 ‐ 339140ﺣﻢ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮥ ﮐﺮوﻧﺎ
ﺳﻮال

ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺗﻌﻄﯿﻠ ﻣﺴﺎﺟﺪ ،آﯾﺎ اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﺬر درﺳﺘ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎز در ﻣﻨﺰل اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز
را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ :ﻗﺒﻼ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﺷﻤﺎرۀ ) (96922ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻧﻌ از ﺣﻀﻮر
در آن ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در ﺧﺎﻧﻪاش ـ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ـ ادا ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ در اﻟﻤﻐﻨ (۲۸۹ /۲) ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪش ﻓﻮت ﺷﺪ ﻗﻀﺎ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﻪ
اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد اﻧﺠﺎﻣﺶ دادهاﻧﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴ دوﺳﺖ داﺷﺖ ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ آن را ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺖ ﺑﺎ ﯾ ﺳﻼم ﯾﺎ دو
ﺳﻼم اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﯾﻦ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﺷﺪه و ﻗﻮل ﺛﻮری ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ را از دﺳﺖ داد ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺖ ﺑﺰارد و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻪ را از دﺳﺖ داد ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺖ ﺑﺰارد.
و از ﻋﻠ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻣﺮدی را اﻣﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺿﻌﯿﻔﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﺰارد او را اﻣﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺖ ادا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دو را ﺳﻌﯿﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ رواﯾﺖ ،ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﻣﺮدی را اﻣﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺿﻌﯿﻔﺎن ﻣﺮدم ﭼﻬﺎر
رﮐﻌﺖ ﺑﺰارد و ﺧﻄﺒﻪ ﻧﺨﻮاﻧﺪ.
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و ﭼﻮن اﯾﻦ ﻗﻀﺎی ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ اﺳﺖ ،ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺖ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ.
و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ آن را دو رﮐﻌﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺘﺤﺐ .واﯾﻦ ﻗﻮل اوزاﻋ اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺘﺤﺐ
اﺳﺖ.
و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ آن را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﯿﺮ ادا ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ را اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ از ﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﺟﻮزﺟﺎﻧ آن را
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و اﯾﻦ ﻗﻮل ﻧﺨﻌ و ﻣﺎﻟ و ﺷﺎﻓﻌ و اﺑﻮﺛﻮر و اﺑﻦ ﻣﻨﺬر اﺳﺖ؛ زﯾﺮا از اﻧﺲ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ را در
ﺑﺼﺮه ﻫﻤﺮاه اﻣﺎم ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻤآورد ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻮاﻟ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﻣﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ،ﺑﺮدۀ آزاد ﺷﺪهاش ﺑﺮای
آﻧﺎن اﻣﺎﻣﺖ ﻣﮐﺮد و دو رﮐﻌﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآورد و در آن ﺗﺒﯿﺮ ﻣﮔﻔﺖ.
و ﭼﻮن اﯾﻦ ﻗﻀﺎی ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ادا ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ و او اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ادا
ﮐﻨﺪ.
از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻪ )اﻣﺎم اﺣﻤﺪ( ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﮐﺠﺎ آن را ادا ﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻠ ﻣرود و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ«.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس واﺿﺢ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ادای اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﺎم ادا ﻣﺷﻮد ﻗﻮل ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎی ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم داد ،ﯾﻌﻨ دو رﮐﻌﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺒﯿﺮات زواﺋﺪ ﺑﺪون ﺧﻄﺒﻪ.
ادای اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻞ اﺻﻠ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻀﺎی ﻧﻤﺎز از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﺎز اﺻﻠ ﺑﺎﺷﺪ
)ﯾﻌﻨ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖ ﺟﻤﻌ ادا ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ( ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﻣﺮوز و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ
اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ در ﻣﺼﻠﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺟﺪ ]ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس[ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤآﯾﺪ
ﮐﻪ ادای اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺧﻼف روش ﻣﻌﺮوف ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﻪ اﮔﺮ ﻣﺮد اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را در ﺧﺎﻧﻪاش ﯾﺎ ﺟﺎی دﯾﺮی ادا ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ آن
را ﺑﻪ ﺷﻞ ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﻌﺮوف ﻋﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
در ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌﯿﺎن ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را در ﺧﺎﻧﻪاش ادا ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ
را از دﺳﺖ داده ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺰﻧ از ﺷﺎﻓﻌ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻷم ) (۱۲۵ /۸ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :و ﺷﺨﺺ ﻣﻨﻔﺮد و ﺑﺮده و زن ﻧﻤﺎز را در
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ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآورد .ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﻟﻤﺠﻤﻮع ) (۲۶ /۶ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ اﺣﺎم :آﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺮده و ﻣﺴﺎﻓﺮ و زن
و ﮐﺴ ﮐﻪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ اداﯾﺶ ﻣﮐﻨﺪ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ؟ در اﯾﻦ ﺑﺎره دو ﻃﺮﯾﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻨﺶ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﺎﻋﺖ ادا ﮐﻨﺪ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﯿﺪ ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
در ﻣﻐﻨ اﻟﻤﺤﺘﺎج ) (۵۸۹ /۱آﻣﺪه اﺳﺖ :و ﭘﺲ از آنﻫﺎ دو ﺧﻄﺒﻪ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ و در ادای آن ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻔﺎوﺗ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮ و دﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ«.
در ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ) (۴۰ /۳آﻣﺪه اﺳﺖ :و ﺑﺮای ﻣﻨﻔﺮد ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و ﺧﻄﺒﻪ ﻧﺪارد و ]ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ[ ﺑﺮای ﺑﺮده و زن و ﺑﺮای ﺧﺎرج
ﺷﺪن زن آزاد و ﻏﯿﺮ آزاد ﻫﻤﮥ آنﭼﻪ در ﺟﻤﺎﻋﺖﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ]ﻣﺸﺮوع[ اﺳﺖ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎی
ﻧﻔﻞ و ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان اﻣﺎﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ در ) (۴۵ /۳ﻣﮔﻮﯾﺪ :و ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﻔﺮد ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﯿﺎن ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﻔﺮد و زن و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﺮﺷ (۹۸ /۲) ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای ﻋﯿﺪ دو رﮐﻌﺖ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﻣﺮ ﻣﺷﻮد از زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﺎﻓﻠﻪ
درﺳﺖ اﺳﺖ )ﯾﻌﻨ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﺧﻮرﺷﯿﺪ( ﺗﺎ زوال آﻓﺘﺎب .ﺷﺮح :ﯾﻌﻨ درﺑﺎرۀ ﺣﻢ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .ﻣﺸﻬﻮر ﭼﻨﺎنﮐﻪ
ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﻋﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﮐﻔﺎﯾﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺴ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺰ اﻣﺮ ﻣﺷﻮد ،و ﺑﺮده و ﮐﻮدک و زن و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮای آن ﺧﺎرج ﻣﺷﻮﻧﺪ.
و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ،در ﺣﻖ وی اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ«.
و در ) (۱۰۴ /۲ﻣﮔﻮﯾﺪ» :و اﻗﺎﻣﮥ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ از دﺳﺘﺶ داده اﺳﺖ .ﺷﺮح :ﯾﻌﻨ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮاﯾﺶ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ را ﺑﺎ اﻣﺎم از دﺳﺖ داده ﮐﻪ آن را ]ﺧﻮدش[ ادا
ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ادا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ؟ در اﯾﻦ ﺑﺎره دو ﻗﻮل اﺳﺖ«.
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ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ) ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ( ادا ﺷﻮد .ﻧﺎ :ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗ.(۴۰۱ /۱) 
ﻧﺰد ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ادا ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻄﺒﻪ ﻧﻤﺧﻮاﻧﻨﺪ.
ﺣﻄﺎب در ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ ) (۱۹۸ /۲ﻣﮔﻮﯾﺪ :در ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﺰ ﺷﻤﺮدن ﺟﻤﻊ ﺑﺮای ﮐﺴ از اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ را از دﺳﺖ
داده ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓ] ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺬﻫﺐ[ ﺧﻄﺒﻪ ﻧﻤﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺬر در ﻧﻤﺎز ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺮده و
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﺮدﮔﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺮان و درﺑﺎرۀ اﻫﻞ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﺑﺮ دو ﻗﻮل اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ اﻧﺴﺎن در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌ دو ﺧﻄﺒﻪ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟ ﺧﻄﺒﻪ ﻧﻤﺧﻮاﻧﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ دو ﻣﺬﻫﺐ درﺑﺎرۀ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن اﻗﺎﻣﮥ اﯾﻦ ﻧﻤﺎزﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻖ اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺻﯿﻐﮥ ﻗﻄﻊ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :و اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟ ﻣﻮﻻﯾﺸﺎن اﺑﻦ اﺑ ﻋﺘﺒﻪ را در زاوﯾﻪ اﻣﺮ ﮐﺮد ﭘﺲ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را
ﯾﺠﺎ ﮐﺮد.
