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 بازکاوي تطبیقی جمع دو سوره در نماز واجب
 

 2سید علی دلبری 1محمد امامی،

 (22/92/9311، تاريخ پذيرش: 91/3/9311)تاريخ دريافت: 

 
 چکیده

در نماز واجب است. « قِران»المی، از جمله مسائل مورد اختالف فقهاي مذاهب اس
معناي جمع نمودن ميان دو سوره قرآن کريم بعد از حمد در يک رکعت از نماز به« قِران»

اي که بايد پاسخ داده شود اين است که با توجه به اينکه قرائت قرآن در مسئله است. 
بعد از  کتاب و سنت بسيار سفارش شده و از ديگر سوي در روايات، قرائت دو سوره

فتواي برخی از فقها تحريم و حتی بعضاً حمد مورد نهی قرار گرفته است، وظيفه چيست؟ 
شمارند و شماري نيز مبطل بودن آن است. برخی ديگر آن را تجويز نموده و اما مکروه می

شيوه تحليلی موضوع را بازکاوي کرده دانند. اين مقاله با نگاهی تقريبی و بهآن را مباح می
استناد آيات قرآن کريم و احاديث رسيده از پيامبر گرفته، بهبراساس مطالعه انجام است.
رسد که مقتضاي جمع ميان ادله، و با عنايت به ساير ادله فقهی موجود، به نظر می اکرم

 کراهت قِران باشد. 
 سوره، قِران، نماز، قرائت. :هاکلیدواژه

 
 طرح مسئله

ش، 1833؛ فخرالمحققين، 1/83تا، ت )نک: حلی، بیيکی از واجباتِ نماز قرائت اس
(، که وجوب آن مورد اتفاق فقهاي 8/811تا، ؛ رافعی، بی8/880تا، ؛ نووي، بی1/103

( است 8/823تا، سنت )نک: نووي، بی( و جمهور اهل1/111ق، 1111اماميه )نک: حلی، 
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( و فتوي 8/813ش، 1833باشد، گرچه براساس نص )نک: کلينی، و شرط صحت نماز می
چند بر  يلیدال(. 1/103ش، 1833باشد )نک: فخرالمحققين، ترک سهوي آن مبطل نمی

قرائت سوره حمد در رکعت اول و دوم داللت دارد که از باب نمونه به دو دليل وجوب 
 شود:اشاره می

سنت و اماميه که بين فريقين مشهور و از طريق اهل . روايات رسيده از پيامبر اکرم1
ال صالة إال بفاتحة الکتاب؛ نماز »متلقّی به قبول است؛ بدين مضمون که ايشان فرمودند: 

 ؛1/131ق، 1101بخاري،  ؛2/213ش، 1832جمهور، ابی)ابن« بدون فاتحه، نماز نيست
(. اگرچه اين روايت در 1/238تا، دارمی، بی ؛5/822تا، حنبل، بیابن ؛2/9تا، مسلم، بی

وسيله شهرت عملی حکام الزم برخوردار نيست، اما ضعف سندي آن بهمنابع شيعه از است
؛ 2/138تا، ؛ شهيد ثانی، بی1/110ق، 1111حلی،  ؛2/819تا، )نک: محقق حلی، بی

که فرمودند:  شود. از اين قبيل است حديث پيامبر اکرم( جبران می8/9ق، 1110عاملی، 
. «که فاتحة الکتاب نخواند، نماز نيستال صالة لمن اليقرء بفاتحة الکتاب؛ نماز کسی »

ق، 1813؛ نسائی، 1/153ق، 1108ترمذي،  ؛1/133م، 1990، داودابو ؛2/9تا، )مسلم، بی
2/183.) 

اين روايات در وجوب حمد و عدم صحت نماز در صورت فقدان آن ظهور دارد، زيرا 
نماز نيست، بدين  گويد: نمازِ بدون حمد، اصالًبراي نفی جنس است و روايات نيز می« ال»

معنا که نماز صحيح نيست، نه اينکه بخواهد کمال آن را نفی کند. دو قرينه بر تأييد اين معنا 
وجود دارد. يکی، حمل اين عبارت بر همين معنا و استفاده وجوب از آن توسط همه فقها 

که  بصير در مورد کسیو ديگر، رواياتی که در اين زمينه وجود دارد، مثل روايت ابی
اگر به رکوع »در اين باره فرمود:  خواندن آن را فراموش کرده است که حضرت صادق

(؛ که اگر خواندن فاتحه 8/813ش، 1833)کلينی،  «است، حمد را اعاده نمايد نرفته
 واجب نبود، نيازي به اعاده نبود. 

