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 ٢٠١۵ اپريل ١٢

  

  !نماز خواندن عقب تعويذ نويس
 

ع اسالمی از امامت  در نماز در دين مقدس اسالم ومجتم انتخاب  امـام  و  خصوص  ه ب صورت عموم وه امامت ب

امام جانشين  و قايمقام  پيامبر صلی هللا .  رود شمار میه مقام بس بزرگ، پُـرمسؤوليت و سترگی برخوردار و ب

  . ذارندگ  میگعليه وسلم بوده و برای اين مقام اسالم و مسلمين ارج بزر

نماز گزاران  ۀ   ت به ھمـخصوص امامت نماز بايد به شخصى تفويض گردد  كه  از ھر نگاه نسبه امامت مسجد و ب

ش  در مسايل  دينى  رتي تر، ايثار گر  وفداكار  بوده ، بينش، حكمت  وبصءشخص بر تـر، بھتر، عالمتر، با تقوا

    . بيشتر باشد،خوانند نسبت به  ساير نماز گزارانی كه  در آن مسجد  نماز می

اسالم  ابومسعود انصاری درروايتی از پيامبر درجليل القی که امام دارای چه اوصافی باشد صحابـ در مورد اين

  :فرمايده صلی هللا عليه وسلم ميمحمد 

يؤم القوم أقروھم لکتاب هللا، فإن کانوا فی القراء ة سواء فأعلمھم بالسنة، فإن کانوا فی السنة سواء فأقدمھم ھجرة، « 

  » طانه، واليقعد فی بيته علی تکرمته إال بإذنهفإن کانوا فی الھجرة سواء فأقدمھم سلما و اليؤمن الرجل الرجل فی سل

ترينشان به کتاب هللا  امامت کند، اگر در قرائت مساوی بودند آگاھترين آنھا به سنت، اگر درسنت  مردم را قاری «

رت مقدم است، اگر در ھجرت مساوی بودند کسی که زودتر اسالم آورده است و ھيچ ـمساوی بودند کسی که در ھج

مسلم  ( .» اوۀامامت نکند و در جای مخصوص او ننشيند مگر به اجاز) يا امام مسجد( صاحب خانه کس به جای

)٦٧٣(  

حيث امام خويش ه  شخصی  را بتاخرچ دھند ه  مسلمانان در انتخاب امام مسجد خويش چنان توجه واھتمام باءً بن

  .باشد ت باال  و مشخصاوعالم به امور شرعی وفقھی  انسان  با تقواتوظيف نمايند که 

 .امام مسلمين انتخاب گردد حيث متولی  وه ، انسان جادوگر وساحری ب اسالمی جايز نيست که انسان فاسقدر شرع

ب دھن خويش را به سوی قبله ا صلی هللا عليه وسلم شخصی  را که لعوار اسالم محمد مصطفی گ بزرپيامبرچنانچه 

إِنََّک  «: دوش گيرد منع نمود وبرايش فرمود ه  نماز جماعت را بکه متولی امامت  از اين تف کرده  بود وی را 

َ َو َرُسولَهُ    ).۴٨١(د وأبو داو(  .»براستی که هللا و رسولش را اذيت کردی«. »آَذْيَت هللاَّ

دوش گيرد ، آيا نماز نماز گزاران ه ولی اگر به ھر دليلی که باشد  اگر شخصی  فاسق و عاصی امامت مسلمين را ب

    او صحيح است ياخير ؟ يعنی نمازگزار بریء الذمه می شود؟پشت
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نماز ابن عمر پشت سر حجاج بن يوسف در صحيح «: نويسد  می) ۴/١۵١(»  المجموع« هللا در ةامام نووی رحم

بر صحت نماز پشت سر فاسقين و حاکمان  و احاديث زيادی ھستند که داللت  بخاری و ديگر کتب صحيح ثابت است

  .ظالم و جائز ميباشد 

سق صحيح است و حرام نمی بدين باور اند که خواندن  نماز پشت سر شخص فا) رح(پيروان مذھب امام شافعی

ورند ، و ھمينطور نماز پشت سر مبتدعی که با بدعتش  آحساب میه   اعمال مکروه بۀرا در جمل ، ولی  آنباشد

که قبآل  گفتيم که نماز پشت  شود مکروه است ولی نماز صحيح است، اما اگر با بدعتش کافر شود، طوریکافر نمی 

 و اگر  مانند ساير کفار صحيح نيست، و امام شافعی معتقد به کراھيت نماز پشت سر فاسق و مبتدع استه سر او ب

  .»نماز بخواند صحيح است

ائمه اتفاق نظر دارند که نماز پشت سر فاسق «: می گويد ) ٢٣/٣٧۵(»  مجموع الفتاوی« شيخ االسالم ابن تيميه در 

 -  اسالمی مانند امام مالک وامام  احمد ۀمبعضی از ائ: سر او اختالف دارند مکروه است، اما در صحت نماز پشت 

 احمد ملک و اماصحيح نيست، وامام  ابوحنيفه و امام شافعی و روايت ديگری از امام ما:  گفتند - در روايتی از او 

  .»که چنين کسی شايسته امامت نيست نزاعی ندارند صحيح است، ولی در اين: گفتند 

ه   حکم علماء بی است،نماز خواندن پشت سر جادوگر وساحر ويا ھم امامی که مصروف  تعويذ نويس اما در مورد 

يسد، نماز پشت سر او جايز است،  مشروع تعويذ بنوۀ آيات قرآن و ادعيۀوسيله که  ب کسی«:صورت کل ھمين است

ولی با آنھم شايسته نيست که تعويذ بنويسد، زيرا آويزان کردن آن جايز نيست، اما اگر تعويذ، تعويذ نويس  شامل 

که مصروف تعويذ نويسی اند ،  نماز خواندان  امورات شرکی باشد، پشت سر ھمچمو مال ھا ويا ساير اشخاصی

. گاه واز اين عمل آنان را منع  نمايندآتا او را در مورد اين حکم شرکی مطلع  و حرام است و بر مسلمانان است 

  .  .)مراجعه فرمايد ) ٣/۶۵(توان به فتاوی اللجنة الدائمة   تفصيل موضوع را می(

وار اسالم  محمد صلی هللا عليه وسلم روايت گرديده گدر حديثی  از عقبة بن عامر رضی هللا عنه که از پيامبر بزر

به قصد دفع ضرر يا جلب (ھرکس شيئی را :يعنی» من علق تميمة فقد اشرک«: است، با تمام صراحت آمده است که 

: در مجمع الزوائد می گويد  و ھيثمی.٤/١٥٦مسند امام احمد .(آويزان کند براستی که شرک ورزيده است) منفعت

 از مراجعه و گرفتن تعـويذ غير شرعی  به اين تعداد لذا بر مردم و بر انسان مسلمان است  که.) راويان آن ثقه ھستند

و ماعلينا اال . شوندن صلی هللا عليه وسلم  و امتناع  بورزند و مرتکب عمل خالف شرع غرای محمدی ءمال نما ھا ابا

  البالغ المبين   

 : تتبع ونگارش 
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