 ‐ 183186دﻻﯾﻞ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺮدان را در ﻣﺴﺠﺪ واﺟﺐ ﻣداﻧﻨﺪ
ﺳﻮال
دﻻﯾﻞ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮب ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺠﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر دﻻﯾﻞ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ آن را واﺟﺐ ﻣداﻧﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﻋﻠﻤﺎ ـ ﮐﻪ رﺣﻤﺖ اﻟﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺎد ـ درﺑﺎرهی وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮ دو ﻗﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دوی اﯾﻦ اﻗﻮال در ﻣﺬﻫﺐ
اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻗﻮل اول :ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﻗﻮل دوم :ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﺮد در ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﮔﻨﺎﻫ ﺑﺮ
وی ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺮداوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ رواﯾﺖ از دو رواﯾﺖ ،وی اﺟﺎزه دارد اﯾﻦ ﮐﺎر ]ﯾﻌﻨ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺴﺠﺪ در ﺧﺎﻧﻪ[ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ...و رواﯾﺖ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪارد ]ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺴﺠﺪ[ در ﺧﺎﻧﻪ ]ﻧﻤﺎز
ﻓﺮض را ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ[ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ )اﻻﻧﺼﺎف.(۲۱۴ /۲ :
ﻗﻮل اول ]ﯾﻌﻨ وﺟﻮب ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ[ ﻫﻤﺎن ﻗﻮﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﯾﻢ و اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و
ﺷﺎﮔﺮدش اﺑﻦ ﻗﯿﻢ و ﺷﯿﺦ ﺳﻌﺪی و اﺑﻦ ﺑﺎز و اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﺖ اﻟﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪی آﻧﺎن ﺑﺎد ـ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ) (120ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ).(38881
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ اول ﯾﻌﻨ وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻟﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ:

5/1

دﻟﯿﻞ اول:
از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ آﻧﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ،
ﻗﺼﺪ ﮐﺮدهام ﮐﻪ دﺳﺘﻮر دﻫﻢ ﻫﯿﺰم ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮر دﻫﻢ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ و اذان دﻫﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺮدی را دﺳﺘﻮر دﻫﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻣﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،آﻧﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺮداﻧ روم ]ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ[ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﻢ.
ﻗﺴﻢ ﺑﻪ آﻧﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ ﯾ از آﻧﺎن ﮔﻮﺷﺘ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﻮان ﯾﺎ دو ﭘﺎﭼﻪی ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻣﯾﺎﻓﺖ ﺣﺘﻤﺎ در ﻋﺸﺎء ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺷﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ).(644
وﺟﻪ اﺳﺘﺪﻻل :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻗﺼﺪ آﺗﺶ زدن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧ را ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﺷﺪﻧﺪ و دﯾﺮ
ﺑﯿﺎن ﻧﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
دﻟﯿﻞ دوم:
از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﮐﺴ را ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آورد ،ﭘﺲ از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ وی اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﺎ
در ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺟﺎزه داد ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻨﻪ او ﭘﺸﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮود ،ﻓﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪ و
ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ اذان را ﻣﺷﻨﻮی؟ ﮔﻔﺖ :آری .ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﮐﻦ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۶۵۳
وﺟﻪ اﺳﺘﺪﻻل :اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮد ،ﺑﺷ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ آن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ اﺟﺎزه ﻣداد ﮐﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ـ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ـ ﻣﯿﺎن دو ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺨﯿﺮ ﻧﻤﺷﺪ
ﻣﺮ آﻧﻪ آﺳﺎنﺗﺮﯾﻨﺶ را ـ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮔﻨﺎه ﻧﺒﻮد ـ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮐﺮد.
اﺑﻦ ﻣﻨﺬر ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ]ﺑﺮای ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺠﺪ[ رﺧﺼﺖ ﻧﺪارد ،ﻣﻦ ﺑﺎب اوﻟ ﺑﯿﻨﺎ ﻧﯿﺰ رﺧﺼﺘ
ﻧﺪارد )اﻷوﺳﻂ.(۱۳۴ /۴ :
دﻟﯿﻞ ﺳﻮم:
از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮدا اﻟﻪ را در ﺣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ دﯾﺪار ﮐﻨﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﻤﺎزﻫﺎ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اذان ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﻤﺎ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ را ﻗﺮار داده و اﯾﻨﻬﺎ از ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﮔﺰاردﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﺨﻠﻒ
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در ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﻤﺎز ﻣﮔﺰارد ،ﺑﺷ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺗﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺗﺎن را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﮔﻤﺮاه
ﻣﺷﻮﯾﺪ .و ﻣﺎ ﻣدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ]ﺟﻤﺎﻋﺖ[ ﺳﺮ ﺑﺎز ﻧﻤزد ﻣﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺎق ،و ﺷﺨﺺ را در ﺣﺎﻟ
ﻣآوردﻧﺪ ﮐﻪ دو ﻣﺮد دو ﻃﺮف او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻧﻪ در ﺻﻒ ﻗﺮار داده ﻣﺷﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۶۵۴
و ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اذان داده ﻣﺷﻮد ﯾﻌﻨ در ﻣﺴﺎﺟﺪ.
