
 

 جمع ميان دو نماز
نماز مهمترين رابطه خلق با خالق است. اين عمل به 

شود و طور اصولي در هر شبانه روز پنج بار انجام مي

گردد. پيامبر قلب و روح انسان طي آن شستشو مي

الصلوه مِعراجُ » شمرد:نماز را معراج مؤمن مي اكرم

 1«المُومن

يا بايد نماز مسأله مطرح شده در باب نماز اين است كه آ

وقت )صبح، ظهر، مغرب( خواند  يا آنها را به  3را در 

 صورت جدا و در پنج وقت؟

علماي اهل شيعه: به پيروي از مكتب الهي اتفاق نظر 

وقت جايز و در پنج وقت افضل و  3دارند كه خواندن در 

 برتر است.

اهل سنت: جز عده كمي انجام نماز را در پنج وقت 

 شمارند/واجب مي

ر منابع اهل سنت مانند: صحيح مسلم، سنن ترمذي، د

 موطّأ مالك، سند احمد، سنن سنائي...

حدود سي روايت درباره جمع ميان نماز ظهر و عصر، 

 مغرب و عشاء نقل شده است. كه ناقالن آن عبارتند از

 -جابرابن عبداهلل انصاري، ابو ايوب انصاري -ابن عباس

 ابوهريره -عبداهلل بن عمر

 توان نتيجه گرفت كه:حديث وارد شده مي 33رسي با بر

جمع ميان دو نماز را در مالي انجام  رسول خدا

داد كه مشكل خاصي مانند سفر يا باران، ترس از مي

                                                 
 .842،ص97.بحاراالنوار، ج 1

» دشمن وجود نداشت و ديگر اين كه هدف آن حضرت 

 بوده است.« رفع عسر و حرج»و « توسعه بر امت

-اگر ميبا وسعت ديدشان به يقين پيغمبر اكرم

-وقت كنند، مي 5خواستند همه را مقيد به نماز در 

دانستند كه گروهي تارك الصلوه خواهند شد؛ لذا بر 

امت خود منت نهاده و كار را وسعت بخشيدند تا همگان 

در هر زمان و مكان كه بتوانند به آساني نمازهاي روزانه 

 را انجام دهند.

 * قرآن و اوقات سه گانه نماز!
آيه هنگامي كه سخن از اوقات نماز به  2در قرآن مجيد 

وقت براي نمازهاي شبانه روزي  3آيد فقط ميان مي

ذكر كرده در حالي كه گروهي از اهل سنت اصرار در 

 وجوب پنج وقت دارند.

 آيات اوقات نماز
 آيه اول در سوره هود: 

 2اللَّيلِ مِنَ وَزُلَفًا النَّهَارِ طَرَفَي الصَّلَاةَ وَأَقِمِ

 دار برپا را نماز شب، اوايل و روز، طرف دو در

 الْفَجْرِ وَقُرْآنَ اللَّيلِ غَسَقِ إِلَى الشَّمْسِ لِدُلُوكِ الصَّلَاةَ أَقِمِ

 3الْفَجْرِ قُرْآنَ إِنَّ

 تاريكي نهايت تا( ظهر هنگام) خورشيد زوال از را نماز

]=  فجر قرآن همچنين و دار؛ برپا[  شب نيمه]=  شب

 را[  صبح نماز

                                                 
 .114. هود/  8
 .92. اسراء/ 3

گرچه خواندن نماز درپنج وقت، فضليت است ولي اصرار 

شود كه بر اين فضيلن و جلوگيري از رخصت، سبب مي

 از مردم، به خصوص نسل جوان از نماز چشم بپوشند.

صحيح « فريضه»به قيمت ترك « سنت»آيا اصرار بر 

 است؟!

