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  بسم هللا الرحمن الرحيم

   ل وفضيلت نماز در آنـمح
  

 خواندن نماز در کعبه :
بشمار ميرود ،  درکره زمين  با فضليت ترين مکان عبادتی مسجد کعبه در شهرمکه معظمه، کهقبل از همه بايد گفت 
  ميباشد .منوره مسجد نبوی در شهر مدينه  وبعد از مسجد کعبه 

اختالف در بين علماء  دارايی فضليت بيشتر اند ، ) مکه و مدينه( دو شهر اين از  یکدام يک در مورد اينکه 
(رحمه هللا) احمدبن حنبل و يارانشان صاحب امام شافعی و  .امام صاحب ابو حنيفه ، امام صاحبوجود داردنظر

  :  که  بااستناد به حديث عبدهللا بن زبير بر اين عقيده اند
صاله فی مسجدی هذا « فرموده اند :   صلی هللا عليه و سلم پيامبر اکرم  زيرامدينه فاضل تر است نسبت به مکه 

 » ی مسجدی افضل من الف صاله فيما سواه اال مسجدالحرام و صاله فی المسجد الحرام افضل من مائه صاله ف
يک نماز دراين مسجد من از هزار نماز در غير آن برتر است مگر مسجد الحرام و يک نماز در مسجدالحرام   (يعنی

 )از صد نماز در اين مسجد من برتر است.
برتر است نسبت به مکه ، وی استدالل مدينه :   بدين عقيده است که مالک (رحمه هللا) صاحب امام  ولی در مقابل 

  ساخته ومی افزايد :هللا عليه وسلم مستند مبر صلی ارا به اين حديثی پي خويش
بار الها  « :فرمودند ، زمانيکه پيامبر اسالم شهر مکه از دست مشرکين ترک ميگرد وبه مدينه  اغاز به هجرت کرد 

ترين سرزمين نزد  ، تو می دانی که آنان مرا از دوست داشتنی سرزمين نزد من بيرون راندند، پس مرا در محبوب
  ».خود سکونت ده 
  خواننده محترم !

مکه مکرمه بلدالحرام محبوب ترين شهردرنزد هللا تعالی (ج) وپيامبر صلی هللا عليه وسلم ،قبله مسلمانان، ومحل 
  مالقات مومنان ميباشد.
است حرمت بخشيده اين شهررابه خاطرتعظيم وجاللش،ازروزی که زمين وآسمان راپيداکرده پروردگار با عظمت ما 

که غرض عبادت خداوند (ج)درروی زمين نهاده شده،قراردارد وهمين   درين شهرکعبه شريفه اولين خانه يی است.
  .جهت هم مکه مکرمه حرمت آن بزرگترگرديده است

ثواب اعمال وعبادت درمکه معظمه نسبت به ديگرشهرهاواماکن زيادوبيشتراست،وثواب واجريک طوريکه گفتيم 
 رين شهرمعادل يک صدهزارنمازدرغيرآن است وبه خاطرعظمت بيت هللا ،مکه مکرمه هم عظمت پيدامی کندنمازد

وازجهت حرمت آن،حرمت مکه مکرمه هم به ميان آمده وازجهت امان بيت هللا الحرام،مکه مکرمه هم امان پيداميکند 
   طوری که هللا تعالی فرموده :

اين هم داللت به امان وعظمت مکه  ) سوره آل عمران97آيت » (باشدوهرکسيکه به آن داخل گرديددرامان مي«
) هکذا پيامبر سوره البلد1آيت» (سوگندبه اين شهر« مکرمه می کندکه هللا تعالی به اين شهرسوگنديادنموده وفرموده

  صلی هللا عليه وسلم در مورد عظمت مکه ميفرمايد : 
خداهستی ومحبوب ترين شهردرنزد خداوند(ج)ميباشی،اگرمن ازتوبيرون که تو(مکه)بهترين زمين هللا  سوگندبه «

  )  2539،ترمذی حديث نمبر2513 فحه،درامی ص3،5 فحه روايت احمدج ،ص» ( نميشدم هرگزازتوبيرون نميرفتم
خداوندج شهرهاراانتخاب  «ابن ماجه ازعبدهللا بن عدی بن الحراءازحضرت کعبه (رضی) روايت است که گفت :هکذا 

  .)  3740بيهقی  »(مود وبهترين شهردرنزد اوتعالی بلد الحرام مکه مکرمه استن
  مينويسد :امام ارزقی  
خداوند هيچ فرشته ای را به سوی زمين روانه نمی کند ، مگر اين که او را فرمان دهد نزد عرش احرام بسته ،  

  تلبيه بگويد ، هفت بار خانه خدا را طواف کند و سپس در داخل کعبه مشرف دو رکعت نماز به جای آورد.
سلم) فرموده اند : هرروز صدو بيست رحمت  از ابن عباس (رضی هللا)روايت شده است که پيامبر (صلی هللا عليه و 

خداوند بر اين بيت نازل می شود ، شصت رحمت برای طواف کنندگان ، چهل رحمت برای نماز گزاران و بيست 
  رحمت برای نگاه کنندگان ( به کعبه ) است .

  در کعبه : عبادتثواب وفضيلت 
با فضيلتر )  مسجد کعبه ( مسجد الحرمعبادت نماز دراجر وثواب طوريکه در فوق ياداور شديم که 

که بيت قديم و (مسجد کعبه به ، اين اجر وثواب مختص است روی زمين باالتر از همه مساجد و
  ، وشامل ساير مساجد شهر مکه نميگردد .بوده )  شود قسمت توسعه يافته انراشامل می
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صالةٌ فی « بيان گرديده است :صراحت به در حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم اين حکم طوريکه 
خواندن يك نماز در مسجد من بهتر »  ( مسجدی هذا أْفَضُل ِمْن ألف َصالٍَة فيما ِسواهُ إالّ َمْسِجَد الَكْعَبة

كه ثواب نماز آن از ) است از هزار نمازی، كه در مسجدی ديگر خوانده بشود به جز مسجدالحرام
  .)1396مسلم حديث شماره ( (. نماز خواندن در مسجد من نيز بيشتر است)

از جانب ديگر فضيلت مسجد کعبه در حديثی ديگری که در آن فضليت مسجد نبوی در مدينه بيان 
  معلوم ميگردد .بخوبی گرديده است 

َحاُل إِالَّ إِلَى ثَالثَِة َمَساِجدَ « در حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم امده است :  اْلَمْسِجدِ  :ال تَُشدُّ الّرِ
و بار و بنه ) شود (  به سوی هيچ مسجدی قصد سفر نمی .»اْلَحَراِم، َوَمْسِجِدی هذا، َوَمْسِجِد األَْقَصى

) و مسلم 1189بخاری (( .جز به سوی مسجدالحرام، مسجد من و مسجد أقصی)  (شود بسته نمی
)1397(.  

طوريکه مالحظه ميفرمايد در اين حديث در جنب اينکه فضليت عبادت در اين مساجد را نشان ميدهد 
نيز عبادت به ساير مساجد روی زمين ، را فضيلت ممنوعيت ونامشروع  بودن مسافرت را به قصد 

بنابراين حكم مضاعف بودن ثواب مختص به مكانی است كه قصد سفر و شد رحال به بيان ميدارد . 
  شمرده شده است .جايز در شرع بيان وآن 

  محدوده مسجد مکه :
دربر  حرم شريف را کدام حصه ای از وافضليت نماز در شامل در مورد اينکه محدوده مسجد کعبه 

  علماء ميفرمايند :،ميگيرد 
حرم هستند همگی افضلتر   مکه اللخصوص مساجدی که داخل در محدوده خواندن در مساجد نماز  

  . از مساجدی هستند که خارج از آن محدوده قرار دارند
حديبيه   پيامبر صلی هللا عليه وسلم در منطقه ميا ورند : زمانيکه علماء در اين مورد استدالل 

سکونت يافتند، و قسمتی از حديبيه داخل در حرم و قسمتی خارج از حرم می باشد، ايشان در 
(قسمتی از حديبيه که) در حرم بود نماز خواندند، در حاليکه ايشان صلی هللا عليه وسلم در مکانی 

فضل بودن نماز از حديبيه سکونت کرده بودند که در خارج از حرم قرار داشت. و اين امر داللت بر ا
  را نيز دارد.در محدوده حرم مکی 

شده نميتواند . ( تفصيل موضوع بر فزونی يافتن (ثواب نماز بمانند مسجد کعبه)  یدليل البته اين امر
  مطالعه فرمايد. ).12/395» (فتاوى الشيخ ابن عثيمينرا ميتوان در 

داخل مسجد کعبه است  در مسجد کعبه آ  به اساس استدالل فوق در يافتيم که هدف از فضليت نماز بن
پيامبر صلی هللا عليه وسلم چرا که در حديثی  تمامی  محدوده حرم مکی يا تمام شهر مکه، نه
     ».َصالةٌ فِی َمْسِجِدی َهَذا َخيٌر ِمْن أَْلِف َصالٍة فِيَما ِسَواهُ، إِالَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ « فتيم که :يادر

نماز خواندن در مسجد من، هزار بار بهتر از نماز خواندن در ساير «يعنی:)    1190(بخارى:
  ».مساجد است بجز مسجد الحرام

بنابراين فضيلت نماز خواندن در مسجدالحرام از هزار بار نيز بيشتر است. چنانکه در روايتی ديگر 
احمد رحمه  ) و در مسند امام2/1012صحيح مسلم   »(افضل من الف صالة «در صحيح مسلم آمده:
يعنی فضيلت نماز » و صالة فی مسجدالحرام أفضل من مائة صالة فی هذا. «..هللا، اضافه ای دارد:

  .) 4/5خواندن در مسجدالحرام صد برابر مسجدالنبی است. (مسند امام احمد 
مسجدالحرام و فضيلتی که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در   خالصه اينکه، علماء  در مورد محدوده 

مورد نماز آنجا خبر داده اند اختالف نظر دارند، که بنظر می رسد رای صحيح اين باشد که اين 
با تمام صراحت گفته فزونی در ثواب فقط مختص مسجد کعبه باشد نه خود شهر مکه، بنابراين 

 شده نميتواند .دراء شهر مکه فضيلت مسجدالحرام را هوتل  نماز خواندن در ميتوانيم که 
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  مسجد الحرم :محدوده 
را ارائه داشته اند که قول عمده آن بشرح ذيل  اقوال متعددیعلماء  درمورد محدوده مسجدالحرام 

    ميباشد :
  : مسجدالحرام همان کعبه است. اول

  دوم: کعبه واطراف آن.
َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إَِلى اْلَمْسِجِد األَْقَصى «رموده خداوند:ـبه دليل اين ف   ُسْبَحاَن الَِّذی أَْسَرى بِعَْبِدِه َليالً ِمّ

).يعنی: منزه است آن (خدايى) 1 -أسراء » ( الَِّذی بَاَرْكنَا َحْولَهُ ِلنُِريهُ ِمْن آياِتنَا إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع البَِصيرُ 
ايم  بانگاهى از مسجد الحرام به سوى مسجد االقصى كه پيرامون آن را بركت دادهاش را ش كه بنده

در اينجا منظور نفس  هاى خود به او بنمايانيم كه او همان شنواى بيناست.  سير داد تا از نشانه
  مسجد يعنی کعبه و اطراف آن است.

  يادداشت توضيحی :
سوره   1خوانندگان محترم در مورد( آيه :در اينجاء الزم ميدانم توضيحاتی مختصری را خدمت 

ِ َعَليِه ِ َوَسلََّم از مكه  َّc اسراء) ارائه بدارم ، زيرا تعدادی از مفسرين بدين عقيده اند که پيامبر َصلَّى
  .به اسراء برده شد هانی  ( رضی هللا عنها)  ام   و از خانه

ُسْبَحاَن الَِّذی أَْسَرى بَِعْبِدِه َليال ِمَن « :  در جواب اين تعداد مفسرين بايد که تفسير دقيق اين ايه
اش را شب هنگام از مسجدالحرام به ( پاك است ذاتی كه بنده»  اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إَِلى اْلَمْسِجِد األْقَصى

  مسجداالقصی برد) بشرح ذيل ميباشد .
 َعَليِه َوَسلََّم از مقام حجر به اسراء َصلَّى cَِّ  پيامبر  در روايتی از صحيح بخاری به اثبات رسيده كه 

خواب بودم كسی به  «حجر» در آن هنگام كه در» « بَينَا أنَا نائٌم فی الِحْجِر أتانِی آتٍ «  :برده شد
  حجر داخل مسجدالحرام است. و» ...نزدم آمد

در  ،ذكر شده هانی ( ر ضی هللا عنها)  ی ام بنابراين منظور از حديثی كه در آن اسرای پيامبر از خانه
ابتدای اسراء است كه انتهای آن از حجر شروع شده است؛ گويا ايشان ،  صورت صحت اين روايت

ه اسراء برده جا ب هانی از خواب بيدار كرده شد و سپس در حجر به خواب رفته و از آن ی ام در خانه
( برای معلومات مزيد مراجعه  شود : مجموع فتاوا و رسائ شيخ ابن  .شده است
  .(12/395)  عثيمين)

  :رمکه استـکل شهوم: ـس
ْؤيا بِاْلَحِقّ َلتَْدُخلُنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم إِن َشاء« به دليل اين فرموده خداوند: ُ َرُسوَلهُ الرُّ َّc َلقَْد َصَدَق«  

حقيقتا خدا رؤياى پيامبر خود را تحقق بخشيد شما بدون شك به ().يعنی: 27 آيه  فتحسوره ( 
  )خدا در مسجد الحرام وارد خواهيد شد. خواست

  :تمام حرم، جايی که صيد درآن حرام است چهارم:
نََجٌس فَالَ يْقَربُواْ اْلَمْسِجَد يا أَيَها الَِّذيَن آَمنُواْ إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن :« آيه مبارکه که ميفرمايد  به دليل 

ايد براستی كه مشركان ناپاكند پس نبايد  ).يعنی: اى كسانى كه ايمان آورده28 -توبه  سوره» (اْلَحَرامَ 
  به مسجدالحرام نزديك شوند.

