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 ��م ا� ا����ن ا����م

 ينخ عالمه عبداهللا بن عبدالرحمن الجبرمقدمة حضرت شي

گوييم. وبعد: اين رساله را كه دربارة حكم نماز جمعه و  خداي يكتا را سپاس مي
بر اختصار و ترك اختالفات و مناقشات درباره امور  جماعت است، خواندم. عالوه

 اهميت، آن را در زمينه موضوعش مفيد يافتم.  بي
كنم. به اميد آن كه خداوند آن را براي  [شما را] به چاپ و انتشار آن سفارش مي

 كساني كه اراده فرموده است، سودمند گرداند. 

 وصلی اهللا علی حممد وآله وصحبه وسلم.

 به قلم
 اهللا بن عبدالرحمن الجبرينعبد

 . ق. ه 26/2/4121



 
 مقدمه

 للعاملني. ةاألمني املبعوث رمح ينصلی ونسلم علی النبللمتقني و ة والعاقباحلمدهللا رب العاملني

اما بعد يكي از امور تشديد كنندة غربت دين، سبك شمردن و تنبلي در زمينه نماز و 
اي كه بسياري از مردم، در  شد. به گونهبا عدم حضور در نماز جمعه و نماز جماعت مي

كنند. حتي  كنند و آن را به صورت جماعت در مساجد ادا نمي خواندن نماز سستي مي
 خوانند. بعضي از آنها به نماز جماعت در مسجد معتقد نيستند و آن را در خانه مي

از آنجايي كه داليل وجوب نماز جماعت و نماز جمعه را در كتاب و سنت بسيار 
فراوان ديدم، بيان آن براي برادران نمازگزارم را نصيحتي و امر به معروف يافتم. به همين 

 دليل آن را در قالب رسالة كوچكي تدوين كردم تا به آساني در ميان مردم منتشر شود.
خواهم كه اين عمل مرا بپذيرد و اميدوارم كه اين كار خالصانه براي  از خداوند مي

 و والدينم و همه مسلمانان را مورد مغفرت قرار دهد. رضاي او باشد و من،
 

  :نگارنده      
 عبدالعزيز بن محمد بن عبداهللا العريفي      
 . ق. ه 9/3/1421رياض      
 11736رياض  154260صندوق پستي     
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 وجوب نماز جماعت در مسجد

 !برادر مسلمانم
كه در زمينه خواندن نماز جماعت در بينيم  اي از مسلمانان را مي [در اين روزگار] عده

دانند خداوند ـ سبحانه ـ در قرآن كريم دربارة  كنند. عليرغم اينكه مي مساجد تنبلي مي
و به حفظ و اداي آن به صورت  ،و آن را بزرگ شمرده ،نماز سفارش فراواني نموده است

 جماعت امر نموده است. 

 مبني بر وجوب نماز جماعت قرآنداليلي از 

 ﴿فرمايد:  وند در قرآن ميخدا                        

﴾  :نمازها و [به ويژه] نماز ميانه [يعني عصر، كوشا باشيد همه در انجام «. ]۲۳۸[البقرة

 . »و] محافظت ورزيد و فروتنانه براي خدا به پا خيزيد
وند سستي و تنبلي در زمينه به پا داشتن نماز از صفات منافقين به شمار همچنين خدا

 ﴿فرمايد:  آورده است و مي                        

    ﴾  :؛ در حالى كه او آنها خواهند خدا را فريب دهند منافقان مي«. ]142[النساء

حالى  يدهد، و هنگامى كه به نماز برخيزند سر تا پاى آنها غرق كسالت و ب را فريب مي
 .»است

چگونه براي مسلمان رواست كه در حضور در مسجد و اداي نماز جماعت سستي و 
داند كه داليلي از قرآن و سنت بر وجوب نماز جماعت در  تنبلي كند، در حالي كه او مي

 كنم. كه بعضي از آنها را در اين رساله ذكر مي ،د داللت داردمسج
 از جمله: 
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﴿فرمايد:  خداوند مي                     

