 ‐ 139988در ﻫﻨﺎم ﺳﺠﺪه دﺳﺘﺶ را ﺑﺮای ﺧﺎراﻧﺪن ﺧﻮد از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ
اﺳﺖ؟
ﺳﻮال

اﮔﺮ ﮐﺴ در ﻫﻨﺎم ﺳﺠﺪه دﺳﺘﺶ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺶ را ﮐﻤ از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺬارد و ﺳﺠﺪهاش را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ
اﯾﻦ ﻧﻤﺎزش را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ؟ ﻣﺜﻼ :ﻫﻨﺎم ﺳﺠﺪه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺟﺎﯾ از ﺑﺪﻧﺶ را ﺧﺎرش دﻫﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﯾ از دﺳﺘﺎﻧﺶ را از
زﻣﯿﻦ ﺑﺮﻣدارد ،آﯾﺎ ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﺎز ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آن را
اﻋﺎده ﮐﻨﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﻋﻀﻮی ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻧﻤﻮده ﺳﺠﺪه ﮐﺮد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ
ﺑﺨﺎری ) (۸۱۲و ﻣﺴﻠﻢ ) (۴۹۰از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﺮ ﺷﺪهام ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻔﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺠﺪه ﮐﻨﻢ :ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧ ـ و ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﯿﻨ اﺷﺎره ﮐﺮد ـ و دو دو دﺳﺖ و دو زاﻧﻮ و
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی دو ﭘﺎ.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۰۸ /۴ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﮔﺮ در ]ﻗﺮار دادن[ ﯾ از اﻋﻀﺎ اﺧﻼل ﮐﻨﺪ ﻧﻤﺎزش درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺑﻦ رﺟﺐ ﺣﻨﺒﻠ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) ۱۱۴ /۵ـ  (۱۱۵ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ اﻋﻀﺎ دال ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮل اﺳﺖ و اﻣﺮ ﺑﺮای وﺟﻮب اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﮐﺴ ﮐﻪ ﯾ از اﻋﻀﺎی ﺳﺠﺪه را در ﻫﻤﮥ ﻣﺪت ﺳﺠﺪه ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺬارد ﻧﻤﺎزش درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
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اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ آن را ﻣﺪﺗ ﮐﻮﺗﺎه از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﺎزش ان ﺷﺎء اﻟﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
از ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ:
ﮐﺴ ﮐﻪ ﯾ از اﻋﻀﺎی ﺳﺠﺪه را در ﺣﯿﻦ ﺳﺠﺪه از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ﺣﻢ ﮐﺎرش ﭼﯿﺴﺖ؟
وی ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ داد:
ﻇﺎﻫﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ را در ﻫﻤﮥ ﻣﺪت ﺳﺠﺪه ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻪ دارد ]و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺬارد[ ﺳﺠﺪهاش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺳﺠﺪه
ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد ﻧﻤﺎزش ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺪت اﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﮐﻪ ﺑﺎ ﯾ از ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﭘﺎی دﯾﺮ را ﺑﺨﺎرد،
ان ﺷﺎء اﻟﻪ ﻣﺸﻠ ﻧﺪارد )ﻟﻘﺎءات اﻟﺒﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح(.
اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﺳﺠﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﻋﻀﻮ در ﻫﻤﮥ ﻣﺪت ﺳﺠﺪه واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾ از اﻋﻀﺎ در ﻫﻨﺎم ﺳﺠﺪه ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻪ دﺳﺖ و ﻧﻪ ﭘﺎ و ﻧﻪ ﺑﯿﻨ و ﻧﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﯾ از اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﻋﻀﻮ .و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻫﻤﮥ ﻣﺪت
ﺳﺠﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷ ﺳﺠﺪهاش درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﯾ از اﻋﻀﺎی ﺳﺠﺪه ﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺳﺠﺪه ﺑﺮ آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد،
ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ در اﺛﻨﺎی ﺳﺠﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﯾ ﭘﺎ ،ﭘﺎی دﯾﺮ را ﺑﺨﺎرد ،اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﻧﻤﺎزش
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ رﮐﻦ را در ﻗﺴﻤﺘ از ﺳﺠﺪه ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻋﺒﺮت ﺑﻪ اﻋﻢ و اﮐﺜﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﺣﺎل ﺳﺠﺪه ﺑﺮ ﻫﻔﺖ
ﻋﻀﻮ ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ رای اﺣﺘﯿﺎط آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾ از اﻋﻀﺎی ﺳﺠﺪه را از زﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪارد و ﺻﺒﺮ
ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﻣﺜﻼ دﺳﺘﺶ ﯾﺎ راﻧﺶ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺶ ﺧﺎرش داد اﻧﺪﮐ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﺳﺠﺪه ﺑﺮﺧﯿﺰد« )اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ.(۳۷ /۳ :
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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