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ﺳﻮال

ﺣﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﻼت ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻼح ﻣﯿﺎن دو ﺷﺨﺺ ﯾﺎ دو ﮔﺮوه ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﺮود و در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻓﺮا رﺳﺪ و از اﯾﻦ
ﺑﺘﺮﺳﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز آن ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﺻﻠﺢ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﻧﻤﺎزش را از ﺟﻤﺎﻋﺖ
اول ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪازد و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻤﺎزش را ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘ دﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ﯾﺎ اﮔﺮ ﺟﻤﺎﻋﺘ دﯾﺮ ﻧﺒﻮد ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﺬری ﺑﺮای ﺗﺮک ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ آن اﺳﺖ.
زﯾﺮا ﺑﺨﺎری ) (۲۶۹۰و ﻣﺴﻠﻢ ) (۴۲۱از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣ از ﺑﻨ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻮف
ﻣﯿﺎنﺷﺎن اﺧﺘﻼﻓ رخ داده ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻤﻌ از اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻫﺪف ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن
رﻓﺖ ،ﭘﺲ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺷﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ]ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ[ ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﺑﻼل آﻣﺪ و ﺑﺮای ﻧﻤﺎز اذان ﮔﻔﺖ اﻣﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﺮ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ]ﺑﺮای ﮐﺎری[ ﻣﺎﻧﺪه و وﻗﺖ
ﻧﻤﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻣﺎﻣﺖ ﻣﮐﻨ؟ اﺑﻮﺑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ اﮔﺮ ﻣﺧﻮاﻫ .ﭘﺲ ﻧﻤﺎز را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮد و اﺑﻮﺑﺮ ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺖ
ﺟﻠﻮ رﻓﺖ ...ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ.
و اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﻌﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺖ ،ﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﮐﻪ ﻣﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﻤﺎز
ﻋﺸﺎء ﺟﻤﻊ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد آن را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﻌﺪی ﺧﻮاﻧﺪ.
ﺳﻨﺖ دال ﺑﺮ ﺟﻮاز ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻤﺎز در ﺻﻮرت ﻋﺬر اﺳﺖ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد و در ﺣﺎل ﺳﻔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﺑﻦ رﺟﺐ ﺣﻨﺒﻠ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
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»اﺣﻤﺪ ﻧﺺ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎزﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﻧﯿﺎز ﯾﺎ ﭼﯿﺰی اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ]اﻟﺒﺘﻪ[ اﮔﺮ ﻋﺎدت ﻧﺸﻮد« )ﻓﺘﺢ
اﻟﺒﺎری اﺑﻦ رﺟﺐ.(۹۳ /۳ :
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻤﺎزﻫﺎ ﺗﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪن وﻗﺖ آن ﺑﺪون آﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﻌﺪی ﺟﻤﻊ ﺷﻮد )اﮔﺮ اﻣﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ( ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻠﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻧﻤﺎز را در وﻗﺖ آن ﺑﺨﻮاﻧﺪ وﻟ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ و از روی
ﺣﺮص ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش ،ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺻﻠﺢ ﻧﺰدﺷﺎن رﻓﺘﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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