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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
   سعيدافغانی-الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١٨  اکتوبر١٨
 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  امام ونقش آن در جامعه

١٠  

  

  :دير رسيدن به نماز جماعت

بايد  :حکم شرع ھمين است ،ھرگاه شخصی دير به نماز جماعت برسد

 اگر ًمثال .قرار داشتند، او نيز قرار بگيرددر ھر حالتی که نمازگزاران 

نمايد بدون  که نيت نماز جماعت می در سجده بودند او نيز پس از اين

خير به سجده برود يا اگر نمازگزاران در رکوع يا تشھد بودند او نيز أت

زيرا  .به رکوع يا تشھد رفته وخود را به نماز جماعت شريک سازد

  .باشد  ھمين میدستور پيامبر صلی هللا عليه وسلم

طالب و معاذبن جبل روايت است که  در حديثی از حضرت  علی بن ابی

إذا أتی أحدکم الصالة واإلمام «: پيامبرصلی هللا عليه وسلم فرمود : گفتند 

ھرگاه يکی از شما « ) ترمذی (» علی حال فليصنع کما يصنع اإلمام 

  .» کندءبه او اقتداآمد، امام را در ھر حالتی ديد، ) به مسجد(برای نماز 

بعد به ھر تعداد رکعت که باقی مانده بود، با جماعت نماز خوانده و آن مقدار رکعت نيز برای وی محسوب می شود و 

که امام سالم داد و نماز را تمام کرد، او نبايد سالم دھد بلکه بايستی بلند شود و تعداد رکعات باقی مانده را  پس از آن

  .ادا کندی ادامه و ئخود به تنھا

  و او نيز موفق شد که در رکوع با جماعت ھمگام شودکه به جماعت رسيد و ديد که بقيه در رکوع ھستند اگر ھنگامی

در اينصورت آن رکعت برای وی محسوب شده ھر چند که فاتحه را نخوانده ) يعنی رکوع را نيز با جماعت ادا کند(

  .است

رکعتی برايش محسوب نمی شود و بايد پس از )  حالت قيام بعد از رکوعيا در(ولی اگر در سجده به نمازگزاران برسد

  .سالم دادن امام آن رکعت را نيز بخواند
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 ومن  إذا جئتم إلی الصالة ونحن سجود فاسجدوا وال تعدوھا شيئا«  :آمده است  حضرت ابوھريرهاز در حديثی ا زير

    يک  را  آن  و  کنيد  سجده  يافتيد،  سجده  در  را  ما  و  نماز آمديد  به ھرگاه( »  أدرک الرکعة فقد أدرک الصالة 

   حسابه  ب  رکعت  يک  برايش  برود،  رکوع  به  و  دريابد  در رکوع  را  امام  که  و کسی  نياوريد حسابه رکعت ب

  ).آيد می

اند و حال در را خوانده ) ظھر(يد شخصی زمانی وارد مسجد می شود که نمازگزاران يک رکعت نماز ئ فرض نماًمثال

به نمازگزاران ) رکعت دوم(رکعت دوم به حالت رکوع می روند، اگر آن شخص موفق شود پس از نيت قلبی در رکوع 

عنوان رکعت اول ه برای وی ب) يعنی رکعت دوم نمازگزاران(بپيوندد و رکوع با آنھا باشد، در اينصورت آن رکعت 

ھر چند او در رکعت اول (می خواند ، شخص نيز بايد تشھد را بخواند بعد امام به سجده رفته و تشھد اول نماز را .است

بعد امام بلند شده و رکعت سوم و چھارم را خوانده و سالم می دھد، او نبايد سالم دھد و بايد برخيزد و رکعتی ) است

ی ادا نمايد، بعد که ئديگر بخواند زيرا تا االن او فقط سه رکعت نماز خوانده و الزمست رکعت چھارم را خود به تنھا

  .رم خود بلند شد و به سجده رفت ، تشھد می خواند و او نيز سالم داده تا نمازش تمام می شودابرای رکعت چھ