در اين ميان امام نووی و ابن مفلح و ابن حجر هيتمی و ابن عثيمين رحمهم هللا گفته اند که مراد از 
  الحرام، همان مسجد کعبه است نه شهر مکه يا تمام حرم مکی.مسجد

ولی جمهور علمای امام صاحب  ابو حنفيه ، امام  مالک ، امام  شافعی  و امام ابن قيم و هيئت 
دائمی افتا در سعودی و شيخ ابن باز رحمه هللا گفته اند که مراد از مسجدالحرام، کل حرم (قسمتی از 

  جا حرام است) می باشد.مکه که صيد کردن در آن
اما آنچه که از جمع بين احاديث ظاهر می شود، اينست که مراد از مسجدالحرام در حديث نبوی، 

مسجد کعبه است، چرا که در احاديث ديگری که به ثبوت رسيده اند، بجای مسجدالحرام، لفظ مسجد 
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أَنَّ « عنه روايت کرده که گفت:کعبه آمده است، چنانکه در حديثی امام مسلم از ابوهريره رضی هللا 
ُ َعَليِه َوَسلََّم قَاَل :  إِنََّما يَسافَُر إَِلى ثََالثَِة َمَساِجَد َمْسِجِد اْلَكْعبَِة وَ  َّc َصلَّى ِ َّc َمْسِجِدی َوَمْسِجِد َرُسوَل

تی که (فقط) براس«) . يعنی: رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم فرمود: 1397صحيح مسلم (». إِيِلياَء 
سه مسجد سفر می شود (مسافرت به قصد زيارت به سوی سه مسجد رواست) : مسجد    به سوی

  کعبه و مسجد من (مسجدالنبی) و مسجد ايلياء (مسجداالقصی).
  همچنين از ابن عباس رضی هللا عنه روايت شده است که او گفت:

ُ َألَْخُرَجنَّ فََألَُصِلّينَّ فِی َبيِت اْلَمْقِدِس ، فََبَرأَْت ثُمَّ إِنَّ اْمَرأَةً اْشتََكْت َشْكَوى َفقَاَلْت : إِْن شَ «  َّc فَانِی
ُ َعَليِه َوَسلََّم تَُسِلُّم َعَليَها فَأَخْ  َّc َزْت تُِريُد اْلُخُروَج فََجاَءْت َميُمونَةَ َزْوَج النَّبِی َصلَّى بََرتَْها َذِلَك ، تََجهَّ

ُ َعلَيِه َوَسلََّم ، فَِإنِّی َسِمْعُت َرُسوَل َفقَاَلْت : اْجِلِسی فَكُ  َّc ُسوِل َصلَّى ِلی َما َصنَْعِت ، َوَصِلّی ِفی َمْسِجِد الرَّ
ُ َعَليِه َوَسلََّم يقُوُل : ( َصَالةٌ فِيِه أَْفَضُل ِمْن أَْلِف َصَالٍة فِيَما ِسَواهُ ِمْن اْلَمَساجِ  َّc َصلَّى ِ َّc َِد إِالَّ َمْسِجد 

  ) .1396) صحيح مسلم (اْلَكْعَبةِ 
يعنی: زنی شکوه می کرد و گفت: اگر خداوند مرا شفا دهد به سوی بيت المقدس خواهم رفت و در 

سپس خود را آماده ساخت تا به سوی  بهبود  يابد ،آنجا نماز می خوانم، پس زن از مريضيش 
آمد و بر آن زن سالم نمود و زن مسجد االقصی برود، ميمونه همسر پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

ماجرای خروجش را برای ميمونه بازگو کرد، ميمونه گفت: همين جا بنشين (بمان) و در مسجد 
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم نماز بخوان، زيرا من از رسول خدا صلی هللا عليه وسلم شنيدم که می 

  ».ضلتر است بجز مسجد کعبهنماز در آن از هزار بار نماز در مساجد ديگر اف«فرمود: 
در اين دو حديث چنين برداشت می شود که مراد از مسجدالحرام، مسجدی است که کعبه در داخل آن 

  قرار گرفته است نه عموم شهر مکه يا عموم حرم مکی.
و از شيخ ابن عثيمين رحمه هللا سوال می شود: آيا مساجد داخل شهر مکه دارای همان ثوابی 

  لحرام دارد؟هستند که مسجدا
خير، ثواب و اجر (نماز) مساجد مکه همانند مسجدالحرام نيست، بلکه اين «  ايشان پاسخ می دهند:

قديمی مسجد و چه قسمتی   افزايش ثواب (نماز) فقط مختص خود مسجدالحرام است، چه محدوده 
فی مسجدی هذا  صالة«   که به آن اضافه شده است، به دليل فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم :

، يعنی: نماز خواندن در مسجد  أخرجه مسلم » . أفضل من ألف صالة فيما سواه إال مسجد الكعبة 
  من، هزار بار بهتر از نماز خواندن در ساير مساجد است بجز مسجد الحرام.

پس (پيامبر صلی هللا عليه وسلم ) اين فضل را خاص مسجد کعبه نمود، و مسجد کعبه تنها و واحد 
است، چنانکه فضيلتی که نماز خواندن در مسجد الرسول عليه الصالة والسالم وجود دارد مخصوص 

پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيز بر همين موضوع داللت   آن (مسجد) است، و همچنين اين فرموده 
لمسجد ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدی هذا ، وا« دارد که فرمود: 

األقصى ) يعنی: رخت سفر نبنديد مگر برای زيارت سه مسجد: مسجد الحرام، مسجد النبی، 
و معلوم است که اگر ما خود را آماده ی سفر به مسجدی از مساجد مکه غير از   االقصی. مسجد 

مسجدالحرام نماييم، عمل ما مشروع نخواهد بود بلکه از آن نهی شده است، پس مسجدی که سفر 
  ن به سوی آن جايز باشد همان مسجدی است که (ثواب نماز) در آن فزونی می يابد، کرد

  :رامـفضيلت نماز خواندن در مسجدالح
که يک نماز در مسجد  اينست، که دارا ميباشد يکی  ازفضايل اش  شهر مدينه از جمله ساير فضايلی

  .نبوی بهتر از هزار نماز است 
(يك نماز در اين » صالة في ما سواه االالمسجد الحرام  صالة في مسجدي هذا افضل من الف« 

مسجد من بهتر از هزار نماز در غير آن است به جز مسجد الحرام). ( صحيح بخاري و صحيح 
  مسلم.)

که درزندگی اشت پس بر يک مسلمان است  که از اين فضيلت بزرگ و فرصت بسيار ارزشمندي 
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منوره زندگی ويا هم اقامت دارد ، براي آخرتش از آن بهره ،زمانيکه در شهر مدينه ميسر ميگردد 
فضليت نمازنه ده برابر و نه صد برابر  توجه بايد داشت کهبگيرد و حد اكثر استفاده را بعمل ارد.

  بلكه بيش ازهزار برابراست.

  نمازهای نوافل در مسجدنبوی :
لت نماز های نفلی نيز به هزار نه تنها فضيلت نماز های فرضی بلکه فضيفراموش نبايد کرد که : 

بار برابر است . علماء در تعريف وتفسير  اين حديث شريف  که : (يك نماز در اين مسجد من بهتر 
  از هزار نماز در غير آن است به جز مسجد الحرام)چنين ميفرمايند :

  اول: 
ا وتنها به نماز اجر و پاداش نماز در مسجد شريف نبوي كه به بيش از هزار برابر مي رسد ، تنه

  هاي فرضي اختصاص نه يافته ، بلكه نماز هاي نفلي را نيز شامل ميگردد.
را استعمال نموده است ، پس   »صالة«پيامبر صلي هللا عليه و  سلم در حديث متبرکه لفظ   

  همانطوريکه  نماز فرض برابر با هزار نماز است يك نماز نفل نيز برابر با هزار نماز ميباشد .
  : دوم

اجر هزار برابر در حديث متذکره  به خود مسجد  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  يعنی صرف وصرف 
به  مسجد قديم اختصاص ندارد، بلكه  اجر هزار برابر شامل مسجد قديم وساحه توسعه يافته مسجد 

  که حاال وجود داردويادر اينده توسعه داده ميشود ، شامل ميگردد .
که مسجد نبوی در زمان خالفت حضرت عمر وحضرت عثمان  از طرف جلو دليل اين امر اينست 

  يعني قبله توسعه  وانکشاف داده شده است .
مسجد كه در توسعه واقع  پيشروی بنابر اين چيز واضح است كه امام و صفهاي مصلين در بخش  

 ۀــــوسعاست خارج مسجد زمان خود حضرت محمد صلي هللا عليه   و سلم قرار ميگيرد، اگر ت
مسجد حكم مسجد را نمي داشت آن دو خليفة راشد رضي هللا عنهما مسجد شريف رابخصوص از 

طرف جلو توسعه نمي دادند، در حاليكه هنگام توسعه که در زمان  حضرت عمر فاروق و حضرت 
عثمان ذي النورين رضي هللا عنهما  صورت پذيرفت وتعداد کثير از صحابه رضي هللا عنهم زنده و 

موجود بودند، اما هيچكس از آنان بر اين كار حضرت عمر و حضرت عثمان رضي هللا عنهما 
اعتراض نكرد ،عدم اعتراض صحابه بر توسعه مسجد نبوی  دليل روشن و قاطع است كه اجر هزار 

  برابر به مسجد زمان حضرت رسول صلي هللا عليه و آله و سلم اختصاص ندارد.
  آمده است :حديثی  عطاء بن أبی رباح  همچنان در

و برايمان خطبه می خواند  نيز تشريف داشت ،در بين ما عبدهللا ابن زبير در يکی از روز ها که 
صالة فی مسجدی هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه «گفت: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرمود: 

نماز خواندن در مسجد من  يعنی:» ضل بمائةإال المسجد الحرام ، وصالة فی المسجد الحرام تف
(مسجدالنبی)، هزار بار بهتر از نماز خواندن در ساير مساجد است بجز مسجد الحرام، و فضيلت 

   نماز در مسجدالحرام صد برابر بيشتر (از مسجد من) است.
د، اين عطا گفت: پس صدهزار بار (بيشتر) است، سپس عطا گفت: (به ابن زبير) گفتم: ای ابا محم

فضلی که ذکر شده تنها مربوط به مسجدالحرام است يا حرم (نيز شامل می شود)؟ (ابن زبير) گفت: 
  .)27/239الموسوعة الفقهية ((بلکه مربوط به حرم نيز است، زيرا تمام حرم مسجد است. 

   .داشته باشد جدی که با قبله انحرافـدر مس نمازخواندن
تخنيک ووسايل اينکه امروز در تعدادی از کشور های  اسالمی بادرنظرداشت گفت سف بايد تأبه 

ين ـکه مسلمانان  توجه الزمی درتعمی افتاد طوری  اتفاق  با آنهم ای در اختيار دارند ، پيشرفته 
در حاليکه يکی از شروط  ،اورند قبله وبخصوص منبر مسجد که بايد بسوی قبله باشد بعمل نمی 

صحت نماز، روبه سوی قبله حين انجام عبادت نماز است. يعنی چنانکه مسلمانی اين شرط را 
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  رعايت  نکند ، نمازش باطل است .
کسی نباشد   داشته باشد ومگر اينکه شخص در مکانی غريب و نا آشنا مثل صحرا يا بيابانی قرار  

در آنصورت کافيست خود اجتهاد کند و مسير قبله را شناسايی تا جهت قبله را به او نشان دهد که 
نمايد و رو به آنجا نماز بخواند هرچند که سمت قبله را اشتباه شناسايی کرده باشد نمازش صحيح 

است زيرا او در آن وقت ومکان معذور بوده و نمی توانسته تا سمت واقعی قبله را شناسايی کند و 
  لذا عمدی نبوده.

  ه رو کردن به قبله حين نماز شرط واجبی است:دليل اينک
َفَوِلّ َوْجَهَک َشْطَر الَمْسِجِد الَحَراِْم َو َحيثَُما ُکْنتُم «   اين امر خداوند تبارک و تعالی است که می فرمايد:

(واز هر جا که بيرون رفتی) رو به سوی مسجدالحرام   )150(سوره بقره : » َفَولُّوا ُوُجوَهَکم َشطَره 
(ای مؤمنان چه در سفر و چه در حضر در همه اقطار زمين به هنگام نماز) هر جا که بوديد  کن و

  روبه سوی آن کنيد.
هکذا پيامبر صلی هللا عليه وسلم به مردی که نمازش رابطور درست نمی خواند  (مسی الصالة) 

هرگاه خواستی نماز «إذا قمت إلی الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ... الحديث) « فرمود : 
)، مسلم 6251متفق عليه: بخاری (  ».بخوانی به خوبی وضوء بگير سپس رو به قبله کن...

)397.(  
بنآ بوضاحت تام در يافتيم که حکم قرآن عظيم الشان و هم حديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم داللت 

واجب است، بنابراين کسی که اين بر امر در اين بابت دارد ،يعنی رو کردن به قبله در هنگام نماز 
واجب را بجا نياورد نمازش باطل است مگر اينکه همانطور که گفته شد شخص در بيابان يا 

صحرايی باشد که توانايی يافتن سمت واقعی قبله را نداشته باشد و اگر کسی برای پيداکردن قبله 
عداً برايش روشن شد که (در پيدا تالش کرد و نمازش را به جهتی که به گمانش قبله بود خواند و ب
  کردن قبله) دچار اشتباه شده است، تکرار نماز بر او الزم نيست:

کنا مع النبی صلی هللا عليه وسلم فی سفر فی ليلة مظلمة، فلم ندر «از عامر بن ربيعه روايت است : 
ی هللا عليه وسلم، أين القبلة فصلی کل رجل منا علی حياله، فلما أصبحنا ذکرنا ذلک لرسول هللا صل

در شبی بسيار تاريک با پيامبر صلی هللا عليه وسلم در سفری » «فَأيَنَما تَُولُّوا َفثَمَّ َوْجهُ هللاِ   ) فنزل
دانستيم قبله کجاست، هر يک از ما به جهتی نماز خواند، وقتی صبح شد جريان را برای  بوديم و نمی

به هر جا رو کنيد قبله » (  فَأيَنَما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ هللاِ   «   پيامبر صلی هللا عليه وسلم گفتيم. آنگاه آية
  .)343ترمذی ( نازل شد ).» خدا آنجاست

البته عالوه بر اين استثنا، هنگام ترس شديد، و يا خواندن نماز سنت بر سواری در سفر، اشکالی 
فَإن ِخْفتُم فَرَجاالً أو   «   فرمايد: استقبال قبله ترک شود:  زيرا خداوند متعال می   ندارد که

 ً و اگر (بخاطر جنگ يا خطر ديگری) ترسيديد در حالت پياده يا )«239(سوره بقره :    »  ُرْکبَانا
  ».سواره نماز را بخوانيد

  ميفرمايد :ابن عمر دربارة اين آيه 
»   ً حتماً آن را از پيامبر يعنی رو به قبله يا رو به غيرقبله، نافع گويد : ابن عمر   » رَجاالً أو ُرْکبَانا

  .)4535بخاری ((  صلی هللا عليه وسلم نقل کرده است.
کان النبی صلی هللا عليه وسلم يسبح علی راحلته قبل أی وجه توجه، « از ابن عمر روايت است : 

پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر شترش به هر سويی ( » ويوتر عليها غير أنه اليصلی ليها المکتوبة
  ).متفق عليه (.)خواند خواند. البته فرايض را بر روی سواری نمی بود، نفل و وتر می که روی آن

درجه) ، در اينصورت  45اما چنانکه سمت مسجد با سمت قبله انحراف اندکی داشته باشد (حداکثر   
بر اساس اقوال فقها اين انحراف ضرری به نماز وارد نمی سازد و نماز نمازگزاران صحيح است. 

گر انحراف زياد باشد در اينصورت نماز صحيح نيست زيرا شرط صحت نماز همسو شدن با ولی ا
جهت قبله است. و بايد دانست که هرچه فاصله ی شهر محل اقامت نمازگزار با مکه بيشتر باشد به 
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  همان اندازه نيز انحراف بيشتر باعث تغير سمت بيشتر خواهد شد.
ل يا جنوب آن قرار دارند چنانکه انحراف آنها به قدری باشد مثال کسانی که خارج از مکه و در شما

  که استقبال آنها در نهايت به جهت مشرق يا مغرب تغيير مسير کرده باشد، نمازشان صحيح نيست.
رو    دقيقا   كه  است   واجب  وی  بر   كند، می   مشاهده  را   و كعبه   است   در مكه  كه  بعبارتی كسی

رو   كه  است   واجب  بروی  كند، تواند كعبه را مشاهده  نمی  كه  كسیاما   بايستد،   كعبه به 
هر    خداوند  و   نيست  مقدور  برايش  كند وعين آن واجب نيست، زيرا بيش از آن  آن جهت  به

  سازد. می   مكلف  توانائيش  را باندازه   كس
ما بين المشرق «  مود:فر  پيامبر صلی هللا عليه و سلم  : كه  شده   روايت   ابوهريرهحضرت   از

بين    ، است   وقتيكه روسوی مسجدالحرام   است  قبله  و مغرب   يعنی: ( بين مشرق»  والمغرب قبلة
  حسن   را  آن  او   و  اند، كرده روايت   را   آن   ترمذی   و   ماجه   ابن   . است) قبله  مغرب   و  مشرق

  اين   البته  . است   نموده  ت قراء  را   آن   نيز  بخاری   و  . است   صحيح دانسته    و
كه حكم آنجا را دارد.   مدينه ومناطقی    ساکنين   به  نسبت  شد،  بيان   كه قبله   استقبال   كيفيت

منبر مسجد را در خالف زاويه قبله تثبيت  نمايند بر مسؤولين امور است اگر نماز گزاران بنابراين 
  تا در اصالح منبر مسجد اقدام فرمايند .

