 ‐ 21969ﻣﺴﺎﻓﺘ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ واﺟﺐ ﺷﺪن ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺷﻮد ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﺳﻮال
ن ﺷﺎءاﻟﻪ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾ ﻫﻔﺘﻪ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﯾ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻧﯿﻢ از
ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺻﺪای اذان را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪ زﯾﺮا اذان در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ )در
ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ( داده ﻧﻤﺷﻮد و ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧ را ﻃ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ در ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮم) .ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﻃ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ آن ﻫﻢ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر در روز زﺣﻤﺖ زﯾﺎدی دارد( .ﻣداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﻢ
از اﺗﻮﺑﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﺗﺮار اﯾﻦ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ،آن ﻫﻢ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر در روز زﺣﻤﺖ زﯾﺎدی دارد .آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺪت )ﯾ ﻫﻔﺘﻪ( ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻢ؟ ﺟﺎی ﺧﻮاﻧﺪهام ﻣﺴﺎﻓﺘ ﮐﻪ ﻧﻤﺗﻮان ﺻﺪای اذان را ﺷﻨﯿﺪ
ﭘﻨﺞ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺧﯿﻠ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯿﺎده ﺧﻮدش را ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ از ﺳﻮی دﯾﺮ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﮐﻨﻢ ﺑﺸﻮد از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺘ ﺻﺪای اذان را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺣﺘ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺳﺮ و ﺻﺪا.
ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﻣﺴﺎﻓﺖ اﺷﺘﺒﺎﻫ رخ داده ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﻧﻈﺮﺗﺎن را درﺑﺎرهی ﺣﻢ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز در ﻣﺎﻧ ﮐﻪ
اﻗﺎﻣﺖ دارم ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ اذان را ﺑﺎ ﺻﺪای ﻋﺎدی و ﺑﺪون ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﻣﺷﻨﻮد واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ]ﻓﺮض[ در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ در آن اذان داده ﻣﺷﻮد ﺑﺮود ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺴ ﮐﻪ اذان را ﺑﺸﻨﻮد اﻣﺎ در آن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد ،ﻧﻤﺎزی
ﻧﺪارد ﻣﺮ در ﺻﻮرت ﻋﺬر ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و دارﻗﻄﻨ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ.
از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻋﺬر ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ؛ ﮔﻔﺖ :ﺗﺮس ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری .و ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ
رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﮐﺴ را ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺎورد ،آﯾﺎ اﺟﺎزه دارم در ﺧﺎﻧﻪام ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻢ؟
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ اذان را ﻣﺷﻨﻮی؟ ﮔﻔﺖ :آری .ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻦ.
در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﻓﺮدا در ﺣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﺑﺎ اﻟﻪ دﯾﺪار ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻧﻤﺎزﻫﺎ در ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اذان داده ﻣﺷﻮد )ﻣﺴﺎﺟﺪ( ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺗﺎن ﷺ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ را
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ﻗﺮار داد ،و اﯾﻦ ]ﻧﻤﺎزﻫﺎ[ از ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺘﺨﻠﻒ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﺳﻨﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺗﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺗﺎن را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﯿﺪ ﺑﺷ ﮔﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،و ﻣﺮدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿ
وﺿﻮ ﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺮود ﻣﺮ آﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﺮدارد ﯾ ﻧﯿ ﺑﺮای او ﻣﻧﻮﯾﺴﺪ و ﯾ
درﺟﻪ ﺑﺮ درﺟﺎﺗﺶ ﻣاﻓﺰاﯾﺪ و ﯾ ﮔﻨﺎه از او ﮐﻢ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﮐﻪ ﻫﯿﭽﺲ ﺟﺰ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺤﺎل از اﯾﻦ ﻧﻤﺎزﻫﺎ ﺗﺨﻠﻒ
ﻧﻤﮐﺮد و ]ﮔﺎه[ ﻣﺮد ]ﺑﯿﻤﺎری[ را ﻣآوردﻧﺪ ﮐﻪ دو ﻣﺮد او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ او را در ﺻﻒ ﻣﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ ،و در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺼﺪ ﮐﺮدهام ﻫﯿﺰم ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮر دﻫﻢ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز اذان دﻫﻨﺪ ،آﻧﺎه دﺳﺘﻮر دﻫﻢ
ﻣﺮدی ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻣﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮداﻧ ﺑﺮوم ]ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ[ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺑﺸﻢ.
اﺣﺎدﯾﺚ درﺑﺎرهی ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻧﻤﺎز و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ادای آن در ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺧﻮاﻧﺪن آن در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮده و ﯾﺪﯾﺮ را ﺑﺮای آن ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺎﻫﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ،ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ از ﻣﺴﺠﺪ دور اﺳﺖ و ﺟﺰ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺻﺪای اذان را ﻧﻤﺷﻨﻮد ،ﺣﻀﻮرش در
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺰاﻣ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺸﻘﺖ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪی آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دوریاش ﺻﺪای اذان آن را ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﻣﺷﻨﻮﻧﺪ ،اﺟﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،زﯾﺮا
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭘﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺟﺮ را در ﻧﻤﺎز ،ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآورﻧﺪ ﮐﻪ راه ﭘﯿﺎدهﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ..و اﺣﺎدﯾﺚ در
ﻓﻀﯿﻠﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ آن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ «..ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوای ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ).(۶۱‐۵۸ /۱۲
ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرهی ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻨﯿﺪن اذان ]ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ ﺑﺎﻋﺚ وﺟﻮب ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺷﻮد[ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﺷﺎﻓﻌ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺻﺪای ﻣﻮذن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺨﺺ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺷﻨﻮا ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻠﻮغ و ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻧﺒﺎﺷﺪ
و ﺑﺎد ﻧﻮزد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺻﺪای ﻣﻮذن ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺨﺺ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺣﻮاﺳﺶ ﭘﺮت ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ]ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ[ ﺻﺪای اذان را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ اﻷم ).(۲۲۱ /۱
ﻧﻮوی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻨﯿﺪﻧ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮذن در ﯾ ﺳﻮی ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﯿﻂ آرام و ﺑﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎد ﻧﻮزد و او
]ﯾﻌﻨ ﺷﻨﻮﻧﺪه[ ﺷﻨﻮا ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ ]ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻤﺎﻋﺖ[ ﺑﺮاﯾﺶ اﻟﺰاﻣ ﻧﯿﺴﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮع ).(۳۵۳ /۴
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺻﺪای اذان در آن ﺷﻨﯿﺪه ﻣﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻣﻮذن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و در
ﺟﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺑﺎد ﻧﻮزد و ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺣﻮاﺳﺶ ﭘﺮت و ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻟﻤﻐﻨ.(۱۰۷ /۲) 
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