در  رمثل روايت محمد بن مسلم که از امام باق بيت. روايات رسيده از طريق اهل2
نمازش نماز نيست مگر اينکه » مورد کسی که فاتحه را نخواند سؤال شد و حضرت فرمود:

 (.1/382ق،  1108)حر عاملی،  «صورت جهر يا اخفات بخواندفاتحه را در آن نماز به
بعد از قرائت سوره فاتحه در نماز، نوبت قرائت يک سوره از قرآن است که از دو جهت 

 مورد اختالف است. 
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اي کامل خوانده شود يا خواندن بخشی از آن ست آنکه آيا بعد از حمد بايد سورهنخ
کافی است؟ در اين زمينه ديدگاههاي مختلفی وجود دارد. شافعيه، مالکيه و حنابله آن را 

گويند بايد يک آيه مستقل که از نظر دانند، البته با اين تفاوت که حنابله میمستحب می
(، شافعيه 1/110ق، 1113تباط ندارد، قرائت نمود )نک: بهوتی، معنا به قبل و بعد ار

گويند هر مقدار که قرائت شود کافی است، اما خواندن يک سوره کامل هرچند کوتاه می
(. مالکيه هم يک سوره کامل را مستحب 8/835تا، باشد افضل است )نک: نووي، بی

ی از حنفيها خواندن سوره را (. در اين ميان بعض2/222ق، 1113، طابدانند )نک: حمی
دانند. در اين نظريه، انسان مخير است سوره کامل بخواند بعد از فاتحه واجب تخييري می

( 1/251تا، ؛ جزيري، بی1/130ق، 1109يا يک آيه طوالنی و يا سه آيه کوتاه )کاسانی، 
شمرند یرا تالوت نمايد. بعضی مثل سمرقندي نيز خواندن حمد و سوره کامل را واجب م

(. نقطه مشترک اين نظرات، مطلوبيت قرائت مقداري از 1/129ق، 1111)نک: سمرقندي، 
؛ 1/232ش، 1888باشد. در ميان فقهاي اماميه، مشهور )نک: حلی، آن، بعد از فاتحه می

تا، ، خمينی، بی8/831ق، 1111، طباطبايی يزدي، 1/215ق، 1105فاضل هندي، 
( 8/813ق، 1110در حالی که برخی از فقها )نک: عاملی،  دانند،( آن را واجب می1/135

 (. 25ش، 1835دانند )براي مطالعه بيشتر نک: امامی، سوره کامل را واجب نمی
سؤال اساسی ديگرِ مطرح و مورد مطالعه اين جستار در اين زمينه آن است که آيا 

دود به يک سوره قرائت بعد از حمد در نماز، براساس نهی رسيده در روايات، بايد مح
توان نمايد، میاستناد آيات و رواياتی که سفارش به قرائت هرچه بيشتر قرآن میباشد يا به

 بيش از يک سوره نيز قرائت نمود؟

موضوع بحث اين جستار پاسخ به اين پرسش، يعنی بررسی قِران در نماز است، بدين 
پس از خواندن فاتحه، تالوت دو هاي واجب روزانه، معنا که آيا در رکعت اول و دوم نماز

سوره کامل جايز است؟ يا اينکه: تکرار قرائت يک سوره يا قرائت دو سوره متفاوت 
موجب خلل و بطالن نماز است؟ بررسی اين موضوع، ضمن مطالعه يک موضوع فقهی با 
نگاهی نو بر مبناي منابع اسالمی، موجب تقريب مذاهب اسالمی است، چه اينکه ديدگاه 

اي علمی و با پرهيز گونهويژه براساس مشترکات بهب مختلف براساس منابع فقهی و بهمذاه
گيرد. الزم به يادآوري است که اين بحث در مورد نماز از تعصب مورد کنکاش قرار می

-چناندانند و محل بحث ما نيست. همواجب است و در نمازهاي نافله همه آن را جايز می
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ه به قصد قرائت قرآن نه به قصد جزئيت جايز و از محل بحث که قرائت بيش از يک سور
 خارج است. 

در اين مقاله پس از تعريف قِران در سوره و بيان مفهوم آن، داليل قائالن به عدم جواز 
قرائت دو سوره کامل بعد از حمد و نيز داليل قائالن به جواز آن، بيان گرديده و در نهايت 

آن را بر مبناي استدالل به کتاب، سنت و ساير مستندات نويسندگان نظر خود و داليل 
 نمايند.فقهی بيان می

 
 سوره قِران در مفهوم شناسی 

معناي جمع ميان دو چيز ( و به2/500تا، اسم مصدر از ماده قرن )فيومی، بی« قِران» اژهو
ن (. خليل ب333ق، 1112باشد. )نک: راغب اصفهانی، مانند جمع ميان حج و عمره می

احمد جمع ميان دو خرما در هنگام خوردن و جمع بين حج و عمره را از مصاديق قِران 
و ال  قِرَانَ ال و فی الحديث أن يُقَارَنَ بين تمرتين يأکلهما معا، القِرَانُ و»آورده است: 

ق، 1119)فراهيدي، «. أن تَقْرِنَ حجة و عمرة معا القِرَانُ و .تفتيش فی أکل التمر
و در فقه مقصود از قِران در نماز، جمع کردن و قرين ساختن دو سوره از قرآن (. 5/110

 در يک رکعت بعد از حمد است. 
اقوال مختلفی وجود دارد. بعضی آن را از « سوره»در معناي لغوي و منشأ اشتقاق کلمه 

کشيدند و شهر را سور بمعنی حصار دانسته اند. در زبان عربی حصاري را که دور شهر می
ديوار « سور البلد»گفتند. داد و بر تمام آن احاطه داشت سور میدر داخل خود جاي می

