راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺎﺑﺪ در
ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ در
ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :دﻟﻴﻞ اﳌﺴﻠﻢ اﻟﻌﺎﺑﺪ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺻﻼة اﳉﻤﻌﺔ واﳉﲈﻋﺔ ﰲ
اﳌﺴﺎﺟﺪ«
ﺗﺄﻟﯿﻒ:

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺮﯾﻔﯽ
ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ:
ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﺒﺮﯾﻦ
ﺗﺮﺟﻤﻪ:

اﺳﺤﺎق دﺑﯿﺮی/
ﭼﺎپ اول ١٣٨٤/١٤٢٦ﻫـ

ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب:

رﻫﻨﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺎﺑﺪ در ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ

ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ:

دﻟﯿﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻌﺎﺑﺪ ﻓﻲ ﺣﮑﻢ ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ

ﺗﺄﻟﯿﻒ:

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺮﯾﻔﯽ

ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ:

ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﺒﺮﯾﻦ

ﺗﺮﺟﻤﻪ:

اﺳﺤﺎق دﺑﯿﺮی/

ﻣﻮﺿﻮع:

ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل – اﺣﮑﺎم ﻋﺒﺎدات )ﻧﻤﺎز ،روزه ،زﮐﺎت و ﺣﺞ(

ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺘﺸﺎر:

اول )دﯾﺠﯿﺘﺎل(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

آﺑﺎن )ﻋﻘﺮب( ١٣٩٤ﺷﻤﺴﯽ ١٤٣٦ ،ﻫﺠﺮی

ﻣﻨﺒﻊ:

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻘﯿﺪه www.aqeedeh.com

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻋﻘﯿﺪه داﻧﻠﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
www.aqeedeh.com

اﯾﻤﯿﻞ:

book@aqeedeh.com

ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ
www.mowahedin.com

www.aqeedeh.com

www.videofarsi.com

www.islamtxt.com

www.zekr.tv

www.shabnam.cc

www.mowahed.com

www.sadaislam.com

contact@mowahedin.com

��ﻢ اﷲ ا����ﻦ ا����ﻢ
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دﻻﯾﻠﯽ از ﻗﺮآن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ٥ .................................
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ذﮐﺮ اﺧﺒﺎر و آﺛﺎر رﺳﯿﺪه از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آنھﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﻮال ﻣﺬاھﺐ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ درﺑﺎره وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ
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واﺟﺐ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﻣﺠﺎزات ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر در آن ﺳﺮﺑﺎز
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ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺣﻀﺮت ﺷﯿﺦ ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﺒﺮﯾﻦ
ﺧﺪای ﯾﮑﺘﺎ را ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .وﺑﻌﺪ :اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻧﺪم .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧﺘﺼﺎر و ﺗﺮک اﺧﺘﻼﻓﺎت و
ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت درﺑﺎره اﻣﻮر ﺑﯽاھﻤﯿﺖ ،آن را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ ﻣﻔﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻢ.
]ﺷﻤﺎ را[ ﺑﻪ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر آن ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن
را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اراده ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﮔﺮداﻧﺪ.
وﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯽ ﳏﻤﺪ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ

ﺑﻪ ﻗﻠﻢ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﺒﺮﯾﻦ
 ۴۱۲۱/۲/۲ھ .ق.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﳊﻤﺪﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ وﻧﺼﻠﯽ وﻧﺴﻠﻢ ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺒﻲ اﻷﻣﲔ

اﳌﺒﻌﻮث رﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ.

اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﯾﮑﯽ از اﻣﻮر ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻏﺮﺑﺖ دﯾﻦ ،ﺳﺒﮏ ﺷﻤﺮدن و ﺗﻨﺒﻠﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻤﺎز و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ،در ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺳﺴﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ادا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و آن را در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان دﯾﺪم ،ﺑﯿﺎن آن ﺑﺮای ﺑﺮادران ﻧﻤﺎزﮔﺰارم را ﻧﺼﯿﺤﺘﯽ و اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف ﯾﺎﻓﺘﻢ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آن را در ﻗﺎﻟﺐ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدم ﺗﺎ
ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮد و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﺮای رﺿﺎی او ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ،و واﻟﺪﯾﻨﻢ و ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻮرد
ﻣﻐﻔﺮت ﻗﺮار دھﺪ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه:
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺮﯾﻔﯽ
رﯾﺎض  ۱۴۲۱/۳/۹ھ .ق.
ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ  ۱۵۴۲۶۰رﯾﺎض ۱۱۷۳۶

وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ!
]در اﯾﻦ روزﮔﺎر[ ﻋﺪهای از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻧﺪن
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ـ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ـ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ درﺑﺎرۀ ﻧﻤﺎز ﺳﻔﺎرش ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و آن را
ﺑﺰرگ ﺷﻤﺮده ،و ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ادای آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻣﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
دﻻﯾﻠﯽ از ﻗﺮآن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ

