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 نماز شکل این با آیا نمیدانم، را تجوید ولی توانم می انیوروخ را کریم قرآن الحمدهللا من :سوال
است؟ صحیح خواندنم  

  سره،ک و فتحه، و ضمه، مثال توانید، می سالم تلفظ روخوانی شکل به را کریم قرآن صورتیکه در: جواب

  شاءاهللا إن دھد نمی رخ معنی فساد ، خواندن ھنگام و توانید، می اداء را مدھا و شده و سکون، و

  اهللا رضی عایشه از ، نیست واجب باشد می  مستحب تجوید علم قواعد است، صحیح شما نماز

  مَع ِبِه ماِھٌر َوُھو َنالُقْرآ َيقَرُأ الَِّذي {: فرمود وسلم علیه اهللا صلی اهللا رسول که شده روایت عنھا

}أْجران له َشاقٌّ علیِه َوُھو ِفیِه ويَتَتْعَتُع الُقْرآَن يقَرُأ والذي البرَرة، الكَراِم السََّفرِة  

 سوی به سفیر که است فرشتگانی با ھمراه دارد، مھارت بدان حالیکه در خواند می را قرآن کسیکه( 
 او بر تکلیف آن خواندن در و ، خواند می قرآن آنکه و ،ندارفرمانبرد و بزرگوار بوده السالم علیھم رسل
علیه متفق) است مزد دو او برای است سخت او بر آن تالوت و شود می وارد  

 و تکلیف اجر و شد خواھد خوبتر شما ادای زیرا ، ورزید سعی استطاعت اندازه به تجوید آموختن در
)اعلم واهللا(. بود خواھد ندانچ دو ، شوید می متحمل قرآن خواندن در که مشقتی   

 

 که است ضروری و الزم یا و ، شود اکتفاء آن ترجمه به قرآن عوض به نماز در که است جایز آیا: سوال
شود؟ خوانده کریم قرآن خود  

.نیست جایز آن ترجمه و است فرض کریم قرآن قرائت نماز در: جواب  

  َعَرِبيٍّ ِبِلَساٍن{: است شده القاء وسلم علیه اهللا صلی کریم نبی بر عربی لسان به الشان عظیم قرآن

195 – الشعراء) روشن عربی زبان به( }ُمِبیٍن  

 تا عربی زبان بر قرآن آنرا فرستادیم فرو ما آئینه ھر] (  َتْعِقُلوَن َلَعلَُّكْم َعَرِبیا ُقْرآًنا َأْنَزْلَناُه ِإنَّا : [ھمچنان 
2- یوسف)یابید در شما  

  تر شکوه با و منضبط ، فراخ و فصیح هالسن تمام از که عربی زبان:( است وارد چنین لیکاب تفسیر در

  نخستین جھان در که است روشن است، عرب پیغمبر چون ، شد منتخب قرآن نزول برای است

  .گیرد می فرا قرآن فروغ را جھان سر تا سر است عرب بوسلیه پس باشد، می عرب آن مخاطب

  اول که است این شما زبان به قرآن نزول علل از یکی که سو بدین است اشاره )) تعقلون لعلکم((

  کثیر این ، پیوست بوقوع چنین و گردانید خوردار بر را دیگران آنگاه خورید بر آن از پیغمبرید قوم که شما

  رام این و آمده فرود فرشتگان اشرف سفارت به پیغمبران اشرف به لغات اشرف در کتب اشرف: گوید

 کل من تا گردید آغاز رمضان ماه در یعنی سال شھور اشرف در آن انزال و شد واقع ارض بقاع اشرف در
)باشد کامل الوجوه  

  امام لذا ، باشد می امکان از بعید کامل بطور آن کلمه ھر ترجمه و است جامع خیلی کریم قرآن معانی

  قرائت که شد موافق)  اهللا رحمھما محمد امام و ابویوسف امام(  اش صاحبین با اهللا رحمه ابوحنیفه
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  و شده نگاشته  مصاحف در و است قرآن حقیقة که باشد می شرط عربی کلمات ھمان با نماز در قرآن

  ألن بالعربیة القراءة اشتراط یف قولھما إلی رجع اإلمام ألن: (  است شده نقل ما به متواتر بطور

  فی المکتوب الخاص النظم ھذا المنظوم العربی باللفظ منزللل اسم ھو و القرآن قرأءة به المأمور