شد. گويا آيات هر سوره قرآن داخل حصاري قرار مرتفعی بود که دور شهر کشيده می
اند، گويند. بعضی آن را از سوار، به معنی دستبند دانستهگرفته و از اين جهت بدان سوره می

منزله دستبندي آياتی از آن را احاطه نموده است. در اين مورد نظرات چون سوره قرآن به
معنی (. اما اين واژه در اصطالح به38-31ش، 1832ديگري نيز وجود دارد )نک: حجتی، 

(. بعضی 31)نک: همان، « باشد که داراي آغاز و انجامی استبخشی از آيات قرآن می»
)نک: « است که ميان دو بسمله قرار داردسوره بخشی از آيات قرآنی »اند: نيز گفته

(. به هر حال دو تعريف فوق قابل جمع هستند و مفهوم دقيق آن در 1/90تا، سيوطی، بی
اين جستار از اهميت چندانی برخوردار نمی باشد، زيرا منظور فقها از سوره کامالً روشن 

 است.
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 اهب اسالمی اختالف است.معناي جمع ميان دو سوره، ميان فقهاي مذدر مسئله قِران به
 

 دیدگاه فقهاي شیعه 
 در اين مسئله فقهی اختالف دارند: علماي مکتب اهل بيت

ويژه بعضی از قدما قائل به حرمت آن هستند )نک: بعضی از فقهاي اماميه و به -1
دانند. شيخ طوسی در نهايه ( و حتی بعضی آن را مبطل نماز می3/115تا، بحرانی، بی

مع بين دو سوره در نمازهاي فريضه بعد از حمد، جايز نيست و هرکس عمداً گويد: جمی
(. شايسته است بدانيم که شيخ 35تا، اين کار را انجام دهد، نمازش فاسد است )طوسی، بی

حکم »فرمايد: داند و میدر کتاب مبسوط از اين نظريه بازگشته و قران را مبطل نماز نمی
 (.1/103ش، 1833مو، )ه« شودبه بطالن نمازش نمی

اند. از عبارت در مقابل، بسياري از فقهاي اماميه آن را جايز همراه با کراهت شمرده -2
شود، چه اينکه وي بعد از نقل شيخ طوسی در استبصار کراهت و نه حرمت برداشت می

ش، 1838)همو، « اشکال ندارد»فرمايد: در آن می روايت علی بن يقطين که امام کاظم
نوعی اجازه تلقی نماييم، هرچند افضل آن چيزي اين خبر را بايد به»گويد: (، می1/813

است که قبالً گفتيم، زيرا در بين مبطالت نماز، جمع بين دو سوره از چيزهايی که نماز را 
(. 1/813)همان، « باطل شمرده، نيامده است و روايات نيز در کراهت آن صراحت دارد

اعاده نماز »گويد: شمارد. وي میروه دانسته است و مبطل نماز نمیادريس نيز آن را مکابن
اند و جمع بين آوري کردهو بطالن آن نيازمند دليل است و علماي ما مبطالت نماز را جمع

ادريس )ابن« اند و اصل هم در اين مورد صحت نماز استدو سوره را از جمله آنها نياورده
 (. 1/220ق، 1110حلی، 

ق، 1119که در ذکري صريحاً قائل به جواز آن شده است )شهيد اول، شهيد اول 
شمارد و با حمل روايات نهی بر کراهت، اصل را (، روايات دال بر جواز را تمام می8/823

 داند. صحت می
تر جمع نظريه صحيح»گويد: محقق کرکی بعد از نقل اقوال علما و بررسی روايات می

 (.2/211ق، 1103)محقق کرکی، « مل بر کراهت استميان دو دسته از اخبار با ح
و قيل و القائل اکثر المتأخرين »گويد: صاحب جواهر نيز بعد از نقل نظر مشهور قدما می

فرمايد که در عين حال از تأمل در آنچه ذکر و بعد نظر خودش را بيان کرده و می« يجوز
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قق حلی( فرموده، اشبه به شود که قول به کراهت که مصنف )يعنی محکرديم، روشن می
 (.9/851ش، 1835قواعد و اقوي است )نجفی، 

( و 1/313ق، 1109سيد يزدي در عروه نيز همين را پذيرفته است )طباطبايی يزدي، 
اقوي جواز قرائت بيش از يک سوره در نماز واجب، بنابر »فرمايند: امام خمينی نيز می

 (.1/220تا، )خمينی، بی« کراهت است
 

 فقهاي حنبلی دیدگاه
قدامه با طرح شمارند. ابنرا مکروه می« قِران»اکثر حنابله اکتفا به يک سوره را مستحب و 

در نماز فريضه، »گويد: می -يکی کراهت قران و ديگري جواز آن-دو قول در اين زمينه 
-مستحب است عالوه بر فاتحه بر يک سوره اکتفا شود و بر يک سوره چيزي نيفزايد، به

« کرده استهاي خود چنين میاينکه پيامبر اکرم )صلی اهلل عليه و آله( در اکثر نماز دليل
اند (. اما برخی ديگر از حنابله آن را جايز و غيرمکروه برشمرده1/191تا، قدامه، بی)ابن

