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 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکترالحاج 
  ٢٠١٣ اکتوبر ١٠

  

 خواندن نماز در موتر
  

م داده ، و به خاطر ت که انجادر روز قيامت ھر کسى مرھون گناھانى اس

ش  سرزده جوابگوی آن خواھد بود  وبه آن  مجازات ى که ازنزدئاھخطا

  .ميشوند

در روز قيامت ، اھل جنت از اھل دورخ می پرسند  به چه علتی  شما را 

به دوزخ روانه کرد؟ آنان چھار  عامل را بر می شمارند که يکی از 

  .ی نماز استئعدم بر پاعوامل مھمترين آن  

قالوا لم نک * ما سلککم فی سقر * عن المجرمين * فی جنات يتساءلون « 

وکنا * وکنا نخوض مع الخائضين * ولم نک نطعم المسکين * من المصلين 

جنتيان  در ميان باغ ھا ) (٤٦ ـ  ٤٠مدثر، آيات ۀ سور(؛»نکذب بيوم الدين

ديگر می پرسند، چه چيز شما را در آتش سقر  مجرمان از يکۀ دربار

از نمازگزاران نبوديم و بينوايان را : گويند رآورد؟ دوزخيان در جواب مید

 را دروغ ءغذا نمی داديم و با اھل باطل به بطالت می گذرانديم و روز جزا

  ).می شمرديم

در حديثی  ازحضرت معاذ  روايت . و بايد دانست كه دين بدون اين ستون، برپا نمي شود. ـ نماز، ستون دين است

الةُ َوِذْرَوةُ َسنَاِمِه « : آمده است  که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است: گرديده َرْأُس األَْمِر اإِلْسالُم َوَعُموُدهُ الصَّ

اين حديث، :  آن، گفته   ا ستۀو ترمذي دربار)  . ٥/٢٣١(و احمد ) ٢/١٣١٤(و ابن ماجه ) ٢٦١٦(ترمذي .   (»اْلِجھَاد

  ).تحسين نموده است) ٢/١٣٨(القليل را در ارواء  يز آنحسن و صحيح است و آلباني ن

 و بايد دانست كه اگر ستون بيفتد، ويا از بين رود ،. » آن، جھاد مي باشدۀو قل. رأس امور اسالم و ستون آن، نماز است(

  .ساختمان، نابود خواھد شد

و خوبي و بدي اعمال انسان، به . نماز استخاطر آن محاسبه مي شود، ه ـ ناگفته نبايد گذاشت که اولين عملي كه بنده ب

پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده : در حديثی از انس بن مالك  روايت گرديده آمده است که . نمازش، بستگي  دارد

َو » ت، فََسَدت سائِِر َعَملهالَصالة، فَإِن َصلَحَت، َصلَح سائِر َعَمله و إِن فََسدَ : اََوٌل ما يٌحاَسٌب بِِه الَعبٌد يَوَم القيِاَمة« است که 

. »اََوَل َما يٌسأٌل َعنهٌ الَعبٌد يَوم القيِاَمة يٌنظَر في َصالته فَإِن َصلَحَت فَقَد اَفلَح َو إِن فََسدَت فَقَد خاب َو َخَسر«: فِي ِروايَة

  ) ٢/٣۵٣(ي و صحيح الجامع آلبان) ۵/٣٧٧، ٩٠٣، ۴/۶۵(و احمد ) ١۴٢۵(و ا بن ماجه ) ٨۶۶، ٨۶۴(ابوداوود (



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اگر نمازش، درست باشد، ساير . شود، نماز است خاطر آن، محاسبه ميه اولين چيزي كه در روز قيامت، بنده ب«

  .»و اگرنمازش، فاسد باشد، ساير اعمالش، فاسد خواھد بود. اعماش، نيز درست خواھد بود

 امر دين است، ضايع گردد، چيزي از پس اگر نماز كه آخرين. ـ آخرين چيزي كه از دين، ضايع مي شود، نماز است

  .ماند آن، باقي نمي

ی نماز  در دين مقدس اسالم در حضر وسفر ، صحت ومريضی ، قيام وقعود ، در وقت جنگ وصلح  امر ئنماز وبر پا

خصوص ه ی احکام بنماز مسافر دارا. باشند   احوال زندگی میۀگرديده است ومسلمان مکلف  به اجرای  آن در ھم

جز ؤشتی ، طياره وريل ، معلومات مکنماز در موتر ، باشد ولی من در اين بحث صرف در مورد خواندن   یخويش م