                            ﴾  :42[القلم-

شوند  كند، و دعوت به سجود مي روزي را كه خداوند ساق خود را برهنه مي«. ]43
چيز هيچ به توانند سجود كنند. (ساقي كه به جالل و كمال او اليق است و  اما نمي

س هر كند، پ ، در حديث آمده كه: پروردگار ما ساق خود را برهنه مي»شبهاتي ندارد
كنند، و كساني كه از روي ريا و سمعه  ي براي او سجده ميا همرد مؤمن و زن مؤمن

پشت آنان (مانند روند كه سجده كنند،  مانند و مي كردند، باقي مي در دنيا سجده مي
اين  *(متفق عليه)شود.  ايستد) و قادر به سجده كردن نمي الواري راست مي ءتخته

و خواري  تاز شدت شرمساري) به زير افتاده و ذلدر حالي است كه چشمهايشان (
شدند  ) دعوت به سجود مياتمام وجودشان را فراگرفته، آنها پيش از اين (در دار دني

 .»در حالي كه سالم بودند
گيرد. در حالي كه آنان به  و در روز قيامت خواري پشيماني و حسرت آنان را فرامي

ليرغم صحت و سالمتشان از انجام آن امتناع شدند، اما آنان ع سجده كردن خوانده مي
كردند. پس به همين دليل در آخرت، با عدم توانايي انجام آن [سجده] مجازات  مي
 شوند. مي

گويد: آنها به وسيلة اذان و اقامت به نماز واجب  در تفسير اين آيه مي :ابراهيم تيمي
 شدند. فراخوانده مي

شنيدند و  را مي »علی الفالح ي، حةالصال علی يح«گويد: آنها  مي :سعيد بن مسيب
 دادند. عليرغم اينكه صحيح و سالم بودند، جواب آن را نمي
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به خدا سوگند اين آيه فقط دربارة كساني كه از نماز تخلف «گويد:  كعب األحبار مي
پس براي كسي كه نماز جماعت را عليرغم توانايي برپاداشتن آن ترك ». كردند، نازل شد

 تر است. چه تهديدي از اين آيات، شديدتر و واضحكنند،  مي

﴿از جملة داليل ديگر آيه:                  ﴾  :البقرة]

نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و با نمازگزاران [به صورت جماعت] نماز «. ]۴۳
 .»بخوانيد

﴿شاهد اول:       ﴾  نصي دربارة وجوب نماز جماعت و مشاركت

بود، كافي بود كه  باشد. چنانچه قصد، فقط برپا داشتن نماز مي نمازگزاران در نماز مي

﴿بگويد:     ﴾. 

﴿ باشد: يكي از ديگر آياتي كه بر اين امر داللت دارد. اين آيه مي        

                              

                         ﴾  :102[النساء[ .

دارى بايد مسلمانان به  هنگامي كه در ميان آنها هستي و براي آنها نماز جماعت برپا مى«
ى با حمل اسلحه با تو به نماز بايستند، سپس هنگامى ا هدو گروه تقسيم شوند، نخست عد

شد، تو در جاى خود توقف كه اين گروه سجده كردند (و ركعت اول نماز آنها تمام 
گردند و در  كنى) و آنها با سرعت ركعت دوم را تمام نموده و به ميدان نبرد باز مى مى

گيرند و با  ند، جاى گروه اول را ميا هايستند و گروه دوم كه نماز نخواند برابر دشمن مي
ته باشند و بر گزارند، گروه دوم نيز بايد وسايل دفاعي و اسلحه را با خود داش تو نماز مي

 .»زمين نگذارند
وجه داللت اين آيه اين است كه خداوند اداي نماز جماعت در حالت جنگ را واجب 

كه اين امر در حالت صلح به طريق اولي واجب است. اگر با فردي در زمينه  ،كرده است
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جنگند و مورد تهديد آنان  شد، پس كساني كه با دشمن مي ترك نماز جماعت مسامحه مي
و اگر نماز جماعت  ،گرفتند پوشي بيشتر قرار مي بايست مورد اغماض و چشم تند ميهس

