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 مقدمه

مرسلني ـوالسالم عىل أرشف األنبياء وال والصالةمني ـاحلمد هللا رب العال

 عبداهللا وعىل آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين أما بعد:حممد بن 

ْ  َءاَدمَ  َبِ�ٓ َ�ٰ ﴿د: یفرما تعالی مییبار ْ  ِجدٖ َمسۡ  ُ�ِّ  ِعندَ  زِ�نََتُ�مۡ  ُخُذوا  َوُ�ُوا
ْ ۡ�َ ٱوَ  ْۚ فُوٓ �ُۡ�ِ  َوَ�  ُ�وا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  ۥإِنَّهُ  ا  ].۳۱[األعراف:  ﴾٣١ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

عنی در ھر نماز و ید یریبگ مسجدرا نزد ھر  خودنت یای پسران آدم ز«
اده ید و اسـراف و زیاشامید و بید، و بخوریئت را داشته باشین ھیطوافی بھتر

دارد و رفتارشان را  نمی دوستنندگان را که خدا اسراف کد ینکروی ن
 .»پسندد نمی

نَّ ﴿د: یفرما ن مییو ھمچن
َ
ۡ ٱ َوأ ِ  ِجدَ َمَ�ٰ ل ْ تَدۡ  فََ�  ِ�َّ ِ ٱ َمعَ  ُعوا َحدٗ  �َّ

َ
 ﴾١٨ اأ

 ].۱۸[الجن: 
گری یس دکچیآن ھمراه خدا ھ تاست، بنابرکیمساجد ھمه برای خدای «

 .»تا داردکیه مسجد اختصاص به عبادت خدای کد ینکرا عبادت ن

بَدٗ ﴿ د:یفـرما گر مییه دیتعالی در آیو باز بار
َ
َس َ� َ�ُقۡم �ِيهِ � ّسِ

ُ
ََّمۡسِجٌد أ �ۚ ل

ن َ�ُقوَم �ِيهِ� �ِيهِ رَِجالٞ َ�َ ٱ�َّۡقَوٰى 
َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَۡوٍ� أ وَّ

َ
ن  مِۡن أ

َ
ْۚ ُ�ِبُّوَن أ ُروا َ�َتَطهَّ

ّهِرِ�َن  ُ ُ�ِبُّ ٱلُۡمطَّ  ].۱۰۸: التوبة[ ﴾١٠٨َوٱ�َّ
ست، آن ینماز ماه شان بیچگاه در مسجد ضرار ایھ )ای رسول خدا(«

ه از که مسجد قباء کنیستگی نماز رسول خدا را ندارد، برای ایمسجد شا
زگاری و ترس از خـدا شالوده گذاری ینه بر پرھیمده ن روز آمدنت بینسخت
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را در مسجد قباء یتر است، ز ستهینماز خواندنت در آن شاه شده است ب
زه نگھداشتن، و از نفاق و یکه خود را پاکو مھذب وجود دارد  کپا  مردمی

ساختن، و خود را با  کده خود را پایلی دور داشتن، و از أخالق ناپسندبد د
ان را گزیکدارند، و خدا پا شتن، دوست میآب شستن و وضوء و طھارت دا

 .»دارد دوست می
 .)١(رده بودندکبنا آن را  ه منافقانکمقصود مسجد ضرار بود 

ز ین صه بر تقوا بنا شده است مسجد رسول اللهکن مسجدی یھمچن
 باشد. می

ن یه اکنیرده، تا اکخداوند عز وجل بنای مساجد را برای مسلمان مشروع 
وارد شده  صامبریه در قرآن و سنت پکگاه عباداتی یان و جاکمساجد م

د و خداشناسی است، پس یھا بعد از توح ن عبادتیباشند، و نماز از مھمتر
در أوقات آن را  شتری بدھند ویستی مسلمانان به نماز اھتمام بھتر و بیبا

 نند.کاند بر پا  أمـر فرموده صه خدا و رسـول اللهکخود و ھمچنان

لَوٰ ٱ إِنَّ ﴿ د:یفرما تعالی مییبار ۡ ٱ َ�َ  َ�نَۡت  ةَ لصَّ وۡ  ابٗ كَِ�ٰ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل  ﴾اقُوتٗ مَّ
 ].۱۰۳[النساء: 

د از وقت آن به یه نباکضه وقت دار است ینماز فـرض بر مؤمنان فر«
 .»دنبال افتد

دام عمل نزد خدا محبوبتر است آن کسؤال شد  صو از رسول الله

 .)٢(»االصالة عىل وقته«حضرت فرمودند: 

                                           
گاھی ب -١ ر ابن یر معتبره مانند تفسیبه قصه مسجد ضرار به تفاسشتر و بھتر یبرای آ

 د.ینکره مراجعه یو غ یر طبریر ابن جریر و تفسیثک
 ه.یمتفق عل -٢
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 .»نماز در وقت از ھمهء اعمال نزد خـداونـد محبوبتر است«
انی مخصوص در ھر شبانه روز پنج بار فرض کتعالی نماز را در میبار

ن مساجد را یه اکت باشد، پس بر مسلمانان اس فرمودند و آنھم مساجد می
بجا آورند، آن را  احترام گذاشته، و در قلب خود مورد عظمت قرار داده، حق

 د:یفرما تعالی مییه بارکچنان

مۡ  َوَمن﴿ ِ ٱ �ِرَ َشَ�ٰٓ  ُ�َعّظِ  ].۳۲[الحج:  ﴾ُقلُوِب لۡ ٱ َوىَ�قۡ  ِمن فَإِ�ََّها �َّ
خوشا به حال  م و بزرگ و محترم داردیخدا را عظن یه شعائر دک یسک«

 .»ھای با تقوا است م نشانهء دلین تعظیه اکاو 
 ق نمودند.یمردم را در بنا و ساختن مساجد تشو صرسول الله

َنَّةِ « ند:یفرما ه میکچنان
ْ
ُ بَيْتًا يِف اجل

َ
ُ هل ِ َمْسِجًدا ب� ا�َّ  .)١(»َمْن ب� ِ�َّ

او  ا بسازد، خداوند براییه مسجدی برای رضای خدا در دنکیسک«
 .»سازد ای در بھشت می خانه

ه مردم نماز خود را در آن برپا دارند و در آن به خداوند کنیآنھم برای ا
 ند.یاد نمایر و کند و خدا را ذیتقرب جو

قِمِ ﴿ د:یفرما خداوند عز وجل می
َ
لَوٰ ٱ َوأ نماز را « ].۱۴[طه:  ﴾رِيٓ ِ�ِ�ۡ  ةَ لصَّ

 .»اد من بپا داریبرای 
نماز جماعت را بر أمت خود در مساجـد فرض و  صو رسـول الله 

اند، پس  واجب فرموده، و آنان را به آن أمر و از تخلف از آن نھی فرموده
ده یسالت و تخلف ورزکستی مسلمانان از ادای نماز در مساجد تھاون و ینبا

 نند.کره یستی برای آخرت خود أجر و پاداش ذخیاز آن غافل باشند، و با

                                           
 ه.یمتفق عل -١
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َ�  َمنۡ  إِ�َّ  ٨٨ َ�ُنونَ  َوَ�  َمالٞ  يَنَفعُ  َ�  مَ يَوۡ ﴿ د:یرماف تعالی مییبار
َ
َ ٱ � َّ� 

 ].۸۹-۸۸[الشعراء:  ﴾٨٩ َسلِي�ٖ  بٖ بَِقلۡ 
رساند، و  چ نفع و سودی نمییه مال و فرزندان برای إنسان ھکآنروزی «

و نفاق، به درگاه  کاز شر که با دل، با إخالص، و پاکس سـود برد کتنھا آن
 .»دیخدا آ

ه تخلف از نماز جماعت در مساجد از صفات زشت و کد دانست یو با
ه: کشود  ت مییروا به از عبدالله بن مسعودکن است، چنانیمذموم منافق

 .)١(»...وما يتخلف عنها إالَّ منافق معلوم النفاق«

گر یسی دکار است که نفاق او معلوم و آشکاز نماز جماعت بجز منافقی «
 .»ندک تخلف نمی

َفْجِر، « د:یفرما میو 
ْ
ِعَشاِء، وََصَالُة ال

ْ
َالةِ ىلَعَ الُْمنَافِِقَ� َصَالُة ال �َْقَل الصَّ

َ
إِنَّ أ

تَوُْهَما َولَْو َحبًْوا
َ
 .)٢(»َولَْو َ�ْعلَُموَن َما ِ�يِهَما أل

ن نماز صبح و نماز عشاء ین نمازھا بر منافقیتر نین و سنگیسختتر«
ه أجر و ثواب و پاداشی در آن دو است، ھر دانستند چ (خفتن) است و اگر می

 .»دن بودیآمدند، اگرچه با خز طور شده به نماز می
ر راتبه فرق یضه و سنت راتبه و غین نماز فریه بکد مسلمان بداند یو با

 د.یرده، و نوافل را مخفی نماکار کادی است، و فرائض را آشیار زیبس

فعلي�م بالصالة يف بيوت�م فإنَّ  ……...«ند: یفرما می صرسول الله
 .)٣(»مكتو�ةـمرء يف بيته إالَّ الـخ� صالة ال

                                           
 .١/٤٥٣، ٦٥٤ث رقم یرواه مسلم حد -١
 ه.یمتفق عل -٢
 ه.یمتفق عل -٣
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ن نماز إنسان یرا بھترید، زیتان نماز بخوانیھا ه در خانهکبر شماست «
ه خواندن آن در کخواند، بجز نمازھـای فـرض  ه در خانه میکنمازی است 

 .»مسجد بھتر است
ه از کنمازھای سنت (نوافل) مگر نوافلی   ن عام است در تمامییو ا

سوف و کد فطر و أضحی، و نماز یرود، مانند نماز دو ع شعائر اسالم بشمار می
ه خواندن آنھا کن أقوال علماء، یتر حیح بر صحین نماز تراویخسوف، و ھمچن
 ر از خانه خواھد بود.یبا جماعت و در غ

نان خواھد بود، بر ان اجتماع مسلماکپس اظھار فرائض در مساجد و م
اری کایرا از ریھا، در خانه و دور از مردم بھتر است، ز س نوافل و سنتکع

 محفوظ است.
م به مسلمانان فارسی زبان یا دهی(نماز جماعت) نامآن را  هکتاب کن یو ا

ه سرمشق و راھنمائی برای آنان باشد و کنیم، تا ایدار م مییجھان تقد
م کل محیار و واضح با دالکدر مساجد آششان فرض بودن نماز جماعت یبرا

م قانع و مورد یا ردهکر کتاب ذکن یه در اک صاز قـرآن و سنت رسول الله
 قبولشان واقع گردد.

