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  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  امام ونقش آن در جامعه

 : تعريف امام                                

عربی و به معنای پيشوا و رهبر آمده است . پيشوا به معنای پيشرو ميباشد  . امام  کلمه  امام
ميتواند شخصی غير عادل وگمره باشد .طوريکه قرآن عظيم  هکذا ميتواند شخصی عادل باشد و

  را در آيات متبرکه  بيان نموده است:الشان هر دو مفهوم 
ما )  (   73انبياء آيه : سوره :» ( و جعلنا هم ائمة يهدون بامرنا « قرآن عظيم الشان ميفرمايد : 

 آنها را پيشوايان هادی به امر خودمان قرار داديم ) 
 )  41قصص آيه  سوره » ( ائمة يدعون الی النار «  همچنان در  جای ديگر ميفرمايد : 

  پيشوايانی که مردم را به سوی آتش می خوانند)( 
االمامة رئاسة عاّمة  :«سعدالدين تفتازانی و مير سيد شريف جرجانی و سيف الدين آمدی گفته اند 

(شرح المقاصد ، » لشخص من االشخاص ــ امامت رياست عمومی است برای شخصی از اشخاص
، صفحه   3ـــ ابکاراالفکار ، جلد  345 ، صفحه  8ــ شرح مواقف ، جلد  234، صفحه  5 جلد

416.(  
  قاضی عضدالدين ايجی گفته است: 

امامت خالفت »( االمامة خالفة الّرسول فی اقامة الدين بحيث يجب اتّباعه علی کافّة االّمة «
(جانشينی) رسول است در اقامه ی دين ، به گونه ای که واجب است تبعيّت از او برای همه ی 

  )345، صفحه 8مواقف ، جلد (شرح  »اّمت
  سيف الدين آمدی در تعريف ديگری گفته است: 

اّن االمامة عبارة عن خالفة شخص من االشخاص للّرسول فی اقامة الّشرع و حفظ حوزة الملّة علی «
وجه يجب اتّباعه علی کافّة االّمة ــ همانا امامت عبارت است از خالفت شخصی از اشخاص برای 

رع و حفظ حوزه ملّة (دين) به نحوی که تبعيّت از او واجب می شود بر همه ی رسول در اقامه ش
  )416، صفحه  3ابکاراالفکار ، جلد »(اّمت.

  ابن خلدون در تعريف امام ميفرمايد:
امامت خالفت (جانشينی ) » االمامة خالفة عن صاحب الّشرع فی حراسة الدين و سياسة الّدنيا.«

  مقّدمه ابن خلدون  )»(دين و سياست و مديريّت دنيا. صاحب شريعت است در حراست از
در بدو اسالم بعد از اينکه اساس  حکومت اسالمی  بناء يافت کسيکه بحيث امام مسلمين تعين 

ميگردد همين شخص هم بحيث اميرمحسوب ميشود وهم  بحيث امام نماز( مال امام وخطيب مسجد ) 
  امور قضايی را در زياتری از موارد پيش می برد.وهم مسؤل امور قضايی وبه اصطالح قاضی که 

از هم جدا ،  تدريج با وسعت گرفتن امور اسالمی و جامعهء اسالمی اين وظايف ه مرور زمان واما ب
  تعين وتو ظيف ميگردد . ميشود و برای هريک ازين بخش ها شخص مستقل 

برکسې اطالق ميشود که همان مفهوم اولی مسأله را دربر ميگيرد. درين ميان  اكبر اصطال ح امام 
  بحث قاضی نيز مطرح است. 

است که آن سه  نفر عبارتند از ( حضرت ابراهيم ،  درقرآن عظيم الشان  سه نفر با عنوان امام ياد شده
ُهنَّ ۖ قَاَل إِنِّي َجاِعلَُك ِللنَّاِس إَِماًما ۖ ﴿َوإِِذ اْبتََلٰى إِْبَراِهيَم َربُّهُ بِكَ حضرت اسحاق  وحضرت يعقوب ) ِلَماٍت فَأَتَمَّ

يَّتِي ۖ قَاَل َال َينَاُل َعْهِدي الظَّاِلِميَن﴾(سورٔه بقره   )١٢۴آئه -قَاَل َوِمْن ذُِرّ
ةً َيْهُدوَن بِأَْمِرنَا َوأَْوَحْينَا إَِلْيِهْم فِْعَل اْلَخْيَراِت َوإِ   َكاِة ۖ َوَكانُوا َلنَا ﴿َوَجعَْلنَاُهْم أَِئمَّ َالِة َوإِيتَاَء الزَّ قَاَم الصَّ

  ) ٧٣آئه - َعابِِديَن﴾(سورٔه انبياء
دوازده بار در قرآن عظيم الشان مورد استفاده قرار گرفته است که » ً امام«ولی بصورت کل كلمه 

ست که از مفسرين مينويسند که هفت بار آن به صورت مفرد آمده و پنج بار به شكل جمع آمده ا
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  جمله بشرح ذيل است :
) (سوره .اي روشن برشمرديم و هر چيزي را در كارنامه ( »ٍء أَْحَصْيناهُ فِي إِماٍم ُمِبينٍ  َو ُكلَّ َشيْ « -

  ) 12يس :
  ) 79) (سوره حجر .و آن دو (شهر، اكنون) بر سر راهي آشكار است (»َو إِنَُّهما َلبِِإماٍم ُمِبيٍن «  -
پيش از وي (نيز) كتاب موسي راهبر و مايه رحمت  (» َو ِمْن َقْبِلِه ِكتاُب ُموسي إِماماً َو َرْحَمةً «  -

  )   17) و( سوره هود  12) ( سوره احقاف : .بوده است
  )  124) (سوره بقره .فرمود: من تو را پيشواي مردم قرار دادم» (قاَل إِنِّي جاِعلَُك ِللنَّاِس إِماماً « -
ةً يَْهُدوَن بِأَْمِرنا َو « - و آنان را پيشواياني قرار داديم كه به فرمان ما هدايت  » (َجعَْلناُهْم أَئِمَّ

  ) .  24وسوره سجده  50، سوره قصص :   74، سوره فرقان :  73) ( سوره انبياء :.كردند مي
ةَ اْلُكْفرِ «  -   ). 41وسوره قصص :  12توبه ) ( سوره .پس با پيشوايان كفر بجنگيد (» َفقاتِلُوا أَئِمَّ
  ياد كن روزي را كه هر گروهي را با پيشوايان فرا ميخوانيم ) (»  يَْوَم نَْدُعوا ُكلَّ أُناٍس بِِإماِمِهْم « -
 )  71( سوره اسراء :  

  خواننده محترم !
 بحث که کوشش خواهيم کرد  امامت نماز است کهمسايل مربوط به  بحث ما درين تحقيق و تتبع 

    خويش را به اين مفاهيم  متمرکز سازيم .اساسی 

  :انتخاب امام
امامت  در نماز در دين مقدس اسالم ومجتمع     انتخاب  ا مـام      امامت بصورت عموم وبخصوص 

اسالمی يکی از مقام بس بزرگی وپر مسؤوليت وسترگی بشمار ميرود ، وبه اصطالح امام جانشين  
  عليه وسلم  ميباشد .وقايمقام  پيامبر صلی هللا 

امامت مسجد وامامت نماز به شخصى  بايد تفويض گردد  كه  از هر نگاه نسبت به همهء  نماز 
بوده بينش ، حكمت    ومحبوتر  فداكار، گزاران  شخص بر تر  ، بهتر ، عالم ، با تقوا ، ايثار گر  

كه  در آن مسجد  نماز نسبت به  ساير نماز گزار انی  وشرعی وبصريت اش  در مسايل  دينى 
       ميخوانند بيشتر باشد.

اگر چند نفر با هم بودند و مسجد از آنها دور بود، بايد با هم نماز خود را بصورت جماعت 
پيامبر صلی هللا عليه و   از  : گفت که   است  روايت  ابوالدرداء   از  بخوانند، 

دو ال تقام فيهم الصالة إال قد استحوذ عليهم ما من ثالثة فی قرية وال ب«  فرمود: می  که شنيدم   سلم
دريک قريه ويا هم دسفر ،   (هرگاه» الشيطان فعليکم بالجماعة فإنما يأکل الذئب من الغنم القاصية

نکردند   برقرار را،  جماعت   و نماز   رسيدند   نفر   سه به  گروهی (مذکر) ،  بيابان  و   صحرا
و بر    داريد   بپای   نماز جماعت را  پس   .شود می چيره   بر آنها، شيطان  گمان بی

و    کنيد مواظبت    آن   ادای
از    خورد که گوسفندی را می آن   گرگ گمان  بی چه   نکنيد،   روی   تک   و   بپيونديد   جماعت  به

  . است   کرده روايت   را   آن   « حسن « اسناد   با  . (ابوداود باشد)    مانده  دور   جدا و   گله
پيامبر صلی هللا عليه وسلم اگر حداقل سه نفر باهم يکجا جمع بودند،  وهدايت بق امربنابراين بر ط

نه آنکه هرکس خود به تنهايی نمازش را بخواند  اداء نمايند الزمست نماز خود را بصورت جماعت 
  تا شيطان بر آنها چيره نشود و مشمول اين حديث نگردند. ،  و برود

  اوصاف الزمه امام :
روايت گرديده ابومسعود انصاری  بهتر حديثی که ازاينکه امام داريی چه اوصافی باشد ،در مورد 

يؤم القوم أقروهم لکتاب هللا، فإن کانوا فی القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن « استناد نمايم : است
لرجل کانوا فی السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن کانوا فی الهجرة سواء فأقدمهم سلما و اليؤمن ا

  » الرجل فی سلطانه، واليقعد فی بيته علی تکرمته إال بإذنه
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ترينشان به کتاب هللا  امامت کند، اگر در قرائت مساوی بودند آگاهترين آنها به سنت،  مردم را قاری( 
اگر درسنت مساوی بودند کسی که در هجرت مقدم است، اگر در هجرت مساوی بودند کسی که 

و هيچ کس به جای صاحب خانه (يا امام مسجد) امامت نکند و در جای  زودتر اسالم آورده است،
  )673مسلم ((   .)ی او مخصوص او ننشيند مگر به اجازه

و اين ». ترين آنها امامت کند مساوی بودند مسنبا هم اگر در هجرت «در روايت ديگری آمده: 
  روايت مسلم است.

صاحب خانه و امام دائم و مانند اينها از  :بوضحات تام معلوم ميگردد که اين حديث از فحوای 
تراند،  مگر اينکه خودشان (صاحب خانه و امام دائم) اجازه دهند به دليل   ديگران به امامت شايسته

  فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم : (واليؤمن الرجل الرجل فی سلطانه...).
  باشد : يک نفر امام دارايی اوصاف وفضيلت های ذيل نـرايـابـنـب
توانايی بهتری در قرائت فاتحه داشت، او امامت بخصوص هرکس که قرائتش از بقيه بهتر بود و  -1

  کند.
اگر دو يا چند نفر بودند که قرائتشان خوب بود، پس در بين آنها کسی امامت کند که علم شرعی  -2

  بيشتری داشته باشد .
دينيشان مساوی بود، کسی وفهم اگر دو يا چند نفر وجود داشتند که هم قرائتشان و هم آگاهی  -3

اهل تقوا  بيشتر است، و الزمست بقيه به او پيشنهاد امامت دهند  پيش کشيده شود که امامت برای 
  زيرا کسی که اهل تقوا باشد، ادعای تقوا نمی کند.

  الذکر را داشتند، کسی که از همه مسن تر است امامت نمايد.اگر همه افراد اين خصوصيات فوق  -4
اولويت در امامت به  طوريکه فوقآ در حديث بيان گرديد ، و اگر افرادی در منزل کسی مهمان بودند،

  مگر آنکه او به بقيه اجازه ی امامت دهد. داده شود ،صاحب خانه يا ميزبان 
پس به ترتيب بقيه موارد ديگر اولويت را تعيين می کند، اگر هيچکدام از افراد قرائت خوبی نداشتند، 

  مثال کسی که آگاهی شرعی بيشتری دارد او امام شود.
اگر هيچکس از بين آنها نه قرائت خوب و نه علم شرعی داشت، پس آنکسی که اهل تقواست امامت 

  نمايد.
پس مسن ترين آنها امامت اگر هيچکدام نه قرائت خوب و نه علم شرعی و نه تقوای زيادی نداشتند، 

  نمايد.
مهم اينست که نماز جماعت نبايد به هيچ عنوان وبه   هيچ بهانه ای ترک گردد ، ونبايد در اقامه 

  نماز جماعت استدالل اضافی را بوجود اورد .
  خواننده محترم ! 

وترتيب اضافی بکار نيست ، فوق العاده وطوريکه می فهميد :  برای امامت کدام تدبير واجراات 
ليت امامت را بدوش ؤنماز جماعت ، بمانند بجا ء اوردن نماز عادی است، منتها شخصيکه مس

ميگيرد در قلب نيت امامت را بعمل می آورد و تکبيرات انتقال را با صدای بلند می خواند و اگر نماز 
تا بقيه  جهری بود، فاتحه و سوره ی بعد آنرا در دو رکعت اول با صدای بلند وجهر می خواند

را با صدای بلند می خواند، »   سمع هللا لمن حمده« بشنوند و هنگامی که از رکوع برخواست 
ومقتديان ( ربنالک الحمد ، را خفيه ميگويند ) وبرای امامت همين قدر کافيست تا امامت او مفيد 

  واقع شود.

  شرايط امامت:

  ت مينويسند:ـت جماعـط امامايفقهاء در مورد شر
بايد مسلمان باشد  اين بدين معنی است اگرامام جماعت   مسلمان  نباشد ، نمازش  باطل  بوده امام 

  و باالى مقتدى  است تا نماز اش را اعاده کند.
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  :بالغ باشد عاقل وامام بايد 
        امام بايد عاقل  باشد اين بدين معنی است  امامت  ديوانه  درست نيست.

وهکذا امام از هرگونه عذر شرعی سالم و مبرا باشد. همچنين بدن مرد (برای اقامت  مرد ها  )  
وی از نجاسات پاک بوده و زبان وی نيز از هرگونه عيوبی سالم باشد. همچنان امام  ازاعذار مثل  

  سلسل البول ، خون بينى ،  اسهال  دائمى وامثال  آن سالم باشد.
  :حکمی تبــصـره    

مت در شرع اسالمی ،مقامی بس سترگ وعظيمی است ، بنآ در طوريکه که قبآل تذکر داديم که اما
احاديثی متعددی وظايف امام توضيح وتشريح گرديده است که از جمله ميتوان به حديثی ذيل اشاره 

   نمود.  
قارى تر  هللا  نسبت بـــه سايرين بـــه كتاب  ميتواند وظايف امام را عهده دار گردد که :شخصی « 

باشد، اگر  در قرائت  مساوى بـودنداگاهترين  وعالم ترين آنها در احكام  شرعى وبه سنت پيامبر  
اگر درسنت  مساوی بودند كسى كه در هجرت  مقدم است ،  اگر در  ،صلى هللا عليه وسلم باشد

خانه (  هجرت  مساوی بودند كسى كه زودتر  اسالم آورده  است ،  وهيچ  كس  به جای صاحب 
  امام مسجد )  امامت  نكند  ودر  جاى مخصوص  او ننشيند  مگر به اجازه ی او.

اين حديث معلوم  ميشود  كه صاحب خانه در امامت  شايسته تر  است ، مگر اينكه خود   فحوای از
 صاحب خانه  ويا امام دائم  براى كسى ديگری .  به دليل  فرموده  پيامبر صلى هللا عليه وسلم 

  اجازه دهند.»  وال يؤمن الرجل  الرجل  فى سلطانه ...    «
، ( سنن ابو داود )عون المعبود )   ١/  ۴۶۵/ ۶٧٣،(صحيح مسلم )  ٣١۶( مختصر صحيح مسلم  

  )  ١/  ١۴٠/ ٢٣۵،  (  سنن نسائى )      ٢/ ٢٨٩/ ۵٧٨
  امامت كودك:     

صحيح است وياخير درست وهای بالغ  ومقتدی م ؤبرای مامدر مورد اينکه امامت شخصی کودک 
  که نظريات آن مختصرآ قرار ذيل تذکر می يابد .بوده موضوع است که قابل اختالف در بين علما ء 

  ميفرمايد: شافعیصاحب امام 
امامت کودک را که حتی در سنين شش وهفت هم قرار داشته باشد ، وتوانمندی وشرايط وفهم  

، واستدالل وظايف امامت را داشته باشد، ميتواند مسؤليت امامت نماز مسملين را بدوش گيرد 
  روايت شده از عمرو بن سلمه بشرح ذيل مورد استناد قرار داده است : خويش را به حديثی 

واقعه فتح مكه روی داد هر قومی در مسلمان شدن عجله مى که وقتی « ه می افزايد :عمروبن سلم
، پدرم قبل از قـومش اسالم آورد ، وقتی بر گشت گفت : به خدا قسم از نزد كسی آمده ام كه  ندكرد

ر حقيقتٱ پيامبر است وگفته است : فالن نماز را در فالن وقت وفالن نماز را در فالن وقت بخوانيد وه
گاه وقت نماز فرا رسيد يكى از شما آذان بگويد وكسى كه بيشتر قرآن را مى داند برای شما امامت 

كند ، نگاه كردن كسى غير از من نيافتند كه بيشتر قـرآن بداند ، چون قرآن رااز كاروانيان ياد گرفته 
اله يا هفت ساله بودم ، پس مرا امام خود شان قرار دادند در حاليكه در آن هنگام سن من شش س

/  ۵٨١) ،( سنن ابو داود  ٨/ ٢٢/  ۴٣٠٢) ، ( فتح الباری  ٧۶١( صحيح سنن نسائى  .»بود 
٢/  ٢٩٣ .(  

ْکبَاُن َفنَْسأَلُُهْم: َما   رضی هللا عنه  َعْن َعْمِرو ْبِن َسلََمةَ « قَاَل: ُکنَّا ِبَماٍء َمَمِرّ النَّاِس، َوَکاَن يَُمرُّ ِبنَا الرُّ
ا قَِدَم، قَاَل: ِجئْتُُکْم وَ ِللنَّاِس مَ  ُجُل؟ َفيَقُولُوَن... َوبََدَر أَبِی قَْوِمی بِِإْسالِمِهْم، فَلَمَّ ِ ِمْن ا ِللنَّاِس؟ َما َهذَا الرَّ َّw

ی ِحيِن َکَذا، صلی هللا عليه وسلمَحقxا، َفقَاَل: َصلُّوا َصالةَ َکَذا فِی ِحيِن َکَذا، َوَصلُّوا َصالةَ َکَذا فِ   ِعْنِد النَّبِیِّ 
ُکْم أَْکثَُرُکْم قُْرآنًا، َفنََظُروا فَلَْم يَُکْن أََحٌد أَ  ْکثََر قُْرآنًا ِمِنّی، ِلَما فَِإَذا َحَضَرِت الصَّالةُ فَْليَُؤِذّْن أََحُدُکْم، َوْليَُؤمَّ

ْکبَاِن، فَقَدَُّمونِی َبْيَن أَْيِديِهْم َوأَنَا اْبُن سِ    )4302(بخاری:» ٍتّ أَْو َسْبعِ ِسِنيَن، ...الخ.ُکْنُت أَتََلقَّی ِمَن الرُّ
امامت کودک نابالغ را برای  حنبل صاحب مالک وامام صاحب ابو حنيفه ، امام صاحب ولی امام 
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م های بالغ صحيح نميدانند واستدالل مياورند که نماز برای کودک  اصآل واجب نبوده و نماز ؤمام
م فرض است واستدالل خويش را به ؤدارد درحاليکه بر مام(فرض) برايش حکم نماز نافله (سنتها) 

  حديثی زير مستند نموده وميفرمايند  :
الحديث..يعنی: (بر سه دسته تکليف نيست: بر » رفع القلم عن ثالثة: عن الصبی حتی يبلغ...«

  کودکی تا بالغ می شود و... تا انتهای حديث.)
  امامت کودک در نماز های نفلی :

اينکه کودک ميتواند در نماز های نفلی ، امامت مامؤم بالغ را بدوش بگيرد در مورد  همچنان علماء
  نيز با هم اختالف دارند : 

  .امام احمد وامام شافعی وامام مالک  امامت کودک را در نماز های نفلی  صحيح می دانند 
در نماز های تی حبه نظريه قبلی خويش ايستاد شده وامامت کودک را ولی امام صاحب ابو حنيفه 

  نفلی نيز  برای ماموم های بالغ  جايز نمی دانند.
  :شيخ ابن عثيمين رحمه هللا 

کتاب الصالة) با استناد به حديث  1008شيخ ابن عثيمين رحمه هللا در مجموع الفتاوی خود (سوال 
رو در عمرو بن سلمة امامت کودک را  در فرائض و نوافل صحيح می دانند و گفته که اين عمل عم

زمان حيات پيامبر صلی هللا عليه وسلم به وقوع پيوسته وممکن نيست که در زمان وحی امری مقرر 
  جايز نباشد.آن شود که 

   : امامت زن
  ابو حنيفه(رحمة ) ميفرمايد:صاحب امام 

      امامت زن  كه نماز ميدهد ونماز زنان  مقتدى صحيح  ميشود  اما اينكار  مكروه  تحر يمى ميباشد.    

  رحمة:امام مالک 
  زن  در  نماز ها چه فرضى  باشد ويا هم نفلى  نميتواند  براى مردن يا زنان  امامت  كند.    

از اختالف  نظرعلماء واضح ميشود كه امامت  زن براى زنان  جايز بوده اما امامت زن براى  
  مردان  جايز نمى باشد.

