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ﺑﺮای او ﻧﻤﺎزش را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺳﻮال
در ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﯾ از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز درﮔﺬﺷﺖ ،آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻤﺎز را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﺻﻞ در ﻧﻤﺎز واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺶ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ از ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن اﻋﻤﺎل ﻧﻬ ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ﻳﺎاﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا اﻃﻴﻌﻮا اﻟﻪ واﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل و ﺗُﺒﻄﻠُﻮا اﻋﻤﺎﻟَﻢ
]ﻣﺤﻤﺪ۳۳ :
)ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ اﻟﻪ را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ]او[ را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺴﺎزﯾﺪ(.
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻌﺪی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :و ﺗُﺒﻄﻠُﻮا اﻋﻤﺎﻟَﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻬ از ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن اﻋﻤﺎل ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺑﺎ آنﭼﻪ ﻓﺎﺳﺪش
ﻣﺳﺎزد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدن و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی و ﻓﺨﺮ ﻓﺮوﺷ و رﯾﺎ ﻣﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺴ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل
ﻧﯿ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺳﺎزد و اﺟﺮش را از ﺑﯿﻦ ﻣﺑﺮد و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻬ از ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮدن اﻋﻤﺎل در ﻫﻨﺎم اﻧﺠﺎم آن ﻣﺷﻮد ﺑﺎ
ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن آن ﻋﻤﻞ ]در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم[ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﯾ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪۀ آن.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻧﻤﺎز و روزه و ﺣﺞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ داﺧﻞ اﺳﺖ و از آن ﻧﻬ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻗﻄﻊ ﮐﺮدنِ ﻓﺮض ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ« )ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺴﻌﺪی.(۷۸۹ :
وﺟﻮد ﻧﯿﺎز ﺿﺮوری ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب از اﯾﻦ ﻧﻬ ﻣﺴﺘﺜﻨ اﺳﺖ.
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در اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ اﻟﻮﯾﺘﯿﺔ ) (۵۱ /۳۴آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﻗﻄﻊ ﻋﺒﺎدت واﺟﺐ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ،ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻓﻘﻬﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻗﻄﻊ آن ﺑﺪون ﺳﺒﺐ ﺷﺮﻋ ﻧﻮﻋ ﮐﺎر
ﻋﺒﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﻋﺒﺎدت ﻫﻢﺧﻮاﻧ ﻧﺪارد و ﺑﺮای ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮدن ﻋﺒﺎدت ﻧﻬ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :و
ﺗُﺒﻄﻠُﻮا اﻋﻤﺎﻟَﻢ. 
اﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﯾ ﺳﺒﺐ روای ﺷﺮﻋ ،ﮐﺎری ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻧﻤﺎز را ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺎر ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﻪ اﻣﺮ
ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻨﺶ ﺷﺪه و ﺗﺮس از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟ ﻗﯿﻤﺘ ﯾﺎ دﯾﺮ ﻣﻮارد و ﻧﺠﺎت اﻧﺴﺎن درﻣﺎﻧﺪه و آﮔﺎه ﮐﺮدن ﺷﺨﺺ ﻏﺎﻓﻞ ﯾﺎ
ﺧﻮاﺑﯿﺪهای ﮐﻪ ﻣﺎری ﺑﻪ ﺳﻤﺖ او ﻣآﯾﺪ و ﻧﻤﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮔﻔﺘﻦ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز آﮔﺎﻫﺶ ﮐﺮد و ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻏﺮﯾﻖ ﯾﺎ
ﺗﺮس از ﺟﺎن ﯾﺎ ﺗﺮس از زﯾﺎن دﯾﺪن ﮐﻮدک ﺷﯿﺮﺧﻮار«.
ﺷ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺘﺎدن ﺷﺨﺺ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﺮده ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮگ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺶ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻣﺎن ﻧﺠﺎت ﺟﺎن او وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اوﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزش را ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﻪ
او ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﮐﻤ ﮐﺮدن ﺑﻪ او ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺠﺎت دادن ﺟﺎن او را از ﺑﯿﻦ ﻣﺑﺮد.
و اﮔﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﻨﺎرش ﻫﺴﺘﻨﺪ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ او از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ و اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﮥ
ﺑﺰرﮔ رخ داده و ﻣﺎﻧﺪن ﻣﯿﺖ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل در ﻣﯿﺎﻧﮥ ﺻﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺻﻒ ﻣﺷﻮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻧﻮﻋ ﺑ اﺣﺘﺮاﻣ و
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺮدن ﺣﺮﻣﺖ ﻣﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ آنﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد دور و ﺑﺮ او ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزﺷﺎن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯿﺖ را ﮔﻮﺷﻪای ﺑﺬارﻧﺪ و
ﺳﻌ ﮐﻨﻨﺪ او را ﺑﺎ آنﭼﻪ در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن اﺳﺖ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ آنﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﻓﺮﺿﺸﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺸﻐﻮل
آﻣﺎدهﺳﺎزی او ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻣﻮرد ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎز آنﭼﻪ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ـ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻗﺎﻋﺪۀ ﺷﺮﻋ آﻣﺪه اﺳﺖ ـ ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﺗﻌﺪادی از
ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻧﻤﺎزِ ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺷﺮﻋ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺟﺎ آورده ﻣﺷﻮد و ﻣﻌﻨﺎﯾ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻧﻤﺎز
ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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