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 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 امام ونقش آن در جامعه

         : تعریف امام

عربی و به معنای پیشوا و رهبر آمده است . پیشوا به معنای پیشرو میباشد  . امام میتواند  کلمه  امام

میتواند شخصی غیر عادل وگمره باشد .طوریکه قرآن عظیم الشان هر دو مفهوم  هکذا شخصی عادل باشد و

 را در آیات متبرکه  بیان نموده است:

ما آنها را (  )   73انبیاء آیه : سوره :« ) و جعلنا هم ائمة یهدون بامرنا » قرآن عظیم الشان میفرماید : 

 پیشوایان هادی به امر خودمان قرار دادیم ( 

 (  41قصص آیه  سوره « ) ائمة یدعون الی النار »  ر  جای دیگر میفرماید : همچنان د

 پیشوایانی که مردم را به سوی آتش می خوانند() 

االمامة رئاسة عاّمة لشخص  :»سعدالدین تفتازانی و میر سید شریف جرجانی و سیف الدین آمدی گفته اند 

، صفحه  5 جلد)شرح المقاصد ، « من االشخاص ــ امامت ریاست عمومی است برای شخصی از اشخاص

 (.416، صفحه   3ـــ ابکاراالفکار ، جلد  345، صفحه   8ــ شرح مواقف ، جلد  234

 قاضی عضدالدین ایجی گفته است: 

امامت خالفت )جانشینی( «) بحیث یجب اتّباعه علی کافّة االّمة االمامة خالفة الرّسول فی اقامة الدین »

)شرح مواقف ،  «رسول است در اقامه ی دین ، به گونه ای که واجب است تبعیّت از او برای همه ی اّمت

 (345، صفحه 8جلد 

 سیف الدین آمدی در تعریف دیگری گفته است: 

سول فی اقامة الّشرع و حفظ حوزة الملّة علی وجه اّن االمامة عبارة عن خالفة شخص من االشخاص للرّ »

یجب اتّباعه علی کافّة االّمة ــ همانا امامت عبارت است از خالفت شخصی از اشخاص برای رسول در اقامه 

 3ابکاراالفکار ، جلد «)شرع و حفظ حوزه ملّة )دین( به نحوی که تبعیّت از او واجب می شود بر همه ی اّمت.

 )416، صفحه 

 خلدون در تعریف امام میفرماید: ابن

امامت خالفت )جانشینی ( صاحب « االمامة خالفة عن صاحب الّشرع فی حراسة الدین و سیاسة الّدنیا.»

 مقّدمه ابن خلدون  («)شریعت است در حراست از دین و سیاست و مدیریّت دنیا.

حیث امام مسلمین تعین میگردد در بدو اسالم بعد از اینکه اساس  حکومت اسالمی  بناء یافت کسیکه ب

همین شخص هم بحیث امیرمحسوب میشود وهم  بحیث امام نماز) مال امام وخطیب مسجد ( وهم مسؤل 

 امور قضایی وبه اصطالح قاضی که امور قضایی را در زیاتری از موارد پیش می برد.

از هم جدا میشود و ،  تدریج با وسعت گرفتن امور اسالمی و جامعهء اسالمی این وظایف ه مرور زمان واما ب

 تعین وتو ظیف میگردد . برای هریک ازین بخش ها شخص مستقل 
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برکسې اطالق میشود که همان مفهوم اولی مسأله را دربر میگیرد. درین میان بحث  اكبر اصطال ح امام 

 قاضی نیز مطرح است. 

است که آن سه  نفر عبارتند از ) حضرت ابراهیم ، م الشان  سه نفر با عنوان امام یاد شدهدرقرآن عظی

سِ إَِماًما ۖ َقاَل َك لِلنَّاَجاِعلُ ﴿َوإِِذ اْبَتلَٰى إِْبَراِهیَم َربُُّه بَِكلَِماتٍ َفأَتَمَُّهنَّ ۖ َقاَل إِنِّيحضرت اسحاق  وحضرت یعقوب (

 (۱۲۴یٔه آ- يََناُل َعْهِدي الظَّالِِمیَن﴾)سورٔه بقرهَوِمْن ُذِرّيَّتِي ۖ َقاَل الَ 

ًة يَْهُدوَن بِأَْمِرنَا َوأَْوَحْیَنا إِلَْیِهْم فِْعَل اْلَخْیَراتِ َوإَِقاَم   نُوا لََنا َعابِِديَن﴾)سورٔه َء الزََّكاِة ۖ َوَكاِة َوإِيَتالصَّالَ ا﴿َوَجَعْلَناُهْم أَئِمَّ

 ( ۷۳آیٔه -انبیاء

دوازده بار در قرآن عظیم الشان مورد استفاده قرار گرفته است که مفسرین « ً امام»ل كلمه ولی بصورت ک

مینویسند که هفت بار آن به صورت مفرد آمده و پنج بار به شكل جمع آمده است که از جمله بشرح ذیل 

 است :

 ( 12س :( )سوره ی.اي روشن برشمرديمكارنامهو هر چیزي را در  ) «ٍء أَْحَصْیناُه فِي إِماٍم ُمبِینٍ َو ُكلَّ َشيْ » -

 ( 79( )سوره حجر .و آن دو )شهر، اكنون( بر سر راهي آشكار است («َو إِنَُّهما لَبِإِماٍم ُمبِیٍن »  -

(  .وده استبپیش از وي )نیز( كتاب موسي راهبر و مايه رحمت  )« َو ِمْن َقْبلِِه كِتاُب ُموسي إِماماً َو َرْحَمةً »  -

 (   17( و) سوره هود  12وره احقاف :) س

 (  124( )سوره بقره .فرمود: من تو را پیشواي مردم قرار دادم)« قاَل إِنِّي جاِعلَُك لِلنَّاسِ إِماماً » -

ًة يَْهُدوَن بِأَْمِرنا » -  ( ).كردندو آنان را پیشواياني قرار داديم كه به فرمان ما هدايت مي « )َو َجَعْلناُهْم أَئِمَّ

 ( .  24وسوره سجده  50، سوره قصص :   74، سوره فرقان :  73سوره انبیاء :

َة اْلُكْفرِ »  -  (. 41وسوره قصص :  12( ) سوره توبه .پس با پیشوايان كفر بجنگید (« َفقاتِلُوا أَئِمَّ

 پیشوايان فرا میخوانیم (وزي را كه هر گروهي را با ياد كن ر («  يَْوَم نَْدُعوا ُكلَّ ُأناسٍ بِإِماِمِهْم » -

 (  71) سوره اسراء :  

 خواننده محترم !

اساسی  بحث که کوشش خواهیم کرد  امامت نماز است کهمسایل مربوط به  بحث ما درین تحقیق و تتبع 

   خویش را به این مفاهیم  متمرکز سازیم .

 :انتخاب امام

نماز در دین مقدس اسالم ومجتمع اسالمی یکی از امامت  در  انتخاب  ا مـام   امامت بصورت عموم وبخصوص 

مقام بس بزرگی وپر مسؤولیت وسترگی بشمار میرود ، وبه اصطالح امام جانشین  وقایمقام  پیامبر صلی 

 هللا علیه وسلم  میباشد .

امامت مسجد وامامت نماز به شخصى  باید تفویض گردد  كه  از هر نگاه نسبت به همهء  نماز گزاران  

بوده بینش ، حكمت  وبصریت اش  در   ومحبوتر  فداكار، بر تر  ، بهتر ، عالم ، با تقوا ، ایثار گر  شخص 

 نسبت به  سایر نماز گزار انی كه  در آن مسجد  نماز میخوانند بیشتر باشد. وشرعی مسایل  دینى   

  از بصورت جماعت بخوانند، اگر چند نفر با هم بودند و مسجد از آنها دور بود، باید با هم نماز خود را 
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ما من ثالثة »  فرمود:می  کهشنیدم   پیامبر صلی هللا علیه و سلم  از  :گفتکه   است  روایت  ابوالدرداء

فی قریة وال بدو ال تقام فیهم الصالة إال قد استحوذ علیهم الشیطان فعلیکم بالجماعة فإنما یأکل الذئب من 

و   رسیدند  نفر  سه به گروهی )مذکر(، بیابان  و  قریه ویا هم دسفر ، صحرادریک   )هرگاه« الغنم القاصیة

  دارید  بپای  نماز جماعت را  پس  شود.می چیره  بر آنها، شیطان  گماننکردند بی  برقرار را،  جماعت  نماز

گوسفندی را آن   گرگان گمبی چه  نکنید،  روی  تک  و  بپیوندید  جماعت  و به  کنیدمواظبت   آن  و بر ادای

 .است  کردهروایت   را  آن  »حسن» اسناد   با  . )ابوداودباشد(   مانده دور  جدا و  از گله  خورد کهمی

پیامبر صلی هللا علیه وسلم اگر حداقل سه نفر باهم یکجا جمع بودند، الزمست  وهدایت بنابراین بر طبق امر

تا شیطان بر  ،  نه آنکه هرکس خود به تنهایی نمازش را بخواند و برود مایند اداء ننماز خود را بصورت جماعت 

 آنها چیره نشود و مشمول این حدیث نگردند.

 اوصاف الزمه امام :

استناد  روایت گردیده استابومسعود انصاری  بهتر حدیثی که ازدر مورد اینکه امام داریی چه اوصافی باشد ،

یؤم القوم أقروهم لکتاب هللا، فإن کانوا فی القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن کانوا فی السنة سواء » :نمایم 

فأقدمهم هجرة، فإن کانوا فی الهجرة سواء فأقدمهم سلما و الیؤمن الرجل الرجل فی سلطانه، والیقعد فی 

 « بیته علی تکرمته إال بإذنه

ها به سنت، اگر امامت کند، اگر در قرائت مساوی بودند آگاهترین آن ترینشان به کتاب هللا مردم را قاری) 

درسنت مساوی بودند کسی که در هجرت مقدم است، اگر در هجرت مساوی بودند کسی که زودتر اسالم 

آورده است، و هیچ کس به جای صاحب خانه )یا امام مسجد( امامت نکند و در جای مخصوص او ننشیند مگر 

 (673مسلم ))  .(ی اوبه اجازه

و این روایت مسلم «. ترین آنها امامت کندمساوی بودند مسنبا هم اگر در هجرت »در روایت دیگری آمده: 

 است.

صاحب خانه و امام دائم و مانند اینها از دیگران به امامت  بوضحات تام معلوم میگردد که :این حدیث از فحوای 

تراند،  مگر اینکه خودشان )صاحب خانه و امام دائم( اجازه دهند به دلیل فرموده پیامبر صلی هللا  شایسته

 علیه وسلم : )والیؤمن الرجل الرجل فی سلطانه...(.

 باشد :یک نفر امام دارایی اوصاف وفضیلت های ذیل  نـرایـابـنـب

 توانایی بهتری در قرائت فاتحه داشت، او امامت کند.بخصوص د و هرکس که قرائتش از بقیه بهتر بو -1

ند نفر بودند که قرائتشان خوب بود، پس در بین آنها کسی امامت کند که علم شرعی اگر دو یا چ -2

 بیشتری داشته باشد .

برای دینیشان مساوی بود، کسی وفهم گر دو یا چند نفر وجود داشتند که هم قرائتشان و هم آگاهی ا -3

اهل تقوا  بیشتر است، و الزمست بقیه به او پیشنهاد امامت دهند زیرا کسی  پیش کشیده شود که امامت 

 که اهل تقوا باشد، ادعای تقوا نمی کند.

 ا داشتند، کسی که از همه مسن تر است امامت نماید.الذکر راگر همه افراد این خصوصیات فوق  -4



 امام ونقش آن در جامعه

 

5 

اولویت در امامت به صاحب  طوریکه فوقآ در حدیث بیان گردید ، و اگر افرادی در منزل کسی مهمان بودند،

 مگر آنکه او به بقیه اجازه ی امامت دهد. داده شود ،خانه یا میزبان 

پس به ترتیب بقیه موارد دیگر اولویت را تعیین می کند، مثال اگر هیچکدام از افراد قرائت خوبی نداشتند، 

 کسی که آگاهی شرعی بیشتری دارد او امام شود.

 اگر هیچکس از بین آنها نه قرائت خوب و نه علم شرعی داشت، پس آنکسی که اهل تقواست امامت نماید.

 پس مسن ترین آنها امامت نماید.اگر هیچکدام نه قرائت خوب و نه علم شرعی و نه تقوای زیادی نداشتند، 

مهم اینست که نماز جماعت نباید به هیچ عنوان وبه   هیچ بهانه ای ترک گردد ، ونباید در اقامه نماز جماعت 

 استدالل اضافی را بوجود اورد .

 خواننده محترم ! 

وترتیب نماز جماعت ، اضافی بکار نیست ، فوق العاده وطوریکه می فهمید :  برای امامت کدام تدبیر واجراات 

لیت امامت را بدوش میگیرد در قلب نیت امامت را ؤبمانند بجا ء اوردن نماز عادی است، منتها شخصیکه مس

بعمل می آورد و تکبیرات انتقال را با صدای بلند می خواند و اگر نماز جهری بود، فاتحه و سوره ی بعد آنرا در 

سمع هللا لمن » تا بقیه بشنوند و هنگامی که از رکوع برخواست  دو رکعت اول با صدای بلند وجهر می خواند

را با صدای بلند می خواند، ومقتدیان ) ربنالک الحمد ، را خفیه میگویند ( وبرای امامت همین قدر «   حمده

 کافیست تا امامت او مفید واقع شود.

 شرایط امامت:

 ت مینویسند:ـت جماعـط امامایفقهاء در مورد شر

باید مسلمان باشد  این بدین معنی است اگرامام جماعت   مسلمان  نباشد ، نمازش  باطل  بوده و امام 

 باالى مقتدى  است تا نماز اش را اعاده کند.

 :بالغ باشد عاقل وامام باید 

 امام باید عاقل  باشد این بدین معنی است  امامت  دیوانه  درست نیست.   

وهکذا امام از هرگونه عذر شرعی سالم و مبرا باشد. همچنین بدن وی از مرد )برای اقامت  مرد ها  (  

نجاسات پاک بوده و زبان وی نیز از هرگونه عیوبی سالم باشد. همچنان امام  ازاعذار مثل  سلسل البول ، 

 خون بینى ،  اسهال  دائمى وامثال  آن سالم باشد.

  :حکمی تبــصـره

مت در شرع اسالمی ،مقامی بس سترگ وعظیمی است ، بنآ در احادیثی طوریکه که قبآل تذکر دادیم که اما

  متعددی وظایف امام توضیح وتشریح گردیده است که از جمله میتوان به حدیثی ذیل اشاره نمود.  

قارى تر باشد، اگر   هللا  نسبت بـــه سایرین بـــه كتاب  میتواند وظایف امام را عهده دار گردد که :شخصی » 

در قرائت  مساوى بـودنداگاهترین  وعالم ترین آنها در احكام  شرعى وبه سنت پیامبر  صلى هللا علیه وسلم 

اگر درسنت  مساوی بودند كسى كه در هجرت  مقدم است ،  اگر در هجرت  مساوی بودند كسى  ،باشد
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خانه )  امام مسجد (  امامت  نكند  ودر  جاى كه زودتر  اسالم آورده  است ،  وهیچ  كس  به جای صاحب 

 مخصوص  او ننشیند  مگر به اجازه ی او.

این حدیث معلوم  میشود  كه صاحب خانه در امامت  شایسته تر  است ، مگر اینكه خود  صاحب  فحوای از

 خانه  ویا امام دائم  براى كسى دیگری .  به دلیل  فرموده  پیامبر صلى هللا علیه وسلم 

 اجازه دهند.«  وال یؤمن الرجل  الرجل  فى سلطانه ...    »

 ۲۸۹/ ۵۷۸، ) سنن ابو داود (عون المعبود (   ۱/  ۴۶۵/ ۶۷۳،)صحیح مسلم (  ۳۱۶) مختصر صحیح مسلم  

 (  ۱/  ۱۴۰/ ۲۳۵،  )  سنن نسائى (      ۲/

  امامت كودك: 

صحیح است ویاخیر موضوع درست وهای بالغ  ومقتدی م ؤبرای مامدر مورد اینکه امامت شخصی کودک 

 که نظریات آن مختصرآ قرار ذیل تذکر می یابد .بوده است که قابل اختالف در بین علما ء 

 میفرماید: شافعیصاحب امام 

امامت کودک را که حتی در سنین شش وهفت هم قرار داشته باشد ، وتوانمندی وشرایط وفهم وظایف  

 ، واستدالل خویش را به حدیثی امامت را داشته باشد، میتواند مسؤلیت امامت نماز مسملین را بدوش گیرد 

 روایت شده از عمرو بن سلمه بشرح ذیل مورد استناد قرار داده است :

 ندواقعه فتح مكه روی داد هر قومی در مسلمان شدن عجله مى كردکه وقتی » :ه می افزاید عمروبن سلم

، پدرم قبل از قـومش اسالم آورد ، وقتی بر گشت گفت : به خدا قسم از نزد كسی آمده ام كه حقیقتٱ پیامبر 

ر گاه وقت نماز فرا رسید است وگفته است : فالن نماز را در فالن وقت وفالن نماز را در فالن وقت بخوانید وه

یكى از شما آذان بگوید وكسى كه بیشتر قرآن را مى داند برای شما امامت كند ، نگاه كردن كسى غیر از 

من نیافتند كه بیشتر قـرآن بداند ، چون قرآن رااز كاروانیان یاد گرفته بودم ، پس مرا امام خود شان قرار دادند 

( ، ) فتح  ۷۶۱صحیح سنن نسائى )  .«اله یا هفت ساله بود در حالیكه در آن هنگام سن من شش س

 (. ۲/  ۲۹۳/  ۵۸۱( ،) سنن ابو داود  ۸/ ۲۲/  ۴۳۰۲الباری 

ا َقاَل: ُکنَّا بَِماٍء َمَمِرّ النَّاسِ، َوَکاَن یَُمرُّ بَِنا الرُّْکبَاُن َفَنْسأَلُُهْم: َما لِلنَّاسِ مَ  رضی هللا عنه َعْن َعْمِرو ْبِن َسلََمةَ »

ا َقِدَم، َقاَل: ِجْئُتُکْم َوا للَِّه ِمْن ِعْنِد لِلنَّاسِ؟ َما َهَذا الرَُّجُل؟ َفَیُقولُوَن... َوبََدَر أَبِی َقْوِمی بِإِْسالِمِهْم، َفلَمَّ

ی ِحیِن َکَذا، َفإَِذا صلی هللا علیه وسلمَحًقّا، َفَقاَل: َصلُّوا َصالَة َکَذا فِی ِحیِن َکَذا، َوَصلُّوا َصالَة َکَذا فِ  النَّبِیِّ 

ُکْم أَْکَثُرُکْم ُقْرآنًا، َفَنظَُروا َفلَْم یَُکْن أََحٌد أَْکَثَر  ُقْرآنًا ِمنِّی، لَِما ُکْنُت أَتَلَقَّی ِمَن َحَضَرتِ الصَّالُة َفْلُیَؤِذّْن أََحُدُکْم، َوْلیَُؤمَّ

ُمونِی بَْیَن أَْیِدیِهْم َوأَنَا اْبُن سِ   (4302)بخاری:« ٍتّ أَْو َسْبعِ ِسنِیَن، ...الخ.الرُّْکبَاِن، َفَقدَّ

م های ؤامامت کودک نابالغ را برای مام حنبل صاحب مالک وامام صاحب ابو حنیفه ، امام صاحب ولی امام 

بالغ صحیح نمیدانند واستدالل میاورند که نماز برای کودک  اصآل واجب نبوده و نماز )فرض( برایش حکم نماز 

م فرض است واستدالل خویش را به حدیثی زیر مستند نموده ومیفرمایند  ؤدارد درحالیکه بر مامنافله )سنتها( 

: 

الحدیث..یعنی: )بر سه دسته تکلیف نیست: بر کودکی تا « رفع القلم عن ثالثة: عن الصبی حتی یبلغ...»
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 بالغ می شود و... تا انتهای حدیث.(

 امامت کودک در نماز های نفلی :

نیز با هم اینکه کودک میتواند در نماز های نفلی ، امامت مامؤم بالغ را بدوش بگیرد در مورد  همچنان علماء

 اختالف دارند : 

 .امام احمد وامام شافعی وامام مالک  امامت کودک را در نماز های نفلی  صحیح می دانند 

در نماز های نفلی نیز  تی حبه نظریه قبلی خویش ایستاد شده وامامت کودک را ولی امام صاحب ابو حنیفه 

 برای ماموم های بالغ  جایز نمی دانند.

 :شیخ ابن عثیمین رحمه هللا 

کتاب الصالة( با استناد به حدیث عمرو بن  1008شیخ ابن عثیمین رحمه هللا در مجموع الفتاوی خود )سوال 

رو در زمان حیات پیامبر سلمة امامت کودک را  در فرائض و نوافل صحیح می دانند و گفته که این عمل عم

 جایز نباشد.آن صلی هللا علیه وسلم به وقوع پیوسته وممکن نیست که در زمان وحی امری مقرر شود که 

  : امامت زن

 ابو حنیفه)رحمة ( میفرماید:صاحب امام 

  امامت زن  كه نماز میدهد ونماز زنان  مقتدى صحیح  میشود  اما اینكار  مكروه  تحر یمى میباشد. 

 رحمة:امام مالک 

  زن  در  نماز ها چه فرضى  باشد ویا هم نفلى  نمیتواند  براى مردن یا زنان  امامت  كند.

از اختالف  نظرعلماء واضح میشود كه امامت  زن براى زنان  جایز بوده اما امامت زن براى  مردان  جایز نمى 

 باشد.

   تبصره: 

بشرط آنكه  درجواب باید گفت : موجودت مرد دیگر جواز دارد  یا خیر ؟آیا امامت مرد تنها  براى  زنان بدون از 

امن از فتنه در میان نباشد  جایز  بوده ، ولى طوریکه در فوق بدان اشاره نمودیم  بهتر است كه امام  از 

محارم زنان باشد.، مثآل اگر مردى  زنان خانواده واهل  خانواده  خود را نماز  دهد جایز بوده ودر آن هیچگونه 

 ممانعت  شرعى  دیده نمیشود.

  روزى أبى بن كعب )  رض (  نزد پیامبرصلی هللا علیه وسلم  امد گفت:  ت که :ی آمده اسدر حدیث

عملت الیله عمآل ، قال : ما هو ؟ قال : نسوة معى فى الدار  فلن إنك تقرٱ وال نقرٱ فصل بنا فصلیت ثمانیٱ  » 

  .«والوتر  ، فسكت النى ) علیه السالم  ( فر أ ینا سكوته رضا 

 عملى را انجام داده ام ، آنحضرت  صلی هللا علیه وسلم فرمود:  یا رسول هللا من امشب 

چیست ؟ گفتم امشب زنان در خانه بمن گفتند  كه من برایشان قرأ ئت ونماز جماعت را بجا ء اورم ، پس من  

برایشان نماز  جماعت هشت ركعتى  ووتر  را  انجام  دادم . بعد از شنیدن  ایـن داستان  پیامبر اسالم  

 سكوت را   طوارى   وانمود  ساخت  كه از  كار من راضى بود ( ت كـرد ، واین  سكو

 .) ابو یعلى وطبرانى در وسط به سند حسن (
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 ل  زنـانـه:ـقـت مستـاعـمـج

جماعت مستقل زنان  ، كه امام  ومقتدى  در شرع اسالمی بر پای   طوریکه قبآل به تفصیل بیان داشتیم که :

ز دانسه و مكروه  نمى باشد ( ) علم الفقه جلد دوم صفحه   ـممانعت نداشته آنرا جأیها  همه زن باشند ، 

۹۲ ). 

