
 

 

 :شرایط نماز استیجاری در نگاه مراجع تقلید

 

 (قدس سره الشریف)امام خمینی 

بعد از مرگ انسان میشود براى نماز و عبادتهاى دیگر او که در زندگى بجا نیاورده، دیگرى را اجیر کنند یعنى به او  -3311مسأله 

 .مزد دهند که آنها را بجا آورد و اگرکسى بدون مزد هم آنها را انجام دهد، صحیح است

 

تواند براى بعضى از کارهاى مستحبى مثل زیارت قبر پیغمبر و امامان علیهم السالم، از طرف زندگان اجیر  انسان مى -3311مسأله 

 .اى مردگان یا زندگان هدیه نمایدتواند کار مستحبى را انجام دهد و ثواب آن را بر شود، و نیز مى

 

 .کسى که براى نماز قضاى میت اجیر شده باید یا مجتهد باشد یا مسایل نماز را از روى تقلید صحیح، بداند -3313مسأله 

 

خوانم  پس اگر نیت کند از طرف کسى نماز مى. اجیر باید موقع نیت، میت را معین نماید، و الزم نیست اسم او را بداند -3311مسأله 

 .ام، کافى است که براى او اجیر شده

 

اجیر باید خود را به جاى میت فرض کند و عبادتهاى او را قضا نماید، واگر عملى را انجام دهد و ثواب آن را براى او  -3311مسأله 

 .هدیه کند، کافى نیست

 

 .خواند به صورت صحیح مىباید کسى را اجیر کنند که اطمینان داشته باشند که نماز را  -3311مسأله ٨٣٥١

 

کسى که دیگرى را براى نمازهاى میت اجیر کرده اگر بفهمد که عمل را بجا نیاورده یا باطل انجام داده باید  -3311مسأله ٨٣٥١

 .دوباره اجیر بگیرد

 

اجیر بگیرد، ولى اگر شک کند  ام، باید دوباره هرگاه شک کند که اجیر عمل را انجام داده یا نه، اگر چه بگوید انجام داده -3311مسأله 

 .یا نه، گرفتن اجیر الزم نیست که عمل او صحیح بوده

 

شود براى نمازهاى میت اجیر کرد بلکه بنابر احتیاط واجب  خواند نمى کسى را که عذرى دارد و مثال نشسته نماز مى -3313مسأله 

 .خواند اجیر نکنند باید کسى را هم که با تیمم یا جبیره نماز مى

 

تواند اجیر شود، و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز باید به تکلیف خود عمل  مرد براى زن و زن براى مرد مى -3311مسأله 

 .نماید

 

 .دانسته الزم نیست قضاى نمازهاى میت به ترتیب خوانده شود، اگر چه بدانند که میت ترتیب نمازهاى خود را مى -3311مسأله 

 

اجیر شرط کنند که عمل را به طور مخصوصى انجام دهد، باید همان طور بجا آورد و اگر با او شرط نکنند،  اگر با -3311مسأله 

باید در آن عمل به تکلیف خود رفتار نماید، و احتیاط مستحب آن است که از وظیفه خودش و میت هر کدام که به احتیاط نزدیک تر 

 .سه مرتبه بگوید ه مرتبه تسبیحات اربعه بوده و تکلیف او یک مرتبه استاست به آن عمل کند، مثال اگر وظیفه میت گفتن س

 

اگر با اجیر شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند، باید مقدارى از مستحبات نماز را که معمول  -3313مسأله 

 .است بجا آورد

 



 

 

انسته و انسان بخواهد براى آن نمازها اجیر بگیرد، الزم نیست براى هر د اگر میت ترتیب نمازهایى را که قضا شده، مى -3311مسأله 

 .کدام آنها وقتى را معین نماید

 

اگر کسى اجیر شود که مثال در مدت یک سال نمازهاى میت را بخواند و پیش از تمام شدن سال، بمیرد باید براى  -3311مسأله 

اجیر نمایند بلکه براى نمازهایى که احتمال مى دهند به جا نیاروده باید بنابر احتیاط دانند به جا نیاورده، دیگرى را  نمازهایى که مى

 .واجب اجیر بگیرند

 

اند، اگر پیش از تمام کردن نمازها بمیرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد،  کسى را که براى نمازهاى میت اجیر کرده -3311مسأله 

را خودش بخواند، باید اجرت مقدارى را که نخوانده از مال او به ولى میت بدهند، مثال اگر چنانچه شرط کرده باشند که تمام نمازها 

اش از مال او  نصف آنها را نخوانده، باید نصف پولى را که گرفته از مال او به ولى میت بدهند، و اگر شرط نکرده باشند، باید ورثه

 .ى واجب نیستاجیر بگیرند، اما اگر مال نداشته باشد بر ورثه او چیز

 

اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهاى میت بمیرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد، باید از مال او براى نمازهایى که  -3311مسأله 

اجیر بوده دیگرى را اجیر نمایند و اگر چیزى زیاد آمد، در صورتى که وصیت کرده باشد و ورثه اجازه بدهند براى تمام نمازهاى او 

 .بگیرند و اگر اجازه ندهند ثلث آن را به مصرف نماز خودش برسانند اجیر

 (مد ظله العالی)آیت هللا خامنه ای 

اى باشد که فرزندانش در آن سکونت دارند، و نماز و روزه بر ذّمه او باشد و  اگر شخصى فوت کند و همه دارایى او خانه -313س 