      تبصره:        
 درجواب بايد گفت :    موجودت مرد ديگر جواز دارد  يا خير ؟آيا امامت مرد تنها  براى  زنان بدون از 

بشرط آنكه امن از فتنه در ميان نباشد  جايز  بوده ، ولى طوريکه در فوق بدان اشاره نموديم  بهتر 
است كه امام  از محارم زنان باشد.، مثآل اگر مردى  زنان خانواده واهل  خانواده  خود را نماز  دهد 

  جايز بوده ودر آن هيچگونه ممانعت  شرعى  ديده نميشود.
  روزى أبى بن كعب (  رض )  نزد پيامبرصلی هللا عليه وسلم  امد گفت:  ت که :ی آمده اسدر حديث    

عملت اليله عمآل ، قال : ما هو ؟ قال : نسوة معى فى الدار  فلن إنك تقرٱ وال نقرٱ فصل بنا فصليت « 
   .»ثمانيٱ  والوتر  ، فسكت النى ( عليه السالم  ) فر أ ينا سكوته رضا 

  عملى را انجام داده ام ، آنحضرت  صلی هللا عليه وسلم فرمود:  يا رسول هللا من امشب 
چيست ؟ گفتم امشب زنان در خانه بمن گفتند  كه من برايشان قرأ ئت ونماز جماعت را بجا ء اورم ، 

پس من  برايشان نماز  جماعت هشت ركعتى  ووتر  را  انجام  دادم . بعد از شنيدن  ايـن داستان  
  سكوت را   طوارى   وانمود  ساخت  كه از  كار من راضى بود )    ت كـرد ، واين  پيامبر اسالم  سكو

 .( ابو يعلى وطبرانى در وسط به سند حسن )
  ل  زنـانـه:ـقـت مستـاعـمـج
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جماعت مستقل زنان  ، كه امام   در شرع اسالمی بر پای      طوريکه قبآل به تفصيل بيان داشتيم که :
ز دانسه و مكروه  نمى باشد ) ( علم الفقه جلد ـممانعت نداشته آنرا جأيومقتدى ها  همه زن باشند ، 

  .) ٩٢دوم صفحه   
  حضرت  ام ورقه  بن  نوفل  آمده است:    در روايتی از 

به منزل وى تشريف  آورده  بود » ام ورقه «  روزی   پيامبر صلی هللا عليه وسلم  بخاطر  عيادت 
مؤذنى  را مقرر فرمود تا در اوقات  نماز برايش آذان بگويد .   ، پيامبر صلی هللا عليه وسلم  برايش

  وام ورقه  براى  اعضاى  خانواده   خود امامت  مى نمود.
امامت مرد براى  نماز  جماعت زنان  جايز است ، مشروط  بر اينکه  در جماعت  يك مرد ديگر  نيز     

يخوانند ، يكتن  آنها  محرمش باشد ، مثآل  حضور داشته باشد ،  ويا هم  در ميان  زنانى  كه نماز  م
  مادرش ،  خواهرش ،  يا خانمش  در ميان  آنها  موجود باشد.   

امادر صورتيكه مرد ديگرى  ويا يكى ازمحرماتش  موجود  نباشد ،در آنصورت  براى مرد ، امامت  
  براى جماعت  زنان مكروه  تحريمى  است. 

ه  بالغ  باشد  يا نابالغ ، بايد در عقب  امام  بايستد  در  كنار  اگر مقتدى  يكنفر  زن باشد ، خوا
      راست امام  مانند مرد ايستاده  نشود.

همه مفسرين ،  فقها وشارعين  شرع دين مقدس  اسالم  بدين  باور     امامت زن در اسالم ، درمورد 
  وعقيده اند  كه امامت زن براى  مردان بصورت مطلق  جايز  نمى باشد.

طوريكه بى بى      امامت  زن براى زنان  درست بــــوده ودر آن هيچگون ممانعت  نمى بينند.    ولى
عائشه (  رض )   وبى بى ام سلمه  (  رض )  براى زنان  امامت  ميكردند وهمراه  ايشان در صف 

      مى ايستادند.
مـــر  كرده بود كه براى همچنان  پيامبرصلی هللا عليه وسلم  براى أم ورقه  مؤذنى  تعين نموده  وا

اهل  خانه  خود  در نماز  هـاى فرض مشروط بر اينكه  زنى كه امامت  مى كند از آنها  جلو  نه  
      ايستاد  بلكه  در صف با ايشان  بايستد ،   امامت  كند.

  وظايف امام:
امام جماعت از آن رو که در برپايی نماز جماعت و ايجاد روحيه  وحدت، در بين مصلين  نقش  

اساسی را ايفا می کند، به يقين از ثواب بهره می برد، و چه بسا بيشتر از مأمومين دارای پاداش و 
  ثواب باشد .

که از منظم وراست  يکی از وظايف ومکلفيت که امام قبل از ادای نماز جماعت انجام دهد ، اينست
  بودن صفوف مصلين اطمينان  حاصل وغرض منظم بودن صفوف نمازگزار ها را دعوت فرمايند .
سنت است که امام بعد از اينکه اقامه نماز  توسط يکی  از نماز گزاران به پايا ن رسيد  به طرف 

صفوف مصلين   مين را ترتيب وبه برابریؤراست و چپ صفوف نماز گزاران  نگاه کند و صف مام
  مطابق به حديث که نعمان بن بشير روايت نموده است ، اقدام نمايند:

(روايت » كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسوی صفوفنا إذا قمنا إلى الصالة، فإذا استوينا كبر  «
) پيامبر صلى هللا عليه و سلم صفهاى ما را هنگام برخاستن براى اداى نماز (جماعت(  أبو داود)

 .آراسته ميكرد، و هنگامى كه آراسته ميشديم تكبيرة االحرام ميگفت)
سووا «  :رمودــمده است  كه پيامبر صلى هللا عليه و سلم بعد از اقامه نماز ميفآ و همچنين در حديث

(روايت بخاری و مسلم و غيره) ( صفهايتان را » صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصالة  
 را آراسته وبرابر كردن صفها از كامل كردن نماز است)آراسته كنيد، زي

منظم نمودن و برابر كردن صفوف نماز گزار ان  سنت است؛ حتی برخی از علماء  آن را واجب 
ِ َعَليِه َوآِلِه َوَسلََّم هنگام برپايی  دانسته َّw اند؛ زيرا در حديث آمده است كه روزی رسول هللا َصلَّى

  اش از صف بيرون آمده بود، فرمود: كه سينهنماز، شخصی را ديد 
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ُ َبيَن ُوُجوِهُكمْ «   َّw َّنَّ ُصفُوفَُكْم أَْو َليَخاِلفَن های نمازتان را  ) (صف436مسلم  717بخاری (  » َلتَُسوُّ
  هايتان را دگرگون سازد) راست و برابر كنيد و اگر نه، ممكن است هللا چهره

كنند آمده است حال آن كه  های نماز را برابر نمی ی كه صفدر اين حديث وعيد سختی برای كسان
  آيد. وعيد از طرف شرع جز بر كار حرام و ترك واجب نمی

باشد امام بخاری رحمة هللا عليه در صحيح بخاری  ها، قولی قوی می قول و فتوای برابر كردن صف
بخاری (در آذان باب  .در اين موضوع بابی تحت عنوان (باب إثم من لم يتم الصفوف) آورده است

  .)724  ، قبل از شماره75

  طريقه سنت در راست کردن صفوف:
  چسپاندن بجلک پا ها وراست کردن صفوف:

علماء  کرام در اين مورد متفق القول اند که مصلين بايد درصف نماز جوخت  ، جوخت ايستاده 
  باشد .شوند وشانه های شان يکجا با بجلک  پاها شان يک با ديگر  چسپيده  
در صف کنار هم  طوریدر سنت نبوی  بر اين امر تاکيد بعمل  آمده است که : نمازگزاران بايد 

با هم وبجلک  پاهايشان به هم بچسبد و نبايد فاصله ای بين پاهای دو    قرارگيرند که شانه هايشان
نه هايش باز نفر بغل هم باشد. و البته هر شخص بايد سعی کند پاهای خود را به اندازه عرض شا

  کند.
ِ َصلّى هللاُ َعلَيِه وَسلَّم « در حديثی از  َّw عْنُهَما، قَال: َخرَج َعلَينَا َرُسوُل َّw َعن جابِِر ْبِن سُمرة، رضی

ِ َوَكيَف تَُصفُّ » أَال تَُصفُّوَن كما تُُصفُّ المالئَِكةُ ِعْنَد َرِبَّها؟ « َفقَال:  َّw المالئِكةُ ِعند فَقُْلنَا: يا رُسوَل
وَن الصُّفوَف األُول، ويتَراصُّوَن فی الصفِّ « رِبّها؟ قال:  از جابر رضی هللا عنه رواه مسلم.)(» ( يتِمُّ

روايت شده که: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بر ما برآمد و فرمود: چرا مثليکه فرشتگان در برابر 
  هللا  شان صف می بندند، صف نمی بنديد؟

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم! فرشتگان در برابر پروردگار شان چگونه صف می  گفتيم: يا
بندند؟فرمود: صفهای اول را کامل نموده و با نظم در صف ايستاده می شوند. (يعنی جای خالی در 

  ميان شان باقی نمی ماند).
ِ َصلّى هللاُ َعَليِه وَسلَّم وعن أَبی مسعوٍد رضی wَّ عْنه، قال: كاَن رسوُل   « همچنان در حديثی از  َّw

اْستُووا وال تَختِلفوا فتَْختَِلَف قُلُوبُُكم، ِليِلينی ِمْنُكم أُولُوا األَْحالِم « يْمسُح َمناِكَبنَا فی الصَّالة، ويقُول: 
عنه روايت  رواه مسلم. )(از ابو مسعود رضی هللا» ( والنَُّهى ، ثمَّ الذيَن يلُونَهم، ثُمَّ الِذين يلُونَهْم 

است که:  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شانه های ما را در نماز دست کشيده و می فرمود: برابر 
ايستاده شده و اختالف نکنيد (که شانه های بعضی جلوتر از شانه های گروه ديگر باشد) تا دلهای 

شوند و باز کسانی که به شما با هم اختالف نکند و بايد کسانيکه عاقل و بالغ اند، نزديک ايستاده 
  و باز کسانی که به آنها نزديک اند. (مثل مخنث ها يا زنان).» مانند اطفال« آنها نزديک اند 

يعنی آرزوها و ارادهء آن مختلف شود، در اينجاست که فتنه ها برانگيخته شده »  فتختلف قلوبکم« 
ه شده و عبادت کم و کارهای وحدت کلمه بهم خورده شوکت اسالم ومسلمين ضربه ديده دشمن چير

  زشت وفساد ترويج می يابد.
  خوانندگان محترم!

شديدی که درين  وانظار های وف بايد گفت: با توجه به اخطارهاۀ تسويه و برابر ساختن صفردر با
مورد آمده 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.
قال: أُِقيَمِت الصَّالة، فأَقبَل  وَعْنهُ «   در حديثی از : از انس رضی هللا عنه روايت است که گفت: 

ِ َصلّى هللاُ َعَليِه وَسلَّم ِبَوْجِهِه فقَال: َعلينَا رُسو َّw أَقِيُموا ُصفُوفَُكْم وتَراصُّوا، فَإنِّی أَراُكْم ِمْن َوَراِء «ُل
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رواهُ البَُخاری بَِلْفِظه، وُمْسِلٌم بمْعنَاه.  وفی ِرَوايٍة للبَُخاِری: وَكاَن أَحُدنَا يْلَزُق َمنِكبَهُ بِمْنِكِب » َظْهِری 
  » .وقََدِمه ِبقَدِمِه  صاِحِبهِ 

نماز اقامه شد (پس از اقامت نماز) و رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بطرف ما روی آورده و فرمود: 
  صفهای خود را برابر نموده و بهم پيوسته بايستيد، زيرا من شما را از پشت سرم می بينم.

انهء رفيقش و پايش را به پای و در روايتی از بخاری آمده که: و يکی از ما شانهء خد را به ش
  رفيقش می چسباند.

که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است در حديثی از ِ النُّْعَماِن بِن بشير، رضی wَّ عنهما، روايت 
نَّ ُصفُوفَُكم، أَْو ليَخاِلفَنَّ wَّ َبيَن وُجوِهُكْم « است :     متفٌق عليه.» َلتُسوُّ

ی ُصفُوَفنَا، حتَّى كأَنَّما يَسّوی بَها  وفی روايٍة لمسلم: أَنَّ  رسوَل wَّ َصلّى هللاُ َعَليِه وَسلَّم كاَن يَسِوّ
ُرهُ ِمَن الِقَداح، َحتَّى َرأَى أنَّا قَد َعقَْلنَا َعْنه. ثُمَّ َخَرج يْوماً َفقَاَم َحتَّى َكاَد يَكبِّر، فََرأَى رُجال بَاِدياً صدْ 

ِفّ فقال:  نَّ ُصفُوفَُكم، أَْو َليَخاِلفَنَّ wَّ بيَن وُجوهُكمْ ِعبَاَد « الصَّ ، لَتَُسوُّ َّw. «  
  از نعمان بن بشير رضی هللا عنهما روايت شده که گفت:

از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شنيدم که می فرمود: هر آئينه يا شما صفهای خود را برابر 
  اً اختالف خواهد انداخت.خواهيد کرد، يا اينکه خداوند در ميان شما حتم

و در روايتی از مسلم آمده که: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم صفهای ما را برابر می نمود، حتی که 
گويی بوسيلهء آن قداح (چوبهای تير) را برابر می کند، تا اينکه ديد که مقصودش را فهميده ايم. 

يد و مردی را ديد که سينه اش از صف سپس روزی بر آمد و استاد تا اينکه نزديک بود تکبير گو
آشکار بود. پس فرمود: ای بنده ای خدا! يا حتماً صفهای خود را برابر خواهيد کرد و يا اينکه 

  خداوند حتماً در بين شما اختالف خواهد انداخت.
م، يتخلَُّل الصَّفَّ ِمْن وعِن البَراِء بِن عازب،رضی wَّ عنهما، قال: كاَن رسوُل wَّ َصلّى هللاُ َعلَيِه وَسلَّ 
وَكاَن يقُول: إن wَّ » نَاِحيٍة إِلى نَاِحية، يمَسُح ُصُدوَرنَا، َوَمناِكَبنَا، ويقول: ال تَْختَِلفُوا َفتَْختَِلَف قُلُوبُُكْم 

فُوِف األَُوِل    رواه أبو داود بِإسناد َحَسن.» َوَمالئَِكتَهُ يَصلُّوَن على الصُّ
  هللا عنه روايت شده که گفت: از براء بن عازب رضی

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم به صف از يک گوشه تا گوشهء ديگر داخل شده سينه ها و شانه 
و می فرمود: اختالف نکنيد (در صف) تا دلهای شما با هم اختالف نکند و   های مان را دست کشيده

  اول درود می فرستد.می فرمود که: همانا خداوند جل جالله و فرشتگانش بر صفهای 
ِ َصلّى هللاُ َعلَيِه وَسلَّم قال:  َّw عنهما، أَنَّ رسوَل َّw فُوَف َوَحاذُوا «وَعن ابن ُعمَر رضی أَقِيُموا الصُّ

 xا َوَصَلهُ َبيَن المنَاِكب، وُسدُّوا الَخَلَل، َوِلينُوا بِأَيِدی إِْخَوانُِكم، َوال تََذُروا َفُرَجاٍت للشيطاِن، وَمْن وَصَل َصف
 َّw ُا قََطعهxَوَمْن قََطَع َصف ، َّw «.ٍرواه أبو داود بِإسناد صحيح  

  شده که:    از ابن عمر رضی هللا عنهما روايت
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود: صفها را درست نموده و شانه ها را بهم برابر کرده و 

و گشادگی هايی برای شيطان   ست خود راست کنيدخاليگاه ها را ببنديد و برادرهای خود را با د
مگذاريد و کسيکه صفی را پيوسته و وصل نمايد خداوند او را پيوسته می دارد (يعنی رحمتش را بر 
او نازل می کند) و کسيکه صفی را قطع کند، خداوند او را قطع می کند (يعنی از رحمتش او را دور 

  می کند).
ِ َصلّى هللاُ َعلَيِه وَسلَّم قال:  وَعْن أَنٍس رضی wَّ َعْنهُ  َّw وا ُصفُوفَُكم، َوقَاربُوا َبينَها، « أَنَّ رسوَل ُرصُّ

حديث » وحاذُوا باألَْعناق، َفَوالَِّذی نَْفِسی بيِدِه إِنَّی ألََرى الشَّيَطاَن يْدُخُل مْن َخَلِل الصَّف، كأنَّها الَحَذُف 
  مسلم.صحيح رواه أبو داود بِإسناد على شرط 
  از انس رضی هللا عنه روايت است که:

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود: صفهای خود را محکم کنيد و آنها را بهم نزديک بگيريد (بين 
گز باشد) و گردنهای خود را بهم برابر نمائيد، زيرا سوگند به ذاتی که جانم در دست  3هر دو صف 
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که از خاليگاههای صفها مانند َحذَف (گوسفند سياه  اوست که هر آئينه من شيطان را می بينم
  کوچکی که در يمن است) داخل می گردد.

ِ َصلّى هللاُ َعلَيِه وَسلَّم قال:  َّw وا الصَّفَّ المقدَّم، ثُمَّ الَّذی يِليِه، فََما َكاَن َمْن نْقٍص « وعنهُ أَنَّ رسوَل أَتمُّ
ِر  ِفّ الُمَؤخَّ   أبو داود بِإسناد حسن. رواه» فَْليُكْن فی الصَّ

از انس رضی هللا عنه روايت است که: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود: تمام کنيد صف پيش 
  را، بعد صفی را که نزديک آن است و آنچه نقص است، بايد در صف آخر باشد.

ِ َصلّى هللاُ َعَلي َّw عْنه، قال: قاَل رسوُل َّw وِسُّطوا اِإلمام، َوُسدُّوا «ِه وَسلَّم: وَعْن أَبی ُهريرةَ رِضی
رسول هللا صلی هللا عليه «ز ابو هريره رضی هللا عنه روايت است که:رواه أبو داود. (ا» الَخَلَل 

 وسلم فرمود: امام را در وسط قرار داده و فاصله ها را بند کنيد.
  يادداشت فقهی :

واجب است  يا سنت علماء  در مورد  در مورد اينکه تنظيم وراست کردن صف های نماز جماعت
مختلف الری اند . تعدادی از علماء ميفرمايد که تنظيم وراست نمودن صف در نماز جماعت سنت  

است . ولی تعدادی از علماء حتی برواجب بودن راست کردن وتنظيم صفوف نماز جماعت حکم 
صفوف مصلين ، حکم دقيق ،  صادر نموده اند ،  ومن فکر ميکنم که واجب درتنظيم وراست بودن 

  درست ونزديک به ثواب ميباشد .
) ، عون المعبود (  57-2) ،مصنف عبد الرزاق ( 379- 1تفصيل موضوع را ميتوان در المحلی ( 

)،التحقيقات فی رد  167-2) ، فتح الباری (  32رقم 38-1) ، سلسله االحاديث الصحيحه ( 1-250
  225،226-4) المجموع شرح المهذب (  249-5الخالص ( ) فتاوی الدين  294الهفوات صفحه ( 
  ) مطالعه  فرمايد . 382-1) ، الدر المختار (

)   نگاشته است :  146-1علم شهير جهان  اسالم عالمه ابن حجر مکی در کتاب خويش الزواجر ( 
ی عدم برابری صفوف ووعدم راست کردن صفوف  از جمله گناهان کبيره ميباشد . زير وعيد ها

متعددی در شرع اسالمی در اين مورد بيان گرديده  است . بنآ بر تمام مسلمانان  است که در تنظيم 
  وراست کردن صفوف  در جماعت سعی ، وکوشش واز حوصليه وبردباری خاصی کار گيرد .

   فضيلت صفوف  أول  وصفوف  سمت  راست:
باشد  ، مقتدی ، بايد در سمت راست قبل از همه بايد بعرض برسانم که: اگر نماز جماعت دونفری 

  امام و شانه به شانه امام  ايستاده شود .
بت فی بيت خالتی ميمونة « در حديث که از ابن عباس(رضی هللا عنه) روايت  شده ، آمده است : 

فصلی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلی أربع رکعات، ثم نام، ثم قام فجئت فقمت 
ام ميمونه ماندم، پيامبر صلی هللا عليه وسلم بعد از  (شبی در خانه خاله» ره فعلنی عن يمينهعن يسا

خواندن نماز عشاء (به خانه) آمد و چهار رکعت نماز خواند؛ و خوابيد سپس نيمه شب بلند شد و به 
بخاری نماز ايستاد، من آمدم و سمت چپش ايستادم، پيامبر مرا در سمت راست خود قرار داد ) ( 

)697.(  
اما در مورد سمت راست صفوف نص مرفوعی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم به اثبات 
نرسيده است از براء بن عازب روايت است : وقتی که پشت سر پيامبر صلی هللا عليه 

سمت راست او بايستيم؛ چون بعد از سالم رو به ما خوانديم، دوست داشتيم در  وسلم نماز می
(پروردگارا، » رب قنی عذابک يوم تبعث عبادک«  فرمود :  اء) گويد : ازاو شنيدم که میکرد، (بر می

  )709مسلم (  کنی مرا از عذابت محفوظ بفرما ) ( روزی که بندگانت را زنده می
و فقها گفته اند که سمت راست امام افضلتر از سمت چپ اوست. البته اگر سمت راست دورتر از 

  مت چپ اگر به امام نزديکتر باشد افضلتر است.امام باشد در آنصورت س
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به عباره ديگر  نزديک ايستاده شدن به امام در نماز جماعت  افضل است چه در قرار گرفتن در 
  صفوف اول باشد و چه در سمت راست يا چپ.

اگر مامومين بيشتر از يک نفر بودند، در آنصورت سمت راست «   شيخ ابن عثيمين می گويد:
چپ افضلتر است و اين زمانيست که (سمت راست و چپ) متقارن باشند در غير  صف از سمت

اينصورت اگر سمت راست دور تر از امام نسبت به ماموم شود پس سمت چپ که به امام نزديکتر 
  است افضلتر خواهد بود...

 خالصه سمت راست افضل است به شرطيکه آندو متساوی يا متقارن باشند وگرنه اگر سمت راست 
دور باشد پس افضل چپ خواهد بود، زيرا در اينحالت سمت چپ به امام نزديکتر است. (تفصيل 

  ). 12/184مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (
همچنان در احاديث آمده است که صف اول در نماز جماعت نسبت به صف اخر  افضلتر است ،زيرا 

إن هللا و مالئکته « فرمود :   عليه وسلمصلی هللا در حديثی از براء بن عازب روايت است که پيامبر
». ( فرستند ی او بر صفهای او نماز، صلوات می خدا و مالئکه» «يصلون علی الصفوف األول

  ).650ابوداود (
هدف اساسی در همه احاديثی  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  همين است که ، نمازگزا در صورتيکه 

زديک باشد و کسی که هم در صف اول و هم در سمت راستی ممکن باشد کوشش کند که  به امام ن
  که نزديک امام است، فضل بيشتری کسب می کند.

