 ‐ 143261آﯾﺎ اﺟﺎزه دارد ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﯾﺎ ﻧﻔﻞ ﻃﻮاف را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ؟
ﺳﻮال
آﯾﺎ ﻧﻤﺎز در داﺧﻞ ﺣﺠﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃﻮاف در ﺧﺎرج از ﺣﺠﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﺠﺮ از آن ﺳﻮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸ از داﺧﻞ ﮐﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤرود .و آﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﻃﻮاف ﻣﺷﻮد و آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺣﺠﺮ )دﯾﻮار ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﻢ داﯾﺮه در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﮥ ﮐﻌﺒﻪ( ﺑﺨﺸ از ﮐﻌﺒﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﻮاف از داﺧﻞ آن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا
ﺷﺨﺺ ﻃﻮاف ﮐﻨﻨﺪه اﻣﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ دور ﺧﺎﻧﮥ ﮐﻌﺒﻪ ﻃﻮاف ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨ از ﺑﯿﺮون ﻫﻤﮥ آن .ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ) (46597ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ در ﻃﻮاف ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻻت رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ﯾﻌﻨ ﭘ در ﭘ و ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﯿﻪ و ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ اﻧﺪک اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ،ﻣﺮ آنﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض آﻏﺎز ﺷﻮد ﯾﺎ ﺟﻨﺎزهای ﺑﺮای ﻧﻤﺎز آورده ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
اول ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآورد و ﺳﭙﺲ ﻃﻮاﻓﺶ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮐﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧ از ﻓﻘﻬﺎ درﺑﺎرۀ ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻮاف را ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻧﺎﻓﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺗﺮ ﯾﺎ ﺗﺮاوﯾﺢ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺘﺮﺳﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ ﯾ ﺳﻨﺖ ﻣﻮﮐﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دو رﮐﻌﺖ ﻗﺒﻠﯿﮥ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﯾﺎ آنﮐﻪ ﻃﻮاف ﻧﻔﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻃﻮاف ﻓﺮض ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻓﺮض و ﺟﻨﺎزه ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺷﻮد.
ﺣﻄﺎب ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻃﻮاف ﻓﺮض را ﺟﺰ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ در ﺣﺎل ﻃﻮاف واﺟﺐ ﺑﻮد و ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد و دو رﮐﻌﺖ ]ﻗﺒﻠﯿﮥ[ ﺻﺒﺢ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻃﻮاف را ﺑﺮای آن ﻗﻄﻊ ﻧﻤﮐﻨﺪ .آری؛ در ﺳﻤﺎع اﺷﻬﺐ
اﯾﻦ را ﮐﻮﭼ داﻧﺴﺘﻪ ]ﯾﻌﻨ رﺧﺼﺖ داده[ ﮐﻪ ﻃﻮاف ﺗﻄﻮع را اﮔﺮ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ دو رﮐﻌﺖ ]ﻗﺒﻠﯿﻪ[ ﻓﺠﺮ را از دﺳﺖ دﻫﺪ ،ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ
ﺳﭙﺲ ﻃﻮاﻓﺶ را اداﻣﻪ دﻫﺪ )ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ.(۷۷ /۳ :
اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻮاﻻت و ﭘ در ﭘ ﺑﻮدن را ﺷﺮط ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻓﻌﯿﺎن ـ ﺑﺮای ﻣﺮاﻋﺎت اﺧﺘﻼف درﺑﺎرۀ وﺟﻮب ﻣﻮاﻻت،
ﻗﻄﻊ ﻃﻮاف ﺑﺪون ﻋﺬر را ﻣﺮوه داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
در ﺣﺎﺷﯿﺔ ﻗﻠﯿﻮﺑ وﻋﻤﯿﺮة آﻣﺪه اﺳﺖ :در ﺣﺎل ﻃﻮاف ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﺗﻒ اﻧﺪاﺧﺘﻦ و در آوردن ﺻﺪای اﻧﺸﺘﺎن و در ﻫﻢ
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ﮐﺮدن آن و اﻧﺪاﺧﺘﻦ دﺳﺘﺎن و ﮔﺮﻓﺘﻦ آن از ﭘﺸﺖ ﻣﺮوه اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻃﻮاف در ﺣﺎل ﻓﺸﺎر ادرار و ﻣﺪﻓﻮع… و ﻗﻄﻊ
ﻃﻮاف ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾ ﯾﺎ ﻧﺎﻓﻠﻪ ﯾﺎ ﺳﺠﺪۀ ﺗﻼوت ﯾﺎ ﺳﺠﺪۀ ﺷﺮ و ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻋﺬر ﻧﺪارد ﻣﺮوه اﺳﺖ.
ﻧﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻮع ) ،(۶۵ /۸اﻟﻤﻐﻨ ،۱۹۷ /۳) ﻣﻄﺎﻟﺐ أوﻟ اﻟﻨُﻬ.(۳۹۹ /۲) 
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﺳﻮال :اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﻓﺮﯾﻀﻪ در اﺛﻨﺎی ﻃﻮاف اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره آرای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ دارﻧﺪ:
ﺑﺮﺧ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ ﻃﻮاف ﻧﻔﻞ ﺑﺎﺷﺪ آن را ﻗﻄﻊ ﻣﮐﻨﺪ و وارد ﻧﻤﺎز ﻣﺷﻮد زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎز اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪ ﻧﻤﺎزی ﺟﺰ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﻧﯿﺴﺖ و در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻃﻮاف ﻧﺎﻓﻠﻪ )ﻏﯿﺮ واﺟﺐ( ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض آن را
ﻗﻄﻊ ﻣﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎز ﻓﺮﯾﻀﻪ را آﻏﺎز ﻣﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ]ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ،ﻃﻮاﻓﺶ را[ اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻃﻮاف ﻓﺮض ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن
اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ]ﺟﻤﺎﻋﺖ[ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
ﮔﺮوﻫ دﯾﺮ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﻮاﻻت ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻮاف را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﻦ دورﻫﺎی ﻃﻮاف ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪازد و ﮐﺎرش
اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾ ﻋﺒﺎدت ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺰای آن ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آن را ﯾ ﻋﺒﺎدت ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﺮ آنﮐﻪ دﻟﯿﻠ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻗﻮل راﺟﺢ و ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎ
ﺷﺪن ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ،ﻃﻮاﻓﺶ را ﺑﻪ ﻧﯿﺖ رﺟﻮع و اداﻣﮥ آن ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺗﺮک ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻃﻮاﻓﺶ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ـ و ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﻃﻮاﻓﺶ را ﻫﻨﺎم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺠﺮ ﻗﻄﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ـ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﻤﺎز آﯾﺎ از ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻃﻮاﻓﺶ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ ﯾﺎ آن دور را از ﻧﻮ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ؟
ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﻮلاﻧﺪ :ﻣﺸﻬﻮر در ﻣﺬﻫﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن دور را از ﻧﻮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻃﻮاﻓﺶ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و
آنﭼﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺮار ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا اﮔﺮ اﻧﺠﺎم دوﺑﺎره را واﺟﺐ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﯾ ﻋﺒﺎدت را دو
ﺑﺎر واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل و ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻧﺪارد.
ﺳﺆال :آﯾﺎ اﺟﺎزه دارد ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﻃﻮاﻓﺶ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ؟
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ﻇﺎﻫﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آری ،اﺟﺎزه دارد .زﯾﺮا ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺎﺻﻠﮥ ﭼﻨﺪاﻧ ﺑﯿﻦ ﻃﻮاف او ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد
و اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷ اﺳﺖ« )اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ.(۲۷۶ /۷ :
از ﺟﻤﻠﮥ آنﭼﻪ درﺑﺎرۀ اﻓﺘﺎدن ﻓﺎﺻﻠﮥ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻃﻮاف از ﺳﻠﻒ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻧﻘﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﯿﻞ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ را دﯾﺪم ﮐﻪ در روزی ﮔﺮم ﺳﻪ دور از ﻃﻮاﻓﺶ را اﻧﺠﺎم داد ،ﺳﭙﺲ ﮔﺮﻣﺶ ﺷﺪ ﭘﺲ وارد ﺣﺠﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻤ اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﮐﻨﺪ .ﻧﺎ :اﻟﻤﺼﻨﻒ اﺑﻦ أﺑ ﺷﯿﺒﺔ ) ،(۴۵۴ /۴اﻟﻤﺤﻠ ﺑﻦ ﺣﺰم ).(۲۱۹ /۵
ﺧﻼﺻﻪ آنﮐﻪ :در ﻃﻮاف ،ﻣﻮاﻻت ﯾﻌﻨ ﭘ در ﭘ اﻧﺠﺎم دادن ﻻزم اﺳﺖ و ﻃﻮاف را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻤﺎز ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ﻣﺮ آنﮐﻪ
ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺗﺮﺳﺪ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ را از دﺳﺖ دﻫﺪ اﺟﺎزه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻃﻮاﻓﺶ
ﻧﻔﻞ اﺳﺖ ﯾ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎورد زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر وﻗﺖ زﯾﺎدی ﻧﻤﺑﺮد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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