قضاى آن نباشد، آیا واجب است که این خانه را بفروشند و نماز و روزه او را قضا  پسر بزرگ او هم به علت کارهاى روزانه قادر به

 نمایند؟

اى که به عهده پدر است، در هر حالى بر پسر بزرگتر  در فرض مرقوم، فروش خانه واجب نیست، ولى قضاى نماز و روزه -ج

کرده باشد و ثلث ترکه هم براى انجام همه نماز و اش  واجب است، مگر در صورتى که مّیت وصیت به اجیر گرفتن از ثلث ترکه

 .هاى او کفایت کند که در این صورت ثلث ترکه باید براى آن مصرف شود روزه

 

آیا اگر پسر بزرگ که قضاى نماز پدر بر عهده اوست، فوت نماید، انجام آنها بر ذّمه وارث پسر بزرگ است یا این که به  -311س 

 شود؟ منتقل مى (ر بزرگبرادِر پس)پسر بعدِى پدر 

 .شود قضاى نماز و روزه پدر که بر پسر بزرگ واجب است، با فوت وى پس از فوت پدرش، بر پسر و یا برادر او واجب نمى -ج

 

 اگر پدرى اصالً نماز نخوانده باشد، آیا همه نمازهاى او قضا دارد و انجام آنها بر پسر بزرگ او واجب است؟ -311س 

 .در این صورت هم قضاى آنها واجب است بنا بر احتیاط -ج

 

هایى را که پدرش  پدرى که همه اعمال عبادى خود را عمداً انجام نداده است، آیا بر پسر بزرگ قضاى همه نمازها و روزه -311س 

 رسد، واجب است؟ انجام نداده و به پنجاه سال مى

ولى در این صورت هم احتیاط در قضاى آنها . بزرگ واجب نیست اگر ترک نماز و روزه بر اثر طغیان باشد، قضاى آنها بر پسر -ج

 .ترک نشود

 

 اگر قضاى نماز و روزه بر عهده پسر بزرگ باشد و قضاى نماز و روزه پدر هم برآن اضافه گردد، کدام یک مقّدم است؟ -311س 

 .در این صورت مخّیر است و شروع به انجام هر کدام کند، صحیح است -ج

 

آیا بر من که پسر بزرگ خانواده هستم، جایز است در زمان . مقدارى نماز قضا دارد، ولى قدرت انجام آن را نداردپدرم  -331س 

 حیات پدرم نمازهاى فوت شده او را قضا نمایم و یا شخصى را اجیر کنم تا آن را انجام دهد؟

 .نیابت از شخص زنده براى انجام نماز و روزه قضا صحیح نیست -ج



 

 

 

 (مد ظله العالی)وحید خراسانی آیت هللا 

 

ـ بعد از مرگ انسان مى شود براى نماز و عبادتهاى دیگر او كه در زندگى به جا نیاورده، دیگرى را اجیر 1451مسأله 

 .كنند، یعنى به او مزد دهند كه آنها را به جا آورد، و اگر كسى بدون مزد هم آنها را انجام دهد، صحیح است

 

از طرف ( علیهم السالم)مى تواند براى بعضى از كارهاى مستحبّى، مثل زیارت قبر پیغمبر و امامان ـ انسان 1451مسأله 

زندگان اجیر شود، به این معنى كه متعلّق اجاره نیابت از آنان در انجام آن كار باشد، چنانكه مى تواند همین نیابت را تبّرعاً 

 .ا انجام دهد و ثواب آن را براى مردگان یا زندگان هدیه نمایدانجام دهد، و نیز مى تواند كار واجب یا مستحبّى ر

 

ـ كسى كه براى نماز قضاى میت اجیر شده، باید در مسائل نماز یا مجتهد باشد، یا نماز را از روى تقلید صحیح 1451مسأله 

 .انجام بدهد، یا آن كه عمل به احتیاط كند

 

ماید، و الزم نیست اسم او را بداند، پس اگر نیت كند از طرف كسى نماز ـ اجیر باید موقع نیت میت را معین ن1455مسأله 

 .مى خوانم كه براى او اجیر شده ام كافیست

 

ـ اجیر باید عمل را به قصد آنچه در ذّمه میت است به جا آورد، و اگر عملى را انجام دهد و ثواب آن را براى او 1454مسأله 

 .هدیه كند، كافى نیست

 

اید كسى را اجیر كنند كه بدانند یا حّجت شرعیه داشته باشند ـ مثل اطمینان یا اخبار دو عادل یا شخص مورد ـ ب1451مسأله 

 .وثوقى كه ظّن بر خالف قولش نباشد ـ كه عمل را انجام مى دهد

 

طل انجام داده، ـ كسى را كه براى نمازهاى میت اجیر كرده اند، اگر ثابت شود كه عمل را به جا نیاورده، یا با1451مسأله 

 .باید دوباره اجیر بگیرند

 

ـ هرگاه شّك كند كه اجیر عمل را انجام داده یا نه، همین كه مورد اطمینان باشد و بگوید انجام داده ام، یا بینه یا 1451مسأله 

عمل او صحیح بوده  خبر ثقه اى كه ظّن بر خالف آن نباشد قائم شود بر این كه انجام داده، كفایت مى كند، و اگر شّك كند كه

 .یا نه، بنابر صّحت آن بگذارد

 

ـ كسى را كه عذرى دارد ـ مثال با تیّمم یا نشسته نماز مى خواند ـ نمى شود براى نمازهاى میت اجیر كرد، اگر 1451مسأله 