ن یم ما و شما را در خدمت به دیان از باری تعالی مسئلت داریو در پا
قتًا یقوًال و عمًال و طر صرمکروی سنت رسول این إسالم و اتباع و پیمب

ز را خالصًا برای رضا و خشنودی خود قرار ین عمل ناچیگرداند، و اموفق 
 د.یعطاء فرما کیداده ما را أجر و پاداش ن

 حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. نبيناوصىل اهللا وسلم عىل 

 مني.ـوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العال
ھا  ن سائر عبادتین إسـالم مقام و منـزلت بزرگی در بین مبینماز در د 

 گردد. امل نمیکن بدون آن یه دکرود  شمار میه ن بیرا دارد، و آن ستون د
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لَوٰ ٱ إِنَّ ﴿ د:یفرما تعالی مییبار ۡ ٱ َ�َ  َ�نَۡت  ةَ لصَّ وۡ  ابٗ كَِ�ٰ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل  ﴾اقُوتٗ مَّ
 ].۱۰۳[النساء: 

 .»واجب و الزم است  میکمان حیه نماز برای أھل إکھمانا «
را نماز از مستلزمات یآسمانی سابق وجود داشته، زان یأد  نماز در تمامی

امبران آمده، یپ  ادی بر زبان تمامییق زیباشد و در أدای آن تشو مان مییإ
ت و إصالح نفس و روح، و قربت به یه در تربکآنھم بخاطر أثر مھم و بزرگی 

ت و آموزش یز مانند نماز نفس را إصالح و تربیچ چیرا ھیخداوند دارد، ز
 د:یفرما می ÷میامبر إبراھیه پک، چناندھد نمی

لَوٰ ٱ ُمقِيمَ  ِ� َعلۡ جۡ ٱ َرّبِ ﴿  ].۴۰[ابراهیم:  ﴾ُذّرِ�َِّ�  َوِمن ةِ لصَّ
سانی را بر پا کای پروردگارم مرا بر پا دارنده نماز بساز و از نوادگانم «

 .»دارنده نماز فرما
 د: یفرما ل مییامبرش إسماعیتعالی در شأن پیو بار

  َوَ�نَ ﴿
ۡ
هۡ  ُمرُ يَأ

َ
ِ  ۥلَهُ أ لَوٰ ٱب َكوٰ ٱةِوَ لصَّ [مریم:  ﴾٥٥ اِضيّٗ َمرۡ  ۦَرّ�ِهِ  ِعندَ  َوَ�نَ  ةِ لزَّ

۵۵.[ 
فرمود، و  ات أمر میکنماز و زه شان خود را بیقوم و خو ÷ل یإسماع«

 .»نزد پروردگارش مورد خوشنودی بود
 د:یفرما خطاب می ÷امبرش موسییتعالی به پیو بار

نَا إِنَِّ�ٓ ﴿ 
َ
ُ ٱ � ٓ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ ۠  إِ�َّ نَا

َ
قِمِ  ِ� ُبدۡ �ۡ ٱفَ  �

َ
لَوٰ ٱ َوأ  ].۱۴[طه:  ﴾١٤ رِيٓ ِ�ِ�ۡ  ةَ لصَّ

تائی کیست معبودی بحق مگر من، یه نکتا کیمن ھستم الله، خدای «
 .»اد من بپا داریتای من است، و نماز را برای کی کسته ذات پایشا

 نند:ک را ندا می ÷سییو فرشتگان مادر ع

ٰ ٱ َمعَ  َكِ� رۡ ٱوَ  ُجِديسۡ ٱوَ  لَِرّ�ِكِ  ُنِ� �ۡ ٱ َ�مُ َمرۡ َ�ٰ  ﴿  ].۴۳عمران:  [آل ﴾٤٣ كِعِ�َ ل�َّ
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وع کوع بنما ھمراه رکو رم فرمانبردار پروردگارت باش، و سجود یای مر«
اران، نماز بخوان ھمراه کعنی عبادت خدا را بجا آور ھمراه عبادت ی نندگانک

 .»نمازخوانان
خداوند به او عطاء فرموده است در قرآن  هکاز نعمتی  ÷سییو ع

 د:یفرما می

�ۡ  ُمَباَرً�  وََجَعلَِ� ﴿
َ
وۡ  ُكنُت  َما نَ �

َ
ِ  ِ� َ�ٰ َوأ لَوٰ ٱب َكوٰ ٱوَ  ةِ لصَّ ِ لزَّ  اَحيّٗ  ُت ُدمۡ  َما ة

 ].٣١[مریم:  ﴾٣١
د، و تا یت و رحمت گردانکه بریان مایه باشم برای جھانکجا کو مرا ھر «
 .»ات سفارش فرمودکام به عبادت نماز و ز زنده

ن یی از مھمترکیمان گرفت یل عھد و پیإسرائ تعالی از بنییو وقتی بار
 د:یفرما ه میکمان ادای نماز بود چنانیعنصرھای آن عھد و پ

َخذۡ  إِذۡ  َ﴿
َ
ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  قَ ِميَ�ٰ  نَاأ َ ٱ إِ�َّ  ُبُدونَ َ�عۡ  َ�  ءِيَل َ� َّ�  ِ ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ�  اَسا�ٗ إِحۡ  نِ ِ�َ

ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوذِي ْ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل ْ  انٗ ُحسۡ  لِلنَّاِس  َوقُولُوا �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ  وََءاتُوا

َكوٰ ٱ  ].٨٣: ة[البقر ﴾ةَ لزَّ
د یه بندگی منمائکم یل گرفتیمان از بنی إسرائیه عھد و پک یو ھنگام«

شاوندان را مدد ید، و خوینکاری کوکتا را، و با پدر و مادر نکیمگر خدای 
نان و افتادگان را یکد، و مسینکمان را سرپرستی و نگھداری یتیاری، و ک

مردم را به أمر  دیبا زبان خوش با مردم سخن بگوئد، و ینکری یدستگ
ات مال کد، و زیو نماز را بر پا دارد یر به خوبی وادارکو نھی از منبمعروف 

 .»دیخود را بدھ
 د:یفرما خطاب میامبر محمد را یتعالی پیو بار



 نماز جماعت   ٨

 

﴿ 
ۡ
هۡ  ُمرۡ َوأ

َ
ِ  لََك أ لَوٰ ٱب ۖ َعلَيۡ  َطِ�ۡ ۡص ٱوَ  ةِ لصَّ ۖ قٗ رِزۡ  لَُك  َٔ �َۡ�  َ�  َها ۡ  ا ۗ نَرۡ  نُ �َّ  زُقَُك

 ].١٣٢[طه:  ﴾١٣ َوىٰ لِلتَّقۡ  قَِبةُ َ�ٰ لۡ ٱوَ 
ز بر نماز حق صبور باش، ین، و خود نکت خود را به نماز أمر یتو أھل ب«

م، و فرجام یدھیه ما بتو روزی مکم بلیطلب نمیسی کما از تو رزق و روزی 
 .»اری و ترس از خداستکزیبرای پرھ کین

ند، و ک جاد میین بنده و خدا ارتباط ایه بکبلی نماز ستون إسالم است 
ص یر نعمت اوست، و آن حد فاصل و تشخکل محبت خداوندی و شین دلیا

 د:یفرما می صه رسول اللهکافر است، چنانکن مؤمن و یقی بیدھنده حق

َالُة َ�َمْن تََرَ�َها َ�َقْد َ�َفرَ « ى بَيْنَنَا َوَ�يْنَُهْم الصَّ ِ
َّ

َعْهُد اذل
ْ
 .)١(»ال
باشد، و  افران است أدای نماز میکن ما مسلمانان و یه بکمانی یعھد و پ«

 .»شود افر شمرده میکند ک که نماز را ترکیسک
شتر یان إسالم بکه أریند در بقکوتاھی که از نماز خواندن کیسکبلی 

 ارتباط او به خدا منقطع خواھد شد.  رد، و تمامیکوتاھی خواھد ک
 د:یفرما می سقیر الصدکفه راشد أبوبیخل

اعلموا أنَّ أهم أمـركم عنـدي الصـالة فمن ضيعها فهو لغريها أضيع، «

ىف واعلموا أنَّ هللا عمالً يف الليل ال يقبله يف النهار، وعمالً يف النهار ال يقبله 

 .)٢(»الليل

                                           
 والنسائي يف السنن، ٢٦٢١ث ی، حد١٤ـ  ٥/١٣ ی، والترمذ٥/٣٤٦ مسندـأخرجه أمحد يف ال -١

، ١/١٧٧ وصحيح سنن ابن ماجه، ١٠٧٩ وابن ماجه يف السنن حديث، ٢٣٢-١/٢٣١

 .٧- ١/٦ واحلاكم وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان يف صحيحه،، ٨٨٤ث یحد
 .٢٢/٤٠ة یمیخ اإلسالم ابن تیمجموع فتاوی ش -٢



 ٩    مقدمه

 

ه نماز را کی سکن أمور شما نزد من نماز است، و یتر ه مھمکد یبدان«
ق اولی انجام نخواھد داد، یگر را بطریارھای دکاورد، یبجا نآن را  ردهکع یضا

ه انجام آن را در روز قبول که برای خداوند اعمالی در شب است کد یو بدان
 .»ندک آن را در شب قبول نمیه انجام کند، و اعمالی در روز است ک نمی

 ه آن أعمال نماز است.کمت آمده کن حیر ایو در شرح و تفس
ن ین مبیه به دکنیبر ورزد، مانند اکرده و تکه به نماز اھانت کی سکپس 

ب او از أدای نماز یب او از إسالم بقدر نصیده و نصیإسالم اھانت ورز
ل او در أدای نماز یو م ل او به إسالم به اندازه شوقیباشد، و شوق و م می
ن ین مبینی و ارزشی از دکه خدا را مالقات کباشد، پس بر حذر باش  می

را ارزش إسالم در قلب تو به اندازهء ارزشی یإسـالم در قلب تو نباشـد، ز
 ه نماز در زندگی و قلب تو دارد.کاست 





 

 
ها و واجبات دیـن مبین إسـالم بعد از  نماز اولین فرض 

 شهادتین است:

ست، و گواھی دادن به یتا نکیه خدائی بحق جز خدای کگواھی دادن  
 رسول و فرستاده خداست. صه محمدکنیا

ـد یتا پرستی و توحکیزده سال مردم را به یه سکدر م صرسول الله
رد، و وقتی مسلمانان کبه خدا نھی  کدعـوت فرمود، و از بت پرستی و شر

م و ثابت کتا پرستی مستقر و محکید و یده توحیشان عقیدر روح و جان ا
آوردند، خداوند نماز پنجگانه  صامل به خدا و رسول خداکمان ید، و إیگرد

