 . اذان و اقامه .7

 تعداد مناز .1

 نمازهای واجب چند تاست؟پرسش: 
 اند از: نمازهای واجب ُنه تاست که عبارت پاسخ: 

 ؛ روز(شبانه نمازهای یومیه )یک  -1
 ؛ نمازجمعه  -2
 ؛ نماز عیدین )عید فطر و عید قربان( -3
 ؛ گرفتگی(نماز کسوف )خورشیدگرفتگی و ماه -4
 ؛ نماز زلزله )که معروف است( -5
 ؛ نماز آیات )سایر آیات آسمانی ترسناک غیر از کسوف و زلزله، مثل باد سیاه( -6
 ؛ نماز طواف -7
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 ؛نماز اموات -8
 .شودمی ملزم ]به ادای آن[ مشابه،  موضوعاتنمازی که انسان با نذر یا  -9

 غیر از این نمازها حکم سایر نمازها چیست؟پرسش: 
 مستحب هستند.  پاسخ: 

 نمازهای یومیه )روز و شب( کدام است؟ پرسش: 
که مسافر نباشد: دو رکعت  رکعت درصورتی   17اند از:  پنج نماز هستند که عبارتپاسخ:  

 سه رکعت مغرب، و چهار رکعت عشا. صبح، چهار رکعت ظهر، و عصر نیز مثل ظهر است، 

 مانند؟ آیا نمازها در سفر به همین تعداد باقی می پرسش: 
از نمازهای چهار رکعتی ساقط می پاسخ:   به خیر؛ در سفر دو رکعت  ترتیب    این   شود که 

 رکعت خواهند شد.11نمازهای یومیه 

 هایی هم دارند؟ آیا نمازهای روزانه، نافله پرسش: 
وچهار رکعت نافله وجود دارد: هشت رکعت پیش از نماز  بله. برای غیر مسافر، سیپاسخ:  

که ـظهر، هشت رکعت پیش از نماز عصر، چهار رکعت بعد از نماز مغرب، دو رکعت نشسته  
یازده رکعت    ـ شودیک رکعت محسوب می  نماز عشا،  از  نماز  نمازشببعد  ، و دو رکعت برای 

 بح. صبح پیش از نماز واجب ص

های همۀ نمازها در یک روز مجموعًا چقدر است؟ منظورم نمازهای  تعداد رکعت پرسش: 
 هاست. های آنروزانه و نافله 

ؤمن است. امام ابومحمد حسن  های مویک رکعت؛ و این عالمتی از عالمت پنجاه پاسخ:  
زیارت  یک رکعت نماز، وپنجاههای مؤمن پنج چیز است: عالمت»فرماید: می  عسکری

نهادن، و بسم الله الرحمن الرحیم را  ر دست راست نهادن، پیشانی برخاک اربعین، انگشتر ب 
 1«.آشکارا گفتن
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 شود؟ها کم می آیا در سفر چیزی از نافله پرسش: 
 ها نه.گردد، اما بقیۀ نافله های ظهر و عصر ساقط می بله. نافله پاسخ: 

 گردد؟شود نیز ساقط میمی  تیره« نامیدهو آیا نافلۀ عشا که »وُ پرسش: 
 د.شوساقط نمی پاسخ: 

 شود؟نافله چگونه خوانده می پرسش: 
نافله پاسخ:   به همۀ  خوانده  ها  رکعت  دو  آن  از  پس  سالم  و  تشهد  با  رکعتی  دو  صورت 

اند که با یک سالم بیش از دو رکعت، یا تصریح شده  هایی که تصریح شده شوند جز نافله می
 ستند؛ مانند نماز وتر و نماز اعرابی.که کمتر از دو رکعت ه

عنوان نمونه چگونگی نماز نافلۀ ظهر را  و برای توضیح بیشتر: آیا ممکن است به پرسش:  
 بفرمایید؟ 

بله؛ هشت رکعت است، و مثل نماز صبح، دو رکعت دو رکعت به همراه تشهد و  پاسخ:  
دهد که در مجموع هشت  انجام میشود؛ و این کار را چهار مرتبه سالم پس از آن خوانده می 

 ها نیز به همین صورت که در شرع مقرر شده است. شود. سایر نافله رکعت می

هایی است که تصریح شده کمتر  ( از جمله نافله نمازشب نماز وتر )آخرین رکعت از  پرسش:  
 شود؟اما نماز اعرابی چگونه خوانده می ـ و این واضح استـاز دو رکعت است  

رفت و عرض کرد: پدر    سوی رسول خدا روایت شده است: »مردی از اعراب به   پاسخ: 
از شهر هستیم و نمی  تو ای رسول خدا! ما در صحرا و دور  توانیم هر جمعه  و مادرم فدای 

بفرما که فضیلت  به  راهنمایی  بر عملی  مرا  بیاییم؛ پس  تا    نمازجمعه سوی شما  باشد  آن  در 
وقتی نیمروز شد  »فرمود:   به آنان خبر دهم. رسول خدا  رومسوی اهلم میکه به هنگامی

و در رکعت  «  قل اعوذ برب الفلق»اول یک بار حمد و هفت بار   دو رکعت نماز بخوان و در رکعت
را بخوان. وقتی سالم دادی، هفت مرتبه  «  قل اعوذ برب الناس»دوم یک بار حمد و هفت بار  

الکرسی بخوان، سپس ِبایست و هشت رکعت را با دو سالم بخوان و در هر رکعت از آن آیت
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«  قل هو الله احد»  وپنج مرتبهیست بو «  اذا جاء نصرالله و الفتح»یک مرتبه حمد و یک مرتبه  
العرش الکریم و ال  رب   اللهسبحان»  : را بخوان. وقتی از نمازت فارغ شدی هفتاد مرتبه بگو

مرا به نبوت برگزید هیچ مرد و زن مؤمنی   کهآنقسم به  «.حول و ال قوة اال بالله العلی العظیم
خواند مگر اینکه بهشت را برایش  نمی ـگویم به همین صورتی که میـاین نماز را در روز جمعه  

خودش و گناهان والدینش بخشیده  خیزد تا اینکه گناهان  شوم و او از جایش برنمیضامن می
 1«.شودمی

 مسائل دیگری نیز در ارتباط با نوافل وجود دارد؛ از مجله: 

 آیا جایز است در نمازهای نافله فقط سورۀ حمد خوانده شود؟پرسش: 
 بله؛ جایز است. پاسخ: 

تکبیرهای هفت  چنان)آن پرسش:   و  اقامه  و  اذان  آمد(  نماز  که خواهد  در  فریضه  گانه 
 واجب است؛ در نماز نافله چطور؟ 

گانۀ پس از تکبیرةاالحرام مستحب  نماز نافله، اذان و اقامه ندارد و تکبیرهای شش پاسخ:  
که در این نمازها تکبیِر رکوع و سجود و پس از سجده مستحب است، برخالف    است، همچنان 

 از بیان خواهد شد. که در بحث واجبات نمنماز فریضه که این موارد واجب است، چنان

ها فقط به دو  های ظهر یا عصر یا سایر نافله آیا جایز است که نمازگزار در نافله پرسش:  
 کردن به نمازهای شفع و وتر صحیح است؟ که بسنده  نمازشبده کند؟ همانند  رکعت بسن

 بله، جایز است. پاسخ: 

 دارد؟آیا نمازهای مستحب دیگری غیر از آنچه گفته شد وجود پرسش: 
و برخی    که نمازهای معصومین  های دعا و زیارت بله؛ بسیار هستند و در کتابپاسخ:  

 اند موجود است. از شیعیانشان را ذکر کرده 
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شوم که  اند را یادآور میبر آن تأکید فرموده   احمدالحسن  در اینجا دو نماز که امام
 »نماز غنیه« و »نماز ناشئةاللیل«.  : اند ازعبارت 

 شوند؟ ه میبه جا آوردشدن[ و ناشئةاللیل چگونه ماز غنیه ]توانگر و دارا ن  پرسش:
 ـیعنی هرروز یک مرتبه ـآوریم  جا میاین نماز را چهل بار در چهل روز به  : نماز غنیهپاسخ: 

از نماز فریضه خوانده شود. »نماز غنیه« دو رکعت است که در هر رکعت   بهتر است پس  و 
ِل فاتحه سپس ده بار آیۀ  

ُ
ُهَم   ق ْن    اللَّ ماِلک اْلُمْلک ُتْؤِتی اْلُمْلک َمْن َتشاُء َو َتْنِزُع اْلُمْلک ِممَّ

دیرکلِّ َشی یُر ِإنَّک َعلی َتشاُء َو ُتِعزُّ َمْن َتشاُء َو ُتِذلُّ َمْن َتشاُء ِبیِدک اْلَخ 
َ
شود  خوانده می 1ٍء ق

اِحمین َرِب خواند: و پس از سالم ده بار این آیه را می ْنَت َخیُر الرَّ
َ
و ده بار   2اْغِفْر َو اْرَحْم َو أ

کند و این آیه  سپس سجده می «.  اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلم تسلیما»  گوید:می
اب ُمْلکًا ال یْنَبغی َو َهْب لی اْغِفْر لی َرِب خواند: را می ْنَت اْلَوهَّ

َ
َحٍد ِمْن َبْعدی ِإنَّک أ

َ
 .3ِِل

شود. در رکعت  ه می به جا آورداین نماز دو رکعت است که پس از مغرب    : ناشئةاللیلنماز  
حیِم شود:اول سورۀ فاتحه، سپس ده آیۀ ابتدای سورۀ بقره خوانده می  ْحمِن الرَّ  ِبْسِم اللِه الرَّ

قیَن    *الم    * الَة َو    *ذِلک اْلکتاُب ال َریَب فیِه ُهدًی ِلْلُمتَّ ذیَن یْؤِمُنوَن ِباْلَغیِب َو یقیُموَن الصَّ الَّ
ناُهْم یْنِفُقوَن  

ْ
ا َرَزق ْبِلک وَ   *ِممَّ

َ
ْنِزَل ِمْن ق

ُ
ْنِزَل ِإَلیک َو ما أ

ُ
ذیَن یْؤِمُنوَن ِبما أ ِباْلِْخَرِة ُهْم یوِقُنوَن    َو الَّ

ولِئک َعلی  *
ُ
ولِئک ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  أ

ُ
ِهْم َو أ ْنَذْرَتُهْم   * ُهدًی ِمْن َربِّ

َ
 أ

َ
ذیَن کَفُروا َسواٌء َعَلیِهْم أ ِإنَّ الَّ

ْم َلْم ُتْنِذْرُهْم ال یْؤِمُنوَن 
َ
ُلوِبِهْم َو َعلی   َخَتَم اللُه َعلی  * أ

ُ
ْبصاِرِهْم ِغشاَوٌة َو َلُهْم   َسْمِعِهْم َو َعلی ق

َ
أ

ا ِباللِه َو ِباْلیْوِم اْلِْخِر َو ما ُهْم ِبُمْؤِمنیَن    *َعذاٌب َعظیٌم   اِس َمْن یُقوُل آَمنَّ یخاِدُعوَن    * َو ِمَن النَّ
ذیَن آَمُنوا َو ما یْخَدُعوَن  ْنُفَسُهْم َو ما یْشُعُروَن    اللَه َو الَّ

َ
ُلوِبِهْم َمَرٌض   فی   *ِإالَّ أ

ُ
َفزاَدُهُم اللُه َمَرضًا    ق

 
کس بخواهی، حکومت بخشی؛ و از هرکس بخواهی، حکومت می ها تویی؛ به هرحکومتالها! مالک    بگو: »بار»  .1

ها به دست توست و تو بر  کنی. تمام خوبیکه را بخواهی خوار میدهی؛ و هر کس را بخواهی، عزت می؛ هرگیریرا می
 (26 ،عمران)آل .«هر چیزی قادری 

 ( 118 ،)مؤمنون «.ترین رحمت آورندگان هستیای پروردگار من! بیامرز و رحمت آور که تو به» .2
بسیار  گفت:»  .3 تو  که  نباشد؛  آن  سزاوار  کسی  من  از  پس  که  فرما  عطا  ملکی  مرا  و  بیامرز  مرا  من!  پروردگار  ای 

 (35 ،)ص «.ایبخشاینده



 پرسش و پاسخ، جلد دوم  در قالباحکام شریعت   ............................................................ 22

ِبما کاُنوا یکِذُبوَن  لیٌم 
َ
أ َلُهْم َعذاٌب  ذی  خواند:  سپس آیۀ سخره را می   1َو  الَّ اللُه  کُم  ِإنَّ َربَّ

ْرَض فی 
َ
ماواِت َو اِْل یاٍم ُثمَّ اْسَتوی   َخَلَق السَّ

َ
ِة أ هاَر یْطُلُبُه َحثیثًا    ِستَّ یَل النَّ َعَلی اْلَعْرِش یْغِشی اللَّ

ْمُر َتباَرک اللُه َربُّ اْلعاَلمی
َ
ال َلُه اْلَخْلُق َو اِْل

َ
ْمِرِه أ

َ
ِبأ راٍت  ُجوَم ُمَسخَّ ْمَس َو اْلَقَمَر َو النُّ   * َن  َو الشَّ

اْلُمعْ  ُه ال یِحبُّ  ِإنَّ ُخْفیًة  َو  عًا  َتَضرُّ کْم  َربَّ َو    * َتدیَن  اْدُعوا  ِإْصالِحها  َبْعَد  ْرِض 
َ
اِْل ِفی  ُتْفِسُدوا  َو ال 

اْلُمْحِسنیَن  ِمَن  ریٌب 
َ
ق اللِه  َرْحَمَت  ِإنَّ  َطَمعًا  َو  َخْوفًا  را    2اْدُعوُه  بقره  آیات سورۀ  این  سپس 

حیُم  َو ِإلُهکْم ِإلٌه واِحٌد  خواند:  می ْحمُن الرَّ ْرِض  َخ   ِإنَّ فی  *ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو الرَّ
َ
ماواِت َو اِْل ْلِق السَّ

تی الَّ اْلُفْلک  َو  هاِر  النَّ َو  یِل  اللَّ اْخِتالِف  یْنَفُع    َو  ِبما  اْلَبْحِر  ِفی  ِمَن  َتْجری  اللُه  ْنَزَل 
َ
أ َو ما  اَس  النَّ

ٍة َو َتْصری ْرَض َبْعَد َمْوِتها َو َبثَّ فیها ِمْن کلِّ دابَّ
َ
ْحیا ِبِه اِْل

َ
ماِء ِمْن ماٍء َفأ حاِب السَّ یاِح َو السَّ ِف الرِّ

یْعِقُلون ِلَقْوٍم  ْلَیاٍت  ْرِض 
َ
اِْل َو  ماِء  السَّ َبیَن  ِر  را     .3اْلُمَسخَّ توحید  سورۀ  مرتبه  پانزده  سپس 

 
پرهیزکاران است *  الف الم میم * این است همان کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد؛ و مایۀ هدایت  »  .1

کنند * و آنان که به آنچه  ایم انفاق میشان دادهدارند، و از آنچه روزیآورند، نماز را به پا میآنان که به غیب ایمان می
آورند و به آخرت یقین دارند * ایشان از سوی پروردگارشان قرین  بر تو و بر پیامبران پیش از تو نازل شده است ایمان می

کند که آنان را ]از عذاب الهی[  آنان تفاوت نمی   یبرا  اند * کسانی که کافر شدند،ها همان رستگارانو آناند،  هدایت
ای افکنده  هایشان پرده آنان ُمهر نهاده؛ و بر چشم   یهاها و گوشند آورد * خدا بر دلبترسانی یا نترسانی؛ ایمان نخواه

گویند: »به خدا و روز رستاخیز ایمان مردم کسانی هستند که می   هاست * گروهی ازشده؛ و عذاب بزرگی در انتظار آن
کهایم«  آورده  * می  در حالی  ندارند  دهند؛  ایمان  فریب  را  مؤمنان  و  کهخواهند خدا  فریب    در حالی  را  جز خودشان 
هایی که  غ دروموجب  ا نیز بر مرضشان افزوده است و بههایشان مرضی است و خدفهمند * در دل دهند؛ ]اما[ نمی نمی
 ( 10-1، )بقره «.هاستگفتند، عذاب دردناکی در انتظار آنمی

ها و زمین را در شش روز آفرید؛ سپس به عرش پرداخت. شب، روز درستی که پروردگار شما الله است که آسمانبه» .2
د، که مسخر فرمان او  پوشاند؛ و شب به دنبال روز، به سرعت در حرکت است؛ و خورشید و ماه و ستارگان را آفری را می

گاه باشید که آفرینش و تدبیر ]جهان[، از آِن او ]و به فرمان او[ست! پر هستند. ناپذیر[ است خداوندی  برکت ]و زوال آ
که پروردگار جهانیان است * پروردگارتان را با تضرع و در نهان بخوانید، زیرا او متجاوزان سرکش را دوست ندارد * و در 

  ، )اعراف«. آن فساد نکنید و او را با بیم و امید بخوانید، زیرا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است زمین پس از اصالح
54 -56 ) 

ها ای است که غیر از او معبودی نیست! اوست بخشنده و مهربان* در آفرینش آسمان و خدای شما، خداوند یگانه»  .3
اند، و آبی که خداوند از آسمان نازل ه سود مردم در حرکت هایی که در دریا بشد شب و روز، و کشتی وو زمین، و آمد 

[ در تغییر مسیر بادها و  نیزکرده، و با آن، زمین را پس از مرگ، زنده نموده، و انواع جنبندگان را در آن گسترده، و ]
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 خواند.می
اللُه ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحی خواند:  الکرسی را میدر رکعت دوم سورۀ فاتحه و سپس آیةو  

ْرِض ِ َو ما َبیَنُهما َو ما َتْحَت 
َ
ماواِت َو ما ِفی اِْل ُخُذُه ِسَنٌة َو ال َنْوٌم َلُه ما ِفی السَّ

ْ
ری  اْلَقیوُم ال َتأ  الثَّ

ِحیمَعاِلُم اْلَغیِب َو   ْحَمُن الرَّ َهاَدِة ُهَو الرَّ ذی یْشَفُع ِعْنَدهُ   الشَّ یدیِهْم    َمْن َذا الَّ
َ
ِإالَّ ِبِإْذِنِه یْعَلُم ما َبیَن أ

ْرَض َو ال  َو ما َخْلَفُهْم َو ال یحیُطوَن ِبَشی 
َ
ماواِت َو اِْل ٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبما شاَء َوِسَع کْرِسیُه السَّ

اْلَعظیُم   اْلَعِلی  ُهَو  َو  ِحْفُظُهما  ِفی    * یُؤُدُه  ِإکراَه  ْش ال  الرُّ َتَبیَن  ْد 
َ
ق یِن  یکُفْر  الدِّ َفَمْن  اْلَغی  ِمَن  ُد 

اُغوِت َو یْؤِمْن ِباللِه فقد اسَتْمَسک ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثقی اللُه    *اَل اْنِفصاَم َلها َو اللُه َسمیٌع َعلیٌم    ِبالطَّ
ْوِلیاُؤُهُم الطَّ 

َ
ذیَن کَفُروا أ وِر َوالَّ ُلماِت ِإَلی النُّ ذیَن آَمُنوا یْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ اُغوُت یْخِرُجوَنُهْم  َوِلی الَّ
اِر ُهْم فیها خاِلُدوَن  النَّ ْصحاُب 

َ
أ ولِئک 

ُ
أ ُلماِت  الظُّ ِإَلی  وِر  النُّ پایان سورۀ بقره را    .1ِمَن  سپس 

ْرِض َو ِإْن ُتْبُدوا ما فی خواند:  می
َ
ماواِت َو ما ِفی اِْل ْو ُتْخُفوُه یحاِسْبکْم    ِللِه ما ِفی السَّ

َ
ْنُفِسکْم أ

َ
أ

ُب َمْن یشاُء َو اللُه َعلی ِبِه اللهُ  دیٌر  کلِّ َشی    َفیْغِفُر ِلَمْن یشاُء َو یَعذِّ
َ
ْنِزَل ِإَلیِه    *ٍء ق

ُ
ُسوُل ِبما أ آَمَن الرَّ
َحٍد ِمْن ُرُسلِ 

َ
ُق َبیَن أ ِه َو اْلُمْؤِمُنوَن کلٌّ آَمَن ِباللِه َو َمالِئکِتِه َو کُتِبِه َو ُرُسِلِه ال ُنَفرِّ ُلوا ِه َو قاِمْن َربِّ

نا َو ِإَلیک اْلَمصیُر   َطْعنا ُغْفراَنک َربَّ
َ
أ ُف اللُه َنْفسًا ِإالَّ  ال یُ   * َسِمْعنا َو  ُوْسَعها َلها ما کَسَبْت َو  کلِّ

نا َو ال َتْحِمْل َعَلینا ِإْصرًا کما َحَمْلَتهُ  نا َربَّ
ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
نا ال ُتؤاِخْذنا ِإْن َنسینا أ َلی   عَ َعَلیها َما اکَتَسَبْت َربَّ

 
و   163  ،بقره)  «.اندیشندهایی است برای مردمی که عقل دارند و میابرهایی که میان زمین و آسمان مسخرند، نشانه

164 ) 
هیچ معبودی نیست جز خداوند یگانۀ زنده، که قائم به ذات خویش است؛ و موجودات دیگر، قائم به او هستند؛ »  .1

ها و زمین است، از آِن اوست؛ کیست که در نزد او، گیرد؛ آنچه در آسمان گاه خواب سبک و سنگینی او را فرا نمی هیچ 
داند؛ و کسی از علم او  سرشان است را می[ و پشت ها ]بندگان ر پیش روی آنآنچه دجز به فرمان او شفاعت کند؟!  

گاه نمی آن دو    ها و زمین را دربرگرفته و نگاهداریکه او بخواهد. تخت ]حکومت[ او، آسمان  گردد، جز به مقداریآ
اری در دین نیست. هدایت  کند. بلندی مقام و عظمت، مخصوص اوست* هیچ اجب]آسمان و زمین[، او را خسته نمی

کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، به چنان رشتۀ استواری چنگ از گمراهی مشخص شده است. پس هر 
ها آورند، ایشان را از تاریکیزده که گسستنش نباشد، و خداوند شنوا و داناست * خداوند یاور کسانی است که ایمان می 

ها خارج  ها را از روشنی به تاریکیها هستند که آن ها طاغوتآن  یکه کافر شدند، اولیا  ؛ ولی کسانیبردروشنی می   به
 ( 257 -255 ،)بقره «.اند و همواره در آن جاودان خواهند بودکند؛ اینان همان جهنمیان می
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ْنَت مَ 
َ
أ اْرَحْمنا  َلنا َو  اْغِفْر  ا َو  اْعُف َعنَّ ِبِه َو  َلنا  َة 

َ
ْلنا ما ال طاق ُتَحمِّ نا َو ال  َربَّ ْبِلنا 

َ
ذیَن ِمْن ق ْوالنا  الَّ

 خواند.سپس پانزده مرتبه سورۀ توحید را می .1َفاْنُصْرنا َعَلی اْلَقْوِم اْلکاِفرین

 جای نافلۀ مغرب، ناشئةاللیل را خواند؟ توان به آیا میپرسش: 
شاءالله ثواب ناشئةاللیل حاصل  صورت ناشئةاللیل بخواند و اننماز نافلۀ مغرب را به پاسخ:  

 .شودمی

 ها چیست؟تفصیل بقیۀ نمازها غیر از نمازهای یومیه و نافله پرسش: 
 ـ بیان خواهیم داشت. هرکدام در جای خودش را ـ  شاءالله جزئیات این نمازهااناسخ: پ

 
 *** 

 اوقات مناز .2

ابان  مزدلفه  بن  از  در  گفت:  که  است  شده  نقل  اباعبدالله  2تغلب  سر  نماز    پشت 
کس نمازهای  ای ابان! هر »خواندم. وقتی امام نمازش را تمام کرد به من توجه کرده، فرمود:  

و بر اوقاتشان محافظت داشته باشد در روز قیامت    به جا آورد گانۀ فریضه را با حدودشان  پنج 

 
آورده است و همۀ مؤمنان، به خدا و»  .1 ایمان  نازل شده،  او  بر  از سوی پروردگارش  آنچه  به  و    پیامبر،  فرشتگانش 

گذاریم. گفتند: شنیدیم و اطاعت یک از پیامبران او، فرق نمیهایش و فرستادگانش ایمان دارند، ما در میان هیچ کتاب 
تو را خواستاریم که سرانجام همه به اندازۀ  کس را، جز بهسوی توست * خداوند هیچکردیم. ای پروردگار ما! آمرزش 

او و بدیهای هر کند. نیکیاش تکلیف نمیتوانایی هایش از آِن خودش است. ای پروردگار ما! اگر  کس از آِن خود 
چنان که بر کسانی که  فراموش کردیم یا خطا کردیم ما را بازخواست مکن. پروردگارا! تکلیف سنگینی بر ما قرار مده، آن

قرر مدار و آثار گناه را از ما بشوی! ما را  پیش از ما بودند، قرار دادی. پروردگارا! آنچه طاقت تحمل آن را نداریم، بر ما م
و    285  ،)بقره  «.ببخش و در رحمت خود قرار ده! تو موال و سرپرست مایی، پس ما را بر جمعیت کافران، پیروز گردان

286 ) 
 شود. )مترجم( نام جایی در مکه است که مشعر هم گفته می . 2
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خدا را در حالی مالقات خواهد کرد که نزدش عهد و پیمانی است که خداوند او را با آن وارد  
نیاورد و بر اوقاتشان محافظت نکند خدا را    جابه کس که حدود نمازها را  کند و هر بهشت می

کند و  در حالی مالقات خواهد کرد که عهد و پیمانی ندارد، که اگر خدا بخواهد عذابش می
 1« .آمرزداهد او را می اگر بخو 

شده، اوقات نماز و احکام آن را معرفی  های طرح ها و پاسخ در این مبحث از طریق پرسش 
 .کردخواهیم 

 تعیین اوقات مناز

 وقت نمازهای یومیه چگونه است؟ پرسش: 
 صورت زیر است:تعیین اوقات به پاسخ: 

غروب خوانده  وقت نماز ظهر و عصر: نماز ظهر و عصر، بین زوال خورشید ]نیمروز[ تا *  
وقت مخصوص    نیزادای آن، و  شود؛ و وقت مخصوص نماز ظهر از اول این وقت به مقدار  می

بین این دو، وقت مشترک هر دو نماز  است، و ما نماز عصر از آخر این وقت به مقدار ادای آن 
 است.

ه ظهر و غروب  یح بیشتر: اگر فرض شود زوال ]نیمروز[ در ساعت دوازدمثالی برای توض
پنهان  )یعنی  بعخورشید  برای  شدن قرص خورشید( در ساعت شش  زمان الزم  و  از ظهر  د 

ترتیب خواهد    این  آوردن هر نماز پنج دقیقه باشد، در این صورت وقت نماز ظهر و عصر به جابه 
ن   12:05تا    12بود: ساعت   وقت    6:00تا ساعت    5:55ماز ظهر، ساعت  وقت مخصوص 

 وقت مشترک نماز ظهر و عصر. 5:55تا  12:05مخصوص نماز عصر، و بین 
و عشا: مدت *   نماز مغرب  نیمه وقت  تا  بین غروب خورشید  که  زمان  برای کسی  شب، 

اختیار دارد و تا طلوع فجر، برای کسی که در اضطرار است. وقت مخصوص نماز مغرب از  
قت به مقدار ادای سه رکعت، و وقت مخصوص نماز عشا از آخر این وقت به مقدار  اول این و

 
 . 1، ح267، ص 3، جکافی .1
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 ادای چهار رکعت، و حد فاصل میان این دو، وقت مشترک هر دو نماز است.
تا طلوع    ـشدن سپیده در افق ر پراکنده و منتشـوقت نماز صبح: ما بین طلوع فجر دوم *  

 خورشید. 

 شود؟چگونه شناخته می شب چه زمانی است و نیمه پرسش: 
شب، نصف ]وسط[ زمان بین غروب خورشید و طلوع فجر صادق است؛ یعنی  نیمه پاسخ:  

و طلوع    6:00وسط زمان بین دو وقت نماز مغرب و نماز صبح. اگر غروب خورشید ساعت  
 خواهد بود.  11:30شب ساعت صبح باشد، نیمه  5:00فجر صادق ساعت 

تواند بین فجر اول و دوم تمایز قائل شود؟ )برخی از احکام مثل  می مکلف چگونه  پرسش:  
 اند(. شناخت وقت نماز صبح و امساک در روزه به این تشخیص وابسته 

باشد پاسخ:   داشته  اتصال  و  شود  منتشر  افق  در  که  است  فجری  دوم  »فجر    1فجر  و 
می نامیده  نیز  تلقی  ـ شود  صادق«  صبح  را  آن  از  پس  بیننده،  اول    ـکند میزیرا  فجر  ولی 

صورت  رود و اتصالی ندارد و به چنین نیست زیرا در فجر اول، سپیدی به آسمان باال میاین
شود؛ زیرا پس از آن، تاریکی  گردد و این فجر، »فجر کاذب« نیز نامیده می افقی منتشر نمی 

 شود.می  سرعت باز به 

شود؛ اما زوال ]نیمروز[  ته می شدن در افق شناخدانستیم که فجر دوم با منتشر پرسش:  
 شود؟ و مغرب چگونه شناخته می

ه اشیا  شود. واضح است کشدن سایه پس از کاهش آن شناخته مینیمروز با بزرگ پاسخ: 
گردد تا اینکه به حّد معینی  تر می کوتاه   شدن به وقت ظهر این سایه تر سایه دارند و با نزدیک 

ایم. غروب نیز با  ی این حالت حاصل شد وارد زوال شده یابد. وقترسد و دوباره افزایش می می
 شود. شدن قرص خورشید شناخته میپنهان 

 
شدن تاریکی هوا توسط روشنایی در مشرق ادامه داشته باشد و هوا است که سپیدی و شکافته منظور از اتصال این    .1

 مجددًا تاریک نشود و این سپیدی تا طلوع خورشید ادامه یابد. )مترجم(
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 آوردن نماز مغرب منتظر رفتن سرخی مشرق شویم؟ جاآیا واجب است برای به پرسش: 
تا اطمینان حاصل شود که قرص خورشید  پاسخ:   بهتر است منتظر رفتن سرخی شویم 

 ست.پایین رفته و غروب حاصل شده ا 

 آوردن نماز عشا منتظر رفتن سرخی مغرب شویم؟ جاآیا واجب است برای به پرسش: 
 رفتن سرخی مغرب به تأخیر بیندازیم. بهتر است نماز عشا را تا ازبین پاسخ: 

 آوردن نماز عصر کدام زمان است؟ جابهترین وقت برای به پرسش: 
بلندی روز، یک یا دو ساعت از نیمروز  بهتر است آن را با توجه به طول روز و کوتاه و  پاسخ:  

 به تأخیر بیندازیم؛ اگر روز طوالنی باشد دو ساعت و اگر کوتاه بود یک ساعت. 

آنچه بیان شد تعیین اوقات نماز بود، ولی اگر مکلف نتواند وقت نماز را بشناسد  پرسش:  
این صورت چه  و در کشورهای غیر اسالمی که طول روز هم واقعًا کوتاه است زندگی کند، در 

 باید بکند؟ 
زیرا مغرب عبارت است از پنهان  تواند تشخیص دهد،  آسانی میوقت مغرب را به پاسخ:  

گونه که در باال بیان شد  شدن قرص خورشید؛ اما در مورد نیمروز ]زوال[، اگر نتواند زوال را آن
دقیق    )یعنی افزایش طول سایه پس از کاهش آن( تشخیص دهد و جدول زمانی که حساب

را بگوید و بر آن اعتماد کند نیز نداشته باشد، باید نیمۀ زمان بین طلوع و غروب خورشید را  
وقت نماز صبح اگر بتواند نگاه کند و فجر را از   خصوصاما در  نظر بگیرد؛   عنوان نیمروز دربه 

این    کند، اما در غیر شدن در افق( بشناسد که چنین مینده و منتشر روی عالمتش )یعنی پراک
درجه زیر افق است، و اگر این امکان را هم  19حساب کند که خورشید چه زمانی  صورت باید

نیم   و  ساعت  یک  را  فجر  باشد،  دقیقه ـنداشته  نود  در  ـ یعنی  خورشید  طلوع  از  نظر    پیش 
 گیرد.می

وقت فجر )که سه عالمت برای تعیین این وقت بیان شد( آیا مکلف    خصوصدر  پرسش:  
 ها که بخواهد عمل کند؟اساس هرکدام از این عالمت  اختیار دارد بر
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ها؛ به این  داشتن در آنرتیب این سه عالمت است نه اختیار کردن تواجب، رعایت پاسخ:  
از طریق عالمت منتش را  نماز صبح  ابتدا وقت  افق  رمعنا که واجب است  شدن سپیدی در 

باید بر عالمت دوم اعتماد کند و    عالمت نتوانست وقت فجر را بشناسد بشناسد، اگر با این  
 اگر با عالمت دوم نیز نتوانست فجر را بشناسد، باید بر عالمت سوم اعتماد کند. 

درجه زیر افق باشد؛ چگونه  19تعیین فجر این است که خورشید   هاییکی از راهپرسش: 
 ان این مطلب را فهمید؟ تو می

 با محاسبات ریاضی دقیق حرکت خورشید و زمین. پاسخ: 

ها مربوط به وقت نمازهای یومیه بود، اما وضعیت وقت نمازهای نافله چگونه  این پرسش:  
 است؟

نافله پاسخ:   کنیم )نافلۀ ظهر، هشت رکعت پیش از  های نماز ظهر و عصر شروع میاز 
 ت رکعت پیش از نماز عصر است(. نماز ظهر و نافلۀ عصر نیز هش

با  ـوقت نافلۀ ظهر از هنگام زوال ]نیمروز[ تا نیم ساعت پس از آن، و وقت نافلۀ عصر  
 تا یک ساعت و نیم یا دو ساعت و نیم بعد از زوال است. ـتوجه به طول روز 

عت  ظهر باشد وقت نافلۀ ظهر تا سا12شدن بیشتر: اگر نیمروز ساعت مثالی برای روشن 
ظهر و اگر روز طوالنی    از  بعد   1:30و وقت نافلۀ عصر، اگر روز کوتاه باشد تا ساعت    12:30

 یابد.امتداد می  2:30باشد تا ساعت 

کند یا  اگر وقت نافله تمام شود و بخواهد نماز واجب را بخواند، آیا با نافله شروع  پرسش:  
 با نماز واجب؟ 

اگر شروع به خواندن نافله کرده و از آن حتی به مقدار یک رکعت خوانده باشد و  پاسخ:  
وقت نافله تمام شود، نماز فریضه ]واجب[ با نافله مزاحمت خفیفی خواهد داشت )یعنی نماز  

کند، به این صورت که به قرائت فاتحه، یا فاتحه و  نافله را به شکلی خفیف و مختصر تمام  
؛  به جا آوردکند و قنوتش را طول ندهد( سپس نماز فریضه را پس از آن ا  یک سورۀ کوتاه اکتف

را پس   کند و نافله اما اگر وقت نافله تمام شود و چیزی از آن را نخوانده باشد فریضه را شروع 
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 . به جا آورداز آن 

نافلهپرسش:   آیا مجاز هستم که  از  من به توضیح بیشتری نیاز دارم:  های ظهر را پس 
صورت جای آورم؟ و آیا در این حالت باید نماز نافله را به نیم ساعت از زوال ]نیمروز[ به گذشت  

 صورت ادا؟قضا بخوانم یا به 
شما مجاز هستی، اما اگر نیم ساعت از زوال گذشته باشد بهتر است نماز فریضه  پاسخ:  

 ادا بخوانی.  نیت جا بیاوری و سپس نافله را به  را به 

ن پس از ادای نماز ظهر یک ساعت و نیم گذشته باشد آیا جایز  اگر در زمستاپرسش:  
 دیگری؟  نیت های عصر قبل از نماز عصر خوانده شوند؟ با چه نیتی؟ ادا یا  است نافله 

اگر وقت نافله گذشته باشد بهتر است خواندن فریضه مقدم داشته شود و پس از  پاسخ:  
 صورت ادا خوانده شود.آن، نافله به 

 ز است نافلۀ ظهر پیش از زوال خوانده شود؟ آیا جایپرسش: 
انداختن نافلۀ ظهر قبل از نیمروز جایز نیست مگر در روز جمعه؛ در روز جمعه  پیش پاسخ: 

افزاید  عالوه چهار رکعت نیز میو به   به جا آوردتوان نافلۀ ظهر و نافلۀ عصر را پیش از زوال  می
های ظهر و عصر به اضافۀ  شانزده رکعت نافله ـ   شودکه نافلۀ جمعه بیست رکعت میطوری به 

 خواند.و دو رکعت از این چهار رکعت را هنگام زوال ]نیمروز[ می ـ چهار رکعت دیگر

 وقت نافلۀ مغرب چگونه است؟پرسش: 
شدن سرخی  که قبل از ناپدیداز مغرب است تا هنگامی وقت نافلۀ مغرب پس از نم پاسخ:  

رفتن سرخی  زبین وقت باقی بماند؛ اگر فرض شود که وقت ا مغرب به مقدار ادای نماز عشا  
باشد و برای ادای نماز عشا به پنج دقیقه وقت نیاز داشته باشد، معنایش این   7مغرب ساعت 

 یابد. امتداد می  6:55خواهد بود که وقت نافلۀ مغرب بعد از نماز مغرب تا ساعت 

سرخی مغرب[ برسد و هنوز نافلۀ مغرب  رفتن  حال اگر به این وقت ]وقت ازبین پرسش:  
 را نخوانده باشد یا فقط مقداری از آن را خوانده باشد، حکمش چیست؟
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اگر اصاًل نافلۀ مغرب را نخوانده باشد ابتدا فریضه )یعنی نماز عشا( را بخواند سپس  پاسخ:  
را خوانده باشد،    اندازۀ یک رکعت از نافله ، ولی اگر حتی به به جا آوردنافلۀ مغرب را پس از آن  

 کند و فریضه را پس از آن بخواند. آن را کامل  

 وقت نافلۀ عشا چگونه است؟پرسش: 
شود و  نده میخوا صورت نشسته  نافلۀ عشا دو رکعت است که بعد از نماز عشا به پاسخ:  

با ادامه نافلۀ عشا خاتمۀ نوافل  وقت فریضه امتداد مییافتن  وقتش  یابد و شایسته است که 
 ر داده شود. قرا 

 چگونه است؟ نمازشب وقت پرسش: 
تر باشد فضیلتش  که به فجر نزدیک  و هرقدرشب است ، بعد از نیمه نمازشب وقت پاسخ: 

 است. ـیعنی فجر صادق ـبیشتر خواهد بود، و انتهای وقتش طلوع فجر دوم  

 شب خوانده شود؟ پیش از نیمه   نمازشبآیا جایز است  پرسش: 
اش( مانعش  جایز نیست مگر برای مسافری که مسافرتش )یعنی مسافرت شبانه پاسخ:  

 شود.گردد یا جوانی که رطوبت سرش )سنگینی خواب( مانعش می می

بعد از فوت وقتش بهتر است یا خواندن آن پیش از    نمازشبآیا خواندن قضای  پرسش:  
 شب؟ نیمه 

 شب است. ن بعد از فوت وقت، بهتر از خواندنش پیش از نیمهکردن آقضا پاسخ: 

بخواند با چه چیزی    نمازشب اگر فجر دوم )فجر صادق( طلوع کرد و بخواهد  پرسش:  
 ؟کندشروع 

را نخوانده    نمازشب حداقل چهار رکعت از    در حالی کهاگر فجر صادق طلوع کند  پاسخ:  
آورد، و  جا می خواند سپس فریضۀ صبح را به باشد ابتدا نافلۀ نماز صبح )یعنی دو رکعت( را می 

خواند و وضعیت او به همین صورت خواهد بود  را پس از آن می   نمازشب اگر خواست قضای  
از نماز صبح می را پیش  نافلۀ صبح  تا هنگامی)یعنی  که سرخی مشرق طلوع نکرده  خواند( 
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اشد؛ اگر سرخی مشرق طلوع کند و بخواهد نماز بگزارد قبل از نافله، نماز واجب ]نماز صبح[  ب
 خواند. را می  نمازشب خواند، سپس اگر بخواهد نافله و پس از آن را می

را    نمازشبرا خوانده باشد حتی اگر فجر طلوع کرده باشد    نمازشباما اگر چهار رکعت از  
می به  تمام  )صورت مختصر  سوره کند  همراه  به  فاتحه  یا  فاتحه،  خواندن  به  کوتاه  یعنی  ای 

آورد. اگر بخواهد  جا می دهد( و پس از آن فریضه را بهکند و قنوتش را طول نمیبسنده می
که سرخی مشرق طلوع  تواند چنین کند تا هنگامینافلۀ صبح را پیش از نماز واجب بخواند می 

   نکرده باشد.

 ، نافلۀ فجر باقی ماند. وقت این نافله چه هنگام است؟ هااز اوقات نافله پرسش: 
بله؛ وقت آن بعد از طلوع فجر اول است و جایز است پیش از آن نیز خوانده شود  پاسخ:  

که در این صورت بهتر است پس از آن تکرار شود، و وقت آن تا طلوع سرخی مشرق ادامه  
این معنا که اگر سرخی مشرق طلوع    دارد، پس از این زمان، خواندن فریضه اولویت دارد، به 

کند،  ، نافلۀ فجر را ادا نماید و پس از آن اگر خورشید طلوع نکرده باشدکند اول فریضه را ادا 
  ـدر صورت تمایل ـن فریضه، خورشید طلوع کرده باشد، نافلۀ فجر را  به جا آورداما اگر پس از 

 بخواند. قضا   نیت به  

نمازها گفته شد مربوط به ادای نمازها بود، اما قضای نمازهای  آنچه از اوقات  پرسش:  
 ها چگونه خواهد بود؟ های آنروزانه و نافله 

در هر زمانی  گانه،  های پنج که وقت فریضۀ فعلی تنگ نشده باشد فریضه مادامیپاسخ:  
نمازهای واجب  همچنین می  توانند قضا شوند؛می امواتـتوان سایر  آیات و  نماز  تا    ـمثل  را 

که داخل وقت  ؛ همچنین تا هنگامیبه جا آورد که وقت فریضۀ فعلی تنگ نشده باشد  هنگامی
  ها را در هر وقتی خواند یا قضا کرد.توان نافلهای نشده باشد می فریضه 
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 مسائلی مربوط به اوقات مناز: 

که در کشورهای غیر   اعتماد کرد   آیا جایز است در شناخت وقت، به تقویِم زمانی پرسش:  
 ؟ؤمن نیستند تنظیم شده استاسالمی یا کشورهای اسالمی که اهلش م

بنابراین پیش    ؛ کردتوان طبق آن عمل  اگر تقویم موافق با اوقات شرعی باشد می پاسخ:  
داشتن آن با  بارۀ تقویم و میزان دقت و مطابقتاز اقدام به عمل به آن ابتدا باید به تحقیق در 

 توجه شود. اوقات شرعی 

شایسته است به مسئلۀ نماز در قطب و جاهایی که خورشید مدتی از زمان طلوع  پرسش: 
...  کند وط مدتی کوتاه پرتوافکنی می شود، یا فق آنکه مدتی پنهان  کند بی کند یا طلوع مینمی 

 گزاردن چگونه خواهد بود؟ رداخته شود. در چنین جاهایی نماز پ
 شده سه حالت دارد: نماز در جاهای یادپاسخ: 

یعنی همراه با تاریکی   صورت صحیح و کلی مشخص باشد؛وب به اینکه طلوع و غر   اول:
طبق طلوع و غروب    ـ به همان صورتی که گفته شدـ و روشنایی و فجر صادق؛ در این حالت  

 شود.عمل می 
پیش از  اینکه طلوع و غروب مشخص باشد ولی تاریکی و روشنایی )فجر صادق(    دوم:

 طلوع مشخص نباشد، که این حالت به دو شکل خواهد بود: 
شدن خورشید بیش از یک ساعت و نیم باشد؛ که در این  اینکه طول شب یا پنهان   .الف

صورت وقت نماز مغرب، غروب خورشید است و وقت نماز فجر، یک ساعت و نیم پیش از  
 خواهد بود.  طلوع خورشید تا طلوع خورشید 

یا پنهان   اینکه طول   .ب این  شب  باشد؛ که در  یا کمتر  نیم  شدن خورشید یک ساعت و 
زمانی که برای ادای دو نماز مغرب و عشا  صورت وقت نماز صبح بعد از غروب و بعد از مدت 

مثال اگر غروب ساعت    عنوانیابد؛ به شود و تا طلوع خورشید ادامه میکشد شروع میطول می
ساعت وقت کافی باشد، وقت نماز صبح از  رب و عشا ربع برای خواندن نماز مغشش باشد و  
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توانیم بگوییم که وقت نماز  ربع تا طلوع آفتاب خواهد بود، و در این وضعیت نمی و ساعت شش 
چراکه طبق فرض، طول شب یا    و نیم پیش از طلوع تا طلوع آفتاب است؛   ساعت  صبح یک 

 . استشدن خورشید یک ساعت و نیم یا کمتر پنهان 
تا پیش از    ـ با همین توضیح ـعیت نماز در حالت دوم بود. وقت امساک ]روزه[ نیز این وض

کند که غروب خورشید یک ساعت  و فرقی نمی  حتی اگر یک لحظه باشد شید است،  طلوع خور 
 باشد یا ده ساعت. 

ساعت یا روز  24؛ در این حالت یا شب  ص نباشند تشخیاینکه طلوع و غروب قابل   سوم:
ساعت شب  12ساعت روز و  12هر دو وضعیت باید زمان را به    ساعت استمرار دارد که در24

 کند. تقسیم  
می معّین  را  زمان  دو  این  چگونه  حدوکند؟  اما  از  یعنی  هرکدام  چگونه  12د  را  ساعت 

 کند؟ مشخص می
تواند وسط روز را از باالترین نقطۀ قرص خورشید در آن  بودن روز میدر وضعیت مستمر 

 خواهد بود.  ـساعت 12یعنی نیمۀ ـبیابد و این نقطه، نصف روز   روز 
زمانی که بیشترین روشنایی    ـ کندیعنی خورشید طلوع نمی ـاگر شب استمرار داشته باشد 

 خواهد بود.  ـساعت 12یعنی نیمۀ ـوجود دارد نصف روز  
از آن نقطه  ]ندر هر دو وضعیت حدود شش ساعت پیش  یمروز[ طبق آن  ای که زوال 

شود طلوع فرضی و حدود شش ساعت پس از آن غروب فرضی خواهد بود، و علت  تعیین می
تقسیم  شبانه این  هر  که  است  آن  شد ـروز  بندی  گفته  که  روشی  و  12به    ـطبق  روز  ساعت 

 .شودمی ساعت شب تقسیم 12
در آن نماز    که   آنچه مشخص شد نصف روز یعنی وقت زوال ]نیمروز[ است؛ یعنی وقتی 

 خواند.ظهر و عصر را می 
وقت نماز صبح از یک ساعت و نیم پیش از طلوع فرضی تا خوِد طلوع فرضی خواهد بود؛  

ترتیب    این   صبح خواهد بود و به   6باشد طلوع فرضی ساعت    12بنابراین اگر نیمروز ساعت  
 صبح خواهد بود.  4:30که شروع وقت نماز صبح ساعت  شودمیمشخص 
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 خواند.نماز مغرب را نیز هنگام غروب فرضی می
 کند. روزه، بر زمان طلوع و غروب و وقت نماز صبح و مغرب اعتماد می  خصوصدر 

داند فرایضش را چگونه  کسی که زندانی است و اوقات نماز یا شب و روز را نمیپرسش:  
 کند؟ادا می

شدن وقت را به دست آورد، فرایضش را  اگر بتواند ظن و گمان یا احتمال داخل پاسخ:  
انجام می  آورده است  به دست  احتمالی که  یا  نتواند حتی  طبق ظن و گمان  اگر  دهد، ولی 

بودن  دست آورد فرایضش را بر مدت بیدار چنین ظن و گمانی را حتی در حد یک احتمال به  
خواند واهد کرد: وقتی از خواب بیدار شد نماز صبح را می کند و چنین عمل خخویش تقسیم می

آورد و بین این دو )یعنی بین فجر و مغرب(  جا میو پیش از آنکه بخوابد نماز مغرب و عشا را به
 خواند.نماز ظهر و عصر را می 

 احکام اوقات مناز

 گزاردن مدن یکی از عذرهای مناز آپیش   . 1

در حالی  پیش بیاید    ـ مثل جنون یا حیضـخواندن  مانع از نماز اگر یکی از عذرهای  پرسش:  
 و ادای فریضه سپری شده باشد، حکم چیست؟  1از وقت نماز به مقدار طهارت  که

کردن ساقط  قضای آن پس از رفع عذر واجب است، ولی اگر غیر از این باشد قضا پاسخ: 
 شود.می

 دارد؟ و اگر مانع )عذر( رفع شود چه حکمی پرسش: 
اگر مانع رفع شود و برای طهارت و یک رکعت از فریضه زماِن کافی داشته باشد  پاسخ:  
 . کندست و اگر کوتاهی کند پس از آن باید قضا ادا  نیتو نمازش با   به جا آوردالزم است  

 
 کردن. )مترجم(وضوگرفتن یا غسل  .1
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اگر پیش از غروب مقداری وقت باقی مانده باشد که تنها برای ادای یک فریضه  پرسش:  
 ای ادای دو فریضۀ ظهر و عصر کافی نباشد، چه حکمی خواهد داشت؟ کافی باشد ولی بر 

الزم است همان یک نماز را بخواند و نه چیز دیگر که این نماز طبق فرض مذکور،  پاسخ:  
 .استنماز عصر 

اگر پیش از فجر )وقت اضطرار نماز مغرب و عشا( وقت کافی برای ادای چهار  پرسش:  
برای ادای دو نماز مغرب و عشا کافی نباشد، چگونه عمل  رکعت داشته باشد ولی ]این وقت[  

 کند؟ 
این نماز طبق فرض مذکور    الزم است تنها یک نماز را بخواند و نه دیگری را، کهپاسخ:  

 . نماز عشاست

اگر پیش از غروب، وقت کافی برای طهارت و پنج رکعت داشته باشد چه حکمی  پرسش:  
 خواهد داشت؟

 خواند.صر( را پیش از غروب می دو فریضه )ظهر و عپاسخ: 

اگر پیش از فجر، وقت کافی برای طهارت و چهار رکعت )وقت اضطرار برای  پرسش:  
 مغرب و عشا( داشته باشد چه حکمی خواهد داشت؟ 

 .به جا آوردالزم است دو فریضه )مغرب و عشا( را پیش از فجر  پاسخ: 

 بالغ شدن کودک   . 2

  غ شود )نمازی که بر او واجب نیست؛ خواند بالنماز می   در حالی کهاگر کودکی  پرسش:  
 خواند( حکمش چه خواهد بود؟صورت مستحبی میبلکه خودش به 

 دو وضعیت وجود خواهد داشت:پاسخ: 
سال  14شدن  مثل سن )کامل ـ کند  شود که طهارتش را باطل نمی اینکه با چیزی بالغ    اول:

را    ایکه در این صورت اگر وقت داشته باشد باید آن فریضه  ـسال برای دختر( 9برای پسر و  
به  میکه  مستحبی  تکرار  خوانده  صورت  را  مجددًا  صبح  نماز  شود  فرض  اگر  مثاًل  کند؛ 
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خوانده و پیش از طلوع خورشید بالغ شده است و هنوز وقت داشته باشد، باید نماز صبح را  می
خوانده   که  نمازی  آن  چراکه  بخواند؛  نماز  مجددًا  و  شده  محسوب  مستحبی  برایش  است 

اندازۀ کمتر از یک رکعت باقی مانده  اما اگر از وقت به   گیرد؛مستحب جای نماز واجب را نمی
کند؛ یعنی  دیگری نمی  نیتکند و برای نماز واجب،  خوانده کامل که می  را  باشد همان نمازی

وجوب تغییر    نیتبه    ـ ه داشتکـشدن، نیتش را از نماز مستحبی  الزم نیست پس از مکلف 
 دهد. 

