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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١٣ جون ٠۴

 

  ! که تصاوير باشدیدر محل خواندن نماز
موجود ويا آويزان )  روحیموجودات ذ( که تصاوير یئدر جا: ی اند أعلماء، فقھا ومفسرين در اين مورد متفق الرۀ ھم

  . رددگ ی در صحت نماز وارد نمی با وجود آن ھم خللیول. باشد  میمکروهباشند، خواندن نماز، درآن محل 

خالل جود داشته که حضور نمازگزار را ا ویء ويا تصاوير که نبايد در محل نماز، اشياھدف شرع  از محل نماز آنست 

  .رددگ گردد ودرحکمت وھدف نماز خلل واقع  در عبادتشعدم تمرکزطرابات روانی انسان و سبب کند وموجب اض

که  مانع از را ی ئکه نماز با خشوع کامل ادا گردد ھدايت فرموده اند که چيز ھا خاطر اينه پيامبر صلی هللا عليه وسلم ب

که فکر  نمازگزار را به خود مشغول  کان  نمازيا ھمه چيز ھای رنگارنگ و پرزرق و برق و امثال آنھا در م خشوع و

 .حتی االمکان از محل نماز دور گردد بايد کوشيد سازد  می

د در ينبا«.»ْشَغُل اْلُمَصلِّىيِت َشْىٌء يُكوَن فِى اْلبَ يْنبَِغى أَْن يالَ «: فرمود ه وسلم  ي هللا علیبرھمين حکمت بود که پيامبر صل

د و داویح ابيح و در صحيد و احمد با سند صحوابوداو.( »ا به خود مشغول سازد باشد که نمازگزار ریزيخانه چ

)١٧٧١(. 

وارد کعبه شد تا  و که مکه را فتح کرد ، ه وسلم بعد از ايني هللا علیامبر صليکه پ در روايت اسالمی آمده است زمانی

ت ي نسیإن«:  گفتیز نماز به عثمان حجبنماز بخواند دو شاخ قوچ برسر بام کعبه نصب گرديده بود ، بعد از فراغت ا

ن دو شاخ را يم ايفراموش کردم بگو» یشغل المصليء یت شي البیكون في أن ینبغيس ين فإنه ليأن آمرك أن تخمر القرن

ح يو در صح) ٢٠٣٠(د وأبو داو.  باشد و نمازگزار را به خود مشغول کندیزيست در خانه چيرا درست نيد، زيبپوشان

 .٢۵٠۴الجامع 

عکس  ر وي که در آن تصاوینماز خواندن در مکان« د يکی از علمای مشھور جھان اسالم در مورد يخ عبدهللا بن حميش

گويد،   فرش نقش شده اند، میی که بر رویري تصاورند، مثالً ي گی شما مورد اھانت قرار میھا وجود دارند و با پاھا

 یره ر روبي اگر تصاویز بر آن ھم اقرار کرده اند، وليه نيميبن تخ االسالم ايمشکلی ندارد چنانکه ش له کدام،أاين مس

ح يش ٳن شاءهللا صح نمازی مکروه است، ولیتين وضعينصورت نماز خواندن در چنيار قرار گيرد، در ازشخص نمازگ

  نماز گزار مقدور باشد که نماز خويش را در محلیکه برا  چنانیول.  سازدی بر صحت آن وارد نمیاست و خلل

انسان افت نشود  و ي ین مکانيولی  اگر ھم چن .باشد افضل می  آن تصاوير ی نباشد ،ادا نمايد بھتر وی که برویگريد

فتاوى : (برای معلومات بيشتر مراجعه شود به .(  بر  آن نمی باشد یح است و اشکاليش صحدر آنجا نماز بخواند نماز

 )٨٩:  مصدرھایتوى فرقم الف ) (٩١ -د يخ عبد هللا بن حميسماحة الش
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 که یئدر مکانھا ا نماز خواندنيآ: ی که ئخ ابن باز رحمه هللا مفتی کشور عربستان سعودی در طی فتوايش نيھمچن

 که یح است، و کسينماز صح« ديگو یر؟، ميا خي آنھاست باعث ابطال نماز است یروه ر دارند و شخص روبيتصاو