 (.1/152ق، 1113)نک: بهوتی، 
 

 دیدگاه فقهاي شافعیه 

وائل درباره جمع بين دو حديث ابی»گويد: شمارند. نووي میشافعيه آن را غيرمکروه می
 (.8/813تا، )نووي، بی« سوره آمده است

 
 دیدگاه فقهاي مالکیه 

مالکيه نيز دو قول دارند که عبارت است از کراهت قران و عدم آن و اکثراً قائل به جواز و 
 (.1/212تا، عدم کراهت هستند )دسوقی، بی

 
 دیدگاه فقهاي حنفیه 

داند بعد از حمد دو سوره خوانده شود، اما ز نقل شده است که خوشايند نمیاز ابوحنيفه ني
 (.1/508م، 1995عابدين، چنانچه قرائت شود، مکروه نيست )ابن

خالصه مطلب اينکه: در ميان مذاهب اسالمی در مورد جمع بين دو سوره در يک 
ميه به دو قول اول رکعت نماز واجب سه نظريه است. حرمت، کراهت و جواز؛ که فقهاي اما
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کدام قائل به حرمت قران نيستند و در ميان آنها امر داير است و فقهاي ساير مذاهب هيچ
 ميان کراهت و عدم آن.

 
 دالیل عدم جواز قِران 

اند برخی از فقهاي اماميه مانند شيخ طوسی که قائل به عدم جواز جمع بين دو سوره شده
 اند:ناد جستهبراي اثبات قول خود به رواياتی است

اليقرأ فی »که آن حضرت فرمود:  روايت منصور بن حازم از امام صادق -1
؛ در نماز واجب کمتر و بيشتر از يک سوره قرائت المکتوبة بِاقلَ من سُورة وَ ال بِاَکثَر

دانيم که صيغه نهی ظهور در حرمت دارد )نک: (. می1/383، ق1108)حر عاملی، « نشود
( و مکتوبه نيز ظهور در عمل عبادي فريضه دارد )نک: 133ق، 1109آخوند خراسانی، 

رود که در يک نماز واجب نبايد بيش از (. هرچند اين احتمال می2/3ق، 1115طبرسی، 
يک سوره يا کمتر از آن قرائت نمود، اما ظاهر اين است که در هر رکعت از نماز واجب 

 . نبايد بيش از يک سوره يا کمتر از آن قرائت شود
اليجمع بَين سُورتَين فی رکعة اِلّا الضُّحی وَ اَلَم »در خبر مفضل بن صالح آمده است:  -2

بين دو سوره در يک رکعت جز بين ضحی و الم نشرح و نيز فيل  ؛نَشَرَح وَ الفيلَ وَاليالف
 (.1/311ق، 1108)حر عاملی، « شودو ايالف جمع نمی

سألته عن الرجل يقرأ »روايت نموده است:  محمد بن مسلم از امام باقر يا صادق -8
( در مورد ؛ از ايشان )امام باقر يا صادقال لکُل سُورة رَکعة السُورتَينِ فی الرَّکعة فَقَال:

فردي که در يک رکعت دو سوره قرائت می کند سؤال کردم. فرمودند: نه، براي هر سوره 
سوره يک رکعت است بعد از (. اين تعبير که براي هر 1/310)همان، « يک رکعت است

تخطئه قرائت دو سوره در يک رکعت، اشاره به اين است که نبايد در يک رکعت بيش از 
 سوره قرائت شود.

 
 راننقد و بررسی روایات عدم جواز قِ

فرض صحت سند، مبتال به معارض هستند، اين روايات بر فرض پذيرش داللت آنها و به
فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ »وايات وجود دارد و نيز با ظاهر آيه شريفه زيرا در قبال آنها دو دسته از ر

( منافات دارند. براي حل اين 20)مزمل،  «؛ هرچه از قرآن ميسر شود، بخوانيدمِنَ الْقُرْآنِ
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تعارض دو راه وجود دارد؛ يکی، حمل اين روايات بر کراهت و ديگري، تخصيص آيه و 
ا توجه به اينکه استعمال نهی در کراهت، عملی رايج و نيز طرح يا توجيه ساير روايات. ب

شايع است، تا جايی که گفته شده استعمال نهی در کراهت و نيز در حرمت هر دو حقيقت 
( اين احاديث که ظهور در حرمت دارند، به قرينه احاديث صحيحه 183تا، است، )قمی، بی

حل دوم يعنی توجيه ا براي راهشوند، زيرمتعددي که دال بر جوازند، بر کراهت حمل می
رسد اين حل مناسبی وجود ندارد. از اين روي، به نظر میروايات دال بر جواز قران، راه

تواند حرمت را اثبات نمايد. پس جمع عرفی بين دو دسته روايات که داراي روايات نمی
بيشتر اين قرائن قابل قبول است ابزاري براي توجيه اين دسته از روايات است. توضيح 

 بحث، بعد از ذکر ادله جواز جمع بين دو سوره خواهد آمد.
 