يا رکوع نمی رسيد بلکه ھنگام )  رکعت دومًمثال(ولی اگر او زمانی به نمازگزاران می رسيد که موفق نمی شد به فاتحه 

ت او می بايست پس از سالم امام در پايان نماز جماعت، برخيزد و دو رکعت نماز سجده بدانھا ملحق شده، در اينصور

  .بخواند

  

  :يادداشت حکمی 

دھد، آيا   با امام سالم میًشود و اشتباھا اگر نمازگزاری در نماز چھار رکعتی در رکعت دوم به جماعت ملحق می

   نمازش را تکميل کند؟ۀ باقيماندکه بلند شود و طور کامل از نو بخواند يا اينه شخص بايد  نمازش را ب

 با امام سالم دھد، اگر چه حتی صحبت نيز ًاگر شخصی  به رکعت اول و يا دوم و يا سوم نماز جماعت نرسد و اشتباھا

 ۀکه نمازش را تمام کرد و سالم داد بايد دو سجد  و سپس بعد از اينکرده باشد، بايد بلند شود و بقيه نمازھا را بخواند

  :رضی هللا عنه که گفت ابوھريره روايتدليل ه  کند، بسھو را ادا

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

فصلی اثنتين  صلی هللا عليه و سلم نعم فقام رسول هللا: أصدق ذواليدين؟ فقال الناس : صلی هللا عليه و سلم رسول هللا

بعد از خواندن  صلی هللا عليه و سلم پيامبر«، )متفق عليه(» أخريين ثم سلم، ثم کبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع

صلی هللا عليه  را کوتاه کردی يا فراموش کردی؟ پيامبر ای رسول هللا آيا نماز: ذواليدين به اوگفت. دو رکعت سالم داد

بلند شد و دو رکعت ديگر نماز  صلی هللا عليه و سلم بله، پيامبر: گويد؟  مردم گفتند  راست میآيا ذواليدين: فرمود  وسلم

تر از آنھا سجده برد سپس سرش را بلند  ھای ديگرش يا طوالنی خواند و سالم داد، سپس أ اکبر گفت و مانند سجده

  .»کرد

  

  : ترتيب جماعت دونفری

 باشد و می ودر شرع کمترين عدد برای نماز جماعت دو نفر می.  استدر اين شک نيست که جماعت دو نفر صحيح

  .توانند با ھم نماز جماعت بخوانند

موم در سمت راست وی و برابر وی بايستد و أعنوان مه اگر دو نفر مرد بودند بايد يکی از آنھا  امام شود  و ديگری ب

ه آنھا اضافه شد بايد آن دو نفر به عقب بروند ولی اگر موم بود بايد پشت سر مرد بايستد و اگر يک نفر ديگر بأاگر زن م
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  .مرد در سمت راست امام و زن در پشت سر آنھا بايد قرار گيرد يک نفر زن به دونفر مرد اضافه شدند،

 يکنفر طفل   آن  اگر چه  می شود،  تشکيل  جماعت  باشد  امام  ھمراه اگر يکنفر «: در فقه السنه سيد سابق آمده است

   .باشد  زن  يا  جوان

 پيامبر صلی هللا عليه و   شب ،  ماندم»  ميمونه   «  ام  خاله  منزل  در شبی  «  که  است  روايت  عباس  ابن در حديثی  از

   ايشان  چپ  طرف  در  و  نماز بخوانم  وی  با  که  نيز برخاستم  من  بخواند،  را  نماز شب  که  برخاست سلم

  .)  محدثين  جماعت  روايت به(  «   داد  قرار  خود  راست  طرف  در  مرا  و   مرا گرفت  سر که ،  ايستادم

من استيقظ من الليل فأيقظ «  : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود ،  که اند  گفته  ابوھريره  و ابوسعيد ھمچنان در حديثی 

 نيز بيدار   زنش را  و  بيدار شد  شب  در ھر کس (  »  الذاکراتأھله فصليا رکعتين جميعا کتبا من الذاکرين هللا کثيرا و

 از  ت آي  آن  در  و  ھستند ياد خداه  ب که  زنانی   و  مردان ۀ از جمل  نماز خواندند،  رکعت  دو  جماعت  به  و کرد

