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  بسم هللا الرحمن الرحيم 
 جا ی نماز درنماز

عبارت از قالينچه ويا فرش کوچکی است که مسلمانان آنرا در وقت يا سجاده جای نماز 
نماز در پيشروی خويش می اندازند وبر  روری آن نماز ميخوانند . در صدر اسالم 

معمول ومروج نبود، ولی بعد ها در در بين مسلمانان  استعمال جای نماز  برای  نماز 
  بين مسلمانان استفاده از جای نماز معمول گرديد.

قابل تذکر است که در کشور عزيز ما افغانستان استفاده از جای نماز دروقت نماز در بين 
گرديده است ودر اين اواخر تحفه گرانبهای و مهم تعدادی از  مسلمانان ، تقريبآ ضروری 

هديه ميدارند  ، جای ويا عمره که حجاج برای زايرن خويش بعد از برگشت فريضه حج 
مکه معظمه وياهم مسجد نبوی ويا هم مرقد رسول هللا صلی هللا عليه نماز وآنهم با تصوير 

  وسلم ميباشد .
  جلوگيری ازنماز خواندن شيطان بر جای نماز:

همچنان در کشور ما طوری معمول است که بعد از ختم نماز گوشه  جای نماز را لوله  
شيطان بروی آن اگر جای نماز(مصلی) پيچيده ويا جمع نشود «ميکنند به دليل اينکه ، 

وبه اصطالح آنان بدين عمل خويش ميخواهند از نماز خواندن شيطان » نماز می خواند
باالی جای نماز خويش جلوگيری بعمل ارند . ولی خبر ندارند که آنان در اين کاری 

  خويش اشتباه ميکنند .
  اول اينکه: 

از عبادت باز  وظيفه شيطان  ايجاد وسواس در دل نماز گزاران است تا ديگران را
گرداند نه اينکه خودش مصروف عبادات گردد ، کار شيطان  عبادت نيست ، عبادت 

يعنی، بجای آوردن دستورات خداوند متعال پس وقتی که شيطان بزرگترين بغاوت گننده 
  فرمان الهی  است لذا گمان کردن به اينکه شيطان عبادت می کند کامال اشتباه است.

قرار باشد که جای نماز در ختم نماز جمع ولوله گردد ، بدين  قابل تذکراست که اگر
منطق خواهد بود ، تا از کثيف  شدن آن جلوگيری بعمل ايد ، ولی اينکه از خواندان نماز 

  نمی باشد .شيطان برآن جلوگيری بعمل ايد،  استدالل منطقی 
  اما حکم خواندن نماز بر جای نماز :

، خواندن نماز بر جای نماز در اصل شرعی کدام  ياد اور شديمهم طوريکه در فوق 
  ممانعتی ندارد و در اصول  جايز وروا ميباشد ، زيرا در حديثی که :

ُ َعلَْيِه «از ميمونه رضی هللا عنها روايت گرديده ، آمده است :  َّI َصلَّی ِ َّI َکاَن َرُسوُل
رسول هللا  صلی «).  يعنی : 513ومسلم () 379بخاری (» ( َوَسلََّم يَُصِلّی َعلَی اْلُخْمَرةِ 

نماز که  از برگ خرما ساخته شده بود) نماز  ایهللا عليه وسلم بر روی ُخمرة (ج
  ».خواند می

شيخ امام شوکانی (محمد بن علی بن محمد بن عبد Iّ حسن شوکانی،متولد  ذی القعده 
حديث « ميفرمايد :ق در يمن صاحب تفسير فتح القدير در مورد اين حديث 1173سال 
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متذکره داللت بر اين ميکند  خواندن نماز بر جای نماز مانعی ندارد ، فرق  نميکند پارچه 
از تکه باشد ويا هم  پارچه باشد از برگ درخت خرما يا غير آن، چه کوچک باشد يا 

بزرگ مانند حصير و فرش، چنانچه ثابت شده پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر حصير و 
  ».گليم نماز خوانده اندفرش و 

اما با وجود جواز نماز برسجاده، گاها اسبابی ايجاد می شوند که در نهايت موجب نهی 
  نماز بر سجاده  يا فرش می شوند، از جمله اين اسباب:

  اول :
هرگاه جای نماز  دارای تصاوير ويا هم عکس  انسان يا حيوان باشد، که در آنصورت  -

د، زيرا داشتن عکس وتصوير در شرع  مورد  نهی قرار الزمست تصوير آن محو شو
  گرفته است .