سه سال قبل از ھجرت به  صرمکرا بر مسلمانان فرض نمود، و رسول ا
 ردند.ک ه أدا میکدر مآن را  نهیمد

 منـزلت نماز در بین دیگر عبادات 

ن سائر عبادات یدر ب  ژگی خاص و مھمییاز و شأن و ویو چون نماز امت 
انجی در شب إسراء و معراج با یبدون واسطه و مآن را  داشت خداوند

 بر او و امتش فرض گرداند. صم رسول اللهیمخاطب قرار دادن مستق
ا حادثه ای رخ یوقتی أمر مھم و  صه رسول اللهکخاطر بود  نیو به ا

آفتاب بال فاصله به ادای نماز بر  )٢(سوفکماه و  )١(داد مانند خسوف می

                                           
ده شود، در ید ماه دیه باکھائی  ا از نظر پنھان شدن ماه در شبیخسوف: گرفتن ماه،  -١

 د).یند. (فرھنگ عمیگو ی: ماه گرفتگی، و ماه گرفت ھم میفارس
 د).ید. (فرھنگ عمیشدن قرص خورش یکسوف: گرفته شدن آفتاب، تارک -٢



 نماز جماعت   ١٢

 

ھا  ل آنکھا شده و مش ه رحمت خداوندی شامل حال آنکنیخواستند، تا ا می
م و آن عمل را ینکاقتداء و تأسی  صد به رسول اللهیحل شود، پس ما با

 م.یانجام دھ

 ماعت واجب بودن نماز ج

م بودن)، داشتن ینماز جماعت بر مردان در حال سفر و حضر (مق 
 نی است.یھا واجب ع ن حالتیت، و در حال ترس و خطر، در ھمهء ایامن

َ�مۡ  �ِيِهمۡ  ُكنَت  �ذَا﴿ د:یفرما تعالی مییبار
َ
لَوٰ ٱ لَُهمُ  َت فَأ ٓ  َتُقمۡ فَلۡ  ةَ لصَّ  �َِفةٞ َطا

َعَك  ُهمّمِنۡ   َوۡ�َ  مَّ
ۡ
ْ ُخُذوٓ أ سۡ  ا

َ
ْ  فَإَِذا لَِحَتُهۡمۖ أ ْ فَلۡ  َسَجُدوا ٓ  ِمن َيُكونُوا  َوۡ�َ  �ُِ�مۡ َوَرا

ۡ
 تِ أ

 ٓ خۡ  �َِفةٌ َطا
ُ
ْ  لَمۡ  َرىٰ أ ْ فَلۡ  يَُصلُّوا  َوۡ�َ  َمَعَك  يَُصلُّوا

ۡ
ْ أ سۡ  رَُهمۡ ِحذۡ  ُخُذوا

َ
 ﴾لَِحَتُهمۡ َوأ

 ].١٠٢[النساء: 
ا رسول الله و شما ترس دشمن یان جماعت حاضر بودی یو ھرگاه در م«
د گروھی پشت سر تو به نماز یپا داشتی، باه د، و نماز را برای جماعت بیداشت

ه پشت سر تو ھستند کستند، و آن گروھی یستند، و گروھی به دنبال ایبا
نان به سجود رفتند و مشغول نماز یه اکرند با خود، وقتی یسالح خود را بگ

ه پشت کن طائفه ینند، و اکگر از پشت شما پاسبانی شما یبودند، آن طائفه د
ند و با یایزدند ب ه پاس میکسر تو ھستند بروند برای پاس زدن، و آن گروه 

د تا یرید، و سالح با خود بگیاط از دست ندھیز و احتیتو نماز بخوانند، و پرھ
 .»دیه از نماز فارغ شوکآن

ه ب صند، و امر به رسول اللهک امر می صامبریجا خداوند به پ نیو در ا
ت به رسول یبه او و به أمت اوست، اگر آن امر داللت خصوصمعنی امر 



 ١٣    نماز جماعت

 

ل بر واجب بودن نماز جماعت است، و یه دلین آینداشته باشد، پس ا صالله
 شان نداد.ینماز جماعت در حال جنگ ھم به ا کاجازه تر

 د:یفرما تعالی مییبار

 ﴿ ْ �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا ْ رۡ ٱوَ  ةَ لزَّ ٰ ٱ َمعَ  َكُعوا  ].٤٣: ة[البقر ﴾٤٣ كِعِ�َ ل�َّ

گزاران انجام  د، و نماز خود را با نمازیات را بدھکد، و زینماز را بر پا بدار«
 .»دیدھ

ند، و اگر مقصود فقـط ک ه بر واجب بودن نماز جماعت داللت میین آیو ا

ْ رۡ ٱوَ ﴿ ر:که ذیاقامت نماز بـود در آخر آ ٰ ٱ َمعَ  َكُعوا را در یآمد ز نمی ﴾كِعِ�َ ل�َّ
 ه امر به إقامت نماز شده بود.یأول آ

بعضی از آثار و أقوال صحابه و تابعین در وجوب نماز 
 جماعت

 فرمودند: صه رسول اللهکت است یروا سرهیاز أبی ھر 

َالةِ « ْن آُمَر حِبََطٍب َ�يُْحَطَب، ُ�مَّ آُمَر بِالصَّ
َ
ى َ�ْفىِس �ِيَِدهِ لََقْد َهَمْمُت أ ِ

َّ
َواذل

َق َعلَيِْهْم  َحرِّ
ُ
 رَِجاٍل فَأ

َ
َخاِلَف إىِل

ُ
َ�يُؤَذََّن لََها، ُ�مَّ آُمَر رَُجًال َ�يَُؤمَّ انلَّاَس، ُ�مَّ أ

 .)١(»ُ�يُوَ�ُهمْ 
رده، کزم جمع یم گرفتم ھیه جان من در دست اوست تصمکیبخدائ«

ند، سپس مردی را به إمامت واگذارم و یه أذان بگوکنیسپس دستور دھم تا ا
شان را بر آنان یھا اند، و خانه ه به جماعت حاضر نشدهکمردانی روم  بطرف

 .»آتش زنم

                                           
 ه.یمتفق عل -١



 نماز جماعت   ١٤

 

ىَت انلَّىِبَّ « ت است:یروا سرهیو از أبی ھر
َ
ْ�َ� َ�َقاَل يَا رَُسوَل  صأ

َ
رَُجٌل أ

 ِ َل رَُسوَل ا�َّ
َ
 الَْمْسِجِد. فََسأ

َ
ِ إِنَُّه لَيَْس ىِل قَائٌِد َ�ُقوُدِ� إىِل ُ  صا�َّ

َ
َص هل ْن يُرَخِّ

َ
أ

 َداَعُه َ�َقاَل 
َّ

ا َو� ُ فَلَمَّ
َ

َص هل َ ىِف بَيِْتِه فَرَخَّ َالة. َ�َقاَل  :َ�يَُص�ِّ َهْل �َْسَمُع انلَِّداَء بِالصَّ
ِجْب 

َ
 .)١(»َ�َعْم. قَاَل فَأ

ه مرا به کسی ندارم کآمد و گفت:  صنائی نزد رسول اللهیمرد ناب«
اش نماز بخواند،  ه خواست تا در خانهمسجد برساند و از آنحضرت إجاز

جا دور شد و رفت او را صدا  آنحضرت به او إجازه داد و وقتی آن مرد از آن
شنوی؟ جواب داد بلی، فـرمود: پس جواب أذان  ا أذان را مییرد و فرمود: آک

 .»نکعنی نماز را با جماعت أدا یرا بده، 
ه کادی در وجوب نماز جماعت در مسجد وارد شده یلی زیث خیو أحاد

 مینک تفا میکث این چند حدیما به ا

ما بال أقوام « ه گفت:کت است یروا سن عمر بن الخطابیرالمؤمنیاز أم 

يتخلفون، يتخلَّف بتخلّفهم آخرون، واهللا لقد مهمت أن أرسل إليهم فيجأ يف 

 .)٢(»أعناقهم ثم يُقال: اشهدوا الصالة

نند، و به خاطر ک برای چه افرادی از حضور جماعت تخلف میچرا و «
م گرفتم بر یه تصمکخدا سوگند ه نند، بک ز تخلف مییگران نیتخلف آنان، د

ند: به نماز جماعت یھا بگو آنان مردانی بفرستم تا به گردنشان بزنند وبه آن
 .»دیحاضر شو

                                           
 ه.یمتفق عل -١
ها  الباب اخلامس يف اجلامعة وفضل -كتاب الصالة من قسم األفعال -نـز العمال ک -٢

 .٨/٢٥٢-٢٢٧٩٥ رقم الرواية -ها  فصل يف فضل -ها  وأحكام



 ١٥    نماز جماعت

 

م أمركم عندي إنَّ أه« ن برای أمراء و فرمانداران شھرھا نوشت:یو ھمچن

الصالة فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيّعها فهو ملا سواها أضيع، ومن 

من ـمسجد، ويف رواية: وال حظ يف اإلسالم لـال محافظة عليها أداؤها مجاعة يفـال

 .)١(»ترك الصالة

ند کحفظ آن را  هکی سکن أمور شما نزد من نماز است، پس یمھمتر«
زھای یردن چکع یند، ضاکع یضاآن را  هکی سکرده، و کن خود را حفظ ید
ه نماز با کست ا نیردن آن اکتر است، و از محافظت  گر برای او آسانید

 خوش ب ویچ بھره و نصیھ تی: ویدر روا جماعت و در مسجد خوانده شود و
 .»ندک که نماز را ترکی سکست، برای یدر إسالم ن یبخت

 د:یگو می سرهیأبوھر

منادي ثم ال ـرصاصاً مذاباً خريٌ له من أن يسمع ال ألن يمتلئ أذن ابن آدم«

 .)٢(»جيبه

ه صدای کنیآدم پر از سرب ذوب شده گردد بھتر است از ا اگر گوش بنی«
 .»ندکمؤذن را بشنود ولی آن را إجابت ن

 سؤال شد: باز عبدالله بن عباس

                                           
تاب: ک، و٤٠٤ـ  ٤٠٣ص  الصالة وحكم تاركها البن القيم اجلوزيةتاب: کمراجعه شود به  -١

 .١٤٨ص  جمموعة رسائل يف الصالة

واألوسط يف ، ١/٣٤٥ مصنف ابن أيب شيبة، كتاب الصلوات، من قال إذا سمع الـمنادي فليجب -٢

ختالف البن الـمنذر، كتاب اإلمامة، ذكر ختوف النفاق عىل تارك شهود واال السنن واإلمجاع