اﻧﺲ ﻧﻤﺎز را از دﺳﺖ ﻧﺪاده ﺑﻮد ﺑﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻞ ﺧﺎرج از ﺑﺼﺮه زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد.
اﺑﻦ رﺟﺐ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۷۶ /۹ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﻧﺲ در ﺷﻬﺮ ﻧﻤﺎز را از دﺳﺖ ﻧﺪاده ﺑﻮد ﺑﻠﻪ ﺧﺎرج از آﺑﺎدی و دور از آن زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﻢ اﻫﻞ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرﻓﺖ و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در رواﯾﺘ از او ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﻋﻼﻣﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺒﺮاک ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮس از وﺑﺎ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ در ﺷﻬﺮی اﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺖ،
ﺣﻢ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ را از دﺳﺖ داده و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺪون ﺧﻄﺒﻪ ادا ﻣﺷﻮد.
از اﯾﺸﺎن ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ» :در ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ـ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ـ ﻧﻤﺎزﻫﺎ در
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ادا ﻣﺷﻮد ،ﺳﺨﻦ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرۀ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ادا ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻗﻮل ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ادا
ﺷﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ :اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ اﺟﻤﻌﯿﻦ؛ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
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اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ روزﻫﺎ ـ اداﯾﺶ ﻣﻤﻦ ﻧﺒﻮد ﺣﻢ آن ﺣﻢ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز از او
ﻓﻮت ﺷﺪه .ﻣﻨﻈﻮرم ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ اﺳﺖ.
ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺬﻫﺐاﻧﺪ :ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :آن را دو رﮐﻌﺖ ادا ﻣﮐﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺖ.
و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺖ اﺻﻠ آن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨ :آن را دو رﮐﻌﺖ ادا ﻣﮐﻨﺪ و
ﺗﺒﯿﺮات اﺿﺎﻓﻪ را ﻣﮔﻮﯾﺪ و ﻗﺮاﺋﺖ را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ادا ﻣﮐﻨﺪ و ﺧﻄﺒﻪ ﻧﻤﺧﻮاﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻋﺒﺎدﺗ ﮐﻪ ﻗﻀﺎ ﻣﺷﻮد آن را
ﺑﻪ ﺷﻞ اﺻﻠاش ادا ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻣدﻫﺪ.
ﮐﺎر اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا وی ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪش ﻓﻮت ﻣﺷﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را
ﺟﻤﻊ ﻣﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ اﺑ ﻋﺘﺒﻪ ،ﺑﺮدۀ آزاد ﺷﺪهاش ﺑﺮای آﻧﺎن دو رﮐﻌﺖ را اﻣﺎﻣﺖ ﻣﮐﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ]ﮐﻪ در
ﻣﺼﻼ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ را ادا ﻣﮐﻨﻨﺪ[ ﺗﺒﯿﺮ ﻣﮔﻔﺖ.
اﻣﺎ ﻗﻮل ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻗﻀﺎ ﻧﻤﺷﻮد ،اﯾﻦﺟﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧ ﻣﺎ اﺻﻼ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﺷﻮد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮض ادا ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺴ ﻗﯿﺎس ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را از دﺳﺖ داده ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ«.
https://sh-albarrak.com/article/18234
ﺧﻼﺻﻪ آنﮐﻪ:
۱ـ اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ادا ﮐﺮد ﺑﺪون ﺧﻄﺒﻪ اداﯾﺶ ﻣﮐﻨﺪ.
۲ـ و اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ادا ﮐﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌﯿﺎن ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن دو ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻮﯾﺪ .آنﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻄﺒﻪ
را ـ در ﺻﻮرت اﻣﺎن ـ ﻗﻮی ﻣﮐﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺮاک ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز در اﺻﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪه و در ﻣﺠﺎﻣﻊ
ﻋﻤﻮﻣ ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﺪه.
و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﯿﺎن و ﺣﻨﺒﻠﯿﺎن و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻌﺬور را اﻣﺮوز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﻣداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ،آن را ﺑﺪون
ﺧﻄﺒﻪ ادا ﻣﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻓﺎﯾﺪۀ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال ﺷﻤﺎرۀ ) (337550درﺑﺎرۀ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
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واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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