)بالفارسیة القراءة حکم فی الصالة صفة باب - المختار رد)  (  متواترا نقال إلینا المنقول المصاحف  )  

 

است؟ ضروری و واجب جمعه روز صبح نماز در)  االنسان( و)  ةالسجد(  سوره خواندن آیا: سوال  

 فی یقرأ وسلم علیه اهللا صلی النبی کان {: نماید می روایت چنین عنه اهللا رضی ابوھریره: جواب
}الدھر من حین االنسان علی أتی ھل و السجدة تنزیل الم الفجر صالة فی الجمعة   

 حین االنسان علی أتی ھل و السجده تنزیل الم ، جمعه روز صبح نماز در وسلم علیه اهللا صلی پیامبر(
بخاری ) نمود می قرائت را ، الدھر من  

  خوانده)  اإلنسان(  الدھر سوره و)  السجدة(  سوره جمعه روز صبح نماز در که است مستحب بنابران

  وقت در را ھا سوره این احیانا امام که است بھتر سبب ھمین به ، نیست واجب یا فرض ولی ، شود

.نکنند آنرا بودن واجب یا فرض گمان مردم تا ، کنند ترک مذکور   

 ھامش علی المختار الدر }احیانا قرائتھما یندب بل جمعة کل لفجر ، أتی ھل و کالسجدة التعیین یکره و {
القراءة فی فصل ، تارحالم رد   

 

 وظیفوی کارھای به توانم می مشکل به که خوانند می طوالنی را فجر نماز مساجد امامان: سوال
؟ بخوانند مختصر کمی نیست بھتر آیا ، کنم رسیدگی  

 

 أن ، عنه اهللا رضی برزة أبی عن {، است اصل خواندن طوالنی که گفت باید فجر نماز مورد در :جواب
}المائة إلی الستین من الغداة صالة فی یقرأ کان ، وسلم علیه اهللا صلی اهللا رسول   

 صد تا شصت از صبح نماز در وسلم علیه اهللا صلی اهللا رسول که است روایت عنه اهللا رضی برزه ابو از(
علیه متفق). نمودند می قرائت را آیت  

}الظھر و الفجر فی البروج آخر إلی الحجرات من المفصل طوال منفرد و إلمام الحضر فی یسن{   

) است تسن بروج آخر تا حجرات از ، مفصل طوال منفرد و امام برای حضر در  

)تارحالم رد علیھامش المختار الدر(   

 و الصالة علیه اسالم پیامبر زیرا ، نمایند مراعات را مقتدیان حال که ددنش می توصیه کرام ی ائمه
 صلی إذا و ، الکبیر و والسقیم الضعیف فیھم فإن ، فلیخفف للناس أحدکم صلی إذا {:فرمود السالم
}ماشاء فلیطول لنفسه أحدکم   

 خویش برای ھرگاه و ، نماید کوتاھش باید)  کند پیشنمازی( گزارد، نماز مردم برای شما از یکی ھرگاه
علیه متفق)  کشاند درازا به خواھد می که آنگونه ، گزارد نماز  
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 علیه اهللا صلی پیامبر بحضور مردی: گفت نموده روایت عنه اهللا رضی بدری عمرو بن عقبه مسعود ابو

 زارد را نماز آنکه سبب به فالنی واسطه از کشم می کناره را خود صبح نماز از من: گفت آمده وسلم
 در که خشمی از باشد تر خشمناک ایکه موعظه ھیچ در وسلم علیه اهللا صلی ندیدم ھرگز و کند می
 و الکبیر وراءه من فإن فلیوجز الناس أم فأیکم رینفمن منکم إن الناس أیھا یا {: فرمود و نمود روز آن

}الحاجة ذا و الصغیر   

 کدام ھر پس ، میدھند نفرت و سازند می گریزان را مردم که ھستند کسانی شما میان در مردم ای(
 وجود نیازمند و کوچک و بزرگسال او سر پشت در زیرا کند کوتاه آنرا باید کرد امامت مردم برای که شما
علیه متفق )دارد  

 

 

 در حالیکه در شود نمی خوانده بلند آواز به)  اهللا بسم(  نمازھا در چرا که است این من سوال :سوال
است؟ شده نوشته ھا سوره اول در کریم قرآن تمام  

 

 در که است آیتی بلکه نیست، سوره ھر و فاتحه سوره جزو) اهللا بسم(  که آنست راجح قول: جواب
 اهللا صلی اهللا رسول قال[باشد می ثابت ھا سوره بین فصل برای و)  توبه سوره جز(  ھا سوره اوایل
 قال فإذا ، سأل ما لعبدی و ، نصفین عبدی نبی و بینی الصالة قسمت: تعالی اهللا قال: وسلم علیه
: تعالی اهللا قال الرحیم، الرحمن: قال إذا و عبدی، حمدنی: تعالی اهللا قال العلمین، رب الحمدهللا: العبد
 فإذا ، عبدی إلی فوض: مرة قال و ، عبدی مجدنی: قال الدین، یوم مالك: قال وإذا عبدی، علی أثنی
 الصراط إھدنا: قال فإذا ، سأل ما لعبدی و عبدی بین و بینی ھذا: قال ، ننستعی إیاك و نعبد إیاك: قال

 ما لعبدی و لعبدی ھذا: قال ، الضالین ال و علیھم المغضوب غیر علیھم أنعمت الذین صراط ، المستقیم
مسلم رواه]  سأل ) 

 آغاز) اهللا بسم( از را فاتحه سوره جالله جل اهللا ، است واضح الذکر فوق قدسی حدیث در چنانچه
.نمود آغاز...) الحمدهللا( از بلکه ، نفرمود  

[ األصح فی سورة کل المن و الفاتحه من لیست و ] 

  تارحالم رد ھامش علی المختار الدر) نیست سوره ھر یا فاتحه وجز) اهللا بسم( که آنست لاص(

  إنه و سلیمان من نهإ[ است وارد آیت یک نمل سوره در ولی ، شود نمی خوانده جھر به نمازھا در لذا

  حد بی اهللا بنام نامه این) آینه ھر( و ، است سلیمان طرف از) نامه( این] (الرحیم الرحمن اهللا بسم

30-النمل)است رحم با نھایت ، مھربان  

واهللا أعلم. که مانند سایر آیات در نماز جھری به آواز جھر خوانده می شود  
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خطیبییارنهضت:کترد  
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شوھر و ھمراھی محرم ضروری است؟آیا برای زنان در سفرھا اجازه  :سوال  

 

قابل تذکر است که خارج شدن خانم از منزل بدون اجازه شوھر شرعا جایز نبوده و نشوز و :جواب  

 نافرمانی به شمار می رود فرقی نمی کند که سفر باشد یا غیر آن ،البته رفتن به محکمه برای طلب

یامبر اسالم علیه الصالة و السالمحق و بدست آوردن نفقه در صورت ضرورت مستثنی می باشدپ   

متفق علیه) کنیزان خدا را از مساجد خداوند منع نکنید( }ال تمنعوا إماء اهللا مساجد اهللا {:فرمود   

.حق شوھر است) منع نمودن(معلوم شد که   

 ھمچنان زن نباید بدون محرم مانند پدر ، برادر ، شوھر ، کاکا و امثال آنھا سفر نماید که این امر 

 حکمتھای زیادی از قبیل حمایت ، رعایت و حفاظت وی از انواع مشاکل را در بر می گیرد امام ابو زکریا 

فالحاصل أن کل ما یسمی سفرا تنھی عنه المرأة بغیر :[ یحیی بن شرف النووی رحمه اهللا می فرماید  

دیث ابن عباس أن النبی زوج أو محرم سواء کان ثالثة أیام أو یومین أو یوما او بریدا أو غیر ذلک لح  

)ال تسافر امرأة إال مع ذی محرم:( قال صلی اهللا علیه و آله وسلم  

  ھر چیزی که سفر نامیده شود زن از آن بدون شوھر یا محرم نھی شده است فرقی نمی کند که {

  ن ، زیرا یا غیر آ) تقریبا بیست کیلومتر(سفر مذکور سه روز باشد یا دو روز یا یک روز یا مسافت یک برید

  ال تسافر :(ابن عباس رضی اهللا عنھما از رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله وسلم روایت می کند که فرمود

  9 - 103شرح مسلم  })سفر نمی کند زن مگر با محرم(  )امرأة إال مع ذی محرم
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