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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی « امــيـن الـديــنداکتر الحاج 

 ٢٠١۴ اکتوبر ٢٠

  

   ونماز در اسالمعبادتوم ـمفھ

٣ 
  :معنای لغوی نماز

  :ش می فرمايد   هللا سبحانه وتعالى به پيامبرکه اى خير مى باشد طوریمعناى لغوى نماز دع

 خير ی دعااً واقع) رآعمل ه يعنى درحقشان دعاى خير ب( صالت فريست بر آنان ، ْ« َوَصلِّ َعلَيِھْم إِنَّ َصاَلتََك َسَكٌن لَھُم« 

  .بردبارى است  و تو  برای آنھا باعث وقار

 است که تعليم از جانب پروردگار وپيامبر صلی هللا عليه وسلم برای ما یاعمال وگفتاراما نماز در شريعت عبارت از 

  .خاتمه می پذيرد) سالم گفتن(آغاز وبا تسليم ) هللا اکبر(نماز با تکبير . عمل آمده است ه ب

  

  :کيفيت فرض گرديدن نماز

تاريخ . ه نزد پروردگار فرض گرديده استصلى هللا عليه وسلم، ب نماز درشب معراج رسول اكرم،: نويسند محدثين می

يعنى به سال ھشتم  : ميالدی۶١۶ پنج سال قبل از ھجرت مى گويند، كه اين به بيست وھفتم ماه رمضان سالآن را تقريباً 

  . آشكار شدن نبوت محمد صلی هللا عليه وسلم  برابرمى آيد

 كردن نماز ءسبب اداه ارش مستحكم مى كند و او ببنده را با پروردگ ۀعالق كه حكمت در فرضيت بودن نمازاين است،

شگر گذارش را از  ۀبند اين عمل سبب رضايت پروردگار شده او تعالى اين. خالق مھربانش را شكر سپاس مى گويد

  .نعمتھاى دنيوى و اخرويش بھرور مى سازد

  »إن عذابی لشديدإلن شكرتم ألزيدنكم و إلن كفرتم «: فرمايد ی خاصی میئن با زيباأقرآن عظيم الش

و اگر ناسپاسى كرديد پس بدانيد عذاب من . يعنى اگر شكر گذار گرديديد البته نعمتھايم را به شما افزون خواھم كرد(

  ). بسيار سخت مى باشد

اما آن منفعتھاى شخصى، كه نماز گذار به سبب خواندن نماز كسب مى كند اين است، كه اگر آن را با اخالص بخواند 

  . باالى خود هللا سبحانه وتعالى را نظارت كننده مى بيندھميشه در 
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  ومنکر باز میءرساند ، اينست که نماز، انسان را از فحشا  که نماز برای انسان مییيکی از منفعت ھای بسيار مھم

حشاء وأقم الصالة إن الصالة تنھى عن الف«  :فرمايد  می) ۴۵  تآي:  العنكبوتۀدر سور(ن أقرآن عظيم الش:  دارد

  ).ى وناپسند منع مى نمايدئبدرستى نماز از كارھاى بى حيا! او برپا بدار نماز ر(  »والمنكر

»   من لم تنھه صالته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من هللا إال بعدا وفی رواية فال صالة له« : ديگری آمده است ودر حديث

ى و ناپسند منع ننمايد او را از هللا تعالى ئز كارھاى بى حيااھركه را نمازش  )فوعا وموقوفارواه الطبرانی وغيره مر( 

چون مسلمان عاقل و مخلص . ودر روايتى چنين آمده كه نمازش درست نشود. به جز دورى ديگر چيزى نتيجه نباشد

ه هللا تعالى زيرا او خوب مى داند، ك. ھميشه مى كوشد تا ھيچ كار بدى را انجام ندھد تا نمازش نزد خداوند نامقبول نشود

  . نماز راسبب نجات او گردانيده  است وگر نه هللا تعالى ھيچ احتياجى به نماز وى ندارد

اما فايده ھاى اجتماعى . كند و نخواندنش چيزى را از او كم نكنددر ذات وصفات هللا تعالى زياد نخواندن نماز چيزى را 