 سوره حمد
بسم »ائمه جماعت اهل سنت در هنگام نماز جماعت 

گويند در آغاز سوره حمد را يا مطلقاً نمي« ن اهلل الرحم

خوانند حتي در نمازهاي جهريه، يا آهسته و مخفي مي

با اينكه قرآن هاي  چاپ شده در مكه، سوره حمد را با 

آيه نوشته است فتاواي موجود در اين  7بسم اهلل آن

 گروه از فقهاي اهل سنت: 3مسأله تقسيم شده به 

اهلل بايد در آغاز سوره سوره  .شافعي و اتباع آن: بسم1

حمد خوانده شود در نمازهاي جهريه به صورت بلند و 

 در نمازهاي اخفائيه به صورت آهسته.

. حنبل و پيروان آن: بسم اهلل بايد در آغاز سوره حمد 2

 خوانده شود ولي مطلقاً آهسته

.مالك و پيروان آن خواندن بسم اهلل را مطلقاً ممنوع 3

 دانند.مي

قول شافعي ها از همه اقوال قول فقهاي شيعه نزديك تر 

است جز اينكه اصحاب ما در همه نمازها جهر به بسم 

دانند و خواندن بسم اهلل را در سوره اهلل را مستحب مي

 شمرند.حمد به اتفاق واجب مي



 

سال پيامبر نمازها را به جماعت   23باوجود اينكه 

خود شنيدند، اما  خواندند و اكثر مردم آن را به گوش

حال دچار اختالف شده اند كه اين مسأله حاكي از يك 

توطئه سياسي است كه احاديث ضد و نقيض را جعل 

 كرده و به پيامبر نسبت داده اند.

وهيب بن »از « الّام»در كتاب معروف « شافعي»

و قد  كلّ سنن رسول اهلل» كند:نقل مي« كيسان

را تغيير  برغيرت حتي الصلوه؛ تمام سنت پيام

  1دادند حتي نماز را.

گروه از اهل  2سبب اين اختالف، اختالف فتاوايي و 

 سنت است كه نظرشان عبارت است از:

. رواياتي  كه نه تنها بسم اهلل جزء حمد است بلكه بلند 1

 دانند.گفتن را مستحب يا الزم مي

ابوهريره راوي  معروف برادران اهل سنت كه بسياري 

را در كتب صحاح و غير آن  به وسيله او  روايات خود

يجهر  كان رسول اهلل» گويد:نقل كرده اند، مي

 بسم اهلل الرحمن  الرحيم في الصلوه؛ رسوال خدا

 «خواند.بسم اهلل را در نماز با صداي بلند مي

( و 77، ص2اين در سه كتاب معروف السنن كبري)ج 

 ( و232ص 1مستدرك  حكم) مستدرك الحصحيحن، ج

 ( آمده است.333، ص1سنن دار قطني) دارقطني،ج

وروايات  بسياري ديگري در اثبات اين زمينه در كتبي  

 مثل؛ الدّر المنثور، سنن الكبري و...(
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براي آگاهي بيشتر از اين روايات به كتاب وسائل الشيعه، 

( مراجعه 33و  21، 11، 12باب » ابواب قرائت در نماز

 شود.

كه يا بسم اهلل را جزء سوره حمد  . گروه دوم رواياتي2

شمرد يااز بلند كردن صدا و جهر به بسم اهلل منع نمي

 كند از جملهمي

در حديثي كه ابن شيبه در كتاب مصنف خود آورده 

الجهر بسم اهلل » گفت:خوانيم كه ابن عباس  ميمي

 « الرحمن الرحيم قرائه االعراب

اي بياباني بوده بسم اهلل را بلند خواندن از عادات عرب ه

و احاديث ديگري در كتبي مثل؛ صحيح مسلم،  2است.

/ الدّر المنثور، 52، ص2/ السنن الكبري،ج12، ص2ج

/ حق اين است كه گفته شود بسم اله جزء را 21، ص1ج

 هر سوره است. آن گونه كه ظاهر قرآن چنين است.
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 شبهات نماز 
 بخش دوم

 

mailto:Peyrovan.zahra@yahoo.com
mailto:Peyrovan.zahra@yahoo.com