که در این صورت    ـ مثل احتالمـ کند  میاینکه با چیزی بالغ شود که طهارت را باطل    دوم:
شود و باید غسل کند و اگر وقت  نش بوده است باطل می به جا آوردقطعًا نمازی که در حال  

 . به جا آوردباقی باشد فریضه را 

 شناخت وقت ظن و گمان در    . 3

 کردن به ظن و گمان کافی است؟ یا برای دانستن اوقات نماز، تکیه آپرسش: 
کردن به ظن و گمان جایز نیست؛  اگر راهی برای دانستن وقت داشته باشد اعتماد پاسخ:  

شدن ظنش  خت وقت سعی و تالش کند و با غالب داند باید برای شنابنابراین اگر وقت را نمی 
 نماز بخواند. 

شدن به وقت پیدا کند و نماز بخواند، سپس معلوم شود  اگر ظن غالب به داخل پرسش:  
 که ظنش غلط بوده آیا الزم است دوباره بخواند؟ 

از داخلاگر غلط پاسخ:   به وقت نمازی که خوانده است آشکار  بودن ظنش پیش  شدن 
خواند وارد وقت نماز شود نمازش  نماز می  در حالی کهخواند، ولی اگر  شود نمازش را دوباره می 

کند، حتی اگر پیش از سالم معلوم شود؛ مثاًل اگر نماز صبح را به گمان اینکه  را تکرار نمی 
دادن بفهمد که خطا کرده،  وارد وقتش شده است بخواند سپس در حال تشهد پیش از سالم 
سپس وارد وقت شود نمازش  نمازش صحیح است. آری، اگر سالم دهد و نمازش را تمام کند،  

 خواند.را دوباره می 
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را به پرسش:   نمازش  از وقت بخواند  اگر  از روی فراموشی پیش  یا  یا نادانسته  طور عمد 
 حکمش چه خواهد بود؟ 

 نمازش باطل است. پاسخ: 

سپس معلوم شود که وارد وقت نماز نشده    ، نماز بخواند  اگر هنگام شنیدن اذانپرسش:  
 بوده، حکم نمازش چیست؟ 

 کند. نمازش را تکرار  پاسخ: 

 ترتیب در قضای منازهای یومیه   . 4

 روز ترتیبی وجود دارد؟ های یومیۀ یک شبانه کردن فریضهآیا برای قضا پرسش: 
گردن دارد    ای شود و یادش بیاید که از همان روز نمازی بر بله، اگر داخل فریضه پاسخ:  
ممکن نباشد    نیت کند و اگر تغییر که بازگشتن برایش ممکن باشد نیتش را عوض تا هنگامی

 آورد.جا میباید ابتدا نمازش را کامل کند و پس از آن، آنچه را فوت شده به 
آید که نماِز صبِح  خواند و یادش میشدن بیشتر: شخصی نماز ظهر میمثالی برای روشن 

همان روزش قضا شده است، حال اگر در رکعت اول یا دوم یادش بیاید باید نیتش را از نماز  
ظهر به نماز صبح تغییر دهد، تشهد بگوید و در رکعت دوم سالم بدهد، سپس اقدام به خواندن  

سوم یا چهارم از نماز ظهر به یاد بیاورد، واضح است که تغییر    ؛ ولی اگر در رکعتکندنماز ظهر  
آوردنش  جاید نماز ظهری را که در حال به از ظهر به صبح قطعًا ممکن نیست، بنابراین با نیت

 . به جا آورداست کامل کند و پس از آن، قضای نماز صبح را 

 ؟ استرتیب کردن دو یا چند روز متفاوت نیز مشروط به رعایت ت آیا قضا  پرسش:
تواند قضای  شرط نیست؛ پس می   ایمسئله کردن برای چنین  رعایت ترتیب در قضا پاسخ:  

  . به جا آوردصبح یک روز را پیش از قضای ظهر روِز قبل از آن 
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 های مبتدئه نافله   . 5

 های مبتدئه چیست؟ منظور از نافله پرسش: 
می نافله پاسخ:   نماز  استحباب  برای  مکلف  شخص  که  است  اسباب  هایی  و  گزارد 

به  شدهشناخته  رکعت  دو  مثاًل  ندارد؛  الله»  نیتای  الی  خداوند( )نزدیک   «قربة  به    شدن 
شان متنی وارد  ای باشد که بر اسباب و چگونگیشدههای شناخته آنکه از نافله خواند، بی می

 شده است. 

نافله پرسش:   وقتآیا  در  مبتدئه  مکروه  های  خورشید  غروب  و  طلوع  مثل  معینی  های 
 ؟است

بودن خورشید، بعد  طلوع خورشید، غروب خورشید، آشکار های مبتدئه هنگام  نافله پاسخ:  
 از نماز صبح و بعد از نماز عصر مکروه نیست. 

 

 ها قضای نافله   . 6

 کند؟ شده را قضا های فوت تواند نافله چه وقت می پرسش: 
حتی  ـشود شتاب کند  های شب فوت می مستحب است در قضای آنچه از نافله پاسخ:  

های روز فوت  و منتظر شب نشود؛ و مستحب است در قضای آنچه از نافله   ـاگر در روز باشد 
 و منتظر روز بعد نشود.  ـحتی اگر در شب باشد ـ   کندشود تعجیل می

 مناز اول وقت   . 7

 ه شود؟ به جا آوردآیا بهتر است تمام نمازها در اول وقتشان پرسش: 
 : مسئلهه شود مگر در چند به جا آوردهر نمازی بهتر است در اول وقتش پاسخ: 

انداختن ادای  تأخیر آید؛ که در این صورت بهمی مغرب و عشا برای کسی که از عرفات    .1
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روند( نسبت  وقوف در عرفات به آنجا مینماز مغرب و عشا در مزدلفه )جایی که حاجیان بعد از  
 چهارم شب برسد. حتی اگر به یک  ،به اول وقت اولویت دارد

 به تأخیر افتد.  ـیعنی سرخی مغربی ـ شدن سرخی شفق  نماز عشا؛ بهتر است تا ناپدید .2
ل )کسی که نافله را میُمتن  .3 شان  اندازد تا نافله نماز ظهر و عصر را به تأخیر می  خواند(؛فِّ

 . به جا آورد را 
اندازد نماز ظهر را تا آخر وقتش به تأخیر می  ای که غسل بر او واجب است؛ ستحاضه م .4

اندازد تا نماز  تا ظهر و عصر را با یک غسل انجام دهد، و مغرب را تا آخر وقتش به تأخیر می 
 . به جا آوردمغرب و عشا را با یک غسل 

 انداخنت مناز بعدی بر مناز قبلی پیش   . 8

نماز عصر شود  مثال اگر گمان کند نماز ظهر را خوانده است و مشغول    عنوانبه پرسش:  
 حل چیست؟سپس یادش بیاید راه

  صورتیدهد، و در نیتش را به ظهر تغییر  اگر در حین خواندن نماز عصر یادش بیاید  پاسخ:  
ه است باید نماز ظهر را  به جا آوردکه تا پایان نماز یادش نیاید، اگر عصر را در اول وقت ظهر  

  در حالی که ، و اگر در وقت مشترک یادش بیاید یا  به جا آورد بخواند و سپس دوباره عصر را  
کند و باید پس  خواند وارد وقت مشترک شود، نماز عصر برایش کفایت می ]نماز[ عصر را می 

 . به جا آوردآن نماز ظهر را از 

آوردن نماز عشا پیش از مغرب نیز به همین صورت  جاهمانند سؤال پیشین، آیا به پرسش:  
 است؟

را داشته باشد نیتش را به مغرب تغییر    نیتدادن  ه؛ اگر یادش بیاید و امکان تغییر بلپاسخ:  
یادش بیاید )مثاًل در    نیتشدِن تغییِر  ز آن بخواند و اگر پس از غیرممکن دهد و عشا را پس ا 

رکعت چهارم یا پس از اتمام نماز یادش بیاید( در این صورت اگر عشا را در وقت مخصوص  
کند، وگرنه نماز عشا برایش  تکرار    ه است، نماز مغرب را بخواند، سپس عشا را به جا آوردمغرب  
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 آورد. جا میکند و مغرب را پس از آن به کفایت می 

 قبله .3

قبله  که شامل چند سرفصل خواهد بود: تعیین قبله، ُمسَتقِبل )کسی که واجب است روبه 
قبله بودن است( و  )مواردی که انجامشان نیازمند روبه   کرد قبله  بایستد(، آنچه باید برایش روبه 

 . شدن قبلهمختل در پایان: احکام مربوط به 

 تعیین قبله

 قبله چیست؟ پرسش: 
کعبپاسخ:   باشد  مسجدالحرام  در  که  کسی  برای  باشد  قبله  حرم  در  که  کسی  برای  ه، 

 ، و برای کسی که خارج از حرم باشد حرم است. مسجد

 شده است؟ نای شناخته کعبه است یا منظور همان ب ه، جهت آیا قبلپرسش: 
آن نماز خوانده    سمتبه نا؛ و اگر بنا از بین برود  قبله، جهت کعبه است نه خوِد بپاسخ:  

 شود.می

پایین پرسش:   یا  باالتر  از کعبهکسی که مکانش  باشد    است  تر  یا کسی که داخل کعبه 
 خواند؟چگونه نماز می 

گزارد؛ و اگر داخل کعبه  سمت کعبه نماز میتر از آن است به باالتر یا پایین کسی که  پاسخ:  
گزارد؛ و البته خواندن فریضه داخل  یک از دیوارهایش که بخواهد نماز می سمت هر باشد به 

 کعبه کراهت دارد. 

 وان نماز خواند؟ تروی کعبه چگونه میپرسش: 
که  پاسخ:   را  کعبه  سطح  از  مقداری  می سمتبه باید  نماز  باقی  ش  خود  مقابل  در  گزارد 

طوری نماز بگزارد که چیزی از کعبه    ها و منتهای کعبهبگذارد، به این معنا که نباید در کناره
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نماز   در  نیست    شود،میش متوجه  سمتبه که  نماند. الزم  برخی  به ـباقی  از عامه  صورتی که 
 چیزی در مقابل خود نصب کند و آن را قبلۀ خود قرار دهد.  ـاند سنت[ گفته ]اهل

 روی درب که باز باشد، چگونه باید نماز خواند؟ه داخل کعبه و روب پرسش: 
خواند در مقابل خود باقی بگذارد، به  ش نماز می سمتبه باید مقداری از کعبه را که  پاسخ:  

 کرد. ی کعبه بود چنین می همان صورتی که اگر باال 

ی از آنان از جهت  اگر صف مأمومین در مسجدالحرام به حدی َطویل شود که برخپرسش:  
اند صحیح  آیا نماز کسانی که از جهت کعبه خارج شده   ،بودن به آن خارج گردندروکعبه و روبه 

 است؟
 .شودمی اند باطل نماز کسانی که از جهت کعبه خارج شده پاسخ: 

 گزارند؟ های دور از کعبه هستند چگونه نماز میکسانی که اهل سرزمین پرسش: 
ت رو کنند؛ بنابراین  رکنی که در جهت خودشان اس  سمتبه اهل هر سرزمینی باید  پاسخ: 

  سمت به ند، اهل شام  کنسمت رکن عراقی که حجراِلسود در آن است رو میاهل عراق به 
 رکن یمانی.  سمتبه رکن مغربی و اهل یمن   سمت به رکن شامی، اهل مغرب 

 شان را بشناسند آیا راهی برای این کار وجود دارد؟ اگر اهل عراق بخواهند قبله پرسش: 
شود؛ حال اگر ستارۀ قطبی را بشناسد  قبلۀ اهل عراق بین جنوب و غرب واقع می پاسخ:  

جنوب بایستد قبله میان راست و    سمت به واهد شناخت، پس زمانی که  شمال و جنوب را خ
 گردد.رویش واقع می روبه

 کننده به قبله(مستقبل )رو

 چه چیزی بر وی واجب است؟پرسش: 
سوی قبله رو کند. اگر جهت  در صورت دانستن جهت قبله واجب است در نماز به پاسخ:  

 کند.رسانند اعتماد  گمان را میهایی که ظن و قبله را نداند بر نشانه 
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رسانند  هایی که ظن و گمان میهایی از نشانه توانید برای جهت قبله نمونه آیا می پرسش:  
 بیان کنید؟ 
داند در شهری است که در  مثال اگر شخصی در ترکیه یا یونان باشد و می   عنوانبه پاسخ:  

طور  به این صورت که قبله نسبت به او به   تواند از این نشانه بهره گیرد؛ شمال مکه قرار دارد می
طول   نیز  و  مکه  جغرافیایی  طول  وی  اگر  همچنین  است؛  واقع  جنوب  جهت  در  تقریبی 

او در جنوب  تواند تعیین کند که مکه نسبت به  که در آن هست بداند می   را   جغرافیایی شهری
ها  تواند بر اساس آنهایی را که میواقع شده است؛ پس او نشانه   ...شرقی یا جنوب غربی یا

تواند به ستارۀ قطبی  . اگر جهات چهارگانه را نیز نداند می کندجهت قبله را تعیین کند گردآوری  
 و طلوع و غروب خورشید اعتماد کند. 

آوردن ظن و گمان به  دستوتالش برای به )اجتهاد یعنی سعیاگر اجتهاد کند  پرسش:  
 کار کند؟ د چه جهت قبله( و کسی برخالف اجتهاد او خبر ده

 کند. تر است عمل  کند صحیح به چیزی که گمان میپاسخ: 

راهی برای اجتهاد برای    ـشدن و نظایر آن مثل بیماری، حبس ـ اگر بنا به علتی  پرسش:  
و  دستبه  باشد  نداشته  قبله  جهت  دهد  ی کافر   شخص آوردن  خبر  قبله  به جهت  را  آیا    ،او 

 تواند طبق خبر او عمل کند؟ می
 کند.اگر به صحت خبرش گمان داشته باشد به خبرش عمل  پاسخ: 

 خوانند اعتماد کند؟ تواند بر قبلۀ شهری که در آن نماز میآیا میپرسش: 
 کند. داند جهت آن قبله بر مبنای ناصحیحی بنا شده است بر آن اعتماد  اگر نمی پاسخ: 

 نما و محراب مساجد بسنده کرد؟ ر تعیین قبله به قطب توان دآیا میپرسش: 
می پاسخ:   محرابآری؛  به  قطب توان  و  را  ها  قبله  همیشه  است  بهتر  و  کرد  بسنده  نما 
 نما تعیین کنید. وسیلۀ قطب خودتان به 

 کند؟ چه   ـمثل نابینا ـ آوردن قبله اجتهاد کند  دست تواند برای بهکسی که نمی پرسش: 
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 کند. یگران اعتماد  به دپاسخ: 

 کند؟ اگر جهت قبله را نداند و ظن و گمان نیز نداشته باشد چه  پرسش: 
جهت یک  اندازۀ کافی داشته باشد یک نماز را به چهار جهت و در هر اگر وقت به پاسخ:  

مرتبه بخواند و اگر وقت برای این کار تنگ باشد به مقداری که وقت دارد به جهات مختلف  
نماز  نماز بگزارد؛   باید به دو جهت  نماز در دو جهت کافی بود  ادای  برای  اگر وقت  بنابراین 

 بگزارد و اگر وقت فقط برای یک نماز کافی بود به هر جهتی که بخواهد نماز بگزارد.

 آیا بر مسافر واجب است که رو به قبله کند؟ پرسش: 
 بله؛ واجب است رو به قبله کند. پاسخ: 

؟ و در این صورت چگونه  به جا آوردآیا جایز است مسافر نماز واجب را بر مرکب  پرسش:  
 کند؟ رو به قبله  

و باید    به جا آورد جایز است مسافر در هنگام ضرورت چیزی از فرایض را بر مرکب  پاسخ:  
ر  کند و هتواند رو به قبله  ؛ حال اگر ممکن نباشد، آن مقدار از نمازش را که میکند رو به قبله 

دهد و اگر ممکن نبود فقط  قبله تغییر جهت    سمتبه بار که مرکب تغییر جهت دهد او هم  
کند حتی  را رو به قبله بگوید و اگر این امکان را هم نداشت نمازش کفایت می   االحرامتکبیرة 

 اگر رو به قبله نباشد. 

 شود؟می  آیا این حکم شامل اتومبیل، هواپیما و سایر وسایل نقلیۀ مدرن نیزپرسش: 
 شود.این حکم شامل اتومبیل، هواپیما و وسایل نقلیۀ مدرن نیز میپاسخ: 

شود چیست؟ آیا او همانند  رود و وقت نمازش تنگ می حکم کسی که پیاده می   پرسش:
 آورد؟جا میکسی است که در حال ضرورت، فریضه را روی مرکب به 

ه قبله بخواند؛ پس اگر  رود نماز را رو ب پیاده می   در حالی کهبله؛ به این معنا که وی پاسخ:  
رفتن تغییر  ند و هرگاه که در راهتواند رو ککردن به قبله را نداشت باید آن مقدار که می امکاِن رو 

 االحرام تکبیرة شود و اگر این کار هم ممکن نبود فقط برای  سوی قبله منحرف  جهت داد به 
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 کند حتی اگر رو به قبله نباشد. نبود نمازش کفایت می  کند و اگر این هم ممکنرو به قبله  

 ه شود؟ به جا آوردآیا در حالت داشتن اختیار جایز است نماز بر مرکب پرسش: 
ای سوار باشد که بتواند رکوع و سجود و واجبات دیگر نماز را  گونهاگر شخص به پاسخ:  

، در غیر این صورت  به جا آورد ب  تواند در حالت داشتن اختیار، فریضه را بر مرکانجام دهد می 
 تواند.نمی 

 آنچه باید برایش رو به قبله بود

 شدن واجب است؟قبله چه زمانی روبه پرسش: 
 زیر واجب است:   عناوینقبله بودن در روبه پاسخ: 

 نمازهای واجب، در صورت امکان؛ .1
 هنگام ذبح؛  .2
 هنگام احتضار میت و دفن و نماز بر او. .3

 بودن در نوافل واجب است؟قبله روبه آیا پرسش: 
 بهتر است در نوافل رو به قبله بود و واجب است پشت به قبله نباشد. پاسخ: 

 ؟ به جا آوردتوان نافله را بر مرکب آیا میپرسش: 
 .به جا آوردتوان نافله را بر مرکب  چه در وطن و چه در سفر میپاسخ: 

 ؟ به جا آوردتوان نافله را به جهتی غیر از قبله  آیا میپرسش: 
که پشت  توان چنین کرد؛ البته تا هنگامی در وطن خود با وجود کراهت شدید می پاسخ:  

 . شودمیبه قبله نباشد که در این صورت )یعنی اگر پشت به قبله کند( نمازش باطل 

 بودن، واجب نیست؟ قبله چه هنگامی روبه پرسش: 
توان رو به قبله کرد واجب نیست؛ مانند نماز مطارده ]در حال نبرد[  جایی که نمی   در پاسخ:  

توان آن را  و هنگام ذبح حیوان گریزپا )مانند حیوانی که دچار جنون یا بیماری است که نمی
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مثال در چاه افتاده است(   عنوانکرده )مانند حیوانی که به کرد( و حیوان سقوطقبله    سمتبه 
 سوی قبله وجود نداشته باشد. که امکان برگرداندنش به  طوریبه 

 

 شدن قبلهاحکام مربوط به خمتل

 اند از: عبارت   شدن قبلهمختل برخی از احکام مربوط به 

  ود شخصی دیگر، بر رأی و تالش خودشآیا صحیح است که شخص نابینا با وجپرسش:  
 در تعیین قبله اعتماد کند؟ 

علت  پاسخ:   به  میناتواننابینا  رجوع  دیگران  به  اجتهاد،  از  وجود  بودنش  با  اگر  کند. 
ای که خودش یافته است بر رأی و نظر خودش اعتماد کند آنچه  شخصی بینا بر اساس نشانه 

انجام داده است و نمازش، صحیح خواهد بود، در غیر این صورت اگر در تعیین قبله خطا  
 کرده باشد باید نمازش را تکرار کند.

به   پرسش: اشتباهش  اگر  سپس  بگزارد  نماز  جهتی  به  وقت  تنگی  یا  ظن  غلبۀ  دلیل 
 کاری انجام دهد؟ مشخص گردد باید چه 

اگر در حد راست و چپ منحرف شده باشد ولی پشت به قبله نباشد نمازش صحیح  پاسخ:  
ر  کند؛ ولی اگر پشت به قبله باشد، اگر داست و نمازش را در وقت یا خارج از وقت تکرار نمی 

اما    کند؛ کند و اگر خارج از وقت باشد نمازش را تکرار نمی وقت نماز باشد نمازش را تکرار می
سوی قبله رو کند )یعنی  که قبله اشتباه است، باید در هر حال به اگر در حین نماز معلوم شود

 کند. کند( و نماز را تکرار نمی قبله رو    سمتبه خوانده حاال به هر سمتی که نماز می 

سپس داخل وقت نماز دیگری    ،اگر برای یافتن جهت قبله برای نماز تالش کند پرسش:  
 کند؟ اش بسنده تواند به اجتهاد قبلی شود، آیا می 
اگر تردیدش در یافتن جهت قبله تکرار شود باید دوباره اجتهاد کند و مجددًا برای  پاسخ:  
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قبله تالش   اجتهاد قبلی  کند؛ یافتن جهت  این صورت طبق  به  اش عمل می در غیر  و  کند 
 کند. گزارد و اجتهاد دیگری نمیهمان جهتی که بر آن نماز گزارده است، نماز می 

 *** 

 منازگزارلباس  .4

 بیان خواهد شد:   مسئله احکام آن طی پرداخنت به هشت  

 مناز در پوست مردار .1

جایز    ـمانند پوست گوسفند ـگوشت آیا خواندن نماز در پوست مردار حیوان حالل پرسش:  
 است؟

 شده باشد و چه دباغی نشده باشد. جایز نیست؛ چه دباغی پاسخ: 

 چیست؟کردن معنای دباغی پرسش: 
اش را لودگیخصوصی نرم کرد و رطوبت و آَدَبَغ الِجلَد: یعنی پوست را با مادۀ به پاسخ:  

 .کرد آماده  زدود و آن را جهت استفاده 

 توان در پوستش نماز خواند؟گوشت بمیرد آیا می اگر حیوانی حرامپرسش: 
ه باشد )یعنی  بودنش پاک و تذکیه شدگوشتی که در حال زنده پوست حیوان حرامپاسخ:  

صورت  اگر به  ـ مثل شیر، ببر و پلنگ ـصورتی که در شرع مقرر شده است ذبح شده باشد(  به 
 ولی نباید در نماز استفاده شود.   ، شرعی ذبح شود پاک خواهد بود

 ـ مثل نشستن روی آن یا پوشیدن آنچه از آن ساخته شده استـ آیا در غیر نماز  پرسش:  
 ؟ شوده تواند استفادمی

بردن آن در غیر نماز مشروط به دباغی نیست، ولی استفاده از آن پیش  کار بله؛ و به پاسخ:  
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 کردن مکروه است.از دباغی 

پذیر  تنهایی امکانآن به   ای باشد که نماز درگونهشده در نماز به اگر پوست پوشیده پرسش:  
گوشت نیز باشد، آیا  ان حرامو از پوست مردار یا از حیو  مثل ساعت، کمربند یا شبیه آن نباشد؛  

 خواندن با آن جایز است؟ نماز 
 جایز نیست. پاسخ: 

 حیات در آن جریان نیافته استخواندن در چیزی که مناز .2

 توان در آن نماز خواند؟ گوشت پاک است و می حالل آیا پشم، مو و َپر حیوان پرسش: 
شده و چه از  چه از حیوان زنده جدا شده باشد، چه از حیوان ذبح ـبله؛ پاک است  پاسخ:  

و نماز در آن جایز است. اگر از حیوان مرده جدا شده باشد فقط باید محل اتصال به    ـمرده
 جسد شسته شود. 

گوشت که حیات در آن جریان نیافته،  حیوان مردۀ حالل  در اجزای  نمازخواندنآیا  پرسش:  
 جایز است؟ 
مثل شاخ، دندان و  مرده که حیات در آن جریان نیافته؛ آنچه از اجزای حیوان   هر پاسخ:  

رفته، پس از شستِن محِل  شمار می بودن، پاک به اگر آن حیوان در هنگام زنده   چیزها؛ سایر  
رفته،  بودن، آن حیوان نجس به شمار میاتصال، نماز در آن جایز است، ولی اگر در هنگام زنده 

 همۀ آن نجس خواهد بود. 

گر  ـ ا ها جریان نیافته است که زندگی در آن در اجزای مذکور ـ   نمازخواندن حکم  پرسش:  
 گوشت باشد چیست؟از حیوان حرام

یک از اجزایش صحیح نیست حتی اگر  گوشت باشد نماز در هیچ اگر از حیوان حرامپاسخ:  
در خزی که   نمازخواندناما  ؛ذبح شرعی شده باشد، مگر خز خالص که نماز در آن جایز است

 در آن خز خرگوش و روباه به کار رفته باشد جایز نیست. 
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 خز چیست؟ پرسش: 
منظور از خز، خِز حیوان سمور و خز سمور آب رودخانه و خز سمور آب دریاست؛  پاسخ:  

را در نماز پوشید  که می باشدـ توان خز آن  اگر ذبح شرعی نشده  را و می  ـ حتی  توان خز آن 
  در نماز پوشید، و ذبح آن همانند ذبح سایر حیواناتی  ـ اگر ذبح شرعی شده باشد ـ همراه با پوست  

 است که خون جهنده دارند. 

از    ـ و سایر اجزای فاقد حیات ـاگر شک کنیم که آیا لباس از جنس مو و پشم  پرسش:  
 در این لباس جایز است؟  نمازخواندنگوشت، آیا  گوشت است یا حیوان حرامحیوان حالل 

 جایز نیست. پاسخ: 

 در پوستین منازخواندن .3

 در پوستین جایز است؟  نمازخواندنآیا پرسش: 
در پوستین روباه و خرگوش جایز    نمازخواندن پاسخ:   اما  پوستین سنجاب جایز است  در 

 نیست. 

در آن    نمازخواندناگر نداند که پوستین از سنجاب است یا روباه و خرگوش، آیا  پرسش:  
 جایز است؟ 
 خیر؛ جایز نیست. پاسخ: 

 در ابریشم منازخواندن .4

 تواند با لباسی از جنس ابریشم نماز بخواند؟ آیا انسان می  پرسش:
و  پاسخ:   ابریشم خالص  از  لباسی  پوشیدن  مردان  آن،    نمازخواندنبرای  در حال  با  جز 

و    ـاش قرار دهد ای از ابریشم را بر سینه که در جنگ مستحب است تکهـ جایز نیست    جنگ 
 مثل سرمایی که مانع از برداشتن ابریشم شود. نیز در هنگام ضرورت؛ 
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 بانوان چه حکمی دارد؟   خصوصدر   ]پوشیدن ابریشم[پرسش: 
 کلی پوشیدن ابریشم برای بانوان جایز است، چه در نماز و چه موارد دیگر.  طور به پاسخ: 

مانند بند لباس و کالِه بلند )در  ـنیست  کامل  لباسی که نماز با آن    خصوص در  پرسش:  
 اگر از ابریشم باشد چه حکمی دارد؟  ـ ...( چین وفرنگی، شاپو، عرقزمان ما مثل کاله 

 برای مردان جایز نیست. پاسخ: 

یا قرار آیا فرش پرسش:   ابریشم  با  برای سواری جایز  کردن  ابریشم روی زین اسب  دادن 
 است؟

 جایز است. پاسخ: 

 در آن چیست؟  نمازخواندندوزی شده باشد، حکم اگر لباس مرد با ابریشم لبه  پرسش:
 در آن کراهت دارد. نمازخواندنپاسخ: 

ترکیب شود  پرسش:   نماز در آن صحیح است  پنبه که  دیگر مثل  با چیزی  ابریشم  اگر 
 در آن جایز است؟  نمازخواندنکه ابریشم خالص به شمار نرود آیا پوشیدن و   طوریبه 

  ـچه بیشتِر آن از ابریشم باشد و چه مقدار کمترش ـ پوشیدن و نماز در آن جایز است  سخ:  پا
 ولی کراهت دارد.

 آیا جایز است که مرد در نماز با خود ابریشم حمل کند؟ پرسش: 
 جایز است. پاسخ: 

 کودک: آیا نماز کودک با لباس ابریشمی صحیح است؟  خصوصدر پرسش: 
 جایز است. پاسخ: 

متناسب با بحث ابریشم، پرسشی نیز مربوط به طال وجود دارد: آیا جایز است  پرسش:  
 مردان در نماز یا غیر نماز طال بپوشند؟ 

  جایز نیست. پاسخ: 
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 لباس غصبی .5

 در لباس غصبی جایز است؟  نمازخواندنآیا پرسش: 
 جایز نیست. پاسخ: 

  ی با آن ]لباس غصبی[ را بدهد چه حکم  نمازخواندناگر صاحب لباس اجازۀ  پرسش:  
 دارد؟

 اجازه به دو صورت است: پاسخ: 
اینکه مالِک لباس به شخص معینی اجازه بدهد )مثاًل بگوید به زید اجازه دادم که با    اول:

اجازه داده   به او  با آن لباس برای شخصی که نمازخواندن لباسم نماز بخواند(: در این صورت 
کند که شخصی که به او اجازۀ نماز داده شده، خودش غاصب  ی نمی شده، جایز است و فرق

اما چون غصب کرده    ،باشد یا شخصی دیگر؛ اما شخص غاصب با اینکه نمازش صحیح است
 کند.است گناه می 

طورکلی اجازه بدهد: در این  کردن شخصی خاص به اینکه مالِک لباس بدون معین دوم:
جا  نمازخواندنصورت   غیر غاصب  استبرای  خود    نمازخواندنولی    ، یز  برای  لباس  آن  در 

 غاصب جایز نیست. 

)مثل کمربند و جوراب(،    نماز در آن تمام نیستاگر لباس غصبی طوری باشد که  پرسش:  
 با آن لباس جایز است؟  نمازخواندنآیا 

 جایز نیست. پاسخ: 

 با کفش منازخواندن .6

 با کفش یا نعلین جایز است؟   نمازخواندنآیا پرسش: 
ای که انگشتان شصت پا را معلق در  گونه ای دارد به با کفشی که زیره  نمازخواندن پاسخ:  

اما با کفش    ؛ شود جایز نیستدادن انگشتان شصت بر زمین می د و مانع از قرار دار می  هوا نگه
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 و نعلینی که به این صورت نباشد جایز است. 

ای است که مانع رسیدن انگشتان شصت پا  کنندۀ نماز با آن، زیرهمنع آیا عامل  پرسش:  
 گیرد؟ای است که زیر پا قرار می شود یا زیره به زمین می
گرفتن انگشتان شصت پا بر زمین  ای است که مانع قرار شود زیره می آنچه مانع نماز  پاسخ:  

بر زمین تکیه کنند و بر    هستند که واجب است  شود؛ زیرا این دو انگشت از اعضای سجده می
 زمین قرار بگیرند. 

 سایر احکام لباس منازگزار .7

 آیا برای لباس نمازگزار شروط دیگری هم وجود دارد؟ پرسش: 
 شرط اینکه: چیزی غیر از آنچه گفتیم صحیح است، به در هر  نمازخواندنپاسخ: 

 باشد؛ ا از سوی مالکش اجازه داشته متعلق به نمازگزار باشد ی .1
 پاک باشد.  .2

  ـ مثل جوراب و کمربند و غیره ـ  نماز در آن تمام نیست بودن لباسی که  حکم نجس پرسش:  
 چیست؟

آن    نمازخواندن پاسخ:   با  نماز  که  نیست به در چیزی  تمام  اگر    تنهایی  است، حتی  جایز 
 شد. نجاستی در آن باشد که اگر در غیر این مورد بود، بخشیده نمی

باشد،  پرسش:   داشته  وجود  بدنش  یا  نمازگزار  لباس  در  نماز  حین  اگر  که  نجاستی  آن 
 چیست؟  ، شودبخشیده می
ها در کتاب طهارت  طبق آنچه در احکام نجاستـشود  نجاستی که بخشیده می پاسخ:  

 موارد زیر هستند: ـه است بیان شد
آید حتی  و بند نمی شود خوِن جراحت و زخمی که پرهیز از آن مشقت دارد و خوب نمی  .1

 اگر زیاد باشد؛ 
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های  متر باشد )غیر از موارد مربوط به خون سانتی   1اش کمتر از  لکۀ خونی که قطر دایره   .2
 گانۀ بانوان(. سه

 . شودها واجب است از بدن و لباس نمازگزار برطرف غیر از این  ایمسئله و در هر 

حکم کسی که در نماز عمدًا ]از خود[ خونی خارج کند و خون روی لباسش بیفتد  پرسش:  
 شده باشد، چیست؟و به مقدار بخشیده 

 اشکالی در نمازش نخواهد بود. پاسخ: 

چه عمدی باشد چه  ـماز  شدن خون از بدن نمازگزار حین نطورکلی آیا خارج به پرسش:  
 کند؟نمازش را باطل می ـغیرعمدی 

 کند.باطل نمی پاسخ: 

که نیازی به  ـ اگر کسی در لباسش منی ببیند و غسل جنابت کند و با آن غسل  پرسش:  
نماز بخواند، سپس معلوم شود که این لباس از آِن او نبوده است، حکم این نمازی    ـوضو ندارد 

 که بدون وضو خوانده چیست؟ 
اگر نیتش فقط غسل جنابت بوده، طهارت و نمازش باطل است، ولی اگر همراه  پاسخ:  

ها را هم کرده باشد طهارتش  غسل توبه یا شکر یا سایر غسل  نیت آن غسِل جنابِت اشتباهی، 
 نمازش هم صحیح است.  ـ دنبال آنبه ـصحیح و  

 آیا لباس مرد و زن در نماز متفاوت است؟پرسش: 
تن   جایز است کهپاسخ:   و  لباس  تنها در یک  برای زن جایز  مرد  اما  بخواند،  نماز  پوش 

را   تا روی پاها  از باالی سینه  بلندی که  بلند )پوشش  پیراهن  نیست مگر در دو تکه لباس: 
که با آن دو، تمام بدنش را  طوریبپوشاند( و روسری )پوششی که سر تا گردنش را بپوشاند( به 

 ها[ و روی دو پایش را بپوشاند. تا مچ  ها ]از سِر انگشتجز صورت و دست 

حکم نماز زنی که مقداری از مویش هنگام نماز آشکار شود و متوجه آن گردد  پرسش:  
 نمازش صحیح خواهد بود؟  ،چیست؟ آیا اگر آن را بپوشاند و نمازش را کامل کند 
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 نمازش صحیح است. پاسخ: 

 یر است؟پذبرای مرد امکان نمازخواندنصورت عریان آیا به پرسش: 
اگر مرد جلو و عقبش را بپوشاند جایز است عریان نماز بخواند، ولی کراهت دارد و  پاسخ: 

کند بپوشاند  چیزی که پیدا می و عقبش نیابد، باید آن را با هر   اگر لباسی برای پوشاندن جلو
را نمی  او  اگر کسی  نیافت  برای پوشاندن آن دو  اگر چیزی  با برگ درخت؛ و  باید  حتی  بیند 

 کند نشسته بخواند. ریان و ایستاده بخواند و اگر احساس ایمنی نمی ع

 شدن( چگونه خواهد بود؟ نشدن و دیده رکوع و سجودش در این دو حالت )دیده  پرسش:
 کند.جای رکوع و سجود، ایما و اشاره می به پاسخ: 

د معنای  و در بحث نماز فراوان ذکر شده است؛ آیا مقصو  امرایما و اشاره در این  پرسش:  
ضرورت    کردن با اعضایی مثل سر و دست و چشم و پلک( یا هنگام لغوی آن است )یعنی اشاره 

مثل نماز شخص عریان یا وارونه یا خوابیده به پهلو یا خوابیده به    در نماز، کیفیت خاصی دارد؛
 د و غیره ناتوان است؟شدن در رکوع و سجوپشت یا کسی که از خم 

 منظور، معنای لغوی آن است.پاسخ: 

 خواند؟کنیز و دختر کوچک چگونه نماز می پرسش: 
خواند. اگر کنیز را در وسط نماز آزاد کنند واجب است سرش  بدون روسری نماز می پاسخ:  

ره  را بپوشاند و اگر برای پوشاندن سرش نیازمند انجام کارهای بسیاری باشد نمازش را دوبا
کنندۀ نماز نیست به  گر در میان نماز با چیزی که باطلآورد؛ همچنین دختر کوچک ا جا میبه 

در این صورت واجب است سرش را بپوشاند و نمازش را تمام کند    ـواسطهمثاًل به ـبلوغ برسد  
  . آورد به جا و اگر نیازمند انجام کارهای بسیاری ]برای این منظور[ باشد باید نمازش را دوباره  
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 سایر احکام لباس منازگزار: 

سایر احکام خصوصشان سخن گفته شد، دربارۀ  هایی که در  استثنای لباس به پرسش:  
آیا بین مرد و زن    ، مسائلداشتن و سایر  نبودن یا اجازهلباس نمازگزار از نظر طهارت، غصبی

 تفاوتی وجود دارد؟
 هستند.   ها یکسانمرد و زن در آن پاسخ: 

آیا باید خمس لباس نمازگزار داده شود؟ و اگر بداند خمسش داده نشده یا در آن  پرسش: 
 شک داشته باشد حکمش چیست؟

از شروط نیست و طبق فرض این پرسش، اشکالی در نمازش وجود    مسئلهاین  پاسخ:  
 ندارد. 

از نظر  نه  ـ   دهدهای تنگ که اندام را برجسته نشان میبا لباس   نمازخواندنآیا  پرسش:  
 صحیح است؟ ـ بودننازک 

 جایز است. پاسخ: 

 نما باشد چه حکمی دارد؟ بودن، بدننازک  دلیلبه اگر  پرسش: 
 جایز نیست. پاسخ: 

 های لباس منازگزار )مستحبات و مکروهات(سنت .8

 کدام است؟  ،لباسی که نماز در آن مستحب است پرسش: 
 در لباس سفید مستحب است.  نمازخواندنپاسخ: 

 در لباس سیاه کراهت دارد؟  نمازخواندنآیا پرسش: 
 کراهت ندارد. پاسخ: 

 اند؟مکروهات لباس نمازگزار کدامپرسش: 



  ................................................................................  55مهدیانتشارات انصار امام  

کراهت دارد    ـاگر بدنش را نمایان نکند ـدر یک لباس نازک    نمازخواندن برای مردان  پاسخ:  
 ان باشد( جایز نیست. و اگر بدنش را نمایان کند )یعنی عورتش نمای

کردن لنگ و کمربند  کردن پایین لباس در شلوار یا محکم لبستِن روی پیراهن )یعنی داخ
روی لباس( کراهت دارد؛ همچنین مکروه است خود را با پارچۀ بزرگی بپوشاند )یعنی خودش  

 نان چرا با پارچۀ بزرگ بپوشاند و دو سرش را با دستش بگیرد و روی یک کتفش جمع کند آن
ۀ بدون َحَنک نیز مکروه است  کنند(. خواندن نماز با عمامها امروزه چنین میکه برخی افغان 

 اش بچرخاند و بر شانۀ دیگرش بیندازد(. کردن یعنی یک طرف عمامه را از زیر چانه )حنک 
زدن )پوشاندن  روبند )پوشاندن دهان و مقداری باالتر از آن( برای مرد مکروه است. نقاب 

گذاشتن دو چشم و مقداری از زیر دو چشم( برای زنان مکروه است و اگر  و بینی و باز دهان  
 روبند و نقاب مانع قرائت در نماز باشد حرام است.

با قبا )نوعی لباس( اگر ب بودن  ن امام همچنی   سته باشد جز در جنگ کراهت دارد؛نماز 
، داشتن مقداری از آهن که  بدون عبا باشد(   نمازخواندنجماعت برای  بدون عبا )یعنی امام

در لباسی که صاحبش متهم باشد )مثاًل به پرهیز نکردن از نجاست    نمازخواندننمایان باشد،  
دهد  زن با خلخالی که صدا می  نمازخواندنبودن یا به اهل باطل بودن متهم باشد(.  یا غصبی 

یا انگشتری که روی آن عکس    نمازخواندنمکروه است.   در لباسی که در آن عکسی باشد 
 باشد مکروه است. 

آنلباس   پرسش: در  که  آن هایی  مانند  یا  مناظر طبیعی  یا  انسان  عکس  آیا  ها  باشد  ها 
 رود؟مصداق لباسی که در آن تمثالی وجود دارد و نماز با آن مکروه است، به شمار می

 انسان یا حیوان باشد. لباسی که بر ]روی[ آن عکس پاسخ: 

که  پرسش:   شد  چه    نمازخواندنگفته  نماز  غیر  در  است.  مکروه  حنک  بدون  عمامۀ  با 
 حکمی دارد؟

 مکروه است.  ـچه در نماز و چه در غیر نماز ـ طورکلی  پوشیدن عمامۀ بدون حنک به پاسخ:  
 *** 
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 مکان منازگزار .5

 مسائل مربوط به مکان منازگزار: 

 شود چیست؟ مکانی که در آن نماز خوانده می  شروطپرسش: 
شرط اینکه ملک او باشد یا اجازۀ استفاده از  به   ؛جا جایز استدر همه   نمازخواندنپاسخ:  

 آن را داشته باشد. 

 شود؟ اجازه صادر می ،چگونه از سوی مالک پرسش: 
امثال آن است پاسخ:   برابر اجرت و  نیز    اجازه گاهی در  صورت زیر مشخص  به و گاهی 

 شود:می
 یا صریح است؛ مثل اینکه بگوید: »در آنجا نماز بخوان«. -
مثال اگر اجازه    عنوانطور ضمنی است؛ مانند اینکه اجازه بدهد در مکانی بماند؛ به یا به   -

در آنجا را نیز    نمازخواندنطور ضمنی[ اجازۀ  قطعًا ]به   ، اش بیتوته کندبدهد که شب را در خانه 
 داده است.

ای مشخص است؛ مثاًل عالمتی وجود داشته باشد که نشان دهد مالِک این  یا با قرینه  -
کند یا  ای پهن می مثال برایش سجاده   عنوانشود و به در آن ناراحت نمی   نمازخواندن مکان از  
 ها.یا سایر عالمت  آورد که بر آن سجده کندربتی میبرایش ت

 در مکان غصبی صحیح نیست؟  نمازخواندن معنای این شرط این است که  آیا پرسش: 
بودن  کننده یا دیگرانی که از غصبی بله؛ نماز در چنین مکانی برای شخص غصبپاسخ: 

 صحیح نیست.  ، آنجا اطالع دارند

به غصبی   اگرپرسش:   گاه  یا شخص آ بخواندغاصب  نماز  آنجا  در  نمازش    ،بودن  حکم 
 چیست؟

نمازش    ،اگر از روی عمد و دانسته باشد نمازش باطل است و اگر فراموش کندپاسخ:  
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 صحیح است.

 جاهل در مکان غصبی چیست؟  نمازخواندنحکم  پرسش: 
در مکان غصبی حرام   نمازخواندنداند که  اما نمی   ،اگر بداند مکان غصبی استپاسخ:  

بودن آنجا اطالعی نداشته باشد  ولی اگر از غصبی نمازش باطل است، است، معذور نیست و  
 داند آن مکان غصبی است( نمازش صحیح خواهد بود. )یعنی نمی 

بخواندپرسش:   نماز  غصبی  مکان  در  بخواهد  و  شود  تنگ  نماز  وقت  نمازش    ،اگر  آیا 
 صحیح است؟

بیرونپاسخ:   حال  در  بخوان اگر  نماز  مکان،  از  حال  رفتن  در  اگر  اما  است،  صحیح  د 
 رفتن نباشد، صحیح نیست. بیرون

قبله   شدناگر در حال خارج پرسش:   به  رو  نماز بخواند  بودن و رکوع و سجود  از مکان 
 چگونه خواهد بود؟  ،نمازش 

بودن را داشته باشد رو  از بخواند؛ اگر امکان رو به قبله تواند نمبه هر صورتی که میپاسخ:  
[  تواندداشته باشد سجده کند، در غیر این صورت ]میکردن  به قبله بایستد و اگر امکان سجده 
کند )یعنی با اعضایش اشاره    بلکه به ]محل[ سجده اشاره   رو به قبله نایستد و سجده نکند؛ 

 مثاًل با سرش یا دستش یا چشمش(.  کند؛

رفتن از  سپس مالک دستور بیرون   ، گرفتن از مالک نماز بخوانداگر پس از اجازه پرسش:  
 کار کند؟ باید چه   ،د مکان را بده
 واجب است از آنجا بیرون برود.پاسخ: 

بخواند  پرسش:   نماز  حالت  این  در  به اگر  مالک  دستور  از  پس  چه  بیرون)یعنی  رفتن( 
 حکمی خواهد داشت؟

 نمازش باطل است. پاسخ: 

 رفتن بدهد، چگونه نماز بخواند؟ تنگ باشد و مالک دستور به بیرون اگر وقت پرسش: 
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 ون نماز بخواند. در بیر پاسخ: 

آیا باید نمازش را قطع   ، رفتن بدهدشروع نماز، مالک دستور به بیرون  اگر پس از پرسش:  
 ؟ کند

 کند.رفتن نمازش را تمام  باید در حال بیرون پاسخ: 

 احکام دیگری که به مکان منازگزار تعلق دارند: 

پشت پرسش:   به آیا  فرزندانشان  کردن  و  معصومین  حال  قبور  در  و    نمازخواندن، 
 های دیگر جایز است؟ وضعیت

 کردن به قبر معصوم جایز نیست. پشت پاسخ: 

 نماز بخواند؟   ،گزاردکنارش یا مقابلش یک زن نماز می  در حالی که آیا جایز است  پرسش:  
به   نمازجماعتجایز نیست، چه آن زن برای  پاسخ:   باشد و چه  اقتدا کرده  او  صورت  به 

 انفرادی نماز بگزارد، چه محرم باشد و چه نامحرم. 