 حضرت  ام ورقه  بن  نوفل  آمده است: در روایتی از 

به منزل وى تشریف  آورده  بود ، پیامبر « ام ورقه »  روزی   پیامبر صلی هللا علیه وسلم  بخاطر  عیادت 

مؤذنى  را مقرر فرمود تا در اوقات  نماز برایش آذان بگوید . وام ورقه  براى    صلی هللا علیه وسلم  برایش

 اعضاى  خانواده   خود امامت  مى نمود.

 امامت مرد براى  نماز  جماعت زنان  جایز است ، مشروط  بر اینکه  در جماعت  یك مرد دیگر  نیز حضور 

یخوانند ، یكتن  آنها  محرمش باشد ، مثآل  مادرش ،  داشته باشد ،  ویا هم  در میان  زنانى  كه نماز  م

 خواهرش ،  یا خانمش  در میان  آنها  موجود باشد.   

امادر صورتیكه مرد دیگرى  ویا یكى ازمحرماتش  موجود  نباشد ،در آنصورت  براى مرد ، امامت براى جماعت   

 زنان مكروه  تحریمى  است. 

 ه  بالغ  باشد  یا نابالغ ، باید در عقب  امام  بایستد  در  كنار راست امام  اگر مقتدى  یكنفر  زن باشد ، خوا

 مانند مرد ایستاده  نشود. 

همه مفسرین ،  فقها وشارعین  شرع دین مقدس  اسالم  بدین  باور وعقیده  امامت زن در اسالم ، درمورد 

 اند  كه امامت زن براى  مردان بصورت مطلق  جایز  نمى باشد.

طوریكه بى بى عائشه )    امامت  زن براى زنان  درست بــــوده ودر آن هیچگون ممانعت  نمى بینند.    ولى

 رض (   وبى بى ام سلمه  )  رض (  براى زنان  امامت  میكردند وهمراه  ایشان در صف مى ایستادند. 

مـــر  كرده بود كه براى اهل  خانه  همچنان  پیامبرصلی هللا علیه وسلم  براى أم ورقه  مؤذنى  تعین نموده  وا

خود  در نماز  هـاى فرض مشروط بر اینكه  زنى كه امامت  مى كند از آنها  جلو  نه  ایستاد  بلكه  در صف با 

 ایشان  بایستد ،   امامت  كند. 

 وظایف امام:

امام جماعت از آن رو که در برپایی نماز جماعت و ایجاد روحیه  وحدت، در بین مصلین  نقش اساسی را ایفا  

 می کند، به یقین از ثواب بهره می برد، و چه بسا بیشتر از مأمومین دارای پاداش و ثواب باشد .

که از منظم وراست بودن  یکی از وظایف ومکلفیت که امام قبل از ادای نماز جماعت انجام دهد ، اینست

 صفوف مصلین اطمینان  حاصل وغرض منظم بودن صفوف نمازگزار ها را دعوت فرمایند .

سنت است که امام بعد از اینکه اقامه نماز  توسط یکی  از نماز گزاران به پایا ن رسید  به طرف راست و چپ 

صفوف مصلین  مطابق به حدیث که نعمان  مین را ترتیب وبه برابریؤصفوف نماز گزاران  نگاه کند و صف مام

 بن بشیر روایت نموده است ، اقدام نمایند:
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)روایت أبو « كان رسول هللا صلى هللا علیه وسلم یسوی صفوفنا إذا قمنا إلى الصالة، فإذا استوینا كبر  »

( آراسته میكرد، و پیامبر صلى هللا علیه و سلم صفهاى ما را هنگام برخاستن براى اداى نماز )جماعت)  داود(

 .هنگامى كه آراسته میشدیم تكبیرة االحرام میگفت(

سووا »  :رمودــمده است  كه پیامبر صلى هللا علیه و سلم بعد از اقامه نماز میفآ و همچنین در حدیث

)روایت بخاری و مسلم و غیره( ) صفهایتان را آراسته كنید، « صفوفكم، فإن تسویة الصف من تمام الصالة  

 را آراسته وبرابر كردن صفها از كامل كردن نماز است(زی

اند؛ زیرا منظم نمودن و برابر كردن صفوف نماز گزار ان  سنت است؛ حتی برخی از علماء  آن را واجب دانسته

كه در حدیث آمده است كه روزی رسول هللا َصلَّى اللَِّه َعلَیِه َوآلِِه َوَسلََّم هنگام برپایی نماز، شخصی را دید 

 اش از صف بیرون آمده بود، فرمود:سینه

های نمازتان را راست و ( )صف436مسلم  717بخاری ) « لَُتَسوُّنَّ ُصُفوَفُكْم أَْو لَیَخالَِفنَّ اللَُّه بَیَن ُوُجوِهُكمْ »  

 هایتان را دگرگون سازد(برابر كنید و اگر نه، ممكن است هللا چهره

كنند آمده است حال آن كه وعید از های نماز را برابر نمیی كه صفدر این حدیث وعید سختی برای كسان

 آید.طرف شرع جز بر كار حرام و ترك واجب نمی

باشد امام بخاری رحمة هللا علیه در صحیح بخاری در این ها، قولی قوی میقول و فتوای برابر كردن صف

 ، قبل از شماره75بخاری )در آذان باب  .موضوع بابی تحت عنوان )باب إثم من لم یتم الصفوف( آورده است

724). 

 طریقه سنت در راست کردن صفوف:

 چسپاندن بجلک پا ها وراست کردن صفوف:

علماء  کرام در این مورد متفق القول اند که مصلین باید درصف نماز جوخت  ، جوخت ایستاده شوند وشانه 

 باشد .های شان یکجا با بجلک  پاها شان یک با دیگر  چسپیده  

در صف کنار هم قرارگیرند که  طوریدر سنت نبوی  بر این امر تاکید بعمل  آمده است که : نمازگزاران باید 

و  با هم وبجلک  پاهایشان به هم بچسبد و نباید فاصله ای بین پاهای دو نفر بغل هم باشد.  شانه هایشان

 نه هایش باز کند.البته هر شخص باید سعی کند پاهای خود را به اندازه عرض شا

َقال: وَسلَّم فَ   َعلَیهِ َعن جابِِر ْبِن سُمرة، رضی اللَّه عْنُهَما، َقال: َخرَج َعلَیَنا َرُسوُل اللَِّه َصلّى هللاُ » در حدیثی از 

یتِمُّوَن » ها؟ قال:  ِعند ربِّ مالئِكةُ ال َفُقْلَنا: یا رُسوَل اللَِّه َوَكیَف تَُصفُّ « أاَل تَُصفُّوَن كما تُُصفُّ المالئَِكُة ِعْنَد َربَِّها؟ » 

از جابر رضی هللا عنه روایت شده که: رسول هللا صلی رواه مسلم.()« ) الصُّفوَف األُول، ویَتراصُّوَن فی الصفِّ 

 هللا علیه وسلم بر ما برآمد و فرمود: چرا مثلیکه فرشتگان در برابر هللا  شان صف می بندند، صف نمی بندید؟

سول هللا صلی هللا علیه وسلم! فرشتگان در برابر پروردگار شان چگونه صف می بندند؟فرمود: گفتیم: یا ر

صفهای اول را کامل نموده و با نظم در صف ایستاده می شوند. )یعنی جای خالی در میان شان باقی نمی 

 ماند(.
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 لَِّه َصلّى هللُا َعلَیِه وَسلَّم یْمسحُ عن أَبی مسعوٍد رضی اللَّه عْنه، قال: كاَن رسوُل الو » همچنان در حدیثی از 

ى ، ثمَّ الذیَن ِم والنُّهَ ا األَْحالاْستُووا وال تَختلِفوا فَتْخَتلَِف ُقلُوُبُكم، لِیِلینی ِمْنُكم ُأولُو» َمناكِبََنا فی الصَّالة، ویُقول: 

 هللانه روایت است که:  رسول هللا صلی رواه مسلم. ()از ابو مسعود رضی هللا ع« ) یلُونَهم، ثُمَّ الِذین یُلونَهْم 

علیه وسلم شانه های ما را در نماز دست کشیده و می فرمود: برابر ایستاده شده و اختالف نکنید )که 

شانه های بعضی جلوتر از شانه های گروه دیگر باشد( تا دلهای شما با هم اختالف نکند و باید کسانیکه 

و باز کسانی که به « مانند اطفال» ند و باز کسانی که به آنها نزدیک اند عاقل و بالغ اند، نزدیک ایستاده شو

 آنها نزدیک اند. )مثل مخنث ها یا زنان(.

یعنی آرزوها و ارادهء آن مختلف شود، در اینجاست که فتنه ها برانگیخته شده وحدت «  فتختلف قلوبکم» 

شده و عبادت کم و کارهای زشت وفساد کلمه بهم خورده شوکت اسالم ومسلمین ضربه دیده دشمن چیره 

 ترویج می یابد.

 خوانندگان محترم!

شدیدی که درین مورد آمده  وانظار های وف باید گفت: با توجه به اخطارهاۂ تسویه و برابر ساختن صفردر با

الزم است، ائمهء مساجد در عملی ساختن آن قبل از شروع در نماز اهتمام ورزند تا رحمت حق شامل حال 

 همه شده و نماز شان کامل شود.

ُل قال: ُأقِیَمِت الصَّالة، فأَقبَل َعلیَنا رُسو وَعْنُه »   در حدیثی از : از انس رضی هللا عنه روایت است که گفت: 

رواُه الُبَخاری « ی َراِء ظَْهرِ ِمْن وَ  أَقِیُموا ُصُفوَفُكْم وتَراصُّوا، َفإنِّی أَراُكمْ »اللَِّه َصلّى هللُا َعلَیِه وَسلَّم بَِوْجِهِه فَقال: 

 « .دِمِه َدِمه بِقَ  وقَ بِهِ بِلَْفِظه، وُمْسلٌِم بمْعَناه.  وفی ِرَوایٍة للُبَخاِری: وَكاَن أَحُدنَا یْلَزُق َمنكِبَُه بِمْنكِِب صاحِ 

نماز اقامه شد )پس از اقامت نماز( و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بطرف ما روی آورده و فرمود: صفهای 

 خود را برابر نموده و بهم پیوسته بایستید، زیرا من شما را از پشت سرم می بینم.

انهء رفیقش و پایش را به پای رفیقش می و در روایتی از بخاری آمده که: و یکی از ما شانهء خد را به ش

 چسباند.

که پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرموده است است در حدیثی از ِ النُّْعَماِن بِن بشیر، رضی اللَّه عنهما، روایت 

 متفٌق علیه.« لَُتسوُّنَّ ُصُفوَفُكم، أَْو لیَخالَِفنَّ اللَّه بَیَن وُجوِهُكْم :  » 

ح، َها الِقَداَسوّی بی رسوَل اللَّه َصلّى هللُا َعلَیِه وَسلَّم كاَن یَسِوّی ُصُفوَفَنا، حتَّى كأَنَّما وفی روایٍة لمسلم: أَنَّ 

اَد ِعبَ » الصَِّفّ فقال:  ْدُرُه ِمنَ صاِدیاً َحتَّى َرأَى أنَّا َقد َعَقْلَنا َعْنه. ثُمَّ َخَرج یْوماً َفَقاَم َحتَّى َكاَد یَكبِّر، َفَرأَى رُجال بَ 

 « .اللَّه، لَُتَسوُّنَّ ُصُفوَفُكم، أَْو لَیَخالَِفنَّ اللَّه بیَن وُجوهُكمْ 

 از نعمان بن بشیر رضی هللا عنهما روایت شده که گفت:

از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم شنیدم که می فرمود: هر آئینه یا شما صفهای خود را برابر خواهید کرد، 

 اً اختالف خواهد انداخت.یا اینکه خداوند در میان شما حتم

و در روایتی از مسلم آمده که: رسول هللا صلی هللا علیه وسلم صفهای ما را برابر می نمود، حتی که گویی 

بوسیلهء آن قداح )چوبهای تیر( را برابر می کند، تا اینکه دید که مقصودش را فهمیده ایم. سپس روزی بر آمد 



 امام ونقش آن در جامعه

 

11 

ید و مردی را دید که سینه اش از صف آشکار بود. پس فرمود: ای بنده ای و استاد تا اینکه نزدیک بود تکبیر گو

 خدا! یا حتماً صفهای خود را برابر خواهید کرد و یا اینکه خداوند حتماً در بین شما اختالف خواهد انداخت.

إِلى  ْن نَاِحیةٍ فَّ مِ وَسلَّم، یتخلَُّل الصَّ وعِن البَراِء بِن عازب،رضی اللَّه عنهما، قال: كاَن رسوُل اللَّه َصلّى هللُا َعلَیِه 

َكَتُه یَصلُّوَن على ه َوَمالئِ : إن اللَّ وَكاَن یُقول« نَاِحیة، یمَسُح ُصُدوَرنَا، َوَمناكِبََنا، ویقول: ال تَْخَتِلُفوا َفَتْخَتلَِف ُقلُوُبُكْم 

 رواه أبو داود بإِسناد َحَسن.« الصُُّفوِف األَُوِل 

 زب رضی هللا عنه روایت شده که گفت:از براء بن عا

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به صف از یک گوشه تا گوشهء دیگر داخل شده سینه ها و شانه های مان 

و می فرمود: اختالف نکنید )در صف( تا دلهای شما با هم اختالف نکند و می فرمود که:  را دست کشیده

 صفهای اول درود می فرستد.همانا خداوند جل جالله و فرشتگانش بر 

ُذوا بَیَن َف َوَحاأَقِیُموا الصُُّفو»وَعن ابن ُعمَر رضی اللَّه عنهما، أَنَّ رسوَل اللَِّه َصلّى هللُا َعلَیِه وَسلَّم قال: 

وا الَخلََل، َولِیُنوا بِأَیِدی إِْخَوانُِكم، َوال تََذُروا َفُرَجاتٍ للشیطاِن، وَمْن وصَ  َع  اللَّه، َوَمْن َقطَ ا َوَصلَهُ  َصفًّ لَ المَناكِب، وُسدُّ

 رواه أبو داود بإِسناد صحیحٍ.« َصًفّا َقطَعُه اللَّه 

 شده که:  از ابن عمر رضی هللا عنهما روایت

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمود: صفها را درست نموده و شانه ها را بهم برابر کرده و خالیگاه ها را 

و گشادگی هایی برای شیطان مگذارید و کسیکه صفی  ا با دست خود راست کنیدببندید و برادرهای خود ر

را پیوسته و وصل نماید خداوند او را پیوسته می دارد )یعنی رحمتش را بر او نازل می کند( و کسیکه صفی 

 را قطع کند، خداوند او را قطع می کند )یعنی از رحمتش او را دور می کند(.

حاُذوا َبیَنها، و َقارُبواوَ ُرصُّوا ُصُفوَفُكم، » َعْنُه أَنَّ رسوَل اللَِّه َصلّى هللُا َعلَیِه وَسلَّم قال:  وَعْن أَنسٍ رضی اللَّه

یطَاَن یْدُخُل مْن َخلَِل الصَّف، كأنَّها الَحذَ  ه أبو دیث صحیح رواح« ُف باألَْعناق، َفَوالَِّذی نَْفِسی بیِدِه إِنَّی ألََرى الشَّ

 ى شرط مسلم.داود بإِسناد عل

 از انس رضی هللا عنه روایت است که:

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمود: صفهای خود را محکم کنید و آنها را بهم نزدیک بگیرید )بین هر دو 

گز باشد( و گردنهای خود را بهم برابر نمائید، زیرا سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست که هر  3صف 

ی بینم که از خالیگاههای صفها مانند َحَذف )گوسفند سیاه کوچکی که در یمن است( آئینه من شیطان را م

 داخل می گردد.

م، ثُمَّ الَّذی یلِ » وعنُه أَنَّ رسوَل اللَِّه َصلّى هللُا َعلَیِه وَسلَّم قال:   نْقصٍ َفْلیُكْن ا َكاَن َمنْ یِه، َفمَ أَتمُّوا الصَّفَّ المقدَّ

ِر   رواه أبو داود بإِسناد حسن.« فی الصَِّفّ الُمَؤخَّ

از انس رضی هللا عنه روایت است که: رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمود: تمام کنید صف پیش را، بعد 

 صفی را که نزدیک آن است و آنچه نقص است، باید در صف آخر باشد.
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طُوا اإِلم»َعلَیِه وَسلَّم:  وَعْن أَبی ُهریرَة رِضی اللَّه عْنه، قال: قاَل رسوُل اللَِّه َصلّى هللاُ  وا الَخلَ ام، َوسُ وِسّ « َل دُّ

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمود: امام را در »ز ابو هریره رضی هللا عنه روایت است که:رواه أبو داود. )ا

 وسط قرار داده و فاصله ها را بند کنید.

 یادداشت فقهی :

جماعت واجب است  یا سنت علماء  در مورد مختلف الری  در مورد اینکه تنظیم وراست کردن صف های نماز

اند . تعدادی از علماء میفرماید که تنظیم وراست نمودن صف در نماز جماعت سنت  است . ولی تعدادی از 

علماء حتی برواجب بودن راست کردن وتنظیم صفوف نماز جماعت حکم صادر نموده اند ،  ومن فکر میکنم که 

 بودن صفوف مصلین ، حکم دقیق ،  درست ونزدیک به ثواب میباشد . واجب درتنظیم وراست

( ،  250-1لمعبود ) ( ، عون ا 57-2بد الرزاق )ع( ،مصنف  379-1تفصیل موضوع را میتوان در المحلی ) 

(  294(،التحقیقات فی رد الهفوات صفحه )  167-2( ، فتح الباری )  32رقم 38-1سلسله االحادیث الصحیحه )

( مطالعه   382-1( ، الدر المختار )  225،226-4( المجموع شرح المهذب )  249-5الدین الخالص ) فتاوی 

 فرماید .

ته است : عدم (   نگاش 146-1علم شهیر جهان  اسالم عالمه ابن حجر مکی در کتاب خویش الزواجر ) 

عید های متعددی در شرع برابری صفوف ووعدم راست کردن صفوف  از جمله گناهان کبیره میباشد . زیر و

اسالمی در این مورد بیان گردیده  است . بنآ بر تمام مسلمانان  است که در تنظیم وراست کردن صفوف  در 

 جماعت سعی ، وکوشش واز حوصلیه وبردباری خاصی کار گیرد .

  فضیلت صفوف  أول  وصفوف  سمت  راست:

دونفری باشد  ، مقتدی ، باید در سمت راست امام و قبل از همه باید بعرض برسانم که: اگر نماز جماعت 

 شانه به شانه امام  ایستاده شود .

بت فی بیت خالتی میمونة فصلی » در حدیث که از ابن عباس)رضی هللا عنه( روایت  شده ، آمده است : 

عن یساره  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم العشاء، ثم جاء فصلی أربع رکعات، ثم نام، ثم قام فجئت فقمت

ام میمونه ماندم، پیامبر صلی هللا علیه وسلم بعد از خواندن نماز )شبی در خانه خاله« فعلنی عن یمینه

عشاء )به خانه( آمد و چهار رکعت نماز خواند؛ و خوابید سپس نیمه شب بلند شد و به نماز ایستاد، من آمدم 

 (.697اد ( ) بخاری )و سمت چپش ایستادم، پیامبر مرا در سمت راست خود قرار د

اما در مورد سمت راست صفوف نص مرفوعی از پیامبر صلی هللا علیه وسلم به اثبات نرسیده است از براء 

ت داشتیم در خواندیم، دوسبن عازب روایت است : وقتی که پشت سر پیامبر صلی هللا علیه وسلم نماز می

رب »  فرمود : رد، )براء( گوید : ازاو شنیدم که میکسمت راست او بایستیم؛ چون بعد از سالم رو به ما می

کنی مرا از عذابت محفوظ بفرما ( )پروردگارا، روزی که بندگانت را زنده می« قنی عذابک یوم تبعث عبادک

 (709مسلم ) )

و فقها گفته اند که سمت راست امام افضلتر از سمت چپ اوست. البته اگر سمت راست دورتر از امام باشد 

 نصورت سمت چپ اگر به امام نزدیکتر باشد افضلتر است.در آ
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به عباره دیگر  نزدیک ایستاده شدن به امام در نماز جماعت  افضل است چه در قرار گرفتن در صفوف اول 

 باشد و چه در سمت راست یا چپ.

از سمت  اگر مامومین بیشتر از یک نفر بودند، در آنصورت سمت راست صف»   شیخ ابن عثیمین می گوید:

چپ افضلتر است و این زمانیست که )سمت راست و چپ( متقارن باشند در غیر اینصورت اگر سمت راست 

 دور تر از امام نسبت به ماموم شود پس سمت چپ که به امام نزدیکتر است افضلتر خواهد بود...

مت راست دور خالصه سمت راست افضل است به شرطیکه آندو متساوی یا متقارن باشند وگرنه اگر س 

باشد پس افضل چپ خواهد بود، زیرا در اینحالت سمت چپ به امام نزدیکتر است. )تفصیل مجموع فتاوى 

 (. 12/184الشیخ ابن عثیمین )

همچنان در احادیث آمده است که صف اول در نماز جماعت نسبت به صف اخر  افضلتر است ،زیرا در حدیثی 

إن هللا و مالئکته یصلون علی الصفوف » فرمود :  صلی هللا علیه وسلم راز براء بن عازب روایت است که پیامب

 (.650ابوداود )«. ) فرستندت میی او بر صفهای او نماز، صلواخدا و مالئکه« »األول

هدف اساسی در همه احادیثی  پیامبر صلی هللا علیه وسلم  همین است که ، نمازگزا در صورتیکه ممکن 

امام نزدیک باشد و کسی که هم در صف اول و هم در سمت راستی که نزدیک  باشد کوشش کند که  به

 امام است، فضل بیشتری کسب می کند.

