 ‐ 326070ﺣﻢ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎز ﻫﻨﺎم زﻟﺰﻟﻪ ﯾﺎ آﺗﺶﺳﻮزی و ﺣﻢ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﺪم ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎز ﻣﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻮال

ﺣﻢ ﮐﺴ ﮐﻪ در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎزش ﺣﺎدﺛﻪای رخ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﺎزش را ﻗﻄﻊ ﻧﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺠﺪ زﻟﺰﻟﻪای
رخ دﻫﺪ و ﻣﺮدم ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم در ﻧﻤﺎز ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و اﻣﺎم ﻧﻤﺎزش را ﻗﻄﻊ ﻧﻨﺪ و ﺳﻘﻒ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﻫﻤﻪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﺮک ﻧﻤﺎز در ﻫﻨﺎم زﻟﺰﻟﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮدﮐﺸ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟

ﺧﻼﺻﻪی ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﺮس از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮدش ﯾﺎ ﺑﮔﻨﺎه دﯾﺮی دارد و ﻣﺗﻮاﻧﺪ او را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎزش اداﻣﻪ
دﻫﺪ و اﮔﺮ اداﻣﻪ دﻫﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻣﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮد ﯾﺎ آﺳﯿﺒ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻫﻨﺎم ﻧﻤﺎزش ﺣﺎدﺛﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ ﯾﺎ آﺗﺶﺳﻮزی رخ دﻫﺪ و ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﯾﺎﻧ ﺑﻪ وی ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و
اﮔﺮ ﻧﻤﺎزش را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ﻧﺠﺎت ﻣﯾﺎﺑﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از آنﺟﺎ ﺑﺮﯾﺰد و در ﭘ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺣﺴﺐ آن ﻧﻤﺎزش را
ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﻤﺎن ﻫﻼﮐﺖ آنﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت دﯾﺮی از ﻫﻼﮐﺘ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮق ﺷﺪن ﯾﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﯾﺎ اﻓﺘﺎدن در ﭼﺎه ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزش را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻻ ﺗُﻠْﻘُﻮاْ ﺑِﺎﻳﺪِﻳﻢ اﻟَ اﻟﺘﱠﻬﻠُﺔ] ﺑﻘﺮه[۱۹۵ :
)و ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﻣﯿﻔﻨﯿﺪ(
و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ» :ﻧﻪ ]ﺑﻪ ﺧﻮد[ زﯾﺎن ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻧﻪ ]ﺑﻪ دﯾﺮان[ زﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ« ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ و
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۳۴۱و آﻟﺒﺎﻧ در »ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ« آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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در »ﮐﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع« ) (۳۸۰ /۱آﻣﺪه اﺳﺖ» :واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﻌﺼﻮم« ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﻤﺎن ﯾﺎ ﺻﻠﺢ ﯾﺎ اﻣﺎن ﻧﺎﻣﻪ را »از ﭼﺎه و
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن« ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎری ﮐﻪ ﻗﺼﺪ او را دارد »ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ« ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از »ﻣﺴﻠﻤﺎن« از آن ]ﺧﻄﺮ[ دور ﮐﺮد زﯾﺮا ﻫﺮ دو در
ﻋﺼﻤﺖ ﯾﺴﺎﻧﻨﺪ» .و« ﺑﺎﯾﺪ »ﻏﺮﯾﻖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ او را« ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶﺳﻮزی »ﻧﺠﺎت داد و ﺑﺮای آن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزش را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ« ﭼﻪ آن
ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻔﻞ و ﻇﺎﻫﺮا ﺣﺘ اﮔﺮ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ]و در ﺻﻮرت ﻧﺠﺎت ﺷﺨﺺ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ[ زﯾﺮا
ﻣﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﻗﻀﺎﯾﺶ ﺟﺒﺮان ﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﻼف ﻏﺮﯾﻖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ او ]ﮐﻪ اﮔﺮ دﯾﺮ ﺷﻮد ﺟﺎﻧﺶ را از دﺳﺖ ﻣدﻫﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان
ﻧﯿﺴﺖ[ »ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻗﻄﻌﺶ ﮐﻨﺪ« ﯾﻌﻨ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎزش را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﯾ ﻏﺮﯾﻖ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ :ﮔﻨﺎﻫﺎر
ﻣﺷﻮد و ﻧﻤﺎزش ]درﺳﺖ اﺳﺖ[ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﻋﻤﺎﻣﮥ ﺣﺮﯾﺮ«.
اﺑﻦ رﺟﺐ ﺣﻨﺒﻠ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﺘﺎده ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻟﺒﺎﺳﺶ را دزدﯾﺪﻧﺪ ،در ﭘ دزد ﻣرود و ﻧﻤﺎزش را رﻫﺎ ﻣﮐﻨﺪ.
و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﮐﺘﺎﺑﺶ از ﻣﻌﻤﺮ از ﺣﺴﻦ و ﻗﺘﺎده درﺑﺎرۀ ﻣﺮدی رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز اﺳﺖ و ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان
ﺳﻮاریاش ﺑﺮود ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻤﺎزش را رﻫﺎ ﻣﮐﻨﺪ.
و از ﻣﻌﻤﺮ از ﻗﺘﺎده رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از او ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﻣﺮدی در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز اﺳﺖ و ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐ ﮐﻨﺎر ﭼﺎه اﺳﺖ و ﺑﺘﺮﺳﺪ ﮐﻪ در
آن ﺑﯿﻔﺘﺪ ،آﯾﺎ ﻧﻤﺎزش را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﺎرﻗ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻔﺶﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮدارد؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎزش را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ.
و ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻔﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﯿﺰی را در ﺣﺎل ﺧﻄﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺑﺮود .اﯾﻦ را ﻣﻌﺎرﻓ
از او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﮔﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﺶ ﯾﺎ ﺳﻮاریاش را در ﺧﻄﺮ ﺳﯿﻞ ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﺑﻮد و ﺣﯿﻮان ﺳﻮاریاش رﻓﺖ اﮔﺮ ﻧﺰدﯾ ﺑﻮد ]در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز[ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ
ﻣرود ،اﮔﺮ روﺑﺮو ﯾﺎ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭙﺶ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ دور ﺑﻮد در ﭘ آن ﻣرود و ﻧﻤﺎزش را ﻗﻄﻊ ﻣﮐﻨﺪ.
ﻣﺬﻫﺐ اﺻﺤﺎب ﻣﺎ )ﺣﻨﺒﻠﯿﺎن( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻏﺮﯾﻘ دﯾﺪ ﯾﺎ ﮐﺴ را در آﺗﺶ دﯾﺪ ﯾﺎ دو ﮐﻮدک را دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل زدن
ﯾﺪﯾﺮﻧﺪ و ﻣﺎﻧﺪ آن و ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ را دﻓﻊ ﮐﻨﺪ ﻧﻤﺎزش را ﻗﻄﻊ ﻣﮐﻨﺪ و آن ﺧﻄﺮ را دﻓﻊ ﻣﮐﻨﺪ.