  ) . ابوداود  روايت  به ) (آيند  می  حساب  به ،  است  رفته  سخن آنھا

   خوانده  نماز  خود  ياران  با  پيامبر صلی هللا عليه و سلم  چون  آمد،  مسجد  به مردی « :  است  روايت از ابوسعيد

    نماز جماعت  وی  با  و  کند  صدقه  مرد  اين  بر که کيست  (»   من يتصدق علی ذا فيصلی معه؟« : فرمود بود،

   »  حسن    «   را  آن که  ترمذی  و  ابوداود  و  احمد  روايت  به . “  خواند  نماز  وی  با  و  برخاست  يکی ، ) بخواند؟

   حديث  بدين  ترمذی . خواند  نماز  وی  با  بود که  صديق ابوبکر   :  که  است  گفته  ابی شيبه   ابن  و .  است دانسته

    جماعت  نيز  ديگری گروھی ود،  ب  شده  خوانده  جماعت  نمازً  قبال ،  مسجدی  در  اگر که  اين  بر  کرده استدالل

   اسحاق  و  احمد یأ ر  که  است  گفته  او . دارند  بر پا   جماعت  نماز  مـسجد  آن  در توانند  می اند،  نرسيده   را اول

    بعد :گويند  می  شافعی  و  المبارک  و ابن  و مالک  سفيان  جمله  از  علم  اھل  از  ديگر  و گروھی   است  چنين نيز

   طوره  ب  بلکه  دارند، پایه  ب  را  جماعت  نماز توانند  نمی  ديگر گروھی ،   مسجدی  در  جماعت  نماز ۀاز اقام

    است  حرام  اختالف  بـدون  واحد  مکان  و  زمان واحد  در ،  جماعت  تعدد اما  ( -  . بخوانند  را  خود  نماز انفرادی

   » ) دارد ات مناف  نماز جماعت  فلسفه  با و

    بيشتر  يا  نفر  دو  اگر  و  امام  راست  طرف  در  باشد  يکنفر  اگر مومأ م که  است  مستحب  «:و نيز آورده است

    نماز  که  برخاست پيامبر صلی هللا عليه و سلم   «  :  که  است  روايت  جابر  از  چون . بايستند  او  سر  پشت باشند

   طرف  در که  اين  تا  چرخاند  مرا  و  مرا گرفت  دست  او  و  ايستادم  ايشان  چپ ف طر  در  من  و بخواند

 پيامبر صلی هللا عليه و   آنگاه  ايستاد،  ايشان  چپ  طرف  در  او  و  جابر بن صخر آمد  سپس  قرار داد،  خود راست

   روايت  به .  «  داد  جای  سر خود  پشت هک  اين  تا  کشاند  عقب  به  را  و ما  را گرفت  ما  ھر دوی  دست سلم

    . ابوداود  و مسلم

    آمد  زن  قرار نگيرد، اگرآن  مردان بايستد و در صف  سر مردان  پشت  او تنھا  بايد  آمد،  جماعت اگر زنی به نماز

   .  است  صحيح  نمازش  جمھور علماء  یأ به ر گرفت  جای   مردان در صف

پيامبر صلی هللا عليه و سلم را به » مليکة « انس ابن مالک روايت شده است که مادر بزرگش  در حديثی ديگر از 

من : انس گفت. بلند شويد تا نماز را بر پا داريم: ماده کرده بود دعوت کرد و از آن خورد و سپس گفتآخوراکی که 

برای ( صلی هللا عليه و سلم روی آن علت کھنگی سياه شده بود آب بر آن پاشيدم و سپس پيامبره حصير خود را که ب

َمادر سليم(پشت سر پيامبر صلی هللا عليه و سلم ايستاديم و پيرزن ) ضمير بن سعد الحميری(ايستاد و من و يتيم ) نماز ُ (

  .پشت سر ما ايستاد، و سپس پيامبر صلی هللا عليه و سلم دو رکعت نماز خواند و رفت
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   :يادداشت

