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 شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر



 

 نماز جماعت و اهميت، آثار، شرايط امام جماعت

برکات آثار وحدت و تجمع و به آئين اسالم، از بعد اجتماعي مهمي برخوردار است و با عنايت 

  بر اين بعد، تکيه و تاکيد کرده است. هايش يکپارچگي، در بسياري از برنامه

  هاست. برگزاري نمازهاي روزانه واجب نيز به صورت جماعت و گروهي، يکي از اين برنامه

      کنيم:ميو آثار گوناگون آن اشاره « نماز جماعت»در اينجا به اهميت

 يت نماز جماعت اهم● 

هاي عظيمي براي آن غير از آثار فردي و اجتماعي نماز جماعت)که به آنها اشاره خواهدشد(پاداش

من سمع »از رسول خدا)ص(نقل شده که:  شود. بيان شده که در اينجا به بعضي ازروايات، اشاره مي

را بشنود و بي دليل، در نماز ( نماز کسي که صداي اذان 9« )النداء فلم يجبه من غيرعلة فال صالة له

  مسلمانان شرکت نکند، ارزشي ندارد. جماعت 

« من حقره فانما يحقر اهلل»است:  در حديث، تحقير نماز جماعت، به منزله تحقير خداوند بشمار آمده

( و براي هر گامي که به 3) کند. ( شرکت دائم در نماز جماعت، انسان را از منافق شدن بيمه مي۲)

( همين که کسي ۴) و حسنه در نظر گرفته شده است. نماز جماعت و مسجد برداشته شود، ثواب  سوي

به سر شود، يا در مسجد، در انتظار نماز جماعت ميبراي شرکت در نماز جماعت از منزل خارج 

نماز ( تعداد حاضران در ۵) را دارد که در اين مدت، به نماز مشغول بوده است. برد پاداش کسي مي

ما کثر فهو »اين کالم رسول خداست که فرمود:  جماعت، هر چه بيشتر باشد، پاداش آن بيشتراست. 

هاي در رساله( حديث جالبي در بيان فضيلت نماز جماعت است که قسمتي از آن 6« )احب الي اهلل

  عمليه هم ذکر شده است. ترجمه تمام حديث چنين است: 

  شود. نماز داده مي 9۵۱، پاداش نفر باشد 9اگر اقتدا کننده 

  شود. نماز داده مي 6۱۱نفر باشد، پاداش  ۲اگر اقتدا کننده 

  شود. نماز داده مي 9۲۱۱نفر باشد، پاداش  3اگر اقتدا کننده 

  شود. نماز داده مي ۲۴۱۱نفر باشد، پاداش  ۴اگر اقتدا کننده 

  شود. مي نماز داده ۴۰۱۱نفر باشد، پاداش  ۵اگر اقتدا کننده 

  شود. نماز داده مي 16۱۱نفر باشد، پاداش  6اگر اقتدا کننده 

  شود. نماز داده مي 91۲۱۱نفر باشد، پاداش  ۷اگر اقتدا کننده 

  شود. نماز داده مي 36۴۱۱نفر باشد، پاداش  ۰اگر اقتدا کننده 

   دارد.  نماز ۷۲۰۱۱نفر رسيدند، پاداش 9۱به اگر اقتدا کنندگان و امام جماعت 

  

 

 داند. ولي، همين که عدد افراد از ده نفر گذشت، حساب آنرا جز خداکسي نمي

بدارد، خدا و فرشتگان او را دوست ( در حديث ديگر است: هر که نماز جماعت را دوست ۷)

  دارند. مي

افراد  شدند، آنحضرت به جستجو و تفقد از( در زمان پيامبر)ص(هرگاه افراد نماز جماعت کم مي۰)

 تر است.فرمود: شرکت در نماز صبح و عشاء، بر منافقان از هر چيز سنگينپرداخت و ميمي



 کرده است.( قرآن نيز، از اوصاف منافقان، بي حالي و کسالت هنگام نماز را بيان1) 

هاي دور و در گرما و سرما، ( چرا که سحر خيزي و حضور در جماعت مسلمين، آن هم ازراه9۱)  

  ه صداقت در ايمان و عشق نمازگزار است. نشان

به فکر نماز  حضور در نماز جماعت، خاص يک منطقه نيست. انسان در هر جا که باشد، خوب است

  ديگران باشد.  جماعت و حضور در آن و تشويق

  رسول خدا)ص(در باره اهميت جماعت، فرمود: 

سنة. قيل: يا رسول اهلل!صالة يوم؟فقال)ص(: صالة الرجل في جماعة خير من صالته في بيته اربعين»

است. پرسيدند: آيا فقط ( يک نماز با جماعت، بهتر از چهل سال نماز فرادي در خانه99« )واحدةصالة

  يک روز نماز؟ فرمود: بلکه يک نماز. 

  هاي فرشتگان درآسمان چهارم است. هاي نماز جماعت، همانند صففرمود: صفو مي

حضرت علي)ع( و جعفر  ماز جماعتي هم که بر پا شد، به امامت رسول خدا و شرکت( اولين ن9۲)

ابوطالب، فرزندش علي)ع( را ديد که به پيامبر اقتدا طيار)برادر حضرت علي)ع(( بود. همين که 

نفري، پس از کرده، به فرزند ديگرش جعفر گفت: تو نيز به پيامبر اکرم اقتدا کن و اين جماعت دو سه 

 داد. دعوت و تبليغ ميبود، که فرمان به علني ساختن« فاصدع بما تؤمر»آيه  نزول

( گذشته از آن که در روايات، براى نماز جماعت اجرو پاداش بسيارى وارد شده است، با دقت در 93) 

 کنيم.  بريم و دراينجا به برخى از آنها اشاره مىبرخى ازمسائل فقهى، به اهميت اين عبادت پى مى 

 بخوانند.  نمازهاى يوميه را به جماعت مستحب است نمازهاى واجب، به خصوص-996

 مستحب است، به ويژه براى همسايه مسجد.  براى هر کسىشرکت در نماز جماعت -99۷

 بخواند. جماعت مستحب است انسان صبر کند که نماز را به-99۰

 بهتر است.  ز فرادى اول وقتخوانده نشود، از نما نماز جماعت هر چند اول وقت-991

 شود، ازنماز فرادايى که طول بدهد بهتر است. نماز جماعتى که مختصر خوانده مى -9۲۱

 را ترک کند. سزاوار نيست انسان بدون عذر نماز جماعت-9۲9

 اعتنايى به آن، جايز نيست.  بىحاضر شدن در نماز جماعت از روى -9۲۲

کسى که نمازش را فرادا خوانده دوباره به شود، مستحب است بر پا مى وقتى که جماعت -9۲3

 بخواند.  جماعت

بخواند، در صورتى تواند نمازى را که به جماعت خوانده، دوباره به جماعت  امام يا ماموم مى-9۲۴

 . ( 9) جماعت دوم و اشخاص آن غير از اول باشدکه 

نداشته باشد ولى در منزل و به طور فرادا نمازش  س:اگر کسى در نماز جماعت توجه کافى-9۲۵

 تواند در منزل نمازبخواند به جاى جماعت؟ ازتوجه بيشترى برخوردار باشد مى 

 .( ۲) بهتر استمانع ندارد و جماعت -ج



 

 م(اهميت نماز جماعت از ديد گاه پيامبر اعظم)صلي اهلل عليه وآله وسل

من و  (رسول گرامي اسالم )ص(مي فرمايند:کسي که پشت سر امام عالم نماز بخواند گويا پشت سر9

   حضرت ابراهيم )ع( نماز خوانده است .