3/2

ﺑﺮﺧ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﺎﻓﻠﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض و ﻏﯿﺮ آن ﻣﺷﻮد.
اﺣﻤﺪ درﺑﺎرۀ ﮐﺴ ﮐﻪ از ﺑﺪﻫﺎرش ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻮﻟﺶ را دارد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣاﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺪﻫﺎر ﻣﮔﺮﯾﺰد ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﮔﻮﯾﺪ :در ﭘ او ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد ]و ﻧﻤﺎزش را ﻗﻄﻊ ﻣﮐﻨﺪ[.
اﺣﻤﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﮐﻮدﮐ را دﯾﺪ ﮐﻪ در ﭼﺎه ﻣاﻓﺘﺪ ﻧﻤﺎزش را ﻗﻄﻊ ﻣﮐﻨﺪ و او را ﻣﮔﯿﺮد.
ﺑﺮﺧ از اﺻﺤﺎب ﻣﺎ )ﺣﻨﺒﻠﯿﺎن( ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻧﻤﺎزش را در ﺻﻮرﺗ ﻗﻄﻊ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮدک ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﺮﮐﺘ اﻧﺪک ﻻزم ﺑﻮد ﻧﻤﺎزش را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﮐﻪ ﮐﻮدک در ﻧﺰدﯾ او ﺑﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز او
را ﺑﯿﺮد(.
اﺑﻮﺑﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ را درﺑﺎرۀ ﮐﺴ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﭘ ﺑﺪﻫﺎرش رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﮔﺮدد و ﻧﻤﺎزش را اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ.
ﻗﺎﺿ اﯾﻦ را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺘ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ ﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
و اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﻣﺗﻮان ﻣﺤﺘﻤﻞ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯿﻢ :او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺶ ﺗﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎرش ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﺷﻮد اﮔﺮﭼﻪ
ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ ]در رﻓﺘﻦ در ﭘ ﺑﺪﻫﺎر در ﻫﻨﺎﻣ ﻧﻤﺎز[ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ« )ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری اﺑﻦ رﺟﺐ.(۳۳۷ ‐ ۳۳۶ /۹ :
ﺧﻼﺻﻪ آنﮐﻪ:
ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮدش ﯾﺎ ﺟﺎن ﯾ اﻧﺴﺎن ﺑﮔﻨﺎه دﯾﺮ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎﺗﺶ دﻫﺪ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﮐﻨﺪ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎزش اداﻣﻪ دﻫﺪ و اﮔﺮ اداﻣﻪ دﻫﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻣﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﺮد ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﺪﯾﺪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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