  يادداشت:
فقها وعلماء  مشرعين در مورد اشتراک  زنان  در نماز  جماعت  ميگويند که : برای زنان عکس 

  اول .  مردان است؛ يعنی صفوف آخردر نماز جماعت بهتر وافضلتر  است  نسبت  به صفوف
خير « فرمود :  صلی هللا عليه وسلم  در حديث که از ابوهريره روايت شده است ،آمده است که پيامبر

  » صفوف الرجال أولها، و شرها آخرها و خير صفوف النساء آخرها و شرها أولها 
ترين) صفوف آنها صف  ترين) صفوف مردان صف أول و بدترين (کم فضيلت ( بهترين (با فضيلت

  ).440ست، و بهترين صفوف زنان صف آخر و بدترين صفوف آنها صف اول است). ( مسلم (آخر ا

 بايد چه کس ايستاد شود : پشت سرامام 
قبل از همه بايد گفت ، که صف اول مصلين در نماز جماعت بايد از پشت سر امام آغاز وتشکيل 

  به طرف راست و چپ امتداد يابد .گرديد وصفوف بايد 
از ابو مسعود انصاری  در حديثی     چه كسی پشت سرامام بايد ايستاد ، رهنمود آن     در مورد اينکه 

  بشرح ذيل با حکمت و زيبای خاض  آن بيان گرديده است :
كسانی از شما پشت  سر من بايستند ،كه داراى عقل وعلم « پيامبر صلی  هللا عليه وسلم ميفرمايد :

) ( سنن  2- 371-  660) ( عون المعبود   1- 323- 432لم  صحيح امام مس»(بيشترى هستند 
  )   1-  312 – 976ابن ماجه 

امام نبايد ، امامت جماعتی کسانی را بدوش گيرد که  اورا دوست  ندارند. اگر در بين جماعت  ، 
 اختالف  وجود داشته  باشد ( بدين معنی که  عده اى  اورا  دوست  داشته  باشند  وعده اى  ديگر

هر گاه  شخصى  ميان انجام  امـامت  نماز وگفتن      از او نارضى  باشند ) مالك ، نظر اكثريت است.
        امامت  را  انتخاب كند.        آذان  مخير  گرديد بهتر است  

بر  امام  الزم است  كه اوقات  نماز را رعايت كند ، نماز هــا  رادر اول وقت آنها  بــر گزار  نمايد ،   
        به بهانه  جمع شدن  افراد بيشتر  نمازجماعت  را به تأ خير بياندازد.   وحق ندارد

امام بايد محض بخاطر رضاى  خداوند عزوجل ، امامت  را انجام  دهد وامانت  خداوند متعال را  در 
      طهارت  وتمام  شروط  به جاى اورد. 

، تكبير  احرام  بگويد. امام وظيفه  امـام نبايــد قبل از تنظيم  وراست  نمودن  صفــــوف  جمــاعت 
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دارد وبر وی الزم است که  به طرف راست  وچپ  صفوف  نگاه  كند،وصفوف مصلين را منظم كند 
سووا :«  . حکم اين در حديثی از پيامبر صلى هللا عليه وسلم چنين فورمولبندی گرديده است 

را  راست  كنيد ؛ چون راست  كردن  صف هايتان » ( صفوفكم  فإن تسويه الصف  من تمام الصال ة 
/  ٧٢٣، صحيح امام بخاری (  ١/  ٣٢۴/  ۴٣٣صفوف  از كمال نماز است  ) ( صحيح امام مسلم 

٢/  ٢٠٩  .(       
از ابو مسعود  روايت است  كه پيامبر صلى هللا عليه وسلم  قبل از نماز به شانه  نمازگزاران   دست  

صف ها يتان  را  راست  » ( وال تختلفوا فتختلف قلوبكم  ... استووا «   مى كشيد  ومى فرمود : 
   .كنيد  واختالف نكنيد كه )  با اختالف (  قلب هايتان  از هم  دور  مى شود )

      ) . ٢/ ٣۶٣/  ۶۴٩، (  سنن ابو داود )    ١/  ٣٢۴/ ١٢٨ - ۴٣۶( صحيح مسلم  
ليه وسلم  چنان صف  هاى ما را  راست  از نعمان بن بشير  روايت است  : كه پيامبر  صلى هللا ع 

      را راست  مى كند.   )تير  قدح(مى كرد كه گويا  
امام بعد از اينكه  شانه  نماز گزاران  در برا بر  هم قرار گرفت  وپا هاى  آنان  به هم  متصل  شد و  

  مؤذن  از گفتن  اقامه فارغ  شود  ، تكبير  احرام  را بجا اورد. 
يامصلى ديگر    اقامه  را به  فاصله اى  كه  مردم  خود را براى  نماز  آماده  مى  همچنان   مؤذن 

  كنند به تأخير مى اندازد. 
امام به تخفيف  نماز          امام  بايد  تكبير  احرام  وساير  تكبير هاى   ديگر را  با صداى  بلند بگويد . 

إذا صلى «  هللا  عليه وسلم  فرمود: ازابو هريرة  روايت  است  كه پيامبر صلى    امر شده  است 
» (  أحدكم للناس فليخفف فإن  فيهم  الضعيف  والسقيم والكبير  فإذا صلی لنفسه فليطول ما شا ء 

هر گاه يكى از شما  براى  مردم  امامت  كرد نمازش را سبك  بخواند چون در ميان آنها ضعيف ، 
ماز  خواند  هر اندازه  كه دل اش خواست نماز مريض   ومسن  وجود  دارد واگرخودش به تنهايى ن

  خويش را طوالنی سازد). 
  ،)  ١/ ٣۴١/   ۴۶٧، (  صحيح امام مسلم  )  ٢/ ١٩٩/ ٧٠٣( صحيح  امام بخارى ، فتح الباری 

  ). ٢/  ٩۴،  ( سنن نسائى   )  ٢٣۶/  ١۵٠/  ١(  سنن الترمذى  
  صفوف مردان  وزنان  در نماز جماعت:

زن را در مسجد  هنگام  اداى نماز جماعت  به اساس هديت پيامبر صلی هللا عليه وسلم اسالم جاى      
معين ومشخص نموده است ، وبرای زن هدايت فرموده است که :نبايد  از مردان در نماز مقدمتر 

      وجلوتر ايستاده شود ويا هم  در نزديكى  ايشان  نماز  بخواند.
    كه محل مستقلی و جداگانى براى زنان نداشته باشد .سخن ما متوجه  آنعده از مساجد است 

 :وضع که گفت بايد است مردان عقب در جماعت نماز در زنان ومحل جای چرا اينکه وحکمت فلسفه
 ، فلسفه دارای حکمی هر و است؛ مفاسد و مصالح اساس بر  اسالم مقدس دين در  شرعی احکام
 عقل برای مشکلی بسيار کار احکام، جزئيات تمام علت کشف و بيان ولی است؛ علتی و حکمت
  . است انسانها ما قاصر
 به اسالم مقدس دين در عبادات تمام کمال و روح  : که وميگويم نموده ء اکتفا اختصار اين با ولی

 قلبی، توجه بدون عبادتی، هيچ طوريکه باشد، می تعالی حق ذات درگاه به آن، توجه و قلب حضور
 .است ساقط هم اعتبار از  بلکه شود نمی واقع تعالی حق ذات رحمت و قبول مورد تنها نه
 واقعی وايجاد قلبی توجه محافظت غرض وسلم عليه هللا صلی پيامبر وهدايت اساس،دستور همين بر

  . است گرديده تعيين ها مرد عقب در جماعت نماز در زنان وجای محل ، نماز در وخشوع خضوع
 برای زن جذابيت به توجه با نماز، حال در مکان، يک در مرد و نز بودن  نزديک ديگر جانب از

 .باشد می نماز در قلبی توجه به مضر و مّخل موارد)، بعض (حداقل مرد
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از ابو هريرة (رض)  روايت  است  كه در مورد صفوف مردان وزنان در نماز جماعت در حديثی  
صفوف  الرجال  او لها ، وشر ها آخر ها  وخير  خير  :« پيامبر صلى هللا عليه وسلم  فرموده است  

بهترين  با فضيلت ترين  ( صفوف  مردان  صف  » ( صفوف  النسا ء  آخر ها  وشر ها  او لها   
اول  وبدترين  ) كم  فضيلت ترين  (  صفوف  صف  آخر  است ،  وبهترين  صفوف  زنان  صف  

  « .آخر  وبدترين  صفوف  آنها  صف  اول است 
،  ( سنن ابن )   ٢/ ٣١٨/  ۵٩۵،  ( سنن ابو داود )  ١/ ۴۵٨ - ٢۶٩ - ۶۶٠صحيح امام مسلم ( 

     ) ١/  ٣١٢/  ٩٧۵ماجه 
تصريح به «  اين هدايت وفرموده   پيامبر اسالم  : كه بهترين  صفوف مردان صف  اول  آنست     

  »افضل بودن  صف اول  براى مردان  ميباشد . 
» زيرا در آن  تر ك فضيلتى ميباشد كه صف اول دارد « ن آخر  آنها ست بدترين  صف  هاى  مردا 

زيرا از خلط شدن  با مردان دور است بر خالف صف  اول  « آخرين صفوف زنان بهترين آنهاست 
زنان كه  گمان خلط شدن  با مردان  بوده وهمچنان  قلب به سبب ديدن  وشنيدن  سخنان  آنها  به 

  كند لذا صف اول زنان  بدترين  صفوف آنها  ميباشد. ايشان  تعلقى پيدا مى
از اين  حديث مبارك طورى  معلوم ميشود كه نماز  زنان  بصورت  صف جايز است خواه در نماز      

      جماعت  با مردان بوده يا تنها جماعت زنان باشد.
اگر تعداد      ه  شود:اگر مقتدی يك نفر باشد بايد  بطرف  راست امام  وشانه به شانه  او   ايستا د  

      مقتدى ها  بيشتر بودند به صف  اول مردان ، سپس  بچه ها  در اخير زن ها  ايستاده  شوند . 
  ولى اگر مقتدى يك زن باشد ،بايد در پشت  سر امام ايستاده شود .

شده در اين مورد هدايت پيامبر صلی هللا عليه وسلم را در حديثی که : از انس  بن مالك  روايت 
أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  به  وبإ مه أوخالته،  قال : فاقامنی  عن « شکل ذيل ميخوانيم : ب

پيامبر صلى هللا عليه وسلم  براى  او  ومادر  يا خاله اش  » ( يمينه ،  وأ قام  المرأة  خلفنا   
. (صحيح امام بخارى  امامت  كرد ، اورا  در سمت  راست  خود  وزن  را پشت  سر ما  قرار  داد )

 ) .   ٣/  ۴/  ٧٧۶، ( سنن ابو  داود  ) ١/   ٣٣٩/  ۴۶۵، ( صحيح امام مسلم )  ٢/ ١٩٢/  ٧٠٠

      وظايف امام مربوط قرائت:
بخش مهمی در وظايف  امامت است : امام بايد  دعاى افتتاح  قرآن عظيم الشان ، خواندن قرائت 

وتعوذ (  اعوذ با � ... )   را مانند نماز  انفرادى  به حالت  آهسته (  خفيه )  بخواند  ولى قرائت 
سوره فاتحه وسوره بعد از آنرا  را دو رکعت نماز صبح ودر دو ركعت  اول نماز  مغرب  ودو رکعت 

  با صداى  بلند قرائت  كند . اول نماز عشا ء  
  امام  در حاليكه  براى اداى  نماز  به پا ايستاده  بايد در سه  مورد سكوت  را  رعايت كند . 

  الف :    
بعد از آنكه  تكبير  تحريمه  را  اعالم كرد ، طوريکه قبال ياد اور شديم ،بايد دعاى افتتاح را به  

تحه سكوت كند. تا مقتديا ن فرصت به گوش دادن قرائت آهستگى بخواند وسپس به اندازه قرائت  فا
امام زمانيكه  از قرا ئت  فاتحه  به صورت  جهرى  فارغ مى شود لحظه     امام را  از دست ندهد. 

      سكوت كند. مختصری مختصرى 
بعمل وبی نهايت مختصری همچنان امام بعد از قرائت سوره قبل از رفتن  به ركوع  سكوت  كوتاه 

  آرد.
امام کوشش کند نظمی را در ادای نماز جماعت رعايت وايجاد کند که نماز پنچگانه را بوقت معينه 

نماز  صبح را در اول وقت  كه هوا هنوز تاريك  است  بخصوص وجيبه امام است  تااش ادانمايد .
  طويل انجام  دهند. را آن کمی بجأ  اورد وقرائت 
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  مکث در قيام نماز:
عليه و سلم دو بار مکث در قيام نماز وارد شده است، يکی مستقيما بعد از  از پيامبر صلی هللا

  تکبيرة االحرام، و ديگری درست قبل از رکوع.
  سکوت بعد از تکبيرة االحرام بخاطر قرائت دعاء استفتاح ميباشد که  البته سنت است.

وتاهتر است و چيزی سکوتش ک طوريکه که گفتيم ،ولی سکوت  قبل از رکوع و بعد از قرائت قرآن،
خوانده نميشود، و شايد علت مکث قبل از رکوع آنست که پايان قرائت قرآن به هللا اکبر رکوع وصل 

نشود، لذا سنت است که پس از پايان قرائت کمی مکث کرد، و سپس هللا اکبر رکوع گفت و به رکوع  
  رفت .

  دعا های وارد شده درمقام استفتاح:
  (روايت مسلم )» کثيراً طيباً مبارکاً فيه الحمد � حمداً  «  -1
  (روايت مسلم)» هللا أکبر کبيراً، والحمد � کثيراً، وُسبحان هللا بکرة وأصيالً  « -2
اللهمَّ باعد بينی وبين خطايای کما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقِّنی من خطايای کما  « -3

(روايت بخاری » سلنی من خطايای بالثلج والماء والبرد يُنقَّی الثوُب األبيُض من الدنس، اللهم اغ
  ومسلم)

وجهت وجهی للذی فطر السموات واألرض حنيفاً وما أنا من المشرکين، إن صالتی ونسکی  « -4
  (روايت مسلم)» ومحيای ومماتی � رب العالمين ال شريک له وبذلک أمرت وأنا من المسلمين 

يَل وإسرافيَل ، فاطَر السموات واألرض، عالَم الغيب والشهادة ، أنت اللهمَّ رَب جبرائيَل وميکائ«  -5
تحکم بين عبادک فيما کانوا فيه يختلفون .اهدنی لما اختُِلف فيه من الحق بإذنک إنَّک تهدی من تشاء 

اين دعاء را پيامبر صلی هللا عليه و سلم در نماز قيام الليل  –(روايت مسلم) » إلی صراط مستقيم
  .ندميخواند

 يادداشت:

و اگر کسی پشت سر امام نماز بخواند، چنانچه امام مکث کند و دعاء استفتاح بخواند، ماموم نيز 
  .ميتواند دعاء استفتاح رابخواند، و اگر بلد نباشد بايد سکوت کند تا امام قرائت را شروع کند

  وظايف امام بعد ختم نما ز:    
 ، امام بايد  بعد از سالم موقعيت  نشستن خود را  تغير دهد، چراكه پيامبرصلی هللا عليه وسلم 

  ابوبكر صديق و  حضرت عمر (  رضى اله عنهما )  اين كا  ر  را انجام  مى دادند.   حضرت 
            بايد  نماز سنت را در  صورت امكان  با  تغير محل در غير جاى فرض  بخواند.

ه  از قبله  بر مى گردد بايد روى خويش را  به سوى  مقتديان  بعمل آرد. بر مقتديان  امام وقتيك
  مكروه است  قبل از اينكه امام  به سوى آنان  روى آورد از جاى خود بر خيزند.

در حديث  متبركه كه از امير المومنين      امام  در هر  حالتى كه بود  بايد  مقتدى به او اقتدا كند:
هرگاه يكی از شما  براى نماز  « حضرت على بن ابى طالب  ومعاذ بن  جبل  روايت  است كه گفتند: 
الصالة واالمام على » « به مسجد آمديد ،  امــام را در هر حالتى ديد يد ،  به او اقتدا  كنيد 

)  ٢۶١،( صحيح سنن ابن ماجه )  ١٨۴ح سنن الترمذی صحي». ( فليصنع  كما يصنع اإل امام         حال 
 ،  

      ). ٢/ ۵١/  ۵٨٨( سنن الترمذى  

  ت:ــادداشـي    
امام حد اعظمی کوشش کند که امامت کسانی را بدوش گيرد ، که مردم اورادوست داشته باشند ،  

باشند    ولی اگر  در بين جماعت  ، اختالف  وجود داشته  باشد ( عده اى  اورا  دوست  داشته
  وعده اى  ديگر از او نارضى  باشند )  مالك ، نظر اكثريت است.
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امامت  را  انتخاب         هر گاه  شخصى  ميان انجام  امــامت  نماز وگفتن  آذان  مخير  گرديد بهتر است      
        كند.

بر  امام  الزم است  كه اوقات  نماز را رعايت كند ، نماز هــا  رادر اول وقت آنها  بــر گزار  نمايد ،   
      وحق ندارد  به  خاطر  جمع شدن  افراد بيشتر  نماز را به تأ خير بياندازد. 

را  در  امام بايد محض بخاطر رضاى  خداوند عزوجل ، امامت  را انجام  دهد وامانت  خداوند متعال
      طهارت  وتمام  شروط  به جاى اورد. 

وطوريکه درفوق بدان اشاره نموديم ،امـام نبايــد قبل از تنظيم  وراست نمودن صفــــوف جمــاعت ، 
  تكبير  احرام  بگويد.

پيامبر صلى هللا عليه وسلم  قبل از نماز به شانه   که:از ابو مسعود  روايت است در حديثی که 
صف ها » ( استووا وال تختلفوا فتختلف قلوبكم  ... «  ست  مى كشيد  ومى فرمود : نمازگزاران د

  »يتان  را  راست  كنيد  واختالف نكنيد كه  ( با اختالف )   قلب هايتان  از هم  دور  مى شود 
      ). ٢/ ٣۶٣/  ۶۴٩، ( سنن ابو داود )  ١/  ٣٢۴/ ١٢٨ - ۴٣۶( صحيح مسلم  

ت است  : كه پيامبر  صلى هللا عليه وسلم  چنان صف  هاى ما را  راست  از نعمان بن بشير  رواي 
      مى كرد كه گويا  تير  ( قدح)  را راست  مى كند.  

امام بعد از اينكه  شانه  نماز گزاران  در برا بر  هم قرار گرفت  وپا هاى  آنان  به هم  متصل  شد و  
  ام  را بجا اورد.  مؤذن  از گفتن  اقامه فارغ  شود  ، تكبير  احر

همچنان   مؤذن (  يا مصلى ديگر )  اقامه  را به  فاصله اى  كه  مردم  خود را براى  نماز  آماده  
  مى كنند به تأخير مى اندازد. 

امام به تخفيف  نماز          امام  بايد  تكبير  احرام  وساير  تكبير هاى   ديگر را  با صداى  بلند بگويد .
  بو هريرة  روايت  است  كه پيامبر صلى هللا  عليه وسلم  فرمود :ازا    امر شده  است 

إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن  فيهم  الضعيف  والسقيم والكبير  فإذا صلی لنفسه فليطول ما «   
هر گاه يكى از شما  براى  مردم  امامت  كرد نمازش را سبك  بخواند چون در ميان آنها » ( شا ء 

ومسن  وجود  داردواگرخودش به تنهايى نماز  خواند  هر اندازه  كه مى خواند    مريض ضعيف ، 
، ( صحيح امام مسلم  )   ٢/ ١٩٩/ ٧٠٣( صحيح  امام بخارى ، فتح الباری .نمازش را طوالنی كند)

 .) ٢/  ٩۴، ( سنن نسائى   )   ٢٣۶/  ١۵٠/  ١، ( سنن الترمذى  )  ١/ ٣۴١/   ۴۶٧

   امام:حكم قرائت درعقب 
نبوده وبرخی براى مقتدى  ايكه   در عقب  امام  براى  اداى  نماز ايستاده  است ، قرائت  صحيح  

،قرائت  به آواز بلند  در عقب  امام را مكروه  تحريمى دانسته اند ،زيرا  اگر  مقتديان   به  از علماء 
پيامبر اكرم صلی اله عليه وسلم     آواز بلند قرائت كنند ، در  قرائت امام خلل وارد  ميشود ، وحضرت

  از قرائت  در عقب  امام منع  فرموده است.
محدثين در روايت اسالمی خويش مينويسند :  روزى  پيامبر صلی هللا عليه وسلم بعد  از اينکه از 

آيا كسى :« نماز صبح فارغ شد ونماز را به اتمام رسانيد ، روی بطرف صحابه کرام  نموده پرسيد 
بلى ! من قرائت  مى نمودم  «صحابى يى  جواب داد : «ا   در عقب  من  قرائت  مى نمود ؟ از شم
من ميپرسم : آيا  شما در خواندن قــرآن  بـا من  مناقشه « پيامبرصلی هللا عليه وسلم فرمود : .»   