 یادداشت:

فقها وعلماء  مشرعین در مورد اشتراک  زنان  در نماز  جماعت  میگویند که : برای زنان عکس مردان است؛ 

 به صفوف  اول .یعنی صفوف آخردر نماز جماعت بهتر وافضلتر  است  نسبت  

خیر صفوف » فرمود :  صلی هللا علیه وسلم در حدیث که از ابوهریره روایت شده است ،آمده است که پیامبر

 « الرجال أولها، و شرها آخرها و خیر صفوف النساء آخرها و شرها أولها 

ف آخر است، و ترین( صفوف آنها صدترین )کم فضیلتبترین( صفوف مردان صف أول و ) بهترین )با فضیلت

 (.440بهترین صفوف زنان صف آخر و بدترین صفوف آنها صف اول است(. ) مسلم )

 باید چه کس ایستاد شود : پشت سرامام 

قبل از همه باید گفت ، که صف اول مصلین در نماز جماعت باید از پشت سر امام آغاز وتشکیل گردید 

 به طرف راست و چپ امتداد یابد .وصفوف باید 

از ابو مسعود انصاری  بشرح ذیل در حدیثی  چه كسی پشت سرامام باید ایستاد ، رهنمود آن  در مورد اینکه 

 با حکمت و زیبای خاض  آن بیان گردیده است :

كسانی از شما پشت  سر من بایستند ،كه داراى عقل وعلم » :پیامبر صلی  هللا علیه وسلم میفرماید 

 976( ) سنن ابن ماجه  2- 371- 660معبود  ( ) عون ال 1- 323- 432لم  صحیح امام مس«)بیشترى هستند 

– 312  -1   ) 

امام نباید ، امامت جماعتی کسانی را بدوش گیرد که  اورا دوست  ندارند. اگر در بین جماعت  ، اختالف  

از او نارضى   وجود داشته  باشد ) بدین معنی که  عده اى  اورا  دوست  داشته  باشند  وعده اى  دیگر
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هر گاه  شخصى  میان انجام  امـامت  نماز وگفتن  آذان  مخیر  گردید بهتر  باشند ( مالك ، نظر اكثریت است.

 است    امامت  را  انتخاب كند.  

  بر  امام  الزم است  كه اوقات  نماز را رعایت كند ، نماز هــا  رادر اول وقت آنها  بــر گزار  نماید ،   وحق ندارد

 به بهانه  جمع شدن  افراد بیشتر  نمازجماعت  را به تأ خیر بیاندازد.   

امام باید محض بخاطر رضاى  خداوند عزوجل ، امامت  را انجام  دهد وامانت  خداوند متعال را  در طهارت  

 وتمام  شروط  به جاى اورد.  

، تكبیر  احرام  بگوید. امام وظیفه دارد وبر  امـام نبایــد قبل از تنظیم  وراست  نمودن  صفــــوف  جمــاعت 

وی الزم است که  به طرف راست  وچپ  صفوف  نگاه  كند،وصفوف مصلین را منظم كند . حکم این در 

سووا صفوفكم  فإن تسویه الصف  :»  حدیثی از پیامبر صلى هللا علیه وسلم چنین فورمولبندی گردیده است 

را  راست  كنید ؛ چون راست  كردن  صفوف  از كمال نماز است  ( ) صحیح صف هایتان « ) من تمام الصال ة 

  (.  ۲/  ۲۰۹/  ۷۲۳، صحیح امام بخاری )  ۱/  ۳۲۴/  ۴۳۳امام مسلم  

از ابو مسعود  روایت است  كه پیامبر صلى هللا علیه وسلم  قبل از نماز به شانه  نمازگزاران   دست  مى 

صف ها یتان  را  راست  كنید  واختالف « ) وال تختلفوا فتختلف قلوبكم  ... استووا »   كشید  ومى فرمود : 

  .نكنید كه (  با اختالف )  قلب هایتان  از هم  دور  مى شود (

 ( . ۲/ ۳۶۳/  ۶۴۹، )  سنن ابو داود (    ۱/  ۳۲۴/ ۱۲۸ - ۴۳۶) صحیح مسلم   

لیه وسلم  چنان صف  هاى ما را  راست  مى كرد از نعمان بن بشیر  روایت است  : كه پیامبر  صلى هللا ع 

 را راست  مى كند.   (تیر  قدح)كه گویا   

 امام بعد از اینكه  شانه  نماز گزاران  در برا بر  هم قرار گرفت  وپا هاى  آنان  به هم  متصل  شد و  مؤذن  از

 گفتن  اقامه فارغ  شود  ، تكبیر  احرام  را بجا اورد. 

یامصلى دیگر    اقامه  را به  فاصله اى  كه  مردم  خود را براى  نماز  آماده  مى كنند به  همچنان   مؤذن 

 تأخیر مى اندازد. 

 امام  باید  تكبیر  احرام  وسایر  تكبیر هاى   دیگر را  با صداى  بلند بگوید .   ه  امام به تخفیف  نماز امر شد

إذا صلى أحدكم للناس فلیخفف »  هللا  علیه وسلم  فرمود: ازابو هریرة  روایت  است  كه پیامبر صلى است 

هر گاه یكى از شما  براى  « )  فإن  فیهم  الضعیف  والسقیم والكبیر  فإذا صلی لنفسه فلیطول ما شا ء 

مردم  امامت  كرد نمازش را سبك  بخواند چون در میان آنها ضعیف ، مریض   ومسن  وجود  دارد واگرخودش 

 ماز  خواند  هر اندازه  كه دل اش خواست نماز خویش را طوالنی سازد(. به تنهایى ن

 ،(  ۱/ ۳۴۱/   ۴۶۷، )  صحیح امام مسلم  (  ۲/ ۱۹۹/ ۷۰۳) صحیح  امام بخارى ، فتح الباری 

 (. ۲/  ۹۴،  ) سنن نسائى   (  ۲۳۶/  ۱۵۰/  ۱)  سنن الترمذى  

 صفوف مردان  وزنان  در نماز جماعت:
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زن را در مسجد  هنگام  اداى نماز جماعت  به اساس هدیت پیامبر صلی هللا علیه وسلم معین اسالم جاى  

ومشخص نموده است ، وبرای زن هدایت فرموده است که :نباید  از مردان در نماز مقدمتر وجلوتر ایستاده 

 شود ویا هم  در نزدیكى  ایشان  نماز  بخواند. 

   كه محل مستقلی و جداگانى براى زنان نداشته باشد .سخن ما متوجه  آنعده از مساجد است 

 احکام :وضع هک گفت باید است مردان عقب رد جماعت نماز رد زنان محلو ایج راچ ینکها حکمتو فلسفه

 و حکمت ، فلسفه دارای کمیح هر و است؛ مفاسد و مصالح ساسا بر  سالما مقدس یند رد  شرعی

 انسانها ما قاصر قلع برای مشکلی سیارب کار م،احکا جزئیات تمام علت کشف و بیان ولی است؛ علتی

 . است

 قلب ضورح به اسالم مقدس یند در اتعباد مامت کمال و روح  : که میگویمو نموده ء اکتفا ختصارا این با ولی

 و قبول مورد تنها نه قلبی، توجه بدون عبادتی، یچه طوریکه باشد، یم تعالی قح ذات رگاهد به ن،آ توجه و

 .است ساقط هم عتبارا از  بلکه شود مین واقع تعالی قح ذات رحمت

 خضوع واقعی وایجاد لبیق توجه محافظت غرض سلمو علیه هللا صلی یامبرپ هدایتو ساس،دستورا مینه بر

 . است گردیده تعیین ها مرد عقب در ماعتج نماز در نانز وجای حلم ، مازن در وخشوع

 بعض حداقل) مرد برای زن جذابیت به وجهت با نماز، الح در کان،م کی رد مرد و نز بودن  نزدیک دیگر جانب از

 .باشد می نماز رد قلبی توجه به ضرم و مّخل موارد(،

از ابو هریرة )رض(  روایت  است  كه پیامبر صلى هللا در مورد صفوف مردان وزنان در نماز جماعت در حدیثی  

صفوف  الرجال  او لها ، وشر ها آخر ها  وخیر  صفوف  النسا ء  آخر ها  خیر  :» علیه وسلم  فرموده است  

بهترین  با فضیلت ترین  ) صفوف  مردان  صف  اول  وبدترین  ( كم  فضیلت ترین  )  « ) وشر ها  او لها   

 » .صفوف  صف  آخر  است ،  وبهترین  صفوف  زنان  صف  آخر  وبدترین  صفوف  آنها  صف  اول است 

/  ۹۷۵،  ) سنن ابن ماجه (   ۲/ ۳۱۸/  ۵۹۵بو داود ا،  ) سنن (  ۱/ ۴۵۸ - ۲۶۹ - ۶۶۰صحیح امام مسلم ) 

۳۱۲  /۱ )    

 تصریح به افضل بودن  »  این هدایت وفرموده   پیامبر اسالم  : كه بهترین  صفوف مردان صف  اول  آنست 

 «صف اول  براى مردان  میباشد . 

آخرین « زیرا در آن  تر ك فضیلتى میباشد كه صف اول دارد » ن آخر  آنها ست بدترین  صف  هاى  مردا 

زیرا از خلط شدن  با مردان دور است بر خالف صف  اول  زنان كه  گمان خلط » صفوف زنان بهترین آنهاست 

كند  شدن  با مردان  بوده وهمچنان  قلب به سبب دیدن  وشنیدن  سخنان  آنها  به ایشان  تعلقى پیدا مى

 لذا صف اول زنان  بدترین  صفوف آنها  میباشد.

 از این  حدیث مبارك طورى  معلوم میشود كه نماز  زنان  بصورت  صف جایز است خواه در نماز  جماعت  با 

 مردان بوده یا تنها جماعت زنان باشد. 

اگر تعداد مقتدى ها    ه  شود:اگر مقتدی یك نفر باشد باید  بطرف  راست امام  وشانه به شانه  او   ایستا د  

 بیشتر بودند به صف  اول مردان ، سپس  بچه ها  در اخیر زن ها  ایستاده  شوند .  
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 ولى اگر مقتدى یك زن باشد ،باید در پشت  سر امام ایستاده شود .

شکل ذیل بشده در این مورد هدایت پیامبر صلی هللا علیه وسلم را در حدیثی که : از انس  بن مالك  روایت 

أن رسول هللا  صلى هللا علیه وسلم  به  وبإ مه أوخالته،  قال : فاقامنی  عن یمینه ،  وأ قام  » میخوانیم : 

پیامبر صلى هللا علیه وسلم  براى  او  ومادر  یا خاله اش  امامت  كرد ، اورا  در سمت  « ) المرأة  خلفنا   

، ) صحیح امام مسلم (  ۲/ ۱۹۲/  ۷۰۰. )صحیح امام بخارى  راست  خود  وزن  را پشت  سر ما  قرار  داد (

 ( .   ۳/  ۴/  ۷۷۶، ) سنن ابو  داود  ( ۱/   ۳۳۹/  ۴۶۵

 وظایف امام مربوط قرائت: 

بخش مهمی در وظایف  امامت است : امام باید  دعاى افتتاح  وتعوذ )  قرآن عظیم الشان ، خواندن قرائت 

اعوذ با هلل ... (   را مانند نماز  انفرادى  به حالت  آهسته )  خفیه (  بخواند  ولى قرائت سوره فاتحه وسوره 

با صداى  بلند بعد از آنرا  را دو رکعت نماز صبح ودر دو ركعت  اول نماز  مغرب  ودو رکعت اول نماز عشا ء  

 قرائت  كند . 

 امام  در حالیكه  براى اداى  نماز  به پا ایستاده  باید در سه  مورد سكوت  را  رعایت كند . 

  الف :

ند بعد از آنكه  تكبیر  تحریمه  را  اعالم كرد ، طوریکه قبال یاد اور شدیم ،باید دعاى افتتاح را به آهستگى بخوا 

تحه سكوت كند. تا مقتدیا ن فرصت به گوش دادن قرائت امام را  از دست ندهد. وسپس به اندازه قرائت  فا

  سكوت كند. مختصری امام زمانیكه  از قرا ئت  فاتحه  به صورت  جهرى  فارغ مى شود لحظه مختصرى  

 بعمل آرد.وبی نهایت مختصری همچنان امام بعد از قرائت سوره قبل از رفتن  به ركوع  سكوت  كوتاه 

امام کوشش کند نظمی را در ادای نماز جماعت رعایت وایجاد کند که نماز پنچگانه را بوقت معینه اش 

را نماز  صبح را در اول وقت  كه هوا هنوز تاریك  است بجأ  اورد وقرائت  بخصوص وجیبه امام است  تاادانماید .

 طویل انجام  دهند. آن کمی 

 مکث در قیام نماز:

علیه و سلم دو بار مکث در قیام نماز وارد شده است، یکی مستقیما بعد از تکبیرة  از پیامبر صلی هللا

 االحرام، و دیگری درست قبل از رکوع.

 سکوت بعد از تکبیرة االحرام بخاطر قرائت دعاء استفتاح میباشد که  البته سنت است.

وتاهتر است و چیزی خوانده سکوتش ک طوریکه که گفتیم ،ولی سکوت  قبل از رکوع و بعد از قرائت قرآن،

نمیشود، و شاید علت مکث قبل از رکوع آنست که پایان قرائت قرآن به هللا اکبر رکوع وصل نشود، لذا سنت 

 است که پس از پایان قرائت کمی مکث کرد، و سپس هللا اکبر رکوع گفت و به رکوع  رفت .

 دعا های وارد شده درمقام استفتاح:

 )روایت مسلم (« کثیراً طیباً مبارکاً فیه الحمد هلل حمداً  »  -1

 )روایت مسلم(« هللا أکبر کبیراً، والحمد هلل کثیراً، وُسبحان هللا بکرة وأصیالً  » -2

اللهمَّ باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللهم نّقِنی من خطایای کما ُینقَّی  » -3
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 )روایت بخاری ومسلم(« سلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد الثوُب األبیُض من الدنس، اللهم اغ

وجهت وجهی للذی فطر السموات واألرض حنیفاً وما أنا من المشرکین، إن صالتی ونسکی ومحیای  » -4

 )روایت مسلم(« ومماتی هلل رب العالمین ال شریک له وبذلک أمرت وأنا من المسلمین 

یَل وإسرافیَل ، فاطَر السموات واألرض، عالَم الغیب والشهادة ، أنت تحکم بین اللهمَّ رَب جبرائیَل ومیکائ»  -5

عبادک فیما کانوا فیه یختلفون .اهدنی لما اخُتلِف فیه من الحق بإذنک إنَّک تهدی من تشاء إلی صراط 

 . نداین دعاء را پیامبر صلی هللا علیه و سلم در نماز قیام اللیل میخواند –)روایت مسلم( « مستقیم

 یادداشت:

و اگر کسی پشت سر امام نماز بخواند، چنانچه امام مکث کند و دعاء استفتاح بخواند، ماموم نیز میتواند 

 .دعاء استفتاح رابخواند، و اگر بلد نباشد باید سکوت کند تا امام قرائت را شروع کند

  وظایف امام بعد ختم نما ز:

  حضرت  ، امام باید  بعد از سالم موقعیت  نشستن خود را  تغیر دهد، چراكه پیامبرصلی هللا علیه وسلم 

 ابوبكر صدیق و  حضرت عمر )  رضى اله عنهما (  این كا  ر  را انجام  مى دادند. 

 باید  نماز سنت را در  صورت امكان  با  تغیر محل در غیر جاى فرض  بخواند.   

ه  از قبله  بر مى گردد باید روى خویش را  به سوى  مقتدیان  بعمل آرد. بر مقتدیان  مكروه است  امام وقتیك

 قبل از اینكه امام  به سوى آنان  روى آورد از جاى خود بر خیزند.

در حدیث  متبركه كه از امیر المومنین  حضرت على  امام  در هر  حالتى كه بود  باید  مقتدى به او اقتدا كند:

هرگاه یكی از شما  براى نماز  به مسجد آمدید ،  » بن ابى طالب  ومعاذ بن  جبل  روایت  است كه گفتند: 

 الصالة واالمام على حال « » امــام را در هر حالتى دید ید ،  به او اقتدا  كنید  «. ) فلیصنع  كما یصنع اإل امام 

 ، (  ۲۶۱،) صحیح سنن ابن ماجه (  ۱۸۴ح سنن الترمذی صحی

 (. ۲/ ۵۱/  ۵۸۸) سنن الترمذى   

  ت:ــادداشـی

امام حد اعظمی کوشش کند که امامت کسانی را بدوش گیرد ، که مردم اورادوست داشته باشند ، ولی  

باشند  وعده اى  دیگر از   اگر  در بین جماعت  ، اختالف  وجود داشته  باشد ) عده اى  اورا  دوست  داشته

 او نارضى  باشند (  مالك ، نظر اكثریت است.

  هر گاه  شخصى  میان انجام  امــامت  نماز وگفتن  آذان  مخیر  گردید بهتر است    امامت  را  انتخاب كند.

  

بر  امام  الزم است  كه اوقات  نماز را رعایت كند ، نماز هــا  رادر اول وقت آنها  بــر گزار  نماید ،   وحق ندارد  

 به  خاطر  جمع شدن  افراد بیشتر  نماز را به تأ خیر بیاندازد.  

را  در طهارت   امام باید محض بخاطر رضاى  خداوند عزوجل ، امامت  را انجام  دهد وامانت  خداوند متعال

 وتمام  شروط  به جاى اورد.  
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وطوریکه درفوق بدان اشاره نمودیم ،امـام نبایــد قبل از تنظیم  وراست نمودن صفــــوف جمــاعت ، تكبیر  

 احرام  بگوید.

پیامبر صلى هللا علیه وسلم  قبل از نماز به شانه  نمازگزاران  که:از ابو مسعود  روایت است در حدیثی که 

صف ها یتان  را  راست  كنید  « ) استووا وال تختلفوا فتختلف قلوبكم  ... »  ست  مى كشید  ومى فرمود : د

 «واختالف نكنید كه  ) با اختالف (   قلب هایتان  از هم  دور  مى شود 

 (. ۲/ ۳۶۳/  ۶۴۹، ) سنن ابو داود (  ۱/  ۳۲۴/ ۱۲۸ - ۴۳۶) صحیح مسلم   

ت است  : كه پیامبر  صلى هللا علیه وسلم  چنان صف  هاى ما را  راست  مى كرد از نعمان بن بشیر  روای 

 كه گویا  تیر  ) قدح(  را راست  مى كند.   

امام بعد از اینكه  شانه  نماز گزاران  در برا بر  هم قرار گرفت  وپا هاى  آنان  به هم  متصل  شد و  مؤذن  از 

 ام  را بجا اورد.  گفتن  اقامه فارغ  شود  ، تكبیر  احر

همچنان   مؤذن )  یا مصلى دیگر (  اقامه  را به  فاصله اى  كه  مردم  خود را براى  نماز  آماده  مى كنند به 

 تأخیر مى اندازد. 

 امام  باید  تكبیر  احرام  وسایر  تكبیر هاى   دیگر را  با صداى  بلند بگوید .  امام به تخفیف  نماز امر شده  

 بو هریرة  روایت  است  كه پیامبر صلى هللا  علیه وسلم  فرمود :ازا است 

إذا صلى أحدكم للناس فلیخفف فإن  فیهم  الضعیف  والسقیم والكبیر  فإذا صلی لنفسه فلیطول ما شا ء »   

  مریض هر گاه یكى از شما  براى  مردم  امامت  كرد نمازش را سبك  بخواند چون در میان آنها ضعیف ، « ) 

) .ومسن  وجود  داردواگرخودش به تنهایى نماز  خواند  هر اندازه  كه مى خواند  نمازش را طوالنی كند(

، ) سنن الترمذى  (  ۱/ ۳۴۱/   ۴۶۷، ) صحیح امام مسلم  (   ۲/ ۱۹۹/ ۷۰۳صحیح  امام بخارى ، فتح الباری 

 .( ۲/  ۹۴، ) سنن نسائى   (   ۲۳۶/  ۱۵۰/  ۱

 امام:حكم قرائت درعقب  

نبوده وبرخی از علماء براى مقتدى  ایكه   در عقب  امام  براى  اداى  نماز ایستاده  است ، قرائت  صحیح  

نند ك،قرائت  به آواز بلند  در عقب  امام را مكروه  تحریمى دانسته اند ،زیرا  اگر  مقتدیان   به  آواز بلند قرائت 

پیامبر اكرم صلی اله علیه وسلم   از قرائت  در عقب  امام منع    ، در  قرائت امام خلل وارد  میشود ، وحضرت

 فرموده است.

محدثین در روایت اسالمی خویش مینویسند :  روزى  پیامبر صلی هللا علیه وسلم بعد  از اینکه از نماز صبح 

ا   در عقب  من  آیا كسى از شم:» فارغ شد ونماز را به اتمام رسانید ، روی بطرف صحابه کرام  نموده پرسید 

پیامبرصلی هللا علیه وسلم .«   بلى ! من قرائت  مى نمودم  «صحابى یى  جواب داد : »قرائت  مى نمود ؟ 

 «.من میپرسم : آیا  شما در خواندن قــرآن  بـا من  مناقشه مــــى نمائید ؟   » فرمود : 

 حکم سبقت گرفتن از امام در نماز جماعت؟

امام به رکوع و  ، وبعد از  امام تکبیر بگوییددر نماز جماعت مقتدی : بعد از علماء وفقها بدین نظر اند که 

 د .سر از رکوع و سجده بردار ، وبعد از امام  سجده برود
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 ، در این مورد  مین نباید از امام خود سبقت گیرند و حتی نباید هماهنگ و همزمان با او انتقال یابندؤمام بنآ

 ما میباشد :بهترین رهنمود  رضی هللا عنه ابوهریرهحضرت حدیثی از 

« أما یخشی أحدکم إذا رفع رأسه قبل اإلمام أن یجعل هللا رأسه رأس حمار، أو یجعل هللا صورته صورة حمار» 

خداوند ترسد از اینکه گیرد( نمیکند )از او پیشی میآیا وقتی یکی از شما سرش را قبل از امام بلند می»

 ( و این لفظ بخاری است. متفق علیه)«.سرش را مانند سر خر یا صورتش را مانند صورت خر بگرداند

 خواننده محترم !