 یئن حجره ھاي نماز در چنیح است ولي گفته است، پس نماز صحی که قول اشتباھیراسته د نماز باطل است بيبگو

را ھدف يح است زيافت نشود نماز صحيمکروه است و اگر   نماز خواندن موجود باشد،ی برایگريکه مکان ديمادام

ح يش صحو نمازدارد  ی بر پا میر نی بلکه مؤمنين مسلمان نماز خويش را برای هللا تعالينماز گزار عبادت برای تصاو

 .) ابن بازیمجموع الفتاو: منبع فتوای اخذشده .(باشد  می

 

 :دار خواندن نماز در لباس عكس

من ؤم. ز استي علماء بدين عقيده اند که اگر لباس نماز گزار دارای عكس واضح و مشخص باشد نمازدر آن ناجاۀھم

 . باس عکس دار در نماز جلوگيری نمايدرد  تا ازاستعمال کردن  لآعمل ه مسلمان حد اعظمی کوشش ب

در لباس که عکس ) (وان أو إنسان يه صورة حيجوز لبس ما فيال « :در حديث شريف با تمام وضاحت ذکرگرديده است 

 )٢١٠۶(ومسلم ) ٣٢٢۶(امام بخاری شماره حديث  ) ( ن نماز در آن جواز ندارد ، خواندحيوان وانسان باشد

خانه تصاوير ذی روح وجود داشته باشد  بھتر است غرض ۀ ده است که اگر در پردھمچنان در احاديث نبوی آم

که اين موضوع در حديثی که ازحضرت انس  طوری. جلوگيری ودفع وسواس شيطانی در اين محل نماز خوانده نشود 

   :آورده شده استی خاصی چنين  ئروايت گرديده است با زيبا )رضی الـله عـنه(

 که به آن يک طرف خانه اش را پرده می پرده ای ُملونی داشت ، )رضی الـله عـنھا( يشه  بی عـاحضرت بی :ميگويند

» ی َصالتِ یُرهُ تَْعِرُض فِ ي َعنَّا قَِراَمِك ھََذا، فَإِنَّهُ ال تََزاُل تََصاوِ یطِ يأَمِ «: گفتند ) برايش( پـيامبر صلی هللا عليه وسلم  کرد ،

 )٣٧۴ (یبخار.   »کند یرش مرا در نماز مشغول ميرا تصاويا دور کن، ز چشم مین پرده ات را از جلويا«

مسلمان  بر: نويسد  می) ١١۴(ن،صفحه ينام اللؤلؤ المكه  خويش بۀ در رسال–نيخ ابن جبرياسالم ، ش عالم شھير جھان

که غير  رتیصو د ودريباشد ، آن را شسته و پاك نما) ذی االرواح ( ش عکس که بر لباس تی، در صور واجب است

 :  استفاده نمايدیمسلمان نبايد در نماز از لباس .ن ببرديل واز بي مواد زاۀليعكس را به وسۀ ممکن باشد بايد چھر

 . كند یم حواس انسان را به خود مشغول

در ) ه وسلمي هللا علیصل(امبر يپ: آمده است که  ت  شده است ،يروا)  هللا عنھایرض(شه يعا حديثی که از که  در طوری

اْذھَبُوا «:  آن افتاد، پس از اتمام نماز، فرمودی نقش و نگار بود، نماز خواند و نظرش به نقشھای كه دارایلباس

د ي جھم ببری ابین لباس را برايا»«ی آنِفًا َعْن َصالتِ ی َجْھٍم، فَإِنَّھَا أَْلھَْتنِ یِة أَبِ ي بِأَْنبَِجانِ ی َجْھٍم، َوْأتُونِ ی ھَِذِه إِلَى أَبِ یَصتِ يبَِخمِ 

 ین نقش و نگارھا، توجه مرا از نماز، بسويش اي پیا د؛ چون لحظهياوريم بينقش و نگار  او را برا یو لباس زبر و ب

   .)٣٧٣ (یامام بخار. ( »خود جلب كرد

  ختم 

 :تتبع ونگارش 
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