  ».مــــى نمائيد ؟   
  حکم سبقت گرفتن از امام در نماز جماعت؟

امام به  ، وبعد از  امام تکبير بگوييددر نماز جماعت مقتدی : بعد از علماء وفقها بدين نظر اند که 
  د .سر از رکوع و سجده بردار ، وبعد از امام  رکوع و سجده برود

، در  مين نبايد از امام خود سبقت گيرند و حتی نبايد هماهنگ و همزمان با او انتقال يابندؤمام بنآ
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  ما ميباشد :بهترين رهنمود  رضی هللا عنه ابوهريرهحضرت حديثی از  اين مورد 
أما يخشی أحدکم إذا رفع رأسه قبل اإلمام أن يجعل هللا رأسه رأس حمار، أو يجعل هللا صورته « 

گيرد)  کند (از او پيشی می آيا وقتی يکی از شما سرش را قبل از امام بلند می» «صورة حمار
متفق (».خداوند سرش را مانند سر خر يا صورتش را مانند صورت خر بگرداندترسد از اينکه  نمی
  ) و اين لفظ بخاری است. عليه

  خواننده محترم !
ميباشد ،  حـرامدر نماز جماعت    وی  از   گرفتن پيشی   و است  واجب   ازامـام   پيروی  و   متابعت

إنما جعل االمام ليؤتم به، « است :در حديثی فرموده   رضی هللا عنه  ابوهريرهدر اين مورد حضرت 
فال تختلفوا عليه، فإذا 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
اقتدا    وی   به   و  شود   پيروی  از وی  تا  اند، داده  قرار   امام  علت   بدين   را  امام   يعنی:
هر   تکبيـر گوئيد،   ، هر وقت تکـبير گفت   نکنيد،  تخلف   از وی  پس   گردد،
و هر    اللهم. ..   بگوئيد:   شما  سمع هللا   : گفت و چـون   برويد،   رکوع   به   ، رفت   رکوع   به   وقت
نماز   چون نشسته  و   برويد  سجده   نيز به  شما  رفت   سجده   به   وقت

اب  و   احمد  روايت   در  و   . شيخين  روايت  به  .. بخوانيد   نماز   نشسته   همگی  نيز  شما   خواند،
إنما االمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وال تكبروا حتى يكبر، وإذا  «   : است  چنين   حديث   متن   وداود

  .»دوا حتى يسجد.ركع فاركعوا، وال تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، وال تسج
أيها الناس، «فرمود:  پيامبر صلی هللا عليه و سلم   که   است   روايت   ودر حديثيی از حضرت انس

  .»إنی إمامكم فال تسبقونی بالركوع وال بالسجود وال بالقيام وال بالقعود وال باالنصراف
پيشوای  و   جماعت   امام  من   گمان بی   يعنی:ای مردم

ا   دادن   سالم   و  نشستن  و   برخاستن   و  ايستادن  و   سجود  و   رکوع  در   بنابراين  ، هستم   شما
  . مسلم   و  احمد   روايت   به  . مگيريد   پيشی   من  ز
پيامبر صلی هللا عليه و سلم   با   ما :  که است    روايت   عازب  بن   براء   از

از    سک هيچ » سمع هللا لمن حمده« : گفت می  چون   ، خوانـديـم می   نماز
پيامبر صلی هللا عليه و    اينکه  تا   برود)   سجده  به  که (  شد نمی   خم   ما

روايت    به   . ) رفتيم می  سجده  به   ما  آنوقت (  می نهاد  زمين   بر   را  پيشانيش  سلم
  . محدثين   جماعت

در اين مورد متفق القول اند که اگر :  لماء همه ای ع
غ   در  و   . است   باطل   نمازش   گيرد   پيشی   امام   از    ، دادن  سالم  و   االحرام تکبيره    در  مامؤم 

ا  باطل   نمازش  گيرد،  پيشی   امام   از   که   کسی  : است  گفته   احمد   امام  است  اختالف   انها  ير
  است.  نيز مکروه   امام   با   مساوات و همزمان بودن  . ست

 نيست:حکم  نماز پشت امامی كه قرائتش خوب 
پشت امامی نماز بخواند که سعی وتالش خويش را بخرچ دهد تا قبل از همه بايد گفت که نمازگزار 

قرائت آن  کامل وصحيح  باشد ، ولی اگر انسان معلوماتی داشته باشد که قرائت فالن مال امام خوب  
اينست که  نيست ، پس بهتر است ، پشت ان امام اصآل نماز نخواند ، وحکم شرعی نيز همين  

  خواندن نماز پشت  آن  درست نميباشد .
(  انعمَت)  ی فاتحه چنان اشتباهاتی  از آن  رخ ميدهد  كه بجای بطوری مثال در قرائت سوره

(انعمُت) ميخواند  كه معنی بصورت مطلقی تغيير می يابد ، طوريکه که گفته شد ، اساسآ خواندن 
حظه همچو وضع ،در ابتدا کوشش بعمل ايد  که با در صورت مال .نماز  پشت سر او جايز نيست

او را به اشتباهش آگاه ساخت، اگر  حکمت وبدون اينکه که به شخصيت امامتی اش صدمه برسد ،
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قناعت کرد ، و قرائتش را اصالح كرد پس چه بهتر و اگر نه، پس الزم است برای امامی بهتر 
  .اقتدانمای ، تا جايگزين اين امام شود

  خ ابن عثيمين در اين بابت :ديدگاه شي
اگر اشتباه خواندن «طی فتوای ميفرمايد :  (15/159)شيخ ابن عثيمين  در مجموع فتاوی ورسايل 

نماز خواندن پشت سر او جايز است، ولی بايد روش صحيح خواندن  امام موجب تغيير معنی نشود،
شود نماز خواندن پشت سر او  می چنانچه اشتباهش باعث ايجاد تغيير در معنی .را به او آموزش داد

  ». .جايز نيست و نبايد به عنوان امام مسجد مقرر شود
  در اين بابت : ديدگاه شيخ ابن جبرين

  اينست: نصيحت من برای نمازگزاران شيخ ابن جبرين در اين مورد طی فتوای شرعی ميفرمايد :
قلب خويش را در نماز حفظ كنند و كسانی كه پشت سر امام قرار دارند بايد آرامش، وقار و حضور 
شود يا  ای از زبان امام ساقط می برامام در اين گونه موارد سخت گيری نكنند؛ مثالً در جايی كلمه

آيد. در صورتی كه كار را عمداً انجام  خواند كه در معنی اخالل به وجود نمی چيزی را اشتباه می
رود و چه بسا  ن صورت تمركز امام از بين میدهد، نبايد بر او سخت گيری كنند، چون در اي نمی

هاست كه سكوت وگوش دادن را بر  ماند و بر مقتدی ی قرائت باز می شود و از ادامه سرگردان می
خود الزم بگيرند و از قرائت امام استفاده نمايند و در اشتباهات ناچيز، امام را معذور بدانند، زيرا 

تواند در جهت تقويت قرائت و تصيح حروف قرآن  ز تا میچنين اشتباهاتی طبيعی است و امام ني
  (از گفتار و امالی شيخ ابن جبرين ) ) .تالش و كوشش كند

  :خواندن  نماز پشت اماميکه معنی آيات را تغيير دهد
  اگر امام مسجد طوری قرائت  مينمايد  که معنی آيات را تغيير دهد (مثال بجای تلفظ ط آنرا شبيه ت 

اينکه گاهی اوقات فتحه را با کسره اشتباهی بخواند، در اينصورت نمازخواندن پشت سر يا   بخواند)
  چنين امامی جايز نيست. 

همچنين اگر کسی به شرک قبور و استغاثه از اموات اعتقاد داشته باشد  نيز صحيح نيست که پشت 
  سر وی نماز خوانده شود. 

چنين وضعيتی بود بايد در مسجد ديگری نماز  حاال بنا بر اين شرايط چنانکه امام مسجدی دارای
بخوانيد يا اينکه اگر اين امکان وجود دارد امام مسجد را تغيير دهيد و فرد ديگری را که تابع کتاب 

و سنت است و مرتکب شرک نمی شود را بعنوان امام تعيين نماييد، در غير اينصورت بهتر است به 
در فوق ياد اور شديم : اگر مسجد ديگر از محل سکونت مسجد ديگری رجوع فرماييد، ولی طوريکه 

وشهر  شما بسيار دور است که رفتن بدانجا برای تمامی نمازها خيلی سخت باشد می توانيد در خانه 
  با اعضای خانواده خود بصورت جماعت نماز بخوانيد.

  مراعت کردن حال مقتديان در نماز جماعت:
اعت از موضوعاتی است که امام جماعت بايد جدآ به آن توجه مراعت کردن حال مقتديان در نماز جم

  فرمايد .واهتمام 
امام بايد بادرنظرداشت وضع مقتديان خويش ( پيران ، مريضان ،  اطفال وزنان ) کوشش کند که 

که ركوع وسجود را طوالنی  ،نماز را انجام دهد وارامش خاص طمأنينه عجله بخرچ ندهد وبا 
  درنگ بكند تا مقتديان  به ركوع يا سجود و يا تشهد برسند. امام اندكی ، نسازد

هيچ نماز ى را مانند نماز رسول  صلی هللا عليه «  حضرت از انس ( رض)  در حديثی ميفرمايد :  
  »وسلم  كوتاه  ودر عين  حال كامل  نديده ام.

شوند واجب  مارده میولی به همه حال بر امام و همچنين بر تمام كسانی كه برامانت بزرگ امامت گ
البته هرگاه ضرورت و .ی سنت را در آن مراعات كنند و پيرامون آن تسليم كسی نشوند است كه جنبه
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ِ َعَليِه ِ َوَسلََّم  َّw نياز ايجاد كند اشكالی ندارد كه امام نمازش را مختصر كند، آن گونه كه پيامبر َصلَّى
  التزام به سنت مقتضی امامت است.ولی در احوال عمومی  كرد هم اين كار را می

كنند ثواب صابران را  بنابراين بر انجام سنت متعهد باش و به مردم بگو، اگر بر اين عمل صبر
ولی چنانچه امام تخفيف و تطويل را به ساليق  افراد واگذار كند قطعاً امت   .احراز خواهند نمود

ز ـنبايد ناديده گرفت كه حتی حدود وسط نيشود و  ها و گروههای مختلف تقسيم می اسالمی به فرقه
پس روش سنت را بر خود الزم بگير و آن روش معروف و   .شود ها طويل محسوب می نزد بعضی

 .شناخته شده است
مينويسد که:  بنابراين به تمام كسانی كه امامت مسلمين را در مساجد به عهده   شيخ ابن عثيمين

اند  نچه كه علماء  در مورد روش نماز پيامبر اسالم  نوشتهكنم كه به خواندن آ دارند نصيحت می
( الّصالة ) وکتاب ( زاد المعاد فی هدی خير العباد ) از ابن قيم،  كه از  حريص باشند؛ از جمله  كتاب

  .) (91 ،2/90) (5) كتاب الدعوة – كتابی مشهوری  اند  مطالعه فرمايند . (شيخ ابن عثيمين
  متابعت از امام:

طوريکه قبآل ياد اور شديم بر مقتديان است که :  نبايد قبل از امام  سر خويش را از سجده باال نمايد 
إنما جعل اإلمام ليؤتم به . فال «   خوانديم :رضی هللا عنه  -أبی هريرة  حضرت طوريکه در حديثی از

 لمن حمده , فقولوا : ربنا تختلفوا عليه . فإذا كبر فكبروا , وإذا ركع فاركعوا . وإذا قال : سمع هللا
 » ولك الحمد . وإذا سجد فاسجدوا . وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون

صلى هللا عليه  -صلى رسول هللا « در حديثی فرمود : عائشة رضی هللا عنها هکذا حضرت بی بی 
ن اجلسوا لما وسلم   فی بيته وهو شاك , صلى جالسا , وصلى وراءه قوم قياما , فأشار إليهم : أ

وإذا قال : سمع هللا لمن  ،وإذا رفع فارفعوا  ،فإذا ركع فاركعوا  ،انصرف قال إنما جعل اإلمام ليؤتم به 
  . » وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون،حمده فقولوا : ربنا لك الحمد 

  شده که فرمود :همچنان در حديثی از  عبد هللا بن يزيد الخطمی األنصاری   رضی هللا عنه  روايت 
إذا قال : سمع  -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا : قال - وهو غير كذوب  ،قال : حدثنی البراء « 

ساجدا , ثم نقع  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا لمن حمده : لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول هللا 
  . » سجودا بعده

إذا أمن اإلمام فأمنوا , « قال :  - صلى هللا عليه وسلم  - عن أبی هريرة ،رضی هللا عنه ، أن رسول هللا
  .» فإنه من وافق تأمينه تأمين المالئكة : غفر له ما تقدم من ذنبه

إذا صلى أحدكم «قال :  -صلى هللا عليه وسلم  -عن أبی هريرة  رضی هللا عنه  : أن رسول هللا  
  . » , وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاءللناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة 

  اشکال مطابعت از امام در نماز :
  متابعت از امام در نماز اساسآ  بردو شکل بايد صورت بپذيرد.

  متابعت در  افعال      - 1
  متابعت  در گفتار   -2

درشرع اسالمی تاکيد بعمل آمده که مقتدی نبايد در افعال نماز از امام پيشی گيرد. طوريکه موضوع 
درروشنی احاديث بتفصيل بيان گرديد ، مقتدی نبايد قبل از امام به رکوع رود ، نبايد قبل از امام  به 

  از امام صورت گيرد .  سجده رود ويا قبل از اما م سالم بگردان بهتر واحسن انست که اين اعمال بعد 
ولی مقتدی در شرع  اسالمی مکلف  نيست که  در امور ويا بخش گفتار از امام  متابعت کند  بطور 
  مثال در خواندن  سوره  فاتحه ، تزيد در اذکار  رکوع  وتزيد  در اذکار  سجده  ودعای های تشهد . 

  :    اقتدا به امام  نشسته        
بايد  پشت   نماز خواند بر مقتدی ها است که :در حال نشسته اگر امام ( به دليل ناتوانى يا مريضی ) 
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  آن اقتدا كند وبا او بنشيند ونماز را نشسته بجاء ارد .
پيامبر صلى هللا عليه وسلم از اسب  افتاد   آمده است که :انس (  رض )  حضرت از    در حديثی 

ده ، براى عيادت او  به خانه اش  رفتيم  كه وقت نماز  فرا رسيد . وطرف  راست  بدنش  زخمی ش
نشسته پشست  سر او              پيامبر صلى هللا عليه وسلم  در حا ل نشسته  براى ما  امامت  كرد ، مـا هم  

إنما  جعل اإل مام ليؤتم به ، فاذا كبر ، فكبروا ، وإذا «  نماز خوانديم ، وقتی  نماز تمام شد فرمود : 
سجد  فاسجدوا ،  وإذا رفع ، فارفعوا  وإذا قال  سمع هللا  لمن  حمده  فقولوا  ربنا و لــــك الحمد  

امام برای  اين است  كه به او اقتداء  شود ،  پس هر » ( وإذا  صلى  قا عدا فصلوا  قعودا أجمعون 
ه  كنيد ، واگر  بلند شد ،  به سجده  رفت  سجد  وقتهللا اكبر  گفت ،  هللا اكبر  بگوييد ،  وهر وقت

بلند شويد ، ووقتی گفت  سمع هللا لمن  حمده ، بگويد  ربنا  ولك  الحمد  واگر نشسته  نماز خواند ،  
، (صحيح امام )  ١/  ٣٠٨/  ۴١١( صحيح امام مسلم ،  شما  همگى نشسته  نماز  بخوانيد  )

  .)٢/  ٣١٠/  ۵٨٧، ( سنن ابو  داود )  ٢/ ١٧٣/  ۶٨٩بخاری  فتح الباری  
  :قاعدوی  يادداشت

  قاعده ای کلی در امر نماز جماعت همين است که اگر :
      .مقتدی يك نفر باشد بايد  بطرف  راست امام  وشانه به شانه  او   ايستا ده  شود -
صف  اول مردان ، سپس  بچه ها  در اخير زن ها  ايستاده   در مقتدى ها  بيشتر بودند  یاگر تعداد-

            شوند . 
  ايستاده شود .ولى اگر مقتدى يك زن باشد ، پشت  سر امام  -

أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  به  وبإ مه «  آمده است :انس  بن مالك  حضرت در حديثی  از 
پيامبر صلى هللا عليه وسلم  براى  او  » ( أوخالته،  قال : فاقامنی  عن يمينه ،  وأ قام  المرأة  خلفنا 

ومادر  ياخاله اش  امامت  كرد ، اورادر سمت  راست خود  وزن را پشت سرما قرار داد) ( صحيح 
 ٧٧۶( سنن ابو  داود       ، )    ١/ ٣٣٩/  ۴۶۵،( صحيح امام مسلم )  ٢/ ١٩٢/  ٧٠٠امام بخارى  

 /۴  /٣ .(   
  :    اقتدى مقيم به مسافر  وبرعكس    

امام مسافر در نماز های چهار رکعتی دو رکعت نماز تقصير خويش را خوانده وسالم دهد وبگويد که 
  نمايند .من مسافر هستم ، سايرين نماز خويش را به تنهای ادامه وتکميل 

صلى  عمر  بأ هل  مكة الظهر فسلم فى ركعتين  : « که روايت  است (رض ) از ابن  عمر در حديثی 
عمر براى  اهل  مكه  نماز  ظهر  را  امامت  » ( ثم قا ل : أتموا صالتكم  يا أهل  مكة  فإنا قوم سفر  

  تمام  كنيد ، ما مسافريم )  كرد بعد از دو ركعت  سالم داد  وگفت : ای اهل  مكه  نماز تان  را
  )   ۴٣۶٩، مصنف  عبد الرزاق   ٧٠٨/  ۵( صحيح  ، االرناؤط فى تحقيق  جامع االصول 

  اقتدای مسافر به مقيم:
در حديث  شريف  از ابو مجلز  هر گاه  مسافر  به مقيم  اقتدا كند ،  نمازش را  بايد كامل  بخواند :

       گفتم:روايت است  كه گفت : به ابن عمر  
المسافر يدرك  ركعتين  من صالة القوم  يعنى  المقيمين أتجزيه  الركعتان  أو يصلی  بصالتهم ؟ « 

( مسافر بـه دو  ركعت  نماز مقيم  مى رسد  آيا  اين دو ركعت  .»فضحك  وقال : يصلی بصالتهم
فت : همانند  آنان  كامل  برايش  كافى  است ، يا همانند آنان  كامل  بخواند ؟ ) ابن عمر ( خنديد  وگ

  ).  ٣/  ١۵٧، بيهقی  ٢٢. (  اإل روا ء »بخواند 
   رهنمود برای قرائت امام درنماز:

قرائت توسط امام در نماز جماعت  يکی از موضعات اساسی است که بايد توسط امام مراعات گردد : 
  قرائت امام درنماز جماعت  قــــرار ذيل ميباشد :  رهنمود شرعی برای 
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قرائت قران مجيد  در نماز به  شكل صحيح واجب  ميباشد ، وهدف از قرائت  صحيح اينست كه   -1    
ض ، ظ  وغيره فرق موجود باشد ولى ناگفته نبايد  گذاشت    و  ه ، ذ  و   ميان همزه وعين ، ح

ت بودن اگر انسان  در ادا ى آن  حرف ها  مشكل  داشته باشد سعى  وتالش نمائيد تا خود را به دق
      واداء دقيق  آن خود را وارد سازد.

دردو ركعت اول نماز  هاى فرض ، بعد از خواندن  سوره فاتحه ، خواندن  يك سوره ،  سه آيه  -2
وتر ، سنت  ونوافل  خواندن  يك سوره ،     كوتاه  يـا يك آيه  دراز  واجب   ميباشد.  اما در نماز هاى  

ركعت ها  واجب است .  اما  در نماز هاى    ۀــبعد از فاتحه  در هم سه آيه  كوتاه  يا يك آيه   دراز 
فرض  در  دو ركعت  اخير  يا ركعت  سوم  بايد  تنها  سورۀ فاتحه  يا ركعت سوم  بايد  تنها  سورۀ 

      فاتحه  خوانده  شود وبس  . و بعد از ختم  سورۀ فاتحه  متصآل  ركوع ادا ء شود.
بر عالوه ء ركعت  هاى سوم  وچهارم  نماز هاى  فرض،   در تمام  خواندن  سوره فاتحه    -3

ركعت ها ى   همه نماز ها  واجــب  ميباشد ، خواه نماز  فرض  باشد يا واجب ،  نماز سنت  باشد  
  يا  نفل .

در نماز اوآل خواندن سوره ء فاتحه  وبعدٱ خواندن يك سوره  سه آيه   كوتاه  يا يك  آيه  دراز   -4    
جب است . اگر شخصى  اوآل  سوره يى  رابخواند وبعدٱ سوره ء  فاتحه  را ،  واجب  اداء وا

      نميگردد.
چون نماز هاى فجر ، شام ، خفتن  جمعه  وعيدين  نماز هاى جهرى  مى باشند،  يعنى  در نماز   -5

هر  ركعت  آن   هاى  شام  وخفتن  در  دو  ركعت  اولــــى  آن  ودر بقيه ء نماز هاى  متذكره  در
به آواز بلند قرائت كردن واجب  است ، ودر ماه  رمضان  در نماز هاى  تراويح و وتر  نيز  قرائت  

گاهى  در ين نمازها  سهوٱ  قرائت  بــه آواز بلند را امام          به آواز بلند واجب  ميباشد ، اگـــر 
آورد ولى  اگر  در نماز هاى يادشده  أخير  نماز  سجده  سهو را بجا     فراموش كرد  الزم  است  در 

      قصدٱ به آواز بلند  قرائت نكرد ، بايد  نمازش  را اعاده  نمايد.
چون  نماز هاى  ظهر  وعصر نماز هاى  سرى ميباشند ، از ينرو  بر  تنها گزار  وامام  واجب  -6

گزار  واجب است  كه است  كه آهسته  وخفيه  قرائت  نمايند ،  در نماز هاى  وتر  نيز بر  تنها 
  سرى  وخفيه  قرائت  نمايد.

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

سوره يى را كه  در ركعت  اول  بعد از سوره ء فاتحه ميخوانيم ، در   ركعت  دوم  خواندن آن   -8    
      تر  نميباشد.جايز بوده اما به

در نماز هاى  سرى ( خفيه )   نيز به صداى آهسته (  خفيه )   (  به زبان ) قرائت  را خواندن    -9
صر فٱ خواندن قرائت در دل  وياهم حافظه كافى  (قابل تذکر است که : ضرورى  والزمى ميباشد .

  )    نبوده ، وبه أن نماز  ادا ء  نمى گردد.
قبل از اتما م قرائت، به ركوع  رفتن ودر ركوع  قرائت  را تكميل كردن ، مكروه تحريمى   -10

      ميباشد.
در نماز هاى  فرض ، حين قرائت  بعد از فاتحه ، قصدٱ قرآن را بى ترتيب  خواندن  مكروه   -11

ودر      » افرون الـــك « تحريمى است . مثآل در يكى  از نماز هـا  در ركعت  اول خـواندن  سوره ء 
  مكــــــروه  تحريمى ميباشد.  »الفيل   «ركعت  دوم خــــواندن سوره 

امـا اگر سهوٱ چنين  شد ، مكروه  تحريمى نيست .ولى  در نوافل  اگر قصدٱ نيز  غير مرتب  قرائت  
  گردد ، مكروه  تحريمى نميباشد.