توانند دو رکعت نماز با جماعت را بر  داماد ھنگام شب عروسی خويش  می عروس و :است در روايات اسالمی آمده  

  .پادارند،  ولی عروس بايد  پشت سر داماد ايستاده شود  نه ھمرديف با او

  

  چيست؟ تفاوت  زنان و مردان در نماز جماعت

در نماز جماعت در موارد زير تفاوت زنان و مردان : گفته است) ٣/٤٥٥المجموع ( هللا دركتاب ةرحم  امام نووی

  :است

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

  .ايستد  امام جماعت زنان برای زنان در وسط صف می  :دوم

ْعن ريطة الحنفية قالت أمتنا عائشة فقامت بي« : درحديثی آمده است  َْ َ َْ ْ َْ َ َ َ َُ َ ِ َّ ِ َِ ََ ََ َ َّ ْ َ ِنھن فى الصالة المکتوبةْ ِ َِ ُ ْ َ ْ َ َّ َّ ُ باب   سنن الدارقطنی ،(» َ

َّصالة النساء جماعة وموقف إمامھن ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ْ َ ً َ َ َ َِّ از ريطه حنفية روايت است که عائشة رضی هللا عنھا ما را در نمازفرض امامت ).َ

 ، ۴يث صحيح است ، إعالء السنن ، جلد اسناد اين حد: امام نووی در الخالصة فرموده. (کرد و در ميان زنان ايستاد 

و ھنگام نماز جماعت ھيچ زنی » وال تقدمھن امرأة ولکن تقوم فی وسطھن« : و حديث قبلی که آنحضرت فرمود) ٢۴۴

  .جلوی زنان ديگر نه ايستد بلکه وسط آنھا در ميان صف بايستد 

ايستد، به خالف مرد كه بايد در   مردان میھرگاه يك زن خواست پشت سر مردان نماز جماعت بخواند، پشت سر : سوم

  .كنار مردان بايستد

  .   ھای آخر است ھای آنان، صف ھرگاه در نماز جماعت با مردان شركت كردند، بھترين صف: چھارم

  .شود ًوضاحت تام  حرام بودن اختالط مردان و زنان كامال دانسته میه داليل که درفوق بدان اشاره شده از آن ب

  

  :ز وتر با جماعت خواندن نما

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

شود، زيرا پيامبر صلی هللا عليه و سلم  شود و چه نمازی که در آخر شب در ده شب اخير رمضان خوانده می خوانده می

که   کردند تا اينءصورت فرادی بود، ولی کم کم اصحاب به او اقتداه ، بخواند ھنگامی که نماز شب را در مسجد می

که نماز قيام الليل بر امتش فرض شود  جماعت بزرگی تشکيل شد، ولی سپس پيامبر صلی هللا عليه و سلم از ترس اين

 اين خواند، بنابراين عمر رضی هللا عنه ی میئتنھاه صورت جماعت ترک کرد و دوباره خودش آن نماز را به را ب آن

ديد متفرقه و يا گروه گروه نمازھای شبشان را بر پا   و مردم را که میاصل را ھنگام خالفتش برگرداند و احياء کرد

 و تشکيل اين نماز جماعت در قيام الليل در شب رمضان بود، که ھمان نماز دارند به تشکيل يک جماعت فراخواند می

ر شبھای رمضان با جماعت سنت است و پيامبر صلی هللا عليه و سلم به تراويح باشد، بنابراين خواندن نماز تراويح د

من قام مع امامه حتی ينصرف کتب له « : فرمايد که می صورتیه نماز شب جماعتی در رمضان تشويق کرده است ب

 امام از نماز که را بر پا کند تا اين) جماعت قيام الليل(کسی که ھمراه امامش نماز :  ، يعنی)روايت ائمة ستة(» قيام ليلة

  .فارغ شود، پاداش خواندن نماز تمامی شب را خواھد داشت

صورت جماعت بخواند ه ولی در غير رمضان خواندن نماز شب صورت جماعت سنت نيست، ولی اگر گاھگاھی ب