بود. چنانچه فرض  مستحب بود، وجود عذر خوف [از دشمن] موجب جواز ترك آن مي
رفت.  اي، فرض بودن آن از بين مي بايست با اقامه آن از سوي عده ترديد مي كفايه بود، بي

 ين است.پس بنابراين، نماز جماعت فرض ع

 داليلي از سنت مبني بر وجوب نماز جماعت
روايت شده است كه فرمودند:  صاز پيامبر سدر صحيحين به روايت از ابوهريره

م ةلقد مهمت أن آمر بالصال« زَ ، فتقام ثم آمر رجالً فيؤم الناس، ثم انطلق معی برجال معهم حُ

 »ق عليهم بيوهتم بالنارـ فأحر ةاجلامع يـ يعن ةيشهدون الصال من حطب إلی قوم ال
هم تا [نماز] برپا شود آنگاه به دترديد خواستم كه [مردم را] به برپايي نماز دستور  بي«

مردي دستور بدهم تا امامت مردم را [در نماز] برعهده گيرد. سپس با خود گروهي از 
ت] كنند به سوي مردماني ببرم كه در نماز [جماع هاي هيزم حمل مي مردان را كه بسته

 .0F1»هايشان را بر سرشان آتش بزنم كنند و خانه شركت نمي
هاي آنان با همة افراد و وسايلي كه در آن است، آتش  فقط به خاطر ترك واجب، خانه

ه سنت چشود. حديث (دربارة واجب بودن نماز جماعت واضح است. زيرا چنان زده مي
بود، با برپايي نماز  ض كفايي ميو اگر فر ،كرد بود، تارك آن را به آتش زدن تهديد نمي مي

 رفت). و كساني كه با ايشان بودن فرض بودن آن از بين مي صرتوسط پيامب
گويد: هرگز ممكن نبود مرتكب گناه صغيره را آتش مىود، چون  :الّمه ابن قيمع

 ترك نماز جماعت از گناهان كبيره است.

                                           
 اند. دهبخاري و مسلم آن را روايت كر -1
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هاي كساني كه از نماز  به آتش زدن خانه صگويد: (در اقدام پيامبر مي :ابن منذر
كردند. بارزترين بيان دربارة واجب بودن نماز جماعت وجود دارد. زيرا جايز  تخلّف مي

كند تهديد  كسي را كه از امر مستحبي يا امر غيرفرضي تخلف مي صنيست، پيامبر خدا
 كند.

اي «آمده وگفت:  صروايت شده است كه مرد نابينايي به نزد پيامبر ساز ابوهريره
و ». ول خدا من كسي را ندارم كه مرا به سوي مسجد راهنمايي كند و دست مرا بگيردرس

اش نماز بخواند، زماني كه برگشت  خواست كه به او اجازه بدهد تا در خانه صاز پيامبر
فرمود:  صگفت: بله پيامبر» شنوي؟ آيا صداي اذان (دعوت به نماز) را مي«از او پرسيد: 

 .1F1»پس به آن جواب بده«

آمد و گفت: اي  صروايت شده است كه وي به پيش پيامبر ساز عبداهللا بن ام مكتوم
و من نابينا  ،درندگان و حيوانات وحشي فراواني وجود دارد(مدينه) در شهر  ،رسول خدا
ام نيز [از مسجد] دور است. كسي را هم ندارم كه دست مرا بگيرد. آيا به من  هستم خانه
» شنوي؟ آيا صداي اذان را مي«فرمود:  صنماز بخوانم؟ پيامبرام  دهي در خانه اجازه مي

دهم [اين كار  پس آن را اجابت كن. زيرا من به تو اجازه نمي«فرمود:  صگفت: بله پيامبر

2Fرا بكني]

2. 
با اين  ،اين مرد نابينا دربارة مشكالت رفتن به مسجد و فقدان راهنما شكايت كرد

اش نماز بخواند. پس چگونه ممكن است  در خانهبه او اجازه نداد كه  صوجود پيامبر
اي  اين كار دربارة كسي كه داراي چشمان و جسم سالمي است، جاي هيچ عذر و بهانه