َ ُ ْ ََ
َ َّ َ ۡ
َّ َ َ
لصل ٰوة ِ ٱل ُو ۡس َط ٰي
ت وٱ
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪٰ�﴿ :فِظوا � ٱلصل� ٰ ِ
وموا ْ ِ َّ�ِ َ�ٰنِت َ
َوقُ ُ
�] ﴾٢٣٨اﻟﺒﻘﺮة» .[٢٣٨ :در اﻧﺠﺎم ھﻤﻪ ﻧﻤﺎزھﺎ و ]ﺑﻪ وﯾﮋه[ ﻧﻤﺎز
ِ
ﻣﯿﺎﻧﻪ ]ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺼﺮ ،ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ و[ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ورزﯾﺪ و ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﺎ
ﺧﯿﺰﯾﺪ«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺴﺘﯽ و ﺗﻨﺒﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎز از ﺻﻔﺎت
َّ ۡ ُ َ ٰ َ ُ َ ٰ ُ َ
ون ٱ َّ َ
�
ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورده اﺳﺖ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إِن ٱلم�فِقِ� ي�دِع
َ َُ َٰ ُ ُ ۡ َ
ام ٓوا ْ إ َ� ٱ َّ
لصلَ ٰوة ِ قَ ُ
�ذا قَ ُ
اموا ْ ُك َس َ ٰ
ا�] ﴾١٤٢اﻟﻨﺴﺎء» .[١٤٢ :ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن
وهو �دِ�هم
ِ
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺧﺪا را ﻓﺮﯾﺐ دھﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او آنھﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدھﺪ ،و

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎی آنھﺎ ﻏﺮق ﮐﺴﺎﻟﺖ و ﺑﯽﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ«.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن رواﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺠﺪ و ادای ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﺴﺘﯽ و ﺗﻨﺒﻠﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﻗﺮآن و
ﺳﻨﺖ ﺑﺮ وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ دﻻﻟﺖ دارد ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ را در
اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

٦

راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺎﺑﺪ در ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ

از ﺟﻤﻠﻪ:
َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ُّ ُ َ َ
ََۡ ُ ۡ َ ُ َ َ
اق و�دعون إِ� ٱلسجودِ ف�
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :يوم ي�شف عن س ٖ
َۡ َ ُ َ
َ
لس ُ
�ٰشِ َع ًة َ�بۡ َ� ٰ ُر ُه ۡم تَ ۡر َه ُق ُه ۡم ذ َِّلةَ ۖ ٞوقَ ۡد َ�نُوا ْ يُ ۡد َع ۡو َن إ َ� ٱ ُّ
جودِ
يعون٤٢
�ست ِط
ِ
َ
َو ُه ۡم َ ٰ
�ل ُِمون] ﴾٤٣اﻟﻘﻠﻢ» .[٤٣-٤٢ :روزی را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎق ﺧﻮد را ﺑﺮھﻨﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﺠﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺠﻮد ﮐﻨﻨﺪ) .ﺳﺎﻗﯽ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺟﻼل و ﮐﻤﺎل او ﻻﯾﻖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺷﺒﮫﺎﺗﯽ ﻧﺪارد« ،در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه
ﮐﻪ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﺳﺎق ﺧﻮد را ﺑﺮھﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ھﺮ ﻣﺮد ﻣﺆﻣﻦ و زن
ﻣﺆﻣﻨﻪای ﺑﺮای او ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از روی رﯾﺎ و ﺳﻤﻌﻪ در دﻧﯿﺎ
ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺠﺪه ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺸﺖ آﻧﺎن )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺨﺘﻪء اﻟﻮاری راﺳﺖ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ( و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﮐﺮدن ﻧﻤﯽﺷﻮد) .ﻣﺘﻔﻖ
ﻋﻠﯿﻪ(* اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺸﺎن )از ﺷﺪت ﺷﺮﻣﺴﺎری( ﺑﻪ زﯾﺮ
اﻓﺘﺎده و ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﺗﻤﺎم وﺟﻮدﺷﺎن را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ،آنھﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ )در دار
دﻧﯿﺎ( دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﺠﻮد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ«.
و در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﻮاری ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺴﺮت آﻧﺎن را ﻓﺮاﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﮐﺮدن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺻﺤﺖ و
ﺳﻼﻣﺘﺸﺎن از اﻧﺠﺎم آن اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در آﺧﺮت ،ﺑﺎ
ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم آن ]ﺳﺠﺪه[ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﺑﺮاھﯿﻢ ﺗﯿﻤﯽ /در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آنھﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اذان و اﻗﺎﻣﺖ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎز واﺟﺐ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آنھﺎ »ﺣﻲ ﻋﻠﯽ اﻟﺼﻼة ،ﺣﻲ ﻋﻠﯽ اﻟﻔﻼح«

را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻮاب آن را ﻧﻤﯽدادﻧﺪ.
ﮐﻌﺐ اﻷﺣﺒﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻓﻘﻂ درﺑﺎرۀ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﻧﻤﺎز ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺎزل ﺷﺪ« .ﭘﺲ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ

وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ

٧

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﭘﺎداﺷﺘﻦ آن ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪی از اﯾﻦ آﯾﺎت ،ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و
واﺿﺢﺗﺮ اﺳﺖ.
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َّ َ َ
از ﺟﻤﻠﮥ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ آﯾﻪَ ﴿ :وأ� ُ
لصل ٰوة َو َءاتوا ٱ َّلزك ٰوة َوٱ ۡرك ُعوا َم َع
ِيموا ٱ
ٱ َّ
ل�ٰكِع َ
�] ﴾٤٣اﻟﺒﻘﺮة» .[٤٣ :ﻧﻤﺎز را ﺑﺮﭘﺎ دارﯾﺪ و زﮐﺎت را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و ﺑﺎ
ِ

ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ]ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﺎﻋﺖ[ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ«.
ﺷﺎھﺪ اولَ ﴿ :وٱ ۡر َك ُعوا ْ َم َع ٱ َّ
ل�ٰكِع َ
�﴾ ﻧﺼﯽ درﺑﺎرۀ وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ و
ِ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران در ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺼﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎز
َ َ ُ ْ َّ َ َ
لصل ٰوة﴾.
ﻣﯽﺑﻮد ،ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ﴿ :وأ�ِيموا ٱ

َ
ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ دارد .اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ�﴿ :ذا
ۡ
ۡ َ َ َ ۡ َ َ ُ ُ َّ َ ٰ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ٓ َ َ َ َّ ُ ۡ ّ ٞ
ُك َ
ك َو ۡ�َأ ُخ ُذ ٓوا ْ أَ ۡسل َِح َت ُهمۖۡ
نت �ِي ِهم فأ�مت لهم ٱلصلوة فلتقم طا�ِفة مِنهم مع
َ َ ٓ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ٌ ُ ۡ َ ٰ َ ۡ ُ َ ُّ ْ َ ۡ ُ َ ُّ ْ
َ َ َ ْ َۡ ُ ُ ْ
ت طا�ِفة أخرى لم يصلوا فليصلوا
فإِذا َسج ُدوا فل َيكونوا مِن ورا�ِ�م و�أ ِ
َ ۡ ۡ ُ ُ ْ ۡ ُ َ
َم َعك َو�َأخذوا حِذ َره ۡم َوأ ۡسل َِح َت ُه ۡمۗ] ﴾١٠٢اﻟﻨﺴﺎء» .[١٠٢ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
آنھﺎ ھﺴﺘﯽ و ﺑﺮای آنھﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽداری ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ دو
ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ ﻋﺪهای ﺑﺎ ﺣﻤﻞ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ،
ﺳﭙﺲ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ )و رﮐﻌﺖ اول ﻧﻤﺎز آنھﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ،
ﺗﻮ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﯽ( و آنھﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ رﮐﻌﺖ دوم را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮده و
ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺮوه دوم ﮐﻪ ﻧﻤﺎز
ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺟﺎی ﮔﺮوه اول را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارﻧﺪ ،ﮔﺮوه دوم ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺪ وﺳﺎﯾﻞ دﻓﺎﻋﯽ و اﺳﻠﺤﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺬارﻧﺪ«.
وﺟﻪ دﻻﻟﺖ اﯾﻦ آﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ادای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﺣﺎﻟﺖ
ﺟﻨﮓ را واﺟﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ واﺟﺐ
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮک ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ
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راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺎﺑﺪ در ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ

ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺗﮫﺪﯾﺪ آﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮرد اﻏﻤﺎض و
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﻮد ،وﺟﻮد
ﻋﺬر ﺧﻮف ]از دﺷﻤﻦ[ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻮاز ﺗﺮک آن ﻣﯽﺑﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﻪ ﺑﻮد،
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﻪ آن از ﺳﻮی ﻋﺪهای ،ﻓﺮض ﺑﻮدن آن از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽرﻓﺖ .ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﺮض ﻋﯿﻦ اﺳﺖ.
دﻻﯾﻠﯽ از ﺳﻨﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ

در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﺑﻪ رواﯾﺖ از اﺑﻮھﺮﯾﺮهس از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻟﻘﺪ ﻫﻤﻤﺖ أن آمﺮ ﺑﺎلﺼﻼة ،ﻓﺘﻘﺎم ﺛﻢ آمﺮ رﺟﻼ ﻓﻴﺆم اﻨﻟﺎس ،ﺛﻢ
اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻰﻌ ﺑﺮﺟﺎل ﻣﻌﻬﻢ ُﺣ َﺰم ﻣﻦ ﺣﻄﺐ إﻰﻟ ﻗﻮم ﻻ �ﺸﻬﺪون الﺼﻼة ـ ﻳﻌ�
اﺠﻟﻤﺎﻋﺔ ـ ﻓﺄﺣﺮق ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﺑﺎﻨﻟﺎر« »ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ]ﻣﺮدم را[ ﺑﻪ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎز دﺳﺘﻮر دھﻢ ﺗﺎ ]ﻧﻤﺎز[ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺮدی دﺳﺘﻮر ﺑﺪھﻢ ﺗﺎ
اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺮدم را ]در ﻧﻤﺎز[ ﺑﺮﻋﮫﺪه ﮔﯿﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدان را ﮐﻪ
ﺑﺴﺘﻪھﺎی ھﯿﺰم ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺒﺮم ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ]ﺟﻤﺎﻋﺖ[
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن آﺗﺶ ﺑﺰﻧﻢ« .١
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮک واﺟﺐ ،ﺧﺎﻧﻪھﺎی آﻧﺎن ﺑﺎ ھﻤﮥ اﻓﺮاد و وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در آن
اﺳﺖ ،آﺗﺶ زده ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺪﯾﺚ )درﺑﺎرۀ واﺟﺐ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ واﺿﺢ
اﺳﺖ .زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺗﺎرک آن را ﺑﻪ آﺗﺶ زدن ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،و
اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن ﺑﻮدن ﻓﺮض ﺑﻮدن آن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ(.
ّ
ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ /ﮔﻮﯾﺪ :ھﺮﮔﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺻﻐﯿﺮه را آﺗﺶ
ﻣﯿﻮد ،ﭼﻮن ﺗﺮک ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ از ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ.
 -١ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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اﺑﻦ ﻣﻨﺬر /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :در اﻗﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻪ آﺗﺶ زدن ﺧﺎﻧﻪھﺎی
ّ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎز ﺗﺨﻠﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن درﺑﺎرۀ واﺟﺐ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﺎﻋﺖ وﺟﻮد دارد .زﯾﺮا ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از اﻣﺮ
ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ ﯾﺎ اﻣﺮ ﻏﯿﺮﻓﺮﺿﯽ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ.
از اﺑﻮھﺮﯾﺮهس رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص آﻣﺪه
وﮔﻔﺖ» :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ راھﻨﻤﺎﯾﯽ
ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﮕﯿﺮد« .و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﺑﺪھﺪ ﺗﺎ در
ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﺻﺪای اذان )دﻋﻮت
ﺑﻪ ﻧﻤﺎز( را ﻣﯽﺷﻨﻮی؟« ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ ﺑﻪ آن ﺟﻮاب
ﺑﺪه« .١
از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ام ﻣﮑﺘﻮمس رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص

آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،در ﺷﮫﺮ )ﻣﺪﯾﻨﻪ( درﻧﺪﮔﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ
ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد ،و ﻣﻦ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ھﺴﺘﻢ ﺧﺎﻧﻪام ﻧﯿﺰ ]از ﻣﺴﺠﺪ[ دور اﺳﺖ.
ﮐﺴﯽ را ھﻢ ﻧﺪارم ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﮕﯿﺮد .آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯽ در ﺧﺎﻧﻪام
ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻢ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﺻﺪای اذان را ﻣﯽﺷﻨﻮی؟« ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ آن را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻦ .زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﻢ ]اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯽ[ .٢
اﯾﻦ ﻣﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ درﺑﺎرۀ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ و ﻓﻘﺪان راھﻨﻤﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﮐﺮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر درﺑﺎرۀ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دارای ﭼﺸﻤﺎن و ﺟﺴﻢ
 -١ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢اﺑﻮداود ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ۶۴۴
وﺟﻮد دارد.

 ١٠راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺎﺑﺪ در ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ

ﺳﺎﻟﻤﯽ اﺳﺖ ،ﺟﺎی ھﯿﭻ ﻋﺬر و ﺑﮫﺎﻧﻪای ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
اﺑﻦ ﻋﺒﺎسم درﺑﺎرۀ ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﻃﻮل روز ،روزهدار اﺳﺖ ،و در ﺷﺐ ﺑﻪ ﺷﺐ
زﻧﺪهداری ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:
اﮔﺮ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ از دﻧﯿﺎ ﺑﺮود ،او در آﺗﺶ اﺳﺖ .ﻓﺮد ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺲ از
ﯾﮏ ﻣﺎه دوﺑﺎره اﯾﻦ ﺳﺆال را از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ او دوﺑﺎره ﮔﻔﺖ) :او در آﺗﺶ
اﺳﺖ( .
اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺮدی ﮐﻪ
اﯾﻦ دو ﻋﺒﺎدت را ﺑﺎ ھﻢ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،ﺣﮑﻢ دﺧﻮل در آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ را ﺻﺎدر
ﻧﻤﯽﮐﺮد.
از اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺳﻤﻊ
اﻤﻟﻨﺎدي ﺑﺎلﺼﻼة ﻓﻠﻢ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﺗﺒﺎﻋﻪ ﻋﺬر ـ ﻗﻴﻞ و ﻣﺎ اﻟﻌﺬر ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ؟
ّ
ﻗﺎل :ـ ﺧﻮف أو مﺮض لﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ الﺼﻼة اﻟﻲﺘ ﺻ�« »ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻣﺆذن

را ﺑﺸﻨﻮد و ﺑﺮای ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻋﺬری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮس ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ ]درﺧﺎﻧﻪاش[ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد« .١
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ
َّ
ﺳﻤﻊ اﻨﻟﺪاء ،ﻓﻠﻢ ﻳﺄﺗﻴﻪ! ﻓﻼ ﺻﻼة ،إﻻ ﻣﻦ ﻋﺬر« »ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺪای ]دﻋﻮت ﺑﻪ

ﻧﻤﺎز ،ﯾﺎ اذان[ را ﺑﺸﻨﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻧﺮود ،ﭘﺲ ﻧﻤﺎز او ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻋﺬری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« .٢
 -١اﺑﻮداود ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٢اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ در ﺳﻨﻦ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻢ آن ﺗﺨﺮﯾﺞ و درﺑﺎره آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :
ﺑﻪ ﺷﺮط ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ اﻣﺎ آن را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﻧﮕﺎه :اﻟﻤﺴﺘﺪرک ﻋﻠﯽ
اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻼة ).(٢٤٥/١

وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ

١١

ﻋﻠﺖ دﻻﻟﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺮﯾﺢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﺮﺑﺎز زد ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻋﺬری داﺷﺖ ،و در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﻨﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪون وﺟﻮد ﻋﺬر آن را ﺗﺮک ﮐﺮد.
اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اﮔﺮ دو ﮔﻮش اﻧﺴﺎن از ﺳﺮب ﻣﺬاب ﭘﺮ ﺷﻮد
ﺑﮫﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻣﺆذن را ﺑﺸﻨﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺟﻮاب آن را ﻧﺪھﺪ.
از ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ أﻧﺲب رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻓﺮﻣﻮد» :اﺠﻟﻔﺎء ﻞﻛ

