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تر الحاج  » سعيد افـغــانی–سعـيـدی   «امــيـــن الـديــنداک

  ٢٠١٢ می ١٠

  

   چشم در نماز وضعيت
 

 سنت عملی پيامبر ۀنگاه کردن به محل سجده از جمل م باز واکثريت علماء اتفاق نظر دارند كه نماز خواندن با چش

 مكروه،   نماز به چشم بسته  از جانب ديگر تعدادی از علماء بدين عقيده اند که خواندن. وسلم است صلی هللا عليه 

ر  است  واز جانب ديگ ه و سلميامبر صلى هللا عليرا از يک طرف مخالف سنت پي بھتر است، ز  که البته ترک آن

گردد که نماز گزار را در بين نمازخواب ھم ببرد  تر از اوقات سبب آن میدخواندن نماز به چشم بسته، درزيا

رد تا در نماز آعمل ه  که حد اعظمی کوشش ب،برنماز گزار است.  اش در نماز قطع گردد  وحضور قلبی 

  . باشد  سجده ھم قايم )کسرضاده ب(چشمانش نه تنھا باز باشد، بلکه توجه ونگاھش را به موضع  

 نمايند و یدا مي پیشتري آنعده از نمازگزاران که عادت دارند که با بستن چشمان خود در نماز، تمركز ب  ناگفته نماند

 هللا در شرع ء نماز خويش را با چشم بسته بخوانند وانشا  توانند ابد، میي یش ميحضور قلبشان در نماز، افزا

  .شود ده نمیاسالمی کدام ممانعتی در آن دي

  

  :وضعيت چشم در حال قيام

به محل سجده باشد ، ولی اين    نموديم وضعيت چشم نماز گزار در حال قيام بايد  که قبآل بدان اشاره ھمانطوری

يا به خانه کعبه ھم قايم  توانند توجه خويش به سجد گاه و وضع برای نمازگزاران که در بيت هللا شريف اند می

  .نمايند

  

  : در حال رکوعوضعيت چشم

  .ندازديب   شين دو پايبرا نگاه خويش  در ھنگام رکوع وضعيت چشم نزد اکثر علماء ھمين است که نمازگزار 

  

  :وضعيت چشم در حال سجده

  .نوک بينی متمرکز يابد وضعيت چشم ھمين است که نگاه نماز گزار به   در حال سجده 
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  :وضعيت چشم در حال تشھد

گويند  بعضی علماء می و اندازد  ی دست راستش مۀگاھش را به انگشت سبابه ويا اشارنمازگزار درحاال تشھد ن

  .ندازديواند به سر بينی خويش ھم نظر بت که در جنب آن نمازگزار می

  

  :يادداشت

ً ند كه اگر احيانيگو یولى تعدادی از علماء م    فتنه اى ھنگام نماز جلو چشم نمازگزارباشد که حضور قلبی نماز ا

 اگر   که قبال متذکر شديم که  وطوری بھتر است كه چشمان خوش را ببندد، سازد، مختل می را  خشوع آن و گزار

  . ببندد  تواند چشمانی خويش را ینمازگزار م شود، شتر در نماز میيچشم بستنش سببب خشوع ب

  :فرمايد می شيخ عالمه ابن قيم جوزی

علت وجود ه شتر شود بيست، و اگر با چشم بستن خشوعش بشود پس بھتر ا یشتر مياگر با چشم باز خشوعش ب«

ست بلكه مستحب بودن چشم بستن به ينحالت اصال مكروه نيبرد، در ا ین ميائى كه خشوع نمازگزار را از بياش

زاد المعاد  :برای معلومات بيشتر مراجعه شود(كتر است تا مكروه بودن آن يعت نزديمقاصد و اصول شر

)١/٢٨٣.( 

   : ميفرمايدامام نووى

را سبب خشوع و حضور قلب يست، زياگر ضررى نباشد مكروه ن) چشم بستن در نماز(و قول بھتر آنست كه « 