 رود؟ چه هنگامی حرمت این وضعیت از بین میپرسش: 
 اندازۀ ده ذراع فاصله باشد. که بینشان حایلی یا بهوقتی پاسخ: 

ردیف پاهای مرد  هم اش سر مرد قرار بگیرد که محل سجده اگر زن طوری پشت پرسش: 
 چه حکمی خواهد داشت؟  ، باشد

 شود و نماز صحیح است. این کار جایز است و ممنوعیت برداشته می پاسخ: 

شدن نداشته باشند، چگونه نماز  رد در یک مکان باشند و امکان دور اگر زن و مپرسش:  
 بخوانند؟ 

 اول مرد نماز بخواند و سپس زن. پاسخ: 

آیا نمازشان    ،که زن کنار مرد یا مقابلش باشد   طوری به   ،ند اگر در کنار کعبه باشپرسش:  
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 حکم خاصی دارد؟ 
جایزپاسخ:   نظر  یا هم از  مرد  مقابل  در  زن  نماِز  مانند سایر  نبودِن  او، حکم کعبه  ردیف 

 هاست.مکان

کند پرسش:   تمام  را  نمازش  زن  پشت اگر  مردی  ببیند  سپس  هم ،  یا  نماز  سر  ردیفش 
 خواند، حکمش چیست؟ می

زن اشکالی   در نمازِ   ، اگر اول زن نمازش را شروع کند و سپس مرد برای نماز بایستداسخ:  پ
 وجود نخواهد داشت.

بهترین مکان برای نماز زن کجاست؟ خانه، مسجد همسایه یا مسجد نزدیک  پرسش:  
 خانه؟ 

ای در  بهتر است زن در خانه نماز بخواند، مگر اینکه مطلب دیگری باشد که فایده پاسخ: 
 دادن حق باشد. جمعه یا اینکه حضورش باعث یاری ؛ مثل شنیدن خطبۀ نماز ر داشته باشدب

 تواند در جای نجس نماز بخواند؟ آیا انسان می پرسش: 
 اگر نجاست به لباس یا بدنش نرسد و موضع پیشانی پاک باشد اشکالی ندارد. پاسخ: 

 در آنجا مکروه باشد؟ نمازخواندنهایی وجود دارد که آیا مکانپرسش: 
مکان  نمازخواندن بله؛  پاسخ:   این  مستراح  در  شستن(،  )مکان  حمام  دارد:  کراهت  ها 

شود. در گذشته اتاقی را مخصوص غایط و رفع نجاست قرار  )جایی که در آن مدفوع دفع می 
(، محل اقامت شتر )محل خواب شتر(،  دادند که در جای دیگری بود و مثل امروز نبود می

های زیادی برای مورچگان وجود داشته  ها )زمینی که در آن سوراخ های مورچه محل خانه 
زار، برف )زمین برفی(، میان  ها )مثل مسیرهای خالی آب رودخانه(، شوره باشد(، مسیر آب 

او و آن قبرها قرار  ز بین  حتی اگر یک چوب درا   ؛مگر اینکه حایلی وجود داشته باشد   ، قبرها
  خانه وقتی پرستان(، شراب ها )معبدهای آتش یا ده ذراع فاصله باشد؛ همچنین آتشکده بگیرد  

در آنجا جایز نیست(،    نمازخواندنکه نجاستش به او نرسد )اگر نجاست به او برسد واضحًا  
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ان(؛ ولی  ها )یعنی محل سکونتشهای مجوسی های اصلی(، خانه ها و راهها )جاده راهبزرگ 
 ها( اشکالی وجود ندارد.ها )معبد نصرانیها و کنیسه در معبد یهودی 
کراهت   ، در برابرش آتِش افروخته یا تصویرهایی وجود داشته باشد  در حالی که  نمازخواندن

اصطبل    در  نمازخواندنن نماز واجب در داخل کعبه و بر بام آن کراهت دارد.  به جا آورددارد.  
قاطر نیز کراهت دارد، اما در آخور گوسفندان )محل خواب گوسفندان( کراهت  اسب و االغ و  

دوستش    ای که مجوسی در آن باشد نیز کراهت دارد )مثاًل مهماِن ندارد؛ همچنین در خانه 
  نمازخواندنولی در خانۀ او مردی مجوسی نیز باشد؛ که در این صورت    ، باشد که مسلمان است

 یهودی و نصرانی کراهتی وجود ندارد.   خصوص در آنجا کراهت دارد( ولی در 
همچنین کراهت دارد در مقابل قرآِن گشوده نماز بخواند، یا در برابرش حصاری باشد که  
نجاست   از  که  باشد  حصاری  مقابلش  )یعنی  باشد  گرفته  رطوبت  ادرار  دارای  فاضالب  از 

نماز    روی بهکند(؛ همچنین کراهت دارد که روی فاضالب پشتش به آن ترشح م انسان  یک 
دِر    سمت به   نمازخواندن ، و  بخواند، مگر اینکه آن انسان حجت بر مردم باشد، مثل امام 

 باز نیز کراهت دارد. 

مخصوص نماز فریضه است؟ یا عالوه بر فریضه شامل    ،داشتنآیا این کراهتپرسش:  
 شود؟ ها نیز مینافله 

 کلی مکروه است. طور به پاسخ: 
 *** 

 شودسجده میآنچه بر آن  .6

 کند: ها صحیح است، و مسائلی که این مطلب را روشن می هر آنچه سجده بر آن 

 صحیح نیست؟   چیزهاییسجده بر چه پرسش: 
 جایز نیست:  چیزها سجده بر این  پاسخ: 
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 مانند پوست، پشم، مو و کرک.  ؛رودآنچه زمین به شمار نمی  .1
مانند نمک، عقیق، طال، نقره و قیر    رود؛می ، اما معدن به شمار  آنچه از زمین است  .2

 مگر در صورت وجود ضرورت. 
 ها. مانند نان و میوه  است؛آنچه از زمین است ولی خوردنی  .3
 مانند پنبه و کتان.  ؛ آنچه پوشیدنی است .4
کند )یعنی با اعضایش  جای سجده اشاره می که اگر ناچار باشد بر آن سجده کند به   ِگل،  .5

 کند(.اش به محل سجده اشاره می ت و چشم و پیشانی مثل سر و دس

 چیست؟ ، حکم سجده بر گیاهانی که خوراک حیوانات هستند پرسش:
 ها جایز است. سجده بر آنپاسخ: 

 آیا سجده بر کاغذ جایز است؟پرسش: 
 ای داشته باشد کراهت دارد. اما اگر نوشته  ، سجده بر کاغذ جایز استپاسخ: 

 کاغذی نیز حکم کاغذ را دارد؟بودن سجده بر دستمال آیا جایز پرسش: 
 سجده بر آن جایز است. پاسخ: 

 صحیح است؟ ـ پوشانند ها را با آن می که امروزه کف خانه ـ آیا سجده بر کاشی  پرسش: 
 حکم زمین را خواهد داشت. ،شوددیده می  هایی از سنگاگر در آن تکهپاسخ: 

 حکم سجده بر بدن چیست؟پرسش: 
 توان سجده کرد. جایی از بدن نمی بر هیچ پاسخ: 

 کند؟ چه   ،اگر گرما مانع سجده بر زمین شود پرسش: 
 کند. کند و اگر ممکن نبود بر دستش سجده  بر لباسش سجده  پاسخ: 

ری است )یعنی پیشانی، کف  گانه جاهای هفت گاهآیا این احکام در تمام سجده پرسش:  
 ها، زانوان و دو پا(؟ دست

 ها.گاهسایر سجده خصوص پیشانی معتبر است نه دربارۀ  آنچه گفتیم فقط در پاسخ: 
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 چه چیزهای دیگری را باید رعایت کند؟   ،شودآنچه بر آن سجده می   خصوصدر  پرسش:  
 نجاست باشد.مالک آن باشد یا اجازه داشته باشد و نیز خالی از پاسخ: 

اگر زمین طوری نجس شده باشد که نجاست به پیشانی یا جای دیگری سرایت  پرسش:  
 آیا در این صورت سجده بر آن صحیح است؟  ـمثاًل در زمین، بوِل خشک باشد ـ نکند  

 گذارد باید پاک باشد.جایز نیست. جایی که پیشانی را بر آن میپاسخ: 

اما نداند کجا، آیا سجده بر آن مکان    ، داشته باشداگر نجاست در مکانی وجود  پرسش:  
 صحیح است؟

اما نداند محل نجاست    ،باشد   ـمثل خانه و مانند آن ـاگر نجاست در جایی محصور  پاسخ:  
های گسترده و پهناور  ولی اگر در مکان  ،کجای خانه است نباید بر هیچ جای آن سجده کند 

 سجده جایز است.  ـ وجود مشقت و سختی دلیلبهـ باشد  

پوش اسفنجی  مثاًل اگر تربت را بر کف آیا محل سجده باید ساکن و استوار باشد؟  پرسش:  
 آیا در این حالت سجده صحیح است؟  ،و مشابه آن قرار دهد 

که محل سجده ساکن و استوار نباشد جایز نیست،    طوریباشد به   قطور اگر اسفنج  پاسخ:  
 دادن پیشانی، سکون و استقرار حاصل شودکه هنگام قرار   طوری اما اگر اسفنج نازک باشد به 

 اشکالی ندارد.

امام حسینپرسش:   تربت  بر  آیا    سجده  که  است  این  دارد. سؤال  بزرگ  فضیلتی 
شریف باشد؟ یا منظور فقط خاک قبر   کلی خاکی است که اطراف قبر طورمنظور از تربت، به 

 و گودال است؟  امام حسین
یعنی خاک فاصلۀ بین ضریح مقدس و دو فرسخ از تمام جهات    تربت حسینی پاسخ:  

از مک  دیگر  و جاهای  نهرها  ) ان از ساحل  دو فرسخ  از  و پس  پاک،  تربت  11های  کیلومتر( 
نمی   حسینی شمار  مقدس  به  ضریح  به  تربت  هرقدر  و  باشد نزدیک رود  فضیلتش    ،تر 

 بیشتر خواهد بود. 
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حجم معینی مطرح    ـ مانند تربت و کاغذـ شود  آیا برای چیزی که بر آن سجده می پرسش:  
کند؟ پرسش  ها کفایت میاست؟ یا حتی اگر تربت و کاغذ خیلی کوچک باشند نیز سجده بر آن

 دارد؟ وجود  بارهای در این  بنده در این خصوص است که آیا ضابطه 
حتی اگر به مقدار    ، ای باشد که پیشانی روی آن آرام گیردگونهمحل سجده باید به پاسخ:  

 چند دانۀ تسبیح باشد. 

 آیا سجده بر سمتی از تربت که نوشته یا نقش دارد جایز است؟پرسش: 
 جایز است.  ـسمتی که نوشته دارد و سمتی که خالی استـ سجده بر هر دو سمت  پاسخ: 

 *** 

 اذان و اقامه .7

 شود:که در چهار محور مطرح می 
 شود؛برایش اذان و اقامه گفته می آنچه  -
 مؤّذن؛  -
 چگونگی اذان و اقامه؛  -
 احکام اذان و اقامه. -

 :شودمی به ترتیب تقدیمتان   موضوعاتمسائل مربوط به این 

 شود آنچه برایش اذان و اقامه گفته می 

 اقامه واجب است؟چه هنگامی اذان و پرسش: 
گانۀ واجب در حالت ادا و قضا، انفرادی و جماعت،  اذان و اقامه در نمازهای پنج پاسخ:  

، اما شرط است که زن اذان و اقامه را آهسته بگوید. تأکید شده  استبرای مرد و زن واجب  
های  یعنی نماز   شوند )نمازهای جهری؛ ند خوانده می است که اذان و اقامه در نمازهایی که بل

 صبح و مغرب و عشا( بلند گفته شوند و شدت آن در صبح و مغرب بیشتر است. 
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 اذان است نه اقامه؟ خصوصگفتن برای زن فقط در آیا آهسته پرسش: 
 هر دو را آهسته بگوید. پاسخ: 

آهسته پرسش:   مردان  آیا  که  است  الزم  جایی  در  فقط  زن  توسط  اقامه  و  اذان  گفتن 
 د همیشه آهسته بگوید؟ شنوند؟ یا بایصدایش را می

ومی باشد که هر لحظه  شنود یا زن در مکانی عماگر مردی باشد که صدای او را میپاسخ:  
 شدن مردان به آنجا وجود دارد، باید اذان و اقامه را آهسته بگوید. احتمال وارد

 آیا اذان و اقامه بر کودکی که به سن تکلیف نرسیده نیز واجب است؟ پرسش: 
 ک حتی بدون اذان و اقامه نیز صحیح است. نماز کود پاسخ: 

کردن به  ، سپس بخواهد با اقتدا به جا آوردای را انفرادی  اگر کسی نماز فریضه پرسش:  
آیا اقتدای این    ، کودکی مجددًا آن نماز را به جماعت بخواند، اگر کودک اذان و اقامه نگوید

 شخص صحیح است؟ 
 مگر با اذان و اقامه. ، دتواند به کودک اقتدا کن»متنّفل« نمی پاسخ: 

صورت جماعت  مقصود شما از »متنّفل« چیست؟ واضح است که خواندن نافله به پرسش:  
 صحیح نیست. 

خواند، بلکه مقصودم  اینجا مقصود بنده از »متنّفل« کسی نیست که نماز نافله میپاسخ: 
فریضه  که  کسی  یعنی  شد؛  مطرح  شما  پرسش  در  که  است  چیزی  به همان  را  صورت  ای 

 . به جا آوردصورت جماعت خواهد دوباره به ه است و سپس میبه جا آوردانفرادی 

 جب غیر یومیه باید اذان گفت؟آیا در نمازهای نافله یا نمازهای وا پرسش: 
مثل نماز عید  ـیک از نمازهای واجب  ها یا هیچ غیر از نمازهای یومیه برای نافله پاسخ:  

خواهد نماز  که می  شود؛ بلکه مؤذن هنگامیاذان گفته نمی   ـ قربان و عید فطر و نماز آیات 
 .«الصالة»گوید: بخواند سه مرتبه می 

 حکم اذان و اقامه چیست؟  ،گانه را قضا کند پنج  اگر بخواهد نمازهای پرسش: 
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 گانه دو حالت دارد: کنندۀ نمازهای پنج قضا پاسخ: 
 اینکه برای هرکدام، یک اذان و یک اقامه بگوید.  اول:
هم برخیزد و برای نماز اول اذان و اقامه بگوید  سر واندن چند نماز پشت اینکه برای خ  دوم:

به جا  گوید؛ مثاًل اگر الزم است قضای نمازهای یک روز را  و برای بقیۀ نمازها فقط اقامه می 
 تواند برای نمازهای بعدی فقط اقامه بگوید. گوید و میبرای نماز صبح اذان و اقامه می ، آورد

 و فضیلت حالت دوم کمتر از حالت اول است. 

 اذانش چگونه خواهد بود؟  ،اگر بخواهد در روز جمعه نماز ظهر و عصر بخواند پرسش: 
خواند و عصر را فقط با اقامه. وضعیت  در روز جمعه، نماز ظهر را با اذان و اقامه می پاسخ:  

 نماز ظهر و عصر در عرفه نیز به همین صورت است.

به جماعت بخواند و عدۀ  پرسش:   را  نماز  امام،  نگفته  اگر  اقامه  و  اذان  بیایند که  دیگر 
 آیا بر آنان واجب است اذان و اقامه بگویند؟  ،باشند 

نشده مادامیپاسخ:   پراکنده  اول  جماعت  نمیکه  اقامه  و  اذان  این  ـگویند  اند  البته  که 
آن عدۀ دیگر اذان و اقامه   ، ها پراکنده شده باشندهای آنکه صفولی هنگامی ـمکروه است

 گویند. می

  نمازجماعت سپس بخواهد    ،ت نماز فرادا اذان و اقامه بگویدنی  اگر شخصی بهپرسش:  
 گوید؟کند؟ یا مجددًا می بخواند، آیا به آن اذان و اقامه اکتفا می

 مستحب است دوباره اذان و اقامه بگوید. پاسخ: 

حتی اگر مؤذن،    کرد،ه اذان دیگری اکتفا توان بمی   نمازجماعتدانستیم که در  پرسش:  
تواند به آن بسنده کند  آیا امام می  ، فرادا نماز بخواند. حال اگر شخصی غیر از امام اقامه بگوید

 و با تکبیرةاالحرام نماز را شروع کند؟
 اقامه بگوید.  نمازجماعت جایز است که امام یا دیگری برای  پاسخ: 

تواند به اذان شخص دیگر که او هم فرادا  خواند میآیا کسی که فرادا نماز میپرسش:  
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 اذان گفته است اکتفا کند؟ 
 جایز است که به آن اکتفا کند. پاسخ: 

 چه حکمی خواهد داشت؟ ،اگر انفرادی نماز بخواند و سهوًا اذان نگوید پرسش: 
 دهد.نمازش را ادامه  پاسخ: 

 حکمش چیست؟ ،اگر از روی فراموشی )سهو( اقامه نگوید پرسش: 
 دهد.به نمازش ادامه  پاسخ: 

کنند پرسش:   فراموش  غفلت  و  سهو  روی  از  را  اذان  و  بخوانند  جماعت  به  حکم    ،اگر 
 نمازشان چیست؟ 

 به نمازشان ادامه دهند و صحیح است.پاسخ: 

 گوید کسی که اذان می 

 مؤذن چه شرایطی باید داشته باشد؟ پرسش: 
 ن. بودعقل، اسالم، ایمان و مذکر پاسخ: 

 آیا باید بالغ نیز باشد؟ پرسش: 
 کند. بودن کفایت می؛ بلکه ُممّیز بلوغ شرط نیست پاسخ: 

 آیا الزم است شرایط دیگری هم داشته باشد؟ پرسش: 
گاه  مستحب است عادل، خوشپاسخ:   صدا )صدای خوب و قوی(، بینا )نابینا نباشد(، آ

 به اوقات نماز و با طهارت باشد و بر بلندا بایستد. 

 آیا جایز است زن اذان بگوید؟ پرسش: 
 جایز است.  ، اگر زن برای بانوان اذان بگویدپاسخ: 

یا قادر به گفتن برخی حروف  پرسش:   اذان کسی که در زبانش سنگینی وجود دارد  آیا 
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 صحیح است؟  ، نیست
 صحیح است. پاسخ: 

 چه حکمی دارد؟  ،اگر مخالف بعضی از قواعد نحو باشد پرسش: 
 است. صحیح پاسخ: 

 تواند اجرت بگیرد؟آیا مؤذن می پرسش: 
 دهند. المال به مؤذن اجرت میبله؛ اگر داوطلبی برای گفتن اذان نباشد از بیت پاسخ: 

 چگونگی اذان و اقامه 

 شدن به وقت صحیح است؟ گفتن قبل از داخلآیا اذانپرسش: 
ز صبح )فجر( اذان توان پیش ا شدن به وقت بگویند. می اذان را باید بعد از داخلپاسخ:  

 ولی واجب است پس از طلوع فجر دوباره اذان بگوید.  ،گفت

 ی دارد؟هایفصل اذان چه پرسش: 
عبارت   هایفصل پاسخ:   تکبیر اذان  از:  )الله اند  چهارگانه  شهادت های  به  اکبر(،  دادن 

ان محمدا رسول الله(، سپس    دادن به رسالت )اشهد اشهد ان ال اله اال الله(، شهادت توحید )
دادن به هدایت  االئمة من ولده حجج الله(، شهادت و  دادن به والیت )اشهد ان علیاً شهادت 

الله(  گوید: »حی علی الصالة«،  سپس می   ؛)اشهد ان المهدی و المهدیین من ولده حجج 
)الله العمل«، سپس تکبیر  الفالح«، سپس »حی علی خیر    اکبر(، سپسسپس »حی علی 

 دو مرتبه.   فصلتهلیل )ال اله اال الله(، هر  

 اقامه چگونه است؟ پرسش: 
افزاید و از  ، در آن »قد قامت الصاله« را دو بار میاقامه دوتا دوتاست  هایفصل پاسخ:  

شود؛ و »قد قامت الصاله« بعد از »حی علی خیر العمل« تهلیِل انتهای آن یک مرتبه کم می
 شود. گفته می
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 اذان و اقامه شرط است؟  هایفصلت ترتیب بین آیا رعایپرسش: 
 بله، شرط است. پاسخ: 

 ، اسم مهدی را گفت؟جای لفظ مهدی توان در اذان به آیا میپرسش: 
 اما در حال حاضر نگفتن آن بهتر است.  ، جایز استپاسخ: 

 مستحبات اذان و اقامه چیست؟پرسش: 
 در اذان و اقامه هفت مورد مستحب است: پاسخ: 

 رو به قبله بایستد.  .1
از اذان و اقامه توقف کند؛ یعنی بعد از قرائت هر فصل    فصل و مقطعدر انتهای هر    .2
 ای داشته باشد و فصل دیگر را به آن متصل نکند. وقفه

 اذان را با تأّنی و درنگ بخواند.  .3
 در اقامه شتاب کند؛ یعنی با سرعت بخواند.  .4
 در میان اذان و اقامه سخنی نگوید.  .5
  ،میان اذان و اقامه با یک نماز دورکعتی یا یک نشستن یا یک سجده، فاصله بیندازد   .6

مگر در نماز مغرب، که در نماز مغرب بهتر است با برداشتن یک گام یا یک سکوت بین اذان 
 زد. و اقامه فاصله بیندا 

 اگر مذکر باشد صدایش را بلند کند.  .7
 در اقامه تأکید بیشتری دارند.  مسائل و همۀ این 

برای  پرسش:   تکرار شهادتین  آرام سپس  با صدای  )یعنی گفتن شهادتین  ترجیع  حکم 
بودن این کار عقیده دارند( در اذان  سنت به مستحب دوم با صدای بلند، که بیشتر اهل مرتبۀ

 چیست؟
داردپاسخ:   کراهت  اذان  در  اطال  ،ترجیع  قصد  اینکه  )یعنی  ع مگر  باشد  داشته  رسانی 

 کردن به بیشترین تعداد ممکن از مردم(. اعالم
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 حکم گفتن »الصالة خیر من النوم« در اذان چیست؟پرسش: 
 حرام است.پاسخ: 

 احکام اذان و اقامه 

 اقامه؟ یا هر دو باهم؟  شود؟ یا آیا اذان ساقط می  ،بودن وقتدر صورت تنگ  پرسش:
  ،های نماز وقت داشته باشد آوردن رکعت جااندازۀ بهتنگ باشد و فقط به   اگر وقتپاسخ:  

گفتن اقامه واجب    ،شوند. اگر وقت فقط برای اقامه کافی باشد اذان و اقامه هر دو ساقط می
 است و اذان واجب نخواهد بود. 

های آن شک  ام اذان در یکی از بخش گفتن یا پس از اتمکسی که در حال اذانپرسش:  
 اقامه نیز مطرح است. خصوصکار کند؟ همین پرسش در باید چه   ،کند

گردد  اگر هنوز در حال گفتن اذان باشد به همان بخشی که شک کرده است بازمیپاسخ:  
اما اگر اذان یا اقامه    ـطور در اقامه   و همینـکند  خواند و اذان را پس از آن کامل می و آن را می 

 کند. را تمام کرده باشد به شکش اعتنایی نمی 

و بعد از نماز، تعقیبات نافله و دعا و ذکر    به جا آورداگر نماز ظهر را با اذان و اقامه  پرسش:  
تا نماز عصر طول بدهد،   به جا آوردخدا را   آیا همان اذانی که برای نماز ظهر گفته    و آن را 

 ند؟ یا باید اذان دیگری برای نماز عصر بگوید؟ ککفایت می ،است
 تواند به همان اذان اول بسنده کند. می ، اش جدا نشده باشداگر از محل سجده پاسخ: 

که نماز باطل   را  اگر اذان و اقامه را بگوید و وارد نماز شود و در حین نماز، چیزی پرسش: 
، اذان و اقامه را تکرار کند؟ چراکه  کند از او خارج شود، آیا واجب است پس از گرفتن وضو می

 محل نشستنش با رفتن به محل وضو تغییر کرده است؟ 
نمیپاسخ:   تکرار  را  اقامه  و  میاذان  تکرار  را  اقامه  و  اذان  کسی  تنها  که  کند؛  کند 

گردان شده است ترک کرده  از نماز برای انجام کار دیگری روی   در حالی کهگاهش را  سجده 
گرفتن برای  قصد وضو اش را فقط به ن محل سجده این سؤال، این مؤم باشد؛ اما طبق فرض
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 پس او برای کار دیگری از نماز روی نگردانده است.   ،نماز ترک کرده

 کار کند؟ سپس بیدار شده باشد باید چه  ،کسی که در میان اذان و اقامه خوابیده پرسش:
مستحب است آن را تکرار کند و جایز است بنا را بر جایی که بیدار شده است بگذارد  پاسخ:  

در   را کامل کند.  نماز  به همین صورت  کسی که بی  خصوص و  نیز حکم  هوش شده است 
 است.

تواند به  مرتد شود، آیا شخص دیگری می   ـ پناه بر خدا ـسپس    ،اگر اذان بگوید پرسش:  
 ان نگوید؟ اذان او اکتفا کند و اذ

 جایز است شخص دیگری به اذان او اکتفا کند و اقامه بگوید.پاسخ: 

 آیا باید اذان را تکرار کند؟  ، سپس بازگردد ،اگر در حین اذان مرتد شود پرسش:
 کند. اذان را تکرار  پاسخ: 

 شنود چیست؟ کردن اذان برای کسی که اذان را میکلی حکم حکایت  طوربه پرسش: 
شنود آن را برای خودش حکایت کند )آنچه را  کسی که اذان را می مستحب استپاسخ: 

 گوید او نیز بگوید(. که مؤذن می 

 الصالة« چیست؟ که مؤذن بگوید »قد قامت گفتن، هنگامیحکم سخن پرسش: 
گفتن در این هنگام کراهت شدیدی دارد جز آنچه مربوط به رسیدگی به کار  سخن پاسخ: 

 باشد.  نمازگزاران و ترتیب صفوفشان

 ردن به راست و چپ در هنگام اذان گفتن چیست؟حکم روکپرسش: 
اما الزم است سمت قبله را در اذانش    ،مکروه است مؤذن به راست و چپ توجه کند پاسخ:  
 حفظ کند. 

 چه باید کرد؟  ، اگر مردم در گفتِن اذان به رقابت برخیزند و دچار اختالف شوندپرسش: 
متقی اذانبرای  پاسخ:   سپس  فرد،  داناترین  صورت  گفتن،  در  و  است  مقدم  فرد  ترین 

 گیرند. وسیلۀ قرآن از خداوند استخاره میمساوی بودن به 
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 آیا جایز خواهد بود؟  ، اگر گروهی بخواهند اذان بگویندپرسش: 
یکی جایز است که همه اذان بگویند و بهتر است اگر وقت وسعت داشته باشد یکی پاسخ:  

 ویند. اذان بگ 

 تواند به همان اکتفا کند؟ وقتی امام، اذاِن مؤذن را بشنود آیا می پرسش: 
حتی اگر خوِد آن مؤذن فرادا    ، به همین اذان اکتفا کند  نمازجماعت تواند در  می پاسخ:  

 نماز بخواند. 

آیا امام    ، اذان بود. اگر کسی غیر از امام جماعت اقامه بگوید  خصوصاین در  پرسش:  
 قامۀ او اکتفا کند و با تکبیرةاالحرام نماز را آغاز کند؟ تواند به ا می

 اقامه بگوید. نمازجماعتجایز است امام یا شخصی دیگر برای پاسخ: 

 کار کند؟ اگر کسی در حین گفتن اذان یا اقامه، حدثی برایش عارض شود باید چه پرسش:  
چه در  ـ کند  کامل میگذارد و  گیرد و بنا را بر جایی که باقی مانده میطهارت می پاسخ:  

 و بهتر است اقامه را بعد از طهارت تکرار کند.  ـاذان و چه در اقامه 

آیا شرِط داشتن طهارت در اذان و اقامه با توجه به اینکه برای خودش اذان بگوید  پرسش:  
 یا برای دیگری، تفاوتی وجود خواهد داشت؟ 

 اقامه مستحب است.فرقی وجود ندارد و داشتن طهارت در اذان و پاسخ: 

گیرد  شود طهارت می روشن است کسی که در حین نماز برایش حدثی عارض میپرسش:  
 گزارد؛ اما سؤال این است که آیا باید اذان و اقامه را نیز تکرار کند؟ و دوباره نماز می 

می پاسخ:   تکرار  را  در  نماز  و  خیر؛  را  اذان  اما  تکرار    خصوصکند  هم  را  اقامه  اقامه، 
 مگر اینکه صحبتی کرده باشد.  ،کندنمی 

به او اقتدا    ـنداشتن شروط امامت  دلیلبه ـ سر امام جماعتی که  اگر کسی پشت پرسش:  
 کار کند؟ اذان و اقامه باید چه  خصوصدر   ، نکرده است بخواهد نماز بگزارد

باید برای خودش اذان و اقامه بگوید و اگر بترسد که نماز را از دست بدهد به دو  پاسخ:  
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کند و اگر امام جماعت در بخشی از  اکبر[ و گفتن »قد قامت الصاله« بسنده میتکبیر ]الله 
 طور صحیح بگوید. مستحب است مأموم آن را به  ، اذان اشکال داشته باشد

 *** 



(2 ) 

 اعمال مناز 
 شود: واجب و مستحب.  اعمال نماز شامل دو بخش می 

واجب هشت   و  تاست اعمال  تشهد  قرائت، رکوع، سجده،  قیام،  تکبیرةاالحرام،  نیت،   :
پنج   مستحب،  کارهای  و  مشغولسالم«  قنوت،  »دعا،  نماز،  تاست:  در  نگاه  کردن 

 ال نماز و تعقیبات«. ها در حکردن دستمشغول
ارائه   نماز در هر دو بخش واجب و مستحب  به اعمال  این فصل مسائل مخصوص  در 

 کنیم. و بحث را با واجبات شروع می شودمی

 واجبات منازاول: 

 آیا وضعیت همۀ واجبات نماز به یک صورت است؟ پرسش: 
 شود. خیر؛ برخی رکن است و برخی دیگر رکن محسوب نمی پاسخ: 

 تفاوت میان رکن و غیر رکن چیست؟ پرسش: 
چه از روی عمد، چه نادانسته و چه از  ـکلی اگر در رکن خللی ایجاد شود    طوربه پاسخ:  

 شود. نماز باطل می ـروی نسیان و فراموشی

 اند؟واجبات رکنِی نماز کدام پرسش: 
 نیت، تکبیرةاالحرام، قیام، رکوع و دو سجده. پاسخ: 

 کلی واجبات )چه رکن و چه غیر رکن( هشت مورد است:  طوربه حال  هر  به

 نیت .1

 به شرح زیر هستند:  نیتدهندۀ احکام ت است و مسائل توضیح نی  اولین واجب نماز، 
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 رکن است یا تنها یک واجب؟ت در نماز  نی آیا پرسش: 
باعث    ـ فراموشیاز روی عمد یا  ـکردن در آن  ت در نماز رکن است و خلل ایجاد نیپاسخ:  

 شود نماز منعقد نگردد. می

 ت چیست؟ نی  حقیقت پرسش: 
و قصد پاسخ:   نماز در ذهن  نیت، حاضرکردن صفت  است:    مسئله کردن چهار  حقیقت 

 بودن.کردن نماز، ادا یا قضا بودن، قربت، معین بودن یا مستحب واجب
در ذهنش این را حاضر    و نیتش صحیح باشد باید  به جا آوردمثاًل: اگر بخواهد نماز صبح را  

می  کند دیگر که  کار  نه  بخواند،  نماز  حرکا  ؛خواهد  و  مثل  نشستن  و  ایستادن  با  ورزشی  ت 
 کند: چهارگانۀ زیر را قصد می  مسائل  ،کردن صفت نماز در ذهن شدن. پس از حاضر خم

 بر گردنش هست بخواند و نه مستحب؛  خواهد نماز واجبی را کهاینکه می  .1
 دهد نه به منظوری دیگر؛ انجام می   شدن به خداوند متعالقصد قربت و نزدیک آن را به  .2
 نه سایر نمازهای واجب را؛  به جا آوردخواهد نماز صبح را می .3
 صورت قضا. نه به  به جا آورد صورت ادا  خواهد آن را بهو می  .4

 را تلفظ کند و به زبان بیاورد؟ ت نی  آیا الزم استپرسش: 
 کردن شرط نیست. تلفظ پاسخ: 

فریضه پرسش:   شخصی  دلشاگر  در  را  کندنی  ای  فراموشی    ،ت  یا  غفلت  روی  از  ولی 
 کرده صحیح است؟ نیتای که آیا فریضه  ، ای دیگر را بر زبان براندفریضه 

تلفظ کرده    نیتنمازی که  پاسخ:   یا فراموشی  از روی غفلت  کرده صحیح است و آنچه 
 است ارزشی ندارد. 

 نماز چه موقع است؟  نیتزمان پرسش: 
تا    نیتهنگام اولین بخش از تکبیرةاالحرام است و واجب است حکم    ،نیت وقت  پاسخ:  

کند  ا باطل میدیگری که آن ر   نیتاول را با    نیتپایان نماز استمرار داشته باشد؛ به این معنا که  
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 نقض نکند. 

 منافات دارد؟  ، نیتمشغولی به چیزی حین نماز با استمرار حکم آیا غفلت و دل  پرسش:
 صحیح است.  نیت منافاتی ندارد و پاسخ: 

یا    ، کند از نماز خارج شود  نیت اگر  پرسش:   انجام کاری    نیتولی در عمل خارج نشود 
 چه حکمی خواهد داشت؟  ، حدث کند ولی انجام ندهد( نیت منافی با نماز کند )مثاًل 

شود؛ همچنین  ولی خارج نشود نمازش باطل نمی   ،کند از نماز خارج شود  نیتاگر  پاسخ:  
شود، اما اگر انجامش دهد باطل  کند کاری منافی نماز انجام دهد، نمازش باطل نمی   نیت اگر  
 گردد.می

اگر همراه اعمال نماز قصد ریا داشته باشد )یعنی انجام آن کار برای غیر خداوند  رسش:  پ
غیر نماز را داشته باشد )مثاًل برای تعظیم به شخصی    نیت سبحان( یا از انجام اعمال نماز،  

 ؟شودمی رکوع کند و منظورش نماز نباشد( آیا نماز باطل 
 شود.نماز باطل می پاسخ: 

 جایز است؟ و چه زمانی؟  نیت ادن دآیا تغییر پرسش: 
 زیر جایز است:  موضوعاتدر  نیت دادن تغییر پاسخ: 

شدن از نماز ظهر روز جمعه به نافله برای کسی که قرائت سورۀ جمعه را فراموش  منتقل   .1
 کند و سورۀ دیگری را بخواند. 

بودن وقت؛ مثاًل اگر  شدن از فریضۀ حاضر به فریضۀ پیشین در صورت فراهممنتقل   .2
صر به ظهر  نماز عصر را شروع کند و یادش بیاید که نماز ظهر را نخوانده است نیتش را از ع

را کامل می تغییر می  نماز  و  را میدهد  نماز عصر  از آن،  این کار کند و پس    ،خواند. طبیعتًا 
نماز عصر   این است که در آخر وقت مخصوص  به  بیان شد ـ مشروط  این    ـ که  نباشد که در 

 جایز نیست. نیتصورت تغییر دادن 
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 حراماال تکبیرة .2

 واجبات نماز و مسائلش به شرح زیر است: تکبیرةاالحرام یکی از 

 آیا تکبیرةاالحرام رکنی از ارکان نماز است؟ یا فقط از واجبات است؟پرسش: 
حتی اگر از روی فراموشی    ،تکبیرةاالحرام رکن است و نماز بدون آن صحیح نیستپاسخ:  

 خللی به آن وارد شود. 

 تکبیرةاالحرام به چه صورت است؟ پرسش: 
 «.اللُه أْکَبررت که بگوید: »به این صوپاسخ: 

 أکبر« صحیح است؟ آیا تکبیر کسی که بگوید »الله و أکبر« یا »اللهَ پرسش: 
شود و داشتن توانایی بر ادای  در صورت دانستن لفظی که در تکبیر به کار برده می پاسخ:  

به کار   آن جایز نیست عمدًا آن را تحریف کند، اما اگر بر غیر عرب سخت باشد یا از لفظی که 
گاهی نداشته باشد یا بر زبانش سنگین باشد معذور است؛ این افراد باید آنچه را  برده می شود آ

 در توان دارند انجام دهند. 

متصل پرسش:   »اللهآیا  ما کردن  به  یعنی  اکبر«  است؟  جایز  الله«  بسم  »یعنی  بعدش 
العالمین... تا انتهای سورۀ    اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ربطور بگوید: الله این

 فاتحه. 
 جایز است. پاسخ: 

منعقد  پرسش:   دیگر  زبانی  به  تکبیرةاالحرام  گفتن  با  نماز  مسلمان  شودمی آیا  مثاًل  ؟ 
 «God is the Greatest»   زبان بگویدزبان بگوید: »خدا بزرگ است« یا مسلمان انگلیسی فارسی 

 گردد.منعقد نمی پاسخ: 

شود؟  کردن به یکی از حروف تکبیرةاالحرام نماز منعقد می آیا در صورت خلل وارد   پرسش:
 مثاًل در همزۀ لفظ جاللۀ »الله« یا حرف »را« در »اکبر« خللی وارد کند. 
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 گردد.نماز منعقد نمی پاسخ: 

توانند نطق و فصاحت داشته باشند،  ها )که نمی مثل غیر عربـو اگر شخصی  پرسش:  
 کار کند؟ باید چه  ، امکان تلفظ آن را نداشته باشد ـغیر عرب( چه عرب و چه 

در  پاسخ:   را شروع کند، ولی  نماز  نباید  یاد بگیرد و در صورت داشتن وقت،  الزم است 
 گوید.اش تکبیر می بندد و با ترجمه بودن وقت احرام میصورت تنگ 

 تکبیرةاالحرام شخص گنگ چگونه است؟ پرسش: 
گنگ  پاسخ:   تکبیر شخص  به باید  را  بگوید.  ةاالحرام  امکان  به قدر  از  اگر  کامل  طور 

اکبر را در  زند؛ یعنی معنای اللهگفتن ناتوان باشد قلبش را با اشاره به معنای آن گره می سخن 
 کند. گذراند و مثاًل با کنایه از تکبیرةاالحرام با انگشتش به آسمان اشاره میدلش می

)گفتِن »الله« و سپس »اکبر«( در تکبیرةاالحرام واجب است؟ و اگر  آیا ترتیب  پرسش:  
 برعکس بگوید )االکبر الله( چه حکمی دارد؟ 

 گردد.ترتیب واجب است و اگر برعکس بگوید نماز منعقد نمی پاسخ: 

تکبیرةاالحرامپرسش:   از  بعد  تکبیر    ،آیا  کدام  و  دیگری هم هستند؟  واجب  تکبیرهای 
 ود؟ ششروع نماز محسوب می 

تکبیرةاالحرامپاسخ:   از  پس  است  به  ،واجب  و  بگوید  نیز  دیگر  تکبیر  ترتیب    این  شش 
 شوند که اولی تکبیِر شروِع نماز است. تکبیرهای واجب هفت تا می

سپس تکبیر بگوید و باز هم نیتش    ،اگر تکبیر بگوید و نیتش شروع نماز باشد پرسش:  
 ؟شودمیآیا نمازش باطل   ، شروع نماز باشد

شود و اگر تکبیر سوم را بگوید و با آن  کردن یک رکن، نمازش باطل میزیاد   دلیلبه اسخ:  پ
گردد و پس از آن تکبیرهای  ِت شروع داشته باشد با این تکبیر سوم نماز منعقد می نی  ،تکبیر 
 گانه را بگوید. شش

را از    گانهاالحرام، تکبیرهای شش کسی که در نماز واجب و نافله بعد از تکبیرة پرسش:  
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 حکمش چیست؟  ،روی فراموشی ترک کند 
 اش نیست. نمازش صحیح است و چیزی بر عهده پاسخ: 

 گانه حتی در نماز نافله نیز واجب است؟آیا تکبیرهای هفت پرسش: 
نافله اذان و اقامه ندارد و مستحب است در نافله پس از تکبیرةاالحرام تکبیرهای  پاسخ:  

در نافله مستحب است برای رکوع و سجود و برخاستن از  که    گانه را بگوید، همچنانشش
 سجده تکبیر بگوید. 

گانۀ پس از تکبیرةاالحرام خطا  یکی از تکبیرهای شش   حکم کسی که در لفِظ پرسش:  
 اکبر از دهانش خارج نشود چیست؟ اما یکی از حروف کلمۀ الله  ، کند یا تکبیر را به زبان بیاورد

 کل خطا قرائت کرده است باید تکرار کند. داند آن را به شاگر می پاسخ: 

شدن در قرائت نماز در تکبیرةاالحرام یا در تعداد تکبیرها  کسی که پس از داخل پرسش:  
 چه حکمی دارد؟  ،شک کند 

 بدهد. نمازش را ادامه  پاسخ: 

 آیا واجب است تکبیر را ایستاده بگوید؟ پرسش: 
نمازش منعقد    ، شدن تکبیر بگویدبلندحال    بله؛ و اگر با داشتن توانایی، نشسته یا درپاسخ:  

 گردد.نمی 

بودن  االحرام شرط است؟ یا فقط ایستاده داشتن هنگام تکبیرةآیا استقرار و ثبات پرسش:  
 کافی است؟ 
 فقط قیام ]ایستادن[ شرط است.پاسخ: 

آیا وضعیت خاصی پس از قیام اولویت دارد؟ مثاًل    ، اگر نتواند ایستاده تکبیر بگویدپرسش:  
 نشسته تکبیر بگوید و اگر نتوانست بر پهلوی راست تکبیر بگوید و به همین صورت؟ 

 آنچه را در توان دارد انجام بدهد. پاسخ: 

دادن به چیزی مثل عصا یا دیوار، برای نماز تکبیر  حکم کسی که در حال تکیهپرسش:  
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 بگوید چیست؟ 
 جایز است. پاسخ: 

 آیا در تکبیرةاالحرام مستحباتی وجود دارد؟ پرسش: 
 سنت و مستحب در تکبیرةاالحرام چهار مورد است: پاسخ: 

 لفظ جاللۀ »الله« را بدون َمد بین حروفش ]کشیدن حروف[ بگوید.  .1
 لفظ »اکبر« را بر وزن »َافَعل« بگوید.  .2
 سرش برساند. مأمومین پشت  رةاالحرام را به سمع امام جماعت لفظ تکبی .3
که کنار انگشت وسطش    طوری به   ، هایش باال ببرد سوی گوشنمازگزار دو دستش را به   .4

 ای که تا جلوی گلو برسد. گونه گوشش ببرد و انگشت شصت باز باشد به  سمتبه را 

آیا تکبیرگفتن بدون  قدر آهسته تکبیر بگوید که خودش نشنود؟ و  آیا جایز است آن پرسش:  
 ها جایز است؟ بردن دست باال 

استآهسته پاسخ:   جایز  باال و   ، گفتن  بدون  و  بشنود؛  باید خودش  نیز  بردن دست لی  ها 
 صحیح است.

 قیام .3

 :استیکی از واجبات نماز، قیام است و احکام مربوط به آن به شرح زیر 

 آیا قیام رکن است؟ پرسش: 
انجام آن، یک رکن است؛ پس هرپاسخ:   بر  توانایی  با داشتن  یا  قیام  از روی عمد  کس 

 .شودمی فراموشی خللی به آن وارد کند نمازش باطل 

 تکیه دهد؟   تواند در حال قیام، به چیزیآیا مکلف می پرسش: 
دادن به چیزی قیام کند واجب است چنین  طور مستقل و بدون تکیه اگر بتواند به پاسخ:  

طور مستقل نداشته  به   را   کند، در غیر این صورت )مثاًل اگر بیمار یا مسن باشد و توانایی قیام



 پرسش و پاسخ، جلد دوم  در قالباحکام شریعت   ............................................................ 80

 باشد( واجب است بر چیزی تکیه دهد تا بتواند با آن قیام کند. 

 انایی بر قیام جایز است به دیوار تکیه دهد؟ آیا با داشتن تو پرسش: 
 جایز است. پاسخ: 

توانایی بر قیام داشته باشد و در بخشی دیگر توانایی نداشته    ، اگر در بخشی از نمازپرسش:  
 کار کند؟ باشد، باید چه 

 واجب است به مقدار توانش قیام کند و در غیر این صورت نشسته نماز بخواند. پاسخ: 

آیا واجب است برای آن   ، نشسته اگر فقط توان قیام به رکوع داشته باشد شخص پرسش: 
 قیام کند؟ 

 بله؛ واجب است و در غیر این صورت باید نشسته رکوع کند. پاسخ: 

 چگونه نماز بخواند؟  ، صورت نشسته نیز ناتوان باشداگر از خواندن نماز به پرسش: 
 خوابیده به پهلو نماز بخواند.پاسخ: 

به اگر  پرسش:   باشد جااز  ناتوان  نیز  پهلو  به  خوابیده  حالت  در  نماز  نماز    ،آوردن  چگونه 
 بخواند؟ 

 در حالت خوابیده به پشت نماز بخواند. پاسخ: 

 در نماز، خوابیدن به پهلو یا به پشت چگونه است؟ پرسش: 
قبله باشد )یعنی صورت   سمتبه کسی که به پهلو خوابیده است باید جلوی بدنش  پاسخ:  

سوی قبله باشد( و کسی که به پشت خوابیده است باید به شکل شخص محتضر  اش بهو سینه 
 قبله باشد(.  سمتبه دراز بکشد )یعنی کف پایش 

 رکوع و سجود نمازگزار در حالت خوابیده به پهلو یا به پشت چگونه خواهد بود؟ پرسش: 
چشم اشاره  برای رکوع و سجود اشاره کند )یعنی با اعضایش مثل سر و دست و  پاسخ:  

 کند(. 
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پایین   طوربه پرسش:   حالت  به  حالت  یک  از  نمازگزار  هنگام  چه  منتقل  کلی  آن  از  تر 
 شود؟می

تر  طور مرتب به وضعیت پایین به   ،کسی که از یک حالت در هنگام نماز ناتوان باشد پاسخ:  
کند، یا  نشیند و نماز را تمام می شود و می مانند ایستاده که ناتوان می  شود؛ از آن منتقل می

کند، یا مانند کسی که  خوابد و نمازش را تمام میشود و به پهلو می مانند نشسته که ناتوان می 
کند؛ و  کشد و نمازش را تمام می شود و به پشت دراز میبه پهلو دراز کشیده است و ناتوان می

 عکس«.طور »بر   همین 

 منظور شما از »برعکس« چه بود؟ پرسش: 
دراز پاسخ:   حالت  در  اگر  می یعنی  نماز  پشت  به  بر  خوانکشیده  توانایی  نماز  بین  در  و  د 

به پهلو دراز بکشد و نمازش را تمام کند، و اگر پس از آن، امکان   ،کشیدن به پهلو پیدا کند دراز 
اگر پس از آن امکان برخاستن بیابد باید برخیزد  نشستن بیابد، باید بنشیند و نماز را تمام کند، و  

 و نماز را کامل کند. 

کسی که از نماز ایستاده عاجز شود و وادار به یکی از دو حالِت »نشستن روی  پرسش:  
 یک بهتر خواهد بود؟ کدام  ،زمین« یا »نشستن روی صندلی« شود

 نشستن روی صندلی بهتر خواهد بود. پاسخ: 

 کار کند؟ سجده نداشته نباشد باید چه کسی که توانایی پرسش: 
گاهش را باال بیاورد و اگر توانایی این کار را هم نداشته باشد به سجده اشاره  سجده پاسخ:  

 کند. 

 گزارد چیست؟ مستحبات برای کسی که نشسته نماز میپرسش: 
زانو مشخص است( و در رکوع بر  در حال قرائت، چهارزانو بنشیند )وضعیت چهار پاسخ:  

که ران راستش روی پای راست و ران چپش روی پای چپ قرار    طوری ایش خم شود )به پاه
ک کند )یعنی روی ران چپ بنشیند و هر دو پایش را بیرون قرار دهد    ، گیرد( و در تشهد، َتَورُّ
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 که روی پای چپش را روی زمین و روی پای راستش را بر کف پای چپ قرار دهد(.  طوری به 

 قرائت .4

کند به شرح  قرائت در نماز واجب است. مسائل مربوط به قرائت که احکاِم آن را روشن می
 زیر است: 

 آیا قرائت در نماز رکن است؟پرسش: 
 اما رکن نیست. ،واجب استپاسخ: 

 آن تعیین شده است؟  خصوصچه چیزی در پرسش: 
ا پاسخ:   اول  رکعت  دو  در  و  دورکعتی  نمازهای  تمام  در  حمد  سورۀ  نماخواندن  زهای  ز 

 رکعتی.چهاررکعتی و سه 

 شود؟در رکعت سوم و چهارم از نمازهای چهارگانه چه چیزی خوانده می  پرسش:
رکعت پاسخ:   در  فرادا(  نمازگزار  یا  مأموم  یا  )امام  را  نمازگزار  حمد  چهارم  و  سوم  های 

باز هم عذر   گوید و اگرده بار بسم الله الرحمن الرحیم می ،خواند و اگر عذری داشته باشد می
 گوید.داشته باشد خدا را تسبیح می

 آیا قرائت بخشی از سورۀ حمد کافی است؟ پرسش: 
 واجب است تمام آن را بخواند.پاسخ: 

 کردن عمدی به قرائت، نماز صحیح خواهد بود؟آیا با خلل وارد پرسش: 
عمدی به قرائت صحیح نیست؛ حتی اگر در حد یک حرف یا حتی    خلل واردکردنپاسخ:  

 یک تشدید یا یک ِاعراب باشد. 