  .ھذا  را با  شما شريک می سازم 

شتی کمسافرت در (باشد   که انسان در موتر سوار ومصروف مسافرت باشد جايز نمی خواندن نماز ھای فرضی زمانی

فتار موتر خوانده شود کدام رنماز ھای سنت ونوافل اگرد رحال مسافرت درولی ) . شامل اين حکم نيستوطياره  

  .باشد   نداشته وجايز مییممانعت

ش در حال مسافرت در موتر  موتر پياده شود، وگرنه نمازنماز ھای فرض مسلمان بايد از وردن،آجا ه ولي در مورد ب

  .باطل است و بمانند آنست که نمازتان را فوت کرده باشيد

َكاَن َرُسوُل هللا صلي هللا عليه وسلم  «  :فرمايد روايت است که مي حديث شريف از جابر ابن عبد هللا رضي هللا عنهدر 

ھَتْ    )۴٠٠:بخارى(» .فَإَِذا أََراَد اْلفَِريَضةَ، نََزَل فَاْستَْقبََل اْلقِْبلَةَ . يَُصلِّي َعلَى َراِحلَتِِه َحْيُث تََوجَّ

  :ت ھمچنان در حديثی آمده اس

اما ھنگامي . رسول هللا صلي هللا عليه وسلم نوافل را بر پشت مركب و به ھر طرفي كه آن مي رفت، مي خواند: يعني 

  .كه مي خواست نماز فرض بخواند، پياده مي شد و رو به قبله، نماز مي خواند

- ٩٩٩(متفق عليه، بخاری  ( ) خواند پيامبر فقط نمازھای فرض را بر روی شترش نمی:  ھمچنان در حديثی آمده است 

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم نوافل را بر پشت مرکب و : يعنی). ٧٠٠(، مسلم )١١٠۵-١٠٩٨ - ١٠٩۶-١٠٩۵- ١٠٠٠

اما ھنگامی که می خواست نماز فرض را بخواند، پياده می شد و رو به قبله، . به ھر طرفی که آن می رفت، می خواند

  .نماز می خواند

ھَتْ «:فرمايد  رضی هللا عنه میجابر بن عبد هللا فَإَِذا . َکاَن َرُسوُل هللا صلی هللا عليه وسلم يَُصلِّی َعلَی َراِحلَتِِه َحْيُث تََوجَّ

بايد ، از بنابر حکم اين حديث نماز گزار در حال سوار موتر باشد )  ۴٠٠:بخاری(»  .أََراَد اْلفَِريَضةَ، نََزَل فَاْستَْقبََل اْلقِْبلَةَ 

  .ورد آجا ه موتور پياده شود ، نماز خويش را ب

  

   :توان در کشتی وطياره نماز فرض را خواند چرا می

صّل «: نويسند که روزی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم در  مورد نماز خواندن در کشتی، سؤال شد؟ فرمود محدثين می

که خطر غرق شدن وجود داشته  ايستاده نماز بخوان مگر اين) (ايت دارقطنی و حاکمرو(» فيھا قائماً إالّ أن تخاف الغرق

  .که اين حديث داللت بر جواز نماز خواندن بر روی کشتی دارد وطياره  نيز حکم کشتی را دارد). باشد

نمايند، لذا خالف موتر  بر روی زمين حرکت نمی کنند و بلکه در بحر و ھوا سير می  طياره از جانب ديگر کشتی و

  .توقف آنھا مقدور نيست تا فرد پياده شود و نمازش را بر روی زمين بخواند

توانيم که در شرع اسالمی خواندن نمازھای فرض در گشتی و طياره  جايز است، ولی درموتر و  بدين اساس گفته می

  :امثال آن جايز نيست، مگر آنکه دو شرط زير برقرار باشد
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عبارتی او موتروان  نيست ، وموتروان  سرويس خواھش توقف او را  برای ادای ه  او نباشد، ب اختيار موتر در دست-١

واگر شخص خودش دريور .  که مانند ديگر راکبين موتر يا سرويس در حال سفر استيستنماز نمی پذيرد، او مسافر

شود ، بدين  او پذيرفته نمیاز ی تواند، موتر را توقف دھد و نمازش را بخواند ، در اين صورت ھيچ عذر می و باشد

  .رد آجا ه  خويش را بضمعنی که بايد موتر  را توقف دھد ونماز فر

و در حال رفتن به مقصد مطمئن باشد که تا قبل از رسيدن به مقصد، وقت نماز تمام   ،است اگر کسی که در موتر -٢

 است، حق ندارد نمازش را در موتر  بخواند، که به مقصد برسد ولی ھنوز وقت مقرر نماز تمام نشده چنان. می شود