اﺠﻟﻔﺎء واﻟ�ﻔﺮ واﻨﻟﻔﺎق ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﻣﻨﺎدي اﷲ ﻳﻨﺎدي إﻰﻟ الﺼﻼة ﻓﻼ �ﻴﺒﻪ«.
»ﮐﻔﺮ ،ﻧﻔﺎق و ﺟﻔﺎی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺻﺪای ﻣﻨﺎدی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻤﺎز ﻧﺪا ﻣﯽدھﺪ ،اﻣﺎ دﻋﻮت او را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ«.
در رواﯾﺖ ﻃﺒﺮاﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺤﺑﺴﺐ اﻤﻟﺆﻣﻦ

ﻣﻦ الﺸﻘﺎء واﺨﻟﻴﺒﺔ أن ﺳﻤﻊ اﻤﻟﺆذن ﻳﺜﻮب ﺑﺎلﺼﻼة ﻓﻼ �ﻴﺒﻪ«» :ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻦ
ھﯿﭻ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻣﺆذن را ﺑﺸﻨﻮد ﮐﻪ
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و آنھﺎ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ او دﻋﻮﺗﺶ را
اﺟﺎﺑﺖ ﻧﮑﻨﺪ« .١
از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ﻓﺮدا ـ ﯾﻌﻨﯽ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ـ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ،
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﺎزھﺎی ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آنھﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺗﺎن ﺳﻨﺖھﺎی ھﺪاﯾﺖ را ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و
اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ از ﺳﻨﺖھﺎی ھﺪاﯾﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺘﺎن ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ـ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﺨﻠﻒ در ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ـ ﺳﻨﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺗﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﮔﺮ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺗﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ،
 -١اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

 ١٢راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺎﺑﺪ در ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ

ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ]اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ[ ﺟﺰ ﻣﻨﺎﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺎق او آﺷﮑﺎر
ﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﮕﯽ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر را در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دو ﻣﺮد ﺑﺎزوان او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺗﺎ در ﺻﻒ
ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ( .١
وﺟﻪ دﻻﻟﺖ اﯾﻦ رواﯾﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻒ از ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را از
ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن آﺷﮑﺎر داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و از ﻋﻼﻣﺖھﺎی ﻧﻔﺎق ﺗﺮک ﻣﺴﺘﺤﺐ و
اﻧﺠﺎم ﻣﮑﺮوه ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﻨﺪ رواﯾﺖ از ﺻﺤﺎﺑﻪش درﺑﺎره وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ

از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ از ﻣﺮدم از ﻧﻤﺎز ﺗﺨﻠﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر آﻧﺎن
ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎز ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻤﺎز ﺣﻀﻮر
ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮی آنھﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﮔﺮدنھﺎی آﻧﺎن را ﺑﺰﻧﺪ.
اﯾﺸﺎنس ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻣﺮاء در وﻻﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ .ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﮐﻨﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻨﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ھﺮ ﮐﺲ آن را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ،
ﭘﺲ زﯾﺎن از دﺳﺖ دادن آن از دﯾﮕﺮ اﻣﻮر زﯾﺎﻧﺒﺎرﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﯾﮑﯽ از راهھﺎی
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎز ،اﻗﺎﻣﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽب ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻣﺆذن را ﺑﺸﻨﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺳﻮی آن ﻧﺸﺘﺎﺑﺪ ،ﻧﻤﺎز او از ﺳﺮش ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ]و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻤﯽرود[ .ﻣﮕﺮ
آﻧﮑﻪ ﻓﺮد ،ﻋﺬری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 -١ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ

١٣

اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛ ) ...ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در ﺳﻨﺖ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﺪ
در ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻓﺮض ﻋﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ
ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آن ﺗﺮک ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻋﺪم
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺠﺪ ـ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻋﺬر ـ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮک اﺻﻞ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺪون
داﺷﺘﻦ ﻋﺬر اﺳﺖ ،و ھﻤﻪ اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ(.
ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻣﺆذن را ﺑﺸﻨﻮد اﻣﺎ او
را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﯿﺮی را اراده ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ
او ارادۀ ﺧﯿﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دارای ﻋﺬری ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻋﻠﯽس رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺴﺠﺪ ،ﺟﺰ در ﻣﺴﺠﺪ
ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد .از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺻﺪای ﻣﺆذن را ﺑﺸﻨﻮد.
از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮیس رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻣﺆذن
را ﺑﺸﻨﻮد اﻣﺎ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻋﺬری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻧﻤﺎز او
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺘﺎب ﺑﻦ أﺳﯿﺪس ﮐﻪ واﻟﯽ ﻣﮑﻪ در زﻣﺎن رﺳﻮل
ﺧﺪاص ﺑﻮد ﮔﻔﺖ؛ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ھﺮ ﮔﺎه ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ از ﺣﻀﻮر
در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزﻧﺪ ،ﮔﺮدن او را ﻣﯽزﻧﻢ.
ذﮐﺮ اﺧﺒﺎر و آﺛﺎر رﺳﯿﺪه از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آنﻫﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﻮال ﻣﺬاﻫﺐ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ درﺑﺎره وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ

ﻋﻄﺎ ﺑﻦ أﺑﯽ رﯾﺎح و اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ـ رﺣﻤﮫﻤﺎ اﻟﻠﻪ ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺣﻀﻮر در

ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻓﺮض اﺳﺖ .ﺷﺎﻓﻌﯽ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﺴﯽ ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ ،اﺟﺎزه ﻧﺪارد آن را در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺨﻮاﻧﺪ.
ﺧﻄﺎﺑﯽ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ زﯾﺮا اﮔﺮ

 ١٤راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺎﺑﺪ در ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ

ﻣﺴﺘﺠﺐ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﻣﮑﺘﻮم و ﺿﻌﯿﻔﺎن و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن دﯾﮕﺮ
ﺗﺮک آن ﺳﺰاوارﺗﺮ و اﺟﺎزۀ آن رواﺗﺮ ﺑﻮد.
اوزاﻋﯽ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻤﯽﺗﻮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮک ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ از ﭘﺪر
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد.
ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻣﺎدری ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻟﺴﻮزی ،ﻓﺮزﻧﺪش را از
ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻋﺸﺎء ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ ،آن ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از وی اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻌﺪادی از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺟﺐ ﺑﻮدن آن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ،
ﺑﺨﺎری ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ،أﺑﻮﺛﻮر ،اﺑﻦ ﺣﺰم ،اﻣﺎم داود ﻇﺎھﺮی ،ﻇﺎھﺮﯾﻪ ،اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ،
ﻋﻼﻣﻪ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ،اﻣﺎم اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺣﻨﻔﯽ ،و ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ
ﺣﻨﻔﯿﻪ ،اﺑﻦ ﻣﻨﺬر ،اﻣﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺨﻌﯽ و اﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﻣﺎﻟﮑﯽ.
اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪاص و ﻧﺼﻮﺻﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ
وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ،و ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﺨﻠﻒ از آن ﺑﻪ ﺷﯿﻮهھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ .آﺗﺶ زدن ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ،ﮐﺸﺘﻦ ،ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﻤﺎز،
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﺧﻮل در آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ و اﺗﮫﺎم ﻧﻔﺎق از اﯾﻦ ﻣﺠﺎزاتھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص وش ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﺣﺘﯽ از ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺧﻼف اﯾﻦ اﻣﺮ رواﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ
آﻧﭽﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر در
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻋﺬری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

واﺟﺐ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﻣﺠﺎزات ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر در آن
ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزﻧﺪ
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ :ﺑﺮ ھﺮ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﺎﻟﻎ ،ﻋﺎﻗﻞ ،آزاد و ﻣﻘﯿﻤﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
درﺑﺎرۀ آن دﻻﯾﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮب آن و ھﺸﺪار ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون
داﺷﺘﻦ ﻋﺬر در اﻧﺠﺎم آن ﺳﺴﺘﯽ و ﺗﻨﺒﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از ﺣﻀﻮر در آن ﺳﺮﺑﺎز
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ْ َ
ام ُن ٓوا إِذا
ﻣﯽزﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ وﺟﻮب آن آﯾﻪ زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ���﴿ :ها ٱ�ِين ء
ُ َ َّ َ
َ ۡ ِ ۡ ُ ُ َ َ ۡ َ ۡ ْ َ ٰ ۡ َّ َ َ ُ ْ ۡ َ ۡ َ َ ٰ ُ ۡ َ
خ ۡ�ٞ
نودِي ل
ِلصل ٰوة ِ مِن يوم ٱ�معةِ فٱسعوا إِ� ذِكرِ ٱ� ِ وذروا ٱ�ي ۚع �ل ِ�م
ُ
َ
َ
ُ َ
َّ ُ
نت ۡم � ۡعل ُمون] ﴾٩اﻟﺠﻤﻌﺔ» .[٩ :ای ﻣﺆﻣﻨﺎن! ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای روز
ل� ۡم إِن ك
ﺟﻤﻌﻪ اذان ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ذﮐﺮ ﺧﺪا )ﺧﻄﺒﻪ و ﻧﻤﺎز( ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ و ﺧﺮﯾﺪ
و ﻓﺮوش را رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ«.
ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ ﺗﻼش و ﺷﺘﺎﺑﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻤﺎز اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم وﺟﻮب اﺳﺖ .واﺟﺐ ﺷﺪن ﺷﺘﺎﻓﺘﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻣﺮ واﺟﺐ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ آﯾﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ] ،ﻣﺮدم را[ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدن ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ آن از اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎز ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ واﺟﺐ ﻧﺒﻮد ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﮫﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ.
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ /درﺑﺎرۀ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن دﺳﺘﻮر
داده اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدت او در روز ﺟﻤﻌﻪ و اھﺘﻤﺎم ﺑﻪ آن ،و ﺗﺪاوم ﺑﺮ آن
ﮔﺮدھﻢ آﯾﻨﺪ.
ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﺮﻣﻮد:
َّ
»اﻋﻠﻤﻮ أن اﷲ ﻗﺪ اﻓﺮﺘض ﻋﻠﻴ�ﻢ اﺠﻟﻤﻌﺔ ﻲﻓ ﻣﻘﺎ� ﻫﺬا ،ﻲﻓ ﻳﻮ� ﻫﺬا ،ﻲﻓ

