 ‐ 279049ﻃﻮاف ﻋﻤﺮه را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﯾﺎ وارد ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺷﻮد؟
ﺳﻮال
ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﺮه و ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺶ از اذان وارد ﺣﺮم ﻣ ﺷﺪه آﯾﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای از دﺳﺖ ﻧﺪادن اﺟﺮ ﻗﯿﺎم ﺑﺎ اﻣﺎم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﻤﺎزش ،اداﻣﮥ ﻋﻤﺮه را ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﻨﺪ ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺎری ﻃﻮاف ﻣﮐﺮد ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭘﺲ از آﻧﻪ وارد ﻣﺴﺠﺪ ]اﻟﺤﺮام[ ﺷﺪ در آﻏﺎز ﻃﻮاف ﮐﺮد و ﭘﯿﺶ از آن
ﺗﺤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻧﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺗﺤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻃﻮاف ﮐﻌﺒﻪ اﺳﺖ.
از ﻋﺮوه از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﻨﺎم رﺳﯿﺪن
اﻧﺠﺎم داد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﻃﻮاف ﮐﺮد« ﺑﺨﺎری ) (۱۶۱۴ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۲۳۵
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎﻧﺮ اﺳﺘﺤﺒﺎب آﻏﺎز ﺑﺎ ﻃﻮاف ﺑﺮای ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ]ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام[ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﺤﯿﺖ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧ از ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ زن زﯾﺒﺎ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﻒ را ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﯾﺪه ﺷﻮد را اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ اﮔﺮ روز ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪه
ﻃﻮاف را ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪازد.
و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺗﺮﺳﺪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﯾﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﺮض ﯾﺎ ]ﺳﻨﺖ[ ﻣﻮﮐﺪ ﯾﺎ ﻓﻮت ﺷﺪه را از دﺳﺖ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪم
ﺑﺮ ﻃﻮاف ﻫﺴﺘﻨﺪ« ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ).(۴۷۹ /۳
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻮﮐﺪه ﺑﺮ ﻃﻮاف ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
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ﻫﺮﮔﺎه وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ و ﻧﻤﺎز ﻓﺮﯾﻀﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎز ]ﻓﺮﯾﻀﻪ[ ﻓﻮت ﺷﺪهای ﺑﻪ ﯾﺎدش آﻣﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪ ،آن را ﺑﺮ ﻃﻮاف
ﻣﻘﺪم ﻣدارد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻓﺮض اﺳﺖ و ﻃﻮاف ﺑﺮای ﺗﺤﯿﺖ اﺳﺖ .و ﺑﺮای اﯾﻨﻪ اﮔﺮ در اﺛﻨﺎی ﻃﻮاﻓﺶ ﻧﻤﺎز اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪ آن را ﺑﺮای
ﻧﻤﺎز ﻗﻄﻊ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺨﺴﺖ اﻧﺠﺎم دادﻧﺶ اوﻟ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﺗﺮﺳﯿﺪ دو رﮐﻌﺖ ]ﻗﺒﻠﯿﻪ[ ﻓﺠﺮ ﯾﺎ وﺗﺮ را از دﺳﺖ دﻫﺪ ﯾﺎ
ﺟﻨﺎزهای آوردﻧﺪ ،آن را ﻣﻘﺪم ﻣدارد؛ زﯾﺮا اﯾﻨﻬﺎ ﺳﻨﺖﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮس از ﻓﻮت آن ﻣرود وﻟ ﻃﻮاف ﻓﻮت ﻧﻤﺷﻮد.
اﻟﻤﻐﻨ.(۳۳۷ /۳) 
از اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﺮ ﻃﻮاف ﻣﻘﺪم اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺳﻨﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮس از دﺳﺖ دادﻧﺶ
ﻣرود.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :آﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟ ﯾﺎ ﻣﻌﺘﻤﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮاف ﯾﺎ ﺳﻌ را ﺑﺮای ﻧﻤﺎز
ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ داد» :اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض اﺳﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮاف ﯾﺎ ﺳﻌ را ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ و
ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﯾﻦ رﺧﺼﺖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻌ ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺳﻌ ﯾﺎ ﻃﻮاف ﻣﺒﺎح اﺳﺖ و وارد
ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﻧﺎﻓﻠﻪ ﺑﻮد ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﺎم ﺷﺐ در ﺗﺮاوﯾﺢ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ـ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺳﻌ ﯾﺎ ﻃﻮاﻓﺶ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﺶ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﻃﻮاف را ﭘﺲ از ﻗﯿﺎم ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺳﻌ را ،ﺗﺎ ﺧﻮدش را از
ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻗﯿﺎم ﺷﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺤﺮوم ﻧﺴﺎزد«.
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی و رﺳﺎﺋﻞ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ) ۳۴۹ /۲۲ـ .(۳۵۰
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ:
ﮐﺴ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺶ از اذان ﻋﺸﺎء ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﻤﺮه وارد ﻣﺴﺞداﻟﺤﺮام ﺷﺪه ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﺮهاش را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﻫﻤﺮاه
اﻣﺎم ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪازد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ دو ﻓﻀﯿﻠﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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