 دالیل جواز با کراهت جمع بین دو سوره
 براي اثبات جواز قِران نيز به داليلی تمسک شده است:

 «؛ هرچه از قرآن ميسر شود، بخوانيدفَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ»از اطالق آيه  -1
وان براي جواز قرائت بيش از يک سوره استفاده کرد، زيرا آنچه ت(، می20)مزمل، 

کند خوانيم بخشهايی از قرآن است و آيه مذکور شامل آن بوده و قرائت آن را تجويز میمی
(. البته با توجه به روايات 9/851ش، 1835و نجفی،  2/221ق، 1108)محقق اردبيلی، 

موجود مبنی بر حداقل کراهت قران، از ظهور  نظرسنت و اتفاقمتعدد در منابع شيعه و اهل
 ماند. شود اما اصل جواز آن به حال خود باقی میآيه در عدم کراهت دست برداشته می

قدامه جمع بين دو دسته از روايات ويژه حنابله مانند ابنبرخی از فقهاي مذاهب به -2
مورد فعل پيامبر اکرم )صلی  دانند. از طرفی روايات وارده دربا کراهت می مباحِ همراهرا 

-مواردي را می»مسعود که گفته است: اهلل عليه و آله( دال بر جواز است، مثل گزارش ابن

( و مثل روايت 8/813تا، )نووي، بی« دانم که رسول خدا بين دو سوره جمع نموده است
در نماز ظهر، بين  پيامبر اکرم )صلی اهلل عليه و آله(»گويد: عبداهلل بن قتاده از پدرش که می

؛ مسلم، 1/135ق، 1101)بخاري، « فاتحه و دو سوره در دو رکعت اول نماز جمع فرمود
خود در نماز فريضه به  ( و از ديگر سو نقل شده است که پيامبر اکرم1/151تا، بی

گونه چنين به معاذ امر نمود که نمازش را ايننموده است. او همقرائت يک سوره اکتفا می
 (.1/583تا، قدامه، بیم دهد )نک: ابنانجا
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، از قبيل صحيحه علی بن يقطين که بيت پيامبر اکرمروايات رسيده از اهل -8
در مورد جمع بين دو سوره در نماز واجب و مستحب سؤال  از امام کاظم»گويد: می

 کردم. حضرت فرمود: مانعی ندارد. و در مورد خواندن بخشی از يک سوره و تبعيض آن
 8«دارم اما در نافله ايرادي ندارددر نماز پرسيدم. حضرت فرمود: آن را ناشايست می

 (.2/293ش، 1835)طوسی، 
باشند، در روايت زراره، امام موثقه زراره و احاديث ديگر نيز به همين مضمون می

فرمايد در نماز واجب گذارد و میبا صراحت تمام بين نماز واجب و نافله فرق می باقر
(. شهيد ثانی اين 1/311ق، 1108مکروه است و در نافله اشکالی ندارد )حر عاملی، 

اين عبارت در اين باب تصريح دارد. پس »نويسد: عبارت را غيرقابل توجيه شمرده و می
نمايد، زيرا حمل بر کراهت، اولی از طرح دو روايت دال بر تر میقول به کراهت موجه

 (. در روايت علی بن يقطين نيز دو سؤال از امام231ا، ت)شهيد ثانی، بی« جواز است
با توجه به سؤالی که پرسيده شده صراحت دارد در  پرسيده شده است و جواب امام

جواز. سؤال اول در مورد جمع بين دو سوره بوده، خواه در نافله و خواه در نماز واجب که 
ن قسمتی از يک سوره در نماز فرمود: اشکالی ندارد. سؤال دوم در مورد خواند امام

 پسندم. فرمود در نافله اشکال ندارد و در نماز واجب نمی است که امام
تمسک به اصل؛ چه اينکه با شروع به خواندن سوره دوم، بر فرض عدم تماميت  -1

دليل تعارض دو طايفه روايات و فقدان مرجح براي يکی از آنها، داليل جواز يا عدم آن به
شود که آيا نماز باطل شد يا خير؟ و آيا نماز خوانده شده بايد اعاده گردد یشک حاصل م

يا خير؟ در اين مورد استصحاب صحت نماز جاري است و حکم صحت بر آن بار 
ق، 1110شده، بايد کراهت را پذيرفت )نک: عاملی، شود. گرچه براساس توضيحِ دادهمی
 (.2/221ق، 1108اردبيلی، ؛ محقق 1/220ق، 1110؛ ابن ادريس حلی، 8/851

                                           
عن القِران بين السُورتين فی المکتوبة و النافلة قال: ال بأس وَ عَن تَبعيضِ السُورة  سألتُ اَبَاالحسن. 8

 .النافلةقال: اُکرهُ ذلک وَ ال بأس به فی 
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 نقد و بررسی دالیل کراهت قران
اي داللت آيه قرآن بر جواز براساس اطالق است و کاربرد آن تا جايی است که قرينه -1

بر خالف آن وجود نداشته باشد و در صورتی که دليلی بر خالف آن اثبات شود، قابل 
 اند. ن اطالق آيه قرآن دست برداشتهاستناد نيست؛ کما اينکه قائالن به کراهت نيز از اي

ظاهراً اطالق دارد( اين است که در مورد نماز  مسعود )هرچنداشکال روايت ابن -2
گويد اين روايت مربوط به نوافل است و به آن براي قدامه نيز مینافله است کما اينکه ابن

(. در 1/195تا، قدامه، بیجواز جمع بين دو سوره در نوافل، استدالل کرده است )ابن
 روايت دوم نيز کلمه سورتين که محل استدالل است دو احتمال دارد: 

شود براي مسئله مورد بحث در هر رکعت، بعد از حمد دو سوره خوانده است که می -8
 به آن استدالل نمود. 