دار  دربارة مردي كه در طول روز، روزه منيست. به همين دليل زماني كه از ابن عباس
شركت  تو جماع داري مشغول است، اما در نماز جمعه است، و در شب به شب زنده

                                           
 مسلم آن را روايت كرده است. -1

 وجود دارد. 644ابوداود، اين حديث را روايت كرده است كه در صحيح سنن ابن ماجه به شماره  -2
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گفت: اگر در چنين وضعيتي از دنيا برود، او در آتش است. فرد سؤال كننده پس  ،كند نمي
 . از يك ماه دوباره اين سؤال را از او پرسيد، پس او دوباره گفت: (او در آتش است)

درباره اين مردي كه اين دو عبادت را  مبود، ابن عباس اگر نماز جماعت واجب نمي
 كرد. بود، حكم دخول در آتش جهنم را صادر نميبا هم انجام داده 

فلم  ةمن سمع املنادي بالصال«فرمود:  صروايت شده است كه پيامبر ماز ابن عباس

 ةخوف أو مرض مل تقبل منه الصال؟ قال: ـ يمنعه من اتباعه عذر ـ قيل و ما العذر يا رسول اهللا

ر در نماز جماعت عذري كسي كه صداي مؤذن را بشنود و براي عدم حضو« »یصلّ  يالت

خواند، مورد قبول واقع  اش] مي مانند ترس يا بيماري نداشته باشد، نمازي كه [درخانه
 .3F1»گردد نمي

من سمع النداء، فلم «فرمود:  صروايت شده است كه پيامبر معباسهمچنين از ابن 

شنود، اما به سوي يا اذان] را ب ،كسي كه نداي [دعوت به نماز« »من عذر إالَّ ، ةصال يأتيه! فال

 .4F2»شود، مگر آنكه عذري داشته باشد پس نماز او قبول نمي ،آن نرود
توان از  اي كه نمي علت داللت اين امر آن است كه اين حديث صريح است. به گونه

و در حاليكه سنت اين گونه  ،شركت در نماز جماعت سرباز زد، مگر آنكه عذري داشت
 ذر آن را ترك كرد.توان بدون وجود ع نيست. زيرا مي

گوش انسان از سرب مذاب پر شود بهتر از آن دو ترديد اگر  گويد: بي مي سابوهريره
 است كه صداي مؤذن را بشنود، سپس جواب آن را ندهد.

                                           
 اند. ابوداود، ابن حبان در صحيحش و ابن ماجه آن را روايت كرده -1

فته است : به شرط ابن ماجه در سنن آن را روايت كرده است. حاكم آن تخريج و درباره آن گ -2
 ة کتاب الصالنيحيعلی الصح كاملستدراند. نگاه:  صحيحين، صحيح است اما آن را تخريج نكرده

)۱/۲۴۵(. 
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اجلفاء كل اجلفاء والكفر «فرمود:  صت شده است كه پيامبررواي مأنساز معاذ بن 

كفر، نفاق و جفاي بزرگي است، « .»جييبه فال ةإلی الصال ياهللا يناد يوالنفاق من سمع مناد

دهد، اما دعوت او را  اگر كسي صداي منادي خداوند را بشنود كه به سوي نماز ندا مي
 .»اجابت نكنند

بحسب املؤمن من الشقاء «فرمود:  صدر روايت طبراني آمده است كه رسول خدا

من هيچ بدبختي و نااميدي براي مؤ«: »جييبه فال ةأن سمع املؤذن يثوب بالصال ةواخليب

خواند و آنها را  آن نيست كه صداي مؤذن را بشنود كه مردم را به سوي نماز ميز بزرگتر ا

 .5F1»كند، اما او دعوتش را اجابت نكند جمع مي
خواهد فردا ـ يعني  يت شده است كه فرمود: كسي كه ميروا سمسعوداز عبداهللا بن 

روز قيامت ـ در حاليكه مسلمان است، خداوند را مالقات كند، پس بايد بر اين نمازهاي 
شود، محافظت كند، زيرا خداوند براي پيامبرتان  گانه كه به سوي آنها دعوت مي پنج

