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 » سعــيد افغانی –سعيـــدی « امــيـــن الدين داکترالحاج 
  ٢٠١۴ نومبر ١٧
  

 نماز جمعه در کليسا
  

  برای اولين بار نماز جمعه ٢٠١۴مبر  نو١۴  لمانان به تاريخمسنشر رسيد، ه  که از صدای امريکا بیمطابق به خبر

  . مشھور شھر واشنگتن بر پا نمودند یرا در کليسا

. اميدوارند نماز جمعه پيام برادری اديان را بفرستد: رھبران کليسا و شرکای مسلمان آن در اين ديدار مشترک گفتند 

  .کنند ی شان را توجيه میدين، نفرت و ستيزه جوئه از گيرد ک ی قرار میئاين پيام در مقابل افراطگرا ھا

رسم پرپا کردن نماز جمعه در کليسا پس از آن به ميان آمد که سال گذشته، ريف جينا کمپبل، رئيس عبادات مذھبی 

بر کليسا با ابراھيم رسول، سفير افريقای جنوبی يک محفل يادبود بين االديان را برای ارجگذاری از نلسن منديال، رھ

  .فقيد افريقای جنوبی و رھبر ضد اپارتائيد سازماندھی کردند

  :صدای امريکا می افزيد 

زيرا . فتدمسيح نيصحن کليسا طوری فرش گرديده بود که چشم نماگزاران در وقت نماز به صليب و نماد حضرت 

  .  قرار داشته باشدسمبول غيراسالمی  مسلمانان در ھنگام نماز به کعبه می ايستند و در مقابل آنان نبايد

ی در جامعۀ مسلمان امريکائی نماز جمعه در کليسا به معنی اين است که سه ميليون ابراھيم رسول گفت که برپائ

  .عمدتاً مسيحی خود را بيگانه حس نکنند

بايد از رساند که  دھد، پيامی را می را مسلمانان تشکيل می ی که بيشتر نفوس آنئاين اقدام ھم چنان به ساير کشور ھا

  .اقليت ھای ساير اديان مھمان نوازی کنند

که اين  با آن.  ملی واشنگتن است اما اين کليسای رسمی حکومت اياالت متحده نيستیکه نام آن، کليسا با وجود آن

سمبوليک با اھميت داشته و به گونۀ منظم مراسم  شود، ارزش کليسا که از سوی اعانه دھندگان خصوصی تمويل می

  . کند نند مراسم تحليف رئيس جمھور و مراسم جنازه را ميزبانی میرسمی ما

  

  :حکم شرعی در مورد نماز در کليسا

که در داخل آن کليسا تصاوير و  شرطیه نماز خواندن در کليسای نصاری جايز است، ب حکم شرعی ھمين است که

  ين است کهاته باشد، ھدايت اسالم  مجسمه وجود نداشته باشد، اگر در داخل کليسا مجسمه و تصاويری وجود داش

 .ن صورت   نماز خواندن در آنجا جايز نمی باشدآدر
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ا اَل َنْدُخُل «:  هللا نيز بابی را در کتاب خود با عنوانةامام بخاری رحم ُ َعْنُه إِنَّ اَلِة ِفی اْلِبيَعِة َوَقاَل ُعَمُر َرِضَی هللاَّ َباب الصَّ

َوُر َوَکاَن اْبُن َعبَّاٍس ُيَصلِّی ِفی اْلِبيَعِة إاِلَّ ِبيَعًة ِفيَھا َتَماِثيلَکَناِئَسکُْم ِمْن أَْجِل التَّ  : يعنی. آورده است» َماِثيِل الَِّتی ِفيَھا الصُّ

خاطر وجود مجسمه ھا و تصاويری که در داخل ه ما ب: حکم نماز در عبادتگاه و کليسا؛ عمر رضی هللا عنه گفته«

جز در کليسائی که در آن مجسمه ه و ابن عباس در کليسا نماز می خواند، ب. می شويمکليساھای شماست، داخل آن ن

  .»وجود می داشت

صومعه و بت خانه و آتشکده و ھمانند آنھا ھمگی در حکم کليسا «:  هللا در کتاب فتح الباری گفتهةحافظ ابن حجر رحم

  .»ھستند

  جا تمثالھا و تصاويری باشد، جايز نيست و بعضی از علماء که در آن بنابراين نماز خواندن در کليسای نصاری، چنان

  .را مکروه می دانند نماز خواندن در آنجا را ، با آن شرايط ،  حرام دانسته اند، ھرچند بعضی از علماء  نيز آن

حريم خاطر عموم ادله ای است که بر ته ی که در آن تماثيل و تصاوير است، بليل بر تحريم نماز در داخل کليسائد

مجسمه و تصاوير وارد شده و نيز داليلی که بيان می دارد مالئکه به مکانی که تصوير و مجسمه در آنجا باشند، داخل 

اَل َتْدُخُل اْلَماَلِئکَُة َبْيًتا ِفيِه «: که از ابی طلحه از پيامبر صلی هللا عليه وسلم روايت شده که فرمود نمی گردند، چنان

مالئکه به خانه ای که در آنجا سگ و تصوير باشد داخل «: يعنی.  )٢١٠۶(ومسلم ) ٣٢٢۵( بخاری .»َکْلٌب َواَل ُصوَرةٌ 

  .»نخواھند شد

  :امام ابن قدامه رحمه هللا گفته

ممانعت ندارد ، و حسن بصری و عمر بن عبدالعزيز و شعبی )  و عاری از نجاست(نماز خواندن در کليسای تميز  «

خاطر داشتن تصوير ه يز به آن رخصت و اجازه داده اند، ولی ابن عباس و امام مالک بو اوزاعی و سعيد بن عبدالعز

  ).۴٠٧/ ١(»  المغنی«. »..را مکروه می دانند آن

  هللا نماز خواندن در کليسائی که در آنجا تمثال و تصوير باشد را حرام می داند، چنانةولی شيخ االسالم ابن تيميه رحم

ا نماز در معبد و کليسا جايز است اگر در آنجا تصاوير باشد؟ و آيا می توان گفت که آنجا نيز آي: ال شدؤکه از ايشان س

  خانه خدا ھستند؟

ی ھستند که کليسا خانه ھائ و معبد و   خانه ھای هللا ھستند، خدا نيستند، بلکه تنھا مساجدۀآنجا خان«: جواب فرمودند 

 و اھل   اھل آنجاستۀمنزله ر آنجا ذکر خوانده می شود، ولی خانه بدر آنجا به هللا کفر می شود، ھرچند که گاھی د

  . عبادتگاه کفار استۀآنجا را کفار تشکيل می دھند، بنابراين آنجا خان

ه را ب صورت کل در مورد نماز خواندان نماز در کليسا و معبد، علماء به چندگروه تقسيم گرديده اند امام مالک آنه ب

ی أکه ر: و قول سوم. طور مطلق جايز دانسته انده را ب  و بعضی از فقھای حنابله آن طور مطلق ممنوع دانسته

اگر در آنجا  ی منصوص امام احمد نيز می باشد، اينست کهأصحيح منتسب به عمر ابن خطاب و غيره است، و ر

اشد داخل نمی شوند، و تصاويری وجود داشته باشد، نماز خوانده نمی شود؛ زيرا مالئکه به مکانی که تصوير داشته ب

 و ھمچنين عمر رضی هللا عنه  که تمامی تصاوير کعبه را نابود نکرد داخل نشدند پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيز تا آن

  ).۵٩/ ٢(» الفتاوی الکبری« . »که در آنجا تصاوير وجود دارد ما داخل کليساھای آنھا نمی شويم درحالی: گفته

  : که خالصه اين

ی که تصاوير و مجسمه در آنجا باشد را حرام می دانند و معابد و کليساھائعلماء  نماز خواندن در داخل عده ای از 

اما حتی اگر نماز خواندن در آنجا حرام ھم باشد، اين دليل بر باطل بودن نماز . را مکروه دانسته اند عده ای ديگر آن

و مجسمه در داخل کليسائی نماز خواند، نماز او باطل آنجا نيست، يعنی بالفرض که شخصی با وجود داشتن تصاوير 

  . مرتکب گناه شده است ولی نمازش صحيح است– بالفرض تحريم نماز در آنجا –نيست، ولی 
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 ت دائمی افتاء؛ نماز خواندن در مکانی که تصوير دارد را مکروه دانسته ولی حکم به صحت نماز داده اند، چنانھيأ

و نماز خواندن در مکانی که در آنجا تصاوير نصب يا آويزان شده باشد، .. «: نموده اندکيد أکه در فتوائی چنين ت

 ً " فتاوی اللجنة الدائمة" . » نماز گزار باشد، ولی نماز صحيح استۀ که آن تصاوير در جھت قبلمکروه است، خصوصا

)۵ /٣٧٧.(   

 يا ھر مکان ديگری که در آنجا تصاوير و مجسمه بنابراين خواندن نماز جمعه و يا ساير نمازھا در کليسا و يا معابد

که مقدور باشد که با پرده يا پارچه  ولی اگر تصاوير و تمثال وجود داشته باشد، چنان. وجود نداشته باشد، جايز است

ھتر ای آن تمثالھا و تصاوير را پوشانيده و مخفی کرد، ايرادی ندارد که نماز بخوانيد، و اگر اين امر مقدور نباشد، ب

اگر اين ھم مقدور است به مکانی برويد که عاری از ھرگونه تمثال و تصوير باشد و در آن مکان نماز بخوانيد، اما 

ی برای نماز خواندن پيدا نشد، پس می توانيد در ھمان مکان يا کليسا نماز جمعه يا ساير نمازھا را نبود و چنين جائ

  .اداء کنيد و انشاءهللا نماز صحيح است

  

  :بع ونگارشتـت

 » سعــيد افغانی –سعيـــدی « امــيـــن الدين داکترالحاج 

  جرمنی-  ق الرهـل   مرکز فرھنگی دحومسؤ  افغان وعات ستراتيـژيکرکز مطالـم رـديـم

 

  