در نماز ظهر، در دو رکعت اول، حمد و دو سوره را خوانده است، يعنی در مجموع  -1
دو سوره بعد از حمد خوانده شده است که ارتباط به محل بحث ندارد و چون در  دو رکعت

ويژه که عملکرد شخص توان به آن استدالل نمود، بهاين روايت دو احتمال است نمی
 نيز خالف اين است.  پيامبر
نيز مبتال به معارض است و بايد اين  روايات رسيده از فرزندان پيامبر اکرم -5

 گاه نسبت به اين روايات اظهارنظر کرد.د بررسی قرار گيرد و آنتعارض مور
 

 دالیل جواز قران بدون کراهت
از جمله فقهايی که قائل به جواز جمع بين دو سوره بدون کراهت هستند، فقهاي شافعی، 

توان نام برد که براي اثبات اين نظريه به دو دليل استناد حنفی و بعضی از مالکيه را می
 د. انجسته
 «؛ هرچه از قرآن ميسر شود، بخوانيدفَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ»از اطالق آيه  -1

توان براي جواز قرائت بيش از يک سوره استفاده کرد، زيرا آنچه (، می20)مزمل، 
 (. 8/813تا، خوانيم بخشهايی از قرآن است که بدان امر شده است. )نووي، بیمی

داند که پيامبر کند که وي مواردي را میمسعود نقل میئل که از ابنواحديث ابی -2
دانم که رسول خدا بين دو سوره مواردي را می»)ص( در آن بين دو سوره جمع نمودند: 

 (. 1/139ق، 1101)بخاري، « جمع نموده است
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کند که شخصی از انصار همواره پس از حمد سوره توحيد قدامه روايتی نقل میابن -8
گونه علت را جويا شد. وي پاسخ داد اين نمود. پيامبراي ديگر قرائت میو سپس سوره

-دوست دارم. سپس حضرت فرمود اين دوست داشتنت تو را به بهشت خواهد برد )ابن

 (.1/312تا، قدامه، بی
 

 نقد و بررسی دالیل جواز

گردد و يا حرمت مقيد می وسيله داليل دال بر کراهت وگونه که بيان شد اطالق آيه بههمان
 بايد از ظهور آيه دست کشيد. 

شود، جواز همراه با کراهت است، کما وائل برداشت میحداکثر چيزي که از حديث ابی
اينکه رفتار و توصيه پيامبر اکرم )صلی اهلل عليه و آله( نيز تداوم بر اکتفا به يک سوره را 

آموخت، مشتمل بر قرائت يک سوره معاذ می رساند. و نيز حديثی که در آن نماز را بهمی
قدامه در اين مورد اي بر اولويت اکتفا به يک سوره باشد. ابنتواند قرينهاست. اين می

اند و به گويد پيامبر )صلی اهلل عليه و آله( در بيشتر نمازهايشان اين چنين انجام دادهمی
 (.1/191معاذ نيز دستور دادند چنين کند )همان، 

که بخاري آن سوم نيز از نظر سندي داراي ضعف و غيرقابل استناد است، چنان حديث
 (.1/312شمارد )همان، را معلق و ترمذي آن را صحيحِ غريب می

 
 بررسی تعارض اخبار 

 گيرد:تعارض اخبار در دو سطح بررسی سندي و نيز بررسی داللی مورد مطالعه قرار می
 
 بررسی سندي .0

شده براي هر يک از اقوال، رواياتی وجود دارد که از حيث سند قابل ئهدر ميان داليل ارا
توان مردود رسد هيچ يک از اقوال را نمیقبول و معتبر هستند و از اين جهت به نظر می

(. تنها نکته 1/220ق، 1110ادريس حلی، ، ابن1/813ش، 1838دانست )نک: طوسی، 
ات دال بر جواز است. وي در مورد عبداهلل شده، اشکال عالمه حلی بر يکی از روايمطرح

فرمايد در مورد وي کند و میبن بکير که در سند روايت زراره قرار دارد، اشکال می
( و لذا روايت وي مبنی بر جواز قران قابل 2/152ق، 1112شود )حلی، چيزهايی گفته می

 قبول نيست. 
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 بن بکير از نظر اعتقادي فطحی باشد، زيرا گرچه عبداهللاما اين ايراد عالمه وارد نمی
است، لکن وي فردي موثق و مورد اعتماد است و در نتيجه روايت وي قابل استناد است. 