  .نماز بسيار بزرگ اند

روايت است که   )رضی هللا عـنه(از انس بن مالک  از ء در حديثیرشب اسراددرمورد کيفيت فرض گرديدن نماز 

که به مکه  ھنگامی« : کرد که فرمودند روايت می )صلی هللا عليه وسلم(ازپـيغمبر خدا  )رضی هللا عـنه(ابوذر :گفت

ن آبعد از آب زمزم شست،داخل گرديد، سينه ام را گشوده وبه  » عليه السالم« يلئبودم سقف خانه ام شکافته شده وجبر

 ن دستم را آاز بعد شکاف سينه ام را بست  طشتی راکه پُراز حکمت وايمان بود ، آورده ودر  سينه ام خالی کرده  و

 :باز کن ، دربان گفت: يل به دربان آسمان گفتئبه سوی آسمان عروج نمود، چون به آسمان اول آمدم ، جبر گرفته و

  .ل ھستم يئيل گفت من جبرئکيست ؟ جبر

  . باشد ھمراھم می )صلی هللا عليه وسلم(مـحـمـد  !بلی : کسی ھمراھت ھست ؟ گفت : گفت

ودربان ، درب را گشود ، چون به آسمان دنيا باال شديم ، ديديم شخصی . بلی : آيا او مبعوث شده است ؟ گفت : گفت

کند می  طرف راستش نگاه میه چون بطرف چپش قراردارند ، ه مردمانی ب طرف راستش و ه مردمانی ب نشسته و

  : وگفت) مارا مخاطب قرار داده(گيـريد،  طرف چپش می بيند میه خندد، وچون ب

  اين شخص کيست ؟: يل پرسيدم ئپيامبر نيکو کار ، وفرزند نيکو کارم خوش آمديد، ازجبر

دش می باشد، اح اوالارو دارند،طرف راست و چپش قراره که ب واين چيزھائی است  )عليه السالم ( )آدم( اين: گفت 

طرف ه اھل دوزخ ھستند ، چون ب: باشند  طرف چپش میه که ب و آنھائی اھل جنت : طرف راستش ھستنده که ب آنھائی

  .گيـر يد کند می طرف چپش نگاه میه راستش می بيند می خندد، وچون ب

ربان آسمان اول گفته بود ، تکرار نموده ودرب ن مرا به سوی آسمان دوم برده وبه دربان ھمان چيزی را که دآ بعد از

   .﴾ .را کشود

: درآسمانھا  صلی هللا عليه وسلمپيامبر  برايش گفته است که )رضی هللا عـنه( که ابوذر: گويد  می )رضی هللا عـنه( انس

ست، فقط ھمين قدر تواناماکن آنھارامشخص کرده ن صلوات الـله عنه،) ابراھيم(و  )عيسی( ،) موسی(، ) ادريس(،) آدم(

 عليه السالم رادر آسمان ششم  ابراھيم  رادرآسمان دنيا ، و  عليه السالم آدم پيامبر صلی هللا  عليه وسلم ، به خاطر داشت

  .ديده اند

نزد ادريس عليه السالم  پيامبر صلی هللا عليه وسلم   با يلئچون جبر: روايت است که گفت) رضی هللا عـنه(  از انس

 :پرسيدم:گويند می پـغمبر نيکو کار ، وبرادر نيکو کارم خوش آمديد، پيامبر صلی هللا عليه وسلم  : فت رسيدند گ

 .اين ادريس است : گفت )عليه السالم ( يلئجبر .﴾ ﴿اين شخص کيست ؟ 

: يد، پرسيدمپيامبر  نيکو کار، وبرادر نيکو کارم خوش آمد: رسيديم ، واو ھم گفت )عليه السالم( ن نزد موسی آاز بعد 

   .﴿اين کيست ؟﴾
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 .است) عليه السالم( اين موسی: گفت

 :پيامبر  نيکو کار، وبرادر نيکو کارم خوش آمديد، پرسيدم: رسيديم ، واو ھم گفت )عليه السالم ( ن نزد عيسی آاز بعد

 .است ) عليه السالم ( اين عيسی: گفت .اين کيست ؟﴾﴿

 :پيامبر  نيکو کار، وفرزند نيکو کارم خوش آمديد، پرسيدم:  واو گفت رسيديم  )عليه السالم ( ن نزد ابراھيم آاز بعد 