هاي هدايت هستند و اگر  هاي هدايت را مقرر فرموده است و اينكه آنها از سنت سنت
خواند ـ  اش نماز مي هايتان نماز بخوانيد، ـ همچنانكه اين متخلف در خانه شما در خانه

ترديد، گمراه  اند و اگر سنت پيامبرتان را ترك كنيد، بي سنت پيامبرتان را ترك كرده
ان همگي شود. در ميان ما [اصحاب پيامبر] جز منافقي كه نفاق او آشكار بود يا بيمار مي

كردند. فرد بيمار را در حالي كه دو مرد بازوان او را گرفته  در نماز جماعت شركت مي

6Fآوردند تا در صف براي اداي نماز جماعت بايستد) بودند، به مسجد مي

2. 
وجه داللت اين روايت آن است كه تخلف از حضور در نماز جماعت را از عالمات 

 هاي نفاق ترك مستحب و انجام مكروه نيست. متو از عال ،منافقان آشكار دانسته است

                                           
 اند. احمد و طبراني آن را روايت كرده -1

 مسلم آن را روايت كرده است. -2
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 وجوب نماز جماعت در مساجد هدربار چند روايت از صحابه
روايت شده است كه گفت: چگونه گروههايي از  ساز اميرالمؤمنين عمر بن خطاب

پس به علت عدم حضور آنان گروهي ديگر نيز از حضور  ،كنند مردم از نماز تخلف مي
يا كساني را به سوي آنها  ،نند. پس يا بايد در نماز حضور يابندز در نماز سرباز مي

 فرستم تا گردنهاي آنان را بزند. مي
ترين امر شما در  همچنين به سوي امراء در واليات مختلف سرنوشت كه مهم سايشان

نظر من نماز است. پس كسي كه بر انجام آن محافظت كند، در حقيقت دينش را حفظ 
آن را از دست بدهد، پس زيان از دست دادن آن از ديگر امور  و هر كس ،كرده است

و يكي از راههاي محافظت نماز، اقامه آن به صورت جماعت در مساجد  ،زيانبارتر است
 باشد. مي

يد: كسي كه صداي مؤذن را بشنود اما به سوي آن نشتابد، فرما مي محسن بن علي
 ود]. مگر آنكه فرد، عذري داشته باشد.ر كند [و باالتر نمي نماز او از سرش تجاوز نمي

يابد كه  گويد؛ (... كسي كه به طور شايسته در سنت تأمل كند در مي مي :ابن القيم
خواندن نماز در مساجد فرض عين است. مگر اينكه مانعي بوجود آيد كه به علت آن 
ترك نماز جمعه و جماعت جايز است. پس عدم حضور در مسجد ـ بدون وجود عذر ـ 

و همه احاديث و روايات بر اين امر  ،مانند ترك اصل جماعت بدون داشتن عذر استه
 اتفاق دارند).

كسي كه صداي مؤذن را بشنود اما او را اجابت نكند  :گويد مي لالمؤمنين عايشهام 
و همچنين به وسيلة او ارادة خير نشده است،  ،ترديد كار خيري را اراده نكرده است بي

 ي عذري باشد.مگر كسي كه دارا
يت شده است كه گفت: نماز همسايه مسجد، جز در مسجد قبول روا ساز علي

شود. از او پرسيده شد: همسايه مسجد كيست؟ گفت: كسي كه صداي مؤذن را  نمي
 .بشنود
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ي كه صداي مؤذن را بشنود اما كس :روايت شده است كه گفت ساشعرياز ابوموسي 
 اجابت نكند، پس نماز او پذيرفته نيست.بدون آنكه عذري داشته باشد، آن را 
بود  صرسول خداوالي مكه در زمان  كه سأسيدروايت شده است كه عتاب بن 

گفت؛ به خدا قسم هر گاه مطلع شوم كه يكي از شما از حضور در نماز جماعت در 
 زنم. زند، گردن او را مي مسجد سرباز مي