 .چه نمازهاى میت هم همان طور قضا شده باشد

 

د، و در بلند و آهسته خواندن نماز باید اجیر به تكلیف خود ـ مرد براى زن و زن براى مرد مى تواند اجیر شو1441مسأله 

 .عمل نماید

 

ـ در قضاى نمازهاى میت ترتیب واجب نیست، هر چند احتیاط مستحّب رعایت ترتیب است، مگر در نمازهایى 1441مسأله 

 .كه اداى آنها ترتیب دارد، مثل نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشاء از یك روز

 

ر با اجیر شرط كنند كه عمل را به طور مخصوصى انجام دهد، باید همان طور به جا آورد، مگر این كه علم ـ اگ1441مسأله 

به فساد عمل داشته باشد كه در این صورت نمى تواند بر آن عمل اجیر شود، و اگر با او شرط نكنند، باید در آن عمل به 

وظیفه خودش و میت هر كدام كه به احتیاط نزدیكتر است به آن تكلیف خود رفتار نماید، و احتیاط مستحّب آن است كه از 

 .عمل كند، مثال اگر وظیفه میت گفتن سه مرتبه تسبیحات اربعه بوده و تكلیف او یك مرتبه است، سه مرتبه بگوید

 

تحبّات نماز را كه ـ اگر با اجیر شرط نكنند كه نماز را با چه مقدار از مستحبّات آن بخواند، باید مقدارى از مس1441مسأله 

 .معمول است به جا آورد



 

 

 

گذشت، الزم نیست  «۱۵۵۱»ـ اگر انسان چند نفر را براى قضاى نماز میت اجیر كند، بنابر آنچه در مسأله 1445مسأله 

 .براى هركدام آنها وقتى را معین نماید

 

د، و پیش از تمام شدن سال بمیرد، باید ـ اگر كسى اجیر شود كه مثال در مّدت یك سال نمازهاى میت را بخوان1444مسأله 

براى نمازهایى كه مى دانند به جا نیاورده دیگرى را اجیر نمایند، و اگر احتمال مى دهند به جا نیاورده، بنابر احتیاط واجب 

 .نیز اجیر بگیرند

 

رد و اجرت همه آنها را ـ كسى را كه براى نمازهاى میت اجیر كرده اند، اگر پیش از تمام كردن نمازها بمی1441مسأله 

گرفته باشد، چنانچه شرط كرده باشند كه تمام نمازها را خودش بخواند، اگر قادر بر عمل بوده اجاره صحیح، و اجاره كننده 

مى تواند اجرة المثل باقى مانده را بگیرد، یا آن كه اجاره را فسخ نموده و اجرة المثل مقدارى را كه به جا آورده كسر و 

بگیرد، و اگر قادر نبوده اجاره نسبت به ما بعد فوت اجیر باطل است، و مى تواند اجرة المسّماى باقى مانده را مابقى را 

گرفته، یا آن كه اجاره مقدار گذشته را فسخ نموده و اجرة المثل آن را بدهد، و اگر شرط نكرده باشند كه خودش بخواند باید 

 .اّما اگر مال نداشته باشد بر ورثه او چیزى واجب نیست ورثه اش از مال او كسى را اجیر بگیرند، و

 

ـ اگر اجیر پیش از تمام كردن نمازهاى میت بمیرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد، بعد از عمل به دستورى 1441مسأله 

ى او بیش از كه در مسأله قبلى ذكر شد، اگر چیزى از مال او زیاد آمد، در صورتى كه وصیت كرده باشد و اجرت نمازها

ثلث باشد و ورثه اجازه بدهند، براى تمام نمازهاى او اجیر بگیرند، و اگر اجازه ندهند، ثلث آن را به مصرف نماز او 

 .برسانند

 (مد ظله العالی)آیت هللا صافی گلپایگانی  

 

نیاورده، دیگري را اجیر هاي دیگر او كه در زندگي به جا شود براي نماز و عبادتبعد از مرگ انسان، مي -1451مسأله 

 .كنند یعني به او مزد دهند كه آنها را به جا آورد، و اگر كسي بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحیح است

 

، از طرف :تواند براي بعضي از كارهاي مستحبي مثل زیارت قبر پیغمبر صلي هللا علیه و آله و ائمهانسان مي -1451مسأله 

 .تواند كار مستحبي را انجام دهد و ثواب آن را براي مردگان یا زندگان هدیه نمایدميو نیز . زندگان اجیر شود

كسي كه براي نماز قضاي میت اجیر شده، باید یا مجتهد باشد یا مسائل نماز را از روي تقلید صحیح بداند یا  -1544مسأله 

 .عمل به احتیاط كند

 

ماید و الزم نیست اسم او را بداند، پس اگر نیت كند از طرف كسي نماز اجیر باید موقع نیت، میت را معین ن -1454مسأله 

 .ام كافي است خوانم كه براي او اجیر شدهمي

 

دهد و اجیر باید عمل را به قصد اطاعت امري كه میت به آن مأمور بوده به جا آورد ولي اگر عملي را انجام -1451مسأله 

 .ثواب آن را براي او هدیه كند كافي نیست

 

 .دهدباید كسي را اجیر كنند كه اطمینان داشته باشند عمل را به طور صحیح انجام مي -1451مسأله 

 

كسي كه دیگري را براي نمازهاي میت اجیر كرده، اگر بفهمد كه عمل را به جا نیاورده یا باطل انجام داده باید  -1451مسأله 

