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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٢ جون ٢٨

 

  دور کعبه؟ه يا تكرار طواف  ب آيا نماز خواندن در مسجدالحرام بھتر است و 

  

انحقيقت آنست که نماز در مسج ه از  دالحرام و طواف به دور کعبه ھر دوی آنھا دارای فضيلت بزرگی ھستند، چن ک

ِف «: جابر رضی هللا عنه روايت شده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود ِة أَْل َصالةٌ فِی اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَْفَضُل ِمْن ِمائَ

  .»َصالٍة فِيَما ِسَواهُ 

  .تر از يکصد ھزار نماز نسبت به ساير مساجد استنماز در مسجدالحرام افضل: يعنی

   ) .١١٢٩(األلبانی فی إرواء  الغليل  وصححه ) ١۴٠۶(وابن ماجه ) ١۴٢٨۴(حمد ا

  : ھمچنين از عبدهللا بن عمر رضی هللا عنه روايت است که گفت

د لم فرمودن بُو«: شنيدم که رسول خدا صلی هللا عليه وس َذااْلبَيِت أُْس اَف بِھَ ْن طَ َضُع       َم ٍة، ال ي ِق َرقَبَ اَن َكِعْت َصاهُ َك ًعا فَأَْح

َرى  ُع أُْخ َدًما َوال يْرفَ َسنَةً  قَ ا َح هُ بِھَ َب لَ ةً َوَكتَ هُ َخِطيئَ ُ َعْن طَّ هللاَّ ذی  . »إاِل َح ی صحيح        )٩۵٩( ترم انی ف  و صححه األلب

   .الترمذی 

رده را ه کند، اين طواف برای او بطواف ) کعبه(ھرکس ھفت بار به دور اين خانه : يعنی ه يک ب د آنست ک در (مانن

اھی را از  آزاد کرده باشد، ھيچ قدمی را بر نمی دارد و ديگری را بلند نمی کند مگر آن) راه خدا ال گن ه خدای متع ک

  .»او پاک می کند و برايش حسنه ای می نويسد

  : هللا در اين مورد گفتندةعالمه عبدالعزيز بن باز رحم

رد ) يعنی تفصيل(تفضيل نماز بر طواف يا طواف بر نماز محل نظر  « رای ف ه ب است؛ بعضی از اھل علم گفته اند ک

د،  افضل آنست که طواف زياد) کسی که مقيم مکه نيست(غريب  انی بخوان کند، زيرا او می تواند نماز را در ھر مک

ه  ا طواف جز در کعب ست، ام سجدالحرام ني د شد و نماز تنھا مختص به م ايز نيست(حاصل نخواھ و چون او       ) و ج

  .زودی از آنجا خارج و دور شود، پس به غنيمت گرفتن طواف اولی تر استه مقيم مکه نيست و قرار است ب

شتر        از بي ر نم از از جنس طواف افضلتر است، پس اگ را جنس نم از افضلتر است، زي يم مکه نم رد مق اما برای ف

   ) .١۶/٣۶٧(مجموع فتاوى الشيخ ابن باز . »تر استبخواند بھتر و افضل

  :الی در اين مورد گفتندؤو در پاسخ به س

  كردن؟ يا تكرار طواف آيا نماز خواندن در حرم بھتر است و 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

از « م نم ) سنت(در تفضيل بين اين دو اختالف نظر ھست، اما اولی آنست که ھر دو امر را با ھم جمع نمود؛ يعنی ھ

اه د و ھم طواف زياد کرد، تا ھر دو خير را با ھم بزياد خوانده شو رد، و بعضی از علم ه ءدست آورد و جمع ک  گفت

  : اند

اء  ستند(فضيلت طواف در حق غرب ه ني ه اھل مک سانی ک ه ) ک ه کعب ا در سرزمينھای خود ب را آنھ شتر است، زي بي

ادامی) برای آنھا(دسترسی ندارند، پس  ه مستحب است که زياد طواف کنند م اک ستند، و گروھی از علم  ء در مکه ھ

  .نماز را بر طواف برتر دانسته اند

تا       ) و مقيم مکه نباشد(را و ھم ديگری را زياد انجام داد، ھر چند که فرد غريب باشد  و افضل و اولی آنست که ھم آن

  . السابع عشرمجموع فتاوى و مقاالت متنوعة الجزء. »کدام از آن دو را از دست ندھد که فضل ھيچ آن

  

   

  

 