 .٤/٢٧٤، والمحلی البن حزم ٤/١٣٧، ١٩٠٥ العشاء والصبح مجاعة، رقم الرواية



 نماز جماعت   ١٦

 

گذراند، و روز را به روزه، ولی  ه شب را به عبادت و نماز میکمردی است 
 شود نماز جماعت و جمعه حاضر نمی

ن یماه از او ھم کیگر بعد از یجواب داد: او در جھنم خواھد بود، و بار د
 گر ھمان جواب را داد).یسؤال شد، بار د

من سمع «ند: یگو می بعبدالله بن مسعود و أبو موسی األشعری
 .)١(»منادي ثم لم �به من غ� عذر فال صالة هلـال

ندھد و به نماز جماعت نرود آن را  شنود ولی جوابه أذان را بکی سک«
 .»ستیح نیچ عذری ندارد نماز او صحیه ھکیدر حال

 د:یگو می سطالب یعلی بن أب

رٍ « ذْ نْ عُ هُ إالَّ مِ ةَ لَ الَ لَمْ يَأْتِ فَالَ صَ اءَ فَ عَ النِّدَ مِ نْ سَ  .)٢( »مَ

د، نماز او از سرش باالتر یایه أذان را بشنود ولی به مسجد نکی سک«
 .»ه عذر داشته باشدکنیشود مگر ا عنی نماز او قبول نمییرود،  نمی

الَةَ  الَ « د:یگو می سطالب یعلی بن أب َارِ  صَ دِ  جلِ جِ دِ  ىفِ  إِالَّ  املَْسْ جِ يلَ . املَْسْ  فَقِ

هُ  نْ : لَ مَ ارُ  وَ ؟ جَ دِ جِ الَ  املَْسْ نْ : قَ  .)٣(»سمع النداء مَ

                                           
محىل ـوال، ١٩٠٢ الروايةرقم  ٤/١٣٦ منذرـواألوسط البن ال، ١/٣٤٥ مصنف ابن أيب شيبة -١

 .٤/٢٧٤ البن حزم

 .١٩٠١ لروايةارقم  ٤/١٣٦ واألوسط البن املنذر، ١/٣٤٥ مصنف ابن أيب شيبة -٢

 ومصنف ابن أيب شيبة ٤٩٨-١/٤٩٧-١٩١٥ث یرقم الحد مصنفـعبدالرزاق يف ال -٣

-٤/٢٧٤ محىل البن حزمـوال، ١٩٠٧الرواية رقم  ٤/١٣٧ منذرـواألوسط البن ال، ١/٣٤٥
٢٧٥. 
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ست مگر در مسجد است، گفته شد: یح نیاو صحه مسجد نماز یھمسا«
ه أذان را کسی کسی است؟ فرمود: که مسجد چه ین ھمسایر المؤمنیای أم

 .»ه مسجد استیبشنود ھمسا

حضور نماز «ند: یگو می رمحة اهللا عليهمعطاء بن أبی رباح و أبو ثور 
 .)١(»جماعت فرض است

 :یگو می /إمام شافعی

 .)٢(»اجلامعة يف ترك إتياهنا إالَّ من عذر من قدر عىل صالةـفال أرخص ل«

تواند به نماز جماعت حاضر شود إجازه تخلف از نماز  ه میکیسک«
 .»ه عذر داشته باشدکنیدھم، مگر ا جماعت به او نمی

 د:یگو /إمام خطابی
را اگر سنت بود عبدالله یحضور نماز جماعت در مساجد واجب است، ز«

ن برای یند، و ھمچنکه از آن تخلف کتر بود  نا بود أولییه نابکتوم کبن أم م
 .»نا ھستند مانند او واجب استیف و نابیه ضعکیسانک

 د:یرباح گو یعطاء بن أب

 .)٣(»فليس ألحد من خلق اهللا يف احلرض والقرية رخصة يف أن يدع الصالة«

م باشد، و چه یه مقکسی کست، چه یس از بشر نکچ یرخصتی برای ھ«
 .»ندکه (مسافر) باشد از نماز جماعت تخلف یدر قره کسی ک

 د:یگو /إمام األوزاعی

                                           
، فقه ١/٤٣٩ یر القرطبی، تفس٣/٥البن قدامه  ی، والمغن٤/١٣٨منذر ـاألوسط البن ال -١

 .٢٢١جبر ص  ین علیحس یثور لسعد یاإلمام أب
 .١/١٥٤ یتاب األم للشافعک -٢
 .٤/١٣٧األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف البن الـمنذر  -٣
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ر نماز از وقت خود، و یبه خـدا بزرگتر از تأخ کـچ گناھی بعد از شریھ«
 .»ستیر حق نیشتن مؤمنی بغک

 حکمت فرض شدن نماز جماعت و منافع آن:

ه مردم را به کنی است ین إسالم دین مبیه دکست یی نکچ شیھ 
وستگی، و تآلف، و محبت، و ترابط، و أخوت و برادری با ھم، یو پ تضامن،

 ند.ک دعوت می
ت آن بعضی از یزھا و تقوین چیردن چنکپس خداوند متعال برای زنده 

ھا  ن عبادتیه از جمله اکعبادتھا را بر بندگان خود فرض و واجب فرموده 
رادران مسلمان باشد، و آنھم در ھر شبانه روز پنج بار با ب نماز جماعت می
ر و کستاده و با خدای خود ذینار ھم و پشت سر ھم اکخود در مسجد 

رده، روابط برادرانه را کگر مالقات ینند و در مسجد با ھمدک مناجات می
ه برادران مسلمان احساس کنجاست یسازند، در ا متر و استوار میکمح

ضا و ی است و آنھم رکیه ھدف آنان کدانند  نند، و میک ھمدردی می
 تعالی است.یخوشنودی بار

نند، ک ستاده و با او مناجات مییامل اکو در برابر خدا با خشوع و خضوع 
ر و مأمور، و جاھل و نادان، و یر و ثروتمند، و أمین فقیچ فرقی بیو ھ

 اند. ستادهیصف ا کیه ھمگی در کدانشمند نخواھد بود، بل
رند و از یو مودت بگ ه برادران مسلمان با ھم ألفتکشود  ن باعث مییا

الت کاری از مشیگر با خبر شوند، و باعث رفع بسیحال مادی و معنوی ھمد
ه باعث سربلندی و عزت إسالم در کن اجتماع است یز خواھد بود، و این

 جامعه بشری خواھد بود.
 د:یفرما تعالی مسلمانان را خطاب مییبار
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ رۡ ٱ َءاَمُنوا ْ �ۡ ٱوَ  �وَ  َكُعوا ْ �ۡ ٱوَ  َر�َُّ�مۡ  بُُدوا  ۡ�َ �َۡ ٱ َعلُوا
ْ َوَ�ٰ  ٧٧ ۩لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  ِ ٱ ِ�  هُِدوا ِ  َحقَّ  �َّ ٰ جۡ ٱ ُهوَ  ۦۚ ِجَهادِه  َوَما ُ�مۡ َتبَٮ

�ِيُ�مۡ  ّمِلَّةَ  َحَرٖج�  مِنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ َعلَيۡ  َجَعَل 
َ
ٰ  ُهوَ  هِيمَۚ َ�ٰ إِبۡ  أ ٮ  ُ�مُ َسمَّ

ۡ ٱ ْ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َشِهيًدا لرَُّسوُل ٱ ِ�َُكونَ  َذاَ�ٰ  َوِ�  ُل َ�بۡ  ِمن لِِم�َ ُمسۡ ل  َوتَُ�ونُوا
 ٓ ْ  �َّاِس� ٱ َ�َ  ءَ ُشَهَدا �ِيُموا

َ
لَوٰ ٱ فَأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا ْ �ۡ ٱوَ  ةَ لزَّ ِ  َتِصُموا ِ ٱب  ُهوَ  �َّ

ٰ َموۡ  ۡ ٱ مَ فَنِعۡ  ُ�ۡمۖ لَٮ  ].٧٨-٧٧ [الحج: ﴾٧٨ �َِّص�ُ ٱ مَ َونِعۡ  َ�ٰ َموۡ ل
وع و کتا رکید و برای خدای یستید به نماز ایمان آورده ایه إکی ای مردم«

د، و ینکر او را عبادت ینه غ تا راکید، و پروردگارتان خدای یرسجود بجا آو
ه کند آنچناینکد، و در راه خدا جھاد ید تا رستگار شویر انجام دھیارھای خک

ه نفس و ھوی، دشمنان خدا، جھاد بجھاد با سته جھاد در راه او است یشا
ن یا برای اه خدای متعال شما مسلمانان رکنیبرای ا جھاد با شر و فساد

ه موافق فطرت و سرشت کنی به شما سپرد یو د دیت بزرگ برگزیمسئول
چ نوع یآن ھ است، و از ھمه طرف رحمت خدا با آن ھمراه است، و در  آدمی

تاپرستی کید و ین توحید م استیھن پدرتان إبرایست دیسختی فوق طاقت ن
تا، کیاء بھم متصل است، خدای یتا خاتم األنب ÷میه از عھد إبراھکاست 

ه کد، ینکم ید تا دل و روی را بخدا تسلیرا مسلمان نام صشما أمت محمد
ه بشما سپرده شد تا کم ین أمانت عظیراه راست است، ا کیأمت مسلمان بر 

ن ییأمت را تع کأمت باشد، و راه سلون یگواه بر ا صغمبر خدا محمدیپ
 کد، راه راست و سلوید، و شما أمت محمد بر ھمه مردم گواه باشیفرما
رپرست و م و سیشما أمت محمد ق دینکن ییان تعیح را برای جھانیصح

د، و اعتصام و یات را بدھکد، و زیو نماز بپا دار د،یان ھستیراھنـمای جھان
اری دھنده شما ید، تا او تعالی دوست و یتا داشته باشکیاعتماد بر خدای 
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اری دھنده خوبی است، یه خدای متعال چه دوست خوب، و چه کباشد، 
 .»سبحانه و تعالی

ھای طبقاتی در جامعه  ن بردن فاصلهینماز جماعـت در إسـالم برای از ب
 اه و سرخ بودن.یت، و چـه از نظر سیباشد، چه از نظر نـژاد پرستی و قوم می

شود  اجتماع مسلمانان در مسجد برای نماز جماعت باعث مین یھمچن
 د.یات و رحمات خود را بر آنان نازل فرماکخداوند بر

 کنند: می کجزای کسانیکه نماز جماعت را بدون عذر تر

د در أدای آن یدارد، و نبا  در جامعه إسالمی  ت مھمیینماز جماعت مز 
ر واضح است عدم یث زیأحاده از کد، و چنانیسالت ورزکتھاون و تساھل و 