 .دوباره اجیر بگیرد

 

ولي اگر اجیر بگوید عمل را انجام  .اجیر عمل را انجام داده یا نه باید دوباره اجیر بگیرد هر گاه شك كند كه -1451مسأله 

 .ام كافي است و دوباره اجیر گرفتن الزم نیست، و اگر شك كند كه عمل او صحیح بوده یا نه، گرفتن اجیر الزم نیستداده

 

شود براي نمازهاي میت اجیر كرد اگر چه خواند نميز ميكسي را كه عذر دارد و مثالً با تیمم یا نشسته نما -1441مسأله 

 .نماز میت همان طور قضا شده باشد

 



 

 

تواند اجیر شود و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز، باید به تكلیف خود مرد براي زن و زن براي مرد مي -1441مسأله  

 .عمل نماید

 

ترتیب خوانده شود مگر در آنچه در اداي آن ترتیب الزم است مثل ظهر و الزم نیست قضاي نمازهاي میت به  -1441مسأله 

 .عصر یك روز

 

و اگر با او شرط . اگر با اجیر شرط كنند كه عمل را به طور مخصوصي انجام دهد باید همان طور به جا آورد -1441مسأله 

كه از وظیفه خودش و میت هر كدام كه به نكنند، باید در آن عمل به تكلیف خود رفتار نماید و احتیاط مستحب آن است 

تر است به آن عمل كند، مثالً اگر وظیفه میت گفتن سه مرتبه تسبیحات اربع بوده، و تكلیف او یك مرتبه است، احتیاط نزدیك

 .سه مرتبه بگوید

 

ي از مستحبات نماز را كه اگر با اجیر شرط نكنند كه نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند، باید مقدار -1445مسأله 

 .معمول است به جا آورد

 

اگر انسان چند نفر را براي نماز قضاي میت اجیر كند الزم نیست براي هر كدام از آنها وقتي را معین كند،  -1444مسأله 

اگر با یكي از آنها  ولي اگر بخواهد احتیاط كند و ترتیب را مراعات نماید، باید براي هر كدام آنها وقتي را معین نماید، مثالً 

و نیز باید نمازي را . قرار گذاشت كه از صبح تا ظهر نماز قضا بخواند، با دیگري قرار بگذارد كه از ظهر تا شب بخواند

خواند صبح باشد یا ظهر یا عصر و هم كند معین نماید مثالً قرار بگذارد، اول نمازي را كه ميكه در هر دفعه شروع مي

قرار بگذارد كه در هر دفعه، نماز یك شبانه روز را تمام كنند و اگر ناقص بگذارند آن را حساب نكنند و  چنین باید با آنها

 .دفعه بعد نماز یك شبانه روز را از سر شروع نمایند

 

اگر كسي اجیر شود كه مثالً در مدت یك سال نمازهاي میت را بخواند و پیش از تمام شدن سال بمیرد، باید  -1441مسأله 

دهند به جا نیاورده و هم چنین براي نمازهایي كه احتمال مي. دانند به جا نیاورده دیگري را اجیر نمایندراي نمازهایي كه ميب

 .باشد بنابر احتیاط واجب اجیر بگیرند

 

را گرفته  اند اگر پیش از تمام كردن نمازها بمیرد و اجرت همه آنهاكسي را كه براي نمازهاي میت اجیر كرده -1441مسأله 

باشد، چنان چه شرط كرده باشند كه تمام نمازها را خودش بخواند، اگر قدرت بر عمل داشته، اجاره صحیح است و اجاره 

المثل مقداري را كه اجیر انجام داده از مال تواند اجرة المثل باقي مانده را بگیرد یا آن كه اجاره را فسخ نماید و اجرةكننده مي

تواند اجرة المسماي قي را استرداد نماید و اگر قادر نبوده اجاره نسبت به بعد فوت اجیر باطل است و مياالجاره كسر و ماب

اش المثل آن را بدهد و اگر شرط نكرده باشند، باید ورثهمانده را گرفته یا آن كه اجاره مدت گذشته را فسخ نماید و اجرةباقي

 .نداشته باشد بر ورثه او چیزي واجب نیست از مال او كسي را اجیر بگیرند، اما اگر مال

 

اگر اجیر پیش از تمام كردن نمازهاي میت بمیرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد، باید با توجه به آنچه در  -1441مسأله 

ي كه مسأله پیش گفته شد از مال او براي نمازهایي كه اجیر بوده دیگري را اجیر نمایند و اگر چیزي زیاد آمد، در صورت

مانده تركه وصیت كرده باشد، براي او نماز استیجار نمایند و ورثه هم وصیت او را در زاید بر ثلث اجازه كرده باشند باقي

 .مانده را به مصرف نمازش برساننداو را صرف استیجار نماز براي او نمایند و اگر ورثه اجازه نكردند ثلث باقي

 
 (مد ظله العالی)آیت هللا سبحانی 

 

بعد از مرگ انسان، مى شود براى نماز و عبادت هاى دیگر او كه در زندگى به جا نیاورده، دیگرى را اجیر  -1111مسأله 

 .و اگر كسى بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحیح است. كنند یعنى به او مزد دهند كه آنها را به جا آورد

 

از طرف ( علیهم السالم)تحبى مثل زیارت قبر پیغمبر و امامانانسان مى تواند براى بعضى از كارهاى مس -1111مسأله 

