 ‐ 333514ﺣﻢ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻫﻨﺎم اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺴﺮی ﯾﺎ ﺗﺮس از
ﮔﺴﺘﺮش آن
ﺳﻮال

ﺣﻢ رﺧﺼﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺮدن در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺴﺮی ﯾﺎ ﺗﺮس از ﮔﺴﺘﺮش آن
ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۴۴۱ /۷ /۱۶ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ،ﺑﯿﺎﻧﮥ ﺷﻤﺎرۀ ) (۲۴۶ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ:
اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ اﺟﻤﻌﯿﻦ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدۀ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺧﻮد ﮐﻪ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱۴۴۱ /۷ /۱۶ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی در رﯾﺎض
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ درﺑﺎرۀ رﺧﺼﺖ ﺑﺮای ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺎت در ﻫﻨﺎم اﻧﺘﺸﺎر
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺴﺮی ﯾﺎ ﺗﺮس از اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮای ﻧﺼﻮص ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣ و ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﻗﻮاﻋﺪ
آن و ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﺤﺮز ﮔﺮدﯾﺪ:
اوﻻ :ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺣﺮام اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﯿﻤﺎر
ﺑﺮ ﺳﺎﻟﻢ وارد ﻧﺸﻮد« ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ »اﮔﺮ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﻃﺎﻋﻮن آﻣﺪه
ﺑﻪ آنﺟﺎ وارد ﻧﺸﻮﯾﺪ و اﮔﺮ در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﺎﻋﻮن در آن رخ داده از آنﺟﺎ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﯾﺪ« ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﮐﺴ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺤﺖ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻗﺮار دارد ،ﺑﺮای او واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎزﻫﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،زﯾﺮا ﺷﺮﯾﺪ ﺑﻦ ﺳﻮﯾﺪ ﺛﻘﻔ ـ رﺿ
اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :در ﻫﯿﺌﺖ ﺛﻘﯿﻒ ﻣﺮدی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﺬام ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻗﺎﺻﺪی را ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻧﺰد
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او ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺎزﮔﺮد« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺗﺮﺳﺪ زﯾﺎﻧ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﺮان زﯾﺎﻧ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﺟﺎزه دارد ﮐﻪ در ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻧﻪ زﯾﺎن ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻧﻪ زﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ« ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .و در ﻫﻤﮥ ﺣﺎﻻت ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﮔﺮ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ را ادا ﮐﻨﺪ.
ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻨ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎت ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺻﺎدر ﻣﺷﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﮐﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻘﻮای ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺰوﺟﻞ و دﻋﺎ و ﺗﻀﺮع ﺑﻪ درﮔﺎه او ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﻼ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزد .اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وان ﻳﻤﺴﺴﻚَ اﻟﻪ ﺑِﻀﺮ ٍﻓَﻼ ﻛﺎﺷﻒ ﻟَﻪ اﻻ ﻫﻮ وان ﻳﺮِدكَ ﺑِﺨَﻴﺮٍ ﻓَﻼ رآد ﻟﻔَﻀﻠﻪ ﻳﺼﻴﺐ ﺑِﻪ ﻣﻦ ﻳﺸَﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎدِه وﻫﻮ اﻟْﻐَﻔُﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢ
]ﯾﻮﻧﺲ[۱۰۷ :
)و اﮔﺮ اﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ زﯾﺎﻧ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ آن را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪهای ﺟﺰ او ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﯿﺮی ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﺶ او را رد ﮐﻨﻨﺪهای
ﻧﯿﺴﺖ؛ آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣرﺳﺎﻧﺪ و او آﻣﺮزﻧﺪۀ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ(
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻗَﺎل رﺑﻢ ادﻋﻮﻧ اﺳﺘَﺠِﺐ ﻟَﻢ] ﻏﺎﻓﺮ[۶۰ :
)و ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﻓﺮﻣﻮد ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ(
و ﺻﻠ اﻟﻪ و ﺳﻠﻢ ﻋﻠ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠ آﻟﻪ و ﺻﺤﺒﻪ اﺟﻤﻌﯿﻦ.
https://www.spa.gov.sa/2047028
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻠﻢ
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