میباشد ، در این مورد  حـرامدر نماز جماعت   وی  از  گرفتنپیشی   و است  واجب  ازامـام  یرویپ  و  متابعت

ذا إنما جعل االمام لیؤتم به، فال تختلفوا علیه، فإ» :است در حدیثی فرموده  رضی هللا عنه ابوهریرهحضرت 

كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع هللا لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، 

 «.وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون

  از وی  پس  اقتدا گردد،  وی  به  و  شود  یرویپ  از وی  تا  اند،داده  رارق  امام علت   بدین  ار  امام یعنی:

  :گفتو چـون   بروید،  رکوع  به  ،رفت  رکوع  هب  هر وقت  تکبیـر گوئید،  ،هر وقت تکـبیر گفت  نکنید،  تخلف

چون   و  بروید  سجده  نیز به  شما  رفت  سجده  به  هر وقت و  للهم. ..ا  گوئید:ب  ماش  سمع هللا

  احمد  روایت  در  و  .یخینش  روایت  به  ..بخوانید  مازن  شستهن  همگی  نیز  شما  نماز خواند،  نشسته

إنما االمام لیؤتم به فإذا كبر فكبروا، وال تكبروا حتى یكبر، وإذا ركع  »  :است  چنین  حدیث  متن  ابوداود  و

 .«دوا حتى یسجد.فاركعوا، وال تركعوا حتى یركع، وإذا سجد فاسجدوا، وال تسج

أیها الناس، إنی إمامكم »رمود:ف  پیامبر صلی هللا علیه و سلم  که  است  روایت  ودر حدیثیی از حضرت انس

 .«فال تسبقونی بالركوع وال بالسجود وال بالقیام وال بالقعود وال باالنصراف

  و  جودس  و  کوعر  رد  بنابراین  ،هستم  پیشوای شما و  جماعت  امام  من  گمانیب  یعنی:ای مردم

 .سلمم  و  احمد  روایت  به  .مگیرید  پیشی  من  از  ادند  سالم  و  شستنن  و  برخاستن  و  ایستادن

 :گفتمی  چون  ،خوانـدیـممی  پیامبر صلی هللا علیه و سلم نماز  با  ما: کهاست   روایت  عازب  بن  براء  از

پیامبر صلی هللا   اینکه  تا  برود(  سجده  به  که)  شدنمی  خم  از ما  سکهیچ « سمع هللا لمن حمده«

  روایت جماعت  به  .(رفتیممی  سجده  به  ما  آنوقت)  می نهاد  زمین  بر  را  پیشانیش  علیه و سلم

 .محدثین

  امام  زا   ،دادن  المس  و  االحرامکبیره ت  در  در این مورد متفق القول اند که اگر : مامؤم  لماء همه ای ع

  که  کسی  :است  گفته  احمد  امام  است  اختالف  نهاا  غیر  رد  و  .است  باطل  نمازش  گیرد  پیشی

 است.  نیز مکروه  امام  با  مساوات و همزمان بودن  .است  باطل  نمازش  یرد،گ  یشیپ  ماما  از

 نیست:حکم  نماز پشت امامی كه قرائتش خوب 

پشت امامی نماز بخواند که قرائت آن  سعی وتالش خویش را بخرچ دهد تا قبل از همه باید گفت که نمازگزار 

کامل وصحیح  باشد ، ولی اگر انسان معلوماتی داشته باشد که قرائت فالن مال امام خوب  نیست ، پس 

اینست که  خواندن نماز پشت  آن  بهتر است ، پشت ان امام اصآل نماز نخواند ، وحکم شرعی نیز همین  
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 درست نمیباشد .

)  انعمَت( )انعمُت(  ی فاتحه چنان اشتباهاتی  از آن  رخ میدهد  كه بجایبطوری مثال در قرائت سوره

میخواند  كه معنی بصورت مطلقی تغییر می یابد ، طوریکه که گفته شد ، اساسآ خواندن نماز  پشت سر او 

حظه همچو وضع ،در ابتدا کوشش بعمل اید  که با حکمت وبدون اینکه که به در صورت مال .جایز نیست

او را به اشتباهش آگاه ساخت، اگر قناعت کرد ، و قرائتش را اصالح كرد  شخصیت امامتی اش صدمه برسد ،

 .پس چه بهتر و اگر نه، پس الزم است برای امامی بهتر اقتدانمای ، تا جایگزین این امام شود

 خ ابن عثیمین در این بابت :دیدگاه شی

اگر اشتباه خواندن امام »طی فتوای میفرماید :  (15/159)شیخ ابن عثیمین  در مجموع فتاوی ورسایل 

نماز خواندن پشت سر او جایز است، ولی باید روش صحیح خواندن را به او آموزش  موجب تغییر معنی نشود،

شود نماز خواندن پشت سر او جایز نیست و نباید به می چنانچه اشتباهش باعث ایجاد تغییر در معنی .داد

 «. .عنوان امام مسجد مقرر شود

 در این بابت : دیدگاه شیخ ابن جبرین

 اینست: نصیحت من برای نمازگزاران شیخ ابن جبرین در این مورد طی فتوای شرعی میفرماید :

قلب خویش را در نماز حفظ كنند و برامام در كسانی كه پشت سر امام قرار دارند باید آرامش، وقار و حضور 

شود یا چیزی را اشتباه ای از زبان امام ساقط میاین گونه موارد سخت گیری نكنند؛ مثالً در جایی كلمه

دهد، نباید بر او سخت آید. در صورتی كه كار را عمداً انجام نمیخواند كه در معنی اخالل به وجود نمیمی

ی قرائت باز شود و از ادامهرود و چه بسا سرگردان مین صورت تمركز امام از بین میگیری كنند، چون در ای

هاست كه سكوت وگوش دادن را بر خود الزم بگیرند و از قرائت امام استفاده نمایند و در ماند و بر مقتدیمی

تواند در جهت ز تا میاشتباهات ناچیز، امام را معذور بدانند، زیرا چنین اشتباهاتی طبیعی است و امام نی

 )از گفتار و امالی شیخ ابن جبرین ( ) .تقویت قرائت و تصیح حروف قرآن تالش و كوشش كند

 :خواندن  نماز پشت امامیکه معنی آیات را تغییر دهد

 اگر امام مسجد طوری قرائت  مینماید  که معنی آیات را تغییر دهد )مثال بجای تلفظ ط آنرا شبیه ت 

اینکه گاهی اوقات فتحه را با کسره اشتباهی بخواند، در اینصورت نمازخواندن پشت سر چنین یا   بخواند(

 امامی جایز نیست. 

همچنین اگر کسی به شرک قبور و استغاثه از اموات اعتقاد داشته باشد  نیز صحیح نیست که پشت سر 

 وی نماز خوانده شود. 

چنین وضعیتی بود باید در مسجد دیگری نماز بخوانید یا  حاال بنا بر این شرایط چنانکه امام مسجدی دارای

اینکه اگر این امکان وجود دارد امام مسجد را تغییر دهید و فرد دیگری را که تابع کتاب و سنت است و مرتکب 

شرک نمی شود را بعنوان امام تعیین نمایید، در غیر اینصورت بهتر است به مسجد دیگری رجوع فرمایید، 

در فوق یاد اور شدیم : اگر مسجد دیگر از محل سکونت وشهر  شما بسیار دور است که رفتن ولی طوریکه 

بدانجا برای تمامی نمازها خیلی سخت باشد می توانید در خانه با اعضای خانواده خود بصورت جماعت نماز 
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 بخوانید.

 مراعت کردن حال مقتدیان در نماز جماعت:

واهتمام مراعت کردن حال مقتدیان در نماز جماعت از موضوعاتی است که امام جماعت باید جدآ به آن توجه 

 فرماید .

امام باید بادرنظرداشت وضع مقتدیان خویش ) پیران ، مریضان ،  اطفال وزنان ( کوشش کند که عجله بخرچ 

امام اندكی درنگ  ، که ركوع وسجود را طوالنی نسازد ،نماز را انجام دهد وارامش خاص طمأنینه ندهد وبا 

 بكند تا مقتدیان  به ركوع یا سجود و یا تشهد برسند.

هیچ نماز ى را مانند نماز رسول  صلی هللا علیه وسلم  »  حضرت از انس ) رض(  در حدیثی میفرماید :  

 «كوتاه  ودر عین  حال كامل  ندیده ام.

شوند واجب است مچنین بر تمام كسانی كه برامانت بزرگ امامت گمارده میولی به همه حال بر امام و ه

البته هرگاه ضرورت و نیاز ایجاد كند .لیم كسی نشوندی سنت را در آن مراعات كنند و پیرامون آن تسكه جنبه

ا رَم هم این كار اشكالی ندارد كه امام نمازش را مختصر كند، آن گونه كه پیامبر َصلَّى اللَِّه َعلَیِه ِ َوَسلَّ 

 ولی در احوال عمومی التزام به سنت مقتضی امامت است. كردمی

كنند ثواب صابران را احراز خواهند  بنابراین بر انجام سنت متعهد باش و به مردم بگو، اگر بر این عمل صبر

ها و به فرقه ولی چنانچه امام تخفیف و تطویل را به سالیق  افراد واگذار كند قطعاً امت اسالمی  .نمود

ها طویل محسوب ز نزد بعضیـینشود و نباید نادیده گرفت كه حتی حدود وسط گروههای مختلف تقسیم می

 .پس روش سنت را بر خود الزم بگیر و آن روش معروف و شناخته شده است  .شودمی

د به عهده دارند مینویسد که:  بنابراین به تمام كسانی كه امامت مسلمین را در مساج  شیخ ابن عثیمین

اند حریص باشند؛ از كنم كه به خواندن آنچه كه علماء  در مورد روش نماز پیامبر اسالم  نوشتهنصیحت می

) الصاّلة ( وکتاب ) زاد المعاد فی هدی خیر العباد ( از ابن قیم،  كه از كتابی مشهوری  اند   جمله  كتاب

 .( (91 ،2/90) (5) عوةكتاب الد – مطالعه فرمایند . )شیخ ابن عثیمین

 متابعت از امام:

طوریکه قبآل یاد اور شدیم بر مقتدیان است که :  نباید قبل از امام  سر خویش را از سجده باال نماید طوریکه 

نما جعل اإلمام لیؤتم به . فال تختلفوا علیه . إ »  خواندیم :رضی هللا عنه  -أبی هریرة  حضرت در حدیثی از

فإذا كبر فكبروا , وإذا ركع فاركعوا . وإذا قال : سمع هللا لمن حمده , فقولوا : ربنا ولك الحمد . وإذا سجد 

 « فاسجدوا . وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون

یه وسلم   صلى هللا عل -ى رسول هللا صل» :در حدیثی فرمود  عائشة رضی هللا عنها هکذا حضرت بی بی 

فی بیته وهو شاك , صلى جالسا , وصلى وراءه قوم قیاما , فأشار إلیهم : أن اجلسوا لما انصرف قال إنما 

 وإذا قال : سمع هللا لمن حمده فقولوا : ربنا لك ،وإذا رفع فارفعوا  ،فإذا ركع فاركعوا  ،جعل اإلمام لیؤتم به 

 . « وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون،الحمد 
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 همچنان در حدیثی از  عبد هللا بن یزید الخطمی األنصاری   رضی هللا عنه  روایت شده که فرمود :

إذا قال : سمع هللا لمن  -صلى هللا علیه وسلم  -كان رسول هللا : قال -وهو غیر كذوب  ،قال : حدثنی البراء » 

 « ساجدا , ثم نقع سجودا بعده -صلى هللا علیه وسلم  -ه حتى یقع رسول هللا حمده : لم یحن أحد منا ظهر

. 

إذا أمن اإلمام فأمنوا , فإنه » قال :  -صلى هللا علیه وسلم  -عن أبی هریرة ،رضی هللا عنه ، أن رسول هللا 

 .« من وافق تأمینه تأمین المالئكة : غفر له ما تقدم من ذنبه

إذا صلى أحدكم للناس »قال :  -صلى هللا علیه وسلم  -عنه  : أن رسول هللا  عن أبی هریرة  رضی هللا 

 . « فلیخفف فإن فیهم الضعیف والسقیم وذا الحاجة , وإذا صلى أحدكم لنفسه فلیطول ما شاء

 اشکال مطابعت از امام در نماز :

 متابعت از امام در نماز اساسآ  بردو شکل باید صورت بپذیرد.

 متابعت در  افعال      -1

 متابعت  در گفتار   -2

درشرع اسالمی تاکید بعمل آمده که مقتدی نباید در افعال نماز از امام پیشی گیرد. طوریکه موضوع 

درروشنی احادیث بتفصیل بیان گردید ، مقتدی نباید قبل از امام به رکوع رود ، نباید قبل از امام  به سجده 

 سالم بگردان بهتر واحسن انست که این اعمال بعد از امام صورت گیرد .   رود ویا قبل از اما م

ولی مقتدی در شرع  اسالمی مکلف  نیست که  در امور ویا بخش گفتار از امام  متابعت کند  بطور مثال در 

 خواندن  سوره  فاتحه ، تزید در اذکار  رکوع  وتزید  در اذکار  سجده  ودعای های تشهد . 

   به امام  نشستهاقتدا : 

باید  پشت  آن  نماز خواند بر مقتدی ها است که :در حال نشسته اگر امام ) به دلیل ناتوانى یا مریضی ( 

 اقتدا كند وبا او بنشیند ونماز را نشسته بجاء ارد .

پیامبر صلى هللا علیه وسلم از اسب  افتاد  وطرف  راست   آمده است که :انس )  رض (  حضرت از در حدیثی 

بدنش  زخمی شده ، براى عیادت او  به خانه اش  رفتیم  كه وقت نماز  فرا رسید . پیامبر صلى هللا علیه 

 وسلم  در حا ل نشسته  براى ما  امامت  كرد ، مـا هم    نشسته پشست  سر او  نماز خواندیم ، وقتی  

إنما  جعل اإل مام لیؤتم به ، فاذا كبر ، فكبروا ، وإذا سجد  فاسجدوا ،  وإذا رفع ، »  فرمود :  نماز تمام شد

فارفعوا  وإذا قال  سمع هللا  لمن  حمده  فقولوا  ربنا و لــــك الحمد  وإذا  صلى  قا عدا فصلوا  قعودا أجمعون 

  وقتهللا اكبر  گفت ،  هللا اكبر  بگویید ،  وهر توقامام برای  این است  كه به او اقتداء  شود ،  پس هر « ) 

به سجده  رفت  سجده  كنید ، واگر  بلند شد ،  بلند شوید ، ووقتی گفت  سمع هللا لمن  حمده ، بگوید  

) صحیح امام مسلم ،  ربنا  ولك  الحمد  واگر نشسته  نماز خواند ،  شما  همگى نشسته  نماز  بخوانید  (

 .(۲/  ۳۱۰/  ۵۸۷، ) سنن ابو  داود (  ۲/ ۱۷۳/  ۶۸۹، )صحیح امام بخاری  فتح الباری   ( ۱/  ۳۰۸/  ۴۱۱

 :قاعدوی  یادداشت
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 قاعده ای کلی در امر نماز جماعت همین است که اگر :

 .مقتدی یك نفر باشد باید  بطرف  راست امام  وشانه به شانه  او   ایستا ده  شود - 

 صف  اول مردان ، سپس  بچه ها  در اخیر زن ها  ایستاده  شوند .  در مقتدى ها  بیشتر بودند  یاگر تعداد- 

 ایستاده شود .ولى اگر مقتدى یك زن باشد ، پشت  سر امام  -

أن رسول هللا  صلى هللا علیه وسلم  به  وبإ مه أوخالته،  »  آمده است :انس  بن مالك  حضرت در حدیثی  از 

ش  پیامبر صلى هللا علیه وسلم  براى  او  ومادر  یاخاله ا« ) قال : فاقامنی  عن یمینه ،  وأ قام  المرأة  خلفنا 

،) (  ۲/ ۱۹۲/  ۷۰۰امامت  كرد ، اورادر سمت  راست خود  وزن را پشت سرما قرار داد( ) صحیح امام بخارى  

  (. ۳/  ۴/  ۷۷۶) سنن ابو  داود    ، (    ۱ /۳۳۹/  ۴۶۵صحیح امام مسلم 

  اقتدى مقیم به مسافر  وبرعكس: 

امام مسافر در نماز های چهار رکعتی دو رکعت نماز تقصیر خویش را خوانده وسالم دهد وبگوید که من 

 نمایند .مسافر هستم ، سایرین نماز خویش را به تنهای ادامه وتکمیل 

صلى  عمر  بأ هل  مكة الظهر فسلم فى ركعتین  ثم قا ل » : که روایت  است )رض ( از ابن  عمر در حدیثی 

عمر براى  اهل  مكه  نماز  ظهر  را  امامت  كرد بعد از دو « ) : أتموا صالتكم  یا أهل  مكة  فإنا قوم سفر  

 تمام  كنید ، ما مسافریم (  ركعت  سالم داد  وگفت : ای اهل  مكه  نماز تان  را

 (   ۴۳۶۹، مصنف  عبد الرزاق   ۷۰۸/  ۵) صحیح  ، االرناؤط فى تحقیق  جامع االصول 

 اقتدای مسافر به مقیم:

در حدیث  شریف  از ابو مجلز  روایت هر گاه  مسافر  به مقیم  اقتدا كند ،  نمازش را  باید كامل  بخواند :

 گفتم:است  كه گفت : به ابن عمر    

المسافر یدرك  ركعتین  من صالة القوم  یعنى  المقیمین أتجزیه  الركعتان  أو یصلی  بصالتهم ؟ فضحك  » 

) مسافر بـه دو  ركعت  نماز مقیم  مى رسد  آیا  این دو ركعت  برایش  كافى  است .«وقال : یصلی بصالتهم

 ، ۲۲اإل روا ء . )  «فت : همانند  آنان  كامل  بخواند ، یا همانند آنان  كامل  بخواند ؟ ( ابن عمر ) خندید  وگ

 (.  ۳/  ۱۵۷بیهقی 

  رهنمود برای قرائت امام درنماز:

قرائت توسط امام در نماز جماعت  یکی از موضعات اساسی است که باید توسط امام مراعات گردد : رهنمود 

 قرائت امام درنماز جماعت  قــــرار ذیل میباشد :  شرعی برای 

 قرائت قران مجید  در نماز به  شكل صحیح واجب  میباشد ، وهدف از قرائت  صحیح اینست كه  میان  -1

ض ، ظ  وغیره فرق موجود باشد ولى ناگفته نباید  گذاشت اگر انسان  در ادا    و  ه ، ذ  و   همزه وعین ، ح

ت بودن واداء دقیق  آن خود را وارد ى آن  حرف ها  مشكل  داشته باشد سعى  وتالش نمائید تا خود را به دق

 سازد. 

دردو ركعت اول نماز  هاى فرض ، بعد از خواندن  سوره فاتحه ، خواندن  یك سوره ،  سه آیه كوتاه  یـا یك  -2

وتر ، سنت  ونوافل  خواندن  یك سوره ، سه آیه  كوتاه  یا یك آیه    آیه  دراز  واجب   میباشد.  اما در نماز هاى  
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ركعت ها  واجب است .  اما  در نماز هاى  فرض  در  دو ركعت  اخیر  یا ركعت    ۀــبعد از فاتحه  در هم دراز 

سوم  باید  تنها  سورۂ فاتحه  یا ركعت سوم  باید  تنها  سورۂ فاتحه  خوانده  شود وبس  . و بعد از ختم  

 سورۂ فاتحه  متصآل  ركوع ادا ء شود. 

بر عالوه ء ركعت  هاى سوم  وچهارم  نماز هاى  فرض،   در تمام  ركعت ها ى   خواندن  سوره فاتحه    -3

 همه نماز ها  واجــب  میباشد ، خواه نماز  فرض  باشد یا واجب ،  نماز سنت  باشد  یا  نفل .

 جب است . در نماز اوآل خواندن سوره ء فاتحه  وبعدٱ خواندن یك سوره  سه آیه   كوتاه  یا یك  آیه  دراز  وا -4

 اگر شخصى  اوآل  سوره یى  رابخواند وبعدٱ سوره ء  فاتحه  را ،  واجب  اداء نمیگردد. 

چون نماز هاى فجر ، شام ، خفتن  جمعه  وعیدین  نماز هاى جهرى  مى باشند،  یعنى  در نماز هاى    -5

هر  ركعت  آن  به آواز بلند قرائت  شام  وخفتن  در  دو  ركعت  اولــــى  آن  ودر بقیه ء نماز هاى  متذكره  در

كردن واجب  است ، ودر ماه  رمضان  در نماز هاى  تراویح و وتر  نیز  قرائت  به آواز بلند واجب  میباشد ، اگـــر 

  أخیر  نماز  سجده   گاهى  در ین نمازها  سهوٱ  قرائت  بــه آواز بلند را امام  فراموش كرد  الزم  است  در 

 آورد ولى  اگر  در نماز هاى یادشده  قصدٱ به آواز بلند  قرائت نكرد ، باید  نمازش  را اعاده  نماید.سهو را بجا  

چون  نماز هاى  ظهر  وعصر نماز هاى  سرى میباشند ، از ینرو  بر  تنها گزار  وامام  واجب است  كه  -6

گزار  واجب است  كه سرى  وخفیه  قرائت  آهسته  وخفیه  قرائت  نمایند ،  در نماز هاى  وتر  نیز بر  تنها 

 نماید.

 اگر شخصى  نماز قضا ئى ) صبح ، شام  وخفتن  (  را بجا  مى آورد ، بهتر است تا  به آواز بلند قرائت  -7

 كند.

 سوره یى را كه  در ركعت  اول  بعد از سوره ء فاتحه میخوانیم ، در   ركعت  دوم  خواندن آن جایز بوده اما   -8

 تر  نمیباشد.به 

در نماز هاى  سرى ) خفیه (   نیز به صداى آهسته )  خفیه (   )  به زبان ( قرائت  را خواندن  ضرورى    -9

صر فٱ خواندن قرائت در دل  ویاهم حافظه كافى  نبوده ، وبه أن نماز  )قابل تذکر است که : والزمى میباشد .

 ادا ء  نمى گردد.) 

 قبل از اتما م قرائت، به ركوع  رفتن ودر ركوع  قرائت  را تكمیل كردن ، مكروه تحریمى  میباشد. -10 

در نماز هاى  فرض ، حین قرائت  بعد از فاتحه ، قصدٱ قرآن را بى ترتیب  خواندن  مكروه  تحریمى است .  -11

 »ودر ركعت  دوم خــــواندن سوره   « افرون الـــك » مثآل در یكى  از نماز هـا  در ركعت  اول خـواندن  سوره ء 

 مكــــــروه  تحریمى میباشد.  «الفیل  

امـا اگر سهوٱ چنین  شد ، مكروه  تحریمى نیست .ولى  در نوافل  اگر قصدٱ نیز  غیر مرتب  قرائت  گردد ، 

 مكروه  تحریمى نمیباشد.

اه  كمتر  از  دو  آیه   آنرا  بجا  گذاشته  آیه  اگر  در ركعت  اول قسمتى از سوره یى خوانده شود ، آنگ -12

 بعدى  آنرا  در ركعت  دوم  خواندن  مكروه مى باشد.
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سه آیه مى باشد گذاشته  همچنان  خواندن  یك سوره  در ركعت  اول  وبعدٱ  سوره كوتاهى را كه به اندازه ء 

لهب  »    ءمثآل  در ركعت  اول  خواندن  سوره است.  ،  در ركعت دوم سوره ء مــابعد ش را خواندن نیز مكروه 

مكروه  میباشد.    «سوره الفلق» را در جایش  گذاشته ء خواندن   «   اخالص »  ودر ركعت  دوم  سوره  «  

باید  دانست  كه مراعات ترتیب  در قرائت  صرفٱ مربوط  نماز هاى  فرض  میباشد،   در نماز هاى  نفل  

 ترتیب  در قرائت  نیست.كراهیتى  در عدم   

خواندن  دو سوره  در یك ركعت  به ترتیبى  كه اوآلیك سوره  را خوانده  بعد به  اندازه  یك سوره  یا  -13

بیشتر  از آنرا  در میان  گذاشته  وسوره ء  دیگرى  را بخواند،  نیز  در نماز هاى  فرض  مكروه  میباشد ، نه در 

 نوافل .

