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   سعيدی–الحاج داکتر امين الدين 

  ٢٠١٣ جوالی ١١

 وته در نمازگ و لنهکال
 

 نيست که پوشاندن  سر درحين  نماز برای یدر اين ھيچ جای شک

  . ثر ميباشد ؤمفيد ومفروتنی وبرای خشوع وخضوع ايجاد تواضع و

فرمايند  خصوص در افغانستان  حکم میه اما برخی از مسلمانان ب

سر داشته  ه وته بگ ويا لنه بايد در وقت نماز ، کالاً که امام مسجد حتم

حيث امام ه  در مسجد بلنگوته وه  کدام مال بی کالاگر احياناً . باشند 

  . امامت را  ھم ازدست ميدھد ۀنس اداممصروف نماز گردد،  چا

در حديث صحيح وارد شده است كه مطابق روايات تاريخی  و 

  که برخی از پوشيده است پيامبر صلى هللا عليه و سلم عمامه مي

يا  سفيد، ودر برخی از اوقات از لکنوته و  ۀاوقات  لنکـوت

 احاديث گونه روايت در ولی ھيچ. سياه  استفاده نموده است   ۀعمام

يا خارج از   متبرکه به چشم نمی خورد که به مسلمانان در نماز

  .عمل آمده باشد ه از جانب پيامبر صلی هللا عليه وسلم ب) عمامه (لنگوتهنماز  امری به بر سر کردن 

بدون   تھمچنان در روايات اسالمی ذکر گرديده است که پيامبر اسالم محمد مصطفی  صلی هللا عليه وسلم زيادتر اوقا

 ۀور  شدم پوشاندن سر در نماز از جملآ يادکه قبالً  ولی نبايد فراموش کرد ھمانطوری. نماز خوانده است ھم  لنگوته

ر کسی عمامه بر سر کند، بھتر است ، اما سنت نيست ، گ ااءً بن. کند انسان را در امر خشوع کمک می آداب نماز است و

   .رددگ  هللا درست میءا وحتی سر لوچ نماز ھم انشلنگوتهوبدون 

  : است ءسه جز  یداراعبادات : فت که گبايد   خصوص نمازه در مورد عبادت در اسالم وب

  ارکان -١

  احکام -٢

  . آداب است-٣

  .ارکان ايجاد يا عدم ايجاد عمل را مشخص می کند / ١/١

  . را معلوم می کند احکام شکل و چگونگی آن ٢/٢

  .ن عمل می شوديئو آداب موجب آرايش و تز ٣/٣
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، بھتر است ھنگام نماز از آن استفاده شود زيرا هللا تعالي مي  شامل  باشد  يا عمامه کاله  ر در لباس مللگ ااءً بن

 )٣١اعراف (»يَا بَنِي آَدَم ُخُذوْا ِزينَتَُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ «:فرمايد

  .ا خود برداريدزينت خود را به ھنگام رفتن به مسجد، ب! اى فرزندان آدم :يعني

  به سر لنگوته ھنگام نماز کاله يا اً  جزء لباس آنھا نيست ضرورتي ندارد که حتملنگوتهاما مللي که کاله ويا عمامه يعنی 

خالف حالتي که ممکن است کاله جزئي از آراستن خود با آن ه کنند زيرا کاله ولکنوته جزء لباس و زينت آنھا نيست ب

  .باشد

منع فرموده است و لباس شھرة لباسى » شھرة«   زيرا پيامبر صلى هللا عليه و سلم از لباس پوشد  باکه نبايد مسلمان آنر

را نپوشيد كسى حق ندارد او را وادار به  ولى اگر يک نفر  آن. وشدپرا ب است كه عادت يك منطقه نباشد ولى كسى آن

و در سنت عادت انجام دادن و يا ندادن يكسان است و ثوابى ادت، پوشيدن كند زيرا از سنت عادت است نه سنت عب

   .ندارد

  پوشاندن سر در وقت نماز 

شرط صحت نماز نيست و ھمچنان در وقت خطبه پوشانيدن سر از ) البته برای مردان( پوشاندن سر در نماز  ألۀمس

 .باشد  صحت خطبه نمی

خطبه سر خود را  که مردم عادت داشته باشند که در نماز و ایپوشاندن سر سنت است و برھنه بودن سر در منطقه 

 متذکر شديم ، اين سنت از جمله سنت ھای است که عادات و رواج مردم را که قبالً  بپوشانند مکروه می باشد وطوری

  .که ھمه برھنه سر نماز می خوانند برھنه بودن سر از جمله مکروھات نيست  گيرد و در مناطقی در بر می

پوشانيدن : توضيح داده و ثابت  ساخته است که  اين موضوع را با داليل قوی ومستند ،) الموافقات( الشاطبی در  امام

گيرد و   عرف مردم را در نظر می،و شريعت در حکم آن گردد سر و نپوشيدن آن مربوط  رسم و رواج مردم  می

برای معلومات مزيد مراجعه فرمايد  به . ( ارند انسان نبايد به شکل و مظھری ظاھر شود که مردم به آن کراھيت د

  ) الموافقات شيخ امام الشاطبیۀفتوای شيخ مصطفی الزرقا ورسال

 :يادداشت مفيد 

القدر، عالمه شيخ ابو اسحاق ابراھيم بن موسی بن محمد اللخمی غرناطی  مشھور به شاطبی يکی از علماء جليل 

شاطبی مقام بزرگی در فقه، اصول، تفسير، حديث، علوم عربی  .باشد  م می ومحّدث مشھوری  در عالم اسالمجتھد، فقيه

مشھور به الموافقات، در موضوع اصول فقه ' التعريف بأسرار التكليف ( ش ليفات مشھورأاز ت.باشد  و غير آن دارا می

االفادات و   کتاب .المجالس شرح كتاب بيوع؛ صحيح بخاری است که در چھار جلد به چاپ رسيده است، کتاب 

 .ليف نموده است  أکتب ذی قيمت وپر ارزش  را ت... االنشادات وغيره 

پروردگار با عظمت او را غرق رحمت بی .  ھجری دار فانی را وداع گفت٧٩٠عالمه شاطبی  در ماه شعبان سال 

انان از مقام ف زندگی مسلمحکم وفتاوی اش در عرصه ھای مختل. ش گرددجنت فردوس نصيب و انتھای  خود سازد 

   ختم  .باشد   خاصی برخوردار میومنزلت

  

  :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــن  داکترالحاج

  و مــديـــر مطـالعات سـتراتــــيـژيک افـغـان

   جرمنی-ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ

 