اه  كمتر  از  دو  آيه   آنرا  بجا  اگر  در ركعت  اول قسمتى از سوره يى خوانده شود ، آنگ -12
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  گذاشته  آيه  بعدى  آنرا  در ركعت  دوم  خواندن  مكروه مى باشد.
سه آيه مى     همچنان  خواندن  يك سوره  در ركعت  اول  وبعدٱ  سوره كوتاهى را كه به اندازه ء         

مثآل  در ركعت  اول      است.     باشد گذاشته ،  در ركعت دوم سوره ء مــابعد ش را خواندن نيز مكروه 
را در جايش  گذاشته ء »   اخالص «  ودر ركعت  دوم  سوره  »  لهب  «    ءخواندن  سوره

مكروه  ميباشد.   بايد  دانست  كه مراعات ترتيب  در قرائت  صرفٱ  »سوره الفلق« خواندن   
      ترتيب  در قرائت  نيست.مربوط  نماز هاى  فرض  ميباشد،   در نماز هاى  نفل  كراهيتى  در عدم  

خواندن  دو سوره  در يك ركعت  به ترتيبى  كه اوآليك سوره  را خوانده  بعد به  اندازه  يك  -13
سوره  يا بيشتر  از آنرا  در ميان  گذاشته  وسوره ء  ديگرى  را بخواند،  نيز  در نماز هاى  فرض  

  مكروه  ميباشد ، نه در نوافل .
دازهء يك آيه  قرآن كريم  را نيز  ياد نداشته  باشد ، مثآل  تازه  به دين  اگر شخصى  به ان -14

اسالم مشرف  گرديده  باشد ياجديدٱ نماز  را  مى آموزد ، اوآل  بايد سعى نمايد تا قرآن را بياموزد ، 
»   الحمد � «  ودر اين ميان  تا زمان ياد گرفتن سوره يى،الزم است در هنگام نماز بعوض قرائت  

  وامثالهم را تكرار نمايد.»  سبحان هللا   «  و 

  امام دائيم وامام صاحب خانه در امامت نماز پيشقدم آند:
اگر احيانآ حالتی پيش که در يک محل تعدادی از علماء ودانشمندانی کثيری حضور داشته باشد ، 

حديثی صحيح   از پيامبر در امام مسلم  ويا صاحب خانه بدوش گيرد . دائيمحق امامت را بايد امام 
ِ َعَليِه  َوَسلََّم مينويسد ،که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است :   َّw نَّ الّرُجُل « اكرم َصلَّى ال يُؤمَّ

ی او  (هيچ كس حق ندارد در جای مخصوص ديگری جز با اجازه» إالّ بِِإْذِنِه   ...الّرُجَل فِی ُسلَطانِهِ 
 ) 673مسلم (( .امامت كند)

ُهْم َرُجٌل ِمْنُهمْ :« و در حديث ديگری  ابوداود نيز فرموده است  هم َوْليُؤمُّ هر »(َمْن َزاَر قَْوَماً فَالَ يُؤمَّ
رود نبايد در نماز، آنها را امامت بدهد، بلكه فردی از خود آنها  كس به زيارت و مالقات قومی می
)، ترمذی 596)، ابوداود (5/53)، (3/436مسند احمد (( .مسوليت امامت  را بدوش گيرد )

  .اين حديث حسن صحيح است)«)، ترمذی گفته است: 356(
سوال در اين جا است که آيا حكم اين مسئله به طور مطلق است ؟ ويا اينکه در صورت موجود بودن 

تر است ويا نسبت به صاحب خانه عالمتر است ، آيا  شخصی كه قرائتش از قرائت صاحب خانه خوب
كه بر او الزم است كه امامت را به فرد  هم صاحب خانه مسوليت امامت را بدوش گيرد ؟ يا اينباز 

 تروعالمتر  بسپارد؟ قاری
منظور از ( سلطان  ) جای مخصوص فرد است؛ مانند امام دايم و صاحب  در جواب  بايد گفت که 

نند؛ ليكن اگر خودشان به ی خود امامت ك پس اينها حق دارتر هستند كه در مسجد و خانه  . خانه
ی امامت دهند جايز است و اگر نه؛ نبايد كسی ديگر در جای او امامت بدهد، ولی اگر  مهمان اجازه

شخصی كه قرائتش از قرائت او بهتر است موجود باشد بهتر است كه او را امام كند، به دليل عام 
ِ َعلَيِه   َوَسلََّم كه م َّw برای » يُؤمُّ اَلقْوَم أْقَرأُهْم ِلَكتِاِب هللا «     :فرمايد یبودن حديث پيامبر َصلَّى)

  ).  673مسلم (  ( .مردم كسی امامت كند كه قرائت قرآن وی از همه بهتر است)
  راديو وتلويزيون  امام  قبخواندن نماز ع

متذکر شد که تعداد کثيری از علماء  اسالمی اقامه ی نماز فرض را   بايد همه قبل از
بصورت جماعت فرض عين می دانند ، بنآ ادای نماز بايد در مسجد وآنهم بايد بصورت     درمسجد

  جماعت برگزار گردد.
  در حديثی از أبى هـريره رضی هللا عنه روايت است كه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده اند :

والذی نفسی بيده لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب ثم آمر بالصالة فيؤذّن لها ثم آمر رجالً فيؤم «
  متفق عليه .  »الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم



 امام ونقش آن در جامعه

 

22 

بخدائيكه جان من در دست اوست تصميم گرفتم هيزم جمع كرده، سپس دستور دهم تا اينكه آذان 
واگذارم و بطرف مردانى روم كه به جماعت حاضر نشده اند، و  بگويند، سپس مردى را به إمامت

  خانه هايشان را بر آنان آتش زنم .
أتى النبی صلی هللا عليه وسلم «همچنان در حديثی  از أبى هريره (رضی هللا عنه ) روايت است : 

هللا عليه  فقال: يا رسـول هللا ليس لی قائد يقودنی إلى المسجد، فسأل رسول هللا صلی  رجل أعمى
أن يرِخّص له فی بيته، فرخَّص له، فلّما ولّى دعاه فقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال:    وسلم
  متفق عليه .  »فأجب

آمد و گفت: كسى ندارم كه مرا به    ميگويند روزی مرد نابينائى نزد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم
خانه اش نماز بخواند، آنحضرت به او إجازه داد و  مسجد برساند و از آنحضرت إجازه خواست تا در

وقتى آن مرد از آنجا دور شد و رفت او را صدا كرد و فرمود: آيا آذان را مى شنوى؟ جواب داد بلى، 
  فـرمود: پس جواب آذان را بده، يعنى نماز را با جماعت أدا كن .

من سمع النداء فلم يأته، «  از ابن عباس روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود :
نرود، نمازش »  کسی که آذان را بشنود و به سوی آن (يعنی به مسجد«فالصالة له، إال من عذر) 

  صحيح نيست مگر اينکه عذری داشته باشد ) ( حکم ) 
بنآ مالحظه مينمايم که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم چقدر به حضور مسلمانان در ادای نماز با 

  اکيد واهتمام ورزيده است .جماعت ت
فال أرخص لمن قدر على صالة الجماعة فی ترك إتيانها :« إمام شافعى رحمة هللا عليه ميفرمايد 

) (كسيكه مى تواند به نماز جماعت حاضر شود إجازه  1/154كتاب األم للشافعی   » .(إالَّ من عذر
  اشد. )تخلف از نماز جماعت به او نمى دهم، مگر اينكه عذر داشته ب

حضور نماز جماعت در مساجد واجب است، زيرا اگر سنت :«إمام خطابى رحمة هللا ميفرمايد 
بود عبدهللا بن أم مكتوم كه نابينا بود أولى تر بود كه از آن تخلف كند، و همچنين براى كسانيكه 

  » .ضعيف و نابينا هستند مانند او واجب است
بالغ مذکر واجب است که نماز های خويش را در مسجد پس بر اساس اين رای بر تمامی مسلمانان 

  و بصورت جماعت بخوانند مگر اينکه عذری موجه داشته باشند .
مسلمان بالغ بدون عذر شرعی در خانه شود ،که يک فرد حال چگونه وبا کدم حکم ومنطق رای داد 

ه خويش بر پا دارد ، خويش بنشيند واز طريق کانال های تلويزيو ن وراديو نماز جماعت را در خان
  اصدار جواز فتوای در اين مساله بجز فتنه وجهل چيزی ديگری  شده نميتواند .

از جانب ديگر  يکی از فضايل رفتن به مسجد و نماز خواندن در آنجا اينست که شخص اگر وضوء 
ر داشته باشد با هر قدمی که به سوی مسجد بر ميدارد ، گناهان صغيره ی او پاک می گردد، د

حاليکه در منزل اين فضيلت وجود ندارد و در حقيقت ماندن در منزل جز جفا در حق خود چيز 
صلی هللا عليه  از ابوهريره روايت است که پيامبرديگری شده نميتواند .طوريکه در حديثی 

صالة الرجل فی الجماعة تضعف علی صالته فی بيته و فی سوقه خمسا و عشرين « فرمود :  وسلم
ضعفا، و ذلک أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلی المسجد اليخرجه إال الصالة، لم يخط خطوة 

ه، إال رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلی لم تزل المالئکة تصلی عليه مادام فی مصال
  )   .متفق عليه( » اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، و اليزال أحدکم فی صالة ما انتظر الصالة

شود، ثواب دارد، بدان جهت  نماز جماعت بيست و پنج برابر نمازی که در خانه و بازار خوانده می«
ی که رود، با هر قدم گيرد و تنها برای خواندن نماز به مسجد  که وقتی شخص به خوبی وضوء می

شود، پس هنگامی که نماز خواند تا  برود و گناهی از او بخشوده می ای باال می دارد، درجه برمی
گويند) خداوندا! بر او صلوات  فرستند (و می زمانی که در محل نمازش است، مالئکه بر او درود می

باشد گويا در نماز بفرست، خداوندا! به او رحم کن، و تا زمانی که هر کدام از شما در انتظار نماز 
  ».است
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من غدا إلی المسجد :«در حديثی ديگری که حضرت  ابوهريره  ( رض ) روايت  شده امده است 
(هر کس به مسجد رفت و آمد کند، در هر رفت و » وراح أعد هللا له نزله من الجنة کلما غدا أو راح 

  متفق عليه) کند). ( ای برايش در بهشت آماده می آمدی، هللا (وسايل) پذيرايی
إن :«پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموداست    : نموده است که  روايت   ابوموسی  از   همچنان مسلم

». أعظم الناس فی الصالة أجرا أبعدهم إليها ممشى
    . )  است   بيشتر   آن   ثواب   و  پاداش  وی   بر   دورتر   خواندن   نماز   برای   اندازه   (هر

روايت گرديده ميگويند   جابر   که از  م مسلممحدثين در حديثی  از اما
بنو   بود،   شده   خالی   ) النبی (  مسجد   پيرامون   فضای   :

پيامبر صلی هللا عليه و سلم   دهند،   انتقال   مسجد  نزديک  به  را   خود   منازل  خواستند  سلمه
» المسجدإنه بلغنی أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب « موضوع مطلع شد وفرمود:   اين   از

می    که  رسيده   اطالع  من   (به
هللا    يا رسول بلی    گفتند:   ). دهيد؟  انتقال   مسجد   نزديک  به  را   منازلتان  خواهيد

يا بنی سلمة دياركم تكتب «فرموده:  پيامبر صلی هللا عليه و سلم   . کنيم   چنان   خواهيـم می  ،
می    که  راهی  پاداش  يد،بمان   خود   در سرزمين   سلمه   بنی   ای ( »آثاركم
  . شود)  می   نوشته   برايتان  پيمائيد

از جانب ديگر يکی از حکمت های را که دين مقدس اسالم ، به  حضور مسلمانان در نماز های 
پنچگانه در مسجد بدان تاکيد ميورزد  اينست که:روحيه  تضامن، و پيوستگى، و تآلف، و محبت، و 

  ر بين مسلمانان تقويه گردد . ترابط، و أخوت و برادرى ، د
روحيه عبادت نماز را در يک  بنابر همين است که پروردگار با عظمت ما ، براى زنده كردن چنين 

روز پنج بار باالی مسلمانان فرض گردانيد ، ومطابق شرع اسالمی خواستار اقامه آن با شبانه 
  جماعت در مساجد  ميباشد .

هللا با خشوع و خضوع كامل ايستاده و با او مناجات مى كنند،ودر  مسلمانان در نماز جماعت دربرابر
أمير و مأمور، سياه وسفيد ،  ،حکمت نماز جماعت ديده ميشود که :هيچ فرقى بين فقيروثروتمند 

  ديده نميشود و همگى در يك صف ايستاده ميشوند.
ه برادران مسلمان با اشتراک در نماز جماعت در مسجد ،طوريکه ياد اورشديم ،باعث آن ميشود ك

هم ألفت و مودت بگيرند و از حال مادى و معنوى همديگر با خبر شوند، و باعث رفع بسيارى از 
  مشكالت ميگردد ، و اين اجتماع است كه باعث سربلندى و عزت إسالم در جامعه بشرى خواهد بود.

بركات و رحمات خود  همچنين اجتماع مسلمانان در مسجد براى نماز جماعت باعث مى شود خداوند
را بر آنان نازل فرمايد. و بدون شک نمازی که در منزل اقامه شود ولو اينکه بصورت جماعت باشد 

  اين ثمرات را در پی نخواهد داشت.
ما عدا از حکمت های نماز جماعت در مساجد که مختصرآ در فوق بدان اشاره شد ، بايد گفت که 

ماموم خارج از صف نمازگزاران قرار نداشته نباشد يعنی  يکی از شرايط درستی جماعت اينست که
) ، در غير اينصورت اقتدای 23/407داشته باشد (مجموع الفتاوای » اتصال« با صف نمازگزاران 

او به نمازگزاران بيهوده است و نماز او باطل خواهد بود و لذا اگر در مسجد نماز جماعت برگزار 
اقتدا نمايد، بدليل گسستگی که بين اوو جماعت نمازگزاران شود و شخص در منزل خويش بدانها 

  وجود دارد نمازش بعنوان جماعت و حتی نماز فرادی هم حساب نمی گردد و نمازش باطل است.
نماز مامومی که خارج از « شيخ االسالم ابن تيميه رحمه هللا در مجموع الفتاوای خويش مينويسد : 

ه در مسجد است ولی بين او و امام حائلی وجود دارد بشرطی درست مسجد به امام اقتدا کرده يا اينک
است که با صفوف نمازگزاران اتصال داشته باشد و اين امر به اتفاق ائمه ی اربعه جايز است ولی 
اگر بين صفی با صف ديگر دريا ، يا جاده ای وجود داشت در اينصورت ( چون بين صفوف فاصله 

  اين مورد اختالف دارند:ای اندک افتاده) علماء  در 
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  امام صاحب ابو حنيفه ودر يک  روايتی از امام احمد آنرا جايز و صحيح نمی داند. -
  امام شافعی و امام مالک آنرا صحيح می دانند.  -
و لذا کسی که در منزل خويش به جماعت نمازگزاران از طريق تلويزيون اقتدا می کند(!!) بدليل   

نمازگزاران، جماعت و نمازش باطل است و اصال عملی عبث و بيهوده انجام نبود اتصال با صفوف 
  داده است!

پس برخی از علماء  در مورد جدا شدن صفوف نمازگزاران به سبب وجود مانعی از جمله دريا ويا 
هم سرک ويا هم  محل عبور ومرور ، حکم نموده اند که : نماز کسانی که در آنطرف دريا ويا  جاده 

ورده اند از اينکه ( امام و مامومين با هم  دورند) صحيح نمی باشد ، و اين فتوا وحکم امام بجاء ا
صاحب ابوحنيفه و يکی از روايتهای نقل شده از امام احمد رحمهما ميباشد ، ولی فتوا وحکم  امام 

نی و المغ 23/407شافعی و امام مالک  بر اين است که نماز شان درست است .(مجموع الفتاوای 
   ابن قدامه رحمه هللا)

هکذا امام حسن بصری رحمه هللا نيز طی فتوای گفته است که اگر بين صفی با صف ديگر نهری 
  )2/149جاری بود ايرادی بر نمازگزاران نيست.(ابن ابی شيبه 

و البته علماء  فرموده اند که اين احکام ( يعنی جواز گسستگی صفوف بدليل وجود دريا  و جاده 
برای حالتی است که ممکن است باعث مشقت شود وگرنه اصل آنست که تمامی صفوف به  وسرک )

هم نزديک باشند و مابين آنها مانعی مانند نهر  يا رهگذر عبور و مرور مردم نباشد.( صحيح الفقه 
  السنة ابو مالک بن السيد سالم)

  خواننده محترم !
ريا  يا جاده ای که موجب گسستگی صفوف می حال اين حکم علماء  در مورد وجود مانعی همانند د

شود، بود و لذا چون اقتدای به نماز جماعت از طريق تلويزيون قطع اتصال با صفوف نمازگزاران را 
  در پی خواهد داشت، پس اين نماز باطل است.

 بنابراين اقتدا به جماعت در منزل به صفوف نمازگزارانی که از طريق تلويزيون يا راديو صورت می
گيرد صحيح نيست هرچند که صدای امام را هم بشنود يا اينکه او و نمازگزاران را ببيند زيرا شرط 

  اتصال به صفوف را رعايت نکرده است و اين باعث باطل شدن نماز او می گردد.
  شيخ ابن عثيمين رحمه هللا ميفرمايد :

ا صفوف نمازگزاران اتصال برای مصلين که  در خارج از مسجد به جماعت اقتدا می کند، بايد ب
  داشته باشد، و اگر اين اتصال وجود نداشته باشد در اينصورت نماز صحيح نيست...

و ی در ادامه می افزايد : نماز در اين حالت صحيح نيست زيرا اتصال وجود ندارد و اين همان قول 
جايز دانسته » اديور «صحيح است، و لذا فتوای بعضی از معاصرين که اقتدا به جماعت را از طريق

اند ( و رساالتی برای اثبات ادعای خود نوشته اند) رد می شود، زيرا الزمه ی اين فتوا آنست که ما 
به امام » راديو «در مساجد خويش نماز و جمعه نخوانيم! بلکه در منزل يا هر جای ديگری از طريق

ر مسجد ديگری است، با وجود مسجدالحرام اقتدا نماييم، زيرا جماعت مسجدالحرام افضلتر از ه
اينکه در نماز پشت راديو نه امام ديده می شود و نه مامومين، حال ( اگر اين فتوا را برای) 

تلويزيون ها ( صادر می کردند که) وارد زندگی مردم شده اند و نماز جماعت مساجد را مستقيما 
باعث باطل شدن نماز جماعت و يا پخش می کنند دليل بهتری بود! اما اين ادعا (نيز) باطل است و 

جمعه می شود، چرا که در آن اتصال صفوف وجود ندارد و اين امر مخالف هدف شارع برای انجام 
و در ضمن  نماز جمعه و جماعت است.( يعنی ديدار نمازگزاران و ايجاد تعاون و الفت بين همديگر)

تدا می کند، در حقيقت بين او و جماعت کسی که از طريق راديو ( يا تلويزيون) به امام و جماعت اق
فاصله ی بسيار زيادی وجود دارد، و اصال اين امر باعث باز شدن درهای شر خواهد شد، زيرا با 

ماداميکه نماز از طريق « اين حساب کسانی که برای نماز جماعت تنبلی می کنند ادعا می کنند: 
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خانه ی خود با فرزندان و يا خواهران و راديو يا تلويزيون صحيح است پس من نماز خود را در 
  »برادران خود می خوانم يا از اين نوع بهانه ها

بنابراين راجح آنست که اقتدای به امام و جماعت در خارج از مسجد صحيح نيست مگر اينکه دو 
  شرط زير را داشته باشد:

  نماز گزار بايد صدای تکبير امام را بشنود. - 
  م اتصال داشته باشند.صفهای جماعت بايد با ه -

  اما در مورد شرط ديدن امام يا مامومين:
اين شرط محل نظر است؛ اگر نمازگزار صدای تکبير را بشنود و صفوف به هم متصل باشند، در  

  اينصورت اگر ديدن امام يا مامومين (داخل مسجد) برايش ميسر نبود  نمازش صحيح است.
گنجايش مسجد زياد گردد وجای برای ادای نماز برای همه بطور مثال اگر تعداد مصلين نسبت به 

مصلين در داخل مسجد باقی نماند ، مصلين ميتوانند در اين صورت در خارج از مسجد در کوچه 
وخيابان متصل به امام اقتدا کنند ، البته بايد صفوف اتصال  يابد وصدای تکبير بايد شنيده شود که 

ی نماز مصلين که خارج از مسجد نماز ميخوانند ،نمی باشد در اين صورت هيچگونه ايرادی برا
  ) . 300 – 297/  4.(الشرح الممتع )( 

راديوهمين است که خواندن نماز  وتلويزيون  امام  قبخواندن نماز عولی حکم علماء در مورد 
 –سالم  ( صحيح الفقه السنة ابو مالک بن السيدپشت امام  راديو وتلويزيون نادرست وباطل ميباشد .

  )533صفحه  –جلد اول 
عالوه بر اينکه اين امر از نظر فقهی و شرعی صحيح نيست، بايد توجه داشت که مسلمانان نبايد 
نسبت به انجام نماز جماعت در مساجد از خود تنبلی نشان دهد ،واگر عمآل دست به همچو عادت 

  بزند مطمينآ در حق خود جفای بزرگی را مرتکب شده است .
ب ديگر اگر قرار باشد  ، اين امر جايز گردد ،بدون شک فتنه ای بزرگی در جامعه اسالمی از جان

بوقوع می پيوندد و آن اينکه به مرور زمان مساجد مقام ومنزلت خويش را اهسته اهسته از دست  
  خواهد  داد ومانند کليسا های مسيحيان خالی از عبادتگران خواهد شد .

شد که خواندن نماز عقب امام راديو وتلويزيون جايز گردد ، افراد تنبل و از جانب ديگر اگر قرار با
سست بهانه خوبی را  برای خود بدست خواهد آورده و از رفتن به مسجد وادای نماز در نهايت سر 

  باز خواهد زد ، وشر بزرگی در جامعه بر پا خواهد شد .
اديو وتلويزيون شر عآ جواز نداشته ، بنآ حکم کلی علما همين است که خواندن نماز عقب امام ر

  واين عمل مخالف عقل سليم وشرعيت غرای محمدی ميباشد . 
      حکم امــامت ماشينی :

امامت ماشينی طوری است که صداى امام  را در آله يى  مانند ، تيلفون موبايل ، ضبط صوت  ويا 
ضبط وثبت مينمايند  وبعدٱ بدنبال  همان صدا  بخاطر اداى      هم تيپ ريكارتروگـرامافون  وامثالهم  

نمازجماعت اقتداءصورت ميگيرد ، اين امامت را فقها بنام امامت  ماشينی مسمی نموده وخواندن 
  نماز را برپشت آن جواز نميدانند . 

