 ‐ 39054ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ؛ ﺣﺘ اﮔﺮ اذان را
ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دوری از ﻣﺴﺠﺪ در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻢ ،ﺻﺪای اذان را ﻧﺸﻨﻮﻧﻢ ،آﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﺳﻮال
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ؛ ﺣﺘ اﮔﺮ اذان را ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دوری از
ﻣﺴﺠﺪ در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻢ ،ﺻﺪای اذان را ﻧﺸﻨﻮﻧﻢ ،آﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ از ﺷﻌﺎﺋﺮ اﺳﻼم و ﻓﺮاﯾﺾ ﺑﺰرگ آن اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﺗﺎرک آن را ﺷﺎﻣﻞ وﻋﯿﺪ ﻗﺮار داده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻫﺮﮐﺲ
ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻪ را از روی ﺳﺴﺘ و ﺑاﻫﻤﯿﺘ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ وی ﻣﻬﺮ ﻣﮐﻮﺑﺪ اﺑﻮداود ) (۱۰۵۲و ﻧﺴﺎﺋ (۱۳۶۹) و اﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ ) .(۱۱۲۶آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑداود اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺮد ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﮐﻪ ﺻﺪای اذان را ﺑﺸﻨﻮد واﺟﺐ اﺳﺖ .ادﻟﻪی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ
ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ) (120ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﻨﯿﺪن اذان آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺪای اذان ﻣﻌﻤﻮﻟ را ﮐﻪ ﻣﻮذن ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺪون ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﻣﮔﻮﯾﺪ در
ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﯾﻌﻨ ﺑﺪون وزش ﺑﺎد و ﺳﺮ و ﺻﺪا و دﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ،ﺑﺸﻨﻮد .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎره ) (21969و ﺳﻮال
ﺷﻤﺎره ).(20655
اﯾﻦ درﺑﺎرهی ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻮرد ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻔﺎوت دارد .ﻓﻘﻬﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در
ﺷﻬﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در آن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮﻧﺪ ـ ﭼﻪ اذان را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﭼﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ـ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ درﺑﺎرهی ﮐﺴ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون از ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ در روﺳﺘﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﺧﺘﻼف اﺳﺖ:
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ﺑﺮﺧ از ﻓﻘﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﮔﺮ ﺻﺪای اذان ﺷﻬﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎ ]ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ[ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
واﺟﺐ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌ و ﻗﻮل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ]از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ[ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺘﻮای ﺣﻨﻔﯿﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧ دﯾﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﮔﺮ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ و ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در آن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد ﺑﯿﺶ از ﯾ ﻓﺮﺳﺦ ﻣﺴﺎﻓﺖ اﺳﺖ ،ﺟﻤﻌﻪ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﯾ ﻓﺮﺳﺦ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،واﺟﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﯿﻪ و ﺣﻨﺒﻠﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد و ﭘﯿﺶ از ﺷﺐ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺮﮔﺮدد واﺟﺐ اﺳﺖ.
اﯾﻦ رای را اﺑﻦ ﻣﻨﺬر از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و اﻧﺲ و اﺑﻫﺮﯾﺮه و ﻣﻌﺎوﯾﺔ و ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی و ﻧﺎﻓﻊ و ﻋﺮﻣﻪ و ﻋﻄﺎء و ﺣﻢ و اوزاﻋ و
اﺑﻮﺛﻮر رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺣﻢ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎ ﻫﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ زﯾﺮا ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧ
اﺳﺖ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﻧﻮوی رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺎﻓﻌ و اﺻﺤﺎب وی ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﮔﺮ در ﺷﻬﺮی ﭼﻬﻞ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻫﻞ ﮐﻤﺎل ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪی اﻫﺎﻟ آن واﺟﺐ ﻣﺷﻮد ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﺷﻬﺮ ﻓﺮﺳﺦﻫﺎ وﺳﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای اذان را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؛
و ]ﻋﻠﻤﺎ[ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮع ).(۳۵۳ /۴
ﻣﺮداوی در اﻻﻧﺼﺎف ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻼف درﺑﺎرهی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺦ ﯾﺎ اﻣﺎن ﺷﻨﯿﺪن اذان ،ﯾﺎ رﻓﺘﻦ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ در ﻫﻤﺎن
روز ،ﺑﺮای ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ در روﺳﺘﺎﯾ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺻﺤﺖ ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ )ﯾﻌﻨ
آﻧﻘﺪر ﮐﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ( ﯾﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪ ]و در ﺻﺤﺮا[ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ،ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮی
ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮش ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻗﺼﺮ اﺳﺖ .اﺧﺘﻼف درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻨ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻪ در آن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد ،ﺷﺮﮐﺘﺶ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻻزم اﺳﺖ ،ﺣﺘ اﮔﺮ ]ﺷﻬﺮ آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ[ ﻓﺎﺻﻠﻪاش ﺑﺎ ﻣﺤﻞ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻓﺮﺳﺦﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ ﺻﺪای اذان را ﺑﺸﻨﻮد ﯾﺎ ﻧﺸﻨﻮد و ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﻪ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﻧﺎم ﯾ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﻪی ﻣﻨﺎﻃﻖ آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻧﻬﺮ ) ،(۱۶۹ /۱ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﻌﺪوی ﻋﻠ ﺷﺮح اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ) (۳۷ /۱و ﮐﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ).(۲۲ /۲
ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻨﻪ :ﮐﺴ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮی ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺻﺪای اذان را ﺑﺸﻨﻮد ﯾﺎ ﻧﺸﻨﻮد و در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ اﺧﺘﻼﻓ ﻧﯿﺴﺖ.
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اﻣﺎ اﺧﺘﻼف درﺑﺎرهی ﻣﻌﻨﺎی ﺷﻬﺮ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺰارع ﻣﯿﺎن ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻨﺪازد .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از
ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﮔﺮ ﺷﻬﺮ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺰارع ﻣﯿﺎن ]ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی[ آن ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪازد ،ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﻗﻮل ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ اﺳﻢ واﺣﺪی ﺑﺮ آن ]ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ[ اﻃﻼق ﺷﻮد،
ﯾ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ .ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪی آن اﻣﯿﺎل ﯾﺎ
ﻓﺮﺳﺦﻫﺎ از ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺮد ﺑﺎز ﻫﻢ ﯾ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﺪ و ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻤﻌﻪی آن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗ آن واﺟﺐ
اﺳﺖ ﺑﺮ ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب آن ﻧﯿﺰ واﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﯾ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ).(۱۷ /۵
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