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ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
إن اﳊﻤﺪ ﷲ ،ﻧﺤﻤﺪه وﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ وﻧﺴﺘﻐﻔﺮه وﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﴍور أﻧﻔﺴﻨﺎ

وﺳﻴﺌﺎت أﻋﲈﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﳞﺪه اﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﻪ وﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎدی ﻟﻪ وأﺷﻬﺪ أن ﻻ
إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﴍﻳﻚ ﻟﻪ وأﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪ ﹰا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪ ج ﻋﻠﯽ آﻟﻪ

وأﺻﺤﺎﺑﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﻟﯽ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ وﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﲈ ﻛﺜﲑا ... ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ:

ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه در ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ
ﺳﮫﻮی ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن ﺧﻄﺎی ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻄﻮر
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺒﺮان اﺷﺘﺒﺎه آنھﺎﺳﺖ
ً
آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،از اﯾﻨﺮو در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اوﻻ راهھﺎی ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ً
رﺳﯿﺪن ﺧﻄﺎ و ﺳﮫﻮ در ﻧﻤﺎز ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد و ﺛﺎﻧﯿﺎ اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺠﺪهی
ﺳﮫﻮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ ،ﻗﺴﻤﺖ اول ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮫﻢ
ﺧﺸﻮع و اﺳﺒﺎب و ﻣﻮاﻧﻊ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺸﻮع ﺟﺪای از اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺛﻮاب ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮع را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺪﻣﻪی ﮐﺘﺎب آوردهاﯾﻢ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﻗﺴﻤﺖ دوم ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻣﺘﻦ
اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ را ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪی »رﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺳﺠﻮد اﻟﺴﻬﻮ« ﻧﻮﺷﺘﻪی ،ﺷﯿﺦ ﻋﻼﻣﻪ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ /ﺗﻌﺎﻟﯽ -از ﻓﻘﮫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ -ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ در ﻧﻤﺎز

٢

اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ آورده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺳﻮال و ﺟﻮابھﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ از
ﮐﺘﺎب »ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ« ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ )و ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﮕﺮ( اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﯾﻢ و آن را ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪی رﺳﺎﻟﻪی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻠﺤﻖ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﺘﮫﺎی رﺳﺎﻟﻪی ﻣﺆﻟﻒ ،و ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮال و
ﺟﻮاب ،ﻧﮑﺎت ﻣﮫﻤﯽ از اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ذﮐﺮ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻠﯽ ﮐﺘﺎب دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﻄﺎﻟﺐ
آن در ذھﻦ آﺳﺎنﺗﺮ ﮔﺮدﻧﺪ .ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎورﻗﯽھﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ و ﮐﺘﺎب اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﯾﺎری
ھﯿﭽﮑﺪام از ﻣﺬاھﺐ ﻓﻘﮫﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﯽ ﻧﺼﺮت ﻣﺪﻟﻮل ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ
ﺑﺮ ﻣﺬھﺐ و ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ .ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺪون ﺗﻌﺼﺐ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺬاھﺐ راﯾﺞ ،و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﺒﻮی ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ رای ﺻﻮاب را ﺑﯿﺎﺑﺪ .واﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬھﺒﯽ ،از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺘﻪ و ھﻤﻮاره ﻓﺮاروی اﯾﻦ اﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪھﺎ و ﺳﻄﻮح
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وﻟﯽ روش ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻄﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ:
»ﺳﺨﻦ ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺒﻮل و ﯾﺎ رد ﮐﺮد ،ﺟﺰ ﺳﺨﻦ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
اﻣﺎم اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﺰ ﺣﻨﻔﯽ /ﺷﺎرح ﮐﺘﺎب »ﻋﻘﯿﺪه ﻃﺤﺎوی« رﺳﺎﻟﻪای دارد
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻻﺗﺒﺎع« ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎبّ ،ردی اﺳﺖ ﺑﺮ رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ھﻢ ﻋﺼﺮش ،اﮐﻤﻞ
اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺣﻨﻔﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل  ۷۸۶ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در آن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺬھﺐ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ /را ﺗﺮﺟﯿﺢ داده و دﯾﮕﺮان را
ﺑﻪ آن ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﺑﻦ اﺑﯽ ّ
اﻟﻌﺰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺒﮫﻢ و ﻣﺸﮑﻠﯽ را
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در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دﯾﺪ و دوﺳﺖ داﺷﺖ از ﺗﺮس ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﺬﻣﻮم و ﭘﯿﺮوی از ھﻮاھﺎی
ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ،آنھﺎ را ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ ّرد ،ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد .وی در اﯾﻦ ّرد
ﺑﻪ روش ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮده ﮐﻪ از ادب و ﻧﺰاﮐﺖ ،ﺣﺠﺖ ﻗﻮی ،آزاد اﻧﺪﯾﺸﯽ،
ﺳﻌﻪ ﺻﺪر ،دور از ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬﻣﻮم ،و ﺑﺎ رﻏﺒﺘﯽ ﮔﯿﺮا و ﺟﺬاب در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
دلھﺎ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﺪ.
او در ﺻﻔﺤﻪ  ۸۸از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و در آن ﺗﺪﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ اﻧﺪازه ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از آن ﺳﯿﺮاب ﺷﻮد و ھﻤﺮاه آن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ از ﻟﻐﺖ و ﻧﺤﻮ ﮐﻪ
ﮐﻼﻣﺶ را اﺻﻼح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮای ﻓﮫﻢ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﻼم ﺳﻠﻒ
ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻤﮑﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ھﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎ :ﺻﺤﺎﺑﻪ و
ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻌﺪ از آن ھﺮ اﻧﺪازه ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﺎن
ﺧﺎﺻﯽ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ آن
اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ در آن اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ادﻟﻪی آﻧﺎن ﺑﺪون ﺗﻌﺼﺐ و ﺗﺒﻌﯿﺖ از ھﻮای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦھﺎ ھﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺪاﯾﺘﺶ ﮐﻨﺪ ،ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ھﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ ﮔﻤﺮاھﺶ ﮐﻨﺪ ،دوﺳﺖ و ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ«.
ﻟﺬا ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﮐﺘﺎب )ﻗﺮآن( و ّ
ﺳﻨﺖ )اﺣﺎدﯾﺚ( ﺑﺎﯾﺪ ھﺪف اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ھﺮ
ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده و راھﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺮ ﻋﺎﻟﻢ و
ﻣﻔﺘﯽ و ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آرای ﻓﻘﮫﯽ ﺧﻮد دﻟﯿﻞ ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ و ﺻﺤﯿﺢ
ﺗﺮی داﺷﺖ ،رأی او ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﻣﺬھﺐ راﯾﺞ ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪی اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺬاھﺐ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ:
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ /ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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»ھﺮﮔﺎه ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ و ﺧﺒﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﻦ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ« .١
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ھﺮﮔﺎه ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ آن ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺬھﺐ ﻣﻦ اﺳﺖ« .
٢

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ /ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»از ﻣﻦ و از اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ و اﻣﺎم اوزاﻋﯽ و ﺛﻮری ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ
و از ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ و اﺣﮑﺎم و دﺳﺘﻮرات ﺧﻮد را از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن
ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﻧﺪ« .٣
ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻌﯿﻦ ،ﺑﺮای ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻓﻘﮫﺎ
داﺷﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻮن ﻓﻘﮫﯽ و ﺷﺮﻋﯽ و ﺳﺒﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺮدن اﻗﻮال
آنھﺎ را دارﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ از ﮐﺴﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻘﻂ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و از ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از اھﻞ ﻋﻠﻢ ،آﻧﮑﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ۡ َُ ََْۡ ّ ۡ
ُ ُ َ ََۡ َ
﴿ف�ٔل ٓوا أهل ٱ�ِك ِر إِن كنت ۡم � �عل ُمون﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ.[۴۳ :
»ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ از اھﻞ ذﮐﺮ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ«.
ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ،ھﻤﻪی ﻣﺎ را از ﻏﺮضورزی و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی ﻣﺼﻮن ﺑﺪارد و ﺑﺮ
زﺑﺎن و ﻗﻠﻢ ﻣﺎ ،ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺟﺎری ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ روﺷﻦﮔﺮ راه ﺳﻌﺎدت ﺑﺎﺷﺪ و در

 -١ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻼة :ص.۲۸-۲۷
 -٢ﺻﻔﺔ ﺻﻼة اﻟﻨﺒﯽ :ص.۳۰
 -٣ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب »ﺑﺪﻋﺔ اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟـﻤﺬﻫﺒﻲ وآﺛﺎرﻫﺎ اﳋﻄﲑة ﰲ ﲨﻮد اﻟﻔﻜﺮ
واﻧﺤﻄﺎط اﻟـﻤﺴﻠﻤﲔ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺎد اﻟﻠﻪ اﻟﻌﺒﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
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آﺧﺮت ،دﺳﺖﮔﯿﺮﻣﺎن ﺷﻮد ،و از اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را
راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺮار ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
وﺻﻠﯽ اﷲ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﯽ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﯽ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ.

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ٢٩اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٨٩ﺷﻤﺴﯽ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٥ :رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ  ١٤٣٢ﻗﻤﺮی

ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺘﺮﺟﻢ:
ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز و راهﻫﺎی ﮐﺴﺐ آن
ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ،ھﻤﺎن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب روﺷﻨﮕﺮش
وموا ْ ِ َّ� ِ َ� ٰنِت َ
ﻓﺮﻣﻮدَ ﴿ :وقُ ُ
�﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة» .[۲۳۸ :و از روی ﺧﻀﻮع و اﻃﺎﻋﺖ ،ﺑﺮای
ِ
َ ۡ َ ُ ْ َّ ۡ َ َّ َ ٰ َّ َ َ َ َ َّ َ َ
�ةٌ إِ� �
ﺧﺪا ﺑﭙﺎﺧﯿﺰﯾﺪ« ،و ﻓﺮﻣﻮد﴿ :وٱست ِعينوا ب ِٱلص�ِ وٱلصلوة ِ� ��ها لكب ِ
ۡ َ
�ٰشِ ع َ
ٱل
� ] ﴾٤٥اﻟﺒﻘﺮة» .[۴۵ :و از ﺻﺒﺮ و ﻧﻤﺎز ﯾﺎری ﺟﻮﯾﯿﺪ و ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز
ِ

ﺟﺰ ﺑﺮای ﺧﺎﺷﻌﺎن ،ﮔﺮان و دﺷﻮار اﺳﺖ« ،و ﺳﻼم و ﺻﻠﻮات ﺑﺮ اﻣﺎم ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎران
و ﺳﺮور ﺧﺎﺷﻌﺎن ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ و ﺑﺮ آل و اﺻﺤﺎﺑﺶ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮو اﯾﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .و ﺑﻌﺪ
ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ارﮐﺎن ﻋﻤﻠﯽ دﯾﻦ اﺳﺖ ،و ﺧﺸﻮع ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از
اواﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺮع در ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،و از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﺪا اﺑﻠﯿﺲ ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎ
ﺧﻮد ﻋﮫﺪ ﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻨﯽ آدم را در ﮔﻤﺮاھﯽ و اﻧﺤﺮاف ﺑﯿﺎﻧﺪازد و ﮔﻔﺖ:
َ َ
َ َّ ُ ّ َ ۡ َ
َ ۡ
َ َ ٓ
� �يۡدِي ِه ۡم َوم ِۡن خل ِف ِه ۡم َو� ۡن �يۡ َ� ٰن ِ ِه ۡم َوعن ش َما�ِل ِ ِه ۡم﴾
﴿�ت ِينهم ِم ۢن � ِ
]اﻷﻋﺮاف» .[۱۷ :از ﭘﯿﺶ رو و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ،و از ﻃﺮف راﺳﺖ و از ﻃﺮف ﭼﭗ آﻧﮫﺎ،
ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺸﺎن ﻣﯽروم« ،ﻟﺬا ھﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎی او اﯾﻦ ﺑﻮده
ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم وﺳﺎﯾﻞ و روشھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و وﺳﻮﺳﻪ ،اﻧﺴﺎن را از ﻧﻤﺎزش
ﻣﻨﺼﺮف ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﺶ و اﺿﻄﺮاب ﺑﯿﺎﻧﺪازد ﺗﺎ ﻟﺬت اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت ﺑﺰرگ را از
آنھﺎ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺟﺮ و ﺛﻮاﺑﺸﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد ،و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺮدم از ﻗﻀﯿﻪی وﺳﻮاس و ﻓﻘﺪان ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﺷﺎﮐﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﯿﻄﺎن در وﺣﻠﻪی ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪ ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ وی را از ﺟﻤﻠﻪی
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اﺻﺤﺎب ﺟﮫﻨﻢ ﻗﺮار دھﺪ ،وﻟﯽ ھﺮﮔﺎه او ارادهی ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﺑﺎر
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺖ ﻧﻤﺎزش را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد ،و ھﺮﮔﺎه ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪی آن
ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﯿﻦ او و ﻧﻔﺴﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و وی را در وﺳﻮﺳﻪ و اﺿﻄﺮاب
ﻣﯽاﻧﺪازد ﺗﺎ در ﻧﻤﺎزش ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﺶ و ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ
ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﻧﻘﺼﯽ در آن وارد ﮔﺮدد و از اﺟﺮ و ﺛﻮاب ﻧﻤﺎزش ﺑﮑﺎھﺪ ،در ﺣﺪﯾﺚ
َّ ْ َ ْ َ َ ُ َ ِّ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ ُ َ ُ
ُ
ﺮﺸﻫﺎ � ْﺴ ُﻌ َﻬﺎ � ُﻤﻨُ َﻬﺎ
آﻣﺪه ﮐﻪِ » :إن اﻟﻌﺒﺪ ﻴﻟﺼ� الﺼﻼة ﻣﺎﻳ�ﺘﺐ ﻪﻟ ِﻣﻨﻬﺎ ِإﻻ ﻋ
ُ
ُُُ
ُﺳﺒُ ُﻌ َﻬﺎ ُﺳ ُﺪ ُﺳ َﻬﺎ ُ ُ
ﻤﺧ ُﺴ َﻬﺎ ُر ُ� ُﻌ َﻬﺎ ﺛﻠﺜ َﻬﺎ ﻧِ ْﺼﻔ َﻬﺎ« » .١ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﻨﺪه ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺰ ﯾﮏ دھﻢ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﮫﻢ ﯾﺎ ﯾﮏ ھﺸﺘﻢ ﯾﺎ ﯾﮏ ھﻔﺘﻢ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ
و ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم و ﯾﺎ ﻧﺼﻒ اﺟﺮ و ﭘﺎداش آن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد« .ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻧﻤﺎزش را ﺑﺎ ﺧﺸﻮع و ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ارﮐﺎن و واﺟﺒﺎت و ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت آن را ﺧﻮب اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﺑﻪ
ھﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺰ اﺟﺮ و ﺛﻮاﺑﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺸﻮع
ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺎت و ﺳﮫﻮھﺎی ﻣﺎ در ﻧﻤﺎز ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،و در
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮع اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی در ﻧﻤﺎز و دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎدات ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻟﺬا
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺒﺎب ﺷﺮﻋﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺑﮑﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ و ﻣﻮاﻧﻌﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ را از آن ھﺪف ﻣﮫﻢ دور ﻣﯽﺳﺎزد ،دﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ
ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺸﻮع و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﮑﻢ آن در ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و آﻧﮕﺎه اﺳﺒﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺼﻮل آن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

 -١رواﯾﺖ اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﯽ :و ﻋﻼﻣﻪ اﻟﺒﺎﻧﯽ در اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ ،۷۶۱ :آن را ﺣﺴﻦ ذﮐﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺸﻮع:

اﻟﻒ( در زﺑﺎن ﻋﺮب:

اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر در »ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب« در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮع آورده » :ﹶﺧ ﹶﺸ ﹶﻊ ﹶﳜ ﹶﹾﺸ ﹸﻊ ﹸﺧ ﹸﺸﻮﻋﺎﹰ

واﺧﺘ ﹶﹶﺸ ﹶﻊ وﺗ ﹶ
ﹾ
ﹶـﺨ ﱠﺸ ﹶﻊ« .ﯾﻌﻨﯽ» :ﭼﺸﻤﺶ را رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﺮد و آن را ﻓﺮوداﺷﺖ

و ﺻﺪاﯾﺶ را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد«.
و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﺧﺸﻮع ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻀﻮع اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺧﻀﻮع در
ﺟﺴﻢ و ﺑﺪن اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻗﺮار ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻧﻔﺲ ،وﻟﯽ ﺧﺸﻮع ھﻢ در
ً
َ
ﺑﺪن و ھﻢ در ﺻﻮت و ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ �﴿ :شِ َعة
َ َ َ
َۡ َ ُٰ ُ
َ
ۡ
ت
�ب�رهم﴾ ]اﻟﻤﻌﺎرج ،۴۴ :و اﻟﻘﻠﻢ» .[۴۳ :ﭼﺸﻢھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﺘﺎده«﴿ ،وخشع ِ
ٱ ۡ�َ ۡص َو ُ
ات ل َّ
ِلر�﴾ ]ﻃﻪ» .[۱۰۸ :و ھﻤﻪ ﺻﺪاھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ )ﻋﻈﻤﺖ( ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺎن،

ﺧﺎﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮد« .١
و راﻏﺐ در ﻣﻔﺮدات آورده :ﺧﺸﻮع ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻀﺮع و زاری ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﺸﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻮارح ﻇﺎھﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻀﺮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ رواﯾﺖ ﺷﺪه» :إذا ﹶﴐع ا ﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠﺐ ﹶﺧ ﹶﺸﻌ ﹺ
ﺖ
ﹶ
ﹸ
ﹶ ﹶ
اﳉﹶ ﹶﻮ ﹺار ﹸح«  .٢ﯾﻌﻨﯽ» :ھﺮﮔﺎه ﻗﻠﺐ دﭼﺎر ﺗﻀﺮع و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺷﺪ ﺟﻮارح ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﺧﺸﻮع
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ« .١

 -١ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،و ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ» :ﻟﺴﺎن اﻟﻠﺴﺎن« .۳۴۰/۱
 -٢ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﺮﻣﺬی ﺣﮑﯿﻢ در ﻧﻮادر اﻷﺻﻮل ،۳۱۷/۱ :از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﻓﻮع از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺮدی را دﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎزش ﺑﺎ رﯾﺶ ﺧﻮد ﺑﺎزی
ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻓﺮﻣﻮد» :ﻟﻮ ﺧﻀﻊ ﻗﻠﺒﻪ ﳋﺸﻌﺖ ﺟﻮارﺣﻪ« .اﻣﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺮاﻗﯽ ﺳﻨﺪ آن را
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ب( در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع:

ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺸﻮع ﻣﺘﻀﻤﻦ دو ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ :اول:
ﺗﻮاﺿﻊ و ﺧﻮد را ﺣﻘﯿﺮ و ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺮدن ،دوم :ﺳﮑﻮن و ﻃﻤﺄﻧﯿﻨﻪ«  .٢و اﻣﺎم
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺸﻮع ﯾﻌﻨﯽ آراﻣﺶ ،ﻃﻤﺄﻧﯿﻨﻪ و وﻗﺎر و ﺗﻮاﺿﻊ ،و
ﺗﺮس از ﺧﺪا و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وی«  .٣و اﻣﺎم اﺑﻦ ﻗﯿﻢ /ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺸﻮع،
ﯾﻌﻨﯽ در ﮐﻤﺎل ذﻟﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ ﺗﻤﺎم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎدن« .٤
ﺧﺸﻮع روح ﻧﻤﺎز و ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽ آﻧﺴﺖ ،و ﻧﻤﺎز ﺑﺪون ﺧﺸﻮع ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪن
ﻣﺮدهاﯾﺴﺖ ﮐﻪ روح آن ﻗﺒﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻞ ﺧﺸﻮع در ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﻤﺮه
و ﻧﺘﯿﺠﻪی آن در اﻋﻀﺎء و ﺟﻮارح ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻋﻀﺎء ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻠﺐ
ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﺮﮔﺎه ﺧﺸﻮع ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﻏﻔﻠﺖ و وﺳﻮاس زاﯾﻞ ﺷﻮد ،ﻋﺒﻮدﯾﺖ اﻋﻀﺎء و
ﺟﻮارح ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ،ﭘﺲ ﻗﻠﺐ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا و اﻋﻀﺎء ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎزان
اوﯾﻨﺪ ﮐﻪ از وی اﻣﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ھﺮﮔﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﺑﺎ ﻓﻘﺪان ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﻗﻠﺐ ﺧﻠﻊ ﺷﺪ،
رﻋﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺟﻮارﺣﻨﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮد:

ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﺮوف آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل از ﺳﺨﻨﺎن ﺳﻌﯿﺪ اﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ/
اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮد آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﻨﺪ آن ﻧﯿﺰ
ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻢ وی ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﺗﺨﺮﯾﺞ أﺣﺎدﯾﺚ
اﻹﺣﯿﺎء .(۳۳۹/۱
 -١اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻘﺮآن :راﻏﺐ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ.
 -٢ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی :ج  ،۷ص .۲۸
 -٣ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ :ط .دار اﻟﺸﻌﺐ.۴۱۴/۶ :
 -٤ﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﮑﯿﻦ.۵۲۰/۱ :
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َ ۡ ََۡ َ ۡ ۡ ُ َ

َّ

ُ

َ َ

َ

١١

ُ َ

﴿قد أفلح ٱل ُمؤمِنون  ١ٱ� َ
ِين ه ۡم ِ� ص�ت ِ ِه ۡم � ٰشِ عون ] ﴾٢اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن-۱ :

» .[۲ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﺧﺎﺷﻌﻨﺪ« .١
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ ﯾﺎد ﮐﺮدن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺧﻮد و ﺑﯿﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و
رﺳﺘﮕﺎری آنھﺎ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﯾﺎد آنھﺎ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارد ،و
آﻧﺎن را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در ﺿﻤﻦ ﻣﺮدم را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺻﻔﺖھﺎی آﻧﺎن ﻣﺘﺼﻒ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را
ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﺴﻨﺠﺪ ،ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت اﯾﻤﺎن ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را
ﻣﯽداﻧﺪ.
َ
ۡ
َ
َ ۡ
َ
ۡ
ﻓﺮﻣﻮد﴿ :ق ۡد أفل َح ٱل ُمؤم ُِنون] ﴾١اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن .[۱ :ﻣﺆﻣﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن
آوردهاﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،رﺳﺘﮕﺎر و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه و ھﻤﻪی آﻧﭽﻪ
را ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺳﻌﺎدﺗﻨﻤﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از
َ َ
َ ُ َ
ﺻﻔﺖھﺎی ﮐﻤﺎل آﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ �ِ ﴿ :ص�ت ِ ِه ۡم �ٰشِ عون] ﴾٢اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن.[۲ :
در ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﻓﺮوﺗﻦ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺸﻮع و ﻓﺮوﺗﻨﯽ در ﻧﻤﺎز ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوردن ﻧﺰدﯾﮑﯽ او ،ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻠﺐ ﻣﺆﻣﻦ و
ﻧﻔﺴﺶ آرام ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،و ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ ،و ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
 -١ﺣﺎﮐﻢ از اﺑﻮھﺮﯾﺮهس رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ
َ
َّ َ ُ
ِين ه ۡم ِ� َص�ت ِ ِه ۡم
ﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺲ آﯾﻪ﴿ :ٱ�
َ
َ
�ٰشِ ُعون] ﴾٢اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن [۲ :ﻧﺎزل ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﺮد.
و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﮕﺎه ﺧﻮد
را ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ) .اﺳﺒﺎب ﻧﺰول آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،اﻣﺎم ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ
ﺳﯿﻮﻃﯽ ،ص.(۳۷۳
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورد ،و از اول ﻧﻤﺎزش ﺗﺎ آﺧﺮ آن ﺑﺪان
ﺗﻮﺟﻪ دارد ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر وﺳﻮﺳﻪھﺎ و اﻓﮑﺎر ﺑﯽارزش را از ﺧﻮد دور ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ،
و اﯾﻦ روح ﻧﻤﺎز اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد و ھﺪف از ﻧﻤﺎز ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ ﺧﺸﻮع و ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺣﻀﻮر
ﻗﻠﺐ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺮ آن ﭘﺎداش ﯾﺎﺑﺪ،
ﭘﺎداش آن ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ از آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻔﮫﻤﺪ« .١
ﺧﺸﻮع ﻧﻔﺎق:

ھﻤﺎﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﻧﺒﻮد ﺧﺸﻮع ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ ،ﻇﺎھﺮ ﮐﺮدن ﺧﺸﻮع ﻧﯿﺰ ﺷﺮﻋﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺮع ،ﻋﺪم ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﻮع و وﺟﻮد اﺧﻼص
در ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ،و از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی اﺧﻼص ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮدن ﺧﺸﻮع اﺳﺖ.
اﻣﺎم اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺸﻮع ﻧﻔﺎق )ﺧﺸﻮع ھﻤﺮاه ﺑﺎ رﯾﺎ( اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﺧﺸﻮع را ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﻨﻌﯽ و ﻇﺎھﺮی ﺑﺮ ﺟﻮارح ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽدھﺪ اﻣﺎ ﻗﻠﺐ او
ﺧﺎﺷﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ« .٢
»ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از رﯾﺎ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﭘﺎک
و ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺮک
اﺻﻐﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻋﻤﻠﺶ ﺗﺒﺎه و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم او را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إ َّن ٱل ۡ ُم َ�ٰفق َ
�
ِِ
ِ
ُ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ُ ْ َ
َّ َ ٰ َ ُ ْ ُ َ َ ٰ ٓ َ
ا� يُ َرا ُءون
ام ٓوا إِ� ٱلصلوة ِ قاموا كس
ي�ٰدِعون ٱ� وهو � ٰدِ�هم �ذا ق
َ َ َ ۡ ُ َ َّ َ َّ َ ٗ
ٱ�َّاس َو� يذك ُرون ٱ� إِ� قل ِي� ] ﴾١٤٢اﻟﻨﺴﺎء.[۱۴۲ :

 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ۱و ۲ﺳﻮرهی ﻣﺆﻣﻨﻮن؛ ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻌﺪی./
 -٢ﮐﺘﺎب اﻟﺮوح :ص  ،۳۱۴ط .دار اﻟﻔﮑﺮ -اردن.

ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز و و راهﻫﺎی ﮐﺴﺐ آن
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»ﺑﯽﺷﮏ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻣﯽورزﻧﺪ و او )ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ در ﭘﺎﺳﺦ
ﻧﯿﺰﻧﮕﺸﺎن( ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ،ﺳﺴﺖ )و ﺑﯽﺣﺎل( ﺑﻪ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ ،و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم رﯾﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ ﯾﺎد
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ«.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از اﺑﺘﺪا ﻋﻤﻠﯽ را ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد ،و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮآن رﯾﺎ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻃﺎری ﮔﺸﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ از وﺟﻮد رﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺖ
ﺷﻮد و ﺑﺎ آن ﻣﺠﺎھﺪه ﮐﻨﺪ ،و آن را دﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻋﻤﻠﺶ ﺻﺤﯿﺢ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
و اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﺷﺎدﻣﺎن و راﺿﯽ ﮔﺸﺖ ،اﮐﺜﺮ اھﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻘﺘﺪ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن ﻋﻤﻞ وی
ھﺴﺘﻨﺪ« .١
ﺣﮑﻢ ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز:

آﯾﺎ ﺧﺸﻮع از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﺋﺾ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺟﺰو ﻓﻀﺎﺋﻞ )ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت( و
ﻣﮑﻤﻞ آن؟
ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم در ﺧﺼﻮص ﺣﮑﻢ ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز دو رأی ﻣﺨﺘﻠﻒ
دارﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎم ﻧﻮوی و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮع
از ﺟﻤﻠﻪی ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،و اﻣﺎم ﻏﺰاﻟﯽ در »اﺣﯿﺎء« و دﺳﺘﻪای
دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎ و ﻧﯿﺰ اﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ.
اﻟﻒ( دﻻﯾﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺮ وﺟﻮب ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز ھﺴﺘﻨﺪ:

َََ
َ ُۡ َ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :أف� َ� َت َدبَّ ُرون ٱلق ۡر َءان﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» .[۸۲ :آﯾﺎ در

آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ؟« .و ﻣﺴﻠﻤﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ﺑﺪون ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
ﻣﻌﻨﺎی آن ﻣﺘﺼﻮر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
 -١ﻣﺤﺮﻣﺎت ،ﺗﺄﻟﯿﻒ :ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺠﺪ.
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و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :أَقِم ٱ َّ
لصلَ ٰوةَ ِ� ِۡ�ر ٓ
ي﴾ ]ﻃﻪ» .[۱۴ :ﻧﻤﺎز را ﺑﺮای ﯾﺎد و ذﮐﺮ ﻣﻦ
ِ
ِ

ﺑﭙﺎدار« .و ﻏﻔﻠﺖ و ﻋﺪم ﺧﺸﻮع ﺑﺎ ذﮐﺮ و ﯾﺎد ﺧﺪا در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ ،و ﻟﺬا
ََ َ ُ
�ن ّم َِن ٱ ۡل َ� ٰفل َ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :و� ت
ِ�﴾ ]اﻷﻋﺮاف .[۲۰۵ :و از ﺟﻤﻠﻪی ﻏﺎﻓﻼن
ِ

ﻣﺒﺎش .ﯾﻌﻨﯽ :از ﻏﺎﻓﻼن ذﮐﺮ و ﯾﺎد ﺧﺪاأ و از ﻏﺎﻓﻼن ﻗﺮاﺋﺖ در ﻧﻤﺎز ﻧﺒﺎش.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽ از ﻧﻤﺎز ،ﺗﻠﻔﻆ آﯾﺎت و اذﮐﺎر و ادﻋﯿﻪی داﺧﻞ آن
ﻣﻘﺼﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻣﻌﺎﻧﯽ آنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ِ
اﻟﻔﺎﻇﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورد درک ﻧﮑﻨﺪ و در آنھﺎ ﻓﺮو ﻧﺮود ،ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽ
ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :إن اﻟﻌﺒﺪ ﻴﻟﺼ� الﺼﻼة ﻻ
ﻳ�ﺘﺐ ﻪﻟ ﺳﺪﺳﻬﺎ وﻻ ﻋﺮﺸﻫﺎ ،و�ﻧﻤﺎ ﻳ�ﺘﺐ لﻠﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ ﻣﺎ ﻋﻘﻞ

ﻣﻨﻬﺎ« .١
ﯾﻌﻨﯽ» :ھﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪه ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺮای او ﻧﻪ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ آن و ﻧﻪ ﯾﮏ دھﻢ
آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه آن ﻣﻘﺪار از ﻧﻤﺎزش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
و ﻧﯿﺰ از ﻣﻌﺎذ اﺑﻦ ﺟﺒﻞس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻋﺮف ﻣﻦ ﻋﲆ ﻳﻤﻴﻨﻪ

وﺷﲈﻟﻪ ﻣﺘﻌﻤﺪاﹰ وﻫﻮ ﰲ اﻟﺼﻼة ﻓﻼ ﺻﻼة ﻟﻪ« » .٢ھﺮ ﮐﺲ در ﻧﻤﺎز از روی

ﻋﻤﺪ ﺑﻔﮫﻤﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭼﭙﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﺎز او ﻧﻤﺎز
ﻧﯿﺴﺖ«.

 -١رواﯾﺖ اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ.
 -٢إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ :ﻛﺘﺎب أﴎار اﻟﺼﻼة وﻣﻬﲈﲥﺎ.
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و ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی /ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻛﻞ ﺻﻼة ﻻ ﳛﴬ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﻬﻲ إﱃ

اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أﴎع« » .١ھﺮ ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ در آن ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ

ﺑﺰودی ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاھﺪ دﯾﺪ«.
و ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻠﻤﺎ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی
ﻧﺼﯿﺐ ﺑﻨﺪهی ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺑﺠﺰ آن ﻣﻘﺪار ﮐﻪ در آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ« .٢
و ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ /در »ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوای« ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ ۡ َ ُ ْ َّ ۡ َ َّ َ ٰ َّ َ َ َ َ َّ
�ةٌ إِ�
� وٱلصلوة ِ� ��ها لكب ِ
»ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وٱستعِينوا ب ِٱلص ِ
ََ ۡ َ
�ٰشِ ع َ
� ٱل
� ] ﴾٤٥اﻟﺒﻘﺮة» .[۴۵ :و از ﺻﺒﺮ و از ﻧﻤﺎز ﯾﺎری ﺟﻮﯾﯿﺪ و ﺑﺮاﺳﺘﯽ
ِ

ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﺰ ﺑﺮای ﺧﺎﺷﻌﺎن ،ﮔﺮان و دﺷﻮار اﺳﺖ« ،و اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدی اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺳﺮزﻧﺶ ﻏﯿﺮﺧﺸﻮعﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،از ﺳﻮﯾﯽ ﺳﺮزﻧﺶ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺗﺮک واﺟﺐ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺣﺮاﻣﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺎﺷﻌﯿﻦ
ً
ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮب ﺧﺸﻮع در ﻋﺒﺎدت
َ
اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ وﺟﻮب ﺧﺸﻮع اﺳﺖ﴿ :ق ۡد
َ
َ
َ
ََۡ ۡ ۡ
َ
َّ َ ُ
ِين ه ۡم ِ� َص�ت ِ ِه ۡم � ٰشِ ُعون ] ﴾٢اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن .[۲-۱ :ﺗﺎ
أفل َح ٱل ُمؤم ُِنون  ١ٱ�
َّ َ َ ُ َ
ُ َ َ ُ ۡ ُ َ
ون ٱ ۡلفِ ۡر َد ۡو َس ُه ۡم � َ
ِيها
ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :أ ْو ٰٓ��ِك ه ُم ٱل َ� ٰرِثون  ١٠ٱ�ِين يرِث
َٰ ُ َ
�ون ] ﴾١١اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن» .[۱۱-۱۰ :ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
�ِ
 -١ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،و در »ﺑﺪاﻳﺔ اﳍﺪاﻳﺔ«.
 -٢إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ.۱۶۱/۱ :

ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺟﻤﺎﻋﯽ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در »ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،ﻗﺎﻋﺪة
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﰲ اﻻﺑﺘﺪاء« .۴۲۳/ ۲
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اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

در ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﺧﺎﺷﻌﻨﺪ ،آﻧﺎن وارﺛﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﮫﺸﺖ را ﺑﻪ ارث
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺟﺎوداﻧﻪ در آن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﻧﺪ« .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ آنھﺎ
)ﺧﺎﺷﻌﺎن( ﺑﮫﺸﺖ را ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻘﺘﻀﺎی اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ
آنھﺎ ﻓﺮدوس را ﺑﻪ ارث ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺮد ،و اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮب اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ
دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﯽﺑﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺮدوس ﺑﺪون آن ﺑﻪ ارث
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﮫﺸﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ واﺟﺒﺎت ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﻪ
ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ذﮐﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ
آﻧﮑﻪ واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز واﺟﺐ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺳﮑﻮن ،آراﻣﺶ و
ﺗﻮاﺿﻊ اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺳﺠﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼغ ﻣﻨﻘﺎر ﻣﯽزﻧﺪ  ١و ﻧﯿﺰ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ھﻨﻮز از رﮐﻮع ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﯽرود ﺧﺎﺷﻊ ﻧﯿﺴﺖ ،و در ﻧﻤﺎزش آراﻣﺶ
و ﺳﮑﻮن ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،زﯾﺮا ﺳﮑﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻤﺄﻧﯿﻨﻪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻤﺄﻧﯿﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﮑﻮن و آراﻣﺶ ﻧﺪارد و ﮐﺴﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺳﮑﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در رﮐﻮع و
ﺳﺠﻮدش ﺧﺸﻮع ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﮐﺴﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﺷﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮔﻨﺎھﮑﺎر و
ﻋﺎﺻﯽ اﺳﺖ ..و دﻟﯿﻞ )دﯾﮕﺮ( ﺑﺮ واﺟﺐ ﺑﻮدن ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز رو ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد و از ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺎت اﺿﺎﻓﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ھﺸﺪار و ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﺎ ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز
ﻣﻨﺎﻓﺎت دارﻧﺪ .٢

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﯽرود و ﺑﺪون ﺳﮑﻮن از آن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎز ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ
ﺳﺠﺪهی دوم ﻣﯽرود ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ آراﻣﺶ و ﺳﮑﻮﻧﯽ در ﺳﺠﺪه و ﺟﻠﻮس ﺑﯿﻦ آنھﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی.۵۵۸ -۵۵۳/۲۲ :
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ب( دﻻﯾﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز ﺳﻨﺖ اﺳﺖ:

ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :إن اﻟﻌﺒﺪ ﻴﻟﻨﺮﺼف ﻣﻦ الﺼﻼة ولﻢ

ﻳ�ﺘﺐ ﻪﻟ إﻻ ﻧﺼﻔﻬﺎ ،ﺛﻠﺜﻬﺎ ،ر�ﻌﻬﺎ ،ﺣﻰﺘ ﺑﻠﻎ ﻋﺮﺸﻫﺎ«» .ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﻨﺪه از ﻧﻤﺎز
ﻓﺎرغ ﻣﯽﺷﻮد درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺰ ﻧﺼﻒ ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم و ﯾﺎ ﺗﺎ
آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ دھﻢ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد« ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ در ﻧﻤﺎزش دﭼﺎر ﺳﮫﻮی ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد وﻟﯽ وی
را ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎز اﻣﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
َّ َ
َ ُ
و ﻧﯿﺰ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :إِذا ﻧﻮ ِد َى ﺑِﺎلﺼﻼ ِة
َ ْ َ َ َّ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ ٌ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ
أدﺑﺮ الﺸﻴﻄﺎن وﻪﻟ ﺮﺿاط ﺣﻰﺘ ﻻ �ﺴﻤﻊ اﻷذان ،ﻓﺈِذا ﻗ ِﻰﻀ اﻷذان أ�ﺒﻞ  ،ﻓﺈِذا
ُ ِّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َّ ْ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ
َُ ُ ْ ُ
َْ
� ال َﻤ ْﺮ ِء َو�ﻔ ِﺴ ِﻪ �ﻘﻮل اذﻛ ْﺮ
ﺛﻮب ِﺑﻬﺎ أدﺑﺮ ﻓ ِﺈذا ﻗ ِﻰﻀ اﺘﻟﺜ ِﻮ�ﺐ أ�ﺒﻞ ﺣﻰﺘ � ِﻄﺮ �
َّ َ َ َ ْ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ َّ َّ ُ ْ ْ
َ
الﺮ ُﺟﻞ ِإن ﻳَﺪ ِرى � ْﻢ َﺻ� ،ﻓ ِﺈذا ل ْﻢ ﻳَﺪ ِر
ﻛﺬا و�ﺬا ﻣﺎ لﻢ ﻳ�ﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﺣﻰﺘ �ﻈﻞ
َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ ً َ ْ َ ْ َ ً َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ْ
� َوﻫ َﻮ َﺟﺎل ِ ٌﺲ« .١
أﺣﺪ�ﻢ �ﻢ ﺻ� ﺛﻼﺛﺎ أو أر�ﻌﺎ ﻓﻠيﺴﺠﺪ ﺳﺠﺪ� ِ
ﯾﻌﻨﯽ» :ھﺮﮔﺎه ﻣﻮذن ﺑﺮای ﻧﻤﺎز اذان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺷﯿﻄﺎن ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و از
ﻋﻘﺐ ﺧﻮد ھﻮا ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺪای اذان را ﻧﺸﻨﻮد .و ھﺮﮔﺎه اذان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ،
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،و اﮔﺮ اﻗﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎز ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و دوﺑﺎره ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم آن،
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران را دﭼﺎر وﺳﻮﺳﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﻼن ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻓﻼن
ﻣﺴﺌﻠﻪ و ...را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎور ،و ھﻤﻪی آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ
ﯾﺎدش ﻣﯽآورد و او را ﭼﻨﺎن ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺷﺪ در آﺧﺮ دو ﺳﺠﺪهی

ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد«.

 -١ﺑﺨﺎری ،۵۷۳ :و ﻣﺴﻠﻢ ،۵۸۲ :ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ھﻢ.
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ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﻤﺎزﮔﺰار را در آن ﺑﻪ
ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽاﻧﺪازد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد وﻟﯽ وی را ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎز اﻣﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ
واﻗﻌﺎ -ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ -ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﻔﻠﺖ و ﻋﺪم ﺧﺸﻮع ﺑﺎﻃﻞ
ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻤﺎزﮔﺰار را ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎزش اﻣﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .١
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻘﮫﺎ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮع ﺟﺰو ﺷﺮوط ﺻﺤﺖ ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
و اﻣﺎم ﻧﻮوی /ﻧﯿﺰ اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﻮع واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ  .٢و ﻟﺬا ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺸﻮع واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻨﺖ و
ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺎم ﻧﻮوی در »اﻟـﻤﺠﻤﻮع« آورده اﺳﺖ» :ﺧﺸﻮع و

ﺧﻀﻮع در ﻧﻤﺎز و ﺗﺪﺑﺮ و ﺗﻮﺟﻪ در ﻗﺮاﺋﺖ و اذﮐﺎر آن و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز
اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ دوری از اﻓﮑﺎری ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ) ،ھﻤﮕﯽ( ﻣﺴﺘﺤﺐ
ھﺴﺘﻨﺪ ،و اﮔﺮ در ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﭙﺮدازد و اﯾﻦ اﻓﮑﺎر زﯾﺎد ﺷﻮﻧﺪ،
ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ،و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ در اﻣﻮرات ﻣﺒﺎح
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺮام ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب و ) ..و ﻗﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ (:ھﺮﮔﺎه ﺗﻔﮑﺮ
ﮐﺮدن در ﺳﺨﻦ ﻧﻔﺲ زﯾﺎد ﺷﻮد ،ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﻗﻮل ﻣﺮدود و ﺷﺎذی
اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺟﻤﺎع ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﺎز را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮ
ﮐﺮاھﺖ آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد« .٣
ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﻻزﻣﺴﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺧﺸﻮع
در ﻧﻤﺎز ،ﺣﮑﻢ اﺟﺰاء آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﻧﻪ ﺣﮑﻢ ﺛﻮاب و ﻗﺒﻮل
ﻧﻤﺎز ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ رازی در رد ﻗﻮل آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ..» :ﺣﻀﻮر )ﻗﻠﺐ در ﻧﻤﺎز( ﻧﺰد ﻣﺎ
 -١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﻜﲔ۱۱۲ /۱ :و .۵۳۰-۵۲۸

 -٢ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری :ج  ،۲ص.۲۲۶ :
 -٣اﻟـﻤﺠﻤﻮع ج  ،۴ص .۱۱۴
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ﺷﺮط اﺟﺰاء ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺮای ﻗﺒﻮﻟﯽ )ﻧﻤﺎز( اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر از اﺟﺰاء،
ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻀﺎی ﻧﻤﺎز واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﺒﻮﻟﯽ )ﻧﻤﺎز( ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻢ
ﺛﻮاب )ﻧﻤﺎز( ،و ﻓﻘﮫﺎی )ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺮ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺧﺸﻮع( ﺣﮑﻢ اﺟﺰاء آن را ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﻧﻪ ﺣﮑﻢ ﺛﻮاب و ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎز را ،وﻟﯽ ﻏﺮض ﻣﺎ در اﯾﻦﺟﺎ
ﺣﮑﻢ ﺛﻮاب ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﯽ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻣﺜﺎل آن در ﺷﺎھﺪ
اﯾﻨﺴﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ را از ﺗﻮ ﺑﻪ ﻗﺮض ﺑﮕﯿﺮد ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻨﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﭘﺲ
ﺑﺪھﺪ ،او از ﻋﮫﺪ و ذﻣﻪ ﺑﺮیء ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
آن را ﺑﺮ وﺟﮫﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ،او ﺑﺮیء ذﻣﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺳﺮزﻧﺶ اﺳﺖ .ﭘﺲ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را در ھﻨﮕﺎم
ادای ﻋﺒﺎدت ﺑﺰرگ ﺑﺪارد ،او ﻓﺮﺿﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺛﻮاب اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،او ﻇﺎھﺮا ﻓﺮض را اﻧﺠﺎم داده ،اﻣﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﺳﺮزﻧﺶ اﺳﺖ )ﻧﻪ ﺛﻮاب(« .١
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ رأی آﻟﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮاب ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺧﺸﻮع ﺷﺮط
ﺻﺤﺖ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ در ﮐﻞ آن ،ﺑﻠﮑﻪ )ﺣﺪاﻗﻞ( در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻤﺎز« .٢
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،اﯾﻨﺴﺖ
ﮐﻪ ﺧﺸﻮع و ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ در آن واﺟﺐ اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺰﺋﯽ از ﻧﻤﺎز
ﺑﺎﺷﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ )اﮔﺮ در ھﯿﭻ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻤﺎز ﺧﺸﻮﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﻧﻤﺎز
ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ رأی ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺸﻮع روح ﻧﻤﺎز
ً
اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻧﻤﺎز اﺻﻼ ﺧﺸﻮع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدهای اﺳﺖ ﮐﻪ روح
 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ رازی :اول ﺳﻮرهی ﻣﺆﻣﻨﻮن.
 -٢ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ» :اﳋﺸﻮع ﰲ اﻟﺼﻼة ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ وأﺳﺒﺎﺑﻪ« ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺨﻄﯿﺐ.
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ﻧﺪارد ،و آن ﻧﻤﺎز ﻣﺮدود و ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،وﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ آن آ ﮔﺎھﺘﺮ اﺳﺖ .١
ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﺑﺪون ﺧﺸﻮع:

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ رای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮع و ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ را واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻧﻤﺎزی
ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﺸﻮع ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ از ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺟﻤﮫﻮر ﻓﻘﮫﺎ ﺧﻼف آن را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
اﻣﺎم اﺑﻦ ﻗﯿﻢ /در »ﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﻜﲔ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :در ﻣﻮرد

ﻧﻤﺎز ﺑﺪون ﺧﺸﻮع ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ،آﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﺟﻮاب :در اﺟﺮ و ﺛﻮاب ﭼﯿﺰی از ﻧﻤﺎز )ﺑﺮای ﻧﻤﺎزﮔﺰار( ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﺑﺠﺰ آن ﻣﻘﺪار ﮐﻪ در آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺧﺎﺷﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺘﻪ» :ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻚ إﻻ ﻣﺎ ﻋﻘﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ« »ﺑﺮای ﺗﻮ ﭼﯿﺰی

ﺟﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ در ﻧﻤﺎزت ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪای ﻧﯿﺴﺖ«.