 .است) عليه السالم( اين ابراھيم: گفت .﴿اين کيست ؟﴾

: گفتند  می )رضی هللا عـنه(  )ابوحـَبـَۀ انصاری( و )رضی هللا عـنھما ( ابن عباس: گويد  می )رضی هللا عـنه( انس 

 .﴾ .شنيدم را ميـ) مالئکه(اقالم  ده شدم که آوازبعدازآن تاجائی بر﴿:  فرموده اندپيامبر صلی هللا عليه وسلم

  :فرمودند پيامبر صلی هللا عليه وسلم  :گويد می )رضی هللا عـنه( انس بن مالک  

  که نزد موسی   پـِنـجاه وقت نماز، فرض گردانيد، باھمين حکم برگشته تا آن  ﴿خداوند بر اُمت من 

سوی ه واپس ب: پـنجاه وقت نماز، گفت: خداوند بر امت تو چه چيز فرض نمود ؟ گفتم : رسيدم ، پرسيد ) مالسالعليه (

 باز   وخداوند متعال قسمتی از آن را ساقط نمود، پروردگارت برگرد، چون امت تو طاقت اين را ندارند، برگشتم

نزدپروردگارت برگرد، چون امت تو : قط نمود، گفت خداوند متعال قسمتی از آن را سا: برگشته و نزد موسی آمده وگفتم

ز نزد موسی آمده و باز برايم با: بازخداوند متعال قسمتی از آن را ساقط نمود ، گفت  طاقت آن را ندارند، برگشتم و

  و،) درعدد(اين پنج است : نزدپروردگارت برگرد، زيرا امت تو طاقت آن را ندارند ، باز برگشتم ، وبرايم گفت: گفت

نزدپروردگارت برگرد، :  گفت ، واين گفته ام تغيير پذير نيست، باز نزد موسی آمده و او برايم)درثواب( پنجاه است

  .کنم از پروردگارم حيا می: گفتم

 

  :حکم نماز در اسالم

. ستکه در فوق متذکر شديم قرآن، سنت و اجماع امت، نماز را بر ھر مسلمان عاقل و بالغ، فرض گردانيده ا طوری

  .سر می برد، فرض نيسته فقط بر زنی كه در دوران حيض يا نفاس ب

يَن ُحنَفَاءَ  « :فرمايد خداوند می َ ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ الَةَ  َوَما أُِمُروا إاِلَّ لِيْعبُُدوا هللاَّ َكاةَ َوَذلِكَ  َويْؤتُوا َو يقِيُموا الصَّ ۀ سور(» ِديُن اْلقَيَمة الزَّ

كه خداوند را مخلصانه و حق گرايانه پرستش نمايند و فقط بر   آنان دستور داده نشده است مگر اينو به( ) ۵ تبينه  آي

  ).ين راست و درستئو اين است آ. دارند و زكات بدھنددين او باشند و نماز را بر پای 

الَةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن ِكتَابًا َمْوقُو« :ی ديگرمی فرمايدئو درجا ھمانا نماز بر () ١٠٣ تآي:  نساءۀسور. ( » تًاإِنَّ الصَّ

  ).مؤمنان فرض است و اوقات معينی دارد

و به آنھا اعالم كن كه خداوند در «: را به يمن فرستاد، فرمودصلی هللا عليه وسلم حضرت معاذ ھنگامی كه نبی اكرم 

  ).۵٠ ومسلم ١٣٩۵بخاری (» ماز بر آنھا فرض گردانيده استشبانه روز، پنج ن

الِة  «   : فرمود) ص(نبی اكرم :  می گويد) رض(بن عمرا ُ و َإِقَاِم الصَّ بُنِی اإِلْسالُم َعلَى َخْمٍس َشھَاَدِة أَْن ال إِلَهَ إاِل هللاَّ

َكاِة َوَصْوِم َرَمَضان و الحج لَِمِن استََطعتُم   )١۶(و مسلم ) ٨(بخاری . ( »و َإِيتَاِء الزَّ

