 ‐ 241048در ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن درﻫﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ ﭼﻮﻧﻪ اﺟﺮ زود رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﯿﺎورد؟
ﺳﻮال
در ﺷﻬﺮ ﻣﺎ درﻫﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ را رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ از اذان ﺑﺎز ﻣﮐﻨﻨﺪ و در روز ﺟﻤﻌﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱درﻫﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﺑﺎز
ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺨﺴﺖ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮود ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎر ﮐﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
زود رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۸۸۱و ﻣﺴﻠﻢ ) (۸۵۰از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﻧﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ ﻏﺴﻠ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎورد و ﺳﭙﺲ ]در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪ[ ﺑﺮود اﻧﺎر ﯾ ﺷﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮده اﺳﺖ و آﻧﻪ در ﺳﺎﻋﺖ دوم ﺑﺮود ﮔﻮﯾﺎ ﮔﺎوی ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮده و آﻧﻪ در ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻮم
ﺑﺮود ﮔﻮﯾﺎ ﻗﻮﭼ ﺷﺎخدار را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮده و آﻧﻪ در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮود اﻧﺎر ﻣﺮﻏ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮده و ﻫﺮﮐﺲ در ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺠﻢ
ﺑﺮود اﻧﺎر ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏ را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮﮔﺎه اﻣﺎم ]ﺑﺮای ادای ﺧﻄﺒﻪ[ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﻣﻼﺋﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ذﮐﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ـ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌ و اﺣﻤﺪ ـ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ آﻏﺎز ﻣﺷﻮد.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ).(119592
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺨﺴﺖ زود ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮود اﻣﺎ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﯾ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اذان ﺑﺎز ﻣﺷﻮﻧﺪ اﮔﺮ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ
ﺣﯿﺎط دارد ]و ﻣﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺠﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ[ زود ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﻪ و آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز و ﻗﺮآن ﻣﺧﻮاﻧﺪ و ذﮐﺮ اﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ درﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﺎز ﺷﻮد.
و اﮔﺮ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻪ اﮔﺮ زودﺗﺮ رﻓﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ذﮐﺮ اﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ و ﻗﺮآن
ﻣﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﺎز ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮود .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮ زود رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﻪ
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دﺳﺖ آورد.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺪف از زود رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ذﮐﺮ اﻟﻪ و ﻧﻤﺎز ﺑﭙﺮدازد.
و ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ زود ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮود از ذﮐﺮ و ﻧﻤﺎز ﻧﺎﺗﻮان ﻧﯿﺴﺖ.
و آﻧﻪ ﻧﯿﺖ ﺧﯿﺮ ﮐﻨﺪ و در ﺣﺪ ﺗﻮان اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎﻣﺶ داده اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
آﻧﻪ ﻧﯿﺖ ﺧﯿﺮ ﮐﻨﺪ و در ﺣﺪ ﺗﻮان اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻠﺶ ﮐﻨﺪ ،اﺟﺮ ﮐﺴ را ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎﻣﺶ داده ﻣﺑﺮد )ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻔﺘﺎوی.(۲۴۳ /۲۲ :
ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۹۰۹از ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺣﻨَﯿﻒ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﻧﻪ
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ از اﻟﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﺷﻬﺪا ﻣرﺳﺎﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﻤﯿﺮد.
در ﻋﻮن اﻟﻤﻌﺒﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ:
»او را ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﺷﻬﺪا ﻣرﺳﺎﻧﺪ :ﯾﻌﻨ ﺑﺮای ﭘﺎداش درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻤﯿﺮد :زﯾﺮا ﻫﺮ دو ارادۀ ﺧﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ
و آﻧﭽﻪ در ﺗﻮان داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ در اﺻﻞ ﭘﺎداش ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ«.
ﺑﺨﺎری ) (۴۴۲۳از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از ﻏﺰوۀ ﺗﺒﻮک
ﺑﺎزﻣﮔﺸﺖ؛ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪ ﻓﺮﻣﻮد :در ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻗﻮاﻣ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﯿﺮی را ﻃ ﻧﺮدﯾﺪ و از درهای ﻋﺒﻮر
ﻧﺮدﯾﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻋﺬر آﻧﺎن را
ﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻨﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﻋﻤﻠ را ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺪان راﻏﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ در ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
)ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی.(۴۴۱ /۱۰ :
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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