و در ﻣﺴﻨﺪ )اﻣﺎم اﺣﻤﺪ( ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﻓﻮع آﻣﺪه» :إن اﻟﻌﺒﺪ ﻴﻟﺼ� الﺼﻼة،

ولﻢ ﻳ�ﺘﺐ ﻪﻟ إﻻ ﻧﺼﻔﻬﺎ ،أو ﺛﻠﺜﻬﺎ ،أو ر�ﻌﻬﺎ ﺣﻰﺘ ﺑﻠﻎ ﻋﺮﺸﻫﺎ« »ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﻨﺪه از
ﻧﻤﺎز ﻓﺎرغ ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺰ ﻧﺼﻒ ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم و ﯾﺎ
ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ دھﻢ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد« .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل رﺳﺘﮕﺎری
ﻧﻤﺎزﮔﺰاران را ﺑﻪ ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﻣﺸﺮوط ﮐﺮده ،و اﯾﻦ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ھﺮﮐﺲ ﺧﺸﻮع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰو رﺳﺘﮕﺎران ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ اﺟﺮ و ﺛﻮاﺑﯽ
ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ او ﺟﺰو رﺳﺘﮕﺎران اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﺣﮑﺎم دﻧﯿﻮی و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﺮار
ﻧﻤﺎز ﻻزﻣﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ )ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ( اﮔﺮ ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ )از ﻏﻔﻠﺖ در
 -١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ» :اﳋﺸﻮع ﰲ اﻟﺼﻼة ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ وأﺳﺒﺎﺑﻪ« ،ﺣﮑﻢ اﻟﺨﺸﻮع ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
اﻟﺨﻄﯿﺐ.
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آن( ﺑﺎﺷﺪ و در آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،در اﯾﻦﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻧﻤﺎزھﺎی ﺳﻨﺖ و اذﮐﺎر ﺑﻌﺪ از آن ،ﻧﻮاﻗﺺ ﻧﻤﺎز را ﺟﺒﺮان و ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ )ﻏﻔﻠﺖ( ﺑﺮ ﺧﺸﻮع و ﺗﻮﺟﻪ در ﻧﻤﺎز ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدد ،در اﯾﻨﺤﺎﻟﺖ
ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﻮرد واﺟﺐ ﺑﻮدن ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎز اﺧﺘﻼف آراء دارﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﻋﺪم ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎز را ﺗﺮﺟﯿﺢ داده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ )ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺮ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎز ﺑﺪون ﺧﺸﻮع ھﺴﺘﯿﺪ( ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎز را ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻓﻮاﯾﺪ واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎزش را
ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آنھﺎ را ﺑﺪﺳﺖ آورد ،و اﮔﺮ او اﯾﻦ ﻓﻮاﯾﺪ و ﺛﻤﺮات را ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ
ﺗﮑﺮار ھﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ و ﻧﻤﺎزش درﺳﺖ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ از واﺟﺐ ﺑﻮدن
ً
ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎز اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﺣﮑﺎم
ﺗﺎرک ﻧﻤﺎز ﺑﺮ وی ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﻮل
دوم )ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪم وﺟﻮب ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎز( راﺟﺢ اﺳﺖ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ .١
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ /در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﻤﺎز
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ..» :اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب ﮔﻔﺘﻪ» :ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻣﻦ

ﺻﻼﺗﻚ إﻻ ﻣﺎ ﻋﻘﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ« »ﺑﺮای ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ در ﻧﻤﺎزت

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪای ﻧﯿﺴﺖ« .اﻣﺎ آﯾﺎ )ﻏﻔﻠﺖ( ﻧﻤﺎز را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﮑﺮار
ﻧﻤﺎز اﺳﺖ؟ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد :اﮔﺮ ﻏﻔﻠﺖ در ﻧﻤﺎز ﮐﻢﺗﺮ از ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻨﺤﺎﻟﺖ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎز واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ھﺮﭼﻨﺪ
ﮐﻪ ﺛﻮاب آن ﻧﺎﻗﺺ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﮫﻮ در ﻧﻤﺎز ،آن را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺟﺒﺮان
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻏﻔﻠﺖ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦﺣﺎﻟﺖ ﻋﻠﻤﺎ دو ﻗﻮل
ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ:
 -١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﮑﯿﻦ.۵۳۰-۵۲۸ /۱ :
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اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

اول :ﻧﻤﺎز در ﺑﺎﻃﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﻇﺎھﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا
ﻣﻘﺼﻮد از ﻧﻤﺎز ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺷﺒﯿﻪ ﻧﻤﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻧﻤﺎز رﯾﺎﮐﺎر ھﻢ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎ در ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮاﺋﺖ ذﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ
ﻗﻮل اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ )از ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ( و اﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻏﺰاﻟﯽ )از ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ( و
ﻏﯿﺮ آنھﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ.
)و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل( دوم :ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺮیء اﻟﺬﻣﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎز ﺑﺮ او
واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺮ و ﺛﻮاﺑﯽ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،و اﯾﻦ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
روزهی ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دروغ و اﻋﻤﺎل ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﺠﺰ
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ ﮐﺸﯿﺪن )ﮐﻪ در اﯾﻨﺤﺎﻟﺖ روزهی او ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺧﻮد
را از اﺟﺮ آن ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﮐﺮده  -ﻣﺘﺮﺟﻢ( .و اﯾﻦ رأی ﻣﺄﺛﻮر از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و دﯾﮕﺮ
اﺋﻤﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺘﺪﻻل
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :إذا أذن اﻟـﻤﺆذن ﺑﺎلﺼﻼة أدﺑﺮ الﺸﻴﻄﺎن وﻪﻟ ﺮﺿاط،
ﺣﻰﺘ ﻻ �ﺴﻤﻊ اﺘﻟﺄذﻳﻦ ،ﻓﺈذا ﻗﻰﻀ اﺘﻟﺄذﻳﻦ أﻗﺒﻞ ،ﻓﺈذا ﺛﻮب ﺑﺎلﺼﻼة أدﺑﺮ ،ﻓﺈذا
ﻗﻰﻀ اﺘﻟﺜﻮ�ﺐ أﻗﺒﻞ ،ﺣﻰﺘ �ﻄﺮ ﺑ� اﻟـﻤﺮء وﻧﻔﺴﻪ ،ﻳﻘﻮل :أذﻛﺮ ﻛﺬا  ..أذﻛﺮ
ﻛﺬا ،ﻣﺎ لﻢ ﻳ�ﻦ ﻳﺬﻛﺮ ،ﺣﻰﺘ ﻳﻈﻞ ﻻ ﻳﺪري �ﻢ ﺻ� ،ﻓﺈذا وﺟﺪ أﺣﺪ�ﻢ

ذلﻚ ﻓﻠيﺴﺠﺪ ﺳﺠﺪﺗ�« .١
ﯾﻌﻨﯽ» :ھﺮﮔﺎه ﻣﻮذن ﺑﺮای ﻧﻤﺎز اذان ﻣﯽدھﺪ ،ﺷﯿﻄﺎن ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و از
ﻋﻘﺐ ﺧﻮد ،ھﻮا ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺪای اذان را ﻧﺸﻨﻮد .و ھﺮﮔﺎه اذان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ،
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،و اﮔﺮ اﻗﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎز ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و دوﺑﺎره ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم آن،
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران را دﭼﺎر وﺳﻮﺳﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﻼن ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻓﻼن
ﻣﺴﺌﻠﻪ و ...را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎور ،و ھﻤﻪی آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ
ﯾﺎدش ﻣﯽآورد و او را ﭼﻨﺎن ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه
 -١ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ھﻢ.
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اﺳﺖ ،ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺷﺪ ،در آﺧﺮ دو ﺳﺠﺪهی
ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد«.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﺎزﮔﺰار
ﻣﯽآورد ﺑﮕﻮﻧﻪاﯾﮑﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه و او را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دو
ﺳﺠﺪه ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺳﮫﻮی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﻣﺮ ﮐﺮده وﻟﯽ وی را ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎز
اﻣﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ )ﻏﻔﻠﺖ و ﺳﮫﻮ( ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد وﺟﻮد ﻧﺪارد .و اﯾﻦ رأی
ﻣﯿﺎﻧﻪﺗﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻧﺼﻮص و آﺛﺎر ﺷﺮﻋﯽ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﺟﺮ و ﺛﻮاب
ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ ھﺴﺘﻨﺪ و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ در ﺑﺎﻃﻦ و
ﻧﻪ در ﻇﺎھﺮ واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ« .١
اﺳﺒﺎب ﮐﺴﺐ ﺧﺸﻮع:

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺧﺸﻮع ﯾﮑﯽ از اھﺪاف ﻣﻮرد ﻣﻄﻠﻮب در ﻋﺒﺎدات و
از ﺟﻤﻠﻪ در ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،و ھﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺧﺸﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ھﻢ اﺟﺮ و ﺛﻮاب ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻻ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ ،ﻟﺬا ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎب
ﺷﺮﻋﯽ را ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﮫﻢ ﺑﮑﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻧﻤﺎزﮔﺰاران از ﻧﺒﻮد ﺧﺸﻮع ﻻزم در ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﺷﺎﮐﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ
راهھﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺸﻮع را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺸﻮع ﺟﺪا از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺛﻮاب
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﻧﻤﺎزﮔﺰار را از اﺷﺘﺒﺎھﺎت و ﺳﮫﻮھﺎی زﯾﺎد ﺑﺎز ﻣﯽدارد و ﻟﺬا
ﻧﯿﺎزی ھﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ و ﯾﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺒﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف ﻣﮫﻢ ﯾﺎری
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ذﮐﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.

 -١ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ.
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اول -آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻮع و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

 -۱آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﻧﻤﺎز

اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اذان ﻣﺆذن و دﻋﺎ و ادﻋﯿﻪی ﻣﺄﺛﻮر ﺑﻌﺪ از آن،
و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻮﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ وﻗﺎر و آراﻣﺶ ،و
ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺗﺤﯿﻪ اﻟﻤﺴﺠﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎز و ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن ﺑﻪ دﻋﺎ
ﺑﯿﻦ اذان و اﻗﺎﻣﻪ و راﺳﺖ ﮐﺮدن ﺻﻔﻮف و اﺣﺴﺎس ﺣﻀﻮر ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﻣﻠﮏ
اﻟﻤﻮک ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار وﺿﻮی ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﮕﯿﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ وﻗﺎر
ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ و ﺳﺮﯾﻊ و ﯾﺎ ﮐﻨﺪ رود ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ راه ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .از
اﺑﻮﻗﺘﺎدهس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ )ﮐﻪ
او( ﺳﺮ و ﺻﺪای اﻓﺮادی را ﺷﻨﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎزش را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ﻓﺮﻣﻮدَ » :ﻣﺎ
ْ ْ َْ َ
َّ َ َ َ َ َ َ ْ ُ
َ ُ
َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ َ
َ ُْ ُ
الﺼﻼة
الﺼﻼ ِة .ﻗﺎل :ﻓﻼ �ﻔ َﻌﻠﻮاِ ،إذا أﺗيﺘﻢ
اﺳﺘَﻌ َﺠﻠﻨﺎ ِإﻰﻟ
ﺷﺄﻧ� ْﻢ؟ ﻗﺎلﻮا
َ َ َ ُ ََ
َّ َ َ َ ْ ْ َ ُّ
َ ََْ ُ ْ
� ْﻢ ﻓﺄﺗِ ُّﻤﻮا« » .١ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ
ﻜﻴﻨ ِﺔ َ � ،ﻤﺎ أد َر�ﺘُ ْﻢ ﻓ َﺼﻠﻮا َوﻣﺎ ﻓﺎﺗ
�ﻌﻠﻴ�ﻢ ِﺑﺎلﺴ ِ
ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﺠﻠﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ھﺮﮔﺎه ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﯽآﯾﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﻪ ھﺮ اﻧﺪازه از ﻧﻤﺎز
رﺳﯿﺪﯾﺪ آن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ھﺮ ﻗﺪر را ﮐﻪ از دﺳﺖ دادﯾﺪ )ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم دادن
اﻣﺎم( ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ«.

ْ ُ
ﺑﻌﺪ از وﺿﻮ ذﮐﺮ و دﻋﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ جَ » :ﻣﺎ ِﻣﻨ� ْﻢ ِﻣ ْﻦ
َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ ُ َ ُ َّ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َّ ُ ْ َ
ا� َوﺣﺪ ُه
أﺣ ٍﺪ �ﺘﻮﺿﺄ �ﻴﺒ ِﻠﻎ  -أو ﻓيﺴ ِﺒﻎ  -الﻮﺿﻮء �ﻢ �ﻘﻮل :أﺷﻬﺪ أن ﻻ ِإﻪﻟ إِﻻ
ُ ْ ُُ
َ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ َّ ً َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َّ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َّ
اب اﺠﻟَﻨ ِﺔ اﺜﻟَّ َﻤﺎ ِ�ﻴَﺔ ﻳَﺪﺧﻞ
ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ وأن �ﻤﺪا �ﺒﺪه ورﺳﻮﻪﻟ ِإﻻ ﻓ ِﺘﺤﺖ ﻪﻟ أﺑﻮ
ﻻ ِ

 -١ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ :ﺑﺨﺎری  ،۶۳۵ﻣﺴﻠﻢ .۶۰۳

ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز و و راهﻫﺎی ﮐﺴﺐ آن

٢٥

َ
ِﻣ ْﻦ � ِّ� َﻬﺎ َﺷ َ
ﺎء« » .١اﮔﺮ ھﺮﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد ﺳﭙﺲ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ
�ﻚ َ ُﻪﻟ َوأَ َّن ُ�َ َّﻤ ًﺪا َ�ﺒْ ُﺪ ُه َو َر ُﺳ ُ ُ
ﻮﻪﻟ« -ﮔﻮاھﯽ
ﺮﺷ
»أﺷﻬﺪ أن ﻻ إِﻪﻟ ِإﻻ ا� وﺣﺪه ﻻ ِ
ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺑﺠﺰ اﻟﻠﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﮑﺘﺎ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﺷﺮﯾﮑﯽ ﻧﺪارد و
ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و ﻓﺮﺳﺘﺎده اوﺳﺖ -درھﺎی ھﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﺑﮫﺸﺖ

ﺑﻪ روی او ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،از ھﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ وارد ﻣﯽﺷﻮد« .ﺗﺮﻣﺬی اﯾﻦ را
َّ ُ َّ ْ َ ْ
ْ َّ َّ َ َ ْ
اﺟ َﻌﻠْ� ِﻣ ْﻦ ال ْ ُﻤﺘَ َﻄ ِّﻬﺮ َ
�ﻦ« .٢
و
�
ا�
ﻮ
اﺘﻟ
ﻦ
ﻣ
�
ِ
ِ
ِ
ِ
ھﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ» :الﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠ ِ
»ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﺮا از ﺗﻮﺑﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺎﮐﺎن ﻗﺮار ﺑﺪه«.
و ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ .از
َ َ ََ َ
ُ ْ
َ َ َ
اﺑﻮﻗﺘﺎده رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدِ » :إذا دﺧﻞ أ َﺣ ُﺪ� ُﻢ ال َﻤ ْﺴ ِﺠﺪ ﻓﻼ
َ ْ ْ َ َّ ُ َ ِّ َ َ ْ َ َ ْ
�« » .٣ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺎ دو رﮐﻌﺖ
� ِﻠﺲ ﺣﻰﺘ ﻳﺼ� ر�ﻌﺘ ِ
ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ ،ﻧﻨﺸﯿﻨﺪ«.
و ھﺮﮔﺎه اذان ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻋﺒﺎرات ﻣﺆذن را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ از اذان و ﺗﺎ
رﺳﯿﺪن اﻗﺎﻣﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ .از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج

ﹾﱪ اﷲﱠﹸ
ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻟﻠﻪ أﮐﺒﺮ اﻟﻠﻪ أﮐﺒﺮ ﻣﺆذن ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﷲﱠﹸ ﹶأﻛ ﹶ ﹸ

ﹾﱪ« و ﺑﺎ » ﹶأ ﹾﺷ ﹶﻬﺪﹸ ﹶأ ﹾن ﻻﹶ إﹺ ﹶﻟ ﹶﻪ إﹺﻻﱠ اﷲﱠﹸ« ﻣﺆذن ﺑﮕﻮﯾﺪ » :ﹶأ ﹾﺷ ﹶﻬﺪﹸ ﹶأ ﹾن ﻻﹶ إﹺ ﹶﻟ ﹶﻪ إﹺﻻﱠ اﷲﱠﹸ« ،و ﺑﺎ
ﹶأﻛ ﹶ ﹸ
» ﹶأ ﹾﺷ ﹶﻬﺪﹸ ﹶأ ﱠن ﳏﹸ ﱠﹶﻤﺪﹰ ا ﹶر ﹸﺳ ﹸ
ﻮل اﷲﱠﹺ« .ﻣﺆذن ﺑﮕﻮﯾﺪ» :أﹶ ﹾﺷ ﹶﻬ ﹸﺪ ﹶأ ﹾن ﻻﹶ إﹺ ﹶﻟ ﹶﻪ إﹺﻻﱠ اﷲﱠﹸ« ،و ﺑﺎ » ﹶأ ﹾﺷ ﹶﻬﺪﹸ

ﹶأ ﱠن ﹸﳏ ﱠﹶﻤﺪﹰ ا ﹶر ﹸﺳ ﹸ
ﻮل اﷲﱠﹺ« .ﻣﺆذن ﺑﮕﻮﯾﺪ » :ﹶأ ﹾﺷ ﹶﻬﺪﹸ ﹶأ ﱠن ﳏﹸ ﱠﹶﻤﺪﹰ ا ﹶر ﹸﺳ ﹸ
ﻮل اﷲﱠﹺ« ،و ﺑﺎ » ﹶﺣ ﱠﻰ ﻋ ﹶﹶﲆ
اﻟﺼﻼ ﹺﹶة« .ﻣﺆذن ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ« ، .و ﺑﺎ » ﹶﺣ ﱠﻰ ﻋ ﹶﹶﲆ ا ﹾﻟ ﹶﻔﻼ ﹺﹶح«.
ﱠ
 -١ﻣﺴﻠﻢ.۲۳۴ :
 -٢ﺗﺮﻣﺬی.۵۵ :
 -٣ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ :ﺑﺨﺎری ،۱۱۶۳ :ﻣﺴﻠﻢ.۷۱۴ :
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ﹾﱪ« .ﻣﺆذن ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﷲﱠﹸ
ﻣﺆذن ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ« ،و ﺑﺎ »اﷲﱠﹸ ﹶأﻛ ﹶ ﹸ
ﹾﱪ« ،و ﺑﺎ »ﻻﹶ إﹺ ﹶﻟ ﹶﻪ إﹺﻻﱠ اﷲﱠﹸ« .او از ﺗﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻻﹶ إﹺ ﹶﻟ ﹶﻪ إﹺﻻﱠ اﷲﱠﹸ« .وارد ﺑﮫﺸﺖ
ﹶأﻛ ﹶ ﹸ

ﻣﯽﺷﻮد« .١

و از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮس رواﯾﺖ اﺳﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:
َ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ ِّ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ
ًَ
ﻰﻠﻋ ﻓَ ِﺈﻧَّ ُﻪ َﻣ ْﻦ َﺻ َّ� َ َ َّ
ﻮل ُ� َّﻢ َﺻﻠُّﻮا َ َ َّ
ﻰﻠﻋ َﺻﻼة
» ِإذا ﺳ ِﻤﻌﺘﻢ الﻤﺆذن �ﻘﻮلﻮا ِﻣﺜﻞ ﻣﺎ �ﻘ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ َّ َ َ ْ
َْ
َّ
ﺮﺸا ُ� َّﻢ َﺳﻠُﻮا َّ َ
َﺻ َّ� َّ ُ
ا� َﻰﻟ ال َ
ا� َﻋﻠَﻴْ ِﻪ ﺑ َﻬﺎ َﻋ ْ ً
�ﻟﺔ ِﻰﻓ اﺠﻟَﻨ ِﺔ ﻻ ﺗنﺒَ ِﻰﻐ
ﻣ
ﺎ
ﻬ
�
ﺈ
ﻓ
ﺔ
ﻴﻠ
ﺳ
ﻮ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ
ﻮن أَﻧَﺎ ُﻫ َﻮ َ� َﻤ ْﻦ َﺳﺄَ َل َﻰﻟ ال ْ َﻮﺳﻴﻠَ َﺔ َﺣﻠَّ ْ
َّ َ ْ
ْ َ
ﺖ َﻪﻟُ
ا� وأرﺟﻮ أن أ�
ِ
ِإﻻ ِﻟﻌﺒ ٍﺪ ِﻣﻦ ِﻋﺒﺎ ِد ِ
ِ
َّ َ َ ُ
الﺸﻔ
ﺎﻋﺔ« »ھﺮﮔﺎه )ﻧﺪای( ﻣﺆذن را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ
ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺻﻠﻮات ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﭼﻮن ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺻﻠﻮات ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ده ﺻﻠﻮات ﺑﺮ او ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﺳﭙﺲ از ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﻢ ﻃﻠﺐ
وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ در ﺑﮫﺸﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا
داده ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ آن ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻢ ،ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﻃﻠﺐ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻨﺪ  ،٢ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺶ ﻣﯽﮔﺮدد« .٣
و از ﺟﺎﺑﺮس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدَ » :ﻣ ْﻦ ﻗَ َﺎل ﺣ َ
� � َ ْﺴ َﻤ ُﻊ اﻨﻟِّ َﺪ َ
اء
ِ
ُ َ َّ ً ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ
َّ ُ َّ َ َّ َ
َّ ْ َ َّ َّ
َّ َ ْ َ َ
آت �ﻤﺪا الﻮ ِﺳﻴﻠﺔ واﻟﻔ ِﻀﻴﻠﺔ
الﻠﻬﻢ رب ﻫ ِﺬ ِه اﺪﻟﻋﻮ ِة اﺘﻟﺎﻣ ِﺔ َوالﺼﻼ ِة اﻟﻘﺎﺋِﻤ ِﺔ ِ
ْ َ ْ ُ َ َ ً َ ْ ُ ً َّ
ﺎﻋﻰﺘ ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘﻴَ َ
َ َ ْ َ ُ َ َّ ْ َ ُ َ َ َ
ﺎﻣ ِﺔ«» .ھﺮ ﮐﺲ
َوا�ﻌﺜﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎ �ﻤﻮدا ِ
ِ
اﺬﻟى وﻋﺪﺗﻪ ،ﺣﻠﺖ ﻪﻟ ﺷﻔ ِ
َّ ُ َّ َ َّ َ
َّ ْ َ َّ َّ
َّ َ ْ َ َ
آت
ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن اذان ﺑﮕﻮﯾﺪ» :الﻠﻬﻢ رب ﻫ ِﺬهِ اﺪﻟﻋﻮ ِة اﺘﻟﺎﻣ ِﺔ َوالﺼﻼ ِة اﻟﻘﺎﺋِﻤ ِﺔ ِ
ُ َ َّ ً ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ً َ ْ ُ ً َّ
َْ
اﺬﻟى َو َﻋﺪﺗ ُﻪ« ﯾﻌﻨﯽ» :ﺧﺪاوﻧﺪا!
�ﻤﺪا ال َﻮ ِﺳﻴﻠﺔ َواﻟﻔ ِﻀﻴﻠﺔ َوا�ﻌﺜﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎ �ﻤﻮدا ِ
ای ﭘﺮوردﮔﺎر اﯾﻦ دﻋﻮت ﮐﺎﻣﻞ و ﻧﻤﺎز ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ،وﺳﯿﻠﻪ و ﻓﻀﯿﻠﺖ را ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ
 -١ﻣﺴﻠﻢ.۳۸۵ :
 -٢ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎم ﻣﺤﻤﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی آن ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -٣ﻣﺴﻠﻢ.۳۸۴ :
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ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ و در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ او را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﻤﻮد و ﺳﺘﻮدهای ﮐﻪ ﺑﻪ او وﻋﺪه
دادهای ﻣﺒﻌﻮث ﻓﺮﻣﺎ« ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻦ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل او ﻣﯽﮔﺮدد« .١
ُّ َ ُ َ ُ َ ُّ َ ْ َ َ َ
ان
ذ
از اﻧﺲس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :اﺪﻟﺎﻋء ﻻ ﻳﺮد �� اﻷ ِ
َواﻹﻗَ َ
ﺎﻣ ِﺔ«» .دﻋﺎ در ﺑﯿﻦ أذان و اﻗﺎﻣﻪ رد ﻧﻤﯽﺷﻮد«. ٢
ِ
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام )آﻏﺎزﯾﻦ ﻧﻤﺎز( اﻣﺎم ﺑﺮﺳﺪ ،از اﻧﺲ رواﯾﺖ
َ َ َ ُ ْ ُ َّ ْ َ َ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدَ » :ﻣ ْﻦ َﺻ َّ� َّ� أَ ْر َ�ﻌ َ
�ة
� ﻳَ ْﻮ ًﻣﺎ ِﻲﻓ ﻤﺟﺎﻋ ٍﺔ ﻳﺪ ِرك اﺘﻟﻜ ِﺒ
ِ ِ ِ
َ َ َ ٌ ْ َّ َ َ َ َ ٌ ْ ِّ َ
ْ ُ َ ُ َ ْ َُ ََ َ َ
ﺎق«» .ھﺮﮐﺲ ﭼﮫﻞ
اﻨﻟ
ﻦ
ﻣ
ة
اء
ﺮ
ﺑ
:
ﺎن
اﻷو�  ،ﻛ ِﺘﺒﺖ ﻪﻟ ﺑﺮاءﺗ
ِ
ﺎر  ،و�ﺮاءة ِﻣﻦ اﻨﻟﻔ ِ
ِ
ِ
روز ﻧﻤﺎزش را در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﺒﯿﺮه اﻹﺣﺮام ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ دو ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﺮاﺋﺖ )ﻧﺠﺎت( از آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ و ﺑﺮاﺋﺖ از ﻧﻔﺎق« .٣
 -۲ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ و اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺎط

َ َ ُ ْ َ
َّ َ
لصل ٰوة ِ
ام ٓوا إِ� ٱ
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ذم ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ�﴿ :ذا ق
قَ ُ
اموا ْ ُك َس َ ٰ
ا�﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» .[۱۴۲ :و ﭼﻮن ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻤﺎز ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ،ﺑﺎ

ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ« .ﯾﻌﻨﯽ درﺣﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎھﻞ ،ﮐﺴﻞ ،دل
ﻣﺮده و ﮔﺮاﻧﺒﺎرﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﻮاﺑﯽ اﻣﯿﺪوارﻧﺪ و ﻧﻪ از ﻋﺬاﺑﯽ ﺑﯿﻤﻨﺎک» ،ﺗﻨﺒﻠﯽ و
ﺳﺴﺘﯽ آﻧﺎن ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دلھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪارد ،و اﮔﺮ

 -١ﺑﺨﺎری.۶۱۴ :
 -٢ﺗﺮﻣﺬی.۲۱۲ :
 -٣ﺗﺮﻣﺬی ،۲۴۱ :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﻮف از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏس رواﯾﺖ ﺷﺪه و
ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﻓﻮع اﺳﺖ وﻟﯽ اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی و دارﻗﻄﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻮدن ﺣﺪﯾﺚ راﺟﺢ اﺳﺖ ،و ﻋﻼﻣﻪ اﻟﺒﺎﻧﯽ ﺣﺪﯾﺚ را ﺣﺴﻦ و ﻣﺮﻓﻮع داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ ،ﺑﺎز در ﺣﮑﻢ رﻓﻊ اﺳﺖ .واﻟﻠﻪ
اﻋﻠﻢ
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اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

دﻟﮫﺎی آﻧﺎن از ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ،و از اﯾﻤﺎن ﺗﮫﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺗﻨﺒﻠﯽ
و ﺳﺴﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن روی ﻧﻤﯽآورد« .١
ﻟﺬا ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺎط و ﻃﺮاوت در ﻗﯿﺎم ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،و
از ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﮐﺴﺎﻟﺖ ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۳ﻗﺮاردادن دﺳﺖ راﺳﺖ ﺑﺮ روی دﺳﺖ ﭼﭗ روی ﺳﯿﻨﻪ در ھﻨﮕﺎم ﻗﯿﺎم
ﻧﻤﺎز

و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ادب در ھﻨﮕﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﻤﺎز و در ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ،و اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد از ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی
َ َّ ْ َ َ َ ُ
ﻮل
اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از واﺋﻞ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺻﻠﻴﺖ ﻣﻊ رﺳ ِ
َ
ََ َ َ َ َ ُ ُْ ْ َ ََ
ْ
َّ
ﻰﻠﻋ ﻳَ ِﺪ ِه اﻟْيُ ْ َ
ﺮﺴى َﻰﻠﻋ َﺻﺪ ِر ِه« » .٢ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻤﺎز
ا�ج :ﻓﻮﺿﻊ ﻳﺪه اﻴﻟﻤ�
ِ
ﺧﻮاﻧﺪم) ،دﯾﺪم( دﺳﺖ راﺳﺘﺶ را ﺑﺮ روی دﺳﺖ ﭼﭙﺶ ،روی ﺳﯿﻨﻪاش ﻗﺮار
داد«.
و اﻣﺎم اﺑﻦ رﺟﺐ ﺣﻨﺒﻠﯽ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﺧﺼﻮص ﺣﮑﻤﺖ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺑﺮ روی دﺳﺖ ﭼﭗ ﺳﻮال ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ذﻟﺖ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰ و ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ« .٣
 -۴ﺗﺪﺑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﺮدن در ﻣﻌﺎﻧﯽ آﯾﺎت ﺗﻼوت ﺷﺪه و اذﮐﺎر ﻧﻤﺎز

آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﺪﺑﺮ در آنھﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
َ ٌ َ ََۡ ُ َۡ َ ُ َ َ ّ ٞ
َ َ َ َ َّ َ ُ ْ ُ ْ
ْ َ
ك ِ�َ َّدبَّ ُر ٓوا َءا� ٰتِهِۦ و ِ�تذكر أولوا
ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :كِ�ٰب أنزل�ٰه إِ�ك م�ٰر
ٱ ۡ�َ ۡل َ
ٰ
ب ] ﴾٢٩ص» .[۲۹ :ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺒﺎرک اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺗﺎ
�
ِ
 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻌﺪی.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ» :اﻹرواء« ش .۳۵۲
 -٣اﻟﺬل واﻻﻧﮑﺴﺎر ﻟﻠﻌﺰﯾﺰ اﻟﺠﺒﺎر :ص .۵۶
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در آﯾﺎﺗﺶ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ و ﺧﺮدﻣﻨﺪان از آن ﭘﻨﺪ ﮔﯿﺮﻧﺪ«» .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻤﺖ از ﻓﺮو
ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻗﺮآن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در آﯾﻪھﺎی آن ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ
آن را ﺑﯿﺮون آورﻧﺪ و در اﺳﺮار و ﺣﮑﻤﺖھﺎی آن ﺗﺪﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﺪﺑﺮ در
آن و ّ
ﺗﺎﻣﻞ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن در ﻣﻔﺎھﯿﻢ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ و ﺧﯿﺮ ﻗﺮآن دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺖ .دراﯾﻦﺟﺎ ﺑﺮ ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه ،و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﻣﻞ در ﻗﺮآن از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﺗﺪﺑﺮ ﺑﮫﺘﺮ از ﺗﻼوت ﺳﺮﯾﻊ و ﺗﻨﺪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ھﺪف
اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ،و
ِ
ﺗﺪﺑﺮ از آن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد« .١
و ﺗﺪﺑﺮ در آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺟﺰ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ آنھﺎ و ﺗﻔﮑﺮ در آن ﻣﻌﺎﻧﯽ
َ َّ َ َ ُ ّ ْ َ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وٱ�
ت
ِين إِذا ذك ُِروا �� ٰ ِ
َ َ ْ َ
ٗ ُ ٗ
َر ّ� ِ ِه ۡم ل ۡم � ُِّروا َعل ۡي َها ُص ّما َو� ۡم َيا�ا ] ﴾٧٣اﻟﻔﺮﻗﺎن» .[۷۳ :و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ
آﯾﺎت ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﭘﻨﺪ داده ﺷﻮﻧﺪ ھﻤﺴﺎن ﮐﺮان و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺑﺮ آن ﻓﺮو
ﻧﻤﯽاﻓﺘﻨﺪ«» .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ آﯾﺎت
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن و ﮔﻮش ﻓﺮا دادن و رھﻨﻤﻮد ﺷﺪن ﺑﻪ آن
ﻓﺮﻣﺎن دادهاﺳﺖ ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﯾﺎدآوری ﺷﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن روی ﮔﺮداﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و
آن را ﻧﺎﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و دلھﺎ و ﭼﺸﻢھﺎی ﺧﻮد را از آن آﯾﺎت ﺑﺮ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﯽاﯾﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آن را
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ« .٢
از اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ اھﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ
ﻃﺒﺮی /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ )ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮫﻮم( آن
را ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﻣﺘﻌﺠﺐ و ﺷﮕﻔﺖزده ﻣﯽﺷﻮم ،ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻗﺮاﺋﺖ آن ﻟﺬت

 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻌﺪی.
 -٢ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻌﺪی.
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ﻣﯽﺑﺮد« .١
و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﺮ زﯾﺎدﺗﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﮑﺮار آﯾﺎت اﺳﺖ زﯾﺮا
ﺗﮑﺮار ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﺮد .در رواﯾﺘﯽ
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﺒﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﮑﺮار
ُ ّ
َ َّ
َ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ َّ َ
ُ
ك أَ َ
�ك ُ
نت ٱ ۡل َعز ُ
�ز ٱ ۡ َ
ِيم
ﻣﯽﮐﺮد﴿ :إِن � َعذ ِۡ� ُه ۡم فإِ� ُه ۡم ع َِباد َك ۖ �ن �غفِر لهم فإِن
ِ
] ﴾١١٨اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۱۱۸ :

»اﮔﺮ آنھﺎ را ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﯽ ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺪ) .و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮار از ﻣﺠﺎزات ﺗﻮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ( و اﮔﺮ آﻧﺎن را ﺑﺒﺨﺸﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎ و ﺣﮑﯿﻤﯽ! )ﻧﻪ ﮐﯿﻔﺮ ﺗﻮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﯽﺣﮑﻤﺘﯽ
اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺿﻌﻒ!(« .٢
و ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن و اذﮐﺎر ﻣﺘﻨﻮع در
ارﮐﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ آنھﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺪﺑﺮ ،ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﮑﺮار آﯾﺎت ،از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺧﺸﻮع ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
 -۵ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﺗﯿﻞ ،و زﯾﺒﺎ ﺗﻼوت ﮐﺮدن آن

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺼﻮل ﺧﺸﻮع اﺳﺖ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺪور از
اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺮﺗﯿﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻟﻠﻪ
ّ ُۡ َ َ ً
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و َرت ِِل ٱلق ۡر َءان ت ۡر�ِي�﴾ ]اﻟﻤﺰﻣﻞ» .[۴ :و ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﻞ و
ﺷﯿﻮاﯾﯽ ﺑﺨﻮان« ﯾﻌﻨﯽ :آن را ﺑﺎ ﺗﺄﻧﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺪﺑﺮ ،ﺷﻤﺮده ﺷﻤﺮده و
ﺣﺮف ﺑﻪ ﺣﺮف ﺑﺨﻮان.
ﺗﺮﺗﯿﻞ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﺮوف ﺑﻪﺷﯿﻮاﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﺣﻖ اﺷﺒﺎع ﺑﻪ آن داده
 -١ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﺮی از ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎﮐﺮ.۱۰/۱ :
 -٢رواﯾﺖ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ۲۷۱/۱ :و اﺣﻤﺪ ۱۴۹/۵ :و در »ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻼة« ص.۱۰۲ :
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ُ
ﺷﻮد ﺑﯽآﻧﮑﻪ در ﻧﻄﻖ آن ﺗﮑﻠﻒ و زﺣﻤﺘﯽ روی دھﺪ» .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ از ﺣﺮوف ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﻣﺨﺎرج
ﻣﺨﺼﻮص ،ادا ﺷﻮد« .١
ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭼﻮن ﺳﻮرهای از ﻗﺮآن را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،آن را ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﻞ و ﺷﻤﺮدهﺷﻤﺮده ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از
آﻧﭽﻪ ﺑﻮد ھﻢ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد«  .٢و اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﻞ و ﺷﻤﺮده ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﺗﺪﺑﺮ و
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻤﻮدن در آﯾﺎت ﻗﺮآن و ﻟﺬا رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺸﻮع ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﺧﺸﻮع ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺒﺎ
ُْ َ َ
ُ َ َّ
ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻼوت ﻗﺮآن اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪَ » :ز ِّ�ﻨُﻮا اﻟﻘ ْﺮآن ِﺑﺄ ْﺻ َﻮاﺗِ� ْﻢ ﻓﺈِن
ً
َّ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ
�ﺪ اﻟﻘ ْﺮآن ُﺣ ْﺴﻨﺎ« » .٣ﻗﺮآن را ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﺘﺎن زﯾﻨﺖ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ،
الﺼﻮت اﺤﻟﺴﻦ ﻳ ِﺰ
زﯾﺮا ﺻﺪای ﺧﻮب ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﻗﺮآن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ« .و ﻣﻨﻈﻮر از ﺻﺪای ﻧﯿﮑﻮ اﯾﻦ
اھﻞ ﻓﺴﻖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺻﻮت ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺣﺰن
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آواز ِ
َ
ْ
َ ًْ
َّ ْ ْ َ
ُْ
آن
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ رﺳﻮلﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪِ » :إن ِﻣﻦ أﺣﺴ ِﻦ اﻨﻟَّ ِ
ﺎس ﺻﻮﺗﺎ ِﺑﺎﻟﻘﺮ ِ
َّ
ﻮه َ�ْ َﻰﺸ َّ َ
ﻮه َ� ْﻘ َﺮأُ َﺣﺴبْﺘُ ُﻤ ُ
اﺬﻟى إ َذا َﺳﻤ ْﻌﺘُ ُﻤ ُ
ا�« » .٤ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﺧﻮش ﺻﺪاﺗﺮﯾﻦ
ِ
ِ
ِ
ِ
اﻧﺴﺎنھﺎ در ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺘﺶ ﮔﻮش دھﯿﺪ اﺣﺴﺎس
ﮐﻨﯿﺪ از ﺧﺪا ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ« .اﻣﺎم ﻧﻮوی از ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
» -١ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻼة اﻟﻨﺒﯽ« ﻋﻼﻣﻪ اﻟﺒﺎﻧﯽ.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ.۷۳۳ :
 -٣ﺑﺨﺎری در ﺗﻌﻠﯿﻖ و أﺑﻮداود و دارﻣﯽ و ﺣﺎﮐﻢ و ﺗﻤﺎم رازی ﺑﺎ دو ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ آوردهاﻧﺪ ،و
در »ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻼة« اﻟﺒﺎﻧﯽ.
 -٤ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک در اﻟﺰھﺪ ،۱/۱۶۲ :از اﻟﻜﻮاﻛﺐ ،۵۷۵ :آورده اﺳﺖ.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ دارﻣﯽ و اﺑﻦ ﻧﺼﺮ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را آوردهاﻧﺪ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در »أﺧﺒﺎر اﺻﺒﮫﺎن« و
ﺿﯿﺎء در »اﻟـﻤﺨﺘﺎرة« ،و در »ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻼة« اﻟﺒﺎﻧﯽ.
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ْ
َ ََْ ُْ ََ ََ ْ ْ
اءة َوﺗَ ْﺮ� َ
ﺤﺒَﺎب َﺤﺗْﺴ� َّ
الﺼ ْ
َ
َ
ﻴﻠﻬﺎ«» .ﻋﻠﻤﺎ اﺟﻤﺎع
ﺮ
ﻘ
ﺎﻟ
ﺑ
ت
ﻮ
»أﻤﺟﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻰﻠﻋ ِاﺳ ِﺘ
ِ ِ ِ
ِ
ِ

دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺻﻮت در ﻗﺮاﺋﺖ و ﺷﯿﻮا ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ« .١

 -۶ﻗﺮآن را آﯾﻪ آﯾﻪ ﺗﻼوت ﮐﻨﺪ

ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﺑﺮای ﻓﮫﻤﯿﺪن و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن در آﯾﺎت ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺗﻼوت در ﻧﻤﺎز ،ﺟﺰو ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ امﺳﻠﻤﻪسا ﻗﺮاﺋﺖ اﯾﺸﺎن
َّ
را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :اﺑﺘﺪا ﴿� ٱ�ِ ٱ َّلر� ٱ َّلرحِي ِم﴾ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺳﭙﺲ
� ۡم ُد ِ َّ� ِ َر ّب ٱ ۡل َ� ٰلَم َ
ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽداد﴿ :ٱ ۡ َ
�﴾ ،ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﺮد،
ِ
ِ
اداﻣﻪ ﻣﯽداد﴿ :ٱ َّلر� ٱ َّلرحِي ِم﴾ ﺑﺎز ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﴿ َ� ٰل ِ َ ۡ ّ
ِين﴾،
ِك يو ِم ٱ� ِ
ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آﯾﻪ ﺑﻪ آﯾﻪ ﺑﻮد .٢
اﮔﺮ اﺑﺘﺪای آﯾﻪ ﯾﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن آﯾﻪ
ﺑﺎ آﯾﻪی ﺑﻌﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۷ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه و ﺳﮑﻮن و آراﻣﺶ در آنھﺎ

اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز اﺳﺖ و اﺧﻼل در آن ﻧﻤﺎز را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در رﮐﻮع ﯾﺎ ﺳﺠﺪه ﺳﮑﻮن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و
ﺑﺪون آراﻣﺶ ﮐﺎﻓﯽ در آنھﺎ وارد رﮐﻦ ﺑﻌﺪی ﮔﺮدد ،ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ،
و ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻻزﻣﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در رﮐﻮع و
ﺳﺠﻮد و ﻗﯿﺎم از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ» .ﻋﻠﻤﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت آن را ،ﺑﻪ ﻣﺪت
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺗﺨﻤﯿﻦ زدهاﻧﺪ .و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت در ﺳﺠﻮد از ﺳﻪ ﺑﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﻣﺬی ﮔﻔﺘﻪ» :ﻋﻤﻞ اھﻞ ﻋﻠﻢ

 -١ﺷﺮح ﻧﻮوی ﺑﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ :ح .۱۳۲۲
 -٢اﺑﻮ داود ،۴۰۰۱ :و ﻋﻼﻣﻪ أﻟﺒﺎﻧﯽ در »اﻹرواء« آن را ﺻﺤﯿﺢ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده و ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد از ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮐﻢﺗﺮ
ﻧﺒﺎﺷﺪ« .و ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺮ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪری ﮐﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻧﺪازه
ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ« .١
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺮدی را دﯾﺪ ﮐﻪ رﮐﻮﻋﺶ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮد و در اﻧﺠﺎم دادن ﺳﺠﺪه ﻧﯿﺰ
َ
َ َ
ﻋﺠﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻮﯾﯽ ھﻢ ﭼﻮن ﻃﯿﻮر ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻮک ﻣﯽزد ،ﻓﺮﻣﻮد» :ل ْﻮ َﻣﺎت َﻰﻠﻋ
ُْ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َّ ُ َ َّ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ ُ َّ َّ
اﺪﻟ َم ،إِ� َﻤﺎ ِﻣﺜﻞ
� ِمﻠ ِﺔ �ﻤ ٍﺪ� ،ﻨﻘﺮ ﺻﻼﺗﻪ ﻛﻤﺎ �ﻨﻘﺮ اﻟﻐﺮاب
ﻫﺬا ﻣﺎت ﻰﻠﻋ � ِ
ْ
َ
ْ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ًََْ ْ َََْْ
ُ ُ
َ
َّ ِ ُ َ ِّ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ
َ
�،
اﺬﻟى ﻳﺼ� وﻻ ﻳﺮﻛﻊ و�ﻨﻘﺮ ِﻰﻓ ﺳﺠﻮ ِد ِه ﺎﻛﺠﻟﺎﺋِ ِﻊ ﻻ ﻳﺄ�ﻞ إِﻻ �ﻤﺮة أو �ﻤﺮ� ِ
ْ
َ َ ُْ َ
ﺎن َ�ﻨ ُﻪ« » .٢اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻤﯿﺮد ،او ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﻏﯿﺮ اﻣﺖ
ﻣﺎذا �ﻐ ِﻨﻴ ِ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮده اﺳﺖ ،در ﻧﻤﺎزش ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻼﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻧﻮک ﻣﯽزﻧﺪ،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﮐﻮﻋﺶ را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﻨﺪ و در ﺳﺠﻮدش ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮک زدن ﮐﻼغ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﺳﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دو ﻋﺪد ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮرد وﻟﯽ ﺳﯿﺮش
َ ْ ََ
َ َ ً َّ
َ
ََُ َ ُ
َْ ُ
َّ
ﺮﺴق َﺻﻼﺗﻪ .ﻗﺎلﻮا ﻳَﺎ َر ُﺳﻮل
�
ى
اﺬﻟ
ﺔ
ﻗ
ﺮﺳ
ﺎس
اﻨﻟ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ« .و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :أﺳﻮأ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ُّ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ
ﻮد َﻫﺎ« » .٣ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ دزدھﺎ ﮐﺴﯽ
ﺮﺴ�ﻬﺎ ﻗﺎل :ﻻ ﻳ ِﺘﻢ رﻛﻮ�ﻬﺎ وﻻ ﺳﺠ
ِ
ا� و�ﻴﻒ � ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎزش ﺑﺪزدد .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻧﻤﺎزش دزدی
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :رﮐﻮع و ﺳﺠﻮدش را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ« .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده
ُّ ُ
َ ُ ْ ُ َ َ ُ َّ ُ َ َّ ُ َ َ ْ
ﻮع َو ُّ
الﺮﻛ ِ
الﺴ ُﺠﻮ ِد« » .٤ﻧﻤﺎز
ﻴﻢ ﻇﻬ َﺮ ُه ِﻰﻓ
اﺳﺖ» :ﻻ ﺠﺗ ِﺰئ ﺻﻼة الﺮﺟ ِﻞ ﺣﻰﺘ ﻳ ِﻘ
 -١ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ ،ﺳﯿﺪ ﺳﺎﺑﻖ.
 -٢اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ در ﻣﺴﻨﺪ ،۱/۳۴۹/۳۴۰ :ﺑﯿﮫﻘﯽ ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،و ﺿﯿﺎء در »اﻟـﻤﻨﺘﻘﯽ «...و اﺑﻦ
ﻋﺴﺎﮐﺮ  ،و در »ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻼة« اﻟﺒﺎﻧﯽ.
 -٣اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،۲/۸۹/۱ :و ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﺣﺎﮐﻢ آوردهاﻧﺪ ،در ﺿﻤﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺻﺤﯿﺤﺶ
داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ،و در »ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻼة« اﻟﺒﺎﻧﯽ.
 -٤اﺑﻮﻋﻮاﻧﻪ ،اﺑﻮداود و ﺳﮫﻤﯽ ،۶۱ :رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .دارﻗﻄﻨﯽ ھﻢ ﺻﺤﯿﺤﺶ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ،
و در »ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻼة« اﻟﺒﺎﻧﯽ.
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اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد ،ﭘﺸﺘﺶ را راﺳﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﺳﺒﺎب ﺧﺸﻮع ،ﻃﻤﺄﻧﯿﻨﻪ و ﺳﮑﻮن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮐﺎن و
واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎزش آراﻣﺶ و ﻃﻤﺄﻧﯿﻨﻪی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل،
ﺧﺸﻮع را از وی ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 -۸ﯾﺎدآوری ﻣﺮگ در ﻧﻤﺎز