 ١٦راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺎﺑﺪ در ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ

ﺷﻬﺮي ﻫﺬا ،ﻣﻦ ﺎﻋ� ﻫﺬا ،إﻰﻟ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺗﺮ�ﻬﺎ ﻲﻓ ﺣﻴﺎﻲﺗ أو ﺑﻌﺪي ،وﻪﻟ
ً
ً
إﻣﺎم ﺎﻋدل أو ﺟﺎﺋﺮ اﺳﺘﺨﻔﺎﻓﺎ ﺑﻬﺎ أو ﺟﺤﻮدا ﻬﻟﺎ ،ﻓﻼ ﻤﺟﻊ اﷲ ﺷﻤﻠﻪ وﻻ ﺑﺎرك

اﷲ ﻲﻓ أمﺮه« »ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه،
روز ،ﻣﺎه ،و ﺳﺎﻟﯽ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ واﺟﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﺮ ﮐﺲ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎﺗﻢ ﯾﺎ
ﭘﺲ از آن ،ﺑﺎ ھﺪف ﺧﻮار ﺷﻤﺮدن ﯾﺎ اﻧﮑﺎر آن ،آن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻣﺎم
ﻋﺎدل ﯾﺎ ﺟﺎﺋﺮی دارد ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﺎر آﺷﻔﺘﻪ آﻧﺎن را ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﻧﺪھﺪ و اﻣﺮ
آنھﺎ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﺠﺴﺘﻪ ﻧﮕﺮداﻧﺪ« .١
از اﺑﻮھﺮﯾﺮه و اﺑﻦ ﻋﻤﺮش رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن دو از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﺮ روی
ّ
ﻴﻟنﺘﻬ� أﻗﻮام ﻋﻦ ودﻋﻬﻢ اﺠﻟﻤﻌﺔ واﺠﻟﻤﺎﺎﻋت أو ﻴﻟﺨﺘﻤﻦ
ﻣﻨﺒﺮش ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :
اﷲ ﻰﻠﻋ ﻗﻠﻮ�ﻬﻢ ﺛﻢ ﻴﻟﻜﻮﻧﻦ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻓﻠ�« »آﯾﺎ آن ﮔﺮوهھﺎ از ﺗﺮک ﮐﺮدن ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ دﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻠﺐھﺎﯾﺸﺎن ﻣﮫﺮ ﻣﯽزﻧﺪ،
ﺳﭙﺲ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ از ﻏﺎﻓﻼن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد« .٢
اﻣﺎم ﻧﻮوی /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺘﻢ ،ﻣﮫﺮ ﮐﺮدن و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﺳﺖ...
ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ھﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ .ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻟﻄﻒ و اﺳﺒﺎب ﺧﯿﺮ اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻠﻖ ﮐﻔﺮ در ﻗﻠﺐھﺎی
آنھﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.

 -١اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﺳﻨﺎد آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

واﺟﺐﺑﻮدن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﻣﺠﺎزات ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر در آن...
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در ﺣﺪﯾﺚ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﻦ ﺗﺮک ﺛﻼث
ً
ﻤﺟﻊ ﺗﻬﺎوﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻃﺒﻊ اﷲ ﻰﻠﻋ ﻗﻠﺒﻪ«» .ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

ﺳﺴﺘﯽ و ﺗﻨﺒﻠﯽ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﺐ او را ﻣﮫﺮ ﻣﯽزد«.

١

اﺑﻮﻗﺘﺎدهس رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﻦ ﺗﺮک اﺠﻟﻤﻌﺔ ﺛﻼث

مﺮات ﻣﻦ ﻏ� ﺮﺿورة ﻃﺒﻊ اﷲ ﻰﻠﻋ ﻗﻠﺒﻪ« »ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را
ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺿﺮورﺗﯽ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﺐ او را ﻣﮫﺮ ﻣﯽزﻧﺪ« .٢
از اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﺘﻮاﻟﯽ از
ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﻧﮫﺎده
اﺳﺖ« .٣
از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻪ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ از ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
ً
اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻟﻘﺪ ﻫﻤﻤﺖ أن آمﺮ رﺟﻼ ﻳﺼ� ﺑﺎﻨﻟﺎس ﺛﻢ أﺣﺮق
ﻰﻠﻋ رﺟﺎل ﻳﺘﺨﻠﻔﻮن ﻋﻦ اﺠﻟﻤﻌﺔ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ« »ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻢ دﺳﺘﻮر دھﻢ ﺗﺎ
ﻣﺮدی اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﺮدم را ﺑﺮﻋﮫﺪه ﮔﯿﺮد ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر در
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮ آﻧﺎن آﺗﺶ ﺑﺰﻧﻢ« .٤
ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺐ
زﻧﺪهداری ﻣﯽﭘﺮدازد و روزھﺎ را روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻣﺎ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،از او ﺳﺆال ﺷﺪ .اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ» :او در آﺗﺶ اﺳﺖ« .ﮐﻪ در
ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
 -١اﺣﻤﺪ ،اﺑﻮداود ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٢اﻣﺎم اﺣﻤﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٣اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﻮف و ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٤ﻣﺴﻠﻢ و ﺣﺎﮐﻢ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

 ١٨راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺎﺑﺪ در ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ

از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ زراره رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از ﻋﻤﻮﯾﻢ
]ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ زراره[ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﻤﻦ ﺳﻤﻊ
اﻨﻟﺪاء ﻳﻮم اﺠﻟﻤﻌﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺄﺗﻬﺎ؛ ﺛﻢ ﺳﻤﻌﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺄﺗﻬﺎ ،ﺛﻢ ﺳﻤﻌﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺄﺗﻬﺎ ،ﻃﺒﻊ اﷲ

ﻰﻠﻋ ﻗﻠﺒﻪ وﺟﻌﻞ ﻗﻠﺒﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﺎﻓﻖ« »ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺻﺪای
ﻣﻨﺎدی ]ﻣﺆذن[ را ﺑﺸﻨﻮد اﻣﺎ آن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ او ﻣﮫﺮ ﺧﻮاھﺪ
زد و ﻗﻠﺐ او را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد« .١
از ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﻔﺼﻪل رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻓﺮﻣﻮد» :رواح

اﺠﻟﻤﻌﺔ واﺟﺐ ﻰﻠﻋ ﻞﻛ �ﺘﻠﻢ« »رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮای ھﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ« .٢
اﻣﺎم اﺟﻤﺎع :ھﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ واﺟﺐ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ .اﺑﻦ
اﻟﻤﻨﺬر ،اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺮ ﻓﺮض ﻋﯿﻦ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﻓﺮض ﻋﯿﻦ
اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ در اﻟﻤﻐﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﺟﻤﺎع ]و
اﺗﻔﺎق[ دارﻧﺪ.
ﻋﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﻓﺮض ﺑﻮدن آن
ﺑﺪون ھﯿﭻ اﻧﮑﺎری اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ.
ﻧﻮوی /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺬھﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻓﺮض ﻋﯿﻦ
اﺳﺖ.

 -١ﺑﯿﮫﻘﯽ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺑﻮداود و اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

واﺟﺐﺑﻮدن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﻣﺠﺎزات ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر در آن...
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ﭘﺲ ای ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪا از ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﺴﺎھﻞ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻦ ،و ﺑﺘﺮس ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﯿﺮ و ﻣﮫﻢ اﺳﺖ.
ای ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻓﺎﺿﻞ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺖ و ھﺪف از وﺟﻮد ﻣﺎ در اﯾﻦ
زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺎﻧﯽ ،ھﻤﺎن ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ـ ّ
ﻋﺰ وﺟﻞ ـ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ََ َ َۡ ُ ۡ
َٓ ُ ُ ۡ
�س إ َّ� ِ�َ ۡع ُب ُ
� َّن َوٱ ۡ� َ
ون ٥٦ما أ ِر
�د مِن ُهم ّمِن
د
ِ
ِ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وما خلقت ٱ ِ
ِ
ّر ۡزق َو َما ٓ أُر ُ
�د أَن ُ� ۡط ِع ُ
ون] ﴾٥٧اﻟﺬارﯾﺎت» .[٥٧-٥٦ :ﻣﻦ ﺟﻦ و اﻧﺲ را
م
ِ
ِ ٖ
ِ
ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪم ﺟﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ھﺮﮔﺰ از آنھﺎ روزی ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ،و
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﻣﺮا اﻃﻌﺎم ﮐﻨﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﭘﺮوردﮔﺎر ـ ّ
ﻋﺰ وﺟﻞ ـ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت او
آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای آن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،اھﺘﻤﺎم ورزﻧﺪ و از
دﻧﯿﺎی ﻓﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮ و ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر اﺳﺖ روی ﮔﺮداﻧﺪ.
ﺑﺮادرم ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻘﻮای ﺧﺪا ـ ﻋﺰ وﺟﻞ ـ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﺎزھﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ در
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪٰٓ ﴿ :
���ها ٱ�ِين ءامنوا ٱ�قوا
َُ
َ
ََ َُ ُ
و� َّن إ َّ� َوأَ ُ
ٱ َّ َ
نتم ُّم ۡسل ُِمون] ﴾١٠٢آل ﻋﻤﺮان» .[١٠٢ :ای
� َح َّق �قاتِهِۦ و� �م
ِ
ﻣﺆﻣﻨﺎن ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﻮی و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری اﺳﺖ از ﺧﺪا ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ«.
ﺑﺪان ﻋﻤﺮ ﺗﻮ در ﺣﺎل ﮐﻢ ﺷﺪن و ﻧﻪ زﯾﺎد ﺷﺪن اﺳﺖ ،و ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َّ
واﺟﺐ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ���﴿ :ها ٱ�ِين ءامنوا ت
و� ٓوا إِ� ٱ� ِ
تَ ۡو َ� ٗة نَّ ُص ً
وحا] ﴾٨اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ» .[٨ :ای ﻣﺆﻣﻨﺎن! ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻮﺑﻪای

ﺧﺎﻟﺺ«.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ای ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ
ﺳﯿﻨﻪات را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،و ﻗﻠﺒﺖ را ﻧﻮراﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺗﻮ را ﺑﻪ راه ﺣﻖ ھﺪاﯾﺖ ،و در
ﺑﺮﭘﺎداﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ او ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ھﺮ اﻣﺮی ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ.

 ٢٠راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺎﺑﺪ در ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ

وﺻﻠﯽ اﷲ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﯽ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﯽ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ

