 ‐ 128726ﺣﻢ اﻗﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ
ﺳﻮال
آﯾﺎ اﻋﻼن اﻗﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎز در ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮان در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ در ﺳﻨﺖ دﻟﯿﻠ ﺑﺮای
ﻣﻨﻊ از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ در اﻗﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎز وﺟﻮد دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﻋﻼن اﻗﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎز از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد و در ﺳﻨﺖ آﺛﺎری وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺗﻮان از آن ﺟﻮاز اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻓﻬﻤﯿﺪ:
۱ـ از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮﮔﺎه اﻗﺎﻣﻪ را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻧﻤﺎز ﺑﺮوﯾﺪ« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۶۳۶و ﻣﺴﻠﻢ ).(۶۰۲
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دال ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﻗﺎﻣﻪ از ﺧﺎرج ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﺷﺪه اﺳﺖ.
 ‐۲اﺑﻮداود ) (۵۱۰و ﻧﺴﺎﺋ (۶۶۸) از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :اذان در دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ دو ﺑﺎر دو ﺑﺎر ﺑﻮد و اﻗﺎﻣﻪ ﯾ ﺑﺎر ﯾ ﺑﺎر .ﺟﺰ آﻧﻪ ]در اﻗﺎﻣﻪ[ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺼﻼة را دو ﺑﺎر ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ
ﮔﺎه ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺼﻼة را ﻣﺷﻨﯿﺪﯾﻢ وﺿﻮ ﻣﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣرﻓﺘﯿﻢ« آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺴﺎﺋ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ .اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ اﻗﺎﻣﻪ از ﺧﺎرج ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻨﺪی در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺼﻼة را ﻣﺷﻨﯿﺪﯾﻢ وﺿﻮ ﻣﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و
ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣرﻓﺘﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻮدن ﻗﺮاﺋﺖ اﯾﺸﺎن ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮔﺎه
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ را ﺗﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ«.
۳ـ ﻣﺎﻟ در ﻣﻮﻃﺎ ) (۱۵۸از ﻧﺎﻓﻊ از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در ﺑﻘﯿﻊ ﺑﻮد اﻗﺎﻣﻪ
را ﺷﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن اﻗﺎﻣﻪ را در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون
از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺷﻨﯿﺪﻧﺪ.
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ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه و ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻃﺮاف ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :در دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻊ ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﮐﻤ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎز ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ
و ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺴﺠﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻋﻼﻣ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪن ﻧﻤﺎز.
وی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﺷﺮح اﻟﻌﻤﺪة آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﺳﻨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اذان و اﻗﺎﻣﻪ ﻫﺮ دو در ﯾ ﺟﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﭘﺲ اﮔﺮ در ﻣﺎﻧ اذان ﮔﻔﺖ ،ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ
اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ در ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣاﯾﺴﺘﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ از ﺳﺨﻦ ﺑﻼل اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،زودﺗﺮ از ﻣﻦ آﻣﯿﻦ ﻧﻮ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ و اﺑﻮداود.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه و دﯾﺮ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﯾﻦ را ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺣﺎل آﻧﻪ اﮔﺮ اﻗﺎﻣﻪ
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﯾ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ از اﯾﻦ ﻧﻤﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ از آﻣﯿﻦ ﻋﻘﺐ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .از اﯾﻨﺠﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﻗﺎﻣﻪ در
ﺟﺎﯾ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ آن را ﻣﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ ﯾﺎ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ اذان ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ
آن...
و از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﯾ از دو ﻧﺪا اﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اذان ﺑﻪ ﮔﻮش ﻏﺎﯾﺒﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای آﻧﻪ ﻫﺪف از اﻗﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﺷﺮوع ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،ﭼﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ دﯾﺮان.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻦ اﻗﺎﻣﻪ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ اذان ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ اذان ﺑﺮ روی ﻣﻨﺎره ﯾﺎ ﺟﺎﯾ دور از ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮد ،در ﺟﺎی دﯾﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺒﺎن ﻧﯿﺰ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ«.
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻧﯿﺰ در اﻟﻤﻐﻨ (۲۴۹ /۱) ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ زودﺗﺮ از ﻣﻦ آﻣﯿﻦ ﻧﻮ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده را ﺑﯿﻬﻘ در ﺳﻨﻦ ﮐﺒﺮی ) (۲۳ /۲و ﻧﻮوی در اﻟﺨﻼﺻﺔ )/۱
 (۳۸۲و اﺑﻦ رﺟﺐ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۴۸۹ /۴و آﻟﺒﺎﻧ در ﺿﻌﯿﻒ ﺳﻨﻦ اﺑ داود ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
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»ﺑﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺿﺮرش ﮐﻢﺗﺮ ﺳﺖ ﯾﻌﻨ اﻗﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎز در ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺷﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻣﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﻗﺎﻣﻪ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺷﻮﻧﺪ و وﺿﻮ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ]ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ[ ﻣروﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸ از ﻧﻤﺎز
ﯾﺎ ﻫﻤﻪاش را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ وﺿﻮ ﻧﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺖ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﻗﺎﻣﻪ از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ را ﻣﻨﻊ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ در دﻟﻢ ﺗﺮدﯾﺪ دارم ،زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن اﻗﺎﻣﻪ از ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ ﻧﯿﺰ وارد ﺷﺪه ،و اﯾﺸﺎن ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻫﺮﮔﺎه اﻗﺎﻣﻪ را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﺑﺎ آراﻣﺶ و وﻗﺎر ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻤﺎز
ﺑﺮوﯾﺪ و ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ رﺳﯿﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎی آوردﯾﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ را از دﺳﺖ دادﯾﺪ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﺻﺪای اﻗﺎﻣﻪ از ﺑﯿﺮون ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد«) .ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠ اﻟﺪرب(.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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