از اﻧﺲس رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اذﻛﺮ اﻟـﻤﻮت ﻲﻓ ﺻﻼﺗﻚ،
ّ
ّ
ﻓﺈن الﺮﺟﻞ إذا ذﻛﺮ اﻟـﻤﻮت ﻰﻓ ﺻﻼﺗﻪ ﺤﻟﺮی أن �ﺴﻦ ﺻﻼﺗﻪ ،وﺻﻞ ﺻﻼة

رﺟﻞ ﻻ ﻳﻈﻦ أﻧﻪ ﻳﺼ� ﻏ�ﻫﺎ« » .١در ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﯾﺎدت ﺑﯿﺎور ،زﯾﺮا
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎزش را ﺧﻮب
ادا ﮐﻨﺪ ،و ﻣﺜﻞ ﻣﺮدی ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺬار ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﺪارد دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎز ﺑﺠﺰ آن ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﺪ«.
ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎزش را ادا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ آن
ﻧﻤﺎز را ﺑﺎ ﺧﺸﻮع و ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺨﻮاﻧﺪ و در ﺟﻠﺐ اﺟﺮ و ﺛﻮاب ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 -۹ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺟﻮاب وی را در ﻧﻤﺎزش ﺧﻮاھﺪ داد
َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ
الﺼﻼة
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻗﺎل ا� �ﻌﺎﻰﻟ ﻗﺴﻤﺖ
َ
ﺑَيْ� َو َ� ْ َ
� ۡم ُد ِ َّ� ِ َر ّ
� َ�ﺒْ ِﺪى ِﻧ ْﺼ َﻔ ْ� َو ِﻟ َﻌﺒْ ِﺪى َﻣﺎ َﺳﺄ َل ﻓَﺈ َذا ﻗَ َﺎل اﻟ ْ َﻌﺒْ ُﺪ﴿ :ٱ ۡ َ
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َۡ
َّ ُ َ َ
َ
ﻤﺣ َﺪ ِ� َ�ﺒْ ِﺪى َو ِ�ذا ﻗﺎل﴿ :ٱ َّلر� ٱ َّلرحِي ِم ﴾٣
ٱل� ٰل ِم�  ﴾٢ﻗﺎل ا� �ﻌﺎﻰﻟ ِ
» -١اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ« أﻟﺒﺎﻧﯽ ،۱۴۲۱ :و از ﺳﯿﻮﻃﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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َ َ
َ َ َ َّ َ
ِك يَ ۡو ِم ٱ ّ
ﻗَ َﺎل َّ ُ
ﻰﻠﻋ َ�ﺒْ ِﺪىَ .و� َذا ﻗَ َﺎلٰ �َ ﴿ :
ا� َ� َﻌﺎﻰﻟ أ ْ� َ� َ َ َّ
ِين  ﴾٤ﻗﺎل �ﺪ ِ�
�
ل
ِ
ِ
ِ
اك َ� ۡعبُ ُد �يَّ َ
َ�ﺒْﺪى َ -وﻗَ َﺎل َم َّﺮ ًة ﻓَ َّﻮ َض إ َ َّﻰﻟ َ�ﺒْﺪى  -ﻓَﺈ َذا ﻗَ َﺎل﴿ :إيَّ َ
اك � َ ۡس َتعِ�ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َ َ َ
َْ
 ﴾٥ﻗَ َﺎل َﻫ َﺬا ﺑَيْ� َو َ� ْ َ َ ْ
َ
ۡ َ ّ
لص َ� ٰ َط
� �ﺒ ِﺪى َو ِﻟﻌﺒ ِﺪى ﻣﺎ َﺳﺄل .ﻓ ِﺈذا ﻗﺎل ﴿ٱهدِنا ٱ ِ
ِ
َ َۡ ۡ ََ
َ ٰ َ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ ُ
ٱل ۡ ُم ۡس َتقِ َ
وب علي ِهم و�
يم ِ ٦
� ٱلمغض ِ
ص�ط ٱ�ِين ��عمت علي ِهم � ِ
ََ
َ َ َ
َّ
لضآ ّل َ
ِ�  ﴾٧ﻗﺎل َﻫﺬا ِﻟ َﻌﺒْ ِﺪى َو ِﻟ َﻌﺒْ ِﺪى َﻣﺎ َﺳﺄل« .١
ٱ

ﯾﻌﻨﯽ» :ﺧﺪاوﻧﺪأ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻧﻤﺎز را ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺑﻨﺪهام ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهام و
� ۡم ُد ِ َّ�ِ َر ّ
آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ﴿ :ٱ ۡ َ
ب
ِ
ٱ ۡل َ� ٰلَم َ
�  ﴾٢ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺪهام ﻣﺮا ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮد ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ِ
﴿ٱ َّلر� ٱ َّلرحِي ِم ﴾٣ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺪهام ﻣﺮا ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮد ،و وﻗﺘﯽ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪٰ �َ ﴿ :ل ِ َ ۡ ّ
ِين ﴾٤ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮا ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ِك يو ِم ٱ� ِ
اك َ� ۡع ُب ُد �يَّ َ
﴿إيَّ َ
اك � َ ۡس َتعِ ُ
� ﴾٥ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺑﻨﺪهام اﺳﺖ ،و
ِ
ۡ َ
ّ
لص َ� ٰ َط
آﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ او ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ﴿ :ٱهدِنا ٱ ِ
َ
ََ
َ ٰ َ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ ُ
ٱل ۡ ُم ۡس َتقِ َ
وب عل ۡي ِه ۡم َو�
ض
ص�ط ٱ�ِين ��عمت علي ِهم ��ِ ٱلمغ
يمِ ٦
ِ
َّ
لضآ ّل َ
ِ�
ٱ
آن ﺑﻨﺪهام اﺳﺖ ،و آنﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ
از
اﯾﻦ
ﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﯽ
﴾
٧
ِ
ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
اﯾﻦ ،ﺣﺪﯾﺚ ﻣﮫﻢ و ﭘﺮﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ھﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰاری آن را ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﻗﺮار دھﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮع ﺑﺎﻟﻐﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ
اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﮔﺬارد و او اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﺧﻄﺎب
ﻗﺮار داده و ﺳﭙﺲ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎﯾﺶ را اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﮐﻪ

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ :ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻼة ،ﺑﺎب وﺟﻮب ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ در ھﺮ رﮐﻌﺖ.
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ﻧﻤﺎزﮔﺰار اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎت را ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه دھﺪ و آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آﻧﺴﺖ آن را
ارزش ﻧﮫﺪ.
 -۱۰ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﺘﺮه ﺟﻠﻮی ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺼﻮل ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﺘﺮه
ﺟﻠﻮی ﺳﺠﺪه ﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار و ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺳﻮی آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺒﻮر
دﯾﮕﺮان از ﺟﻠﻮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺷﻮد و وی را از ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ آن ﺳﻮی ﺳﺘﺮه ﺑﺮﺣﺬر
دارد ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻧﻤﺎزﮔﺰار و ﮐﺎھﺶ اﺟﺮ و ﺛﻮاب وی ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ.
َّ
َ
از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺜﻤﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدِ » :إذا َﺻ�
َ
َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ ُ َ
ُ َ
ََ
ﺎن َﻋﻠﻴْ ِﻪ َﺻﻼﺗ ُﻪ« .١
أ َﺣ ُﺪ� ْﻢ ﻓﻠﻴﺼﻞ إِﻰﻟ ﺳﺮﺘ ٍة ﻓﻠﻴﺪن ِﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ �ﻘﻄﻊ الﺸﻴﻄ
»ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،رو ﺑﻪ ﺳﺘﺮه ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ آن

ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﻤﺎزش را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﺪ«.
ﺳﺘﺮه ،ﺑﺎ دﯾﻮار ﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﯾﺎ ﻋﺼﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﺑﺮده ﺷﺪه اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪازه ﺳﺘﺮه ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﺸﺘﯽ ﭘﺎﻻن ﺷﺘﺮ )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ
ارﺗﻔﺎع ﯾﮏ ذراع( اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺳﺘﺮه ﺗﺎ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺳﻪ ذراع ﺑﺎﺷﺪ .٢
اﻣﺎم ﻧﻮوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﮑﻤﺖ ﺳﺘﺮه در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﺎزﮔﺰار را از
ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ آن ﺳﻮی ﺳﺘﺮه ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﺴﯽ از ﺟﻠﻮی او رد
ﺷﻮد و ﺷﯿﻄﺎن را از ﺗﻌﺮض ﺑﻪ او ﺑﺮای اﺑﻄﺎل ﻧﻤﺎز ﺑﺎز ﻣﯽدارد« .٣
 -۱۱ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪه
 -١ﻣﺴﺘﺪرک ﺣﺎﮐﻢ ،۲۵۱ :و »ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ« ﺷﻤﺎره .۶۵۰
 -٢ھﺮ زراع ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
 -٣ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ.۲۱۶/۴ :
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ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﮕﺎه
ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ و آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪه
در وﻗﺖ ﻗﯿﺎم اﺳﺖ.
از ﻋﺎﯾﺸﻪل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺎﻛن رﺳﻮل اﷲ ج إذا ﺻ� ﻃﺄﻃﺄ

رأﺳﻪ ور� ﺑﺒﺮﺼه �ﻮ اﻷرض« » .١ھﺮﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،ﺳﺮش
را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و ﻧﮕﺎھﺶ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽدوﺧﺖ«.
و در ھﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮای ﺗﺸﮫﺪ ،اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آن
ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮای ﺗﺸﮫﺪ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ
»�ﺸ� ﺑﺄﺻﺒﻌﻪ اﻟﻲﺘ ﺗ� اﻹﺑﻬﺎم إﻰﻟ اﻟﻘﺒﻠﺔ و�ﺮ� ﺑﺒﺮﺼه إﻴﻟﻬﺎ« .ﯾﻌﻨﯽ» :اﻧﮕﺸﺖ

اﺷﺎرهاش را رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ آن ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ« .٢
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ دوروﺑﺮ و ﯾﺎ آﺳﻤﺎن و ﯾﺎ ھﺮﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از
ﺳﺠﺪهﮔﺎه ،ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ و ﺧﺸﻮع ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و ﻟﺬا
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ آﺳﻤﺎن در ﻧﻤﺎز ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﺮد .٣
َ َ َ َّ ْ ُ ْ َ َ
ﻼ ﺗَﻠْﺘَﻔﺘُﻮا ﻓَﺈ َّن َّ َ
ا� َ�ﻨْﺼ ُ
ﺐ
و در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه ﮐﻪ» :ﻓﺈِذا ﺻﻠﻴﺘﻢ ﻓ
ِ
ِ
ِ
َ َ
ﻼﺗﻪ َﻣﺎ ل َ ْﻢ ﻳَﻠْﺘَﻔ ْ
َُْ َ ْ َْ
ﺖ« » .٤ھﺮ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﺮاف
َوﺟﻬﻪ لِﻮﺟ ِﻪ �ﺒ ِﺪ ِه ِﻰﻓ ﺻ ِ ِ
ِ
ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺧﺪاوﻧﺪ رو ﺑﻪ ﺑﻨﺪهاش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او

 -١رواﯾﺖ ﺣﺎﮐﻢ و اﻟﺒﺎﻧﯽ در »ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻼة« ص.۸۹ :

 -٢اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ۳۵۵/۱ :ﺷﻤﺎره  ،۷۱۹و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﻨﺎد آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ» :ﺻﻔﺔ

اﻟﺼﻼة« ص.۱۳۹ :

 -٣ﺑﺨﺎری و اﺑﻮداود.
 -٤ﺗﺮﻣﺬی و ﺣﺎﮐﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﺻﺤﯿﺤﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻏﯿﺐ :ﺷﻤﺎره
.۳۵۳
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ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﺪ«.
ﻋﺎﯾﺸﻪل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ج درﺑﺎرهی اﻟﺘﻔﺎت )زﯾﺮ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻪ
ٌ َْ
ُ
ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن( در ﻧﻤﺎز ﺳﺆال ﮐﺮدم؟ ﻓﺮﻣﻮدَ » :
اﺧﺘﻼس �ﺘَ ِﻠ ُﺴﻪ
ﻫﻮ
ْ
ُ
ﻴﻄﺎن ﻣﻦ ﺻﻼة اﻟﻌﺒْﺪ« » .١ﻧﻮﻋﯽ از دزدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن از ﻧﻤﺎز ﺷﺨﺺ
الﺸ
ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺳﻮال :آﯾﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﭼﺸﻢ در وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺧﺸﻮع ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟

ﺟﻮاب :آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻧﻤﺎز ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﻧﻤﯽﺑﺴﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﺘﻦ ﭼﺸﻤﮫﺎ در ھﻨﮕﺎم ادای ﻧﻤﺎز ﺑﺮﺧﻼف ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﮐﺎر ،ﺳﻨﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺠﺪهﮔﺎه و اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره را از او ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻋﻼﻣﻪ
اﻟﺒﺎﻧﯽ /در »ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻼة« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻧﻤﺎز ﻧﮕﺎھﺶ را ﺑﻪ

ﺳﺠﺪهﮔﺎه ﻣﯽدوﺧﺖ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران در ﻧﻤﺎز ﭼﺸﻤﺸﺎن را
ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯽﻣﻮرد اﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ھﺪاﯾﺖ ،ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺤﻤﺪج اﺳﺖ«.
و ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻦ در ﻧﻤﺎز ﺟﺰو ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ً
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺗﺸﮫﺪ ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺳﺒﺎﺑﻪاش ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و
ﭼﺸﻤﺶ را از آن ﺑﺮﻧﻤﯽداﺷﺖ ..و ﺑﺴﯿﺎری از رواﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺮاھﺖ آن اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﻏﯿﺮ او ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻦ ﭼﺸﻢ در ﻧﻤﺎز را ﻣﮑﺮوه داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اھﻞ ﯾﮫﻮد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ آن را ﻣﮑﺮوه ﻧﺪاﺳﺘﻪ و ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﯾﺰ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺼﻮل ﺧﺸﻮﻋﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
روح ﻧﻤﺎز و ھﺪف اﺻﻠﯽ آﻧﺴﺖ.
 -١رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری.
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وﻟﯽ رأی ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :اﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﺸﻮع
ﻧﺸﻮد ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭼﺸﻢھﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺧﺸﻮع دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ در ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﯾﺎ
ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺮزرق و ﺑﺮق وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻗﻠﺐ او ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ،
در اﯾﻦﺣﺎﻟﺖ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺴﺘﻦ ﭼﺸﻢھﺎ ﻣﮑﺮوه ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،و ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎل
اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺑﺴﺘﻦ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﮑﺮوه
ﺑﻮدن آن ،و ﺧﺪا ﺑﺪان آ ﮔﺎهﺗﺮ اﺳﺖ« .١
دوم :ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﺸﻮع ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ:

 -۱وﺟﻮد اﺷﯿﺎﺋﯽ در ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎز ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ

وﺟﻮد اﺷﯿﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﭘﺮزرق و ﺑﺮق و اﻣﺜﺎل آنھﺎ در ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎزﮔﺰار
ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه وی ﺑﻪ ﺳﻮی آنھﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد ،ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ
ْ
َ ََْ َ ْ َ ُ َ
ﻮن ﻰﻓ ْ َ ْ
ﺖ َ ْ
ﻰﺷ ٌء � َ ْﺸ َﻐ ُﻞ ال ُﻤ َﺼ ِّ َ
�« » .٢ﻧﺒﺎﯾﺪ
اﺒﻟﻴ ِ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻻ ﻳنﺒ ِﻰﻐ أن ﻳ� ِ
در ﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزد«.

و از اﻧﺲس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﭘﺮدهای داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻗﺴﻤﺘﯽ
از ﺧﺎﻧﻪاش را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :أَﻣﻴﻄﻰ َ�ﻨَّﺎ ﻗ َﺮ َ
ام ِﻚ
ِ
ِ ِ
ََ ُ َ َ ُُ َ ْ ُ
َ َ َ َّ ُ
َ
ﻼﻰﺗ« » .٣اﯾﻦ ﭘﺮدهات را از ﺟﻠﻮی
ﺎو�ﺮه �ﻌ ِﺮض ِﻰﻓ ﺻ ِ
ﻫﺬا ،ﻓﺈِﻧﻪ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺼ ِ
ﭼﺸﻢ ﻣﺎ دور ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﺗﺼﺎوﯾﺮش ﻣﺮا در ﻧﻤﺎز ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
 -١زاد اﻟـﻤﻌﺎد :ج  ،1ص .294

 -٢اﺑﻮداود و اﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ و در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﯽداود ،۱۷۷۱ :ﺗﺨﺮﯾﺞ ﺷﺪه و ﻣﺮاد از
ﺑﯿﺖ ﮐﻌﺒﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺄن ورود ﺣﺪﯾﺚ دال ﺑﺮ آن اﺳﺖ) .اﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﻔﺔ
اﻟﺼﻼة(.
 -٣ﺑﺨﺎری.۳۷۴ :

٤٠

اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج وارد ﮐﻌﺒﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ دو ﺷﺎخ ﻗﻮچ
ِّ َ ُ َ ْ
ﻴﺖ أن
در آﻧﺠﺎ دﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺣﺠﺒﯽ ﮔﻔﺖِ » :إ� � ِﺴ
َ ْ ْ َُ
ُ َ َ َ ْ ُ َ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ
ﻮن ﻰﻓ ْ َ ْ
ﻰﺷ ٌء �َﺸﻐﻞ
ﺖ
اﺒﻟﻴ ِ
� ﻓ ِﺈﻧﻪ ﻟيﺲ ﻳنﺒ ِﻰﻐ أن ﻳ� ِ
آمﺮك أن ﺨﺗﻤﺮ اﻟﻘﺮ� ِ
ْ
ال ُﻤ َﺼ ِّ َ
�« » .١ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ دو ﺷﺎخ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ
در ﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﺎزﮔﺰار را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﺪ«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺎﯾﺪ از اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ ھﺴﺖ و ﺟﺎھﺎی
ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا ،ﯾﺎ ﮐﻨﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻠﻮغ
اﺳﺖ و ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ و در ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺎھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد از
ادای ﻧﻤﺎز ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ .و اﮔﺮ ﺑﺮای ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻇﮫﺮ ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ ،ﭼﺮا
َ ْ َّ ْ َ َ ُ
ﮐﻪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮهس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدِ » :إذا اﺷﺘَﺪ اﺤﻟ َ ُّﺮ ﻓﺄﺑ ْ ِﺮدوا
ْ
َ
َّ َ َ َّ
ﺎلﺼﻼ ِة ﻓﺈِن ِﺷ َّﺪ َة اﺤﻟ َ ِّﺮ ِﻣ ْﻦ �ﻴْ ِﺢ َﺟ َﻬﻨَّ َﻢ« » .٢ھﻨﮕﺎم ﺷﺪت ﮔﺮﻣﺎ ،ﻧﻤﺎز را ﺗﺎ وﻗﺖ
ِﺑ
ﺧﻨﮏ ﺷﺪن ھﻮا ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ،ﭼﻮن ﺷﺪت ﮔﺮﻣﺎ از ﺣﺮارت ﺟﮫﻨﻢ اﺳﺖ«.
 -۲ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ دارای ﻧﻘﻮش رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎو
ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ او را از ﻧﻤﺎز ﻏﺎﻓﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ

ﻋﺎﯾﺸﻪل رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ دارای ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر
ﺑﻮد ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و ﻧﻈﺮش ﺑﻪ ﻧﻘﺶھﺎی آن اﻓﺘﺎد ،ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎز ،ﻓﺮﻣﻮد:
َ
َْ
ْ َ َّ َ ْ ْ
َ َ َ ْ َُْ
َ
َُْ َ َ
ﻮ� ِﺑﺄﻧ ِﺒ َﺠﺎ ِ�ﻴَّ ِﺔ أ ِﻲﺑ َﺟﻬ ٍﻢ ،ﻓ ِﺈ� َﻬﺎ أل َﻬﺘ ِ�
»اذﻫﺒﻮا ِﺨﺑ ِﻤﻴﺼ ِﻰﺘ ﻫ ِﺬهِ إِﻰﻟ أ ِﻲﺑ ﺟﻬ ٍﻢ ،وأﺗ ِ

 -١أﺑﻮ داود ،۲۰۳۰ :و در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ.۲۵۰۴ :
 -٢ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ،ﻣﺴﻠﻢ ،۶۱۵ :اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺨﺎری.۵۳۳ :

ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز و و راهﻫﺎی ﮐﺴﺐ آن

٤١

ً َ ْ َ
ﻼﻰﺗ« » .١اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را ﺑﺮای اﺑﯽﺟﮫﻢ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻟﺒﺎس زﺑﺮ و ﺑﯽﻧﻘﺶ و
آ ِﻧﻔﺎ �ﻦ ﺻ ِ
ﻧﮕﺎر )اﻧﺒﺠﺎﻧﯿﻪ( او را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﭼﻮن ﻟﺤﻈﻪای ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎرھﺎ،

ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮا از ﻧﻤﺎز ،ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد«.
 -۳وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻏﺬا ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﻮد
َ َ ََ
از ﻋﺎﯾﺸﻪل رواﯾﺖ اﺳﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﻻ ﺻﻼة
َ ْ
ﺮﻀة َّ
اﻟﻄ َﻌﺎمِ « » .٢در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدن ﻏﺬا ﻧﻤﺎزی ﻧﯿﺴﺖ«.
ِﺤﺑ َ ِ
وﻗﺘﯽ ﻏﺬا ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و ﺟﻠﻮی او ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮردن ﮐﻨﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ

ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻏﺬا ھﺴﺖ ،و ﯾﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ وی را
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده و ﻧﻤﺎزش ﺑﯽﺧﺸﻮع ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ
َ ُ ِّ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ
ﺮﻀت
ﻧﯿﺎزش را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :إِذا ﻗﺮب اﻟﻌﺸﺎء وﺣ
َّ َ َ
َ ْ َ َ ْ ُ َ ُّ َ َ َ ْ َ ْ
ََ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
ُ ْ ٣
الﺼﻼ ُة ﻓﺎﺑ ْ َﺪ ُءوا ﺑِ ِﻪ �ﺒﻞ أن ﺗﺼﻠﻮا ﺻﻼة الﻤﻐ ِﺮ ِب وﻻ �ﻌﺠﻠﻮا �ﻦ ﻋﺸﺎﺋِ�ﻢ« .
»وﻗﺘﯽ ﻏﺬا آﻣﺎده ﺷﺪ و وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎز ھﻢ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﻏﺬا را ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ
ﻣﻐﺮب را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و در ﺧﻮردن ﻏﺬا ھﻢ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ« .و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی
َ
ْ َ
َّ َ ُ َ َ
آﻣﺪه اﺳﺖ» :إ َذا ُوﺿ َﻊ َﻋ َﺸ ُ َ َ ُ ْ ُ َ
الﺼﻼة ﻓﺎﺑْﺪ ُءوا ِﺑﺎﻟ َﻌﺸﺎ ِء َوﻻ
ﺖ
ﺎء أﺣ ِﺪ�ﻢ َوأ ِ�ﻴﻤ ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ َّ َ َّ َ ْ ُ َ
ْ ُ ٤
�ﻌﺠﻠﻦ ﺣﻰﺘ �ﻔﺮغ ِﻣﻨﻪ« » .وﻗﺘﯽ ﻏﺬا ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ھﻢ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ
ﻏﺬا را ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺧﻮردن ﻓﺎرغ ﺷﻮﯾﺪ«.

 -١ﺑﺨﺎری.۳۷۳ :
 -٢رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ.۵۶۰ :

ﹺ
ﹺ
ﴬ ﹺة اﻟ ﱠﻄ ﹶﻌﺎ ﹺم.
 -٣رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ :ﹶﺑﺎب ﻛ ﹶﹶﺮ ﹶاﻫﺔ ﱠ
اﻟﺼ ﹶﻼة ﺑﹺ ﹶﺤ ﹾ ﹶ

 -٤ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ،ﺑﺨﺎری ﮐﺘﺎب اﻵذن ،ﺑﺎب إذا ﺣﴬ اﻟﻄﻌﺎم وأﻗﻴﻤﺖ اﻟﺼﻼة ،و ﻣﺴﻠﻢ:
.۵۵۹-۵۵۷

٤٢

اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

 -۴در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ادرار و ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ

ﺑﺪون ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺣﺼﻮل ﺧﺸﻮع اﺳﺖ ،ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﺑﻮدن ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﻪ ادرار و ﻣﺪﻓﻮع اﺳﺖ ،و ﻟﺬا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﮫﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯽ درﺣﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ادرار اﺳﺖ .١
در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻻﺗﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ اول ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﮐﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﺎز
َ َ َ َ
ُ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ ﻓﻮت ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪِ » :إذا أ َراد أ َﺣ ُﺪ� ْﻢ
َّ َ َ ْ ْ ْ َ
َ ْ َ ْ َ َ َْ َ َ َ
ﺖ
الﺼﻼ ُة ﻓﻠﻴَﺒْ َﺪأ ِﺑﺎﺨﻟَﻼ ِء« » .٢اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ
أن ﻳﺬﻫﺐ اﺨﻟﻼ َء َوﻗﺎﻣ ِ
داﺷﺖ و ﻧﻤﺎز اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪ ،اول ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ« .و اﮔﺮ در
وﺳﻂ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ دﭼﺎر ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز را ﻗﻄﻊ و ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﮐﻨﺪ و
وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪَ » :ﻻ َﺻ َﻼ َة ﺤﺑَ ْ َ
ﺮﻀ ِة َﻃ َﻌﺎمٍ
ِ
ََ ُ َ َُ ُ ُ َْ ََْ
ﺎن« » .٣در ھﻨﮕﺎم آﻣﺎده ﺑﻮدن ﻏﺬا و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ادرار و
وﻻ ﻫﻮ ﻳﺪاﻓِﻌﻪ اﻷﺧﺒﺜ ِ
ﻣﺪﻓﻮع  ،ﻧﻤﺎزی )درﺳﺖ( ﻧﯿﺴﺖ«.
ﺣﺒﺲ ﺑﺎد ﺷﮑﻢ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖھﺎﯾﯽ ،ﺧﺸﻮع ﻧﻤﺎز را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و ِ
ﺣﮑﻢ را دارد.
 -۵در ھﻨﮕﺎم ﻏﻠﺒﻪی ﭼﺮت ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ.
َ
ْ
َ
َ
َ
ََ َ َ ُ ُ
� ْﻢ ﻲﻓ َّ
الﺼﻼ ِة ﻓﻠﻴَﻨ ْﻢ
اﻧﺲس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدِ » :إذا �ﻌﺲ أﺣﺪ
ِ
َْ ُ
َ َ
َﺣ َّﻰﺘ � ْﻌﻠ َﻢ َﻣﺎ �ﻘ َﺮأ« » .٤ھﺮﮔﺎه ،ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ در ﻧﻤﺎز ،ﭼﺮت زد) ،ﻧﻤﺎزش را ﻗﻄﻊ
َ ْ ُ َ ِّ َ َّ ُ
َ َ
الﺮ ُﺟﻞ َو ُﻫ َﻮ َﺣﺎ ِﻗ ٌﻦ« رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،۶۱۷ :و در ﺻﺤﯿﺢ
َ ��» -١رﺳﻮل اﷲ ج أن ﻳﺼ�
اﻟﺠﺎﻣﻊ.۶۸۳۲ :
 -٢رواﯾﺖ أﺑﻮ داود ،۸۸ :و در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ.۲۹۹ :
 -٣ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ.۵۶۰:
 -٤ﺑﺨﺎری.۲۱۳ :

ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز و و راهﻫﺎی ﮐﺴﺐ آن
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ﮐﻨﺪ( و ﺑﺨﻮاﺑﺪ )و ﭘﺲ از آن ،ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ( ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ«.
َ
َ َ
ُ
و از ﻋﺎﯾﺸﻪل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮد» :إِذا � َﻌ َﺲ أ َﺣ ُﺪ� ْﻢ
َ َّ َ َ ُ َ
َّ ُ َ
َ ُ َ ُ َ ِّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ ُ
ﺐ �ﻨﻪ اﻨﻟَّ ْﻮ ُم ،ﻓﺈِن أ َﺣﺪ� ْﻢ إِذا َﺻ� َوﻫ َﻮ ﻧﺎ ِﻋ ٌﺲ
وﻫﻮ ﻳﺼ� ﻓﻠ�ﻗﺪ ،ﺣﻰﺘ ﻳﺬﻫ
َ َّ
ْ
ْ َ
َ
ْ
ﻻ ﻳَﺪ ِري ﻟ َﻌﻠ ُﻪ � َ ْﺴﺘَﻐ ِﻔ ُﺮ ﻓيَ ُﺴ ُّﺐ �ﻔ َﺴ ُﻪ« .١
»ھﺮﮔﺎه ،ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ در ﻧﻤﺎز ،ﭼﺮت زد ،ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﺑﺶ زاﯾﻞ ﺷﻮد ،زﯾﺮا
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻐﻔﺎر ،ﺧﻮدش را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ«.
و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻧﻤﺎز ﺷﺐ رخ ﻣﯽدھﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ او در آن
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺪاﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﻮدش دﻋﺎ ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﻤﺎ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﻤﻮل ﻧﻤﺎزھﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺸﺮﻃﯿﮑﻪ اﯾﻦ
اﻃﻤﯿﻨﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار وﻗﺖ ﻧﻤﺎز را از دﺳﺖ ﻧﺪھﺪ .٢
 -۶ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺸﺪن ﺑﻪ ھﻤﻮار ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪه و ﺣﺮﮐﺎت زﯾﺎد در ﻧﻤﺎز

ﻣﻌﯿﻘﯿﺐس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج درﺑﺎرهی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺎکھﺎی ﻣﮑﺎن
ْ ُْ َ َ ً ََ
اﺣ َﺪ ًة« » .٣اﮔﺮ
ﺳﺠﺪهاش را ھﻤﻮار ﻣﯽﮐﺮد ،ﻓﺮﻣﻮد» :إِن ﻛﻨﺖ ﻓﺎ ِﻋﻼ ﻓﻮ ِ
ﻣﯽﺧﻮاھﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ«.
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﮫﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮ ﺧﺸﻮع اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻧﻤﺎز ﺣﺮﮐﺎت زﯾﺎد اﻧﺠﺎم
ﻧﺸﻮد ،و اﮔﺮ ﻣﮑﺎن ﺳﺠﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺎف ﮐﺮدن داﺷﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز
اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ در ھﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻦ از ﺳﺠﺪه
 -١ﺑﺨﺎری.۲۱۲ :
 -٢ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری.
 -٣ﺑﺨﺎری.۱۲۰۷ :
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اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮔﺎھﯽ ﺑﺮ روی ﮔﻞ آﻟﻮد ﺳﺠﺪه ﮐﺮد و اﺛﺮ آن در
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ وی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و آن را در ھﺮ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻦ از ﺳﺠﺪهای ﭘﺎک ﻧﻤﯽﮐﺮد
و ﺣﺘﯽ اﺛﺮ آن ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ھﻢ ﭘﯿﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻏﺮق ﺷﺪن در ﻧﻤﺎز و
ﺧﺸﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﺸﻐﻮل
َّ َ ُ ْ ً
َّ
الﺼﻼ ِة ﺷﻐﻼ« » .١ﻧﻤﺎز اﻧﺴﺎن را از
ﻧﺸﻮد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪِ » :إن ِﻰﻓ
ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ دور ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزی و ﺣﺮﮐﺖ زﯾﺎد ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز آﻓﺘﯽ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
ﺑﯽﺷﻤﺎری از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ .اھﻞ ﻋﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎت
زﯾﺎد و ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﯽﻣﻮرد ﻧﻤﺎز را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺮادی در
ﻧﻤﺎزی ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را راﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﯾﺎ اﻧﮕﺸﺖ در
ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -۷ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺘﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻮﯾﺶ دﯾﮕﺮان ﻧﺸﻮد
ُ َ َ ْ َ
ْ
ُ ْ ً
َ َ َّ ُ َّ ُ ْ ُ َ
ﺎج َر�َّﻪ ﻓﻼ ﻳُﺆ ِذ� َّﻦ َ�ﻌ ُﻀ� ْﻢ َ�ﻌﻀﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :أﻻ ِإن ﻠﻛ�ﻢ ﻣﻨ ٍ
َّ َ
ْ َ َ َ َ َ
ُ َ ْ
َ َ ْ
اء ِة .أ ْو ﻗﺎلِ :ﻰﻓ
َوﻻ ﻳَ ْﺮ� ْﻊ َ�ﻌ ُﻀ� ْﻢ َﻰﻠﻋ َ�ﻌ ٍﺾ ِﻰﻓ اﻟ ِﻘﺮ
الﺼﻼةِ« » .٢ھﺎن ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ

ﮐﻪ ھﻤﻪی ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرش اﺳﺖ ،ﭘﺲ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را
ﻧﯿﺎزارﯾﺪ ،و ﻋﺪهای از ﺷﻤﺎ در »ﻗﺮاﺋﺖ«  -ﯾﺎ ﻓﺮﻣﻮد در »ﻧﻤﺎز« ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﺮ
دﯾﮕﺮان ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﻨﺪ« .و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه» :ﻻ �ﻬﺮ ﺑﻌﻀ�ﻢ ﻰﻠﻋ ﺑﻌﺾ

ﺑﺎﻟﻘﺮآن« » .٣در ھﻨﮕﺎم ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ«.
 -١رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ،ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری.۷۲ /۳ :
 -٢رواﯾﺖ اﺑﻮ داود ،۸۳/ ۲ :و در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ.۷۵۲ :
 - ٣رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،۳۶/۲ :و در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ.۱۹۵۱ :

ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز و و راهﻫﺎی ﮐﺴﺐ آن
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 -۸ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﺧﻤﯿﺎزه را ﺑﮕﯿﺮد
َ
َّ َ َ ْ ْ
ُ
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :إ َذا َ�ﺜَ َ
الﺼﻼ ِة ﻓﻠﻴَﻜ ِﻈ ْﻢ َﻣﺎ
ﺎو َب أ َﺣ ُﺪ� ْﻢ ِﻰﻓ
ِ
َ ْ ُ
َ َ َّ َّ
ْ
اﺳﺘَ َﻄﺎع ﻓ ِﺈن الﺸﻴْ َﻄﺎن ﻳَﺪ ُﺧﻞ« » .١ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ در ﻧﻤﺎز ﺧﻤﯿﺎزه ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دھﺎﻧﺶ را ﺑﺒﻨﺪد ،زﯾﺮا ﺷﯿﻄﺎن وارد ﻣﯽﺷﻮد«.

و ھﺮﮔﺎه ﺷﯿﻄﺎن داﺧﻞ ﺷﺪ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺗﺸﻮﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ
و ﺧﺸﻮع ﻧﻤﺎز را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در وﻗﺖ ﺧﻤﯿﺎزه ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
َّ َ ُ ُ َ َّ
ﺎء َ
الﺸﻴْ َﻄﺎن ،ﻓَﺈ َذا َ�ﺜَ َ
ب
ﻣﯽﺧﻨﺪد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﺘﻟﺜﺎؤب ِﻣﻦ
ِ ِ
َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ْ َ ُ
أﺣﺪ�ﻢ ﻓﻠ�ده ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع ،ﻓ ِﺈن أﺣﺪ�ﻢ ِإذا ﻗﺎل ﻫﺎ ﺿ ِﺤﻚ الﺸﻴﻄ
ﺎن« .٢
»ﺧﻤﯿﺎزهﮐﺸﯿﺪن از ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺧﻤﯿﺎزه ﮐﺸﯿﺪ،
دھﺎﻧﺶ را ﺑﺒﻨﺪد ،ﭼﻮن ﺑﺎزﮐﺮدن دھﺎن از اﻋﻤﺎل ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از
ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ھﺎه )دھﺎﻧﺶ را ﺑﺎز ﺑﮑﻨﺪ( ﺷﯿﻄﺎن را ﺧﻨﺪاﻧﯿﺪه اﺳﺖ«.
ﺧﻤﯿﺎزهﮐﺸﯿﺪن ﻏﺎﻟﺒﺎ در اﺛﺮ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺪن و اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ آن )از ﻏﺬا و
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ( و ﺳﺴﺘﯽ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ
ﺧﻤﯿﺎزه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪن را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ھﻨﮕﺎم ﺧﻤﯿﺎزه دھﺎﻧﺶ را ﺑﺒﻨﺪد ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﯾﺎ دﺳﺘﺶ
َ ََ َ َ
ُ َْ
ْ
آن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :إذا �ﺜ َ
ب أ َﺣ ُﺪ� ْﻢ ﻓﻠﻴُ ْﻤ ِﺴﻚ
ﺎو
ِ
َ
َ ْ ُ
َ َّ َّ
ِ�ﻴَ ِﺪ ِه َﻰﻠﻋ ِ�ﻴ ِﻪ ﻓ ِﺈن الﺸﻴْ َﻄﺎن ﻳَﺪ ُﺧﻞ« » .٣وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ در ﻧﻤﺎز ﺧﻤﯿﺎزه
ﮐﺸﯿﺪ ،دﺳﺘﺶ را روی دھﺎﻧﺶ ﻗﺮار ﺑﺪھﺪ ،ﭼﻮن ﺷﯿﻄﺎن ھﻤﺮاه ﺧﻤﯿﺎزه وارد
ﺑﺪن او ﻣﯽﺷﻮد«.
اﯾﻦھﺎ ﻣﻮاردی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺎ ﻣﺮاﻋﺎت آنھﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
 -١رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ.۲۲۹۳/۴ :
 -٢ﺑﺨﺎری.۳۲۸۹ :
 -٣ﻣﺴﻠﻢ.۵۳۱۱ :
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ﻣﻄﻠﻮب ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺸﻮع و ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ھﻨﮕﺎم اﻗﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎز اﺳﺖ،
ﺑﺮﺳﺪ و اﺟﺮ و ﺛﻮاب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻤﺎزش ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻔﺎرهی
ﮔﻨﺎھﺎﻧﺶ ﮔﺮدد .ھﺮ ﻗﺪر ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻄﻠﻮب
ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮداﻧﺪ ،اﺟﺮ و ﺛﻮاب و ﺟﺎﯾﮕﺎھﺶ رﻓﯿﻊﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ
ﻧﻤﺎزﮔﺰاران در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺧﻮد
اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﻗﺎﺋﻞ ھﺴﺘﻨﺪ و آنھﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﻨﺤﻮ
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻓﮑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی ﻋﺒﺎدت
ﺧﻮﯾﺶ ھﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ ادای وﻇﯿﻔﻪ،
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ رﻓﻊ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را از ﺟﻤﻊ ﺗﺎرﮐﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﺧﺎرج
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻧﻤﺎزﮔﺰاران در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺎم اﺑﻦ
ﻗﯿﻢ /در ﮐﺘﺎب »اﻟﻮاﺑﻞ اﻟﺼﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﻴﺐ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

»ﻣﺮدم در ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
اول :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﯾﺎد ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آن ﮐﺴﯿﺴﺖ ﮐﻪ از وﺿﻮ و
وﻗﺖ ﻧﻤﺎز و ﺣﺪود و ارﮐﺎن آن ﻣﯽﮐﺎھﺪ.
دوم :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از وﻗﺖ ﻧﻤﺎز و ﺣﺪود و ارﮐﺎن ﻇﺎھﺮی و وﺿﻮی آن
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ وﺳﻮﺳﻪ ﺗﻼشھﺎﯾﺶ را ﺗﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﻮاع اﻓﮑﺎر و
وﺳﻮﺳﻪ ﺑﻪ او راه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺳﻮم :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺣﺪود و ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در دﻓﻊ وﺳﻮﺳﻪ
و اﻓﮑﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و او در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺶ )ﺷﯿﻄﺎن( اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺒﺎدا از ﻧﻤﺎزش ﺑﺪزدد  ،١ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او در ﻧﻤﺎز و ﺟﮫﺎد اﺳﺖ.
 -١ﯾﻌﻨﯽ وی را ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪ و اﻓﮑﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮ و ﺛﻮاب
ﻧﻤﺎزش را ﮐﺎﺳﺘﻪ و اﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ از دزدی ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز و و راهﻫﺎی ﮐﺴﺐ آن
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ﭼﮫﺎرم :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ،ﺣﻘﻮق و ارﮐﺎن و ﺣﺪود
آن را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد و ﻗﻠﺒﺶ از ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﺪود آن ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪه ،ﺗﺎ
ﻣﺒﺎدا ﭼﯿﺰی از ﻧﻤﺎزش ﺿﺎﯾﻊ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺶ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﻨﺪد ﺗﺎ
ﻧﻤﺎزش را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ادا ﮐﻨﺪ.
ﭘﻨﺠﻢ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ )ﭼﮫﺎرم( را ﺑﺠﺎ
ﻣﯽآورد ،اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻗﻠﺒﺶ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺶ
ﺑﻪ او ﻣﯽﻧﮕﺮد و ﺧﻮد را ﻧﺎﻇﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ،و ﻗﻠﺒﺶ ﻟﺒﺮﯾﺰ از ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻈﻤﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ او را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻤﺎزﮔﺰاری ﺑﺎ ﻏﯿﺮ او در ﻧﻤﺎز ،ﺑﺰرگﺗﺮ و اﻓﻀﻞﺗﺮ اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ
آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺣﺎل از اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ،ﮔﺮوه اول ﻣﻌﺎﻗﺒﻪ و ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و ﮔﺮوه دوم
ﺣﺴﺎب ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ ،و ﺳﻮم ﮐﻔﺎرهی ﮔﻨﺎھﺎن )ﺻﻐﯿﺮهاش( ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮔﺮوه
ﭼﮫﺎرم ﺛﻮاب ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد ،و ﮔﺮوه ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻘﺮب ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا
ﻧﻤﺎز وی ﺳﺒﺐ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ آراﻣﺶ رﺳﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
َّ َ
َ
ﺎلﺼﻼة« » .١ای ﺑﻼل ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻧﻤﺎز
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺑﻼل ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :أرﺣﻨﺎ ﻳﺎ ﺑِﻼل ِﺑ
ﺟﻌﻠَ ْ
ﺖ ﻗُ َّﺮ ُة َ�ﻴْ� ﻲﻓ َّ
ُ
الﺼﻼ ِة« » .٢ﻧﻮر ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ
آراﻣﺶ ده« .و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدِ » :
ِ ِ

در ﻧﻤﺎز اﺳﺖ«.
و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﻮﺟﺐ روﺷﻨﺎﯾﯽ دل و ﭼﺸﻢ وی ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در
دﻧﯿﺎ ﻣﻮﺟﺐ روﺷﻨﺎﯾﯽ دﯾﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻮد ،و ﭼﺸﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺧﻮشﺣﺎل،
ﺷﺎد و روﺷﻦ ﺷﻮد ھﺮ دﯾﺪهای ﺑﺎ دﯾﺪن او ﺧﻮشﺣﺎل ﺷﻮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
 -١ﺻﺤﯿﺢ أﺑﻮ داود.۴۱۷۲ :
 -٢ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ،۱۲۸/۳ :و در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ.۳۱۲۴ :
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ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺪا روﺷﻦ ﻧﺸﻮد ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺳﺨﺘﯽھﺎ و ﺣﺴﺮات
ﮐﻨﺪ« .١
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ھﺮ اﻧﺪازه ﺧﺸﻮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای آن
ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎھﺎ در ﻧﻤﺎزش ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﮫﻮ و ﺧﻄﺎ ﮔﺮدد،
ﭼﺮا ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج و ﯾﺎراﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﮔﺎھﺎ در ﻧﻤﺎز ﺧﻮد دﭼﺎر ﺳﮫﻮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ،
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی در ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﺧﺸﻮع داﺷﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﻼم اﺣﮑﺎﻣﯽ را وﺿﻊ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی اﻧﺠﺎم آن ،ﺳﮫﻮ و ﺧﻄﺎی ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ ،و آن ،اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ اﺳﺖ.
آری ،در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﻏﯿﺮ
ﻋﻤﺪی در ﻧﻤﺎزش ﻣﯽﮔﺮدد ﻻزﻣﺴﺖ ﺗﺎ در اﻧﺘﮫﺎی ﻧﻤﺎزش دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ
ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﻋﻤﺪا
ﺧﻄﺎﯾﯽ را در ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﯾﺎ واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎزش اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﻧﻤﺎز وی ﺑﺎﻃﻞ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ و ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ و
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ و ﺣﺎﻟﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وﺻﻠﯽ اﷲ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﯽ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﯽ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ.

 -١ﻛﺘﺎب اﻟﻮاﺑﻞ اﻟﺼﻴﺐ :ص .۴۰-۴۱

اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ در ﻧﻤﺎز
اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﲆ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ اﻟﺒﻼغ

اﻟـﻤﺒﲔ ،وﻋﲆ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳍﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ در ﻧﻤﺎز
ﻧﺎآ ﮔﺎه ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮﻧﺪ آن
را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺠﺪه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ،
ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ را ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪه
ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺑﻮده و ﺑﻠﻌﮑﺲ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﻣﺤﻞ آن ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﮫﻢ اﺳﺖ اﻟﻠﺨﺼﻮص ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آنھﺎ اﻗﺘﺪا ﮐﺮده و در اﺗﺒﺎع
ﻣﺸﺮوع در ﻧﻤﺎزھﺎی ﺧﻮد از آنھﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ دوﺳﺖ دارم ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﺑﺎب را ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻢ و از اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎرم ﺗﺎ آن را
ﻣﺎﯾﻪی ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ .و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ و از او ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﺻﻮاب ﺧﻮاﺳﺘﺎرم.
ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ:

ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از دو ﺳﺠﺪه ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺟﮫﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﻠﻠﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎزش
وارد ﺷﺪه و ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺳﮫﻮ رخ داده ﺷﺪه در ﻧﻤﺎز ،آن را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽآورد .و
اﺳﺒﺎب آن ﺳﻪ ﻣﻮرد ھﺴﺘﻨﺪ:
زﯾﺎده ،ﻧﻘﺺ و ﺷﮏ.