  . بلکه بايستی ھر موقع به ھدف مقصود رسيد نمازش را بخواند

که سوار موتر   ھمچنين بايد توجه داشت که اگر قبل از سوار شدن به موتر ، وقت نماز فرا رسيده است، بايد قبل از آن

 اھی کند به اين اميد که  باز در موتر  نمازش  را خواھد خواند شود، نمازش را بخواند و حق ندارد که در ادای نماز کوت

  .)ی که امکان جمع کردن در آنھا وجود دارند  به جمع آن اقدام نمايدئمگر برای نمازھا(

  

  :يادداشت تکميلی  

 اً جزؤمرا محترم اينک برای تکميل وتوضيح بھتر وبيشتر بحث  در اين بخش ، احکام قصر و جمع نماز درسفر ۀخوانند

  :دارم  نيزبيان می

  .شود نماز صبح به ھيچ صورت با نماز فرض قبل و يا بعد از آن جمع نمی  قبل از ھمه بايد گفت که -١

  .گردند، چه جمع تقديم و چه جمع تأخير و عصر با يکديگر ھنگام سفر جمع و قصر می)  ظھر( نماز پيشين -٢

گردند، چه جمع تقديم و چه جمع  يگر ھنگام سفر جمع و قصر میبا يکد) خفتن (و عشاء و) شام ( نماز مغرب  -٣

  .تأخير

  .گردد نماز مغرب به ھيچ وجه قصر نميگردد، و فقط با نماز عشاء ھنگام سفر جمع می -۴

 در ھنگام سفر، اگر مسافر از شھر اقامتش خارج شده باشد، نماز ظھر را با عصر، و نماز مغرب را با عشاء می -۵

تواند نماز را جمع کند و قصر کردن قبل از  قصر کند، ولی اگر ھنوز از شھرش خارج نشده باشد فقط میتواند جمع و 

  .سفر روا نيست

در سفری که نيت مسافر معصيت باشد قصر و جمع برای او جائز نيست، مثال اگر کسی به نيت دزدی به شھری -۶

  .شود  نمیءی جوراب، و باقی احکام سفر اجراديگر سفر کند برای او احکام سفر مانند قصر و جمع، مسح رو

 نيت جمع تأخير را داشته باشد، و اين نيت از د باياگر کسی قصد سفر داشت و قصد جمع تأخير نماز را داشت حتماً  -٧

ابد،  ي کمی قبل از انتھای وقت آن نماز ادامه میۀشود و تا انداز شروع می) يعنی ظھر و يا مغرب(زمان وقت نماز اول 

 کسی که در وقت ظھر نيت سفر کند و بخواھد مثالً . آيدی حساب نمه شود و تأخير ب لی اگر نيت نکرد آن نماز قضا میو

 بايد ھنگام وقت ظھر آن نيت را در قلبش داشته باشد، ولی اگر نيت نکرد و نماز با نماز عصر جمع تأخير بخواند حتماً 

 .شود  اينصورت نماز ظھرش در واقع قضا شده است و گناھکار میکه وقتش گذشت در جای نيآورد تا اينه ظھر را ب

شود جمع تقديم و يا تأخير کرد اينست که، امام بخاری و مسلم از عبدهللا ابن عمر روايت کرده  که نمازھا را می دليل اين

انداخت تا  ا تأخير میرسول هللا صلی هللا عليه و سلم را ديدم که اگر در سفرش عجله داشت نماز مغرب ر: "اند که گفت

  ".صورت جمع بخوانده که با نماز عشاء ب اين

 

   :ھايادداشت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

اگر فرد حائز شروط فوق بود و درموتر بود ولی وضو نداشت، در اين حالت می تواند با خاک تيمم کند و يا اگر  -١

تا از گرد و خاک آنھا تيمم خاک در دسترس اش نبود ، کافيست تا چند بار دو کف دستش را بر چوکی ھای موتر  بزند 

  .کند

  :جز تيمم ؤ مۀطريق - ٢

  خويش را يک با ديگر تکان دھد ، تا خاک و دستکه دو کف دستش را با خاک و يا گرد و خاک آغشته کرد،  بعد از آن

را مسح کند و ) پشت و روی آنه( صورت خويش و سپس دو کف دستش ءغبار آن زدوده شوند و بعد با دو دستش ابتدا

   وهللا اعلم. ھمين قدر کافيست

  

 :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکترالحاج 

 و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

  جرمنی–ول مرکر کلتوری دحق الره ؤومس

  

 

 