  :شده استاسالم بر پنج چيز بنيان گذاری 

  . جز هللا، وجود ندارده كه ھيچ معبودی ب ـ شھادت وگواھی دادن بر اين١

  .ـ برپاکردن   نماز٢

  .ـ پرداخت زكات٣

  .ـ روزه گرفتن ماه مبارک رمضان۴

  .»را دارد ـ حج بيت هللا برای كسی كه استطاعت آن۵
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ُ َعلَى «:  فرمودم صلی هللا عليه وسلشنيدم كه رسول هللا :  می گويد) رض(عبادة بن صامت  َخْمُس َصلََواٍت َكتَبَھُنَّ هللاَّ

ِ َعْھٌد أَْن يْدِخلَهُ اْلَجنَّةَ  خداوند، پنج نماز بر «. »اْلِعبَاِد فََمْن َجاَء بِِھنَّ لَْم يَضيْع ِمْنھُنَّ َشيئًا اْستِْخفَافًا بَِحقِِّھنَّ َكاَن لَهُ ِعْنَد هللاَّ

 نمايد و ضايع نگرداند، خداوند، عھد نموده است كه ءنھا را بدون استخفاف، اداھر كس، آ. بندگانش، فرض نموده است

  .»او را وارد جنت نمايد

  .كنيم  میء فرضيت نماز بسيار زيادند كه ما به ذكر ھمين اندازه اكتفاۀآيات و احاديث دربار

بخاری ) ۴) .   (٣/۶(نی ابن قدامه المغ.( ھمچنين امت اسالم بر فرض بودن پنج نماز در شبانه روز، اجماع نموده اند

  .). و مسلم) ١/١١۴(

سر می برند، فرض نيست زيرا رسول اكرم ه اما نمازھای پنج گانه بر زنانی كه در دوران عادت ماھيانه و يا نفاس ب

يعنی مگر نه اين است كه زن، در دوران عادت .»ألَيَست إَِذا حاَضت لَم تَُصلِّ َو لَم تٌَصم«:  فرمودصلی هللا عليه وسلم

  ماھانه، نماز نمی خواند و روزه نمی گيرد؟

  

  :مقام نماز در اسالم

  :و داليل آن عبارتند از. ی برخور دار استئمقدس اسالم از جايگاه بسيار واالنماز در دين 

  . و بايد دانست كه دين بدون اين ستون، برپا نمی شود. ـ نماز، ستون دين است١

الةُ َوِذْرَوةُ َسنَاِمِه اْلِجھَاد« :  فرمود هللا عليه وسلم   صلیاكرم  نبی: گويد  می معاذ .  »َرْأُس األَْمِر اإِلْسالُم َوَعُموُدهُ الصَّ

و بايد دانست كه اگر ستون بيفتد، ساختمان، . » آن، جھاد می باشدۀو قل. رأس امور اسالم و ستون آن، نماز است«يعنی 

  .واھد شدنابود خ

اين حديث، حسن و :  آن، گفته استۀو ترمذی دربار)  . ۵/٢٣١(و احمد ) ٢/١٣١۴(و ابن ماجه ) ٢۶١۶(ترمذی ( 

  .)تحسين نموده است) ٢/١٣٨(را در ارواء القليل  صحيح است و آلبانی نيز آن

  . سان، به نمازش، بستگی  دارد و خوبی و بدی اعمال ان خاطر آن محاسبه می شود، نماز استه ـ اولين عملی كه بنده ب٢

ُل َما يَحاَسُب بِِه اْلَعْبُد يْوَم اْلقِياَمِة َصالتُهُ فَإِْن  (:  فرمود صلی هللا عليه وسلم   رسول هللا: روايت می كند انس بن مالك أَوَّ

ُ ُسْبَحانَهُ  ٍع فَأَْكِملُوا بِھَا َما َضيَع ِمْن أَْكَملَھَا ُكتِبَْت لَهُ نَافِلَةً فَإِْن لَْم يُكْن أَْكَملَھَا قَاَل هللاَّ  لَِماَلئَِكتِِه اْنظُُروا ھَْل تَِجُدوَن لَِعْبِدی ِمْن تََطوُّ