گفته شد اي   (يک نماز جماعت خواندن مرد بهتر است از نمار او در خانه اش به مددت چهل سال۲

                          ک نماز جماعت .رسول خدا :نماز يک روز پس پيامبر فرمود بلکه ي

(هرکس به قصت شرک در نماز جماعت به سوي مسجد حرکت نمايد. خداوند براي هر قدمي که 3

به او عطا مي کند وبه همان اندازه بر درجات او مي افزايد چنانچهدر   هفتاد هزار حسنه  برميدارد

فرشته را مامور مي کند تا در روز قيامت مونس  مسير رفت وبرگشت از دنيا برود خداوند هفتاد هزار

                                                                                        او باشند

اصالح -3همنشيني با علماء -۲نماز جماعت -9براي هفت عمل آرزو کرد از بني آدم باشد   (جبرئل۴

 آب دادن به حاجيان  -۷تشيع جنازه -6ت مريضعياد -۵نوازش يتيم -۴بين مردم 

ده خصلت   (هر که توفيق رباني شامل حال اوشود نماز هاي يوميه را به جماعت بخواند حق تعا لي۵

نامه به -۴عصمت در مال -3عصمت در فرزندان-۲برکت عمر باقي مانده -9به او کرامت مي کند 

  کرامات-بهشت ??-? توفيق طاعت-۰خير نور -۷به آساني جان دادن-6مغفرت-۵دست راست داده

-۲رزق حالل در وطن-9(رسول خدا )ص(به امير المومنين)ع(مي فرمايند:خوشبخت سه نشانه دارد6

دوري از -۲حرام خوردن-9اداي نماز يوميه به جماعت وعالنت بدبخت سه چيز است-3همنشيني علماء

                                                                              نماز فرادا-علماء?

(مرد نابينايي خدمت پيامبر آمد وعرض کرد يا رسول اهلل :من مرد نابينايي هستم چه بسا صداي اذان ۷

را مي شنوم و مي خواهم براي نماز جماعت به مسجد بيايم اما نمي توانم . پيامبر )ص(فرمود:ريسماني 

                 ف نماز جماعت حاضر شو. از منزل تا مسجد قرار بده ودر ص

(پيامبر )ص( فرمودند:بر يهود ونصاري سالم کنيد و بر يهود امت من سالم نکنيد عرض کردند يا ۰

رسول اهلل يهود امت شما کيست فرمودند:آنهايي که اذان واقامه را مي شنوند ولي در نماز جماعت 

 حضور پيدا نمي کنند.

 شرايط نماز جماعت

 هنگام برپايى نماز جماعت، شرايط زير بايد مراعات شود: -9۲6

 تر بايستد. است که کمى عقبماموم از امام جلوتر نايستد و احتياط واجب آن

 جايگاه امام جماعت از جايگاه مامومين باالتر نباشد. 

 ها زياد نباشد.  فاصله امام و ماموم و فاصله صف



صف مانند ديوار يا پرده مانع نباشد. ولى نصب پرده بينها چيزى صفبين امام و ماموم و همچنين بين 

 . ( 3) مردها و زنها اشکال ندارد

 نمايند و لبه اين طبقه يک ديوار نيم مترىس:طبقه دوم مسجد، مامومين زن يا مرد اقتدا مى -9۲۷

 زند يا خير؟ وجود دارد، آيا وجود اين ديوار ضررى به جماعت آنها مى 

 . ( ۴) کال ندارداش-ج

 « اقتدا در طبقات مختلف»نماز جماعت چند طبقه

که بلندى آن به مقدار متعارف باشد اشکال  اگر جاى ماموم بلندتر از امام باشد، در صورتى-9۲۰

نماز بايستد ولى اگر مثل ساختمان هاى بام به آنکه امام در صحن مسجد و ماموم در پشتندارد، مثل 

 . ( ۵) زمان باشد، جماعت اشکال نداردچند طبقه اين 

 شود و داراى چهار طبقه و طبقهبر پا مى  س:مسجدى در کراچى]هست که در آن[نمازجماعت-9۲1

 همکف است، حالت نمازگزاران در طبقات به شرح زيراست: 

ف را توانند امام جماعت و بعضى از نمازگزاران طبقه همکبعضى از نمازگزاران طبقه اول، مى -الف

 ببينند. 

توانند بعضى از نمازگزاران طبقه همکف را مى  بعضى از نمازگزاران طبقه دوم و طبقه سوم-ب

 ببينند.  توانند امام جماعت را که درطبقه همکف استببينند ولى هيچکدام از آنان نمى 

طبقه اول راببينند  توانند هيچکدام از نمازگزاران طبقه همکف وو اما نمازگزاران طبقه چهارم نمى -ج

کنم که طبقه دوم و طبقه سوم را ببينند. در اينجا اضافه مى  توانند بعضى از نمازگزارانآنها فقط مى 

باشد و اتصال مامومين در طبقه تماما خالى نمى  در هر طبقه صفه اى نمازگزاران برپاست و هيچ

سوم و چهارم، در مسجد فوق   اول، دوم،هرطبقه با طبقه قبل حاصل است، آيا نماز جماعت درطبقات 

 يا خير؟  شاء اهلل قبول استان

که در صف اول يکديگر علو فاحش) بلند زياد(نداشته باشد و کسى به در صورتى که طبقات نسبت -ج

 . ( 6) قبل از خودش در طبقه قبل و لو يک نفر را ببينند نماز صحيح است ايستد از صفهر طبقه مى 

 وف جماعتاتصال صف

 مامومين بايد با امام جماعت مرتبط باشند و ارتباط آنها يا بدون واسطه است که بين امام و ماموم-93۱

سجده ماموم تا محل ايستاده امام. يا با واسطه ساير نبايد بيش از يک گام فاصله باشد، يعنى از محل 

رار باشد و بين نمازگزار و صف جلو يا ارتباط برقيا چپ بايد اين مامومين که از جلو يا سمت راست 

 . ( ۷) فاصله نباشديا چپ او قرار دارد بيش از يک گام که طرف راست کسى

 مانع بين صفوف 

او مانعى باشد که نتواند امام جماعت را ببيند، اگر نمازگزار در صف اول ايستاده، نبايد مقابل -939

ايستند و امام محراب پشت ديوار مى  دو طرفپس اگرامام جماعت در محراب باشد، کسانى که 

توانند اقتدا کنند، ولى اگر مانعى در کارنباشد و به جهت طوالنى بودن صف، بينند نمى جماعت رانمى 

 امام جماعت رانبيند، اشکال ندارد. 