  دوم :
هرگاه جای نماز  دارای نقش و نگارهايی باشد که حواس نمازگزار را به خود جلب  -

کند، و مانع خشوع و تمرکز نمازش شود، در آنحالت نماز بر روی چنين سجاده ای 
  مکروه است.

مساجد خانه های «ين بابت طی فتوای ميفرمايند : علمای در االفتای کشور سعودی در ا
خدای متعال هستند، که برای اقامه نماز و تسبيح خشيت او تعالی بنا شده اند. و رسم و 

نقش ونگار فرش يا ديوارهای مساجد موجب مشغول ساختن قلب و عدم خشوع 
بر مسلمانان الزم  نمازگزاران می شود، و لذا بسياری از سلف آنرا ناپسند دانسته اند؛ لذا 

است که مساجد خود را از اين امور بپرهيزند، تا عبادات آنها کمال بيشتری يابد؛ و اجر 
و ثواب بيشتری بدست آورند، با اين وجود نماز (بر روی چنين فرشهايی) صحيح 

  ) .182، 181/  6» (فتاوی اللجنة الدائمة ». « است
  سوم:

  سبت به زمين، بر سجاده نماز بخواند.اگر به قصد تکبر يا برتر دانستن ن -
اْعتََکْفَنا َمَع «امام بخاری از ابوسعيد خدری رضی هللا عنه روايت کرده که گفت : 

اْلَعْشَر األَْوَسَط ِمْن َرَمَضاَن فََخَرَج َصِبيَحةَ ِعْشِريَن َفَخَطَبَنا َوَقاَل:  صلی هللا عليه وسلم النَِّبیِّ 
ْلَقْدِر ثُمَّ أُْنِسيتَُها أَْو نُِسّيتَُها َفاْلتَِمُسوَها فِی اْلَعْشِر األََواِخِر ِفی اْلَوتِْر، َوإِِنّی إِنِّی أُِريُت لَْيَلةَ ا«

 َِّI صلی هللا عليه   َرأَْيُت أَنِّی أَْسُجُد فِی َماٍء َوِطيٍن فََمْن َکاَن اْعتََکَف َمَع َرُسوِل
فِی السََّماِء َقَزَعةً فََجاَءْت َسَحاَبةٌ َفَمَطَرْت َحتَّی َساَل َسْقُف َفَرَجْعَنا َوَما َنَری ». َفْلَيْرِجعْ  وسلم

 َِّI َيْسُجُد  صلی هللا عليه وسلم اْلَمْسِجِد َوَکاَن ِمْن َجِريِد النَّْخِل َوأُقِيَمِت الصَّالةُ فََرأَْيُت َرُسوَل
  )2016(بخاری: ». ْبَهِتهِ فِی اْلَماِء َوالِطّيِن َحتَّی َرأَْيُت أَثََر الِطّيِن فِی جَ 

به اعتکاف نشستيم. ايشان  صلی هللا عليه وسلم يعنی: در دهة دوم رمضان با رسول هللا
  صبح روز بيستم، بيرون آمد وبه ايراد سخن پرداخت وفرمود:

شب قدر، در خواب برايم مشخص شد. ولی من آنرا فراموش کردم و يا آنرا از يادم « 
بردند. پس آنرا در شبهای فرد دهة آخر، جستجو نماييد. و همچنين، در خواب ديدم که 

  ».ميان آب وگل، سجده ميکنم. هرکس با من معتکف بوده است، به خانه اش برگردد
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يم، هيچ پاره ابری در آسمان نديديم. اما ديری راوی ميگويد: وقتی به خانه برگشت 
نگذشت که ابری آمد و باران تندی باريدن گرفت و آب از سقف مسجد که از شاخة نخل 

صلی هللا عليه  ساخته شده بود، سرازيرشد. وقتی که نماز اقامه شد، ديدم که رسول هللا
  کش) مشاهده نمودم.ميان آب وگل، سجده می کند و اثر گل را بر پيشانی (مبار وسلم

اين حديث تواضع پيامبر صلی هللا عليه وسلم را بازگو می کند که ايشان بر آب و گل 
  سجده بردند، و کسی را به مشقت نيانداخت که برايش چيزی بياورند تا بر آن سجده برد.