جهت قبله را می داند يا  ماداميکهعی طوريکه در فوق بيان گرديد  همين است : نماز گزار حکم شر
در يافتن سمت واقعی آن تواناست، بر وی واجب است که به سوی قبله نماز بخواند وگرنه بریء 

  الذمه نخواهد بود.
  نماز خواندن در محل که تصاوير باشد!

مورد متفق الری اند که: در جای که تصاوير ( موجودات ذی همه ای علماء ، فقها ومفسرين در اين 
خواندن نماز، درآن محل مکروه ميباشد. ولی با وجود آن هم خللی   باشند، زانروح) موجود ويا آوي

  در صحت نماز وارد نمی ميگردد. 
ر از محل نماز آنست  که نبايد در محل نماز، اشيا ء ويا تصاوير وجود داشته که حضو شرع هدف 

نمازگزار را ا خالل کند وموجب اضطرابات روانی انسان و سبب عدم تمرکز اش در عبادتش گردد 
  .ودرحکمت وهدف نماز خلل واقع گردد

پيامبر صلی هللا عليه وسلم بخاطر اينکه نماز با خشوع کامل ادا گردد هدايت فرموده اند که چيز های 
رزرق و برق و امثال آنها در مکان  نمازکه فکر  مانع از خشوع ويا همه چيز های رنگارنگ و پ که 

 نمازگزار را به خود مشغول ميسازد حتی االمکان بايد کوشيد تا از محل نماز دور گردد .
الَ يْنبَِغى أَْن يُكوَن فِى اْلَبيِت َشْىٌء يْشغَُل «فرمود:  برهمين حکمت بود که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  

ابوداود و احمد با ».( خانه چيزی باشد که نمازگزار را به خود مشغول سازد نبايد در».«اْلُمَصلِّى
 .)1771سند صحيح و در صحيح ابی داود (

وارد کعبه بعد از اينکه مکه را فتح کرد ،ومحدثين مينويسند :زمانيکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
بعد از فراغت از نماز به عثمان  شد تا نماز بخواند دو شاخ قوچ برسر بام کعبه نصب گرديده بود ،

إنی نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين فإنه ليس ينبغی أن يكون فی البيت شیء يشغل «حجبی گفت: 
فراموش کردم بگويم اين دو شاخ را بپوشانيد، زيرا درست نيست در خانه چيزی باشد و » المصلی

 ).2504ح الجامع ) و در صحي2030نمازگزار را به خود مشغول کند. (أبو داود (
نماز خواندن در مکانی که در « شيخ عبدهللا بن حميد يکی از علمای مشهور جهان اسالم در مورد 

آن تصاوير وعکس ها وجود دارند و با پاهای شما مورد اهانت قرار می گيرند، مثال تصاويری که 
شيخ االسالم ابن تيميه  بر روی فرش نقش شده اند، ميگويد ، اين مساله کدام ،مشکلی ندارد چنانکه

نيز برجواز بودن آن رای فرموده است ، ولی اگر تصاوير روبری شخص نمازگذار قرار گيرد، در 
ی نماز اش ٳن شاءهللا صحيح است اين صورت نماز خواندن در چنين وضعيتی مکروه است، ول

  .وطوريکه در فوق بدان اشاره نموديم  خللی بر صحت آن وارد نمی سازد
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برای نماز گزار مقدور وممکن باشد که نماز خويش را در محل ديگری که روبروی  صورتيکه  بنآ در
تصاوير ی نباشد ،ادا نمايد بهتر وافضل ميباشد .ولی اگر باآنهم چنين محل ومکانی يافت نشود ، و 

تر آن نمی باشد .( برای معلومات بيشرانسان در آنجا نماز بخواند نماز اش صحيح است و اشکالی ب
 .)٨٩رقم الفتوى فی مصدرها: ) ( ٩١ - مراجعه شود به : (فتاوى سماحة الشيخ عبد هللا بن حميد 

در  شيخ ابن باز رحمه هللا مفتی کشور عربستان سعودی در طی فتوای که : آيا نماز خواندن همچنين
 مينويسد :مکانهايی که تصاوير دارند و شخص روبروی آنهاست باعث ابطال نماز است يا خير؟، 

نماز صحيح است، و کسی که بگويد نماز باطل است براستی که قول اشتباهی گفته است، پس نماز «
صحيح است ولی نماز در چنين حجره هايی ماداميکه مکان ديگری برای نماز خواندن موجود باشد، 

نی بلکه  مکروه است و اگر يافت نشود نماز صحيح است زيرا هدف نماز گزار عبادت برای تصاوير
  مؤمنين مسلمان نماز خويش را برای هللا تعالی بر پا ميدارد ،و نماز اش صحيح ميباشد .

  .(مواخذ : مجموع الفتاوی ابن باز) 
    عدم حضور مالئکه درخانه که درآن تصوير باشد:

احاديثی آمده است که :موجوديت  تصاوير انسان و حيوان در يک خانه ، مانع  در تعداد زيادی از 
ورود مالئکه به آن منزل ميگردد ،از جمله طوريکه  در حديث صحيح از ابوسعيد خدری رضی هللا 

يِه تََماثِيُل، أَنَّ اْلَمَالئَِکةَ َال تَْدُخُل بَْيتًا ِف « عنه روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود :  
مالئکه به خانه ای که در آن تمثال (مجسمه) يا تصوير «).يعنی : 11858مسند احمد (» أَْو ُصوَرةٌ 

  ».باشد داخل نخواهند شد
بنآ مطابق حکم اين حديثی اگر قرار باشد که بخاطر تزئين خانه ، تصاويری آويزان کردد ،بهتر است 

مانند مناظر درختان ، کوهها و دريا ها ويا هم ساير از مناظر  غير ذی روح مثل مناظر طبيعی 
  رسومات استفاده بعمل ايد ، در صورتيکه اين تابلو ذی قيمت نباشد واز اسراف بايد جلوگيری شود .
ولی بايدگفت که :اويزان کردن  تصاوير ذی روح (يعنی انسان و حيوان که دارای روح هستند) در 

رود مالئکه مامور ثبت اعمال انسان نميگردد ، و منظور حکم خانه يا هر مکان ديگری مانع از و
  حديثی :(از مالئکه ای که داخل چنين اماکنی نمی شوند، مالئکه رحمت هستند نه ديگر فرشتگان ).

علماء گفتند : سبب امتناع آنها از وارد شدن به خانه ای که «امام نووی در شرح حديث فوق گفته : 
فاحشی است که در آن (مکان) روی می دهد، که به خلقت خداوندی تصوير دارد بخاطر معصيت 

مشابهت کردند، و حتی بعضی از آنها تصوير چيزی است که مورد عبادت قرار می گيرد. اما آن 
مالئکه، که داخل منزلی نمی شوند که در آن سگ يا تصوير دارد، در واقع مالئکه ای هستند (که 

دگان خدا) در حال گردش هستند، ولی مالئکه مامور ثبت اعمال برای) رحمت و دعا و استغفار (بن
انسان داخل هر خانه ای می شوند، و در هيچ شرايطی از بنی آدم جدا نخواهند شد، زيرا آنها مسئول 

  ) .14/84( شرح مسلم  (  »ثبت اعمال انسانها هستند
َال تَْدُخُل اْلَمَالئَِکةُ) (: مينويسد  )8/72» (تحفة األحوذی«در  عبد الرحمن مبارکفوری صاحب شيخ 

  ».ئکه رحمت داخل نمی شوند نه مالئکه مامور ثبت اعمال انسان، و نه مالئکه مرگيعنی مال
منظور مالئکه ای هستند که (در زمين) « مينويسد : )4/789» (النهاية «  همچنين امام ابن اثير در

که ای که در هنگام مرگ آدمی حاضر در حال گردش اند، نه مالئکه مامور ثبت اعمال و يا مالئ
  ».خواهند شد

خطابی گفته : منظور آن مالئکه ای هستند که برای رحمت و برکت (بر «و امام سيوطی می گويد : 
  .)1/141» (شرح النسائی« »ساکنان روی زمين) نازل می شوند، نه مالئکه مامور ثبت اعمال

  يادداشت :
ول مالئکه رحمت در خانه می شوند که آن تصاوير مورد علما ءميفرمايند  تصاويری مانع از دخ

احترام قرار می گيرند، مثل تصاوير نصب شده بر در و ديوار يا قاب و يا پرده و تابلو فرش و امثال 
  آنها، و يا تنديس و مجسمه ای که بقصد زيبايی يا دکور نگهداری می شوند.
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  شيخ  ابن باز می گويد :
ش زير پا باشد، يا بر روی بالش و تختی که روی آن می نشينند باشد، و اما اگر تصوير بر فر«..  

يا بر پشتی باشد، اين تصاوير بال مانع هستند، زيرا تصاوير آن مورد اهانت و بی احترامی قرار می 
گيرند، و (در حديث) ثابت شده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم پرده ای را (بر در حجره) عايشه ديد 

تصاويری وجود داشت، خشمگين شد و دستور داد آنرا بردارد، عايشه رضی هللا عنها نيز که بر آن 
   »بر آن تکيه می داد..  عليه الصالة والسالم  آن پرده را برکند و از آن دو بالش تهيه کرد که پيامبر

  ).236، 1/235» (فتاوی نور علی الدرب« 
تصوير هرگاه مورد اهانت و بی حرمتی قرار «ابن عثيمين در اين مورد ميفرمايد :  همچنان شيخ 

می گيرد، چه (تصوير) روی فرش باشد و يا بالش و پشتی، اکثر علماء گفتند که (اين نوع) جايزند، 
و بر اين اساس مانع ورود مالئکه به آن مکان نمی شوند، زيرا اگر مانع می شد (اين نوع تصاوير 

  ) .85/6( لقاء الباب المفتوح)( »نيز) ممنوع می شد
 دار: نمازخواندن در لباس عكس

همه علماء  بدين عقيده اند که اگر لباس نماز گزار دارای عكس واضح و مشخص باشد نمازدر آن 
تا ازاستعمال کردن  لباس عکس دار در  ش بعمل ارد من مسلمان حد اعظمی کوشـؤناجايز است. م

 . نماز جلوگيری نمايد
» ال يجوز لبس ما فيه صورة حيوان أو إنسان :« در حديث شريف با تمام وضاحت ذکرگرديده است 

( امام بخاری شماره  (در لباس که عکس حيوان وانسان باشد  ، خواند ن نماز در آن جواز ندارد )
 .)2106) ومسلم (3226حديث  (

تصاوير ذی روح وجود داشته باشد    همچنان در احاديث نبوی آمده است که اگر در پرده ای خانه که
بهتر است غرض جلوگيری ودفع وسواس شيطانی در اين محل نماز خوانده نشود . طوريکه اين 

روايت گرديده است با زيبای خاصی چنين   ) رضی الـله عـنه  موضوع در حديثی که ازحضرت انس (
  بيان گرديده است:

)پرده ای ُملونی داشت ،که به آن يک طرف  ه عـنهارضی الـل ( ميگويند :حضرت بی بی عـا ئـيشه 
أَِميِطی َعنَّا ِقَراَمِك َهَذا، «( برايش) گفتند :  پـيامبر صلی هللا عليه وسلم   خانه اش را پرده ميکرد ،

اين پرده ات را از جلوی چشم ما دور کن، زيرا » «فَِإنَّهُ ال تََزاُل تََصاِويُرهُ تَْعِرُض ِفی َصالِتی
  .)  374بخاری (».   کند مرا در نماز مشغول می تصاويرش

) ١١۴اسالم ، شيخ ابن جبرين،در رساله خويش بنام اللؤلؤ المكين،صفحه ( عالم شهير جهان
، در صور تيکه بر لباس اش عکس ( ذی االرواح ) باشد ، آن را  مسلمان واجب است مينويسد : بر

ی مواد زايل واز  ی عكس را به وسيله  ايد چهرهصورتيکه غير ممکن باشد ب شسته و پاك نمايد ودر
 . كند می مسلمان نبايد در نماز از لباس استفاده نمايد که : حواس انسان را به خود مشغول .بين ببرد

عايشه (رضی هللا عنها) روايت  شده است ،آمده است که : پيامبر (صلی  حديثی که از طوريکه  در
دارای نقش و نگار بود، نماز خواند و نظرش به نقشهای آن افتاد، پس هللا عليه وسلم) در لباسی كه 

  از اتمام نماز، فرمود:
اين »« َصالِتیاْذَهبُوا بَِخِميَصِتی َهِذِه إِلَى أَبِی َجْهٍم، َوأْتُونِی بِأَْنبَِجانِيِة أَبِی َجْهٍم، فَِإنََّها أَْلَهتْنِی آنِفًا َعنْ «

ای پيش  نقش و نگار  او را برايم بياوريد؛ چون لحظه باس زبر و بیلباس را برای ابی جهم ببريد و ل
   .)٣٧٣امام بخاری (». ( اين نقش و نگارها، توجه مرا از نماز، بسوی خود جلب كرد

  خواندن در محل ناپاک:نماز
 ذيمه  نماز بر هر مسلمان عاقل و بالغی واجب است و تحت هيچ شرايطی ازهمانطوريکه گفته شد ، 

  ميشود.ساقط ن
مکان نماز، بدن نمازگزار و لباسش جای ، محل و، بايد واقع گردد مقبول نمازگزار برای آنکه نماز 

  نميشود. نمازش صحيح در غير آن از نجاسات پاک باشد ونمازگزار 
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، نباشد مقدور برايش  امکان پاک کردن نجاست  قرار داشت کهمکانی  انسان در حاالت واگر  ولی 
شخص ساقط نمی شود و او می تواند حتی در چنين وضعيتی نيز  از ذمه  نماز  هم  در آنصورت باز

هم در مقدور او  نجاست  از بين بردن  زيرا او چاره ای ندارد و توانايی خود را بجا ء اورد ، نماز
ی: خداوند هيچ کس يعن  )286بقره »(الَ يَكِلُّف cُّ َنْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها « هللا تعالی می فرمايد: نيست ،

  کند. را، جز به اندازه تواناييش، تکليف نمى
َ َما اْستََطْعتُمْ   «می فرمايد:  همچنان در ( سوره تغابن آيه متبرکه و َّc يعنی: پس تا »( فَاتَّقُوا

  توانيد تقواى الهى پيشه کنيد. مى
  :خواندن در مکان ناهموارنماز

مکان هموار و صاف   صورتيکه محل ومکانی برای خواندن نماز درعلما ء بدين باور وعقيده اند در 
بجاء اورد ، ودر در مکان شيب دار ويا غير هموار  ميسر نباشد ،نمازگزار  ميتواند نمازخويش  را 

  شرع اسالمی هيچگونه ممانعتی در مورد ديده نميشود .
 نمازگزار صورت گيرد که توجه  ولی توجه بايد داشت که در خواندن نماز در محل ناهموار بايد دقت

زير حکم پروردگار است که توجه نماز گزار بايد در حين  از قبله   ساقط گردد.به هيچ صورت نبايد 
 » َفَوِلّ َوْجَهَک َشْطَر الَمْسِجِد الَحَراِْم َو َحيثَُما ُکْنتُم َفَولُّوا ُوُجوَهَکم َشطَره  «  نماز بسوی قبله باشد :

واز هر جا که بيرون رفتی) رو به سوی مسجدالحرام کن و (ای مؤمنان «(  )150(سوره بقره : 
چه در سفر و چه در حضر در همه اقطار زمين به هنگام نماز) هر جا که بوديد روبه سوی آن 

  ».کنيد
  نمازخواندن بطور نشسته :

د، خواندان در اين هيچ جای شک نيست ، شخص که دارايی معذرت باشد واز لحاظ جسم ناتوان گرد
  نماز برايش بطور نشسته  جائز ميباشد .