٥٠

اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

زﯾﺎده:

ً
ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ رﮐﻌﺖ ﯾﺎ رﮐﻮع ﯾﺎ ﺳﺠﺪهای را ﻋﻤﺪا اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻤﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻠﮑﻪ از روی ﻓﺮاﻣﻮش ﺑﻮد و
ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻓﺎرغ ﺷﺪن از آن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ اﺿﺎﻓﯽ آ ﮔﺎه ﻧﺸﺪ ،در آﻧﺼﻮرت
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ )ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم( دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورده و ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ در اﺛﻨﺎی اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آن را اﺿﺎﻓﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از اﻧﺠﺎم آن ﻋﻤﻞ اﻧﺼﺮاف داده و ﺑﻪ آن اداﻣﻪ ﻧﺪھﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﻤﺎز )ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم( دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد و ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ
ﺷﺨﺼﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را ﭘﻨﺞ رﮐﻌﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و او ﺑﻪ اﯾﻦ
رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﯽ آ ﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﺸﮫﺪ آﺧﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در آن ﺻﻮرت
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﮫﺪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺳﻼم دھﺪ و ﺳﭙﺲ دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ
ﺟﺎی آورد و ﺑﺎز ﺳﻼم دھﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم دادن و ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻧﻤﺎز
ﻣﺘﻮﺟﻪ رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺸﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ دو ﺳﺠﺪه ﺳﮫﻮ ﺑﺮده و ﺑﻌﺪ ﺳﻼم
دھﺪ .وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم رﮐﻌﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﺷﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎدش آﻣﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺗﺸﮫﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺳﻼم دھﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﮫﻮی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده دو ﺳﺠﺪه اﻧﺠﺎم داده و دوﺑﺎره ﺳﻼم دھﺪ.
َ َّ َ ُ َ َّ
ا� ج
دﻟﯿﻞ آن ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :أن رﺳﻮل ِ
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ
َّ ُّ ْ َ
َ َ َ َ َ
ﺖ ﻤﺧْ ًﺴﺎ.
َﺻ� اﻟﻈﻬ َﺮ ﻤﺧْ ًﺴﺎ ﻓ ِﻘﻴﻞ ُﻪﻟ أ ِز�ﺪ ِﻰﻓ الﺼﻼ ِة �ﻘﺎل :وﻣﺎ ذاك .ﻗﺎل ﺻﻠﻴ
َّ
َ َ َ َ َ ْ ََْ َْ
� َ�ﻌﺪ َﻣﺎ َﺳﻠ َﻢ«.
ﻓﺴﺠﺪ ﺳﺠﺪ� ِ
»ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را ﭘﻨﺞ رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ ﺑﻪ

ﻧﻤﺎز اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﮕﺮ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ روی داد؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻤﺎ
ﭘﻨﺞ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﯿﺰ )ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﮫﻮ در ﻧﻤﺎز ﺧﻮد
ً
ﮔﺸﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﺳﻼم داده ﺑﻮدﻧﺪ( دو ﺳﺠﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی آوردﻧﺪ و ﺑﺎز
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ﺳﻼم دادﻧﺪ .و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﺸﺎن رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ دو
ﺳﺠﺪه ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺳﻼم دادﻧﺪ«) .ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ( .١
ﺳﻼم دادن ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎز :

٢

ﺳﻼم دادن ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﺟﺰو زﯾﺎده در ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  ،ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار
ً
ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎزش ﺑﭙﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﻋﻤﺪا ﺳﻼم دھﺪ ﻧﻤﺎز او ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد .و اﮔﺮ
از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺪان آ ﮔﺎه ﻧﮕﺸﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ
از ﻧﻮ ﻧﻤﺎزش را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺪ ﻣﺜﻼ دو ﯾﺎ ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﻧﻤﺎزش را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ
)ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاﻧﺪ( و ﺳﻼم دھﺪ ﺑﻌﺪ دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد و ﺳﻼم
دھﺪ.
دﻟﯿﻞ آن ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮهس اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
»أن اﻨﻟﻲﺒ ج ﺻ� ﺑﻬﻢ اﻟﻈﻬﺮ أو اﻟﻌﺮﺼ ﻓﺴﻠﻢ ﻣﻦ ر�ﻌﺘ� ﻓﺨﺮج الﺮﺴﺎﻋن
ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻟـﻤﺴﺠﺪ ﻳﻘﻮلﻮن :ﻗﺮﺼت الﺼﻼة ،وﻗﺎم اﻨﻟﻲﺒ ج إﻰﻟ ﺧﺸﺒﺔ
اﻟـﻤﺴﺠﺪ ﻓﺎﺗ�ﺄ ﻋﻠﻬﺎ ﻛﺄﻧﻪ ﻏﻀﺒﺎن ،ﻓﻘﺎم رﺟﻞ ﻓﻘﺎل ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ :أ�ﺴﻴﺖ أم
ﻗﺮﺼت الﺼﻼة؟ ﻓﻘﺎل اﻨﻟﻲﺒ ج :لﻢ أ�ﺲ ولﻢ ﺗﻘﺮﺼ ،ﻓﻘﺎل رﺟﻞ :ﺑ� ﻗﺪ �ﺴﻴﺖ،
ﻓﻘﺎل اﻨﻟﻲﺒ ج لﻠﺼﺤﺎﺑﺔ» :أﺣﻖ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل؟« ﻗﺎلﻮا  :ﻧﻌﻢ ،ﻓﺘﻘﺪم اﻨﻟﻲﺒ ج ﻓﺼ� ﻣﺎ

ﺑﻲﻘ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ ﺛﻢ ﺳﻠﻢ ﺛﻢ ﺳﺠﺪ ﺳﺠﺪﺗ� ﺛﻢ ﺳﻠﻢ« ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ[.
ﯾﻌﻨﯽ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﯾﺎ ﻋﺼﺮ را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از دو رﮐﻌﺖ
 -١ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ،ﺑﺨﺎری ،۱۲۲۶ :ﻣﺴﻠﻢ ،۵۷۲ :اﺑﻮداود ،۱۰۰۶ :ﺗﺮﻣﺬی ،۳۹۰:اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ:
 ،۱۲۰۵ﻧﺴﺎﺋﯽ.۱/۳۱ :
 -٢وﺟﻪ دﻻﻟﺖ آن ﺑﺮ زﯾﺎده اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺳﻼﻣﯽ را در اﺛﻨﺎء ﻧﻤﺎزش اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ) .ﻣﻮﻟﻒ(
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در ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﺻﺤﺎﺑﻪش ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻤﺎز
ﺳﻼم دادﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ از ِ
ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه!؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج )ﺑﯿﺮون از ﻣﺴﺠﺪ( ﺑﻪ ﮐﻨﺪهی ﻣﺴﺠﺪ ﺗﮑﯿﻪ زد ﮔﻮﯾﯽ
ﮐﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺮدی ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ ای رﺳﻮل ﺧﺪا! آﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮدی ﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻧﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم و ﻧﻪ ﻧﻤﺎز
ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه ،آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :آری! ﭘﺲ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ اﺻﺤﺎﺑﺶ
ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ﺟﻮاب دادﻧﺪ :آری ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﯿﺰ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﻤﺎزش را ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺳﻼم داد ﺳﭙﺲ دو ﺳﺠﺪه ﺑﺮدﻧﺪ و
ﺑﻌﺪ ﺳﻼم دادﻧﺪ« .١
و ھﺮﮔﺎه اﻣﺎم ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎزش ﺳﻼم داد ،و در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻦ ﮐﻪ دﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه،
)و ﺑﺎ ﺳﻼم اﻣﺎم( ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﮫﻮی در ﻧﻤﺎزش ﺷﺪه ﻟﺬا ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد
را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ  ،٢ﺣﺎل آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻦ ﮐﻪ دﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﺮای اداﻣﻪی ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺨﺘﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎز
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﺧﻮد را اداﻣﻪ دھﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ
ﺑﺒﺮﻧﺪ ،و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ اﻣﺎم اﻗﺘﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ او ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را اداﻣﻪ دھﻨﺪ
و ھﺮﮔﺎه اﻣﺎم ﺳﻼم داد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم
دادن دو ﺳﺠﺪه ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺳﻼم دھﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ )ﯾﻌﻨﯽ اﻗﺘﺪا ﺑﻪ اﻣﺎم( ﺑﺮای

 -١از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻤﺎز را از ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺮک ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺳﺮ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺧﻮاه از دو رﮐﻌﺖ ﺳﻼم داده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از دو رﮐﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ ﮐﻢﺗﺮ) .ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ
ﺳﯿﺪ ﺳﺎﺑﻖ(.
 -٢اﻟﺒﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻧﻤﺎز ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و ﻧﻤﺎز
ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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آنھﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻧﻘﺺ:

 -۱ﻧﻘﺺ در ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز :
ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار رﮐﻨﯽ از ﻧﻤﺎزش را ﺗﺮک ﮐﺮد ،اﮔﺮ آن رﮐﻦ ﺗﺮک ﺷﺪه ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام

١

ً
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﺣﺎل ﭼﻪ از روی ﻋﻤﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺳﮫﻮا روی داده ﺑﺎﺷﺪ،
زﯾﺮا ﻧﻤﺎز وی ﺑﺎ ﺗﺮک ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ اﮔﺮ رﮐﻦ ﺗﺮک ﺷﺪه ﻏﯿﺮ از ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام ﺑﻮد ،ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺮک آن ﻋﻤﺪی
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺮک آن ﺳﮫﻮی ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻨﺼﻮرت ،اﮔﺮ
اﯾﻦ ﻧﻘﺺ را ﺑﯿﺎد ﻧﯿﺎورد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ھﻤﺎن رﮐﻦ ﺗﺮک ﺷﺪه در رﮐﻌﺖ ﺑﻌﺪی
رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آن رﮐﻌﺘﯽ ﮐﻪ رﮐﻦ در آن ﺗﺮک ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺣﺴﺎب ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ رﮐﻌﺖ
اﺧﯿﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ رﮐﻌﺖ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ھﻨﻮز ﺑﻪ
ﻣﮑﺎن رﮐﻦ ﺗﺮک ﺷﺪه در رﮐﻌﺖ ﺑﻌﺪی ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﯿﺎد آورد ﮐﻪ رﮐﻨﯽ را ﺗﺮک
ﮐﺮده ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ )ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ( ﺑﻪ ﻣﮑﺎن رﮐﻦ ﺗﺮک ﺷﺪه
ﺑﺎزﮔﺮدد و آن رﮐﻦ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و ﺑﻌﺪ )از ھﻤﺎﻧﺠﺎ( ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد اداﻣﻪ دھﺪ.
و در ھﺮدو ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ ) واﺟﺐ اﺳﺖ( ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﮫﻮی ﮐﻪ در ﻧﻤﺎزش
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﻧﻤﺎز ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد.
ﻣﺜﻼ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﺨﺼﯽ در رﮐﻌﺖ اول اﺳﺖ و ﺳﺠﺪهی دوم را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ در رﮐﻌﺖ دوم ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ دو ﺳﺠﺪه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﯿﺎد
ﻣﯽآورد ﮐﻪ در رﮐﻌﺖ اول ﯾﮏ ﺳﺠﺪه ﺑﺮده اﺳﺖ ٢ ،ﺣﺎل او ﺑﺎﯾﺪ رﮐﻌﺖ اول ﺧﻮد
را ﺣﺴﺎب ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ رﮐﻌﺖ دوم را ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ رﮐﻌﺖ
 -١اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ آﻏﺎزﯾﻦ ﻧﻤﺎز.
 -٢در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن رﮐﻦ ﺗﺮک ﺷﺪه )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺠﺪهی دوم( در رﮐﻌﺖ ﺑﻌﺪی رﺳﯿﺪه و
ﺑﯿﺎد آورده.
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دوم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﮐﻌﺖ اول ﻧﻤﺎزش ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ )زﯾﺮا رﮐﻌﺖ اول ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮک
ﺳﺠﺪهی دوم ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ( ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻼم داده
ﺑﻌﺪ دو ﺳﺠﺪه )ﺳﮫﻮ( ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺎز ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ.
ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ :ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﺨﺼﯽ در رﮐﻌﺖ اول ،ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﯿﻦ دو ﺳﺠﺪه و
ﻧﯿﺰ ﺳﺠﺪهی دوم را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺠﺪه ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻌﺪ
ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﺑﻌﺪی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد( ،ﺳﭙﺲ در رﮐﻌﺖ دوم در ھﻨﮕﺎم رﮐﻮع آن را
ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورد  ،١در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن رﮐﻦ ﺗﺮک ﺷﺪه ﺑﺎزﮔﺮدد ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﯾﮏ ﺳﺠﺪه ﺑﺒﺮد  ٢ﺑﻌﺪ از ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد اداﻣﻪ دھﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
اﻧﺘﮫﺎ رﺳﯿﺪه و ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﮫﻮی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه دو ﺳﺠﺪه
)ﺳﮫﻮ( ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺎز ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ.
 -۲ﻧﻘﺺ در واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز :

ً
ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﯾﮑﯽ از واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز را ﻋﻤﺪا اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .٣
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻤﺪی ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﻮد ،و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻣﺤﻞ آن
واﺟﺐ را در ﻧﻤﺎزش ﺗﺮک ﮐﻨﺪ )ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ( ﺑﯿﺎد آورد ،ﺑﺎﯾﺪ آن ﻋﻤﻞ واﺟﺐ را
اﻧﺠﺎم دھﺪ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
 -١در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﮑﺎن رﮐﻦ ﺗﺮک ﺷﺪه )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺠﺪهی دوم( در رﮐﻌﺖ ﺑﻌﺪی
ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ و در رﮐﻮع ﺑﯿﺎد آورده.
 -٢ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﭼﻮن در رﮐﻌﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺟﻠﻮس ﺑﯿﻦ دو ﺳﺠﺪه را
ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،و اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺳﺠﺪه ھﻢ ،ﺑﺮای ﺗﺮک ﺳﺠﺪهی دوم رﮐﻌﺖ اول اﺳﺖ ،در
ﺿﻤﻦ آن ﻣﻘﺪار اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ در رﮐﻌﺖ دوم اﻧﺠﺎم داده را ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ از
ھﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺺ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮد ﺑﻌﻨﻮان رﮐﻌﺖ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -٣در اﻧﺘﮫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ ارﮐﺎن و واﺟﺒﺎت و ﺳﻨﺖھﺎی ﻧﻤﺎز ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
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ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎزش ﻧﺪارد ،وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮک ﻣﺤﻞ واﺟﺐ و
ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﮐﻦ ﻣﺎﺑﻌﺪ آن ﺑﯿﺎدش آﻣﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد و واﺟﺐ را
اﻧﺠﺎم دھﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎزش را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮد و ﺳﻼم داد ﺑﺎﯾﺪ دو ﺳﺠﺪه
ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺳﮫﻮ اﻧﺠﺎم داده و ﺳﻼم دھﺪ .١
و اﮔﺮ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﮐﻦ ﺑﻌﺪ از آن )ﻋﻤﻞ واﺟﺐ( ﺑﯿﺎدش آﻣﺪ ،دﯾﮕﺮ
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ واﺟﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﺎزﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﺎزش را
اداﻣﻪ دھﺪ و در ﻋﻮض ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺳﻼم دھﺪ دو ﺳﺠﺪهی دﯾﮕﺮ ﺑﻌﻨﻮان
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد و ﺑﻌﺪ ﺳﻼم دھﺪ .٢
ﻣﺜﻼ ﺷﺨﺼﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در رﮐﻌﺖ دوم اﺳﺖ و از ﺳﺠﺪهی دوم
ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد وﻟﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﮫﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﻣﯽرود،
ﺣﺎل در ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻦ داﺷﺖ )و ھﻨﻮز ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺪه( ﺑﯿﺎد
ﻣﯽآورد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت او ﺑﺎﯾﺪ زود ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﺸﮫﺪ ﺧﻮد
را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎزش اداﻣﻪ دھﺪ ،اﻣﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎزش
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد .اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ )ﮐﻤﯽ( ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ وﻟﯽ ھﻨﻮز
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را راﺳﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎدهی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺗﺸﮫﺪ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
ﻧﻤﺎزش را اداﻣﻪ دھﺪ و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺳﻼم داد دو ﺳﺠﺪه دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﮫﻮی ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﺑﻌﺪ ﺳﻼم دھﺪ.
و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده درآﻣﺪ ،ﺑﯿﺎدش آﻣﺪ
دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺗﺸﮫﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺸﮫﺪ از او ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد ،در
ً
 -١ﺑﻌﺪا در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺷﺎره ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ
را در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻻزم ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.
 -٢ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﺗﺮک واﺟﺒﺎت در ﻧﻤﺎز اﮔﺮ ﺳﮫﻮا روی دھﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم
ﻧﻤﺎز ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻋﻮض ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم دادن ﺑﺎﯾﺪ دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮده ﺑﻌﺪ ﺳﻼم دھﺪ.
دﻟﯿﻞ آن رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و ﻏﯿﺮ او ﻧﯿﺰ از ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺑﺤﯿﻨﻪس آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را ﺑﺎ آنھﺎ ﺧﻮاﻧﺪ و در دو رﮐﻌﺖ
اول ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺸﮫﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻧﻤﺎز رﺳﯿﺪﻧﺪ و آنھﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺳﻼم دھﺪ ،وﻟﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ﮔﻔﺖ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼم دھﻨﺪ دو ﺳﺠﺪه ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ
ﺳﻼم دادﻧﺪ .١
 -۳ﻧﻘﺺ در ﺳﻨﺖھﺎی ﻧﻤﺎز:

ً
اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﺖ ھﺎی ﻗﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻤﺎز را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻧﻤﺎز
ً
ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد  ،٢ﻋﻤﺪا ﯾﺎ ﺳﮫﻮا ﺗﺮک ﮐﺮد ،ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ
ﻋﻠﻤﺎ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﺮک ﻋﻤﻞ ﺳﻨﺖ ،ﻣﺴﺘﺤﺐ
اﺳﺖ اﻣﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮده ﻧﺸﻮد ھﯿﭻ ﺧﻠﻠﯽ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎز وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد ]ﻣﺘﺮﺟﻢ[.
ﺷﮏ:

ﺷﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﯿﻦ دو اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ روی دادهاﺳﺖ.
در ﻋﺒﺎدات در ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﺟﻪ و اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮد:
اول :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﮏ ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ َوھﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
وﺳﻮاس.
 -١ﺑﺨﺎری ،۱۲۲۴ :ﻣﺴﻠﻢ ،۵۷۰ :ﻧﺴﺎﺋﯽ ،۳/۱۹ :اﺑﻮداود ،۱۰۲۱ :ﺗﺮﻣﺬی ،۳۸۹ :اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ:
.۱۲۰۶
 -٢ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﺳﺖھﺎ ھﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام آﻏﺎزﯾﻦ ﻧﻤﺎز ،ﯾﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻮرهی
ﺑﻌﺪ از ﻓﺎﺗﺤﻪ.
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دوم :ھﺮﮔﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ،ﺷﺨﺺ در ﺷﮏ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﺑﮕﻮﻧﻪ اﯾﮑﻪ ھﯿﭻ
ﻋﺒﺎدﺗﯽ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در آن ﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻮم :ھﺮﮔﺎه ﺷﮏ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ ﺷﺪن از ﻋﺒﺎدات ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯿﮑﻪ ﺑﺮ آن ﺷﮏ ﯾﻘﯿﻦ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭼﻪ ﮐﻪ در آﻧﺼﻮرت ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﯾﻘﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺜﻼ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ از آن ﻓﺎرغ ﮔﺸﺖ در ﺷﮏ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﻪ رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ؟! ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﻧﻤﺎزش
را ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮداﻧﺪ )ﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﺨﻮاﻧﺪ( ﺑﻌﺪ ﺳﻼم دھﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺳﮫﻮ دو ﺳﺠﺪه ﺑﺒﺮد و ﺑﻌﺪ ﺳﻼم دھﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت
زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﺎدش ﻧﯿﺎﻣﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﻤﺎزش را از ﻧﻮ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺷﮏ در ﻏﯿﺮ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
و ﺷﮏ در ﻧﻤﺎز ﺧﺎرج از دو ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ:

ﺣﺎﻟﺖ اول :ﺷﺨﺺ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﯿﻦ دو اﻣﺮی ﮐﻪ در آن دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﯾﮑﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی اﻣﺮی ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎزش را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮده و ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﻌﺪ ) ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺷﮏ( دو ﺳﺠﺪه ﻣﯽﺑﺮد و ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ .١
ﻣﺜﻼ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ در ﺷﮏ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ در رﮐﻌﺖ
دوم اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﻮم؟ اﻣﺎ راﺟﺢ ﻧﺰد وی اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﻗﺮار دارد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او آن رﮐﻌﺖ را ﺑﻌﻨﻮان رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻌﺪ از آن
 -١ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮑﯽ از دو اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ را ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم
دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺠﺎی آورد.
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رﮐﻌﺖ دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﻧﺪه و ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او وارد ﺷﺪه
دو ﺳﺠﺪه ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺎز ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ.
دﻟﯿﻞ آن ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ و ﻏﯿﺮ آن دو ﮐﺘﺎب از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
َ َ َّ َ
َ
ُ
ﻣﺴﻌﻮدس ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :إِذا ﺷﻚ أ َﺣ ُﺪ� ْﻢ ِﻰﻓ َﺻﻼﺗِ ِﻪ
َ ْ َ َ َ َّ
َْ ُ ُ َ ْ ََْ
َ َ َ َّ ُ َّ َ ُ َ ُ َّ ُ ُ َّ َ ْ
�« ﻟﻔﻆ
ﻓﻠﻴﺘﺤ َّﺮ ِ
اﺬﻟى ﻳﺮى �ﻧﻪ الﺼﻮاب �ﻴ ِﺘﻤﻪ �ﻢ � -ﻌ ِ� � -ﺴﺠﺪ ﺳﺠﺪ� ِ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺎری اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ» :ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ در ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ در ﺷﮏ اﻓﺘﺎد )و ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪ
رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ( ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﯾﻦ آن را ﺑﯿﺎد آورد و ﻧﻤﺎزش را
ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده ،ﺑﻌﺪ ﺳﻼم ﮔﻮﯾﺪ ﺳﭙﺲ دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ،ﺑﻪ ﺟﺎی
آورد« .١
ﺣﺎﻟﺖ دوم :ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از دو اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ را ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ و
ﻟﺬا ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﻘﯿﻦ در اﯾﻨﺠﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮ
اﺳﺎس آن ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺳﻼم دھﺪ دو
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورده و ﺑﻌﺪ ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ .٢
ﻣﺜﻼ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ در رﮐﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮏ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
رﮐﻌﺖ دوم اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﻮم؟ ،و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ! در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ او
)ﺑﺎﯾﺪ( ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ آن رﮐﻌﺖ را ﺑﻌﻨﻮان رﮐﻌﺖ دوم ﺧﻮد ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻟﺬا ﺗﺸﮫﺪ اول را در آن رﮐﻌﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ،دو رﮐﻌﺖ
دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺳﻼم دھﺪ ﺑﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻼم
ﻣﯽدھﺪ.
 -١ﺑﺨﺎری.۴۰۱ :
 -٢ﭘﺲ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از دو اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ را ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ
از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺠﺎی آورد.
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دﻟﯿﻞ آن ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪریس رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ
َّ َ َ ً َ
َ َ َّ َ
َ ََ ْ
َ
ُ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدِ » :إذا ﺷﻚ أ َﺣ ُﺪ� ْﻢ ِﻰﻓ َﺻﻼﺗِ ِﻪ ﻓﻠ ْﻢ ﻳَﺪ ِر � ْﻢ َﺻ� ﺛﻼﺛﺎ أ ْم
َ
َّ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ِّ
أ ْر َ� ًﻌﺎ ﻓَﻠْﻴَ ْﻄ َ
� �ﺒْﻞ أن � ُ َﺴﻠ َﻢ
�
ﺪ
ﺠ
ﺳ
ﺪ
ﺠ
ﺴ
�
ﻢ
�
ﻦ
ﻘ
ﻴ
ت
اﺳ
ﺎ
ﻣ
ﻰﻠﻋ
ﻦﺒ
ﻴﻟ
و
ﻚ
الﺸ
ح
ِ
ﺮ
ِ
ِ
َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ً َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َّ ْ َ ً َ
ﻷ ْر َ�ﻊ َﺎﻛ َ�ﺘَﺎ ﺗَ ْﺮ�ﻴﻤﺎً
َ
ﻓﺈِن ﺎﻛن ﺻ� ﻤﺧﺴﺎ ﺷﻔﻌﻦ ﻪﻟ ﺻﻼﺗﻪ و ِ�ن ﺎﻛن ﺻ� إِ�ﻤﺎﻣﺎ
ِ
ٍ
َّ ْ َ
ﺎن« .١
لِﻠﺸﻴﻄ ِ
ﯾﻌﻨﯽ» :ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ در ﻧﻤﺎزش دﭼﺎر ﺷﮏ ﺷﺪ و ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪ
رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ،آﯾﺎ ﺳﻪ رﮐﻌﺖ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮏ را از ﺧﻮد
دور ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎی ﮐﺎر را ﺑﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﮕﺬارد  ،٢واز آﻧﺠﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻤﺎزش را ﺑﺨﻮاﻧﺪ
ﺳﭙﺲ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺳﻼم ﺑﺪھﺪ دو ﺳﺠﺪه ﺑﺒﺮد ،ﺣﺎل اﮔﺮ ﭘﻨﺞ رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ دو ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎزش زوج ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﻤﺎزش را ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ
ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ دو ﺳﺠﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاری ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ«.
و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺜﺎلھﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﮏ در ﻧﻤﺎز:
ھﺮﮔﺎه ﺷﺨﺺ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم در رﮐﻮع ﺑﻮد ،او در ﺣﺎﻟﺖ
اﯾﺴﺘﺎده ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام ﮔﻔﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رﮐﻮع ﻣﯽرود ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ

ﻣﯽآﯾﺪ:
اول :او ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ اﻣﺎم از رﮐﻮع ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ﺑﻪ رﮐﻮع
وی رﺳﯿﺪه ،ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ )آن( رﮐﻌﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻗﺮاﺋﺖ

 -١ﻣﺴﻠﻢ ،۵۷۱:اﺑﻮداود.۱۰۱۱ :
 -٢ﻧﻤﺎزﮔﺰار در رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﯾﻘﯿﻦ دارد ،اﻣﺎ اﻧﺠﺎم رﮐﻌﺖ ﭼﮫﺎرم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺷﮏ اﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﺲ ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه رﮐﻌﺖ ﺳﻮم اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﮫﺎرم؟ ﺑﻨﺎ را
ﺑﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬارد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﯾﮏ رﮐﻌﺖ دﯾﮕﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﮏ را از ﺧﻮد دور ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﻓﺎﺗﺤﻪ از وی ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد .١
دوم :ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ در رﮐﻮع ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺮﺳﺪ وی )ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎم(
از رﮐﻮع ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ در رﮐﻮع ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ آن رﮐﻌﺖ ﺑﺮای او ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺳﻮم :در ﺷﮏ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﺎم را در رﮐﻮع درﯾﺎﻓﺘﻪ -ﺗﺎ ﺑﻌﻨﻮان رﮐﻌﺘﯽ
ﺣﺴﺎب ﺷﻮد -ﯾﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ او را در رﮐﻮع درﯾﺎﺑﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو اﻣﺮ را راﺟﺢ و ﺻﺤﯿﺢ ﭘﻨﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی آن
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎزش را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﻤﺎم ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ) اﮔﺮ ﻣﺴﺒﻮق
ﺑﻮد( دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻣﯽﺑﺮد و ﺳﻼم دھﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺒﻮق ﻧﺒﻮده -ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﻤﺎﻣﯽ رﮐﻌﺎت ﻧﻤﺎز ھﻤﺮاه اﻣﺎم ﺑﻮده -ﮐﻪ در آﻧﺼﻮرت ﻻزم ﺑﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ
ﻧﯿﺴﺖ .٢
و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮑﯽ از آن دو اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ را ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ )و ﯾﻘﯿﻦ در اﯾﻦﺟﺎ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ او رﮐﻌﺖ را درﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه در رﮐﻮع ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺮﺳﺪ( ﭘﺲ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس آن
ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼم دھﺪ ﺑﺎﯾﺪ دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد
ﺑﻌﺪ ﺳﻼم دھﺪ .٣
َ
َّ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ٌ
َ ْ
ﺠﻮد
 -١از اﺑﻮھﺮﯾﺮهس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :إِذا ِﺟﺌﺘُ ْﻢ ِإﻰﻟ الﺼﻼ ِة و�ﻦ ﺳ
َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ُّ َ َ ْ ً َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ
الﺼﻼ َة« .ﯾﻌﻨﯽ» :ھﺮﮔﺎه ﺑﺮای ﻧﻤﺎز
ﻓﺎﺳﺠﺪوا وﻻ �ﻌﺪوﻫﺎ ﺷيﺌﺎ وﻣﻦ أدرك الﺮﻛﻌﺔ �ﻘﺪ أدرك

آﻣﺪﯾﺪ و ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺳﺠﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮوﯾﺪ وﻟﯽ آن را )رﮐﻌﺘﯽ( ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎورﯾﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﮐﻮع را درﯾﺎﺑﺪ) ،آن( رﮐﻌﺖ را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد«] .ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،۴۶۸ :اﺑﻮداود.[۸۷۵ :
 -٢زﯾﺮا اﻣﺎم ﺳﮫﻮ ﻧﻤﺎز ﻣﺄﻣﻮم را ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺎﻣﻮم ﻣﺴﺒﻮق ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
 -٣ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ؛ اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﯾﮑﯽ از دو اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺷﮏ را ﺗﺮﺟﯿﺢ داد،
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ﻧﮑﺘﻪ :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ در ﻧﻤﺎز ﺧﻮد دﭼﺎر ﺷﮏ ﺷﺪ در آﻧﺼﻮرت ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ اﻣﺮی ﮐﻪ ﻧﺰد او راﺟﺢ ﺑﻮده ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻌﺪ )ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎزش( ﺑﺮ او ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﻮده و زﯾﺎده ﯾﺎ ﻧﻘﺼﯽ در ﻧﻤﺎزش رخ ﻧﺪاده) ،در اﯾﻦﺣﺎﻟﺖ( ﺑﺮ اﺳﺎس رأی
ﻣﺸﮫﻮر ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ از او ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﺳﺒﺐ
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺷﮏ اﺳﺖ از او ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺸﺘﻪ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ از او ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﯾﻪی ﺧﻮاری ﺷﯿﻄﺎن
ْ َ َ َ َّ ْ َ ً َ
ﺎﻣﺎ ﻷ ْر َ� ٍﻊ
ﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدَ » :و�ِن ﺎﻛن ﺻ� إِ�ﻤ
َ َ َ َ ْ ً َّ ْ َ
ﺎن«  .١ﯾﻌﻨﯽ» :و اﮔﺮ ﻧﻤﺎزش را ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ دو
ﺎﻛ�ﺘﺎ ﺗﺮ ِ�ﻴﻤﺎ لِﻠﺸﻴﻄ ِ
ﺳﺠﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاری ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ«.
و ﻧﯿﺰ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻤﺎزش دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺪه و ﻟﺬا اﯾﻦ رأی
راﺟﺢ اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در رﮐﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮏ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
رﮐﻌﺖ دوم اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﻮم؟ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو اﻣﺮ را ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ ﻟﺬا ﺑﻨﺎ
را ﺑﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬارد و آن رﮐﻌﺖ را رﮐﻌﺖ دوم درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را
ﺑﺮ اﺳﺎس آن اداﻣﻪ داده ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن رﮐﻌﺘﯽ ﮐﻪ در
آن دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺣﻘﯿﻘﺖ رﮐﻌﺖ دوم ﺑﻮده ﺣﺎل در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ ﻣﺬھﺐ ﻣﺸﮫﻮر اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد
اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل دوم ﮐﻪ ﻣﺎ آن را راﺟﺢ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم دو
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮده و ﺑﻌﺪ ﺳﻼم دھﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻣﯽﺑﺮد .وﻟﯽ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ھﯿﭽﮑﺪام را ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ و ﺑﻨﺎ را
ﺑﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد.
 -١ﻣﺴﻠﻢ ،۵۷۱ :اﺑﻮداود.۱۰۱۱ :

٦٢

اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻣﻮم:

ھﺮﮔﺎه اﻣﺎم دﭼﺎر ﺳﮫﻮی در ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﺄﻣﻮم واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در
َّ
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ از اﻣﺎم ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج» :إ� َﻤﺎ
َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ِّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ
ُ َ
َ ُ َْ
ﺎرﻛ ُﻌﻮا...
ﺎم ِﻴﻟُﺆ� َّﻢ ِﺑ ِﻪ .ﻓﻼ ﺨﺗﺘ ِﻠﻔﻮا ﻋﻠﻴ ِﻪ .ﻓ ِﺈذا ﻛﺮﺒ ﻓﻜﺮﺒوا ,و ِ�ذا ر�ﻊ ﻓ
اﻹﻣ
ﺟ ِﻌﻞ ِ
إﻰﻟ أن ﻗﺎلَ :و� َذا َﺳ َﺠ َﺪ ﻓَ ْ
ﺎﺳ ُ
ﺠ ُﺪوا«.
ِ
ﯾﻌﻨﯽ» :ھﻤﺎﻧﺎ اﻣﺎم ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻗﺘﺪا ﺷﻮد ،ﭘﺲ از
وی ﺗﺨﻠﻒ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ھﺮﮔﺎه ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ ،ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ...ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮد :وھﺮ
وﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه رﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮوﯾﺪ« .ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ از ﺣﺪﯾﺚ
اﺑﻮھﺮﯾﺮهس.
و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪه ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از
آن ،و در ھﺮدو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺄﻣﻮم واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻣﺎم ﭘﯿﺮوی و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﻨﺪ،
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮم ﻣﺴﺒﻮق ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺒﻮق ﮐﺴﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪه
و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ھﻨﻮز ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
او ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮی ﮐﻪ -ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم -ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد از اﻣﺎم
ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺒﻮق ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺳﻼم دھﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﻼم
اﻣﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ اداﻣﻪ دھﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎزش را ﺗﻤﺎم
ﮐﺮد و ﺳﻼم داد او ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و ﺳﻼم دھﺪ .ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻧﻤﺎزش را ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﻧﺪه اداﻣﻪ
ﻣﯽدھﺪ ﺑﻌﺪ ﺳﻼم داده و ﺳﭙﺲ دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺎز ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ.
ﻣﺜﻼ ﺷﺨﺼﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ﮐﻪ اﻣﺎم در رﮐﻌﺖ آﺧﺮ اﺳﺖ،
ﺑﻌﺪ اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﮫﻮی ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از
ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،ﺣﺎل ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ اﻣﺎم ﺗﺸﮫﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﻼم
داد ﻣﺄﻣﻮم )ﮐﻪ دﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪه( ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را اداﻣﻪ
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دھﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮود ،اﻣﺎ ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺑﭙﺎﯾﺎن
رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺳﻼم داد او ﻧﯿﺰ دو ﺳﺠﺪه ﺑﺒﺮد و ﺳﻼم دھﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺄﻣﻮم  ١ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ در ﻧﻤﺎزش دﭼﺎر ﺳﮫﻮی ﺷﺪ وﻟﯽ اﻣﺎم ﻧﻤﺎزش ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﯾﺎ
زﯾﺎده ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺄﻣﻮم ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ )ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن(
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد ،زﯾﺮا ﺳﺠﺪهی وی در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﻠﻒ او از اﻣﺎم و
ﻋﺪم ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از وی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻧﻤﺎز
ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﺸﮫﺪ اول را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺻﺤﺎﺑﻪس ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮫﺪ را ﻧﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﻨﺸﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺸﮫﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ را ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و از او ﺗﺨﻠﻒ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺄﻣﻮم ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ھﻨﻮز ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد  ٢و
او ھﻤﺮاه اﻣﺎم ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮد دﭼﺎر ﺳﮫﻮی ﺷﺪ) ،در اﯾﻦ دو
ﺣﺎﻟﺖ( ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ از او ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎز ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع
ﺳﮫﻮی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
ﻣﺜﻼ ﻣﺄﻣﻮم ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در رﮐﻮع ذﮐﺮ »ﺳﺒﺤﺎن رﰊ اﻟﻌﻈﻴﻢ« را

ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﺎ اﻣﺎم ﻧﻤﺎزش ﺑﭙﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺴﺒﻮق ﻧﺒﻮده ،در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد  .٣اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز
ھﻨﻮز ﯾﮏ ﯾﺎ دو رﮐﻌﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه )ﻣﺴﺒﻮق( ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آن
رﮐﻌﺖھﺎ را ﺧﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺳﻼم دھﺪ دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد .٤

 -١ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺒﻮق ﻧﯿﺴﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣زﯾﺮا ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﻣﺎم ﺳﮫﻮ او را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه و ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -٤زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ذﮐﺮ ﺟﺰو واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز اﺳﺖ و ﻗﺒﻼ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮک ﯾﮑﯽ از واﺟﺒﺎت
ﻧﻤﺎز ،ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮد) .ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ و
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ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ :ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮم ھﻤﺮاه اﻣﺎم ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم در رﮐﻌﺖ ﺳﻮم اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﭼﮫﺎرم ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﻮد ،ﻣﺄﻣﻮم ﺑﺮای ﺗﺸﮫﺪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ زﯾﺮا ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در رﮐﻌﺖ آﺧﺮ اﺳﺖ،
اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎم ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺎل در
ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺄﻣﻮم دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ:
اﮔﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز اﻣﺎم ،ﻣﺄﻣﻮم ھﯿﭻ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،١
ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎز ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﻨﻮز ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه -ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ -او
ﺑﺎ ﺳﻼم اﻣﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻤﺎزش را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺳﻼم داده و ﺳﭙﺲ
دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮده و ﺑﺎز ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ .و اﯾﻦ ﺳﺠﺪه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺸﺴﺘﻨﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮم در ھﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻦ اﻣﺎم ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﭼﮫﺎرم ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﮔﺎھﯽ
ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم،
و ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻻزم ﻣﯽﺷﻮد:

اول :ھﺮﮔﺎه در ﻧﻤﺎز ﻧﻘﺼﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺑﺤﯿﻨﺔس ﮐﻪ در آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮫﺪ اول را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد در ﭘﺎﯾﺎن
ً
ﻧﻤﺎز و ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻟﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ ذﮐﺮ ﺷﺪ.
دوم :ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﺑﯿﻦ دو اﻣﺮ دﭼﺎر ﺷﮏ ﺷﻮد و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ھﯿﭽﮑﺪام را
از اﺑﺘﺪا ھﻤﺮاه اﻣﺎم ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻨﺤﺎﻟﺖ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻧﯿﺴﺖ،
زﯾﺮا اﻣﺎم ﺧﻄﺎی وی را ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ(.
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺄﻣﻮم از اﺑﺘﺪای ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻧﻤﺎز اﻣﺎم ،او ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎزش
ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ در ﻧﻤﺎز
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ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ .ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪریس در ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎزش
دﭼﺎر ﺷﮏ ﺷﺪ و ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ -ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ -ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺳﻼم دھﺪ دو ﺳﺠﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،ﮐﻪ
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ ذﮐﺮ ﺷﺪ.
و ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻻزم ﻣﯽﺷﻮد:

اول :ھﺮﮔﺎه زﯾﺎدﺗﯽ در ﻧﻤﺎز ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮدس ﮐﻪ در آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را ﭘﻨﺞ رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ
ﺑﯿﺎدش آوردﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺳﻼم دادﻧﺪ،
و ) ﭼﻮن ﺣﺪﯾﺚ( ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺑﺪﻟﯿﻞ آن
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﻪ آن زﯾﺎده در ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ ﻋﻤﻮم ﺣﮑﻢ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ )ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ( ھﺮﮔﺎه
زﯾﺎدﺗﯽ در ﻧﻤﺎز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ
ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺎدش آﻣﺪ و ﭼﻪ در اﺛﻨﺎء ﻧﻤﺎز و ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﺳﻼم داد ﺑﻌﺪ
ﺑﯿﺎدش آﻣﺪ و اداﻣﻪی ﻧﻤﺎزش را ﺧﻮاﻧﺪ ،ﭼﻮن او ﺳﻼﻣﯽ را در اﺛﻨﺎء ﻧﻤﺎزش
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ
اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﮐﻪ در آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در رﮐﻌﺖ دوم ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﯾﺎ ﻋﺼﺮ ﺳﻼم دادﻧﺪ
ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺎدش آوردﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎزش را اداﻣﻪ داده و ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از
ﺳﻼم دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺳﻼم داد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ در ﻟﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ ذﮐﺮ
ﺷﺪ.
دوم :ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﯿﻦ دو اﻣﺮ در ﺷﮏ اﻓﺘﺎد وﻟﯽ ﯾﮑﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ داد.
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺷﮏ اﻓﺘﺎد ﺑﻌﺪ اﻣﺮ ﺻﻮاب را
ﺗﺸﺨﯿﺺ داد و ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮد ﺑﻌﺪ ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ و دو
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ً
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ ذﮐﺮ ﺷﺪ.
و ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ دو ﺑﺎر دﭼﺎر ﺳﮫﻮ ﺷﺪ و ﻻزم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای
ﯾﮑﯽ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم و ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮد ،در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻠﻤﺎ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﺑﺮ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻟﺬا
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
ﻣﺜﻼ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و در رﮐﻌﺖ دوم ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﺸﮫﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ در رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﺑﻪ ﮔﻤﺎن
اﯾﻨﮑﻪ در رﮐﻌﺖ دوم اﺳﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺗﺸﮫﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورد ﮐﻪ او
در رﮐﻌﺖ ﺳﻮم اﺳﺖ ﻧﻪ دوم  ،١ﻟﺬا ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و ﯾﮏ رﮐﻌﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻗﺒﻞ
از ﺳﻼم دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻣﯽﺑﺮد و ﺳﭙﺲ ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﺸﮫﺪ اول را ﺗﺮک ﮐﺮد ﻟﺬا ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ آن ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم اﺳﺖ
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻨﯽ اﺿﺎﻓﯽ در رﮐﻌﺖ ﺳﻮم داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ آن ﺑﻌﺪ
از ﺳﻼم اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ
از اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎرم ﺗﺎ ﻣﺎ و ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻤﺎن را ﺑﺮ ﻓﮫﻢ ﮐﺘﺎﺑﺶ و
ﺳﻨﺖ رﺳﻮﻟﺶ ج و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن دو ،در ﻇﺎھﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ،در ﻋﻘﯿﺪه و ﻋﺒﺎدت و
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ھﻤﮕﯽ ﻣﺎ را ﺑﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺘﯽ او
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
واﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟـﻤﲔ وﺻﲆ اﷲ وﺳﻠﻢ ﻋﲆ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﲆ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ

أﲨﻌﲔ.

 -١ﺣﺎل او دو ﺑﺎر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﮫﻮ ﺷﺪه و ﻻزم ﺷﺪه ﺗﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﺗﺸﮫﺪ
اول ،ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮد ،زﯾﺮا دﭼﺎر ﻧﻘﺼﯽ در ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﺷﺪه ،و ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﻧﺸﺴﺘﻦ اﺿﺎﻓﯽ در رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﻻزم ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮد ،زﯾﺮا
زﯾﺎدﺗﯽ را در ﻧﻤﺎز ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دادهاﺳﺖ.

اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ در ﻧﻤﺎز

ﻧﮕﺎرش آن ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻓﻘﯿﺮ اﻟﯽ اﻟﻠﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴۰۰/۳/۴ﻫ.ق ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
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ﺧﻼﺻﻪی اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ:
ً
]در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ را ﻣﺨﺘﺼﺮا ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻠﺨﺺ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪی »رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻦ ﺳﺠﻮد اﻟﺴﻬﻮ« از ﮐﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی
ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از رﺳﺎﻟﻪی ﺳﺎﺑﻖ ﺟﻨﺎب
ﻣﺆﻟﻒ اﺳﺖ .ﻣﺘﺮﺟﻢ[.

ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺑﺎرهی ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ :

١

 -۱ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎز ﺳﻼم داد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﺎد ﻧﯿﺎورد )ﮐﻪ ﻧﻤﺎزش را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاﻧﺪه( ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮ ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﺜﻼ ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﺎد آورد،
ﺑﺎزﮔﺮدد و ﻧﻤﺎزش را )از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪه اداﻣﻪ داده( و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ و
ﺳﻼم دھﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﮫﻮش دو ﺳﺠﺪه ﺑﺒﺮد )و دوﺑﺎره(
ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ.
 -۲ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﻗﯿﺎم ،ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ،ﯾﺎ رﮐﻮع ،ﯾﺎ ﺳﺠﺪهای
)را ﺳﮫﻮا( اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ ﺷﺪن از )آن ﻋﻤﻞ( اﺿﺎﻓﻪ
ﺑﯿﺎد آورد ،ﻻزم ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ )ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم( ﻧﯿﺴﺖ،
اﻣﺎ اﮔﺮ در اﺛﻨﺎی اﻧﺠﺎم آن ﻋﻤﻞ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﯿﺎد آورد )ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ( ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ از اﻧﺠﺎم آن ﻋﻤﻞ ﺑﺎزﮔﺮدد ،و ﺑﻌﺪ از
ﺳﻼم )ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎز( دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮده و دوﺑﺎره ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ.
 -١ﺗﺮﺟﻤﻪی» :رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻦ ﺳﺠﻮد اﻟﺴﻬﻮ« ،ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی و رﺳﺎﺋﻞ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ،ﺟﻠﺪ ﭼﮫﺎردھﻢ ،ﺑﺎب ﺳﺠﻮد اﻟﺴﮫﻮ.
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 -۳اﮔﺮ رﮐﻨﯽ از ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز -ﺑﺠﺰ ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام -را ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد و آن را ﺗﺮک ﮐﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن آن رﮐﻦ در رﮐﻌﺖ
ﺑﻌﺪی رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ رﮐﻌﺖ ﻗﺒﻞ را ﮐﻪ در آن رﮐﻦ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ﺑﻮد
ﺣﺴﺎب ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻠﮑﻪ رﮐﻌﺖ ﺑﻌﺪ از آن را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ
ھﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﮑﺎن آن ﻋﻤﻞ )ﺗﺮک ﺷﺪه( در رﮐﻌﺖ ﺑﻌﺪی ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮ او
واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ رﮐﻦ ﺗﺮک ﺷﺪه ﺑﺎزﮔﺮدد و آن را ﺑﻨﺤﻮ ﺻﺤﯿﺢ
اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﻧﻤﺎزش را از آﻧﺠﺎ اداﻣﻪ دھﺪ ،و در ھﺮ دوﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮ او
واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد .١
 -۴ھﺮﮔﺎه در ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺖھﺎی )اﻧﺠﺎم دادهی ﺧﻮد( ﺷﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺜﻼ
آﯾﺎ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﺳﻪ رﮐﻌﺖ؟ ﺧﺎرج از دو ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ:
ﺣﺎﻟﺖ اول :او ﯾﮑﯽ از دو اﻣﺮ )دو ﯾﺎ ﺳﻪ رﮐﻌﺖ( را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻧﻤﺎزش را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده و ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ.
ﺣﺎﻟﺖ دوم :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از دو اﻣﺮ را ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ
ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ )در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﻌﻨﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ( ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ )رﮐﻌﺖ(،
ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎزش را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻣﯽﺑﺮد )و ﺑﺎز ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ(.
در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻣﯽﺑﺮد.
 -۵ھﺮﮔﺎه از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺗﺸﮫﺪ اول را ﺗﺮک ﻧﻤﻮد  -ﺣﮑﻢ ﻣﺎﺑﻘﯽ
واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺗﺸﮫﺪ اول اﺳﺖ :-
 اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ )ﻗﺎﺋﻢ اﯾﺴﺘﺎدن( ﺑﯿﺎد ﻧﯿﺎورد ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖﻧﻤﺎزش را اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ و ﻻزم ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺸﮫﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ
ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎزش و ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻣﯽﺑﺮد.
 -١اﮔﺮ ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ،در ھﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻻزﻣﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﻤﺎزش را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ و از
ﻧﻮ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
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 اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻦ و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ  ،١ﺑﯿﺎد آورد،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺗﺸﮫﺪ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎزش را اداﻣﻪ
داده و ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺎز ﺳﻼم
ﻣﯽدھﺪ.
 اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد و راﻧﺶ از ﺳﺎق ﭘﺎﯾﺶ ﺟﺪا ﺷﻮد) ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ(ﺑﯿﺎد آورد ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ )زود( ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎزش را اداﻣﻪ و ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا او ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﻧﻘﺼﯽ در
ﻧﻤﺎزش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .٢
ً
 -۶اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎزش را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ ،ﻋﻤﺪا ﺳﻼم داد ،ﻧﻤﺎزش
ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
 -۷ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﻗﯿﺎم ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﯾﺎ رﮐﻮع ﯾﺎ ﺳﺠﺪهای را
ً
ﻋﻤﺪا اﺿﺎﻓﻪ اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
 -۸ھﺮﮔﺎه رﮐﻨﯽ از ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮐﺮد:
 -١ﯾﻌﻨﯽ ھﻨﻮز ﮐﻤﺮ وی راﺳﺖ ﻧﺸﺪه و در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﯿﺪه اﺳﺖ.
 -٢ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﮔﺮاﻣﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺣﮑﻢ ﺑﻘﯿﻪی واﺟﺒﺎت در ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد؛ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ وارد رﮐﻦ ﺑﻌﺪ
از آن ﻋﻤﻞ واﺟﺐ ﺷﻮد ،ﺑﯿﺎد آورد ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد و آن ﻋﻤﻞ واﺟﺐ را اﻧﺠﺎم داده و
در آﺧﺮ ﺳﺮ ھﻢ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻣﯽﺑﺮد ،زﯾﺮا او در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻠﯽ
اﺿﺎﻓﻪ در ﻧﻤﺎزش اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .وﻟﯽ اﮔﺮ وارد رﮐﻦ ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﻞ واﺟﺐ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ
ﺑﯿﺎد آورد ،در اﯾﻦﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﺎزش را
اداﻣﻪ دھﺪ ،وﻟﯽ در ﻋﻮض در اﻧﺘﮫﺎی ﻧﻤﺎزش و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺳﻼم دھﺪ اﺑﺘﺪا دو
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻣﯽﺑﺮد ﺑﻌﺪ ﺳﻼم ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎزش را ﻣﯽدھﺪ ،زﯾﺮا در اﯾﻦﺣﺎﻟﺖ ﻧﻘﺼﯽ در
ﻧﻤﺎزش رخ داده اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺎد آورد ﭘﺲ در اﯾﻦﺣﺎﻟﺖ آن ﻋﻤﻞ را در ﺟﺎی
ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داده و ﻧﯿﺎزی ھﻢ ﺑﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﻧﻘﺼﯽ در
ﻧﻤﺎزش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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اﮔﺮ )آن رﮐﻦ ﺗﺮک ﺷﺪه( ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻧﻤﺎزی ﺑﺮای او ﻣﺤﺴﻮب
ً
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺣﺎل ﭼﻪ ﻋﻤﺪی ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺳﮫﻮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا
ﻧﻤﺎزش )ﺑﺎ ﺗﺮک ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام( ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ رﮐﻦ ﺗﺮک ﺷﺪه ﻏﯿﺮ از
ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻟﺤﺮام ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از روی ﻋﻤﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .١
ً
 -۹ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز  ٢را ﻋﻤﺪا ﺗﺮک ﻧﻤﻮد ،ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
 -۱۰اﮔﺮ )ﻣﮑﺎن( ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزﻣﺴﺖ ﺗﺎ
ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ دوﺑﺎره ﺳﻼم دھﺪ .٣
ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ۱۴۱۰/۶/۱۱ :ﻫ.ق.
ﻣﺨﺘﺼﺮی از اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺄﻣﻮم:

٤

اﮔﺮ ﻣﺄﻣﻮم از اﺑﺘﺪای ﻧﻤﺎز ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﻮد و در ﺗﻤﺎﻣﯽ رﮐﻌﺎت ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺣﻀﻮر داﺷﺖ در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺗﺎﺑﻊ اﻣﺎم
َّ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،و دﻟﯿﻞ آن ﻋﻤﻮم ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدِ » :إ� َﻤﺎ
ﺎم ﻴﻟُ ْﺆ َ� َّﻢ ﺑﻪ ﻓَﻼ َﺨﺗْﺘَﻠ ُﻔﻮا َﻋﻠَﻴْﻪ ﻓَﺈ َذا َر َ� َﻊ ﻓَ ْ
ﺎر َﻛ ُﻌﻮا َو� َذا ﻗَ َﺎل َﺳﻤ َﻊ َّ ُ
ُﺟﻌ َﻞ َ ُ
ا�
اﻹﻣ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ُ
َ َّ َ َ
َ ْ َ َ َُ
ﺠ َﺪ ﻓَ ْ
ﻚ اﺤﻟ َ ْﻤ ُﺪ َو� َذا َﺳ َ
ﺎﺳ ُﺠ ُﺪوا« .٥
ﻤﺣﺪ ُه �ﻘﻮلﻮا ر�ﻨﺎ ل
لِﻤﻦ ِ
ِ
ﯾﻌﻨﯽ» :ھﻤﺎﻧﺎ اﻣﺎم ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻗﺘﺪا ﺷﻮد ،ﭘﺲ
از وی ﺗﺨﻠﻒ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ رﮐﻮع رﻓﺖ ﺑﻪ رﮐﻮع ﺑﺮوﯾﺪ ،و ﭼـﻮن ﮔﻔﺖ » :ﹶﺳ ﹺﻤ ﹶﻊ

ً
ً
 -١اﮔﺮ ﺳﮫﻮا ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺒﻼ در ﻧﮑﺘﻪی ﺳﻮم ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﺪ.
 -٢ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﮫﺪ اول ﯾﺎ ذﮐﺮ »ﺳﺒﺤﺎن رﰊ اﻷﻋﲆ« در ﺳﺠﺪه.

 -٣ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺸﮫﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻼم
دھﺪ ،و اذﮐﺎر ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ اذﮐﺎر ﺳﺠﺪهی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ داﺧﻞ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.
 -٤ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از »رﺳﺎﻟﺔ ﰲ أﺣﻜﺎم ﺳﺠﻮد اﻟﺴﻬﻮ« ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ./
 -٥ﺑﺨﺎری ،۷۲۲ :و ﻣﺴﻠﻢ.۴۱۴ :
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ﹺ ﹺ
اﳊ ﹾﻤﺪﹸ « و ھﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه رﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ
اﷲﱠﹸ ﹶﳌ ﹾﻦ ﹶﲪﺪﹶ ﹸه« ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ » :ﹶر ﱠﺑﻨﹶﺎ ﹶﻟ ﹶﻚ ﹾ ﹶ

ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮوﯾﺪ«.
ً
اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ از اﺑﺘﺪا در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻠﺤﻖ
ﺷﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻮد( ،در اﯾﻨﺼﻮرت او ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻗﺒﻞ از
ﺳﻼم ﺗﺎﺑﻊ اﻣﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮی ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﯽآورد از او ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻣﺎم اﺑﺘﺪا ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ ﺑﻌﺪ
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻣﯽﺑﺮد و ﻟﺬا ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺴﺒﻮق ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺳﻼم
دھﺪ و ﺑﻌﺪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ او ﺑﺎ ﺳﻼم اﻣﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﻤﺎز
ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزش را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮد و ﺳﻼم داد او ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد و ﺳﻼم دھﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻗﻀﯿﻪ را در ﺣﺎﻟﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺄﻣﻮم و
ﻣﺴﺒﻮق ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ:
 -۱اﮔﺮ ﻣﺄﻣﻮم در ﺗﻤﺎﻣﯽ رﮐﻌﺖھﺎی ﻧﻤﺎز ھﻤﺮاه اﻣﺎم و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻮد ،و
اﻣﺎم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﮫﻮی ﺷﺪ و ﺑﺮای آن ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ُﺑﺮد ،ﺑﺮ ﻣﺄﻣﻮم ﻧﯿﺰ
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮود ﺣﺎل ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ
ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم.
 -۲اﮔﺮ ﻣﺄﻣﻮم از اﺑﺘﺪا ھﻤﺮاه اﻣﺎم و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺴﺒﻮق
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎل اﮔﺮ در آن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻤﺎز ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﮫﻮ ﺷﺪ ھﻤﺮاه
او ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت:
اﮔﺮ اﻣﺎم ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،ﻣﺴﺒﻮق ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺮاه
او ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮود وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم )دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ را اﻧﺠﺎم داد( و ﺳﻼم
داد ،ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺳﻼم دھﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﺑﺎر دوم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،زﯾﺮا ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ اول ﮐﻪ ھﻤﺮاه اﻣﺎم
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اﻧﺠﺎم داد ،در ﻏﯿﺮ ﻣﮑﺎن اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻮد  ،١ﭼﻮن ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در آﺧﺮ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،و ﺳﺠﺪهی اول او ھﻤﺮاه اﻣﺎم ﻓﻘﻂ ﺑﺪﻟﯿﻞ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از اﻣﺎم ﺑﻮد و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮای ﻣﺴﺒﻮق ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 -۳اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﺒﻮق در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻤﺎز ﮐﻪ اﻣﺎم در آن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﮫﻮ ﺷﺪ
ً
ھﻤﺮاه وی ﻧﺒﻮد ،ﻣﺜﻼ ﻣﺄﻣﻮم در رﮐﻌﺖ دوم ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه
وﻟﯽ اﻣﺎم در رﮐﻌﺖ اول ﻧﻤﺎز ﺧﻮد دﭼﺎر ﺳﮫﻮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ:
اﮔﺮ اﻣﺎم ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﻧﻤﺎز ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮد ،ﻣﺴﺒﻮق ﻧﯿﺰ از وی ﭘﯿﺮوی
ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﻼم اﻣﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ در آﺧﺮ ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺳﺠﺪه ﺑﺮد ،زﯾﺮا او ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺳﮫﻮ اﻣﺎم ﺑﺎ وی
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
و اﮔﺮ اﻣﺎم ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﻧﻤﺎز ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮد ،ﻣﺴﺒﻮق ﻧﺒﺎﯾﺪ از وی
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﻼم اﻣﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ
در آﺧﺮ ﻧﻤﺎز ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،زﯾﺮا او در ھﻨﮕﺎم ﺳﮫﻮ
اﻣﺎم ﺑﺎ وی ﻧﺒﻮده ،و ﺳﮫﻮ اﻣﺎم ھﻨﮕﺎﻣﯽ رخ داد ﮐﻪ او ھﻨﻮز ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻠﺤﻖ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖھﺎی ﻓﻮق ،ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ دﭼﺎر ﺳﮫﻮ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺄﻣﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺑﻊ او ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ در ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻣﺎم دﭼﺎر ﺳﮫﻮ ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮم ﺧﻮد ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺳﮫﻮی ﺷﻮد ،در اﯾﻨﺼﻮرت:
 -۴اﮔﺮ ﻣﺄﻣﻮم از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ھﻤﺮاه ﺑﻮد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺴﺒﻮق ﻧﺒﺎﺷﺪ و

 -١ﻣﮑﺎن ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﮫﻮ ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم اﺳﺖ
ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم.
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ً
ﺑﻌﺪ دﭼﺎر ﺳﮫﻮی ﮔﺸﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن ﺳﮫﻮ ﺗﺮک واﺟﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ در رﮐﻮع ذﮐﺮ »ﺳﺒﺤﺎن رﰊ اﻟﻌﻈﻴﻢ« را ﺑﮕﻮﯾﺪ،

ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ او ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﻣﺎم ﺳﮫﻮ وی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ ،ﻣﺜﻼ
ً
در ﯾﮑﯽ از رﮐﻌﺖھﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و ﺑﻌﺪا در اﺛﻨﺎء ﻧﻤﺎز
ﺑﯿﺎدش آﻣﺪ ،در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و اﻣﺎم ﺳﻼم
داد او ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻼم دھﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻻزﻣﺴﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ﺗﺎ رﮐﻌﺘﯽ را ﮐﻪ در آن
رﮐﻨﯽ را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد از ﻧﻮ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و آن را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﮫﺪ
ﺧﻮاﻧﺪه و ﺳﻼم دھﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
 -۵اﮔﺮ ﻣﺄﻣﻮم ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﺎ اﻣﺎم ھﻤﺮاه ﻧﺒﻮده ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
رﮐﻌﺎت ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،و در ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ دﭼﺎر ﺳﮫﻮی
ﮔﺸﺖ -ﭼﻪ در ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه اﻣﺎم اﺳﺖ و ﭼﻪ در ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم اﻣﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ -ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺧﺮ ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﮫﻮی
ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﻧﻤﺎزش دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی
آورد.
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪی دﯾﮕﺮ:
ً
 -۶اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎز ﻋﻤﺪا ﺳﻼم دھﺪ ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﯽﺷﻮد.
 -۷اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار رﮐﻨﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﮐﻌﺖ ﯾﺎ رﮐﻮع ﯾﺎ ﺳﺠﺪه ﯾﺎ ﻗﯿﺎﻣﯽ را
ً
ﻋﻤﺪا ﺑﻪ ﻧﻤﺎزش اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ،ﻧﻤﺎز او ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
 -۸اﮔﺮ رﮐﻨﯽ از ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻨﺼﻮرت
ً
ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺎل ﭼﻪ ﻋﻤﺪی ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺳﮫﻮا ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻧﻤﺎزش ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ .و اﮔﺮ
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رﮐﻦ ﺗﺮک ﺷﺪه ﻏﯿﺮ از ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻤﺪی ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ
ً
ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﺳﮫﻮا ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ آن رﮐﻦ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ً
 -۹اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز را ﻋﻤﺪا اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد ،ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
 -۱۰اﮔﺮ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ﻻزﻣﺴﺖ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪهی
ﺳﮫﻮ دوﺑﺎره ﺳﻼم دھﺪ.
ﺟﺪول زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺘﺼﺮی از اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ اﺳﺖ:

ﻣﺴﺄﻟﻪ

در ﻣﻮرد ﺳﻼم ﻗﺒـﻞ از
اﺗﻤـــﺎم ﻧﻤـــﺎز :اﮔـــﺮ
 ۱ﻧﻤـــــــﺎزﮔﺰار از روی
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم
ﻧﻤﺎزش ﺳﻼم داد.

در ﻣﻮرد اﻧﺠـﺎم ﻋﻤـﻞ
اﺿـــﺎﻓﻪای در ﻧﻤـــﺎز:
ً
ھﺮﮔﺎه ﻧﻤـﺎزﮔﺰار ﺳـﮫﻮا
۲
ﻗﯿــﺎم ﯾــﺎ رﮐــﻮع ﯾــﺎ
ﺳـﺠﺪهای را ﺑـﻪ ﻧﻤــﺎز
ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد.

ﺣﺎﻟﺖ ھﺎی آن
اﮔــﺮ ﺑﻌــﺪ از ﮔﺬﺷــﺖ
زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿـﺎدش
آﻣـﺪ ،ﺑﺎﯾـﺪ از ﻧـﻮ ﻧﻤــﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﺪ .و اﮔـﺮ ﺑﻌـﺪ از
ً
زﻣﺎن اﻧﺪک ﻣﺜﻼ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿـﺎد آورد،
او ﺑﺎﯾــــﺪ ﺑــــﺎزﮔﺮدد و
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﻤﺎزش را اداﻣﻪ
داده ﺗﺎ ﮐﺎﻣـﻞ ﺷـﻮد و
ﺳﻼم دھﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎﻣﻞ
آن ﻋﻤﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﯿﺎدش
آﻣـــﺪ ،در اﯾﻨﺼـــﻮرت
ﭼﯿﺰی ﺑـﺮ وی ﻧﯿﺴـﺖ
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺠﺪهی ﺳـﮫﻮ.
و اﮔﺮ در اﺛﻨﺎی اﻧﺠـﺎم
آن ﺑﯿﺎد آورد ﺑﺎﯾﺪ آن را

ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪه

ﺑﻌــــﺪ از ﺳــــﻼم دو
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑـﺮده و
دوﺑﺎره ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ.

ﺑﻌــــﺪ از ﺳــــﻼم دو
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻣﯽﺑـﺮد
و دوﺑـــــﺎره ﺳـــــﻼم
ﻣﯽدھﺪ.

ﺧﻼﺻﻪی اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ
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ﻗﻄـــﻊ ﮐﻨـــﺪ و از آن
ﺑﺎزﮔﺮدد.

در ﻣﻮرد ﺗﺮک ﯾﮑـﯽ از
ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز :اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از
ارﮐﺎن ﻧﻤـﺎز  -ﻏﯿـﺮ از
۳
ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام – را از
روی ﻓﺮاﻣﻮﺷــﯽ ﺗــﺮک
ﮔﻔﺖ.

اﮔــﺮ ﺑــﻪ ﻣﮑــﺎن اﻧﺠــﺎم
ھﻤﺎن رﮐﻦ ﺗﺮک ﺷـﺪه
در رﮐﻌــﺖ ﺑﻌــﺪ از آن
رﺳــﯿﺪ و ﺑﻌــﺪ ﺑﯿــﺎدش
آﻣـــﺪ ،در اﯾﻨﺼـــﻮرت
رﮐﻌﺖ ﻧﺎﻗﺺ را ﻣﻠﻐـﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻋـﻮض ،آن
رﮐﻌــــﺖ ﻣﻮﺟــــﻮد را
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﮐﻨﺪ.
و اﮔﺮ ھﻨﻮز ﺑـﻪ ﻣﮑـﺎن در ھﺮدو ﺣﺎﻟـﺖ ﻻزم
رﮐــﻦ ﺗــﺮک ﺷــﺪه در اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺳـﺠﺪهی
رﮐﻌــــﺖ ﺑﻌــــﺪ از آن ﺳﮫﻮ ﺑﻌﺪ از ﺳـﻼم ﺑـﻪ
ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ ﺑﯿﺎد ﺟﺎی آورد.
آورد ﮐﻪ رﮐﻨﯽ را ﺗـﺮک
ﮔﻔﺘﻪ ،در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت
ﺑﺎﯾﺪ در ھﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐـﻪ
ھﺴﺖ اﻧﺼﺮاف دھـﺪ و
ﺑــﻪ ﻣﮑــﺎن رﮐــﻦ ﺗــﺮک
ﺷﺪه ﺑﺎزﮔﺮدد و ﭘﺲ از
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ﺑـــﻪ ﺟـــﺎی آوردن آن
رﮐﻦ ،از آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد
را اداﻣﻪ دھﺪ.

در ﻣﻮرد ﺷﮏ در ﻧﻤﺎز:
اﮔﺮ در ﺗﻌـﺪاد رﮐﻌـﺎت
ﻧﻤــﺎز ﺷــﮏ ﮐــﺮد ﮐــﻪ
 ۴ﻣــﺜﻼ آﯾــﺎ دو رﮐﻌــﺖ
ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﺳـﻪ رﮐﻌـﺖ،
در اﯾﻨﺼﻮرت دو ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد:

در ﻣﻮرد ﺗﺮک ﯾﮑـﯽ از
 ۵واﺟﺒــﺎت ﻧﻤــﺎز ﻣﺎﻧﻨــﺪ
ً
ﺗﺸﮫﺪ اول :اﮔـﺮ ﻣـﺜﻼ

ﺣﺎﻟﺖ اول :ﯾـﺎ از روی
ﻇﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﯾﮑـﯽ از دو
اﻣــﺮ ﻣــﻮرد ﺗﺮدﯾــﺪ را
ﺗــﺮﺟﯿﺢ داده و ﻧﻤــﺎز
ﺧﻮد را ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن
ﺗﻤــﺎم ﮐــﺮده و ﺳــﻼم
ﻣﯽدھﺪ.
ﺣﺎﻟﺖ دوم :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ھﯿﭽﯿـــﮏ را ﺗـــﺮﺟﯿﺢ
دھﺪ ،در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻨــﺎ را ﺑــﺮ ﯾﻘــﯿﻦ ﻗــﺮار
دھــﺪ ،و ﯾﻘــﯿﻦ ﯾﻌﻨــﯽ
ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد رﮐﻌـﺎت
را در ﻧﻈـــﺮ ﮔﺮﻓﺘـــﻪ و
ﻧﻤﺎز را ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن
ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ.
 -۱اﮔﺮ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺑﻠﻨـﺪ
ﺷــﺪن ﮐﺎﻣــﻞ ﺑﯿــﺎدش
ﻧﯿﺎﻣــﺪ ،در اﯾﻨﺼــﻮرت

در ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ
از ﺳﻼم ﻧﻤﺎز ﺳﺠﺪهی
ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد .در
ﺣﺎﻟـــﺖ دوم ﻗﺒـــﻞ از
ﺳﻼم ﻧﻤـﺎز ﺳـﺠﺪهی
ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.

ﺑـــﺮای ﻣـــﻮرد ﯾـــﮏ
ﻻزﻣﺴــﺖ ﺗــﺎ ﻗﺒــﻞ از
ﺳﻼم ﺳـﺠﺪهی ﺳـﮫﻮ
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ﺗﺸﮫﺪ اول را ﻓﺮاﻣـﻮش
ﮐﺮد.
) اﻟﺒﺘــﻪ ﺣﮑــﻢ ﺗــﺮک
ﻣــﺎﺑﻘﯽ واﺟﺒــﺎت ﻧﻤــﺎز
ﻧﯿﺰ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺗـﺮک
ﺗﺸﮫﺪ اﺳﺖ(

ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﺗﺸــﮫﺪ ﺑــﺎزﮔﺮدد ﺑﻠﮑــﻪ
ﻧﻤــﺎز ﺧــﻮد را اداﻣــﻪ
دھﺪ.
 -۲اﮔﺮ ﺑﻌـﺪ از اﯾﻨﮑـﻪ
ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ وﻟـﯽ ھﻨـﻮز
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
اﯾﺴـــﺘﺎده در ﻧﯿﺎﻣـــﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﯿﺎد آورد ،ﺑﺎﯾﺪ
زود ﺑــﻪ ﻣﺤــﻞ ﺗﺸــﮫﺪ
ﺑﺎزﮔﺸــــﺘﻪ و ﺗﺸــــﮫﺪ
ﺧــﻮﯾﺶ را ﺑﺨﻮاﻧــﺪ و
ﺑﻌــﺪ ﺑــﻪ ﻧﻤــﺎز اداﻣــﻪ
دھﺪ.
 -۳اﮔـــﺮ در ھﻤـــﺎن
ﻟﺤﻈــﻪی ﺑﺮﺧﻮاﺳــﺘﻦ
ﮐﻪ دﺳـﺖھـﺎﯾﺶ را از
رانھﺎ ﺟـﺪا ﻣـﯽﮐﻨـﺪ
ﺑﯿـــــﺎد آورد ،ﺑﺎﯾـــــﺪ
ﺑﻼﻓﺎﺻــــﻠﻪ ﺣﺎﻟــــﺖ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد
و ﺗﺸـــﮫﺪ ﺧـــﻮﯾﺶ را
ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
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ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
ﺑــﺮای ﻣــﻮرد دو ،ﺑﺎﯾــﺪ
ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺳـﺠﺪهی
ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد.
اﻣـﺎ ﺑـﺮای ﻣـﻮرد ﺳـﻪ،
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺳـﺠﺪهی
ﺳـــﮫﻮ ﺑـــﺮد ،زﯾـــﺮا او
ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻣﺮ اﺿـﺎﻓﻪ ﯾـﺎ
ﻧﻘﺼﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺘﺎوی در ﻣﻮرد ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ
»ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از :ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ﺟﻠﺪ ﭼﮫﺎردھﻢ ،ﺑﺎب
ﺳﺠﻮد اﻟﺴﮫﻮ«
]در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ /رﺟﻮع
ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺘﺎوی ﺑﺨﺶ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ را ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد،
آوردهاﯾﻢ.
ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ ﻓﺘﺎوی در ﺟﻠﺪ ﭼﮫﺎردم از ﮐﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮع
ﻓﺘﺎوی ،ﺑﺎب ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﻤﺎرهی ھﺮ ﺳﻮال ﻧﯿﺰ در ﭘﺎورﻗﯽ ﻗﯿﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ در اﺛﻨﺎی ﻓﺘﺎوای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﮔﺮاﻣﯽ ،ﺳﻮاﻻت دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺷﻮد .ﻣﺘﺮﺟﻢ[.
اﻟﻒ :زﯾﺎده در ﻧﻤﺎز

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﮫﻮ و ﺣﮑﻤﺖ از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﮫﻮ ﺳﺆال ﺷﺪ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﺳﮫﻮ ﺑﺎ
ﻧﺴﯿﺎن )ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ( ﭼﯿﺴﺖ و ﺣﮑﻤﺖ از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﭼﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ﺳﮫﻮ ﯾﻌﻨﯽ »ﻏﻔﻠﺖ و ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ«.
و ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﺳﮫﻮ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ :ﻓﺮد ﻓﺮاﻣﻮﺷﮑﺎر ھﺮﮔﺎه ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﻮد ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻓﺮد ﺳﺎھﯽ اﮔﺮ ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﻮد ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﺮق
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮫﻮ ،ﺳﮫﻮ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺳﮫﻮ در
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ﭼﯿﺰی ھﻤﺎن ﻧﺴﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﺳﺖ )در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﺮادف
ھﺴﺘﻨﺪ( ،و ﻋﻠﻤﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﮫﻮ در ﺷﯿﺌﯽ و ﺳﮫﻮ از ﺷﯿﺌﯽ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺳﮫﻮ در ﭼﯿﺰی ﻣﺬﻣﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻼف ﺳﮫﻮ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺬﻣﻮم
اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧﺪأ در ذم ﺳﺎھﯿﺎن از ﻧﻤﺎز ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ُ َ
َّ َ ُ َ
﴿فَ َو ۡ� ٞل ّل ِۡل ُم َص ّل َ
ِين ه ۡم عن َص�ت ِ ِه ۡم َساهون ] ﴾٥اﻟﻤﺎﻋﻮن.[۵-۴ :
ِ�  ٤ٱ�
»ﭘﺲ وای ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰاراﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ )ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎرﻧﺪ(« .١
و اﯾﻦ )ﺗﻔﺎوت در ﻣﺬﻣﻮم ﻧﺒﻮدن ﯾﮑﯽ و ﺑﻮدن دﯾﮕﺮی( ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﺳﮫﻮ در ﭼﯿﺰی ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮک آن ﺑﺪون اراده و ﻗﺼﺪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺳﮫﻮ از ﭼﯿﺰی
ﺗﺮک آن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺼﺪ و اراده اﺳﺖ.
َ
ُ َ
 -١اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﻮدَ ﴿ :عن َص�ت ِ ِه ۡم َساهون] ﴾٥اﻟﻤﺎﻋﻮن» .[۵ :از ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ« و
ﻧﻔﺮﻣﻮد» :ﰲ ﺻﻼﲥﻢ ﺳﺎﻫﻮن« »در ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ« ،زﯾﺮا ﺳﮫﻮ و ﻏﻔﻠﺖ در

اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ،آﻣﺮزﯾﺪه و ﺑﺨﺸﻮده اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﮫﻮ ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
َ
ُ َ
ﭘﺲ ﻋﺒﺎرتَ ﴿ :ص�ت ِ ِه ۡم َساهون] ﴾٥اﻟﻤﺎﻋﻮن .[۵ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﻪ
ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺑﻪ ﺑﯽﻣﺒﺎﻻﺗﯽ ،از ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ .ﯾﺎ
ﻣﺮاد ﺑﯽﻧﻤﺎزاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺳﮫﻮ در ﻧﻤﺎز
در ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ داﺧﻞ ﻧﻤﯿﺸﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺮی ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺧﻮد در ﻧﻤﺎز ﺳﮫﻮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺳﮫﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺳﺠﺪه ﺳﮫﻮ را اﻣﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ در ﻧﻤﺎز ﺳﮫﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ) .اﻧﻮار اﻟﻘﺮآن ،ﺗﻔﺴﯿﺮ

ﺳﻮرهی ﻣﺎﻋﻮن(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از )اﻧﺠﺎم( ﻧﻤﺎزش ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺰاوار ﻣﺬﻣﺖ و ﺳﺮزﻧﺶ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در )داﺧﻞ( ﻧﻤﺎزش دﭼﺎر ﺳﮫﻮ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺷﺪ ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد،
زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﻢ در ﻧﻤﺎز ﺑﺪان دﭼﺎر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
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و اﻣﺎ ﺣﮑﻤﺖ از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ:

ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺒﻮی ،ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ
اﺳﺖ ،از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ )ﺧﻮد را( از آن ﻧﮕﺎھﺪاﺷﺘﻪ و
ﺑﺪور ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺪون ﺷﮏ در اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت ﺑﺰرگ )ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎز( ﻧﯿﺰ ﺳﮫﻮ رخ
ﺧﻮاھﺪ داد ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ )اﻧﺠﺎم( اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت ﺑﺮ وﺟﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻃﻠﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ھﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض اﺿﺎﻓﻪ و ﻧﻘﺺ و ﺷﮏ در آن ﻗﺮار
دارد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺎھﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺑﺮ وﺟﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع اﻧﺠﺎم
داده و ﻟﺬا ﺛﻮاب آﻧﮫﻢ ﻧﺎﻗﺺ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺷﺪه ﺗﺎ
آن ﻧﻘﺺ ﯾﺎ ﺑﻄﻼن ﺛﻮاب )ﻧﻤﺎز( ﺗﻼﻓﯽ و ﺟﺒﺮان ﺷﻮد ،و ﻟﺬا ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ .١
ﺣﮑﻢ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﯾﺎدﺗﯽ در ﻧﻤﺎز اﻧﺠﺎم دھﺪ

آﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﯾﺎدﺗﯽ در ﻧﻤﺎز وارد ﮐﻨﺪ ﺟﺎﯾﺰ
٢
اﺳﺖ؟
ً
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﮫﻮا در ﻧﻤﺎزش زﯾﺎدﺗﯽ وارد ﮐﻨﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﺳﺠﺪه ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﯾﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ ،و در ﻧﻤﺎزھﺎی
ﻧﺎﻓﻠﻪ و ﻓﺮض ﻣﺜﻞ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺸﺮﻃﯿﮑﻪ ﻧﻤﺎز دارای رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ در ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﻣﺸﺮوع و
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه در اﺻﻞ دارای رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺠﺪه ﺟﺒﺮان ﺷﻮد ،اﻣﺎ ھﺮ ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ دارای رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد
ﺑﺎﺷﺪ) ،روی دادن ﺳﮫﻮی( در آن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻪ

 -١ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی و رﺳﺎﺋﻞ -ﺟﻠﺪ ﭼﮫﺎردھﻢ ،ﺑﺎب ﺳﺠﻮد ﺳﮫﻮ ،ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۴۷ :
 -٢ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی و رﺳﺎﺋﻞ -ﺟﻠﺪ ﭼﮫﺎردھﻢ ،ﺑﺎب ﺳﺠﻮد ﺳﮫﻮ ،ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۶۴ :
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در ﻧﻤﺎز ﻧﺎﻓﻠﻪ و ﭼﻪ ﻓﺮض .١
ﺣﮑﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :درﺑﺎرهی ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﺮای رﮐﻌﺖ
ﺳﻮم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در اﺛﻨﺎی آن )رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪ( ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورد ،آﯾﺎ ﺣﮑﻢ آن
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮫﺪ اول را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و ﻗﺮاﺋﺖ
رﮐﻌﺖ ﺑﻌﺪ آن را ﺷﺮوع ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮫﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺮام اﺳﺖ؟
و آﯾﺎ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ او ﻻزﻣﺴﺖ؟ و آﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ آن؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :اﮔﺮ در اﺛﻨﺎی رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﯿﺎد آورد در ھﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﻮرا ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﻠﺒﻪھﺎی ﻋﻠﻢ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺣﮑﻢ اﯾﻦ رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪ ھﻤﺎن ﺣﮑﻢ ﮐﺴﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮫﺪ اول را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ )در ﺣﺎﻟﺖ رﮐﻌﺖ
اﺿﺎﻓﻪ( ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ھﺮوﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ رﮐﻌﺖ
اﺿﺎﻓﻪ اداﻣﻪ دھﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ اﺿﺎﻓﻪ آ ﮔﺎه ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ او
ً
ﭼﯿﺰی را ﻋﻤﺪا ﺑﻪ ﻧﻤﺎزش اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﺎز را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮ
او ﻻزﻣﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم دادن ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮده )و ﺑﺎز
ﺳﻼم دھﺪ( .٢
ً
ﺣﮑﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﮫﻮا رﮐﻌﺘﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :در ﺑﺎرهی ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و
ً
)ﺳﮫﻮا( ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد ،ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورد ﯾﺎ ﺗﺬﮐﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد
ﺣﺎل او ﭼﮑﺎر ﮐﻨﺪ؟
 -١در ﺿﻤﻦ ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار زﯾﺎدﺗﯽ در ﻧﻤﺎزش وارد ﮐﻨﺪ ،او ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم دو
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺠﺎی آورد و ﺑﺎز ﺳﻼم دھﺪ.
 -٢ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۶۹ :
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ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ھﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺎد َ
آورد ﯾﺎ ﯾﺎدآوری ﺷﻮد )ﮐﻪ رﮐﻌﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ( ﺑﺮ او
واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد و ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم
ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮﺗﮑﺐ زﯾﺎدﺗﯽ در ﻧﻤﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎزﻧﮕﺮدد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ آن
رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪ آ ﮔﺎه اﺳﺖ ﭘﺲ ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ  ،١زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎز
َ ُ َّ
ْ
ْ
ﻼة الﻠﻴْ ِﻞ َﻣﺜ َ� َﻣﺜ َ�«  .٢ﯾﻌﻨﯽ» :ﻧﻤﺎز ﺷﺐ دو رﮐﻌﺖ دو
ﺷﺐ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺻ
رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد« .٣
ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار رﮐﻌﺘﯽ را ﺑﺮ آن )دو رﮐﻌﺖ( اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ،او ﻋﻤﻠﯽ
اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮ آن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،٤و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ /ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻧﻤﺎز ﺷﺐ )ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن دو
رﮐﻌﺖ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺳﻼم دھﺪ( ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در
ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﺑﺮﺧﯿﺰد ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺮدد
وﮔﺮﻧﻪ زﯾﺎدﺗﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض اﻓﺰوده اﺳﺖ ،و ﻋﻠﻤﺎ رﺣﻤﮫﻢ اﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در

 -١اﮔﺮ ﺑﻪ آن رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮد ،ﻧﻤﺎز او ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﺗﺸﮫﺪ ،آن
رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪ را ﺑﯿﺎد ﻧﯿﺎورد ،ﻻزﻣﺴﺖ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﺎدآوری ﺳﻼم داده و ﺑﻌﺪ دو ﺳﺠﺪهی
ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد و ﺑﺎز ﺳﻼم دھﺪ.
 -٢ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ،ﺑﺨﺎری ،۹۹۰ :ﻣﺴﻠﻢ.۷۴۹ :
 -٣ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﻧﻤﺎز ﺷﺐ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻟﺬا ﻧﻤﺎز
ﺗﺮاوﯾﺢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دو رﮐﻌﺖ دو رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.
َ

ً َ

َ

َ

َ

 -٤در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪَ » :ﻣ ْﻦ َﻋ ِﻤﻞ َ� َﻤﻼ ﻟيْ َﺲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ أ ْم ُﺮﻧَﺎ � ُﻬ َﻮ َر ٌّد« ]ﻣﺴﻠﻢ[.
»ھﺮﮐﺲ ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﺎ )ﺳﻨﺖ ﻣﺎ( ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدود اﺳﺖ«.
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ﺑﺎب ﻧﻤﺎز ﺗﻄﻮع ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺎﺗﺒﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ﻓﯽ ۱۴۰۹/۹/۱۷ھ .١
ﺣﮑﻢ رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪ در ﻧﻤﺎز ﺷﺐ و وﺗﺮ

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :درﺑﺎرهی ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و
)ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ( ﻧﻤﺎز ﺷﺐ دو رﮐﻌﺖ دو رﮐﻌﺖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ او از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد( در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﮑﺎر
ﮐﻨﺪ؟ .٢
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :او ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد و اﮔﺮ ﺑﺎزﻧﮕﺮدد ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد،
ً
زﯾﺮا او زﯾﺎدﺗﯽ را ﻋﻤﺪا اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ،و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در
ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﺎزﻧﮕﺮدد ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ در اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا در ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ
اﻧﺴﺎن ﺑﺮ دو رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ را ﺳﻪ رﮐﻌﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن داﺧﻞ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ﺷﺪ و ﻧﯿﺖ داﺷﺖ ﺗﺎ دو رﮐﻌﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ
و ﺳﭙﺲ ﺳﻼم دھﺪ و رﮐﻌﺖ ﺳﻮم را ﺟﺪا ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ )در اﻧﺘﮫﺎی رﮐﻌﺖ دوم(
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و ﺑﺪون ﺳﻼم دادن ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ
رﮐﻌﺖ ﺳﻮم را ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺨﻮان زﯾﺮا در ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دو رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪ
ﺧﻮاﻧﺪ .٣
 -١ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۵۴ :
 -٢ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۷۱ :
 -٣ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ﯾﮏ رﮐﻌﺖ اﺳﺖ .از اﺑﻦ ﻋﻤﺮس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺻﻼة الﻠﻴﻞ ﻣﺜ� ﻣﺜ� ،ﻓﺈذا ﺧﻰﺸ أﺣﺪ�ﻢ الﺼﺒﺢ ﺻ� ر�ﻌﺔ واﺣﺪة ﺗﻮﺗﺮ ﻪﻟ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺻ�«

»ﻧﻤﺎز ﺷﺐ دو رﮐﻌﺖ دو رﮐﻌﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ھﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻢ آن را داﺷﺖ ﮐﻪ
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ً
ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رﮐﻌﺖ دوم اﺷﺘﺒﺎھﺎ ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽﺷﻮد

ﻣﺮدی ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﻗﺼﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ دو رﮐﻌﺖ
ﺧﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،آﯾﺎ ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺳﻼم دھﺪ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻻزﻣﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺮدد ،زﯾﺮا
او ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ دو رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺮ آن
ﻧﯿﻔﺰاﯾﺪ ،و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺳﻼم داد دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ
اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺸﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ )ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ( ﺑﺨﻮاﻧﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﻧﺪارد .١
ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺮوی از اﻣﺎم در رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﯽ

ً
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ /ﺳﻮال ﻣﯽﺷﻮد :اﮔﺮ اﻣﺎم ﺳﮫﻮا ﭘﻨﺞ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز او و ﻣﺄﻣﻮم ﭼﯿﺴﺖ؟ و آﯾﺎ آن رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺒﻮق
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب ﻣﯽدھﻨﺪ:
ً
اﮔﺮ اﻣﺎم ﺳﮫﻮا ﭘﻨﺞ رﮐﻌﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎز
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ وی ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺸﺮﻃﯿﮑﻪ او ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن
ً
ً
رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺸﻮد و ﺳﮫﻮا ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﯾﺎ اﺻﻼ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ آن ﺟﮫﻞ
وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ ﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﻧﻤﺎزھﺎی ﻗﺒﻠﯽاش را وﺗﺮ
ﮐﻨﺪ« .ﺑﺨﺎری ) ،(۹۹۰ﻣﺴﻠﻢ ) .(۷۴۹و ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ،ﺳﻪ ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ھﻔﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ
رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.
 -١ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۷۰ :
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داﺷﺖ ،ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﯽ آ ﮔﺎه ﺑﻮد و اﻣﺎم ﺑﺮای رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﯽ
ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ،او ﺑﺎﯾﺪ )ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ اﻣﺎم را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎھﺶ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ او ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ( ﺧﻮد ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺗﺸﮫﺪ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺳﻼم
دھﺪ ،زﯾﺮا او در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ آن رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﺑﻄﺎل ﻧﻤﺎز اﻣﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮم اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﺪف اﻣﺎم از ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺑﺮای
رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وارد ﺷﺪن ﺧﻠﻠﯽ در ﯾﮑﯽ از رﮐﻌﺖھﺎی ﻧﻤﺎزش ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺧﻠﻠﯽ در ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎز ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﻣﺎم
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻣﺎم ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺎ او ﺳﻼم
دھﺪ .١
اﻣﺎ اﯾﻦ رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﯽ اﻣﺎم ،ﺑﻌﻨﻮان رﮐﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺴﺒﻮق ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ از رﮐﻌﺖ دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺜﻼ ھﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ در رﮐﻌﺖ دوم وارد ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ھﻨﮕﺎم
ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻦ اﻣﺎم در رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎ وی ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ او ﺳﻼم دھﺪ ،و اﮔﺮ
در رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ آن رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﯽ اﻣﺎم ﺑﺮای او در ﻧﻈﺮ

 -١ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﻮال ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ» :اﮔﺮ ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻦ از
روی ﺟﮫﻞ ﺑﺎ اﻣﺎم )در رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪ( ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺪان
)رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪ( ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮای آنھﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ از اﻣﺎم ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ وی ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ )ﺗﺎ اﻣﺎم ﺑﺮای ﺗﺸﮫﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ( و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺳﻼم دھﺪ ،و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ
)ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻦ( ﻗﺒﻞ از اﻣﺎم ﺳﻼم دھﻨﺪ ،وﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ« .ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی:
.۵۳/۲۳
و اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺄﻣﻮم در ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮫﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻣﺎم ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ وی ﺳﻼم دھﺪ ،در آﻧﺼﻮرت ﺑﺮ
ﻣﺄﻣﻮم ﻻزﻣﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮود ،زﯾﺮا ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از اﻣﺎم ﻻزم اﺳﺖ.
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ﺳﻼم اﻣﺎم ﻓﻘﻂ ﯾﮏ رﮐﻌﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ  ،١زﯾﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﺬا ﺑﻌﺪ از
ِ
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ آن رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺒﻮق در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﺪﯾﻦ
ً
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺒﻮق ﻋﻤﺪا رﮐﻌﺘﯽ را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ً
ﻋﻤﺪا ﯾﮏ رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻣﺎم ﻣﻌﺬور اﺳﺖ زﯾﺮا او
ً
ﻋﻤﺪا آن رﮐﻌﺖ را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻠﮑﻪ از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﻮده و ﻟﺬا ﻧﻤﺎزش
ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ .٢
ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺮوی از اﻣﺎم در رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺒﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﭼﮫﺎرم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ،
و ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮔﻔﺘﻨﺪ )ﺗﺎ اﻣﺎم ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎھﺶ ﺷﻮد( اﻣﺎ اﻣﺎم
ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﮑﺮد و رﮐﻌﺖ ﭼﮫﺎرم را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ادا ﮐﺮد وﻟﯽ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ُﺑﺮد و
ﺳﻼم داد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ )ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز( ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻦ از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ آنھﺎ ﺟﻮاب
داد ﮐﻪ وی )ﺑﻪ آن رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪ آ ﮔﺎه ﺑﻮده و( ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ رﮐﻌﺖ ﭼﮫﺎرم را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ اﻣﺎ در ﻗﻠﺐ ﻧﯿﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ آن رﮐﻌﺖ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ رﮐﻌﺖ ﺳﻮم
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا در ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ در آن ﺷﮏ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ )در ﺑﺮاﺑﺮ
اﯾﻦ رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪی اﻣﺎم ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ( ﺑﻌﻀﯽ از
آنھﺎ از اﻣﺎم ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺳﻼم داد ،و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻦ
اﻣﺎم ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﭼﮫﺎرم ،از وی ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ )ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮ ﺟﺎی
ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﺎم رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪ را ﺗﻤﺎم ﺑﺨﻮاﻧﺪ( و در ھﻨﮕﺎم
 -١اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﺧﻮد زﯾﺎدﺗﯽ داﺷﺖ ،و ﺑﺎﺑﺖ آن ﺳﮫﻮ ﻻزم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺳﻼم دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺠﺎی آورد ،وﻟﯽ ﻣﺴﺒﻮق ﮐﻪ ھﻨﻮز ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ وی ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺳﻼم دھﺪ و ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺳﮫﻮ ﺑﺮود ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻼم اﻣﺎم ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﻮد و ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺳﻼم دھﺪ و او ﻧﯿﺰ دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮده و دوﺑﺎره
ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ ،زﯾﺮا ﻓﺮد ﻣﺴﺒﻮق در ﺳﮫﻮ اﻣﺎم ھﻤﺮاه او ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -٢ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۵۱ :
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اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

ﺳﻼم اﻣﺎم ﺑﺎ وی ﺳﻼم دادﻧﺪ ،و درﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از اﻣﺎم ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ،
ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺠﺪه ﻧﺒﺮدﻧﺪ،
ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺑﻘﯿﻪی ﻧﻤﺎزﮔﺰاران را ارﺷﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ در
رﮐﻌﺖ ﭼﮫﺎرم از اﻣﺎم ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ آن رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ
ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﻻزﻣﺴﺖ ﻧﻤﺎزش را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا آنھﺎ ﻧﻤﺎزﺷﺎن را
ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺣﺎل )در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ( ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺘﻮاﯾﯽ دھﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎداش ﺧﯿﺮ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ.
اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب دادﻧﺪ :وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ،در ﻣﻮرد اﻣﺎم )ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ( ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﮏ او َوھﻢ ﺑﻮده ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺳﻮاس ،ﭘﺲ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﮏ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺷﻮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ وﺳﻮاس اﺛﺮی ﺑﺮ وی ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزش را
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ وھﻢ و وﺳﻮاس دﻓﻊ ﺷﻮد و از ﺑﯿﻦ رود .و اﮔﺮ ﺷﮏ او زﯾﺎد
ﺑﻮده ﺑﺎز ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﮏ او ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷﺘﻪ
ﯾﺎ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ او ﻓﺎﺗﺤﻪ را )در رﮐﻌﺖ ﺳﻮم( ﻧﺨﻮاﻧﺪه ،ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
رﮐﻌﺖ )ﺳﻮﻣﺶ( ﻣﻠﻐﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ رﮐﻌﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻦ )ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ( در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮ آنھﺎ واﺟﺐ ﺑﻮد ﺗﺎ
از اﻣﺎم ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ رﮐﻌﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم اﻧﺠﺎم داد در ﺣﻖ وی اﺿﺎﻓﻪ و
زاﺋﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آن رﮐﻌﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن ﻧﻤﺎزش اﺳﺖ  ،١ﺑﺮ ﺧﻼف
ً
ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم رﮐﻌﺘﯽ را از روی ﻧﺴﯿﺎن و ﺳﮫﻮا اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ
ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻦ از او ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا رﮐﻌﺘﯽ ﮐﻪ )اﻣﺎم در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ( اﻧﺠﺎم داده
زاﺋﺪ و اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ  .٢و اﮔﺮ ﻣﺎ وﺟﻮب ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ و ﭘﯿﺮوی از اﻣﺎم را در ﺣﺎﻟﺖ اول

 -١زﯾﺮا ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪی اﻣﺎم ،او ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ را ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺠﺎم داده و
ﻻزﻣﺴﺖ ﺗﺎ آن رﮐﻌﺖ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -٢ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺷﺎره ﺷﺪ؛ در رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎﺑﻊ اﻣﺎم ﺑﻮد.