آن از  علما ميفرمايند :باشنيدن آواز  امامى ازطريق امواج  راديو، تلويزيون، تيلفون وامثال 
  دور  ودرازى  وبدنبال  آن اقتدا ء  بخاطرى اداى  نماز  جماعت  جايز نيست. ۀــفاصل

 حكم متابعت از امام در ساختمانی منفصل 
اگر مسجد ظرفيت مصلين را در نماز جماعت  نداشته باشد ، مصلين ميتوانند  در بيرون مسجد 

ام نماز بخوانند ، بشرطيکه مصلين  وبطرف راست وچپ مسجد در اطاق های مجاور  پشت سر  ام
اگر چه قادر به  در سمت جلوی امام قرار نگيرند بلكه در جانب راست يا چپ يا پشت سر او بايستند،

ی امام به علت وجود موانعی چون ديوار مسجد، ويا هم پرده  ديدن امام نباشند؛ بنابراين عدم مشاهده
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اير موانع که در ساختمان مسجد وجود داشته باشد ،ويا هم تقسيم مسجد در چند طبقه ويا هم  وس
  .بشنود تواند مانع صحت نماز آنها بشود به شرط آن كه صدايش را ( اگر چه با بلندگو  )  ،می

  حکم مخالفت با امام در رفع اشتباه :
موضوع رفع اشتباه امام درحين نماز يکی از موضوعات است که بايد در آن دقت وتوجه خاصی 

بايد با گفتن  ومصلين ينؤ، اگر امام احيانا مرتکب اشتباهی در نماز شود در آنصورت مامبعمل ايد 
 بگونه ای که امام آنرا بشنود وی را متوجه سازند. و زنان بايد دست بزنند.» سبحان هللا«

اگر باز احيانا امام متوجه اشتباه خود نشد، در آنصورت اگر مثال در رکعت سوم بود و برای رکعت 
رم برنخواست، شما بعد از اينکه وی را متوجه می کنيد منتظر خواهيد بود تا شايد امام پس از چها

سالم ، در اين صورت بايد مقتدی ها تشهد برای رکعت چهارم برخيزد اگر او برنخواست و سالم داد 
د، و ننمايد و نماز خود را کامل ند و خود برای رکعت چهارم برخيزند و بلکه از امام جدا شوننده

بعد از اينکه  مقتدی هاهمينطور اگر امام در رکعت چهارم بود ولی برای رکعت اضافی برخواست 
نبايد مقتدی د چنانکه برنگشت و برای رکعت پنجم برخواست با گفتن سبحان هللا متوجه می کن وی را

  د.د و خود تشهد می خواند و سالم می دهي د بلکه از امام جدا می شو با وی برخيز

      زنان واشتراک آنان در نماز جماعت 
افضل و سنت برای زنان آنست که نمازهای پنجگانه خويش را در منزل شان بتنهايی بخوانند، يعنی  

  فضيلت نماز آنها در منزل از نماز خواندنشان در مسجد بيشتروبهتر است .
مد و گفت : ای رسول هللا من ازام حميد ساعديه روايت است که او نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم آ
قد علمت أنک تحبين الصالة «نماز پشت سر تو را دوست دارم پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود: 

معی و صالتک فی بيتک خير لک من صالتک فی حجرتک، وصالتک فی حجرتک خير لک من 
ی مسجد صالتک فی دارک. و صالتک فی دارک خير لک من صالتک فی مسجد قومک، و صالتک ف

  ).1689ابن خزيمه (». قومک خير لک من صالتک فی مسجدی
دانستم که تو دوست داری با من نماز بخوانی، اما نمازت در اتاقت بهتر از نمازت در  می«يعنی: 
ات بهتر از  ات است و نمازت در خانه ات بهتر از نمازت در خانه ات است و نمازت در حجره حجره

    ».نمازت در مسجد قومت بهتر از نمازت در مسجد من است نمازت در مسجد قومت است و
ولی با آنهم براى  زنان  جايز است كه به مساجد  بروند ودر نماز  جماعت  اشتراك  ورزند به 

شرطى كه از چيز هايى  كه شهوت بر انگيز  است وموجب  فتنه مى شود  از جمله  آرايش  وبوى 
        .) ١ / ١٩٣خوش ، بپر هيزند .( فقه السنه 

ال تمنعوا نسا ءكم المسجد  :« از ابن عمر  روايت  است كه پيامبر  صلى هللا عليه وسلم  فرمود 
زنانتان  را از رفتن  به مساجد  منع نكنيد  ولى  خانه هايشان  برای آنان  » ( وبيو تهن خير لهن

، )   ٢/ ٢٧۴/ ۵۶٣   ،  (سنن ابو داود  )عون المعبود)  ۵٣٠بهتر است ) ( صحيح سنن ابو داود  
        .) ۵/  ١٩۵/  ١٣٣٣(أحمد  فتح الربانى 

  همچنان درحديثی از ابو هريرة  روايت است  كه پيامبر صلی هللا عليه وسلم  فرمود :
زنان  را از رفتن  به مساجد  » ( ال تمنعوا إما ء   هللا  مساجد هللا ، لكن وليخرجن وهن تفالت  « 

ون استعمال  خوش بوی  ميتوانند  بيرون شوند ) . ( صحيح سنن ابو داود منع نكنيد ليكن آنان ، بد
) ولی ۵/  ١٩٣/   ۴١٣٢٨، ( أحمد  فتح الربانی  )  ٢/  ٢٧٣/  ۵۶١١، ( عون المعون  )  ۵٢٩

  خانه هايشان  برای  آنان بهتر است.

  جماعت مستقل زنان 
  باشند ، جأيز  بوده  مكروه  نمى باشدجماعت مستقل زنان  ، كه امام  ومقتدى ها  همه  زن      

حضرت  ام ورقه  بن  نوفل  بيان ميدارد ، كه  پيامبر صلی هللا     )  ٩٢( علم الفقه جلد دوم صفحه ء 
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به منزل وى تشريف  آورده  بود ، پيامبر صلی هللا عليه » ام ورقه «  عليه وسلم  بخاطر  عيادت 
  ر اوقات  نماز برايش آذان بگويد . وسلم   برايش  مؤذنى  را مقرر فرمود تا د

امامت مرد براى  نماز  جماعت زنان      خود امامت  مى نمود.    وام ورقـه  براى  اعضاى  خانواده   
جأيز است ، مشروط  بدانكه در جماعت  يك مرد ديگر  نيز موجود باشد ،  ويا هم  در ميان  زنانى  

، مثآل  مادرش ،  خواهرش ،  يا خانمش  در ميان  كه نماز  ميخوانند ، يكتن  آنها  محرمش باشد 
  آنها  موجود باشد.    

امادر صورتيكه  مرد ديگرى  ويا يكى از محرماتش  موجود  نباشد ،در آنصورت  براى مرد ، 
امامت براى جماعت  زنان مكروه  تحريمى است. اگر مقتدى  يكنفر  زن باشد ، خوا ه  بالغ  باشد  يا 

جاى زنان در نماز     در عقب  امام  بايستد  در  كنار راست امام  مانند مرد ايستاده  نشود.نابالغ ، بايد 
حكمت در چه  است كه  مرد ها نسبت به زنان در نماز جماعت در صف  اول قرار     جماعت 

توجه به استناد  به روايات اسالمى  وآداب  نماز ،  دو نقطه  در نماز بى نهايت  عمده      گيرند ؟         مى  
  انسان را بخود جلب ميكند.

      د.ـاجتناب  از هر نوع اعماليكه   توجه انسان را  به غير هللا جلب  نماي -1    
      رعايت حيا  ووقار خاص در نماز.  -2

زن جنس لطيفى است  اگر بخواهيم ويا نه خواهيم  ، لطافت زن  چشم انسان ر ابخود  جلب ميكند ، 
از  سنت ها  ومستحبات را  در نماز وضع نموده اند،  از جمله   بدين اساس  شارعين دين   برخى 

قرار دادن پاها  هنگام قيام  ورفتن به سجد ه ،  ابتد گذاشتن  زانو  بر زمين ،  گذاشتن  آرنج ها  
وشكم  بر زمين ،  چسباندن  اعضاى  بدن  به يگديگر  در هنگام سجده و...  همه اين  دساتير   

ديد  قرار گرفتن  بر جستگى  هاى بدن زن ،  به خصوص در نماز  است كه با مانع  از درمعرض  
نشستن ،  بر خاستن  ، قيام وقعود  ، ركوع وسجده  همراه است  وتصور اين امر ،  بخصوص در 

      زنانى  كه به طور كامل پوشيده نيستند به اسانى قابل احساس است. 
رت موسى  عليه السالم   ودختر  حضرت شعيب همچنان اين  ادب ، از نوع حركت  وبرخورد حض

  عليه السالم  به خوبى  واضح ميگردد.
رت  شعيب  عليه السالم  به  خواهش  پدرش  از حضرت  موسى  ــزمانيكه  دختر  حض  ميگويند:    

عليه  السالم  اورا  به خانه خويش  دعوت كرد ، بر اساس  برخى از روايات  دختر  براى رهنمائى،  
  شا پيش  موسى عليه اسالم   در حركت بود.در پي

زمانيكه باد بر لباس  دختر مى وزيد ، حضرت  موسى  عليه السالم به دختر  گفت :  من پيش رو  
      ميروم  وشما در عقب من  در حركت  باشيد ، صرف در سر دوراهى ها  مرا رهنمايى  كنيد.

بايد  بدان  اهتمام  صورت  گيرد ، آن  توجه  از جانب ديگر نقطه ذوقيمت  وپر مفهوم  كه در نماز  
حواس انسان  در نماز  بغير         انسان در نماز به ذات پروردگار است  ، وهر حركت  كه موجب جلب 

  هللا  گردد  ،  مفهومى واقعى  نماز را متزلزل مى سازد .
  اعت فرموده  اند : بدين اساس   پيامبر  صلى هللا عليه وسلم در مورد  اهميت صفوف  در نماز   جم

خير  صفوف  الرجال  او لها ، وشر ها آخر ها  وخير  صفوف  النسا ء  آخر ها  وشر ها  او لها « 
بهترين) با فضيلت ترين  ( صفوف  مردان  صف  اول  وبدترين ) كم  فضيلت ترين ( صفوف  » 

(     « .ف  اول است صف  آخر است ، وبهترين  صفوف  زنان  صف  آخر  وبدترين  صفوف  آنها  ص
( سنن ابن ماجه      ،)  ٢/ ٣١٨/  ۵٩۵، (سنن ابو داود )  ١/ ۴۵٨ - ٢۶٩ - ۶۶٠صحيح امام مسلم 

٩٧۵  /١/  ٣١٢ .(  
 در نماز جماعت: صفوف زنان
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قبل از همه بايد گفت : اگر زنان به مساوات و هم رديف با مردها نماز بخوانند، و ما بين آنها حائلی 
از جمله در مذهب امام  –شکافی وجود داشته باشد، در اينحالت همه ی مذاهب همانند ديوار يا 

  اتفاق نظر دارند که نماز آنها صحيح است. -ابوحنفيه
اما آنچه که مابين مذاهب مورد اختالف واقع شده است، اينست که زنان بدون وجود حائل در کنار و 

  پهلوی مردان نماز بخوانند:
  باطل می شود:  مرد  نماز سه -در حالت  بنا به شروطی  امام ابو حنيفه ميگويد :

  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.

حکم حائلی برای بقيه بجز از اين سه نفر، نماز بقيه مردها باطل نمی شود، زيرا اين سه نفر در 
  مردها هستند.

  در فقه حنفی شروط ابطال نماز اين سه  نفر  عبارت است از :
زن بالغ باشد، يعنی به سن بلوغ رسيده و سن بلوغ نيز هفت سالگی است و يا آنکه توانايی  -1

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

  نماز بايد دارای رکوع و سجود باشد. (يعنی نماز جنازه نباشد). -2
نماز جماعت آنها مشترک باشد. (يعنی هر دو مرد و زن در نمازی واحد داخل شده باشند، مثال  -3

  هر دو در نماز ظهر و با امامت يک امام واحد داخل شده باشند).
يعنی  –مرد بدون حائلی در کنار هم باشند، ولی جماعت آنها مشترک نباشد  بر اين اساس اگر زن و

  نماز هيچيک از زن و مرد باطل نمی شود. -هرکدام در نماز جماعت جدايی باشند
امام نيت امامت زنان را بصورت عام کرده باشد. (اين شرط هم به شرط سوم مربوط می شود،  -4

رده باشد، چنانکه مردی به نماز آنها ملحق شود نمازش باطل زيرا اگر امام نيت امامت زنان را ک
است، زيرا او در اينحالت با جماعت آنها مشارکت جسته است). برای تفصيالت بيشتر به 

) 139 -1/136» (تبيين الحقائق« )، 1/239» (بدائع الصنائع« )، 1/183» (المبسوط« کتابهای 
  مراجعه کنيد.

مهور علماء  گفته اند که:اگر مردی نماز بخواند و در کنارش زنی امام شافعی  امام مالک  و ج
  . )3/331المجموع (  بايستد،  نماز هيچکدام از زن و مرد باطل نمی شود.

اگر مردی «امام نووی رحمه هللا خالصه ی اختالف مذاهب را در اين خصوص چنين ذکر کرده است: 
رد و زن باطل نمی شود، حال تفاوتی ندارد آن مرد نماز بخواند و درکنارش زنی نماز بخواند، نماز م

  خود امام باشد يا مأموم، و اين مذهب  شافعی است و امام مالک و بيشتر علماء  بر اين رای هستند. 
و امام ابوحنيفه می گويد: اگر زن در نماز نباشد، و يا اگر در نمازی باشد که در آن با مرد مشارکت 

حالت نماز مرد و زن صحيح است. اما اگر زن در نمازی باشد که مرد با نداشته باشد، در اين (دو) 
مشارکت در نزد ابوحنيفه زمانی بوجود می آيد که امام نيت  –وی در آن نماز مشارکت داشته باشد 

چنانچه زن در کنار مرد (بدون حائل) بايستد، در اينحالت نماز مردی که  –امامت زنان را کرده باشد 
قرار گرفته اند باطل است ولی نماز زن و نماز مردی که بعد از آن مرد (يعنی مردی  در دو طرف زن

که نزد زن است) قرار گرفته باطل نمی شود، زيرا بين اين مرد و بين زن حائلی وجود دارد (يعنی 
مرد پهلوی زن، حائلی بين زن و مرد پهلوی خود خواهد بود). و اگر زن در صفی باشد که جلوی 

ر بگيرد، در اينحالت نماز مردی که همرديف با زن ولی پشت سر وی قرار گرفته باطل مرد قرا
است، ولی نماز مردی که پشت سر آن مرد قرار گرفته باطل نمی شود، زيرا بين اين مرد و زن 

حائلی وجود دارد (و حائل در اينجا همان مردی است که همرديف با زن و پشت سرش قرار گرفته)، 
نان پشت امام باشد و پشت صف زنان نيز صف مردها تشکيل شده باشد، در اينحالت پس اگر صف ز
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نماز تمامی مردهايی که (در آن صف) پشت سر صف زنان قرار گرفته اند باطل است، و با قياس (بر 
حالت سابق) نماز مردهايی که پشت سر صف اول مردها قرار گرفته اند باطل نمی شود، زيرا صف 

ئلی بين آنها با صف زنان عمل می کند. ولی من (نووی) می گويم: از باب استحسان اول بمانند حا
می بايست نماز تمامی (صفوف) مردهايی که پشت سر صف زنان تشکيل شده اند باطل شود، حتی 

اگر صد صف هم باشند، و اگر زن در پهلوی امام بايستد، نماز امام باطل خواهد شد، زيرا زن (بدون 
ار امام قرار گرفته و بر اساس مذهب ابوحنيفه اگر نماز امام باطل شود، نماز نمامی حائل) در کن

مأمومين نيز باطل خواهد شد، و با اين حساب نماز خود زنان هم باطل می شود، زيرا زنان هم 
  جزوی از مأمومين هستند.

ل شرعی بر ولی حجت اين مذهب ضعيف است، و اصل بر اينست که نماز صحيح است مگر آنکه دلي
بطالن آن وارد شود، و آنها (احناف) چنين دليلی ندارند و اصحاب ما (شافعيه) اين مسئله (يعنی 

ايستادن مرد پهلوی زن) را به نماز جنازه قياس کرده اند که در آن نماز هيچيک از زن و مرد باطل 
, وبه التوفيق والهداية نمی شود، و خداوند متعال به صواب آگاهتر است وله الحمد والنعمة والمنة 

   باختصار يسير. ) 3/331انتهی من المجموع (» والعصمة
خالصه اينکه در مذهب حنفيه: اگر مرد و زن بالغ در نمازی اشتراک داشته باشند؛ يعنی آن نماز در 
يک وقت واحد و يک امام واحد داشته باشد و امام نيت امامت زن را کرده باشد، در اينحالت اگر زن 

ن وجود حائل يا شکافی همرديف با مرد يا جلوتر از وی باشد، نماز مرد فاسد (باطل) است. بدو
)). در ضمن در تمامی منابعی که ما بررسی 452صفحه 1(المبسوط لمحمد بن الحسن الشيبانی (جلد

  کرديم، همگی به اين مسئله اشاره کرده بودند که نماز مرد باطل می شود نه نماز زن.
ح، همان رأی جمهور علماء ست که بر طبق نظر آنها نماز مرد و زنی که در پهلوی ولی رای راج

هم و يا زن مقدم بر مرد باشد باطل نمی شود، ولی اگر مرد عمدا در پشت زن يا پهلوی وی بايستد 
خواهد بود، و احناف برای گفته ی خود هيچ دليل شرعی از کتاب و سنت  - عمل او مکروه ، تنزيهی

  تا زمانی که دليل شرعی موجود نباشد نمی توان حکم بر باطل شدن نماز کسی داد.  ندارند، و
جدای از اين قضيه، آنچه که مسلّم است اينست که افضل و بهتر آنست که صفوف زنان در پشت 

  صف مردها تشکيل شود، چنانکه در زمان پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيز چنين بوده است.
تَهُ ُمَلْيَکةَ َدَعْت   «امام بخاری و مسلم از انس بن مالک رضی هللا عنه روايت کرده اند که   أَنَّ َجدَّ

قَاَل أَنٌَس: » قُوُموا فَألَصِلّی لَُکمْ «لِلَطعَاٍم َصنََعتْهُ لَهُ، فَأََکَل ِمْنهُ، ثُمَّ قَاَل:  صلی هللا عليه وسلم  َرُسوَل هللا
َلنَا، قَِد اْسَودَّ ِمْن ُطوِل َما لُبَِس، َفنََضْحتُهُ ِبَماٍء، َفقَاَم َرُسوُل اللهصلی هللا عليه َفقُْمُت إَِلی َحِصيٍر 

َرْکَعتَْيِن،   صلی هللا عليه وسلم  َوَصَفْفُت َواْليَتِيَم َوَراَءهُ، َواْلعَُجوُز ِمْن َوَرائِنَا، فََصلَّی َلنَا َرُسوُل هللا  وسلم
  . )658ومسلم () 380( ». ثُمَّ اْنَصَرفَ 

را به   صلی هللا عليه وسلم  هللا ميگويد: مادر بزرگم؛مليکه؛ رسول  رضی هللا عنه انس بن مالک
صلی هللا   هللا تهيه کرده بود، دعوت نمود. رسول   صلی هللا عليه وسلم صرف غذايی که برای ايشان

رضی هللا   انس». بلند شويد تا برای شما نماز بخوانم«پس از صرف غذا، فرمود:   عليه وسلم
گويد: بلند شدم و بسوی يکی از حصيرهايمان که از کثرت استعمال، سياه شده بود، رفتم و  می عنه

روی آن ايستاد. من و کودکی يتيم،  صلی هللا عليه وسلم هللا مقداری آب روی آن، پاشيدم. رسول 
دو   هللا عليه وسلم صلی  صف بستيم. و پير زن، پشت سر ما ايستاد. رسول اکرم پشت سر ايشان

  رکعت نماز، برای ما خواند و تشريف برد.
اين حديث نکات زيادی دارد... و تشکيل « حافظ ابن حجر رحمه هللا در مورد اين حديث می گويد: 

صف زنان پشت صف مردها، و نيز ايستادن زن به تنهايی (پشت سر مردها) اگر زن ديگری همراه 
  ».وی نباشد

خير صفوف الرجال أولها، و « فرمود :  صلی هللا عليه وسلم است که پيامبر واز ابوهريره روايت
ترين) صفوف مردان  بهترين (با فضيلت» «شرها آخرها و خير صفوف النساء آخرها و شرها أولها
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ترين) صفوف آنها صف آخر است، و بهترين صفوف زنان صف آخر  صف أول و بدترين (کم فضيلت
  مسلم)».( ول استو بدترين صفوف آنها صف ا

  خواند ن نماز زن به مطابعت از صدای امام:    
زنی که خانه  اش نزديک مسجد است وتوسط لودسپيکر صدای امام مسجد را در وقت نماز ميشنو د 

  يا خير؟ميتواند در پشت امام  اقتدا  نمايد 
در شرع اسالمی آمده است که :  اگر زن تنها  صدای  امام را در خانه خويش از طريق لودسپيگر 

پيچد و  های دور می ، زيرا صدای لودسپيگرتا مسافتميشنود ، خواندن نماز برايش صحيح نيست 
چه بسا خانه اگر از مسجد دور باشد ، ودر بين خانه ومسجد کوچه ها وسرگ ها حايل باشد ، در  
چنين حالتی برای زن جايز نيست كه به امام مسجد اقتدا كند بلكه خودش به صورت انفرادی نماز 

 بخواند ، واين برايش بهتر است .
ناگفته نبايد گذاشت که اگر خانه نزديک ومتصل مسجد باشد وصدای امام را ميشنود ، ميتواند وجايز 

 است   که زن در داخل خانه به امام  مسجد اقتدا كند؟
تواند ببنيد ، نميتواند به  ها را نبيند نمی اگر خانه بيرون از مسجد است و زن، امام و مقتدی ولی 

 پشت امام اقتدا کند.
نماز خواندن پشت امام در بيرون از مسجد تنها در وقت ضرورت جايز است؛ مانند تنگ بودن مسجد 

توانند در  امام را بشنوند می و عدم گنجايش آن در روز جمعه كه در اين صورت اگر مردم صدای
  ). (347  ،1/346) مجموع فتاوا ( (مراجعه شود به: .پارک ويا سرک به او اقتدا كنند

 ايستاد شدن مأموم  قبل از امام:
صحيح آنست که تقدم (جلوتر بودن) امام (در نماز جماعت) واجب است، و برای ماموم جايز نيست «

يعنی جلو باشد،  و مکان او بايد جلوتر از » امام« کلمه  جلوتر از امامش بايستد، زيرا معنی
مامومين و پيشگام آنها باشد، پس جايز نيست که ماموم جلوتر از امامش نماز بخواند، و پيامبر 

صلی هللا عليه وسلم در جلوتر از صحابه رضی هللا عنه نماز می خواند، و بر اين مبنا آنکسانی که 
يستند) و نماز می گزارند، نمازشان صحيح نيست، و بايد آنرا تکرار جلوتر از امام (در صف می ا

استثناء قائل شدند، مثال  -کنند، ولی برخی  از اهل علم فرموده اند ، چنانچه ضرورتی پيش آيد 
مجموع فتاوی ».(مسجد تنگ باشد و مردم مجبور شوند از راست و چپ و جلو و عقب نماز بخوانند

  ) .13/44ابن عثيمين (
خوددر مورد حکم نماز مامومی که جلوتر امام » الفتاوی الکبری « ما شيخ االسالم ابن تيميه در ا

  قرار گرفته، سه قول از علماء  نقل قول نموده است:
  اول :

مطلقا صحيح است، هرچند گفته شده مکروه است، و اين رأی مشهور در مذهب امام مالک، و قول 
  قديم شافعی است.

  دوم: 
  ابوحنيفه وامام  شافعی و مشهور در مذهب احمد است.امام مطلقا صحيح نيست، که مذهب 

  سوم:
اگر عذری درکار باشد صحيح است وگرنه صحيح نيست، مثال کثرت مصلين باشد و امکان نماز 

ز جمعه يا جنازه نباشد جز اينکه (ماموم) جلوتر از امام قرارگيرد، نماز او در اينحالت بهتر از است ا
  اينکه نمازش را ترک کند.