 ايستد، نبايد مانعى ازدين صف جلو وجود داشته باشد، پس اگر صفوفو اگر در صفوف بعدى مى 

بيند و مقابل در ايستادن که صف جلو را مى   ماعت تا در شبستان برسد، کسى که بيرون شبستان،ج

اند  کسانى که دو طرف پشت ديوار ايستادهاند نمازشان صحيح است ولى  سر او ايستاده پشتکسانى که 

 . ( ۰) استبينند، نمازشان باطل جلو، کسى)حتى يک نفر(را نمى  و از صف

گويند، پرده  اى مىزنان و مردان بوده و کنون عده س:از قديم در مساجد، حائلى مثل پرده بين-93۲

نظر امام در اين مورد  کردن لزومى ندارد، وديوار بين زنان و مردان در حال نماز خواندن و موعظه

 چيست؟ 

 آن است که زن عقب مستحبلزوم ندارد، بلى در نماز، احتياط اى نيست پرده در صورتى که مفسده-ج

 . ( 1) تر از مرد باشد، مگر درصورتى که بين آنها حائلى مثل پرده باشد

 اى در جائى مىشوند و عده جماعت طويل مىس:در وسط مسجد حوضى است که صفهاى -933

اينگونه اتصال   روى آنها حوض آب است،ا چپ متصل هستند ولى پيش  يايستند که از طرف راست

 افى است؟ ک

 . ( 9۱) کافى است-ج

 بانوان در نماز جماعتشرکت

 يوميه و نماز جمعه کراهت دارد يا خير؟ بانوان در نمازهاى جماعت  س:آيا شرکت-93۴

 . ( 99) کراهت ندارد، بلکه در بعض موارد مطلوب است-ج

توانند در نماز  آيا مىگذرانندو از خواندن نماز معذورند،  س:زنانى که عادت ماهانه خود را مى-93۵

 يا جماعات در غير مسجد شرکت کنند؟  جمعه

 . ( 9۲) کنند و صورتا متابعت نمايند ولى نبايد نماز بخوانند توانند در اجتماع براى نماز شرکتمى -ج

ره رساله و با توجه به ۰1۴باشم، با توجه به مساله س:دختر جوانى هستم که همسايه مسجد مى -936

بفرمائيد که تا چه حد رفتن يک دختربه  ايد، خواهشمند استنمودهايى که در مورد حفظ مساجد فرموده 

 مسجد جايز است؟ 

 .( 93) حدى ندارد و با رضايت ولى خود عمل کنيد-ج

 ز جماعت آثار نما● 

هاي فراواني که ياد شد، در زندگي هاي ديني به صورت دسته جمعتي، غير از پاداشبر پايي فريضه

  شود: فردي و اجتماعي امت مسلمان نيز، آثارمثبت و فراواني دارد که به برخي اشاره مي

 ( آثار معنوي ۱

شد. روايت است که شبي،  هاي الهي است که گفتهبزرگترين اثر معنوي نماز جماعت، همان پاداش

مشغول بودند. چون صبح شد، نماز صبح را به تنهائي خواندند و علي عليه السالم تا سحر به عبادت 

  کردند. استراحت 

رسول خدا)ص(که آنحضرت را در جماعت صبح نديد، به خانه اورفت. حضرت فاطمه)ع(از شب 

فت. پيامبر فرمود: پاداشي که بخاطر شرکت مسجد سخن گداري علي)ع(و عذر او از نيامدن بهزنده



( 9۴شب است. )نکردن در نماز جماعت صبح، از دست علي)ع( رفت، بيش از پاداش عبادت تمام

  رسول خدا)ص(فرموده است: 

( اگر نماز صبح را به 9۵حتي اصبح )الن اصلي الصبح في جماعة احب الي من ان اصلي ليلتي

  داري تا صبح است. ر ازعبادت و شب زندهتبخوانم، در نظرم محبوبجماعت

ها هاست که اگر تعداد نمازگزاران از ده نفر بيشتر شود، اگر تمام آسمانبخاطر همين فضيلت و پاداش

توانند ها قلم شودو فرشتگان بنويسند، پاداش يک رکعت آنرا نميکاغذ، و درياها مرکب و درخت

 ( 9۷، بهتر از نماز فرادي در اول وقت است. )با تاخيرو نماز جماعت  ( 96) بنويسند. 

 ( آثار اجتماعي ۲

  روح اخوت است.  نماز جماعت، مقدمه وحدت صفوف و نزديکي دلها و تقويت کننده

  نوعي حضور و غياب بي تشريفات، و بهترين راه شناسائي افراداست. 

نياست و نوعي ديد و بازديد اجتماعات دتريننماز جماعت، بهترين، بيشترين، پاکترين و کم خرج

  مجاني و آگاهي از مشکالت و نيازهاي يکديگر و زمينه ساز تعاون اجتماعي بين آحاد مسلمين است. 

 آثار سياسي ( ０

  صفوف است. نماز جماعت، نشان دهنده قدرت مسلمين و الفت دلها و انسجام 

سازد، خار چشم بدخواهان است. ميرا مايوس افکند، منافقانزدايد، بيم در دل دشمنان ميها را ميتفرقه

  

  است. « امت»و«امام»نماز جماعت، نمايش حضور در صحنه و پيوند

  

 ( آثار اخالقي، تربيتي ۴

گيرند و امتيازات موهوم صنفي، نژادي، زباني، مالي و. در نماز جماعت، افراد در يک صف قرار مي

شود و مؤمنان، با ديدار يکديگر در نوعدوستي در دلها زنده ميرود و صفا و صميميت و . . کنار مي

  کنند. عبادت، احساس دلگرمي و قدرت و اميد ميصف 

  است. شناسيبندي و وقتنماز جماعت، عامل نظم و انضباط، صف 

ر با غرور و خودخواهي را دبرد و نوعي مبارزه گيري را از بين ميروحيه فردگرايي و انزوا و گوشه

  بر دارد. 