شود، نماز  خاطر آن، محاسبه میه اولين چيزی كه در روز قيامت، بنده ب«) فَِريَضتِِه ثُمَّ تُْؤَخُذ اأْلَْعَماُل َعلَى َحَسِب َذلِكُ 

 ءطور كامل اداه  و اگر نمازش را ب حساب می آيده طور كامل، برايش به  نموده است، بءاگر نمازش را كامل ادا. است

 آن، كامل كنيد؟ بعد ۀوسيله ام، نماز نفلی دارد كه فرايضش را ب ببينيد آيا بنده: گويد نكرده است، خداوند به فرشتگانش می

و ) ١۴٢۵(و ا بن ماجه ) ٨۶۶، ٨۶۴(ابوداوود  (.»گيرد  زكات و ساير اعمال به ھمين ترتيب، انجام میۀاز آن، محاسب

  ).٢/٣۵٣(و صحيح الجامع آلبانی ) ۵/٣٧٧، ٩٠٣، ۴/۶۵(احمد 

پس اگر نماز كه آخرين امر دين است، ضايع گردد، چيزی از . ـ آخرين چيزی كه از دين، ضايع می شود، نماز است٣

  .ماند آن، باقی نمی

ْساَلِم ُعْرَوةً ُعْرَوةً فَُكلََّما اْنتَقََضْت ُعْرَوةٌ ( :  فرمودليه وسلم صلی هللا عرسول هللا :  می گويد ابوامامه لَيْنقََضنَّ ُعَرى اإْلِ

اَلة لُھُنَّ نَْقًضا اْلُحْكُم َوآِخُرھُنَّ الصَّ . شوند ريسمانھای اسالم، يكی پس از ديگری، كنده می«.  )تََشبََّث النَّاُس بِالَّتِی تَلِيھَا َوأَوَّ

حاكميت (شود، حكومت  اولين ريسمانی كه كنده می. زنند كی كنده شود، مردم به ريسمانھای بعدی، چنگ میھر گاه، ي

  .»باشد است و آخرين آنھا، نماز می) اسالم
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اولين چيزی كه از ميان مردم، برداشته می شود، امانت «: و در روايتی ديگر، رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود

. »شود كه ھيچگونه خيری نداشته باشد ه باقی می ماند، نماز است و چه بسا نمازگزاری يافت میاست وآخرين چيزی ك

  . را صحيح دانسته است آن) ٧/٢٣٨(و آلبانی در إرواء القليل ) ٣٢١، ٣١١، ۶/٢٩٠(احمد (

  :آخرين وصيت پيامبر اسالم  به امتـش، نماز بود -۴

  . امتش را به آن، وصيت كرد عليه وسلم صلی هللانماز، آخرين وصيتی است كه نبی اكرم 

  اين بود كه صلی هللا عليه وسلميكی از آخرين وصيت ھای رسول هللا : فرمايد   ام سلمه رضی هللا عنھا در حديثی می

ِ َصلَّى اللَّھم َعلَيِه َوَسلََّم ي« الةَ َوَما َملََكْت أَيَمانُُكْم َحتَّى َجَعَل نَبِی هللاَّ الةَ الصَّ   .»لَْجلُِجھَا فِی َصْدِرِه َوَما يفِيُص بِھَا لَِسانُهُ الصَّ

َواْذُكْر «  : فرمايد ی كه میئكند ستوده است آنجا  بدان امر میاش را  كنندگان نماز و كسی را كه خانوادههـ خداوند، اقام۵

َكاِة َوَكاَن ِعْنَد َربِِّه َمْرِضيا)۵۴(فِی اْلِكتَاِب إِْسَماِعيَل إِنَّهُ َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسوالً نَبِيا الَِة َوالزَّ  »  َوَكاَن يأُْمُر أَْھلَهُ بِالصَّ

  ).۵۵ و۵۴آيات: مريمۀسور(

خانواده اش را ھمواره به خواندن   و  و پيامبر واال مقامی بود او در وعده ھايش راست. ن از اسماعيل ياد كنآو در قر(