  چهارم :
وانند، اگر به قصد تکبر يا برتر دانستن نسبت به فرشی که عامه مردم بر آن نماز می خ -

  برای خود سجاده پهن کند.
  پنجم:

اگر گمان کند که برای نماز الزمست حتما سجاده ای باشد تا بر آن نماز بخواند، چه در  -
خانه باشد يا در مسجد ويا هم بيرون مسجد ، و لذا نمازش را جز بر سجاده نمی خواند، 

  سجاده ای پهن کنند. حتی بسياری از مردم بر فرش خانه خود نماز نمی خوانند تا آنکه
  ششم :

اينکه امام مسجد ، بدون وجود ضرورت برای خود سجاده ای تخصيص دهد درحاليکه  -
ساير نمازگزاران بر فرش نماز بگذارند، اين کار شايسته ای برای امام نيست، زيرا 

  ممکن است احساس خودبزرگ بينی و ترفيع در قلبش ايجاد کند.   
  ا عکس  کعبه و يا مسجد نبوی :مزين ب هایحکم جا ی نماز

نماز بهتر است  در ی طوريکه در فوق تذکر داديم اساسآ  خواندن نماز بدون جا 
صورتيکه محل نماز طاهر باشد ،ولی خواندان نماز بر جانماز در شرع اسالمی کدام 

  ممانعتی ندارد .
ولی آنعده از جا  نماز که در آن تصاوير  کعبه يا مسجدالنبی و يا هم تصاوير امکان 

ديگر مقدسه نقاشی  شده باشد ،  تا زمانيکه حواس نمازگزار را مختل نسازد وخشوع 
وخضوع نماز گزار را از بين نبرد ، نماز خواندان بر همچموجای نماز ها از ديد شرع 

  جواز دارد . 
از علماء خواندان نماز برآن را مکروه ميدانند واستدالل مينمايند که اگرچه عده ای 

موجوديت نقوش و تصاوير بر روی سجاده موجب کاهش خشوع و توجه نمازگزار 
  ميگردد و حواس وی را پرت می کند.

ولی در اين مورد همه ای علماء متفق القول اند که نمازگزار بايد سعی کند تا نمازش را 
م و پاک و بدون اسبابی باشد که مانع خشوع و تمرکز حواس وی می در محيطی آرا

  شوند.
برخی از مسلمانان  بخاطر احتياط  واحترام بخاطر اينکه  خانه کعبه زير پا نشود نماز 

  خواندان بر همچو جای نماز را مکروه ميشمارند . 
نقوش شده در در جواب بايد گفت که نشستن  وزير پا کردن تصوير کعبه وآنهم تصاوير م

سجاده کدام ممانعتی شرعی نداشته ، حتی باال شدن به سطح کعبه  در شرع اسالم جواز 
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  دارد ، چه رسد به تصور منقوش شده آن در جا نماز.
  خواننده محترم  !

حضرت بال ل بعد از فتح کعبه به امر وهدايت پيامبر صلی هللا عليه وسلم باالی بام کعبه  
لالزرقی واخبار  274-1واخبار مکه : 405الرحيق المختوم صفحه باالشده وآذان داد .(

  )  221-5مکه فی قديم الدهر وحديث للفاکهی :
هکذا در حديثی ديگری آمده است که عبد هللا بن زبير زمانيکه کار ساختمانی کعبه را 

ه کنترول ميگرد  بر سر پام کعبه به معيتی تعداد از مسلمانان ايستاده بود .( اخبار مک
  ) 205- 1لالزرقی 

همچنان  همين حاال همه ساله در وقت ايام حج موظفين حج واوقاف کشور عربستان 
  سعودی بر سر پام کعبه باال ميروند ودر نو ساختنوتبديلی   پوش کعبه اقدام مينمايند . 

    يادداشت :
ُخمرة  تقريبآ يک شکل از جای نماز  کوچک است که از  برگ خرما بافته وساخته 

يشود  و نمازگزار بر روی آن سجده می گذارد، و با قرار دادن آن، روی خود را از م
  گرما و سرمای زمين دور نگه می دارد.

در کشور ما بشکل جای نماز بوريايی معمول ميباشد ، که اکثرآ در مناطق شرقی کشور 
ت يافت بخصوص (واليات : ننگرهار جالل آباد ، لغمان ، کنر ومناطق شينوار ) به کثر

  ميشود .
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