دازهء یك آیه  قرآن كریم  را نیز  یاد نداشته  باشد ، مثآل  تازه  به دین  اسالم مشرف  اگر شخصى  به ان -14

گردیده  باشد یاجدیدٱ نماز  را  مى آموزد ، اوآل  باید سعى نماید تا قرآن را بیاموزد ، ودر این میان  تا زمان یاد 

وامثالهم را «  سبحان هللا   »  و «   الحمد هلل »  گرفتن سوره یى،الزم است در هنگام نماز بعوض قرائت  

 تكرار نماید.

 امام دائیم وامام صاحب خانه در امامت نماز پیشقدم آند:

اگر احیانآ حالتی پیش که در یک محل تعدادی از علماء ودانشمندانی کثیری حضور داشته باشد ، حق امامت 

یِه  حدیثی صحیح   از پیامبر اكرم َصلَّى اللَِّه َعلَ در امام مسلم  ویا صاحب خانه بدوش گیرد . دائیمرا باید امام 

 إالّ  ...نِهِ ال یُؤمَّنَّ الرُّجُل الرُّجَل فِی ُسلطَا» َوَسلََّم مینویسد ،که پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرموده است :  

 ( 673مسلم )) .ی او امامت كند()هیچ كس حق ندارد در جای مخصوص دیگری جز با اجازه« بِإِْذنِِه  

ُهْم َرُجٌل ِمْنهُ :» و در حدیث دیگری  ابوداود نیز فرموده است  س به زیارت هر ك«)مْ َمْن َزاَر َقْوَماً َفالَ یُؤمَّهم َوْلیُؤمُّ

رود نباید در نماز، آنها را امامت بدهد، بلكه فردی از خود آنها مسولیت امامت  را بدوش و مالقات قومی می

این حدیث حسن »(، ترمذی گفته است: 356(، ترمذی )596(، ابوداود )5/53(، )3/436مسند احمد )) .گیرد (

  .صحیح است(

سوال در این جا است که آیا حكم این مسئله به طور مطلق است ؟ ویا اینکه در صورت موجود بودن شخصی 

هم صاحب ب خانه عالمتر است ، آیا باز تر است ویا نسبت به صاحكه قرائتش از قرائت صاحب خانه خوب

 سپارد؟تروعالمتر  بكه بر او الزم است كه امامت را به فرد قاریخانه مسولیت امامت را بدوش گیرد ؟ یا این

پس   . منظور از ) سلطان  ( جای مخصوص فرد است؛ مانند امام دایم و صاحب خانه در جواب  باید گفت که 

ی امامت نند؛ لیكن اگر خودشان به مهمان اجازهی خود امامت كاینها حق دارتر هستند كه در مسجد و خانه

دهند جایز است و اگر نه؛ نباید كسی دیگر در جای او امامت بدهد، ولی اگر شخصی كه قرائتش از قرائت او 

لََّم بهتر است موجود باشد بهتر است كه او را امام كند، به دلیل عام بودن حدیث پیامبر َصلَّى اللَِّه َعلَیِه   َوسَ 

آن وی از همه )برای مردم كسی امامت كند كه قرائت قر« یُؤمُّ الَقْوَم أْقَرأُهْم لَِكتِابِ هللا »     :فرمایدیكه م

 (.  673مسلم )  ) .بهتر است(

 رادیو وتلویزیون  امام  قبخواندن نماز ع
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بصورت    متذکر شد که تعداد کثیری از علماء  اسالمی اقامه ی نماز فرض را درمسجد  باید همه قبل از

 جماعت فرض عین می دانند ، بنآ ادای نماز باید در مسجد وآنهم باید بصورت  جماعت برگزار گردد.

 در حدیثی از أبى هـریره رضی هللا عنه روایت است كه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرموده اند :

والذی نفسی بیده لقد هممت أن آمر بحطب یحتطب ثم آمر بالصالة فیؤذّن لها ثم آمر رجالً فیؤم الناس ثم »

 متفق علیه . «أخالف إلى رجال فأحرق علیهم بیوتهم

بخدائیكه جان من در دست اوست تصمیم گرفتم هیزم جمع كرده، سپس دستور دهم تا اینكه آذان بگویند، 

واگذارم و بطرف مردانى روم كه به جماعت حاضر نشده اند، و خانه هایشان را بر  سپس مردى را به إمامت

 آنان آتش زنم .

أتى النبی صلی هللا علیه وسلم رجل »همچنان در حدیثی  از أبى هریره )رضی هللا عنه ( روایت است : 

ن أ  هللا علیه وسلم قال: یا رسـول هللا لیس لی قائد یقودنی إلى المسجد، فسأل رسول هللا صلیف  أعمى

متفق علیه  «یرِخّص له فی بیته، فرخَّص له، فلّما ولّى دعاه فقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب

. 

مد و گفت: كسى ندارم كه مرا به مسجد آ  میگویند روزی مرد نابینائى نزد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم

خانه اش نماز بخواند، آنحضرت به او إجازه داد و وقتى آن مرد از آنجا  برساند و از آنحضرت إجازه خواست تا در

دور شد و رفت او را صدا كرد و فرمود: آیا آذان را مى شنوى؟ جواب داد بلى، فـرمود: پس جواب آذان را بده، 

 یعنى نماز را با جماعت أدا كن .

من سمع النداء فلم یأته، فالصالة له، إال »  از ابن عباس روایت است که پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرمود :

نرود، نمازش صحیح نیست مگر اینکه «  کسی که آذان را بشنود و به سوی آن )یعنی به مسجد»من عذر( 

 عذری داشته باشد ( ) حکم ( 

بنآ مالحظه مینمایم که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم چقدر به حضور مسلمانان در ادای نماز با جماعت 

 اکید واهتمام ورزیده است .ت

« فال أرخص لمن قدر على صالة الجماعة فی ترك إتیانها إالَّ من عذر:» إمام شافعى رحمة هللا علیه میفرماید 

( )كسیكه مى تواند به نماز جماعت حاضر شود إجازه تخلف از نماز جماعت به  1/154كتاب األم للشافعی  .)

 اشد. (او نمى دهم، مگر اینكه عذر داشته ب

حضور نماز جماعت در مساجد واجب است، زیرا اگر سنت بود عبدهللا بن :»إمام خطابى رحمة هللا میفرماید 

أم مكتوم كه نابینا بود أولى تر بود كه از آن تخلف كند، و همچنین براى كسانیكه ضعیف و نابینا هستند مانند 

 « .او واجب است

بالغ مذکر واجب است که نماز های خویش را در مسجد و پس بر اساس این رای بر تمامی مسلمانان 

 بصورت جماعت بخوانند مگر اینکه عذری موجه داشته باشند .

مسلمان بالغ بدون عذر شرعی در خانه خویش شود ،که یک فرد حال چگونه وبا کدم حکم ومنطق رای داد 

ه خویش بر پا دارد ، اصدار جواز فتوای در بنشیند واز طریق کانال های تلویزیو ن ورادیو نماز جماعت را در خان
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 این مساله بجز فتنه وجهل چیزی دیگری  شده نمیتواند .

از جانب دیگر  یکی از فضایل رفتن به مسجد و نماز خواندن در آنجا اینست که شخص اگر وضوء داشته باشد 

ر حالیکه در منزل این با هر قدمی که به سوی مسجد بر میدارد ، گناهان صغیره ی او پاک می گردد، د

فضیلت وجود ندارد و در حقیقت ماندن در منزل جز جفا در حق خود چیز دیگری شده نمیتواند .طوریکه در 

صالة الرجل فی الجماعة تضعف » فرمود :  صلی هللا علیه وسلم از ابوهریره روایت است که پیامبرحدیثی 

علی صالته فی بیته و فی سوقه خمسا و عشرین ضعفا، و ذلک أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلی 

المسجد الیخرجه إال الصالة، لم یخط خطوة إال رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطیئة، فإذا صلی لم تزل 

ه، اللهم صل علیه، اللهم ارحمه، و الیزال أحدکم فی صالة ما انتظر المالئکة تصلی علیه مادام فی مصال

 (  .متفق علیه) « الصالة

شود، ثواب دارد، بدان جهت که وقتی نماز جماعت بیست و پنج برابر نمازی که در خانه و بازار خوانده می»

ای دارد، درجهی که برمیرود، با هر قدمسجد گیرد و تنها برای خواندن نماز به مشخص به خوبی وضوء می

شود، پس هنگامی که نماز خواند تا زمانی که در محل نمازش برود و گناهی از او بخشوده میباال می

گویند( خداوندا! بر او صلوات بفرست، خداوندا! به او رحم کن، و تا فرستند )و میاست، مالئکه بر او درود می

 «.باشد گویا در نماز استزمانی که هر کدام از شما در انتظار نماز 

من غدا إلی المسجد وراح أعد هللا :»در حدیثی دیگری که حضرت  ابوهریره  ) رض ( روایت  شده امده است 

)هر کس به مسجد رفت و آمد کند، در هر رفت و آمدی، هللا )وسایل( « له نزله من الجنة کلما غدا أو راح 

 متفق علیه( کند(. )ای برایش در بهشت آماده میپذیرایی

إن أعظم :»یامبر صلی هللا علیه و سلم فرموداست پ  :نموده است که  روایت  ابوموسی  از  همچنان مسلم

  و  پاداش  وی  بر  دورتر  واندنخ  نماز  برای  اندازه  )هر«. الناس فی الصالة أجرا أبعدهم إلیها ممشى

  .( است  یشترب  آن  ثواب

  (النبی)  مسجد  پیرامون  فضای  روایت گردیده میگویند :  جابر  که از م مسلممحدثین در حدیثی  از اما

پیامبر صلی هللا   دهند،  نتقالا  مسجد  نزدیک  هب  را  ودخ  نازلم  خواستند  بنو سلمه  بود،  شده  خالی

  من  )به« المسجدإنه بلغنی أنكم تریدون أن تنتقلوا قرب » وضوع مطلع شد وفرمود:م  ینا  علیه و سلم از

هللا   یا رسولبلی   گفتند:  (.دهید؟  انتقال  مسجد  نزدیک  هب  را  منازلتان  می خواهید  که رسیده  اطالع

  ای) «یا بنی سلمة دیاركم تكتب آثاركم»فرموده:  پیامبر صلی هللا علیه و سلم  .نیمک  چنان  خواهیـممی  ،

 .شود( می  وشتهن  برایتان  می پیمائید  که  اهیر  پاداش  ید،بمان  خود  ر سرزمیند  سلمه  بنی

از جانب دیگر یکی از حکمت های را که دین مقدس اسالم ، به  حضور مسلمانان در نماز های پنچگانه در 

مسجد بدان تاکید میورزد  اینست که:روحیه  تضامن، و پیوستگى، و تآلف، و محبت، و ترابط، و أخوت و 

 ر بین مسلمانان تقویه گردد . برادرى ، د

روز پنج روحیه عبادت نماز را در یک شبانه  بنابر همین است که پروردگار با عظمت ما ، براى زنده كردن چنین 

 بار باالی مسلمانان فرض گردانید ، ومطابق شرع اسالمی خواستار اقامه آن با جماعت در مساجد  میباشد .
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هللا با خشوع و خضوع كامل ایستاده و با او مناجات مى كنند،ودر حکمت  مسلمانان در نماز جماعت دربرابر

أمیر و مأمور، سیاه وسفید ، دیده نمیشود و  ،نماز جماعت دیده میشود که :هیچ فرقى بین فقیروثروتمند 

 همگى در یك صف ایستاده میشوند.

ه برادران مسلمان با هم ألفت و اشتراک در نماز جماعت در مسجد ،طوریکه یاد اورشدیم ،باعث آن میشود ك

مودت بگیرند و از حال مادى و معنوى همدیگر با خبر شوند، و باعث رفع بسیارى از مشكالت میگردد ، و این 

 اجتماع است كه باعث سربلندى و عزت إسالم در جامعه بشرى خواهد بود.

بركات و رحمات خود را بر  همچنین اجتماع مسلمانان در مسجد براى نماز جماعت باعث مى شود خداوند

آنان نازل فرماید. و بدون شک نمازی که در منزل اقامه شود ولو اینکه بصورت جماعت باشد این ثمرات را در 

 پی نخواهد داشت.

ما عدا از حکمت های نماز جماعت در مساجد که مختصرآ در فوق بدان اشاره شد ، باید گفت که یکی از 

ماموم خارج از صف نمازگزاران قرار نداشته نباشد یعنی با صف نمازگزاران  شرایط درستی جماعت اینست که

( ، در غیر اینصورت اقتدای او به نمازگزاران بیهوده است و 23/407داشته باشد )مجموع الفتاوای « اتصال» 

اقتدا نماز او باطل خواهد بود و لذا اگر در مسجد نماز جماعت برگزار شود و شخص در منزل خویش بدانها 

نماید، بدلیل گسستگی که بین اوو جماعت نمازگزاران وجود دارد نمازش بعنوان جماعت و حتی نماز فرادی 

 هم حساب نمی گردد و نمازش باطل است.

نماز مامومی که خارج از مسجد » شیخ االسالم ابن تیمیه رحمه هللا در مجموع الفتاوای خویش مینویسد : 

ه در مسجد است ولی بین او و امام حائلی وجود دارد بشرطی درست است که با به امام اقتدا کرده یا اینک

صفوف نمازگزاران اتصال داشته باشد و این امر به اتفاق ائمه ی اربعه جایز است ولی اگر بین صفی با صف 

این مورد دیگر دریا ، یا جاده ای وجود داشت در اینصورت ) چون بین صفوف فاصله ای اندک افتاده( علماء  در 

 اختالف دارند:

 وایتی از امام احمد آنرا جایز و صحیح نمی داند.رامام صاحب ابو حنیفه ودر یک   -

 امام شافعی و امام مالک آنرا صحیح می دانند.  -

لذا کسی که در منزل خویش به جماعت نمازگزاران از طریق تلویزیون اقتدا می کند)!!( بدلیل نبود اتصال با  و 

 نمازگزاران، جماعت و نمازش باطل است و اصال عملی عبث و بیهوده انجام داده است!صفوف 

پس برخی از علماء  در مورد جدا شدن صفوف نمازگزاران به سبب وجود مانعی از جمله دریا ویا هم سرک 

 ورده اند از اینکهویا هم  محل عبور ومرور ، حکم نموده اند که : نماز کسانی که در آنطرف دریا ویا  جاده بجاء ا

) امام و مامومین با هم  دورند( صحیح نمی باشد ، و این فتوا وحکم امام صاحب ابوحنیفه و یکی از روایتهای 

نقل شده از امام احمد رحمهما میباشد ، ولی فتوا وحکم  امام شافعی و امام مالک  بر این است که نماز 

  نی ابن قدامه رحمه هللا(و المغ 23/407شان درست است .)مجموع الفتاوای 

هکذا امام حسن بصری رحمه هللا نیز طی فتوای گفته است که اگر بین صفی با صف دیگر نهری جاری بود 

 (2/149ایرادی بر نمازگزاران نیست.)ابن ابی شیبه 
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 و البته علماء  فرموده اند که این احکام ) یعنی جواز گسستگی صفوف بدلیل وجود دریا  و جاده وسرک (

برای حالتی است که ممکن است باعث مشقت شود وگرنه اصل آنست که تمامی صفوف به هم نزدیک 

باشند و مابین آنها مانعی مانند نهر  یا رهگذر عبور و مرور مردم نباشد.) صحیح الفقه السنة ابو مالک بن 

 السید سالم(

 خواننده محترم !

ریا  یا جاده ای که موجب گسستگی صفوف می شود، حال این حکم علماء  در مورد وجود مانعی همانند د

بود و لذا چون اقتدای به نماز جماعت از طریق تلویزیون قطع اتصال با صفوف نمازگزاران را در پی خواهد 

 داشت، پس این نماز باطل است.

گیرد صحیح  بنابراین اقتدا به جماعت در منزل به صفوف نمازگزارانی که از طریق تلویزیون یا رادیو صورت می

نیست هرچند که صدای امام را هم بشنود یا اینکه او و نمازگزاران را ببیند زیرا شرط اتصال به صفوف را 

 رعایت نکرده است و این باعث باطل شدن نماز او می گردد.

 شیخ ابن عثیمین رحمه هللا میفرماید :

ا صفوف نمازگزاران اتصال داشته باشد، و برای مصلین که  در خارج از مسجد به جماعت اقتدا می کند، باید ب

 اگر این اتصال وجود نداشته باشد در اینصورت نماز صحیح نیست...

و ی در ادامه می افزاید : نماز در این حالت صحیح نیست زیرا اتصال وجود ندارد و این همان قول صحیح 

جایز دانسته اند ) و رساالتی « ادیور »است، و لذا فتوای بعضی از معاصرین که اقتدا به جماعت را از طریق

برای اثبات ادعای خود نوشته اند( رد می شود، زیرا الزمه ی این فتوا آنست که ما در مساجد خویش نماز و 

به امام مسجدالحرام اقتدا نماییم، زیرا « رادیو »جمعه نخوانیم! بلکه در منزل یا هر جای دیگری از طریق

ر مسجد دیگری است، با وجود اینکه در نماز پشت رادیو نه امام دیده می جماعت مسجدالحرام افضلتر از ه

شود و نه مامومین، حال ) اگر این فتوا را برای( تلویزیون ها ) صادر می کردند که( وارد زندگی مردم شده اند 

باعث و نماز جماعت مساجد را مستقیما پخش می کنند دلیل بهتری بود! اما این ادعا )نیز( باطل است و 

باطل شدن نماز جماعت و یا جمعه می شود، چرا که در آن اتصال صفوف وجود ندارد و این امر مخالف هدف 

و در  شارع برای انجام نماز جمعه و جماعت است.) یعنی دیدار نمازگزاران و ایجاد تعاون و الفت بین همدیگر(

تدا می کند، در حقیقت بین او و جماعت ضمن کسی که از طریق رادیو ) یا تلویزیون( به امام و جماعت اق

فاصله ی بسیار زیادی وجود دارد، و اصال این امر باعث باز شدن درهای شر خواهد شد، زیرا با این حساب 

مادامیکه نماز از طریق رادیو یا تلویزیون » کسانی که برای نماز جماعت تنبلی می کنند ادعا می کنند: 

خانه ی خود با فرزندان و یا خواهران و برادران خود می خوانم یا از این صحیح است پس من نماز خود را در 

 «نوع بهانه ها

بنابراین راجح آنست که اقتدای به امام و جماعت در خارج از مسجد صحیح نیست مگر اینکه دو شرط زیر را 

 داشته باشد:

 ی تکبیر امام را بشنود.نماز گزار باید صدا - 
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 م اتصال داشته باشند.صفهای جماعت باید با ه -

 اما در مورد شرط دیدن امام یا مامومین:

این شرط محل نظر است؛ اگر نمازگزار صدای تکبیر را بشنود و صفوف به هم متصل باشند، در اینصورت اگر  

 دیدن امام یا مامومین )داخل مسجد( برایش میسر نبود  نمازش صحیح است.

گنجایش مسجد زیاد گردد وجای برای ادای نماز برای همه مصلین در بطور مثال اگر تعداد مصلین نسبت به 

داخل مسجد باقی نماند ، مصلین میتوانند در این صورت در خارج از مسجد در کوچه وخیابان متصل به امام 

اقتدا کنند ، البته باید صفوف اتصال  یابد وصدای تکبیر باید شنیده شود که در این صورت هیچگونه ایرادی 

 ( . 300 – 297/  4ی نماز مصلین که خارج از مسجد نماز میخوانند ،نمی باشد .)الشرح الممتع () برا

رادیوهمین است که خواندن نماز پشت امام   وتلویزیون  امام  قبخواندن نماز عولی حکم علماء در مورد 

فحه ص –لد اول ج –سالم  ) صحیح الفقه السنة ابو مالک بن السیدرادیو وتلویزیون نادرست وباطل میباشد .

533) 

عالوه بر اینکه این امر از نظر فقهی و شرعی صحیح نیست، باید توجه داشت که مسلمانان نباید نسبت به 

انجام نماز جماعت در مساجد از خود تنبلی نشان دهد ،واگر عمآل دست به همچو عادت بزند مطمینآ در حق 

 خود جفای بزرگی را مرتکب شده است .

ب دیگر اگر قرار باشد  ، این امر جایز گردد ،بدون شک فتنه ای بزرگی در جامعه اسالمی بوقوع می از جان

پیوندد و آن اینکه به مرور زمان مساجد مقام ومنزلت خویش را اهسته اهسته از دست  خواهد  داد ومانند 

 کلیسا های مسیحیان خالی از عبادتگران خواهد شد .

شد که خواندن نماز عقب امام رادیو وتلویزیون جایز گردد ، افراد تنبل و سست بهانه از جانب دیگر اگر قرار با

خوبی را  برای خود بدست خواهد آورده و از رفتن به مسجد وادای نماز در نهایت سر باز خواهد زد ، وشر 

 بزرگی در جامعه بر پا خواهد شد .

ادیو وتلویزیون شر عآ جواز نداشته ، واین عمل بنآ حکم کلی علما همین است که خواندن نماز عقب امام ر

 مخالف عقل سلیم وشرعیت غرای محمدی میباشد . 

 حکم امــامت ماشینی : 

امامت ماشینی طوری است که صداى امام  را در آله یى  مانند ، تیلفون موبایل ، ضبط صوت  ویا هم تیپ 

ضبط وثبت مینمایند  وبعدٱ بدنبال  همان صدا  بخاطر اداى  نمازجماعت  ریكارتروگـرامافون  وامثالهم  

اقتداءصورت میگیرد ، این امامت را فقها بنام امامت  ماشینی مسمی نموده وخواندن نماز را برپشت آن جواز 

 نمیدانند . 

ى  دور  ودراز ۀــآن از فاصل علما میفرمایند :باشنیدن آواز  امامى ازطریق امواج  رادیو، تلویزیون، تیلفون وامثال 

 وبدنبال  آن اقتدا ء  بخاطرى اداى  نماز  جماعت  جایز نیست.

 حكم متابعت از امام در ساختمانی منفصل 
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اگر مسجد ظرفیت مصلین را در نماز جماعت  نداشته باشد ، مصلین میتوانند  در بیرون مسجد وبطرف 

ام نماز بخوانند ، بشرطیکه مصلین  در سمت جلوی راست وچپ مسجد در اطاق های مجاور  پشت سر  ام

اگر چه قادر به دیدن امام نباشند؛  امام قرار نگیرند بلكه در جانب راست یا چپ یا پشت سر او بایستند،

ی امام به علت وجود موانعی چون دیوار مسجد، ویا هم پرده ،ویا هم تقسیم مسجد بنابراین عدم مشاهده

تواند مانع صحت نماز آنها ایر موانع که در ساختمان مسجد وجود داشته باشد ،میدر چند طبقه ویا هم  وس

 .بشنود بشود به شرط آن كه صدایش را ) اگر چه با بلندگو  ( 

 حکم مخالفت با امام در رفع اشتباه :

، اگر موضوع رفع اشتباه امام درحین نماز یکی از موضوعات است که باید در آن دقت وتوجه خاصی بعمل اید 

بگونه ای که « سبحان هللا«باید با گفتن  ومصلین ینؤامام احیانا مرتکب اشتباهی در نماز شود در آنصورت مام

 امام آنرا بشنود وی را متوجه سازند. و زنان باید دست بزنند.