 .زندگان اجیر شود، و نیز مى تواند كار مستحبى را انجام دهد و ثواب آن را براى مردگان یا زندگان هدیه نماید

 

 .كسى كه براى نماز قضاى میت اجیر شده، باید مسائل نماز را بداند -1111مسأله 

 



 

 

و الزم نیست اسم او را بداند، پس اگر نیت كند از طرف كسى نماز . موقع نیّت، میّت را معین نماید اجیر باید -1111مسأله 

 .مى خوانم كه براى او اجیر شده ام كافیست

 

 .اجیر باید واجبات میت را نیابتاً انجام دهد و عبادت هاى او را قضا نماید -1111مسأله 

 

 .مینان داشته باشند كه عمل را به طور صحیح انجام مى دهدباید كسى را اجیر كنند كه اط -1111مسأله 

 

یا باطل انجام داده، . اگر بفهمد كه عمل را به جا نیاورده; كسى كه دیگرى را براى نمازهاى میّت اجیر كرده -1115مسأله 

 .باید دوباره اجیر بگیرد

 

وید انجام داده ام، كافى است و اگر شك كند كه عمل او هر گاه شك كند كه اجیر عمل را انجام داده یا نه اگر بگ -1114مسأله 

 .صحیح بوده یا نه، گرفتن اجیر الزم نیست

 

براى نمازهاى میّت اجیر كرد، بلكه بنابر ; كسى را كه عذرى دارد و مثالً نشسته نماز مى خواند نمى شود -1111مسأله 

 .واند اجیر نكننداحتیاط واجب باید كسى را هم كه با تیّمم یا جبیره نماز مى خ

 

مرد براى زن و زن براى مرد مى تواند اجیر شود و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز باید به تكلیف خود  -1111مسأله 

 .عمل نماید

 

در قضاى نمازهاى میّت آنجا كه در اداء آنها ترتیب شرط است مانند نماز ظهر و عصر یك روز به ترتیب  -1111مسأله 

 .خوانده شود

 

و اگر شرط . اگر با اجیر شرط كنند كه عمل را به طور مخصوصى انجام دهد، باید همانطور به جا آورد -1111مسأله 

نكنند، باید در آن عمل به تكلیف خود رفتار نماید و احتیاط مستحب آن است كه از وظیفه خودش و میّت هر كدام كه به 

وظیفه میّت گفتن سه مرتبه تسبیحات اربعه بوده و تكلیف او یك مرتبه است، احتیاط نزدیكتر است به آن عمل كند مثالً اگر 

 .سه مرتبه بگوید

 

اگر با اجیر شرط نكنند كه نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند، باید مقدارى از مستحبات نماز را كه  -1111مسأله 

 .معمول است به جا آورد

 

براى نمازها اجیر بگیرد بهتر است براى هر كدام آنها وقتى را معین نماید مثالً  هر گاه اشخاص متعددى را -1111مسأله 

 .اگر با یكى از آنها قرار گذاشت كه از صبح تا ظهر نماز قضا بخواند، با دیگرى قرار بگذارد كه از ظهر تا شب بخواند

 

ند و پیش از تمام شدن سال بمیرد، باید اگر كسى اجیر شود كه مثالً در مدت یكسال نمازهاى میت را بخوا -1111مسأله 

براى نمازهائى كه مى دانند به جا نیاورده دیگرى را اجیر نمایند بلكه براى نمازهائى هم كه احتمال مى دهند به جا نیاورده 

 .باید بنابر احتیاط واجب اجیر بگیرند

 

مام كردن نمازها بمیرد و اجرت همه آنها را كسى را كه براى نمازهاى میّت اجیر كرده اند، اگر پیش از ت -1111مسأله 

باید اجرت مقدارى را كه نخوانده از مال او به ولى ; گرفته باشد، چنانچه شرط كرده باشند كه تمام نمازها را خودش بخواند

شرط نكرده  میّت بدهند مثالً اگر نصف آنها را نخوانده، باید نصف پولى را كه گرفته از مال او به ولّى میّت بدهند و اگر

 .اما اگر مال نداشته باشد بر ورثه او چیزى واجب نیست. باید ورثه نائب از مال او اجیر بگیرند; باشند

 (مد ظله العالی)آیت هللا نوری همدانی 

 
او مزد  بعد از مرگ انسان مي شود، براي نماز و عبادتهاي دیگر در زندگي بجا نیاورده، دیگري را اجیر کنند یعني به -3311مساله 

 .و اگر کسي بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحیح است. دهند که آنها را بجا آورد
 



 

 

انسان مي تواند براي بعضي از کارهاي مستحبي مثل زیارت قبر پیغمبر و امامان علیهم السالم، از طرف زندگان اجیر  -3313مساله 

 .را براي مردگان یا زندگان هدیه نمایدشود، و نیز مي تواند کار مستحبي را انجام دهد و ثواب آن 
 

کسي که براي نماز قضاي میت اجیر شده، باید یا مجتهد باشد یا مسائل نماز راروي تقلید صحیح بداند واگر عالم به  -3311مساله 

 .کیفیت احتیاط باشد و احتیاط کند اشکال ندارد
 

م نیست اسم او را بداند، پس اگر نیت کند از طرف کسي نماز مي خوانم و الز. اجیر باید موقع نیت، میت را معین نماید -3311مساله 

 .که براي او اجیر شده ام کافي است
 

اجیر باید خود را بجاي میت فرض کند و عبادتهاي او را قضا نماید و اگر عملي را انجام دهد و ثواب آن را براي او  -3311مساله 