  .»شود ین طرف و آن طرف ميشود و مانع چشم اندوختن به ا یم

 كه چشمانتان را در نماز   شود پس ممانعتی در آن نيست یشتر ميلذا اگر چشم بستن براى شما سبب خشوع ب

  .ديببند

 

  :يادداشت

 یكيبه تصور شخصی ام اگر مسلمان برای حضور بيشتر قلب نماز خويش به چشم بسته بخواند احساس نزد

  .نمايد واز ادای نماز لذت بيشتر می برد  با هللا تعالی می  یشتريب

 

   دستورات درچيست؟   اين ھمهۀفلسف

ن فشار را به يشتريی است ، که بئ اعضاۀاز جمل) چشم(اعضای بدن حس بصری  ۀبدين باوراند که ازجمل علماء

 است که دائما در حال گزارش کردن ئینايت ھای روزانه مغز مربوط به دستگاه بيشترين فعاليب. مغز وارد می کند

 ۀغز و حافظنا ميم افراد نابينين روست که می بياز ھم. ات آن به مغز استيگر جزئيدنی ھا وحجم و رنگ و ديد

  .ان دارندينايبھتر و قوی تری نسبت به ب

گاه خويش نظر داشته باشد، ولی اگر در نماز حس ه در قيام به سجد مور گرديده است که،أن که نمازگزار ميا

  . شود  ما در نماز گاسته می ما وحتی توجه وخشوع بھتر وبيشتر در يک نقطه تمرکز نيابد از تمرکز فکریئیبينا

نماز گزار بايد توجه اساسی خويش را به سجده متمرکز ساخته تا بدين طريقه : گويند ن است که علماء میبنابر ھمي

  . ايجادگردد  ش نماز  نوعی تواضع و فروتنی در
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که بازبودن چشم  در اماکن مزدحم ويا محالتی:  ھمان طوريکه قبآل بدان اشاره نموديم،ايد گذاشتنبولی ناگفته 

  .گردد، بھتر است نماز به چشم بسته خوانده شود برد ويا مانع آن می از بين می زخشوع وخضوع رادر نما

طرف امام نظر خويش را ه گاه نظر نداشته بلکه به طرف سجده ھمچنين برای نماز گزار حالتی ھم پيش آمده که ب

  .قايم نموده است

درنماز  )صلی هللا عليه وسلم( ـمبـرخداآيا پـيغ: پرسيد) رضی الـله عـنه(شخصی از خـَباب «در حديثی آمده است 

ازتکان : گونه می دانستيد ؟ گفت  قرائت خواندن ايشان راچ: پرسيد! بلی: پيشين وعصر قرائت می خواندند؟ گفت

را گاه بلکه توجه خويش ه اين بدين معنی است که صحابی نه به سجد) ٧۴۶   رواءالبخاری( ». خوردن لحـيۀ شان

  . بودمعطوف نمودهلی هللا عليه وسلم به ريش مبارک پيامبر ص

  

  :منع نگاه کردن در نماز به آسمان

وقت نماز منع   ازنگاه کردن به آسمان در راشرع اسالمی به اساس حديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم، نمازگزار

هللا عليه گفت پيامبر صلی  روايت است که می) رضی الـله عـنه(که در حديثی ازانس بن مالک  فرموده ، طوری

  : فرمودند  وسلم  

تا جائی شديد شد  ين موردا جۀ شان درھل﴾کنند طرف آسمان نگاه میه ب  چرا بعضی از مردم در وقت نماز خواندن(

  ) ٧۵٠رواءالبخاری (﴾ که بينائی شان ربوده خواھد شد ين کار، خودداری نمايند، ويا آنايا از﴿ :که فرمودند

که نماز گزار متوجه سجده گاه باشد به ادای نماز  که نماز با چشم باز در حالیيد آعمل ه  حد اعظمی کوشش بءً بنا

   پايان     .وخشوع وخضوع کامل بپردازد 

 :  تتبع ونگارش
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 ومسؤول مـديـــر مرکزمطـالعات سـتراتيژيک افـغان

  ـنی جـرم- مرکز کلتوری دحــق الره

  

  

  

 

 

 


