 ‐ 171211ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺠﺪ ،ﻓﻀﯿﻠﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ
ﺳﻮال
در ﺣﺪﯾﺜ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﭼﻬﻞ روز ﺗﺒﯿﺮهی ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻤﺎز را در ﺟﻤﺎﻋﺖ از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای وی دو ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﻧﻮﯾﺴﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻢ ﺗﺎ آﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎد و
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺪاﻣﺖ ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ روزی از روزﻫﺎ ﺑﺎران ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد و ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﻤﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ )در وﻗﺖ ﻣﻐﺮب( ﺑﻪ ﺟﺎی آوردﯾﻢ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن ﭼﻬﻞ روز ﻣﻦ ﻣﺷﻮد ﯾﺎ ﭼﻬﻞ روز رﺳﯿﺪن ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺧﻮد اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﻌ ﻣﮐﻨﺪ ﭼﻬﻞ روز ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﯾ روز در
ﻧﻤﺎزش دﭼﺎر ﺳﻬﻮ و اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد ﭼﻬﻞ روز او ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺷﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۴۱از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻬﻞ روز ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾﺶ را در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺗﺒﯿﺮ ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ﺑﺮاﯾﺶ دو ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد :ﺑﺮاﺋﺖ از آﺗﺶ و
ﺑﺮاﺋﺖ از ﻧﻔﺎق اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺧﻮد ﺗﺮﻣﺬی ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﺮوﻫ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﻘﺪم ﻧﯿﺰ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ و اﺷﺎﻟﺶ را در
ﻣﺮﺳﻞ ﺑﻮدن آن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮﺧ از ﻣﺘﺎﺧﺮﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻣﺬی آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻦ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﻟﺤﺒﯿﺮ ).(۲۷ /۲
اﮔﺮ اﻫﻞ ﻣﺴﺠﺪی دو ﻧﻤﺎز را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﺷﻮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺗﺒﯿﺮ ﻧﺨﺴﺖ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ
ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺧﻮدش اﻣﺎم ﯾﺎ ﻣﺎﻣﻮم ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﻤﺎزش اﺷﺘﺒﺎه ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪی ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﮐﺮم و
ﺑﺰرﮔﻮاریاش ﺣﺪی ﻧﺪارد.
از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﺳﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﻧﯿ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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