حکم شرعی همين است که : در زمان خستگی، مشقت و رنج به سبب مريضی  يا در ايام پيری ويا 
در حالتی که به قيام خواندن در  مريضی نمازگزار تزيد بعمل ايد ، شخص ميتواند نماز  خويش را با 

  شود .حالت نشسته بخواند ونماز اش کامل مي
َصِلّ قَاِئًما فَِإْن لَْم تَْستَِطْع « در اين مورد هدايت صريح پيامبر صلی هللا عليه وسلم همين است که : 

(ايستاده نماز بخوان، اگر نتوانستی بنشين و )1117بخاری ( »َفقَاِعًدا فَِإْن لَْم تَْستَِطْع فَعَلَی َجْنبٍ 
  اگرنتوانستی بر پهلو نماز بخوان).

َ َما اْستََطْعتُمْ « هللا تعالی فرموده است: همچنان  َّc تا می توانيد از هللا )«16(سوره  تغابن » فَاتَّقُوا
  »بترسيد.

ولی ميخواهم در اين مبحث توجه خوانندگان محترم را بدين موضوع جلب نمايم که: در نماز  های 
نشسته نيز ادا ءنمايد ، ولی بايد نفلی شخص  با وجود توانايی بر ايستادن ،ميتواند نماز نفلی را  

َصالة القَاِعِد َعَلی الَّنصِف ِمن َصَالِة «به دليل حديث  دانست که  ثواب آن نصف ايستاده خواهد بود.
(ثواب نماز نشسته نصف نماز ايستاده است). علماء ميفرمايند ) 1116،1115بخاری، (  »القائِم

م) ( تفصيل موضوع را ميتوان درجامع الفتاوی الطبية منظور از اين نماز، نماز نفل است.(وهللا اعل
  ) شيخ ابن جبرين مطالعه فرمايد )331صفحه (

  در موتر:  نخواندنماز 
قبل از همه بايد گفت که : خواندن نماز های فرضی زمانيکه انسان در موتر سوار ومصروف 

  نيست) .شتی وطياره  شامل اين حکم کمسافرت باشد جايز نميباشد.( مسافرت در 
ل از اين حکم مستثنی است . اين بدين معنی است که : نماز گزار در حال  ـولی نماز های سنت ونواف 

مسافرت در رفتار موترميتواند ، نماز های سنت ونوافل خويش را در موتر بخواند وخواندن آن  
  کدام ممانعت شرعی نداشته وجايز ميباشد.

ر موتر ، حکم ودستور شرع  همين است که :مسلمان در ولی در مورد خواندن نماز های فرضی د
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وقت نماز البته در صورت ممکن از موتر پياده شود،ونمازفرضی خويش را بجاء ارد ، در غير آن  
  نماز اش در حال مسافرت در موتر باطل است و بمانند آنست که نماز از نزدش فوت گرديده باشيد.

َكاَن َرُسوُل :« مراجعه مينمايم   بر ابن عبد هللا رضی هللا عنهدراين مورد به  حديث روايت شده از جا
َهْت. فَِإَذا أََراَد اْلَفِريَضةَ، نََزَل فَاْستَْقبََل اْلقِ  » ْبلَةَ.هللا صلی هللا عليه وسلم يَصِلّی َعَلى َراِحَلِتِه َحيُث تََوجَّ

ت مركب و به هر طرفی كه آن يعنی: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم نوافل را بر پش.)400(بخارى:
می رفت، می خواند. اما هنگامی كه می خواست نماز فرض بخواند، پياده ميشودو رو به قبله، نماز 

  می خواند.
خواند( متفق عليه،  پيامبر فقط نمازهای فرض را بر روی شترش نمیهمچنان در حديثی آمده است:  

  ).700)، مسلم (1105-1098 -1096-1095-1000-999بخاری (
بنابراين از حکم اين حديث بصورت واضح بر می ايد که اگر  نماز گزار در حال سوار موتر باشد ، 

  ورد.آووقت نماز فرا رسد در صورت ممکن از موتر پياده شود، نماز خويش را بجا 
  ؟چرا ميتوان در کشتی وطياره نماز فرض را  خواند

يامبر صلی هللا عليه وسلم در  مورد نماز خواندن در کشتی، سؤال محدثين مينويسند که روزی از پ
(روايت دارقطنی و حاکم) (ايستاده نماز بخوان » صّل فيها قائماً إالّ أن تخاف الغرق«شد؟ فرمود: 

مگر اينکه خطر غرق شدن وجود داشته باشد). که اين حديث داللت بر جواز نماز خواندن بر روی 
  ز حکم کشتی را دارد.کشتی دارد وطياره  ني

از جانب ديگر کشتی وطياره  بر خالف موتر  بر روی زمين حرکت نمی کنند و بلکه در بحر و هوا 
  سير می نمايند، لذا توقف آنها مقدور نيست تا فرد پياده شود و نمازش را بر روی زمين بخواند.

طياره  جايز است، ولی  بدين اساس گفته ميتوانيم که در شرع خواندن نمازهای فرض در کشتی و
  طوريکه گفته شد ،درموتر و امثال آن جايز نيست، مگر بادرنظرداشت دو شرط ذيل :

اختيار موتر در دست او نباشد، بعبارتی او موتروان  نيست و بلکه مسافری است که با موتر ويا  -1
زش را سرويس  در حال سفر است. واگر شخص خودش دريور باشد او موتر توقف دهد و نما

  بخواند و هيچ عذری در اين حالت پذيرفته نيست.
اگر کسی که در موتر بسر می برد و در حال رفتن به مقصد است، مطمئن باشد که تا قبل از  -2

رسيدن به مقصد، وقت نماز تمام می شود. چنانکه به مقصد برسد ولی هنوز وقت مقرر نماز تمام 
خواند، بلکه بايستی هر موقع بازگشت نمازش را بخواند. نشده است، حق ندارد نمازش را در موتر ب

همچنين بايد توجه داشت که اگر قبل از سوار شدن به موتر، وقت نماز فرا رسيده است، بايد قبل از 
آنکه سوار اتومبيل شود، نمازش را بخواند و حق ندارد که در ادای نماز کوتاهی کند به اين اميد که 

! (مگر برای نمازهايی که امکان جمع کردن در آنها وجود دارند که بعدا در موتر نمازش را بخواند
  .اشاره خواهيم نمود.)

چنانکه اين دو شرط فراهم باشند، در آنصورت شخص می تواند نماز فرض خود را در موتر بخواند. 
َلَواِت َوالصَّالِة اْلُوْسَطی «دليل آنهم آيات زير هستند:  ِ قَاِنِتيَن (َحافُِظوا َعلَی الصَّ )فَِإْن 238َوقُوُموا ِ{َّ

َ َکَما َعلََّمُکْم َما لَْم تَُکونُوا تَْعلَُمونَ  َّc 239-238(بقره / » ِخْفتُْم فَِرَجاال أَْو ُرْکبَانًا فَِإَذا أَِمْنتُْم فَاْذُکُروا(  
برای خدا به پا  در انجام نمازها و (به ويژه) نماز ميانه (نماز عصر) محافظت ورزيد و فروتنانه«

خيزيد. و اگر (به خاطر جنگ يا خطر ديگری) ترسيديد، پياده يا سواره نماز بخوانيد. اما هنگامی که 
امنيت خود را باز يافتيد (نماز را به صورت معمول آن به جا آوريد و) برای آنچه که نميدانستيد و 

خداوند هيچ  )286بقره »(إال وسعها ال يُکلف هللا نفساً ».«خدا به شما آموخت، خدای را ياد کنيد
  کسی را جز در حد توانش مکلف نمی کند.

  چند نکته ی مهم که بايد همراه با دو شرط فوق درنظر گرفته شوند:
اگر بعنوان مثال کسی زمانی سوار موتر می شود که هنوز وقت نماز ظهر نرسيده است، و ضمن 

است که تا وقت نماز عصر به مقصد نمی رسد، آنکه شرايط فوق در مورد او صدق می کند، مطمئن 
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در آنصورت او نبايد نماز ظهر را در موتر بخواند، بلکه بايد نماز ظهر را همراه با نماز عصر 
   بصورت جمع تاخيير بخواند، زيرا در اين عمل از سوی شرع رخصت و اجازه وجود دارد.

د می خواهد سوار موتر شود، اگر او يا حالتی را در نظر بگيريد که وقت آذان ظهر رسيده و فر
مطمئن است که تا آذان مغرب به منزل نمی رسد، در اينصورت بايد نماز ظهر و عصر را باهم و قبل 

از سوار شدن به موتر بخواند، يعنی نماز عصر را بصورت جمع تقديم با نماز ظهر و قبل از سوار 
وار موتر شد و مطمئن بود تا مغرب به مقصد شدن بخواند. اما اگر هنوز وقت نماز ظهر نرسيده و س

هرچند آذان ظهر  –نمی رسد، و يا وقت بسيار تنگ بود و احتمال داشت که موتر يا قطار حرکت کند 
    باز برای او جايز است که نمازهايش را در داخل موتر يا قطار بخواند. -داده شده بود

   :رـاما حالتی ديگ
و نماز ظهرش را خوانده است، بعد قبل از آنکه آذان عصر فرض کنيد شخصی در منزل خود است 

داده شود ناگهان ناچار می شود که با موتر  به مقصدی ديگر برود، و مطمئن است تا مغرب نخواهد 
با وجود شرايط فوق الذکر می تواند نماز عصرش را درموتر بخواند. و اگر  رسيد، در اين حالت،

در اينصورت او بايد نماز عصرش را در داخل موتر بخواند  مطمئن است تا وقت عشاء نمی رسد،
ولی نماز مغرب را به تاخيير بياندازد و هرگاه پياده شد، مغرب را همراه نماز عشاء بصورت جمع 

  تاخيير بخواند.
  ر: ـنکته ی مهم ديگ

ک تيمم اگر فرد حائز شروط فوق بود و درموتر بود ولی وضوء نداشت، در اين حالت می تواند با خا
کند و يا اگر خاک در دسترس نيست، کافيست تا چند بار دو کف دستش را بر چوکی های موتر  بزند 

  تا از گرد و خاک آنها تيمم کند و روش تيمم نيز بصورت زير است:
بعد از آنکه دو کف دستش را با خاک و يا گرد و خاک آغشته کرد، در دستش فوت کرده تا خاک و 

د و بعد با دو دستش ابتدا صورتش و سپس دو کف دستش (پشت و روی آنها) غبار آن زدوده شون
را مسح کند و همين قدر کافيست. ( تفصيل موضو ع در فصل مسح در باب طهارت بيان گرديده 

  است )
  نماز خواندن در طياره وقاعده ای قبله يابی درآن:

طوريکه درفوق ياداور شديم خواندان نماز در طياره از لحاظ شرعی جواز داشته ، وبرای درک 
ويافتن اوقات نماز ، بخاطراينکه نماز قبل از موعود  بجاء نيايد ، بهتر است در مورد وقت نماز  

 وسمت قبله از موظفين طياره خواستار کمک کرديم ، اگر چه در شرايط امروزی شرکت های هوايی
با وسايل مدرن  مجهز بوده ، ودر طول مسافرت ، مسافرين را از اوقات نماز وسمت قبله مطلع می 

سازند . باآنهم  بخاطر اينکه نماز ما در وقت تعين شده شرعی بر پاگردد، مسافر ميتواند به مرعات  
  وعملی کردن قاعده ذيل وقت وادای نماز  را بوجه احسن دريابند. 

  تاب غروب کرد ، مسافر بدون تشويش ميتواند نماز مغرب را بجاء ارد  .هر زمانيکه آف -1
  هرگاه بعد از غروب، سرخی کنار آسمان بطور کامل ناپديد شد و رو به تاريکی گراييد، مسافر  -2
  ميتواند نماز عشاء رابخواند. 
    هرگاه فجر صادق طلوع کرد، نماز صبح را قبل از آنکه آفتاب  طلوع نمايدميتواند ادا کند ، و   -3
  گر نسبت به فجر صادق تجربه ندارد، هرگاه آسمان بعد از تاريکی شب اندکی به روشنايی ا 
  گراييد، نماز صبح روا ميگردد. 

آسمانی که در حال پرواز در آنست  مسافر در هر سه حالت فوق با استفاده از مشاهداتش نسبت به
عمل کند، يعنی به آسمان نظر می کند و هرگاه ديد  آفتاب غروب کامل کرده، نماز مغرب را بخواند و 

  نماز عشاء و صبح را هم بر اساس مشاهداتش از آسمان درحال پرواز تشخيص دهد.
رت جمع تقديم يا جمع درضمن اينکه چون مسافر است او می تواند نماز مغرب را با عشاء بصو

  تاخير بخواند؛ بدين صورت که:
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  يا بعد از غروب کامل  آفتاب  هر دو نماز مغرب و عشاء را با هم جمع کند. -
  يا آنکه با تاريک شدن آسمان نماز مغرب و عشاء را جمع کند. -

تاريک برای آنعده اشخاصيکه کمی وسواسی آند ، مورد اخير خوبتر واسانتر است ، يعنی بعد از 
شدن آسمان هر دو نماز مغرب و عشاء را با هم جمع کنند، بدينصورت که ابتدا نماز مغرب را سه 

خير به ـأرکعت بخواند و آنگاه برخيزد و دو رکعت عشاء را قصر کرده و بخواند، که اين جمع ت
 همراه قصر است.