ﻓﺘﺎوی در ﻣﻮرد ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

٩١

ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﺎس وﺟﻮب ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻦ از اﻣﺎم در ﺳﺠﺪهی
ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮک ﯾﮑﯽ از واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ )ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻦ(
ﺧﻮد آن واﺟﺐ را ﺗﺮک ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،١ﻣﺜﻼ ھﺮﮔﺎه اﻣﺎم ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ )در
رﮐﻮع( ﺑﮕﻮﯾﺪ »ﺳﺒﺤﺎن رﰊ اﻟﻌﻈﻴﻢ« و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ُﺑﺮد ،ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺰ ﻣﻠﺰم ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از اﻣﺎم ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ )و ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﺳﺠﺪه روﻧﺪ( ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ

ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﻔﺘﻦ »ﺳﺒﺤﺎن رﰊ اﻟﻌﻈﻴﻢ« را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ آن

ﺳﺠﺪه زﯾﺎدﺗﯽ در ﻧﻤﺎزﺷﺎن اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ از اﻣﺎم ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﻧﻤﺎزﺷﺎن
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن )ﻋﺪم ﭘﯿﺮوی( ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﻔﻮظ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ،ﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ ﰲ

۱۴۰۱/۱۱/۶ھ .٢

ﺣﮑﻢ رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪی اﻣﺎم ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺴﺒﻮق
 -١ﯾﻌﻨﯽ ھﺮﮔﺎه اﻣﺎم ﯾﮑﯽ از واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺟﺒﺮان آن ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ
ﻧﯿﺰ ﺑﺒﺮد ،ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮﻧﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
واﺟﺐ را ﺗﺮک ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از اﻣﺎم واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج

َ َ َُ
َّ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ
ﻜ َّ ُ
ﺮﺒوا َو ِ�ذا َر� َﻊ ﻓﺄ ْر ِﻛ ُﻌﻮا...
اﻹﻣﺎم ِﻴﻟﺆ�ﻢ ﺑِ ِﻪ ﻓﻼ ﺨﺗﺘ ِﻠﻔﻮا ﻋﻠﻴ ِﻪ ،ﻓ ِﺈذا ﻛﺮﺒ ﻓ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪِ » :إ�ﻤﺎ ﺟ ِﻌﻞ ِ
ﺠ َﺪ ﻓَ ْ
إﻰﻟ أن ﻗﺎلَ :و� َذا َﺳ َ
ﺎﺳ ُﺠ ُﺪوا« .ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮهس.
ِ
ﯾﻌﻨﯽ» :ھﻤﺎﻧﺎ اﻣﺎم ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻗﺘﺪا ﺷﻮد ،ﭘﺲ از وی ﺗﺨﻠﻒ

ﻧﮑﻨﯿﺪ و ھﺮﮔﺎه ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ ،ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،و اﮔﺮ رﮐﻮع ﮐﺮد ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﮐﻮع ﺑﺮوﯾﺪ ...ﺗﺎ
ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮد :وھﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه رﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮوﯾﺪ«) .ﻓﻘﻂ در رﮐﻌﺖ
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﻣﺎم ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻦ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم در ﯾﮑﯽ از رﮐﻌﺎت
ﺧﻮد رﮐﻨﯽ را ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺠﺎم داده ﯾﺎ ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ ،در اﯾﻨﺤﺎﻟﺖ ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎی
ﺧﻮد ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻣﺎم ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ وی ﺳﻼم دھﻨﺪ(.
 -٢ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی و رﺳﺎﺋﻞ – ﺟﻠﺪ ﭼﮫﺎردھﻢ ،ﺑﺎب ﺳﺠﻮد ﺳﮫﻮ ،ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۴۹ :

٩٢

اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

ً
از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :ھﺮﮔﺎه اﻣﺎم )ﺳﮫﻮا( رﮐﻌﺘﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮد و ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺒﻮق ھﺴﺘﻢ آن رﮐﻌﺖ را ﺑﺮای )ﻧﻤﺎز( ﺧﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﺎﯾﻢ،
آﯾﺎ ﻧﻤﺎزم ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ )ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮم( وﻟﯽ رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪی وی را
ً
ﺑﺮای ﻧﻤﺎزم در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮم و ﺑﻌﺪا رﮐﻌﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﭼﻪ؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ﻗﻮل و رأی ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﻮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻮ
ﻧﻤﺎزت )را ﺑﺎ آن رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﯽ اﻣﺎم( ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدی ،و زﯾﺎدت اﻣﺎم ﺑﺮای ﺧﻮدش
اﺳﺖ و او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ در آن ﻣﻌﺬور اﺳﺖ.
ً
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ )رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﯽ اﻣﺎم را ﺑﺮای ﻧﻤﺎزت در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮی( و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﺪا
)ﺑﺎ ﺳﻼم اﻣﺎم( ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮی و رﮐﻌﺖ دﯾﮕﺮی )را ﺑﻪ ﺟﺎی آن اﺿﺎﻓﻪ( ﺑﺨﻮاﻧﯽ ،ﺗﻮ
رﮐﻌﺘﯽ را ﺑﺪون ﻋﺬر اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻧﺪی و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﺎز را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺮر ﻓﯽ
۱۴۰۷/۷/۲۵ھ .١
ھﺮﮔﺎه اﻣﺎم ﺑﻪ رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪ رود ،و دو ﻧﻔﺮ وی را آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻦ از
اﻣﺎم ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ آن دو ﻧﻔﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ؟

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :ھﺮﮔﺎه ﺑﺎ اﻣﺎم ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪم ﺳﭙﺲ اﻣﺎم ﺑﺮای
رﮐﻌﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ آن رﮐﻌﺖ ﭘﻨﺠﻢ اﺳﺖ و ﻟﺬا او
را )ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ( ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺮدم وﻟﯽ او )ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪ( در
ﻧﻤﺎزش اداﻣﻪ دھﺪ ،آﯾﺎ از او ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺟﺪا ﺷﻮم؟ و اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ اﻣﺎم را از
اﺷﺘﺒﺎھﺶ آ ﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪ آﯾﺎ ﺑﻘﯿﻪی ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻦ از اﻣﺎم ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ؟ و
ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز اﻣﺎم در ﻣﺴﺌﻠﻪی دوم ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب دادﻧﺪ :در اﯾﻦ ﺳﻮال دو ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮد دارد:
اول :اﮔﺮ اﻣﺎم ﺑﺮای رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪی ﭘﻨﺠﻢ در ﻧﻤﺎز ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،و
ﻣﺄﻣﻮم ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ آن رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ و اﻣﺎم را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ وﻟﯽ او
 -١ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی و رﺳﺎﺋﻞ – ﺟﻠﺪ ﭼﮫﺎردھﻢ ،ﺑﺎب ﺳﺠﻮد ﺳﮫﻮ ،ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۵۰ :

ﻓﺘﺎوی در ﻣﻮرد ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

٩٣

ﺑﺎزﻧﮕﺸﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺄﻣﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎدت اﻣﺎم ﯾﻘﯿﻦ دارد از
ً
او ﺟﺪا ﺷﺪ و ﻣﻨﻔﺮدا )ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ( ﺳﻼم دھﺪ.
و اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی دوم :و آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ،اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ اﻣﺎم را )از اﺷﺘﺒﺎھﺶ(
آ ﮔﺎه ﮐﺮدﻧﺪ آﯾﺎ ﺑﻘﯿﻪی ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻦ از اﻣﺎم ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ )ﺑﻪ آن دو ﻧﻔﺮ
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ( و از اﻣﺎم ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ )ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ آﯾﺎ( آن ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ﻧﻤﺎز اﻣﺎم اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
اﮔﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎز اﻣﺎم اﻋﺘﻘﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﻧﺪ ﭘﺲ از او ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ،
در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آن دو ﻧﻔﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ و از اﻣﺎم ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ
)و ﺧﻮد ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎزﺷﺎن را اداﻣﻪ داده و ﺳﻼم دھﻨﺪ( ،و ﻻزﻣﺴﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺷﻮد ،دو ﻧﻔﺮی ﮐﻪ اﻣﺎم را آ ﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪی ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﻤﯽﺷﻮد.
و اﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز اﻣﺎم ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ )از ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻦ( وی را ﻣﺘﻮﺟﻪ )اﺷﺘﺒﺎھﺶ
ﮐﺮدﻧﺪ( ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن دارد ﭘﺲ ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ ،و اﮔﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارد ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺮ او واﺟﺐ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪی آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎزﮔﺮدد و رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ( ﺟﺎھﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺮدد( ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد .١
ﺣﮑﻢ اداﻣﻪ ﭘﯿﺮوی ﻣﺴﺒﻮق از اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﺳﻼم دھﺪ

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :ھﺮﮔﺎه اﻣﺎم )ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ(
ﺳﻼم دھﺪ و ﺳﭙﺲ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺴﺒﻮق اﺳﺖ )ﺑﺎ ﺳﻼم اﻣﺎم( ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ﺗﺎ
اداﻣﻪی ﻧﻤﺎزش را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ اﻣﺎم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻘﺺ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻠﻨﺪ
 -١ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۵۸ :
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اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ رﮐﻌﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاش را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﺎ اﻣﺎم ھﻤﺮاه ﺷﻮد ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ؟
اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب دادﻧﺪ :آری) ،ﻣﺴﺒﻮق( ﺑﺎز ﮔﺮدد و ﺑﺎ اﻣﺎم ھﻤﺮاه ﺷﻮد ھﺮﭼﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم اﻣﺎم ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎزش را
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ او ﺑﺎزﮔﺮدد ﺑﺮای آﻧﺴﺖ ﮐﻪ او ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ھﻨﻮز از ﻧﻤﺎزش ﻓﺎرغ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .١
ﺣﮑﻢ ﻓﺮد ﻣﺴﺒﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻼم اﻣﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و ﻣﺎﺑﻘﯽ
ﻧﻤﺎزش را ﺑﺨﻮاﻧﺪ

ﻣﺴﺒﻮق ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻼم اﻣﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﻤﺎزش را
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ او ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ ،آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺎد آورد و ﻧﻤﺎزش را ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﻤﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد؟ .٢
ﺟﻮاب :آری ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎزش ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی
آورد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺄﻣﻮم اﮔﺮ از اﺑﺘﺪای ﺟﻤﺎﻋﺖ ھﻤﺮاه اﻣﺎم ﺑﻮد و اﺣﯿﺎﻧﺎ دﭼﺎر ﺳﮫﻮی
ﺷﺪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻮد اﮔﺮ ﺳﮫﻮی
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﮫﺎی ﻧﻤﺎزش ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد.
اﻣﺎم ﻧﻮوی /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﻣﺄﻣﻮم ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﺎم دﭼﺎر ﺳﮫﻮ ﮔﺸﺖ ،اﻣﺎم
ﺳﮫﻮ او را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ھﯿﭽﮑﺪام از ﻣﺄﻣﻮمھﺎ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ
ﺑﺒﺮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺧﻼﻓﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﯿﺦ اﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﮔﻮﯾﺪ :و اﯾﻦ رأی
ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺠﺰ ﻣﮑﺤﻮل اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺄﻣﻮم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﮫﻮ ﺧﻮد
 -١ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۶۰ :
 -٢ﺗﻮﺟﻪ :اﯾﻦ ﺳﻮال از ﮐﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،و از ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
)در ﮐﻞ ھﺮ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرهی آن در ﭘﺎورﻗﯽ ﻗﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،آن ﺳﻮال ﺧﺎرج از
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوای ﺷﺒﺦ ھﺴﺘﻨﺪ(.

ﻓﺘﺎوی در ﻣﻮرد ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ
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)ﺟﺪای از اﻣﺎم( ﺳﺠﺪه ﻣﯽﺑﺮد« .١

َّ َ ُ َ
َ ُ َْ
ﺎم ِﻴﻟُﺆ� َّﻢ ﺑِ ِﻪ
اﻹﻣ
و دﻟﯿﻞ آن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ» :إِ�ﻤﺎ ﺟ ِﻌﻞ ِ
َ
َ َ َْ ُ
ﻓﻼ ﺨﺗﺘَ ِﻠﻔﻮا َﻋﻠﻴْ ِﻪ«  .٢ﯾﻌﻨﯽ» :اﻣﺎم ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از وی

ﭘﯿﺮوی ﺷﻮد ،ﭘﺲ از او ﺗﺨﻠﻒ ﻧﮑﻨﯿﺪ«.
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﺄﻣﻮم ﺧﻮد ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد در ﺣﻘﯿﻘﺖ از اﻣﺎم ﺗﺨﻠﻒ
ورزﯾﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد،
زﯾﺮا او ﺑﻘﯿﻪی ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻔﺮد ﺧﻮاﻧﺪه و ﻟﺬا اﮔﺮ در اﻧﺘﮫﺎ ﺳﺠﺪهی
ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد ﺑﺎ اﻣﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

اﻣﺎم ﻧﻮوی /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﺒﻮق ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم اﻣﺎم دﭼﺎر
ﺳﮫﻮی ﺷﺪ ،در آﻧﺼﻮرت اﻣﺎم ﺳﮫﻮ او را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد زﯾﺮا اﻗﺘﺪای ﻣﺄﻣﻮم ﺑﻪ
اﻣﺎم ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ« .٣
و ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﻣﺄﻣﻮم در ﻧﻤﺎز ﺧﻮد دﭼﺎر ﺳﮫﻮ ﺷﺪ
و او ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻮد ،در آﻧﺼﻮرت اﮔﺮ ﺳﮫﻮ او ﺑﺎﻋﺚ واﺟﺐ ﺷﺪن ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد« .٤
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﺎ ﺳﻼم اﻣﺎم ﺳﮫﻮا ﺳﻼم داد ،ﺑﺮ او واﺟﺐ
اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼم داد دو
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد و ﺑﺎز ﺳﻼم دھﺪ.
واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ.
 -١اﻟـﻤﺠﻤﻮع.۶۳/۴ :
 -٢رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ،۷۲۲ :و ﻣﺴﻠﻢ.۴۱۴ :
 -٣اﻟﻤﺠﻤﻮع.۶۴/۴ :
 -٤ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی/۱۴ :ﺷﻤﺎره .۶۹۸
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ً
ً
ھﺮﮔﺎه ﻣﺴﺒﻮق اﺷﺘﺒﺎھﺎ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺳﻼم دھﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪا ﺑﯿﺎد آورد و ﻧﻤﺎزش را
اداﻣﻪ دھﺪ

ﺳﻮال :ﺷﺨﺼﯽ در رﮐﻌﺖ دوم ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﺷﻮد ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ اﻣﺎم ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺘﮫﺎ رﺳﺎﻧﺪ و ﺳﻼم داد او )ﻣﺴﺒﻮق( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎ
اﻣﺎم ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ ،آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺎی ﺧﻮد ﮔﺸﺖ و ﻧﻤﺎزش را
اداﻣﻪ داد ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد؟
ﺟﻮاب :آری ،ﺑﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎزش را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮد ﺑﻪ
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮود ،و ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺄﻣﻮم در ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﮫﻮی ﺷﻮد ،او
ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ اﻧﺠﺎم دھﺪ ،زﯾﺮا اﻣﺎم ﺳﮫﻮ وی را ﻣﺘﺤﻤﻞ
١
ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎم ﻧﻮوی /در »اﻟـﻤﺠﻤﻮع« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﺮﮔﺎه )ﻣﺄﻣﻮم( ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﺎم

ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﮫﻮ ﺷﺪ ،اﻣﺎم ﺳﮫﻮ وی را ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،و ھﯿﭽﯿﮏ از آن دو
)اﻣﺎم و ﻣﺄﻣﻮم( ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺧﻼﻓﯽ ﺑﯿﻦ اھﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ  ٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﯾﻦ رأی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺠﺰ ﻣﮑﺤﻮل اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺄﻣﻮم ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد« .٣
 -١اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺠﺰ آﻧﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮم رﮐﻨﯽ از ﻧﻤﺎزش را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪ از
ﺳﻼم اﻣﺎم ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آن رﮐﻦ را اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎزش را اداﻣﻪ دھﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽرﺳﺪ.
 -٢ﻣﺮاد ،اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ /اﺳﺖ.
 -٣اﻟﻤﺠﻤﻮع.۶۳/۴ :
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َّ َ ُ َ
َ ُ َْ
ﺎم ِﻴﻟُﺆ� َّﻢ ﺑِ ِﻪ
اﻹﻣ
و دﻟﯿﻞ آن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖِ » :إ�ﻤﺎ ﺟ ِﻌﻞ ِ
َ
َ َ َْ ُ
ﻓﻼ ﺨﺗﺘَ ِﻠﻔﻮا َﻋﻠﻴْ ِﻪ«  .١ﯾﻌﻨﯽ» :ھﻤﺎﻧﺎ اﻣﺎم ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ،ﺗﺎ ﺑﻪ او اﻗﺘﺪا

ﺷﻮد ،ﭘﺲ از وی ﺗﺨﻠﻒ ﻧﮑﻨﯿﺪ« .و ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻣﺄﻣﻮم ،ﺗﺨﻠﻒ از اﻣﺎم ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﺴﺒﻮق ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم اﻣﺎم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﮫﻮی در
ﻧﻤﺎزش ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎزش ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ

ﺑﻪ ﺟﺎی آورد .اﻣﺎم ﻧﻮوی /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﮔﺮ )ﻧﻤﺎزﮔﺰار( ﻣﺴﺒﻮق ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ
از ﺳﻼم اﻣﺎم ﺳﮫﻮی اﻧﺠﺎم داد) ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ( اﻣﺎم ﺳﮫﻮ وی را ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﭘﯿﺮوی و اﻗﺘﺪا)ی ﻣﺴﺒﻮق از اﻣﺎم( ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ« .٢
و در ﮐﺘﺎب داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻘﮫﯽ آﻣﺪه» :ھﺮﮔﺎه ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم اﻣﺎم
ً
ﺳﮫﻮا ﺳﻼم داد ،او ﻧﻤﺎزش را اداﻣﻪ دھﺪ و )در اﻧﺘﮫﺎ( ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ اﻧﺠﺎم
دھﺪ« .٣
ً
ﺣﮑﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﮫﻮا ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎز ﺳﻼم دھﺪ ،و ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد و ﺳﭙﺲ
ﯾﺎدش ﺑﯿﺎﯾﺪ

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :درﺑﺎرهی ﻧﻤﺎزﮔﺰاری ﮐﻪ )ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎزش را
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ( ﺑﻪ ﮔﻤﺎن آﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎزش ﺗﻤﺎم ﺷﺪه )زودﺗﺮ( ﺳﻼم دھﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن
اﻓﻌﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ )ﯾﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪه ی( ﻧﻤﺎز ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ آب

 -١ﺑﺨﺎری ،۷۲۲ :و ﻣﺴﻠﻢ.۴۱۴ :
 -٢اﻟﻤﺠﻤﻮع.۶۴/۴ :
 -٣اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﮫﯿﺔ.۲۰۶/۸ :
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اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

ﯾﺎ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد  ،١ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﺮار دھﺪ )و ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﻧﻤﺎزش را از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﺪه اداﻣﻪ ﺑﺪھﺪ( ،زﯾﺮا ﻓﻌﻞ او )ﺧﻮردن ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن( ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ )ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﺶ( ﻧﻤﺎزش ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ از وی ﺻﺎدر ﮔﺸﺘﻪ و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺎل ﺟﺎھﻞ ﺑﻮده ،و
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﺟﮫﻞ دو ﻋﺬری ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ )ﺣﮑﻢ( ﻓﻌﻞ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه )در ﻧﻤﺎز را(
ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﺧﻮردن ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و
اﺻﺤﺎﺑﺶ در ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ھﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ )ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ( ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ
اﻓﻌﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﻌﻞ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻧﻤﺎز
)ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ( ﻧﻘﺾ وﺿﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﺮار ﻧﺪھﺪ )و
ﻧﻤﺎزش را از ﻧﻮ ﺑﺨﻮاﻧﺪ( ،زﯾﺮا اﮔﺮ وﺿﻮﯾﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﯽوﺿﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ
ﻧﻤﺎز اﻧﻘﻄﺎع اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﺬا ﭘﯿﮕﯿﺮی اداﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .و
ﺧﻼﺻﻪی ﺟﻮاب ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪه :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺟﺪا
ﮐﻨﻨﺪهی ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎزش ﺑﻮده ،ﭘﺲ او ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﺮار دھﺪ و ﻧﻤﺎزش را )از
ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه( اداﻣﻪ دھﺪ و در اﻧﺘﮫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد )و
ﺑﺎز ﺳﻼم دھﺪ( .٢

 -١ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺎم اﺑﻦ ﻣﻨﺬر
ً
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻠﻤﺎء اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ،ﻋﻤﺪا ﺑﺨﻮرد
ﯾﺎ ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻤﺎزش را اﻋﺎده ﮐﻨﺪ« .اﻹﺟﻤﺎع.۴۰ :
و ﻧﺰد ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎء ،ﻧﻤﺎز ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻓﺮض را ﺑﺎﻃﻞ
ﮐﻨﺪ ،ﺳﻨﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻓﻘﻪ ،دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﺑﻦ ﺑﺪوی(.
 -٢ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۷۵ :

ﻓﺘﺎوی در ﻣﻮرد ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

٩٩

ﺣﮑﻢ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎزھﺎی ﺧﻔﯿﻪ ،ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﺟﮫﺮی ﺑﺨﻮاﻧﺪ

اﮔﺮ اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﺳﺮﯾﻪ  ١ﻣﺜﻞ ﻋﺼﺮ ﯾﺎ ﻇﮫﺮ ،ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﺑﺼﻮرت ﺟﮫﺮی ﺑﺨﻮاﻧﺪ
و ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران وی را ﻣﺘﻮﺟﻪ )اﺷﺘﺒﺎھﺶ( ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ..آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎل او
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد؟ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ زﯾﺎدﺗﯽ در ﻧﻤﺎز اﺳﺖ؟
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻧﮫﺎﯾﺖ آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ
ﺳﻨﺘﯽ )در ﻧﻤﺎز ﺧﻮد( ﺧﻠﻞ وارد ﮐﺮده و آن )ﺗﺮک( ﺳﻨﺖ اﺳﺮار در ﻧﻤﺎز ﺳﺮﯾﻪ
اﺳﺖ ،و ﺑﺮ اوﺳﺖ )ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ( ﮔﺎھﯽ ﺳﻨﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم )ﻃﻮری ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺪ(
ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﯽﻗﺘﺎدهس ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه و )ﺣﺪﯾﺚ( در
ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮔﺎھﯽ آﯾﺎت را در ﻗﺮاﺋﺖ )ﻧﻤﺎز( ﺳﺮﯾﻪ
ﺑﮕﻮﻧﻪای )ﺑﻠﻨﺪ( ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮش دﯾﮕﺮان ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ  .٢و ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺠﺪه ُﺑﺮد اﯾﺮادی ﻧﺪارد .و ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪه
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺟﮫﺮ ﺟﺰو زﯾﺎدت )در ﻧﻤﺎز ﺳﺮﯾﻪ(

 -١ﻧﻤﺎزھﺎی ﺳﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﺧﻔﯿﻪ ﻧﻤﺎزھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آنھﺎ اﻣﺎم ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ و ﺳﻮرهی
ﺑﻌﺪ از آﻧﺮا ﺑﺼﻮرت ﺧﻔﯽ و ﺳﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻧﻤﺎز :ﻇﮫﺮ و ﻋﺼﺮ ،و ﻧﻤﺎزھﺎی
ﺻﺒﺢ و ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﺟﮫﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،زﯾﺮا اﻣﺎم در رﮐﻌﺖ اول و دوم آﻧﮫﺎ ﺳﻮرهی
ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

َ
َ
 -٢ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﺷﺪه از ﻗﺘﺎدهس در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﻋﻦ أﻲﺑ ﻗﺘﺎدةس ﻗﺎل :ﺎﻛن
ْ ُ
ُّ
اﻟﻈﻬﺮ واﻟﻌﺮﺼ ﻲﻓ الﺮ�ﻌﺘ� اﻷوﻴﻟَ ْ� ﺑﻔﺎﺤﺗﺔ الﻜﺘﺎب ُ
وﺳﻮرﺗ�
رﺳﻮل اﷲ ج ﻳُ َﺼ� ﺑﻨﺎ ﻓﻴَﻘﺮأ ﻲﻓ
ُ
ً ُ َ ِّ ُ َّ ْ َ
ْ
ٌ
اﻷﺧ َ
ﻣﺘﻔﻖ
ﺮ� ْ� ﺑﻔﺎﺤﺗﺔ الﻜﺘﺎب«.
الﺮﻛﻌﺔ اﻷو� و�ﻘﺮأ ﻲﻓ
و�ﺴﻤﻌﻨﺎ اﻵﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ و�ﻄﻮل

ﻋﻠﯿﻪ :ﺑﺨﺎری .۷۷۶
»اﺑﻮﻗﺘﺎدهس ﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻤﺎز )ﺟﻤﺎﻋﺖ( ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و در دو رﮐﻌﺖ اول
ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ و ﻋﺼﺮ ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ و ﺳﻮرهی دﯾﮕﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﺎھﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آﯾﺎت
را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﻢ )ﻣﺎ را ﻣﯽﺷﻨﻮاﻧﺪ( و رﮐﻌﺖ اول را ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻣﯽﮐﺮد و در دو رﮐﻌﺖ آﺧﺮ )ﻓﻘﻂ( ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ«.

١٠٠

اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺳﺠﺪه ﺑﺒﺮد ﺑﺎز اﯾﺮادی ﻧﺪارد .١
ب :ﻧﻘﺺ در ﻧﻤﺎز

ﺣﮑﻢ ﺗﺮک ﻋﻤﺪی رﮐﻦ ﯾﺎ واﺟﺐ ﯾﺎ ﺳﻨﺘﯽ در ﻧﻤﺎز

ً
آﯾﺎ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻋﻤﺪا رﮐﻦ ﯾﺎ واﺟﺐ ﯾﺎ ﺳﻨﺘﯽ را در ﻧﻤﺎز ﻧﺎﻓﻠﻪ ﯾﺎ ﻓﺮض ﺗﺮک
ﮐﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ؟
در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﺪی )ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ( ﻣﺸﺮوع ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﺮک رﮐﻦ ﯾﺎ
واﺟﺒﯽ از ﻧﻤﺎز ﻋﻤﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻧﻔﻌﯽ در
آن ﻧﺪارد )آن را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ( ،و اﮔﺮ ﺳﻨﺘﯽ از ﻧﻤﺎز را ﻋﻤﺪا ﺗﺮک ﮐﻨﺪ
ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و در اﯾﻨﺠﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان آن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﺳﺠﺪهی
ﺳﮫﻮ ﻧﯿﺴﺖ .٢
ﺣﮑﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام

ً
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻹﺣﺮام را ﺳﮫﻮا ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ً
ً
اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻋﻤﺪا ﯾﺎ ﺳﮫﻮا ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﺎز وی
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻤﺎز ﺟﺰ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام )آﻏﺎزﯾﻦ ﻧﻤﺎز(
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺷﺨﺼﯽ در ﺻﻒ ﻧﻤﺎز ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و
ﺑﺎ دﻋﺎی اﺳﺘﻔﺘﺎح ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و اداﻣﻪ دھﺪ ،ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ
ﮐﻪ ﻧﻤﺎزش اﺻﻼ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺪه ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم رﮐﻌﺎت آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .٤
٣

 -١ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۶۷ :
 -٢ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۶۳ :
 -٣ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۷۷ :
 -٤ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻧﻮ ﻧﻤﺎزش را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺪون ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام ﻧﻤﺎزی ﻧﯿﺴﺖ .از ﻋﻠﯽ

ْ َ ُ َّ َ
ﻮر َو َﺤﺗْﺮ ُ
ﻼة ُّ
اﻟﻄ ُﻬ ُ
�ﻤ َﻬﺎ
ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدِ » :ﻣﻔﺘﺎح الﺼ ِ
ِ

ﻓﺘﺎوی در ﻣﻮرد ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

١٠١

ﺣﮑﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻋﺎی اﺳﺘﻔﺘﺎح را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار دﻋﺎی اﺳﺘﻔﺘﺎح را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ ،آﯾﺎ
١
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد؟
ً
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا او ﻋﻤﺪا آن را ﺗﺮک
ﮐﺮده و ﻧﻤﺎزش را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا )دﻋﺎی اﺳﺘﻔﺘﺎح( ﺳﻨﺖ اﺳﺖ )ﻧﻪ رﮐﻦ
ﯾﺎ واﺟﺐ( ،اﻣﺎ اﮔﺮ او ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﺎدت داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﻧﻤﺎزش آن دﻋﺎ را
ً
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪه و اﯾﻦ ﺑﺎر او ﺳﮫﻮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،در اﯾﻦﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد ،زﯾﺮا دﻋﺎی اﺳﺘﻔﺘﺎح ﻗﻮل ﻣﺸﺮوﻋﯽ )در
ﻧﻤﺎز( اﺳﺖ و او ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ آن را
ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ .٢
ﺣﮑﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ در ﻧﻤﺎز
َّ ْ
� َو َﺤﺗْﻠﻴﻠُ َﻬﺎ اﻟتَّ ْﺴﻠ ُ
ﻜﺒ ُ
ﻴﻢ« »ﮐﻠﯿﺪ ﻧﻤﺎز ،وﺿﻮ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ آن ،ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻹﺣﺮام ،و ﭘﺎﯾﺎن آن
ِ
ِ
اﺘﻟ ِ

ﺳﻼم اﺳﺖ«] .ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.[۲۲۲ :

و از اﺑﻮھﺮﯾﺮهس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزش را ﺑﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد
َ ُ

َ

َ َ َ

ﺖ إﻰﻟ َّ
ْ َ
الﺼﻼة ﻓﻜ ِّ ْ
ﺮﺒ « »ھﺮﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯽ ،اﻟﻠﻪ أﮐﺒﺮ ﺑﮕﻮ«.
ِ
ﻓﺮﻣﻮدِ » :إذا �ﻤ ِ
]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ،ﺑﺨﺎری ،۲۷۷ :ﻣﺴﻠﻢ.[۳۹۷ :
 -١ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۷۰۲ :
ً
 -٢در ﮐﻞ ﻗﺎﻋﺪه ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﺖھﺎی ﻧﻤﺎز را ﺳﮫﻮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ،از
دو ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ:
اول :ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻋﺎدت داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ آن ﻋﻤﻞ را در ﻧﻤﺎز ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽداده اﺳﺖ ،در
اﯾﻦﺣﺎﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮای او ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ،و ﻣﺤﻞ آن ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم اﺳﺖ،
زﯾﺮا ﺳﮫﻮ در ﻧﻘﺺ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دوم :اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻋﺎدت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ آن ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،و ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت
آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداده ،در اﯾﻦﺣﺎﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻧﯿﺴﺖ.

١٠٢

اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :اﮔﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ رﮐﻨﯽ از ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎز ﺑﺪون ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺣﮑﻢ اﻣﺎم ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن
ﻓﺎﺗﺤﻪ را )در ﯾﮑﯽ از رﮐﻌﺖھﺎی ﻧﻤﺎز( ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ .١
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :اﯾﻦ ﺳﻮال دو وﺟﻪ دارد ،ﻓﺎﺗﺤﻪ رﮐﻦ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎز ﺑﺪون
ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﺗﺤﻪ در ﺗﻤﺎم رﮐﻌﺎت آن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ اﻣﺎم )ﻣﺜﻼ در ﻧﻤﺎز
ﺳﺮﯾﻪ( در رﮐﻌﺖ اول ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ،و ﺗﺎ آﻏﺎز رﮐﻌﺖ دوم
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪ ،آن رﮐﻌﺖ دوم ﺑﻌﻨﻮان رﮐﻌﺖ اول او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﺒﻨﺎ ﻻزﻣﺴﺖ ﺗﺎ )در آﺧﺮ ﻧﻤﺎز( ،رﮐﻌﺖ دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی رﮐﻌﺖ ﻧﺎﻗﺺ ﮐﻪ
در آن ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺨﻮاﻧﺪ .و ﻣﺄﻣﻮم در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ )در رﮐﻌﺘﯽ
ﮐﻪ اﻣﺎم در اﻧﺘﮫﺎی ﻧﻤﺎز ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ رﮐﻌﺖ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ( از او ﭘﯿﺮوی
ﮐﻨﺪ )و ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﯿﺰد(  ٢ﺑﻠﮑﻪ در ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺸﮫﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻣﺎم
ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺎ او ﺳﻼم دھﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺄﻣﻮم ،ھﺮﮔﺎه )ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﺗﺤﻪ( را در رﮐﻌﺘﯽ ﺗﺮک ﮐﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﺮ ﻣﺄﻣﻮم واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ اﻣﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ و
ﭼﯿﺰی ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ رﮐﻨﯽ در ﺣﻖ
اوﺳﺖ  ،٣ﭘﺲ او ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎم ھﺮﮔﺎه ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮد ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم

 -١ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۷۶ :
 -٢زﯾﺮا ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ؛ ﭘﯿﺮوی از اﻣﺎم در رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
 -٣ﻓﻘﮫﺎ در ﻣﻮرد وﺟﻮب ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮم در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﻪ رأی ﻣﺘﻔﺎوت
دارﻧﺪ :ﻋﺪهای از ﻓﻘﮫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮم در ﺗﻤﺎم
رﮐﻌﺖھﺎی ﻧﻤﺎزھﺎی ﺳﺮﯾﻪ و ﺟﮫﺮﯾﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ،و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻨﻔﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ
ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮم در ھﯿﭽﯿﮏ از رﮐﻌﺖھﺎی ﻧﻤﺎزھﺎی ﺳﺮﯾﻪ و ﺟﮫﺮﯾﻪ
واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ /ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﺮای

ﻓﺘﺎوی در ﻣﻮرد ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

١٠٣

اﻣﺎﻣﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و رﮐﻌﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ او زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد
ﮐﻪ اﻣﺎم در ﺣﺎﻟﺖ رﮐﻮع ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ اﻣﺎم )ھﻨﻮز ﺑﻪ رﮐﻮع ﻧﺮﻓﺘﻪ( و در ﻗﯿﺎم
اﺳﺖ وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ )ﻣﺄﻣﻮم( ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ اﻣﺎم ﺑﻪ رﮐﻮع ﺑﺮود ،در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ )ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﺗﺤﻪ ﯾﺎ اداﻣﻪی ﻓﺎﺗﺤﻪ( در رﮐﻌﺖ اول از او ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد .١
ً
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪا ﺑﯿﺎد آورد و آن
را ﺑﺨﻮاﻧﺪ

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از دﻋﺎی اﺳﺘﻔﺘﺎح ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮره ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ در
ﻣﺄﻣﻮم ﻓﻘﻂ در دو رﮐﻌﺖ اول ﻧﻤﺎزھﺎی ﺟﮫﺮﯾﻪ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ
اﻣﺎم ﮔﻮش دھﺪ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ
 -١ھﺮﮔﺎه اﻣﺎم در رﮐﻮع ﺑﻮد و ﺷﺨﺼﯽ در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ ،ﺑﺸﺮﻃﯿﮑﻪ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﮐﻪ در رﮐﻮع ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺮﺳﺪ ،ﭘﺲ آن رﮐﻌﺖ ﺑﺮای او ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ رﮐﻌﺖ درﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ او ﻓﺎﺗﺤﻪ و ﺳﻮره را ھﻤﺮاه اﻣﺎم ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج

َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ٌ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ُّ َ َ ْ ً َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ
الﺮﻛ َﻌﺔ
ﻓﺮﻣﻮدِ » :إذا ِﺟﺌﺘﻢ ِإﻰﻟ الﺼﻼ ِة و�ﻦ ﺳﺠﻮد ﻓﺎﺳﺠﺪوا وﻻ �ﻌﺪوﻫﺎ ﺷيﺌﺎ وﻣﻦ أدرك
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ
الﺼﻼ َة« »ھﺮﮔﺎه ﺑﺮای ﻧﻤﺎز آﻣﺪﯾﺪ و ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺳﺠﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﻪ
�ﻘﺪ أدرك

ﺳﺠﺪه ﺑﺮوﯾﺪ و آﻧﺮا )رﮐﻌﺘﯽ( ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎورﯾﺪ وﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﮐﻮع را درﯾﺎﺑﺪ ،رﮐﻌﺖ
را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ«] .اﺑﻮداود.[۸۷۵ :
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﺄﻣﻮم دﯾﺮ ﺑﻪ رﮐﻌﺖ اول رﺳﯿﺪ و او ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ،
اﻣﺎم ﺑﻪ رﮐﻮع رﻓﺖ ،ﻣﺄﻣﻮم ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﻪ رﮐﻮع

َّ َ ُ َ َ ُ ْ َ
ﺎم ِﻴﻟُﺆ� َّﻢ ﺑِ ِﻪ
اﻹﻣ
ﺑﺮود ،زﯾﺮا ﭘﯿﺮوی از اﻣﺎم واﺟﺐ اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :إِ�ﻤﺎ ﺟ ِﻌﻞ ِ
َ َ
ﺠ َﺪ ﻓَ ْ
ﺎر َﻛ ُﻌﻮا ...إﻰﻟ أن ﻗﺎلَ :و� َذا َﺳ َ
ﻼ َﺨﺗْﺘَﻠ ُﻔﻮا َﻋﻠَﻴْﻪ  ،ﻓَﺈ َذا َر َ� َﻊ ﻓَ ْ
ﺎﺳ ُﺠ ُﺪوا«] .ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ از
ﻓ
ِ
ِ ِ
ِ

ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮهس[.

ﯾﻌﻨﯽ» :ھﻤﺎﻧﺎ اﻣﺎم ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻗﺘﺪا ﺷﻮد ،ﭘﺲ از وی ﺗﺨﻠﻒ
ﻧﮑﻨﯿﺪ و ھﺮﮔﺎه ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ ،ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،و اﮔﺮ رﮐﻮع ﮐﺮد ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﮐﻮع ﺑﺮوﯾﺪ ...ﺗﺎ
ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮد :وھﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه رﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮوﯾﺪ«.

١٠٤

اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

ﺧﻼل ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺑﯿﺎد آورد و ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻮرهای
را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و او در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﮫﻮی ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ اﻧﺠﺎم دھﺪ؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا او ﭼﯿﺰی را در ﻧﻤﺎز
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﺑﺠﺰ اﯾﻨﮑﻪ ذﮐﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯽ )ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮره( را در ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ
ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و آن ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮره ﻗﺒﻞ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اھﻞ
ﻋﻠﻢ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ را ﺑﺮای او ﻣﺴﺘﺤﺐ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ .١
ﺣﮑﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در رﮐﻌﺖ اول اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪهی دوم را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :درﺑﺎرهی ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و در رﮐﻌﺖ
اول ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺳﺠﺪهی اول را اﻧﺠﺎم داد ﺑﺮای رﮐﻌﺖ دوم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ را )در رﮐﻌﺖ ﺟﺪﯾﺪ( ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورد ﮐﻪ
٢
او ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺠﺪه اﻧﺠﺎم داده ،ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪه در رﮐﻌﺖ دوم
ﺑﺮﺳﺪ ،و ﺑﯿﺎد آورد ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ )ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪه( ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺑﯿﻦ دو ﺳﺠﺪه
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺳﺠﺪه )ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه( را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎزش را اداﻣﻪ و
ﺑﭙﺎﯾﺎن ﺑﺒﺮد و ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد )و ﺑﺎز ﺳﻼم دھﺪ(.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪه در رﮐﻌﺖ ﺑﻌﺪی ،ﺑﯿﺎد ﻧﯿﺎورد ،در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ رﮐﻌﺖ اول را )ﮐﻪ در آن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺠﺪه اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد( ﻣﻠﻐﯽ ﮐﻨﺪ و
آن رﮐﻌﺖ )دوم( را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻧﻤﺎﯾﺪ .٣
 -١ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۷۲۲ :
 -٢ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۷۸ :
 -٣و ﻧﻤﺎزش را اداﻣﻪ داده و ﺑﭙﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد و ﺑﺎز
ﺳﻼم دھﺪ.

ﻓﺘﺎوی در ﻣﻮرد ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

١٠٥

ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪهی دوم را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺑﯿﺎد
آورد

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪهی دوم را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم دادن ﺑﯿﺎد آورد ﭼﮑﺎر ﮐﻨﺪ؟
دوم رﮐﻌﺖ آﺧﺮ ﺑﻮد ،او ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ )ﺑﺎزﮔﺮدد( و
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :اﮔﺮ ﺳﺠﺪهی ِ
ﺳﺠﺪه را اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﺗﺸﮫﺪ آﺧﺮ را )دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﺪ( و ﺳﻼم دھﺪ و ﺳﭙﺲ دو
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و ﺳﻼم دھﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺠﺪهی دوم ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رﮐﻌﺖ ﻣﺎﻗﺒﻞ رﮐﻌﺖ آﺧﺮ ﺑﻮد ،ﭘﺲ آن
رﮐﻌﺘﯽ را ﮐﻪ در آن ﺳﺠﺪه را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﻣﻠﻐﯽ ﮐﻨﺪ و رﮐﻌﺖ ﺑﻌﺪ از آن
)ﯾﻌﻨﯽ رﮐﻌﺖ آﺧﺮ( را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و )ﻟﺬا در اﯾﻦﺣﺎﻟﺖ( او ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ
)ﺑﺎز ﮔﺮدد و( رﮐﻌﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻼم دھﺪ و ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی
آورد و ﺳﻼم دھﺪ .١
ﺣﮑﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در رﮐﻌﺖ آﺧﺮ ﺳﺠﺪهی دوم را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻼم
ﻣﯽدھﺪ

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :درﺑﺎرهی ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
از آن ﻓﺎرغ ﮔﺸﺖ ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورد ﮐﻪ در رﮐﻌﺖ آﺧﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺠﺪه اﻧﺠﺎم داده،
آﯾﺎ )ﺑﺎﯾﺪ( ﺑﺎزﮔﺮدد و رﮐﻌﺖ )آﺧﺮ( را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دھﺪ؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ،او ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ )ﺑﺎزﮔﺮدد و( ﯾﮏ
رﮐﻌﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﻪ ﺗﺮک ﮐﺮده و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ آن را اﻧﺠﺎم
دھﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻋﻤﻞ ﺗﺮک ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﻨﺤﻮ ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﺲ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آن را )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺮوک را( اﻧﺠﺎم دھﺪ.
اﻣﺎ )در ﻣﻮرد( ﻣﺎﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ ﺗﺮک ﺷﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،واﺟﺐ
 -١ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۷۱۱ :

١٠٦

اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺑﺎزﮔﺮد و ﺑﯿﻦ دو ﺳﺠﺪه ﺑﻨﺸﯿﻦ و
ﺳﺠﺪهی دوم )را ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮدی( ﺑﺨﻮان ،ﺳﭙﺲ ﺗﺸﮫﺪ را ﺑﺨﻮان و
ﺳﭙﺲ ﺳﻼم ﺑﺪه ،و ﺑﻌﺪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮ و ﺳﻼم ﺑﺪه .١
ﺣﮑﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮫﺪ اول را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ و در رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﺑﯿﺎد آورد

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :درﺑﺎرهی ﻧﻤﺎزﮔﺰاری ﮐﻪ ﺗﺸﮫﺪ اول )را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻣﯽﮐﻨﺪ( و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﺗﺤﻪ )رﮐﻌﺖ
ﺑﻌﺪی( ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورد ،آﯾﺎ او در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺮدد؟ و ﭼﻪ وﻗﺖ
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد ،ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮدد ،زﯾﺮا او ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺗﺸﮫﺪ ﺟﺪا
ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ رﮐﻦ ﺑﻌﺪ از آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ  ،٢ﭘﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺮای او ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ،و
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺎزﮔﺮدد ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻋﻤﻞ ﺣﺮاﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ،وﻟﯽ
ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ )در اﻧﺘﮫﺎی ﻧﻤﺎزش( ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﻞ آن ﻗﺒﻞ
از ﺳﻼم اﺳﺖ.
و ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ از آن )ﺗﺸﮫﺪ( ﺑﮕﺬرد و
ﺑﺎزﻧﮕﺮدد و )ﺑﺠﺎی آن( ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ﺗﺎ ﻧﻘﺺ )وارده در
ﻧﻤﺎزش( ﺟﺒﺮان ﺷﻮد ،و ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ .٣
ً
آﯾﺎ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮫﺪ اول را ﻧﺨﻮاﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪا ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ ،ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ
 -١ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۸۰ :
ً
 -٢ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻋﻤﻞ واﺟﺒﯽ را ﺳﮫﻮا ﺗﺮک ﻧﻤﻮد؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ رﮐﻦ ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﻞ واﺟﺐ
رﺳﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺮدد .وﻟﯽ اﮔﺮ ھﻨﻮز ﺑﻪ رﮐﻦ ﺑﻌﺪی ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،او ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎز
ﮔﺮدد.
 -٣ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۸۳ :

ﻓﺘﺎوی در ﻣﻮرد ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

١٠٧

ﻻزم اﺳﺖ؟

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺗﺸﮫﺪ اول را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد
اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺮدد ،آﯾﺎ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮای وی
١
ﻣﺸﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :اﮔﺮ ﺗﺸﮫﺪ اول را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و )ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﺑﻌﺪ(
ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺋﻢ ﻧﺎﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺑﯿﺎد آورد
ﺑﺎزﮔﺮدد ،زﯾﺮا او ھﻨﻮز ﺑﻪ رﮐﻦ ﺑﻌﺪ آن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .٢
اﻣﺎ آﯾﺎ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﺟﻮاب :ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا
ھﻨﻮز ﺑﻪ رﮐﻦ ﺑﻌﺪی ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ )از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج( در
اﯾﻦ ﻣﻮرد وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺧﺎﻟﯽ از ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺴﺖ .٣
 -١ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۷۳۲ :
 -٢اﮔﺮ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺮدد زﯾﺮا او ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ وارد رﮐﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮫﺪ ﮐﻪ
ھﻤﺎن ﻗﯿﺎم رﮐﻌﺖ ﺳﻮم اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در اﯾﻦﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎزش را اداﻣﻪ دھﺪ و
در ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺠﺎی آورد و ﺑﻌﺪ ﺳﻼم دھﺪ.
 -٣ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮرد اﺷﺎره ،رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺑﻮداود در ﺳﻨﻦ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ
َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ َ َ ُ ُ َّ
ﺎم َ ُ
ا� ج :إ َذا ﻗَ َ
� ﻓ ِﺈن ذﻛ َﺮ
ﺷﻌﺒﻪس آورده اﺳﺖ ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻗﺎل رﺳﻮل ِ
ِ
اﻹﻣﺎم ِﻰﻓ الﺮﻛﻌﺘ ِ
ِ
َ ً َ َ َْ ْ ََْ ُ ُ َ ْ َ َ
َ َْ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َْ ْ ْ َ
ََْ
ﻰﺗ
�ﺒﻞ أن �ﺴﺘ ِﻮى ﻗﺎﺋِﻤﺎ ﻓﻠﻴﺠ ِﻠﺲ ﻓ ِﺈ ِن اﺳﺘﻮى ﻗﺎﺋِﻤﺎ ﻓﻼ � ِﻠﺲ و�ﺴﺠﺪ ﺳﺠﺪ ِ
َّ
الﺴ ْﻬ ِﻮ«] .أﺑﻮ دواد ،۱۰۳۶ :و ﺗﺮﻣﺬی ۳۶۴ :و .[۳۶۵

ﯾﻌﻨﯽ» :رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮد :ھﺮﮔﺎه اﻣﺎم در رﮐﻌﺖ دوم )ﺑﺪون ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺸﮫﺪ
اول( ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ راﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﺑﯿﺎد آورد ،ﭘﺲ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ )و
ﺗﺸﮫﺪش را ﺑﺨﻮاﻧﺪ( ،و اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ راﺳﺖ اﯾﺴﺘﺎد و در ﻗﯿﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺠﺎی آورد«.

در ﺳﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻓﺮدی ﺑﻨﺎم »ﺟﺎﺑﺮ اﳉﻌﻔﯽ« وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻣﺎم اﺑﻮداود در ﻣﻮرد وی

ﮔﻔﺘﻪ» :در ﮐﺘﺎب ﻣﻦ رواﯾﺘﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﺟﺎﺑﺮ ﺟﻌﻔﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد« .و اﻣﺎم اﺑﻦ

١٠٨

اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از آنھﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮد ﭘﺲ
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺗﺸﮫﺪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ اﮔﺮ )در ھﺮ ﺣﺎل( ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ اﻧﺠﺎم داد ﻣﺎ آن را ﺑﺮ او اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﺳﺠﺪه ﻧﺒﺮد ﻣﺎ
وی را ﺑﺮای آن اﻣﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺮوی از اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺸﮫﺪ اول را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :اﮔﺮ اﻣﺎم ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ و ﺗﺸﮫﺪ اول را ﻧﺨﻮاﻧﺪ و
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،آﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮم در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از اﻣﺎم ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ او
١
ﺗﺸﮫﺪ اول را ﻧﺨﻮاﻧﺪه؟
ً
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :آری ،ﺑﺮ ﻣﺄﻣﻮم ﻻزﻣﺴﺖ ھﺮﮔﺎه اﻣﺎم ﺗﺸﮫﺪ اول را ﺳﮫﻮا ﺗﺮک
ﮐﺮد و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،از او ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮم ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺳﮫﻮ ﺑﺎﺷﺪ .٢
ﺣﮑﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ »ﺳﺒﺤﺎن رﺑﯽ اﻟﻌﻈﯿﻢ« را در رﮐﻮع ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :درﺑﺎرهی ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ در رﮐﻮع
ﺑﮕﻮﯾﺪ »ﺳﺒﺤﺎن رﰊ اﻟﻌﻈﻴﻢ« ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺠﺪی ﺳﮫﻮ
ﺑﺒﺮد؟ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن؟

ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار از رﮐﻮع ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و ذﮐﺮ »ﺳﺒﺤﺎن رﰊ
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در »اﻟﺘﻤﮫﯿﺪ« و ذھﺒﯽ در »اﻟـﻤﮫﺬب« اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ ،ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ،و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺣﺪﯾﺚ را در »ﲣﺮﻳﺞ ﻣﺸﻜﺎة اـﻠﻤﺼﺎﺑﻴﺢ«

) (۴۵۳/۱ﺣﺴﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ،و ﺷﯿﺦ اﻟﺒﺎﻧﯽ در »اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ« ) (586/5ﮔﻔﺘﻪ:

ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻃﺮق آن ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -١ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۹۶ :
 -٢و اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم از ﺗﺸﮫﺪ آﺧﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﺘﺎوی در ﻣﻮرد ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

١٠٩

اﻟﻌﻈﻴﻢ« را ﻧﺨﻮاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ )ﮐﺎﻣﻼ( ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،ﺑﯿﺎد َآورد  ،١ﺑﺮ او

ﻻزﻣﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺮدد )و ذﮐﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ( ،وﻟﯽ اﮔﺮ )ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻤﺮش( راﺳﺖ
ﺷﺪ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺮ او ﺣﺮام اﺳﺖ ،و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد،
زﯾﺮا واﺟﺒﯽ را در ﻧﻤﺎز ﺗﺮک ﮐﺮده ،و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا آن ﺳﺠﺪه
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺺ )در ﻧﻤﺎز( اﺳﺖ .٢
ﺣﮑﻢ ﻣﺄﻣﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ذﮐﺮ »ﺳﺒﺤﺎن رﰊ اﻷﻋﲆ « را ﻓﺮاﻣﻮش

ﮐﻨﺪ

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :درﺑﺎرهی ﻣﺮدی ﮐﻪ ھﻤﺮاه اﻣﺎم ﺧﻮد ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ را
ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ از اول آن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﯾﮑﯽ از ﺳﺠﺪهھﺎی ﻧﻤﺎز ذﮐﺮ »ﺳﺒﺤﺎن
ً
رﰊ اﻷﻋﲆ« را ﺳﮫﻮا ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ ،آﯾﺎ او ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ )ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ( ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم
ﺑﺎﺷﺪ ،و واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ )ﻣﺄﻣﻮم( ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد ﺑﺎ اﻣﺎم
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده )و از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ او ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد( ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻤﻞ واﺟﺐ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن ﻣﺄﻣﻮم از اﻣﺎم ،از وی )ﻣﺄﻣﻮم( ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد،
و ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ )ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ( واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﭘﺲ )اﯾﻦ ﻋﻤﻞ واﺟﺐ( ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﺄﻣﻮم از اﻣﺎم ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد )ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻧﯿﺴﺖ( .٣

 -١در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎز ﮔﺰار ھﻨﻮز وارد رﮐﻦ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ واﺟﺐ )ﺳﺒﺤﺎن رﰊ اﻟﻌﻈﻴﻢ( ﻧﺸﺪه

اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد.
 -٢ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۸۵ :
 -٣ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۹۷ :
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ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺒﻮﻗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ذﮐﺮ »ﺳﺒﺤﺎن رﰊ اﻟﻌﻈﻴﻢ « را ﻓﺮاﻣﻮش

ﮐﻨﺪ

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :درﺑﺎرهی ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺒﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
در رﮐﻮع »ﺳﺒﺤﺎن رﰊ اﻟﻌﻈﻴﻢ« ﺑﮕﻮﯾﺪ ،و او در رﮐﻌﺖ دوم ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه،
١

آﯾﺎ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :آری ،ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ،زﯾﺮا او واﺟﺒﯽ را ﺗﺮک
ﮐﺮده ،ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه رﮐﻌﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اش را )ﭘﺲ از ﺳﻼم اﻣﺎم( ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺮ او
واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮک واﺟﺐ ،ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،زﯾﺮا او در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺎ اﻣﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ  ،٢زﯾﺮا او در ﺟﺒﺮان
رﮐﻌﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاش از ﻧﻤﺎز ﻣﻨﻔﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ )و ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎزش را اداﻣﻪ
ﻣﯽدھﺪ(.
ﭘﺲ ﺑﻪ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ھﺮﮔﺎه ﻣﺄﻣﻮم در ﻧﻤﺎزش ﺳﮫﻮی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ و او
ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻮد ،ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ اﻧﺠﺎم دھﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺳﮫﻮی
ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ وﺟﻮب ﺳﺠﺪه ﺑﺎﺷﺪ .٣
ج :ﺷﮏ در ﻧﻤﺎز

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎزش ﺷﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه

ﻣﺮدی ﻧﻤﺎز )ﻋﺼﺮ( را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺷﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﻪ رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﭼﮫﺎر

 -١ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۹۸ :
 -٢ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم اﻣﺎم ،او ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر اﻧﻔﺮادی ﻧﻤﺎزش را اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ.
 -٣ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺒﻮق اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮم ،زﯾﺮا ﻣﺄﻣﻮم ﺑﺎ ﺳﻼم
اﻣﺎم ﻧﻤﺎزش ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻓﺮد ﻣﺴﺒﻮق ﺑﺎ ﺳﻼم اﻣﺎم ھﻨﻮز ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه و او ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﻤﺎزش را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

ﻓﺘﺎوی در ﻣﻮرد ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ
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رﮐﻌﺖ؟ و او ﻧﺰد ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﮐﻪ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺣﺎل ﭼﮑﺎر
ﮐﻨﺪ؟ و ﭼﻪ وﻗﺖ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن؟
ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮ ،زﯾﺮا ﺧﻮدت ﻧﯿﺰ آن را ﺗﺮﺟﯿﺢ
دادی ،و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺳﻪ رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﭘﺲ ﺳﻪ رﮐﻌﺖ را در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮد و اداﻣﻪی ﻧﻤﺎزش را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و در ھﺮدو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی
ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ١ ،و دﻟﯿﻞ آن ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﻪ رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ؟
َ ْ َ َ َ َّ َّ َ َ ُ ْ
ُ ْ
َ
ْ
اب � َّﻢ ﻴﻟُ ِﺘ َّﻢ َﻋﻠﻴْ ِﻪ – ﻳب� ﻰﻠﻋ اﺘﻟﺤﺮي – � َّﻢ ﻟيَ ْﺴ ُﺠﺪ
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﻠﻴﺘﺤﺮ الﺼﻮ
َ ْ ََْ
� ﺑﻌﺪ أن �ﺴﻠﻢ«  .٢ﯾﻌﻨﯽ» :ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ در ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ در ﺷﮏ
ﺳﺠﺪ� ِ
اﻓﺘﺎد )و ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ( ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ آن را
ﺑﯿﺎد آورد و ﻧﻤﺎزش را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده ،ﺑﻌﺪ ﺳﻼم ﮔﻮﯾﺪ ﺳﭙﺲ دو
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ،ﺑﻪ ﺟﺎی آورد« .٣
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪهی دوم ﺷﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺷﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﺠﺪهی دوم را
٤
اﻧﺠﺎم داده ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﺪ؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :اﮔﺮ ﺷﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﺠﺪهی دوم را اﻧﺠﺎم داده )ﯾﺎ ﺧﯿﺮ(

 -١ﭼﻮن در ھﺮدو ﺣﺎﻟﺖ )ھﻢ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ و ھﻢ ﺳﻪ رﮐﻌﺖ( ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ آن را ﺗﺮﺟﯿﺢ
دھﺪ ،و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻣﺴﺌﻠﻪای در ﺷﮏ اﻓﺘﺎد وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از دو اﻣﺮ را
ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﻻزﻣﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد.
 -٢ﺑﺨﺎری.۴۰۱ :
 -٣ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۸۶ :
 -٤ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۷۴۰ :

١١٢

اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد و آن را اﻧﺠﺎم دھﺪ و )در اﻧﺘﮫﺎ( ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد .١
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮک ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺠﺪه ﺷﮏ ﮐﻨﺪ

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :درﺑﺎرهی ﻧﻤﺎزﮔﺰاری ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه در ﺗﺮک رﮐﻨﯽ
ﺷﮏ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﺮای رﮐﻌﺖ دوم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و ﺷﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ در رﮐﻌﺖ اول دو
ﺳﺠﺪه اﻧﺠﺎم داده ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺠﺪه؟ و او ھﯿﭽﮑﺪام )از آن دو اﻣﺮ( را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ھﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ در ﺗﺮک رﮐﻨﯽ ﺷﮏ ﻧﻤﻮد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭼﯿﺰی را
ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ ،ﭘﺲ اﺻﻞ ﺑﺮ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم )ﮐﺎﻣﻞ( ﻓﻌﻞ اﺳﺖ ،و ﻟﺬا ﺑﻪ ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺑﺎزﮔﺮد و ﺑﯿﻦ دو ﺳﺠﺪه ﺑﻨﺸﯿﻦ ،ﺳﭙﺲ ﺳﺠﺪه )دوم( را اﻧﺠﺎم ﺑﺪه و
ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎزت را اداﻣﻪ و ﺗﻤﺎم ﮐﻦ ،و در آﺧﺮ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ،دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮ .٢
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮک ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز ﺷﮏ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ را
ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :درﺑﺎرهی ﻧﻤﺎزﮔﺰاری ھﺮﮔﺎه در اﻧﺠﺎم رﮐﻨﯽ ﺷﮏ
ﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﺮای رﮐﻌﺖ دوم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و ﺷﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ )در رﮐﻌﺖ اول( دو ﺑﺎر
ﺳﺠﺪه ﺑﺮده ﯾﺎ ﯾﮑﺒﺎر؟ وﻟﯽ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ دو ﺳﺠﺪه اﻧﺠﺎم داده
٣
اﺳﺖ ،ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ﺣﮑﻢ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ او ﺗﺮﺟﯿﺢ
داده ﮐﻪ دو ﺑﺎر ﺳﺠﺪه اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﭘﺲ او ﻓﺎﻋﻞ آن دو ﺳﺠﺪه ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺮدد ،اﻣﺎ )در آﺧﺮ( ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﻧﻤﺎز دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ

 -١ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﻧﻤﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۸۹ :
 -٣ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۹۰ :
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اﻧﺠﺎم دھﺪ .١
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮک ﻋﻤﻞ واﺟﺒﯽ در ﻧﻤﺎز ﺷﮏ ﮐﻨﺪ

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :درﺑﺎرهی ﻧﻤﺎزﮔﺰاری ھﺮﮔﺎه در ﺗﺮک ﻋﻤﻞ واﺟﺒﯽ
ﺷﮏ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺷﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﺸﮫﺪ اول را ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و ھﯿﭽﯿﮏ از آن
٢
دو اﻣﺮ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪھﺪ؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﺗﺮک ﻋﻤﻞ واﺟﺒﯽ ﺷﮏ ﮐﺮد ،ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﺴﺖ
ً
ﮐﻪ )واﻗﻌﺎ( آن را ﺗﺮک ﮐﺮده و اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ او
واﺟﺐ اﺳﺖ ،زﯾﺮا او در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﻋﺪم آن ﺷﮏ ﮐﺮده ،و اﺻﻞ،
ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﻘﺺ )ﺗﺮک واﺟﺐ( در ﻧﻤﺎز اﺳﺖ .٣

 -١ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ او در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺷﮏ را از ﺧﻮد دور ﮐﺮده و ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﮐﻪ دو ﺳﺠﺪه اﻧﺠﺎم
داده ،وﻟﯽ ﭼﻮن در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﻣﺘﺮدد ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻟﺬا اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ در

ْ َ َ
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﯾﻪی ﺧﻮاری ﺷﯿﻄﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪَ » :و ِ�ن ﺎﻛن
َ َّ ْ َ ً َ ْ َ َ َ َ َ ْ ً َّ ْ َ
ﺎن« .ﯾﻌﻨﯽ» :و اﮔﺮ ﻧﻤﺎزش را ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ
ﺻ� إِ�ﻤﺎﻣﺎ ﻷر� ٍﻊ ﺎﻛ�ﺘﺎ ﺗﺮ ِ�ﻴﻤﺎ لِﻠﺸﻴﻄ ِ

دو ﺳﺠﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاری ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ«] .ﻣﺴﻠﻢ ،۵۷۱ :اﺑﻮداود.[۱۰۱۱ :
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﯾﮑﯽ از دو اﻣﺮ را ﺗﺮﺟﯿﺢ داد
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻧﯿﺴﺖ.
 -٢ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۹۱ :
 -٣ﺳﺎﺑﻘﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﺗﺮک رﮐﻦ )ﻧﻪ ﻋﻤﻞ واﺟﺐ( در ﻧﻤﺎز ﺷﮏ ﮐﺮد،
ﻻزﻣﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺮدد و آن رﮐﻦ ﺗﺮک ﺷﺪه را اﻧﺠﺎم داده و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻧﯿﺰ
ﺑﺠﺎی آورد ،وﻟﯽ در ﺗﺮک ﻋﻤﻞ واﺟﺐ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﮫﺪ و ﯾﺎ اذﮐﺎر رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد( ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
وارد رﮐﻦ دﯾﮕﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ
اﮔﺮ ھﻨﻮز وارد رﮐﻦ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ واﺟﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد و آن ﻋﻤﻞ ﺗﺮک ﺷﺪه را
اﻧﺠﺎم دھﺪ و در آﺧﺮ ﻧﻤﺎز ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.

١١٤

اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮک ﻋﻤﻞ واﺟﺒﯽ در ﻧﻤﺎز ﺷﮏ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺷﮏ را
دور ﮐﻨﺪ

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :درﺑﺎرهی ﻧﻤﺎزﮔﺰاری ﮐﻪ ﺷﮏ ﮐﻨﺪ آﯾﺎ ذﮐﺮ
»ﺳﺒﺤﺎن رﰊ اﻟﻌﻈﻴﻢ« را در رﮐﻮع ﮔﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ وﻟﯽ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ

ﮐﻪ آن را ﮔﻔﺘﻪ ،ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ .١
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﺗﺮک ﻋﻤﻞ واﺟﺒﯽ ﺷﮏ ﮐﺮد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ
اﻧﺠﺎم آن را ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ،ﭘﺲ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ او ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ .و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﭼﻮن اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ واﺟﺐ را ﺗﺮﺟﯿﺢ دادی ﮐﻪ ھﻤﺎن
ذﮐﺮ »ﺳﺒﺤﺎن رﰊ اﻟﻌﻈﻴﻢ« در رﮐﻮع اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻻزم

ﻧﯿﺴﺖ .٢

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮره ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺷﮏ ﮐﻨﺪ

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﺣﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮره ﺷﮏ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﮑﺮده ،و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ ،آﯾﺎ ﻻزﻣﺴﺖ ﺗﺎ ﺟﮫﺖ دﻓﻊ اﯾﻦ ﺷﮏ ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎزش را
اداﻣﻪ دھﺪ و در ﻋﻮض ﺑﺮای زدودن آن ﺷﮏ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ او ﺷﮏ دارد )و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ را
ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﺧﯿﺮ( ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ:
ﺑﺸﺮﻃﯿﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﮑﺎک )و وﺳﻮاﺳﯽ( ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮ زﯾﺎد ﺷﮑﺎک ﺑﻮد و ﯾﺎ
ﺷﮏ او ﻓﻘﻂ وھﻤﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد ،در اﯾﻨﺤﺎﻟﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮏ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد و
اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ھﺮ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ در زﯾﺎدت ﯾﺎ
 -١ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۹۲ :
 -٢ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﺗﺮک رﮐﻦ ﺷﮏ ﮐﺮد وﻟﯽ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،اﻧﺠﺎم آن را
ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ،ﺑﺮای ﺧﻮاری ﺷﯿﻄﺎن ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد.

ﻓﺘﺎوی در ﻣﻮرد ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

١١٥

ﻧﻘﺼﯽ )در ﻧﻤﺎز( و ﯾﺎ در ﻧﯿﺖ و ﯾﺎ در ﺗﮑﺒﯿﺮ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ ﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎزھﺎﯾﺶ داﺷﺖ او ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﮏ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺷﮏ از وﺳﻮاس اﺳﺖ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮔﺎھﯽ
وﺳﻮاس اﮔﺮ ﻣﺪاوم ھﻤﺮاه اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﻋﺒﺎدﺗﺶ ﻣﯽﺷﻮد .١
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهی ﺑﻌﺪ از ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺷﮏ ﮐﻨﺪ

ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺷﮏ ﮐﻨﺪ -و او اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﮑﺎک اﺳﺖ -ﮐﻪ ﺳﻮره )ﺑﻌﺪ از
ﻓﺎﺗﺤﻪ( را ﻧﺨﻮاﻧﺪه آﯾﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آن را )ﺳﻮره( ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﺤﯿﺎت را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ً
ﺟﻮاب ﻣﯽدھﻨﺪ :اﺑﺪا آن را ﻧﺨﻮاﻧﺪ ،اﮔﺮ ﯾﮑﺒﺎر ﺧﻮاﻧﺪه ﭘﺲ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ در
ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﮏ ﮐﺮد از اﯾﻦ )ﺷﮏ( ﺑﭙﺮھﯿﺰد و آن را رھﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ از وﺳﻮاس
اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﺎب وﺳﻮاس را ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﯿﻄﺎن
ﻧﺰد او ﻣﯽآﯾﺪ و وی را در ﻧﻤﺎزش ﺑﻪ ﺷﮏ ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﺣﺘﯽ وی را در )ذات
ﭘﺎک( ﺧﺪاوﻧﺪأ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮏ ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﮔﺎھﯽ وی را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی وﺳﻮاس ،ﺑﻪ
ﺷﮏ در ﺧﺪا ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﮔﺎھﯽ وی را در ﻣﻮرد ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﺷﮏ ﻣﯽاﻧﺪازد
ﮐﻪ آﯾﺎ وی را ﻃﻼق داده ﯾﺎ ﻧﺪاده ،ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ )ﺷﮏ
و وﺳﻮاس( را رھﺎ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ از
٢
آن دوری ﮐﻨﺪ -ﯾﻌﻨﯽ ھﺮﮔﺎه ﺷﮏ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮏ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﮑﻨﺪ-
ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ:

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺗﻼوت ﺳﻮرهی ﺑﻌﺪ از ﻓﺎﺗﺤﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺷﻮد

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :درﺑﺎرهی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز )در ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن
 -١ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۷۲۵ :
 -٢ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۶۱ :

١١٦

اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

ً
ﺳﻮرهی ﺑﻌﺪ از ﻓﺎﺗﺤﻪ( ﺳﮫﻮا از ﺳﻮرهای ﺑﻪ ﺳﻮرهی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آﻧﺴﺖ
١
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .آﯾﺎ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ھﺮﮔﺎه ﻋﮑﺲ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻗﺮآن )ﺗﻼوت ﮐﻨﺪ( ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ ﺳﻮرهای را از آﺧﺮ ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
)ﺳﻮرهی دﯾﮕﺮی در( ﻣﺎﻗﺒﻞ آن ﺑﺎزﮔﺮدد ،اﻣﺎ اﻓﻀﻞ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮآن
ﭘﯿﺶ رود ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪش ﻗﺮآن را ﺑﺮ وﺟﻪ ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﮐﻪ در ﻣﺼﺤﻒ
اﺳﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻨﺪی ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﯾﺎت ﻗﺮآن اﻣﺮی ﺗﻮﻗﯿﻔﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ آن ﺗﺮﺗﯿﺐ
از رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ آن ﺗﺮﺗﯿﺐ )ﺗﻼوت
ﮐﺮد(  .٢اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻮره ﺑﻨﺪی ﻗﺮآن ،ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرهی آن دو ﻗﻮل
ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ و ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﺳﻮرهھﺎ ﺗﻮﻗﯿﻔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻮرهھﺎی ﺳﺒﺢ )اﻋﻠﯽ( و ﻏﺎﺷﯿﻪ ،و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از آنھﺎ ﺑﺎ
اﺟﺘﮫﺎد ﺻﺤﺎﺑﻪش ﺑﻮده اﺳﺖ .٣
 -١ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۷۱۹ :
 -٢ﻣﺜﻼ ﮐﺴﯽ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎﺗﺤﻪ اﺑﺘﺪا آﯾﺔ اﻟﮑﺮﺳﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ اﺑﺘﺪای ﺳﻮره ﺑﻘﺮه
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و از آﻧﺠﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ..اﯾﻦ ﻋﻤﻞ وی ﯾﻌﻨﯽ ﻋﮑﺲ ﺧﻮاﻧﺪن آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺑﺎﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻨﺪی آﯾﺎت ﻗﺮآن اﺳﺖ ،و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
 -٣در ﻣﻮرد ﻣﻌﮑﻮس ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهھﺎی ﻗﺮآن ﭼﻪ در ﻧﻤﺎز و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ آﻧﻎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪن
ﺳﻮره ﻓﻠﻖ در رﮐﻌﺖ اول و ﺳﭙﺲ ﺳﻮره اﺧﻼص در رﮐﻌﺖ دوم؛ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎء آﻧﺮا
ﻣﮑﺮوه ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ آﻧﺮا ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺳﻮرهھﺎی ﻗﺮآن ﺗﻮﻗﯿﻔﯽ ھﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺳﻮرهھﺎی ﻗﺮآن ﺗﺮﺗﯿﺐ
داده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎء از ﻗﺒﯿﻞ
اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ،اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض ،ﻧﻮوی ،اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ ،اﺑﻦ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ،و ﻏﯿﺮه
آﻧﺮا ﻣﺒﺎح ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻮرهھﺎی ﻗﺮآن ﺗﻮﻗﯿﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از اﺟﺘﮫﺎد
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻮرهھﺎی ﻗﺮآن ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ اﺟﻤﺎع واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ،و

ﻓﺘﺎوی در ﻣﻮرد ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

١١٧

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮاﺋﺖ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ اﻧﺠﺎم دھﺪ؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻄﺎ ﮐﺮد ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ،
زﯾﺮا اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ھﯿﺌﺖ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺎز را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدھﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار در
)ﻗﺮاﺋﺘﺶ( ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﺮد ،ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﯽﺷﻨﻮد ﻻزﻣﺴﺖ ﺗﺎ وی را آ ﮔﺎه
ﮐﻨﺪ .١
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﯾﻪ ﯾﺎ ذﮐﺮی را در ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﺪ

ً
ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار )در ﻧﻤﺎز( ﺳﺨﻨﯽ ﻣﺸﺮوع را ﺳﮫﻮا در ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ،
ﻣﺜﻼ )آﯾﻪای از( ﻗﺮآن را در ﺳﺠﺪه ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،آﯾﺎ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ او واﺟﺐ
ﻣﯽﺷﻮد؟ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺠﺪه ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن؟
ً
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :اوﻻ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن در ﺳﺠﺪه ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ،و ﺑﻠﮑﻪ از آن ﻧﮫﯽ
َ َ ِّ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر در رﮐﻮع ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج» :أﻻ َو�ِ�
َ
ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ً َ ْ َ ً َ َ َّ ُّ ُ ُ
ﻮع َ� َﻌ ِّﻈ ُﻤﻮا ِ�ﻴ ِﻪ َّ
الﺮ َّبأ َوأ َّﻣﺎ
ﺎﺟﺪا ﻓﺄﻣﺎ الﺮﻛ
ﻧ ِﻬﻴﺖ أن أﻗﺮأ اﻟﻘﺮآن را ِﻛﻌﺎ أو ﺳ ِ

دﻟﯿﻠﺸﺎن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎزھﺎﯾﺶ
ﺳﻮره ﻧﺴﺎء را ﻗﺒﻞ از ﺳﻮره ال ﻋﻤﺮان ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ )ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره
 ۷۷۲از ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ( ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﯿﺰ ﺳﻮرهھﺎی ﻗﺮآن را در ﻧﻤﺎز
ﮔﺎه ﮔﺎھﯽ ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ »أﺣﻨﻒ« ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ اﻣﺎم ﺑﻮد و در رﮐﻌﺖ اول ﺳﻮره ﮐﮫﻒ را ﺧﻮاﻧﺪ و در
رﮐﻌﺖ دوم ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ )ﮐﻪ در ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺼﺤﻒ ﻗﺒﻞ از ﺳﻮره ﮐﮫﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( را ﺗﻼوت
ﻧﻤﻮد ،و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ اﯾﺮادی ﻧﮕﺮﻓﺖ.
 -١ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۷۲۳ :
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ُّ ُ ُ َ ْ
ُّ َ َ َ ٌ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ
� ْﻢ«  .١ﯾﻌﻨﯽ» :ھﺎن ﺑﺪاﻧﯿﺪ!
ﺠﻮد ﻓﺎﺟﺘَ ِﻬ ُﺪوا ِﻰﻓ اﺪﻟﺎﻋ ِء �ﻘ ِﻤﻦ أن �ﺴﺘﺠﺎب ﻟ
الﺴ
ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن در ﺣﺎﻟﺖ رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد ﻧﮫﯽ ﺷﺪهام ،ﭘﺲ در رﮐﻮع
ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ،و در ﺳﺠﻮد ﺑﺴﯿﺎر دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ

ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺟﺎﺑﺖ ﺷﻮد« .ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل راﺟﺢ ﻧﻤﺎز او ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ً
دوﻣﺎ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ )در ﻧﻤﺎز( ﺳﺨﻦ ﻣﺸﺮوﻋﯽ را در ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ وﻟﯽ
ھﻤﺮاه آن ،ذﮐﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ
در ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪه )آﯾﻪای از ﻗﺮآن( ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ذﮐﺮ »ﺳﺒﺤﺎن رﰊ

اﻷﻋﲆ« را ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ

ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﺸﺮوﻋﯽ را در ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ وﻟﯽ
ذﮐﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯽ را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در آن ﻣﺤﻞ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺨﻮاﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ در
ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪه ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ذﮐﺮ »ﺳﺒﺤﺎن رﰊ اﻷﻋﲆ« را در آن ﻧﺨﻮاﻧﺪ ،در

اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺗﺮک واﺟﺒﯽ )از واﺟﺒﺎت
ﻧﻤﺎز( ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم )ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ( ﻧﻤﺎز اﺳﺖ .٢
ﺳﻮال :ﺣﮑﻢ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟

٣

ﺟﻮاب :اھﻞ ﻋﻠﻢ در ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ دو ﻗﻮل دارﻧﺪ:
اول :ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ واﺟﺐ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﺣﻨﻔﯿﻪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎﻟﮑﯿﻪ و
ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ و ﻇﺎھﺮﯾﻪ و ﻗﻮل ﻣﺨﺘﺎر ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ آنھﺎ:
 -١رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻼة ﺑﺎب »اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﰲ اﻟﺮﻛﻮع واﻟﺴﺠﻮد«
ح.(۴۷۹) ۲۰۷
 -٢ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۷۲ :

» -٣ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ« اﺑﻮ ﻣﺎﻟﮏ اﻧﺲ ﺑﻦ اﻟﺴﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ.
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١١٩

 -۱ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪان اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۲ﻣﺪاوﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ و ﻋﺪم ﺗﺮک آن دو ﺳﺠﺪه.
دوم :ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﻣﺸﮫﻮر ﻧﺰد ﻣﺎﻟﮑﯿﻪ و
ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ و رواﯾﺘﯽ از ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ آنھﺎ:
َ
َ َ َّ
ُ
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪریس از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدِ » :إذا ﺷﻚ أ َﺣ ُﺪ� ْﻢ ِﻰﻓ
َ َ َ ُْ ْ
َّ َّ َ ْ َ ْ َ َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ
ﻰﻠﻋ ْاﻴﻟَ
� ﻓ ِﺈن
�
ﺪ
ﺠ
ﺳ
ﺪ
ﺠ
ﺳ
ﺎم
ﻤ
اﺘﻟ
ﻦ
ﻘ
ﻴ
ت
اﺳ
ا
ذ
ﺈ
ﻓ
�
ﻘ
ﻦﺒ
ﻴﻟ
و
ﻚ
الﺸ
ﻖ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ﺻﻼﺗِ ِﻪ ﻓﻠﻴﻠ ِ
ْ
َ
ً
ً
ً
ُ
ْ َ َ ْ َ َ َ َ
َ َّ ْ َ َ
َّ َ َ
َ َ ْ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ
ﺖ
ﺎن َو ِ�ن ﺎﻛﻧﺖ ﻧﺎﻗِﺼﺔ ﺎﻛﻧ ِ
ﺎﻛﻧﺖ ﺻﻼﺗﻪ ﺗﺎﻣﺔ ﺎﻛﻧ ِ
ﺖ الﺮﻛﻌﺔ ﻧﺎ ِﻓﻠﺔ والﺴﺠﺪﺗ ِ
َّ ْ َ ُ َ َ ً َ َ َ َ
َّ ْ
ﺠ َﺪﺗَﺎن ُم ْﺮﻏ َﻤ َ َّ ْ َ
ﺖ الﺴ
ﺎن« .١
الﺮﻛﻌﺔ �ﻤﺎﻣﺎ لِﺼﻼﺗِ ِﻪ َو�ﻧ ِ
ﻰﺘ الﺸﻴﻄ ِ
ِ ِ ِ
ﯾﻌﻨﯽ» :ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ در ﻧﻤﺎزش دﭼﺎر ﺷﮏ ﺷﺪ ،ﺷﮏ را از ﺧﻮد دور
ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ ،و از آﻧﺠﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻤﺎزش را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺳﭙﺲ دو ﺳﺠﺪه
ﺑﺒﺮد ،اﮔﺮ ﻧﻤﺎزش را ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ آن رﮐﻌﺖ و دو ﺳﺠﺪه ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎﻓﻠﻪ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،و اﮔﺮ ﻧﻤﺎزش ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮده آن رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎزش را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن
دو ﺳﺠﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاری ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽﺷﻮد«.
ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ
ﻧﻪ واﺟﺐ.
وﻟﯽ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ)» :اوﻻ( ﻟﻔﻆ »ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮﻛﻌﺔ

واﻟﺴﺠﺪﺗﺎن ﻧﺎﻓﻠﺔ« در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﺤﯿﺢ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻟﻔﻆ
َّ َّ َ ْ َ ْ َ َ
ﻰﻠﻋ َﻣﺎ ْ
اﺳتَﻴْ َﻘ َﻦ ُ� َّﻢ � َ ْﺴ ُ
َ َْ ْ َ
ﺠ ُﺪ
ﻦﺒ
ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ» :ﻓﻠﻴﻄﺮ ِح الﺸﻚ وﻴﻟ ِ
َ َ ْ َ
ِّ َ ْ َ َ َّ َ
َ َ ُ ْ َ َ َّ
َ ْ ََْ َ َ َ ْ
� �ﺒْﻞ أن � ُ َﺴﻠ َﻢ ﻓ ِﺈن ﺎﻛن َﺻ� ﻤﺧْ ًﺴﺎ ﺷﻔﻌ َﻦ ُﻪﻟ َﺻﻼﺗﻪ َو ِ�ن ﺎﻛن َﺻ�
ﺳﺠﺪ� ِ

 -١اﺑﻮداود.۱۰۲۴ :
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ْ َ ً َ ْ َ َ َ َ َ ْ ً َّ
ﻠﺸﻴْ َ
ﺎن«  .١ﯾﻌﻨﯽ)» :ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ در ﻧﻤﺎزش
ﻄ
ِإ�ﻤﺎﻣﺎ ﻷر� ٍﻊ ﺎﻛ�ﺘﺎ ﺗﺮ ِ�ﻴﻤﺎ ل ِ
ِ
دﭼﺎر ﺷﮏ ﺷﺪ و ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ -ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ -ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ( ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﮏ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ ،واز آنﺟﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻤﺎزش را ﺑﺨﻮاﻧﺪ
ﺳﭙﺲ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺳﻼم ﺑﺪھﺪ دو ﺳﺠﺪه ﺑﺒﺮد ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﭘﻨﺞ رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ دو ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎزش زوج ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﻤﺎزش را ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ

ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ دو ﺳﺠﺪه ﺳﺒﺐ ﺧﻮاری و زﺑﻮﻧﯽ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ«.
و در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮض ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻨﯽ آن
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ھﻨﮕﺎم ﺷﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ اﺳﺖ ،و
اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻤﺎزش ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺰی را از دﺳﺖ ﻧﺪاده و اﮔﺮ
زﯾﺎدﺗﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ آن ﻋﻤﻞ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﻧﺎﻓﻠﻪ ﺑﺮای او اﺟﺮ و ﺻﻮاب
دارد«.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ واﺟﺐ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﮫﻮ رخ داده ﺷﺪه در ﻧﻤﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻗﻮال ﯾﺎ اﻓﻌﺎل
ﻣﺴﺘﺤﺐ و ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار در رﮐﻌﺖ اول ﻓﺎﺗﺤﻪ را
ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺳﻮرهای دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ
رﮐﻮع رﻓﺖ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺳﻮره را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ او
واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ او ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد،
زﯾﺮا ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮای واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز واﺟﺐ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺳﻨﺖھﺎی آن
ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ«) .ھﻢ در ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ھﻢ در ﻧﻤﺎز ﺳﻨﺖ( .٢

 -١ﻣﺴﻠﻢ.۵۷۱ :
 -٢ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء :ص.(۲۰۱
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ﺳﻮال :ﺣﮑﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ واﺟﺐ ﭼﯿﺴﺖ؟

ً
ﺟﻮاب :اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮی ﮐﻪ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﺪا ﺗﺮک
ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺮک ﻋﻤﺪی ﯾﮑﯽ از واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز
ﺑﺎﻋﺚ اﺑﻄﺎل آن اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از
ﺳﻼم ﺑﯿﺎد آورد ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،و اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ
ﺑﯿﺎد آورد ﯾﺎ اﺻﻼ از ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﮔﺸﺖ ،ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﺎزش
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
از ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ /ﺳﻮال ﻣﯽﺷﻮد :در ﺑﺎرهی ﻣﺮدی ﮐﻪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺸﮫﺪ اول را در ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و او ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزم
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻼم
ﻣﯽدھﺪ ﺣﮑﻢ او ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب ﻣﯽدھﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﺎد آورد ﭘﺲ ﺳﺠﺪهی
ﺳﮫﻮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،اﻣﺎ اﮔﺮ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﺸﺖ از وی ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد،
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺗﺎ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﯾﻞ ﺑﯿﺎدش ﻧﯿﺎﻣﺪ ،اﮔﺮ او از ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد
دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ از وی ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد« .١
و اﮔﺮ اﻣﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ،در آﻧﺼﻮرت ﻣﺄﻣﻮم
ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮود ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﻼم اﻣﺎم او ﻧﯿﺰ ﺳﻼم
ﻣﯽدھﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدھﺪ و اﻣﺎم ﺑﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ رﻓﺘﻪ و او ﻧﯿﺰ
ھﻤﺮاه وی ﺳﺠﺪه ﻣﯽﺑﺮد .واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ
ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد

ﺳﻮال :ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم در ﺗﺸﮫﺪ اول دﭼﺎر ﺳﮫﻮ ﮔﺸﺖ
 -١ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﻋﺜﻤﯿﻦ.۵۰/۱۴ :
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اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

)ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﺗﺸﮫﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ راﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و وارد
ﻗﯿﺎم ﺷﻮد ﺑﯿﺎد آورد و زود ﻧﺸﺴﺖ و ﺗﺸﮫﺪ ﺧﻮاﻧﺪ( وﻟﯽ اﻣﺎم در اﻧﺘﮫﺎی ﻧﻤﺎز
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ اﻧﺠﺎم داد! ﺣﺎل ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب:
اوﻻ :ﺑﺮ اﻣﺎم واﺟﺐ ﺑﻮد ﺗﺎ دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﺠﺪه،
َ َ َّ َ َ ُ ُ
الﺼ َﻮ َ
� ْﻢ ﻲﻓ َﺻ َﻼﺗﻪ ﻓَﻠْﻴَﺘَ َﺤ َّﺮ َّ
اب
زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪِ » :إذا ﺷﻚ أﺣﺪ
ِِ
ِ
َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ َّ ُ َ ِّ ْ ُ َّ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ْ
�«  .١ﯾﻌﻨﯽ» :ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ در
ﻓﻠﻴ ِﺘﻢ ﻋﻠﻴ ِﻪ �ﻢ ِﻟيﺴﻠﻢ �ﻢ �ﺴﺠﺪ ﺳﺠﺪ� ِ
ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ در ﺷﮏ اﻓﺘﺎد ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﯾﻦ آن را ﺑﯿﺎد آورد و
ﻧﻤﺎزش را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده ،ﺑﻌﺪ ﺳﻼم ﮔﻮﯾﺪ ﺳﭙﺲ دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ
ﺑﻪ ﺟﺎی آورد«.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ دو ﺳﺠﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾﮏ
ﺳﺠﺪه.
ً
دوﻣﺎ :اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﯾﺎ اﻣﺎم از روی ﺟﮫﻞ و ﻧﺎآ ﮔﺎھﯽ ﯾﮏ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد
ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﻤﺎز او و ﻧﻤﺎز ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی اﻗﺘﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ ،و ﺣﮑﻢ او ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ آﻧﮑﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺴﺖ( .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎی ھﯿﺌﺖ
داﺋﻤﯽ اﻓﺘﺎء ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺗﺮک ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻋﻤﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ
اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزش را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺗﺮک آن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم
آ ﮔﺎھﯽ و ﺟﮫﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﻤﺎزش را
ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ« .٢
ﭘﺲ ﻻزﻣﺴﺖ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ،اﻣﺎم را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺎﯾﺶ ﮐﺮد ﺗﺎ
 -١ﺑﺨﺎری ،۴۰۱ :و ﻣﺴﻠﻢ.۵۷۲ :
 -٢اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻺﻓﺘﺎء.۱۰/۶ :
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ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آن ﺧﻄﺎ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ.
ً
ﺳﻮﻣﺎ :در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮ ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ دوم را ﺧﻮد
اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم آنھﺎ ﺳﺠﺪهی دوم را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ،زﯾﺮا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺳﮫﻮ در ﺗﺸﮫﺪ اول ﻧﻘﺼﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﺷﺎن وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎم ﻧﻮوی /در
»اﻟـﻤﺠﻤﻮع« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﮔﺮ اﻣﺎم ﺟﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد ،ﻣﺄﻣﻮم

)ﺧﻮد( ﺳﺠﺪهی دوم را اﻧﺠﺎم دھﺪ و آن )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮک ﺳﺠﺪهی دوم ﺗﻮﺳﻂ
اﻣﺎم( را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ وی آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﮔﺮ اﻣﺎم
ً
ً
ﻋﻤﺪا ﯾﺎ ﺳﮫﻮا ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ را ﺗﺮک ﮐﺮد و اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد ﭘﺲ ﻣﺄﻣﻮم ﺧﻮد
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ را اﻧﺠﺎم دھﺪ و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻨﺼﻮص اﺳﺖ ،زﯾﺮا
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺳﮫﻮی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد ﺑﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﺄﻣﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﺪﻟﯿﻞ آن ﺳﮫﻮ ﻧﻘﺺ
وارد ﻣﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ اﻣﺎم )ﺳﮫﻮ( ﻧﻤﺎزش را ﺟﺒﺮان ﻧﮑﺮد ﻣﺄﻣﻮم )ﺧﻮد( ﻧﻤﺎزش
را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ« .١
و ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ اﻣﺎم ﺳﮫﻮی اﻧﺠﺎم داد وﻟﯽ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻧﺒﺮد ،ﭘﺲ
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ رأی ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﺬھﺐ ﻣﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮم ﺧﻮد
ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ رأی اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ و اوزاﻋﯽ و ﻟﯿﺚ و اﺑﻮ ﺛﻮر ،و رواﯾﺘﯽ از
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ و اﺑﻦ ﻣﻨﺬر ﻧﯿﺰ آن را از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،و ﻋﻄﺎء و
ﺣﺴﻦ )ﺑﺼﺮی( و ﻧﺨﻌﯽ و ﻗﺎﺳﻢ و ﺣﻤﺎد ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺛﻮری و اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ
و ﻣﺰﻧﯽ و رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ :ﺳﺠﺪه ﻧﺒﺮد«  .٢واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ
 -١اﻟـﻤﺠﻤﻮع ،۶۵/۴ :ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎر و ﺗﺼﺮﯾﻒ اﻧﺪک.
 -٢اﻟـﻤﺠﻤﻮع.66/4 :

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ )ﺳﺠﺪه ﺑﺮدن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮم( ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﮫﻮی ﺷﻮد و او ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ را ﺑﺠﺎی ﻧﯿﺎورد و ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﻗﺺ
اﻧﺠﺎم دھﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﻣﺎم ﺳﮫﻮی اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد و ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﺄﻣﻮم دﭼﺎر ﺳﮫﻮ ﺷﺪ ،ﻧﯿﺎزی

١٢٤

اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :درﺑﺎرهی ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺸﮫﺪ اول را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ و او ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد
١
وﻟﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﮐﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد( و ﺳﻼم دھﺪ ،ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :اﮔﺮ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ )ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم( ﺑﯿﺎد آورد ،ﺑﺎزﮔﺮدد
و ﺳﺠﺪه ﮐﻨﺪ )و ﺳﻼم دھﺪ( ،و اﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮ وی ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ ﺗﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﺎد ﻧﻤﯽآورد ،اﮔﺮ از ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﮔﺸﺖ
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺳﺠﺪه از او ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد .٢
ﺳﻮال :آﯾﺎ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ در ﻧﻤﺎز ﺳﻨﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض اﺳﺖ؟

ﺟﻮاب :اﳊﻤﺪﷲ

ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ در ﻧﻮاﻓﻞ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮض ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ و ﻋﯿﻦ ھﻢ
ھﺴﺘﻨﺪ.
و ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎی ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ آن ھﺴﺘﻨﺪ ،و دﻟﯿﻞ آن ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ

ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ در اﻧﺘﮫﺎ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺠﺎی آورد ،زﯾﺮا اﻣﺎم ﺳﮫﻮ وی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه و
ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺳﮫﻮی ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮم اﻧﺠﺎم داده؛ ﺗﺮک رﮐﻨﯽ در ﻧﻤﺎز ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم اﻣﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و آن رﮐﻦ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از
ﺳﻼم دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺠﺎی آورد.
 -١ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۹۹ :
ً
 -٢اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻋﻤﺪا ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ
ً
در اﯾﻨﺤﺎﻟﺖ ﺑﺮ وی اﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﺮ ﮐﺲ ﻋﻤﺪا ﯾﮑﯽ از اﻋﻤﺎل واﺟﺐ ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد؛
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﻗﺖ زﯾﺎدی ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد و ﺳﻼم دھﺪ
وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﭙﺮی ﺷﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

ﻓﺘﺎوی در ﻣﻮرد ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

١٢٥

َ َ َ َ َ ُ ُ ْ ََْ ْ ُ ْ َ ْ َ َْ
�« .١
ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدِ » :إذا � ِﻰﺴ أﺣﺪ�ﻢ ﻓﻠيﺴﺠﺪ ﺳﺠﺪ� ِ

»ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﭘﺲ دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد«.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﺒﺮان ﺷﻮد و ﺷﯿﻄﺎن ﺧﻮار ﮔﺮدد ﺑﺪان ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻋﻠﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ و ﻗﺘﺎده و ﻋﻄﺎء و ﺑﺮﺧﯽ از
ﻋﻠﻤﺎی ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺳﻨﺖ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻗﻮل
راﺟﺢ ،رأی ﺟﻤﮫﻮر اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری /در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﺑﺎﺑﯽ را ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »ﺳﮫﻮ در ﻧﻤﺎز ﻓﺮض و ﺳﻨﺖ« آورده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب ﺑﻌﺪ از

ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ﺧﻮد دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ /در »ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری«

در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺛﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ آن را ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ« .و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ واﺟﺐ ﻧﺒﻮده و اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
در وﺗﺮ ﺧﻮد ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮده دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ھﻢ در
ﻓﺮاﺋﺾ اﺳﺖ و ھﻢ در ﻧﻮاﻓﻞ.
و ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ دو ﺳﺠﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻢ در
ﻧﻤﺎز ﻓﺮض و ھﻢ در ﺳﻨﺖ ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ ﺳﮫﻮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ« .٢
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ در ﻧﻤﺎزی ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﮐﻪ دارای رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﻧﻤﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ذاﺗﺎ
دارای رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ﻧﯿﺴﺖ .٣

 -١ﻣﺴﻠﻢ.۴۰۲ :
 -٢ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ.۶۸/۱۴ :
ﻤﻄﻬﺮة« ﺗﺎﻟﯿﻒ :ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ
 -٣ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »ﺳﺠﻮد اﻟﺴﻬﻮ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ اﻟـ ﹼ
اﻟﻠﻪ اﻟﻄﯿﺎر.