کرده را تکرار کند؟ یا واجب  ئت خطا کند آیا فقط باید بخش خطا اگر نمازگزار در قرا پرسش:  
 تکرار کند؟ یا واجب است تمام آیه را تکرار کند؟  ، است عبارت را طوری که معنا مختل نشود

 کرده را تصحیح و بعد از آن را تکرار کند. ید بخش خطا با پاسخ: 
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مثل ُغّنه، ِاخفا و  ـآیا َمد ]=کشیدن[ در نماز واجب است؟ و حکم احکام تجوید  پرسش:  
 چیست؟ ـ اندطبق آنچه علمای تجوید گفته ـو مخارج حروف   ـ ِاظهار و سایر موارد

صورت صحیح است  زام به قرائت بهکدام واجب نیست؛ آنچه واجب است التهیچ پاسخ:  
 که معنای صحیح را به شنونده برساند. 

مثل »َانباء« که »َامباء« خوانده ـ صورت قلب به میم در قرآن  آیا خواندن نون به پرسش:  
 در نماز صحیح است؟ ـشودمی

کردن صحیح نیست. بله، اگر لفظ آن در قرائت نزدیک به میم  نون را میم قرائت پاسخ:  
 اشکالی ندارد.  ، رج شودخا

 ای از سورۀ حمد است؟ آیا »بسم الله الرحمن الرحیم« آیه پرسش: 
ای از آن است و واجب است با سورۀ حمد قرائت  »بسم الله الرحمن الرحیم« آیه پاسخ:  

 شود.

 توان ترجمۀ سورۀ حمد را خواند؟ آیا در قرائت میپرسش: 
 اش را خواند.توان ترجمه نمیپاسخ: 

 آیا واجب است کلمات و آیات سورۀ حمد را به ترتیبی که نقل شده است بخواند؟ پرسش: 
بله، واجب است؛ و اگر عمدًا خالف ترتیبی که گفته شده بخواند باید نماز را تکرار  پاسخ:  

که رکوع نکرده است قرائت را تکرار  مادامی  ، کند، و اگر از روی فراموشی، خالف ترتیب بخواند
 حتی اگر بعدًا یادش بیاید. ؛ دهدرکوع کند به نمازش ادامه کند و اگر  

 کار کند؟ خواند باید چه کسی که سورۀ حمد را خوب نمیپرسش: 
 واجب است یاد بگیرد. پاسخ: 

 اگر وقت تنگ باشد و حمد را فرا نگرفته باشد راه چاره چیست؟پرسش: 
را مقدور است بخواندر صورت تنگ پاسخ:   باید آنچه  الرحمن  بودن وقت  الله  یا بسم  د، 

 الرحیِم حمد را ده بار بخواند. 
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 کار کند؟ هم سخت باشد باید چه اگر آن  پرسش: 
توان دارد میپاسخ:   را در  از حمد آنچه  یا به مقدار قرائت سورۀ حمد، خدا را  غیر  خواند 

اال الله و لله و ال اله الله و الحمد)یعنی بگوید سبحان  گویدتسبیح و حمد و تهلیل و تکبیر می
 سپس واجب است که پس از آن، قرائت را فرا بگیرد.  ؛اکبر(الله

 کند؟شخص الل چگونه قرائت  پرسش: 
به پاسخ:   را  باید زبانش  را متوجه آن کند  شخص الل  قصد قرائت حرکت دهد و قلبش 

 )یعنی آن را در دلش حاضر کند(. 

 در قرائت، غیر از حمد چه چیزی واجب است؟ پرسش: 
را  پاسخ:   از حمد یک سورۀ کامل  فریضه، واجب است پس  نمازهای  اول  در دو رکعت 

 شرِط: بخواند؛ اما به 
داشتِن وقت کافی؛ به این معنا که اگر وقت کافی دارد واجب است بعد از حمد یک    .1

وقت    بودن وقت یعنی برای خواندن سورۀ پس از حمدوره خوانده شود، اما در صورت تنگ س
ه باشد )مثاًل وقت کمی به طلوع خورشید مانده است و فقط برای قرائت سورۀ  کافی نداشت

 سورۀ پس از حمد واجب نخواهد بود.  ،حمد وقت دارد( 
شود و  ای را داشته باشد واجب میامکان فراگرفتن؛ یعنی اگر امکان یادگرفتن سوره   .2

 در غیر این صورت واجب نخواهد بود. 
 گفتن سورۀ پس از حمد باشد واجب نخواهد بود. اختیار؛ اگر ناگزیر از ترک  .3

واجب است؟ یا    ـبعد از حمد ـ  حمن الرحیم« سورهکردن »بسم الله الر آیا مشخص پرسش:  
ای را برای قرائت انتخاب  کردن سوره به زبان بیاورد و سپس سوره نتعیین تواند بسم الله را با  می

 کند؟ 
ای بسم الله خودش  الرحیم« در ارتباط با سوره است و هر سوره»بسم الله الرحمن  پاسخ:  

 سپس بسم اللِه آن سوره را به زبان بیاورد.  ،را دارد؛ پس واجب است ابتدا سوره را تعیین کند 
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طور اتفاقی از روی سهو  خواند و به سورۀ توحید را می   ، اگر اغلب بعد از سورۀ حمد  پرسش:
للِه مخصوص به خودش بخواند و در حین خواندنش متوجه  یا غفلت آن را بدون تعیین بسم ا 

 شود، آیا الزم است آن را تکرار کند یا خیر؟ 
باید بسم اللِه سوره را معین کند؛ پس اگر قرائت بسم الله را شروع کند، ناگزیر باید  پاسخ: 

 که قصد خواندنش را دارد.  باشد ایاز روی علم و معرفت به سوره 

اخآیا به پرسش:   از سوره تیاری منتقلصورت  به سوره شدن  ای دیگر  ای که شروع کرده 
از سوره  بقیه جایز است؟ و کسی که بخشی  و  را خوانده  به سورۀ  ای  و  نیاورده  یاد  به  را  اش 

 دیگری پرداخته است چه حکمی دارد؟
از سورهپاسخ:   به سورۀ دیگر منتقل شودجایز است  از آن را خوانده    ، ای  اگرچه بخشی 

 باشد. 

 دو سوره بخواند؟  ،آیا جایز است بعد از حمد سش: پر 
 جایز است. پاسخ: 

 بیش از دو سوره )یعنی بعد از حمد بیش از دو سوره بخواند( چطور؟ پرسش: 
 جایز نیست بیش از دو سوره بخواند. پاسخ: 

 ای کوتاه بخواند؟جای سورهآیا جایز است مقداری از آیات یک سورۀ طوالنی را به پرسش:  
 جای یک سورۀ کوتاه بخواند. یز نیست بخشی از آیات یک سوره را به جاپاسخ: 

 ها قرائت سوره بعد از حمد واجب است؟ آیا در نافله پرسش: 
 مستحب است. پاسخ: 

 کار کند؟ باید چه  ،اگر سوره را بر حمد مقدم بدارد پرسش: 
 ای دیگر تکرار کند. یا سوره  را  باید بعد از حمد همان سورهپاسخ: 

فریضهپرسش:   در  است  جایز  سوره آیا  از  یکی  را  ها  واجب[  ]دارای سجدۀ  عزائم  های 
 بخواند؟ 
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 جایز نیست. پاسخ: 

های عزائم را  اگر در نماز واجب، خالف حکم فوق را انجام دهد و یکی از سوره پرسش:  
 شود؟ آیا نمازش باطل می ، بخواند

 شود.باطل نمی پاسخ: 

  بشنود  ایآیه   ،تواند سجده کند حکم کسی که در وسط نماز واجب یا جایی که نمی پرسش:  
 دارد چیست؟  که سجدۀ واجب

 کند. سجده   ، پس از پایان نماز و با داشتن امکان سجودپاسخ: 

های عزائم را در نماز نافله بخواند )که الزم باشد وسط  ای از سورهکسی که سورهپرسش:  
 کار کند؟ اید چه نماز سجده کند( ب

در جای سجده پاسخ:   که  است  را    ،کردنواجب  نماز  بقیۀ  و  برخیزد  کند سپس  سجده 
 بخواند و رکوع کند. 

دار در انتهای سوره باشد )مثل وضعیت سورۀ اقرأ( و این سوره را  اگر آیۀ سجده پرسش:  
 کند؟ چگونه عمل می ، در نماز نافله بخواند

کند و مستحب  خیزد و رکوع میکند، سپس برمی می هنگام خواندن آن، سجده  پاسخ:  
است پس از برخاستن دوباره سورۀ حمد را پیش از رکوع بخواند و سپس رکوع کند تا رکوعش  

 متصل به قرائت باشد. 

دار( و او بشنود و در حال خواندن نافله  اگر کس دیگری آن را بخواند )آیۀ سجدهپرسش: 
داِر یکی  ۀ سجده شنود که شخصی آیواندن نافله باشد و میباشد )مثاًل اینکه او در ابتدای خ

 خواند( چه حکمی خواهد داشت؟ م را میهای عزائاز سوره 
میپاسخ:   سجده  آن،  شنیدن  برمیهنگام  سپس  نافله کند،  و  پایان  خیزد  به  را  اش 

 رساند. می

ع به  شود )مثاًل اگر یک ربکردن آنچه خواندنش باعث فوت وقت می آیا قرائت پرسش:  
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آیا جایز است چنین    ، خواهد پس از فاتحه سورۀ بقره را بخواند(طلوع خورشید مانده است و می
 کند؟ 

 جایز نیست. پاسخ: 

 خواندن[ در قرائت واجب است؟ ]بلندخواندن[ یا اخفات ]آهسته چه زمانی جهر پرسش: 
عشا واجب    مغرب و   خواندن[ حمد و سوره در نماز صبح و دو رکعت اول ازجهر ]بلندپاسخ:  

خواندن[ در نمازهای ظهر و عصر و رکعت سوم مغرب و رکعت سوم و چهارم  و اخفات ]آهسته 
 عشا واجب است.

 کمترین میزان جهر و اخفات در قرائت چیست؟ پرسش: 
ای است که شخص نزدیک و دارای شنوایی صحیح  اندازهکمترین میزان جهر به پاسخ:  

 که خودش اگر شنواست بشنود.  اگر گوش کند بشنود، و اخفات این است

  اگر از روی جهل یا فراموشی در جای جهر، آهسته بخواند یا در جای اخفات، پرسش:  
 آیا باید تکرار کند؟  ، بلند بخواند
 کند. تکرار نمی پاسخ: 

 خواندن[ برای بانوان الزم است؟ آیا جهر ]بلندپرسش: 
 خواندن واجب نیست. برای بانوان بلندپاسخ: 

 ای بشنود یا نشنود چه حکمی دارد؟ نی در نمازش بلند بخواند و بیگانه اگر ز پرسش: 
 نمازش صحیح است. پاسخ: 

 ها در قرائت چیست؟سنت پرسش: 
 اند از: ها و مستحبات در قرائت عبارت سنت پاسخ: 

بلند و    .1 را  ابتدای سوره  الرحیم« در سورۀ حمد و  الرحمن  الله  در جای اخفات، »بسم 
بخواند؛ مثاًل اگر بخواهد نماز ظهر را بخواند معلوم است که قرائت نماز ظهر باید آهسته  آشکار  

 خواند.اما فقط بسم الله الرحمن الرحیم از سورۀ حمد و سورۀ بعدی را بلند می  ، باشد
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ترتیل در قرائت و وقف در جاهای وقف؛ مثاًل با یک نفس بگوید: »بسم الله الرحمن    .2
 العالمین« و وقف کند و به همین صورت. لله رب د، سپس بگوید »الحمدیم« و وقف کنالرح

 ها. ای پس از حمد در نافله قرائت سوره  .3
مثل قدر و جحد )یعنی    ای کوتاه را بخواند؛ هسوره  ،در نمازهای ظهر و عصر و مغرب  .4

سورۀ    ،ها را بخواند و در نماز صبح سورۀ اعلی و طارق و شبیه آن  ، کافرون(، و در نماز عشا
 ها را بخواند. مدثر و مزمل و شبیه آن

در نماز صبح دوشنبه و پنجشنبه سورۀ »هل اتی« و در مغرب و عشای شب جمعه سورۀ  
جمعه و اعلی و در نماز صبح جمعه، سورۀ جمعه و »قل هو الله احد« و در ظهر و عصر جمعه،  

 سورۀ جمعه و منافقون را بخواند. 
های طوالنی  های شب سوره های کوتاه را آهسته بخواند و در نافله های روز، سوره در نافله 

تنگ  بلند بخواند و در صورت  نماز را سبک بخواند )یعنی سوره را  را  بودن وقت،  های کوتاه 
 های بلند بخواند(. جای سوره به 

یا ایها الکافرون« و در رکعت دوم سورۀ »توحید« را    در هفت جا در رکعت اول سورۀ »قل
بخواند؛ و اگر این هفت جا را با سورۀ »توحید« شروع کند و در رکعت دوم سورۀ »کافرون« را  

اند از: رکعت اول نافلۀ ظهر، رکعت اول  گانه عبارت بخواند نیز جایز است؛ این جاهای هفت 
نافلۀ صبح، رکعت اول نماز صبح، رکعت اول از  نافلۀ مغرب، رکعت اول نافلۀ شب، رکعت اول 

رکعت  )یعنی  احرام  رکعت  شش هاشش  به گانهی  احرام  از  پیش  که  بودن  مستحب   دلیلای 
 خواند(، و رکعت اول از دو رکعت نماز طواف.می

یعنی سی بار در رکعت اول و سی  ـسی بار »قل هو الله احد«    ، نمازشبدر دو رکعت اول  
 های طوالنی را بخواند. ها سوره و در سایر رکعت  ـبار در رکعت دوم 

بلند    یاد ز   یش که صدا   ی در حد   ،سرش برساند پشت   ین قرائت را به مأموم   ی مام صدا ا   .5
 ها برساند. شکل به سمع آن  ین را به هم ین شهادت ، نباشد؛ و مستحب است در تشهد

خواند از آن از خدا رحمت بخواهد و اگر آیۀ نقمت می   ،خوانداگر نمازگزار آیۀ رحمت می   .6
 به خدا پناه ببرد. 
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 مسائل دیگری در ارتباط با قرائت:

 آیا گفتن آمین در پایان حمد جایز است؟ پرسش: 
 جایز نیست. پاسخ: 

خواندن سورۀ حمد و سورۀ پس از آن( در صحیح بودن قرائت  آیا مواالت )پیوسته پرسش:  
 شرط است؟
مواالت در قرائت شرط است؛ پس اگر چیز دیگری در حین قرائت بخواند باید قرائت  پاسخ:  

 را تکرار کند. 

 حکمش چیست؟ ،اگر تصمیم بگیرد قرائت را قطع و سکوت کند پرسش: 
تکرار  پاسخ:   را  اگر  ،کندقرائت  قطع   اما  به  تصمیم  بدون  قرائت  وسط  قرائت  در  کردن 

 . دهد نمازش را ادامه ، ئت بگیرد و قطع نکندسکوت کند یا تصمیم به قطع قرا 

خواند؛  دعا می  ـ غیر از قنوت ـ گاهی انسان در حین قرائت یا جاهای دیگر نماز  پرسش:  
 حکمش چیست؟ 

 جایز است. پاسخ: 

  ، اگر در رکعت سوم و چهارم پس از حمد قسمتی از یک سوره را نادانسته بخواند پرسش:  
 رود؟کند و به رکوع می سپس متوجه شود آیا واجب است سوره را کامل کند؟ یا قطع می 

تواند قطع کند و به رکوع برود، اما اگر  بلکه می   ، واجب نیست آن سوره را کامل کندپاسخ:  
 سورۀ توحید را شروع کرده باشد بهتر است آن را تمام کند و سپس به رکوع برود. 

 جای حمد بخواند؟ آیا چیزی وجود دارد که به   ، ایش سخت باشداگر قرائت حمد بر پرسش:  
رحیِم«  جایش ده مرتبه »بسم الله الرحمن الاگر قرائت حمد برایش سخت باشد به پاسخ:  

یا   بخواند  را  حمد  کند12سورۀ  تکرار  مرتبه  سه  که  صورت  این  به  بگوید؛  تسبیح    : مرتبه 
 . استاکبر« که معادل دوازده مرتبه تسبیح للهالله و الحمد لله و ال اله اال الله و ا »سبحان
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وجود دارد که در حقیقت یک سوره باشند و الزم    آیا در مصحف امروزی، دو سورهپرسش:  
 باشد که نمازگزار متوجه این مطلب باشد؟ 

همین سوره پاسخ:   و  هستند،  سوره  یک  نشرح«  »الم  و  »ضحی«  و    های  »فیل«  طور 
جایز  »ایالف« یک سوره  و  آناند،  الله  نیست  به گفتن »بسم  نیازی  و  بخواند  را جداگانه  ها 

 ها نیست.الرحمن الرحیم« در میان آن 

 جزو قرآن هستند؟  1های »معوذتین« آیا سوره پرسش: 
»معوذتین« جزو قرآن هستند و جایز است این دو سوره را در نمازهای فریضه و  پاسخ:  

 نافله بخواند. 

 رکوع .5

و    ـو این بدیهی است ـدر نماز، یک مرتبه رکوع در هر رکعت از نمازهای یومیه واجب است  
 :شودمی شدن احکام مربوط به آن، مسائل مرتبط با آن تقدیم به جهت روشن 

 بودن رکوع تردیدی نیست، ولی چند مرتبه در نماز واجب است؟ در واجبپرسش: 
واجب است، جز در نماز کسوف )خورشیدگرفتگی یا  در هر رکعت یک مرتبه رکوع  پاسخ:  

ها، بادهای سرخ و نظایر  مثل زلزله  ؛های ترسناک آسمانی گرفتگی( و نماز آیات )بقیۀ نشانهماه
 هایشان خواهد آمد. ها و تعداد رکوعآن( که بیان آن 

 آیا رکوع در نماز، رکن است؟پرسش: 
اخالپاسخ:   ایجاد  با  و  است  نماز، رکن  در  باطل  رکوع  نماز  آن،  در  یا سهوی  ل عمدی 

کردن در مباحث آینده روشن خواهد  آن، در احکام مربوط به خلل وارد   شود؛ که جزئیاتمی
 شد.

شدن  ارۀ سخن نمازگزاری که پس از کامل پیش از پرداختن به واجبات رکوع، درب  پرسش:
 

 های »قل اعوذ برب الناس« و »قل اعوذ برب الفلق«. )مترجم(سوره. 1
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نمازگزار معمواًل تکبیر  گوید پرسشی دارم:  اکبر« میقرائت سوره و پیش از رفتن به رکوع »الله
 کند. حکم این تکبیر چیست؟ گوید و سپس رکوع می می

 گفتن پیش از رفتن به رکوع واجب است. تکبیر پاسخ: 

 گفتن این تکبیر صحیح است؟ آیا آهسته پرسش: 
 گفتن آن صحیح است.آهسته پاسخ: 

گفتن    آیا صحیح است نمازگزار در حال رفتن به رکوع یا در وسط رکوع پیش از پرسش:  
 ذکر تکبیر بگوید؟ 

گفتن تکبیر در حال رفتن به رکوع یا در حین رکوع و پیش از گفتن ذکر رکوع، هر  پاسخ:  
 دو صحیح است. 

چه    ، اگر گفتن تکبیر را پیش از رکوع فراموش کند و در وسط رکوع یادش بیاید  پرسش:
 تکبیر سجود دارم. خصوص حکمی خواهد داشت؟ و همین پرسش را در 

گوید و مشکلی  جا تکبیر می  همان  ،اگر تکبیر را فراموش کند و در رکوع یادش بیایدپاسخ:  
 نخواهد بود؛ و در سجده نیز به همین صورت است.

 از واجبات رکوع سؤال دارم.  ،بودن تکبیر برای رکوع روشن شد حال که واجب پرسش: 
 واجبات در رکوع پنج مورد هستند: پاسخ: 

 ی خم شود که بتواند دو دستش را بر زانوانش بگذارد قدر به   . 1

شدِن  شدن یا با کمترین مقدار خم قدری دراز باشد که بدون خم تش به اگر دو دسپرسش:  
 چگونه رکوع کند؟  ،یک انسان معمولی به زانوانش برسد

 شود.همانند یک انسان متعارف خم  پاسخ: 

 چه حکمی دارد؟   ،شدن را نداشته باشدبیماری امکان خمی مثل  دلیلبه اگر  پرسش: 
به شود؛ و خداوند هیچ تواند خم  به مقداری که میپاسخ:   توانش تکلیف  کس را جز  قدر 



 پرسش و پاسخ، جلد دوم  در قالباحکام شریعت   ............................................................ 92

 کند )وال یکلف الله نفسا اال وسعها(. نمی 

 چه کند؟ ، شدن در رکوع ناتوان باشدطور کامل، از خم اگر به پرسش: 
کند؛ مثاًل با اعضایش مثل سر و دست و چشم به رکوع اشاره  اکتفا  به اشاره بر رکوع  پاسخ:  

 کند. 

کننده باشد )یعنی پشتش خمیده باشد( یا بیماری  اگر خلقتش مثل شخص رکوع پرسش:  
 کند؟ ( چگونه رکوع  مثل پیری و بیماری داشته باشد )

ایستاده    واجب است برای رکوعش کمی بیشتر خم شود تا تفاوتی بین حالت رکوع وپاسخ:  
 . شودایجاد 

 و آیا واجب است در رکوع دو دستش را بر زانوانش قرار دهد؟پرسش: 
 بلکه مستحب است.   ،واجب نیستپاسخ: 

 ی که ذکر واجب را ادا کند قدر به   ـ با وجود توانایی بر آن ـ گرفنت در رکوع  آرام   . 2

 گرفتن در رکوع چه معنایی دارد؟ طمأنینه و آرامپرسش: 
بهپاسخ:   و  دارد  نگه  خمیده  را  پشتش  واجباندازهیعنی  ذکر  که  کامل    را   ای  رکوع  در 

 کند، به همین صورت باقی بماند، سپس سرش را باال بیاورد و قامت راست کند. می

  ، ماندن به شکل مذکور را نداشته باشد گرفتن و باقی اشد و توانایی آراماگر مریض ب پرسش:  
 چه حکمی خواهد داشت؟ 

 کردن عذری دارد. شود؛ هماننِد کسی که در خوِد رکوعمی گرفتن از او ساقط آرامخ: پاس

رکوع میپرسش:   عجله  با  مکلف  از دست میگاهی  را  استقرار  و  حالی  کند  در  و  دهد 
ایستد که ذکر رکوع را کامل نکرده است؛ در این صورت آیا باید یک بار دیگر رکوع کند؟ یا  می

 رکوعش صحیح است؟ 
این کار جایز نیست، ولی اگر از روی غفلت و فراموشی چنین کند رکوعش صحیح  :  پاسخ
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 کند.است و رکوع یا نمازش را تکرار نمی

 برداشنت از رکوع سر   . 3

 کردن و برخاستن از رکوع به سجده برود؟ راستآیا جایز است پیش از قامتپرسش: 
 جایز نیست، مگر در صورت داشتن عذری. پاسخ: 

دادن به چیزی مثل عصا  و برخاستن از رکوع نیاز به تکیه   کردنراستدر قامت اگر  پرسش:  
 حکمش چیست؟  ، یا دیوار و مانند آن داشته باشد

 واجب است به آن تکیه دهد.پاسخ: 

 کردن راست گرفنت در قامت طمأنینه و آرام   . 4

 گرفتن در ایستادن پس از رکوع چیست؟و منظور شما از آرام پرسش: 
 ـای باشد حتی اگر لحظهـ  شودراست و درست بایستد و آرام گیرد و مستقر    یعنیپاسخ:  

 سپس به سجده برود. 

 تسبیح )ذکر( در رکوع   . 5

  ، آیا گفتن ذکر حتی اگر یک تکبیر یا »ال اله اال الله« یا حمد یا »شکرًا لله« باشدپرسش:  
 کافی خواهد بود؟ 

 کند. کفایت میپاسخ: 

 مقدار ذکر در رکوع چیست؟ کمترین پرسش: 
یعنی »سبحان    ؛یک تسبیح کامل است  ،کمترین ذکر برای شخصی که اختیار داردپاسخ:  

الله«؛ و در  ربی العظیم و بحمده« یا »سبحان ربی العلی و بحمده« یا سه بار بگوید »سبحان 
 الله(.صورت ضرورت، گفتن یک تسبیح کوچک کافی است )یعنی سبحان
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 جای »االعلی« جایز است؟ ر سجده، گفتِن »سبحان ربی االعظم« به آیا در ذکپرسش: 
 جایز است. پاسخ: 

شدن وضعیت آنچه در رکوع، واجب است، از مستحبات رکوع سؤال  پس از روشن پرسش:  
 اند؟ دارم؛ مستحبات رکوع کدام

 اند از: ها در رکوع عبارت سنت پاسخ: 
دست   .1 ایستاده  حال  در  رکوع  برای  هم اینکه  ببرد،  باال  تکبیر  برای  را  ردیف  هایش 
هایش  ردیف با گوش ها هم بردن دست و پایین بیاورد )یعنی پس از باال هایش قرار دهد  گوش

 سپس رکوع کند.  ،ها را پایین بیاورد( آن
از دستانش عذری  هایش را با انگشتان باز روی زانوانش قرار دهد و اگر در یکی  دست   .2

دست دیگر را قرار دهد، زانوانش را به عقب براند، پشتش را صاف کند، و گردنش    ،داشته باشد 
 را به موازات پشتش بکشد. 

پیش از تسبیح، دعا کند و سه یا پنج یا هفت مرتبه تسبیح بگوید؛ یعنی به تعداد فرد    .3
 تسبیح بگوید، نه زوج. 

  یش اما صدا   ، بشنوند  ین مومأکه م  یطور   ،ند بخواند بل   ی امام جماعت ذکر را با صدا   .4
 بلند نباشد.  یاد ز 

 کردن بگوید »سمع الله لمن حمده« و سپس دعا بخواند. تراسپس از قامت  .5
که خواستی رکوع کنی در  هنگامی»فرماید:  به زراره چنین تعلیم داده، می   امام باقر

اللهّم َلک َرکعُت َو َلک  »سپس رکوع کن و سه بار با ترتیل بگو:  ؛ «اکبرالله»حال ایستاده بگو 
لِبی و َسمِعی و َبَصِری َو َشعِری و  

َ
ی َخَشَع َلک ق َاسَلمُت و ِبک آَمنُت و َعَلیک َتَوکلُت و َانَت َربِّ

َدمای َغیَر ُمسَتنکٍف و ال ُمسَتکِبٍر  َبَشِری و َلحِمی و َدِمی و  
َ
تُه ق لَّ

َ
ی و ِعظاِمی و َعَصِبی و َما َاق ُمخِّ

ی الَعِظیِم و ِبَحمِده« »و ال ُمسَتحِسرٍ  یف کن و بینشان  ردهمو در رکوعت پاهایت را  «  ُسبَحاَن َربِّ
چپ،  هایت را از زانوانت پر کن، پیش از دست  وجب فاصله بینداز و کف دستبه مقدار یک 

  های انگشتانت را به کاسۀ زانو برسان، هنگامی دست راستت را بر زانوی راستت قرار ده، کناره
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که انگشتانت را بر زانوانت گذاشتی انگشتانت را باز کن، پشتت را راست کن و گردنت را بکش  
ِلَمن  َسِمَع اللُه »ای بگو راست ایستاده  در حالی کهو نگاهت باید میان دو قدمت باشد، سپس 

الَعاَلِمیَن »  و«  َحِمَده ِلّلِه َربِّ  الَعَظَمة  الکبِریاء و  الَجَبُروِت و  َاهِل  الَعاَلِمیَن  ِلّلِه َربِّ  و    «الَحمُد 
هایت را برای تکبیر باال ببر و سپس به سجده  صدایت را به گفتن آن بلند کن، سپس دست 

 1« .بیفت

 در رکوع چه چیزی مکروه است؟پرسش: 
 هایش زیر لباسش باشد.است که در حال رکوع، دست مکروه پاسخ: 

 سجده .6

سجده در نماز واجب است و هر رکعت دو سجده دارد و هیچ تردیدی در این مطلب وجود  
نماز باطل    ـ چه عمدی و چه سهوی ـندارد، و این دو سجده رکنی است که با ایجاد خلل در آن  

 گردد:دهند تقدیم حضور می شود. مسائلی که سجده را توضیح می می

 شود؟ وب نمی آیا یک سجده در نماز رکن محسپرسش: 
چه عمدی و    خلل،شوند و با ایجاد  دو سجده با هم در نماز یک رکن محسوب می پاسخ:  

 شود. سهوی در هر دو سجده )در یک رکعت( نماز باطل می

آیا نماز    ، طور سهوی در یک سجده از یک رکعت خللی وارد شود که به درصورتی پرسش:  
 گردد؟باطل می 

 شود.نماز باطل نمی   ،صورت سهوی به یک سجده به شدن با خلل واردپاسخ: 

دربارۀ تکبیر پس از برخاستن از رکوع    دارم   پیش از بیان واجبات سجود، سؤالیپرسش:  
 ؛ حکم این تکبیر چیست؟ د رفتن به سجدهبا قص 

 رفتن واجب است. سجدهتکبیر برای شروع به پاسخ: 
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 دارد؟تکبیر پس از برخاستن از سجده چه حکمی  پرسش: 
 تکبیر پس از برخاستن از سجده واجب است. پاسخ: 

توانید مراجعه  عالوه احکامی که دربارۀ تکبیر رکوع گفته بودیم اینجا هم جاری است؛ میبه 
 کنید. 

 واجبات سجود چیست؟ پرسش: 
 واجبات سجود شش مورد است:پاسخ: 

 سجده بر هفت عضو   . 1

 اند؟کدام ،اجب استها و ای که سجده بر آن گانهاعضای هفت پرسش: 
 پیشانی، دو کف دست، دو زانو، و دو انگشت شصت پا. پاسخ: 

،  اگر نمازگزار به دو پایش چیزی شبیه روپوش تختخواب )پتو و لحاف( بپیچاند پرسش:  
قرار  به  آسیبی  کار  این  زمین  آیا  به  پا  شصت  انگشت  دو  است ـگرفتن  شرط  سجده  در    ـکه 

 رساند؟ می
 و نمازش صحیح هستند.  رساند و سجده نمیآسیبی پاسخ: 

 دادن پیشانی بر آنچه سجده بر آن صحیح است قرار   . 2

جای پیشانی، بر دور عمامه  تواند به آیا می   ،اش عمامه بپیچانداگر به سر و پیشانی پرسش:  
 سجده کند؟ 
 جایز نیست. پاسخ: 

 ود تراز ش شدن برای سجده طوری که حمل پیشانی با جای خودش هم خم   . 3

 آیا در صحت سجده تأثیری دارد؟  ،اگر محل سجود مقداری باالتر باشد  پرسش:



  ................................................................................  97مهدیانتشارات انصار امام  

اندازۀ یک آجر باشد نه  شرط اینکه مقدار بلندی، کم و حداکثر به به   ؛ تأثیری نداردپاسخ:  
 بیشتر. 

بسته معین کنیم پرسش:   انگشتان  با  را  بخواهیم مقدار یک آجر  ارتفاع آن چقدر    ،اگر 
 خواهد بود؟ 
 متر.پانزده سانتی پاسخ: 

سجدهپرسش:   بین  موازی گاهآیا  به ها  روی  بودن  اگر  مثاًل  است؟  شرط  افقی  صورت 
ولی محل پیشانی کمتر از آن باشد آیا    ، پوشی بایستد که ارتفاعش از یک آجر بیشتر باشدکف

 نماز صحیح است؟
داشتن جایز است محل پیشانی  ر حالت اختیار افقی شرط نیست و د  بودنموازی پاسخ:  

های سجده باالتر باشد، و در حالت اضطرار  تر یا اندکی به مقدار یک آجر از بقیۀ محل پایین 
 وبلندی بیشتر از این مقدار نیز جایز است. پستی

اش شدن محل ایستادن و محل سجده تراز ی نمازگزار چیزی مانع از هم اگر برا پرسش:  
  ، مانع گردد از اینکه بلندی و پستی از مقدار مجاز )یعنی یک آجر( تجاوز نکند   یا عاملی  ،شود

 کار کند؟ باید چه 
امکانپاسخ:   برایش  که  مقداری  همان  به  ا باید  است  کند؛ پذیر  از    کتفا  ناچار  اگر  پس 

بودن به مقدار دو آجر باشد باید به همان مقدار اکتفا کند و سجده و نمازش  بلندبودن و پست 
 ح است.صحی

مثاًل بیماری  کند؛ باشد که بر آن سجده می بردن چیزیاگر نمازگزار نیازمند باال پرسش:  
 کار کند؟ باید چه  شود، اش بر زمین دادن پیشانی مانع از قرار 

می پاسخ:   می واجب  سجده  آن  بر  که  را  چیزی  بتواند  شود  که  حدی  تا  ببرد  باال  کند 
 اش را بر آن قرار دهد. پیشانی 

 کند؟چگونه سجده   ،اگر از این کار ناتوان شود پرسش: 
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 کند. برای سجده با اعضای بدنش مثل سر و دست و چشم اشاره پاسخ: 

 ذکر در سجده   . 4

 ذکر سجده چیست؟ پرسش: 
 جای »العظیم« و »العلی« بگوید »االعظم« و »االعلی«. مانند رکوع اما به پاسخ: 

 گرفنت در سجود طمأنینه و آرام   . 5

 گرفتن در سجده در هر صورتی واجب است؟آیا آرامش: پرس
 که ضرورتی مانع شود. مگر درصورتی  ، گرفتن واجب استآرامپاسخ: 

 برداشنت از سجدۀ اول تا به حالت راست و آرام بنشیند سر   . 6

آیا باز هم تکبیر واجب    هنگام شروع به رفتن به سجدۀ دوم و برخاستن از آن، پرسش:  
 صورت که در سجدۀ اول واجب بود؟ است به همان 

 بله، واجب است.پاسخ: 

 مستحبات سجود چیست؟پرسش: 
 اند از: مستحبات سجده عبارت پاسخ: 

طوری که دستانش را مقابل    ،بعد از رکوع در حالت ایستاده، برای سجده تکبیر بگوید   .1
گلویش    سمت به هایش و انگشتان شصتش را  صورتش، و اطراف انگشتانش را نزدیک گوش 
 باال ببرد؛ و نماز مالئکه به همین صورت است. 

برد به سجده بیفتد؛  دستانش را پیش از سایر اعضا به طرف زمین می  در حالی کهسپس    .2
 مین قرار دهد. هایش را پیش از زانوانش بر زیعنی دست 

 تر از آن باشد.اش مساوی با محل ایستادنش یا پایین محل سجده  .3
بینی بینی   .4 وضعیت  )یعنی  دهد  قرار  خاک  بر  را  سایر  اش  وضعیت  همانند  اش 
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قدر که میسر  آنـ  گرفتن بر زمین باشد( و دعا کند و بیش از یک تسبیحهایش در قرار گاهسجده 
 ده دعا کند. بگوید و بین دو سج ـاست
صورت َتَوُرک بنشیند )یعنی بر ران چپش بنشیند، دو پایش را در کنار خود قرار دهد،  به  .5

 روی پای چپش را بر زمین و روی پای راست را بر کف پای چپ قرار دهد(. 
از سجدۀ دوم دعا کند و  پس از سجدۀ دوم با آرامش بنشیند، هنگام برخاستِن پس    .6

 زانوهایش ابتدا به دو دستش تکیه دهد. کردن برای بلند 
امام صادق  است:    آنچه  داده  تعلیم  حلبی  و  وقتی سجده می»به  بگو  تکبیر  کنی 

ُهَم »بخوان:   ِبک  َسَجْدُت   َلک  اللَّ َسَجَد    آَمْنُت   َو  ی  َربِّ ْنَت 
َ
أ َو  َتَوکْلُت  َعَلیک  َو  ْسَلْمُت 

َ
أ َو َلک 

ِذی َخَلَقُه َو َشقَّ َس  ْحَسُن اْلخاِلِقین  اْلَحْمُد ِللِه َربِّ اْلعاَلِمیَن َتَباَرک ْمَعُه َو َبَصَرهُ َوْجِهی ِللَّ
َ
«. اللُه أ

از سجده برخاستی میان دو  «  سبحان ربی االعلی و بحمده»سپس سه مرتبه بگو   و وقتی 
یسجده بگو:   ِجْرِنی َو اْدَفْع َعنِّ

َ
أ ُهمَّ اْغِفْر ِلی َو اْرَحْمِنی َو  ی    اللَّ ْنَزْلَت ِإَلی ِمْن َخیٍر َفِقیٌر  ِإنِّ

َ
أ ِلما 

 1. «َتباَرک اللُه َربُّ اْلعاَلِمین 
خیزی بر دو دست تکیه کن و  که برمی هنگامی »نقل شده است:    و از امام صادق 

وُم َو َاقُعدُ بگو:  
ُ
ِتِه َاق وَّ

ُ
 2.«کردچنین می زیرا امیرالمؤمنین علی   ؛ِبَحوِل اللِه َو ق

 مکروهی در سجده وجود دارد؟  مسئلۀ آیا پرسش: 
هایش را روی زمین قرار دهد  »ِاقعا« میان دو سجده مکروه است )اقعا یعنی باسن پاسخ:  

بر آن را مقابل خود جمع کند؛ یعنی زانوهایش مقابل صورتش قرار  و  پایش  بنشیند و دو  ها 
نشیند  نین می صورتی که گاهی یک سگ چبگیرد و دو ساقش و دو زانویش راست باشند؛ به 

 برد(. و دو دستش را باال می

 مسائل دیگر متعلق به سجده 

 
 . 1، ح 321، ص 3کافی، ج  .1
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مثل ُدَمل )زخم( اگر  ـ اش بر زمین دارد  دادن پیشانی کسی که مانعی برای قرار پرسش:  
 چگونه سجده کند؟  ـ اش را نپوشانده باشد تمام پیشانی 
 اش بر زمین قرار گیرد. پیشانی کند تا بخش سالم  ای در محل سجده ایجاد  حفرهپاسخ: 

 کند؟ چه   ،اگر این کار بر او سخت باشدپرسش: 
پیشانی پاسخ:   طرف  یک  سجده  بر  که    کنداش  پیشانی  کنار  یعنی  پیشانی  طرف  )یک 

 نزدیک کجی پیشانی قرار دارد(. 

 کند؟اگر در دو طرف پیشانی چیزی مانع از سجده باشد چه  پرسش: 
 (. شودمی)چانه یعنی جایی که ریش و محاسن جمع اش سجده کند بر چانه پاسخ: 

 ؟  استها( های قرآن در چه جاهایی )سورهتوانید بفرمایید سجده و آیا می پرسش: 
های  سجدۀ واجب است که در سوره ی قرآن در پانزده مورد است: چهار  هاسجده پاسخ:  

های اعراف،  سوره سجده، فصلت، نجم و علق قرار دارند، و یازده سجدۀ مستحب است که در  
 رعد، نحل، اسرا، مریم، حج )دو جا از حج(، فرقان، نمل، ص و انشقاق هستند. 

شنود )کسی  خواند و کسی که میم چهارگانه بر کسی که می آیا سجده در عزائپرسش:  
کردن آنکه در حال گوش کردن است( و شنونده )کسی که صدای قرآن بیکه در حال گوش 

 سد( واجب است؟ر به آن باشد به او می
 دهنده هر دو واجب و برای شنونده مستحب است. بله؛ برای خواننده و گوش پاسخ: 

 م چطور؟ های عزائ های قرآن غیر از سوره ده سایر سج خصوصدر پرسش: 
 کننده و شنونده( مستحب هستند. در هر حال )برای خواننده، گوش پاسخ: 

سپرسش:   در  سوره جده آیا  )برای  قرآن  عزا های  سورهئ های  دیگر  و  سجده م  دار(  های 
 تکبیر یا تشهد یا سالم واجب است؟

 تکبیر یا تشهد یا سالم واجب نیست.  ،هاکدام از این سجده در هیچ پاسخ: 

 بودن شرط است؟ها، طهارت یا رو به قبله ین سجده آیا برای ا پرسش: 
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 شرط نیست. پاسخ: 

 کند؟ می چه  ،های واجب یا مستحب را فراموش کند اگر سجده پرسش: 
 آورد. جا میبعدًا به پاسخ: 

 شوند؟ های شکر چه حکمی دارند؟ و چه موقع انجام میسجدهپرسش: 
از نمازها، دو سجدۀ شکر  پاسخ:   الهی و پس  هنگام دریافت نعمت جدید و دفع نقمت 

بین  تعفیر  و  است،  قرار   مستحب  )یعنی  است  نیز مستحب  دو  و  آن  پیشانی  طرف  دو  دادن 
 خاک(. صورت بر 

 تشهد .7

 قرار زیر است: تشهد از واجبات نماز، و چگونگی و احکام مربوط به آن به 

 تشهد در نماز چند مرتبه واجب است؟پرسش: 
 تشهد در نماز دورکعتی یک بار و در نمازهای سه و چهار رکعتی دو بار واجب است.پاسخ:  

 نمازش چه خواهد بود؟ حکم   ، اگر به هر دو یا یک تشهد عمدًا خللی وارد کندپرسش: 
 شود. نمازش باطل میپاسخ: 

 در دو تشهد چه چیزی واجب است؟پرسش: 
 یک از دو تشهد پنج مورد واجب است: در هر پاسخ: 

 نشستن به مقدار تشهد.  .1
 دو شهادت.  . 3و  2
 . صلوات بر نبی .4
 . محمدصلوات بر آل  .5

 چگونه است؟ صورت و شکل تشهد که ذکرش در نماز واجب است پرسش: 
َاشَهُد َان ال ِالَه ِااّل الله َوحَدُه ال َشِریک  »صورت و شکل تشهد واجب چنین است:  پاسخ:  
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دٍ  ٍد و آِل ُمَحمَّ دًا َعبُدُه و َرُسوُلُه الّلُهمَّ َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ  «. َله و َاشَهُد َانَّ ُمَحمَّ

 ر کند؟ کاطور کامل نیاموخته است باید چه کسی که تشهد را به پرسش: 
و   به جا آورد تواند بودن وقت واجب است آن را به هر شکلی که میدر صورت تنگ پاسخ: 

 فرابگیرد.  ، سپس واجب است آنچه را نیاموخته

 سنت و مستحبات در تشهد چیست؟ پرسش: 
 اند از: مستحبات در تشهد عبارت پاسخ: 

ران چپ بنشیند و هر دو پایش  اینکه به حالت توّرک بنشیند؛ و توّرک عبارت است از: بر    .1
را در کنارش قرار دهد و روی پای چپش را بر زمین بنهد و روی پای راستش را بر کف پای  

 چپش قرار دهد. َوَرک به معنای »کنار ران« است. 
 . به جا آورد  ،حمد و دعا را بیش از آنچه واجب است .2

 سالم .8

 دادن است. احکامی که الزم است دانسته شود به قرار زیر است:سالم   ، آخرین واجب نماز

 دادن در نماز چیست؟حکم سالم پرسش: 
 دادن واجب است و بدون آن نباید از نماز خارج شد. سالم پاسخ: 

 ؟ شوددر سالم باید چه چیزی بگوید تا از نماز خارج پرسش: 
الُم َعَلیکم و » گوید: میپاسخ:   «. َرحَمُة اللِه و َبَرکاُتهُ َالسَّ

اگر در حالی  «  ، السالم علینا و علی عباد الله.. السالم علیک ایها النبی»گفتن  پرسش:  
 رساند؟ آیا آسیبی به سالم نماز می  ،بگوید که گاهی ملتفت است و گاهی ملتفت نیست 

ست قبل از  د و بهتر ا تواند با هر دعایی که بخواهد دعا کن رساند و میآسیبی نمی پاسخ:  
 دادن دعا کند. سالم

 دادن چیست؟سنت در سالم پرسش: 
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خواند در حین  صورت فرادا نماز می دادن مستحب است اگر نمازگزار به در سالم پاسخ:  
[ امام  نمازجماعت راست اشاره کند. ]در   سمتبه سوی قبله باشد و با گوشۀ چشمش سالم به 

کند و مأموم نیز به همین صورت؛ و سپس اگر شخص  دهد و اشاره میبا صورتش سالم می 
 دهد. کند و سالم دیگری می چپ اشاره می سمتبه ش  دیگری در سمت چپش باشد با صورت

ها روشن شد. در ادامه به مستحبات  گانۀ نماز و احکام مربوط به آن تا اینجا واجبات هشت 
 نماز خواهیم پرداخت. 

 *** 

 مستحبات منازدوم: 

 پنج مورد است: 
از هر دو تکبیر از تکبیرهای شش دعا   .1 از  کردن بعد  تکبیرةاالحرام مستحب  گانۀ پس 

سپس دعا کند، بعد دو تکبیر بگوید و دعا کند،    ،است؛ به این صورت که ابتدا سه تکبیر بگوید
. اولین تکبیر از هفت تکبیر، تکبیرةاالحرام است،  شودسپس دو تکبیر بگوید و متوجه نماز  

 کند و این، ابتدای نماز است.  نیتپس باید با این تکبیر نماز را  

واردآیپرسش:   دعایی  است  ممکن  طاهرین ا  ائمۀ  از  در    شده  که  بفرمایید  معرفی 
 گانه خوانده شود؟ تکبیرات شش 

اباعبدالله پاسخ:   از  حلبی  فرمود:    از  که  است  آغاز  هنگامی»نقل شده  را  نماز  که 
ِل  »:  کردی دو دستت را باال ببر، بعد بازشان کن، سه تکبیر بگو و سپس بخوان

ُ
ْنَت  ق

َ
ُهمَّ أ اللَّ

ُه اَل یْغِفُر الذُّ  ی َظَلْمُت َنْفِسی َفاْغِفْر ِلی َذْنِبی ِإنَّ ْنَت ُسْبَحاَنک ِإنِّ
َ
ُنوَب ِإالَّ  اْلَمِلک اْلَحقُّ اَل ِإَلَه ِإالَّ أ

ْنت
َ
رُّ َلیَس ِإلَ »  :سپس دو تکبیر بگو و بخوان«.  أ یک َو َسْعَدیک َو اْلَخیُر ِفی یَدیک َو الشَّ یک  َلبَّ

 ِمْنک ِإالَّ ِإَلیک ُسْبَحاَنک َو َحَناَنیک َتَباَرکَت َو َتَعاَلیَت ُسْبَحاَنک  
َ
َو اْلَمْهِدی َمْن َهَدیَت اَل َمْلَجأ

اْلَبیت  ْهُت »  :سپس دو تکبیر بگو و بخوان«.  َربَّ  ْرَض   َوجَّ
َ
اِْل ماواِت َو  َفَطَر السَّ ِذی  ِللَّ  َوْجِهی 

َها اْلَغیِب َو الشَّ اْلُمْشرِکیَن َعاِلِم  َنا ِمَن 
َ
أ َو    َو َمْحیای   ِإنَّ َصالِتی َو ُنُسکی  َدِة َحِنیفًا ُمْسِلمًا َو ما 
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ِمْرُت 
ُ
أ َنا ِمَن اْلُمْسِلِمین  َمماِتی ِللِه َربِّ اْلعاَلِمیَن ال َشِریک َلُه َو ِبذِلک 

َ
أ سپس از شیطان    «. َو 

 1«.را بخوان ابالکتة فاتح به خدا پناه بجوی و پس از آن  شدهرانده
ست، و مستحب است  های دوم، پیش از رکوع و پس از قرائت ا قنوت: قنوت در رکعت   .2

چیزی که بخواهد دعا کند و کمترین  دعا کند و در غیر این صورت به هر شده  با ذکرهای روایت 
 گفتن است.مقدارش سه بار تسبیح 

 اند از: توان در قنوت خواند عبارت که می  محمدشده از آل رهای روایت برخی از ذک
ُهَم  - ْنیا َو اْلِْخَرِة ِإنَّک َعلی اللَّ ا ِفی الدُّ ِدیرکلِّ َشی  اْغِفْر َلَنا َو اْرَحْمَنا َو َعاِفَنا َو اْعُف َعنَّ

َ
 . ٍء ق

ُهَم   - یَت َو َبارِک ِلی ِفیَما  َو    َعاَفیَت   ِفیَمْن   َو َعاِفِنی   َهَدیَت   ِفیَمْن   اْهِدِنی   اللَّ ِنی ِفیَمْن َتَولَّ َتَولَّ
َنا  ُه اَل یِذلُّ َمْن َواَلیَت َتَباَرکَت َربَّ َضیَت ِإنَّک َتْقِضی َو اَل یْقَضی َعَلیک ِإنَّ

َ
ْعَطیَت َو ِقِنی َشرَّ َما ق

َ
  أ

 . َو َتَعاَلیت
ِتی »  - وَّ

ُ
ْشُکو َضْعَف ق

َ
اِس،  َعَلی  َهَواِنی  وَ   ی َة ِحیَلتِ َو ِقلَّ   الَلُهمَّ إَلْیَك أ ْرَحَم   النَّ

َ
اِحِمیَن   َیاأ ْنَت    .الرَّ

َ
أ

ی  َربِّ ْنَت 
َ
أ َو  اْلُمْسَتْضَعِفیَن  إَلیَربُّ  َتِکُلِنی  ،  إَلیَمْن  ُمِنی  ؟!  َیَتَجهَّ إَلیَبِعیٍد  ْو 

َ
أ ْکَتُه    ؟!  َملَّ َعُدوٍّ 

ْمِری
َ
َباِلی َیُکْن ِبَك َعَلیَّ َغَضٌب َفال َ    إْن َلْم   ؟!أ

ُ
ْوَسُع ِلیأ

َ
ُعوُذ ِبُنوِر َوْجِهَك    .؛ َوَلِکنَّ َعاِفَیَتَك ِهَی أ

َ
أ

ِذی ْنَیا َو ااْلِخرَ   الَّ ْمُر الدُّ
َ
ُلَماُت َو َصُلَح َعَلْیِه أ ْت َلُه الظُّ

َ
ْشَرق

َ
ْن َیْنِزَل ِبی   ة، أ

َ
ْو َیِحلَّ    ِمْن أ

َ
َغَضُبَك، أ

ی  َلَك اْلُعْتَبی   َعَلیَّ َسَخُطَك!  هَ و   َتْرَضی  َحتَّ وَّ
ُ
خداوندا! تنها به تو شکایت  » «  ِبَك   إالَّ   اَل َحْوَل َو اَل ق

ناتوانییشی اندچارهبودن  بودن نیروی خود و کوتاه کنم از اندک می ام در برابر مردم. ای  ام و 
تویی پروردگار من؟ به فردی دور که بر    در حالی کهگذاری،  پروردگار ضعیفان! مرا به ِکه وا می 

روی در هم کشد؟ یا به دشمن تا امر مرا مالک شود؟ اگر تو بر من خشمگین نباشی، هیچ  من  
ها رویت که تاریکی   . خدایا! به روشنِی تر استعافیِت تو بر من وسیع لیکن نعمت  هراسی ندارم،  

که مبادا غضبت را بر من    ،برمپناه می   ده استیرا زدوده و کار دنیا و آخرت را به سامان رسان 
و  خشنود  تو  تا  عتاب و سرزنش من تنها از آِن توست  .  رها سازیآوری یا خشمت را بر من    فرود

 (. یلۀ تو وسبه هیچ تبدیل و تغییر و هیچ قّوتی نیست، مگر و راضی گردی، 

 
 . 7، ح 310، ص 3کافی، ج  .1
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 آیا جای دیگری از نماز هم هست که قنوت در آن مستحب باشد؟ پرسش: 
از رفتن به سجده( در هر نمازی  بله؛ مستحب است بعد از آخرین رکوع )و پیش  پاسخ:  

 قنوت بگیرد و بعد از آن به سجده برود.

