 ‐ 109323ﻓﺘﻮای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ درﺑﺎرهی ﻣﺼﺎدف ﺷﺪن روز ﻋﯿﺪ و ﺟﻤﻌﻪ
ﺳﻮال

وﺣﺪه ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠ ﻣﻦ ﻻ ﻧﺒ ﺑﻌﺪه وﻋﻠ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ ...اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﺳﻮاﻻت ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻄﺮح ﺷﺪه درﺑﺎرهی اﯾﻨﻪ اﮔﺮ
ﻋﯿﺪ در روز ﺟﻤﻌﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد ﯾﻌﻨ آﻧﻪ دو ﻋﯿﺪ) ،ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎن( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﯿﺪ ﺟﻤﻌﻪ ﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺠﺎ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ
ﺣﺎل آﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده واﺟﺐ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد؟ و آﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ در ﻣﺴﺎﺟﺪ اذان داده ﻣﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و دﯾﺮ ﺳﻮاﻻﺗ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺮح ﻣﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤ و اﻓﺘﺎء ،ﻓﺘﻮای زﯾﺮ را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد رواﯾﺎﺗ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و اﺻﺤﺎب وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
۱ـ ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺪ ﺑﻦ ارﻗﻢ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑﻦ اﺑ ﺳﻔﯿﺎن ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از وی ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﺑﻮدی ﮐﻪ دو ﻋﯿﺪ در ﯾ روز واﻗﻊ ﺷﻮد؟ ﮔﻔﺖ :آری .ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﺎر ﮐﺮد؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز
ﻋﯿﺪ را ﮔﺰارد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﻪ رﺧﺼﺖ داد و ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﺎز ]ﺟﻤﻌﻪ را[ ادا ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ
و اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و دارﻣ .و ﺣﺎﮐﻢ در ﻣﺴﺘﺪرک ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻪ ]ﺷﯿﺨﯿﻦ[ آن را
ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻧﺮدهاﻧﺪ و ﺷﺎﻫﺪی دارد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ .ذﻫﺒ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده و ﻧﻮوی در اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪش ﺟﯿﺪ
)ﺧﻮب( اﺳﺖ.
۲ـ ﺷﺎﻫﺪِ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :در اﯾﻦ روزِ
ﺷﻤﺎ دو ﻋﯿﺪ ﯾﺠﺎ ﺷﺪه ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ،اﯾﻦ ]ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ[ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ،وﻟ ﻣﺎ ﻫﺮ دو را اﻧﺠﺎم
ﻣدﻫﯿﻢ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،و اﺑﻮداود و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و اﺑﻦ ﺟﺎرود و ﺑﯿﻬﻘ و دﯾﺮان.
۳ـ و ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ دو ﻋﯿﺪ ﯾﺠﺎ ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﻣﺮدم
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ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﭘﺲ ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
ﻃﺒﺮاﻧ در اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﺒﯿﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ آورده اﺳﺖ» :در دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ دو ﻋﯿﺪ ﯾﺠﺎ ﺷﺪ،
ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ را ﺑﺎ آﻧﺎن ﮔﺰارد ﺳﭙﺲ رو ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻣﺮدم ،ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﺧﯿﺮ و
اﺟﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﺪ ،و ﻣﺎ ]ﻫﺮ دو ﻧﻤﺎز را[ ﯾﺠﺎ ﻣﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ]ﻫﺮ دو ﻧﻤﺎز را[ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ و
ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺎزﮔﺮدد ]ﻣﺗﻮاﻧﺪ[ ﺑﺎز ﮔﺮدد.
۴ـ و ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :در اﯾﻦ روز ﺷﻤﺎ دو ﻋﯿﺪ ﯾﺠﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ]ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ[ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻤﻌﻪاش ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ان ﺷﺎءاﻟﻪ ﻫﺮ دو را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﯿﻢ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ .ﺑﻮﺻﯿﺮی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و رﺟﺎﻟﺶ ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
۵ـ و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ ذﮐﻮان ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :در دوران رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ دو ﻋﯿﺪ ﯾﺠﺎ ﺷﺪ؛ روز ﺟﻤﻌﻪ و
روز ﻋﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻧﻤﺎز ]ﻋﯿﺪ[ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ ذﮐﺮ و ﺧﯿﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردﯾﺪ ،و ﻣﺎ ]ﻫﺮ دو ﻧﻤﺎز را[ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﯿﻢ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ـ ﯾﻌﻨ در ﺧﺎﻧﻪاش ـ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ دوﺳﺖ
داﺷﺖ ]ﻫﺮ دو ﻧﻤﺎز را[ ﯾﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ دو را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﯿﻬﻘ در ﺳﻨﻦ ﮐﺒﺮی.