آموزد و از آنجا که بايد پرهيزکارترين و در گفتار، جهت، هدف و امام را مي«وحدت»نماز جماعت، 

  ترين اشخاص، به امامت نمازبايستد، نوعي آموزش و الهام دهنده علم و تقوا و عدالت است. اليق

طح دانش و عبوديت و خضوع برد و سها را از ميان ميها و سوء ظنها و کدورتنماز جماعت، کينه

  دهد. را در جامعه اهل نماز، افزايش مي

است. حتي نابينايي وقتي از حضور  به خاطر اينهمه آثار است که به نماز جماعت، آنهمه توصيه شده

پيامبر، اجازه خواست که به مسجد نيايد، آنحضرت فرمود: از خانه تا مسجد، ريسماني ببندد و به کمک 

در نماز خواستند، نابيناياني که اجازه ترک شرکت ( و نيز، 9۰برساند. )به نماز جماعتآن، خود را 

به کساني که به نماز جماعت ( از طرف ديگر، برخورد شديد نسبت91رسول خدا)ص(اجازه نفرمود. )

دهند، نشان ديگري بر اهميت و سازندگي آن است. در حديث است که به چنان کسان، همسر اهميت نمي

 ( ۲9نشويد. )( و معرف آنان۲۱ندهيد )

 امام جماعت ● 

نام دارد. بعضي نيز به او « امام»کنند، ايستد و مردم به او اقتدا ميدر نماز جماعت، آنکه جلو مي

سياسي اسالم، آنکه پيشوايي جمعي را به عهده دارد، بايد از يک گويند. در نظام اجتماعي مي« پيشوا»

بخش ديگران نيزباشد. در نماز  ها برخوردار باشد، تا فضايل او، الهامتريها و برفضيلتسري 



  جماعت نيز، پيشنماز، بايد در علم و عمل و تقوا و عدالت، برتر از ديگران باشد. 

ترين و بهترين ( يعني با فضيلت۲3، )«فقدموا خيارکم»( و۲۲« )فقدموا افضلکم»خوانيم: در حديث مي

  ندازيد و به او اقتدا کنيد. خودتان را جلو بي

  کنيم: احاديث، در اين باره، بسيار است. به چند نمونه اشاره مي

( امام ۲۴داشته باشند. )امام جماعت، بايد کسي باشد که مردم به ايمان و تعهد او اطمينان 

به چه برد، پس بنگريد که خدا ميرهبري است که شما را به سوي  صادق)ع(فرمود: امام جماعت، 

را از شفيع شماست. پس شفيع خودتان  ( ابوذر فرمود: امام شما، در قيامت، ۲۵کنيد. )کس اقتدا مي

( اقتدا کردن به افراد ناشناخته و آنان که در دين يا امامت، غلو ۲6افراد سفيه و فاسق قرار ندهيد. )

اند، يا از طريق شالق خورده ( افرادي که در جامعه، بخاطر گناه علني، ۲۷کنند، نهي شده است. )مي

( امام جماعت، بايد مورد قبول مردم باشد، ۲۰شدن ندارند. )اند، حق امام جماعت نامشروع، بدنيا آمده

( امام صادق)ع(در تفسير اين آيه شريفه )خذوا ۲1درگاه خداوند نيست. )و گرنه آن نماز، مورد قبول

 خود را همراه داشته باشيد( د، نيت ( هنگام رفتن به مسج3۱مسجد( )زينتکم عند کل

  ( 39فرمود: زينت مسجد، پيشواي شايسته و امام جماعت مسجد است. )

( رسول 3۲فکر باشد. )بايد از افراد انديشمند و صاحب  امام باقر)ع(فرمود: امام جماعت

اهيم، نماز سر من و حضرت ابر سر امام عالم نماز بخواند، گويا پشت خدا)ص(فرمود: کسي که پشت

( 3۴ندهد. )ترين افراد را بکند و نماز را طول ( امام جماعت، بايد مراعات ضعيف33خوانده است. )

  شود. ميشناخته  حساس امامت جماعتاز مجموع اين احاديث، موقعيت 

 انتخاب امام جماعت ● 

وقعيتي، چند نفر بر ديگران شرط است، اگر در ماز آنجا که در امام جماعت، برتري و فضيلت 

شايستگي آنرا داشتند که به آنان اقتدا شود، باز هم اوصاف و شرايطي به عنوان اولويت در روايات 

  آموزد. از جمله: آموزنده است و گرايش به ارزشها و انتخاب بهتر را ميمطرح است که 

 ( کسي که قرائت نمازش بهتر باشد)اقرئهم( 9

 شد)اقدمهم هجرة( ( کسي که در هجرت، پيشقدم با۲

 بالسنة و افقههم في الدين( تر و در مراتب علمي برتر باشد )اعلمهمشناس( کسي که دين3

 ( کسي که سن بيشتري داشته باشد)فاکبرهم سنا( ۴

  ( کسي که انس او با قرآن بيشتر باشد. ۵

 ( 3۵( کسي که زيباتر و خوشروتر باشد. )6

  شدن مقدم است. اعت( صاحب منزل، از مهمان در امام جم۷

  ( امام جماعت دائمي، بر افراد تازه وارد به مسجد، مقدم است. ۰

است. اين دانايي و اعلميت، در بيش از هر چيزي تکيه شد ه«عالم بودن»در ميان امتيازات، به مسئله

  در کار است، شرط و امتياز است. همه مواردي که نوعي رهبري و پيشوايي

  در حديث است: 

( کسي که امامت 36« )يوم القيامةمن صلي بقوم و فيهم من هو اعلم منه لم يزل امرهم الي السفال الي»

نماز و پيشوايي گروهي را به عهده بگيرد، در حاليکه ميان آنان، داناتر از او هم باشد، وضع آن جامعه 

  سقوط و پستي است. تا قيامت، همواره رو به 

بايد مورد پذيرش وقبول مردم باشد. اين مقبوليت، از راه گذشت، امام جماعت  البته همچنانکه در حديثي

  آيد. علم و پاکي و عدالت و تواضع واخالق نيکو بدست مي

به اسالم و روحانيت، امام جماعتي نبايد غفلت داشت که گاهي دشمنان و اهل نفاق، براي ضربه زدن 

د تا او را به انزوا بکشند. هشياري مردم، خنثي کننده اين کننميرا با شايعه و تهمت و دروغ، بدنام 

خود را حتي در سر کسي که با فسق دورويي و دروغ، مقبوليت  شيطاني است. در جماعت پشتنقشه 

مقابل عده ايي از دست داده است نبايد ايستاد، نه آن کسي که دستهاي مرموز، او را از نظرها انداخته 

  باشد!... 



 ر امام جماعت عدالت د● 

  از شرايط امام جماعت، عادل بودن است. 

حضرت امام خميني)قدس اند. فقهاي گرانقدر، از جمله عدالت را در کتب فقهي تعريف کرده

  فرمايند: سره(مي

به کبيره، و تکرار و اصرار نسبت عدالت، يک حالت دروني است که انسان را از ارتکاب گناهان 

اهميت اين هاي عدالت است. بنا به ( پاکي، تقوا، دوري از گناه، از نشانه3۷) ارد. گناهان صغيره باز د

صفت، در فقه اسالمي و قانوني اساسي، داشتن آن براي مسئوالن بلند پايه و مشاغل حساس، شرط 

  است و کارهاي مهم کشور و امور مردم، بايد بدست افراد عادل انجام گيرد. 

 احاديث

 )عليه السالم( فرمودند:حضرت امام صادق 

در زمان پيامبر اکرم )صلي اهلل عليه و آله و سلم( مردي به علت نابينايي در نماز جماعت شرکت »  

 نمي کرد.