اگر باز احیانا امام متوجه اشتباه خود نشد، در آنصورت اگر مثال در رکعت سوم بود و برای رکعت چهارم 

برنخواست، شما بعد از اینکه وی را متوجه می کنید منتظر خواهید بود تا شاید امام پس از تشهد برای 

د و بلکه از امام نسالم ندهی ها ، در این صورت باید مقتدرکعت چهارم برخیزد اگر او برنخواست و سالم داد 

د، و همینطور اگر امام در رکعت چهارم ند و نماز خود را کامل نمایند و خود برای رکعت چهارم برخیزنجدا شو

د با گفتن سبحان هللا متوجه می کن بعد از اینکه وی را مقتدی هابود ولی برای رکعت اضافی برخواست 

د و خود  د بلکه از امام جدا می شو نباید با وی برخیزمقتدی چنانکه برنگشت و برای رکعت پنجم برخواست 

 تشهد می خواند و سالم می دهید.

 زنان واشتراک آنان در نماز جماعت  

افضل و سنت برای زنان آنست که نمازهای پنجگانه خویش را در منزل شان بتنهایی بخوانند، یعنی فضیلت  

 نماز آنها در منزل از نماز خواندنشان در مسجد بیشتروبهتر است .

ازام حمید ساعدیه روایت است که او نزد پیامبر صلی هللا علیه وسلم آمد و گفت : ای رسول هللا من نماز 

قد علمت أنک تحبین الصالة معی و صالتک »پشت سر تو را دوست دارم پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرمود: 

تک خیر لک من صالتک فی حجرتک، وصالتک فی حجرتک خیر لک من صالتک فی دارک. و صالتک فی فی بی

«. دارک خیر لک من صالتک فی مسجد قومک، و صالتک فی مسجد قومک خیر لک من صالتک فی مسجدی

 (.1689ابن خزیمه )

ات ر از نمازت در حجرهدانستم که تو دوست داری با من نماز بخوانی، اما نمازت در اتاقت بهتمی»یعنی: 

ات بهتر از نمازت در مسجد قومت ات است و نمازت در خانهات بهتر از نمازت در خانهاست و نمازت در حجره

  «.است و نمازت در مسجد قومت بهتر از نمازت در مسجد من است

ولی با آنهم براى  زنان  جایز است كه به مساجد  بروند ودر نماز  جماعت  اشتراك  ورزند به شرطى كه از 

چیز هایى  كه شهوت بر انگیز  است وموجب  فتنه مى شود  از جمله  آرایش  وبوى خوش ، بپر هیزند .) 

  .( ۱/  ۱۹۳فقه السنه  
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ال تمنعوا نسا ءكم المسجد  وبیو تهن :» لیه وسلم  فرمود از ابن عمر  روایت  است كه پیامبر  صلى هللا ع

زنانتان  را از رفتن  به مساجد  منع نكنید  ولى  خانه هایشان  برای آنان  بهتر است ( ) صحیح « ) خیر لهن

/  ۱۹۵/  ۱۳۳۳، )أحمد  فتح الربانى (   ۲/ ۲۷۴/ ۵۶۳،  )سنن ابو داود  (عون المعبود   (  ۵۳۰سنن ابو داود  

۵ ).    

 همچنان درحدیثی از ابو هریرة  روایت است  كه پیامبر صلی هللا علیه وسلم  فرمود :

زنان  را از رفتن  به مساجد  منع نكنید « ) ال تمنعوا إما ء   هللا  مساجد هللا ، لكن ولیخرجن وهن تفالت  » 

، ) عون (  ۵۲۹سنن ابو داود  لیكن آنان ، بدون استعمال  خوش بوی  میتوانند  بیرون شوند ( . ) صحیح

خانه هایشان  برای  آنان بهتر ( ولی ۵/  ۱۹۳/   ۴۱۳۲۸، ) أحمد  فتح الربانی  (  ۲/  ۲۷۳/  ۵۶۱۱المعون  

 است.

 جماعت مستقل زنان 

   جماعت مستقل زنان  ، كه امام  ومقتدى ها  همه  زن باشند ، جأیز  بوده  مكروه  نمى باشد

حضرت  ام ورقه  بن  نوفل  بیان میدارد ، كه  پیامبر صلی هللا علیه وسلم   (  ۹۲) علم الفقه جلد دوم صفحه ء 

به منزل وى تشریف  آورده  بود ، پیامبر صلی هللا علیه وسلم   برایش  مؤذنى  را « ام ورقه »  بخاطر  عیادت 

 مقرر فرمود تا در اوقات  نماز برایش آذان بگوید . 

امامت مرد براى  نماز  جماعت زنان  جأیز است ،  خود امامت  مى نمود. م ورقـه  براى  اعضاى  خانواده   وا

مشروط  بدانكه در جماعت  یك مرد دیگر  نیز موجود باشد ،  ویا هم  در میان  زنانى  كه نماز  میخوانند ، 

 در میان  آنها  موجود باشد.     یكتن  آنها  محرمش باشد ، مثآل  مادرش ،  خواهرش ،  یا خانمش 

امادر صورتیكه  مرد دیگرى  ویا یكى از محرماتش  موجود  نباشد ،در آنصورت  براى مرد ، امامت براى جماعت  

زنان مكروه  تحریمى است. اگر مقتدى  یكنفر  زن باشد ، خوا ه  بالغ  باشد  یا نابالغ ، باید در عقب  امام  

حكمت در چه  است كه   جاى زنان در نماز جماعت  امام  مانند مرد ایستاده  نشود.بایستد  در  كنار راست 

 مرد ها نسبت به زنان در نماز جماعت در صف  اول قرار مى   به استناد  به روایات اسالمى  وآداب   گیرند ؟ 

 نماز ،  دو نقطه  در نماز بى نهایت  عمده  توجه انسان را بخود جلب میكند.

  د.ـاجتناب  از هر نوع اعمالیكه   توجه انسان را  به غیر هللا جلب  نمای -1 

 رعایت حیا  ووقار خاص در نماز.  -2 

زن جنس لطیفى است  اگر بخواهیم ویا نه خواهیم  ، لطافت زن  چشم انسان ر ابخود  جلب میكند ، بدین 

وضع نموده اند،  از جمله  قرار دادن پاها  اساس  شارعین دین   برخى  از  سنت ها  ومستحبات را  در نماز 

هنگام قیام  ورفتن به سجد ه ،  ابتد گذاشتن  زانو  بر زمین ،  گذاشتن  آرنج ها  وشكم  بر زمین ،  

چسباندن  اعضاى  بدن  به یگدیگر  در هنگام سجده و...  همه این  دساتیر   مانع  از درمعرض  دید  قرار 

زن ،  به خصوص در نماز  است كه با نشستن ،  بر خاستن  ، قیام وقعود  ،  گرفتن  بر جستگى  هاى بدن

ركوع وسجده  همراه است  وتصور این امر ،  بخصوص در زنانى  كه به طور كامل پوشیده نیستند به اسانى 
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قابل احساس است.  

شعیب علیه السالم   همچنان این  ادب ، از نوع حركت  وبرخورد حضرت موسى  علیه السالم   ودختر  حضرت

 به خوبى  واضح میگردد.

 رت  شعیب  علیه السالم  به  خواهش  پدرش  از حضرت  موسى  علیه  ــزمانیكه  دختر  حض  میگویند:

السالم  اورا  به خانه خویش  دعوت كرد ، بر اساس  برخى از روایات  دختر  براى رهنمائى،  در پیشا پیش  

 بود.موسى علیه اسالم   در حركت 

زمانیكه باد بر لباس  دختر مى وزید ، حضرت  موسى  علیه السالم به دختر  گفت :  من پیش رو میروم   

 وشما در عقب من  در حركت  باشید ، صرف در سر دوراهى ها  مرا رهنمایى  كنید. 

ن  توجه  انسان در از جانب دیگر نقطه ذوقیمت  وپر مفهوم  كه در نماز  باید  بدان  اهتمام  صورت  گیرد ، آ

 نماز به ذات پروردگار است  ، وهر حركت  كه موجب جلب  حواس انسان  در نماز  بغیر هللا  گردد  ،  مفهومى 

 واقعى  نماز را متزلزل مى سازد .

 بدین اساس   پیامبر  صلى هللا علیه وسلم در مورد  اهمیت صفوف  در نماز   جماعت فرموده  اند : 

بهترین( با « رجال  او لها ، وشر ها آخر ها  وخیر  صفوف  النسا ء  آخر ها  وشر ها  او لها خیر  صفوف  ال» 

فضیلت ترین  ) صفوف  مردان  صف  اول  وبدترین ( كم  فضیلت ترین ) صفوف  صف  آخر است ، وبهترین  

(  ۱/ ۴۵۸ - ۲۶۹ - ۶۶۰) صحیح امام مسلم  » .صفوف  زنان  صف  آخر  وبدترین  صفوف  آنها  صف  اول است 

 (. ۱/  ۳۱۲/  ۹۷۵) سنن ابن ماجه   ،(  ۲/ ۳۱۸/  ۵۹۵، )سنن ابو داود 

 در نماز جماعت: صفوف زنان

قبل از همه باید گفت : اگر زنان به مساوات و هم ردیف با مردها نماز بخوانند، و ما بین آنها حائلی همانند 

اتفاق  -از جمله در مذهب امام ابوحنفیه –همه ی مذاهب دیوار یا شکافی وجود داشته باشد، در اینحالت 

 نظر دارند که نماز آنها صحیح است.

اما آنچه که مابین مذاهب مورد اختالف واقع شده است، اینست که زنان بدون وجود حائل در کنار و پهلوی 

 مردان نماز بخوانند:

 باطل می شود: ردم نماز سه -امام ابو حنیفه میگوید : در حالت  بنا به شروطی 

 اولی: مردی که در طرف  راست زن قرار گرفته باشد.

 دوم : مردی که در طرف  چپ زن قرار گرفته باشد.

 سوم : مرد ی که در  پشت سر زن قرار گرفته باشد.

بجز از این سه نفر، نماز بقیه مردها باطل نمی شود، زیرا این سه نفر در حکم حائلی برای بقیه مردها 

 هستند.

 ر فقه حنفی شروط ابطال نماز این سه  نفر  عبارت است از :د

زن بالغ باشد، یعنی به سن بلوغ رسیده و سن بلوغ نیز هفت سالگی است و یا آنکه توانایی ازدواج کردن  -1

را داشته باشد. )در مورد سن بلوغ بین علماء  خالف هست، ولی به هر حال مهم آنست که زن بالغ شده 
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 باشد(.

 ز باید دارای رکوع و سجود باشد. )یعنی نماز جنازه نباشد(.نما -2

نماز جماعت آنها مشترک باشد. )یعنی هر دو مرد و زن در نمازی واحد داخل شده باشند، مثال هر دو در  -3

 نماز ظهر و با امامت یک امام واحد داخل شده باشند(.

یعنی هرکدام  –ولی جماعت آنها مشترک نباشد بر این اساس اگر زن و مرد بدون حائلی در کنار هم باشند، 

 نماز هیچیک از زن و مرد باطل نمی شود. -در نماز جماعت جدایی باشند

امام نیت امامت زنان را بصورت عام کرده باشد. )این شرط هم به شرط سوم مربوط می شود، زیرا اگر  -4

ملحق شود نمازش باطل است، زیرا او در  امام نیت امامت زنان را کرده باشد، چنانکه مردی به نماز آنها

» (، 1/183« )المبسوط»اینحالت با جماعت آنها مشارکت جسته است(. برای تفصیالت بیشتر به کتابهای 

 ( مراجعه کنید.139 -1/136« )تبیین الحقائق» (، 1/239« )بدائع الصنائع

ماز بخواند و در کنارش زنی بایستد،  نماز امام شافعی  امام مالک  و جمهور علماء  گفته اند که:اگر مردی ن

 .(3/331المجموع ) هیچکدام از زن و مرد باطل نمی شود.

اگر مردی نماز »امام نووی رحمه هللا خالصه ی اختالف مذاهب را در این خصوص چنین ذکر کرده است: 

دارد آن مرد خود امام باشد بخواند و درکنارش زنی نماز بخواند، نماز مرد و زن باطل نمی شود، حال تفاوتی ن

 یا مأموم، و این مذهب  شافعی است و امام مالک و بیشتر علماء  بر این رای هستند. 

و امام ابوحنیفه می گوید: اگر زن در نماز نباشد، و یا اگر در نمازی باشد که در آن با مرد مشارکت نداشته 

گر زن در نمازی باشد که مرد با وی در آن نماز باشد، در این )دو( حالت نماز مرد و زن صحیح است. اما ا

مشارکت در نزد ابوحنیفه زمانی بوجود می آید که امام نیت امامت زنان را کرده  –مشارکت داشته باشد 

چنانچه زن در کنار مرد )بدون حائل( بایستد، در اینحالت نماز مردی که در دو طرف زن قرار گرفته اند  –باشد 

زن و نماز مردی که بعد از آن مرد )یعنی مردی که نزد زن است( قرار گرفته باطل نمی باطل است ولی نماز 

شود، زیرا بین این مرد و بین زن حائلی وجود دارد )یعنی مرد پهلوی زن، حائلی بین زن و مرد پهلوی خود 

مردیف با زن ولی خواهد بود(. و اگر زن در صفی باشد که جلوی مرد قرار بگیرد، در اینحالت نماز مردی که ه

پشت سر وی قرار گرفته باطل است، ولی نماز مردی که پشت سر آن مرد قرار گرفته باطل نمی شود، زیرا 

بین این مرد و زن حائلی وجود دارد )و حائل در اینجا همان مردی است که همردیف با زن و پشت سرش قرار 

ز صف مردها تشکیل شده باشد، در اینحالت گرفته(، پس اگر صف زنان پشت امام باشد و پشت صف زنان نی

نماز تمامی مردهایی که )در آن صف( پشت سر صف زنان قرار گرفته اند باطل است، و با قیاس )بر حالت 

سابق( نماز مردهایی که پشت سر صف اول مردها قرار گرفته اند باطل نمی شود، زیرا صف اول بمانند 

. ولی من )نووی( می گویم: از باب استحسان می بایست نماز حائلی بین آنها با صف زنان عمل می کند

تمامی )صفوف( مردهایی که پشت سر صف زنان تشکیل شده اند باطل شود، حتی اگر صد صف هم 

باشند، و اگر زن در پهلوی امام بایستد، نماز امام باطل خواهد شد، زیرا زن )بدون حائل( در کنار امام قرار 

ابوحنیفه اگر نماز امام باطل شود، نماز نمامی مأمومین نیز باطل خواهد شد، و با گرفته و بر اساس مذهب 
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 این حساب نماز خود زنان هم باطل می شود، زیرا زنان هم جزوی از مأمومین هستند.

ولی حجت این مذهب ضعیف است، و اصل بر اینست که نماز صحیح است مگر آنکه دلیل شرعی بر بطالن 

ا )احناف( چنین دلیلی ندارند و اصحاب ما )شافعیه( این مسئله )یعنی ایستادن مرد آن وارد شود، و آنه

پهلوی زن( را به نماز جنازه قیاس کرده اند که در آن نماز هیچیک از زن و مرد باطل نمی شود، و خداوند 

تهی من المجموع ان« متعال به صواب آگاهتر است وله الحمد والنعمة والمنة , وبه التوفیق والهدایة والعصمة

 باختصار یسیر.( 3/331)

خالصه اینکه در مذهب حنفیه: اگر مرد و زن بالغ در نمازی اشتراک داشته باشند؛ یعنی آن نماز در یک وقت 

واحد و یک امام واحد داشته باشد و امام نیت امامت زن را کرده باشد، در اینحالت اگر زن بدون وجود حائل یا 

یا جلوتر از وی باشد، نماز مرد فاسد )باطل( است. )المبسوط لمحمد بن الحسن  شکافی همردیف با مرد

((. در ضمن در تمامی منابعی که ما بررسی کردیم، همگی به این مسئله 452صفحه 1الشیبانی )جلد

 اشاره کرده بودند که نماز مرد باطل می شود نه نماز زن.

بق نظر آنها نماز مرد و زنی که در پهلوی هم و یا زن ولی رای راجح، همان رأی جمهور علماء ست که بر ط

مقدم بر مرد باشد باطل نمی شود، ولی اگر مرد عمدا در پشت زن یا پهلوی وی بایستد عمل او مکروه ، 

خواهد بود، و احناف برای گفته ی خود هیچ دلیل شرعی از کتاب و سنت ندارند، و تا زمانی که دلیل  -تنزیهی

 نمی توان حکم بر باطل شدن نماز کسی داد.  شرعی موجود نباشد

جدای از این قضیه، آنچه که مسلّم است اینست که افضل و بهتر آنست که صفوف زنان در پشت صف مردها 

 تشکیل شود، چنانکه در زمان پیامبر صلی هللا علیه وسلم نیز چنین بوده است.

تَُه ُملَْیَکَة َدَعْت َرُسوَل  »امام بخاری و مسلم از انس بن مالک رضی هللا عنه روایت کرده اند که   أَنَّ َجدَّ

َقاَل أَنٌَس: َفُقْمُت إِلَی « ُقوُموا َفألَصلِّی لَُکمْ »للِطََعاٍم َصَنَعْتُه لَُه، َفأََکَل ِمْنُه، ثُمَّ َقاَل:  صلی هللا علیه وسلم هللا

َوَصَفْفُت َواْلیَتِیَم  لََنا، َقِد اْسَودَّ ِمْن ُطوِل َما لُبَِس، َفَنَضْحُتُه بَِماٍء، َفَقاَم َرُسوُل اللهصلی هللا علیه وسلمَحِصیٍر 

ومسلم ( 380)«. َرْکَعَتْیِن، ثُمَّ اْنَصَرفَ  صلی هللا علیه وسلم َوَراَءُه، َواْلَعُجوُز ِمْن َوَرائَِنا، َفَصلَّی لََنا َرُسوُل هللا

(658). 

را به صرف غذایی  صلی هللا علیه وسلم هللامیگوید: مادر بزرگم؛ملیکه؛ رسول  رضی هللا عنه انس بن مالک

پس از  صلی هللا علیه وسلم هللاتهیه کرده بود، دعوت نمود. رسول  صلی هللا علیه وسلم که برای ایشان

گوید: بلند شدم و بسوی می رضی هللا عنه انس«. بلند شوید تا برای شما نماز بخوانم»صرف غذا، فرمود: 

یکی از حصیرهایمان که از کثرت استعمال، سیاه شده بود، رفتم و مقداری آب روی آن، پاشیدم. رسول 

صف بستیم. و پیر زن، پشت  روی آن ایستاد. من و کودکی یتیم، پشت سر ایشان صلی هللا علیه وسلم هللا

 دو رکعت نماز، برای ما خواند و تشریف برد. هللا علیه وسلم صلی سر ما ایستاد. رسول اکرم

این حدیث نکات زیادی دارد... و تشکیل صف زنان » حافظ ابن حجر رحمه هللا در مورد این حدیث می گوید: 

 «.پشت صف مردها، و نیز ایستادن زن به تنهایی )پشت سر مردها( اگر زن دیگری همراه وی نباشد

خیر صفوف الرجال أولها، و شرها آخرها و » فرمود :  صلی هللا علیه وسلم است که پیامبر واز ابوهریره روایت
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ترین( صفوف مردان صف أول و بدترین )کم بهترین )با فضیلت« »خیر صفوف النساء آخرها و شرها أولها

«.) ول استترین( صفوف آنها صف آخر است، و بهترین صفوف زنان صف آخر و بدترین صفوف آنها صف افضیلت

 مسلم(

  خواند ن نماز زن به مطابعت از صدای امام:

زنی که خانه  اش نزدیک مسجد است وتوسط لودسپیکر صدای امام مسجد را در وقت نماز میشنو د میتواند 

 یا خیر؟در پشت امام  اقتدا  نماید 

در شرع اسالمی آمده است که :  اگر زن تنها  صدای  امام را در خانه خویش از طریق لودسپیگر میشنود ، 

پیچد و چه بسا خانه اگر از های دور می، زیرا صدای لودسپیگرتا مسافتخواندن نماز برایش صحیح نیست 

چنین حالتی برای زن جایز مسجد دور باشد ، ودر بین خانه ومسجد کوچه ها وسرگ ها حایل باشد ، در  

 نیست كه به امام مسجد اقتدا كند بلكه خودش به صورت انفرادی نماز بخواند ، واین برایش بهتر است .

ناگفته نباید گذاشت که اگر خانه نزدیک ومتصل مسجد باشد وصدای امام را میشنود ، میتواند وجایز است   

 که زن در داخل خانه به امام  مسجد اقتدا كند؟

تواند ببنید ، نمیتواند به پشت امام ها را نبیند نمیاگر خانه بیرون از مسجد است و زن، امام و مقتدی ولی 

 اقتدا کند.

نماز خواندن پشت امام در بیرون از مسجد تنها در وقت ضرورت جایز است؛ مانند تنگ بودن مسجد و عدم 

توانند در پارک ویا سرک به او امام را بشنوند می گنجایش آن در روز جمعه كه در این صورت اگر مردم صدای

 (. (347  ،1/346) مجموع فتاوا ( )مراجعه شود به: .اقتدا كنند

 ایستاد شدن مأموم  قبل از امام:

صحیح آنست که تقدم )جلوتر بودن( امام )در نماز جماعت( واجب است، و برای ماموم جایز نیست جلوتر از »

یعنی جلو باشد،  و مکان او باید جلوتر از مامومین و پیشگام آنها « امام» کلمه  امامش بایستد، زیرا معنی

باشد، پس جایز نیست که ماموم جلوتر از امامش نماز بخواند، و پیامبر صلی هللا علیه وسلم در جلوتر از 

یستند( و نماز صحابه رضی هللا عنه نماز می خواند، و بر این مبنا آنکسانی که جلوتر از امام )در صف می ا

می گزارند، نمازشان صحیح نیست، و باید آنرا تکرار کنند، ولی برخی  از اهل علم فرموده اند ، چنانچه 

ل شدند، مثال مسجد تنگ باشد و مردم مجبور شوند از راست و چپ و جلو و استثناء قائ -ضرورتی پیش آید 

 ( .13/44مجموع فتاوی ابن عثیمین )«.)عقب نماز بخوانند

خوددر مورد حکم نماز مامومی که جلوتر امام قرار گرفته، « الفتاوی الکبری » ما شیخ االسالم ابن تیمیه در ا

 سه قول از علماء  نقل قول نموده است:

 اول :

مطلقا صحیح است، هرچند گفته شده مکروه است، و این رأی مشهور در مذهب امام مالک، و قول قدیم 

 شافعی است.
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 دوم: 

 ابوحنیفه وامام  شافعی و مشهور در مذهب احمد است.امام مطلقا صحیح نیست، که مذهب 

 سوم:

اگر عذری درکار باشد صحیح است وگرنه صحیح نیست، مثال کثرت مصلین باشد و امکان نماز جمعه یا جنازه 

 ز اینکه نمازش را ترک کند.نباشد جز اینکه )ماموم( جلوتر از امام قرارگیرد، نماز او در اینحالت بهتر از است ا

و )این قول سوم( رای گروهی از علماء  و در مذهب احمد و غیره است، و متعادلترین اقوال و راجح بین 

آنهاست، زیرا جلو قرار نگرفتن از امام نهایتا واجبی از واجبات نماز جماعت است، و همه واجبات با وجود عذر 

باشد، پس واجب جماعت )با وجود عذر( اوالتر است به ساقط  ساقط می شوند هرچند واجبی در اصل نماز

شدن، و برای همین اگر نمازگزار از قیام و قرائت و پوشش و طهارت و غیره عاجز بماند، وجوب آن از دوش وی 

 ساقط می شود.

