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اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﺗﺸﻬﺪ ﭘﺎﯾﺎﻧ و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮای آن دو رﮐﻦ از ارﮐﺎن ﻧﻤﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺪون آنﻫﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
در زاد اﻟﻤﺴﺘﻘﻨﻊ در ﺑﯿﺎن ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز آﻣﺪه اﺳﺖ :و ﺗﺸﻬﺪ ﭘﺎﯾﺎﻧ و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮای آن.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺷﺮح آن ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ وی ﮐﻪ و ﺗﺸﻬﺪ ﭘﺎﯾﺎﻧ اﯾﻦ رﮐﻦ دﻫﻢ از ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ آن ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻣﮔﻔﺘﯿﻢ :اﻟﺴﻼم
ﻋﻠ اﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﺎده )ﺳﻼم ﺑﺮ اﻟﻪ از ﺳﻮی ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ( اﻟﺴﻼم ﻋﻠ ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ وﻣﯿﺎﺋﯿﻞ )ﺳﻼم ﺑﺮ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ و ﻣﯿﺎﺋﯿﻞ( اﻟﺴﻼم ﻋﻠ
ﻓﻼن و ﻓﻼن )ﺑﻪ رواﯾﺖ دارﻗﻄﻨ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ( .ﺷﺎﻫﺪ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻟﻔﻆ ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﺮض ﺷﻮد اﺳﺖ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﻮﯾﺪ :ﺗﺸﻬﺪ اول ﻫﻢ ﺗﺸﻬﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ آن را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ و ﺑﺎ ﺳﺠﺪۀ
ﺳﻬﻮ ﺟﺒﺮان ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺣﻢ واﺟﺒﺎت اﺳﺖ ]ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﺑﺎ ﺳﺠﺪۀ ﺳﻬﻮ ﺟﺒﺮان ﻣﺷﻮﻧﺪ[ ﻣﺮ ﺗﺸﻬﺪ دوم ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺸﻬﺪ اول ﻧﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻧﻪ ،زﯾﺮا اﺻﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺗﺸﻬﺪ ﻓﺮض ﺑﻮده اﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪ اول ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺖ از ﻓﺮض ﺑﻮدن ﺧﺎرج ﺷﺪه ﭼﺮا ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ وﻗﺘ] از روی ﺳﻬﻮ[ ﺗﺮﮐﺶ ﮐﺮد آن را ﺑﺎ ﺳﺠﺪۀ ﺳﻬﻮ ﺟﺒﺮان ﮐﺮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺸﻬﺪ دوم ﺑﺮ ﻫﻤﺎن
ﻓﺮض ﺑﻮدن ﺧﻮد اﺳﺖ و رﮐﻦ ﺑﺎﻗ ﻣﻣﺎﻧﺪ.
و آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮای آن اﯾﻦ رﮐﻦ ﯾﺎزدﻫﻢ از ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮای ﺗﺸﻬﺪ ﭘﺎﯾﺎﻧ ،ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﻓﺮض
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺳﺠﺪه ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و ﺗﺸﻬﺪ را اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻓ و ﻣﺠﺰی ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﯾ رﮐﻦ را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﯾﻌﻨ ﻧﺸﺴﺘﻦ
ﺑﺮای ﺗﺸﻬﺪ را و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺧﻮد ﺗﺸﻬﺪ ﻫﻢ در ﺣﺎل ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮای آن ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦ
را ﺑﻪ ﺗﺸﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺗﺎ از آن ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻦ ادا ﺷﻮد« )اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ.(۳۰۹ /۳ :
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ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﻗﺎﻋﺪه در ﻣﻮرد ﮐﺴ ﮐﻪ رﮐﻨ از ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮐﺮده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ارﮐﺎن ،ﻻزمﺗﺮ و ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪﺗﺮ از واﺟﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ آن از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﮐﻪ رﮐﻦ ﺑﺎ ﺳﻬﻮ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﺷﻮد و واﺟﺒﺎت ﺑﺎ ﺳﻬﻮ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﺷﻮد و ﺳﺠﻮد ﺳﻬﻮ آن را ﺟﺒﺮان ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻼف ارﮐﺎن؛ ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ رﮐﻨ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ آنﮐﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﺪ.
و ﻣﮔﻮﯾﺪ :دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ارﮐﺎن ﺑﺎ ﺳﺠﺪۀ ﺳﻬﻮ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ وﻗﺘ در ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ ﯾﺎ
ﻋﺼﺮ ﭘﺲ از دو رﮐﻌﺖ ﺳﻼم داد] ،ﺑﻌﺪ از آن[ ﮐﺎﻣﻠﺶ ﮐﺮد و آنﭼﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد اﻧﺠﺎم داد و آنﭼﻪ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﺟﺎ آورد و ﺳﺠﺪۀ ﺳﻬﻮ را اﻧﺠﺎم داد و اﯾﻦ دال ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ارﮐﺎن ﺑﺎ ﺳﻬﻮ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ اﻧﺠﺎﻣﺶ داد )اﻟﺸﺮح
اﻟﻤﻤﺘﻊ.(۳۲۳ ،۳۱۵ /۳ :
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﺸﻬﺪ ﭘﺎﯾﺎﻧ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ و ﺳﻼم دﻫﺪ اﮔﺮ ﻣﺪﺗ ﻃﻮﻻﻧ از ﻧﻤﺎزش ﻧﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﻣﮔﺮدد و ﻣﻧﺸﯿﻨﺪ و
ﺗﺸﻬﺪ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ و ﺳﻼم ﻣدﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﺠﺪۀ ﺳﻬﻮ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ و دوﺑﺎره ﺳﻼم ﻣﮔﻮﯾﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺪﺗ ﻃﻮﻻﻧ از
ﻧﻤﺎزش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎزش را دوﺑﺎره ادا ﻣﮐﻨﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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