ه نماز کیسکشود، و معلوم است  حضور جماعت باعث عدم قبول نماز او می
 شود. ردار او نگاه نمیکه أعمال و یست به بقیامل نکاو 

 فرمودند: صه رسول اللهکند ک ت مییروا بعبدالله بن عباس

قال  -قالوا: وما العذر؟  -منادى فلم يمنعه مـن اتباعه عذر ـمـن سمع ال«
 .)١(»خوف أو مرض لم تقبل منه الصالة اليت صّ� 

رد، کردن آن عذری او را منع نکد و در إجابت یه أذان را شنکیسک«
؛ نماز او قبول ا مرضیود: مانند ترس از دشمن، و گفتند عذر مانند چه؟ فرم

 .»شود نمی
 شود. خواند از او قبول نمی ه در خانه میکعنی نمازی ی

                                           
ث یحد وابن ماجه، ١/١٦٤ داود يبوصحيح سنن أ، ٥٥١ث رقم یحد ١/٣٧٣رواه أبوداود  -١

والدارقطني يف السنن ، ١/١٣٢، ٦٤٥ث یحدوصحيح سنن ابن ماجه ، ١/٢٦٠ - ٧٩٣

 رھم.ی، وغ١/٢٤٦مستدرك ـ، واحلاكم يف ال١/٤٢٠
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 فرمودند: صه آنحضرتکند ک ت مییگری روایدث ین در حدیھمچن

 .)١(»من سمع انلداء فلم يأته فال صالة هل إالَّ من عذر«
ابد نماز از او یه أذان را بشنود ولی به نماز جماعت حضور نکی سک«

 .»ه عذر داشته باشدکنیشود، مگر ا قبول نمی
ه کدم یشن صرمکه فرمود از رسول اکت است یروا سو از أبی الدرداء

 فرمود: می

ما من ثالثة يف قر�ة وال يف بدو ال تقام فيهم الصالة إالَّ قد استحوذ عليهم «
 .)٢(»الشيطان فعلي�م باجلماعة فإنَّما يأ�ل اذلئب من الغنم القاصية

نی باشند و نماز جماعت را بر پا یه نشیا بادیه و یه در قرکھر سه نفری «
رده، پس بر کسخت إحاطه طان بر دل آنان یه شکسانی ھستند کنند، کن

ه از کشه گوسفندی را یرا گرگ ھمید، زیه به جماعت حاضر شوکشماست 
 .»خورد چوپان دور شده می

 
 

                                           
 منذر يف األوسطـابن ال، ١/١٣٢صحيح سنن ابن ماجه ، ٧٩٣ث رقم یحدرواه ابن ماجه  -١

، ٥/٤١٥ -٢٠٦٤ث رقم یحدوابن حبان يف (اإلحسان) ، ٤/١٣٥-١٨٩٨ث رقم یحد

 رھم.یوغ ٢/٣٣٧ وإرواء الغليل، ١/٢٤٥واحلاكم وصححه 

ث یحد وصحيح سنن أيب داود، ٥٤٣رقم وأبو داود حديث ، ٥/١٩٦مسند ـرواه أمحد يف ال -٢

وصحيح سنن ، ١٠٧-١٠٦ /٢والنسائي يف السنن ، ٢/٢٥١) ون املعبود، (ع١/١٦٢-٥٤٧

واحلاكم يف  ،٢/٣٧١، ١٤٨٦ث یحدوصحيح ابن خزيمه ، ٨٤٦١/٢٨١النسائي حديث 

 رھم.ی، وغ١/٢٤٥مستدرك ـال
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 بعضی از آداب رفتن به نماز جماعت: 

ه از خـانه خارج شده و به نماز جماعت کی سکمستحب است برای  
 د:یفرما رود با وضوء باشد خداوند می می

َ ٱ إِنَّ ﴿ ٰ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ۡ ٱ َوُ�ِحبُّ  �ِ�َ �َّ�َّ  ].٢٢٢: ة[البقر ﴾ُمَتَطّهِرِ�نَ ل
ان را دوست گزیکدارد، و پا اران را دوست میک ه خداوند توبهکھمانا «

 .»دارد می
 ھای خود را به داخل ھم گره نزد. رود دست وقتی بطرف مسجد می 

 د:یفرما می صرسول الله

َحُدُ�ْم «
َ
 أ

َ
أ  الَْمْسِجِد فَالَ إَِذا تَوَضَّ

َ
ْحَسَن وُُضوَءُه ُ�مَّ َخَرَج اَعِمًدا إىِل

َ
فَأ

َصابِِعِه فَإِنَُّه ىِف َصَالةٍ 
َ
 .)١(»�َُشبَِّ�نَّ َ�ْ�َ أ

رد سپس بقصد کامل و تمام آن را ک ی از شما وضوء گرفت وکیاگر «
عنی داخل ھم ین دو دست خود گره نزند، یرون رفت، بیمسجد برای نماز ب

 .)٢(»باشد را او در حالت ادای نماز مییند، زکن
 کیزه بوده خود را شیکف و پایمستحب است در حال رفتن به نماز نظ

با بوده و از ید منظر او زیه مسلمان باکنیند به اک ه مییرا إسالم توصیند، زک
نت دادن خود جزئی از یور و زیند و زکد دوری یمنظر زشت و ناپسند و پل

 باشد. آداب نماز می
 د:یفرما تعالی مییارب

                                           
وصحيح سنن أيب، ٢٦٩ـ  ٢/٢٦٨) معبودـعون ال( ٥٦٢ث رقم یحد ١/٣٨ رواه أبوداود -١

 .١/١٦٨ داود
 باشد. سالت میکھا از صفات تنبلی و  ن دستیرا گره زدن بیز -٢
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ْ  َءاَدمَ  َبِ�ٓ َ�ٰ ﴿ ْ  ِجدٖ َمسۡ  ُ�ِّ  ِعندَ  زِ�نََتُ�مۡ  ُخُذوا ْ ۡ�َ ٱوَ  َوُ�ُوا ْۚ فُوٓ �ُۡ�ِ  َوَ�  �ُوا  ا
ۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  ۥإِنَّهُ   ].٣١[األعراف:  ﴾٣١ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

ھای خدا  د، از نعمتینت بپوشیای فرزندان آدم در مقام عبادت لباس ز«
نندگان را دوست که خداوند اسراف کد ینکد، و اسراف میاشامید و بیبخور
 .»دارد نمی

دادند، و به آنان  ن آداب را آموزش مییبه مسلمانان ا صرسول الله
با یئت و مظھر خود زینند و در ھکن آداب عمل یفرمودند تا به ا ه مییتوص

 باشند.
 ند:یفرما می صو آنحضرت

َنََّة َمْن اَكنَ «
ْ
، َ�َقاَل رَُجٌل: يَا رَُسوَل  ال يَْدُخُل اجل ٍة ِمْن ِكرْبٍ يِف قَلِْبِه ِمثَْقاُل َذرَّ

 ِ ْن يَُ�وَن ثَْوُ�ُه َحَسنًا َوَ�ْعلُُه َحَسنًا ؟ َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
، الرَُّجُل ُ�ِبُّ أ ِ : صا�َّ

َقَّ َوَ�مَ 
ْ
ِكرْبُ َمْن َ�َطَر احل

ْ
ََماَل، ال

ْ
يٌل ُ�ِبُّ اجل َ مَجِ  .)١(»َص انلَّاَس إِنَّ ا�َّ

بر و غرور باشد وارد کاز  کانـد کیه در قلب او مثقالی از کی سک«
امبر فردی دوست دارد یرد: ای پکاران سؤال یی از کیشود،  بھشت نمی

با و قشنگ باشد! یفش و پاپوش او زکن یبا باشد، و ھمچنیلباس او خوب و ز
بائی و قشنگی را یبا و قشنگ است، و زیحضرت فرمودند: خداوند ز آن

ر مردم یت از حق و تحقینودی و عدم رضا شوخ بر و غرور ناکدوست دارد، 
 .»ز شمردن مردم استیو ناچ

لف در آن، و حسن کبائی، و عـدم اسراف و تیپس ظرافت و لطافت و ز
 باشد. منظر، از آداب إسالم می

                                           
 .٩١ث رقم یحد رواه مسلم يف كتاب اإليامن -١



 نماز جماعت   ٢٤

 

 ھا دور بیع  ه انسان از تمامیکن از آداب رفتن به نماز است یھمچن
 بزند. کھای خود را مسوا بوده خوش بو و دندان

 ه رسول الله فرمودند:کت است یروا سرهیاز أبی ھر

َواِك ِعنَْد لُكِّ َصالةٍ « َمْرُ�ُهْم بِالسِّ
َ
يِت أل مَّ

ُ
ُشقَّ ىلَعَ أ

َ
ْن أ

َ
 .)١(»لَْوال أ

ھا  ه بر أمت من مشقت و سختی وارد شود، به آنکن نبود یاگر ترس از ا«
 .»بزنند کھای خود را مسوا ا در نزد ھر نماز دندانردم تک أمر می

د، یرده دوری جوکه از بوھای بد و ناپسند خودداری کو بر إنسان است 
ّرات و تربچـه بودار کا یر و یاز و سیه پکسانی را کن إسالم ین مبیرا دیز

ه فرشتگان و بردران کنیند تا اک اند از دخول به مسجد نھی می خورده
 نند.یت نبیھا از بوی بد و ناپسند آنان آزار و أذ نمازگذار آن

 فرمودند: صه رسول اللهکت است یروا ساز جابر بن عبدالله

 .)٢(»من أ�ل ثوماً أو�صًال فليعزتنلا ويلعزتل مسجدنا ويلقعد يف بيته«
رده و کری یناره گکاز خورده از ما و از مسجد ما یا پیر و یه سکی سک«

 .»ندیاش بنش در خانه
ه کان است یگار، و چپق، و غلیدن سیشکن بوھای بد و ناپسند یا و از

ار حرام و کن یزد، پس از ایخ بوی بد آن از دھان و لباس آن أشخاص بر می
ت وآزار یرا فرشتگان و مردم از بوی بد آن اذید، زیبد و ناپسند دوری جوئ

 شوند. می
فرد آرامش د یه اگر اقامه گفته شد باکنیاز آداب رفتن به نماز است ا

 ند.کد و در رفتن شتاب نیش را حفظ نمایخو

                                           
 ه.یمتفق عل -١
 ه.یمتفق عل -٢



 ٢٥    نماز جماعت

 