و همچنين  ،اند عد از آنها آمدهذكر اخبار و آثار رسيده از تابعين و كساني كه ب
 وجوب نماز جماعت در مساجد هاقوال مذاهب چهارگانه دربار

گويند: حضور در نماز جماعت در  ـ مي رحمهما اهللا ـعطا بن أبي رياح و احمد بن حنبل 
گويد: معتقدم كسي قادر به خواندن نماز جماعت  مي :مساجد فرض است. شافعي

گويد: حضور در نماز  مي :ا در مسجد نخواند. خطابيمسجد است، اجازه ندارد آن ر
بود، براي افرادي مانند ابن مكتوم و  جماعت در مساجد واجب است زيرا اگر مستجب مي

 ضعيفان و ناتوانان ديگر ترك آن سزاوارتر و اجازة آن رواتر بود.
توان در زمينه ترك نماز جمعه و جماعت از پدر اطاعت  يد: نميگو مي :اوزاعي

 رد.ك
فرزندش را از حضور در  ،گويد: اگر مادري به خاطر دلسوزي مي :حسن بصري

 منع كند، آن فرزند نبايد از وي اطاعت كند. ءنماز جماعت عشا
تعدادي از كساني كه به واجب بودن آن معتقدند عبارتند از: ابن خزيمه، بخاري، ابن 

قدامه، عالمه عالءالدين سمرقندي، حبان، أبوثور، ابن حزم، امام داود ظاهري، ظاهريه، ابن 
امام ابراهيم نخعي و امام و عامه مشايخ حنفيه، ابن منذر،  امام ابوبكر كاشاني حنفي، 

 عبدالبر مالكي.
باشد كه دربارة وجوب نماز  مي نو نصوصي از صحابه صاين احاديث رسول خدا

ست. آتش زدن هاي مختلف آمده ا و مجازات متخلف از آن به شيوه ،جماعت در مساجد
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هاي متخلفين، كشتن، عدم قبولي نماز، تهديد به دخول در آتش جهنم و اتهام نفاق  خانه
 ها هستند. از اين مجازات

و  ،ديگران رسيده است به نو صامبراين امر رواج پيدا كرده است و از اصحاب پي
است حتي از يك صحابي خالف اين امر روايت نشده است. پس آنچه بدان معتقديم آن 

 ،كه براي هيچ كس جايز نيست كه از حضور در نماز جماعت در مساجد خودداري كند
 مگر آنكه عذري داشته باشد.
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واجب بودن نماز جمعه و مجازات كسي كه از حضور در آن سرباز 
 زند مي

نماز جمعه: بر هر مرد مسلمان، بالغ، عاقل، آزاد و مقيمي واجب است كه دربارة آن 
مبني بر وجوب آن و هشدار به كسي كه بدون داشتن عذر در انجام آن داليل فراواني 

زند. از جمله داليل وجوب آن آيه  و از حضور در آن سرباز مي ،كند سستي و تنبلي مي

﴿ باشد: زير مي                             

               ﴾  :براي اي مؤمنان! هنگامي كه « .]۹[اجلمعة

روز جمعه اذان گفته مىشود به سوي ذكر خدا (خطبه و نماز) بشتابيد و خريد و فروش 
 .»را رها كنيد، اين براي شما بهتر است اگر مىدانستيد

كه اين امر به  ،داوند در اين آيات به تالش و شتابيدن به سوي نماز امر كرده استخ
مفهوم وجوب است. واجب شدن شتافتن فقط براي امر واجب است. در اين آيات 

از انجام نماز باز نمانند. آن خداوند، [مردم را] از معامله كردن منع كرده است تا به وسيلة 
ترديد مردم به خاطر آن از معامله و خريد و فروش  ، بيچنانچه نماز جمعه واجب نبود

 شدند. نهي نمي
ترديد خداوند، به مؤمنان دستور داده است  گويد: بي دربارة اين آيه مي :ابن كثير

 و تداوم بر آن گردهم آيند. ،براي انجام عبادت او در روز جمعه و اهتمام به آن

اعلمو أنَّ اهللا «خطبه خوانده و فرمود:  براي ما صگويد: پيامبر مي سجابر بن عبداهللا