 .هدیه کند کافي نیست
 

ي را اجیر کنند که اطمینان داشته باشند که نماز را مي خواند و اگر شک داشته باشند که صحیح انجام مي دهد یا باید کس -3313مساله 

 .نه اشکال ندارد
 

کسي که دیگري رابراي نمازهاي میت اجیر کرده، اگر بفهمد که عمل را بجا نیاورده، یا باطل انجام داد، باید دوباره  -3311مساله 

 .اجیر بگیرد
 

هرگاه شک کند که اجیر عمل را انجام داده یا نه همینکه بگوید انجام داده ام کافي است ولي اگر شک کند که عمل او  -3311ه مسال

 .صحیح بوده یا نه، گرفتن اجیر الزم نیست
 

بر احتیاط واجب کسي را که عذري دارد و مثالً نشسته نماز مي خواند نمیشود براي نمازهاي میت اجیر کرد، بلکه بنا -3311مساله 

 .اگرچه نماز میت هم همانطور قضا شد، باشد. باید کسي را هم با تیمم یا جبیره نماز مي خواند اجیر نکنند
 

مرد براي زن و زن براي مرد مي تواند اجیر شود و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز باید به تکلیف خود عمل  -3311مساله 

 .نماید
 

. ت قضاي نمازهاي میت به ترتیب خوانده شود، اگر چه بدانند که میت ترتیب نمازهاي خود را مي دانسته استالزم نی -3311مساله 

 .بلي نمازهائي که اداء آنها ترتیب دارد مثل نماز ظهر و عصر یا مغربو عشاء از یک روز باید به ترتیب قضا شود
 

انجام دهد، باید همانطور بجا آوردو اگر با او شرط نکنند باید در اگر با اجیر شرط کنند که عمل را بطور مخصوصي  -3313مساله 

آن عمل به تکلیف خود رفتار نماید و احتیاط مستحب آن است که از وظیفه خودش و میت هر کدام که به احتیاط نزدیکتر است به آن 
 .به، سه مرتبه بگویدعمل کند مثالً اگر وظیفه میت گفتن سه مرتبه تسبیحات اربعه بوده و تکلیف او یک مرت

 
اگر با اجیر شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند، باید مقداري از مستحبات نماز را که معمول  -3311مساله 

 .است بجا آورد
 

زم نیست براي هر اگر میت ترتیب نمازهائي را که قضا شده مي دانسته و انسان بخواهد براي آن نمازها اجیر بگیرد ال -3311مساله 

 .کدام آنها وقتي را معین نماید
 

اگرکسي اجیر شود که مثالُ در مدت یک سال نمازهاي میت را بخواند و پیش ازتمام شدن سال بمیرد،باید براي  -3311مساله 

یاورده باید بنابر احتیاط نمازهائي که مي دانند بجا نیاورده دیگري را اجیر نمایند بلکه براي نمازهائي هم که احتمال میدهند بجا ن
 واجب اجیر بگیرند

 
کسي را که براي نمازهاي میت اجیر کرده اند، اگر پیش از تمام کردن نمازها بمیرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد،  -3313مساله 

ولي میت بدهند مثالً اگر  انچه شرط کرده باشند که تمام نمازها را خودش بخواند، باید اجرت مقداري را که نخوانده از مال او به
نصف آنها را نخوانده، باید نصف پولي را که گرفته از مال او به ولي میت بدهند و اگر شرط نکرده باشند، باید ورثه اش از مال او 

 .اما اگر مال نداشته باشد بر ورقه او چیزي واجب نیست. اجیر بگیرند



 

 

 
میت بمیرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد، باید از مال او براي نماازهائي که اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهاي  -3311مساله 

اجیر بوده دیگري را اجیر نمایند واگر چیزي زیاد آمد، در صورتي که وصیت کرده باشد و ورثه اجازه بدهند براي تمام نمازهاي او 
 .ندو اگر اجازه ندهند ثلث آن را به مصرف نماز خودش برسان. اجیر بگیرند

 
 (مد ظله العالی)آیت هللا مکارم شیرازی 

 

ـ اجیر گرفتن براى قضاى نماز و عبادتهاى دیگر از طرف اموات خالى از اشكال نیست، مگر در حج و اگر 1111مسأله 

كسى بخواهد در عبادتهاى دیگر اجیر بگیرد قصد رجاء كند، اّما به جا آوردن نماز و روزه قضا و همچنین نماز و روزه 

 .تحبّى به قصد قربت و بدون گرفتن اجرت اشكالى نداردمس

 

علیهم )و امامان( صلى هللا علیه وآله)ـ انسان مى تواند براى بعضى از كارهاى مستحب مانند زیارت قبر پیغمبر1115مسأله 

مى تواند اعمال از طرف زندگان اجیر شود، ولى احتیاط واجب آن است كه پول را براى مقّدمات كار بگیرد و نیز ( السالم

 .مستحبّى را انجام دهد و ثواب آن را به اموات یا زنده ها هدیه نماید

 

 .ـ كسى كه براى نماز قضاى میّت اجیر شده، باید مسائل نماز را بخوبى بداند و قرائت او صحیح باشد1114مسأله 

 

به جا آورد باید در موقع نیّت، میّت  ـ شخصى كه مى خواهد از طرف دیگرى نماز یا روزه، یا عبادت دیگرى،1111مسأله 

