 ‐ 150840آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در آﻧﺠﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ﺳﻮال
آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل ﯾ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ،و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﻣﺎﻧﺪن ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺧﺎﻧﻪی ﻓﺮد ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ اﺟﺎره ﮐﻨﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را از
آﺛﺎر ﺷﺮک و ﮔﻨﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﺮام و ﻧﺠﺎﺳﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻤﺮو دﯾﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭘﺎک ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪن او در ﺧﺎﻧﻪی اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺎن ﯾﺎ دوﺳﺘ و آﺷﻨﺎﯾ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺮای
ﺿﺮورت و ﻧﯿﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺟﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﻣﻦ ﻫﻢﻧﺸﯿﻨ ﻧﻦ ،و ﻏﺬاﯾﺖ را ﺟﺰ ﻣﺘﻘ
ﻧﺨﻮرد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ) .(۲۳۹۵آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺷﺨﺺ ﺑﺮ دﯾﻦ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﺑﺒﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴ دوﺳﺘ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود
) .(۴۸۳۳آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﺑ داود آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺮان.
اﻣﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در ﺧﺎﻧﻪی ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺎن ﻧﻤﺎز ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ و در آن ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﯾ
ﮐﻪ ﮔﺮاﻣﺷﺎن ﻣدارﻧﺪ و ﻣﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻮم ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
ـ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎز و ﭘﺎک ﻗﺮار داده ﺷﺪه ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻣﺮدی از اﻣﺖ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻧﻤﺎزش ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ]ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ[
ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۳۲۳و ﻣﺴﻠﻢ ).(۸۱۰
ﻫﻤﻪی زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،ﻣﺮ آﻧﻪ دﻟﯿﻠ از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ آن را
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺒﺮه و ﺣﻤﺎم و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺷﺘﺮان.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ) (13705و ).(140208
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اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﻟﺘﻤﻬﯿﺪ ) (۲۲۷ /۵ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺨﺎری ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس در ﮐﻠﯿﺴﺎﯾ ﮐﻪ در آن ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻧﺒﻮد ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪ ،و اﯾﻮب و ﻋﺒﯿﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و دﯾﺮان از
ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ واﺑﺴﺘﻪی ﻋﻤﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺷﺎم آﻣﺪ ﻣﺮدی از ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮای وی ﻏﺬاﯾ آﻣﺎده ﮐﺮد
و او را دﻋﻮت ﮐﺮد ،ﭘﺲ ﻋﻤﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ وارد ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺷﻮﯾﻢ و در آن ﻧﻤﺎز ﻧﻤﮔﺰارﯾﻢ زﯾﺮا در آن ﺗﺼﺎوﯾﺮ و
ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﯾ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎز ﺧﺎﻟ از ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺰ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز در آﻧﺠﺎ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ.
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