  ما برای نماز ظهر و عصر:ا
بررسی کردن، وقت آن دو نماز را تشخيص دهد، مثال هرگاه می تواند از طريق اجتهاد وکنجکاوی و 

بداند که نماز ظهر يا عصر در آن شهر يا سرزمينی که طياره شان ، بر فراز آن درحال پرواز است 
فرا رسيده، در آنصورت مسافر ميتواند با کمی تا خير (تامبادا قبل از وقت باشد )  نماز  خويش را 

مان وطياره  مثل زمين نيست، از جانب ديگر مسافر ميتواند ، نماز ظهر بجا ء ارد ،زيرا وقت در آس
و عصر را با هم جمع کند، لذا به آسمان نظر کند ببيند که آيا آفتاب  به سمت مغرب متمايل شده 

است؟ اگر طرف غرب و شرق آسمان را نمی داند ، طوريکه قبآل گفتيم  از پرسونل  طياره  سوال 
تن اينکه سمت غرب کجاست، می تواند به آسمان نگاه کند که آيا آفتاب  به سمت کند، آنگاه با دانس

غرب متمايل شده است؟ اگر هنوز در سمت مشرق يا در وسط آسمان بود، نمازی نخواند، ولی اگر 
به طرف غرب متمايل شده بود، در آنصورت اگر فاصله آن از وسط آسمان نزديک بود، پس می 

و اگر  –واند و اگر خواست نماز عصر را با آن جمع کند   بصورت جمع تقديم تواند نماز ظهر را بخ
آفتاب درنزديک غروب بود، می تواند نماز عصرش را بخواند و اگر قبال تصميم گرفته می تواند ابتدا 

  ظهر بخواند و سپس عصر بخواند، بصورت جمع تاخير، و هر نماز را دو رکعت بخواند.
  يادداشت:

ش و اجتهاد خويش وقت نماز را تشخيص دهد و نماز بخواند، نمازش صحيح است، کسی که با تال
مگر آنکه برايش مشخص شود که قبل از وقت نماز خوانده، در اينحالت برخيزد و آنرا تکرار کند، و 

جامع فتاوای اهل اگر چيزی برايش مشخص نشد، پس الزم به اجری چيزی  نميشود   . وهللا اعلم  (
  .ت)سنت و جماع

  :نمازخواندن در مساجد قبردار
قبل از همه بايد گفت اساسآ درشر ع اسالمی  دفن اموات در مساجد جايزنمی باشد  و هر مسجدی 

  زاست . ـكه در آن قبری وجود داشته باشد ، خواندن نماز  در آن ناجاي
ِ َعَليِه ِ َوَسلََّم و برخی از ياران ايشان در مسجد  ولی حکمت وفلسفه موجوديت  َّc قبر پيامبر َصلَّى

  نبوی چيست؟
ِ َعلَيِه ِ َوَسلََّم  روايت گرديده آمده است  در بدو بايد گفت در حديثی  َّc از پيامبر َصلَّى»: ُ َّc لَعََن

(هللا يهود و نصارا، را لعنت كند، آنها قبرهای انبيای » َمَساِجدَ  اْليُهوَد َوالنََّصاَرى اتََّخذُوا قُبُوَر أَْنِبياِئِهمْ 
  .دادند) خود را مسجد قرار می

حبيبه رضی هللا  سلمه و ام همچنين در حديث ديگری از عايشه رضی هللا عنها روايت شده است كه ام
ِ عَ  َّc لَيِه َوآِلِه َوَسلََّم يادآور عنهما كليسايی را در سرزمين حبشه ديده بودند برای رسول هللا َصلَّى

ِ َعلَيِه َوآِلِه َوَسلََّم  شدند و عكس َّc هايی كه در آن وجود داشت سخن گفتند، رسول هللا َصلَّى
ُجُل الَصِاِلُح َبَنْوا َعلَى قَْبِرِه َمْسِجًدا، وَ «فرمودند: اِلُح أِو الرَّ ُروا أُوَلئَِك قَْوٌم إَِذا َماَت فِيِهُم اْلَعْبُد الصَّ َصوَّ

 َِّc َوَر؛ أُوَلئَِك ِشَراُر اْلَخْلِق ِعْنَد بنده يا مرد صالحی از  اينها قومی هستند كه هرگاه( »ِفيِه تِْلَك الصُّ
اينها نزد هللا كشيدند؛  ساختند و اين تصويرها را در آن می كرد بر قبر او مسجدی می ميانشان فوت می

  .بدترين مخلوق هستند)
ُ َعْنهُ  همچنين در صحيح مسلم از جندب بن عبدهللا َّc از پيامبر  :گويد روايت شده است كه می َرِضی

ِ َعَليِه ِ َوَسلََّم شنيدم كه فرمود َّc تَعَاَلی قَِد اتََّخَذنِی َخِليالَ َكَماَ إتََّخذَ إْبراِهيمَ « :َصلَّى َcّ َخِليالَ، َولَْو  إّن
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تِی َخِليالَ التََّخْذُت أبَابَْكٍر َخِليالَ  أَال و إنَّ َمْن َكان َقْبلُكْم َكانُوا يتَِّخذُوَن قُبَُور أنِبيائِهْم  .ُكْنُت ُمتَِّخذاً ِمْن أُمَّ
َِّخذُوا اْلقُبُوَر َمَساِجَد؛ إِنِّی أَْنَهاُكْم َعْن ذَ  (هللا تعالی مرا دوست خود »  ِلكَ وَصاِلحيهْم َمَساِجَد؛ أال فَال تَت

را دوست خود قرار داد، چنانچه از امتم كسی را  عليه السالم قرار داده است همان گونه كه ابراهيم
ُ َعْنهُ  دادم قطعاً ابوبكر دوست قرار می َّc گمان كسانی كه پيش  دادم؛ بی را دوست خودم قرار می َرِضی

دادند؛ آگاه باشيد كه شما قبرها را  ن خود را مسجد قرار میاز شما بودند قبرهای انبيا و صالحي
  .دارم) مسجد قرار ندهيد، من شما را از اين عمل باز می

ُ َعْنهُ  امام مسلم همچنين با سند خود از جابر َّc روايت كرده است:  َرِضی » ِ َّc َصلَّى cّ نََهی َرُسْول
ِ َعَليِه َوآِلِه » ( اَْلَقْبُر َوأْن يْقعََد َعلَيِه َوأْن يْبنی َعلَيهِ  َعَليِه َوآِلِه َوَسلََّم أْن يَجصَّصَ  َّc رسول هللا َصلَّى

اين احاديث و تمام احاديثی .َوَسلََّم از گچ كاری قبر و نشستن و بنای ساختمان بر آن منع كرده است)
  ارند.اند به تحريم مسجد قرار دادن قبور اشاره د كه در اين خصوص وارد شده

كنند؛  كاری بر آنها داللت می اين احاديث همچنين به تحريم بنای ساختمان، ساختن گنبد بر قبور و گچ
كه در گذشته  شود كما اين كه اين اعمال از اسباب شرك و پرستش صاحبان قبر محسوب می برای اين

ِ و حال چنين اتفاقی افتاده است، پس بر مسلمان جايز است كه در هر مكانی از  َّc آنچه پيامبر َصلَّى
  .دـَعَليِه ِ َوَسلََّم از آن نهی كرده پرهيز نماين

ِ َعَليِه ِ َوَسلََّم و برخی از ياران ايشان در مسجد نبوی بايد گفت ؟  ولی درموجوديت َّc قبر پيامبر َصلَّى
ِ َعَليِه َوَسلََّم و دو يارش ( حضرت ابوبكرصديق  وام َّc ير المومنين حضرت  عمر)  که محمد َصلَّى

  بلكه در اتاق عايشه رضی هللا عنها مدفون هستند. اند؛ در مسجد دفن نشده اساسآ 
ی عايشه رضی هللا  مگر زمانيکه  مسجد نبوی در زمان وليد بن عبدالملك توسعه داده شد حجره

   د.عنها در پايان قرن اول در مسجد داخل كرده ش
ِ َعَليِه َوآِلِه َوَسلََّم و  به حساب نمیاين عمل در حكم دفن در مسجد  َّc آيد؛ زيرا رسول هللا َصلَّى

   .بلكه حجره به علت توسعه در مسجد داخل كرده شد يارانش به زمين مسجد انتقال داده نشدند؛
تواند از اين عمل برای جواز دفن ميت در مسجد و بنای ساختمان بر روی  بدين ترتيب هيچ كس نمی

تواند حجتی در برابر مخالفت با سنت رسول هللا َصلَّى  ل نمايد و عمل وليد بن عبدالملك نمیقبر استدال
ِ َعلَيِه َوآِلِه َوَسلََّم باشد َّc.  برای معلومات مزيد مراجعه نمايد به احاديث النبوی ، فتوا ونظر فقها )

  .)) (شيخ ابن باز(338 ،4/337) وبخصو ص مجموع فتاوا و مقاالت متنوعة
در مسجد که در آن حکم شرعی واسالمی ونظر اکثريت علمای اسالمی همين است که خواندان نماز ،

قبر وجود داشته باشد  جايز نبوده واگر احيانآ در مسجد قبری وجود داشته باشد ، بر مسلمانان 
ه ناگفته های مرده  را به قبرستان منتقل سازند ، البت واجب  است که قبر را باز کرده و استخوان

  .بر شودـهای هر قبری بطور جداگانه در ق نماند که استخوان
جايز نيست كه اساسآ در مسجد قبری باقی بماند و در اين ميان هيچ فرقی بين طوريکه که گفتيم  

ِ َعَليِه َوآِلِه َوَسلََّم ا َّc مت قبور اولياء ، صحابه و ساير مردگان وجود ندارد، زيرا پيامبر اكرم َصلَّى
خويش را از اين كار بصورت مطلقی  منع كرده واز آن بر حذر داشته است و يهود و نصارا، را به 

  همين سبب مورد لعن و نفرين قرار داد.
را در حبشه ديده بودند و در آن عكس وجود   ای كه آن كه ام سلمه و ام حبيبه در مورد كنيسه هنگامی

ِ َعَليِه ِ  َّc َعلَيِه َوَسلََّم به آنها گفت  : داشت با پيامبر َصلَّى ِ َّc َوَسلََّم صحبت كردند، رسول هللا َصلَّى 
رُ «    ُجُل الَصِاِلُح َبَنْوا َعَلى قَْبِرِه َمْسِجًدا، َوَصوَّ اِلُح أِو الرَّ وا فِيِه تِْلَك أُوَلئَِك َقْوٌم إَِذا َماَت فِيِهُم اْلَعْبُد الصَّ

 َِّc َوَر؛ أُوَلئَِك ِشَراُر اْلَخْلِق ِعْنَد   ».الصُّ
كرد بر قبر او  ی از ميانشان فوت میی صالح يا مرد صالح (اينها قومی هستند كه هنگامی كه بنده

  كشيدند؛ اينها بدترين مخلوق نزد هللا هستند)  ساختند و تصوير او را بر ديوار آن می مسجدی می
أالَ و أّنِ َمْن َكاَن َقبلَُكْم َكانُوا يتِِّخِذون قُبُوَر أْنِبيائهم َو َصاِلْحيِهْم «در حديث ديگری آمده است : 

كه پيش از شما بودند  (آگاه باشيد كسانی» تَتَِّخذوا اْلقُبُوِر َمَساِجَد إنِّی أْنَهاُكْم َعْن ذلك  َمَساِجَد؛ أالَ فَالَ 



 محـل وفضيلت نماز در آن

 

16 

دادند؛ آگاه باشيد قبرها را مسجد قرار ندهيد و  قبرهای انبياء و افراد صالحِ خود را مسجد قرار می
  دارم). من شما را از اين كار باز می

ماز بخواند و يا بر آن مسجدی بسازد اين عمل بدين معنی تلقی مشخص است هر كس كه نزد قبری ن
شود كه او آن قبر را مسجد قرار داده است؛ پس واجب است كه قبرها از مساجد دور و جدا كرده  می

ِ َعَليِه ِ َوَسلََّم و بخاطر در امن ماندن از نفرينی كه از هللا تعالی  َّc شوند و به اطاعت از پيامبر َصلَّى
سازندگان مسجد بر قبرها صادر شده نبايد هيچ قبری در مسجد قرار داده شود؛ زيرا اگر انسان  بر

در مسجدی كه در آن قبر وجود دارد نماز بخواند شيطان رفته رفته عبادت مرده را برای او آراسته 
شرك اكبر سازد و در نتيجه مرتكب  ساخته و او را به استغاثه، نماز و سجده كردن آن ميت وادار می

تواند باشد كه عمل مذكور از اعمال يهود و نصارا  شود، علت ديگر برای تحريم اين كار، اين می می
  .است و بر ما واجب است كه با آنها مخالفت نموده و از راه و عمل زشت آنها دوری جوييم

ه بشود ِمْن جا بنا كرد ای وجود داشته باشد و سپس مسجدی در آن ليكن اگر در جايی قبرهای كهنه
   .اند كه علماء  همين را گفته باب سد ذرائع و قطع اسباب شرك بايد آن قبرها را از بين برد كما اين

مجموع فتاوا و مقاالت  مراجعه شود : به فتوای شيخ ابن باز. ( معلومات ( مزيد 
   .(388 ,5/389). گوناگون

   تخريب وانهدام مسجد قبر دار:
)  خود مينوسد که :اگر مسجد بر   2/235،234) مجموع فتاوا و رسائل  ( در شيخ ابن عثيمين 

روی قبر ساخته شده است، اوآل نماز خواندن در آن مسجد حرام است وثانيآ  انهدام آن واجب است، 
ِ َعَليِه  َوَسلََّم يهود و نصارا، را بدليل اين َّc قرار  كه قبور انبيای خود را مسجد زيرا رسول هللا َصلَّى

  .داشت داد و از اين طريق امتش را از عمل آنان بر حذر می ميدادند مورد لعن قرار می
جا دفن كنند در اين  ولی اگر مسجد قبل از دفن و جلوتر از قبر ساخته شد و سپس شخصی را در آن

صورت بر مسلمانان واجب است كه قبر را از مسجد بيرون كرده و مرده را در قبرستان عمومی 
جا دفن كنند و نبش قبر در چنين حالتی بدون اشكال است چون در مكانی دفن  تقال  دهد ، و در آنان

  .باشد جا مشروع نبوده است چه مسجد محل دفن اموات نمی شده كه اصالً دفن آن در آن
كه  جايز است به شرط آن ولی اگر مسجد در پيشروی قبر ها  قرار داشته باشد ، خواندن نماز درآن 

ِ َعَليِه َوَسلََّم از نماز خواندن بسوی قبور منع كرده قب َّc ر در قسمت قبله نباشد، زيرا رسول هللا َصلَّى
  است.

