 ‐ 120ﺣﻢ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ
ﺳﻮال
ﺣﻢ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ و دﻟﯿﻞ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮلِ ﻋﻠﻤﺎ ،ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای ﻣﺮداﻧ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ دارﻧﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ .دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻗﻮل
ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ:
دﻟﯿﻞ اول و دوم و ﺳﻮم:
اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :واذَا ﻛﻨﺖ ﻓﻴﻬِﻢ ﻓَﺎﻗَﻤﺖ ﻟَﻬﻢ اﻟﺼﻼةَ ﻓَﻠْﺘَﻘُﻢ ﻃَﺂﺋﻔَﺔٌ ﻣﻨْﻬﻢ ﻣﻌﻚَ وﻟْﻴﺎﺧُﺬُواْ اﺳﻠﺤﺘَﻬﻢ] ﻧﺴﺎء) [۱۰۲ /و ﻫﺮ ﮔﺎه در
ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻮدی و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮوﻫ از آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮ ]ﺑﻪ ﻧﻤﺎز[ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻠﺤﻪی ﺧﻮد را ﺑﺮداﻧﺪ(...
وﺟﻪ اﺳﺘﺪﻻل:
اول اﯾﻨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎزِ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺳﭙﺲ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺎر دﯾﺮ در ﺣﻖ ﮔﺮوه دوم ﺗﺮار ﮐﺮده
و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :وﻟْﺘَﺎتِ ﻃَﺂﺋﻔَﺔٌ اﺧْﺮى ﻟَﻢ ﻳﺼﻠﱡﻮاْ ﻓَﻠْﻴﺼﻠﱡﻮاْ ﻣﻌﻚَ )و ﮔﺮوه دﯾﺮی ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﺎز
ﮔﺰارﻧﺪ( .اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﺮض ﺑﻮدن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﺗ ﺗ اﻓﺮاد اﺳﺖ زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ ﺳﺒﺐ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه اول،
اﻧﺠﺎم آن را از ﮔﺮوه دوم ﺳﺎﻗﻂ ﻧﺮده ،و اﮔﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﺬر ﺑﺮای ﺳﻘﻮط آن ،ﻋﺬر ﺗﺮسِ ﺟﺎن ]در ﻣﯿﺎن
ﺟﻨ [ﺑﻮد ،و اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه اول از ﮔﺮوه دوم ﺳﺎﻗﻂ ﻣﺷﺪ.
اﯾﻦ آﯾﻪ از ﺳﻪ وﺟﻪ دال ﺑﺮ ﻓﺮض ﻋﯿﻦ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ:
ـ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﺑﺎر اول.
ـ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم.
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ـ ﻋﺪم رﺧﺼﺖ ﺗﺮک آن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮس.
دﻟﯿﻞ ﭼﻬﺎرم:
 ‐۱ﺣﺪﯾﺜ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ آﻧﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ
اوﺳﺖ ،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 .ﻗﺴﻢ ﺑﻪ آﻧﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ
دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮﻣداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧ ﭼﺮب ﻳﺎ دو ﺗﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮب ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣرﺳﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ در ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺷﺪﻧﺪ.
 ‐۲از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ از رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺳﻨﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء و ﺻﺒﺢ
اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻣداﻧﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ دو ]ﻧﻤﺎز[ ﭼﻪ ]اﺟﺮ و ارزﺷ [ﻫﺴﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺳﯿﻨﻪﺧﯿﺰ ،در آن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺷﺪﻧﺪ .و ﻗﺼﺪ
ﮐﺮدهام ﮐﻪ دﺳﺘﻮر دﻫﻢ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺮدی را ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺮدم اﻣﺮ ﮐﻨﻢ ،آﻧﺎه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮداﻧ ﮐﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻫﯿﺰم ﺑﺎ
ﺧﻮد دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﺮوﻫ ﺑﺮوم ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮای آﻧﺎن آﺗﺶ ﺑﺰﻧﻢ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ.
 ‐۳و ﻧﺰد اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎﻧ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء را
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮد دﺳﺘﻮر ﻣدادم ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺸﻨﺪ.
 -۴ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ اﯾﻦ ﻗﺼﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺎﻧﻌ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﯾﻌﻨ ﺑﻮدن زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﻧﺎن را آﺗﺶ ﻣداد ،ﻣﺠﺎزاﺗﺶ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺰ
ﻣرﺳﯿﺪ.
دﻟﯿﻞ ﭘﻨﺠﻢ:
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 ،و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه دﻫﺪ ]ﺗﺎ در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺎﺑﺪ[؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او اﯾﻦ اﺟﺎزه را داد؛ اﻣﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮود ،او را ﺻﺪا زد و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اذان را ﻣﺷﻨﻮی؟ ﮔﻔﺖ :آری .ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻦ .اﯾﻦ ﻣﺮد اﺑﻦ ام
ﻣﺘﻮم ﺑﻮد .و در ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﺳﻨﻦ اﺑداود از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ام ﻣﺘﻮم رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ام ﻣﺘﻮم ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﻦ
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪام دور اﺳﺖ و ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺮا راﻫﻨﻤﺎﯾ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﯿ ﯾﺎریام ﻧﻤﮐﻨﺪ؛ آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ رﺧﺼﺘ ﻣﺑﯿﻨ ﮐﻪ
در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :اذان را ﻣﺷﻨﻮی؟ ﮔﻔﺖ :آری .ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮاﯾﺖ رﺧﺼﺘ ﻧﻤﺑﯿﻨﻢ.
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اﻣﺮ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪی وﺟﻮب اﺳﺖ ]ﻣﺮ آﻧﻪ دﻟﯿﻞ دﯾﺮی وﺟﻮب آن را ﺑﺮدارد[ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ آﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮع
ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻮﯾﺪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪاش دور اﺳﺖ و راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮﺑ ﻫﻢ ﻧﺪارد ،اﺟﺎزه ﻧﺪارد در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎزش را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .اﮔﺮ
ﻣﺮدم اﺟﺎزه داﺷﺘﻨﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ ﺑﻮد.
دﻟﯿﻞ ﺷﺸﻢ:
اﺑﻮداود و اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴ ﮐﻪ اذان
را ﺑﺸﻨﻮد و ﺑﺪون ﻋﺬر آن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻨﺪ ،ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ از وی ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﺬرش ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺗﺮس ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری.
دﻟﯿﻞ ﻫﻔﺘﻢ:
رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺤﺶ از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد 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 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 ﻟﻔﻆ دﯾﺮ
آﻣﺪه ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺖ ،و ﯾ از ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ ،ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز در
ﻣﺴﺠﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اذان ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ.
وﺟﻪ دﻻﻟﺖ در اﯾﻦ رواﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺗﺨﻠﻒ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را از از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺎق ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮ ذﮐﺮ و ﺷﺮ و ﻋﺒﺎدت ﻧﯿﻮﯾﺶ ﯾﺎری دﻫﺪ ،واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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