گرچه مذهب او فطحی است، لکن موثق و »گويد: که شيخ طوسی در مورد وي میچنان
(. عالمه نيز خود در خالصة االقوال پس از 138ق، 1113)طوسی، « مورد اطمينان است

از  تیعبداهلل بن بکير و جماع»کند که: قل سخن شيخ طوسی، از مرحوم کشی نقل مین
و نيز کشی در جايی ديگر وي را جزو اصحاب « .فطحيه از فقهاي اصحاب ما هستند

نظر دارند بر اينکه رواياتی که از طريق صحيح اصحاب اتفاق»گويد: اجماع شمرده و می
ر پايان عالمه روايات عبداهلل بن بکير را با وجود و د« به وي برسد صحيح شمرده شود.
گرچه مذهب او فاسد است، من بر »نويسد: داند و میانحراف عقيدتی، مورد اعتماد می

داود نيز وي را فتحی اما ثقه معرفی (. ابن195ق، 1113)حلی، « کنمروايات او اعتماد می
ه اقوال از نظر سند قابل پذيرش رو داليل هم(. از اين258ق، 1892داود، کند )ابنمی

 است.
 
 بررسی داللی .2

چنانچه مالحظه شد داليل و روايات پيرامون جمع بين دو سوره در يک رکعت بعد از 
اي دال بر جواز بدون کراهت که ظاهر آيه حمد در نماز واجب سه دسته هستند. دسته

باشد و دسته ديگر دال میوائل است. دسته دوم، دال بر کراهت شريفه قرآن و روايت ابی
تا، دليل اتفاق فقهاي شيعه و سنی بر حداقل کراهت قران )نک: نووي، بیبر عدم جواز. به

ق، 1110ادريس حلی، ؛ ابن1/813ش، 1838؛ طوسی، 1/191تا، قدامه، بی؛ ابن8/813
و رفتار  ( و نيز مخالفت رفتار عملی پيامبر8/823ق، 1119؛ شهيد اول، 1/220

( و نيز مخالفت تمام روايات رسيده از فرزندان 1/191تا، قدامه، بیی وي )ابنآموزش
با ظاهر آيه و روايات دال بر جواز، از ظهور آنها دست کشيده و بايد قدر متيقن  پيامبر

حل به نظر کراهت جمع بين دو سوره را پذيرفت. اما براي جمع بين ساير روايات سه راه
 رسد. می

دال بر جواز بر نمازهاي نافله، که اکثر قائلين به حرمت قِران، اين راه  حمل روايات -1
اند. نتيجه اين حمل جواز قران در خصوص نمازهاي نافله است، اما در را انتخاب نموده

عدم جواز قران در »الشيعه که عنوان يکی از ابواب کتاب وسايلفريضه جايز نيست. چنان
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(. اشکال اين 1/311ق، 1108ار گرفته است )حر عاملی، قر« فريضه و جواز آن در نافله
حمل اين است که تصريح بعضی از روايات در مورد نمازهاي واجب با آن سازگار نيست، 

فرمود: مکروه است و در مورد نماز  مثالً در روايت زراره، در مورد نماز واجب امام
را در اين روايت « اکره»کلمه  فرمايد هيچ اشکالی ندارد. قائالن به حرمت بايدمستحب می

بر تحريم حمل کنند تا بتوانند از آنها حکم حرمت قران را استنباط نمايند و در مفهوم 
روايات دال بر حرمت تصرف ننمايند که اين قابل قبول نيست، زيرا استعمال ماده کراهت 

 در حرمت نادر است، برخالف استعمال نهی در کراهت. 
که حر عاملی در وسايل بعد از وايات جواز بر تقيه است. چنانحل دوم، حمل رراه -2

ق، 1108)حر عاملی، « و يمکن حمله علی التقيه»گويد: نقل روايت علی بن يقطين می
(. اشکال اين حمل آن است که تقيه در صورتی است که نظر مخالفين در مسئله 1/312

نظر خود تأکيد ورزيده، مخالفين خود مورد بحث با نظر اماميه متضاد باشد و آنها بر اعمال 
را مورد هجمه قرار داده و اجازه اظهارنظر به آنها را ندهند. حال آنکه اين مسئله در 

سنت از قبيل االم، الفقه المنهجی و... مطرح نشده و نيز بسياري از کتب معتبر فقهی اهل
شمارند کروه میحنابله اکتفا به يک سوره را مستحب و قرائت بيش از يک سوره را م

دانند، نه (. در اين ميان فقط شافعيه هستند که آن را جايز می1/191تا، قدامه، بی)ابن
رسد توجيه حمل روي، به نظر می(. از اين8/813تا، واجب يا حتی مستحب )نووي، بی

 روايات جواز بر تقيه در اين مورد از منطق مستحکمی برخوردار نباشد. 
حل پيشنهادي صاحبان کتب جواهر )نجفی، ت بر کراهت که راهحمل روايات حرم -8

( و مجمع الفائده )محقق 8/251، ق1108(، مدارک االحکام )عاملی، 9/830ش، 1835
 ( است و از پشتيبانی قرائنی نيز برخوردار است. 2/222ق، 1108اردبيلی، 