 فرمودند: صه رسول اللهکت است یروا سـرهیاز أبی ھر

ِكينَُة، « تُوَها َ�ْمُشوَن وََعلَيُْ�ُم السَّ
ْ
تُوَها �َْسَعْوَن، َوأ

ْ
َالُة فََال تَأ ِ�يَمِت الصَّ

ُ
إَِذا أ

تُْم فََصلُّوا َوَما فَاتَُ�ْم 
ْ
ْدَر�

َ
وَ�َما أ تِمُّ

َ
 .)١(»افَأ

ه با آرامش کد، بلید با شتاب به سوی نماز نرویچون نماز اقامه گرد«
آنچه از شما فوت شد بعد از  د، وید بخوانیافتید، پس آنچه از نماز دریبرو

 .»دینکل یمکسالم ت
ار وارده در سنت کن از آداب رفتن به مسجد خواندن أوراد و أذیھمچن

 .)٢(دینکار و أوراد مراجعه کتاب أذکد به یتوان ه میکباشد  می صامبریپ
ن دعا را یرده اکد پای راست خود را جلو یدیو وقتی به مسجد رس

 د:یبخوان

رْ ىلِ « د:یفرستاده سپس بگوئ صأوًال: صلوات و درود بر محمد فِ مَّ اغْ اللَّهُ

َتِكَ  محْ ابَ رَ تَحْ ىلِ أَبْوَ افْ نُوبِى وَ  .»ذُ

درھای رحمت خود را بر روی من باز بار الھی گناھان مرا ببخش و «
 .»فرما

رده و صلوات بر کد پای چپ خود را جلو یشو و وقتی از مسجد خارج می

لِكَ « د:یفرستاده بگوئ صمحمد ابَ فَضْ تَحْ ىلِ أَبْوَ افْ رْ ىلِ وَ فِ مَّ اغْ  .»اللَّهُ

لت خود را بر روی من یبار إلھی گناھان مرا ببخش و درھای فضل و فض«
 .»باز فرما

                                           
 .٦٠٢ث یحد ٣٨باب  ١/٤٢٠ مساجدـرواه مسلم يف كتاب ال -١

 ھا. نیر از ای، وحصن المسلم، وغیإمام نوو األذكارتاب کمانند  -٢



 نماز جماعت   ٢٦

 

رده و قبل از نشستن کد با صدای بلند سالم یو وقتی به مسجد داخل شد
 د.یه مسجد بخوانیعت نماز تحکدو ر

مسجَد فل�ّ�ْع ر�عت� ـإِذا َدَخَل أحُد�م ال« د:یفرما می صرسول الله
 .)١(»َس قبل أن �ل

ه کنیعت نماز قبل از اکی از شما داخل مسجد شد دو رکیه ک  ھنگامی«
 .»ند بخواندیبنش

ر بود بدون یان پذکو بعد از آن در صف أول و دست راست إمام اگر ام
 د:یفرما می صه رسول اللهکند، چنانیجاد مزاحت برای مردم بنشیا

ُفوِف «  .)٢(»إن اهللا ومالئَِ�تَُه يصلُّوَن ىلع َميَاِمن الصُّ
ه در دست راست إمام ھستند طلب کیسانکخداوند و فرشتگان او برای «

 .»نندک مغفرت می
ه وقت أدای نماز کنیر خدا و تالوت قرآن مشغول شده تا اکسپس به ذ

 برسد.

 شود: می تعدادی که جماعت با آنها منعقد 

 سی واجب است:که نماز جماعت بر چه کم ینکر کستی ذیقبًال با 
چ عذر شرعی در یه آزاد بوده، برده نباشد، و ھکنماز جماعت بر مردی 

 شته باشد واجب است.عدم حضور او به جماعت ندا

                                           
 ه.یمتفق عل -١
 وانظر فتح الباري، ١/١٩٩ داودوصحيح سنن أيب، ٢/٣٧٢، ٦٧٦ث یحد رواه أمحد وأبوداود -٢

 رھم.ی، وغ١/٣٢٠ والرتهيبوالرتغيب ، ٣/١٠٣ سنن الكرب للبيهقي، ٢/٢١٣



 ٢٧    نماز جماعت

 

ی کیباشد،  گردد دو نفر می ھا منعقد می ه جماعت با آنکأما تعدادی 
ادتر شود آن نماز نزد یتعداد أشخاص زھرچه  گری مأموم، ویإمـام، و د

 د:یفرما می صخداوند محبوبتر خواھد بود، رسول الله

ْزَ�  َصَالةُ «
َ
ْزَ� ِمْن َصَالتِِه وَْحَدُه، وََصَالتُُه َمَع الرَُّجلَْ�ِ أ

َ
الرَُّجِل َمَع الرَُّجِل أ

ِ َعزَّ وََجلَّ   ا�َّ
َ

َحبَّ إىِل
َ
 .)١(»ِمْن َصَالتِِه َمَع رَُجٍل، َوَما َكرُثَ اَكَن أ

ر گر از نماز او به تنھائی بھتر است، و نماز او با دو نفیفرد با د کینماز «
شتر باشد نزد یتعداد نمازگذاران بھرچه  نفر بھتر است، و کیاز نماز او با 

 .»خداوند آن نماز محبوبتر خواھد بود
ز بر پا یا زن باشد، جماعت نیھای دو نفره بچه و  ی از جماعتکیو اگر 

 ند.یگو جماعت میآن را  شود، و می
 ند:ک ت مییروا بعبدالله بن عباس

َص�ِّ َمَعُه َ�ُقْمُت  صَخالىَِت َ�َقاَم انلَّىِبُّ بِتُّ ِعنَْد «
ُ
يَُص�ِّ ِمَن اللَّيِْل، َ�ُقْمُت أ

قَاَمِ� َ�ْن يَِميِنهِ 
َ
ىِس فَأ

ْ
َخَذ بَِرأ

َ
 .)٢(»َ�ْن �ََسارِهِ، فَأ

برای خواندن  صو رسول الله )٣(دمیمونه خوابیام م شبی نزد خاله«
من ھم بلند شدم تا با او نماز بخوانم، و  عنی سنت شب بلند شدیاز تھجد نمـ

ستادم، آنحضرت سرم را گرفت و مرا به دست راست خود یدر دست چپ او ا
 .»ه او در نماز بودندکیبرد در حال

 شود. ه با دو نفر ھم جماعت منعقد میکند ک ث داللت میین حدیا

                                           
ث یحد وصحيح نسنن النسائي ١/١٦٥، ٥٥٤ث یحدرواه أبو داود صحيح سنن أيب داود  -١

 .٣/٢٦٩ واحلاكم وصححه، ٨٤٢
 ه.یمتفق عل -٢
 می باشد. صرمکن و ھمسر رسول ایی از أمھات المؤمنیکمونه یم -٣



 نماز جماعت   ٢٨

 

گفت:  به ابن عباسکند ک ت مییگری روایث دیدر حد /إمام مسلم

نَا« فَ لْ أَةَ خَ امَ املَْرْ أَقَ ينِهِ وَ مِ نْ يَ نِى عَ امَ أَقَ  .)١(»فَ

مونه را ین میعنی أم المؤمنیپس مرا به دست راست خود برد، و زن «
 .»پشت سرمان قرار داد

اَكَن «د: یگو دم جابر بن عبدالله مییه گفت: شنکت است یل روایاز شرحب
 ِ قَاَمِ� َ�ْن يَِميِنهِ  صرَُسوُل ا�َّ

َ
 .)٢(»يَُص�ِّ الَْمْغرَِب فَِجئُْت َ�ُقْمُت َ�ْن �ََسارِهِ فَأ

خواندند، من آمدم و دست چپ  نماز مغرب را می صدم رسول اللهیشن«
 .»ستادم، پس مرا به دست راست خود بردیاو ا

 جماعت بعضی از آداب نماز

د بال فاصله به إمام اقتداء یاگر فردی داخل مسجد شد و نماز بر پا بود با 
 ا در آخر آن باشد.یه إمام بود، حال چه در أول نماز و کیند در ھر حالک

 «ِ فرمودند: صه رسول اللهکند ک ت مییروا سرةیأبوھر
َ

َذا ِجئْتُْم إىِل
ْكَعَة �َ  ْدرََك الرَّ

َ
وَها َشيْئًا َوَمْن أ ُْن ُسُجوٌد فَاْسُجُدوا َوَال َ�ُعدُّ

َ
َالِة َو� ْدرََك الصَّ

َ
َقْد أ

َالةَ   .)٣(»الصَّ

                                           
 .متفق عليه -١

 .١/١٦٠، ٧٩٤ث یحد صحيح سنن ابن ماجه، ١/١٧٥ رواه ابن ماجـه -٢

 ، والدارقطني يف السنن١/٢٥٢، ٨٩٣ث یحد صحيح سنن أيب داود، ١/٥٥٣ رواه أبوداود -٣

١/٣٤٧ ،١/٢١٦ مستدركـواحلاكم يف ال، ٢/٨٩ والبيهقي يف الكرب. 



 ٢٩    نماز جماعت

 

د ید شما ھم به سجده برویدید و ما را در حال سجـود دیاگر به نماز آمد«
عت از نماز برسد، به نماز کر کیه به کی سکد، و یعتی ندانکرآن را  ولی

 .»ده استیجماعت رس
ا یوع، و کا رفع از ریوع، و کرة اإلحـرام و چه در ریبکاز إمام چه در ت

ن عمل حرام است و یرا اید، زیریره سبقت نگیا رفع از سجود، و غیسجود، و 
 اند. از آن نھی فرموده صرسول الله

ِ « ه گفت:کت است یروا سکاز أنس بن مال َذاَت  صَص�َّ بِنَا رَُسوُل ا�َّ
ا بِوَْجِهِه َ�َقاَل 

ْ�بََل َعلَيْنَ
َ
َالَة أ ا قىََض الصَّ َها انلَّاُس إِ�ِّ إَِماُمُ�ْم فَالَ  :يَْوٍم فَلَمَّ ُّ�

َ
�

َماِ� 
َ
َراُ�ْم أ

َ
اِف فَإِ�ِّ أ ِقيَاِم َوَال بِاِالنرِْصَ

ْ
ُجوِد َوَال بِال ُكوِع َوَال بِالسُّ �َْسِبُقوِ� بِالرُّ

 .)١(»َوِمْن َخلىِْف 
با ما نماز خواند، و وقتی از نماز سالم داد رو به ما  صروزی رسول الله«

شی ید: ای مردم من إمام شما ھستم پس بر من سبقت و پرد و فرموک
وع و سجود، و نه کوع، و نه در سجود، و نه در بلند شدن از رکد، نه در ریرینگ

د، من شما را از جلو و یریشی نگیدر سالم دادن از نماز، از من سبقت وپ
 .»نمیب پشت سر خود می