 گیرد؟ وقت قنوت می، چه نمازجمعه در پرسش: 
 در رکعت اول پیش از رکوع و در رکعت دوم بعد از رکوع.  دو قنوت دارد:  نمازجمعه پاسخ: 

 حکمش چیست؟  ، اگر قنوت را در رکعت دوم پیش از رکوع فراموش کند پرسش:
 . کندپس از رکوع، قنوت را قضا : پاسخ

به کف دست   .3 به محل سجود، در حال قنوت  ها، در حال  دوختن نگاه در حال قیام 
اش، و در حال تشهد به آغوشش؛ و  رکوع به بین دو پای خود، در حال سجود به جلوی بینی 
 بهتر است چشمش را در نماز فرو گیرد ]و پایین بیاورد[. 

روی  بهردیف با زانوها، در حال قنوت رو ها هم در حال قیام بر راندادن دو دست  قرار   .4
 ها.ها، و در حین تشهد روی رانصورت، در حین رکوع روی زانوان، در حین سجود کنار گوش 

گوید و در هر حال  تعقیبات نماز؛ و کمترین مقدارش سه تکبیر است که بعد از سالم می  .5
 گانۀ حج و کمال معرفت هستند. کردن دهتکبیرها کامل د؛ زیرا این نباید آن را ترک گوی 

 گانۀ حج و کمال معرفت یعنی چه؟ کردن دهکامل پرسش: 
 فرماید: می احمدالحسنامام پاسخ: 
ها ظاهر و یکی غایب  تای آنمتعال چهار تاست که سه وهای خداوند سبحان نام 

الله، رحمن و رحیم. نام غایب نیز ُکنه و حقیقت    :ند ازا های ظاهر عبارت . اسماست
 . شودبه آن اشاره می«  اعظم اعظم اعظم» یا اسم « هو» است و با 

آنکه چیز    از  کنند و پسبا تجّلی این اسما در تمام عوالم، موجودات تجّلی پیدا می
نبودند ظهور می قابل  تا هستند که عبارت   عواِلم یابند.  ذکری  از: آسمانده  های  اند 

ها در حج است  آن گانه، کرسی، عرش اعظم، سرادق عرش اعظم؛ که سه تایهفت
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 که برگشتید:   و هفت تا، هنگامی
ْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن اْلَهْدِي َواَل َتْحِلُقوْا ُرُؤوَسُکْم »

ُ
وْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِللِه َفِإْن أ ِتمُّ

َ
َوأ

ی َیْبُلَغ   ْو َحتَّ
َ
ن ِصَیاٍم أ ِسِه َفِفْدَیٌة مِّ

ْ
أ ن رَّ ًذی مِّ

َ
ْو ِبِه أ

َ
ِریضًا أ ُه َفَمن َکاَن ِمنُکم مَّ اْلَهْدُي َمِحلَّ

َع ِباْلُعْمَرِة ِإَلی اْلَحجِّ َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن اْلَهْدِي َفَمن لَّ  ِمنُتْم َفَمن َتَمتَّ
َ
ْو ُنُسٍك َفِإَذا أ

َ
ٍة أ

َ
ْم  َصَدق

ْم َیُکْن  َیِجْد َفِصَیاُم ثَ  اٍم ِفي اْلَحجِّ َوَسْبَعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم ِتْلَك َعَشَرٌة َکاِمَلٌة َذِلَك ِلَمن لَّ یَّ
َ
الَثِة أ

نَّ اللَه َشِدیُد اْلِعَقاِب 
َ
ُقوْا اللَه َواْعَلُموْا أ ْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواتَّ

َ
  عمره  و  حج)  1«أ

  است  میّسر   که   قدرآن  بازداشتند،   حج   از   را   شما   اگر  و   آرید  جای به   کامل   خدا   برای   را 
  بیمار   شما   از   یکی اگر   برسد.  قربانگاهش   به  شما   قربانی تا  متراشید   سر   و   کنید   قربانی

  چون  و  کند  قربانی   یا  دهد  صدقه   یا   بدارد   روزه  فدیه،   عنوانبه   بود  آزاری   سرش  در  یا
  کند   قربانی  است  میّسر  را   او  که  قدرآن   بازآید،  حج  به  تمتع  عمرۀ  از  کسهر   شوید،  ایمن

  بازگردد،   حج   از  چون  روز  هفت   و  بدارد   روزه   حج  در   روز   سه   نشد،  میّسر   را قربانی  هرکه  و
  بترسید   خدا   از  نباشد.  مکه  مردم  از  که   است  کسی  برای  حکم   این  و   شود  کامل   روز  ده   تا
 (. کندمی  عقوبت  ی سختبه  خدا  که  بدانید و

ند از: کرسی، عرش اعظم  ا ـ هستند عبارت یعنی در خانۀ خدا سه عالم که در حج ـ 
های  از: آسمان   اندتایی که وقتی برگشتید، عبارت اما هفت    و سرادق عرش اعظم؛

ای کسی است که از مردم مکه نباشد؛ یعنی برای کسی است  گانه. این حکم بر هفت
 2. نباشد محمدکه از آل 

گانه و سه  های هفت شود اشاره به آسمانها آغاز می آنگانه که نماز با  تکبیرهای هفت 
سراپردۀ عرش اعظم(    گانه )کرسی، عرش اعظم ومراتب سه اشاره به    ، تکبیر پس از پایان نماز

 ها به انجام خواهد رسید. با آن  ، گانۀ ایمانگانۀ حج و مراتب ده کردن دهدارند و کامل 

 چیزی است؟ بهترین تعقیب پس از نماز چه پرسش: 

 
 .196 ،بقره .1
 .93، پرسش 3، ج متشابهات .2
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زهرا پاسخ:   حضرت  تسبیح  تعقیبات،  اباعبدالله  بهترین  است:    است.  فرموده 
خداوند    ،را بگوید   کس بعد از نماز واجب، پیش از جنباندن پاهایش، تسبیح فاطمۀ زهرا هر»

تواند  چه میشده دعا کند و در غیر این صورت با هر سپس با دعاهای روایت«.  آمرزداو را می
 کند. دعا  

 چگونه است؟   تسبیح حضرت زهرا پرسش: 
 وصلوات سالم در تسبیح فاطمه )»روایت شده است که فرمود:    از امام صادقپاسخ:  

وسه تسبیح  ی سوسه حمد و پس از آن،  ی سوچهار تکبیر آغاز کند، سپس  ی سخداوند بر او( با  
 1«. بگوید

 *** 

 
 . 9، ح 342، ص 3کافی، ج  .1





(3  ) 

 های مناز کننده قطع 

ن نماز حاصل  به جا آوردهای نماز هرچیزی است که اگر در حین  کننده مقصود از قطع 
باطل می   ،شود از نمازگزار سر کند و گاهی به نماز را قطع و    صورت عمدی و گاهی سهوی 
 زند؛ لذا الزم است احکام مربوط به آن را شرح دهیم؛ که به شرح زیر است: می

 های نماز همگی به یک صورت هستند؟ ده کننآیا قطع پرسش: 
اول: قطع کننده قطع پاسخ:   نوع هستند:  بر دو  نماز  هایی که چه در صورت  کننده های 

را باطل میبودن و چه در صورت سهویعمدی  نماز  هایی که  کننده کنند. دوم: قطع بودن، 
 کنند. بودن، نماز را باطل می فقط در صورت عمدی 

 اند؟کدام  ،کندها نماز را باطل میکه عمدی و سهوِی آنهایی کننده قطع پرسش: 
کند چه اختیاری باشد چه خارج از اختیار؛ مانند بول  هر آنچه طهارت را باطل میپاسخ:  

هوشی( و جنابت  کنند )مثل باد شکم، خواب و بیها که وضو را واجب میو غایط و همانند آن 
ند )مثل نفاس، استحاضۀ کثیره و مس میت(.  کنها که غسل را واجب میو حیض و مانند آن

،  چه سهوی و چه عمدی، چه به اختیار انسان و چه خارج از اختیار انسان ،  موضوعاتهمۀ این  
 کند. نماز را باطل می 

بودن( نماز را باطل  بودن )نه سهوی هایی که فقط در صورت عمدی کننده قطع پرسش:  
 ها هستند؟ کدام ، کنندمی

 مورد هستند: چند پاسخ: 
دادن دست راست بر دست چپ )َتَکُتف(؛ این بدعتی است که خلیفۀ دوم به پیروی  قرار   .1

 از مجوسیان تشریع کرد. 
 سر.برگشتن به پشت  .2
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دادن به امام برای تعداد رکعات بوده  ؛ مگر برای هشدار گفتن با دو حرف یا بیشتر سخن   .3
 باشد. 
 قهقهه.  .4
کوبی، دویدن،  مثل پای   شوند؛ ه از کارهای نماز محسوب نمی فراوان کانجام کارهای   .5
 ها.وشو و مانند آنوپز، شست پخت 
 از امور دنیوی.  ایمسئله گریه برای  .6
  بردن رساند؛ مانند فروخوردن و آشامیدن بسیار؛ اما اگر کم باشد آسیبی به نماز نمی   .7
کسی که دچار عطش شود و قصد    وتر برای   ماندۀ غذا در دهان، یا نوشیدن آب در نماز باقی 
 گرفتن در صبح آن شب را دارد؛ اما نباید پشت به قبله کند. روزه 

 دهد؟ ببه امام هشدار  ، که نمازش باطل نشودطوری  ، چگونه مأموم پرسش:

ت خواند و تشهد گفت و سالم داد، مأموم به قصد  عاگر امام نماز ظهر را سه رک  مثالً   پاسخ: 
به   به وی می هشدار  اینکه  .گوید: »ما فقط سه رکعت خواندیمامام  از  این صورت پس  « در 

مأموم به امام هشدار داد، اشکالی ندارد که برخیزد و رکعت چهارم را به همراه امام به پایان  
 برساند. 

 کردن مو در وسط سر( برای مرد چه حکمی دارد؟ پیچیدن مو )یعنی بافتن و جمع پرسش:  
 کند. و نماز را باطل نمی  مکروه استپاسخ: 

 کننده نیست؟و باطل  استدیگری در نماز مکروه  چیزهایچه پرسش: 
کردن دهان به مقدار زیاد(،  کردن و باز درهچپ، خمیازه )دهن   برگشتن به راست وپاسخ:  

ینی، ریش،  کردن )با با برای رفع خستگی یا خواب(، بازی هکشیدن عضالت )کشیدن دست 
نظایر   و  )بیرونکردن محل سجود، خلط آن(، فوت لباس  یا  انانداختن  از سینه  داختن خلط 

)بیرونبینی(، ُتف  انگشتان )فشار انداختن آب دهان(، شک کردن  تا حدی که  دادن  ستن  آن 
کردن با یک حرف، و با فشار جلوی بول، غایط و باد شکم را  کشیدن، ناله صدا ایجاد شود(، آه
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پاپوش از پوست که ساق و بند دارد( تنگ باشد مستحب  گرفتن. اگر پاپوش شخص )نوعی  
 است آن را از پایش درآورد. 

 اند از: کند عبارت ولی نمازش را باطل نمی ،دهدبرخی از کارهایی که نمازگزار انجام می

 کار کند؟ باید چه  ، اگر نمازگزار در نماز عطسه کندپرسش: 
 مستحب است خدا را حمد گوید. پاسخ: 

زگزار مجاز است به شخصی دیگر که عطسه کرده است »تسمیت« بگوید  آیا نماپرسش:  
 یرحمکم الله یا نظایر آن(؟   ؛ مثل)یعنی برایش دعا کند 

 مستحب است به او تسمیت بگوید. پاسخ: 

تواند پاسخ سالمش را بدهد؟ و چگونه باید این  آیا می ،اگر کسی به او سالم کندپرسش: 
 کار را انجام دهد؟ 

ت پاسخ سالمش را مثل سخن خودش »سالم علیکم« بدهد و نگوید »و  جایز اسپاسخ:  
 علیکم السالم«. 

 کند؟تواند حین نماز در غیر قنوت دعا کند؟ و چگونه دعا میآیا میپرسش: 
تواند در حالت ایستاده، نشسته، رکوع یا سجود با هر دعایی که شامل تسبیح یا  می پاسخ: 

 دعا کند.  ، دنیا و آخرت باشدحمد یا درخواست چیز مباحی از امور 

 آیا جایز است در نمازش چیز حرامی بخواهد؟ پرسش: 
  ،داند حرام است چنین کند می   در حالی که جایز نیست چیز حرامی بخواهد و اگر  پاسخ:  

 شود.نمازش باطل می 

 تواند نمازش را به اختیار قطع کند؟ آیا میپرسش: 
 جایز نیست. پاسخ: 

را  پرسش:   نمازگزار نمازش  نماز قطع می   دلیلبه گاهی  کند و سپس  وقوع چیزی حین 
 تواند چنین کند؟ داند؛ آیا می حکم آن را نمی  در حالی که  ،گزاردمجددًا نماز می
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 جایز نیست نمازش را بر اساس شک و تردید قطع کند. پاسخ: 

 تواند نمازش را قطع کند؟ چه زمانی نمازگزار می پرسش: 
تلف زماپاسخ:   از  که  فرار نی  مال،  نمازگزار  شدن  به  مالی  که  )بدهکاری  بدهکار  کردن 

مدیون است(، افتادن کودک )یعنی افتادن کودک در چاه، گودال و مانند آن( و موارد دیگری  
ـ بترسد، جایز است  شوند شدن جان یا مال محسوب میکه از موارد ترس از تلفها ـآن   مانند

 نمازش را قطع کند. 
 *** 



(4 ) 

 سایر منازها 
 ها[ به شرح زیر است: های آناحکام سایر نمازها ]غیر از نمازهای یومیه و نافله 

آیات  .3  ؛نماز عیدین )قربان و فطر(   .2  ؛جمعهنماز   .1 نمازهای    .5  ؛نماز میت   .4  ؛نماز 
 . سفارش شده

 : شودمی تقدیم  ـتعالی شاءاللهانـ مسائل مربوط به این نمازها که باید تبعیت نمود  

 مجعهمناز .1

جمعه منصوب کرده  یا کسی که امام برای ادای نماز   جمعه هنگام حضور امام نماز 
، و چگونگی، شرایط، آداب و احکام مربوط به آن طی سؤاالت زیر، روشن  شودمیاست واجب  

 شد.خواهد 

 شود؟جمعه چگونه برگزار مینماز پرسش: 
 مانند نماز صبح دو رکعت است.پاسخ: 

 ؟ شودمی، نماز ظهر ساقط نمازجمعهآوردن جاآیا با به پرسش: 
 گردد.جمعه ساقط می بله؛ نماز ظهر با ادای نماز پاسخ: 

صورت اخفات  به شود؟ یا  صورت جهر ]آشکار و بلند[ خوانده میجمعه به آیا نماز پرسش:  
 ]آهسته[؟ 
 مستحب است با صدای بلند خوانده شود. پاسخ: 

 پذیرد؟شود و چه موقع پایان می جمعه چه موقع شروع مینماز پرسش: 
]نیمروز[ واجب  پاسخ:   زوال خورشید  نماز ظهر طول    شودمیبا  مانند وقت  آن  وقت  و 
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 کشد. می

اندازۀ زمان ادای نماز عصر    تا به   نمازجمعهآیا معنای این گفته، آن است که وقت  پرسش:  
 مانده به غروب آفتاب ادامه دارد؟ 

 یابد. بله، وقت آن به همان مقدار که شما گفتی ادامه می پاسخ: 

 جمعه دارد؟ شروع اذان تا پایان دو رکعت نماز جمعه مدت معینی از زمان آیا نماز پرسش: 
دو رکعت کافی باشد و  مدت شرط نیست، اما الزم است زمان برای دو خطبه و  پاسخ:  

کننده و  دادن خستهبودن را رعایت کند و از طول مستحب است امام در تمام طول نماز سبک 
 . کندکه ایجاد خلل کند پرهیز  گوییخالصه

 کند؟ چه می  ، جمعه تمام شودمشغول نمازجمعه است وقت نماز  در حالی که اگر پرسش: 
 رساند، چه امام باشد و چه مأموم. میجمعه را به پایان نماز پاسخ: 

جمعه  ، آیا نماز جمعه نخوانده باشد و بخواهد قضا کند اگر وقت از دست برود و نماز پرسش:  
 کند یا نماز ظهر را؟ را قضا  

شود؛ پس فقط نماز  رود و قضا هم نمیرفتن وقت از دست می نمازجمعه با ازدست پاسخ:  
 کند. ظهر را قضا  

آیا نماز ظهرش    ،جمعه واجب شود ولی او نماز ظهر را بخواندماز اگر بر کسی ن  پرسش:
 صحیح خواهد بود؟ 

رسید که هیچ،    نمازجمعهجمعه تالش کند؛ حال اگر به  واجب است برای ادای نماز پاسخ:  
کافی نیست    ، تر خوانده استاما اگر نرسید باید نماز ظهر را تکرار کند و نماز ظهری که پیش 

 کافی نیست(.  ، خوانده است نمازجمعه )یعنی نماز ظهری که پیش از تالش برای رسیدن به 

)بدون  پرسش:   سبک  رکعت  دو  و  خطبه  برای  تنها  وقت،  که  باشد  داشته  یقین  اگر 
 یا خیر؟   شودمیجمعه واجب ، آیا نماز مستحبات( کافی است

 گردد.جمعه واجب مینماز پاسخ: 
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د یا ظن و گمانش غالب شود که وقت برای خطبه و دو رکعت سبک  اگر یقین کنپرسش:  
 حکمش چه خواهد بود؟  ، هم کافی نیست 

 جمعه از دست رفته است و نماز ظهر را بخواند. نماز پاسخ: 

اقامه شود و به خطبۀ اول نماز نرسد و به رکعت اول امام برسد باید    نمازجمعهاگر  پرسش:  
 کار کند؟ چه

اگر در رکعت دوم برسد به امام  آورد؛ همچنین جا می ا اقتدا به امام به را ب نمازجمعه پاسخ: 
 گزارد.کند و نماز میاقتدا می

امام در رکوِع رکعت دوم باشد به نماز ملحق شود، تکبیر بگوید و    در حالی کهاگر  پرسش:  
رکوع برخاسته  گفتن او، امام در رکوع بوده یا از  سپس شک کند که آیا در حین تکبیر   رکوع کند و

 را باید کامل کند؟  نمازجمعه آیا  ،است
 ای ندارد و باید نماز ظهر را بخواند. نمازجمعه پاسخ: 

 منازمجعهشرایط 

 چیست؟ نمازجمعهشروط  پرسش: 
 شود مگر با شرایطی: واجب نمی  نمازجمعه پاسخ: 

 ( یا شخص منتصب از سوی او وجود سلطان عادل )امام معصوم  . 1

ولی امکان اجتماع    ، یا شخصی منتصب از سوی امام نباشد  امامزمانی که  پرسش: 
 حکم چه خواهد بود؟  ،برای نماز وجود داشته باشد 

 در این حالت مستحب است.  نمازجمعه خواندن پاسخ: 

ها در  آیا منظور از »نبودن امام یا شخص منتصب از سوی او« این است که آنپرسش:  
نداش حضور  نماز  در  و  باشند  دیگری  اگر  جای  و  است؟  دیگری  چیز  مقصود  یا  باشند؟  ته 
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چه حکمی    شود،با عدم حضور آن دو ولی با راهنمایی و ارشاد از سوی امام منعقد    نمازجمعه 
 خواهد داشت؟

حضور پاسخ:   حضور   نداشتن منظور  حتی  یا  دو  تعیین   نداشتنآن  صورت  در   نشدن امام 
 .است نمازجمعه شخصی برای اقامۀ 

 شود؟ آیا نماز باطل می  ،در حین نماز بمیرد  اگر امامپرسش: 
با آن باطل نمی   نمازجمعه پاسخ:   را  را که نماز  پایان  شود و جایز است مردم کسی  به  ها 

رساند پیش بیندازند؛ همچنین اگر برای شخص منتصب از سوی امام، چیزی که نماز را  می
ها  کسی را که نماز را با آنـ عارض شود مردم  هوشی، جنون و حدث مانند بی کند ـ باطل می 

 اندازند.پیش می  ،رساند به پایان می

اندازند باید همان نماز را با آنان کامل کند؟ یا نماز دیگری  آیا کسی را که پیش می پرسش:  
 اندازند؟او را پیش می نمازخواندنکند؟ و چگونه در حین را از نو آغاز  
کند و واجب نیست همۀ  را با آنان کامل می  کنند همان نماز شخصی را که ُمقّدم می پاسخ:  

کردن به نحوی او را مقّدم  کافی است بعضی از مردم با اشاره  بلکه   ، مردم او را پیش بیندازند
 کنند. 

 است که حداقل پنج نفر است و خوِد امام یکی از آن پنج نفر    تعداد؛   . 2

کردن نماز پراکنده  نماز و آغاز ن به  شدخطبه یا پس از آن و پیش از وارد  اگر در حینپرسش:  
 حکم چیست؟  ، شوند

 گردد.ساقط می نمازجمعهبودن  واجبپاسخ: 

چه    ،شدن نماز متفرق شوند ـ و پیش از تمام حتی با یک تکبیر اگر وارد نماز شوند ـ پرسش:  
 حکمی خواهد داشت؟

 حتی اگر یک نفر باقی مانده باشد.  ،شودرساندن نماز واجب میپایانبه پاسخ: 
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 کند؟کامل می   شود،میبا آن منعقد    نمازجمعه آیا کودک ممّیز تعداد نفراتی را که  پرسش:  
 شود.تعداد نفرات با کودک ممّیز کامل نمی پاسخ: 

ـ مدگاهی تعداد نفرات  پرسش:     ؛ شودـ حاصل نمییعنی در اول وقتنظر پس از نیمروز 
زوال   از  پس  دو ساعت  از  بعد  که بلکه  اول وقت خوانده ز نما  در حالی  در  را  اند حاصل  ظهر 

است  می واجب  آیا  کامل شود،  نفرات  تعداد  اگر  اگر  شود؛ حال  و  کنند؟  تکرار  را  نمازجمعه 
 ظهر را نخوانده باشند چطور؟ نماز 

تحب است، ولی با وجود  شده برای نماز، مسنمازجمعه با نبودن امام تعیین اقامۀ  پاسخ:  
شده برای نماز که »امام معصوم« یا »شخص منصوب از سوی امام که برای تعیین  امام تعیین 

.  شودمیواجب    نمازجمعهاقامۀ    ،امامان جمعه مشخص شده است« او را معرفی کرده باشد
امام واجب  اقامۀ نماز بر این    شود، هنگام زوال ]نیمروز[ اگر تعداد نفرات و سایر شرایط کامل 

واجب نیست    به جا آوردخواهد بود. اگر هنگام زوال تعداد نفرات کامل نشود و او نماز ظهر را  
را اقامه کند، اما اگر نمازش را پس از نیمروز به تأخیر بیندازد تا تعداد    نمازجمعه که پس از آن  

گردد،  واجب می  نمازجمعهکه وقت باقی باشد اقامۀ  نفرات کامل شود در این صورت تا هنگامی
گاهی از وجود  شدن در مکانی که  شده برای نماز، حاضرشدن نزد او یا حاضر امام تعیین   و با آ

شدن  ، حاضر نمازجمعه شود و با علم به اقامۀ  کند واجب میتعیین می  نمازجمعهوی برای اقامۀ  
 واجب خواهد بود. 

شدن تعداد نفرات  املنفرات آیا بهتر است به امید کنبودن تعداد ت کامل در صور پرسش: 
 جا آورند؟ ظهر را در اول وقت به ی منتظر باشند؟ یا بهتر است نماز مدت نمازجمعه و اقامۀ 

 ماندن بهتر است. منتظر ، شدن تعداد نفرات وجود داشته باشداگر امید به کامل پاسخ: 
 

 دو خطبه   . 3

 در دو خطبه چه چیزی واجب است؟پرسش: 
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این  در هر پاسخ:   از دو خطبه  نبی و آل    مسائل یک  بر  واجب است: حمد خدا، صلوات 
 ، موعظه، و قرائت یک سورۀ کوتاه یا یک آیه. نبی

 وارد شده است؟  در خصوص این دو خطبه چه دستوری از ائمۀ هدایت  پرسش:
سپس به تقوای الهی    ؛ به جا آوردحمد و ثنای خدا را    اند کهفرموده   بیتاهل پاسخ:  

ای کوتاه از قرآن را قرائت کند و بعد بنشیند. سپس برخیزد و حمد الهی و  توصیه کند، سوره 
ثنای او را بگوید، بر نبی و آل نبی و ائمۀ مسلمانان صلوات بفرستد و برای مردان و زنان مؤمن  

 درخواست آمرزش کند. 

ای بخواند که در پایاِن دو خطبه،  ونهگآیا جایز است دو خطبه را پیش از زوال به پرسش:  
 1  رفتن متمایل شود؟خورشید رو به پایین 

 جایز است. پاسخ: 

 ها را چه زمانی باید بخواند؟ پیش از نماز یا پس از آن؟خطبه پرسش: 
بخواندپاسخ:   خطبه  از  پیش  را  نماز  اگر  بخواند.  نماز  از  پیش  را  خطبه  است    ، واجب 

 صحیح نیست.  نمازجمعه 

 آیا واجب است خطیب ایستاده باشد؟ پرسش: 
 با داشتن توانایی بر ایستادن واجب است خطیب هنگام ایراد خطبه بایستد. پاسخ: 

 انداختن بین دو خطبه چه حکمی دارد؟ فاصله پرسش: 
 واجب است بین دو خطبه با اندکی نشستن فاصله بیندازد. پاسخ: 

 آیا داشتن طهارت در دو خطبه الزم است؟ پرسش: 
امام واجب است و برای مأمومین واجب    ، در هر دو خطبهپاسخ:   داشتن طهارت برای 

 نیست. 

 
 نیمروز عبور کند. )مترجم( از  .1
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 کند؟ کار میچه  ، اگر در خطبه حدثی بر امام عارض شودپرسش: 
 کند.اش را کامل میدهد؛ یعنی خطبه گیرد و ادامه میطهارت می پاسخ: 

 چه حکمی دارد؟ ،اینکه خطیب در خطبه صدایش را بلند کند پرسش: 
واجب است صدایش را به حدی بلند کند که حداقل تعداد )یعنی پنج نفر( و بیشتر  پاسخ: 

 بشنوند. 

 دادن مأمومین به خطبه چه حکمی دارد؟ گوش پرسش: 
 واجب است. پاسخ: 

 کند؟ ها چه حکمی دارد؟ و آیا نماز را باطل می کردن در حین خطبه صحبت پرسش: 
 نیست.   نمازجمعهکنندۀ طل حرام است، اما باپاسخ: 

آیا الزم است دو خطبه به زبان عربی بیان شوند؟ و حکم شخص عرب که به غیر  پرسش:  
 چیست؟  ، کنداقتدا می  نمازجمعه عرب در 

جایز است خطبه به زبان بیشتر حاضرین در نماز باشد، ولی حمد الهی و صلوات  پاسخ:  
بر نبی و آل او و قرائت بخشی از قرآن باید به عربی باشد، و بهتر است که خطبه به زبان عربی  

، حتی اگر بیشتر حاضرین عرب نباشند. کسی که عربی را  شودباشد و برای غیر عرب ترجمه 
اقتدا کند که عربی   داند جایز است خوب می بهتر است که  به کسی  اش خوب نیست، ولی 

خوبی بداند و به عربی خطبه بخواند و این موضوع ارتباطی به قومیت و  خطیب، عربی را به 
 تواند از هر قومیتی باشد. می  ،داندخوبی می نژاد ندارد. امامی که عربی را به 

 الحی به دست بگیرد؟ جمعه هنگام ادای خطبه س آیا جایز است امام پرسش: 
دادن به سالح مکروه است جز در صورت وجود ترس و احتمال نیاز به سالح؛  تکیه پاسخ:  

  و مستحب است بر عصا، ستون یا میِز خطابه تکیه کند. 
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 صورت انفرادی صحیح نیست شود و به به مجاعت خوانده می ]منازمجعه[    . 4

آیا باید او مقدم باشد؟ یا جایز است غیر او    ،اگر خوِد امام )معصوم( حاضر باشد پرسش:  
 مقدم شمرده شود؟ 

 بر او واجب است که حاضر گردد و مقدم شود. پاسخ: 

 اگر چیزی مانع شود حکم چیست؟ پرسش: 
جایز است کسی را نایب بگیرد )یعنی کسی را نایب خویش قرار دهد تا بر نمازگزاران پاسخ:  

 امامت کند(. 

 طی باید داشته باشد؟ جمعه چه شرایامامپرسش: 
بودن؛ و اگر در بین مأمومین، مرد باشد باید  زادهل عقل، ایمان، عدالت و حالل کماپاسخ:  

 امام نیز مرد باشد. 

 جمعه یک بنده یا نابینا باشد؟ آیا جایز است امام پرسش: 
 تواند بنده باشد یا کسی که بیماری پیسی یا جذام داشته باشد یا نابینا باشد. میپاسخ: 

نمازگزاران خطبه  آیا شخص ُگنگ و الل میپرسش:   برای  امامت کند؟ و چگونه  تواند 
 بخواند؟ 

چنین باشد و با اشاره خطبه  تواند این امام نیز می  ، اگر مأمومین گنگ و الل باشندپاسخ:  
 ها در آنجا حضور یابند. بخواند و واجب نیست غیر از آن

را  به پرسش:   پرسش دیگری  این مبحث  نمازگزار گنگ و الل  مطرح می تناسب  کنیم: 
می را  مبارک  جمعۀ  نماز  کهخواند،  چگونه  حالی  می  در  نه  را  مأمومین  خطبه  نه  و  فهمند 

ها بفهماند؟ یا فقط  با زبان اشاره به آن   به کسی که خطبه را دارند  ها نیاز  شنوند؟ و آیا آنمی
 ؟ شودمیشدن کافی است و تکلیف شرعی ساقط حاضر 

 ولی واجب نیست.  ، ها بفهماند بهتر استوجود کسی که خطبه را با اشاره به آن پاسخ: 
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 کیلومرت از آجنا برپا نباشد   5/ 5مناز مجعۀ دیگری با فاصلۀ کمرت از    . 5

دو  پرسش:   )  نمازجمعهاگر  مقدار  این  از  کمتر  فاصلۀ  منعقد  5/5با    ، گردندکیلومتر( 
 حکمشان چیست؟

 شوند.اگر در یک زمان برقرار شده باشند هر دو با هم باطل میپاسخ: 

 حکم چیست؟  ، اگر یکی پیش از دیگری برقرار شده باشدپرسش: 
ـ نمازی  اندازۀ یک تکبیرةاالحرامحتی به اگر یکی پیش از دیگری منعقد شده باشد ـ پاسخ:  

 گردد.دیگری باطل می که زودتر شروع شده صحیح است و 

یک  یک زودتر و کدام یک زودتر شروع شده و ندانیم کداماگر مشخص نشود کدامپرسش:  
 حکم چیست؟ ، دیرتر شروع شده است

 ظهر را دوباره بخوانند. حضور دارند نماز  نمازجمعهکسانی که در هر دو پاسخ: 

 بر چه کسانی واجب است منازمجعه

 اجب است؟بر چه کسانی و  نمازجمعه پرسش: 
وجوب  پاسخ:   رعایت    نمازجمعهدر  باید  شرط  بلوغ،هفت  )یعنی  تکلیف  و    شود:  عقل 

، بیماری و  بودن از »نابیناییاختیار(، مردبودن، آزادبودن، حاضربودن )مسافرنبودن(، سالم 
 کیلومتر نباشد. 11بیش از   نمازجمعهنبودن، و فاصلۀ مکلف از  معلولیت«، پیرمرد مسن 

ها واجب نیست اگر به خود زحمت دهند و  بر آن   نمازجمعههمۀ این کسانی که  پرسش:  
 ؟ شودمیها واجب بر آن   نمازجمعهآیا   ، حاضر شوند
گردد )یعنی  ها منعقد می شود و با آن بر آنان واجب می  نمازجمعه اگر حاضر شوند  پاسخ:  

بنابراین    لیف خارج شود؛ استثنای کسی که از تک روند( به جزو تعداد نفرات مطلوب به شمار می
اگر نمازگزاران چهار نفر باشند و پیرمرد مسن یا شخص نابینا یا شخصی معلول همراهشان 

 آورند. جا میرا به  نمازجمعه و  شدهتعداد نفرات کامل  ، حاضر شود
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شود و از  بر آنان واجب می  نمازجمعهزن و بنده اگر حاضر شوند    خصوص آیا در  پرسش:  
 محسوب خواهند شد؟  شود، میجملۀ نفراتی که نماز با آنان منعقد 

،  شودمی بر آنان واجب   نمازجمعهاگر به خود سختی دهند و حضور به هم رسانند پاسخ:  
 گردد.با آنان منعقد می نمازجمعه روند و جزو تعداد نفرات مطلوب به شمار می

شدن بر او واجب ، آیا حاضر حاضر شود نمازجمعهتواند در شخص معلولی که میپرسش: 
 است؟

 شدن بر او واجب نیست.حاضر پاسخ: 

 جمعۀ او صحیح است؟، آیا نماز حاضر شود نمازجمعهاگر کافر در  پرسش: 
نماز   نمازجمعه گرچه  پاسخ:   اما  او واجب است  او  بر  با  نماز  و  نیست  جمعۀ کافر صحیح 

 . شودنمیمنعقد 

حاشیه   زجمعهنماآیا  پرسش:   )بستانبر  مزرعه نشینان  و  روستاییان  و نشینان،  داران( 
 صحرانشینان واجب است؟ 

نان هم با داشتن  نشیگونه که بر شهرنشینان واجب است بر حاشیه  همان  نمازجمعهپاسخ:  
است؛ واجب  ـ   شروط  چادرنشینان  بر  واجب  مانند صحرانشینانهمچنین  باشند  مقیم  اگر  ـ 

 کننده و مسافر(. است )یعنی ساکن باشند، نه کوچ 

 : نمازجمعه   مسائل دیگری در ارتباط با شروط

طور کامل آزاد نشده  صورت جزئی آزاد شده باشد ]بهای که به بر بنده   نمازجمعه آیا  پرسش:  
 باشد[ واجب است؟

 بر او واجب نیست. نمازجمعه پاسخ: 

کاری بخواهی  نی بگوید: یک روز را آزادی که هر اگر موال با بنده سازش کند )یعپرسش:  
 ؟شودمیجب بر او وا  نمازجمعه انجام دهی و یک روز را باید در خدمت من باشی( آیا 
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 حتی در روزی که آزاد است. ،شودبر او واجب نمی  نمازجمعه پاسخ: 

ای که با موالیش قرار داد کند مالی به او بدهد  بندۀ »مکاتب« )بنده  خصوص در پرسش: 
ر« )یعنی بنده  آیا    ، ای که موالیش بگوید پس از وفات من تو آزادی(و آزاد شود( و بندۀ »مدبَّ

 بر این دو واجب است؟  نمازجمعه حضور در 
 بر این دو نیز واجب نیست.  نمازجمعه پاسخ: 

آیا جایز    ،از او ساقط شده باشد )مانند مسافر و بیمار(   نمازجمعهکسی که وجوب پرسش:  
 به پایان برسد؟  نمازجمعه است نماز ظهر را در اول وقتش بخواند؟ یا باید به تأخیر بیندازد تا 

به تأخیر بیندازد    نمازجمعهجایز است چنین کند؛ و واجب نیست نماز ظهر را تا پایان  پاسخ:  
 حاضر خواهد شد.   نمازجمعهی که گمان کند در  و حتی استحباب هم ندارد، مگر زمان

 حکم چیست؟  ،حاضر شود نمازجمعهاگر پس از آن در پرسش: 
 شود. بر او واجب میپاسخ: 

را نخوانده   نمازجمعه  در حالی که اگر خورشید از نیمه بگذرد آیا مکلف جایز است پرسش: 
 به سفر برود؟ 

 برای او تعیین و بر او واجب شده است.  نمازجمعهزیرا    سفر جایز نیست؛پاسخ: 

 تواند پیش از زوال ]نیمروز[ به سفر برود؟ آیا میپرسش: 
 پس از طلوع فجر روز جمعه، سفر مکروه است.پاسخ: 

اقامت ده روز یا بیشتر کرده، واجب   نیتبر مسافری که در یک شهر،    نمازجمعه آیا  پرسش:  
 است؟

اقامت نکرده و سی روز از اقامتش    نیتین اگر  همچن  بر او واجب است؛ نمازجمعه پاسخ:  
 در یک شهر گذشته باشد. 

یا شکسته  کامل  آیا جمعۀ او و مأمومینی که نمازشان    ، جمعه مسافر باشداگر امامپرسش:  
 است صحیح خواهد بود؟ 
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 صحیح است. پاسخ: 

 حکم اذان دوم در روز جمعه چیست؟ پرسش: 
 1بدعت است. پاسخ: 

 معامالت در روز جمعه حرام است؟ آیا انجام پرسش: 
 ولی معامله صحیح است.  ، بله؛ بعد از اذان حرام است؛ و اگر معامله کند گناه کردهپاسخ:  

بر او واجب    نمازجمعهکنندگان از کسانی باشد که حضور در  اگر یکی از معامله پرسش:  
 چه حکمی خواهد داشت؟ ، نیست

 دیگری حرام است. آن معامله برای او روا و بر  پاسخ: 

ـ پرسش:   ازدحام و شلوغی بسیار نتواند همراه امام در    دلیلبه ـ  مثال عنوانبه اگر مأموم 
 حکم چیست؟ ،رکعت اول سجده کند 

اگر بتواند پیش از رکوع )رکوع امام در رکعت دوم( سجده کند و به امام ملحق شود  پاسخ:  
شدن به  بداند انجام دو سجده مانع ملحق ه  صحیح است و در غیر این صورت )مثل زمانی ک

( باید صبر کند و منتظر امام شود و به متابعت از امام در  شودمی امام قبل از رکوع رکعت دوم  
آَوَرد او نیز دو سجدۀ  جا میدو سجده بسنده کند )زمانی که امام دو سجدۀ رکعت دوم را به 

ـ به جا آوردرکعت اول را   ـ همراه آن دو سجده، دو  ی جهل یا سهو از رو (. اگر در این حالت 
 کند.خیزد و رکعت دوم را تمام  رساند؛ سپس بر کند آسیبی نمی  نیتسجدۀ رکعت دوم را 

جای اینکه  و به   به جا آورد ، بعد از رکوع، قنوت رکعت دوم را  نمازجمعهاگر امام در  پرسش:  
و باطل باشد حکم مأمومین  به سجده برود بار دیگر به رکوع برود حکم چیست؟ و اگر نماز ا 

 در این حالت چه خواهد بود؟ 
گوید و به زمین  اگر پیش از برخاستن از رکوع متوجه شود برای سجده تکبیر میپاسخ:  

 
خواندن  منظور  .1 از  قبل  و  خطبه  دو  خواندن  از  بعد  دوِم  اذان  سید   نمازجمعه،  مکتب  فقهی  )گروه   است. 

 در نجف اشرف(  احمدالحسن
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کند و نمازش صحیح است، اما اگر متوجه نشود تا اینکه از رکوع برخیزد  رود و سجده میمی
 شود. نماز او و مأمومین باطل می 

 منازمجعهآداب 

 مستحبات روز جمعه چیست؟پرسش: 
نافله:  پاسخ:   رکعت  بیست  خورشید،  6غسل،  برآمدن  هنگام  هنگام  6رکعت  رکعت 

در آسمان،   و  6باالرفتنش  نیمروز  از  پیش  نیمروز؛2رکعت  بیست    رکعت هنگام  اگر ]همۀ  و 
است نافله را پیش   رکعت[ نافله را تا پس از زوال )نیمروز( به تأخیر بیندازد جایز است، اما بهتر 

از زوال بخواند. اگر بین دو فریضه )ظهر و عصر یا جمعه و عصر( شش رکعت از نافله را بخواند  
جایز است. مستحب است نمازگزار برای حضور در مسجد اعظم بر دیگران سبقت بگیرد، و  

عطر بزند،  و با وقار باشد، به خود    آرامپیش از آن، موی سرش و ناخن و سبیلش را کوتاه کند،  
 بهترین لباسش را بپوشد و پیش از حرکت دعا کند. 

رفتن آن« که نافلۀ جمعه در  ریفی از »برآمدن خورشید« و »باال آیا ممکن است تع  پرسش:
 ـ بفرمایید.بر حسب ساعت پس از طلوع شود را ـ آن هنگام خوانده می 

سوم اوِل  : یک شودمیزمان بین طلوع خورشید و نیمروز به سه بخش تقسیم  مدت پاسخ:  
سوم آخر »پیش از  سوم بعدی »ارتفاع خورشید«، و یک پس از طلوع »برآمدن خورشید«، یک 

 زوال« است.

 چیست؟  نمازجمعه آداب پرسش: 
دا پاسخ:   اول وقت مداومت  در  نمازها  اقامۀ  بر  باشد،  بلیغ  و  شته  خطیب جمعه سخنور 

از آنچه مربوط به خطبه است مکروه  باشد، سخن  ،  استگفتن خطیب در میان خطبه غیر 
مستحب است چه در زمستان و چه در تابستان عمامه به سر ببندد، عبای یمنی بپوشد، بر  
چیزی )مانند عصا و دیوار( تکیه کند، ابتدا پیش از خطبه به نمازگزاران سالم کند، و پیش از  

 . کند محض رسیدن، بدون نشستن، خطبه را آغاز نباید به خطبه بنشیند و  
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و خواندن    نمازجمعه در بحث قرائت گفتید که خواندن سورۀ جمعه در رکعت اول  پرسش:  
طور اتفاقی غیر آن دو سوره را  سورۀ منافقون در رکعت دوم مستحب است. اگر امام در نماز به 

 چه حکمی خواهد داشت؟ ،آغاز کند
ای که در حال خواندنش است رد نشده باشد به سورۀ جمعه و در  سوره   اگر از نصف پاسخ:  

رکعت دوم به سورۀ منافقون عدول ]برگشت[ کند، ولی اگر از نصف رد شده باشد همان را  
های کافرون و توحید را آغاز کرده باشد  کند و سورۀ جمعه یا منافقون را نخواند. اگر سوره کامل  

 ند. ن عدول نک یا منافقوبه جمعه 

ظهر واجب است. آیا در روز جمعه  خواندِن نماز ائت گفتید که آهسته در بحث قر پرسش:  
 نیز به همین صورت است؟ 

)آشکار پاسخ:   ر جهر  در  نماز خواندن(  که  کسی  و  است  مستحب  جمعه  به وز  را  جا  ظهر 
 آورد بهتر است آن را در مسجد اعظم بخواند. می

)مثل کسی که مؤمن    کرد ها اقتدا بتوان به آن جمعه از کسانی نباشد که  اگر امام پرسش: 
 حق نیست( آیا جایز است مأموم نمازش را پیش از امام بخواند؟   به

، و بهتر است همراه او )بدون  به جا آورد جایز است مأموم نمازش را پیش از امام  پاسخ:  
 اقتدا( دو رکعت از نماز ظهر را بخواند و پس از سالم امام، نمازش را تمام کند.  نیت 

*  *  * 

 مناز عیدین )فطر و قربان( .2

گفته شد )تعداد نفرات،    نمازجمعه و با همان شروطی که در    نماز عید با حضور امام
شود. احکام  کیلومتر بین دو نماز( واجب می5/5بودن، دو خطبه و رعایت مسافت  جماعتبه 

 آید توضیح خواهیم داد: مخصوص به نماز عید را با سؤاالتی که در ادامه می

 شود؟ نماز عید چه زمانی واجب میپرسش: 
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 شود.  واجب می جمعهنماز با همان شرایط   نماز عید با وجود امامپاسخ: 

 آیا واجب است به جماعت خوانده شود؟ پرسش: 
 جماعت خوانده شود.  واجب است به پاسخ: 

 توان در نماز عید شرکت نکرد؟ آیا میپرسش: 
جایز نیست، مگر اینکه عذری داشته باشد که در این صورت از روی استحباب،  پاسخ:  

 صورت انفرادی خوانده شود. جایز است به 

 شود؟ آیا نماز عید خوانده می  ،ر شرایط فراهم نشود اگپرسش: 
 صورت فراداصورت جماعت و چه به چه به   گردد و ادای آنوجوب آن ساقط می پاسخ:  

 .شودمی مستحب 

 وقت نماز عید چه زمانی است؟پرسش: 
 بین طلوع خورشید تا زوال آن است. وقتش ماپاسخ: 

 شود؟ آیا قضا می ،اگر نماز عید از دست برودپرسش: 
 شود. قضا نمی پاسخ: 

 شود؟نماز عید چگونه خوانده میپرسش: 
 چگونگی آن به شرح زیر است:  پاسخ: 

 مثل نماز صبح:  نماز عید دو رکعت است؛
گوید )تکبیر اول برای آغاز نماز است و بقیه  رکعت اول: برای بستن احرام، هفت تکبیر می

خواند و بهتر است سورۀ  پس حمد و یک سوره را میتکبیرهای واجب، پس از آن هستند(، س
بیت  گیرد و دعایی مرسوم که از اهل گوید و قنوت می اعلی را بخواند، بعد از قرائت تکبیر می 

   گوید  گیرد، سپس تکبیر میگوید و قنوت میخواند، سپس تکبیر می وارد شده است را می
می  قنوت  میو  تکبیر  سپس  میگیرد،  قنوت  و  می گگوید  تکبیر  سپس  قنوت  یرد،  و  گوید 

)می قنوت(؛  گیرد  پنج  و  تکبیر  پنج  مجموع  میدر  تکبیر  می سپس  رکوع  و  و  گوید  کند 
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 خیزد. که دو سجده کرد برای رکعت دوم برمی هنگامی
خواند و بهتر است سورۀ غاشیه را بخواند، سپس چهار  رکعت دوم: حمد و یک سوره می

گیرد )مثل رکعت اول منتها این بار چهار قنوت  ر قنوت میگوید و پس از هر تکبیتکبیر می
جا  رود، سپس دو سجده به گوید و به رکوع میسپس تکبیر پنجم را برای رکوع می  ؛گیرد(می
 گوید. آورد و تشهد و سالم میمی

پنج تکبیر در رکعت اول  پس ُنه تکبیر، بیشتر از تعداد عادی در سایر نمازهای واجب دارد ـ 
گانه، دو  ـ و سایر تکبیرها )یعنی تکبیرةاالحرام، تکبیرهای شش تکبیر در رکعت دوم   و چهار

تکبیر برای رکوع در دو رکعت، و تکبیرهای چهارگانۀ سجود در دو رکعت برای رفتن به سجده  
 ها مشترک است. و برخاستن از سجده( بین نماز عید و سایر فریضه 

 ها و آداب نماز عید چیست؟سنت پرسش: 
 های این نماز: سنت سخ: پا
را در صحرا بخوانند؛ جز شهر مکه که مستحب است در مسجدالحرام خوانده   .1 نماز 
 شود.
 سجده بر زمین.  .2
3.  « بگوید:  بار  سه  پنج الصالةمؤذن  یومیۀ  نمازهای  از  غیر  نمازهای  زیرا  اذان «؛  گانه 

 ندارند. 
پیاده، دل   .4 پابرهنه،  باوقار،  امام،  و  یاد می  در حالی کهآرام  را  ]از  خدای سبحان  کند 
 اش[ بیرون بیاید. خانه 

آمدن برای نماز فطر چیزی بخورد و پس از بازگشتن از نماز نیز از آنچه  قبل از بیرون   .5
 قربانی شده است چیزی بخورد. 

تکبیر    .6 نماز  از چهار  و  در عید فطر پس  نماز مغرب شب عید فطر  اولینش  بگوید که 
پس از پانزده نماز تکبیر    ،آخرینش نماز عید است؛ و کسی که در روز عید قربان در منا باشد 

کردن است؛ و کسی که در شهرها باشد پس از ده  گوید که اولینش نماز ظهر روز قربانی می
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اکبر، و  اکبر، ال ِالَه ِااّل الله و اللهالله اکبرالله»گوید و تکبیر به این شکل است: نماز تکبیر می 
کُر َعَلی ما َاوالنا نا  »  :کندو در عید قربان اضافه می «  الَحمُد ِللِه َعَلی ما َهدانا و َلُه الشُّ

َ
و َرَزق

 «. ِمن َبِهیَمِة ااَلنعاِم 
 رفتن با سالح کراهت دارد.بیرون .7
در    .8 جز  بخواند  مستحبی  نماز  آن،  از  پس  یا  عید  نماز  از  قبل  یعنی  بخواند؛  نافله 

شدن از مسجد دو  ن شخصی پس از نماز و پیش از خارج در مدینه که چنی  مسجدالنبی  
 خواند.رکعت مستحبی می

 برخی از مسائل مرتبط با نماز عید:

 چیست؟ شده و قنوت نماز عید حکم تکبیرهای اضافه پرسش: 
 تکبیرهای اضافه شده در نماز عید و قنوت واجب هستند. پاسخ: 

 شود؟آیا در قنوت لفظ معینی گفته می پرسش: 
چه بخواهد دعا کند و بهتر است  تواند هر لفظ معینی برای قنوت وجود ندارد و می پاسخ:  

دًا َعبُدُه و َرُسوُلُه، و َاشَهُد    َاشَهُد َان ال ِالَه ِااّل الله َوحَدُه ال َشِریک َلُه، و َاشَهُد »بگوید:   َانَّ ُمَحمَّ
اللِه،   الَمهِدییَن ِمن ُولِدِه ُحَجُج  الَمهِدی و  َانَّ  ااَلِئَمَة ِمن ُولِدِه ُحَجُج اللِه، و َاشَهُد  َعِلیًا و  َانَّ 

ْهُل اْلُجوِد َو اْلَجَبُروِت وَ 
َ
ْهُل اْلکْبِریاِء َو اْلَعَظَمِة َو أ

َ
ْنَت أ

َ
ُهمَّ أ ْقَوی  اللَّ ْهُل التَّ

َ
ْحَمِة َو أ ْهُل اْلَعْفِو َو الرَّ

َ
 أ

ی اللُه َعَلیِه وَ  ٍد َصلَّ ِذی َجَعْلَتُه ِلْلُمْسِلِمیَن ِعیدًا َو ِلُمَحمَّ ُلک فی َهَذا اْلیْوِم الَّ
َ
ْسأ

َ
آِلِه َو    َو اْلَمْغِفَرِة أ

ی عَ  ْن ُتَصلِّ
َ
َم ُذْخرًا َو َشَرفًا َو کَراَمًة َو َمِزیدًا أ یَت َعَلی  َسلَّ ٍد کَافَضِل َما َصلَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ َلی ُمَحمَّ

َعبٍد ِمن ِعَباِدک، َو َصلِّ َعَلی َمالِئکِتک و ُرُسِلک، و اغِفر ِللُموِمنیَن و الُموِمناِت، ااَلحیاِء ِمنُهم  
 
َ
َلک ِعَباُدک المرسلوَن، َو أ

َ
ُلک من َخیِر َما َسأ

َ
ْسأ

َ
ی أ ُهمَّ ِإنِّ ُعوُذ ِبک ِمن شرِّ ما عاذ  و ااَلمَوات، اللَّ
 «. ِمْنُه ِعَباُدک المرسلوَن 

 خوانند؟آیا هر دو را می ، اگر نماز عید و جمعه در یک روز واقع شوندپرسش: 
برایش اختیاری است و بر    نمازجمعه حضور در    ، کسی که در نماز عید حاضر شود پاسخ:  
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 کند. اش به مردم اعالم امام واجب است این مطلب را در خطبه

 آیا دو خطبۀ نماز عید پیش از نماز است یا پس از آن؟پرسش: 
انداختن آن قبل از نماز  و قربان پس از نماز هستند و جلو   دو خطبۀ نماز عید فطرپاسخ:  

 بدعت است.

 واجب است؟  نمازجمعه ها همانند دادن به خطبه آیا گوش پرسش: 
 ها واجب است.دادن به خطبه بله؛ گوش پاسخ: 

تید مستحب است نماز عید در صحرا خوانده شود؛ حال آیا منبر مسجد جامع  گفپرسش: 
 گردد؟منتقل می  ،شودبه مکانی که در آنجا نماز خوانده می

جای آن در صحرا چیزی  بلکه مستحب است به   ؛شودمنبر مسجد جامع منتقل نمیپاسخ:  
 شبیه منبر از ِگل ساخته شود. 

م طلوع خورشید برای کسی که نماز بر او واجب رفتن به سفر در روز عید هنگاپرسش:  
را داشته   نماز  بیماری و... که شروط وجوب  از  آزاد، حاضر، سالم  است )یعنی مکلف، مرد، 

 باشد( چه حکمی دارد؟ 
 که نماز عید را بخواند. رفتن به سفر بر او حرام است تا وقتی پاسخ: 

 آیا باز هم همین حکم را دارد؟   ،اگر پس از فجر و پیش از طلوع خورشید سفر کند پرسش:  
 شدنش بعد از فجر و پیش از طلوع خورشید جایز، اما مکروه است.خارج پاسخ: 

 *** 

 مناز کسوف )آیات( .3

یکی از نمازهای واجب، نماز آیات است که با کسوف، خسوف، زلزله و سایر آیات آسمانِی  
 . شودمیـ واجب مثل باد سیاه و مانند آن ترسناک ـ 

های زیر روشن خواهد  ها و پاسخ بیان چگونگی و احکام متعلق به آن با مطالعۀ پرسش 
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 شد: 

 شود؟ نماز آیات چه زمانی واجب میپرسش: 
نشانه پاسخ:   با سایر  و  زلزله،  و  با کسوف خورشید، خسوف ماه  آیات  های ترسناک  نماز 

 گردد.ـ نیز واجب میغیره   مثل باد سیاه وآسمانی ـ 

دهد که برای برخی از مردم  ها، مثل سیل و صاعقه، روی می گاهی برخی پدیده پرسش:  
 شود؟ ها واجب میبا این پدیده   ترسناک است و برای برخی دیگر ترسناک نیست؛ آیا نماز آیات 

یا  پاسخ:   عذاب  نشانۀ  اینکه  اعتبار  به  باشد  ترسناک  مؤمنان  بیشتر  نظر  از  اینکه 
بلکه به    بودنش نیست؛ترسناک  دلیلبه داشتن اهل زمین است؛ پس این مسئله فقط  حذر بر 

آ اهل  با  مرتبط  )یعنی  است  آسمان  با  مرتبط  ترس  خداوند  جهت  کارگزاران  و  سمان 
 متعال(. ون سبحا

 وقت نماز آیات چه زمانی است؟پرسش: 
 وقت آن با توجه به آیات مختلف، متفاوت است. پاسخ: 

 شده، کسوف باشد وقت نماز آیات چه زمانی است؟اگر آیۀ واقع پرسش: 
وقت نماز آیات در کسوف، از ابتدای کسوف تا پایان آن است. این حکم برای زمانی  پاسخ:  

اندازۀ خواندن  ادای نماز آیات کافی باشد و اگر مدت کسوف به است که مدت کسوف برای  
 نماز واجب نیست.   ،نماز نباشد 

واقع پرسش:   آیۀ  نشانه اگر  و  باد  باشد شده،  آسمانی  ترسناک  آیات چه    ،های  نماز  وقت 
 زمانی است؟ 

کسوف گفتیم؛ به این معنا که وقتش از ابتدای نشانه    خصوصکه در  همان وقتیپاسخ:  
نماز   ،شود و تا زمان پایان آن ادامه دارد و اگر مدت آیه برای ادای نماز کافی نباشد شروع می

 شود.واجب نمی 

 وقت نماز آیات چه زمانی است؟ ، شده، زلزله باشداگر نشانۀ واقعپرسش: 
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ـ پاسخ:   شود و نمازگزار حتی پس از  ـ نماز واجب میحتی اگر طول نکشدبا وقوع زلزله 
 . به جا آوردادا  نیت شدن زلزله نماز آیات را باید به  ساکن

 کسی که تا پایان کسوف یا آیه، از آن مطلع نشود، آیا باید قضا کند؟ پرسش: 
)یا ماه( تاریک شده    کردن بر او واجب نیست، مگر اینکه تمام قرص خورشیدقضاپاسخ:  

،  موضوعکردن در غیر از این  وف( است و قضا کسوف )و خس  خصوصباشد که این حکم در  
 واجب نیست. 

و در انجام نماز کوتاهی یا آن را فراموش کند، آیا    شودشده  اگر متوجه نشانۀ واقع پرسش:  
 باید قضا کند؟ 

 . کردن در همۀ آیات )کسوف یا سایر آیات( واجب استقضا پاسخ: 

های علمی بداند فردا کسوف خواهد شد و فردا فراموش  اگر با استفاده از روش پرسش:  
ـ  تا کسوف تمام شود  بورزد  باشد کند و غفلت  این کسوف جزئی  آیا  و  یادش بیاید،  ـ و سپس 

 کند؟ کردن نماز آیات را واجب میشدن آن، قضا به کسوف پیش از واقعاش دانش قبلی
 ست.قضا بر او واجب ا پاسخ: 

 آیا خواندن نماز آیات برای کسی که در وقوع نشانه شک داشته باشد جایز است؟پرسش:  
 جایز است. پاسخ: 

 نماز آیات را چگونه باید خواند؟پرسش: 
 شود:چگونگی نماز آیات: دو رکعت است مانند نماز صبح و به دو روش خوانده میپاسخ:  

)اولی تکبیرةاالحرام است و سپس شش تکبیر  گانه را بگوید  روش اول: تکبیرهای هفت 
سپس    ؛ کند، سپس تکبیر بگوید و به رکوع برودواجب دیگر( سپس حمد و یک سوره را قرائت  

برخیزد و حمد را برای بار دوم به همراه سوره بخواند، سپس تکبیر بگوید و به رکوع برود و  
خیزد، تکبیر  پس از رکوع پنجم بر سپس برخیزد، و به همین ترتیب تا پنج مرتبه انجام دهد؛ س 

خیزد و همان کارهای  ، سپس برای رکعت دوم بر به جا آورد بگوید و به سجده برود و دو سجده  
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 دهد و پس از دو سجده، تشهد و سالم بگوید. رکعت اول را انجام  
گانه را بگوید، سپس حمد و یک آیه از یک سوره را بخواند،  روش دوم: تکبیرهای هفت 

کند، سپس برخیزد و آیۀ دوم از همان سوره را بخواند، سپس تکبیر  یر بگوید و رکوع  سپس تکب
دهد؛ سپس بعد از رکوع  خیزد و به همین ترتیب تا پنج مرتبه ادامه  کند، سپس بر بگوید و رکوع  

خیزد و  ؛ سپس برای رکعت دوم بر به جا آوردپنجم تکبیر بگوید و به سجده برود و دو سجده  
 دهد و پس از دو سجده، تشهد و سالم بگوید.اول انجام  مثل رکعت 

 سورۀ توحید را  »بسم الله الرحمن الرحیم«ِ مثالی برای روش دوم: بعد از تکبیرها حمد و  
الله احد«  خیزد و بخواند  کند، از رکوع بر بخواند، تکبیر بگوید و رکوع   سپس تکبیر  »قل هو 

کند،  سپس تکبیر بگوید و رکوع  »الله الصمد«  واند  خیزد و بخکند، از رکوع بر بگوید و رکوع  
خیزد و بخواند  سپس تکبیر بگوید و رکوع کند، سپس بر »لم یلد و لم یولد«  خیزد و بخواند  بر 

شود؛ پس  سپس تکبیر بگوید و رکوع کند، که مجموعًا پنج رکوع می »و لم یکن له کفوا احد« 
کند. در رکعت دوم نیز همانند  گوید و دو سجده  از برخاستن از رکوع پنجم، برای سجده تکبیر ب

 دهد و تشهد و سالم بگوید. رکعت اول انجام  

آیات فقط سورهپرسش:   بر مکلف واجب است که در نماز  آیه  آیا  پنج  را که دارای  هایی 
هستند انتخاب کند تا آن را در هر رکعت بر پنج رکوع تقسیم کند؟ و اگر سوره کمتر یا بیشتر  

 ؟ کنده بود چگونه توزیع از پنج آی 
ای که دارای پنج آیه باشد واجب نیست؛ و نیز واجب نیست که سوره  انتخاب سوره پاسخ: 

یک سوره بخواند )اگر نماز آیات را    رکوعتواند در هر  بلکه می  ؛ ها تقسیم کندرا بر تعداد رکوع 
تواند سوره را بر دو یا سه یا پنج رکوع تقسیم کند )اگر نماز آیات  خواند( و میبه روش اول می 

 خواند(.را به روش دوم می 

اگر مکلف در نماز آیات، حمد و یک یا چند آیه از سوره را بخواند و رکوع کند و  پرسش:  
باید حمد و سوره    سپس قرائت سوره را کامل کند و رکوع کند، آیا پس از برخاستن از رکوع 

 تواند سوره یا چند آیه از سوره را بخواند و دوباره رکوع کند؟ یا می ، بخواند
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تواند  طور که در سؤال مطرح کردید( می   پس از اتمام سوره در رکوع دوم )همان پاسخ:  
شی از سوره را بخواند و در بقیۀ  حمد و سورۀ کاملی بخواند یا حمد و بخ  ، پیش از رکوع سوم

 ها سوره را تمام کند. رکوع

آیا الزم   ،کندخواند و رکوع میکسی که در نماز آیات، حمد و یک سورۀ کامل میپرسش: 
حمد و یک آیه از سوره  است پیش از رکوع دوم نیز حمد و یک سورۀ کامل بخواند؟ یا خواندن 

 بعدی کافی خواهد بود؟های  کردن بقیۀ سوره در رکوعو سپس کامل 
و  پاسخ:   است حمد  جایز  همچنین  بخواند؛  سوره  یک  و  دوم حمد  رکوع  در  است  جایز 

 ها آن را به پایان برساند. بخشی از سوره را بخواند و در بقیۀ رکوع 

آیات دو روش وجود  برای روشن پرسش:   نماز  برای  بیشتر مطلب: روشن شد که  شدن 
واند دو روش را در یک رکعت ترکیب کند؟ یا کسی که نماز را  تدارد. سؤال این است که آیا می

 باید نماز را حتمًا به همان روش به پایان برساند؟  ، کندبا یک روش شروع می
 جایز است دو روش را با هم ترکیب کند. پاسخ: 

 حکمش چیست؟ ، های نماز آیات شک کندکسی که در تعداد رکوع پرسش: 
رساند و پس از نماز، دو سجدۀ سهو  ها را به پایان می رکوع  گذارد وبنا بر کمتر میپاسخ:  

 دهد.انجام می 

 آیا واجب است نماز آیات را به جماعت بخوانند؟ پرسش: 
 مستحب است به جماعت خوانده شود. پاسخ: 

 برخی از مستحبات نماز آیات را لطفًا بفرمایید. پرسش: 
مقدار زمان کسوف طول دهند )اگر زمان  در نماز آیات مستحب است: نماز را به  پاسخ:  

مثال یک سورۀ طوالنی انتخاب کنند(، و اگر پیش از پایان  عنوان  کسوف طوالنی باشد، به 
اندازۀ زمان قرائت  مجددًا آن را تکرار کند. مستحب است رکوع را به   ، نشانه، نماز را تمام کند

وع را به مقدار خواندن این دو سوره  رک  ،طول دهد )اگر در قرائت، حمد و توحید را خوانده است
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های طوالنی را قرائت کند و پس از برخاستن  طول دهد( و در صورت داشتن وقت زیاد سوره 
الله لمن حمده«  »سمع گوید از رکوع تکبیر بگوید، مگر در رکوع پنجم و دهم که در آن دو می 

 و پنج بار قنوت بگیرد. 

 ؟بگیردکند؟ یا باید در هر رکعت پنج قنوت  م می آیا پنج قنوت را بر دو رکعت تقسیپرسش:  
تقسیم میپاسخ:   دو رکعت  این بر  مثاًل  تقسیم می کند؛  و  گونه  دوم  از رکوع  پیش  کند: 

چهارم )که در رکعت اول هستند( و پیش از رکوع ششم و هشتم و دهم )که در رکعت دوم  
 هستند(. 

 چند مسئلۀ دیگر از احکام مربوط به مناز آیات: 

 یک اولویت دارد؟ کدام  ،اگر کسوف در وقت فریضۀ فعلی اتفاق بیفتد  پرسش:
انجاِم هرکدام که بخواهد مخّیر    نشودکه وقت فریضۀ فعلی تنگ  تا هنگامیپاسخ:   در 

 است. اگر وقت فریضۀ فعلی تنگ شود، فریضۀ فعلی اولویت خواهد داشت. 

 یک اولویت دارد؟ کدام  ،اگر خسوف ماه در وقت نافلۀ شب اتفاق بیفتدپرسش: 
اولویت دارد، حتی اگر خواندن آن مستلزم خروج از وقت    نمازشب ]نماز[ کسوف بر  پاسخ:  

 کند. نافله باشد؛ و سپس نافله را قضا  

 روی بخواند؟ آیا جایز است نماز کسوف را سوار بر مرکب یا در حال پیاده پرسش: 
 اگر مجبور به این کار باشد جایز است. پاسخ: 

 *** 

 مناز بر مردگان .4

 . کنیدتوانید به آنجا مراجعه این مبحث در احکام مردگان در بحث طهارت بیان شد. می
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 شدهمنازهای سفارش .5

 :استشده: نمازهای مستحبی است که بر دو نوع نمازهای سفارش 
 تر بیان کردیم. های یومیه که پیش نافله  اول:
ها تشویق و ترغیب فرموده که به دو بخش تقسیم  آننمازهایی که شریعت به  سایر    دوم:

 شوند: می
پنج    .الف و  بسیارند  نمازها  این  ندارد.  معینی  وقت  اهمیت    تاآنچه  که  نمازها  این  از 

اند از: »نماز طلب باران، نماز استخاره، نماز حاجت، نماز شکر و نماز  ]بیشتری[ دارند عبارت 
 زیارت«.  

اند از:  از این نمازها عبارت   تاپنج    .ین نمازها نیز بسیارند آنچه وقت معینی دارد که ا   .ب
رمضان،   ماه  غدیر،    شب   نماز»نافلۀ  روز  نماز  و شب  نیمۀ   شب   نماز فطر،  روز  نماز  و  شعبان 

 مبعث«.
 : استمبحث مربوط به هر دو بخش و احکام آن به شرح زیر 

 ای که وقت معینی ندارندمنازهای سفارش شده

احکام پنج مورد از این نمازها خواهیم پرداخت. با نماز طلب باران شروع در این بخش به  
 کنیم: می

 مناز طلب باران   . 1

 شود؟نماز طلب باران چه هنگامی مستحب می پرسش: 
 شود.زمانی که آب رودها فرو بنشیند و باران نبارد، نماز طلب باران مستحب می پاسخ: 

 شود؟چگونه خوانده می پرسش: 
های نماز طلب باران برای  با این تفاوت که در قنوت   ،کیفیتش مانند نماز عید استپاسخ:  
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شود و این دعا  طلب عطوفت خدای سبحان و ]طلب[ رحمت برای فرستادن باران، دعا می 
تواند هر دعایی  شود، و می خوانده می «    ... »اللهم اهل الکبریاء و العظمةجای دعای معروف  به 

نقل شده    بیت د بخواند و در غیر این صورت دعاهایی را که در روایات اهلخواهرا که می
 خواند.است می

 مستحبات نماز طلب باران چیست؟ پرسش: 
 نماز طلب باران:   های سنت : پاسخ

را   بروند. مستحب است روز سوم  بیرون  از شهر  مردم سه روز روزه بگیرند و در روز سوم 
دهند. با پای برهنه و با دلی آرام و با وقار به صحرا بروند و در  دوشنبه و اگر نشد جمعه قرار  

ها )مانند  ولی ذمی  ،خورده و کودکان را با خود ببرند مسجد نماز نخوانند. پیرمردان و زنان سال 
 یهودی و نصرانی( را نبرند و کودکان را از مادرانشان جدا کنند. 

ورو کند )یعنی سمت راست عبا را بر  شت عبای خود را پ ، که امام از نماز فارغ شدهنگامی
سپس رو به    ؛ورو کند( دوش چپ و سمت چپ عبا را بر دوش راست خود بیندازد و آن را پشت
راست بگوید و   سمتبه قبله کند و صد تکبیر با صدای بلند بگوید و صد تسبیح با صدای بلند 

ا را صد بار حمد بگوید، و  چپ بگوید، رو به مردم کند و خد   سمت به صد تهلیل با صدای بلند  
مردم در همۀ این موارد از او پیروی کنند. سپس خطبه بخواند و بسیار گریه و زاری کند، و اگر  

افتاد  تأخیر  به  دعا  رحمت خدا شامل    ، استجابت  اینکه  تا  بروند  از شهر  به خارج  بار  چندین 
 .شودحالشان 

 ود؟شبارانی خوانده می آیا این نماز فقط هنگام کمپرسش: 
شدن  ، هنگام خشک بودن باران جایز استگونه که این نماز در مواقع کم   همانپاسخ:  

 .استها نیز جایز ها و چاه چشمه

 مناز استخاره   . 2

 شود؟ نماز استخاره چگونه خوانده میپرسش: 
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نماز استخاره مانند نماز صبح دو رکعت است و به نیت استخاره )طلب خیر( خوانده  پاسخ:  
دو رکعت نماز بخوان و از خدا طلب خیر کن. قسم  »فرموده است:    شود. اباعبدالله می

 1«. به او خیر دهد قطعاً جز اینکه خداوند  ، به خدا که هیچ مسلمانی از خدا طلب خیر نکند
آن حضرت از  اگر    و  که  کرد  سؤال  آن حضرت  اصحاب  از  یکی  است:  نقل شده 

با پروردگارت  »کار کند؟ حضرت فرمود:  ای رخ دهد و کسی را برای مشورت نیابد باید چه حادثه 
حاجتت را در درون خود نیت کن. سپس  »عرض کرد: چگونه؟ حضرت فرمود:  «.  مشورت کن

و آن دو را در دو گلولۀ ِگلین قرار بده.  «،  آری»  و روی دیگری «  نه»دو برگه بنویس؛ روی یکی  
ْمِری  »: سپس دو رکعت نماز بخوان و آن دو را زیر خود قرار بده و بگو 

َ
َشاِوُرک ِفی أ

ُ
ی أ یا اللُه ِإنِّ

ِشْر َعَلی ِبَما ِفیِه َصاَلٌح َو ُحْسُن َعاِقَبة
َ
ْنَت َخیُر ُمْسَتَشاٍر َو ُمِشیٍر َفأ

َ
خداوندا! من در  »«  َهَذا َو أ

ی؛ پس  ا کننده اشاره و بهترین    شونده خواهم که تو بهترین مشورت کارم از تو مشورت می   این
سپس دستت را وارد آن کن. اگر در آن بلی بود،  مصلحت و عاقبت نیکو را به من اشاره فرما؛ 

 2«. گونه با پروردگارت مشورت کنانجام بده و اگر در آن خیر بود، انجام نده. این 

 مناز حاجت   . 3

 شود؟ نماز حاجت چگونه خوانده میپرسش: 
شود. انواع فراوانی دارد؛ از جمله،  مانند نماز صبح است و به نیت حاجت خوانده می پاسخ:  

وقتی حاجتی را بخواهی دو رکعت نماز بخوان و  »روایت شده است:  آنچه از امام صادق 
 3«.شوی روا بفرست تا حاجت  وصلواتسالم بر محمد و آل محمد 

 مناز شکر   . 4

 
 . 1، ح 470، ص 3کافی، ج  .1
 .8، ح 473، ص 3کافی، ج  . 2
 . 10ح ، 479ص  ،3کافی، ج  . 3
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 شود؟نماز شکر چگونه خوانده میپرسش: 
  بیت اش از اهلشود و چگونگیه میبه جا آوردمانند نماز صبح به نیت شکر  پاسخ:  

آن حضرت دربارۀ نماز  »  وارد شده است:   وارد شده است؛ از جمله آنچه از امام صادق
شکر فرمودند: وقتی خداوند به تو نعمتی عطا فرمود، دو رکعت نماز بخوان و در رکعت اول  

را «  قل یا ایها الکافرون»  و  الکتابحة فاتو در رکعت دوم    «قل هو الله احد »  و  الکتابحة فات
ِللِه ُشکرًا  »  : بخوان، و در رکوع و سجود رکعت اول بگو و در رکوع و  «  ُشکرًا و َحمداً الَحمُد 

لِذی اسَتَجاَب ُدَعاِئی و َاعَطاِنی َمسأَلِتیالَحمد لِ » :سجود رکعت دوم بگو   1.«له اَّ

 بیت پاکش( مناز زیارت )زیارت نبی و اهل   . 5

 شود؟این نماز چگونه خوانده میپرسش: 
 مانند نماز صبح به نیت زیارت. ؛این نماز هم دو رکعت استپاسخ: 

 ای که وقت معینی دارند:شدهمنازهای سفارش

گفتیم این نمازها بسیارند و ما تنها به پنج مورد خواهیم پرداخت. با »نماز نافلۀ ماه رمضان«  
 کنیم. آغاز می 

 نافلۀ ماه رمضان   . 1

 نافلۀ رمضان چیست؟ پرسش: 
نافله پاسخ:   بر  عالوه  که  است  رکعت  هزار  رمضان  ماه  شبانه نافلۀ  به  مربوط  روز  های 

شوند و در هر شب بیست رکعت است: هشت رکعت بعد از نماز مغرب و  )یومیه( خوانده می 
شود.  رکعت می   400خواند،  دوازده رکعت بعد از نماز عشا، که مجموع آنچه در بیست روز می

 
 . 481، ص 3کافی، ج .1
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)یعنی پس از نماز مغرب و عشا:  شده  رکعت به ترتیب گفته در هر شب از ده شب آخر، سی  
های ده  مجموع نافله   شود کهرکعت بعد از نماز عشا( خوانده می16رکعت بعد از مغرب و  12

( در هر شب  23و    21و    19گانه )یعنی  های ِافراد سه رکعت خواهد بود. در شب 300روز آخر  
های ماه رمضان در مجموع برابر  ب مجموع نافله ترتی  این  شود و بهصد رکعت دیگر افزوده می 

هایی که  با هزار رکعت خواهد شد. البته نباید فراموش کرد که با توضیحات باال مجموع نافله 
رکعتی که در هر شب از  20رکعت +  100رکعت است )120خواند برابر با  شب نوزدهم میدر  

ا شود( و مجموع آنچه در هر بیست روز اول خوانده می  خواند  می   23یا    21  هایز شب یک 
با   است )130مساوی  +  100رکعت  آخر خوانده  30رکعت  ده شب  از  در هر شب  که  رکعتی 

 شود(. می
یا    19رکعت بخواند )و همراه آن بیست رکعت شِب  گانۀ فوق تنها صد  های سه ر در شب اگ

ن صورت  ( که در ای30+30+20ماند )رکعت باقی می80را نخواند(    23و    21رکعت شِب  سی  
جمعه  4را بخواند )که با فرض وجود    در هر جمعه، ده رکعت از نماز علی و فاطمه و جعفر

نماز  40در ماه رمضان در مجموع   از  بیست رکعت  رکعت خواهد شد( و در جمعۀ آخر ماه، 
 را بخواند.  و در شب همان جمعه، بیست رکعت از نماز فاطمه  علی

با دو تشهد و دو سالم که در هر رکعت یک بار   چهار رکعت است،  نماز امیرالمؤمنین
 شود. خوانده می»قل هو الله احد« حمد و پنجاه بار 

دو رکعت است که در رکعت اول یک مرتبه حمد و صد مرتبه قدر و در رکعت    نماز فاطمه 
 شود. دوم یک مرتبه حمد و صد مرتبه توحید خوانده می

با دو سالم است که در رکعت اول یک مرتبه حمد و یک    نماز جعفر چهار رکعت، 
ال اله اال الله    و الحمد لله و  الله سبحان »مرتبه بگوید:  15بخواند و سپس  »اذا زلزلت«  مرتبه  
مرتبه  10از رکوع نیز  مرتبه بگوید و پس از برخاستن  10؛ سپس رکوع کند و آن را  «اکبرو الله

بخواند؛  را  از    آن  پس  و  دوم  در سجدۀ  و  از سجده  برخاستن  از  پس  و  سجده  در  همچنین 
ت  کند؛ پس این ذکر در مجموع در هر رکعمرتبه تکرار  10رخاستن از سجدۀ دوم نیز آن را  ب

»اذا جاء نصرالله و در رکعت سوم  »و العادیات«  شود. در رکعت دوم  هفتادوپنج مرتبه خوانده می 
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را بخواند. مستحب است در سجدۀ آخر دعای  »قل هو الله احد« و در رکعت چهارم  و الفتح«  
  مخصوص آن را بخواند. 



 پرسش و پاسخ، جلد دوم  در قالباحکام شریعت   .......................................................... 142

 فطر   منازشب   . 2

 فطر چیست؟  نمازشب پرسش: 
قل  »فطر دو رکعت است که در رکعت اول یک مرتبه حمد و هزار مرتبه    نمازشب پاسخ:  
 شود. خوانده می  «قل هو الله احد»و در رکعت دوم یک مرتبه حمد و یک مرتبه « هو الله احد

 مناز روز غدیر   . 3

 شود.ساعت پیش از نیمروز خوانده می حجه نیم که در روز هجدهم ذی 

 است؟نماز روز غدیر چگونه پرسش: 
انا  »ده مرتبه    «، قل هو الله احد»دو رکعت است که در هر رکعت حمد و ده مرتبه  پاسخ:  

القدر لیلة  از آن دعایی خوانده  خوانده می «  آیةالکرسی»و ده مرتبه  «  انزلناه فی  شود و پس 
 های ادعیه موجود است. شود که در کتاب می

 شعبان مناز نیمۀ   . 4

 شود؟چگونه خوانده میشعبان نماز نیمۀ پرسش: 
خوانده  پاسخ:   توحید  مرتبه  صد  و  حمد  مرتبه  یک  رکعت  هر  در  که  است  رکعت  چهار 

 شود؛ و وقت آن پس از عشا تا اول فجر است. می

 و روز مبعث   شب   مناز   . 5

 مبعث چگونه است؟ شب  نماز پرسش: 
َذتین و چهار مرتبه توپاسخ:   حید و پس از  دوازده رکعت است که در هر رکعت حمد و ُمعوَّ

 شود. های ادعیه خوانده میآن دعای منقول در کتاب 

 تواند این نمازهای مستحب را نشسته یا ایستاده بخواند؟ آیا انسان می پرسش: 
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 ولی ایستاده خواندن بهتر است.  ، ها را نشسته بخواندتواند همۀ نافله میپاسخ: 

 است؟ آیا یک رکعت نشسته معادل یک رکعت ایستاده پرسش: 
 حساب آورد. بهتر است دو رکعت نشسته را معادل یک رکعت ایستاده به پاسخ: 

 *** 





  (5 ) 

 شده در مناز خلل واقع   
یا از   از روی عمد است، یا از روی سهو،  شود بر سه نوع است: یا خللی که در نماز واقع می

ها هرکدام برحسب نوعش متفاوت است و این مبحث  آن  کردن برطرفاحکام  روی شک؛ و  
 شاءالله تعالی.؛ ان است مسائل کردن این درصدد روشن 

 حالت عمدی .1

 حکمش چیست؟  ،کسی که عمدًا به چیزی از واجبات نماز خلل وارد کند پرسش: 
نماز خلل وارد کند، نمازش را باطل کرده است؛    کسی که عمدًا به چیزی از واجباِت پاسخ:  

از باشد )مثل طهارت و رو به  کند آنچه در آن خلل وارد کرده است از شروط نمو تفاوتی نمی 
باشد )مثل سجده بر  آن  بودن( یا جزئی از نماز باشد )مثل قرائت و سجده( یا چگونگی  قبله 

؛  با دو حرفگفتن  ه، و سخن هقهقشد )مثل  گفتنی باگانه( یا از موارد ترک های هفت هگاسجده 
دادن به امام برای تعداد رکعات نماز نبوده  قصد هشدار طور که گفته شد به   البته اگر همان 

 (. شود[باشد ]که در این صورت خللی به نمازش وارد نمی 

داند واجب است  حکم کسی که عمدًا یکی از واجبات نماز یا واجبی را که نمی پرسش:  
 چیست؟  ،ترک کند 

می پاسخ:   باطل  در    ، شودنمازش  و  جز  )بلندخواندن  اخفات  و  جهر  خصوص 
عمد بلند بخواند یا  خواندن، به گاه خودشان؛ کسی که در جای آهسته خواندن( در جایآهسته

 شود.نمازش باطل نمی   ،حکم آن را ندانسته باشد  در حالی کهعمد اخفات کند  در جای جهر به 

بودن لباس یا بدن یا محل سجده  بودن لباس یا مکان یا از نجسغصبی اگر از  پرسش:  
 کند؟میآیا نمازش را تکرار   ، اطالعی نداشته باشد
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 کند. تکرار نمی پاسخ: 

 مسائل دیگری در حبث خلل عمدی در واجبات مناز: 

 حکم نمازش چیست؟  ،اگر با آب غصبی وضو بگیردپرسش: 
گاهی داشته باشد باید طهارت و نمازش را تکرار کند، ولی  بودن آب  اگر از غصبی پاسخ:   آ

 کند.اگر اطالعی نداشته باشد تکرار نمی

آیا    ، اگر از اینکه پوست و چرم ]که پوشیده[ از مردار است اطالع نداشته باشدپرسش:  
 باید نمازش را تکرار کند؟ 

ان خریده باشد نماز را  اگر پوست در اختیار مسلمان باشد یا آن را از بازار مسلمانپاسخ:  
اما اگر آن را از غیرمسلمان بگیرد یا آن را پیدا کند )و نداند که در دست مسلمان    ؛کندتکرار نمی 

 کند. بوده یا از بازار مسلمین خریداری شده است( نمازش را تکرار  

توان در آن نماز خواند ]یا نه[ و  اگر نداند که جنس پوست از چیزی است که می پرسش:  
 حال نماز بخواند حکم نمازش چیست؟ بااین 

 باید نماز را تکرار کند. پاسخ: 

 حالت سهوی .2

 حکمش چیست؟   ، کسی که در نماز، سهوًا به یک واجب رکنی خلل وارد کندپرسش: 
مانند کسی که به    ارد کند باید نمازش را تکرار کند؛ اگر سهوًا به یک رکن خلل و پاسخ:  

قیام خلل وارد کند و نیت کند، یا کسی که به نیت خلل وارد کند و تکبیر بگوید، یا به تکبیر  
یا به دو سجده خلل وارد و بعدًا   یا به رکوع خلل وارد و سجده کند،  خلل وارد و قرائت کند، 

 . کند)یعنی در رکعت بعدی( رکوع 

 حکمش چیست؟  ،یا دو سجده اضافه کند اگر در نماز، یک رکعت یا یک رکوع  پرسش: 
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تکرار  پاسخ:   را  نمی نمازش  فرقی  و  اضافه کند  این  که  یا  کند  باشد  بوده  سهوی  کردن 
 عمدی. 

سپس یادش بیاید که قباًل رکوع کرده بوده    کند،اگر در رکوع شک کند و رکوع  پرسش:  
 است حکم نمازش چیست؟ 

 شود. نمازش باطل میپاسخ: 

 حکمش چیست؟   ، ک رکعت کم کند و پس از نماز یادش بیایداگر در نماز ی پرسش:
صورت  نمازش را به   ،کند یادش بیایداگر قبل از انجام چیزی که نماز را باطل می پاسخ:  

کند که نمازش دورکعتی باشد یا سه رکعتی یا چهار رکعتی،  کامل به پایان برساند و فرقی نمی 
باشد  چیزی  انجام  از  پس  یادآوری  این  اگر  عمدی   ولی  یا  سهوی  باطل  که  را  نماز  بودنش 

( نماز  بودنشبودنش )نه سهوی ای باشد که عمدی مسئله کند؛ و اگر نمازش را تکرار   ، کندمی
به جا  ـ نمازش را به پایان برساند و الزم است دو سجدۀ سهو  زدنمثل حرف کند ـ را باطل می 

 . آورد

یکی از مبطالت نماز را انجام داده    در حالی کهسپس    ، اگر سالم را ترک کندپرسش:  
 حکمش چیست؟ ،است یادش بیاید 

حتی اگر کاری انجام داده    ؛دهد و نمازش صحیح استوقتی یادش بیاید سالم می پاسخ:  
 کند.دادنش نماز را باطل می ـ انجام چه عمدی و چه سهوی باشد که ـ 

ک رکعت هستند یا از دو  اگر دو سجده را ترک کند و نداند آیا هر دو سجده از ی پرسش:  
 رکعت، حکم نمازش چیست؟ 

 کند. نماز را تکرار   پاسخ: 

ترک پرسش:   سجدۀ  دو  هر  که  بداند  هستنداگر  رکعت  دو  از  کدام    ، شده  از  نداند  ولی 
که بداند دو سجده از نماز عشا را ترک کرده که هر سجده مربوط به یک  مثل وقتی  ها ـ رکعت

آیا مربوط به دو رکعت اول هستند، یا رکعت سوم و چهارم، یا  ولی نداند    ، رکعت جداگانه است
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 ـ حکمش چیست؟رکعت اول و سوم و ... 
کند؛ و الزم است دو سجدۀ  کند و پس از نماز دو سجده را قضا می نماز را تکرار نمی پاسخ:  

 . به جا آورد سهو  

اما اگر   وارد کند، شدۀ سهو مربوط به زمانی بود که به یک رکن در نماز خلل  مسائل گفته
 صورت زیر خواهد بود: احکامش به  ، کردن مربوط به واجب غیر رکنی نماز باشدد خلل وار 

 حکمش چیست؟  ،اگر در نماز، سهوًا به واجب غیر رکنی خلل وارد کند  پرسش:
 :کردن آن به سه صورت استراه برطرفکردن و حکم خلل وارد پاسخ: 

شود و نیازی به تصحیح و انجام کاری نیست )یعنی  کامل میها  مواردی که نماز با آن   اول:
 رساند و چیزی بر او واجب نیست(. نمازش را به پایان می

شود )یعنی آنچه را از روی سهو  مواردی که تصحیحشان بدون سجدۀ سهو کامل می   دوم:
 دهد(. در نماز انجام می ، ترک کرده است

شود )یعنی آنچه را از روی سهو  انجام می مواردی که تصحیحشان با دو سجدۀ سهو    سوم:
 آورد(. جا میدهد و پس از نماز سجدۀ سهو به ترک کرده است در حال نماز انجام می

به سهو  مسائلیپرسش:   نمازگزار مبتال  ندارد  ،که  انجام کار خاصی  و  به تصحیح    ، نیاز 
 اند؟کدام

 اند از: عبارت   مسائلاین پاسخ: 
که کسی که »تمام قرائت« یا »قرائت حمد« یا »قرائت سوره« را فراموش کند تا وقتی   .1
 کند؛ رکوع 
 کند؛ که رکوع کسی که »جهر یا اخفات« را در محل خودش فراموش کند تا وقتی .2
که از رکوع  ش کند تا وقتی کسی که »ذکر« یا »طمأنینه و آرامش« در رکوع را فرامو  .3

 برخیزد؛ 
رخاستن از رکوع« یا »طمأنینه و آرامش در برخاستن از رکوع« را فراموش  کسی که »ب  .4
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 کند؛ که سجده کند تا وقتی 
هفت   .5 اعضای  بر  »سجده  یا  »ذکر«  که  را  کسی  اول  سجدۀ  در  »طمأنینه«  یا  گانه« 
 که از سجده برخیزد؛ ش کند تا وقتی فرامو
ز سجده« را فراموش کند  گرفتن در برخاستن ا ی که »برخاستن از سجده« یا »آرامکس  .6

 م برود؛ که به سجدۀ دو تا وقتی 
یا »س  .7 اعضای هفت کسی که »ذکر«  بر  یا »آرامجده  را  گانه«  گرفتن« در سجدۀ دوم 

 که سر از سجده بردارد. فراموش کند تا وقتی 
 رساند و نیاز به انجام کار خاصی نیست.نمازگزار نمازش را به پایان می   مسائل در همۀ این  

  ، که نمازگزار باید کار سهو را در خوِد نماز انجام دهد و سجدۀ سهو ندارد مسائلیپرسش: 
 اند؟کدام

 اند از: عبارت   مسائلاین پاسخ: 
ند باید حمد و سوره را قرائت  کسی که قرائت حمد را فراموش کند و سوره را قرائت ک  .1
 کند؛ 

د باید بایستد و رکوع و سجده  آور کسی که رکوع را فراموش کند و پیش از سجده به یاد  .2
 کند؛ 

کسی که دو سجده یا یکی از دو سجده یا تشهد را ترک کند و پیش از رکوع رکعت بعدی    .3
انجام دهد برگردد و آنچه را که ترک کرده است  باید  یاد آورد  از  را  سپس بایستد و آنچه    ، به 

 سپس رکوع کند.  ؛قرائت و تسبیح الزم است انجام دهد
ا  همۀ  دیدیم   همان ـ   مسائلین  در  که  میطور  تصحیح  را  نماز  نمازگزار  را  ـ  آنچه  و  کند 

آورد و واجب نیست پس از پایان نماز دو سجدۀ سهو  جا میفراموش کرده است در خود نماز به
 را انجام دهد. 

 حکم چیست؟ ،را ترک گفته باشد  اگر صلوات بر نبی و آل نبی   پرسش:
 .کندپس از سالم، آن را قضا پاسخ: 
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شده انجام دهد و سجدۀ  فراموش که نمازگزار باید تصحیح کند و آنچه را    مسائلی پرسش:  
 اند؟کدام کند، سهو 

که در رکعت   و یادش نیاید تا وقتی  کندکسی که یک سجده یا تشهد را سهوًا ترک  پاسخ:  
ـ پس از نماز قضا  را فراموش کرده است  اگر هر دو باید هرکدام را یا هر دو را ـ   ،بعدی رکوع کند 

 . به جا آوردکند و دو سجدۀ سهو 

 تردیدوحالت شک .3

 های نمازهای دورکعتی یا سه رکعتی چیست؟ حکم شک در تعداد رکعت پرسش:
های نماز واجب دورکعتی شک کند باید آن را تکرار کند  کسی که در تعداد رکعت پاسخ:  

بودن را قربان و عید فطر اگر واجب باشد )یعنی شروط واجبمثل نماز صبح، مسافر، عید  ـ
 ـ و حکم نماز مغرب نیز به همین صورت است.دارا باشد( و نماز کسوف 

 از اعمال نماز شک کند و بعد یادش بیاید حکم چیست؟  چیزی کسی که در پرسش: 
  اگر در محل شک باشد )از محل آن عمل مشکوک عبور نکرده باشد( آن عمِل پاسخ:  

رساند )مثل کسی که در تکبیرةاالحرام دهد و نمازش را به پایان می مورِد شک را انجام می 
گوید و  شک کند و هنوز داخل در قرائت نشده باشد که در این صورت تکبیرةاالحرام را می

همچنین مانند کسی که در قرائت سوره شک کند و هنوز رکوع    سپس قرائت را شروع کند؛ 
(؛ ولی اگر از محل آن گذشته باشد  کندید سوره را قرائت کند و بعد رکوع  نکرده باشد که با 

شدن سوره شک کند(  رةاالحرام، در رکوع یا در خوانده)مثل کسی که پس از قرائت، در تکبی
شده رکن است یا رکن نیست،  شک واقع   کند که آنچه مورددهد و فرقی نمیبه نمازش ادامه می 

 در دو رکعت پایانی. در دو رکعت اول باشد یا 

کرده    نیت ـ نماز ظهر را  مثال   عنوانبه و شک کند که آیا ـ   کند   نمازخواندن  نیت اگر  پرسش:  
 کرده است یا نماز نافله، حکم چیست؟  نیتاست یا نماز عصر، نماز واجب را  
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 کند. را تکرار    نیتپاسخ: 

 دارد؟ چه حکمی  ، اگر نمازگزار نداند چند رکعت نماز خوانده استپرسش: 
 کند. نماز را تکرار  پاسخ: 

 حکمش چیست؟  ، های نماز چهار رکعتی شک کنداگر در تعداد رکعت پرسش: 
کند و اگر به  نمازش را تکرار    ، اگر در دو رکعت اول از نماز چهار رکعتی شک کندپاسخ:  

 . کند واجب است احتیاط  ، ها شک کنددو رکعت اول یقین داشته باشد و در بقیۀ رکعت

 کند؟ چگونه احتیاط  پرسش: 
 است:  مسئله مربوط به احتیاط چهار  موضوعات پاسخ: 

رساند  گذارد و نماز را به پایان میکسی که بین رکعت دو و سه شک کند بنا را بر سه می  .1
 گزارد.دهد و بعد از سالم یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته میو تشهد و سالم می

و   .2 رکعت سه  بین  که  بر چهار می   کسی  را  بنا  کند  و سالم  چهار شک  و تشهد  گذارد 
 . کندمیقبلی احتیاط   مسئلۀدهد و مانند می

دهد  گذارد، تشهد و سالم میکسی که بین رکعت دو و چهار شک کند بنا را بر چهار می   .3
 خواند.و سپس دو رکعت ایستاده می 

گذارد، تشهد و سالم  چهار میکسی که بین رکعت دو و سه و چهار شک کند بنا را بر    .4
 خواند.دهد و سپس دو رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته میمی

آیا غیر از روشی که گفتید راه دیگری نیز وجود دارد که نمازگزار )در صورت بروز  پرسش:  
 ؟ کندهای چهارگانۀ فوق و موارد دیگر( عمل شک

ها و موارد دیگر بهتر است نمازگزار بنا را بر کمتر بگذارد؛ بنابراین  در همۀ این صورت پاسخ:  
اگر وضعیت شک در کمتر از رکعت چهارم باشد )مثاًل بین دو و سه شک کند( بنا را بر کمتر  
بگذارد، نمازش را به پایان برساند و دو سجدۀ سهو کند و اگر عدِد کمتر، چهار باشد )مثاًل در  

شک کند که آیا در رکعت چهارم است یا پنجم( بنا را بر چهار بگذارد، سالم کند و دو    تشهد
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و اگر در رکعت چهارم شک کند و هنوز نمازش را به پایان نرسانده باشد    به جا آورد سجدۀ سهو  
مثال شک کند که آیا در رکعت چهارم است یا پنجم( نماز را به پایان برساند، سالم    عنوان)به 

 . به جا آورددو سجدۀ سهو  دهد و

 سایر مسائل مربوط به احکام شک: 

اگر به یکی از دو طرف شکش یقین حاصل نکند و در گمانش غلبه به یک طرف  پرسش:  
 کار کند؟ باید چه  ، حاصل شود
 داند.بگذارد و حکم آن مانند وقتی است که می بنا را بر گمان و ظن خود  پاسخ: 

 بخواند در نماز احتیاط چه چیزی تعیین شده است؟   اگر بخواهد نماز احتیاط پرسش:
 در نماز احتیاط فقط قرائت فاتحه تعیین شده است. پاسخ: 

باطل پرسش:   احتیاط کار  نماز  از  پیش  انجام دهداگر  نماز  حکمش چه خواهد    ، کنندۀ 
 بود؟ 

 نمازش باطل است و باید آن را تکرار کند. پاسخ: 

شود(  کسی که در نماز احتیاط دچار سهو میکسی که در سهو، سهو کند )مثل  پرسش:  
 حکمش چیست؟ 

 توجه نکند و نمازش را بخواند.پاسخ: 

 حکمش چیست؟ ،دچار سهو شود  نمازجماعتاگر مأموم در پرسش: 
 کند. به نماز امام اعتماد  پاسخ: 

آیا طبق حکم شک    ، سر امام جماعت مراقب نماز او باشنداگر مأمومین پشتپرسش:  
 کند؟ عمل  

شکی برای امام وجود نخواهد    ، سر امام مراقب نماز او باشند اگر مأمومین پشت پاسخ:  
 داشت.
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 شوند؟ها ساقط می آیا احکام سهو و شک در برخی وضعیت پرسش: 
بله، اگر زیاد باشند؛ اگر سهو و شک زیاد باشد دیگر حکمی نخواهند داشت ]به  پاسخ:  
 شود[. عتنا نمی هایی ا چنین شک 

ـ توان برای بسیار چگونه میپرسش:   که احکام سهو و شک را ساقط  بودن سهو و شک 
 ـ حد و مرزی تعیین کرد؟ کندمی

.  کندشود مراجعه  طورمعمول کثرت نامیده می به آنچه به   ، بودن خصوص بسیار در  پاسخ:  
می شک  روز  در  مرتبه  یک  که  می کسی  شک  بسیار  که  ]کسی  »کثیرالشک«  کند[  کند 

 شود. محسوب می

حپرسش:   بود.  واجب  نمازهای  به  مربوط  شد  بیان  که  مطرح  احکامی  که  سؤالی  ال 
بگذارد یا بر  آیا بنا را بر کمتر    ، های نافله شک کندکسی که در تعداد رکعت  شود این است:می

 بیشتر؟ 
 بود. بنا را بر بیشتر بگذارد؛ ولی اگر بنا را بر کمتر بگذارد بهتر خواهد پاسخ: 

 دو سجدۀ سهو

پردازیم. گفتیم در  شده در نماز« به دو سجدۀ سهو میدر این بخش در مبحث »خلل واقع
اما چگونگی آن و احکام    سهو واجب است؛دادن دو سجدۀ  مربوط به سهو، انجام  مسائلبرخی  

 مربوطه به آن را در سؤاالت بعدی خواهیم خواند: 

 سجدۀ سهو چه هنگامی واجب است؟پرسش: 
 دو سجدۀ سهو برای افراد زیر واجب است: پاسخ: 

 کسی که از روی سهو سخنی بگوید؛  .1
 کسی که نابجا سالم دهد؛  .2
 کسی که بین چهار و پنج شک کند؛  .3
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های نماز چهار رکعتی به دو رکعت اول یقین داشته باشد و در  تعداد رکعت کسی که در  .4
 صورتی که حکمش گفته شد؛ گذارد؛ به ها شک کند و بخواهد بنا را بر کمتر ببقیۀ رکعت

باید    .5 نیاید  یادش  به  از رکوع  پیش  تا  و  فراموش کند  را  یا تشهد  کسی که یک سجده 
 ؛ به جا آورد و دو سجدۀ سهو  سجده یا تشهد را پس از نماز قضا کند 

ترک کرده است  .6 را  از دو رکعت مختلف  بداند دو سجده  از کدام    ،کسی که  نداند  اما 
می رکعت قضا  را  دو سجده  نماز  از  پس  شخصی  چنین  به کند  ها؛  نیز  سجدۀ سهو  جا  و دو 

 آورد؛ می
و سجدۀ سهو    گذاردمی  بنا را بر کمتر  ،های نماز آیات شک کند کسی که در تعداد رکوع   .7

 آورد.جا می نیز ب

آیا بر مأموم نیز    ، شود امام جماعت باشداگر کسی که سجدۀ سهو بر او واجب میپرسش:  
 واجب است سجدۀ سهو انجام دهد؟

اگر برای امام سببی برای سجدۀ سهو پیش بیاید واجب است مأموم نیز همراه امام پاسخ:  
 سجده کند. 

 )مثاًل فقط مأموم یا فقط امام( پیش بیاید حکم چیست؟اگر سهو فقط برای یکی  پرسش:  
حکم فقط برای او خواهد بود؛ یعنی احکام سهو فقط بر کسی که سهو برایش پیش  پاسخ:  

 .شودمی آمده است جاری 

 دو سجدۀ سهو را چه هنگام باید انجام دهد؟ پرسش: 
 برای زیادت و نقصان، زمان دو سجدۀ سهو پس از سالم است.پاسخ: 

 داد؟سجدۀ سهو را چگونه باید انجام  ش: پرس
خیزد،  کند، بعد از سجده بر سپس مستحب است تکبیر بگوید، سجده    کند؛  نیت پاسخ:  

 خیزد، تشهد سبک بگوید و سالم دهد. کند، بعد بر سپس سجده  

 منظور شما از تشهد سبک چیست؟ پرسش: 
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دًا َعبُدُه و  َاشَهُد َان ال ِالَه اِ »مقصود این است که بگوید:  پاسخ:   اّل الله و َاشَهُد َانَّ ُمَحمَّ
دٍ  ٍد و آِل ُمَحمَّ  «. َرُسوُلُه اّللُهمَّ َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ

 گفتن ذکر واجب است؟  ، آیا در دو سجدۀ سهوپرسش: 
 واجب نیست، بلکه مستحب است. پاسخ: 

 شود؟ آیا نمازش باطل می ،اگر دو سجدۀ سهو را از روی عمد انجام ندهد پرسش: 
زمانی به  ؛ حتی اگر دیر شود، ولی الزم است دو سجدۀ سهو را انجام دهد باطل نمی پاسخ:  

 طول بینجامد. 
 *** 





  (6  ) 

 قضای منازها 
احکام قضای نمازها و مسائل مربوط به آن را در سه بخش بیان خواهیم    ،در این مبحث 

 کرد:

 سبب قضا .1

 ها مربوط به این بخش: ها و پاسخ پرسش

 ؟ شودمی قضای نماز، چه زمانی ساقط پرسش: 
هوشی،  بودن، جنون، بی گردد: صغیر مسئله، قضای نماز ساقط میبا وجود هفت  پاسخ:  

که شامل وضو،    شودمیحیض، نفاس، ُکفر اصلی و عدم امکان انجام آنچه نماز با آن مباح  
 و خاک« دسترسی ندارد(. کنندۀ »آب  غسل یا تیمم است )یعنی کسی که به دو پاک 

حکمش از نظر قضای نماز چه خواهد    ، شده اگر نماز قضا شودمسائل ذکر غیر از  پرسش:  
 بود؟ 

طور که اگر فریضه را ترک کند و آن را عمدًا یا سهوًا   قضا بر او واجب است؛ همانخ: پاس
 همان و عید قربان و عید فطر که ـ   نمازجمعه شود؛ غیر از  انجام ندهد قضایش بر او واجب می

 قضا ندارند.  ، ـ اگر از دست بروندطور که گفته شد 

 ؟شودمیآیا قضا از بیمار ساقط پرسش: 
 شود.ای نماز از او ساقط نمیقض پاسخ: 

  ، اما اکنون در عافیت نیست  ، اش داردکسی که قضای نمازهای فراوانی بر ذمه پرسش:  
 حکم قضای نمازهایش چه خواهد بود؟ 

اگر    ،اش داردبیماری که قضای نماز روزهایی را که در عافیت بوده است بر ذمه پاسخ:  
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د منتظر بماند تا شفا یابد و قضا کند؛ و در غیر  اش وجود دارد باییافتن از بیماری امید به شفا 
مثل حالت نشسته یا سایر  پذیر است ـ این صورت قضای آن نمازها را به هر صورتی که امکان

 . به جا آورداش ـ برحسب وضعیت و بیماری موارد

ای باشد که فکر بیمار را سلب کند و موجب نشناختن وقت  گونهاگر بیماری به پرسش:  
یا در  ز بر او واجب است تا در صورت شفاآیا باز هم نما   شود، نماز و احکام   یافتن قضا کند؟ 

 پسر بزرگترش قضا کند؟  ، صورت مردن در همان وضعیت
رعایت حدود نماز به مقداری  فهمد واجب است با  بودن نماز را میاگر هنوز واجبپاسخ:  

ای  گونهـ ولی اگر بیماری به که توضیح این مطلب گذشت که امکانش وجود دارد نماز بخواند ـ 
گاهی به وجوب نماز را از دست بدهد و حتی در صورت بیداری هم متوجه   بر او غالب شود که آ

مجن  فرد  هماننِد  او،  وضعیت  این  نشود،  نماز  بی وجوب  و  و  ون  است  احکام  هوش  در 
 شود.هوش بر وی جاری می شدن ادا و قضای نماز، حکم مجنون و بی ساقط 

 آیا قضا بر او واجب است؟  ،اگر در وقت فریضه بخوابد تا اینکه وقت نماز تمام شود پرسش:  
 بله. پاسخ: 

هوشی، عقلش  شدن یا نوشیدن داروی بی مثل مست   ؛اگر مکلف با انجام کاری پرسش:  
 ردن واجب خواهد بود؟ ک، آیا قضا زایل شود 

 ـ باعث زوال عقلش شده است. طور غالب بهزیرا خوِد او ـ   ا واجب است؛قض پاسخ: 

 آیا باید قضا کند؟  شود،هوشی اگر غذای مسمومی را میل کند که منجر به بی  پرسش:
 قضا ندارد. پاسخ: 

که مسلمان بوده و مرتد شده است یا کافری  درصورتی حکم کسی که مرتد شود ـ پرسش:
 ـ از نظر قضای نماز چیست؟سپس کافر شده است ،که مسلمان شده 

 مدتی که مرتد شده، بر او واجب است.  قضای نمازِ پاسخ: 
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 شوندمنازهایی که قضا می .2

 اند؟کدام  ،نمازهایی که واجب است قضا شوند پرسش: 
کند عمدًا فوت شده باشد  ، فرقی نمی استقضای نماز واجبی که فوت شده واجب  :  پاسخ

 ، عید قربان و نماز عید فطر. نمازجمعهاستثنای  یا از روی سهو، به 

 قضای نماز آیات چگونه است؟پرسش: 
  ،شدن آن آیه اطالع نداشته باشد( قضا ندارد ته شد که نماز آیات )اگر از حاصلگفپاسخ:  

شرط اینکه تمام قرص خورشید )یا ماه( تاریک شده باشد.  استثنای کسوف )و خسوف( به به 
کردن  کوتاهی یا آن را فراموش کند، قضا است و در خواندن نماز    اگر بداند آیه اتفاق افتاده

 )چه کسوف و چه سایر موارد(.  شودمی شان واجب است، واجب نماز تمام آیاتی که نماز 

 نافله چگونه است؟  قضای نمازپرسش: 
بیماری    دلیلبه اگر  ای که وقت معینی دارد مستحب مؤکد است،  قضای نماز نافله پاسخ:  

 کیلوگرم؛ و مستحب است برای هر رکعت یک مد ) کند فوت شودکه عقل را زایل نمی 
3
4

( و  
 اگر نتوانست برای هر روز یک مد صدقه بدهد. 

 شود و صحیح خواهد بود؟میکردن نماز واجب چه زمانی قضا پرسش: 
  ، که وقت نماِز فعلی تنگ نشده باشد قضای نمازی که از دست رفته است مادامیپاسخ:  

مانند قضای    از قضای فریضۀ بعد از آن قضا شود؛ واجب است و قضای فریضۀ قبلی باید پیش  
ا،  نماز ظهر که باید بر قضای عصر مقدم داشته شود و قضای عصر بر مغرب و مغرب بر عش

خواهد قضا کند برای امروز باشد )مثاًل اگر نماز صبح امروزش  کند نمازی که میفرقی نمی 
قضا شود و بخواهد نماز ظهر را بخواند اول باید نماز صبح را قضا کند( یا نمازهای روز گذشته  

ی را از  ها را بخواند(. اگر نمازهایباشد )مثاًل اگر نماز یک روز قضا شود باید با ترتیب قضای آن 
دست بدهد که بستگی به نماز واجب در حال حاضرش نداشته باشد )مثاًل وقت نماز ظهر  

ها را پیش از  اش از دست رفته باشد( واجب نیست آن برسد و نماز مغرب و عشای روز گذشته 
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سپس قضای نماز مغرب و عشا    تواند نماز ظهر و عصر را بخواند؛ بلکه می  نماز ظهر بخواند؛ 
 .به جا آوردروز گذشته( را   )مربوط به 

ای از چند روز را از دست داده باشد نیز وضعیت به همین صورت  های پراکندهاگر فریضه 
تواند  می  ، مثاًل اگر نماز صبح و عصر و عشا از چند روز متفاوت را از دست داده باشد خواهد بود؛  

 . عشا را پیش از صبح و عصر، یا عصر را پیش از صبح و عشا قضا کند

عهدهپرسش:   بر  قضایی  نماز  فعلی اگر  واجب  نماز  و  کند  فراموش  و  باشد  را اش  اش 
 آیا باید نماز فعلی را تکرار کند؟  ، بخواند

 کند. شده را پس از آن قضا می کند و نماز فوت ده است تکرار نمی آنچه را خوانپاسخ: 

چه حکمی خواهد    ،اش استاگر وسط نماز به یاد بیاورد که فریضۀ قبلی بر عهده پرسش:  
 داشت؟

مثاًل کسی که نماز  دهد ـ ممکن باشد نیتش را به فریضۀ قبلی تغییر   نیتاگر تغییر پاسخ:  
تواند  می  ، صبحش قضا شده و نماز ظهر را شروع کرده، اگر در رکعت اول یا دوم به یاد آورد

  ،ممکن نباشد  نیت ـ و اگر تغییر به جا آورد نیتش را به صبح تغییر دهد و نماز ظهر را پس از آن 
 . به جا آوردرفته را پس از آن  نماز از دست 

اش را  وجود نماز واجب فعلی  این   ای بر عهده دارد و باشدهاگر بداند فریضۀ فوت پرسش:  
 چه حکمی خواهد داشت؟ ، بخواند

کند؛ به این معنی که اول نماز از دست رفته را بخواند و سپس فریضۀ  باید تکرار  پاسخ:  
 اش را.فعلی

ای را از دست داده  ای را شروع کند و وسط نافله یادش بیاید که فریضهاگر نافله پرسش: 
 اش چیست؟وظیفه  ،است

معنا پاسخ:   این  به  کند؛  را شروع  فریضه  فوت که    باید  فریضۀ  به  نافله  تغییر از  نیت  شده 
 خواند. ای را که از دست داده است می کند و پس از آن فریضه بلکه نافله را تمام می   ؛دهدنمی 
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 کند؟ رفته، در سفر یا در وطن را چگونه قضا  نماز از دست پرسش: 
به پاسخ:   باید  را  نماز کامل    ،صورت شکسته قضا کند نماز مسافر  اگر در وضعیت  حتی 

 حتی اگر در سفر باشد.  ،صورت کامل بخواند باشد؛ و قضای نماز کامل را باید به

اگر در سفر باشد و مثاًل نماز ظهر و عصر را در سفر نخوانده باشد و هنگام رسیدن  پرسش:  
 صورت تمام؟ صورت شکسته قضا کند یا به به وطن غروب شود، آیا باید آن را به 

از دست سخ:  پا از دست رفته است قضا شود؛    نمازی که  به همان صورت که  باید  رفته 
بنابراین اگر هنگام غروب در سفر باشد ]یعنی پیش از رسیدن به وطن غروب نشده باشد[  

کند و اگر غروب پس از رسیدن به وطن و پیش  صورت شکسته قضا  آنچه را قضا شده است به 
 کند.صورت کامل قضا  مازش را به ن  بیفتد،از ادای نماز اتفاق 

 برخی دیگر از مسائل مربوط به قضای منازها: 

  ، اش از دست برود و نداند کدام فریضه استگانههای پنج کسی که یکی از فریضه پرسش:  
 کند؟یک را قضا  کدام

همراه یک نماز چهار رکعتی از آنچه در ذمه دارد  یک نماز صبح و یک نماز مغرب به پاسخ:  
کند و فقط باید  ظهر یا عصر یا عشا نمی   نیتخواند و  کند )یعنی یک نماز چهار رکعتی میقضا  
حالت حضور ]نماز کامل[ است، اما   خصوص داشته باشد(. این در  ،در ذمه دارد را آنچه  نیت

 کند. آنچه در ذمه دارد قضا   نیت اگر در سفر باشد یک نماز مغرب و یک نماز دورکعتی به 

معین چند بار از دست برود و تعدادش  صورت ناگانه به های پنجز فریضه یکی ا اگر  پرسش:  
 کند؟چند بار قضا   ،را نداند 

باید به روشی که گفتیم )یعنی صبح و مغرب و چهار رکعت از آنچه بر ذمه دارد(  پاسخ:  
 انجام داده است.  ،قضا کند تا جایی که گمانش غالب شود بر اینکه آنچه را بر عهده دارد

ولی نداند چند بار از دست داده است چند بار    ، اگر نماز معینی را از دست بدهدپرسش:  
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 کند؟قضا  
تکرار  پاسخ:   را  نماز  بر  آن  آنچه  به  که  شود  حاصل  گمانش  در  غلبه  که  جایی  تا  کند 

 اش دارد وفا کرده است.عهده 

ازها را بداند چگونه  بدون اینکه تعداد و خوِد نم  ، اگر چندین نماز را از دست بدهدپرسش: 
 کند؟قضا  

اش تا جایی که بداند آن چیزی که بر عهده   به جا آورد هم قضا  سر چند روز پشت پاسخ:  
 بوده را ضمن آن نمازها انجام داده است.

 ای ]دریافت اجرت[بودن مناز اجارهباطل .3

اند که  کرده اند. مجوز صادر  این مسئلۀ مهمی است که فقهای آخرالزمان حاللش کرده 
اجرت ]دستمزد[ گرفته شود. این موضوع با توجه به تناسبی که با قضای نماز میت    ، برای نماز

 :شودمی طرح مدارد، در این بخش 

میپرسش:   خوانده  میت  از  نیابت  به  که  نمازی  برای  اجرت  و  مزد  دریافت  شود  حکم 
 چیست؟

شود باطل است؛ زیرا در  ده می دریافت اجرت برای نمازی که به نیابت از میت خوانپاسخ:  
شود و اگر دستمزدی وجود نداشته باشد  « دیده نمی قربة الی الله سبحان»  نیتچنین نمازی  

« ]نزدیکی  قربة الی المالخواند؛ بنابراین نماز او »چنین شخصی به نیابت از میت نمازی نمی 
 «. قربة الی الله سبحانبه مال[ است نه »

 چه کسی باید بخواند؟  ،عهدۀ میت استنمازی را که بر پرسش: 
لدینش است قضا کند. اگر پسر  تر واجب است نمازی را که بر عهدۀ وا بر پسر بزرگپاسخ: 

باشدبزرگ یا موجود  نباشد  بر ذمۀ والدین است را قضا کند، یک    ،تر موجود  نتواند آنچه  ولی 
  ، اگر داوطلبی پیدا نشودو    به جا آوردتواند نمازی را که بر عهدۀ میت است  شخص داوطلب می
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 شود.روز یک مد طعام از طرف میت صدقه داده می برای نماز هر شبانه 

 ای از شخص متوفی گرفته شده است چیست؟ حکم مالی که برای نماز اجاره پرسش:
روز یک مد طعام از  شود )یعنی برای نماز هر شبانه طبق آنچه گفته شد عمل می پاسخ:  

 شود(.می طرف میت صدقه داده 

حکم کسی که در گذشته این کار را انجام داده و برای نماز پولی دریافت کرده  پرسش:  
 است چیست؟ 

در  پاسخ:   آنچه  است  خصوص برای  کرده  دریافت  اجرتی  و  مزد  گذشته  در  اگر    ؛ نماز 
تشریع نشده    بیت و اهل  دانسته که این کار بدعت است و در قرآن یا سنت پیامبر نمی 

اجرت نمازهای اموات )که بر والیت    خصوص اش نخواهد بود، اما در  است چیزی بر عهده 
یا امواتی که وضعیتشان نامحجت خدا در زمان خود از دنیا رفته  علوم است( که دریافت  اند 

تواند این اموال را از طرف میت با توجه به مبلغی که گفتیم  می   ،جا نیاورده استکرده ولی ب
امواتی که در گذشته برای قضای نمازشان اجرت گرفته    خصوصصدقه بدهد؛ همچنین در  

ها را  تواند نماز آن می   ، دانسته دریافت اجرت برای نماز بدعت است(نمی  در حالی که است )
قربة الی المال  نه    کند،می  قربة الی الله  نیت کردن از طرف آنان  ؛ اما اکنون برای قضا قضا کند 

سوم ماه ون قضا در شب بیست آوردجابه قضای نماز،  خصوصگرفته است. در  که در گذشته
رمضان معادل هزار ماه است؛ پس اگر بر ذمۀ شخصی مثاًل قضای یک سال یا ده سال یا  

 کند.روز در شب قدر برایش کفایت می کردن نماز یک شبانه ، قضا حتی هزار ماه باشد

به نیابت از    نمازخواندنالی را که در مقابل  دانسته و امو اگر مکلف حکم را نمی پرسش:  
 اش چه خواهد بود؟ وظیفه  ،میت گرفته است خرج کرده باشد 

اش خرج کرده  اگر فقیر و نیازمند آن مال بوده و آن را برای غذای خود و خانوادهپاسخ:  
ای خواهد بود از طرف میت برای قضای آن نمازهایی که بر ذمه داشته  این اموال صدقه   ، باشد

های پیشین بیان شد آن مال را از  که در پاسخ   نحوی نیاز بوده است، باید به است، ولی اگر بی
 طرف میت صدقه دهد. 
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 آیا دریافت اجرت برای گرفتن روزه و خواندن قرآن هم همین حکم را دارد؟  پرسش:
حکم روزه هم مثل نماز است، ولی دریافت اجرت برای خواندن قرآن با صدای بلند  پاسخ:  

زیرا برخی از   اگر هیچ انسانی نزدش حاضر نباشد؛  صورت آشکار و بلند[ جایز است، حتی]به 
 حاضر خواهند شد.  ،بینید های مؤمن که شما نمیجن



  (7 ) 

 منازمجاعت   
، شروط امام نمازجماعتخواهیم پرداخت:    نمازجماعتطی سه سرفصل به تبیین احکام  

اغلب در مساجد    نمازجماعتبا توجه به اینکه  ؛ و در پایان ـ نمازجماعتو احکام    نمازجماعتدر  
 .کردـ برخی از احکام مربوط به مساجد را نیز بیان خواهیم  شود اقامه می

 ها: سرفصل احکام مربوط به این  

 منازمجاعت .1

 صورت جماعت چه حکمی دارد؟ انجام نماز فریضه به پرسش: 
خواندن همۀ نمازهای واجب، مستحب )یعنی نمازهای یومیه و قضای  به جماعت پاسخ:  

 روز ]یومیه[ مستحب مؤکد است.ها، نماز طواف، آیات و نماز میت( و برای نمازهای شبانه آن

 شود؟ چه زمانی واجب می نمازجماعتپرسش: 
در  به جماعت پاسخ:   نماز، جز  نماز عید فطر ونمازجمعه خواندن  ـ   ،  قربان  در  نماز عید 

فراهم  وجوبصورت  شرایط  نمی شدن  واجب  نشودـ  فراهم  وجوب  شرایط  اگر  ولی    ، شود، 
 صورت جماعت مستحب خواهد بود.خواندن نماز عید فطر و قربان به 

 صورت جماعت خواند؟ ها را به ه توان نافلآیا میپرسش: 
جماعت پاسخ:   هیچ به  نافله خواندن  از  در  یک  جز  نیست،  جایز  طلب    خصوص ها  نماز 

که شرایط وجوبشان فراهم نشود، و اگر شرایط وجوب نماز    باران، عید فطر و قربان، درصورتی
ها واجب خواهد  خواندن آنشدـ به جماعت   طور که قباًل گفته   همانفطر و قربان فراهم گردد ـ 

 بود. 

 برسد؟  نمازجماعت تواند به  مکلف در چه صورتی می پرسش: 
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 توان به جماعت رسید: در دو حالت میپاسخ: 
یعنی مأموم هم   .1 امام برسد؛  به رکوع  اینکه  مأموم  امام رکوع کند؛ یعنی  با رکوع  زمان 

 ملحق شده است.  مازجماعت نمأموم قبل از رکوع به  
امام در رکوع است به جماعت برسد؛ یعنی امام رکوع کرده و در حال    در حالی کهمأموم    .2

گوید  گردد، تکبیر می گفتن ذکر است یا ذکر را تمام کرده است و سپس مأموم به او ملحق می
امام هنوز در رکوع است و از رکوع برنخاسته؛ در این حالت نیز    در حالی که  ،کندو رکوع می 

 مأموم به جماعت رسیده است. 

 است؟  چند نفر  ،شودکمترین تعداد نفراتی که جماعت با آن حاصل می پرسش: 
 دو نفر؛ که یکی از آن دو امام است. پاسخ: 

 ود؟ صحیح خواهد ب نمازجماعت لی میان امام و مأموم  آیا با وجود حائ پرسش:
لی بین امام و مأموم که مانع مشاهده باشد )مثل حصار  در صورت وجودداشتن حائ پاسخ:  
ل  مأموم، زن باشد و از پشت این حائ  صحیح نخواهد بود، مگر اینکه  نمازجماعتو پوشش(  
 اقتدا کند. 

تأثیری در حکم دارد؟    ، توانند از پشت آن اقتدا کنند لی که بانوان میآیا نوع حائ پرسش:  
ل، حصار است، گاهی حصار و دیوار دارای پنجره یا دِر باز است و گاهی یک  این حائ  گاهی

 پرده است و به همین ترتیب. 
لی  که امام دیده شود به چنین حائ   طوری پنجره داشته باشد به   ،اگر دیوار و حصار پاسخ:  

اما اگر حصاری باشد که مانِع هرگونه اتصالی به امام    شود؛حصاِر مانع از مشاهده اطالق نمی
نمی  اصاًل  صورت  این  در  باشد  صدایش  شنیدن  مانع  حتی  آنجا  و  در  که  کرد  تصور  توان 

سر امام صحیح خواهد  که با وجود آن، نماز بانوان پشت  لیی برقرار باشد. پس حائ نمازجماعت
یا صدای کسی که حرکت امام را به  لی است که حداقل مانع از شنیدن صدای امام  ، حائ بود

یا دیوار آجری نازک یا دیواری که حفرهنشود رساند  مأمومین می  یا دیوار کوتاه  ای  ؛ مثل پرده 
 دارد و به همین ترتیب. 
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 شود؟ منعقد می نمازجماعتکه مکان امام باالتر از مأموم باشد،   صورتی آیا در پرسش: 
باشد جماعت    ـتوجه مثاًل روی یک سازۀ بلنِد قابلاگر مکان امام باالتر از مأموم ـپاسخ:  
 شود. منعقد نمی

آیا جایز است امام بر مکان باالتر بایستد؟    ، دار خوانده شوداگر نماز بر زمین شیب   پرسش:
 تر از او تأثیری در صحت جماعت دارد؟و آیا بودِن مأموم در مکان پایین 

 دار قرار گیرد و جماعت صحیح است.شیب جایز است امام بر باالی زمین پاسخ: 

 ای بلند و امام روی زمین بایستد؟ آیا جایز است مأموم روی سازهپرسش: 
 .استبله؛ جایز است و جماعت صحیح پاسخ: 

 چقدر است؟ نمازجماعت فاصلۀ مؤثر در صحت  پرسش: 
بیشتر از  معمول زیاد محسوب شود )  طورفاصلۀ بین مأموم و امام به مقداری که به پاسخ:  

های متصل  شرط اینکه میان مأموم و امام صفیک متر بین مأموم و امام( جایز نیست، به 
هم باشند اشکالی وجود نخواهد داشت؛  سر ها متوالی و پشت اشد، اما اگر صف وجود نداشته ب

خواند با وجود فاصله بین او و امام، نمازش  در این صورت کسی که در صف پایانی، نماز می 
 است زیرا بینشان صف وجود دارد. صحیح 

 سر امام چیست؟ حکم قرائت مأموم پشت پرسش: 
که نماز جهری ]قرائت    صورتی  سر امام قرائت کند، مگر در مکروه است مأموم پشت پاسخ:  

ـ  امام  باشد و صدای  بلند[  الفاظش قابل با صدای  امام )صدایی که  تشخیص  حتی همهمۀ 
 تواند قرائت کند و کراهتی برایش نخواهد داشت. ت میـ را نشنود؛ که در این صور نیست( 

، اگر کسی ناگزیر  توان به او اقتدا کرداگر امام از کسانی محسوب شود که نمی   پرسش:
 سر او باشد آیا باید قرائت کند؟ از ایستادن پشت 

 واجب است قرائت کند؛ زیرا نمازش فراداست، نه جماعت. پاسخ: 

 امام واجب است؟آیا پیروِی مأموم از پرسش: 
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 بله؛ واجب است از او متابعت کند. پاسخ: 

گاهی از وضعیت امام، پیش از او برخیزد    دلیلبه اگر مأموم در رکوع یا سجود پرسش:   ناآ
 چه حکمی خواهد داشت؟ 

گاه باشد یا فراموش کند و پیش از او برخیزد باید به پیروی  پاسخ:   اگر از وضعیت امام ناآ
 برگردد. از امام 

به رکوع یا سجده برود    ، اگر مأموم به گمان اینکه امام به رکوع یا سجود رفته استپرسش:  
 اش چیست؟ وظیفه

 باید برگردد و از امام تبعیت کند. پاسخ: 

گاه است    در حالی که اگر مأموم عمدًا پیش از امام به رکوع برود  پرسش:   از وضعیت امام آ
 د( چه حکمی خواهد داشت؟ )یعنی عمدًا پیش از امام رکوع کن 

رساند  صورت فرادا به پایان می فرادا کرده و به رکوع رفته است نمازش را به   نیت اگر  پاسخ:  
 شود. و در غیر این صورت نمازش باطل می

 آیا جایز است مأموم جلوی امام بایستد؟ پرسش: 
 جایز نیست. پاسخ: 

 ا معین کند؟ کردن، حتمًا باید امام ر اقتدا و قصد  نیتآیا در پرسش: 
اقتدا به آن دو یا یکی    نیت بله؛ باید امام را معین کند. اگر در مقابلش دو نفر باشند و  پاسخ:  

 شود. از سوی او منعقد نمی  نمازجماعت از آن دو کند ولی ]فرد را[ را معین نکند،  

آن  اگر دو نفر نماز بگزارند و هرکدام بگویند: »من امام جماعت بودم« حکم نماز  پرسش:  
 دو چیست؟ 
 نماز هر دو صحیح است. پاسخ: 

 اگر هرکدام از آن دو بگویند »من مأموم بودم« حکم چیست؟پرسش: 
 کدام صحیح نیست.نماز هیچ پاسخ: 
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در  پرسش:   دو  هر  آیا    نیت اگر  که  کنند  شک  دو  هر  )یعنی  کنند  شک    نیت خود 
 بودن( حکم چیست؟ مأموم  نیت اند یا بودن کرده جماعتامام

 کدام از این دو نفر صحیح نیست. ماز هیچ ن پاسخ: 

خواند  خواند جایز است به کسی که فریضۀ دیگری می آیا کسی که نماز فریضه میپرسش:  
 واهد نماز عصر بخواند(. خخواند و مأموم می )مثاًل امام نماز ظهر میاقتدا کند؟ 
خواند  جب میتواند به شخص دیگری که نماز وا خواند میکسی که نماز فریضه می پاسخ:  

 اقتدا کند، حتی اگر دو فریضۀ مختلف بخوانند. 

را به پرسش:   به به جا آوردتنهایی  کسی که یک فریضه  را مجددًا  اگر آن  صورت  ه است 
 نمازش چه حکمی خواهد داشت؟ ،جماعت بخواند 

خواند  میتنهایی خوانده است اگر کسی را بیابد که آن نماز را  کسی که نمازش را به پاسخ:  
مستحب است آن نماز را مجددًا به جماعت بخواند، چه امام شود چه مأموم )یعنی مستحب  

تنهایی  کند که در جماعت، امام باشد یا مأموم( و کسی که به است آن را تکرار کند و فرقی نمی 
ل« نامیده می صورت جماعت تکرار میخواند و سپس آن نماز را بهنماز می   شود.کند »متنفِّ

ل اقتدا کند؟ یا  آیا جایز است مفتِرض ]کسی که نماز واجب میپرسش:   خواند[ به متنفِّ
 برعکس؟

به پاسخ:   ل )کسی که  است متنفِّ نماز گزارده است و حاال میجایز  را  تنهایی  خواهد آن 
ل اقتدا کند؛  تکرار کند( به مفتِرض )کسی که فریضه می نمازجماعتصورت  به  گزارد( و متنفِّ

به    همچنین اقتدای مفترض  اقتدا کند )مثل  به متنّفل  برخی موارد جایز است مفترض  در 
کند یا به کسی که داوطلب شده است نماز را از طرف میت قضا  کسی که نمازش را تکرار می 

 کند(. 

 کجاست؟  نمازجماعت محل ایستادن مأموم در  پرسش: 
بایستد، و اگر مأمومین  اگر مأموم یک مرد باشد مستحب است در سمت راست امام  پاسخ:  
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 سر امام بایستند. ند یا زن باشد مستحب است پشت یک گروه باش

 ایستند؟ کنند کجا می زن باشد، زنانی که به او اقتدا می  امامۀاگر پرسش: 
 ایستند. در دو طرف او میپاسخ: 

 ایستند؟ بخوانند چگونه می   نمازجماعتاگر نمازگزاران برهنه باشند و بخواهند  پرسش:
ها در کنارش  خواند باید بنشیند و آن اگر شخص برهنه با اشخاص برهنه نماز می پاسخ:  

 بنشینند و فقط زانوهایش از آنان جلوتر باشد. 

 مستحب است؟  مسائلیچه  نمازجماعت در پرسش: 
کند اگر  پاسخ:   تمام  امام  از  پیش  را  قرائتش  تا    ،نمازگزار  بگوید  تسبیح  است  مستحب 

که امام رکوع کند )یعنی اگر مأموم در رکعت سوم یا چهارم قرائت حمد را تمام کند و هنوز  وقتی
که امام نیز قرائت را تمام و رکوع کند  تا وقتی   شودمیامام تمام نکرده باشد، مشغول به تسبیح  

کند(؛ همچنین مستحب است اهل فضل در صف اول بایستند؛  او تبعیت می   و مأموم هم از 
و مکروه است امکان داده شود که کودکان در صف اول بایستند )یعنی مکروه است کودکان  

 را به ایستادن در صف اول دعوت کنند(. 

 مکروه است؟ نمازجماعتدیگری نیز در  مسائلچه پرسش: 
های  مگر اینکه صف   ،تنهایی مکروه استستقل به ایستادن مأموم در یک صف مپاسخ:  

 قبلی پر شده باشد. 

می پرسش:   حالی  در  را  نافله  که  کسی  که  حکم  است    نمازجماعتخواند  شده  شروع 
 چیست؟

 شروع شده باشد مکروه است مأموم نافله بخواند. نمازجماعت اگر پاسخ: 

 خیزند[؟ رمیکنند ]بقیام می  نمازجماعت نمازگزاران چه زمانی برای  پرسش: 
زمانی است که مؤذن بگوید »قد قامت الصالة«   نمازجماعتوقت برخاستن برای پاسخ:  

 های چهارگانه. و بهتر است وقتی ذکر شهادت تمام شد برخیزند؛ یعنی گفتن شهادت
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 شرایط امام مجاعت .2

 چه مواردی دربارۀ امام جماعت معتبر است؟ پرسش: 
 امام باید برقرار باشد:  خصوص موارد زیر در پاسخ: 

زاده نباشد(، شرط داشتن بلوغ، اگر مأموم  ایمان، عدالت، عقل، پاکی والدت )یعنی حرام 
را نشسته   نمازش  باشد( کسی که  فریضه  نماز  )یعنی در حال خواندن  باشد  بالغ و مفترض 

میمی ایستاده  که  کسی  برای  که خواند  کسی  )یعنی  ُاّمی  که  کسی  و  نکند،  امامت  خواند 
 خواند( برای کسی که ُاّمی نیست امامت نکند. خوبی قرآن نمی یست و به خواندن و نوشتن بلد ن

 شود؟ آیا این گفته به آن معناست که بلوغ در امام شرط دائمی محسوب نمیپرسش: 
بله؛ اگر مأموم بالغ نباشد بلوغ امام شرط نیست؛ همچنین اگر مأموم نماز فریضه  پاسخ:  

بودن امام  ـ بالغ که نماز عید واجب نباشد   صورتی  عید درمثل نماز طلب باران و نماز  خواند ـنمی 
 شرط نیست. 

 نبودن[ جزو شرایط است؟ آیا آزادبودن امام ]یعنی بندهپرسش: 
 بودن شرط نیست. آزادپاسخ: 

 بودن چطور؟ مردپرسش: 
 اگر مأمومین همگی مرد یا مرد و زن باشند، امام باید مرد باشد.پاسخ: 

 ماز جایز است؟ آیا امامت زن، در نپرسش: 
تواند فقط برای زنان امامت کند؛ همچنین خنثی فقط برای خنثی. زن نباید  زن می پاسخ:  

 برای مرد امامت کند؛ و خنثی نیز به همین صورت. 

تبدیل می پرسش:   یکدیگر  به  را  یا حروف  دارد  گفتاری  امامت کسی که خطای  کند  آیا 
 صحیح است؟

  ،ای باشد که معنا تغییر یابد یا مفهوم نباشد گونهقرائت به اگر خطای گفتاری امام در  پاسخ:  
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امامت او برای کسی که قرائتش صحیح است جایز نیست؛ همچنین امامت کسی که حروف  
می تبدیل  ـ را  تغییر میکند  معنا  قرائتش  با  که  )کسی  »تمتام«  شخص  قرائتش  مثل  یا  یابد 

و »عین« و حروف دیگر را درست ادا   مفهوم نیست( و شبیه آن )مانند کسی که تلفظ »را«
 جایز نیست.  ، ـ برای کسی که قرائتش درست استکند( نمی 

 امامت کند؟   نیت آیا شرط است امام، پرسش: 
 شرط نیست. پاسخ: 

 شدن در نماز ]برای امامت[ چه کسی اولویت دارد؟ قدمبرای پیش پرسش: 
خواند( و صاحب مقام  صاحب مسجد )یعنی امام مسجد که همیشه در آنجا نماز می پاسخ:  

خانه برای تقدم در نماز اولویت دارند.  امیری )یعنی امیر منصوب از سوی حجت خدا( و صاحب 
( بر غیر  نمازجماعتهاشمی اگر شرایط امامت را داشته باشد )یعنی شرایط مذکور در امامت  

 هاشمی اولویت دارد. 

کنندش:  پرس اختالف  یکدیگر  با  نماز  برای  جماعت  امام  چند  مقدم   ،اگر  کسی  چه 
 شود؟می

کسی که مأمومین او را مقدم کنند برای امامت نماز اولویت دارد و اگر نظرشان  پاسخ:  
تر )در احکام نماز و غیره( است و سپس کسی که با تقواتر است  متفاوت باشد کسی که فقیه 

 شود.مقدم می

 سرش هستند برساند؟ ت امام صدایش را به کسانی که پشت واجب اس آیا پرسش: 
هایش  سریمستحب است امام صدای شهادتین در تشهد میانی و پایانی را به پشت پاسخ:  

 برساند. 

 ، تکلیف نمازگزاران چیست؟شود هوش اگر امام بمیرد یا بیپرسش: 
 ن برساند.شود تا نمازشان را به پایاجای او کسی جانشین میبه پاسخ: 

را جانشین کندپرسش:   نماز کسی  بخواهد در حین  امام  انجام    ، اگر  را  این کار  چگونه 
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دهد؟ یا نماز  ادامه می  ،جانشین آیا نماز را از جایی که باقی مانده است  دهد؟ و آن شخصمی
 کند؟جدیدی را آغاز می 

قرار می پاسخ:   را جانشین  اشاره، کسی  پیش  با  را  او  با دستش  یا  آن  میدهد  و  اندازد، 
 رساند. جانشین نماز را از جایی که باقی مانده است به پایان می  شخِص 

مدی رخ دهد که مجبور شود نماز را بدون تعیین جانشین رها  اگر برای امام پیشاپرسش:  
کنند و به    نیت صورت فرادا  ؟ یا واجب است آنان نماز را به شودمی آیا نماز مأمومین باطل    ،کند

 پایان برسانند؟ 
صورت  عنوان امام پیش بیندازند تا نمازشان را به بهتر است کسی از خودشان را بهپاسخ: 

صورت فرادا  تواند نمازش را به جماعت به پایان برساند؛ و در غیر این صورت هرکدام از آنان می
 به پایان برساند. 

جای خود بگمارد )یعنی بدون اینکه  آیا امام مجاز است از روی اختیار کسی را به پرسش:  
امامتش را برای نماز باطل و ترک کند تا شخص دیگری    ،کردن پیش بیایداضطراری به ترک 

 جای او نماز را کامل کند و مأمومین ادامۀ نماز را به او اقتدا کنند(؟به 
 جایز است. پاسخ: 

 امام جماعت مکروه است؟ خصوصزی در چه چیپرسش: 
 مکروه است:  امام جماعت بارۀدر زیر  موضوعات پاسخ: 

 کردن حاضر )کسی که نمازش کامل است( به مسافر. اقتدا  .1
جای امام کسی را مقدم کنند که  کردن شخص دیر آمده )یعنی مکروه است به جانشین   .2

 مأمومین پیش از او نماز را به پایان برسانند(. قدری دیر کرده است که  در رسیدن به جماعت به 

  ، جای امام به پایان برساند و نماز را به   شوداگر شخصی که دیر کرده است جانشین  پرسش:  
 آیا الزم است کار خاصی انجام دهد؟

کند که سالم دهند )زیرا فرض  وقتی نماز مأموم به پایان برسد امام به آنان اشاره می پاسخ:  
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تمام میگرفته  را  نماز  او  از  امام دیر آمده است و مأمومین پیش  امام  ایم که  کنند( و سپس 
 خواند.خیزد و ادامۀ نمازش را می برمی
 امامت شخص جذامی و کسی که بیماری برص و پیسی دارد. .3
 کردن.البته پس از توبه ؛شده است جاری حد برای او مامت شخصی که ا  .4

اند ولی از گناهش توبه کرده است،  کسی که باید حد زده شود و هنوز حدش نزده پرسش:  
 حکم امامتش چیست؟ 

 صحیح است. پاسخ: 
 امامت کسی که ختنه نشده است. .5
 امامت کسی که مأموم از او کراهت دارد.  .6
 اعرابی بر مهاجرین. امامت  .7

 ها مکروه است چیست؟ مقصود از مهاجرین و اعرابی که امامتش بر آنپرسش: 
اعرابی در این زمان منطبق بر کسانی است که اهل دنیا باشند و به امور دینی کمتر  پاسخ:  
می  پیشی میهمت  ایمان  در  که  هستند  کسانی  مهاجرین  و  و  گمارند  مال  و  جان  و  گیرند 

 بخشند. الله می  رای یاری دین و اعتالی کلمة ن را بتالششا
 اند.امامت کسی که تیمم کرده است بر کسانی که با آب طهارت گرفته  .8

 احکام مجاعت .3

 گیرد؟کارهایی را از طرف مأموم بر عهده می، امام چه نمازجماعتدر  پرسش:
انجامش  پاسخ:   متصدی  مأمومین  از  کسی  اگر  را،  اقامه  و  اذان  عهده  امام  بر  نشود، 

عالوه تکبیر واجب برای  گیرد؛ به گیرد؛ همچنین قرائت در رکعت اول و دوم را بر عهده می می
 رکوع و سجود و برخاستن از آن، بر عهدۀ اوست و برای مأموم مستحب است. 

امام پس از نماز یا در حین آن، معلوم شود چه    نداشتنطهارتاگر فسق یا کفر یا  پرسش:  
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 باید کرد؟ 
اگر پس از نماز ثابت شود که امام فاسق یا کافر است یا طهارت ندارد نماز کسی  اسخ:  پ

دانسته، باید نمازش را تکرار  که به او اقتدا کرده است باطل نیست، اما اگر مأموم از قبل می
 کند و نمازش را به پایان برساند. فرادا   نیتکند و اگر در حین نماز بفهمد، باید 

وارد محل نماز شود و امام را در حال رکوع ببیند و بترسد که رکوع را از  اگر کسی پرسش: 
 کار کند؟ دست بدهد باید چه 

 . شودتواند در رکوعش راه برود تا به صف ملحق کند و می رکوع می پاسخ: 

نماز پرسش:   در  امام    ،جماعت شرکت کنند اگر یک خنثی و یک زن  باید پشت  چگونه 
 بایستند؟ 

 واجب است خنثی پشت امام بایستد و زن پشت خنثی. پاسخ: 

که کسانی   طوری اگر امام در محراِب داخلی باشد )مثاًل داخل یک حصار باشد به پرسش:  
سر او چه پشت   نمازخواندندر این صورت    ،که در اطراف صف اول هستند نتوانند او را ببینند( 

 حکمی دارد؟
بینند(  نماز کسانی که مقابلش هستند )یعنی کسانی که پشت امام هستند و او را می اسخ:  پ

اند و امکان دیدن امام را ندارند؛ و  صحیح است، نه نماز کسانی که در دو طرف صف ایستاده 
نماز کسانی که پشت صف اول هستند صحیح است، زیرا آنان کسانی را که امام را مشاهده  

 ند. بینکنند، میمی

 آیا جایز است مأموم در نماز از امام جدا شود؟ پرسش: 
 فرادا. نیت همچنین بدون  شود؛ مأموم جایز نیست بدون داشتن عذر از امام جدا پاسخ: 

 حکم چیست؟  ،فرادا کند  نیتشدن از امام  اگر با جدا پرسش: 
 فرادا کند جایز و نمازش صحیح است.  نیت اگر پاسخ: 

 در کشتی صحیح است؟ نمازجماعتآیا پاسخ: 
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در یک کشتی جایز است )امام و مأموم در یک کشتی باشند( و در چند    نمازجماعتپاسخ:  
یا امام به   کشتی نیز جایز است )مثاًل امام در یک کشتی باشد و مأمومین در کشتی دیگر، 

شتی باشد و برخی دیگر از مأمومین در کشتی دیگر یا اینکه  همراه برخی مأمومین در یک ک
ها به هم متصل و چه جدای از هم  در چند کشتی باشند( و جماعت صحیح است چه کشتی

 باشند. 

اگر مأموم یک نافله را شروع کند و امام برای نماز احرام ببندد آیا مأموم باید نافله  پرسش:  
 ؟ شودرا قطع کند و به او ملحق 

را شروع    نمازجماعت کند و  را از دست بدهد نافله را قطع    نمازجماعت اگر بترسد که    پاسخ: 
کند؛ و در غیر این صورت دو رکعت را از روی استحباب به پایان برساند و سپس به جماعت  

 بپیوندد. 

کار  مأموم باید چه   ،اگر مأموم یک فریضه را شروع کند و امام برای نماز احرام بنددپرسش:  
 کند؟ 
اگر نماز فریضه را شروع کرده بهتر است نیتش را به نافله تغییر دهد و دو رکعت را  اسخ: پ

 تمام کند، سپس به جماعت بپیوندد. 

معصوم[ برای نماز بود. حال اگر  خصوص یک امام معمولی ]غیراین حکم در  پرسش:  
کار باید انجام  مأموم چه   ،ای را شروع کند و خوِد امام معصوم برای نماز احرام ببندد فریضه 
 دهد؟ 

 . کندرا با معصوم آغاز  نمازجماعت فریضه را قطع کند و پاسخ: 

 واجب خواهد بود؟  نمازجماعت آیا   ،اگر خوِد امام معصوم حاضر باشد پرسش: 
 واجب نیست. پاسخ: 

  ،نرسد   نمازجماعتاگر چیزی را در همراهی با امام از دست بدهد و از ابتدا به  پرسش:  
 کار باید بکند؟ چه
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بیاورد و آن را ابتدای نماز خود  جا  رسیده است به   نمازجماعت آن مقداری را که به  پاسخ:  
پیوندد  که به جماعت می بنابراین اگر وقتی  ماندۀ نمازش را به پایان برساند؛ کند و باقیمحسوب  

شود  نماز او ملحق به جماعت است و برای او رکعت اول محسوب می  ،امام در رکعت دوم باشد 
 و به همین صورت. 

 اگر در رکعت چهارم به امام جماعت برسد چطور؟ پرسش: 
خیزد و بقیۀ نماز  دهد برمیو زمانی که امام سالم می   شودمی همراه او وارد نماز  پاسخ:  
 خواند.خود را می 

اگر در رکعت دوِم امام، به جماعت بپیوندد، رکعت دوم او رکعت سوم امام خواهد :  پرسش
خواند. حال او که در رکعت دوم است باید چه چیزی  بود و امام در رکعت سوم فقط حمد را می

 قرائت کند؟ 
 خواند و در دو رکعت آخر فقط حمد را.در رکعت دومش حمد و سوره را می پاسخ: 

امام  پرسش:   تا رکوع  آیا واجب است  او برسد  امام، به  از رکوع  اگر در رکعت سوم پیش 
نبودن وقت برای قرائت  یا تکبیر بگوید، حتی اگر از کافیمنتظر شود سپس به جماعت بپیوندد  

 حمد و سوره اطمینان داشته باشد؟
 واجب نیست تا زمان رکوع امام منتظر بماند. پاسخ: 

از بپرسش:   باید چه اگر مأموم پس  امام برسد  پایانی به  از رکوع رکعت  امام  کار  رخاستن 
 کند؟ 

خیزد و  دهد او بر تکبیر بگوید و همراه امام سجده کند و زمانی که امام سالم میپاسخ:  
 به استقبال نمازش در رکعت اول برود و نیازی به شروع با تکبیرةاالحرام جدید ندارد. 

از  پرسش:   امام  از برخاستن  امام برسد چه اگر پس  به  پایانی مأموم  انجام  سجدۀ  کاری 
 دهد؟می

خیزد و به  که امام سالم داد برمینشیند و وقتیگوید و همراه امام میتکبیر میپاسخ:  
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 رود و نیازی به شروع با تکبیر جدید ندارد. استقبال نمازش می 

  م در رکعت اول باشد اگر امام در حال تشهد میانی یا تشهد پایانی نماز باشد و مأموپرسش:  
کردن نماز را داشته باشد، آیا نشستن او به حالت انتظار  که قصد برخاستن و کاملطوری به 

 کیفیت معینی دارد؟ 
 نشیند. به همان شکل نماز می پاسخ: 

 آیا جایز است مأموم پیش از امام سالم بدهد و برای کاری ضروری خارج شود؟ پرسش: 
 است.  ش صحیحنمازجماعتجایز و  پاسخ: 

اگر بانوان در صف پایانی باشند و مردانی برای نماز بیایند وظیفۀ بانوان چه خواهد پرسش:  
 بود؟ 

اگر برای مردان جایی برای ایستادن جلوی بانوان وجود نداشته باشد واجب است پاسخ:  
 بانوان در صف آخر قرار گیرند )یعنی به عقب بروند(. 

  شود، وره را فراموش یا سهو کند و داخل در رکوع  اگر امام، پس از فاتحه قرائت سپرسش:  
 وظیفۀ مأموم چیست؟ 

 اش نیست. کند و چیزی بر عهده همراه او رکوع می پاسخ: 

 احکام متعلق به مساجد

گاه  »روایت شده که در تورات چنین نوشته شده است:  :حسین گفت بن  علی بن   محمد آ
ای که در خانۀ  های من در زمین هستند؛ پس خوشا به سعادت بنده باشید که مساجد، خانه 

گاه باشید! بر زیارت خود پاکی بجوید و سپس مرا در خانه  شونده الزم است تا  ام زیارت کند. آ
ور  ها را به ن روند، آن سوی مساجد می ها به کننده را اکرام کند. کسانی را که در تاریکیزیارت 
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 1«.تابناک در روز قیامت بشارت بده
برگزار می  نمازجماعت که    آنجا  از به    ،شوداغلب در مساجد  را  به مساجد  احکام مربوط 

های زیر روشن خواهد  پاسخواین احکام از طریق مطالعۀ پرسش  ضمیمه کردیم.   نمازجماعت
 شد: 

 آداب مساجد چیست؟ پرسش: 
 اند از: عبارت آداب و مستحبات مساجد  پاسخ: 

باز و بدون سقف بسازند، مگر با حصیر و ساقۀ درخت، همانند سایبانی که  مساجد را رو .1
 بنا کرده بود؛  حضرت موسی

 گرفتن( نزدیک درهای مسجد باشد؛ ها و محل وضو خانه )یعنی دستشویی وضو .2
 ر مسجد ساخته شود نه در وسط مسجد؛ مناره در دیوا  .3
 وارد شود و هنگام خروج با پای چپ؛ با پای راست   هنگام ورود به مسجد .4
به کفشبررسی کفش  .5 نجاستها )یعنی  از  نگاه کند و مطمئن شود که  و    های خود 

 ها پاک باشند(؛ چرک و مانند آن 
از پدرش رسول    کردن هنگام ورود و خروج، مانند دعایی که حضرت فاطمۀ زهرا دعا   .6

به مسجد می   خدا  ُهمَّ َصلِّ َعَلی  » فرمود:  روایت کرده است که هنگام ورود  اللَّ اللِه  ِبْسِم 
ِلی  اْغِفْر  َو  ٍد  ُمَحمَّ آِل  َو  ٍد  اْفَتْح   ُذُنوِبی   ُمَحمَّ ْبَواَب   ِلی  َو 

َ
از مسجد  «  َرْحَمِتک  أ و هنگام خروج 

ٍد وَ »فرمود:  می ُهمَّ َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ ْبَواَب  ِبْسِم اللِه اللَّ
َ
ٍد َو اْغِفْر ِلی ُذُنوِبی َو اْفَتْح ِلی أ  آِل ُمَحمَّ

 2. «َفْضِلک
 ست را به حالت اول خود برگردانند؛ آنچه از مسجد ویران شده ا  .7
 کردن مسجد؛ جاروکشیدن و نورانی .8
 نکردن در مسجد؛خریدوفروش .9

 
 .244، ص 5(، ج البیت آل الشیعه )وسائل .1
 . 394، ص 3الوسائل، ج مستدرک  .2
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 ها به مسجد؛ یوانه شرایط ورود د نکردن فراهم  .10
 ها در مسجد؛ اجرانکردن حکم .11
 شده در مسجد؛ ز از معرفی اشیای گم پرهی  .12
 نکردن حد در مسجد؛ اقامه  .13
 ز شعرسرایی در مسجد؛پرهیز ا  .14
 پرهیز از باالبردن صدا در مسجد؛  .15
 گری در مسجد؛ پرهیز از صنعت  .16
 پرهیز از خوابیدن در مسجد.  .17

 مسجد از بین رفته جایز است؟ ریختن آنچه از آیا دور پرسش: 
جایز است آنچه از مسجد ویران شده است )نه چیزهایی که ویران نشده است( دور  پاسخ:  

 طور که گفتیم مستحب است.   ریخته شود و برگرداندنش همان 

 بستن وسایل مسجد و چیزهای مربوط به آن چیست؟کار حکم به پرسش: 
 د به کار برد. توان وسایل مسجد را در سایر مساجمیپاسخ: 

 در رابطه با مساجد حرام است؟ مسائلیچه پرسش: 
 زیر حرام است:  مسائل پاسخ: 

 کردن آن با عکس؛ ت و منقوش زیباسازی مسجد با زیورآال  .1
 فروش وسایل مسجد؛  .2
 چیزی از مسجد در راه و ُملک مردم؛ دادن قرار  .3
 مردم به مسجد جز دِر خانۀ معصوم؛  کردن دِر خانۀ باز  .4
 واردکردن نجاست به داخل مسجد؛  .5
بردن نجاست از اشیای  داخل مسجد )یعنی حرام است که ازبین   بردن نجاست در ازبین   .6

 متنجس، داخل مسجد انجام شود(؛ 
 ریزه از مسجد. کردن سنگ و سنگ خارج  .7
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 حکمش چیست؟ ، کندها را از مسجد خارج اگر چنین کند و سنگ پرسش: 
 واجب است به مسجد بازگردانده شود. پاسخ: 

 کار کند؟ باید چه   ،اگر کسی مقداری از آن را برداردپرسش: 
 واجب است به مسجد برگرداند یا به مسجد دیگری منتقل کند. پاسخ: 

 ها را برای خود برداشت؟توان آنآیا می  ،اگر آثار مسجد زایل شوندپرسش: 
 درآوردنشان حالل نیست. تملک به پاسخ: 

 چه چیزی مکروه است؟  شود،می در رابطه با مساجد و کسی که داخلش  پرسش:
 زیر مکروه است:  مسائل پاسخ: 

 بلندساختن مسجد؛  .1
 هایی که در دیوار مسجد باشند(؛ فه ساختن ایوان یا بالکن برای مسجد )غر  .2
 ها داخل دیوار؛ ساختن محراب  .3
در وارد و از  دادن )یعنی مسجد را راه خودش قرار بدهد و از یک  مسجد را راه خود قرار   .4

 در دیگر خارج شود(؛ 
شدت  ر به خوردن. این کاعنوان مجلس غذا تفاده از مسجد به خوردن در مسجد و اسغذا   .5

 مکروه است؛
 دهد؛ یا سیر می که دهانش بوی پیاز  شدن کسی وارد .6
 انداختن آب دهان؛ کردن خلط سینه و بیرون خارج  .7
 پوشاند؛ چنین کند آن را با خاک میکشتن شپش؛ و اگر  .8
 (؛ ای نباشد وگرنه حرام استکشف و آشکارکردن عورت )البته اگر بیننده  .9

 کردن سنگ. پرتاب  .10
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 برخی دیگر از احکام مساجد: 

توان در  آیا می   ، ها( یا دیر )معابد یهودیان( ویران شود )معابد نصرانیاگر کلیسا  پرسش:  
 مکانشان مسجد ساخت؟ 

باشند و طبق شرایط ذمه عمل    اگر متعلق به اهل ذمه باشد )یعنی در ذمۀ اسالمپاسخ:  
که جزو برخی از    همانند خوردن خوک، نوشیدن شراب و غیره نکردن ـ کنند؛ مثل آشکارا گناه 

ولی اگر    ها جایز نیست؛ نکنند( تعرض به آن  ـ و معبدی برای خود احداثذمه هستند شرایط  
عنوان بردن آن به کار شده یا اهلش هالک شده باشند، به   در زمینی باشد که با نبرد تصاحب

 مسجد جایز است. 

 آیا بهتر است نماز در مسجد خوانده شود یا در منزل؟ پرسش: 
 .استنماز واجب در مسجد بهتر از منزل است و نافله، عکس آن پاسخ: 

 ن نماز در مسجد چیست؟ آوردجابه فضیلت  پرسش: 
وپنج برابر، و در مسجد بازار  نماز در مسجد جامع صد برابر، در مسجد قبیله بیست پاسخ: 

 دوازده برابر فضیلت دارد. 

 ساجد است؟ها مانند م و حسینیه  های معصومینآیا حرمت ضریح پرسش: 
ضریح پاسخ:   معصومینحرمت  حسینیه   های  اما  و  است،  مسجد  حرمت  مانند  ها 

 ها مکروه نیست.خوردن در حسینیه غذا 

 توان از مسجد برای ادارۀ امور مردم استفاده کرد؟ آیا میپرسش: 
استپاسخ:   امام منصوب کرده  که  یا کسی  امام  است  در    ،مستحب  را  امور مسلمانان 

 . مسجد اداره کند
 *** 



(8 ) 

 مناز خوف و مطارده   
آن  با  مؤمن  گاهی  که  دارد  وجود  مواجه  دو وضعیت  )مانند  شودمیها  : وضعیت خوف 
  آید( و وضعیت خوف شدید )مانند وضعیتی وضعیتی که در حین جنگ حق و باطل پیش می 

 شود(. کردن رزمندگان کشیده می وپنجه نرم که در میدان نبرد، کار به رودررویی و دست 
نماز   دو وضعیت مذکور چگونه  این  در  ترک شود؛ پس مؤمن  نباید  حالتی  در هیچ  نماز 
بخواند؟ پاسخ این است که در حالت اول، نماز خوف و در حالت دوم، نماز مطارده بخواند.  

 شرح زیر است:احکام این دو نماز به 

 مناز خوف ]ترس[ .1

 شود؟نماز خوف چگونه خوانده میپرسش: 
نماز خوف در سفر و حضر ]کسی که حکم مسافر را ندارد[، چه جماعت و چه فرادا  پاسخ:  

 شود.صورت شکسته خوانده می به 

 خواند؟امام چگونه با آنان نماز می  ،اگر نماز خوف به جماعت خوانده شود پرسش: 
امام مختار است که اگر بخواهد با گروهی از مؤمنان نماز بخواند و سپس با گروه  پاسخ:  

بهتر است مثل رسول خدا  و  بخواند؛  نماز  نیز  نماز بخواند )غزوۀ  در ذات  دیگری  الرقاع 
 معروفی که در سال چهارم هجری در سرزمین غطفان نجد واقع شد(. 

 حکم نماز او با گروه دوم چه خواهد بود؟  ،امام با گروه اول پس از نمازِ  پرسش:
 نماز دوم برایش مستحب خواهد بود. پاسخ: 

 الرقاع چگونه نماز خواند؟ در ذات  پیامبر پرسش: 
به  در روز ذات  رسول خدا پاسخ:   او  نماز خوف را چنین خواند: گروهی همراه  الرقاع 
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پیامبر  ایستادند و گروهی در برابر دشمن.  بودند یک    صف نماز  با گروهی که همراهش 
رکعت خواند، سپس آنان نماز خود را فرادا ادامه دادند و به پایان رساندند و رفتند و در برابر  

که   دیگر  و گروه  رسول خدا دشمن صف کشیدند  و  آمدند  بودند  نخوانده  از    نماز  رکعتی 
؛ سپس در حالت نشسته باقی ماند تا آنان نیز  به جا آورد که باقی مانده بود با آنان    را   نمازش 

 همراه آنان سالم داد.  نمازشان را به پایان رساندند و رسول خدا 

 شروط نماز خوف چیست؟پرسش: 
 چهار شرط دارد: پاسخ: 

 جهت قبله نباشد؛ دشمن در  .1
 که بتواند بر مسلمانان هجوم آورد؛ دشمن چنان نیرویی نداشته باشد  .2
واند در برابر  قدر باشد که بتوانند به دو گروه تقسیم شوند و هر گروه بتتعداد مسلمانان آن   .3

 دشمن ایستادگی کند؛ 
 امام نیاز نداشته باشد که آنان را به بیش از دو گروه تقسیم کند.  .4

اگر دشمن در جهت قبله باشد یا چنان نیرویی داشته باشد که بتواند بر مسلمانان  سش:  پر 
چگونه این    ،هجوم آورد، در این صورت لشکر مسلمانان اگر بخواهند به جماعت نماز بخوانند 

 دهند؟ کار را انجام می 
 خوانند و نه نماز خوف. تنها یک نماز می پاسخ: 

ـ اگر الزم باشد که  پرسش:   مثاًل وقتی  لشکر مسلمانان به بیش از دو گروه تقسیم شود 
 خوانند؟ـ آیا نماز خوف را به جماعت می دشمن در بیش از یک جهت بر آنان احاطه داشته باشد 

 صورت فرادا ادا کنند. توانند به بلکه می   ؛خوانندنماز خوف را به جماعت نمیپاسخ: 

)نماز  پرسش:   نماز دورکعتی  به نماز خوف در  صورت  صبح، ظهر، عصر و عشا( چگونه 
 شود؟ جماعت خوانده می

نشیند و کسانی  خواند و میاگر نماز دورکعتی باشد امام همراه آنان رکعت اول را میپاسخ:  
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رو  رسانند؛ سپس با دشمن روبه خیزند و نمازشان را به پایان می سرش هستند برمیکه پشت 
برمیمی برای رکعت دوم  امام  تکبیرةاالحرام میزد و گروه دوم میخیشوند.  و  و  آیند  گویند 

ـ  رودکه این رکعت برای آنان رکعت اول به شمار می ند ـ شوه او داخل در رکعت دوم امام میهمرا 
می تشهد  برای  امام  که  می زمانی  طول  را  آن  که  نشیند  کسانی  و  سرش هستند  پشتدهد 

گوید و سالم  نشینند و امام همراه آنان تشهد می ی رسانند و مخیزند و نماز را به پایان می برمی
 دهد.می

 اختالف دارد:   مسئله عادی در سه    منازمجاعت پس مناز خوف با  
انفراد مأموم )انفراد در اعمال نماز است نه نیت، زیرا نماز او جماعت است(: این انفراد    .1

ند و پیش از امام  شوجدا میشود که در رکعت دوم از امام  برای گروه اول زمانی حاصل می 
شود تا زمانی که در  همچنین انفراد برای گروه دوم در رکعت دوم حاصل می  دهند؛ سالم می 

 پیوندند. تشهد و سالم به امام می
ع )یعنی انتظار  .2

ّ
ماز مأمومین تمام  کشیدن( از سوی امام برای مأمومین تا زمانی که نتوق

انتظار  در  منتظرماندن  این  دوم حاصل می  کشیدنشود:  آمدن گروه  برای  و  امام  نیز  شود، 
وقتی باقی منتظر  تا  دوم  گروه  برای  امام  سپس  ماندن  و  کنند  تمام  را  دومشان  رکعت  که 

 همراهشان تشهد بگوید و سالم دهد.
با در حالت نشسته باقی   .3 اتفاق  این  ایستاده:  امام  امامت شخص نشسته برای  ماندن 

که گروه دوم رکعت دومشان را کامل    دهد تا وقتی است( رخ می  برای تشهد )با اینکه او امام
 دهد.گوید و سالم می کنند و سپس امام همراه آنان تشهد می 

 شود؟خوف در نماز سه رکعتی )یعنی مغرب( چگونه خوانده می نمازجماعت پرسش:
ت و  یک رکعاگر نماز سه رکعتی باشد امام اختیار دارد که اگر بخواهد با گروه اول  پاسخ:  

 یا برعکس عمل کند.  با گروه دوم دو رکعت بخواند، 

یعنی رزمندگان سه نفر باشند و خوِد    آیا جایز است که هر گروه یک نفره باشد؟ پرسش:  
 امام نیز یکی از آنان باشد؟ 
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 جایز است هر گروه یک نفره باشد. پاسخ: 

 برخی دیگر از احکام مربوط به مناز خوف: 

بپرسش:   که  رخ می حکم سهوی  امام  از  تبعیت  در  نماز خوف  در  نمازگزاران  دهد  رای 
 چیست؟

 حکمی ندارد. پاسخ: 

 دهد چیست؟ حکم سهوی که برای نمازگزار در نماز خوف در حال انفراد رخ می پرسش: 
 تر در مبحث سهو گفتیم. همان حکمی است که پیشپاسخ: 

همراهپرسش:   به حکم  نماز  در  سالح  روی  داشتن  اینکه  باشد  خصوص  نجاست  آن 
 چیست؟

 داشتن سالح در نماز واجب است حتی اگر رویش نجاستی باشد. همراه پاسخ: 

 چطور؟  شود، قدری سنگین باشد که مانع برخی از واجبات نماز اگر سالح به  پرسش:
 جایز نیست. پاسخ: 

اگر امام مرتکب سهوی شود که موجب دو سجدۀ سهو گردد و سپس گروه دوم  پرسش:  
 ؟ آورندبه جا میآیا گروه دوم سجدۀ سهو   ، شوند ماعت نمازج وارد 

بر گروه دوم واجب نیست از او تبعیت    ، وقتی امام سالم داد و سجدۀ سهو نمودپاسخ:  
 کنند. 

 مناز مطارده ]خوف شدید[ .2

 نماز مطارده چیست؟ پرسش: 
میپاسخ:   نامیده  نیز  خوف شدید  نماز  که  مطارده  می   شود، نماز  خوانده  که  زمانی  شود 
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شوند( و تعقیب و گریز  شدن )یعنی دو جنگجو با یکدیگر درگیر میمثال کار به گالویز  عنوانبه 
تعقیب می  را  را تعقیب می )زمانی که دشمن  او  این  کند یا دشمن  کند( کشیده شود؛ که در 

ا  به  توجه  با  راه حالت  یا  ایستاده  حال  در  می مکانش  نماز  سواره  یا  گفتن  رفتن  با  خواند. 
دهد و در غیر این صورت آن  کند و در صورت امکان ادامه میتکبیرةاالحرام رو به قبله می 

کند و اگر این کار ممکن نباشد به هر جهتی که  مقدار که برایش ممکن است رو به قبله می
 خواند.ممکن است نماز می 

 اش چگونه خواهد بود؟ سجده  ، اگر بخواهد نماز مطارده را در حال سواره بخواندپرسش: 
گزارد و بر برآمدگی جلوی زینش سجده  اگر نتواند پیاده شود در حال سواره نماز می پاسخ:  

با اعضای بدنش مثل سر و دست و  می برای سجده  نبود  برایش ممکن  این کار  اگر  کند و 
 کند.چشم اشاره می 

 گونه بخواند چگونه بخواند؟ اگر بترسد و نتواند نماز را این  سش:پر 
نماز می با تسبیح پاسخ:   او ساقط  گفتن  از  به   شودمیگزارد و رکوع و سجود  جای هر  و 
 «.اکبرُسبحاَن اللِه َو الَحمُد ِللِه َو ال ِالَه ِااّل الله َو الله»گوید: رکعتی می

 مطارده:  برخی دیگر از احکام مربوط به مناز

نماز مطارده برای زمانی است که جنگ به حالت رزم با شمشیر کشیده شود. آیا  پرسش:  
 شود؟های امروزی نیز می چنین وضعیتی شامل جنگ با سالح 

 شود.ها را نیز شامل می بله، آنپاسخ: 

  ، گزاردِن با اشاره، احساس امنیت پیدا کند و وضعیت بهتر شوداگر در حال نماز پرسش:  
 نمازش را چگونه به پایان برساند؟ 

که در حین نماز    ماندۀ نمازش را با رکوع و سجود به پایان برساند و مادامیباقی پاسخ:  
ولی اگر پشت به قبله کرده باشد نماز را    ،کندپشت به قبله نکرده باشد نماز را از نو تکرار نمی 
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 . کندتکرار 

یعنی اگر بخشی از نماز را به شکل عادی  اگر پرسش قبلی معکوس شود چطور؟  پرسش:  
 دهد؟کاری انجام می چه  ، بخواند و سپس خوف و ترس پیش آید

 خواند. رساند و نماز جدیدی نمی نمازش را به شکل نماز شخص ترسیده به پایان می پاسخ:  

اگر کسی یک سیاهی یا شبحی ببیند و گمان کند دشمن است و نمازش را کوتاه  پرسش:  
 کند؟ آیا نماز را تکرار می  ، سپس معلوم شود که گمانش باطل بوده است ،بخواند  یا با اشاره 

 کند. تکرار نمی پاسخ: 

اره بخواند، سپس معلوم شود  اگر دشمن بیاید و او نمازش را از شدت ترس با اش  پرسش:
 کند؟آیا نماز را تکرار می ،ل و مانعی سر راه دشمن وجود داشته استکه حائ

 کند. تکرار نمی پاسخ: 

صورت خوف شدید  تواند نماز را بهآیا می   ،ای بترسد اگر از سیل یا حیوان درندهپرسش:  
 بخواند؟ 

 صورت خوف شدید بخواند. جایز است نماز را به پاسخ: 

با توجه به مبحث خوف شدید، از شخصی که در گل گیر کرده و نیز شخصی که  پرسش: 
صورت کامل ادا کند سؤالی دارم؛ این دو چگونه  تواند نماز را به شدن است و نمی در حال غرق 

 خوانند؟نماز می 
 کنند. خوانند و برای رکوع و سجودشان اشاره میتوانند نماز می به هر صورتی که می پاسخ:  

 خوانند؟ آیا نمازشان را مانند شخص در حالت خوف، کوتاه میپرسش: 
 ترس. خوانند، مگر در سفر یا  نماز خود را کوتاه نمی پاسخ: 
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(9 ) 

 مناز مسافر   
خواند و شایسته است که ابتدا شرایط سفری را که  نمازگزار نمازش را در سفر شکسته می

ب  مربوط  احکام  سپس  و  معرفی  است  شکسته  آن  در  کنیم.  نماز  بیان  را  نماز  شکستن  ه 
 آید به این مطالب خواهند پرداخت:هایی که در ادامه میپاسخ وپرسش

 شرایط سفر .1

اند از: اعتبار مسافت،  رت شود، شش شرط دارد که عباسفری که در آن نماز شکسته می
کردن مسافت، سفرش را با اقامت در میان سفر قطع نکند، سفر ُمجاز باشد )حرام قصد طی 

 شدن اذان باشد. ز حضورش نباشد، شکستن پس از مخفی نباشد(، سفرش بیش ا 

 اعتبار مسافت .1

 معتبر برای شکستن نماز چیست؟ مسافت پرسش: 
مجموع   وبرگشت که در کیلومتر رفت  22کیلومتر برگشت، یا 44یا  کیلومتر رفت  44پاسخ: 

 شود. کیلومتر می44

کیلومتر باشد و بخواهد طی یک یا چند روز  22اگر مسافتی که طی کرده است  پرسش:  
 چه حکمی دارد؟  ،اش برگرددروز است( به خانه  10)که کمتر از 

 باید شکسته بخواند. پاسخ: 

دوباره برود )مثاًل به مسافت    کیلومتر برود و بیاید و22از    اگر طی یک روز کمتر پرسش:  
کیلومتر طی طریق کند که  15شهر خود بازگردد و سپس مجددًا  سپس به    ،کیلومتری برود10
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ن روزی که تردد کرده  آیا نمازهای آ  ، کیلومتر شود(35مجموع مسافتی که طی کرده است  
 است را باید شکسته بخواند؟ 

حتی اگر نیتش شکستن بوده باشد؛ زیرا او با برگشتن به شهر    ،شکستن جایز نیست پاسخ:  
 خود سفرش را قطع کرده است. 

تر مسافت شرعی معتبر نباشد و راه  اگر شهری دو راه داشته باشد که راه کوتاه پرسش:  
و او راه دورتر را طی طریق کند )و قصدش افطار و شکستن  دورتر مسافت شرعی معتبر باشد 

 خواند؟نماز باشد نه چیز دیگر( آیا شکسته می
آوردن »رخصت« باشد؛ یعنی  دست ، حتی اگر این کارش برای به شکندنمازش را می پاسخ:  

 .دار استاگر روزه کردن،  آوردن اجازۀ شکستن نماز و افطار دستبه 

 قصد طی مسافت .2

سپس نظرش عوض شود و    ، شدن را قصد کنداگر کمتر از مسافت حد شکستهپرسش:  
کیلومتر طی طریق  12)مثاًل تصمیم بگیرد برای کاری  مسافت دیگری مثل آن را قصد کند  

د و مجموع مسیری  کیلومتر دیگر راه برو12جا رسید تصمیم جدیدی بگیرد که  کند و وقتی به آن
به  که می ـ کیلومتر برسد(24رود  نماز  نماز ظهر و عصر، اگر بخواهد  را  مثاًل  آیا آن  ـ بخواند 

 خواند؟شکسته می
 خواند؛ زیرا از همان ابتدا قصد همۀ مسافت شرعی را نداشته است. شکسته نمی پاسخ: 

بخواهد  پرسش:   و  باشد  از حد شکسته  بیش  است  اگر مجموع مسافتی که طی کرده 
 خواند؟را شکسته می  بازگردد حکمش چه خواهد بود؟ آیا نماز 

که از حد شرعی    آنجا اگر مسافِت حِد شرعی کامل شده باشد و بخواهد بازگردد ازپاسخ:  
  ترکند؛ در مثالی که پیش شکند و در غیر این صورت چنین نمی نمازش را می   ،دورتر رفته است 

او   بازگشت  مسافت  )که  شد  نمی 24گفته  را  نماز  است(  اگکیلومتر  ولی  مجموع  ر  شکند، 
به مدرسه44مسیری که طی کرده است   )مثاًل  باشد  بیشتر  یا  از محل  کیلومتر  برود که  ای 
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صمیم بگیرد به مدرسۀ  کیلومتر فاصله داشته باشد و بعد از رسیدن به آن مدرسه ت20سکونتش  
بگیرد به مدرسۀ سوم با    کیلومتری آنجا برود و پس از رسیدن به آنجا تصمیم15دیگری در  

کیلومتر بالغ شود( چنین  45جموع مسیری که طی کرده است به  یلومتری برود و مک10فاصلۀ  
بازگردد خود  خانۀ  به  مدرسۀ سوم  از  بخواهد  اگر  مس  ،شخصی  در  را  باید  نماز  بازگشتش  یر 

 زیرا مسافت شرعی محقق شده است.   شکسته بخواند؛

ای فراری  ده وجوی حیوانی فراری یا شخصی بدهکار )مدیون( یا بن اگر در جست پرسش: 
در مسیر بازگشتش    نیز کند و  وجو میباشد، در مسیری که حیوان یا بدهکار یا آن بنده را جست 

 خواند؟چگونه نماز می 
اگر در مسیِر رفتن، کمتر از حد شرعی را قصد کرده باشد، سپس مسافت مشابه  پاسخ:  

د نکرده باشد نمازش  طور یکجا مسافت شرعی را قص دیگری را قصد کند و از ابتدای رفتنش به 
شکند، اما در مسیر بازگشت اگر مجموع مسیری که طی کرده است بالغ بر حد شرعی  را نمی 

 شکند؛ مثل وضعیتی که در مثال پیشین بیان گردید. باشد نمازش را می شده و بیش از آن 

که اگر    نیت اگر از شهر یا محل اقامتش به انتظار دوستانش خارج شود با این  پرسش:  
  ، رودر شد همراه آنان سفر کند و اگر میسر نشد بازگردد، در مسیری که به انتظار آنان می میّس 

 گزارد؟ چگونه نماز می 
کیلومتری باشد در سفر و محل توقفش،  22ن مورد انتظار در فاصلۀ حداقل  اگر مکاپاسخ:  

باشد  از آن مسافت  اگر کمتر  و  را    ،شکسته  تا وقتیمی   کاملنمازش  با    خواند  که مسافرت 
 و با آنان سفر کند.  شود دوستانش برای او میسر 

 سفر را با اقامت در میان سفرش قطع نکند .3

کیلومتر( بگیرد و در راهش ملکی 44تصمیم به طی مسافت شرعی )یعنی  اگر  پرسش:  
داشته باشد که شش ماه آن را وطن قرار داده باشد، آیا باید در راه و ملکش نمازش را بشکند  

 بخواند؟ کامل  ا ی
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  ،اقامت کند نیت خواند. همچنین اگر در میان راه میکامل در راه و ملکش نماز را پاسخ: 
 خواند.میکامل نماز را 

اگر میان او و ملکش یا میان او و جایی که قصد اقامت کرده است به مقدار حد  پرسش:  
ماه وطن قرار داده باشد و با آن  6انۀ دیگری داشته باشد که آن را شرعی فاصله باشد )مثاًل خ

آیا در مسیِر رفتنش    ، کیلومتر فاصله داشته باشد(50مکانی که قصد اقامت کرده است    خانه یا 
 خواند؟سوی آنجا نماز را شکسته می به 

سوی آن مکان یا بازگشت از آنجا( شکسته  در طی مسیر )یعنی در حین رفتن به پاسخ:  
 خواند.میکامل خواند، اما در ملکش نماز را می

 خواند؟اگر او چندین وطن داشته باشد نمازش را چگونه می پرسش: 
باید فاصلۀ میان وطن )یعنی وطنی که در آن هست و قصد شروع سفر از آنجا را  پاسخ:  

سوی  اندازۀ حد شرعی باشد باید در مسیرش به دارد( و وطن اول را بسنجد، اگر این فاصله به 
خواهد کامل و نماز در آن   شودمیسفرش قطع  ،بخواند. با رسیدن به وطن اولآنجا شکسته 

سنجد،  بود؛ سپس فاصلۀ میان آنجا )یعنی وطن اول که به آن رسیده است( و وطن دوم را می
به  در مسیرش  باید  نرسد  مقدار حد شرعی  به  را  اگر  نمازش  آنجا  ـکامل  سوی  چون  بگزارد 

به حد شرعی برسد باید در مسیر دومش شکسته بخواند تا  ـ ولی اگر  سفرش قطع شده است 
 گزارد.می کامل که به وطن دوم برسد و در آنجا نماز را وقتی

 کدام است؟  ،وطنی که نماز در آن تمام استپرسش: 
شود محل سکونت و استقرار او و  خوانده می   کاملصورت  آن به وطنی که نماز در  پاسخ:  

هر محلی است که در آن ملک یا شبیه آن )مثل زمین زراعتی یا انفالی که با اجازۀ امام از آن  
عنوان وطن که شش ماه متوالی یا بیشتر آن را به   طوری به   ، کند( داشته باشدبرداری میبهره 

 ی برای سکونت داشته باشد. ا شرط اینکه در آن ملک، خانه به   ؛برگزیده باشد 

آیا خانۀ محل سکونت به    ،اگر خانه، ارث و شخصی در آن سهمی داشته باشد پرسش:  
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 بودن را به خود بگیرد؟ رود تا حکم وطن شمار می
اگر در آن خانه شش ماه متوالی یا بیشتر سکونت کرده باشد و سهم او به مقداری  پاسخ: 

 بودِن آنجا داد.وان برای او حکم به وطنتباشد میباشد که برای سکونت شایسته  

 رود؟ـ وطن به شمار می اگر در جای دیگری سکونت داشته باشد آیا محل والدت ـ پرسش:  
 هایی که گفته شد. مگر با تحقق شرط  ،رودمحل والدت وطن به شمار نمی پاسخ: 

زیارت  داشتن، اگر در این شش ماه مثاًل برای  در شرط شش ماه سکونت متوالیپرسش: 
 کند؟یا کاری سفر کند و سپس بازگردد، آیا این عمل آسیبی به این شرط وارد می

 رساند. آسیبی نمیپاسخ: 

به  کردن به مکانی دیگر، از اولین روزی که تصمیم  ِت رفتن از وطن و کوچ نی آیا  پرسش:  
 دارد؟  تأثیری   بودن شهری که قصد رفتن از آنجا را داشته استرفتن گرفته است، در وطن 

چ کند  حتی اگر از آن کو  ،شده در آن تحقق یافته باشد های ذکر وطنی که شرطپاسخ:  
های مذکور. در  شدن شرطمگر با منتفی   ؛گرددبودن خارج نمی ماند و از وطن وطن باقی می 

ولی اگر از    ،است کامل  مکانی که با نداشتن ملک، در آن ساکن و مستقر است نماز    خصوص
د و در سفرش از آنجا عبور کند نمازش در آنجا شکسته خواهد بود و سفرش قطع  آن کوچ کن

 .شودنمی 

ها در مکان دیگری زندگی کند و  ولی سال   ، گردان نشوداگر از وطن قبلی روی پرسش:  
 ماند؟آیا مکان اول، وطن باقی می  ،برای سکونت به آنجا بازنگردد 

تا زمانی که مهاجرت    است کامل  قر است  نماز در مکانی که در آنجا ساکن و مستپاسخ:  
روی  آن  از  و  ذکر گردکند  شروط  با  که  وطنی  اما  شود،  باقی  شده محقق میان  وطن  گردد 

شدن شروط ذکرشده؛ و اگر از آنجا مهاجرت  است؛ جز با منتفی کامل  ماند و نماز در آن  می
 رساند. بودن آنجا نمی ، آسیبی به وطن کند و از سکونت در آن محل روی گرداند 

با  نشین باشد و در شهری که ساکن است ملکی نداشته باشد، آیا کسی که اجاره  پرسش:
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 رود؟وطنش به شمار می ، های زیادی در آنجا بوده استاینکه سال  وجود
است  پاسخ:   شده  ساکن  آنجا  در  که  روزی  اولین  از  استقرارش  و  سکونت  مکان  در 

گردان است؛ ولی اگر از آنجا کوچ کند و روی کامل که در آن مکان استقرار دارد نماز، مادامی
که در آنجا ملکی نداشته باشد نمازش در  شود، اگر در میان سفرش از آنجا رد شود تا هنگامی

ونت گذشتۀ او در این مکان هرقدر هم که باشد در حال حاضر  نیست و مدت سک کامل  آنجا  
 باید نماز را شکسته بخواند. 

 سفرش جماز باشد ]حرام نباشد[ .4

ـ پرسش:   باشد  اینکه سفرش واجب  تفاوتی میان  یا  مثل حجةاالسالم ]حج واجب[ آیا  ـ 
 دارد؟ ـ وجود مثل سفر تجاری ـ یا مباح باشد ـ مثل زیارت پیامبر مستحب باشد ـ 

 تفاوتی ندارد و مهم این است که سفرش مجاز و غیر حرام باشد.پاسخ: 

 آیا باید شکسته بخواند؟  ،اگر سفِر معصیت باشد پرسش: 
خواند؛ مانند سفر با انگیزۀ پیروی از ظالم )یعنی سفرش همراه ظالم  شکسته نمی پاسخ:  

 یا به دستور او باشد(، و سفر شکار تفریحی. 

قصد تجارت باشد و تفریحی  اش یا به شکار برای خوراک خودش یا خانوادهاگر  پرسش:  
 خواند؟آیا شکسته می ،نباشد 

 خواند.طی سفرش شکسته می پاسخ: 

 سفرش بیشرت از حضورش نباشد .5

 مثال »کثیرالسفر« چیست؟پرسش: 
کوچ   مثالپاسخ:   شخصی،  به چنین  که  است  مینشینی  باران  همچنین  دنبال  رود؛ 

وجوی بازار است )یعنی از بازار یک شهر خرید  بگیر، دریانورد و تاجری است که در جست کرایه
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ها  رسان )که کارش بردن نامه همچنین پیک نامه   فروشد(؛ و در بازار شهر دیگری می کند  می
 بین شهرهاست(. 

 ای معرفی کنید که بتوانیم با آن »کثیرالسفر« را بشناسیم؟ توانید ضابطه آیا میپرسش: 
طور مرتب، سفرش چهار روز در هفته یا شانزده روز در ماه  ضابطۀ آن: کسی که به پاسخ: 

نمازش   باشد،  در سال  روز  یک  و  ماه  بگیرد. چنین  کامل  یا شش  روزه  باید  در سفر  و  است 
بخواند و روزه بگیرد، حتی اگر  کامل  شخصی هر زمان بداند وضعیتش چنین است باید نماز را  

 در اولین روز از سفرش چنین اطالعی حاصل کند. 

ماهه داشته باشد و برای کارش  ـ قرارداد کاری هشت مثال   عنوانبهاگر شخصی ـ پرسش:  
 کند؟چگونه عمل می  ،فته در مسافرت باشد پنج روز در ه

یعنی اگر قراردادش شش   ؛ خواندن نماز، شش ماه استکامل کمترین مدت برای  پاسخ:  
 خواند.می کامل ماه یا بیشتر باشد نماز را 

هفته کار کند و سفرش بیش از حضورش باشد  بهروز، یا هفته به اگر شخصی روز پرسش:  
یعنی به شکلی باشد که شاید برای مدت یک هفته یا  باشد ـ ولی کارش حالت ثابتی نداشته ن 

  صورت کمتر از شش ماه باشد؛  هر  حال، مدت را نداند ولی در   هر  ـ و بهیک ماه یا دو ماه باشد 
حاال فرقی  طور قرارداد را ماهانه تمدید کند یا اینکه اصاًل قراردادی نداشته باشد ـ   یعنی همین 

 اش چیست؟ ـ وظیفهقطعیت از سوی او باشد یا از سوی کارفرما کند که این عدم نمی 
خواند، مگر پس از گذشت شش ماه از کارش؛  نمی کامل  چنین شخصی نمازش را  پاسخ:  

بگزارد حتی اگر  کامل  پس از آن باید نماز را    ، یعنی اگر شش ماه به همین صورت ادامه دهد
 روز باشد. کارش روزبه  قراردادش هفتگی یا 

به حپرسش:   شد،  مشخص  وضعیتشان  اینکه  از  پس  افرادی  چنین  اگر  که   طوری ال 
نمازشان را کامل بخوانند؛ و پس از اینکه شش ماه یا بیشتر در کار یا سفری که بیش از حضور  

گرداندن از  روی   دلیلبه کردنشان  ، اما ترک باشد سپری کردند، اگر آن کار یا سفر را ترک کنند 
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یا  جست   آن کار نباشد، بلکه برای  اگر به    پیشامدی بوده باشد...؛  دلیلبه وجوی کاری دیگر 
مدت یک یا دو روز سفر کنند حکمشان چیست؟ آیا وضعیتشان مانند سابق است؟ یا باید در  

 سفر شکسته نماز بخوانند؟ 
گردان نشده باشند وضعیتشان همچنان تا  که از وضعیت گذشتۀ خود روی مادامیپاسخ:  

حتی اگر در خانۀ خود بمانند؛ یعنی اگر یک نفرشان    ، کندر پیدا میگذشت شش ماه استمرا 
 گزارد. می کامل مثاًل برای زیارت یا مداوا سفر کند نمازش را 

کردنش برای سفر بداند که برای بیش از شش  گر یکی از آنان از اولین روز ترک ا پرسش:  
رفت نخواهد  بود   ، ماه سفر  نخواهد  نرفتن همیشگی  این  ش چگونه محسوب  وضعیت  ، ولی 

 خواهد شد؟
جایی سفر کند مانند کسی است  اگر به وضعیت این شخص از اولین روز ترک سفر،  پاسخ:  

 خواند.که نماز را شکسته می 

 که اذان از او خمفی گرددشکسنت مناز برای مسافر جایز نیست تا وقتی .6

 آیا معنای این سخن این است که شکستن نماز پیش از این حد، جایز نیست؟  پرسش:
  نیت حتی اگر    ،کردن( برای او پیش از این حد جایز نیست ترخص )شکستن و افطار پاسخ:  

 سفر شبانه داشته باشد. 

 ماند؟سوی شهرش تا چه حدی نمازش شکسته باقی می در بازگشت از سفر به  پرسش:
صورت شکسته  که اذان شهرش به گوش برسد، نمازش به تا وقتی در بازگشت نیز  پاسخ:  

 خواند.میکامل وقتی اذان را شنید نماز را  ماند، باقی می 

طور معمول اعتبار دارد؟ یا شنیدن از طریق  آیا در شنیدن صدای اذان، شنیدِن به پرسش:  
 چیزهایی مثل بلندگو؟ 

 بلندگو. شنیدن با صدای انسان معتبر است، نه  پاسخ: 
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یا    مل بخواندآیا باید نماز را کا  ،اگر قصد اقامت در غیر شهر خود را داشته باشد پرسش:  
 شکسته؟

بخواند و در کمتر از ده روز، شکسته  کامل روزه داشته باشد باید   اقامت ده  نیتاگر  پاسخ: 
 بخواند. 

ه بخواند یا  داشتن و نداشتن مردد باشد، نماز را شکستبین اقامتاگر در تصمیم پرسش:  
 تمام؟ 

)اگر در تردید باقی بماند و برای اقامت یا عدم اقامت، تا یک ماه تصمیم نگیرد( از  پاسخ: 
خواندن نمازش ادامه  آن لحظه تا یک ماه شکسته بخواند و در طول این یک ماه به شکسته

 بخواند حتی اگر تنها یک نماز باشد.کامل دهد و بعد از یک ماه نماز را 

روزه کند، سپس پیشامدی روی دهد و تصمیم به قطع اقامت  اقامت ده   نیتاگر  پرسش:  
 بگیرد، نماز را باید شکسته بخواند یا تمام؟ 

  نیت کند که تنها یک نماز به  خواندن نماز بازگردد و فرقی نمی به وضعیت شکسته پاسخ:  
 نخوانده باشد. خوانده باشد یا بیش از یک نماز، یا اصاًل هنوز نمازی کامل 

یک پیشامد، اقامت را قطع کند، سپس بار دیگر    دلیلبه اقامت کند و بعد    نیت اگر  پرسش:  
اقامت جدیدی داشته باشد تا نمازش    نیتخود برای باقی ماندن بازگردد، آیا الزم است    نیت به  
 بخواند؟ کامل را 

 بخواند. کامل  کند تا نمازش را  نیتروزه  الزم است دوباره برای اقامت ده پاسخ: 

 شکسنت مناز .2

]اجازه[  پرسش:   یا »رخصت«  است  واجب(  )یعنی  در سفر »عزیمت«  نماز  آیا شکستن 
 است و مکلف برای شکستن یا نشکستن اختیار دارد؟ 

مگر در چهار وطن: مکه، مدینه، مسجد جامع    ،شکستن نماز در سفر واجب است  پاسخ:
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بخواند و بهتر است  کامل  تواند نماز را بشکند یا  حسینی؛ که در این چهار مکان می   کوفه، حائر
 بخواند. کامل 

آیا باید نمازش را    ،بخواندکامل و عمدًا نماز را  شوداگر شکستن نماز بر او واجب پرسش: 
 تکرار کند؟ 
 از وقت. کند، چه در وقت نماز و چه خارج در تمام حاالت، نمازش را تکرار میپاسخ: 

بخواند، چه حکمی  کامل  اگر مسافر نداند که باید شکسته بخواند و نمازش را    پرسش:
 خواهد داشت؟

 حتی اگر داخل وقت نماز شده باشد.  ، الزم نیست نمازش را تکرار کندپاسخ: 

 آیا باید آن را تکرار کند؟   ، بخواندکامل اگر مسافر از روی فراموشی نمازش را پرسش: 
 .کندنمی کند و خارج از وقت نیز قضا نماز تکرار نمی در وقت پاسخ: 

طور اتفاقی نمازش را شکسته بخواند )بدون اینکه قصد شکستن  اگر مسافر به پرسش:  
 طور اتفاقی بشکند( حکم نمازش چیست؟ خواندن باشد و به کامل بلکه قصدش  ؛ داشته باشد
 نمازش صحیح است. پاسخ: 

در وضعیت نماز کامل باشد و بعد از آن به سفر برود    اگر داخل وقت نماز شود و اوپرسش:  
 چگونه نماز بخواند؟  ، و وقت نماز باقی باشد و بخواهد نماز بگزارد

 خواند.نماز را شکسته می ، که در حال ادای نماز است آنجا ازپاسخ: 

اگر داخل وقت نماز شود و مسافر باشد و بعد ]در وطن[ حضور یابد و وقت آن  پرسش:  
 بخواند یا شکسته؟  کاملآیا باید نماز را   ،نماز هنوز باقی مانده باشد 

 نماز را کامل بخواند.  ، که در حال ادای نماز است آنجا ازپاسخ: 

 خواند، مورد مستحب وجود دارد؟ آیا برای مسافری که نماز را شکسته می پرسش: 
للِه َو الَحمُد ِللِه َو ال  ُسبحاَن ا »ای سی بار بگوید:  مستحب است پس از هر فریضه پاسخ:  

جای دورکعتی که در  ]یعنی به   کند شدن( فریضه را جبران  تا )شکسته   «اکبرِالَه ِااّل الله َو الله 
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 نماز چهار رکعتی شکسته شده است[.

 چگونه نماز بخواند؟  ،اگر مسافر به کسی که نمازش کامل است اقتدا کند پرسش: 
بلکه    کند؛ الزم نیست از او تبعیت    ، امل اقتدا کند اگر مسافر به شخصی با نماز کپاسخ:  

 طور انفرادی سالم دهد. باید به مقدار فریضۀ خودش اکتفا کند و به 

 برخی دیگر از احکام مربوط به سفر و مناز: 

کردن مسافتی خارج شود( و  مسافتی خارج شود )یعنی با قصد طی قصد  اگر به پرسش:  
 بخواند یا شکسته؟  کامل آیا باید نماز را  ،بخواندمانعی پیش بیاید و بخواهد نماز  

سفر برنگشته باشد و اگر در    نیتباید بسنجد و وضعیت را روشن کند؛ اگر هنوز از پاسخ:  
ولی اگر در جایی باشد که    ، جایی باشد که اذان بر او مخفی شده است نماز را شکسته بخواند

 بخواند.  کاملخواهد سفر کند نماز را شد و نمیشنود یا اینکه نیتش را تغییر داده بااذان را می

 آیا در وضعیت پرسش قبلی، مسافر دریا متفاوت از مسافر خشکی است؟  پرسش:
 یکسان هستند.  خصوص مسافر خشکی و دریا در این پاسخ: 

هنگام برگشتن چگونه نماز    ،قصد مسافتی خارج شود و باد او را برگردانداگر به پرسش:  
 خواند؟می

 بخواند وگرنه بشکند.  کامل اگر به مکانی برسد که اذان شهرش را بشنود نماز را پاسخ: 

اقامت ده پرسش:   باشد، سپس به مسافت  اگر تصمیم به  روزه در غیر شهر خود داشته 
 چه حکمی خواهد داشت؟ ،کمتری بیرون رود

 بخواند.  کامل ت بگیرد در رفتن و در شهر نماز را اگر تصمیم به بازگشت و اقامپاسخ: 

شکستن، نماز را شروع کند و سپس تصمیم به اقامت بگیرد، آن    نیتکسی که با  پرسش:  
 بخواند یا شکسته؟   کامل نماز را 

 بخواند.   کاملنمازش را پاسخ: 
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سپس تصمیم به سفر    ،روزه داشته باشد و نماز را شروع کند اقامت ده   نیت اگر  پرسش:  
 آیا نماز را شکسته بخواند یا تمام؟  ،بگیرد

 بودن نماز بازگردد. باید به وضعیت شکسته پاسخ: 

  ،کردن بگیرد پایان نماز مجددًا تصمیم به سفر   بخواند و پس از  کامل اگر نماز را  پرسش:  
 حکمش چیست؟ 

 گردد.به شکستن نماز بازمیپاسخ: 

است در نظر بگیرد یا شرایط وجوب  کردن نماز، شرایطی را که فوت شده در قضا پرسش: 
 آن را؟

باید شرایطی را که نماز فوت شده است در نظر بگیرد، نه حالت وجوب نماز را؛ پس  پاسخ:  
 شود.صورت شکسته نیز قضا میصورت شکسته فوت شود به اگر نماز به 

و نمازش را شکسته بخواند و    شود کند و اذان بر او مخفی    نیت اگر مسافت را  پرسش:  
 آیا باید نمازش را تکرار کند؟  ،شامدی رخ دهد و بازگردد پی

 کند. نماز را تکرار نمی پاسخ: 

 آیا آن را قضا کند؟  ،اگر وقت نافلۀ ظهر برسد و آن را نخواند و سفر کندپرسش: 
 حتی اگر در سفر باشد.  ، مستحب است آن را قضا کندپاسخ: 

 *** 

پاسخ برای احکام شریعت خداوند است که  وپرسشاِن نوشتن این کتاب بر اساس  این پای 
 اند؛ این احکام را روشن ساخته احمدالحسنیمانی آل محمد امام 

 : و نهایت دعای ما اینکه
 . خداوند، آن پروردگار جهانیان است سپاس و ستایش تنها از آِن و 

. باد  نیوامامان و مهد ،محمد آل بر محمد و تمام خداوند وتاموصلوات سالم و 



 