هذا، إلی يوم  يهذا، من عام يشهر هذا، يف ييوم يف ،هذا يمقام يف ةقد افرتض عليكم اجلمع

حوداً هلا، فال ج ، وله إمام عادل أو جائر استخفافاً هبا أويأو بعد حيايت ، من تركها يفةالقيام

د كه بي ترديد خداوند نماز جمعه را در چنين بداني« »مرهأ مجع اهللا شمله وال بارک اهللا يف
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جايگاه، روز، ماه، و سالي تا روز قيامت واجب كرده است. هر كس در زمان حياتم يا پس 
از آن، با هدف خوار شمردن يا انكار آن، آن را ترك كند، در حاليكه امام عادل يا جائري 

مر آنها را بر ايشان خجسته دارد پس خداوند، كار آشفته آنان را سر و سامان ندهد و ا
 .7F1»نگرداند

بر روي منبرش  صروايت شده است كه آن دو از پيامبر نو ابن عمراز ابوهريره 

واجلامعات أو ليختمن اهللا علی قلوهبم ثم ليكونن  ةلينتهنيّ أقوام عن ودعهم اجلمع«فرمود:  مي

يا  ،دارند برمي آيا آن گروهها از ترك كردن نماز جمعه و جماعت دست« »من الغافلني

 .8F2»ترديد از غافالن خواهند بود سپس بي ،زند هايشان مهر مي خداوند بر قلب
عياض گويد: (معناي ختم، مهر كردن و پوشاندن است ... قاضي  مي :امام نووي

گويد: متكلمان در اين باره هم بسيار اختالف دارند. به او گفته شده است كه ختم به  مي
ف و اسباب خير است. همچنين به او گفته شده است كه به معناي معناي از بين رفتن لط

 كه اين نظر بيشتر متكلمين اهل سنت است. ،خلق كفر در قلبهاي آنهاست

من ترک ثالث مجع هتاوناً هبا «ت شده است كه فرمودند: رواي صث از پيامبردر حدي

تنبلي ترك كند  هر كسي كه سه نماز جمعه را به خاطر سستي و« .»طبع اهللا علی قلبه

 9F3.»زد خداوند قلب او را مهر مي

ثالث مرات من غري  ةمن ترک اجلمع«: فرمودند صه پيامبرك كند يروايت م سابوقتاده

كسي كه سه بار نماز جمعه را بدون هيچ ضرورتي ترك كند، « »طبع اهللا علی قلبه ةرضور

 .10F1»زند خداوند قلب او را مهر مي

                                           
 ابن ماجه آن را روايت كرده است و اسناد آن ضعيف است. -1

 ه است.مسلم آن را روايت كرد -2

 اند. احمد، ابوداود، نسائي، ترمذي و ابن ماجه آن را روايت كرده -3
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كسي كه سه بار متوالي از شركت در نماز «ه گفت: شود ك ييت مروا مابن عباساز 
 .11F2»جمعه خودداري كند در حقيقت اسالم را به كناري نهاده است

كردند،  به گروهي كه از شركت در نماز جمعه امتناع مي صكه پيامبر سمسعوداز ابن 

 ةلقد مهمت أن آمر رجالً يصلی بالناس ثم أحرق علی رجال يتخلفون عن اجلمع«فرمود: 

گمان خواستم دستور دهم تا مردي امامت نماز مردم را برعهده گيرد سپس  بي« »وهتمبي

آتش بر آنان هايشان را  كنند، خانه بر كساني كه از حضور در نماز جمعه خودداري مي

 .12F3»بزنم
داري  روايت كرده است كه دربارة فردي كه به شب زنده مترمذي از ابن عباس

د. كند، از او سؤال ش گيرد اما در نماز جمعه شركت نمي پردازد و روزها را روزه مي مي
 كه در صفحات قبل نيز ذكر گرديد. .»او در آتش است«ابن عباس گفت: 