روزي به خدمت پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و سلم( رسيد و عرض کرد: من نابينايم و صداي اذان را   

مرا به مسجد بياورد حضرت فرمودند: طنابي از خانه تا  شنوم، اما کسي نيست که دستم را بگيرد و مي

 « قرار بده و با آن خود را به نماز جماعت برسان. مسجد

در قرآن کريم سفارش زيادي به نماز جماعت شده است. به عنوان مثال خداوند متعال در سوره مبارکه 

 فرمايد:مي ۴3بقره در آيه شريفه 

کنندگان رکوع کنيد )نماز را با جماعت را بپردازيد، و همراه رکوع"و نماز را به پا داريد، و زکات 

 بگزاريد(."

 فرمايد:مي ۴3همچنين در سوره مبارکه آل عمران در آيه شريفه 

 کنندگان رکوع کن.""اى مريم! براى پروردگار خود، خضوع کن و سجده به جا آور و با رکوع

 فرمايد:شمارد و ميت را حتي در جنگ مهم مينماز جماع 9۱۲در سوره مبارکه نساء آيه شريفه 

اي از ها نماز را برپا کني، بايد دستهها باشي، و )در ميدان جنگ( براي آن"و هنگامي که در ميان آن

هايشان را با خود برگيرند; و هنگامي که سجده کردند )و نماز ها با تو )به نماز( برخيزند، و سالحآن

اند يد به پشت سر شما )به ميدان نبرد( بروند، و آن دسته ديگر که نماز نخواندهرا به پايان رساندند(، با

هايشان )را در ها بايد وسايل دفاعي و سالحاند(، بيايند و با تو نماز بخوانند; آن)و مشغول پيکار بوده

ود غافل شويد هاي خها و متاعحال نماز( با خود حمل کنند; )زيرا( کافران آرزو دارند که شما از سالح

باره به شما هجوم آورند و اگر از باران ناراحتيد، و يا بيمار )و مجروح (هستيد، مانعي ندارد که و يک

هاي خود را بر زمين بگذاريد; ولي وسايل دفاعي )مانند زره و خود را( با خود برداريد خداوند، سالح

 اي براي کافران فراهم ساخته است."عذاب خوارکننده

يات و احاديث نيز تاکيد بسيار زيادي بر نماز جماعت به خصوص براي همسايه مسجد و نيز در روا

اي که اگر اند؛ به گونهاي براي آن ذکر کردهالعادهشنود، شده و ثواب فوقکسي که صداي اذان را مي

ند هر رکعت نماز دارد و اگر دو نفر اقتدا ک 9۵۱يک نفر به امام جماعت اقتدا کند، هر رکعت آن ثواب 

نماز و هر قدر عدد نمازگزاران بيشتر شود ثواب نمازشان بيشتر خواهدشد و اگر عدد آنان  6۱۱ثواب 

ها قلم و تمام مالئکه و ها کاغذ و تمام درياها مرکب و تمام درختاز ده نفر بگذرد اگر تمام آسمان

 يسند.توانند ثواب حتي يک رکعت آن را بنوانسان و جن نويسنده شوند، نمي

 احکام مربوط به اهميت نماز جماعت

 -حفظهم اهلل-برخي مسايل و احکام مربوط به اهميت نماز جماعت مطابق با فتاواي مراجع معظم تقليد 

 به قرار زير است.



مستحب است انسان صبر کند که نماز را به جماعت بخواند و نماز جماعت غير اول وقت از نماز  -9

. همچنين نماز جماعتي که مختصر بخوانند از نماز فراداي طوالني برتر فراداي اول وقت بهتر است

جايي که نماز اول وقت بدون حضور قلب از نماز غير اول وقت با حضور بهتر است و است. از آن

گيريم که نماز جماعت نماز جماعت غير اول وقت از نماز فراداي اول وقت باالتر است، نتيجه مي

ز نماز فراداي با حضور قلب بهتر است و لذا جماعت بودن نماز بر حضور بدون حضور قلب نيز ا

توان مرتبه ثواب نمازها را به اين صورت ها است، برتري دارد. ميقلب در نماز که خود از تاکيدشده

بيان کرد: نماز جماعت اول وقت با حضور قلب، نماز جماعت اول وقت بدون حضور قلب، نماز 

با حضور قلب، نماز جماعت غير اول وقت بدون حضور قلب، نماز فراداي جماعت غير اول وقت 

اول وقت با حضور قلب، نماز فراداي اول وقت بدون حضور قلب، نماز فراداي غير اول وقت با 

 حضور قلب، نماز فراداي غير اول وقت بدون حضور قلب.

 ه دوباره با جماعت بخواند.هرگاه جماعت برپا شود مستحب است کسي که نمازش را فرادا خواند -۲

چه بداند در شود، چنانکسي که در نماز وسواس دارد و وسواس او اسباب اشکال در نماز مي -3

 شود، بايد نماز را به جماعت بخواند.صورتي که نماز را با جماعت بخواند از وسواس راحت مي

ها حاضر ، در مسجد مسلماناعتناييشايسته و يا مستحب است انسان با کساني که از روي بي -۴

ها ها مشورت ننمايد، از آنها غذا نخورد، در کارها با آنشوند رابطه دوستي برقرار نکند، با آننمي

 ها زن ندهد.زن نگيرد و به آن

 همسايه مسجد، اگر عذري نداشته باشد، مکروه است در غير از مسجد نماز بخواند. -۵

به تشهد رکعت آخر رسيد، نيت نماز جماعت يوميه مورد نظر  مستحب است نمازگزار هنگامي که -6

االحرام بگويد و بعد بدون رکوع و سجده براي تشهد به حالت تجافي )حالتي بين نشستن را کند و تکبيره

و ايستادن( بنشيند و پس از سالم امام جماعت بدون پايان دادن نماز خود، برخيزد و نماز را بدون نيت 

ام با سوره حمد آغاز کند. در اين صورت ثواب تشهد و سالم جماعت را برده است. االحرو تکبيره

شايان ذکر است که در حالت تجافي تشهد و سالم را نبايد به عنوان ذکر خاص بگويد؛ اما به عنوان 

تواند بگويد. ذکر خاص ذکري تواند بگويد. همچنين هر ذکر ديگري نيز در اين حالت ميذکر مطلق مي

شود )مثال به قصد تشهد و سالم( و ذکر مطلق ذکري است که به قصد آن موقعيت خاص گفته مياست 

شود. مثال ذکر تشهد و سالم را که بدون توجه به آن موقعيت خاص و به طور عمومي و کلي گفته مي

 گويد و نه به عنوان تشهد و سالم.گويد، اما به عنوان فقط يک ذکر ميمي

تواند بلند يا اهلل بگويد تا امام که امام جماعت در رکوع است، به نماز رسيد مياگر کسي هنگامي  -۷

جماعت رکوع را قدري طول دهد و ماموم به رکوع برسد. همچنين امام جماعت مستحب است فقط 

رسد، رکوع را دو برابر اندازه معمول طول دهد، تا او به براي اولين نفري که دير به رکوع امام مي