در صورتی كه نبش قبر ممكن نباشد بايد آن قسمت از ديوار مسجد را منهدم ساخته و قبر را بيرون 
  مجموع فتاوا و رسائل  )  .(و سپس ديوار را بسازند) كنند

..اکثر علماء  مانند ابن تيميه ، ابن حزم و شوکانی به  «در کتاب الجنايز مينويسد:  لبانیشيخ ا
حرمت نماز در قبرستان معتقد هستند و امام احمد در اين باره می گويد: هر کس در قبرستان و يا 

  بسوی قبری نماز بخواند، نمازش را اعاده بکند.
ابن حزم می گويد: امام ابوحنيفه، امام  اوزاعی و امام سفيان نماز خواندن در قبرستان را مکروه  

و از امام مالک نقل است که ايشان نماز خواندن در قبرستان و بسوی قبر را جائز می  می دانند
قبر زن مسکينی و دليل اين امر را خواندن نماز جنازه توسط رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بر   دانند

که شب هنگام دفن شده بود، می دانند... و اکثر علماء  علت ممنوعيت خواندن نماز در ميان 
قبرستان و در کنار آن را سد ذريعه دانسته اند تا منجر به شرک نشود و يا حداقل مشابهت با بت 

سجد قرار دادند و پرستان و مشرکين بخصوص با يهود و نصارا نباشد که قبرهای پيامبران خود را م
  ».در اطراف آن نماز خواندند

که می  صلی هللا عليه وسلم به علت حديث پيامبر ز جايز نيست،ضمنا نماز خواندن رو به قبر ني
  (رو به قبر ها نماز نخوانيد).». ال تصلوا الی القبور « فرمايد:

اهر نهی چنين فهميده می از ظ«پس از ذکر اين حديث مينويسد : » کتاب الجنايز« شيخ  البانی در 
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  رو به سوی قبور نماز خواندن، حرام است.  شود که : 
می گويد: رو » فيض القدير«امام نووی اين قول را ترجيح می دهد و مناوی در شرح اين حديث در 

  ... به قبور نمودن و نماز بمعنی تعظيم فوق العاده قبوراست که اينگونه تعظيم فقط شايسته خدا است
  ) پيرامون شرح اين حديث می گويد: 2/372» (المرقاه«ی قاری در شيخ عل

اگر اين عمل برای تعظيم قبر و صاحب قبر باشد، عمل کفار محسوب می شود و تشبه به کفار 
  .»مکروه تحريمی است. جنازه نيز هنگامی که روی زمين گذاشته شد، همين حکم را دارد 

جايز نمی دانند، و بعضی از علماء  تنها خواندن نماز  جمهور علماء  نماز خواندن در قبرستان را
جنازه  که بدون رکوع و سجود است ، را جايز می دانند، بخاطر روايتی از بخاری و مسلم که در آن 

. بخاری پيامبر صلی هللا عليه وسلم بعد از دفن زنی که مسجد النبی را نظافت می نمود، نماز خواندند
 ) .956) ومسلم (460(

  :ز خواندن در  زمين غصبینما
  به  نباشد و با توجه  وقت  بودن  تنگ  به  با توجه  آن  ترک  باشد و امکان  غصبی  زمين  که  در صورتی

  ؟وظيفه چيست؟ است  باطل  غصبی  نماز در زمين  که  اين
  عمدآ وارد زمين  . اگر کسی است  ، باطل است  غصبی  که  اين  به  با علم  غصبی  در زمين  نماز خواندن

رود.   جا بيرون  تر از آن سريع  و بايد هر چه  داده  انجام  ميشود ، بطور يقين که کار حرامی  غصبی
  شود اجتماع شود، نماز قضا می  خارج  غصبی  و اگر بخواهد از زمين  است  نماز تنگ  اگر وقت  حال

شود  می  او گفته  به  طرف  و از يک  امر نماز خواندن  به  طرف  کند. از يک می  ، صدق امر و نهی
  .  نکن  غصب

سوء   به  در مورد بحث چون  دارند، ولی می  را مقدم  نهی  جانب  ، برخی امر و نهی  اجتماع  در بحث
نماز   شود. نحوه می  گناهکار محسوب  بايد نماز را بخواند و هم  هم ، شده  غصبی  اختيار وارد زمين

  راه  باشد. ثانيا در حال  داشته  از غصب  ، توبة خروج  اوال در حال  بايد باشد که  صورت  اين  به  خواندن
  مايد.را قضا ن  نمازش  غصب  از زمين  شود و بعد از خروج  بخواند و خارج  ، نماز را با اشاره رفتن

  ).19  ، مسئلة المصلی  مکان  ، جلداول ، فی الوثقی  ( برای معلومات مزيد مراجعه شود :عروه
  نمازخواندن در لباس که از پول حرام تهيه شده :

  خواننده محترم ! 
نماز(جای   بايد گفت که :اصل بر پا کردن نماز ربطی به حالل بودن يا حرام بودن لباس ويا هم فرش 

سجد )  که از چه پولی تهيه ديده شده است، ندارد. مهم آنست که شخص نماز گزار نماز وفرش م
برای صحت کامل نماز خويش شروط صحت نماز، ارکان و واجبات آنرا بصورت درست واحسن 

  و اداء کند.  دـمطابق سنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم انجام ده
 لباس، بايد محل ادای نمازمبنی براينکه  نمازگزارآنچه که در شرع مربوط به مکان و لباس مسلماً 

و ساير ارکان و وجايب نماز بيان �رديده  لباس عورت نمازگزار را بپوشاند، اينکه نجاستپاک از 
  .است

را در مورد محل نماز و لباس خود بوجه احسن   و ارکان  اين شروط هرزمانيکه شخص مسلمان 
نمازش تعالی و واجبات آنرا رعايت کند، ان شاءهللا   انجام دهد ت نمايد و ارکان نماز را کامال امراع

ظاهر را ميبيند و بر    چون شرع داده خواهد شد ونماز �زار ، مقبول است و حکم به صحت نماز
شد و انشاء هللا بریء الذمه قلبها هللا تعالی آکاهی دارد که به اين ترتيبب نماز �زار با خواندن نماز 

  است.بول شده تعالی که نمازش ق
  !برادر وخواهر مسلمان خوانندۀ محترم

علمای اسالم در مورد حکم نماز خواندن در لباس   ق شرعی فوتنباط و اسه ـبادرنظرداشت نظري
غصب شده يا بدست آورده شده از طريق حرام، و يا لباسی با جنس حرام (مانند ابريشم برای 

عروفی راغرض رهنمايی مسلمانها ارايه فرموده مردها)، و همچنين در مکانی غصب شده، دو قول م
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  اند .
  اول: 

مذهب مشهور امام صاحب  احمد، و ابن حزم و شيخ االسالم ابن تيميه گفته اند که نماز در لباس 
  ).21/89» (مجموع الفتاوی«خريداری شده به پول حرام صحيح نيست. 

رضی هللا عنه   بصورت مرفوع روايت استدالل اين عده از علماء به حديثی است که: از ابن عمر 
» من اشتری ثوبا بعشرة دراهم، و فيه درهم حرام، لم تقبل له صالة ما دام عليه«گرديده است : 

).يعنی: هرکس لباسی را با ده درهم بخرد که يک درهم آن حرام باشد، تا 2/98مسند امام احمد (
  ی سند اين حديث ضعيف است).زمانيکه آن لباس بر تن اوست نمازش قبول نمی شود. (ول

  دوم:
نماز  (رحمهم هللا) و امام صاحب مالک و امام صاحب شافعی (رح) صاحب ابوحنيفه   در مذهب امام  

» المجموع«خواندن در لباس که با پول حرام خريداری شده باشد ويا محل آن ، صحيح است. 
)3/180.(  

يرا هيچ حديث صحيحی از پيامبر صلی هللا من بدين عقيده هستم که : رأی راجح هم قول دوم است ز
عليه وسلم در مورد نهی از نماز خواندن در لباس يا مکان غصب شده و يا لباسی که بوسيله ی مال 

  حرام بدست آمده، وارد نشده است.
بنابراين حکم شرعی همين است : اگر کسی بر روی فرشی نماز بخواند که از پول حرام تهيه ديده 

، هم در لباسی نماز بخواند که از پول حرام تهيه ديد باشد، اصل نماز اش صحيح استشده باشد ويا 
ولی به هر حال نبايد فراموش کرد که :نمازگزار بخاطر پوشيدن لباس حرام گناهکار است و اين 

و حق العبد مبنی بر   مطميناً مسؤوليت و جواب�ويی در نزد پرود�اهقضيه به نماز او ربط ندارد. 
بحث و مسؤوليت است که بر جای خويش باقی است    تخلف بجای خويش به صورت مستقل تعدی و

( تفصيل موضوع را ميتوان در مجموع الفتاوی مطالعه   خواهد بود.   و انسان متخلف ازآن جواب�و
   .فرمايد )

  لباس ابريشم برای مردها شايسته اهل تقوی نيست :
يشمی برای مردها  وعدم خواندن نماز در حديثی در مورد حکم شرعی در مورد پوشيدن لباس ابر

  عقبه بن عامر رضی هللا عنه آمده  است که :
وُج َحِريٍر، فَلَبَِسهُ « فََصلَّی فِيِه، ثُمَّ اْنَصَرَف، فَنََزَعهُ نَْزًعا َشِديًدا  أُْهِدَی إَِلی النَّبِِیّ صلی هللا عليه وسلم فَرُّ

   )375(بخاری:  ». بَِغی َهذَا ِلْلُمتَِّقينَ ال يَنْ «َکاْلَکاِرِه َلهُ، َوقَاَل: 
عبايی ابريشمی را به رسول هللا عقبه بن عامر ميفرمايد که در يکی از روزها : يکی از صحابه 

آن را پوشيد و با آن، نماز  صلی هللا عليه وسلم اهداء نمودند، رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم 
باشد، از تن بيرون آورد و  انند کسی که آنرا نپسنديده خواند. پس از اتمام نماز، به سرعت، م

همين روايت در صحيح مسلم بصورت کاملتر آن ذکر  ».اين لباس، شايسته اهل تقوی نيست«فرمود: 
السالم در نماز به پيامبر  گرديده است و در اين روايت اشاره بعمل آمده است  به اينکه جبريل عليه 

اتمام نمازش آنرا از تن بيرون  م بودن ابريشم را می دهد، و لذا پس از صلی هللا عليه وسلم خبر حرا
آورد، ولی پيامبر صلی هللا عليه وسلم نمازش را تکرار نکرد، در مورد عدم تکرار نماز توسط 
پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، علماء دليل می اورند که : صحت نماز به حرام يا حالل بودن نماز 

  ربطی ندارد.  
  :نماز خواندن در زمين مغضوبه

نماز خواندن در سرزمين عذاب شده که سرزمين ثمود هم جزو آن است مکروه است ولی حرام 
نيست و نماز صحيح است و اين مذهب جمهور اهل علم (امام ابو حنيفه ، امام مالک ،وامام شافعی  

، 2/166ة المحتاج ، تحف357است و همچنين مشهور مذهب حنابله (حاشية الطحطاوی صفحه  
  .)1/372مطالب أولی النهی 
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گفته شده که نماز خواندن در اين مکان حرام است، و اين قول بعضی از حنابه و قول مختار ابن   - 2
  ) است.4/510تيميه در شرح العمدة (

کدام يکی از اين دو قول صحيح و طبق سنت رسول هللا صلی هللا عليه  کهحاال بايد ببينيم 
  است؟   وسلم

نماز خواندن در زمين مغضوب (زمينکه مورد غضب قرارگرفته ) مانند سرزمين قوم لوط و هر 
مکانی که در آنجا عذابی نازل شده باشد مانند سرزمين بابل و ثمود (بين مدينه و شام که قوم صالح 

) و هر عليه السالم بودند) و مسجد ضرار (مجاور مسجد قباء است که توسط منافقين بنا شده بود
مکانی که در آنجا عذابی نازل شده باشد، در نزد جمهور اهل علم صحيح است يعنی نماز باطل 
  نيست، اما خواندن نماز در اينگونه مکانها مکروه می باشد؛ زيرا مورد نفرين واقع شده اند. 

لُوا َعلَی َهُؤالَِء الَ تَْدخُ «روزی پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر سرزمين ثمود عبور کردند و فرمودند : 
بخاری » ا أََصاَبُهمْ الُمعَذَِّبيَن إِالَّ أَْن تَُکونُوا بَاِکيَن، فَِإْن لَْم تَُکونُوا بَاِکيَن فَالَ تَْدُخلُوا َعَلْيِهْم، الَ يُِصيبُُکْم مَ 

اند وارد نشويد، مگر به حالت  به سرزمين اينها که مورد عذاب خدا قرار گرفته« ).يعنی : 433(
يان، و اگر حالت گريه نداشتيد بر آنان وارد نشويد، تا عذابی که بر آنان نازل شده بر شما نازل گر

  ».نشود
َال تَْدُخلُوا َمَساِکَن الَِّذيَن َظَلُموا أَْنفَُسُهْم، إِالَّ أَْن تَُکونُوا بَاِکيَن َحذًَرا، أَْن «و در لفظ مسلم چنين آمده : 

اند وارد  به منزل کسانی که به خود ظلم کرده« يعنی :  ).2980مسلم (» ُهمْ يُِصيبَُکْم ِمثُْل َما أََصاَب 
  ».نشويد مگر به حالت گريه و زاری، تا عذابی که بر آنان نازل شده بر شما نازل نشود

ا َنَزَل   صلی هللا عليه وسلم أَنَّ َرُسوَل هللا«و از ابن عمر رضی هللا عنه روايت است که گفت :  َلمَّ
فِی َغْزَوِة تَبُوَک أََمَرُهْم أَْن ال يَْشَربُوا ِمْن بِئِرَها َوال يَْستَقُوا ِمْنَها، فَقَالُوا: قَْد َعَجنَّا ِمْنَها  اْلِحْجرَ 

  ).2981ومسلم (  )3378بخاری (» َواْستََقْينَا، فَأََمَرُهْم أَْن يَْطَرُحوا َذِلَک اْلعَِجيَن َويَُهِريقُوا ذَِلَک اْلَماءَ 
توقف  امی که رسول خدا صلی هللا عليه وسلم در غزوة تبوک در محل ِحجر (منازل ثمود)يعنی : هنگ

  کرد، هدايت فرمودند از چاه اين منطقه نه آب بنوشيد  و نه از آن بردارند. 
صحابه گفتند: ما از آب چاه، آرد، خمير کرده ايم و آب برداشته ايم! رسول خدا صلی هللا عليه وسلم 

  خمير را بيندازند (و به شترها بدهند) و آن آب را بريزند. دستور داد تا آن
در صحيح خود ذکر کرده که علی رضی هللا عنه نماز خواندن در بابل را مکروه  همچنان  امام بخاری

  ).30/190» (الموسوعة الفقهية «  می دانستند. ( نگاه کنيد به : 
در شرع اسالمی همين است : تا زمانيکه   ولی حکم وقاعده ای کلی ورهنموديک برای  نماز خواندان

محل از نجاسات پاک باشد، خواندن نماز درآن صحيح است، ولوکه سرزمين  مغضوب خوانده شده 
باشد، زيرا نهی وارده از داخل شدن به چنين مکانها است وبه اصل و ماهيت نماز برنمی گردد، و 

عملی حرام شده يا ناپسند؛ مابين اهل علم  مانع صحت آن نيست، اما در اينکه آيا نمازگزار مرتکب
اختالف نظر است، و همانطور که ذکر شد جمهور اهل علم آنرا مکروه می دانند، و بعضی از علما ء 

أَنَّ   «حتی  آنرا حرام می دانند، و به روايت ابوداود از ابو صالح الِغفاری استناد کردند که گفت : 
ُ َعْنهُ مَ  َّc ا َرِضَی�ا بََرَز ِمْنَها أََمَر اْلُمَؤِذّنَ َعِلي  رَّ ِببَابَِل َوُهَو يَِسيُر فََجاَءهُ اْلُمَؤِذُّن يَُؤِذُّن بَِصَالِة اْلعَْصِر فَلَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهانِی أَْن أَُصِلَّی فِی اْلمَ  َّc ا َفَرَغ قَاَل إِنَّ َحِبيبِی َصلَّی َالةَ فََلمَّ ِة َوَنَهانِی أَْن أَُصِلَّی ْقبَرَ فَأَقَاَم الصَّ
علی رضی هللا عنه از بابل عبور می کرد، «).يعنی : 490ابوداود (» ِفی أَْرِض بَاِبَل فَِإنََّها َمْلعُونَةٌ 

مؤذن آمد و برای نماز عصر آذان داد، وقتی از بابل گذشتند ، به  مؤذن امر کرد که برای نماز اقامه 
ت : همانا محبوبم صلی هللا عليه وسلم مرا نهی کردند از اينکه در کند، وقتی از نماز فارغ شدند گف

  ».قبرستان، و در شهر بابل نماز بخوانم چون اين مکان مورد لعن واقع شده است
گفته : اسناد اين حديث  ضعيف »  فتح الباری « اما اين حديث ضعيف است، حافظ ابن حجر در 