و (اين قول سوم) رای گروهی از علماء  و در مذهب احمد و غيره است، و متعادلترين اقوال و 
راجح بين آنهاست، زيرا جلو قرار نگرفتن از امام نهايتا واجبی از واجبات نماز جماعت است، و 

باشد، پس واجب جماعت (با  همه واجبات با وجود عذر ساقط می شوند هرچند واجبی در اصل نماز
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وجود عذر) اوالتر است به ساقط شدن، و برای همين اگر نمازگزار از قيام و قرائت و پوشش و 
  طهارت و غيره عاجز بماند، وجوب آن از دوش وی ساقط می شود.

  و همچنين در نماز خوف که استقبال قبله واجب نيست.
شود، اگر برای ماموم ممکن نباشد جز اينکه  منظور اينست که: جماعت بر حسب امکان انجام می

جلوتر از امام قرار گيرد، نهايت آن اينست که به دليل جماعت ناچار شده موقف (صحيح خود نسبت 
به امام) را ترک کند، و اين بهتر از ترک (جماعت) است، و شبيه اين حالت، در مورد نهی از تنها 

در آنصورت اگر کسی نباشد که با او صف تشکيل دهد قرار گرفتن در پشت صف (يا امام) است، که 
يا کسی را به سمت خود جذب نکند که با او تشکيل صف دهد، خودش تنهايی پشت صف بايستد و 
نماز بخواند و جماعت را ترک نکند، همانطور اگر زن، زن ديگری را نيابد که با او صف تشکيل 

اق ائمه جايز است، و او تنها به اين امر شده که دهد، خودش تنهايی پشت صف بايستد، و اين به اتف
الفتاوی » ( در صورت امکان در صف بايستد نه در وقت عجز و ناتوانی از قرار گرفتن در صف

  ) .  333 - 331/  2الکبری ) (
  محل ايستاده شدن اطفال در نماز جماعت :

فال در نماز جماعت وايستاده عالم شهير جهان اسالم شيخ عبد العزيز ابن باز در مورد اشتراک اط
الزمست اطفال را بر ادای نماز تشويق کرد نه اينکه وی :«شدن آنها در صفوف جماعت ميفرمايد 

را از نماز متنفر ساخت، پس هرگاه در صف اول يا دوم جا گرفتند ، شايسته نيست (بيرونشان کرد) 
ب تنفر آنها از آمدن به نماز می و يا هم در مکان واحدی جمعشان نمود، زيرا اوال اين کار موج

شود، و ثانيا موجب بازی کردن و مشغول کردن ساير نمازگزاران به خودشان می شود، لذا برای 
اهل مسجد شايسته نيست چنين کاری کنند؛ بلکه شايسته است آنها را در صفهای جداگانه قرار دهند 

ن را اذيت کنند، و اگر يکی از آنها (زودتر از تا از يکديگر دور باشند تا مبادا بازی کنند و نمازگزارا
بقيه) وارد صف اول شد نبايد وی را بيرون کرد، زيرا او از ديگران سبقت جسته و لذا به آن 

»  تفصيل موضوع را ميتوان در :فتاوی نور علی الدرب». ( شايسته تر است، وهللا المستعان
  ). مطالعه فرمايد ) .2/921(

  يا سنت : نماز جماعت واجب است
  در مورد اينکه نماز جماعت واجب است يا سنت  بين علمای اسالم در اين مورد  اختالف نظر دارند:

بعضی از علماء  گفته اند که نماز جماعت بر مردها فرض عين است و هرکس صدای آذان را  -1
عت برود بر او فرض و واجب است حتما به جما ،بشنود ،بشرطيکه فاصله مسجد خيلی دور نباشد 

وگرنه بشدت گناهکار خواهد شد. و اين رأی ابن مسعود و ابوموسی اشعری رضی هللا عنهما و نيز 
  نظر عطاء و اوزاعی و ابوثور و احمد و ابن حزم و شيخ االسالم رحمهم هللا نيز است.

نان اما بعضی ديگر علماء  گفته اند که نمازجماعت فرض کفايی است، يعنی اگر گروهی از مسلما -2
جماعت برگزار نمايند، فرضيت جماعت از دوش ديگر مسلمانان ساقط می شود، و اين رأی امام 

  شافعی رحمه هللا است.صاحب 
و بعضی ديگر از علماء  از جمله ( امام صاحب ابوحنيفه  وامام مالک )نيز فرموده اند که نماز  -3

م صلی هللا عليه وسلم تاکيد زيادی جماعت سنت مؤکده است، يعنی از سنتهايی است که پيامبر اسال
َوالَِّذی نَْفِسی بِيِدِه َلقَْد َهَمْمت «بر انجام آن داشتند و هرگز آنرا ترک نکردند، تاجائيکه می فرمودند: 

َخاِلَف إِلی ِرَجاٍل أَن آُمَر بَحَطٍب فَيُْحتََطب،ثُمَّ آُمَر بالصَّالِة فَيُؤذََّن َلَها، ثُمَّ آُمَر َرُجالً فَيُؤمَّ النَّاَس ثُمَّ أُ 
َق َعَلْيِهْم بيوتهم (متفٌق عليه)يعنی: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، قصد کردم که امر » فأَُحِرّ

کنم هيزم جمع نمايند و سپس به برپا شدن نماز دستور دهم که برای آن آذان گفته شود و بعد کسی 
ا تخلف ورزم و به خانهء کسانی روم که به را مأمور سازم که به مردم امامت دهد و سپس از آنه

  نماز بيرون نشده اند و خانه های شان را بر سرشان بسوزانم.
اما چه نماز جماعت فرض عين باشد يا فرض کفايی يا سنت مؤکده، يک مرد مسلمان بايد برای 
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  انجام جماعت ترغيب باشد، به چند دليل:
  اول اينکه:

ه اين اجر را از دست بدهد او در خسران و زيان است، پيامبر اجر زياد و بزرگی دارد، و کسی ک 
صالة الرجل فی الجماعة تضعف علی صالته فی بيته و فی سوقه «صلی هللا عليه وسلم فرمودند: 

خمسا و عشرين ضعفا، و ذلک أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلی المسجد اليخرجه إال 
ا درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلی لم تزل المالئکة تصلی الصالة، لم يخط خطوة إال رفعت له به

». عليه مادام فی مصاله، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، و اليزال أحدکم فی صالة ما انتظر الصالة
  متفق عليه

شود، ثواب دارد؛ بدان  نماز جماعت بيست و پنج برابر نمازی که در خانه و بازار خوانده می«يعنی: 
رود، با هر قدمی  گيرد و تنها برای خواندن نماز به مسجد  وقتی شخص به خوبی وضوء می جهت که
شود، پس هنگامی که نماز خواند تا  برود و گناهی از او بخشوده می ای باال می دارد، درجه که برمی

ات گويند) خداوندا! بر او صلو فرستند (و می زمانی که در محل نمازش است، مالئکه بر او درود می
بفرست، خداوندا! به او رحم کن، و تا زمانی که هر کدام از شما در انتظار نماز باشد گويا در نماز 

  ».است
  دوم اينکه:

سنت پيامبرمان صلی هللا عليه وسلم اين بوده که هميشه نماز جماعت خوانده، پس کسی که بر  
ست داشته و نور ايمان و سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم حريص باشد، خدای متعال وی را دو

ُ فی ِظِلِّه يَْوَم الَ « هدايت در قلبش می اندازد، و پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند:  َّw سْبعَةٌ يُِظلُُّهم
   عليه. متفٌق ..» ِظلَّ إِالَّ ِظلُّهُ.. َوَرُجٌل قَْلبُهُ َمعلٌَّق بِاْلَمَساِجِد 

ای نيست، ايشان را در  ی او سايه زی که جز سايههستند که خداوند در رو هفت نفر «يعنی: 
  ».مردی است که دلش به مسجد وابسته است. -دهد . که يکی از آن هفت مورد  خود پناه می ی  سايه

إّن َرُسول ِهللا َصلَّی هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعلََّمنَا ُسنََن «و از ابن مسعود رضی هللا عنه روايت است که گفت: 
   .  مسلم »اْلُهَدی الصَّالَةَ فی اْلَمْسِجِد الَِّذی يَُؤذَُّن فِيهِ  وإنَّ ِمْن ُسنَِن  اْلُهَدی؛

های هدايت،  های هدايت را به ما تعليم فرمود و از جمله راه يعنی: پيامبر صلی هللا عليه وسلم راه
   جماعت در مسجدی است که در آن آذان گفته شود. نماز 

  سوم اينکه:
رگزاری جماعت اين است تا مسلمانان با همديگر جمع شده و روحيه برادری و يکی از اهداف ب 

اتحاد در بين آنها تقويت شود، تا همياری و نوع دوستی در بينشان رشد کند و مشکالت جامعه کم و 
کمتر شود، پس اگر قرار باشد هرکس در منزل بتنهايی نماز بخواند، يکی از شعائر دين اسالم تعطيل 

  خواهد شد.
ِ َصلَّی هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم «روايت شده است که فرمود:    از ابودرداء رضی هللا عنه َّw َسِمْعُت َرُسوَل

ْم ما ِمن ثَالثٍَة فی قَْريٍَة وال بَْدٍو ال تُقَاُم ِفيِهُم الصَّالةُ إِالَّ قَِد اْستَْحَوذَ َعَلْيِهُم الشَّْيَطاُن. فَعََليکُ «َيقُوُل: 
  رواه أبو داود بِإسناد حسن.» اَعِة، فَِإنََّما يَأُْکُل الِذّئُْب ِمَن الَغنَمِ◌ القَاِصيَةَ بِاْلَجمَ 

هر سه نفری که در روستا يا بيابانی «فرمودند:  يعنی: از پيامبر صلی هللا عليه وسلم شنيدم که می
لبه و قدرت پيدا (باديه) باشند و در ميان آنان نماز جماعت اقامه نشود، حتماً شيطان بر آنها غ

خواهد کرد، پس بر شماست که جماعت را رعايت کنيد! زيرا گرگ، تنها گوسفند دور از گله را 
  ».خورد می

  يادداشت :
افضل و سنت برای زنان آنست که نمازهای فرض را در منزل بتنهايی بخوانند، يعنی فضيلت نماز  

  آنها در منزل از نماز خواندنشان در مسجد بيشتر است.
زام حميد ساعديه روايت است که او نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم آمد و گفت : ای رسول خدا من ا



 امام ونقش آن در جامعه

 

33 

قد علمت أنک تحبين الصالة «نماز پشت سر تو را دوست دارم پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود: 
معی و صالتک فی بيتک خير لک من صالتک فی حجرتک، وصالتک فی حجرتک خير لک من 

دارک. و صالتک فی دارک خير لک من صالتک فی مسجد قومک، و صالتک فی مسجد  صالتک فی
  ).1689ابن خزيمه (». قومک خير لک من صالتک فی مسجدی

دانستم که تو دوست داری با من نماز بخوانی، اما نمازت در اتاقت بهتر از نمازت در  می«يعنی: 
ات بهتر از  ات است و نمازت در خانه انهات بهتر از نمازت در خ ات است و نمازت در حجره حجره

  ».نمازت در مسجد قومت است و نمازت در مسجد قومت بهتر از نمازت در مسجد من است
نکته: نماز جمعه بر تک تک مردهای بالغ فرض عين است، و اختالفی ما بين علمای مذاهب در 

 مت او گناهکار است.فرض بودن آن بر مردها وجود ندارد، پس هرکس تخلف ورزد به اجماع ا
  فوايد ومصالح نماز جماعت 

 آشنايی اهل مسجد و مسلمانان با همديگر.          -
 تعاون و همياری با يکديگر.          -
 سفارش نمودن همديگر به حق و صبر نمودن بر آن.          -
 تشويق افراد متخلف از جماعت به شرکت در نماز.          -
 نماز خواندن بلد نيستند.آموزش کسانی که           -
 خشمگين ساختن منافقان (تا نفاق خود را بروز دهند) و مسلمانان از مسير آنان دوری جويند.          -
 اظهار شعاير دين هللا در ميان بندگانش.          -
 دعوت به سوی دين هللا با گفتار و عمل و...          -

  د؟ـفضيلت نماز جماعت در خانه يا مسج
هيچ جای شک نيست که شرکت وخواندن نماز در  جماعت   بعنوان مأموم افضلتر و بهتر  در اين

  است، زيرا:
اوال: بسياری از علماء  گفته اند که بر مرد مسلمان واجب است که در مسجد همراه با امام نماز 

  بخواند، ترک اين واجب حرام است و او مرتکب  گناه می شود.
  ن واجب و حتی مستحب هم نيست.دوما: نماز جماعت برای زنا

  سوما: امامت کردن برای زنان يا حتی مردان فضيلت خاصی ندارد.
چهارم: قدم برداشتن به سوی مسجد به قصد ادای نماز جماعت، موجب کفاره گناهان صغيره است، 

ضأ إذا تو«.. از ابوهريره روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود :  حديثی چنانکه در 
فأحسن الوضوء، ثم خرج إلی المسجد اليخرجه إال الصالة، لم يخط خطوة إال رفعت له بها درجة، 

وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلی لم تزل المالئکة تصلی عليه مادام فی مصاله، اللهم صل عليه، اللهم 
گيرد  وء میوقتی شخص به خوبی وض«.. يعنی: ».ارحمه، و اليزال أحدکم فی صالة ما انتظر الصالة

برود و گناهی از  ای باال می دارد، درجه رود، با هر قدمی که برمی و تنها برای خواندن نماز به مسجد 
شود، پس هنگامی که نماز خواند تا زمانی که در محل نمازش است، مالئکه بر او  او بخشوده می

به او رحم کن، و تا زمانی گويند) خداوندا! بر او صلوات بفرست، خداوندا!  فرستند (و می درود می
واضح ومعلومدار است شخصيکه ».که هر کدام از شما در انتظار نماز باشد گويا در نماز است

  ميخواهد بنام خواندن نماز جماعت در خانه از اين فضيلت ها محروم ميگردد.
ای ساير بنابراين بهتر است که هرگاه مومن صدای آذان را شنيد خود را به مسجد رسانيده وهمراه 

  مامومين نماز جماعت را اداء نمايد وزنان ميتوانند نماز خويش در منزل بجاء ارند .

  حکم اقامه در نماز جماعت: 

  خواننده محترم ! 
مستحب است بعد از اينکه  آذان به اتمام رسيد ، و قبل از وارد شدن به نمازهای فرض، اقامه 
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  خوانده شود و اقامه بصورت زير است:
أکبر هللا أکبر، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن محمدا رسول هللا، حی علی الصالة حی علی هللا «

  »الفالح، قد قامت الصالة قد قامت الصالة، هللا أکبر هللا أکبر، ال إله إال هللا
گويد تکرار کند. البته در هنگام  شنود آنچه را که مؤذن می مستحب است کسی که اقامه را می  و

» ال حول وال قوة إال با�  « بايد گفت: » حی علی الفالح « و »  حی علی الصالة «  شنيدن 
يا شخصی ديگری بخواند ولی    و  اقامه را ميتواند در قدم نخست مؤذن  ) فقهاء (   علماء   باتفاق  و

است که  ولی حکم همين    بگويد.  را   اقامه   خود   ، مؤذن   همين است که :  علم   بهترنزد  اکثر اهل
اقامه همانند آذان، برای ادای نماز جماعت فرض کفايه است، يعنی از ميان جماعت نمازگزار بايد 
يک نفر قبل از شروع نماز اقامه بخواند، اما برای نماز تنهايی، خواندن اقامه واجب نيست بلکه 

  نخواهد داشت.مستحب است که اقامه شود پس اگر احيانا انجام نشد، ايرادی بر نماز فرد وجود 
آذان و اقامه در يک منطقه فرض کفايه است، اما اگر کسی از روی فراموشی يا « علماء ميفرمايند:

فتاوی الجنة  » داخل نماز شد، نمازش صحيح است.  جهل (نسبت به حکم آنها) يا هر دليل ديگری
  ) .6/54الدائمة (

و اقامه): امر پيامبر صلی هللا عليه دليل بر فرض بودن آنها (آذان « شيخ ابن عثيمين می گويد: 
وسلم به آذان و اقامه در چندين حديث است، و ايشان در حضر و سفر آنرا ترک نکردند، و از طرفی 

ئر ظاهری اسالم اعلم به وقت نماز غالبا جز از طريق آنها حاصل نخواهد شد، و آنها جزئی از شع
  ) . 38/  2( الشرح الممتع  (  هستند.

هرچند که اقامه برای نماز جماعت در منطقه ای فرض کفايه باشد، اگر به هر دليلی ترک بنابراين 
شود، خود نماز صحيح است زيرا اقامه برای صحت نماز شرط نيست، ولی چون ترک فرض شده 

است همگی گناهکار خواهند شد. اما در نماز تنهايی اگر عمدا هم ترک شود، مانعی ندارد زيرا اقامه 
  رای کسی که تنها نماز می خواند سنت است نه واجب.و آذان ب

  يادداشت :
تواند هنگام قضای  اگر کسی به علت خواب يا فراموشی، نمازش را (در وقت خود) نخواند، شرعاً می

آن آذان و اقامه بگويد؛ بدليل آنچه که ابوداود در ماجرای به خواب ماندن پيامبر صلی هللا عليه 
و نخواندن نماز صبح (در وقت) روايت کرده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم و اصحابش در سفر 

  ).432/106/2(ابوداود  ».وسلم به بالل دستور داد تا برای (قضای) آن آذان و اقامه بگويد
و اگر چند نماز را از دست داده بود کافی است که يک آذان بگويد ولی برای هر نماز اقامه کند؛ به   

إن المشرکين شغلوا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم عن أربع «که گفت :  دليل حديث ابن مسعود
صلوات يوم الخندق، حتی ذهب من الليل ما شاء هللا، فأمر بالال فأذن، ثم أقام فصلی الظهر، ثم أقام 

روز جنگ خندق، مشرکين، پيامبر « »فصلی العصر، ثم أقام فصلی المغرب ثم أقام فصلی العشاء 
وسلم را از چهار نماز مشغول داشتند تا آنچه خداخواست از شب سپری شد. آنگاه  صلی هللا عليه

پيامبر صلی هللا عليه وسلم به بالل دستور داد که آذان بگويد، بالل آذان گفت و سپس اقامه کرد، 
پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز ظهر را خواند، سپس بالل برای خواندن نمازهای عصر، مغرب و 

  )179/115/1ترمذی (  ».اقامه را تکرار کرد عشاء هم
  دير رسيدن به نماز جماعت:

هرگاه شخصی دير به نماز جماعت برسد ،حکم شرع همين است که :بايد در هر حالتی که 
نمازگزاران قرار داشتند، او نيز قرار بگيرد.مثال اگر در سجده بودند او نيز پس از اينکه نيت نماز 

خير به سجده برود يا اگر نمازگزاران در رکوع يا تشهد بودند او نيز به جماعت مينمايد بدون تا
رکوع يا تشهد رفته وخود را به نماز جماعت شريک سازد.زيرا دستور پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

  همين ميباشد.
طالب و معاذبن جبل روايت است که گفتند : پيامبرصلی هللا عليه  در حديثی از حضرت  علی بن ابی
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(ترمذی » إذا أتی أحدکم الصالة واإلمام علی حال فليصنع کما يصنع اإلمام «سلم فرمود : و
  ».هرگاه يکی از شما برای نماز (به مسجد) آمد، امام را در هر حالتی ديد، به او اقتدا کند« ) 

وی  بعد به هر تعداد رکعت که باقی مانده بود، با جماعت نماز خوانده و آن مقدار رکعت نيز برای
محسوب می شود و پس از آنکه امام سالم داد و نماز را تمام کرد، او نبايد سالم دهد بلکه بايستی 

  بلند شود و تعداد رکعات باقی مانده را خود به تنهايی ادامه و ادا کند.
اگر هنگاميکه به جماعت رسيد و ديد که بقيه در رکوع هستند، و او نيز موفق شد که در رکوع با 

مگام شود(يعنی رکوع را نيز با جماعت ادا کند) در اينصورت آن رکعت برای وی محسوب جماعت ه
  شده هر چند که فاتحه را نخوانده است.

ران برسد(يا در حالت قيام بعد از رکوع) رکعتی برايش محسوب نمی اولی اگر در سجده به نمازگز
  شود و بايد پس از سالم دادن امام آن رکعت را نيز بخواند.