 سد.نماز بر

 هماهنگي با امام جماعت

گويد، بسيار اي که نمازگزار ميثواب و وجوب هماهنگي با امام در نماز جماعت از اذکار اضافه

تر است. به عنوان مثال اگر امام جماعت از سجده بلند شد، ماموم اگر ذکر واجب سجده باالتر و مهم

را گفته، بايد همان لحظه از سجده بلند شود و )سبحان ربي االعلي و بحمده و يا سه مرتبه سبحان اهلل( 

گفتن ذکر اضافه و مستحب را رها کند. در واقع ثواب بلند شدن ماموم از سجده بسيار بيشتر از 

فرستد. زيرا اگر صلواتي است که ماموم در حالتي که امام جماعت از سجده بلند شده، در سجده مي

جماعت در آن حالت نيست، از ثواب جماعت خارج شده ماموم در حالتي باشد که در آن لحظه امام 

تر است. هماهنگي با امام به قدري مهم است که است و بديهي است که ثواب ذکر فرادا از جماعت پايين

ماموم گاهي بايد براي هماهنگي با امام حتي رکني نيز به نماز خود اضافه کند و نماز او باطل 

اه زودتر از امام از سجده برخاست بايد دوباره به سجده برود و اين شود. مثال اگر ماموم به اشتبنمي

کند، بلکه سفارش هم شده است. و يا اگر رکعت اول يا دوم افزودن رکن نه تنها نماز او را باطل نمي

ماموم با رکعت سوم يا چهارم امام يکي بود، ماموم بايد حمد و سوره را بخواند، اما هرجا امام به 



مد و سوره را رها کند و با امام به رکوع برود، ولو وسط حمد و سوره باشد و اين نصفه رکوع رفت ح

 کند و بلکه سفارش هم به آن شده است.خواندن حمد و سوره نماز را باطل نمي

خيزند و يا گاهي در ها زودتر از امام جماعت برميها و رکوعبعضي از نمازگزاران در برخي سجده

اندازند ببينند آيا امام از رکوع بلند شده يا نه. در حالي که نقش مکبر در نماز حال رکوع نگاه مي

تواند جماعت همين است. در واقع انسان نبايد بخواهد خود را با امام جماعت هماهنگ کند، زيرا نمي

ها و شود. چراکه طول مدت سجدهدرست تشخيص دهد که او چه زماني از سجده يا رکوع بلند مي

تر است و هاي ديگر او طوالنيهاي امام از برخي سجدها با هم يکي نيست و برخي از سجدههرکوع

طور است. بهترين راه براي ايجاد هماهنگي بيشتر با امام جماعت ها هم همينهمچنين در مورد رکوع

ايت اين اين است که انسان بدون توجه به امام، هرگاه مکبر اعالم کرد از سجده و رکوع بلند شود. رع

ايستد، مهم است. زيرا برقراري مساله به خصوص براي کسي که در صف اول نماز جماعت مي

اتصال نماز جماعت به صف اول است و هربار که انسان مثال دير يا زود از سجده و رکوع بلند شود، 

کند. مي ممکن است اتصال را قطع کند. همچنين زودتر بلند شدن حواس ساير نمازگزاران را نيز پرت

کند امام نيز بلند شده و لذا دستي او يا پشت سري او گمان ميشود، بغلهنگامي که کسي زودتر بلند مي

 بيند که امام هنوز بلند نشده است.شود، اما متاسفانه بعد مياو هم بلند مي

 چرا با برخي احکام مشکل داريم؟

گويي گفتن اذان رعي مشکل دارند. مثال وقتي ميام متاسفانه برخي از مردم با برخي مسايل شبنده ديده

پرسند چرا؟ حال من سوالي آورند و ميو اقامه قبل از نماز مستحب حرام است، از تعجب شاخ در مي

خوانيد يا بلند؟ آهسته؟ مگر خواهم مطرح کنم. آيا شما نماز ظهر و عصر را با صداي آهسته ميرا مي

ه تفاوتي دارند که بايد آهسته خوانده شوند؟ آيا عقالني و منطقي نماز ظهر و عصر با ساير نمازها چ

است که يک نماز را بلند و ديگري را آهسته بخوانيم؟ سوال ديگر اين که آيا شما در اعياد فطر و قربان 

گيريد؟ خير؟ چرا؟ مگر ها حرام است، روزه ميگويند روزه گرفتن در آنکه علما و مراجع تقليد مي

ها روزه گرفت؟ آيا عقالني و منطقي است با ساير روزها چه تفاوتي دارند که نبايد در آناين روزها 

که در يک روز بتوان روزه گرفت و در روز ديگر روزه گرفتن که يک عمل مستحب است، حرام 

 باشد؟

در  طور است. به همان دليلي که مثال روزهدر مورد گفتن اذان و اقامه قبل از نماز مستحب نيز همين

 عيد فطر حرام است، اذان و اقامه قبل از نماز مستحب نيز حرام است.

 اما علت چيست؟ 

سال بحمداهلل دين و سنت پيامبر )ص( بدون تغيير به ما رسيده و دليل آن  9۴۱۱بينيد که پس از مي

بلند  گرفت نماز ظهر و عصر راهمين تحريمات بوده است. اگر مثال يک نفر به اختيار خود تصميم مي

گرفت در روز عيد فطر هم روزه بگيرد و فرد ديگر نيز تصميمات ديگري بخواند، ديگري تصميم مي

گويند هرگونه شد. به همين دليل علما ميوقت به مرور سنت پيامبر )ص( فراموش ميکرد، آناتخاذ مي

ها است، بدعت مله آنتغيير در سنت پيامبر )ص( که نگفتن اذان و اقامه قبل از نماز مستحب نيز از ج

در دين محسوب شده و حرام است تا دين پيامبر )ص( تا روز قيامت بدون تغيير باقي بماند، ان شاء اهلل 

هاي من نيز اين کار را به تعالي. اگر بنده قبل از نماز مستحب اذان و اقامه بگويم، فردا فرزندان و نوه

دهند و بدين هاي خود اين کار خواه ناخواه ياد ميو نوهها نيز به فرزندان کنند و آنتبع من تکرار مي

خواند و مسوول آن من هستم و برجاي ترتيب يک نسل تا روز قيامت با اين بدعت در دين نماز مي

گذاشتن بدعتي در دين پيامبر )ص( تا روز قيامت، گناه بسيار بزرگي است که بعيد است با هزار سال 

 د.نماز شب خواندن نيز جبران شو

سنجيم. در صورتي که اشتباه نکته ديگر اين است که ما به اشتباه احکام شرعي را با عقل خود مي

گونه که شما اگر پزشک نباشيد و است. احکام سنجي بايد با علم فقه سنجيده شوند و نه چيز ديگر. همان

ها را و بدون کالمي آنسنجيد ها و داروهاي او را با عقل خود نمينزد دکتر برويد، دستورات، توصيه

کنيد، دستورات شرعي نيز نبايد با عقل انسان سنجيده شوند. بلکه اين دستورات هم مانند قبول مي



شوند، بايد تنها با علم فقه مورد سنجش قرار هاي پزشک که تنها با علم پزشکي سنجيده ميتوصيه

از عقل، عقل سليم و کامل است که  نيز مراد« کل ما حکم به الشرع حکم به العقل»گيرند. در حديث 

 بعيد است در غير اوصيا و انبياي الهي موجود باشد.