  ) آنرا ضعيف دانسته است.76» (ضعيف أبی داود« است، و شيخ البانی نيز در
خطابی گفته : در اسناد اين حديث جای سخن «می گويد : » عون المعبود« شارع سنن ابوداود در 
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است، و نمی دانم احدی از علماء  نماز در شهر بابل را حرام دانسته باشند، و اين روايت با حديثی 
نی: ـيع». َلْت ِلی اْألَْرض َمْسِجًدا َوَطُهوًراُجعِ   «که از آن صحيح تر است تعارض دارد، يعنی حديث : 

  ».همه ی زمين برای من (و امتم) محل نماز و پاک قرار داده شده است  «
مقتضای کالم آمدی و ابو الوفاء بن عقيل آنست «گفته : » االختيارات  « شيخ االسالم ابن تيميه در 

، و از امام احمد وارد شده که او گفته که نماز در زمين مغضوبه صحيح نيست، و اين قول قوی است
  ».: نبايد در آنجا خوانده نمی شود

  درباره اين سخن شيخ االسالم چنين نظر می دهد : » الثمر المستطاب « شيخ البانی در 
ما هيچ دليلی نيافتيم که نماز در چنين مکانی باطل باشد، و حديثی که داخل شدن به زمين مورد «

ص نماز نيست تا بگوئيم نماز در آنجا باطل است، و حديث علی رضی هللا عنه عذاب را نهی کرده خا
نهی از نماز در آنجا  «اگر صحيح هم باشد دليل بر بطالن نماز نيست، و برای همين بيهقی گفته : 

به اين معنا نيست که به (نفس)  –اگر بصورت مرفوع از پيامبر صلی هللا عليه وسلم ثابت شده باشد 
گردد، اگر نماز در آنجا خوانده شود نياز به تکرار ندارد، بلکه علت نهی ، وهللا اعلم ، می نماز باز

می ترسم عذابی که بر آنان نازل شده بر شما « تواند اين فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم باشد: 
گفته : » معالمال«، بلی ، ظاهر نهی تحريم نماز در آنجا را افاده می کند، اما خطابی در »نازل شود

  ».نمی دانم احدی از علماء  نماز در شهر بابل را حرام دانسته باشند
  : نمازخواندن  در کليسا

حکم شرعی همين است که : نماز خواندن در کليسای نصاری جايز است، بشرطيکه در داخل آن 
وجود داشته کليسا تصاوير و مجسمه وجود نداشته باشد، اگر در داخل کليسا مجسمه و تصاويری 

  نماز خواندن در آنجا جايز نمی باشد.  دران صورت   باشد، هدايت وحکم اسالم  همين است که
َالِة ِفی اْلِبيعَِة َوقَاَل ُعَمُر َرِضَی «امام بخاری رحمه هللا نيز بابی را در کتاب خود با عنوان:  بَاب الصَّ

ُ َعْنهُ إِنَّا َال نَْدُخُل َکنَائَِسُکْم ِمنْ  َّc  ََّوُر َوَکاَن اْبُن َعبَّاٍس يَُصِلّی فِی اْلِبيعَِة إِال أَْجِل التََّماثِيِل الَِّتی ِفيَها الصُّ
حکم نماز در عبادتگاه و کليسا؛ عمر رضی هللا عنه گفته: ما «آورده است. يعنی: » ِبيعَةً فِيَها تََماثِيل

ت، داخل آن نمی شويم. و ابن بخاطر وجود مجسمه ها و تصاويری که در داخل کليساهای شماس
  ».عباس در کليسا نماز می خواند، بجز در کليسائی که در آن مجسمه وجود می داشت

صومعه و بت خانه و آتشکده و همانند آنها «حافظ ابن حجر رحمه هللا در کتاب فتح الباری گفته: 
  ».همگی در حکم کليسا هستند

نکه در آنجا تمثالها و تصاويری باشد، جايز نيست و بنابراين نماز خواندن در کليسای نصاری، چنا
نماز خواندن در آنجا را ، با آن شرايط ،  حرام دانسته اند، هرچند بعضی از  ؤبعضی از علماء 

  علماء  نيز آنرا مکروه می دانند.
ت و دليل بر تحريم نماز در داخل کليسايی که در آن تماثيل و تصاوير است، بخاطر عموم ادله ای اس 

که بر تحريم مجسمه و تصاوير وارد شده و نيز داليلی که بيان می دارد مالئکه به مکانی که تصوير 
و مجسمه در آنجا باشند، داخل نمی گردند، چنانکه از ابی طلحه از پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

) ومسلم 3225بخاری (». وَرةٌ َال تَْدُخُل اْلَمَالئَِکةُ بَْيتًا ِفيِه َکْلٌب َوَال صُ «روايت شده که فرمود: 
  ».مالئکه به خانه ای که در آنجا سگ و تصوير باشد داخل نخواهند شد«. يعنی:  )2106(

  امام ابن قدامه رحمه هللا گفته:
نماز خواندن در کليسای تميز (و عاری از نجاست)  ممانعت ندارد ، و حسن بصری و عمر بن « 

عبدالعزيز به آن رخصت و اجازه داده اند، ولی ابن عباس  عبدالعزيز و شعبی و اوزاعی و سعيد بن
  ).407/ 1»  (المغنی ». «  و امام مالک بخاطر داشتن تصوير آنرا مکروه می دانند..

ولی شيخ االسالم ابن تيميه رحمه هللا نماز خواندن در کليسائی که در آنجا تمثال و تصوير باشد را 
شد: آيا نماز در معبد و کليسا جايز است اگر در آنجا تصاوير  حرام می داند، چنانکه از ايشان سوال

  باشد؟ و آيا می توان گفت که آنجا نيز خانه خدا هستند؟
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آنجا خانه خدا نيستند، بلکه تنها مساجد خانه های هللا هستند، و معبد و کليسا «جواب فرمودند : 
گاهی در آنجا ذکر خوانده می شود، ولی خانه هايی هستند که در آنجا به هللا کفر می شود، هرچند که 

خانه بمنزله اهل آنجاست، و اهل آنجا را کفار تشکيل می دهند، بنابراين آنجا خانه عبادتگاه کفار 
  است.

بصورت کل در مورد نماز خواندان نماز در کليسا و معبد، علماء به چندگروه تقسيم گرديده اند امام 
و بعضی از فقهای حنابله آنرا بطور مطلق جايز دانسته اند. و  مالک آنرا بطور مطلق ممنوع دانسته،

قول سوم: که رای صحيح منتسب به عمر ابن خطاب و غيره است، و رای منصوص امام احمد نيز 
می باشد، اينست که : اگر در آنجا تصاويری وجود داشته باشد، نماز خوانده نمی شود؛ زيرا مالئکه 

د داخل نمی شوند، و پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيز تا آنکه تمامی به مکانی که تصوير داشته باش
تصاوير کعبه را نابود نکرد داخل نشدند، و همچنين عمر رضی هللا عنه گفته: ما داخل کليساهای آنها 

  ).59/ 2» (الفتاوی الکبری». « نمی شويم درحاليکه در آنجا تصاوير وجود دارد
  خالصه اينکه: 
نماز خواندن در داخل معابد و کليساهايی که تصاوير و مجسمه در آنجا باشد را   عده ای از علماء

حرام می دانند و عده ای ديگر آنرا مکروه دانسته اند. اما حتی اگر نماز خواندن در آنجا حرام هم 
باشد، اين دليل بر باطل بودن نماز آنجا نيست، يعنی بالفرض که شخصی با وجود داشتن تصاوير و 

ه در داخل کليسائی نماز خواند، نماز او باطل نيست، ولی بالفرض تحريم نماز در آنجا  مجسم
  مرتکب گناه شده است ولی نمازش صحيح است.

هيئت دائمی افتاء؛ نماز خواندن در مکانی که تصوير دارد را مکروه دانسته ولی حکم به صحت 
و نماز خواندن در مکانی که در آنجا «..  نماز داده اند، چنانکه در فتوائی چنين تاکيد نموده اند:

تصاوير نصب يا آويزان شده باشد، مکروه است، خصوصا که آن تصاوير در جهت قبله نماز گزار 
   ).377/ 5» (فتاوی اللجنة الدائمة« ». باشد، ولی نماز صحيح است

ديگری که در آنجا  بنابراين خواندن نماز جمعه و يا ساير نمازها در کليسا و يا معابد يا هر مکان
تصاوير و مجسمه وجود نداشته باشد، جايز است. ولی اگر تصاوير و تمثال وجود داشته باشد، 

چنانکه مقدور باشد که با پرده يا پارچه ای آن تمثالها و تصاوير را پوشانيده و مخفی کرد، ايرادی 
کانی برويد که عاری از هرگونه ندارد که نماز بخوانيد، و اگر اين امر مقدور نباشد، بهتر است به م

تمثال و تصوير باشد و در آن مکان نماز بخوانيد، اما اگر اين هم مقدور نبود و چنين جايی برای 
نماز خواندن پيدا نشد، پس می توانيد در همان مکان يا کليسا نماز جمعه يا ساير نمازها را اداء کنيد 

  و انشاءهللا نماز صحيح است.
   : انان درکليسا ايا صوفيا درترکيهنماز خواندن مسلم

  خواننده محترم !
سفری داشتم به کشور ترکيه واز آنجمله به شهر زيبا وتاريخی استنبول، در   2014در اواخر سال 

  ضمن بازديد از اماکن تاريخی واسالمی به زيارت محل شهير جهانی بنام ايا صوفيا نيز پرداختم .
ات در طول عمران خويش روزگار مختلفی را ديده است گاهی اين محل مشهور تاريخی مطابق رواي

  کليسا ، گاهی مسجد ، گاهی موزيم وگاهی محل سياهی  برای سياحين .
اين بنای تاريخی ونمونه ، توسط گروه از انجيران ومعماران در مدت اضافتر از پنچ سال  توسط ده 

  هزار گاکر اعمار وتزئين نمونی گرديده است .
 537دسامبر  27ه اين بنای تاريخی اعمار وکار ساختمانی آن به پايان رسيد  بتاريخ  بعد از اينک

توسط کشيش مشهور جهان اوتی چيوس افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت .اين محل بعد از 
افتتاح رسمی بحيث مرکز عبادت  ارتدوکس های استانبول و همچنين محل اجرای مراسم رسمی 

  وری از جمله کروناسيون مبدل گرديد .وتشريفاتی امپرات
کليسا صورت ميگرفت ، ايا صوفيا رسمی در ضمن اينکه در اين کليسا عبادات ومراسم تشريفاتی 
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بحيث بزرگترين مرکز  يتم  خانه شهر استنبول  ومحل پرورش علم وفرهنگ ودر نهايت امر اين 
جای برای تروستان جهان مبدل گرديد بنای تاريخی با همه ميناتوری ها ورسامی های اش بهترين 

بود ، بنابر اهميت بودن اين محل ، بعد از جنگ چهارم  صليبی   ايا صوفيا بحيث مرکزی  مشهور 
  دينی ارتدوکس مبدل ميگردد .

ولی بعد از اينکه شهر  استنبول بصورت  کامل بدست مسيحيان در آمد با تاسف بايد گفت که اين 
متی غير باور شدنی مسيحيان التين قرار ميگيرد ،  بسياری از اموال مرکز مورد تجاوز و بی حر

تاريخی ، بسياری از اثار تاريخی ودينی از جمله  سنگ قبر حضرت عيسی مسيح،  رسامی اصلی 
شيردهی مريم مقدس، کفن حضرت عيسی مسيح، استخوان های برخی از امامان مسيحی دفن شده 

  ساهای غرب منتقل می يابد .در اياصوفيا دزديده ميشود وبه کلي
در ضمن اينکه اشيا ءقيميتی اين مرکز فرهنگی دزدی وبه غارت برده شد ، بعد از تصرف کامل  

استانبول توسط التين ها اياصوفيا  از دست کليسا ارتدودکس  خارج  وبحيث   کليسای کاتوليک های 
  روم مبدل ميشود .

بر شهر استنبول وبر اين کليسا  ادامه يافت  تا اينکه   1450سيطره مسيحيان کاتوليک  تا سالهای  
  توسط  ترک های  آتامان  فتح ميگردد. 1450شهر اسطنبول  در سال 

از اينکه اين محل نامدار ترين ويکی از سمبول های اين شهر بشمار ميرفت ،  سلطان محمدفاتح 
ديلی  کليسای اياصوفيا رابه قائد اعظم مسلمانها در همان روز فتح استانبول طی فرمانی حکم تب

مسجد صادر کرد وتقريبآ  سه روز پس از فتح استانبول، اولين مراسم  نماز جمعه در اياصوفيا به 
امامت آق شمس الدين، بر پا گرديد واولين خطبه به نام پادشاه فاتح عثمانی خوانده شد. بعد از 

،  تمام رسامی های واثار عبادی اينکه اين بنای  تاريخی شرف عبادتگاه مسلمانان  را يافت
مسيحيان توسط تگه ها با مهارت خاصی پوشانيده شد ،هيچ يکی از اثار اديان قبلی که در اين بنا 
وجود داشت ،تخريب نگرديد ، وزمينه خواندن نماز از لحاظ شرعی برای مسلمانان در آن مساعد 

  گرديد .
ئيس جمهور ترکيه مصطفی آتاترک، وضعيت توسط اولين  ر 1935ولی اين حالت باالخره در سال 

ديگری را بخود گرفت ، مسجد شهير مسلمان های ترک که بحيث سمبول استقالل ترک ها بشمار 
ميرفت ، به موزيم تبديل کرديد. اين ساختمان زيبا از هر قرنی و از هر نابغه ای اثری دارد. از دوره 

اری بود که اصول زلزله را در کارهايش به کار بيزانس گرفته تا معمار ترک، سينان که اولين معم
می گرفت؛ از معماران سوييس تا خطاط های برجسته اسالمی. اين اثر از ده ها کشور و شهر آنتيک 

قرن است و از هر دوره مثال جنگ های صليبی يا ترکی  15اثر دارد و تاريخ تصويری بيش از 
و مسيحی در هم آميخته و با گنبد شاهکار آن اسالمی نشانه هايی دارد و در آن فرهنگ اسالمی 

بيننده را غرق در نور و آرامش می کند و هنوز که هنوز است در مورد اسرار آن کتاب ها نوشته 
  .می شود

  نمازخواندن برسر راه عبور و مرورمردم:
ُ أَنَّ َرُسوَل cَِّ «در حديثی که از : ابن عمر رضی هللا عنه  روايت گرديديه است آمده است :  َّc َصلَّی 

ِة الطَِّريِق، َوفِی َعَلْيِه َوَسلََّم نََهی أَْن يَُصلَّی فِی َسْبعَِة َمَواِطَن : فِی اْلَمْزبَلَِة، َواْلَمْجَزَرِة، َواْلَمْقبََرِة، َوقَاِرعَ 
 َِّc بِِل، َوفَْوَق َظْهِر بَْيِت اِم، َوفِی َمعَاِطِن اْإلِ رسول «يعنی:  )746وابن ماجة () 346ترمذی (.« اْلَحمَّ

هللا صلی هللا عليه وسلم  از نماز خواندن در هفت مکان نهی فرمودند: در زباله دانی، و کشتارگاه، و 
  .»قبرستان، و برسر راه مردم، ودر حمام، و در استراحتگاه شتران، و بر پشت بام کعبه 

اهی که مورد استفاده  مردم ووسايل نقليه بنآ خواندن نماز  در سر سرک ها ، اتو بانها ،  و يا در ر
قرار داشته باشد ، جايز نمی باشد ، زيرا نماز خواندن در اين مکان موجب تنگی وضيقی  راه بر 

مردم و منع عبور و مرور آنها می شود، عالوه بر آن  خواندن نماز در راه عام خود  شخص 
مازگزار را خدشه دار می سازد ، وقرار نمازگزار را نيز به تشويش انداخته ، و خشوع  کامل ن
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  گرفتن در اين  تشويش  در نهايت امر به کاستن اجر و ثواب نماز منجر می گردد. 
همچنان قابل ياد اوری است که : اگرخواندان نماز در راه عمومی خطر جانی برای نمازگزار ببار 

  ارد، حتی نماز خواندن در چنين مکانی بر شخص  حرام است.
ايد فراموش کرد که در دين مقدس اسالم  استثنات هم وجود دارد بطور مثال : اگر دروقت ولی نب

خواندن نماز جمعه ويا نماز عيدين در داخل مسجد   جای ضيقی گردد  ، وازدحام مردم در مسجد 
  بيشتر شود ، مردم ميتوانند در روی سرک ويا راه عمومی  ادای نماز جماعت نمايند .