َما َ�ىَْش « فرمودند: صه رسول اللهکت است یروا سـرهیاز أبی ھر
َ
أ

َس مِحَارٍ 
ْ
َسُه َرأ

ْ
ُ َرأ َل ا�َّ ْن ُ�َوِّ

َ
َسُه َ�بَْل اِإلَماِم أ

ْ
َحُدُ�ْم إَِذا َرَ�َع َرأ

َ
 .)٢(»أ

                                           
 حتريم سبق اإلمام بالركوع أو السجود ونحوه حديث رقم ٢٥رواه مسلم يف كتاب الصالة باب  -١

٤٢٦( ١١٢.( 
 ه.یتفق علم -٢



 نماز جماعت   ٣٠

 

ترسد  ند، نمیک ه قبل از إمام سرش را از سجده بلند میکی از شما کیا یآ«
خداوند سرش را به سر االغ، و صورت و جسم او را به صورت و جسم االغ 

 .»ند؟کل یتبد
إ�ََّما ُجِعَل « فرمودند: صه رسول اللهکت است یروا سرهیو از أبی ھر

اِإلَماُم يِلُْؤَ�مَّ بِِه فَإَِذا َص�َّ قَائًِما فََصلُّوا ِ�يَاًما َو�َِذا َرَ�َع فَاْرَكُعوا َو�َِذا َرَ�َع فَاْرَ�ُعوا 
َدُه َ�ُقولُوا  ُ لَِمْن مَحِ َْمُد َو�َِذا َص�َّ َجالًِسا فََصلُّوا َو�َِذا قَاَل َسِمَع ا�َّ

ْ
َر�َّنَا َولَك احل

مْجَُعونَ 
َ
 .)١(»ُجلُوًسا أ

رة یبکروی و متابعت شود، پس وقتی تین است تا از او پیإمام برای ا«
وع رفت کد، و اگر به ریرة اإلحرام بگوئیبکز بعد از او تیاإلحـرام گفت شما ن

وع گفت سمع کاگر بعد از بلند شدن از رد، و یوع بروکز بعد از او به ریشما ن
ز ید، و اگر به سجده رفت، شما نیالحمد بگوئ کالله لمن حمده شما: ربنا ول

تان یز ھمگی ید، و اگر نماز را در حال نشستن خـوانـد شما نیبه سجده برو
 .»دینماز را در حال نشستن بخوان

 کرد: کها نماز جماعت را تر شود با آن می عذرهایی که

لی سرد، و شدت یدن باران، و سرمای خیت وزش بـاد، و بارشد •
 گرمای ظھر. 

ه اگر بـه جماعت حاضر شد به او مشقت وارد کنیـض بـودن، و ایمر •
 شود.  می

 ترس از دشمن، مانند ترس از مال و جان و ناموس خود.  •
 فشار آوردن إدرار و مدفوع.  •

                                           
 ه.یمتفق عل -١



 ٣١    نماز جماعت

 

 ند:یفرما می صدم رسول اللهیه گفت شنکت است یروا لاز عائشة

ْخبَثَانِ «
َ ْ
 ُهَو يَُدافُِعُه األ

َ
َعاِم َوال ِة الطَّ  َصَالَة حِبرَْضَ

َ
 .)١(»ال

ن اگر بر فردی یست، و ھمچنیبر سفره نماز ن کبا حاضر شدن خورا«
 .»شود ا مدفوع فشار آورد نماز جماعت ساقط مییإدرار و 

 م. یردک رکل آن قبًال ذیر، و دلیاز و سیز بد بو مانند پیخـوردن چ •
 نھا. یر از این لخت و برھنه بودن، و غیخواب بودن، و ھمچن •

 فضیلت نماز جماعت: 

 ادی دارد.یار زیھای بس لتینماز جماعت فض 

صالة «فرمودند:  صه رسول اللهکند ک ت مییروا بعبدالله بن عمر
 .)٢(»اجلماعة أفضل من صالة الفرد �سبع وعرش�ن درجة

لت و یست و ھفت درجه فضیتنھائی به بنماز جماعت بر نماز فرد و «
 .»برتری دارد

شه با جماعت، و در مسجد نماز یه إنسان مؤمن ھمکنیپس چه بھتر از ا
 د.یسب نماکلت را ین فضیبخواند تا ا

دارد خداوند برای او أجر  ه برای رفتن به مسجد بر میک  إنسان ھر گامی
 سد.ینو و پاداش می

َصالُة الرَُّجِل يِف « فرمودند: صل اللهه رسوکند ک ت مییروا سرهیأبوھر
نَُّه 

َ
�َن ِضْعفاً, وََذلَِك: � مَجَاَعٍة تَُضعَُّف ىلَعَ َصالتِِه يِف بَيِْتِه َوِ� ُسوقِِه مَخْساً وَِعرْشِ

                                           
 وانظر رشح السنة للبغوي)، ٥٦٠( ٦٧ث رقم یحد ١٦باب  مساجدـرواه مسلم يف كتاب ال -١

٣/٣٥٩. 
 ه.یمتفق عل -٢



 نماز جماعت   ٣٢

 

الُة لَْم َ�ُْط   الَْمْسِجِد ال ُ�ْرُِجُه إال الصَّ
َ

ْحَسَن الْوُُضوَء. ُ�مَّ َخَرَج إىل
َ
, فَأ

َ
أ  إَذا تَوَضَّ

ُ بَِها َدرََجٌة, وَُحطَّ َ�نُْه َخِطيئٌَة. فَإَِذا َص�َّ لَْم تََزْل الَْمالئَِ�ُة 
َ

َخْطَوًة إال ُرفَِعْت هل
ُ, اللَُّهمَّ ارمَْحُْه, َوال 

َ
تَُص�ِّ َعلَيِْه, َما َداَم يِف ُمَصالُه: اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَيِْه, اللَُّهمَّ اْغِفْر هل

الةَ يََزاُل يِف َصالٍة َما   .)١(»اْ�تََظَر الصَّ
ست و پنج برابر نماز در خانه و بازار به أجر و ینماز فرد در جماعت ب«

امل وضوء گرفت سپس بسوی کرا اگر بطور یشود، ز پاداش او از إضافه می
مسجد خارج شد، و خروج او فقط برای أدای نماز در مسجد بود، ھر 

درجه إضافه، و از گناه او  کیدارد به أجر و پاداش و ثواب او  ه بر میک  گامی
شود، و وقتی نماز را خواند ھمچنان فرشتگان بر او  استه میکئه یس کی

باشد، اگر وضوی خود را باطل  فرستند تا وقتی در جای نمازش می درود می
ی او را ند: بار إلھی بر او درود بفرست، بار إلھیگو ند، و فرشتگان میکن

ه منتظر نماز بعدی ک  ن، و او در حالت نماز است تا ھنگامیکرحمت 
 .»است

اری و نفاق و دو روئی کایخواند از ر وقتی إنسان در جماعت نماز می
 خواھد بود. کمن و پایإ

َ « د:یگو ه میکت است یروا ساز عبدالله بن مسعود ْن يَلىَْق ا�َّ
َ
ُه أ َمْن رَسَّ

َع َغًدا ُمْسِلًما،  َ رَشَ ، فَإِنَّ ا�َّ لََواِت، َحيُْث ُ�نَاَدى بِِهنَّ فَلْيَُحافِْظ ىلَعَ َهُؤالَِء الصَّ
نَُّ�ْم َصلَّيْتُْم يِف  صنِلَِبيُِّ�مْ 

َ
ُسَنَ الُْهَدى، َو�ِ�َُّهنَّ ِمْن ُسَنِ الُْهَدى، َولَْو �

تُْم ُسنََّة ُ�يُوتُِ�ْم، َكَما يَُص�ِّ َهَذا الُْمَص�ِّ يِف بَيِْتِه، لرََتَ 
ْ
تُْم ُسنََّة نَِبيُِّ�ْم، َولَْو تََر�

ْ
�

 َمْسِجٍد 
َ

ُهوَر، ُ�مَّ َ�ْعِمُد إىِل ُر َ�يُْحِسُن الطَّ نَِبيُِّ�ْم لََضلَلْتُْم، َوَما ِمْن رَُجٍل َ�تََطهَّ
ُ بُِ�لِّ َخْطَوٍة َ�ُْطوَها َحَسنًَة،  ُ هلَ  َكتََب ا�َّ

َّ
َوَ�ْرَ�ُعُه بَِها ِمْن َهِذهِ الَْمَساِجِد، إِال

                                           
 ه.یمتفق عل -١



 ٣٣    نماز جماعت

 

يْتُنَا َوَما َ�تََخلَُّف َ�نَْها، إِالَّ ُمنَافٌِق َمْعلُوُم 
َ
َدرََجًة، َوَ�ُطُّ َ�نُْه بَِها َسيِّئًَة، َولََقْد َرأ

فِّ  ، َحىتَّ ُ�َقاَم يِف الصَّ  .)١(»انلَِّفاِق، َولََقْد اَكَن الرَُّجُل يُْؤَ� بِِه، ُ�َهاَدى َ�ْ�َ رَُجلَْ�ِ
ه مسلمان است، کی ند در حالکخواھد خداوند را مالقات  ه میکی سک«

را خداوند یند، زکشود محافظت  ه برای آن أذان گفته میکن نمازھا یپس بر ا
ع و یند تشرکت یم ھدایه مردم را به راه مستقکھائی  امبر شما سنتیبرای پ

در  ھاست، و اگر نمازھا را ن سنتین نمازھا جزو ایرده، و اکقانون گذاری 
خواند،  اش می ن متخلف از نماز در خانهیه اکد، ھمچنانیتان خواندیھا خانه

د گمراه ینک کامبرتان را ترید، و اگر سنت پیرده اک کامبرتان را تریسنت پ
امل گرفته سپس به طرف مسجدی که وضوء را بطور کد شد، و مردی یخواھ

ی کین کیدارد  یه بر مک  د، خداوند برای ھر گامییت آکن مساجد بحریاز ا
رده، و گناھی از گناھان او کنوشته، و درجه ای او ثواب و أجر به او إضافه 

س از نماز جماعت تخلف کچیھ صامبریند، و در زمان پک استه میک
ار بود، و در آن زمان دو طرف که نفاق او ظاھر و آشکرد مگر منافقی ک نمی

دھند و با جماعت نماز  گرفتند تا او را در صف نماز قرار ض را مییمرد مر
 .»بخواند

 « فرمودند: صه رسول اللهکت است یروا سـرهیاز أبی ھر
َ

َمْن َغَدا إىِل
ْو َراحَ 

َ
َنَِّة نُُزًال لُكََّما َغَدا أ

ْ
ُ ىِف اجل

َ
ُ هل َعدَّ ا�َّ

َ
ْو َراَح أ

َ
 .)٢(»الَْمْسِجِد أ

رود، ھر  ه صبح و شام بـرای نماز جماعت به طرف مسجد میکی سک«
 .»ندک اندازه به مسجد رود خداوند برای او در بھشت مھمانی فراھم می