از محمد بن عبدالرحمن بن زراره روايت شده است كه گفت از عمويم [يحيي بن 

يأهتا؛  فلم ةفمن سمع النداء يوم اجلمع«فرمود:  صسعد بن زراره] شنيدم كه گفت: پيامبر

كسي كه « .»ا، طبع اهللا علی قلبه وجعل قلبه قلب منافقثم سمعه فلم يأهتا، ثم سمعه فلم يأهت

در روز جمعه سه بار صداي منادي [مؤذن] را بشنود اما آن را اجابت نكند، خداوند بر 
 .13F4»قلب او مهر خواهد زد و قلب او را تبديل به قلب منافق خواهد كرد

                                                                                                             
 امام احمد آن را روايت كرده است. -1

 ابويعلي آن را به صورت موقوف و با اسناد حسن روايت كرده است. -2

 اند. مسلم و حاكم آن را روايت كرده -3

 بيهقي آن را روايت كرده است. -4
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 ةرواح اجلمع«فرمود:  صروايت شده است كه پيامبر لحفصهاز ام المؤمنين 

رفتن به نماز جمعه براي هر فردي كه به بلوغ رسيده است « .»واجب علی كل حمتلم

 .14F1»واجب است
امام اجماع: همة مسلمانان بر واجب بودن نماز جمعه اجماع دارند. ابن المنذر، اجماع 

 ت.بر فرض عين بودن نماز جمعه را ذكر كرده اس ءعلما
 گويد: با اجماع مسلمانان نماز جمعه، فرض عين است. ابن عربي مالكي مي

 گويد: مسلمانان بر وجوب نماز جمعه اجماع [و اتفاق] دارند. ابن قدامه در المغني مي
آن بدون هيچ امروز بر فرض بودن  تا صخداگويد كه از زمان رسول  عيني مي

 انكاري اجماع دارند.
 افعي بر آن است كه نماز جمعه فرض عين است.يد: مذهب شگو مي :نووي

و بترس كه اين امر بسيار  ،پس اي بندة خدا از نتيجة تساهل در نماز جمعه پرهيز كن
 خطير و مهم است.

اي برادر مسلمان و فاضل بدان كه غايت و هدف از وجود ما در اين زندگي فاني، 

﴿ فرمايد: ي ميباشد. خداوند تعال همان عبادت خداوند ـ عزّ وجل ـ مي      

                       ﴾  :56[الذاريات-

جن و انس را نيافريدم جز براي اين كه عبادتم كنند*و هرگز از آنها روزي من « .]57
 .»را اطعام كنندنمىخواهم، و نمىخواهم م

اين تصريح پروردگار ـ عزّ وجل ـ به آن است كه آنها براي عبادت او آفريده شدند. 
اند، اهتمام ورزند و از دنياي فاني كه پايان پذير و  پس بايد به آنچه براي آن آفريده شده

 محل عبور است روي گرداند.

                                           
 اند. اين حديث صحيح است. ابن خزيمه آن را روايت كردهنسائي، ابوداود و  -1
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اي پنجگانه در مساجد برادرم تو را به تقواي خدا ـ عز وجل ـ و محافظت بر نمازه

﴿ فرمايد: كنم. خداوند تعالي مي توصيه مي                    

       ﴾  :آنگونه كه حق تقوى و پرهيزكاري اي مؤمنان، « .]102[آل عمران

 . »است از خدا بپرهيزيد
و بدان كه توبه واجب است.  ،ن عمر تو در حال كم شدن و نه زياد شدن استبدا

﴿ فرمايد: خداوند تعالي مي                   ﴾  :8[التحريم[. 

 .»اي خالص توبهسوى خدا توبه كنيد، اي مؤمنان! به «
 ،ات را بگشايد خواهم كه سينه از خداوند تعالي مي ،مسلمانمگوييم: اي برادر  در پايان مي

و در برپاداشتن نماز جماعت كمك  ،و تو را به راه حق هدايت ،و قلبت را نوراني نمايد
 .كه او بر انجام هر امري تواناست ،كند

 صلی اهللا وسلم علی نبينا حممد وعلی آله وصحبه أمجعني.و
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