 ‐ 245396ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﻣﺎن دارد ﺑﻨﺎﯾ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ او اﺟﺎزهی ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
ﻧﻤدﻫﻨﺪ .ﭼﺎر ﮐﻨﺪ؟
ﺳﻮال
ﺷﺨﺼ در ﻏﺮب زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﯾ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر ﺑﻪ او اﺟﺎزهی ﺷﺮﮐﺖ در
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﻧﻤدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﺪ و ﮐﺎر در ﺑﻨﺎﯾ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ دور از ﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
و از ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ـ و دﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ ـ اﺟﺎزهی ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺪﻫﺪ .اﮔﺮ
راﺿ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑﻪ او ﺑﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ وﻗﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاه ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را آﺳﺎن ﮔﺮداﻧﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎز اﺟﺎزه ﻧﺪاد ،ان ﺷﺎءاﻟﻪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺮای ﺗﺮک ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻌﺬور ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﺎه
ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﻘﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾ از ﻋﺬرﻫﺎی ﺗﺮک ﺟﻤﻌﻪ ،ﺗﺮس اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎن ﯾﺎ ﻣﺎل ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺸﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد.
ﻣﺮداوی ﻣﮔﻮﯾﺪ :از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺬرﻫﺎی ﺗﺮک ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ :ﺗﺮس از زﯾﺎن در ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﺎ ﻣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻈﺶ
اﺟﯿﺮ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﺒﺎﻧ ﺑﺎغ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ )اﻹﻧﺼﺎف.(۳۰۱ /۲ :
در ﮐﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ) (۴۹۵ /۱آﻣﺪه اﺳﺖ :از ﻋﺬرﻫﺎی ﺗﺮک ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ :ﮐﺴ ﮐﻪ اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج ﺑﻪ او ﻓﺸﺎر ﻣآورد ،ﯾﺎ آﻧﻪ
از ﺿﺮر در ﻣﺎل ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺸﺖِ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش ﻣﺗﺮﺳﺪ ،ﯾﺎ آﻧﻪ آب را ﺑﺮ ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎﻏﺶ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﺗﺮﺳﺪ اﮔﺮ ﺗﺮﮐﺶ ﮔﻮﯾﺪ
ﺧﺮاب ﺷﻮد ،ﯾﺎ او را ﺑﺮ ﻧﻬﺒﺎﻧ از ﭼﯿﺰی ﮔﻤﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺗﺮﺳﺪ اﮔﺮ ﺑﺮود و ﺗﺮﮐﺶ ﮐﻨﺪ از دﺳﺖ ﺑﺮود ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﺒﺎن ﺑﺎغ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن .زﯾﺮا ﻣﺸﻘﺘ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﯿﺲ ﺷﺪن ﻟﺒﺎس ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺑﺎران اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﺬری ]ﺑﺮای
ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ[ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود .ﺑﺎ ﮐﻤ ﺗﺼﺮف.
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از اﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ از ﻓﻀﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ روزی دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺣﻼﻟﺶ ﺷﻤﺎ را از ﺣﺮام ﺑﻧﯿﺎز ﮔﺮداﻧﺪ.
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