إذا جئتم إلی الصالة ونحن سجود فاسجدوا وال تعدوها :«  آمده است   زيردر حديثی حضرت ابوهريره
نماز    به   هرگاه» (   ومن أدرک الرکعة فقد أدرک الصالة    شيئا
  و کسی   نياوريد  رکعت بحساب   يک   را  آن  و   کنيد  سجده   يافتيد،   سجده   در   را   ما  و   آمديد

   آيد). می   بحساب   رکعت  يک  برايش  برود،   رکوع  به  و   دريابد   رکوعدر    را  امام  که
مثال فرض نماييد شخصی زمانی وارد مسجد می شود که نمازگزاران يک رکعت نماز (ظهر) را 

خوانده اند و حال در رکعت دوم به حالت رکوع می روند، اگر آن شخص موفق شود پس از نيت قلبی 
نمازگزاران بپيوندد و رکوع با آنها باشد، در اينصورت آن رکعت (يعنی در رکوع (رکعت دوم) به 

رکعت دوم نمازگزاران) برای وی بعنوان رکعت اول است.بعد امام به سجده رفته و تشهد اول نماز را 
می خواند ، شخص نيز بايد تشهد را بخواند (هر چند او در رکعت اول است) بعد امام بلند شده و 

رم را خوانده و سالم می دهد، او نبايد سالم دهد و بايد برخيزد و رکعتی ديگر رکعت سوم و چها
بخواند زيرا تا االن او فقط سه رکعت نماز خوانده و الزمست رکعت چهارم را خود به تنهايی ادا 

نمايد، بعد که برای رکعت چهرم خود بلند شد و به سجده رفت ، تشهد می خواند و او نيز سالم داده 
  ازش تمام می شود.تا نم

ولی اگر او زمانی به نمازگزاران می رسيد که موفق نمی شد به فاتحه (مثال رکعت دوم) يا رکوع 
نمی رسيد بلکه هنگام سجده بدانها ملحق شده، در اينصورت او می بايست پس از سالم امام در 

  پايان نماز جماعت، برخيزد و دو رکعت نماز بخواند.
  يادداشت حکمی :

زاری در نماز چهار رکعتی در رکعت دوم به جماعت ملحق ميشود و اشتباها با امام سالم گمازاگر ن
ميدهد، آيا شخص بايد  نمازش را بطور کامل از نو بخواند يا اينکه بلند شود و باقيمانده نمازش را 

  تکميل کند؟
مام سالم دهد، اگر اگر شخصی  به رکعت اول و يا دوم و يا سوم نماز جماعت نرسد و اشتباها با ا

چه حتی صحبت نيز کرده باشد، بايد بلند شود و بقيه نمازها را بخواند، و سپس بعد از اينکه نمازش 
  :رضی هللا عنه که گفت ابوهريره  را تمام کرد و سالم داد بايد دو سجده سهو را ادا کند، بدليل روايت

فقال له ذواليدين : أقصرت الصالة أم نسيت انصرف من اثنتين،  صلی هللا عليه و سلم  أن رسول هللا« 
: أصدق ذواليدين؟ فقال الناس : نعم فقام رسول صلی هللا عليه و سلم يا رسول هللا؟ قال رسول هللا

» فصلی اثنتين أخريين ثم سلم، ثم کبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع صلی هللا عليه و سلم هللا
بعد از خواندن دو رکعت سالم داد. ذواليدين به اوگفت :  و سلم صلی هللا عليه  پيامبر«(متفق عليه)، 

فرمود : آيا  صلی هللا عليه وسلم ای رسول هللا آيا نمازرا کوتاه کردی يا فراموش کردی؟ پيامبر
بلند شد و دو رکعت ديگر   صلی هللا عليه و سلم  گويد؟  مردم گفتند : بله، پيامبر ذواليدين راست می
تر از آنها سجده  های ديگرش يا طوالنی م داد، سپس أ� اکبر گفت و مانند سجدهنماز خواند و سال

  ».برد سپس سرش را بلند کرد
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   :ترتيب جماعت دونفری
در اين شک نيست که جماعت دو نفر صحيح است. ودر شرع کمترين عدد برای نماز جماعت دو نفر 

  ميباشد و ميتوانند با هم نماز جماعت بخوانند.
فر مرد بودند بايد يکی از آنها  امام شود  و ديگری بعنوان ماموم در سمت راست وی و اگر دو ن

برابر وی بايستد و اگر زن ماموم بود بايد پشت سر مرد بايستد و اگر يک نفر ديگر به آنها اضافه 
شد بايد آن دو نفر به عقب بروند ولی اگر يک نفر زن به دونفر مرد اضافه شدند،مرد در سمت 

  ت امام و زن در پشت سر آنها بايد قرار گيرد.راس
می    تشکيل  جماعت   باشد   امام   همراه   اگر يکنفر  «در فقه السنه سيد سابق آمده است: 

    باشد.  زن  يا   يکنفر طفل جوان   آن  اگر چه   شود،
  ميمونه  «   ام خاله   منزل   در   شبی »    :  که  است  روايت  عباس  ابن   در حديثی  از

نيز    من  بخواند،  را   نماز شب   که  برخاست   پيامبر صلی هللا عليه و سلم  شب   ، ماندم  « 
مرا    سر   که ،  ايستادم   ايشان   چپ   طرف  در   و  نماز بخوانم   وی   با  که  برخاستم

  .) محدثين   جماعت  روايت   به» )   داد   قرار   خود   راست  طرف   در  مرا  و   گرفت
من «  پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود:  ، که   اند گفته  ابوهريره  و   ابوسعيد ديثی همچنان در ح

هر  »  ( استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا رکعتين جميعا کتبا من الذاکرين هللا کثيرا والذاکرات 
از   ندند،نماز خوا   رکعت   دو  جماعت   به   و  نيز بيدار کرد  زنش را   و  بيدار شد   شب  در   کس

از    آيه  آن   در  و   هستند   بياد خدا  که زنانی    و  مردان  جمله
 )  ابوداود.   روايت   به   آيند) ( می  حساب  به   ، است  رفته  سخن  آنها

پيامبر صلی هللا عليه و    چون  آمد،   مسجد   به   مردی « : که  است  روايت  از ابوسعيد
»    من يتصدق علی ذا فيصلی معه؟« فرمود:  بود،  خوانده  نماز   خود   ياران  با  سلم

نماز   وی  با   و  کند  صدقه   مرد  اين  بر  که کيست  (
ترم   و  ابوداود   و   احمد   روايت  به  . “ خواند  نماز   وی   با  و   برخاست   يکی   ، ) بخواند؟   جماعت

بود   صديق  ابوبکر   :  که  است    فتهگ ابی شيبه    ابن   و  . است   دانسته   «  حسن  «     را  آن   که ذی
ن  قبال  ، مسجدی  در  اگر   اينکه   بر   کرده  استدالل  حديث   بدين   ترمذی   خواند.   نماز   وی  با  که

  در   توانند می  اند، نرسيده   را  اول   جماعت  نيز   ديگری  گروهی بود،    شده  خوانده   جماعت  ماز
  است   گفته   او  دارند.  بر پا    جماعت  نماز  مـسجد   آن
و   سفيان   جمله   از  علم   اهل  از   ديگر   و گروهی   . است   چنين  نيز  اسحاق  و   احمد  رای  که

از    بعد  گويند: می   شافعی   و  المبارک   و ابن   مالک
 بلکه   دارند،  بپای   را   جماعت  نماز   توانند نمی   ديگر  گروهی ،  مسجدی   در  جماعت   نماز   اقامه

زمان    در   ، جماعت   تعدد  اما (   -   بخوانند.   را   خود   نماز   انفرادی  بطور 
 »   دارد)  منافات   نماز جماعت   فلسفه   با   و  است  حرام   اختالف  بـدون  واحد  مکان  و   واحد

و نيز آورده 
بي   يا   نفر   دو   راگ   و   امام   راست  طرف  در  باشد  يکنفر   اگر   ماموم  که است    مستحب  «است:
پيامبر صلی هللا عليه و  «    : که  است  روايت   جابر   از   چون  بايستند.   او  سر   پشت   باشند  شتر
مرا    دست   او  و   ايستادم  ايشان   چپ   طرف   در   من  و   بخواند  نماز  که  برخاست  سلم

جابر بن صخر    سپس  د،قرار دا   خود  راست   طرف   در   اينکه   تا   چرخاند  مرا  و   گرفت
هر    دست   پيامبر صلی هللا عليه و سلم  آنگاه  ايستاد،  ايشان   چپ   طرف   در  او   و  آمد

سر    پشت   اينکه   تا  کشاند  عقب   به   را   و ما  را گرفت  ما   دوی
     ابوداود.   و  مسلم   روايت   به   . « داد  جای   خود

قرار    مردان  بايستد و در صف سر مردان   پشت  تنها او   بايد  آمد،  جماعت   اگر زنی به نماز
جمهور    به رای   گرفت جای    مردان   در صف   آمد   زن  نگيرد، اگرآن
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   . است   صحيح   نمازش  علماء 
پيامبر صلی هللا » مليکة « در حديثی ديگر از انس ابن مالک روايت شده است که مادر بزرگش  

کرده بود دعوت کرد و از آن خورد و سپس گفت: بلند شويد تا  عليه و سلم را به خوراکی که اماده
نماز را بر پا داريم. انس گفت: من حصير خود را که بعلت کهنگی سياه شده بود آب بر آن پاشيدم و 

سپس پيامبر صلی هللا عليه و سلم روی آن (برای نماز) ايستاد و من و يتيم (ضمير بن سعد 
 عليه و سلم ايستاديم و پيرزن (مادر ُسَليم) پشت سر ما ايستاد، الحميری) پشت سر پيامبر صلی هللا

  و سپس پيامبر صلی هللا عليه و سلم دو رکعت نماز خواند و رفت.
  يادداشت :

در روايات اسالمی آمده است :عروس وداماد هنگام شب عروسی خويش  ميتوانند دو رکعت نماز  
  پشت سر داماد ايستاده شود  نه همرديف با او.با جماعت را بر پادارند،  ولی عروس بايد  

 چيست؟ تفاوت  زنان و مردان در نماز جماعت
) گفته است: تفاوت زنان و مردان در نماز جماعت 3/455رحمه هللا دركتاب (المجموع    امام نووی

   در موارد زير است:
  نشده است. اول: آن گونه كه نماز جماعت برای مردان تأكيد شده است برای زنان تأكيد

  ايستد. امام جماعت زنان برای زنان در وسط صف می  دوم :
تْنَا َعائَِشةُ فَقَاَمْت بَْيَنُهنَّ فِى الصَّالَِة اْلَمْکتُوبَةِ « درحديثی آمده است :  » َعْن َرْيَطةَ اْلَحنَِفيَِّة قَاَلْت أَمَّ

).از ريطه حنفية روايت است که عائشة  باب َصالَِة النَِّساِء َجَماَعةً َوَمْوقِفِ    (سنن الدارقطنی ، إَِماِمِهنَّ
رضی هللا عنها ما را در نمازفرض امامت کرد و در ميان زنان ايستاد . (امام نووی در الخالصة 

و حديث قبلی که آنحضرت ) ٢۴۴،  ۴فرموده: اسناد اين حديث صحيح است ، إعالء السنن ، جلد 
و هنگام نماز جماعت هيچ زنی جلوی زنان » ی وسطهنوال تقدمهن امرأة ولکن تقوم ف« فرمود: 

  ديگر نه ايستد بلکه وسط آنها در ميان صف بايستد .
ايستد، به  سوم : هرگاه يك زن خواست پشت سر مردان نماز جماعت بخواند، پشت سر مردان می

  خالف مرد كه بايد در كنار مردان بايستد.
  های آخر است.    های آنان، صف چهارم: هرگاه در نماز جماعت با مردان شركت كردند، بهترين صف

داليل که درفوق بدان اشاره شده از آن بوضاحت تام  حرام بودن اختالط مردان و زنان كامالً دانسته 
 شود. می

  خواندن نماز وتر با جماعت :
سنت است، چه نماز تراويح باشد که مستقيما بعد  درماه مبارک  رمضان خواندن نماز شب با جماعت

از نماز عشاء خوانده ميشود و چه نمازی که در آخر شب در ده شب اخير رمضان خوانده ميشود، 
زيرا پيامبر صلی هللا عليه و سلم هنگامی که نماز شب را در مسجد ميخواند، بصورت فرادی بود، 

که جماعت بزرگی تشکيل شد، ولی سپس پيامبر صلی هللا ولی کم کم اصحاب به او اقتدا کردند تا اين
عليه و سلم از ترس اينکه نماز قيام الليل بر امتش فرض شود آنرا بصورت جماعت ترک کرد و 

دوباره خودش آن نماز را بتنهايی ميخواند، بنابراين عمر رضی هللا عنه اين اصل را هنگام خالفتش 
ميديد متفرقه و يا گروه گروه نمازهای شبشان را بر پا ميدارند  برگرداند و احياء کرد، و مردم را که

به تشکيل يک جماعت فراخواند، و تشکيل اين نماز جماعت در قيام الليل در شب رمضان بود، که 
همان نماز تراويح باشد، بنابراين خواندن نماز تراويح در شبهای رمضان با جماعت سنت است و 

به نماز شب جماعتی در رمضان تشويق کرده است بصورتيکه  پيامبر صلی هللا عليه و سلم
(روايت ائمة ستة)، يعنی:  کسی که » من قام مع امامه حتی ينصرف کتب له قيام ليلة« ميفرمايد: 

همراه امامش نماز (جماعت قيام الليل) را بر پا کند تا اينکه امام از نماز فارغ شود، پاداش خواندن 
  داشت. نماز تمامی شب را خواهد
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ولی در غير رمضان خواندن نماز شب صورت جماعت سنت نيست، ولی اگر گاهگاهی بصورت 
جماعت بخواند ممانعتی  ندارد، مثال کسی در خانه مهمانی داشته باشد و با او نماز شب را بصورت 

 جماعت بخواند، زيرا از پيامبر صلی هللا عليه و سلم وارد نشده است که بصورت مستمر نماز شب
را با جماعت بخواند، لذا برخی از علماء  از قبيل ابن تيمية رحمة هللا عليه نماز شب را با جماعت 

نماز سنت بصورت جماعت دو نوع هستند: يکی از آنها  « :بصورت مستمر بدعت ميداند و ميگويد
ان، و که نماز جماعتش سنت است از قبيل نماز کسوف و استستقاء (طلب باران) و قيام الليل رمض

اين نمازها بهتر است بصورت جماعت خوانده شوند، همانطور که در سنت پيامبر صلی هللا عليه و 
سلم وارد شده است، و دوم، نمازهايی هستند که بصورت جماعت خواندن سنت نيست مانند نماز 

وقات شب و سنتهای رواتب و نماز ضحی و تحية مسجد و مانند اينها، و اين نمازها را اگر بعضی ا
با جماعت بخواند جائز است، ولی اگر بصورت مستمر با جماعت خوانده شوند مشروع نيست و 

بدعت ناپسندی است، زيرا پيامبر صلی هللا عليه و سلم و صحابه و تابعين برای نمازهای رواتب با 
مازهای يکديکر بصورت جماعت نميخوانده اند، و پيامبر صلی هللا عليه و سلم در برخی اوقات اين ن

سنت را با گروه اندکی از صحابه بصورت جماعت ميخواند و نماز شب را به تنهايی ميخواند، ولی 
هنگامی که ابن عباس شب هنگام نزد پيامبر صلی هللا عليه و سلم بود با ايشان نماز شب را با 

جماعت جماعت خواند، و يک شب با حذيفه نماز جماعت خواند، و شب ديگری با ابن مسعود نماز 
خواند، و همچنين شبی با عتبان بن مالک انصاری نماز را بصورت جماعت خواند و همچنين با انس 

و مادرش و يک يتيم نماز جماعت خواندند، و عموم نمازهای سنتش بصورت فرادی ميخواند  
 (الفتاوی الکبری)

گر مانند همسرش و بنابراين اگر گاهگاهی نماز شب را در غير رمضان با دوستان و يا اشخاص دي
يا ديگران بصورت جماعت بخواند اشکالی ندارد، ولی بصورت مستمر چنين کاری را انجام ندهد 

زيرا استمرار در خواندن نماز سنت بصورت جماعت از سنت پيامبر صلی هللا عليه و سلم نيست و 
  صحابه و تابعين نيز چنين کاری را انجام نميداه اند.

  مام :فضيلت تکبير االحرام ا
يکی ازموضعاتی مهمی که در اخير اين باب  ميخواهم خدمت خوانندگان محترم تقديم بدارم  ،فضليت 

  تکبير االحرام امام ميباشد .
از جمله امور مستحب و سنت، همين است که شخص مسلمان برای ادای  نماز جماعت بايدخود را 

اسالمی در فضيلت اين موضوع روايت به هنگام تکبيرة االحرام امام برساند . طوريکه در شرع 
متعددی از علماء اسالمی وارد گرديده است که ازجمله  امام ترمذي از انس بن مالک رضي هللا عنه 

  در اين مورد  چنين روايت فرموده است :
ِ أَْربَِعيَن يَْوًما فِي َجَماَعٍة يُْدِركُ «رسول هللا صلي هللا عليه وسلم فرمود:  التَّْكِبيَرةَ اْألُولَى ،  َمْن َصلَّى ِ�َّ

هرشخصيکه  چهل «)يعني: 241ترمذي (» ُكِتَبْت لَهُ َبَراَءتَاِن : َبَراَءةٌ ِمْن النَّاِر ، َوَبَراَءةٌ ِمْن النِّفَاقِ 
شود: نجات از آتش  روز نمازش را در جماعت با تکبيره اإلحرام بخواند، برايش دو برائت نوشته مي

اين حديث بصورت موقوف ازحضرت  انس بن مالک رضي هللا عنه روايت .»جهنم و برائت از نفاق 
شده وبرخی از علماء اين حديث را مرفوع دانسته اند ، ولي امام ترمذي و دارقطني گفته اند که 

 موقوف بودن حديث راجح است، وشيخ الباني حديث را حسن و مرفوع دانسته است.  
  خواننده محترم !

ف سلف صالح در مورد تکبيرة االحرام امام درنماز جماعت روايت گرديده رطبرخی از فضايل که از 
  است  بشرح ذيل ميباشد. 

مجاهد گفته است :شنيدم مردي از اصحاب پيامبر صلي هللا عليه وسلم ، و او کسي بود که در  -1
 غزوه ي بدر اشتراک داشت، به پسرش مي گفت: آيا به نماز جماعت ما رسيدي؟

 .بلیفرزندش گفت: 
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 مرد گفت: به تکبيرة االحرام آغازين هم رسيدي؟
 .پسر گفت: خير

پدرش گفت: اگر آنرا از دست نمي دادي، براستي که از صد شتر سياه چشم برايت بهتر بود.(مصنف 
 .)2021عبد الرزاق  (

رة سعيد بن مسيب رحمه هللا که از کبار تابعين بشمار ميرود ميفرمايد: به مدت پنجاه سال تکبي -2
 . )163/ 2االحرام آغازين جماعت را از دست ندادم. (حلية األولياء  (

وکيع  استاد امام شافعي ميفرمايد :کاکاش نزديک به هفتاد سال تکبيرة االحرام اول (نماز  -3
جماعت) را از دست نداد، و من نزديک به دوسال کمتر از او بودم و نديدم که او رکعتي را از دست 

  . )755سند ابن الجعد  (داده باشد. (م
و از إبراهيم نخعي روايت است که گفت: هرگاه کسي را ديدي که نسبت به دريافتن تکبيرة  -4

االحرام آغاز جماعت سستي مي کند، دستت را از او بشور (يعني خيري در او نيست). (حلية 
 . )215/ 4األولياء  (

که تکبيرة االحرام اول را درنيابد پس انتظار يحيي بن معين گفت: شنيدم که وکيع مي گفت: کسي  -5
 . )2652خير آنرا نداشته باشد ( شعب اإليمان  للبيهقي (

  ابن حجر رحمه هللا گويد:
التلخيص الحبير  ».(آثار منقول زيادي از سلف در مورد فضيلت دريافتن تکبيرة االحرام وارد است«  
 .الحرام آغازين امام در نماز جماعت حريص بودبنابراين بايد نسبت به رسيدن تکبيرة . )131/ 2(

  طريقه در يافت فضيلت تکبير االحرم  امام :
در مورد اينکه ماموم چگونه ميتواند فضيلت تکبيرة االحرام را بدست ارد علماء در 

 مورد ميفرمايند :
بايد تکبير اول: ماموم با حضورش در وقت گفتن تکبيرة االحرام امام، فضيلت آنرا دريافته است و 

 .ماموم بدون تاخير بعد از تکبير امام باشد
 .دوم: ماموم فضيلت آنرا تا زمانيکه هنوز امام شروع به فاتحه نکرده دريافته است

سوم: هرگاه ماموم قبل از اينکه امام قرائت فاتحه را بپايان برساند به وي برسد، او فضيلت تکبيرة 
يع است چنانکه هنگامي که از او در مورد حدود تکبيرة االحرام را دريافته است. و اين قول وک
تا زمانيکه هنوز امام قرائت فاتحه را تمام نکرده «االولي مي پرسند او جواب مي دهد: 

 . )3/219لألصبهاني (»( طبقات المحدثين».«است
ريافته چهارم: هرگاه ماموم در هنگام قيام رکعت اول به امام برسد، او فضيلت تکبيرة الحرام را د

 .است زيرا محل و وقت تکبيرة االحرام، قيام رکعت اول است
پنجم: امام صاحب ابو حنيفه (رح ) ميفرمايد که : ماموم فضيلت تکبيرة االحرام را تا زمانيکه امام 

 3)،   الفتاوى الهندية  (4/131به رکوع رکعت اول ميرسد ،بدست اورده ميتواند .(رد المختار (
   .)206/ 4( )،   المجموع 11/

از مجموع نظريات پنچگانه فوق ، بنظر مي رسد که قول  صحيح دراين مورد قول اول است ، که : 
(ماموم با حضورش در وقت گفتن تکبيرة االحرام امام، فضيلت آنرا دريافته است و بايد تکبير ماموم 

م صاحب شافعی ، امام ) واين  قول جمهور علما از جمله اما.بدون تاخير بعد از تکبير امام باشد
 .صاحب حنبل نيز مي باشد

  ميفرمايد :امام نووي 
مستحب آنست که ماموم بر رسيدن به تکبيرة االحرام آغازين امام محافظت و تداوم داشته باشد، و «

چندين قول در مورد وقت دريافتن آن وارد شد است که صحيح ترين آنها آنست که ماموم شاهد و 
حرام امام در آغاز نماز باشد و او نيز بعد از وي تکبير بگويد، چنانکه بعد از شنونده ي تکبيرة اال

 1(روضة الطالبين وعمدة المفتين  (» . آنزمان برسد ديگر فضيلت آنرا از دست داده است...
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/446(. 
  و امام ابن رجب گويد: 

م امام همراه او نباشد ابراهيم بن حارث از امام احمد ذکر کرده؛ کسيکه  در لحظه ي تکبيرة االحرا«
 .»پس او فضيلت آنرا درنيافته است

وکيع گفته است: کسي که با امام خود آمين (بعد از فاتحه) را دريابد، پس او فضيلت « ومی افزايد : 
تکبيرة االحرام با امام را دريافته است. ولي امام احمد اين گفته را رد کرده و مي گويد: فضيلت 

  .رسيدن به تکبيرة االحرام امام حاصل نمي شود تکبيرة االحرام جز با
  و ابن مفلح رحمه هللا مي گويد: 

جماعتي گفته اند: فضيلت تکبيرة االحرام اول جز با حضور در لحظه گفتن تکبير امام حاصل نمي «
 . )1/521(الفروع  البن مفلح (». شود.

اين امر با حضور ماموم در هنگام  رسيدن به تکبيرة االحرام امام فضيلت است، و« و حجاوي گفته: 
 » .تکبير امام و گفتن تکبير توسط او بعد از تکبير امام حاصل مي شود

  شيخ صالح فوزان مي گويد:
الملخص »(فضيلت تکبيرة االحرام جز با حضور ماموم در هنگام تکبير امام حاصل نمي شود.« 

 )1/140الفقهي  (
  و شيخ ابن عثيمين ميفرمايد :

که هرگاه امام تکبير گفت تو نيز بعد از وي تکبير بگويي تا فضيلت تکبيرة االحرام را  سنت آنست«
يعني: » إذا كبر فكبروا«بدست آوري، چنانکه از پيامبر صلي هللا عليه وسلم ثابت شده که فرمود:

بر ترتيب و تعقيب » فکبروا«هرگاه امام تکبير گفت پس شما نيز تکبير بگوييد، حرف (فاء) در 
لت دارد، يعني از لحظه اي که امام تکبير مي گويد و صوت او با (راء) در (هللا اکبر) قطع مي دال

شود، تو نيز تکبير بگو و نبايد در آن لحظه به چيز ديگري مشغول باشي، نه دعا و نه سخن گفتن 
الحرام را با پهلوي خود، زيرا اشتغال به اين موارد در آن لحظه باعث خواهد شد تا فضيلت تکبيرة ا

  .)2/192لقاء الباب المفتوح  (».(از دست بدهي
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