١٢٦

اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﮫﻮ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ اﻧﺠﺎم دھﺪ؟

ً
از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :درﺑﺎرهی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺮرا ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﮫﻮ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ

ذﮐﺮ »ﺳﺒﺤﺎن رﰊ اﻟﻌﻈﻴﻢ« را در رﮐﻮع ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،و ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺸﮫﺪ اول را ﺗﺮک
ﮐﻨﺪ ،و ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ »ﺳﺒﺤﺎن رﺑﯽ اﻷﻋﲆ« را در ﺳﺠﺪه ﻧﺨﻮاﻧﺪ ،او ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺳﺠﺪهی

ﺳﮫﻮ اﻧﺠﺎم دھﺪ؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ھﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺳﮫﻮی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ ،ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ
ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دو ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا )اﻋﻤﺎل( واﺟﺐ از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ
ھﺴﺘﻨﺪ  ١و ﺑﻌﻀﯽ در دﯾﮕﺮی داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ادرار ﯾﺎ ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺑﺎد و ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮ ﺑﯽوﺿﻮ
ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ وﺿﻮ ﺑﺮای او ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ،و ﺑﺮ او ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ از
)آن( اﺳﺒﺎب ،وﺿﻮﯾﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮد .٢
ﺳﻮال :ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،و اﺧﺘﻼف آنھﺎ ﻧﺎﺷﯽ از
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ آن ھﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم اﺳﺖ .و اﯾﻦ
ﻣﺬھﺐ زھﺮی و ﻣﮑﺤﻮل و ﺳﻌﯿﺪ اﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ و اوزاﻋﯽ و ﻣﺬھﺐ ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﺎﻓﻌﯽ اﺳﺖ.
 -۲ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ آن ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم اﺳﺖ .و اﯾﻦ
رأی اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی و ﺛﻮری و اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ اﺳﺖ.
 -١ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺸﮫﺪ و اذﮐﺎر »ﺳﺒﺤﺎن رﰊ اﻟﻌﻈﻴﻢ« در رﻛﻮع و »ﺳﺒﺤﺎن رﰊ اﻷﻋﲆ« در
ﺳﺠﺪه ھﻤﮕﯽ ﺟﺰو اﻋﻤﺎل واﺟﺐ در ﻧﻤﺎز ھﺴﺘﻨﺪ.
 -٢ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۷۰۳ :

ﻓﺘﺎوی در ﻣﻮرد ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

١٢٧

 -۳و ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ )ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﻣﺎﻟﮏ و اﺑﻮ ﺛﻮر( ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ را در
ﺳﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ:
اﻟﻒ( اﮔﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ زﯾﺎدﺗﯽ در ﻧﻤﺎز ﺑﻮد ،ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم
اﺳﺖ.
ب( اﮔﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﻘﺼﯽ در ﻧﻤﺎز ﺑﻮد ،ﻣﺤﻞ آن ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم اﺳﺖ.
ج( اﮔﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﮏ در ﻧﻤﺎز ﺑﻮد ،دو ﺣﺎﻟﺖ دارد:
 -۱اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﯾﮑﯽ از دو اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺷﮏ را ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ،ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪهی
ﺳﮫﻮ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم اﺳﺖ.
 -۲اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮑﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ و ﻣﺒﻨﺎ را ﺑﺮ ﯾﻘﯿﻦ )ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ( ﻗﺮار داد ،ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪه ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم اﺳﺖ.
١
و درﻣﯿﺎن اﻗﻮال ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪی ﻓﻮق ،ﻗﻮل اﺧﯿﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد .
ﭼﻪ وﻗﺖ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :ﭼﻪ وﻗﺖ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺧﻮاھﺪ
٢
ﺑﻮد؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ھﺮﮔﺎه ﺳﺒﺐ ﺳﮫﻮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﯾﺎدﺗﯽ )در ﻧﻤﺎز( ﺑﻮد ،ﯾﺎ ﺷﮑﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺘﻮاﻧﺪ )ﯾﮑﯽ از دو اﻣﺮ را( ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺷﮏ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ
آﯾﺎ ﺳﻪ رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪهای ﯾﺎ ﭼﮫﺎر؟ و ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ رﮐﻌﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﺑﻌﺪ رﮐﻌﺖ ﭼﮫﺎرم را ﺑﺨﻮاﻧﯽ و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺤﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ

 -١ﻣﻨﺒﻊ» :ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء« ص ۲۰۴-۲۰۲ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎر ،ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ /ﺗﻌﺎﻟﯽ ،و »ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ« ج  1ص .464

 -٢ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۷۳۰ :

١٢٨

اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

ﺑﻪ ﺟﺎی آوری .١
ھﺮﮔﺎه اﻣﺎم ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪه ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺤﻞ آن ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺒﻮق ﭼﻪ ﮐﻨﺪ؟

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :اﮔﺮ اﻣﺎم ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺤﻞ آن ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮد ﻣﺴﺒﻮق  ٢در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﺪ؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :اھﻞ ﻋﻠﻢ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺧﺘﻼف رأی دارﻧﺪ ،رأی ﻣﺸﮫﻮر در
ﻣﺬھﺐ ﺣﻨﺎﺑﻠﻪاﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ آنھﺎ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺒﻮﻗﯿﻦ( از اﻣﺎم )در ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ(
ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺳﻼم ﻧﺪھﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻧﻤﺎزﺷﺎن ھﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه و
ﺳﭙﺲ ﮐﻪ )اﻣﺎم( از ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺳﻼم داد ،ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی
ﻧﻤﺎزﺷﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
و ﺑﻌﻀﯽ از اھﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺴﺒﻮﻗﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻌﺪ از
ﺳﻼم )ﻧﻤﺎز( از اﻣﺎم ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن )در اﯾﻨﺤﺎﻟﺖ( ﻣﻘﺪور
ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از اﻣﺎم )در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ( ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ھﻤﺮاه آن ﺳﻼم اول ﻗﺒﻞ از ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ )ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺳﻼم دھﺪ(،
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ از اﻣﺎم ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﻧﻤﺎزﺷﺎن را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﮫﻮ اﻣﺎم در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻤﺎز
 -١ﭘﺲ اﮔﺮ ﺳﮫﻮ در ﻧﻤﺎز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ در ﻧﻤﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺷﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی را ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ -ﮐﻪ در اﯾﻨﺤﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺣﺪاﻗﻞ
اﺳﺖ ﻗﺮار دھﺪ -ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
 -٢ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﻓﺮد ﻣﺴﺒﻮق ﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮم ،و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﺄﻣﻮم ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻧﻤﺎز ھﻤﺮاه ﺟﻤﺎﻋﺖ و اﻣﺎم ﺑﻮده ،وﻟﯽ ﻣﺴﺒﻮق ﮐﺴﯿﺴﺖ ﮐﻪ در
اﺑﺘﺪای ﻧﻤﺎز ﺑﺎ اﻣﺎم ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﻤﺎم
ﺷﺪ او ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻼم اﻣﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﻤﺎزش را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

ﻓﺘﺎوی در ﻣﻮرد ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

١٢٩

ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺒﻮﻗﯿﻦ در آن ﻗﺴﻤﺖ ھﻤﺮاه وی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﻧﻤﺎز
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺳﮫﻮ اﻣﺎم در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻤﺎز ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آنھﺎ
در آن ﻗﺴﻤﺖ ھﻤﺮاه اﻣﺎم ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮ آنھﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی آورﻧﺪ ،و اﯾﻦ رأی ،ﻗﻮل راﺟﺢ ﻧﺰد ﻣﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا
ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از اﻣﺎم و ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻣﺮی ﻏﯿﺮ
ﻣﻘﺪور )ﺑﺮای ﻣﺴﺒﻮق( اﺳﺖ .١
آﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺒﺮد؟
از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮم ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه )در ﻧﻤﺎز
ﺧﻮد( ﺳﮫﻮی اﻧﺠﺎم داد ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ اﻣﺎم ﺳﻼم داد او ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ اﻧﺠﺎم
دھﺪ؟ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺳﻼم دھﺪ؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻇﺎھﺮ ﺳﻮال ،اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮم ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از اﺑﺘﺪای ﻧﻤﺎز ﺑﺎ
اﻣﺎم ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ او ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا
اﻣﺎم ﺳﮫﻮ او را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮم ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺳﮫﻮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از رﮐﻌﺎت ﺑﻮاﺳﻄﻪی آن ﺳﮫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در
اﯾﻨﺠﺎ ﻻزﻣﺴﺖ ﺗﺎ ھﺮﮔﺎه اﻣﺎم ﺳﻼم داد او ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و رﮐﻌﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﻧﺠﺎم ﺳﮫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺗﺸﮫﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد .٢
ﺳﻮال :اذﮐﺎر ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ و ﺟﻠﻮس ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺟﻮاب :ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺠﺪهی ﻧﻤﺎز ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﺑﺎ ھﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ ھﻔﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﺪن ﺗﮑﯿﻪ داده ﺷﻮد.
ُ
ُ
دﻟﯿﻞ آن ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :أ ِم ْﺮت
 -١ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۷۴۱ :
 -٢ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۷۳۱ :

١٣٠
َ ْ َ ْ ُ َ ََ َ َْ َ ْ ُ ََ ْ
َ َْ
ْ َ
اﺠﻟَﺒْ َﻬﺔ َ -وأَ َﺷ َ
ﺎر ِ�ﻴَ ِﺪ ِه َﻰﻠﻋ أﻧ ِﻔ ِﻪ َ -واﻴﻟَﺪﻳ ْ ِﻦ،
أن أﺳﺠﺪ ﻰﻠﻋ ﺳﺒﻌ ِﺔ أ�ﻈ ٍﻢ ﻰﻠﻋ
ِ
َ
َْ َ َ ْ
َو ُّ
الﺮ ْﻛﺒَتَ ْ� َوأ ْﻃ َ
ﻣ
ﺪ
ﻘ
اﻟ
اف
ﺮ
�« .١
ِ
ِ
ِ
ﯾﻌﻨﯽ» :ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ھﻔﺖ ﻋﻀﻮ ﺳﺠﺪه ﺑﺮم :ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﺑﺎ
اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯽاش اﺷﺎره ﮐﺮد ،دو دﺳﺖ ،دو زاﻧﻮ و ﺳﺮﭘﻨﺠﻪھﺎی ﭘﺎھﺎ«.
َ َ ََ َ ْ َ
و ﻧﯿﺰ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻻ ﺻﻼة لِﻤﻦ ﻻ
ُ ُ ََْ ُ َ َ
اﻷ ْرض َﻣﺎ ﻳُﺼ ُ
ﻴﺐ ﺟﺒيﻨﻪ« .٢
ﻳ ِﺼﻴﺐ أ�ﻔﻪ ِﻣﻦ
ِ
ِ
ﯾﻌﻨﯽ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﯽاش ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺶ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﻧﺪھﺪ ﻧﻤﺎزش
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ«.
و اذﮐﺎر ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ذﮐﺮ ﺳﺠﺪهی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﻧﻤﺎز اﺳﺖ،
ﯾﻌﻨﯽ ذﮐﺮ )ﺳﺒﺤﺎن رﰊ اﻷﻋﲆ( و در ﺑﯿﻦ دو ﺳﺠﺪه )رب اﻏﻔﺮ ﱄ رب اﻏﻔﺮ ﱄ(،

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اھﻞ ﻋﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ذﮐﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ در
ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

اﻣﺎم ﻧﻮوی /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ دو ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آنھﺎ
ﻧﺸﺴﺘﻨﯽ وﺟﻮد دارد ،و اذﮐﺎر و اﻋﻀﺎی ﺳﺠﺪه در آن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺠﺪهی ﻧﻤﺎز
اﺳﺖ« .٣
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ در ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮد » :ﹸﺳ ﹾﺒ ﹶﺤ ﹶ
ﺎن ﹶﻣ ﹾﻦ ﻻ ﹶﻳﻨﹶﺎ ﹸم ﹶوﻻ ﹶﻳ ﹾﺴ ﹸﻬﻮ« .اﻣﺎ ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ذﮐﺮ

وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺻﻠﯽ ﺑﺮای آن ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ« .٤

 -١ﺑﺨﺎری ،۸۱۲ :ﻣﺴﻠﻢ.۴۹۰ :
 -٢اﻟﺒﺎﻧﯽ در »ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻼة« ص  ،۱۲۳آورده اﺳﺖ.
 -٣اﻟـﻤﺠﻤﻮع.۷۲/۴ :
 -٤اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ.۱۲/۲ :
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آﯾﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ دوﺑﺎره ﺗﺸﮫﺪ ﺧﻮاﻧﺪ؟

ﺳﻮال :آﯾﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ دوﺑﺎره ﺗﺸﮫﺪ ﺧﻮاﻧﺪ؟
ﺟﻮاب :ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺗﺸﮫﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا رﺳﻮل
ﺧﺪا ج ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و
ً
اﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ آن را ﺑﻪ اﺻﺤﺎﺑﺶش ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ُ ِّ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪَ » :ﺻﻠُّﻮا َﻛ َﻤﺎ َرأَ ْ�ﺘُ ُ
ﻮ� أ َﺻ�« » .١ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﺎز
ﻤ
ِ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ«.
ھﺮﮔﺎه اﻣﺎم ﺑﻪ ﺳﺠﺪهی ﺗﻼوت رود وﻟﯽ ﻣﺄﻣﻮم اﺷﺘﺒﺎھﺎ ﺑﻪ رﮐﻮع ﺑﺮود

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :ھﺮﮔﺎه اﻣﺎم )در ﻧﻤﺎز و ﺣﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻮره(
ﺳﺠﺪهی ﺗﻼوت ﺑﺒﺮد و ﻣﺄﻣﻮن ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم )ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮ( ﺑﻪ رﮐﻮع
رﻓﺘﻪ و ﻟﺬا او ﻧﯿﺰ رﮐﻮع ﮐﻨﺪ ،ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ھﺮﮔﺎه اﻣﺎم ﺳﺠﺪهی ﺗﻼوت اﻧﺠﺎم داد و ﻣﺄﻣﻮم ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ
اﻣﺎم رﮐﻮع ﺑﺮده اﺳﺖ و او ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ رﮐﻮع رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ رﮐﻮع ﺑﺮود،
ﺧﺎرج از دو ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ:
اول :ﻣﺄﻣﻮم ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در رﮐﻮع اﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺳﺠﺪه رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﭘﯿﺮوی از اﻣﺎم ﺑﻪ ﺳﺠﺪه
ﺑﺮود.
دوم :او ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻦ اﻣﺎم از ﺳﺠﺪه اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ
ﺳﺠﺪه رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮﻣﯽ ﮐﻪ رﮐﻮع ﺑﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﮐﻨﻮن از
رﮐﻮع ﺑﺮﺧﯿﺰ و از اﻣﺎم ﭘﯿﺮوی ﮐﻦ و ﺑﺎ او ﺑﻪ رﮐﻮع ﺑﺮو و اداﻣﻪ ﺑﺪه ،و ﺳﺠﺪهی
ﺗﻼوت در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﺗﻮ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه ،زﯾﺮا ﺳﺠﺪهی ﺗﻼوت رﮐﻨﯽ در ﻧﻤﺎز

 -١ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
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اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪ از اﻣﺎم آن را اﻧﺠﺎم دھﯽ ،و ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺗﻮ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ از
اﻣﺎﻣﺖ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯽ ،و ﭘﯿﺮوی در اﯾﻨﺠﺎ )ﺳﺠﺪهی ﺗﻼوت( ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و آن
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻤﺎزت اداﻣﻪ ﺑﺪه .١
ھﺮﮔﺎه دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ »ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ« اﻣﺎم را ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ در دو ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺘﻔﺎوت!

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :درﺑﺎرهی اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ )در ﺣﯿﻦ ﻧﻤﺎز( ،ﻣﺮدی ﺑﺎ
ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ وی را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺎدﺗﯽ در ﻧﻤﺎزش اﻧﺠﺎم داده ،و
ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ )ﺑﻌﺪ از او( ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ اﻣﺎم را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
زﯾﺎدﺗﯽ در ﻧﻤﺎزش ﻧﯿﺎﻓﺰوده ..ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ﺣﮑﻢ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ )اﻋﺘﺒﺎر ھﺮدو ﺗﺬﮐﺮ( ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ھﻨﮕﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن اﻣﺎم ﺑﮕﻮﯾﺪ »ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ« و
ﻧﻔﺮ دوم ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ« ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺰد او )ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎم( دو ﻗﻮل ﻣﺘﻌﺎرض
وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮی را )از اﻋﺘﺒﺎر( ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و )اﻣﺎم
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ( ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ آن ﺑﮕﺬارد .٢
آﯾﺎ ھﺮﮔﺎه اﻣﺎم ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان وی را ﺑﺎ ﺳﺨﻨﯽ آﮔﺎه ﮐﺮد؟

از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﺷﺪ :ھﺮﮔﺎه ﺑﺮای ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻤﺎز ،ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد،
ﻣﺜﻼ اﻣﺎم ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ »ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﺨﻮان« ،و ھﺮﮔﺎه
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﺑﻪ وی ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ وﻟﯽ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ »رﮐﻮع ﻧﺒﺮدی« و ..آﯾﺎ اﯾﻦ )ﺳﺨﻦ
ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ( ﻧﻤﺎز را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺟﻮاب دادﻧﺪ :آری ،ﺳﺨﻦ )ﮔﻔﺘﻦ( ﻧﻤﺎز را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻣﻨﻈﻮرم از
 -١ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۶۵۵ :
 -٢ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۷۰۷ :
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ﺳﺨﻦ ،ﺳﺨﻨﺎن آدمھﺎ )در ﻧﻤﺎز( اﺳﺖ ،و دﻟﯿﻞ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﺟﺮای ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ
ﺣﮑﻢس اﺳﺖ ،او ھﻨﮕﺎﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ) ،او
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ( ﻣﺮدی ﻋﻄﺴﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :اﳊﻤﺪﷲ« ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﯿﺰ

)در ﺟﻮاب ﻋﻄﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪه( ﮔﻔﺖ» :ﻳﺮﲪﻚ اﷲ« ،ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ

وی ﺧﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﻣﻦ! ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻋﺰاﯾﻢ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ )ﭼﻪ ﺷﺪه
ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎھﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟( ﺑﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺮ رانھﺎﯾﺸﺎن زدﻧﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ وی را ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮد ،او ﻧﯿﺰ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻤﺎزش را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ﻣﻌﺎوﯾﻪ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم
ﻓﺪاﯾﺶ ﺑﺎد ،ھﯿﭻ ﻣﻌﻠﻤﯽ را ﺑﮫﺘﺮ و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ از از اﯾﺸﺎن ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ
دھﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﻧﻪ ﺳﺮزﻧﺸﻢ ﮐﺮد! و ﺑﻠﮑﻪ
َّ َ َ َ
ْ َ
َّ
ﻻ ﻳَ ْﺼﻠُ ُﺢ � َ
� اﻟتَّ ْﺴب ُ
ﻴﻬﺎ َ ْ
ﺎسَّ ،إ� َﻤﺎ ِ َ
ﻫﺬهِ الﺼﻼة
ﻴﺢ
ﻲﺷ ٌء ِﻣﻦ ﺎﻠﻛمِ اﻨﻟَّ ِ
ِ
ﻓﺮﻣﻮد» :إن ِ
ِ
َ َّ ْ
ُ ُ
اﻟﻘ ْ
ﻜﺒ ُ
�َ ،
ﺮ
ﺮاءة
ﻗ
و
آن« » .١در اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮدم
ِ
ِ
واﺘﻟ ِ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺤﻞ ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺗﮑﺒﯿﺮ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن اﺳﺖ«.
َّ َ َ َ
َّ
الﺼﻼة ﻻ
ﻫﺬهِ
ﺷﺎھﺪ )ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺎ( اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ» :إن ِ
ْ َ
ﻳَ ْﺼﻠُ ُﺢ � َ
ﻴﻬﺎ َ ْ
ﺎس« در اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮدم
ﻲﺷ ٌء ِﻣﻦ ﺎﻠﻛمِ اﻨﻟَّ ِ
ِ

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ .و اﯾﻦ ﻋﺎم اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻟﻔﻆ »ﺷﯽء« در ﺣﺪﯾﺚ ،ﻧﮑﺮه

در ﺳﯿﺎق ﻧﻔﯽ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻓﺎﯾﺪهی ﻋﻤﻮم را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺣﺎل ﭼﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻧﻤﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ اﻣﺎم را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﺳﺨﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ )اﺷﺘﺒﺎھﺶ( ﮐﻨﯿﻢ ،ھﺮﮔﺎه در ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻞ
ﺳﺠﺪه اﻣﺎم ﺳﺠﺪه ﮐﺮد ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ و ھﺮﮔﺎه در ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﻗﯿﺎم ،ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ و ﺑﻪ وی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﻨﺸﯿﻦ! زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﻨﺸﯿﻦ
 -١رواﯾﺖ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ.
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ﺗﻮ ﮐﻼم آدﻣﯽ را ﮔﻔﺘﻪ ای ،و ﻧﻤﺎزت را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران از روی ﻧﺎ آ ﮔﺎھﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﻤﺎزش را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ ،و ﻟﺬا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﻌﺎوﯾﻪ را اﻣﺮ ﻧﮑﺮد ﺗﺎ ﻧﻤﺎزش را ﺗﮑﺮار
ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ او دوﺑﺎر )در داﺧﻞ ﻧﻤﺎزش( ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﯾﮑﺒﺎر در ﺟﻮاب
ﻋﻄﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻔﺖ» :ﻳﺮﲪﻚ اﷲ« و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ )در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ دﯾﮕﺮان(

ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻋﺰاﯾﻢ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ« ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج وی را ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎز اﻣﺮ
ﻧﻨﻤﻮد .١

 -١ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ از ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در داﺧﻞ
ﻧﻤﺎز ﻋﻄﺴﻪ ﮐﺮد ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻟﻔﻆ »اﳊﻤﺪﷲ« را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺟﺎری ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ
دﯾﮕﺮان ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﻮاب وی را ﺑﺪھﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﺨﺺ
ﻋﻄﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪه را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻨﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻦ »اﳊﻤﺪﷲ« را ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﺪ ،وﻟﯽ
ﺟﻮاب دھﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻄﺴﻪی وی )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﺣﮑﻢ( را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻧﻤﺎزش
ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ .ﺣﺪﯾﺚ رﻓﺎﻋﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ دارد؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از رﻓﺎﻋﻪ ﺑﻦ راﻓﻊ رواﯾﺖ
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َ َّ ْ ُ َ ْ َ َ ُ
ﺎر� ِ�ﻴ ِﻪ
� ﻤﺣﺪا ﻛﺜِ�ا ﻃﻴﺒﺎ ﻣﺒ
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ا� ج �ﻌﻄﺴﺖ �ﻘﻠﺖ :اﺤﻟﻤﺪ ِ ِ
اﺳﺖ» :ﺻﻠﻴﺖ ﺧﻠﻒ رﺳ ِ
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ﺮﺼف �ﻘﺎلَ :ﻣ ِﻦ ال ُﻤﺘَﻠﻜ ُﻢ ِﻰﻓ
ا� ج اﻧ
ﻣﺒﺎر� ﻋﻠﻴ ِﻪ ﻛﻤﺎ ِ
�ﺐ ر�ﻨﺎ و�ﺮﻰﺿ .ﻓﻠﻤﺎ ﺻ� رﺳﻮل ِ
َ
َ َّ
َ
َ
ُ
ْ
َْ
َ
َ
َّ
ْ َ َ َ َ َ َُ
َّ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ
َّ
اﻨﻟ ُّ
اﺬﻟى �ﻔ ِﻰﺴ
ﻰﺒ ج :و ِ
الﺼﻼ ِة� ...ﻘﺎل ِرﻓﺎﻋﺔ �ﻦ راﻓِ ِﻊ اﺑ ِﻦ �ﻔﺮاء أﻧﺎ ﻳﺎ رﺳﻮل ِ
ا�� ...ﻘﺎل ِ
َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ٌ َ َ َ ُ َ َ ً َ ُّ
ﻮن َمﻠﺎﻜ �� ُﻬ ْﻢ ﻳَ ْﺼ َﻌ ُﺪ ﺑِ َﻬﺎ«» .ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻤﺎز
�ِﻴ ِﺪهِ ﻟﻘ ِﺪ ا�ﺘﺪرﻫﺎ ﺑِﻀﻌﺔ وﺛﻼﺛ
ْ َ ْ ُ َّ َ ْ ً َ
ﺎر ً� َﻋﻠَﻴﻪْ
ﺎر ً� �ﻴﻪ ُﻣﺒَ َ
�ا َﻃﻴِّﺒًﺎ ُﻣﺒَ َ
ً
� ﻤﺣﺪا ﻛ ِﺜ
ِ
ِ ِ
ﻣﯽﮔﺰاردم ﮐﻪ ﻋﻄﺴﻪ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ» :اﺤﻟﻤﺪ ِ ِ
َ
َ َ ُ
� ُّﺐ َر ُّ�ﻨَﺎ َو َ� ْﺮﻰﺿ« ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻤﺎز را ﺑﭙﺎﯾﺎن ﺑﺮد ،ﻓﺮﻣﻮد« :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻛﻤ ﺎ ِ

در ﻧﻤﺎز ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟» )ﮐﺴﯽ ﺣﺮف ﻧﺰد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎر دوم ﻧﯿﺰ ﺳﻮال را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد و
ﮐﺴﯽ ﺟﻮاب ﻧﺪاد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎر ﺳﻮم آن را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد( رﻓﺎﻋﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻮدم ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺪاﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺟـﺎن ﻣﺤﻤﺪ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ﺳﯽ واﻧﺪی
ﻓﺮﺷﺘﻪ از ھـﻢ ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ آن )ذﮐﺮ( را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ«] .ﺗﺮﻣﺬی:
 ،۴۰۴ﻧﺴﺎﯾﯽ ،۲۴۵/۲ :در ﺑﺨﺎری ،۷۹۹ :وﻟﯽ در آن ذﮐﺮی از ﻋﻄﺴﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ[.
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اﻣﺎ اﮔﺮ اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﺟﮫﺮﯾﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ را ﺟﮫﺮی ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻣﺎ
ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ و او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ وی را آ ﮔﺎه ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺟﻮاب :ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﺎم ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﻮد .١
ﺳﻮال :ارﮐﺎن و واﺟﺒﺎت و ﺳﻨﺖھﺎی ﻧﻤﺎز ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﺟﻮاب :اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ،
اﻟﻒ :ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ،اﻗﻮال و اﻓﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﺎھﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺮ
آنھﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺗﺨﻠﻒ ﺷﻮد ﻧﻤﺎز ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺷﺪ و ﺷﺮﻋﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻓﺮد ﺑﺮیء اﻟﺬﻣﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻧﯿﺰ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ھﺮ ﮐﺲ رﮐﻨﯽ از ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﺧﺎﻟﯽ از دو ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ:
ً
اول( ﯾﺎ رﮐﻦ را ﻋﻤﺪا ﺗﺮک ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎ ﻧﻤﺎز او ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
ً
دوم( ﯾﺎ رﮐﻦ را ﺳﮫﻮا و ﯾﺎ از روی ﺟﮫﻞ ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ ،ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت اﮔﺮ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رﮐﻦ ﺗﺮک ﺷﺪه را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎ ﺟﺒﺮان آن
ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﺟﺒﺮان آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد در آﻧﺼﻮرت ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺬھﺐ ﺣﻨﻔﯿﻪ ﻧﻤﺎزش ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺷﻮد  ،٢وﻟﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ رأی ﺟﻤﮫﻮر ﮐﻪ راﺟﺢ
اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ رﮐﻌﺘﯽ ﮐﻪ در آن رﮐﻨﯽ ﺗﺮک ﺷﺪه ﻣﻠﻐﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ آن رﮐﻦ
ﺗﺮک ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام آﻏﺎزﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺮک ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام
ً
ﭼﻪ ﺳﮫﻮا ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻋﻤﺪی ﺗﺮک ﺷﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ اﺑﻄﺎل ﻧﻤﺎز اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮ
ﻧﻤﺎزش را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
 -١ﺷﻤﺎره ﺳﺆال.۷۰۱ :
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮک آن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺣﺮام ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﺮیء اﻟﺬﻣﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎز
واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
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ب :واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻦ آن در ﻧﻤﺎز واﺟﺐ
ً
ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﺳﮫﻮا ﺗﺮک ﺷﻮد ﺑﺎ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻤﺪی
ﺗﺮک ﺷﻮد ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .و اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺰد ﺣﻨﻔﯿﻪ و ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺠﺰ
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻨﻔﯿﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮک ﻋﻤﺪی واﺟﺒﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن ﻧﻤﺎز
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮک ﻋﻤﺪی آنھﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻘﺎب و ﻓﺴﻖ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻧﺰد
ﻣﺎﻟﮑﯿﻪ و ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﺎم واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ آنھﺎ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ارﮐﺎن و ﺳﻨﻦ ﻧﻤﺎز ھﺴﺘﻨﺪ.
ج :ﺳﻨﺖھﺎی ﻧﻤﺎز ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ،اﻗﻮال و اﻓﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﺎ آوردن آنھﺎ در ﻧﻤﺎز
ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و اﻧﺠﺎم دھﻨﺪهی آنھﺎ ﭘﺎداش ﻣﯽﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺮک آنھﺎ ﻧﻤﺎز
ً
ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﻪ ﻋﻤﺪی ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺳﮫﻮا ﺗﺮک ﺷﻮﻧﺪ .و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮاد از ﺳﻨﺘﮫﺎی ﻧﻤﺎز ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺟﺰو ارﮐﺎن ﯾﺎ واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ رﮐﻦ و واﺟﺐ و ﺳﻨﻦ ﻧﻤﺎز :ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،رﮐﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ً
ً
ﻧﻪ ﻋﻤﺪا و ﻧﻪ ﺳﮫﻮا ﺗﺮک ﺷﻮﻧﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺠﺪهی
ﺳﮫﻮ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺮک واﺟﺒﺎت از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﺑﻄﺎل ﻧﻤﺎز
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﻮد .و ﺗﺮک ﺳﻨﻦ ﻧﻤﺎز ﭼﻪ ﻋﻤﺪی ﺑﺎﺷﺪ
ً
و ﭼﻪ ﺳﮫﻮا ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﻣﻮﺟﺐ اﺑﻄﺎل ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻧﯿﺰ واﺟﺐ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ارﮐﺎن و واﺟﺒﺎت و ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻨﺖھﺎی ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:
اول :ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز ﮐﻪ ﭼﮫﺎرده رﮐﻦ ھﺴﺘﻨﺪ:

 -۱ﻗﯿﺎم )اﯾﺴﺘﺎدن( ﺑﺮای ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮض ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم آن ﺗﻮاﻧﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺘﺎوی در ﻣﻮرد ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ
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 -۲ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻹﺣﺮام ،ﯾﻌﻨﯽ :ﮔﻔﺘﻦ اﻟﻠﻪ أ ﮐﺒﺮ در آﻏﺎز ﻧﻤﺎز.
 -۳ﻗﺮآﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ .١
 -۴رﮐﻮع ،ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آن اﻧﺤﻨﺎی ﭘﺸﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ ﮐﻒ دﺳﺖھﺎﯾﺶ زاﻧﻮی ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد ،و اﮐﻤﻞ آن ﺣﺎﻟﺘﯽاﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﮐﻤﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺳﺮش را در راﺳﺘﺎی ﭘﺸﺘﺶ ﻗﺮار دھﺪ.
 -۵ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻦ از رﮐﻮع.
 -۶ﻗﯿﺎم ﺑﻌﺪ از رﮐﻮع.
 -۷ﺳﺠﺪه ،ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آن ﻗﺮار دادن ﮐﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎی وﺿﻮ ﯾﻌﻨﯽ،
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﻨﯽ ،دو ﮐﻒ دﺳﺖ ،زاﻧﻮھﺎﯾﺶ ،و اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎ در ﻣﺤﻞ
ﺳﺠﺪه اﺳﺖ ،و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺰﺋﯽ اﻋﻀﺎی وﺿﻮ ﺑﺮ ﻣﺤﻞ
ِ
ﺳﺠﺪه اﺳﺖ.
 -۸ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻦ از ﺳﺠﺪه .
 -۹ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﯿﻦ دو ﺳﺠﺪه ،و ﺳﻨﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺘﺮاش در ﺑﯿﻦ
٢
دو ﺳﺠﺪه ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
 -۱۰آراﻣﺶ و ﺳﮑﻮن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮐﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻤﺎز.
 -۱۱ﺗﺸﮫﺪ آﺧﺮ.
 -۱۲ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮای ﺗﺸﮫﺪ و ﺳﻼم دادن.
 -١اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﻨﺎف ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮم در ھﯿﭻ رﮐﻌﺘﯽ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ آن در دو رﮐﻌﺖ اول ﻧﻤﺎزھﺎی ﺟﮫﺮی
ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮم ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ رأی راﺟﺢ )ﻧﺰد ﻣﺘﺮﺟﻢ( اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎزھﺎ و رﮐﻌﺖھﺎی آن ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮم و اﻣﺎم واﺟﺐ اﺳﺖ ،واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.

ْ ْ َ ُُ َ
ْ
َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ
َّ
ﺎﻪﻟ ﺑِﺄ َﺻﺎﺑِ ِﻌ َﻬﺎ
ﺐ اﻟﻘ َﺪ َم اﻴﻟُ ْﻤ َ� َواﺳ ِﺘﻘﺒ
 -٢از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖِ » :ﻣ ْﻦ ُﺳﻨ ِﺔ الﺼﻼ ِة أن �ﻨ ِﺼ
ْ ْ َ َ َ ُْ ُ ُ َ َ
ﻰﻠﻋ اﻟْيُ ْ َ
ﺮﺴى«» .ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدن ﭘﺎی راﺳﺖ و رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﻮدن اﻧﮕﺸﺘﺎن
اﻟ ِﻘﺒﻠﺔ واﺠﻟﻠﻮس

آن و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﭘﺎی ﭼﭗ از ﺳﻨﺖھﺎی ﻧﻤﺎز اﺳﺖ«] .ﻧﺴﺎﯾﯽ.[۲۳۶ :

١٣٨

اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

 -۱۳دو ﺑﺎر ﺳﻼم دادن و ﮔﻔﺘﻦ» :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ« ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز
ﺳﻨﺖ و ﺟﻨﺎزه ﮔﻔﺘﻦ ﯾﮑﺒﺎر آن ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ.
ً
 -۱۴ﺗﺮﺗﯿﺐ ارﮐﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮق ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻤﺪا ﻗﺒﻞ از رﮐﻮع
ً
ﺳﺠﺪه ﺑﺒﺮد ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺳﮫﻮا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
رﮐﻮع ﺑﺎزﮔﺮدد و رﮐﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎزش را اداﻣﻪ دھﺪ.
دوم :واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز ﮐﻪ ھﺸﺖ ﻣﻮرد ھﺴﺘﻨﺪ:

 -۱ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻦھﺎ در ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪن ﺑﯿﻦ ارﮐﺎن.
 -۲ﮔﻔﺘﻦ » :ﺳﻤﻊ اﷲ ﻟـﻤﻦ ﲪﺪه« ﺑﺮای اﻣﺎم و ﻣﻨﻔﺮد.
 -۳ﮔﻔﺘﻦ » :رﺑﻨﺎ وﻟﻚ اﳊﻤﺪ«.

 -۴ﮔﻔﺘﻦ » :ﺳﺒﺤﺎن رﰊ اﻟﻌﻈﻴﻢ« ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺒﺎر در رﮐﻮع.

 -۵ﮔﻔﺘﻦ » :ﺳﺒﺤﺎن رﰊ اﻷﻋﲆ« ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﺠﺪه.
 -۶ﮔﻔﺘﻦ دﻋﺎی » :رب اﻏﻔﺮ ﱄ« ﺑﯿﻦ دو ﺳﺠﺪه .
 -۷ﺗﺸﮫﺪ اول.
 -۸ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺸﮫﺪ اول.
ﺳﻮم :ﺳﻨﺖھﺎی ﻧﻤﺎز:

ﺳﻨﺖھﺎی ﻧﻤﺎز ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﻗﻮﻟﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﻠﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻘﮫﺎ ﺳﻨﺖھﺎی ﻗﻮﻟﯽ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ھﻔﺪه ﺳﻨﺖ و ﺳﻨﺖھﺎی
ﻓﻌﻠﯽ را ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺳﻨﺖ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ.
ﺳﻨﺖھﺎی ﻗﻮﻟﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﻪ ﯾﺎزده ﻣﻮرد ھﺴﺘﻨﺪ:

ﻓﺘﺎوی در ﻣﻮرد ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ
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 -۱دﻋﺎی اﺳﺘﻔﺘﺎح .١

ﹺ
اﻟﺴ ﹺﻤﻴ ﹺﻊ ا ﹾﻟ ﹶﻌ ﹺﻠﻴ ﹺﻢ ﹺﻣ ﹶﻦ ﱠ
اﻟﺮ ﹺﺟﻴ ﹺﻢ« ﻗﺒﻞ
اﻟﺸ ﹾﻴ ﹶﻄﺎن ﱠ
 -۲اﺳﺘﻌﺎذه ،ﯾﻌﻨﯽ » :ﹶأﻋﹸﻮ ﹸذ ﺑﹺﺎﷲﱠﹺ ﱠ

ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ و ﺳﻮره در ﺗﻤﺎﻣﯽ رﮐﻌﺖھﺎ.
 -۳ﺑﺴﻤﻠﻪ.
 -۴ﮔﻔﺘﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﮫﺎی ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ.
 -۵ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهی ﺑﻌﺪ از ﻓﺎﺗﺤﻪ در رﮐﻌﺖ اول و دوم.
 -۶ﺟﮫﺮی ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ و ﺳﻮره در دو رﮐﻌﺖ اول ﻧﻤﺎزھﺎی ﺻﺒﺢ
و ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم.
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﳾء ﹶﺑ ﹾﻌﺪﹸ « ﺑﻌﺪ
 -۷ﮔﻔﺘﻦ »ﻣ ﹾﻞء ﱠ
اﻟﺴ ﹶﲈ ﹶوات ﹶوﻣ ﹾﻞء ﹾاﻷﹶ ﹾرض ﹶوﻣ ﹾﻞء ﹶﻣﺎ ﺷﺌﹾﺖ ﻣ ﹾﻦ ﹶ ﹾ
اﳊ ﹾﻤﺪﹸ ﹶﲪﹾﺪﹰ ا ﻛﹶﺜﹺ ﹰﲑا ﹶﻃ ﱢﻴ ﹰﺒﺎ ﹸﻣﺒﹶ ﹶﺎرﻛﹰﺎ ﻓﹺ ﹺﻴﻪ«.
از » ﹶر ﱠﺑﻨﹶﺎ ﹶو ﹶﻟ ﹶﻚ ﹾ ﹶ

 -۸ﺳﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺴﺒﯿﺢ در رﮐﻮع.
 -۹ﺳﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺴﺒﺢ در ﺳﺠﺪه.

 -١دﻋﺎی اﺳﺘﻔﺘﺎح دﻋﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻟﺤﺮام و ﻗﺒﻞ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و اﻟﻔﺎظ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ دﻋﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺑﻮھﺮﯾﺮهس رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج وﻗﺘﯽ در ﻧﻤﺎز ﺗﮑﺒﯿﺮ )اﺣﺮام( ﻣﯽﮔﻔﺖ
ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﺗﺤﻪ ﻟﺤﻈﻪای ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻔﺘﻢای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرم
ﻓﺪاﯾﺖ ،در ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد
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ﺮﺸ ِق َوال َﻤﻐ ِﺮ ِب الﻠ ُﻬ َّﻢ �ﻘ ِ� ِﻣ ْﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ» :الﻠﻬﻢ ﺑﺎ ِﻋﺪ ﺑي ِ� و�� ﺧﻄﺎﻳﺎى ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻋﺪت �� الﻤ ِ
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اﻏﺴﻠْ� ِﻣ ْﻦ َﺧ َﻄﺎﻳَ َ
ﺎى ﺑِﺎﺜﻟَّﻠ ِﺞ َوال َﻤﺎ ِء
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ﺲ
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اﺪﻟ
ﻦ
ﻣ
ﺾ
ﺎى ﻛ َﻤﺎ �ﻨَﻰﻘ اﺜﻟﻮب اﻷ�ﻴ
ﺧﻄﺎﻳ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َواﻟ َ َﺮﺒ ِد « »ﺧﺪاوﻧﺪا! ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﺧﻄﺎھﺎﯾﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪاز ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺮق وﻣﻐﺮب

ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪا! ﻣﺮا از ﮔﻨﺎھﺎﻧﻢ ﭘﺎک ﮐﻦ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ از ﭼﺮک و
آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪا! ﻣﺮا از ﺧﻄﺎھﺎﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺮف و آب و ﺗﮕﺮک ﺑﺸﻮی«] .ﻣﺘﻔﻖ
ﻋﻠﯿﻪ[.
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اﺣﮑﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

 -۱۰اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮ »رب اﻏﻔﺮ ﱄ« در ﺟﻠﻮس ﺑﯿﻦ دو ﺳﺠﺪه.

 -۱۱ﺻﻠﻮات در ﺗﺸﮫﺪ آﺧﺮ ﺑﺮ آل ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و دﻋﺎی ﺑﻌﺪ از آن.
ﺳﻨﺖھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ھﯿﺌﺎت ﻧﻤﺎز:
 -۱ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﺳﺖھﺎ در ھﻨﮕﺎم ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام آﻏﺎزﯾﻦ ﻧﻤﺎز.
 -۲ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﺳﺖھﺎ در ھﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﺑﻪ رﮐﻮع .
 -۳ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﺳﺖھﺎ در ھﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻦ از رﮐﻮع.
١
 -۴ﻗﺮار دادن دﺳﺖ راﺳﺖ ﺑﺮ روی دﺳﺖ ﭼﭗ روی ﺳﯿﻨﻪ .
 -۵ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪه.
 -۶ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﯿﻦ دو ﭘﺎ ھﻨﮕﺎم ﻗﯿﺎم.
 -۷ﮔﺮﻓﺘﻦ زاﻧﻮھﺎ ﺑﺎ ﮐﻒ دﺳﺖھﺎ ھﻨﮕﺎم رﮐﻮع.
 -۸ﺗﻤﮑﯿﻦ أﻋﻀﺎی ﺳﺠﻮد ﺑﺮ زﻣﯿﻦ.
 -۹ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺎزوھﺎ از ﭘﮫﻠﻮ ،و ﺷﮑﻢ از رانھﺎ ،و رانھﺎ از ﺳﺎق ﭘﺎ ،و
ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ،و ﭼﺴﭙﺎﻧﺪن ﭘﺎﺷﻨﻪی ﭘﺎھﺎ ﺑﻪ ھﻢ
و ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن آرﻧﺞھﺎ از زﻣﯿﻦ ،و ﻗﺮار دادن ﺳﺮ ﺑﯿﻦ دو ﮐﻒ دﺳﺖ.
١
 -۱۰اﻓﺘﺮاش  ٢در ﺟﻠﻮس ﺑﯿﻦ دو ﺳﺠﺪه ،و در ﺗﺸﮫﺪ اول  ،وﺗﻮرک در
 -١اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﺤﻞ ﺑﺴﺘﻦ دﺳﺖھﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ؛ ﺣﻨﻔﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﻧﺎف
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﻻی ﻧﺎف و زﯾﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ
روی ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﻨﺎف ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺿﻌﯿﻔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ھﯿﭽﯿﮏ از رواﯾﺖھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد آنھﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺑﻪ ﺻﺤﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،رواﯾﺖ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ از واﺋﻞ ﺑﻦ ﺣﺠﺮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺻﻠﻴﺖ

ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ ج و وﺿﻊ ﻳﺪه اﻴﻟﻤ� ﻰﻠﻋ ﻳﺪه اﻟيﺮﺴى ﻰﻠﻋ ﺻﺪره« ]اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ.[۴۷۹ :
ﯾﻌﻨﯽ» :ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪم درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﻒ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ
روی ﮐﻒ دﺳﺖ ﭼﭗ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮ روی ﺳﯿﻨﻪی ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮد«.
 -٢ﻧﺼﺐﻧﻤﻮدن ﭘﺎی راﺳﺖ و رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﻮدن اﻧﮕﺸﺘﺎن آن و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﭘﺎی ﭼﭗ.

ﻓﺘﺎوی در ﻣﻮرد ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

١٤١

ﺗﺸﮫﺪ دوم.
 -۱۱ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺖھﺎ ﺑﺮ روی رانھﺎ در ﺟﻠﻮس ﺑﯿﻦ دو ﺳﺠﺪه ،و در
ﺗﺸﮫﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ راﺳﺖ را ﺑﺒﻨﺪد ﻓﻘﻂ
اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۱۲ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﺳﺖھﺎ در ھﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻦ از ﺗﺸﮫﺪ اول.
 -۱۳رو ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭼﭗ ھﻨﮕﺎم ﺳﻼم دادن.
اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪهی ﻓﻮق ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ واﺟﺐ وﻟﯽ ﻧﺰد دﯾﮕﺮی ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﺑﻠﻌﺲ،ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﻘﮫﯽ ﻣﺒﺴﻮط اﺳﺖ .واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ.

 -١دراز ﮐﺸﯿﺪن ﭘﺎی ﭼﭗ زﯾﺮ ﭘﺎی راﺳﺖ و ﻧﮫﺎدن ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎه ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،و ﻧﺼﺐ ﮐﺮدن ﭘﺎی
راﺳﺖ و رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﻮدن اﻧﮕﺸﺘﺎن آن.

ﺳﺨﻦ آﺧﺮ
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪی اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪی ﮐﻮﺗﺎه و ﻓﺘﺎوای ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﻮرد اﺣﮑﺎم
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،از ﺧﺪاوﻧﺪأ در آﻧﭽﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮدی اوﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ
ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ،و اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺶ در دﯾﻦ و ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ،
ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ او ﺷﻨﻮای اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .و از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﯾﺰ آرزوی
دﻋﺎی ﺧﯿﺮ دارﯾﻢ.
وﺻﲆ اﷲ وﺳﻠﻢ وﺑﺎرك ﻋﲆ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﲆ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ اﲨﻴﻌﻦ.

ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ:
اﻟﻒ :ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
 33» -۱ﺳﺒﺒ ﹰﺎ ﻟﻠﺨﺸﻮع ﰲ اﻟﺼﻼة« ،ﺗﺎﻟﯿﻒ :ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻨﺠﺪ.

» -۲اﳋﺸﻮع ﰲ اﻟﺼﻼة ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ و أﺳﺒﺎﺑﻪ« ،ﺗﺎﻟﯿﻒ :أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺧﻄﯿﺐ.
» -۳اﳋﺸﻮع ﻓﯽ اﻟﺼﻼة« ،ﺗﺎﻟﯿﻒ :ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺎر اﻟﻠﻪ آل ﺟﺎر اﻟﻠﻪ.

 -۴ب :ﺑﺨﺶ ﻓﺘﺎوای در ﻣﻮرد ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ:
 -۵ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی و رﺳﺎﺋﻞ ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ،ﺟﻠﺪ ﭼﮫﺎردھﻢ ،ﺑﺎب
ﺳﺠﻮد ﺳﮫﻮ.
» -۶ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء« ،ﺗﺎﻟﯿﻒ :ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ.

» -۷ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ وادﻟﺘﻪ« ،ﺗﺎﻟﯿﻒ :اﺑﻮﻣﺎﻟﮏ ﮐﻤﺎل ﺑﻦ اﻟﺴﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ.

 -۸ﺳﺎﯾﺖ ﻋﺮﺑﯽ »اﻹﺳﻼم ﺳﻮال ﺟﻮاب« ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ :ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﻟﺢ
ﻣﻨﺠﺪ.