 و همچنین در نماز خوف که استقبال قبله واجب نیست.

شود، اگر برای ماموم ممکن نباشد جز اینکه جلوتر از  منظور اینست که: جماعت بر حسب امکان انجام می

امام قرار گیرد، نهایت آن اینست که به دلیل جماعت ناچار شده موقف )صحیح خود نسبت به امام( را ترک 

کند، و این بهتر از ترک )جماعت( است، و شبیه این حالت، در مورد نهی از تنها قرار گرفتن در پشت صف )یا 

در آنصورت اگر کسی نباشد که با او صف تشکیل دهد یا کسی را به سمت خود جذب نکند امام( است، که 

که با او تشکیل صف دهد، خودش تنهایی پشت صف بایستد و نماز بخواند و جماعت را ترک نکند، همانطور 

اق ائمه اگر زن، زن دیگری را نیابد که با او صف تشکیل دهد، خودش تنهایی پشت صف بایستد، و این به اتف

جایز است، و او تنها به این امر شده که در صورت امکان در صف بایستد نه در وقت عجز و ناتوانی از قرار 

 ( .  333 - 331/  2الفتاوی الکبری ( )« ) گرفتن در صف

 محل ایستاده شدن اطفال در نماز جماعت :

فال در نماز جماعت وایستاده شدن آنها عالم شهیر جهان اسالم شیخ عبد العزیز ابن باز در مورد اشتراک اط

الزمست اطفال را بر ادای نماز تشویق کرد نه اینکه وی را از نماز متنفر :»در صفوف جماعت میفرماید 

ساخت، پس هرگاه در صف اول یا دوم جا گرفتند ، شایسته نیست )بیرونشان کرد( و یا هم در مکان واحدی 

ب تنفر آنها از آمدن به نماز می شود، و ثانیا موجب بازی کردن و مشغول جمعشان نمود، زیرا اوال این کار موج

کردن سایر نمازگزاران به خودشان می شود، لذا برای اهل مسجد شایسته نیست چنین کاری کنند؛ بلکه 

ن را شایسته است آنها را در صفهای جداگانه قرار دهند تا از یکدیگر دور باشند تا مبادا بازی کنند و نمازگزارا

 اذیت کنند، و اگر یکی از آنها )زودتر از بقیه( وارد صف اول شد نباید وی را بیرون کرد، زیرا او از دیگران سبقت

«  تفصیل موضوع را میتوان در :فتاوی نور علی الدرب«. ) جسته و لذا به آن شایسته تر است، وهللا المستعان

 (. مطالعه فرماید ( .2/921)

 یا سنت : نماز جماعت واجب است

 در مورد اینکه نماز جماعت واجب است یا سنت  بین علمای اسالم در این مورد  اختالف نظر دارند:
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بعضی از علماء  گفته اند که نماز جماعت بر مردها فرض عین است و هرکس صدای آذان را بشنود  -1

عت برود وگرنه بشدت بر او فرض و واجب است حتما به جما ،،بشرطیکه فاصله مسجد خیلی دور نباشد 

گناهکار خواهد شد. و این رأی ابن مسعود و ابوموسی اشعری رضی هللا عنهما و نیز نظر عطاء و اوزاعی و 

 ابوثور و احمد و ابن حزم و شیخ االسالم رحمهم هللا نیز است.

نان اما بعضی دیگر علماء  گفته اند که نمازجماعت فرض کفایی است، یعنی اگر گروهی از مسلما -2

صاحب جماعت برگزار نمایند، فرضیت جماعت از دوش دیگر مسلمانان ساقط می شود، و این رأی امام 

 شافعی رحمه هللا است.

و بعضی دیگر از علماء  از جمله ) امام صاحب ابوحنیفه  وامام مالک (نیز فرموده اند که نماز جماعت سنت  -3

م صلی هللا علیه وسلم تاکید زیادی بر انجام آن داشتند مؤکده است، یعنی از سنتهایی است که پیامبر اسال

َوالَِّذی نَْفِسی بِیِدِه لََقْد َهَمْمت أَن آُمَر بَحطٍَب َفُیْحَتطَب،ثُمَّ »و هرگز آنرا ترک نکردند، تاجائیکه می فرمودند: 

)متفٌق « َخالَِف إِلی ِرَجاٍل فُأَحِرَّق َعلَْیِهْم بیوتهمآُمَر بالصَّالِة َفُیؤذََّن لََها، ثُمَّ آُمَر َرُجالً َفُیؤمَّ النَّاَس ثُمَّ أُ 

علیه(یعنی: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، قصد کردم که امر کنم هیزم جمع نمایند و سپس به 

برپا شدن نماز دستور دهم که برای آن آذان گفته شود و بعد کسی را مأمور سازم که به مردم امامت دهد و 

ا تخلف ورزم و به خانهء کسانی روم که به نماز بیرون نشده اند و خانه های شان را بر سرشان سپس از آنه

 بسوزانم.

اما چه نماز جماعت فرض عین باشد یا فرض کفایی یا سنت مؤکده، یک مرد مسلمان باید برای انجام 

 جماعت ترغیب باشد، به چند دلیل:

 اول اینکه:

ه این اجر را از دست بدهد او در خسران و زیان است، پیامبر صلی هللا اجر زیاد و بزرگی دارد، و کسی ک 

صالة الرجل فی الجماعة تضعف علی صالته فی بیته و فی سوقه خمسا و عشرین »علیه وسلم فرمودند: 

ضعفا، و ذلک أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلی المسجد الیخرجه إال الصالة، لم یخط خطوة إال رفعت 

ا درجة، وحط عنه بها خطیئة، فإذا صلی لم تزل المالئکة تصلی علیه مادام فی مصاله، اللهم صل علیه، له به

 متفق علیه«. اللهم ارحمه، و الیزال أحدکم فی صالة ما انتظر الصالة

شود، ثواب دارد؛ بدان جهت نماز جماعت بیست و پنج برابر نمازی که در خانه و بازار خوانده می»یعنی: 

دارد، رود، با هر قدمی که برمیگیرد و تنها برای خواندن نماز به مسجد وقتی شخص به خوبی وضوء می که

شود، پس هنگامی که نماز خواند تا زمانی که در محل برود و گناهی از او بخشوده میای باال میدرجه

ات بفرست، خداوندا! به او رحم گویند( خداوندا! بر او صلوفرستند )و مینمازش است، مالئکه بر او درود می

 «.کن، و تا زمانی که هر کدام از شما در انتظار نماز باشد گویا در نماز است

 دوم اینکه:

سنت پیامبرمان صلی هللا علیه وسلم این بوده که همیشه نماز جماعت خوانده، پس کسی که بر سنت  

ست داشته و نور ایمان و هدایت در قلبش پیامبر صلی هللا علیه وسلم حریص باشد، خدای متعال وی را دو
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سْبَعٌة ُیِظلُُّهم اللَُّه فی ِظلِِّه َیْوَم الَ ِظلَّ إاِلَّ ِظلُُّه.. َوَرُجٌل »می اندازد، و پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرمودند: 

 علیه.متفٌق ..« َقْلُبُه َمعلٌَّق بِاْلَمَساِجِد 

خود ی ای نیست، ایشان را در سایهی او سایهزی که جز سایههستند که خداوند در روهفت نفر »یعنی: 

 «.مردی است که دلش به مسجد وابسته است. -دهد . که یکی از آن هفت مورد پناه می

إّن َرُسول هللِا َصلَّی هللُا َعلَْیِه َوَسلََّم َعلََّمَنا ُسَنَن »و از ابن مسعود رضی هللا عنه روایت است که گفت: 

 . مسلم«اْلُهَدی الصَّالََة فی اْلَمْسجِِد الَِّذی ُیَؤذَُّن فِیهِ وإنَّ ِمْن ُسَنِن  اْلُهَدی؛

های هدایت، نماز های هدایت را به ما تعلیم فرمود و از جمله راهیعنی: پیامبر صلی هللا علیه وسلم راه

 جماعت در مسجدی است که در آن آذان گفته شود.

 سوم اینکه:

رگزاری جماعت این است تا مسلمانان با همدیگر جمع شده و روحیه برادری و اتحاد در بین یکی از اهداف ب 

آنها تقویت شود، تا همیاری و نوع دوستی در بینشان رشد کند و مشکالت جامعه کم و کمتر شود، پس اگر 

 قرار باشد هرکس در منزل بتنهایی نماز بخواند، یکی از شعائر دین اسالم تعطیل خواهد شد.

ما »َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّی هللُا َعلَْیِه َوَسلََّم یَُقوُل: »روایت شده است که فرمود:   از ابودرداء رضی هللا عنه

ْیطَاُن. َفَعلَیُکمْ  اَعِة، َفإِنََّما یَْأُکُل بِاْلَجمَ  ِمن ثاَلثٍَة فی َقْریٍَة وال بَْدٍو ال تَُقاُم فِیِهُم الصَّالُة إاِلَّ َقِد اْسَتْحَوَذ َعلَْیِهُم الشَّ

ِِ الَقاِصیَةَ  ْئُب ِمَن الَغنَم  رواه أبو داود بإِسناد حسن.« الِذّ

هر سه نفری که در روستا یا بیابانی )بادیه( »فرمودند: یعنی: از پیامبر صلی هللا علیه وسلم شنیدم که می

لبه و قدرت پیدا خواهد کرد، پس بر باشند و در میان آنان نماز جماعت اقامه نشود، حتماً شیطان بر آنها غ

 «.خوردشماست که جماعت را رعایت کنید! زیرا گرگ، تنها گوسفند دور از گله را می

 یادداشت :

افضل و سنت برای زنان آنست که نمازهای فرض را در منزل بتنهایی بخوانند، یعنی فضیلت نماز آنها در  

 منزل از نماز خواندنشان در مسجد بیشتر است.

زام حمید ساعدیه روایت است که او نزد پیامبر صلی هللا علیه وسلم آمد و گفت : ای رسول خدا من نماز ا

قد علمت أنک تحبین الصالة معی و صالتک »پشت سر تو را دوست دارم پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرمود: 

دارک. و صالتک فی  فی بیتک خیر لک من صالتک فی حجرتک، وصالتک فی حجرتک خیر لک من صالتک فی

«. دارک خیر لک من صالتک فی مسجد قومک، و صالتک فی مسجد قومک خیر لک من صالتک فی مسجدی

 (.1689ابن خزیمه )

ات دانستم که تو دوست داری با من نماز بخوانی، اما نمازت در اتاقت بهتر از نمازت در حجرهمی»یعنی: 

ات بهتر از نمازت در مسجد قومت ات است و نمازت در خانهانهات بهتر از نمازت در خاست و نمازت در حجره

 «.است و نمازت در مسجد قومت بهتر از نمازت در مسجد من است

نکته: نماز جمعه بر تک تک مردهای بالغ فرض عین است، و اختالفی ما بین علمای مذاهب در فرض بودن آن 

 مت او گناهکار است.بر مردها وجود ندارد، پس هرکس تخلف ورزد به اجماع ا
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 فواید ومصالح نماز جماعت 

 آشنایی اهل مسجد و مسلمانان با همدیگر.        -

 تعاون و همیاری با یکدیگر.        -

 سفارش نمودن همدیگر به حق و صبر نمودن بر آن.        -

 تشویق افراد متخلف از جماعت به شرکت در نماز.        -

 نماز خواندن بلد نیستند.آموزش کسانی که         -

 خشمگین ساختن منافقان )تا نفاق خود را بروز دهند( و مسلمانان از مسیر آنان دوری جویند.         -

 اظهار شعایر دین هللا در میان بندگانش.        -

 دعوت به سوی دین هللا با گفتار و عمل و...        -

 د؟ـفضیلت نماز جماعت در خانه یا مسج

 هیچ جای شک نیست که شرکت وخواندن نماز در  جماعت   بعنوان مأموم افضلتر و بهتر است، زیرا: در این

اوال: بسیاری از علماء  گفته اند که بر مرد مسلمان واجب است که در مسجد همراه با امام نماز بخواند، ترک 

 این واجب حرام است و او مرتکب  گناه می شود.

 ن واجب و حتی مستحب هم نیست.دوما: نماز جماعت برای زنا

 سوما: امامت کردن برای زنان یا حتی مردان فضیلت خاصی ندارد.

چهارم: قدم برداشتن به سوی مسجد به قصد ادای نماز جماعت، موجب کفاره گناهان صغیره است، چنانکه 

ضأ فأحسن الوضوء، ثم إذا تو».. از ابوهریره روایت است که پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرمود :  حدیثی در 

خرج إلی المسجد الیخرجه إال الصالة، لم یخط خطوة إال رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطیئة، فإذا صلی 

لم تزل المالئکة تصلی علیه مادام فی مصاله، اللهم صل علیه، اللهم ارحمه، و الیزال أحدکم فی صالة ما 

رود، با هر گیرد و تنها برای خواندن نماز به مسجد وء میوقتی شخص به خوبی وض».. یعنی: «.انتظر الصالة

شود، پس هنگامی که نماز خواند تا برود و گناهی از او بخشوده میای باال میدارد، درجهقدمی که برمی

گویند( خداوندا! بر او صلوات بفرست، فرستند )و میزمانی که در محل نمازش است، مالئکه بر او درود می

واضح «.به او رحم کن، و تا زمانی که هر کدام از شما در انتظار نماز باشد گویا در نماز استخداوندا! 

 ومعلومدار است شخصیکه میخواهد بنام خواندن نماز جماعت در خانه از این فضیلت ها محروم میگردد.

ای سایر مامومین بنابراین بهتر است که هرگاه مومن صدای آذان را شنید خود را به مسجد رسانیده وهمراه 

 نماز جماعت را اداء نماید وزنان میتوانند نماز خویش در منزل بجاء ارند .

 حکم اقامه در نماز جماعت: 

 خواننده محترم ! 

مستحب است بعد از اینکه  آذان به اتمام رسید ، و قبل از وارد شدن به نمازهای فرض، اقامه خوانده شود و 

 اقامه بصورت زیر است:

أکبر هللا أکبر، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن محمدا رسول هللا، حی علی الصالة حی علی الفالح، قد هللا »
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 «قامت الصالة قد قامت الصالة، هللا أکبر هللا أکبر، ال إله إال هللا

»  گوید تکرار کند. البته در هنگام شنیدن شنود آنچه را که مؤذن میمستحب است کسی که اقامه را می و

  (فقهاء)  علماء   باتفاق و« ال حول وال قوة إال باهلل  » باید گفت: « حی علی الفالح » و «  حی علی الصالة 

همین است   علم  یا شخصی دیگری بخواند ولی بهترنزد  اکثر اهل  و  اقامه را میتواند در قدم نخست مؤذن

است که  اقامه همانند آذان، برای ادای نماز جماعت ولی حکم همین   بگوید.  را  اقامه  خود  ،مؤذن  که :

فرض کفایه است، یعنی از میان جماعت نمازگزار باید یک نفر قبل از شروع نماز اقامه بخواند، اما برای نماز 

تنهایی، خواندن اقامه واجب نیست بلکه مستحب است که اقامه شود پس اگر احیانا انجام نشد، ایرادی بر 

 نخواهد داشت.نماز فرد وجود 

آذان و اقامه در یک منطقه فرض کفایه است، اما اگر کسی از روی فراموشی یا جهل » علماء میفرمایند:

( 6/54فتاوی الجنة الدائمة ) « داخل نماز شد، نمازش صحیح است. )نسبت به حکم آنها( یا هر دلیل دیگری

. 

و اقامه(: امر پیامبر صلی هللا علیه وسلم به آذان دلیل بر فرض بودن آنها )آذان » شیخ ابن عثیمین می گوید: 

و اقامه در چندین حدیث است، و ایشان در حضر و سفر آنرا ترک نکردند، و از طرفی علم به وقت نماز غالبا 

 38/  2) الشرح الممتع  )  ئر ظاهری اسالم هستند.اجز از طریق آنها حاصل نخواهد شد، و آنها جزئی از شع

. ) 

هرچند که اقامه برای نماز جماعت در منطقه ای فرض کفایه باشد، اگر به هر دلیلی ترک شود، خود بنابراین 

نماز صحیح است زیرا اقامه برای صحت نماز شرط نیست، ولی چون ترک فرض شده است همگی گناهکار 

رای کسی که تنها خواهند شد. اما در نماز تنهایی اگر عمدا هم ترک شود، مانعی ندارد زیرا اقامه و آذان ب

 نماز می خواند سنت است نه واجب.

 یادداشت :

تواند هنگام قضای آن آذان اگر کسی به علت خواب یا فراموشی، نمازش را )در وقت خود( نخواند، شرعاً می

و اقامه بگوید؛ بدلیل آنچه که ابوداود در ماجرای به خواب ماندن پیامبر صلی هللا علیه وسلم و اصحابش در 

و نخواندن نماز صبح )در وقت( روایت کرده که پیامبر صلی هللا علیه وسلم به بالل دستور داد تا برای سفر 

 (.432/106/2)ابوداود «.)قضای( آن آذان و اقامه بگوید

و اگر چند نماز را از دست داده بود کافی است که یک آذان بگوید ولی برای هر نماز اقامه کند؛ به دلیل  

إن المشرکین شغلوا رسول هللا صلی هللا علیه وسلم عن أربع صلوات یوم »که گفت :  حدیث ابن مسعود

الخندق، حتی ذهب من اللیل ما شاء هللا، فأمر بالال فأذن، ثم أقام فصلی الظهر، ثم أقام فصلی العصر، ثم 

وسلم را از  روز جنگ خندق، مشرکین، پیامبر صلی هللا علیه» «أقام فصلی المغرب ثم أقام فصلی العشاء 

چهار نماز مشغول داشتند تا آنچه خداخواست از شب سپری شد. آنگاه پیامبر صلی هللا علیه وسلم به بالل 

دستور داد که آذان بگوید، بالل آذان گفت و سپس اقامه کرد، پیامبر صلی هللا علیه وسلم نماز ظهر را خواند، 

 (179/115/1ترمذی )  «.اقامه را تکرار کرد سپس بالل برای خواندن نمازهای عصر، مغرب و عشاء هم
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 دیر رسیدن به نماز جماعت:

هرگاه شخصی دیر به نماز جماعت برسد ،حکم شرع همین است که :باید در هر حالتی که نمازگزاران قرار 

خیر به داشتند، او نیز قرار بگیرد.مثال اگر در سجده بودند او نیز پس از اینکه نیت نماز جماعت مینماید بدون تا

سجده برود یا اگر نمازگزاران در رکوع یا تشهد بودند او نیز به رکوع یا تشهد رفته وخود را به نماز جماعت 

 شریک سازد.زیرا دستور پیامبر صلی هللا علیه وسلم همین میباشد.

سلم طالب و معاذبن جبل روایت است که گفتند : پیامبرصلی هللا علیه ودر حدیثی از حضرت  علی بن ابی

هرگاه یکی از شما » )ترمذی ( « إذا أتی أحدکم الصالة واإلمام علی حال فلیصنع کما یصنع اإلمام »فرمود : 

 «.برای نماز )به مسجد( آمد، امام را در هر حالتی دید، به او اقتدا کند

وی محسوب می  بعد به هر تعداد رکعت که باقی مانده بود، با جماعت نماز خوانده و آن مقدار رکعت نیز برای

شود و پس از آنکه امام سالم داد و نماز را تمام کرد، او نباید سالم دهد بلکه بایستی بلند شود و تعداد 

 رکعات باقی مانده را خود به تنهایی ادامه و ادا کند.

اگر هنگامیکه به جماعت رسید و دید که بقیه در رکوع هستند، و او نیز موفق شد که در رکوع با جماعت 

مگام شود)یعنی رکوع را نیز با جماعت ادا کند( در اینصورت آن رکعت برای وی محسوب شده هر چند که ه

 فاتحه را نخوانده است.

ران برسد)یا در حالت قیام بعد از رکوع( رکعتی برایش محسوب نمی شود و باید اولی اگر در سجده به نمازگز

 پس از سالم دادن امام آن رکعت را نیز بخواند.

  إذا جئتم إلی الصالة ونحن سجود فاسجدوا وال تعدوها شیئا:»  آمده است  زیردر حدیثی حضرت ابوهریره

  و  کنید سجده  یافتید،  سجده  در  را  ما  و  نماز آمدید  به  هرگاه« )  ومن أدرک الرکعة فقد أدرک الصالة 

  یک  برایش  برود،  رکوع  به  و  دریابد  رکوعدر   را  امام  که و کسی  نیاورید  رکعت بحساب  یک  را  آن

  آید(.می  بحساب  رکعت

مثال فرض نمایید شخصی زمانی وارد مسجد می شود که نمازگزاران یک رکعت نماز )ظهر( را خوانده اند و 

حال در رکعت دوم به حالت رکوع می روند، اگر آن شخص موفق شود پس از نیت قلبی در رکوع )رکعت دوم( 

نمازگزاران بپیوندد و رکوع با آنها باشد، در اینصورت آن رکعت )یعنی رکعت دوم نمازگزاران( برای وی بعنوان به 

رکعت اول است.بعد امام به سجده رفته و تشهد اول نماز را می خواند ، شخص نیز باید تشهد را بخواند )هر 

رم را خوانده و سالم می دهد، او نباید چند او در رکعت اول است( بعد امام بلند شده و رکعت سوم و چها

سالم دهد و باید برخیزد و رکعتی دیگر بخواند زیرا تا االن او فقط سه رکعت نماز خوانده و الزمست رکعت 

چهارم را خود به تنهایی ادا نماید، بعد که برای رکعت چهرم خود بلند شد و به سجده رفت ، تشهد می 

 ازش تمام می شود.خواند و او نیز سالم داده تا نم

ولی اگر او زمانی به نمازگزاران می رسید که موفق نمی شد به فاتحه )مثال رکعت دوم( یا رکوع نمی رسید 

بلکه هنگام سجده بدانها ملحق شده، در اینصورت او می بایست پس از سالم امام در پایان نماز جماعت، 

 برخیزد و دو رکعت نماز بخواند.
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 یادداشت حکمی :

زاری در نماز چهار رکعتی در رکعت دوم به جماعت ملحق میشود و اشتباها با امام سالم میدهد، آیا گمازاگر ن

 شخص باید  نمازش را بطور کامل از نو بخواند یا اینکه بلند شود و باقیمانده نمازش را تکمیل کند؟

مام سالم دهد، اگر چه حتی اگر شخصی  به رکعت اول و یا دوم و یا سوم نماز جماعت نرسد و اشتباها با ا

صحبت نیز کرده باشد، باید بلند شود و بقیه نمازها را بخواند، و سپس بعد از اینکه نمازش را تمام کرد و 

 :رضی هللا عنه که گفت ابوهریره سالم داد باید دو سجده سهو را ادا کند، بدلیل روایت

فقال له ذوالیدین : أقصرت الصالة أم نسیت یا انصرف من اثنتین،  صلی هللا علیه و سلم أن رسول هللا» 

صلی  : أصدق ذوالیدین؟ فقال الناس : نعم فقام رسول هللاصلی هللا علیه و سلم رسول هللا؟ قال رسول هللا

)متفق علیه(، « فصلی اثنتین أخریین ثم سلم، ثم کبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع هللا علیه و سلم

بعد از خواندن دو رکعت سالم داد. ذوالیدین به اوگفت : ای رسول هللا آیا نمازرا  و سلم صلی هللا علیه پیامبر»

گوید؟  مردم گفتند فرمود : آیا ذوالیدین راست می صلی هللا علیه وسلم کوتاه کردی یا فراموش کردی؟ پیامبر

م داد، سپس أهلل اکبر گفت و بلند شد و دو رکعت دیگر نماز خواند و سال صلی هللا علیه و سلم : بله، پیامبر

 «.تر از آنها سجده برد سپس سرش را بلند کردهای دیگرش یا طوالنیمانند سجده

  :ترتیب جماعت دونفری

در این شک نیست که جماعت دو نفر صحیح است. ودر شرع کمترین عدد برای نماز جماعت دو نفر میباشد 

 و میتوانند با هم نماز جماعت بخوانند.