بر صورت جماعت بخواند، زيرا از پيامه  کسی در خانه مھمانی داشته باشد و با او نماز شب را بًممانعتی  ندارد، مثال

صورت مستمر نماز شب را با جماعت بخواند، لذا برخی از علماء  از قبيل ه صلی هللا عليه و سلم وارد نشده است که ب
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صورت ه نماز سنت ب « :گويد داند و می صورت مستمر بدعت میه ابن تيمية رحمة هللا عليه نماز شب را با جماعت ب

و قيام ) طلب باران(ت از قبيل نماز کسوف و استستقاء يکی از آنھا که نماز جماعتش سنت اس: جماعت دو نوع ھستند

صورت جماعت خوانده شوند، ھمانطور که در سنت پيامبر صلی هللا عليه و ه الليل رمضان، و اين نمازھا بھتر است ب

صورت جماعت خواندن سنت نيست مانند نماز شب و سنتھای رواتب ه ی ھستند که بئسلم وارد شده است، و دوم، نمازھا

ه ز ضحی و تحية مسجد و مانند اينھا، و اين نمازھا را اگر بعضی اوقات با جماعت بخواند جائز است، ولی اگر بو نما

صورت مستمر با جماعت خوانده شوند مشروع نيست و بدعت ناپسندی است، زيرا پيامبر صلی هللا عليه و سلم و 

وانده اند، و پيامبر صلی هللا عليه و سلم در خ صورت جماعت نمیه صحابه و تابعين برای نمازھای رواتب با يکديکر ب

 ی میئخواند و نماز شب را به تنھا صورت جماعت میه برخی اوقات اين نمازھای سنت را با گروه اندکی از صحابه ب

خواند، ولی ھنگامی که ابن عباس شب ھنگام نزد پيامبر صلی هللا عليه و سلم بود با ايشان نماز شب را با جماعت 

شب با حذيفه نماز جماعت خواند، و شب ديگری با ابن مسعود نماز جماعت خواند، و ھمچنين شبی با خواند، و يک 

صورت جماعت خواند و ھمچنين با انس و مادرش و يک يتيم نماز جماعت ه عتبان بن مالک انصاری نماز را ب

  )الفتاوی الکبری(خواند   صورت فرادی میه خواندند، و عموم نمازھای سنتش ب

ه اگر گاھگاھی نماز شب را در غير رمضان با دوستان و يا اشخاص ديگر مانند ھمسرش و يا ديگران ببنابراين 

صورت مستمر چنين کاری را انجام ندھد زيرا استمرار در خواندن نماز ه صورت جماعت بخواند اشکالی ندارد، ولی ب

ه دداين نيز چنين کاری را انجام نصورت جماعت از سنت پيامبر صلی هللا عليه و سلم نيست و صحابه و تابعه سنت ب

  .اند

  

  :فضيلت تکبير االحرام امام 

فضليت تکبير االحرام  ،خواھم خدمت خوانندگان محترم تقديم بدارم  مھمی که در اخير اين باب  میعاتويکی ازموض

  .باشد  امام می

خود را به ھنگام تکبيرة  امور مستحب و سنت، ھمين است که شخص مسلمان برای ادای  نماز جماعت بايدۀاز جمل

 اسالمی وارد یت متعددی از علمااکه در شرع اسالمی در فضيلت اين موضوع رواي طوری. االحرام امام برساند 

  : ازجمله  امام ترمذي از انس بن مالک رضي هللا عنه در اين مورد  چنين روايت فرموده است ،گرديده است

ِن صلى  أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة األولى ، كتبت له براءتان َم«: رسول هللا صلي هللا عليه وسلم فرمود َِ ََ َ َ َ َ َ َ َ َُ َُ َْ ِ ِ ِ ِ ُِ َُّ ْ ْ ُ ِ ْ ٍْ َ ََ ً ْ ْ َ َّ َّ :

ِبراءة من النار ، وبراءة من النفاق َ ِّ ْ ِْ ٌِ َّ ٌَ َ ََ َ َ که  چھل روز نمازش را در جماعت با تکبيره  ھرشخصی«: يعني) ٢۴١(ترمذي » َِ