  ).نزد پروردگارش، مورد رضايت بودنماز و دادن زكات، دستور می داد و 

إِنَّ اْلُمنَافِقِيَن « : فرمايد چنانچه می. نمايند، مذمت نموده است كنند و نماز را ضايع می ـ خداوند، كسانی را كه تنبلی می۶

الَِة قَاُموا ُكَسالَى يَراُءوَن النَّ  َ َوھَُو َخاِدُعھُْم َوإَِذا قَاُموا إِلَى الصَّ َ إاِلَّ قَلِيالً يَخاِدُعوَن هللاَّ  ۀسور.( » اَس َوالَ يْذُكُروَن هللاَّ

 و ھنگامی كه برای نماز  ن، خدا را فريب می دھند در حالی كه خداوند، آنان را فريب می دھديھمانا منافق( )١۴٢:نساء

  ).كنند ی م  و خدا را فقط اندكی ياد خوانند  و برای نشان دادن مردم، نماز می خيزند با سستی و تنبلی بر می

  . ـ بزرگترين ركن و ستون اسالم بعد از شھادتين، نماز است٧

بُنِی اإِلْسالَم َعلَى َخْمٍس َشھَاَدِة أَْن «:  فرمودصلی هللا عليه وسلم نبی اكرم: گويد می) عنھما هللا رضی(عبد هللا بن عمر 

الةِ  إاِل إِلَهَ  ال سول هللا َوإِقَاِم الصَّ ُ وأنَّ ُمحَمداً رَّ َكاِة َوِصياِم َرَمَضاَن َوَحجِّ اْلبَيتِ هللاَّ   .» َوإِيتَاِء الزَّ

  :اساس اسالم بر پنج چيز بنا نھاده شده است

  .  خداستۀ  فرستاد صلی هللا عليه وسلمجز هللا، وجود ندارد و محمده كه ھيچ معبودی ب ـ شھادات وگواھی دادن بر اين١

  . ـ برپا داشتن نماز٢

  . ـ پرداخت زكات٣

  .ۀ ماه مبارك رمضانـ روز۴

  ) .١۶(و مسلم ) ٨(بخاری . (لحرامـ حج بيت هللا ا۵

و در زمين، فرض ) ع(جبرئيل ۀ واسطـه را ب كند، اينست كه خداوند، آن ـ يكی از اموری كه بر عظمت نماز داللت می٨

  .را فرض نمود نگرداند بلكه بدون واسطه در شب معـراج و باالی ھفت آسمان، آن

ی برخوردار است، خداوند اعمال رستگاران را با نماز آغاز نموده و با نماز به ئكه نماز از اھميت بسيار واالنجا ـ و از آ

َوالَِّذيَن ھُْم َعْن اللَّْغِو )٢(الَِّذيَن ھُْم فِی َصالَتِِھْم َخاِشُعونَ )١(قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن  « : فرمايد كه می پايان رسانيده است چنان

َكاِة فَاِعلُونَ  َوالَِّذيَن ھُمْ )٣(ونَ ُمْعِرضُ  إاِلَّ َعلَى أَْزَواِجِھْم أْو َما َملََكْت أَيَمانُھُْم فَإِنَّھُْم َغيُر )۵(َوالَِّذيَن ھُْم لِفُُروِجِھْم َحافِظُونَ )۴(لِلزَّ

َوالَِّذيَن ھُْم َعلَى ) ٨(ھُْم ألََمانَاتِِھْم َوَعْھِدِھْم َراُعونَ َوالَِّذيَن )٧(فََمْن اْبتََغى َوَراَء َذلَِك فَأُْولَئَِك ھُْم اْلَعاُدونَ )۶(َملُوِمينَ 

   ).٩ا ـ : مؤمنون ۀسور.(  » يَحافِظُونَ  َصلََواتِِھمْ 

 زكات  گردانند  روی می  و از كارھای بيھوده  خشوع دارند آن كسانی كه در نمازشان. ھمانا مؤمنان، رستگار شدند(

كه در اين صورت، قابل . جز ھمسران و كنيزان خوده كنند ب می  اھايشان را حفاظت پردازند و شرمگ اموالشان را می
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ـ ھمچنين مؤمنان رستگارـ كسانی ھستند كه . و كسانی كه غير از اين را دنبال كنند، آنان تجاوزكارند سرزنش نيستند