فر مرد بودند باید یکی از آنها  امام شود  و دیگری بعنوان ماموم در سمت راست وی و برابر وی اگر دو ن

بایستد و اگر زن ماموم بود باید پشت سر مرد بایستد و اگر یک نفر دیگر به آنها اضافه شد باید آن دو نفر به 

ت امام و زن در پشت سر آنها عقب بروند ولی اگر یک نفر زن به دونفر مرد اضافه شدند،مرد در سمت راس

 باید قرار گیرد.

اگر   می شود،  تشکیل  جماعت  باشد  امام  همراه  اگر یکنفر »در فقه السنه سید سابق آمده است: 

  باشد. زن  یا  یکنفر طفل جوان   آن  چه

پیامبر   شب  ،ماندم  »  میمونه»   امخاله  منزل  در  شبی«   : که  است  روایت  عباس  ابن  در حدیثی  از

  در  و  نماز بخوانم  وی  با  که نیز برخاستم  من  بخواند،  را  نماز شب  که برخاست  صلی هللا علیه و سلم

  روایت  به» )  داد  قرار  خود  راست  طرف  در  مرا  و  مرا گرفت  سر  که، ایستادم  ایشان  چپ  طرف

 .(محدثین  جماعت

من استیقظ »  پیامبر صلی هللا علیه و سلم فرمود:  ،که  اندگفته ابوهریره  و  ابوسعید همچنان در حدیثی 

بیدار   شب  در  هر کس«  ) من اللیل فأیقظ أهله فصلیا رکعتین جمیعا کتبا من الذاکرین هللا کثیرا والذاکرات 

بیاد   کهزنانی   و  مردان  از جمله  نماز خواندند،  رکعت  دو  جماعت  به  و  نیز بیدار کرد  زنش را  و  شد

 ( ابوداود.  روایت  به  آیند( )می  حساب  به  ،است  رفته  سخن  از آنها  آیه  آن  در  و  هستند  خدا

  خود  یاران  با  پیامبر صلی هللا علیه و سلم  چون  آمد،  مسجد  به  ردیم» :که است  روایت  از ابوسعید
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  با  و  کند صدقه  مرد  این  بر  کهکیست « )  من یتصدق علی ذا فیصلی معه؟» فرمود:  بود،  خوانده  نماز

  و  ابوداود  و  داحم  روایت  به  .“خواند  نماز  وی  با  و  برخاست  یکی  ،(بخواند؟  نماز جماعت  وی

  با  بود که  صدیق  ابوبکر : که است   گفتهابی شیبه   ابن  و  .است  دانسته  »حسن»    را  آن  کهترمذی

  جماعت  نماز  قبال  ،مسجدی  در  اگر  اینکه  بر  کرده  استدالل  حدیث  بدین  ترمذی  خواند.  نماز  وی

  نماز  مـسجد  آن  در  توانندمی  اند،نرسیده  را  اول  جماعت  نیز  ریدیگ  گروهیبود،   شده  خوانده

  از  دیگر  و گروهی  .است  چنین  نیز  اسحاق  و  احمد  رای  که است  گفته  او  دارند.  بر پا   جماعت

  جماعت  نماز  از اقامه  بعد  گویند:می  شافعی  و  المبارک  و ابن  و مالک  سفیان  جمله  از  علم  اهل

  را  خود  نماز  انفرادی  بطور  بلکه  دارند،  بپای  را  جماعت  نماز  توانندنمی  دیگر  گروهی، مسجدی  در

  فلسفه  با  و  است  حرام  اختالف  بـدون  واحد  مکان  و  زمان واحد  در  ،جماعت  تعدد  اما)  -  بخوانند.

 «  دارد(  منافات  نماز جماعت

  یا  نفر  دو  اگر  و  امام  راست  طرف  در  باشد  یکنفر  اگر  ماموم  کهاست   مستحب »یز آورده است:و ن

  پیامبر صلی هللا علیه و سلم»   :که است  روایت  جابر  از  چون  بایستند.  او  سر  پشت  باشند  بیشتر

  چرخاند  مرا  و  مرا گرفت  دست  او  و  ستادمای  ایشان  چپ  طرف  در  من  و  بخواند  نماز  که برخاست

  ایستاد،  ایشان  چپ  طرف  در  او  و  جابر بن صخر آمد  سپس  قرار داد،  خود  راست  طرف  در  اینکه  تا

  اینکه  تا  کشاند  عقب  به  را  و ما  را گرفت  ما  هر دوی  دست  پیامبر صلی هللا علیه و سلم  آنگاه

   ابوداود.  و  مسلم  روایت  به  .»داد  جای  سر خود  پشت

  قرار نگیرد، اگرآن  مردان  بایستد و در صف سر مردان  پشت  او تنها  باید  آمد،  جماعت  اگر زنی به نماز

  .است  صحیح  نمازش  جمهور علماء   به رای  گرفتجای   مردان  در صف  آمد  زن

پیامبر صلی هللا علیه و سلم « ملیکة » ت شده است که مادر بزرگش  در حدیثی دیگر از انس ابن مالک روای

را به خوراکی که اماده کرده بود دعوت کرد و از آن خورد و سپس گفت: بلند شوید تا نماز را بر پا داریم. انس 

گفت: من حصیر خود را که بعلت کهنگی سیاه شده بود آب بر آن پاشیدم و سپس پیامبر صلی هللا علیه و 

سلم روی آن )برای نماز( ایستاد و من و یتیم )ضمیر بن سعد الحمیری( پشت سر پیامبر صلی هللا علیه و 

سلم ایستادیم و پیرزن )مادر ُسلَیم( پشت سر ما ایستاد، و سپس پیامبر صلی هللا علیه و سلم دو رکعت 

 نماز خواند و رفت.

 یادداشت :

هنگام شب عروسی خویش  میتوانند دو رکعت نماز با جماعت در روایات اسالمی آمده است :عروس وداماد  

 را بر پادارند،  ولی عروس باید  پشت سر داماد ایستاده شود  نه همردیف با او.

 چیست؟ تفاوت  زنان و مردان در نماز جماعت

یر زموارد ( گفته است: تفاوت زنان و مردان در نماز جماعت در 3/455رحمه هللا دركتاب )المجموع   امام نووی

 است:

 اول: آن گونه كه نماز جماعت برای مردان تأكید شده است برای زنان تأكید نشده است.
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 ایستد.امام جماعت زنان برای زنان در وسط صف می دوم :

ْتَنا َعائَِشُة َفَقاَمْت بَْیَنُهنَّ فِى » درحدیثی آمده است :  )سنن « وبَةِ ِة اْلَمْکتُ الَ لصَّ اَعْن َرْیطََة اْلَحَنِفیَِّة َقالَْت أَمَّ

(.از ریطه حنفیة روایت است که عائشة رضی هللا عنها ب  الدارقطنی ، اب َصالَِة النَِّساِء َجَماَعًة َوَمْوقِِف إَِماِمِهنَّ

ما را در نمازفرض امامت کرد و در میان زنان ایستاد . )امام نووی در الخالصة فرموده: اسناد این حدیث صحیح 

وال تقدمهن امرأة ولکن تقوم فی » و حدیث قبلی که آنحضرت فرمود: ( ۲۴۴،  ۴ء السنن ، جلد است ، إعال

 و هنگام نماز جماعت هیچ زنی جلوی زنان دیگر نه ایستد بلکه وسط آنها در میان صف بایستد .« وسطهن

به خالف ایستد، سوم : هرگاه یك زن خواست پشت سر مردان نماز جماعت بخواند، پشت سر مردان می

 مرد كه باید در كنار مردان بایستد.

 های آخر است.   های آنان، صفچهارم: هرگاه در نماز جماعت با مردان شركت كردند، بهترین صف

 شود.دالیل که درفوق بدان اشاره شده از آن بوضاحت تام  حرام بودن اختالط مردان و زنان كامالً دانسته می

 خواندن نماز وتر با جماعت :

درماه مبارک  رمضان خواندن نماز شب با جماعت سنت است، چه نماز تراویح باشد که مستقیما بعد از نماز 

عشاء خوانده میشود و چه نمازی که در آخر شب در ده شب اخیر رمضان خوانده میشود، زیرا پیامبر صلی 

، ولی کم کم اصحاب به او هللا علیه و سلم هنگامی که نماز شب را در مسجد میخواند، بصورت فرادی بود

اقتدا کردند تا اینکه جماعت بزرگی تشکیل شد، ولی سپس پیامبر صلی هللا علیه و سلم از ترس اینکه نماز 

قیام اللیل بر امتش فرض شود آنرا بصورت جماعت ترک کرد و دوباره خودش آن نماز را بتنهایی میخواند، 

خالفتش برگرداند و احیاء کرد، و مردم را که میدید متفرقه و یا  بنابراین عمر رضی هللا عنه این اصل را هنگام

گروه گروه نمازهای شبشان را بر پا میدارند به تشکیل یک جماعت فراخواند، و تشکیل این نماز جماعت در 

قیام اللیل در شب رمضان بود، که همان نماز تراویح باشد، بنابراین خواندن نماز تراویح در شبهای رمضان با 

جماعت سنت است و پیامبر صلی هللا علیه و سلم به نماز شب جماعتی در رمضان تشویق کرده است 

)روایت ائمة ستة(، یعنی:  کسی « من قام مع امامه حتی ینصرف کتب له قیام لیلة» بصورتیکه میفرماید: 

غ شود، پاداش خواندن نماز که همراه امامش نماز )جماعت قیام اللیل( را بر پا کند تا اینکه امام از نماز فار

 تمامی شب را خواهد داشت.

ولی در غیر رمضان خواندن نماز شب صورت جماعت سنت نیست، ولی اگر گاهگاهی بصورت جماعت بخواند 

ممانعتی  ندارد، مثال کسی در خانه مهمانی داشته باشد و با او نماز شب را بصورت جماعت بخواند، زیرا از 

و سلم وارد نشده است که بصورت مستمر نماز شب را با جماعت بخواند، لذا برخی از پیامبر صلی هللا علیه 

 » :علماء  از قبیل ابن تیمیة رحمة هللا علیه نماز شب را با جماعت بصورت مستمر بدعت میداند و میگوید

وف و نماز سنت بصورت جماعت دو نوع هستند: یکی از آنها که نماز جماعتش سنت است از قبیل نماز کس

استستقاء )طلب باران( و قیام اللیل رمضان، و این نمازها بهتر است بصورت جماعت خوانده شوند، همانطور 

که در سنت پیامبر صلی هللا علیه و سلم وارد شده است، و دوم، نمازهایی هستند که بصورت جماعت 

و مانند اینها، و این  خواندن سنت نیست مانند نماز شب و سنتهای رواتب و نماز ضحی و تحیة مسجد
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نمازها را اگر بعضی اوقات با جماعت بخواند جائز است، ولی اگر بصورت مستمر با جماعت خوانده شوند 

مشروع نیست و بدعت ناپسندی است، زیرا پیامبر صلی هللا علیه و سلم و صحابه و تابعین برای نمازهای 

بر صلی هللا علیه و سلم در برخی اوقات این نمازهای رواتب با یکدیکر بصورت جماعت نمیخوانده اند، و پیام

سنت را با گروه اندکی از صحابه بصورت جماعت میخواند و نماز شب را به تنهایی میخواند، ولی هنگامی که 

ابن عباس شب هنگام نزد پیامبر صلی هللا علیه و سلم بود با ایشان نماز شب را با جماعت خواند، و یک 

جماعت خواند، و شب دیگری با ابن مسعود نماز جماعت خواند، و همچنین شبی با شب با حذیفه نماز 

عتبان بن مالک انصاری نماز را بصورت جماعت خواند و همچنین با انس و مادرش و یک یتیم نماز جماعت 

 خواندند، و عموم نمازهای سنتش بصورت فرادی میخواند  )الفتاوی الکبری(

شب را در غیر رمضان با دوستان و یا اشخاص دیگر مانند همسرش و یا دیگران بنابراین اگر گاهگاهی نماز 

بصورت جماعت بخواند اشکالی ندارد، ولی بصورت مستمر چنین کاری را انجام ندهد زیرا استمرار در خواندن 

را نماز سنت بصورت جماعت از سنت پیامبر صلی هللا علیه و سلم نیست و صحابه و تابعین نیز چنین کاری 

 انجام نمیداه اند.

 فضیلت تکبیر االحرام امام :

یکی ازموضعاتی مهمی که در اخیر این باب  میخواهم خدمت خوانندگان محترم تقدیم بدارم  ،فضلیت تکبیر 

 االحرام امام میباشد .

از جمله امور مستحب و سنت، همین است که شخص مسلمان برای ادای  نماز جماعت بایدخود را به 

تکبیرة االحرام امام برساند . طوریکه در شرع اسالمی در فضیلت این موضوع روایت متعددی از علماء هنگام 

اسالمی وارد گردیده است که ازجمله  امام ترمذي از انس بن مالک رضي هللا عنه در این مورد  چنین روایت 

 فرموده است :

 أَْرَبِعیَن َيْوًما فِي َجَماَعٍة ُيْدِرُك التَّْكبِیَرَة اأْلُولَى ، ُكتِبَْت َمْن َصلَّى لِلَّهِ »رسول هللا صلي هللا علیه وسلم فرمود: 

هرشخصیکه  چهل روز نمازش را در »(يعني: 241ترمذي )« لَُه بََراَءتَاِن : بََراَءٌة ِمْن النَّاِر ، َوبََراَءٌة ِمْن النَِّفاقِ 

اين .«شود: نجات از آتش جهنم و برائت از نفاق مي جماعت با تکبیره اإلحرام بخواند، برايش دو برائت نوشته

حديث بصورت موقوف ازحضرت  انس بن مالک رضي هللا عنه روايت شده وبرخی از علماء این حدیث را مرفوع 

دانسته اند ، ولي امام ترمذي و دارقطني گفته اند که موقوف بودن حديث راجح است، وشیخ الباني حديث 

 است.  را حسن و مرفوع دانسته 

 خواننده محترم !

ف سلف صالح در مورد تکبیرة االحرام امام درنماز جماعت روایت گردیده است  بشرح ربرخی از فضایل که از ط

 ذیل میباشد. 

مجاهد گفته است :شنیدم مردي از اصحاب پیامبر صلي هللا علیه وسلم ، و او کسي بود که در غزوه ي  -1

 ت: آيا به نماز جماعت ما رسیدي؟بدر اشتراک داشت، به پسرش مي گف

 .فرزندش گفت: بلی
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 مرد گفت: به تکبیرة االحرام آغازين هم رسیدي؟

 .پسر گفت: خیر

پدرش گفت: اگر آنرا از دست نمي دادي، براستي که از صد شتر سیاه چشم برايت بهتر بود.)مصنف عبد 

 .(2021الرزاق  )

بشمار میرود میفرماید: به مدت پنجاه سال تکبیرة االحرام سعید بن مسیب رحمه هللا که از کبار تابعین  -2

 . (163/ 2آغازين جماعت را از دست ندادم. )حلیة األولیاء  )

وکیع  استاد امام شافعي میفرماید :کاکاش نزديک به هفتاد سال تکبیرة االحرام اول )نماز جماعت( را از  -3

و نديدم که او رکعتي را از دست داده باشد. )مسند ابن دست نداد، و من نزديک به دوسال کمتر از او بودم 

  . (755الجعد  )

و از إبراهیم نخعي روايت است که گفت: هرگاه کسي را ديدي که نسبت به دريافتن تکبیرة االحرام آغاز  -4

 . (215/ 4جماعت سستي مي کند، دستت را از او بشور )يعني خیري در او نیست(. )حلیة األولیاء  )

حیي بن معین گفت: شنیدم که وکیع مي گفت: کسي که تکبیرة االحرام اول را درنیابد پس انتظار خیر ي -5

 . (2652آنرا نداشته باشد ) شعب اإليمان  للبیهقي )

 ابن حجر رحمه هللا گويد:

 (131/ 2التلخیص الحبیر  )«.)آثار منقول زيادي از سلف در مورد فضیلت دريافتن تکبیرة االحرام وارد است»  

 .بنابراين بايد نسبت به رسیدن تکبیرة الحرام آغازين امام در نماز جماعت حريص بود.

 طریقه در یافت فضیلت تکبیر االحرم  امام :

 در مورد اینکه ماموم چگونه میتواند فضیلت تکبیرة االحرام را بدست ارد علماء در مورد میفرمایند :

تکبیرة االحرام امام، فضیلت آنرا دريافته است و بايد تکبیر ماموم بدون اول: ماموم با حضورش در وقت گفتن 

 .تاخیر بعد از تکبیر امام باشد

 .دوم: ماموم فضیلت آنرا تا زمانیکه هنوز امام شروع به فاتحه نکرده دريافته است

لت تکبیرة االحرام را سوم: هرگاه ماموم قبل از اينکه امام قرائت فاتحه را بپايان برساند به وي برسد، او فضی

دريافته است. و اين قول وکیع است چنانکه هنگامي که از او در مورد حدود تکبیرة االولي مي پرسند او جواب 

 (3/219لألصبهاني )«) طبقات المحدثین«.»تا زمانیکه هنوز امام قرائت فاتحه را تمام نکرده است»مي دهد: 

. 

اول به امام برسد، او فضیلت تکبیرة الحرام را دريافته است زيرا  چهارم: هرگاه ماموم در هنگام قیام رکعت

 .محل و وقت تکبیرة االحرام، قیام رکعت اول است

پنجم: امام صاحب ابو حنیفه )رح ( میفرماید که : ماموم فضیلت تکبیرة االحرام را تا زمانیکه امام به رکوع 

 /4(،   المجموع  )11/ 3(،   الفتاوى الهندية  )4/131رکعت اول میرسد ،بدست اورده میتواند .)رد المختار )

206).  

از مجموع نظریات پنچگانه فوق ، بنظر مي رسد که قول  صحیح دراین مورد قول اول است ، که : )ماموم با 
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حضورش در وقت گفتن تکبیرة االحرام امام، فضیلت آنرا دريافته است و بايد تکبیر ماموم بدون تاخیر بعد از 

 .( واین  قول جمهور علما از جمله امام صاحب شافعی ، امام صاحب حنبل نیز مي باشد.ر امام باشدتکبی

 میفرماید :امام نووي 

مستحب آنست که ماموم بر رسیدن به تکبیرة االحرام آغازين امام محافظت و تداوم داشته باشد، و چندين »

آنها آنست که ماموم شاهد و شنونده ي تکبیرة  قول در مورد وقت دريافتن آن وارد شد است که صحیح ترين

االحرام امام در آغاز نماز باشد و او نیز بعد از وي تکبیر بگويد، چنانکه بعد از آنزمان برسد ديگر فضیلت آنرا از 

 .(446/ 1)روضة الطالبین وعمدة المفتین  )« . دست داده است...

 و امام ابن رجب گويد: 

احمد ذکر کرده؛ کسیکه  در لحظه ي تکبیرة االحرام امام همراه او نباشد پس او  ابراهیم بن حارث از امام»

 .«فضیلت آنرا درنیافته است

وکیع گفته است: کسي که با امام خود آمین )بعد از فاتحه( را دريابد، پس او فضیلت تکبیرة » ومی افزاید : 

رد کرده و مي گويد: فضیلت تکبیرة االحرام جز با  االحرام با امام را دريافته است. ولي امام احمد اين گفته را

  .رسیدن به تکبیرة االحرام امام حاصل نمي شود

 و ابن مفلح رحمه هللا مي گويد: 

«. جماعتي گفته اند: فضیلت تکبیرة االحرام اول جز با حضور در لحظه گفتن تکبیر امام حاصل نمي شود.»

 . (1/521)الفروع  البن مفلح )

رسیدن به تکبیرة االحرام امام فضیلت است، و اين امر با حضور ماموم در هنگام تکبیر امام » و حجاوي گفته: 

 « .و گفتن تکبیر توسط او بعد از تکبیر امام حاصل مي شود

 شیخ صالح فوزان مي گويد:

لخص الفقهي  الم«)فضیلت تکبیرة االحرام جز با حضور ماموم در هنگام تکبیر امام حاصل نمي شود.» 

(1/140) 

 و شیخ ابن عثیمین میفرماید :

سنت آنست که هرگاه امام تکبیر گفت تو نیز بعد از وي تکبیر بگويي تا فضیلت تکبیرة االحرام را بدست »

يعني: هرگاه امام تکبیر « إذا كبر فكبروا»آوري، چنانکه از پیامبر صلي هللا علیه وسلم ثابت شده که فرمود:

بر ترتیب و تعقیب داللت دارد، يعني از لحظه اي که « فکبروا»ز تکبیر بگويید، حرف )فاء( در گفت پس شما نی

امام تکبیر مي گويد و صوت او با )راء( در )هللا اکبر( قطع مي شود، تو نیز تکبیر بگو و نبايد در آن لحظه به چیز 

ل به اين موارد در آن لحظه باعث ديگري مشغول باشي، نه دعا و نه سخن گفتن با پهلوي خود، زيرا اشتغا

 .(2/192لقاء الباب المفتوح  )«.)خواهد شد تا فضیلت تکبیرة االحرام را از دست بدهي
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