 ‐ 115117آﯾﺎ ﻣﺗﻮان ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ دﭼﺎر ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ ﺷﺪه را از ﺗﺮس ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری از ﺷﺮﮐﺖ در
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻨﻊ ﮐﺮد؟
ﺳﻮال
ﻣداﻧﯿﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﺴ ﮐﻪ ﭘﯿﺎز ﯾﺎ ﺳﯿﺮ ﺧﻮرده را از ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در اﺛﺮ ﻋﻄﺴﻪ ﯾﺎ ﺳﺮﻓﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺮاﯾﺖ
ﺑﯿﻤﺎریﺷﺎن ﺑﻪ دﯾﺮان ﻣﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﭘ در ﭘ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ او ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﮔﻮش دﻫﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﺑﺨﺎری ) (۸۵۵و ﻣﺴﻠﻢ ) (۵۶۴از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﯾﺎ ﭘﯿﺎز ﺧﻮرده از ﻣﺎ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﻓﺮﻣﻮد :از ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺎ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮد و در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
و ﻣﺴﻠﻢ ) (۵۶۷رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎ ای ﻣﺮدم دو
ﮔﯿﺎه را ﻣﺧﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آن دو را ﺧﺒﯿﺚ ﻣداﻧﻢ :ﭘﯿﺎز و ﺳﯿﺮ ،و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﮔﺮ ﺑﻮی اﯾﻦ
دو را از ﮐﺴ اﺣﺴﺎس ﻣﮐﺮد دﺳﺘﻮر ﻣداد ﺗﺎ او را از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻘﯿﻊ اﺧﺮاج ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮرد،
ﺑﻪ ﺧﻮﺑ آن را ﺑﭙﺰد.
ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮ ﮐﺮاﻫﺖ ﺣﻀﻮر ﮐﺴ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ و ﭘﯿﺎز ﺧﻮرده در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺺ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و اﯾﻨﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ وی را از ﻣﺴﺠﺪ اﺧﺮاج
ﮐﺮد ،و ﺑﺮﺧ ﺑﺮ اﯾﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر او در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ او از ﻣﺴﺠﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ ،و ﮐﺴ ﮐﻪ
دارای ﺑﻮی ﺑﺪ زﯾﺮ ﺑﻐﻞ و ﺑﻮی دﻫﺎن اﺳﺖ را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺣﻢ داﺧﻞ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻗﺼﺎﺑ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﺎر
ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران آزار ﻣرﺳﺎﻧﺪ.
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﻟﺘﻤﻬﯿﺪ ) (۴۲۲ /۶ﻣﮔﻮﯾﺪ» :از ﺟﻤﻠﻪی ﻓﻘﻬ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ،اﯾﻨﻪ :ﮐﺴ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ
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ﺧﻮرده را از ﻣﺴﺠﺪ دور و از آن ﺑﯿﺮون ﻣﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺎ ـ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺎ
ـ ﻧﺰدﯾ ﻧﺸﻮد زﯾﺮا ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺑﻮی ﺳﯿﺮ اذﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻋﻠﺖ اﺧﺮاج او از ﻣﺴﺠﺪ آزار رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﺎس ﻫﺮ آﻧﭽﻪ
ﺑﺎﻋﺚ اذﯾﺖ ﻧﺰدﯾﺎن او در ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪ دﻫﺎﻧ ،ﺳﺒﺳﺮی و ﺑادﺑ ،ﯾﺎ ﺑﺪﺑﻮ ﺑﻮدن او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ،
ﯾﺎ ﯾ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺬام و اﻣﺜﺎل آن و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ اذﯾﺖ ﻣﺮدم ﻣﺷﻮد ،و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ اﺟﺎزهی
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را دارﻧﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ آن ﻋﻠﺖ زاﺋﻞ ﺷﻮد ،و ﻫﺮ ﮔﺎه از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎز ﮔﺮدد«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ دﻓﻊ آزار از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻻزم اﺳﺖ و اﮔﺮ آﻧﺎن از ﺣﻀﻮر ﮐﺴ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮرده اذﯾﺖ ﻣﺷﻮﻧﺪ و
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ دارو درﻣﺎن ﺷﻮد ﯾﺎ از ﺑﯿﻤﺎریاش ﮐﻢ ﺷﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آزار ﻧﻤﺎزﮔﺰاران
ﻣﺷﻮد از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﮔﻮﺷﻪی ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ ﺣﯿﺎط آن ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎﺷﯿﻪی أﺳﻨ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ) (۲۶۲ /۱آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺑﻮی ﺑﺪی داﺷﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺎرج از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺑﻪ دﯾﺮان آزار ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﮔﺮ وی دﭼﺎر ﻧﻮﻋ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آن را ﻣﺴﺮی ﻗﺮار داده ،وی ﺑﺮای ﺗﺮک ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻋﺬر دارد ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ
آزار رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻧﺸﻮد و ﺑﻠﻪ ﺗﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ از ﺣﻀﻮر وی در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻨﻊ ﻣﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از وارد ﮐﺮدن ﺣﯿﻮان ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮ ﺣﯿﻮان ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻬ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻧﺰد ﺑﺨﺎری ) (۵۷۷۱و ﻣﺴﻠﻢ
) (۲۲۲۱از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴ ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺶ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ،
آن را ﻧﺰد ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺒﺮد.
درﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ) (45694را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
از دﮐﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ واﺋﻞ اﻟﺘﻮﯾﺠﺮی ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤ داﻧﺸﺎه ام اﻟﻘﺮی درﺑﺎرهی ﺷﺨﺼ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ دﭼﺎر ﯾ ﺑﯿﻤﺎری
ﻣﺴﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﯾﺎ ﺣﺼﺒﻪ اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای وی واﺟﺐ اﺳﺖ؟
اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :ﯾ از ﻋﺬرﻫﺎﯾ ﮐﻪ وﺟﻮب ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺳﺎﻗﻂ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ،اﮔﺮ ]ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در
ﺟﻤﺎﻋﺖ[ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ زﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺮان ﮔﺮدد .اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻋﺬر ﻣﻌﺬور اﺳﺖ و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎری و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮای وی واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﺴ را ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﯾﺎ ﭘﯿﺎز ﺧﻮرده از آﻣﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻬ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻮی آن ﺑﺎﻋﺚ آزار ﻧﻤﺎزﮔﺰاران
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ﻧﺸﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮرد ـ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻄﺮ ﻣﻦ ﻣرﺳﺪ ـ ﺿﺮرش ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﺑﻮﯾ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ،واﻟﻪ اﻋﻠﻢ،
وﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ )ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﯾﺖ اﺳﻼم اﻟﯿﻮم(.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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