 الّلُهمَّ اْهِدَنا الصِّراَط اْلُمْسَتقيَم

 َو َصلِّ َعلي َسيِد اْلَاْنِبياِء َو اِلِه الّطاِهريَن

  

 توصيه به نماز جماعت

 و اقيموا الّصلوة و اتوا الّزکوة و ارکعوا مع الّراکعين. 

 «۴۲بقره ، » نماز را برپا داريد و زکات بدهيد و رکوع کنيد با رکوع کنندگان.

  

 فلسفه نماز جماعت

کند که نماز را به پا دارند و زکوة را بدهند، تا هماهنگي بين قرآن دستور ديگري براي يهود صادر مي

ا به دين واحد دعوت باشد که مردم رمسلمانان و آنها ايجاد گردد، همان طور که روش پيامبران مي

 کردند. مي

خواهد با اين دستور تشتت و اختالف را از ميان آنان بردارد، و همه را به سوي وحدت ـ قرآن نيز مي

 دعوت کند. 

گر است نيز اين عبادت اشاره به نماز جماعت، که روح اجتماع نماز به عاليترين صورت در آن جلوه

 [9باشد.]مي

 اسرار رکوع

 ـ نماز را با ارکان و حدود و شرايط آن که پيامبر اسالم بيان کرده انجام دهيد. 

و ارکعوا مع الراکعون در جواب اين که چرا در ميان همه افعال نماز فقط رکوع نام برده شده است سه 

 اند: وجه گفته

خصوص نماز ـ چون خطاب متوّجه يهود است و آنان در نمازشان رکوع نداشتند لذا رکوع که م9

 مسلمين است ذکر شده تا معلوم گردد که امر، به اقامه نماز اسالمي است. 

ـ منظور از رکوع، همان نمازي است که براي تأکيد با تعبير لفظ، دوباره بيان شده است و چون ۲

گردد که شخص در حال شود و براي ديگران معلوم ميرکوع، اّولين جزئي است از نماز که ديده مي

است، از اين جهت در مقام تعبير، به جاي نماز گفته شده است. و ممکن است در همين وجه  نماز

عالوه بر جنبه تأکيد قرينه و بياني باشد بر اين که مقصود از نماز، همان نماز معلوم شرعي است که 

 رکوع دارد نه آن نمازي که خود آنها داشتند. 

 [ ۲کردن مردم به نماز جماعت است.] ـ ذکر رکوع با راکعان براي تشويق و وادار3

 فرمايد: رسول خدا ـ صّلي اهلل عليه و آله ـ مي

کسي که چهل روز نماز خود را با جماعت ـ با درک تکبير اّول نماز ـ انجام دهد خداوند دو برائت را 

 ـ برائت از نفاق۲ـ برائت )و دوري( از آتش دوزخ، 9سازد: براي او مقّرر مي

 نماز جماعتآثار و برکات 



ـ ايجاد فضاي مودت ۴ـ آشنايي مسلمين با هم ديگر، 3ـ توفيق اجباري، ۲ـ نشر اسالم به سوي جامعه، 9

 در جامعه )خانه، مسجد، مدرسه و اداره(.

  

 

 نماز جماعت از ديدگاه روايات

 علت نماز جماعت

د و االسالم و العبادة هلل اال :انما جعلت الجماعة لئال يکون االخالص و التوحي-عليه السالم  -عن الرضا 

 ظاهرا مکشوفا مشهورا؛ 

نماز جماعت قرار داده شده است ، تا اخالص و يگانگى و اسالم و عبادت براى خداوند آشکار، باز و 

 ظاهر باشد. 

 (9۲، ص ۰۰. بحاراالنوار، ج 3۷۲، ص ۵)وسائل الشيعه ، ج 

  

 ثواب پشت سر عالم

 :من صلى خلف عالم فکانما صلى خلف رسول اهلل ؛  -صلى اهلل عليه وآله  -قال رسول اهلل 

 کسى که پشت سر عالم نماز به جا آورد، مانند کسى است که پشت سر پيغمبر خدا نماز خوانده است . 

 (991، ص ۰۰)بحاراالنوار، ج 

 صف جهاد و صف جماعت

عز و  -:ان الصلوة فى الصف االول کالجهاد فى سبيل اهلل -م عليه السال -قال ابوالحسن موسى بن جعفر 

 ؛  -جل 

 نماز خواندن در صف اول ، مانند جهاد در راه خداست . 

 (3۰۷، ص ۵)وسائل الشيعه ، ج 

 لبيک به اذان نماز

 :اذا سمعت االذان فات ولو حبوا؛ -صلى اهلل عليه وآله  -قال رسول اهلل 

 ى ، هرچه سريعتر به مسجد بيا، گرچه سينه خيز باشد. هنگامى که اذان نماز را شنيد

 (۵۴۰، ص ۷)کنزالعمال ، ج 

 عذاب دنيوى براى تارک نماز جماعت

 -صلى اهلل عليه وآله  -:ان قوما جلسوا عن حضور الجماعة فهم رسول اهلل -عليه السالم  -قال الصادق 

 سلمين ؛ ان يشعل النار فى دورهم حتى خرجوا و حضروا الجماعة مع الم



عده اى در هنگام وقت نماز جماعت مى نشستند )و به نماز جماعت حاضر نمى شدند( پيامبر اسالم 

تصميم گرفت که خانه هاى آنها راآتش بزند تا از منازلشان بيرون آمده و در جماعت مسلمين حاضر 

 شوند. 

 (96، ص ۰۰)بحاراالنوار، ج 

  

  

 

 نماز جماعت در صبح

:الن اصلى الصبح فى جماعة احب الى من ان اصلى ليلتى حتى -لى اهلل عليه وآله ص -قال رسول اهلل 

 اصبح ؛ 

 اگر نماز صبح را به جماعت بخوانم ، در نظرم محبوبتر از عبادت و شب زنده دارى تا صبح است . 

 (۲۲۷1۲، حديث ۰)کنزالعمال ، ج 

 فضيلت نماز جماعت

ة الرجل فى جماعة خير من صالته فى بيته اربعين سنة . :صال -صلى اهلل عليه وآله  -قال رسول اهلل 

 قيل : يا رسول اهلل !صلوة يوم ؟ فقال : صلوة واحدة ؛ 

نماز خواندن انسان در جماعت بهتر است از نمازى که چهل سال در خانه خوانده شود. عرض کردند: 

 يا رسول اهلل ! نماز يک روز؟ حضرت فرمود: بلکه يک نماز. 