  
 :ر تخت خوابنماز خواندن ب

  ماداميکه تخت خواب ثابت باشد و نمازگزار بتواند پيشانی و سر بينی خود را در وقت سجود بر آن 
» مواهب الجليل«بگذارد، در آنصورت خواندن نماز بر روی آن جايز است.الحطاب در کتاب 

و اما هيچ خالفی در جواز نماز بر روی تخت «.. گفته :  فقه مالکی ، ) که متعلق به1/520(
  ».نيست

شرط نماز فرض آنست که «) گفته : 3/221» (المجموع«و امام نووی شافعی مذهب در کتاب 
نمازگزار رو به قبله در کل نماز مستقر باشد .. اگر رو به قبله کند و ارکان آنرا تماما انجام دهد چه 

بر پشت حيوانی، ايستاده باشد، در صحت نماز فرضش دو رأی هست : بر  در کجاوه باشد يا تخت يا
  ».طبق رای صحيح تر نماز صحيح است، زيرا بمانند کشتی است

و از شيخ صالح فوزان سوال شد : اگر انسان در طهارت زمين شک داشته باشد، و هيچ عذر ويا 
به زمين؛ مانند تخت يا شبيه آن جايز مريضی  نداشته باشد، آيا نماز خواندن بر مکان مرتفعی نسبت 

ايرادی ندارد که انسان بر شیء مرتفعی مانند تخت و يا شبيه آن نماز «است؟  جواب فرمودند : 
بخواند، بشرطيکه طاهر و ثابت باشد، و نماز خواندن بر روی آن موجب ايجاد سروصدا و يا خللی 

  ).2/143» (المنتقی ». «برای نمازگزار نشود، و وی را به تشويش نياندازد
  نماز خواندن در روبری شيشه :

خواننده محترم اصل اساسی وکلی که بايد در وقت برپا گرديدن  نماز جدآ  مراعات شود حفظ خشوع 
وخضوع در نماز که حيثيت روح نماز را دارد ،ميباشد .  بنآ اگر خواندن نماز دربرابر آينه هواس 
،  نماز گزار را پرت ومختل می سازد ، ضرری وخدشه به خشوع وخضوع نماز گزاروارد می نمايد

 خواندن نماز در مقابل آينه بنزد علماء مکروه بوده ، در غير آن ممانعتی ندارد . زيرا طوريکه گفتيم 
خشوع روح نماز است و هراندازه خشوع در نماز، نمازگزار بيشتر گردد، اجر و ثواب او نيز بخاطر 

  آن مکروه است. ادای نمازش باال می رود. وهر عامل که مانع  حصول خشوع در نماز شود، انجام

  :اماکن ممنوعه برای نماز
جايگاه مسجد را   صلی هللا عليه وسلم  تمام زمين مطهره برای اّمت محّمد  قبل از همه بايد گفت 

  در آنجا ها نماز خواند بجز اماکنی که در ذيل از آن نام می بريم:  دارد يعنی می شود
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم : «عمر رضی هللا عنه روايت گرديده که  در حديثی متبرکه از ابن   َّc َصلَّی ِ َّc أَنَّ َرُسوَل

اِم، َنَهی أَْن يَُصلَّی فِی َسْبعَِة َمَواِطَن : ِفی اْلَمْزبََلِة، َواْلَمْجَزَرِة، َواْلَمْقَبَرِة، َوقَاِرَعِة الطَِّريِق، َوِف  ی اْلَحمَّ
ِب  ). (رسول هللا صلی هللا 746) وابن ماجة (346ترمذی (  ».ِل، َوفَْوَق َظْهِر َبْيِت cَِّ َوفِی َمعَاِطِن اْإلِ

عليه وسلم از نماز خواندن در هفت مکان نهی فرمودند: در زباله دانی، و کشتارگاه، و قبرستان، و 
  .)بر سر راه مردم، و در حمام، و در غوجل ويا محل بودوباش  شتران، و بر پشت بام کعبه 

ولی محدثين اين حديث را از جمله احاديث ضعيفه می شمارند ، طوريکه  خود ترمذی در ادامه 
  ».اسناد حديث ابن عمر قوی نيست«گفته: 

العلل « )، و ابن جوزی در    148صفحه   -(جلد  اول»  العلل « همچنين ابوحاتم رازی در 
)   95جلد اول صفحه » ( ح الزجاجة مصبا« )، وبوصيری در  399جلد اول صفحه »  ( المتناهية
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«  ) ، و عالمه ألبانی در 532-531جلد اول  صفحات » ( التلخيص  «  ، وحافظ ابن حجر در  
  )  اين  حديث مذکور را ضعيف دانسته اند.318جلد  اول صفحه »  ( اإلرواء 

نماز خواندن در اين حديث طوری معلوم ميشود که در شرعيت اسالمی    از فحوی ولی به همه حاال 
از ابن عمر رضی هللا  هفت مکان مورد نهی قرار داده داده شده است .واين هفت مکان در حديثی 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم نََهی أَْن يَُصلَّی فِی َسْبعَِة «عنه به تفصيل بيان گرديده است :  َّc َصلَّی ِ َّc أَنَّ َرُسوَل
ِبِل، َوفَْوَق َمَواِطَن : فِی اْلَمْزبََلِة، َوا اِم، َوفِی َمعَاِطِن اْإلِ ْلَمْجَزَرِة، َواْلَمْقبََرِة، َوقَاِرَعِة الطَِّريِق، َوِفی اْلَحمَّ

 َِّc َظْهِر َبْيِت.«    
  ی:ــاله دانـزبنماز خواندن در 

معموآل  همچو محالت در کشور ما بنام (ديران) شهرت دارند ، بنآ نماز خواندن در ديران ويا زباله 
  جايز و صحيح نيست . در آن دانی که معموال به نجاست  آلوده است ،

در شرع اسالمی  پاکی مکان نمازگزار جزو شروط صحت نماز است، دليل شرط پاک بودن مکان، 
نشينی در مسجد است که  فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم به اصحابش هنگام ادرار کردن باديه

  ».بر ادرارش سطلی آب بريزيد«متفق عليه يعنی: » سجال من ماءأريقوا علی بوله «فرمود : 
گر بالفرض آلوده به نجاست نباشد، باز شايسته نيست در محلی که ناپاک و کثيف و چرکی است و ا

  روبروی هللا متعال ايستاد و نماز خواندوبا پروردگار خويش راز ونياز کرد .
  تارگاه:ـشـکنماز خواندن در 

 حل ذبح حيوانات  مانند (قصاب خانه کشتار شتر ، گاو ، گوسفند ،بز) ويا محل که در کشتار گاه وم
آلوده به چرک و نجاسات  مانند خون و ديگر پليديها ، باشد، خواندن نماز در اين محالت جايز نمی 

ولی در صورتيکه امکان  کشتار گاه   باشد ،زيرا پاک بودن محل از نجاسات شرط صحت نماز است،
ظيف باشد ، طوريکه در عصر امرزوی  شکل کشتار گاه فرق نموده ومجهز به وسايل  پاک ون

  تنظيفی  پيشرفته ميباشد ،پس  خواندن نماز در آنجا صحيح و جايز است.
  :شتران )ۀ(طبيلوجل ـغنماز خواندن در

از براء طبيله) جايز نمی باشد ، در حديثی که :  -نماز خواندن در محل  استراحتگاه شتران (غوجل 
بن عازب رضی هللا عنه روايت گرديده آمده است: از پيامبر صلی هللا عليه وسلم درباره نماز خواندن 

صحيح ». التصلوا فی مبارک اإلبل فإنها من الشياطين«در استراحتگاه شتران سوال کردند، فرمود : 
  ».اطين استدر استراحتگاه شتران نماز نخوانيد چون از شي«).  يعنی: 7351ابن ماجه (

عالوه بر آن؛ نماز خواندن در مکان استراحتگاه  ( غوجل )  شتران باعث تشويش نمازگزاز و 
  کاستن از خشوع وخضوع نمازگزار می گردد، زيرا ممکن است از اذيت آنها بهراسد.

  :امـمـنماز خواندن درح
چون حمام  ماوی و محل  بدين عقيده اند که : درموردعلت نهی وممنوعيت نماز در حمام علماء

استراحت اجنه و شياطين است، و محل کشف عورت است، بنآ خواندان  نماز درحمام در شرع 
حکم عدم    رضی هللا عنه  ابو سعيد خدری اسالمی  ممنوع گرديده است .ازجمله در حديثی که از 

االرض کلها  وسلم صلی هللا عليه  قال رسول هللا« نماز خواندن در حمام چنين بيان گرديده است:
تمام زمين ).(745) وابن ماجة (317) و ترمذی (492أبو داود (  ». مسجد اال المقبرة و الحمام

» اإلرواء«مسجد است، و نماز خواندن روی آن جايز می باشد، جز قبرستان و حمام،البانی در 
  ) آنرا صحيح می داند.1/320(

  خواننده محترم ! 
حکم پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در حمام ممنوع باشد، بصورت قطع وقتيکه خواندن نماز براساس  

خواندن نماز در محل قضای حاجت وتشناب ها به طريق اولی ممنوع است، و اگر دراين باره نهی 
مشخصی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم وارد نشده، چون هر انسان عاقلی که بشنود پيامبر اسالم 
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  بوضوح درمی يابد که نماز در محل قضای حاجت نيز ممنوع است. نماز در حمام را نهی کرده
نص خاصی در «شيخ االسالم ابن تيميه رحمه هللا  در مورد نماز در محل قضای حاجت ميفرمايد : 

نهی نماز در محل قضای حاجت وارد نشده، زيرا دانستن آن نزد مسلمين کامال ظاهر است و نيازی 
 ).25/240به مجموع الفتاوی شيخ االسالم) (مراجعه شود ».( به دليل نيست

  :پشت بام کعبهنماز خواندن در
نماز خواندن بر پشت بام کعبه از موضعات  قابل بحث واز جمله موضعات اختالفی  در بين علماء 

عدم اسالمی ميباشد ،برخی از علماء نماز خواندن بر بام کعبه را جواز ميدانند ، وبرخی از علماء بر
بر پشت بام کعبه حکم صادر نموده اند ، واستدالل مياورند که اگر شخصی نمازگزار  بر صحت نماز 

باالی بام کعبه نماز بخواند ،شرط استقبال قبله را مراعات نکرده، و قسمتی از کعبه پشت سرش 
امام صاحب ابو حنيفه  اگرچه قرار می گيرد، و در واقع او بر کعبه نماز می خواند نه رو به آن!

ام  صاحب شافعی به قياس صحت نماز داخل کعبه آنرا جايز می دانند، واستدالل مياورند که :در وام
حديث صحيح وارد شده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در روز فتح مکه پس از داخل شدن به کعبه 

ح است در آنجا نماز خواندند.اما ماعدا از اينکه نماز خواندن برپشت بام کعبه در شرع اسالمی صحي
يا خير، مهم آنست که امروزه چنين چيزی برای مسلمانان  در ادای نماز بر سر بام کعبه ميسر 

نيست، بنآ  نبايد در اين مبحث زياد وقت خويش را ضايع سازيم وبه اصطالح برای صحت وعدم 
  صحت نماز استدالل بياوريم .

  :نماز خواندن درمحل غيبت
ديگران منتقل  کند در شرع اسالم آنرا     غياب آن شخص  بهعيب کسی را در  اينکهغيبت  يعنی 

غيبت مينماند . غيبت يکی  از گناهان بزرگ وازجمله گناه کبيره در دين مقدس اسالم بشمار ميرود 
يا ايها « مردار انسان معرفی داشته است .     ی خوردن گوشت و قرآن   عظيم الشان  آن را به منزله

من الظن ان بعض الظن اثم و التجسسوا و اليغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم الذين امنوا اجتنبوا كثيرا 
ها در حق  ايد! از بسيارى گمان اى كسانى كه ايمان آورده» (   .ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه

ها گناه است و درباره يكديگر تجسس نكنيد و برخى از شما از  يكديگر بپرهيزيد كه برخى از گمان
نكند. آيا هيچ يك ازشما دوست دارد گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ البته از آن ديگرى غيبت 
  )   .كراهت داريد

علماءميگويند که درامرغيبت فرق نميکند که آن عيب مستور و پوشيده باشد يا غير مستور. و فرقی  
ا گفتار نميکند کسيکه غيبت از او ميشود  راضی باشد يا نه. و همچنين فرقی نيست که غيبت ب

زدن  ها وهمين مقدار که به عنوان تنقيص وضربه  ويا کردارمانند اشاره و نوشتن و امثال اين    باشد
  کبيره است.     به شخصيت کسی عيب او را درغياب او به ديگری منتقل کند، غيبت و از گناهان

ه بر اين که فکر نميکند ، اگر کسيکه  غيبت  از او ميشود ، راضی باشد که از او غيبت شده عالو
      ت.کار اس غيبت کننده گناه نموده است، کسی که راضی به آن گناه بوده است نيز گناه

ناگفته نبايد  گذاشت ،همانطوريکه  غيبت نمودن حرام و از جمله  گناهان کبيره در دين مقس اسالم 
  .نيز حرام و از جمله گناهان کبيره است    ميباشد ، شنيدن غيبت

واند، در قدم اول بايد به در دفاع از کسی که غيبت از او بعمل می ايدبرايد ، و بنآ  اگر شنونده ميت
اگر احيانآ توان دفع آنرا نداشته باشد ونميتواند ، بايد ازخود  مجلس غيبت بيرون رود؛ وآن مجلس 

   .به گفتار غيبت کننده توجه كند     تواند، نبايد را ترک کند ،و اگر نمی
  را درمحل غيبت جواز ندانسته ودرحديثی ازآن نهی بعمل آمده است :  درشرع نمازخواندن همچنان

پشت سر کسی که خوابيده است يا حرف می زند( يعنی  غيبت ميکنند )  نماز نخوانيد،چون « 
شخصی که  کسيکه مصروف غيبت است ، باغيبت او ذهن  نماز گزار را مشغول می کند و همچنين
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نمازگزار شود . واز طرف ديگر  ر بزند که موجب مشغول شدنخوابيده ممکن است حرکاتی از او س
  بصورت حکم علماء  اسالمی همين است که حضور وعبادت درهمچومجالس گناه جايز نمی باشد . 

  
  پايان 
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