صورت موقوف ه اين حديث ب.»نجات از آتش جھنم و برائت از نفاق : شود يش دو برائت نوشته مياإلحرام بخواند، برا

ازحضرت  انس بن مالک رضي هللا عنه روايت شده وبرخی از علماء اين حديث را مرفوع دانسته اند ، ولي امام ترمذي 

 .  ن و مرفوع دانسته استو دارقطني گفته اند که موقوف بودن حديث راجح است، وشيخ الباني حديث را حس

  ! محترم ۀخوانند

شرح ه برخی از فضايل که از طرف سلف صالح در مورد تکبيرة االحرام امام درنماز جماعت روايت گرديده است  ب

  . باشد ذيل می

بدر اشتراک  ۀشنيدم مردي از اصحاب پيامبر صلي هللا عليه وسلم ، و او کسي بود که در غزو : مجاھد گفته است -١

  آيا به نماز جماعت ما رسيدي؟: شت، به پسرش مي گفتدا
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  .بلی: فرزندش گفت

  به تکبيرة االحرام آغازين ھم رسيدي؟: مرد گفت

  .خير: پسر گفت

مصنف عبد الرزاق  .(را از دست نمي دادي، براستي که از صد شتر سياه چشم برايت بھتر بود اگر آن: پدرش گفت

)٢٠٢١(. 

به مدت پنجاه سال تکبيرة االحرام آغازين : فرمايد رود می شمار میه ه از کبار تابعين ب هللا کة سعيد بن مسيب رحم-٢

  . )١۶٣ /٢(حلية األولياء  . (جماعت را از دست ندادم

را از دست ) نماز جماعت(ش نزديک به ھفتاد سال تکبيرة االحرام اول يکاکا:فرمايد   وکيع  استاد امام شافعي می-٣

   . )٧۵۵(مسند ابن الجعد  . ( کمتر از او بودم و نديدم که او رکعتي را از دست داده باشدنداد، و من نزديک به دوسال

ھرگاه کسي را ديدي که نسبت به دريافتن تکبيرة االحرام آغاز جماعت :  و از إبراھيم نخعي روايت است که گفت-۴

  . )٢١۵ /۴  (حلية األولياء). (يعني خيري در او نيست(سستي مي کند، دستت را از او بشور 

کسي که تکبيرة االحرام اول را درنيابد پس انتظار خير آنرا نداشته : شنيدم که وکيع مي گفت:  يحيي بن معين گفت-۵

  . )٢۶۵٢(شعب اإليمان  للبيھقي ( باشد 

لخيص الت.(»آثار منقول زيادي از سلف در مورد فضيلت دريافتن تکبيرة االحرام وارد است« :ابن حجر رحمه هللا گويد

  .بنابراين بايد نسبت به رسيدن تکبيرة الحرام آغازين امام در نماز جماعت حريص بود. )١٣١ /٢(الحبير  

 

  :يافت فضيلت تکبير االحرم  امام  درۀطريق

  :فرمايند دست ارد علماء در مورد میه تواند فضيلت تکبيرة االحرام را ب موم چگونه میأکه م در مورد اين

خير أموم بدون تأرا دريافته است و بايد تکبير م ر وقت گفتن تکبيرة االحرام امام، فضيلت آنموم با حضورش دأم: اول

  .بعد از تکبير امام باشد

  .که ھنوز امام شروع به فاتحه نکرده دريافته است را تا زماني موم فضيلت آنأم: دوم

رسد، او فضيلت تکبيرة االحرام را دريافته پايان برساند به وي به که امام قرائت فاتحه را ب موم قبل از اينأھرگاه م: سوم

تا «: که ھنگامي که از او در مورد حدود تکبيرة االولي مي پرسند او جواب مي دھد و اين قول وکيع است چنان. است

  . )٣/٢١٩(لألصبھاني ( »طبقات المحدثين«.»که ھنوز امام قرائت فاتحه را تمام نکرده است زماني

م قيام رکعت اول به امام برسد، او فضيلت تکبيرة الحرام را دريافته است زيرا محل و موم در ھنگاأھرگاه م: چھارم

  .وقت تکبيرة االحرام، قيام رکعت اول است

که امام به رکوع رکعت اول  موم فضيلت تکبيرة االحرام را تا زمانیأم: فرمايد می) رح (امام صاحب ابو حنيفه : پنجم

   .)٢٠۶/ ۴(،   المجموع  )١١ /٣(،   الفتاوى الھندية  )۴/١٣١(د المختار ر.(تواند  ورده میآدست ه ب ،رسد می

موم با حضورش أم (، کهنظر مي رسد که قول  صحيح دراين مورد قول اول استه  فوق ، بۀگانجاز مجموع نظريات پن

) .بعد از تکبير امام باشدخير أموم بدون تأرا دريافته است و بايد تکبير م در وقت گفتن تکبيرة االحرام امام، فضيلت آن

  . از جمله امام صاحب شافعی ، امام صاحب حنبل نيز مي باشدءواين  قول جمھور علما

  :فرمايد  امام نووي می
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موم بر رسيدن به تکبيرة االحرام آغازين امام محافظت و تداوم داشته باشد، و چندين قول در مورد أمستحب آنست که م«

تکبيرة االحرام امام در آغاز نماز  ۀموم شاھد و شنوندأه صحيح ترين آنھا آنست که موقت دريافتن آن وارد شد است ک

روضة . (» ...که بعد از آنزمان برسد ديگر فضيلت آنرا از دست داده است باشد و او نيز بعد از وي تکبير بگويد، چنان

  .)۴۴۶ /١(الطالبين وعمدة المفتين  

   :و امام ابن رجب گويد

را  تکبيرة االحرام امام ھمراه او نباشد پس او فضيلت آن ۀکه  در لحظ ارث از امام احمد ذکر کرده؛ کسیابراھيم بن ح«

  .»درنيافته است

را دريابد، پس او فضيلت تکبيرة االحرام با ) بعد از فاتحه(کسي که با امام خود آمين : وکيع گفته است« : ومی افزايد 

فضيلت تکبيرة االحرام جز با رسيدن به تکبيرة : اين گفته را رد کرده و مي گويدولي امام احمد . امام را دريافته است

   .االحرام امام حاصل نمي شود

  :  هللا مي گويدةو ابن مفلح رحم

الفروع  . (». گفتن تکبير امام حاصل نمي شودۀفضيلت تکبيرة االحرام اول جز با حضور در لحظ: جماعتي گفته اند«

  . )١/۵٢١(البن مفلح 

موم در ھنگام تکبير امام و گفتن أرسيدن به تکبيرة االحرام امام فضيلت است، و اين امر با حضور م« : و حجاوي گفته

   ».تکبير توسط او بعد از تکبير امام حاصل مي شود

  :شيخ صالح فوزان مي گويد

  )١/١۴٠(ملخص الفقھي  ال(» .موم در ھنگام تکبير امام حاصل نمي شودأفضيلت تکبيرة االحرام جز با حضور م«

ي تا فضيلت تکبيرة ئسنت آنست که ھرگاه امام تکبير گفت تو نيز بعد از وي تکبير بگو«:فرمايد  و شيخ ابن عثيمين می

ھرگاه : يعني» إذا كبر فكبروا«:که از پيامبر صلي هللا عليه وسلم ثابت شده که فرمود دست آوري، چنانه االحرام را ب

بر ترتيب و تعقيب داللت دارد، يعني از لحظه اي » فکبروا«در ) فاء(يد، حرف ئز تکبير بگوامام تکبير گفت پس شما ني

قطع مي شود، تو نيز تکبير بگو و نبايد در آن لحظه به چيز ) هللا اکبر(در ) راء(که امام تکبير مي گويد و صوت او با 

ل به اين موارد در آن لحظه باعث خواھد شد تا ديگري مشغول باشي، نه دعا و نه سخن گفتن با پھلوي خود، زيرا اشتغا

 .)٢/١٩٢(لقاء الباب المفتوح  .(»فضيلت تکبيرة االحرام را از دست بدھي

 