 (3۷۴، ص ۵يعه ، ج )وسائل الش

 اخطار پيامبر و ترک نماز جماعت

باحراق قوم فى منازلهم اليصلون  -صلى اهلل عليه وآله  -:هم رسول اهلل -عليه السالم  -قال الصادق 

 بالجماعة ؛ 

حضرت پيغمبر )ص ( خواست خانه ها را بر قومى که در منازل خود نماز مى گزاردند و به جماعت 

 حاضر نمى شدند، بسوزاند. 

 (۲۱۵، ص ۴)لئالى االخبار، ج 

 بى اعتنايى به نماز جماعت

ال :من سمع النداء فلم يجبه من غير علة ف-عليه السالم  -قال : قال على  -عليه السالم  -عن ابى جعفر 

 صالة له ؛ 

هرکس که صداى اذان جماعت را بشنود و بدون هيچ عذرى پاسخ ندهد، نماز ندارد )نمازش مقبول 

 نيست (. 

 (3۷۵، ص ۵)وسائل الشيعه ، ج 



 برائت از آتش دوزخ و نفاق

:من صلى اربعين يوما جماعة يدرک التکبيرة االولى ، کتب له -صلى اهلل عليه وآله  -قال رسول اهلل 

 تان برائة من النار و برائة من النفاق ؛ برائ

کسى که نماز خود را با جماعت و با درک تکبير اول نماز، چهل روز انجام دهد، خداوند دو برائت را 

 براى او مقرر مى سازد: 

 برائت از آتش دوزخ .  - ۱

 برائت از نفاق .  - ۲

  

 

 

 نماز جماعت امام حسين )ع( در کربال

مام حسين عليه السالم در نهضت عاشورا توجه خاصي به آن داشت، نماز جماعت يکي از مسائلي که ا

خواني يا مستقل و با سپاهيانت؟ حر گفت: گاه شراف، امام به حر فرمود: تو با ما نماز ميبود. در منزل

ر السالم در جلو و يارانش و حر و سپاهيانش دايستم. سپس امام عليهبا شما و در يک صف، به نماز مي

پشت سر آن حضرت ايستادند و نماز ظهر را با آن حضرت به جاي آوردند. همچنين امام، نماز ظهر 

 عاشورا را همراه با اصحاب خود، به جماعت خواندند.

 طريقه شناخت امام جماعت

 .اسالم9

 .اجماع قولي۲

 .عدم فق3

 .اصالت صحت در اقوال مسلمانان واضال انان حكم به اينكه از آن شخس عمل فقي صادر نشده باشد ۴

 .تدين و اعتراف به صدق وراستي۵

 .اطاق قولي خدا6

 .اخبار وارد شده۷

  

 عدالت



كه بايد امام عادل باشد براي عدالت دو معني مشهور   يكي ديگر از شرايط امام جماعت عدالت است

 است 

 ي در مقابل فسق است .يك9

 .در مقابل ظلم و جور ۲

 كه در اينجا معناي اول يعني امام جماعت فاسق نباشد

  

 عدالت امام جماعت به چهار راه شناخته ميشود

 .به واسطه امتحان كردن از قبيل)تكرار معاشرت ومصاحبت و ديدن رفتار او..(9

 عادل عدالت او را تصديق كنند(يعني )دو نفر   .شناخت عدالت وشهادت دو نفرعادل و۲

 .عدالت او بين مردم معروف باشد3

.اينكه دو نفر عادل در نماز به او اقتدا كنند)به طوري كه معلوم باشد انها از جهت نزه و پاك دامني به ۴

 وي اطمينان نموده اند(

  

 جانشين گرفتن امام در نماز جماعت..

ر از نماز را بخواند و بعد براي او در نمازعاضيه اي اگر امام جماعت يك ركعت يا دو ركعت و بيشت

به وجود آيدكه مانع اتمام نماز شود مثل مرض ناگهاني يا حدثي بر او عارض شود در چنين حالتي 

 صحيح است كه امام مردي از نماز گذاران پشت سر خود يا يكي از نماز گذاران 

كامل كند بقعيه نماز را اگر امام اين كار را انجام نداد موجود را انتخاب نمايند كه به جاي امام بايستد تا 

بر ماموين است كه يكي از خودشان را انتخاب كنند و به جاي امام عرضه نهند بدون اينكه صحبت 

 نمايد يا از قبله رو بر گردانند.

  

د صالح معناي استد خالف :در اصطالح فقها عبارت از نايب گرفتن امام جماعت يا يكي از ماموين مر

 براي امامت تا نماز را كامل نمايد.

  

 امامت زن در نماز..



و نماز بگزارد لكن توصه شده است كه زن در خانه اش نماز   اگر چه زن ميتواند امام چماعت شود

 بخواند نماز زن در خانه خود با فضيلت تر از نمازش در مسجد است 

از خانه خارج شود شايد شيطان بر او  پيامبر)ص( فرمودند: زن همچون عوره است و هرگا زن

مشرف شود حتي بهترين جاي نماز در خانه خودافضل از نمازش در حجره اوست يعني صحن خانه 

 اش و نماز زن در مخرع افضل از نمازش در خانه اش است 

 در جاي ديگر فرمودند :خير مساجد نساءكم البيوت يعني بهترين مسجد زنان خانه ها است.  

  

است براي زن كه امامت زن را انجام بدهد و ميتواند نماز بگزارد در نماز هاي واجب و نافله  مستحب

 و همچنين روايت است كه زنها در نماز هاي نافله بر زن اقتدا كنند 

 امامت زن براي زنان در نمازهاي واجب جايز است.

ن مردي نباشد در نمازهاي مستحب است براي زنان كه نماز را به جماعت ادا كنند اگر همراه زنا

 واجب و مستحب مثل مردان مي باشد طبق نظر علماي شعيه و نظر شافعي.

چون پيامبر )ص( امر كردءام مردم نسبت عبداهلل بن الحارشت بن نوفل چون آن زن امامت كرداهل 

د امامت خانه را و براي آن زن موذن قرار داد وقتي از امام صادق )ع( سوال كردن آيا زنها ميتوانن

 كنند فرمود اشكالي ندارد.

ابوحنيفه و مالك: جماعت زنان براي زنان مكروه است و حكايت كردند از نافع و عمربن عبدالويز به 

 خاطر اينكه از اذان براي زنها كراهت دارد هم دعوت براي جماعت پس اذان براي زنها كراهت دارد.

 جمعه و نماز جماعت و نه اذان است.وصيت پيامبر)ص(به علي )ع(: بر زنان نه نماز 

   از علي )ع(:از عبداهلل بن الحسين كه سوال كردند از او آيا زنها ميتوانند قراءت كنند

 حضرت فرمود:نه مگر اينكه زن امامت كند زنان را به اندازه هاي كه قراءتش شنيده شود جايز است..

  

                                                                                        

  

  

                                                                             

 