  ).دكنن كنند و از نمازھايشان محافظت می امانت دارند و به عھد و پيمان خود، وفا می

 و پيروانش دستور داده است كه خانواده ھای خود را به خواندن نماز، امر صلی هللا عليه وسلم ـ خداوند به نبی اكرم ١٠

الَِة َواْصطَبِْر َعلَيھَا الَ نَْسأَلَُك ِرْزقًا نَْحُن نَْرُزقَُك َواْلَعاقِبَةُ لِلتَّْقَوى« : كنند خانواده ات ).(١٣٢: طهۀسور. ( » َوْأُمْر أَْھلََك بِالصَّ

خواھيم بلكه ما به تو روزی  ما از تو روزی نمی.  استقامت كن  امر كن و خود نيز بر خواندن آن را به خواندن نماز

  ).انجام از آن پرھيزگاری است دھيم و سر می

اَل «:  فرمودصلی هللا عليه وسلم نبی اكرم : دي می گو عبد هللا بن عمر ِة َوھُْم أَْبنَاُء َسْبِع ِسنِيَن ُمُروا أَْوالَدُكْم بِالصَّ

قُوا بَينَھُْم فِی اْلَمَضاِجع فرزندانتان را در سن ھفت سالگی، به خواندن نماز وادار « »َواْضِربُوھُْم َعلَيھَا َوھُْم أَْبنَاُء َعْشٍر َوفَرِّ

و احمد ) ٤٩٥(ابوداوود  (.»خاطر نماز، تنبيه كنيد و محل خواب آنھا را جدا كنيده كنيد و در ده سالگی، آنھا را ب

  .صحيح دانسته است) ١/٢٦٦و ٢/٧(را در ارواء القليل  و آلبانی آن) ١٨٧، ٢/١٨٠(

. جای آورده   نماز  را فراموش كند، دستور داده شده است تا قضای آن را بۀيا ھم اقام ـ به كسی كه درخواب بماند و١١

  . رساند و اين امر ، اھميت نماز را می

 .»َمْن نَِسی َصالةً فَْليَصلھاِ إَِذا َذَكَرھَا ال َكفَّاَرةَ لَھَا إاِل َذلِكَ «:  فرمودصلی هللا عليه وسلم  نبی اكرم:  می گويد  انس بن مالك

) قضا آوردن(ای جز اين  زيرا نماز، كفاره. را بخواند يادش آمد، آنه ھر كس نمازی را فراموش كرد، ھنگامی كه ب(

  .»ندارد

  : ری در صحيح مسلم، چنين آمده است كه رسول اكرم فرمود  ديگو در روايت

اش  ھر كس نمازی را فراموش كرد يا خواب رفت، كفاره(» َمْن نَِسی َصاَلةً أَْو نَاَم َعْنھَا فََكفَّاَرتُھَا أَْن يَصلِّيھَا إَِذا َذَكَرھَا«

  ) . ٦٤٨(و مسلم ) ٥٩٧(روايت بخاری . (»را بخواند آن) يا بيدار شدن(اينست كه ھنگام ياد آمدن 

كه به ھوش آمد،  بعد از اين(ھوش شود، حكم كسی را دارد كه خواب رفته باشد  ھمچنين، كسی كه سه روز يا كمتر، بی

روايت شده ) رضی هللا عنھم(و اين مطلب از عمار، عمران بن حصين و سمره بن جندب ) نمازھای فوت شده را بخواند

  ).٥٢ ـ ٢/٥٠(و المغنی ) ٣/٨ (الشرح الكبير ابن قدامه (.است

 آوردن نمازھای فوت شده، الزم نيست زيرا شخصی كه بيشتر ءولی اگر دوران بيھوشی، بيشتر از سه روز باشد، قضا

  . از سه روز بيھوش شود، در زوال عقل به انسانی كه ديوانه است شباھت دارد

  . )يدئمطالعه فرما)٢/٤٥٧(بن عبدهللا  فتاوای شيخ عبدالعزيز ۀ درمجموعيدتوان تفصيل موضوع را می(

  

 :تتبع ونگارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی « امــيـن الـديــنالحاج 
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