۶ـ و از ﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﺑ رﺑﺎح رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ زﺑﯿﺮ در روز ﻋﯿﺪ ]ﮐﻪ[ در روز ﺟﻤﻌﻪ ]واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد[ در اول روز ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻧﻤﺎز ]ﻋﯿﺪ[ را ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﭘﺲ ﻧﻤﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ادا ﮐﺮدﯾﻢ .اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
آن ﻫﻨﺎم در ﻃﺎﺋﻒ ﺑﻮد ،ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد وی رﻓﺘﯿﻢ آﻧﭽﻪ رخ داده ﺑﻮد را ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﯿﻢ .او ﮔﻔﺖ :ﺳﻨﺖ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﺑﻪ
رواﯾﺖ اﺑﻮداود .اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ آن را ﺑﺎ ﻟﻔﻈ دﯾﺮ ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻧﻤﻮده و در ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ اﻓﺰوده اﺳﺖ :اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب را
دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه دو ﻋﯿﺪ ﯾﺠﺎ ﻣﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮐﺮد.
 ‐۷در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ و ﻣﻮﻃﺎی اﻣﺎم ﻣﺎﻟ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ از اﺑ ﻋﺒﯿﺪ واﺑﺴﺘﻪی اﺑﻦ ازﻫﺮ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪﯾﻦ را ﻫﻤﺮاه ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﭘﯿﺶ از ﺧﻄﺒﻪ ﻧﻤﺎز ]ﻋﯿﺪ[ را ادا ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ
ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم اﯾﻦ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن دو ﻋﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾﺠﺎ ﺷﺪه ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ از اﻫﻞ ﻋﻮاﻟ) ﻣﻨﺎﻃﻖ دور
ﻣﺪﯾﻨﻪ( دوﺳﺖ دارد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﻪ او اﺟﺎزه دادهام.
۸ـ از ﻋﻠ ﺑﻦ اﺑ ﻃﺎﻟﺐ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ دو ﻋﯿﺪ در ﯾ روز اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺮ دو
را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .ﺳﻔﯿﺎن ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻌﻨ در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .اﯾﻦ را ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در
ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑ ﺷﯿﺒﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻣﺮﻓﻮع ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺻﺤﺎﺑﻪ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ
ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ در ﻓﻘﻪ آن ﺗﻘﺮﯾﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺣﺎم ﭘﯿﺶ رو را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻧﻤﺎﯾﺪ:
۱ـ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه رﺧﺼﺖ دارد ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ را ﺑﻪ
ﺟﺎی آورد ،و اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ادا ﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
۲ـ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮده اﯾﻦ رﺧﺼﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل او ﻧﻤﺷﻮد ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺟﻮب ﺟﻤﻌﻪ از وی ﺳﺎﻗﻂ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮود ،و اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﮐﺎﻓ ﻧﺒﻮد ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
۳ـ ﺑﺮای اﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ در آن ﺟﻤﻌﻪ ادا ﻣﺷﻮد واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪی آن روز را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ را ادا ﻧﺮدهاﻧﺪ در آن ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه
ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﮐﻨﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ ﻣﺧﻮاﻧﻨﺪ.
۴ـ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و از رﺧﺼﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪه ﭘﺲ از دﺧﻮل وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﻧﻤﺎز
ﻇﻬﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآورد.
۵ـ در اﯾﻦ ﻫﻨﺎم اذان ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺴﺎﺟﺪی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد ،زﯾﺮا اذان ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ در اﯾﻦ
روز ﻣﺸﺮوع ﻧﯿﺴﺖ.
۶ـ اﯾﻦ ﻗﻮل ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ از وی ﺳﺎﻗﻂ ﻣﺷﻮد ﻗﻮﻟ اﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ؛ ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ اﯾﻦ ﻗﻮل را رد ﮐﺮده و ﺣﻢ ﺑﺮ ﺧﻄﺎ و ﻏﺮاﺑﺘﺶ دادهاﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﻓﺮﯾﻀﻪای )ﯾﻌﻨ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ( را
ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻨﻦ و آﺛﺎری ﮐﻪ دال ﺑﺮ رﺧﺼﺖ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ را
ادا ﮐﺮده و وﺟﻮب ادای ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ ﺑﺮای وی ﻣﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪهی اﯾﻦ ﻗﻮل ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
و اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ و ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠ آﻟﻪ و ﺻﺤﺒﻪ و ﺳﻠﻢ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤ و ﻓﺘﻮا
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ آل ﺷﯿﺦ ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻐﺪﯾﺎن ،ﺷﯿﺦ ﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﺑﻮزﯾﺪ ،ﺷﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻓﻮزان
اﻟﻔﻮزان.
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