را معیّن كند، الزم نیست اسم او را بداند، همین اندازه كه عالمت و نشانه اى براى او در قصد و نیّت خود قرار دهد كافى 

 .است

 

را  ـ شخص نایب باید خود را به جاى میّت فرض كند و عبادتى را كه بر ذّمه اوست قضا نماید و اگر عملى1111مسأله 

 .انجام دهد و ثواب آن را براى او هدیه كند دین او ادا نمى شود

 

ـ در صورتى ذّمه میّت ادا خواهد شد كه اطمینان پیدا شود كه نایب نماز را خوانده است و اگر شك كند كافى 1111مسأله 

 .ل نداردنیست، ولى اگر یقین داشته باشد نماز را خوانده اّما نداند صحیح انجام داده یا نه اشكا

 

 .ـ اگر نایب بگوید نماز را خوانده ام تنها به گفته او نمى توان قناعت كرد مگر این كه فرد مورد اطمینانى باشد1111مسأله 

 

ـ شخصى كه از میّت نیابت مى كند باید كسى باشد كه در انجام اجزاء و شرایط نماز معذور نباشد، مثالً كسى كه 1111مسأله 

 .د نمى تواند نایب شود، حتّى بنابر احتیاط واجب كسى كه با تیّمم یا جبیره نماز مى خواند نیابت نكندنشسته نماز مى خوان

 

ـ مرد مى تواند براى زن و زن براى مرد نیابت كند و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز بایدبه وظیفه خودش 1111مسأله 

اى میّت به ترتیب خوانده شود، خواه ترتیب آن را بداند یا نداند، مگر عمل نماید، نه وظیفه میّت و الزم نیست قضاى نمازه

 .در مورد ظهر و عصر، یا مغرب و عشا از یك روز كه رعایت ترتیب در آن الزم است

 

مثالً بگویند نماز )ـ كسى كه اجیر براى قضاى نماز و روزه مى شود اگر طرز مخصوصى را با او شرط كنند 1111مسأله 

باید به شرط عمل كند، اّما اگر شرط خاّصى با او نكنند مطابق تكلیف خود و طبق ( مسجد یا در فالن ساعت بخواند را باید در

معمول انجام دهد و در مستحبّات نیز آنچه معمول است به جا مى آورد و بیش از آن الزم نیست مگر شرط كنند، خواندن 

 .نماز آیات نیز تا شرط نكنند الزم نیست

 

ـ هرگاه اشخاص متعّددى را براى قضاى نماز میّت اجیر كند الزم نیست براى هر كدام وقت معیّنى را تعیین 1111مسأله 

نماید، بلكه آنها مى توانند در هر وقت كه بخواهند نماز را به جا آورند، ولى براى رعایت ترتیب بین نمازهاى قضا احتیاط 

ا معیّن نماید، مثالً با یكى قرار مى گذارد كه در فاصله صبح تا ظهر نماز مستحب آن است كه براى هر كدام از آنها وقتى ر

قضا به جا آورد و با دیگرى از ظهر تا شب و نیز بهتر است هریك از آنها مقدار نمازى را كه مى خواند با دیگرى شبیه 

( انه روز بخواند یا چند شبانه روزخواه یك شب)باشد، مثالً اگر از نماز ظهر شروع مى كند و تا نماز صبح پایان مى دهد 

 .دیگرى نیز از ظهر شروع كند و به صبح خاتمه دهد



 

 

 

ـ هرگاه شخص اجیر پیش از تمام كردن نماز و روزه اى كه اجیر شده بود از دنیا برود درحالیكه اجرت همه 1115مسأله 

اجرت مقدارى را كه نخوانده از مال او برگردانند آنها را گرفته، اگر شرط كرده باشند تمام نمازها را خودش به جا آورد باید 

و اگر چنین شرطى نكرده اند باید ورثه از مال او كسى را اجیر كنند تا باقیمانده را بجا آورد و اگر مالى ندارد چیزى بر 

 .ورثه واجب نیست، ولى بهتر است دین میّت را ادا كنند

 

ز دنیا برود و خودش نیز نماز قضا بر ذّمه داشته باشد، باید از مال او ـ هرگاه اجیر پیش از تمام كردن عمل ا1114مسأله 

براى نمازهایى كه اجیر بوده دیگرى را اجیر كنند و یا اگر شرط كرده اند خودش به جا آورد باقیمانده را برگردانند، اّما 

تى كه وصیّت كرده از ثلث مالش به براى نمازهاى خودش نمى توانند از مال او بردارند مگر با رضایت ورثه و یا در صور

 .مصرف نماز برسانند

 (مد ظله العالی)آیت هللا سیستانی 

 
شود براى نماز و عبادتهاى دیگر او كه در زندگى بجا نیاورده، دیگرى را اجیر كنند ـ یعنى به  ـ بعد از مرگ انسان، مى3331مسأله 

 .مزد هم آنها را انجام دهد صحیح استاو مزد دهند ـ كه آنها را بجا آورد، و اگر كسى بدون 
 

السالم از طرف  تواند براى بعضى از كارهاى مستحبى مثل حج و عمره و زیارت قبر پیغمبر و امامان علیهم ـ انسان مى3331مسأله 

 .تواند كار مستحبى را انجام دهد و ثواب آن را براى مردگان یا زندگان هدیه نماید زندگان اجیر شود، و نیز مى
 

ـ كسى كه براى نماز قضاى میت اجیر شده، باید یا مجتهد باشد یا نماز را بر طبق فتواى كسى كه تقلید از او صحیح است 3333مسأله 

 .انجام دهد، یا آنكه عمل به احتیاط كند در صورتى كه موارد احتیاط را كامالً بداند
 

خوانم  م نیست اسم او را بداند، پس اگر نّیت كند از طرف كسى نماز مىـ اجیر باید موقع نّیت، میت را معّین نماید و الز3331مسأله 

 .ام كافى است كه براى او اجیر شده
 

ـ اجیر باید عمل را به قصد آنچه در ذّمه میت است بجا آورد، و اگر عملى را انجام دهد و ثواب آن را براى او هدیه كند، 3331مسأله 

 .كافى نیست
 

 .دهد و احتمال بدهند كه عمل را صحیح انجام میدهد اجیر كنند كه اطمینان داشته باشند عمل را انجام مى ـ باید كسى را3331مسأله 
 

اند، اگر بفهمند كه عمل را بجا نیاورده یا باطل انجام داده، باید دوباره اجیر  ـ كسى را كه براى نمازهاى میت اجیر كرده3331مسأله 

 .بگیرند
 

ام ولى اطمینان به گفته او نباشد ـ بنابر احتیاط  كه اجیر عمل را انجام داده یا نه، اگر چه بگوید انجام دادهـ هرگاه شك كند 3311مسأله 

 .تواند بنابر صحت آن بگذارد و اّما اگر شك كند كه عمل او صحیح بوده یا نه، مى. واجب ـ باید دوباره اجیر بگیرد
 

شود براى نمازهاى میت اجیر  خواند، مطلقاً ـ بنابر احتیاط ـ نمى یا نشسته نماز مى ـ كسى را كه عذرى دارد مثالً با تیمم3313مسأله 

. خواند اشكال ندارد اى نماز مى ولى اجیر گرفتن كسى كه با وضو یا غسل جبیره. كرد، اگر چه نماز میت هم همانطور قضا شده باشد
 .در كفایت كردن عمل او از منوب عنه، محل اشكال استو همچنین اجیر گرفتن كسى كه دست یا پاى او قطع شده است، ولكن 

 
تواند اجیر شود، و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز را باید اجیر به تكلیف خود  ـ مرد براى زن، و زن براى مرد مى3311مسأله 

 .عمل نماید
 

آنها ترتیب دارد، مثل نماز ظهر و عصر، یا ـ در قضاى نمازهاى میت، ترتیب واجب نیست مگر در نمازهائى كه اداى 3311مسأله 

ولى اگر او را اجیر كرده باشند كه طبق فتواى مرجع میت، یا ولّى او عمل كند و آن  .مغرب و عشا از یك روز چنانكه سابقاً گذشت

 .مرجع ترتیب را الزم بداند، باید ترتیب را رعایت نماید
 

ه طور مخصوصى انجام دهد باید همان طور بجا آورد، مگر این كه یقین به بطالن ـ اگر با اجیر شرط كنند كه عمل را ب3311مسأله 



 

 

عمل به آن نحو داشته باشد، و اگر با او شرط نكنند باید در آن عمل به تكلیف خود رفتار نماید، واحتیاط مستحب آن است كه از وظیفه 
 اگر وظیفه میت گفتن سه مرتبه تسبیحات اربعه بوده و تكلیف خودش و میت هر كدام كه با احتیاط نزدیكتر است به آن عمل كند، مثالً 

 .او یك مرتبه است، سه مرتبه بگوید
 

ـ اگر با اجیر شرط نكنند كه نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند، باید مقدارى از مستحبات نماز را كه معمول 3313مسأله 

 .است بجا آورد
 

گفته شد الزم نیست براى هر كدام  (1524)را براى نماز قضاى میت اجیر كند، بنابر آنچه در مسأله ـ اگر انسان چند نفر 3311مسأله 

 .آنها وقتى را معّین نماید
 

ـ اگر كسى اجیر شود كه مثالً در مدت یك سال نمازهاى میت را بخواند وپیش از تمام شدن سال بمیرد، باید براى 3311مسأله 

دهند كه بجا نیاورده ـ بنابر احتیاط واجب ـ نیز اجیر  اورده، دیگرى را اجیر نمایند، و اگر احتمال مىدانند بجا نی نمازهائى كه مى
 .بگیرند

 
اند، اگر پیش از تمام كردن نمازها بمیرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد،  ـ كسى را كه براى نمازهاى میت اجیر كرده3311مسأله 

توانند اجرة المسّماى باقیمانده را گرفته، یا آنكه اجاره را فسخ نمایند  ازها را خودش بخواند، مىچنانچه شرط كرده باشند كه تمام نم
اش از مال او اجیر بگیرند، اّما اگر مال نداشته باشد بر  واجرة المثل او را بدهند، و اگر شرط نكرده باشند كه خودش بخواند باید ورثه

 .ورثه او چیزى واجب نیست
 

اگر اجیر پیش از تمام كردن نمازهاى میت بمیرد، و خودش هم نماز قضا داشته باشد، بعد از عمل به دستورى كه در ـ 3311مسأله 

مسأله قبلى ذكر شد، اگر چیزى از مال او زیاد آمد، در صورتى كه وصّیت كرده باشد و ورثه اجازه بدهند، براى تمام نمازهاى او 
 .آن را به مصرف نماز او برساننداجیر بگیرند، و اگر اجازه ندهند، ثلث 

 
 :پی نوشت
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