و در ﻟﻔﻆ دﯾﺮ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻢ ) (۶۵۴آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻫﻤﺎﻧﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎد داد و از
ﺟﻤﻠﻪی ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ ،ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اذان ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد.
وﺟﻪ دﻻﻟﺖ :وی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺮدن در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ را از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ ﭼﻬﺎرم:
از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴ ﮐﻪ اذان را ﺑﺸﻨﻮد و در آن
ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺎﺑﺪ ﻧﻤﺎز ﻧﺪارد ﻣﺮ از روی ﻋﺬر ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) .(۷۹۳ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ آن را
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ) (120و ) (8918و ).(40113
اﺻﺤﺎب ﻣﺬﻫﺐ دوم ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ را واﺟﺐ ﻧﻤداﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻟﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ:
دﻟﯿﻞ اول:
از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺴﺠﺪ و
]ﭘﺎک و[ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ).(۳۳۵
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ دال ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه در ﻫﺮ ﺟﺎﯾ از زﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎزش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻣﺴﺠﺪ و ﭼﻪ ﺟﺎی دﯾﺮ.
دﻟﯿﻞ دوم:
از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﺮوﻫ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ]و ﺑﻪ وی اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﻧﺪ[ ﭘﺲ ﺑﻪ آﻧﺎن
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اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ).(۶۸۸
وﺟﻪ اﺳﺘﺪﻻل :اﮔﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ واﺟﺐ ﺑﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻣﺮ ﻧﻤﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش و در
ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻪ وی اﻗﺘﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻣﺮ ﻣﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﻤﺎزﺷﺎن را در ﻣﺴﺠﺪ دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
اﺑﻦ رﺟﺐ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :و در آن ]اﯾﻦ ﻣﻌﻨ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ[ ﺑﯿﻤﺎر ]ﻣﺗﻮاﻧﺪ[ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﯿﺎدت ﺑﻪ ﻧﺰدش
آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.
و ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ رواﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﺗ ﺗ ﻣﺮدم واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﻪ رواﯾﺘ ﻧﺰد اﺣﻤﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﻮر ﻧﺪاد ﺗﺎ ﻧﻤﺎزﺷﺎن را در ﻣﺴﺠﺪ دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻧﻤﺎزﺷﺎن در ﺧﺎﻧﻪاش اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮد« )ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری اﺑﻦ رﺟﺐ.(۲۴۱ /۲ :
دﻟﯿﻞ ﺳﻮم:
از ﻋﺘﺒﺎن ﺑﻦ ﻣﺎﻟ اﻧﺼﺎری ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺮای ﻗﻮﻣﻢ ﺑﻨ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﺎز را اﻣﺎﻣﺖ ﻣﮐﺮدم ،ﭘﺲ
ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ آﻣﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﯿﻨﺎﯾ ﻣﻦ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه و ﺳﯿﻞ ﻣﺎﻧﻊ از رﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﻮﻣﻢ
ﻣﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﺳﺖ دارم اﮔﺮ ﺑﯿﺎﯾ و در ﺟﺎﯾ در ﺧﺎﻧﻪام ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار دﻫﻢ .ﭘﺲ
ﻓﺮﻣﻮد :ان ﺷﺎءاﻟﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮐﻨﻢ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ).(۸۴۰
دﻟﯿﻞ ﭼﻬﺎرم:
از ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺳﻮد ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺮاه رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﺣﺠ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدم،
ﭘﺲ ﻫﻤﺮاه او ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را در ﻣﺴﺠﺪ ﺧَﯿﻒ ﺧﻮاﻧﺪم .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ]ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻤﺎزﮔﺰاران[ رو ﮐﺮد ،دو ﻣﺮد را در
آﺧﺮ ﺟﻤﻊ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه او ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﻧﺪ .ﻓﺮﻣﻮد :آن دو را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ آن دو را آوردﻧﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ از ﺗﺮس ﻣﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺰارﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﺎ در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒﻣﺎن
ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﻢ .ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻨﯿﺪ .اﮔﺮ در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪی آﻣﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫ ﻧﻤﺎز ﻣﮔﺰارﻧﺪ
ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﺰارﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻓﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ) .(۲۱۹ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ
ﺗﺮﻣﺬی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
وﺟﻪ دﻻﻟﺖ :آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ و در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ
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اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن را اﻧﺎر ﻧﺮد )ﯾﻌﻨ ﻧﻔﺖ دﯾﺮ در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ در
ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮔﺮوﻫ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن وارد ﻧﻤﺎز ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻓﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد(.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ) (178385را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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