هانی، ؛ رازي اصف102ق، 1101الف( شيوع استعمال نهی در کراهت )نک: حائري، 
(؛ گرچه معتقد باشيم نهی ظاهر در تحريم است، 1/99ق، 1119؛ انصاري، 8/8، ق1129

-شود و اين استعمال بهصورت مجاز در کراهت استعمال میاما در صورت وجود قرينه، به

اند: نهی مشترک بين تحريم و کراهت اند و گفتهحدي شايع است که بعضی به شک افتاده
فرمايد: قائل شدن به کراهت قران، اقوي است، زيرا ين مورد میاست. صاحب جواهر در ا

ترين معارض با اين نظريه، وجود لفظ نهی دال بر حرمت در برخی از روايات است. قوي
-لکن اوالً سند برخی از آنها صحيح نيست و ثانياً کاربرد نهی در کراهت شايع است، به
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حرمت هر دو حقيقت است و ثالثاً به  که گفته شده استعمال نهی در کراهت و درطوري
ش، 1835)نجفی،  1قرينه اخبار صريح دال بر جواز بايد صيغه نهی بر کراهت حمل گردد

9/830.) 
گونه که در عبارت صاحب جواهر به آن اشاره شد، ب( ساير اخبار دال بر جواز؛ همان

کراهت است  صراحت دال بر جواز است که يا درخصوص فريضه دال براخبار صحيحی به
و يا در مورد نافله صراحت در جواز داشته و در مورد فريضه ظهور در کراهت دارد. از 

انما يکره أن يجمع بين السورتين فی »فرموده:  اين قبيل است صحيحه زراره که امام
( و مثل روايت محمد بن 1/311، ق1108)حر عاملی، « الفريضه اما النافله فال بأس

گونه بهتر سوره در نماز واجب در يک رکعت جمع نکن، چه اينکه اينميان دو »ادريس: 
، ظهور در «فانه افضل»(. در اين روايت، عبارت 8/311ق، 1108)حر عاملی، « است

کراهت دارد و اگر نگوييم در کراهت صراحت دارد و ظهور ذيل حديث در کراهت قرينه 
، زيرا جمله ذيل حديث «قرنّنال ت»است براي تفسير نهی موجود در صدر حديث يعنی: 

شده که منزله بيان علت حکم است. افزون بر اينکه اين جمله براساس قاعده پذيرفتهبه
تواند مفسر نهی موجود در تمام روايات میزننده حکم است، دهنده و تخصيصعلت تعميم
 ناهی باشد. 

رکعت انجام شود، نبايد قران ميان دو سوره در يک »چنين در حديث ديگر است که: هم
)حر عاملی، « گونه که نبايد بين دو طواف صورت پذيرد، نه در فريضه و نه در نافلهآن

کار رفته که يکی جمع (؛ که در اين روايت، کلمه قران، در دو حکم به1/311ق، 1108
ميان دو سوره و ديگري جمع ميان دو طواف است و به قرينه نهی از قران دوم، که دال بر 

 است، به قرينه سياق معناي مناسب با قران اول نيز کراهت می باشد. کراهت
 

 نتیجه
معناي جمع ميان دو سوره بعد از حمد در يک رکعت نماز واجب به قصد به« قِران» .1

جزئيّت است. حکم قران در ميان فقها مورد اختالف است. حنابله اکتفا به يک سوره را 
                                           

الکراهة اقوي اذ اقوي معارض له فيما تقدم لفظة النهی فی بعض النصوص التی لم يصح بعض . 1
اسانيدها، و هو مع شيوعه فی الکراهة حتی قيل بمساواته الحقيقة، يجب حمله عليها فی المقام بقرينة تلک 

 االخبار التی ال ينبغی انکار صراحة بعضها او مجموعها.
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اند. برخی د. شافعيه آن را جايز و غيرمکروه دانستهشمارنرا مکروه می« قران»مستحب و 
از مالکيه به کراهت قران و بعضی به عدم آن قائل هستند. ابوحنيفه نيز آن را خوشايند 

داند، هرچند قائل به کراهت آن نيست. مشهور فقهاي شيعه قائل به عدم جواز و البته نمی
 بعضی نيز به جواز آن با کراهت قائلند. 

برخی از روايات ظهور در حرمت جمع بين دو سوره دارد، اما اثبات اين گرچه  .2
حکم با توجه به داليل معتبر ديگري که وجود دارد، غيرممکن است. از ديگر سو داليل 

دليل وجود قرينه معتبر بر خالف آن، دال بر جواز مطلق نيز از قبيل اطالق آيه قرآن به
دال بر جواز است و در صورت وجود قرينه بر  غيرقابل استناد است، زيرا اطالق آيه

 رود. خالف، اطالق از بين می

در مورد بحث داليل معتبري بر خالف اطالق آيه قرآن وجود دارد. در اين ميان،  .8
کننده جواز قران البته با کراهت است که از جمع ميان روايات مختلف و قرائن ديگر اثبات

دار است و قرائنی نيز مؤيد آن است. بنابراين اگر استدالل محکم و قابل دفاع برخور
شخصی در نماز واجب بعد از حمد، دو سوره قرآن را قرائت نمايد کراهت دارد و اما نماز 

 وي صحيح است.
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