                                           
صحيح ، وأبو داود، ١/٤٥٣) ٦٥٤( ٢٥٦ث یتاب حدک، ومسلم ٤١٩، ١/٤١٥ رواه أمحد -١

 .١/٢٨١، ٨٤٨ث یحد سنن النسائيوصحيح ، ١٦٤ـ  ١/١٦٣، ٥٥٠ث یحد سنن أيب داود
 ه.یمتفق عل -٢



 نماز جماعت   ٣٤

 

اِ�َ� ىِف « فرمودند: صه رسول اللهکت است یروا سدةیاز بر ِ الَْمشَّ
�رَشِّ

ِقيَاَمةِ 
ْ
 الَْمَساِجِد بِانلُّوِر اتلَّامِّ يَْوَم ال

َ
لَِم إىِل  .)١(»الظُّ

ه در کروند بشارت بده  ھا به مساجد می ی شبکیه در تارکسانی کبه «
 .»امل برخوردار خواھند شدکامت از نوری یق

 فضیلت نماز صبح و عشاء:

 صدم رسول اللهیه گفت شنکت است یروا ساز عثمان بن عفان 
�ََّما قَاَم نِْصَف اللَّيِْل َوَمْن َص�َّ « د:یفرما می

َ
ِعَشاَء ىِف مَجَاَعٍة فََك�

ْ
َمْن َص�َّ ال

�ََّما َص�َّ اللَّيَْل لُكَّهُ 
َ
بَْح ىِف مَجَاَعٍة فََك�  .)٢(»الصُّ

ه نصفی از شب را کنیه نماز عشاء را با جماعت بخواند، مانند اکی سک«
ه کنیز با جماعت بخواند، مانند ایه نماز صبح را نکیسکدر نماز گذرانده، و 

 .»شب را در نماز گذرانده است  تمامی
لَْو َ�ْعلَُموَن َما « فرمودند: صه رسول اللهکند ک میت یروا سـرهیو أبوھر

تَوُْهَما َولَْو َحبًْوا
َ
بِْح أل َعتََمِة َوالصُّ

ْ
 .)٣(»ىِف ال

                                           
صحيح سنن ، ١/١٤٠وابن ماجه ، ١/١٦٨وصحيح سنن أيب داود ، ٥٦١ث یحدرواه أبوداود  -١

، ٢٢٣ث یحد والرتمذي، ١/٢١٢الرتغيب والرتهيب ، ١/١٣٠، ٦٣٣ث یحدابن ماجه 
١/٤٣٥. 

 ٢٦٠ث یمسلم حد و، موسوعة احلديثيةـال ١/٤٦٨، ٤٠٩ث یحدرواه أمحد يف املسند  -٢

 ١/٤٣٣، ٢٢١ث یحدوالرتمذي ، ١/٤٥٤)، ٦٥٦(
 ه.یمتفق عل -٣



 ٣٥    نماز جماعت

 

دانستند چـه ثواب و پاداشی در نماز عشاء و نماز صبح  اگر مردم می«
 .»دن باشدیآمدند اگر چه بطور خز است به مسجد می

لَيَْس «فرمودند:  صحضرت ه آنکند ک ت مییگر روایث دیو در حد
َصَالٌة أْ�َقَل ىلَعَ الُمنَافِِقَ� ِمْن َصَالِة الَفْجِر َوالِعَشاِء، َولَْو َ�ْعلَُموَن َما ِ�يِهَما 

تَوُْهَما َولَْو َحبْواً 
َ
 .)١(»أل

ست و اگر ین مانند نماز صبح و عشاء سخت نیچ نمازی بر منافقیھ«
شدند اگر چه  ست به نماز حاضر میدانستند چه أجـر و ثوابی در آن دو ا می

 .»دن باشدیبطور خز

 فضیلت نماز صبح و عصر: 

َمْن « فرمودند: صه رسول اللهکند ک ت مییروا سأبو موسی األشعری 
َنَّةَ 

ْ
رَبَْديِْن َدَخَل اجل

ْ
ه نماز صبح و نماز عصر را با جماعت کی سک« .)٢(»َص�َّ ال

 .»شود بخواند داخل بھشت می
را در دو طرف روز یده شده است، زین) نامید: (َبْرَد یگوإمام الخطابی 

رود  ن مییآن از ب شود و گرمی وقتی ھوا خوب می عنی أول و آخر آنی
 شود. خوانده می

 صدم رسول اللهیه گفت شنکند ک ت مییروا سبةیر عّمار بن رؤیأبوزھ
 ند:یفرما می

                                           
 ه.یمتفق عل -١
 ه.یمتفق عل -٢



 نماز جماعت   ٣٦

 

َحٌد َص�َّ َ�بَْل ُطلُوِع «
َ
َفْجَر لَْن يَِلَج انلَّاَر أ

ْ
ْمِس َوَ�بَْل ُغُرو�َِها. َ�ْعِ� ال الشَّ

َعرْصَ 
ْ
 .)١(»َوال

عنی یه قبل از طلوع آفتاب (نماز صبح) و قبل از غروب آفتاب (کی سک«
 .»شود نماز عصر) را بخواند داخل جھنم نمی

 صه رسول اللهکند ک ت مییروا سانیجندب بن عبدالله بن سف
بَْح « د:یفرما می ِتِه َمْن َص�َّ الصُّ ُ ِمْن ِذمَّ ِ فََال َ�ْطلُبَنَُّ�ُم ا�َّ ِة ا�َّ َ�ُهَو ىِف ِذمَّ

ٍء َ�يُْدِرَ�ُه َ�يَُكبَُّه ىِف نَاِر َجَهنَّمَ   .)٢(»�ىَِشْ
ه نماز صبح را در جماعت بخواند در حفظ و أمان خداست، پس کی سک«

او ند و در حفظ و أمان که خداوند تو را بازخواست کن کاری مکای بنی آدم 
 .»ندکخاطر تو را به جھنم داخل  نینباشی، و به ا

َ�تََعاَ�بُوَن ِ�يُ�ْم « فرمودند: صه رسول اللهکند ک ت مییروا سرهیأبوھر
َعرْصِ 

ْ
َفْجِر وََصَالِة ال

ْ
َمَالئَِ�ٌة بِاللَّيِْل َوَمَالئَِ�ٌة بِانلََّهاِر َوَ�ْتَِمُعوَن يِف َصَالِة ال

يَن  ِ
َّ

تُْم ِعبَاِدي ُ�مَّ َ�ْعُرُج اذل
ْ
ْعلَُم بِِهْم َكيَْف تََر�

َ
لُُهْم وَُهَو أ

َ
بَاتُوا ِ�يُ�ْم فَيَْسأ

تَيْنَاُهْم وَُهْم يَُصلُّونَ 
َ
نَاُهْم وَُهْم يَُصلُّوَن َوأ

ْ
 .)٣(»َ�يَُقولُوَن تََر�

ند و یآ شوند، گروھی شب می فرشتگانی پی در پی بر شما وارد می«
شوند، سپس  جا جمع می کیو عصر با ھم ھا صبح  نیند، و ایآ گروھی روز می

روند، خداوند در  اند به طرف آسمان باال می ه شب را با شما گذراندهکی آنان
ند: ک ھا سؤال می داند از آن ھا را از فرشتگان بھتر می ه حال انسانکیحال

                                           
أبوداود،  ، و١/٤٤٠)، ٦٣٤( ٢١٣ث ی، ومسلم حد٢٦١، ٤/١٣٦ مسندـرواه أمحد يف ال -١

 .١/١٢٦، ٤٢٧ث یحد داودصحيح سنن أيب
 .١/٤٤٠) ٦٣٤( ٢١٣ث یرواه مسلم حد -٢
 ه.یمتفق عل -٣



 ٣٧    نماز جماعت

 

 کھا را تر ند: آنیگو ھا می د؟ آنیردک کچگونه و در چه حالی بندگانم را تر
ه نماز کیم درحالیخواندند، و به آنان وارد شد ه نماز میکیحالم در یردک

 .»خواندند می
ه نزد کبود   ند شب چھاردھمیک ت مییروا سر بن عبدالله البجلییجر

 رد و فرمود:کحضرت به ماه نگاھی  م و آنینشسته بود صرسول الله

َقَمَر «
ْ
ْوَن َر�َُّ�ْم َكَما تََرْوَن َهَذا ال وَن ىِف ُرْؤَ�ِتِه، فَإِِن إِنَُّ�ْم َسرَتَ َال تَُضامُّ

ْمِس وََصَالٍة َ�بَْل ُغُروِب  ْن َال ُ�ْغلَبُوا ىلَعَ َصَالٍة َ�بَْل ُطلُوِع الشَّ
َ
اْستََطْعتُْم أ

ْمِس، فَاْ�َعلُوا  .)١(»الشَّ
ه ھمه شما کد، ھمچنانید دیخدا را خواھ عنی مؤمنانیھمانا ھمه شما «

چ مزاحمت و مانعی برای یدن آن ھیند و در دیب ن ماه شب چھاردھم را مییا
 بر شما نمازی قبل از طلوع آفتابه کد یشود، پس اگر توانست جاد نمییشما ا

ن یند اکعنی نماز عصر غلبه نی ماز صبح و نمازی قبل از غروب آفتابعنی نی
 .)٢(»دینکار را بک

من ترك صالة « فرمودند: صه رسول اللهکت است یروا سدهیاز بر
 .)٣(»فقد حبط عمله العرص

                                           
 ه.یمتفق عل -١
امت یه فقط برای مؤمنان در روز قکقی است یدن حقیتعالی دیدن باریت و دیرؤ -٢

دن خداوند در یه در دکھای ضاله و گمراه  ر است، بر خـالف بعضی از فرقیان پذکام
ده یست، أما عقیر نیان پذکقی امیدن حقیند دیگو ورزند و می امت ممانعت مییروز ق

امت فقط برای مؤمنان یدن خداوند در روز قیه دکن است یاأھل سنت و جماعت بر 
 ر خواھد بود.یان پذکام

، ٤٧٣ث یحد یح سنن النسائی)، صح٢/٣١، (الفتح ٥٩٤و  ٥٥٣ث یحد رواه البخاري -٣
 .١/١١٥، ٥٦٨ث یح سنن ابن ماجه حدی، وصح١/١٥٩
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ردار او باطل کند تمام أعمال و ک که نماز عصر را عمدًا ترکی سک«
 .»شود می

 واهللا وىل التوفيق وآخر دعوانا أن احلمدهللا رب العالـمني.

 حممد وعىل آله وصحبه أمجعني نبيناوصىل اهللا وسلم عىل 
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