 ‐ 153750اﻧﻮاع اﻟﺘﻔﺎت )ﭘﺮت ﺷﺪن ﺣﻮاس( در ﻧﻤﺎز
ﺳﻮال
آﯾﺎ اﻟﺘﻔﺎت در ﻧﻤﺎز ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن ﻧﻤﺎز ﻣﺷﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﻟﺘﻔﺎت در ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع اﺳﺖ:
 ‐۱اﻟﺘﻔﺎت و ﭼﺮﺧﺶ ﺳﯿﻨﻪ در ﻧﻤﺎز .ﯾﻌﻨ ﺳﯿﻨﻪی ﺷﺨﺺ از ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع اﻟﺘﻔﺎت ﺑﺎﻋﺚ اﺑﻄﺎل ﻧﻤﺎز
ﻣﺷﻮد ،زﯾﺮا رو ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ از ﺷﺮوط ﺻﺤﺖ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎره ) (65853ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 ‐۲اﻟﺘﻔﺎت ﺑﺎ ﺳﺮ و ﭼﺸﻢ ﯾﻌﻨ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺪن از ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﻮد .اﯾﻦ اﻟﺘﻔﺎت ﻣﺮوه اﺳﺖ ﻣﺮ آﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ آن
ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺣﺎﺟﺘ ﭼﺸﻤﺎن ﯾﺎ ﺳﺮش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﺮ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪ ﺛﻮاب ﻧﻤﺎزش ﮐﻢ ﻣﺷﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
در اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﯿﻬﺔ ) (۱۰۹ /۲۷آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﺮوه ﺑﻮدن اﻟﺘﻔﺎت در ﻧﻤﺎز اﺧﻼﻓ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻋﺎﯾﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ درﺑﺎرهی اﻟﺘﻔﺎت ]و ﭘﺮت ﺷﺪن ﺣﻮاس[ در ﻧﻤﺎز ﭘﺮﺳﯿﺪم؛ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻦ ﻧﻮﻋ ﺳﺮﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن از ﻧﻤﺎز
ﺑﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ )ﺑﺨﺎری(۷۵۱ :
اﯾﻦ ﮐﺮاﻫﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﯿﺎز و ﻋﺬر اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﯿﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮس ﺑﺮ ﺟﺎن و ﻣﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در آن ﺻﻮرت
ﻣﺮوه ﻧﯿﺴﺖ«.
در ﻓﺘﺎوای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻤ ﻓﺘﻮا ) (۲۷ /۷آﻣﺪه اﺳﺖ:
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اﻟﺘﻔﺎت در ﻧﻤﺎز ﻣﺮوه اﺳﺖ و ﺛﻮاب آن را ﮐﻢ ﻣﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴ در ﻧﻤﺎز اﻟﺘﻔﺎت ﻧﻤﻮد واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزش را دوﺑﺎره
ﺑﺨﻮاﻧﺪ زﯾﺮا در اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﻟﺘﻔﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﻄﻼن ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺟﻮاز اﻟﺘﻔﺎت در ﻧﻤﺎز ـ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ـ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺪﯾﺜ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ ) (۴۳۱از ﺟﺎﺑﺮ ـ
رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از ﺑﯿﻤﺎری رﻧﺞ ﻣﺑﺮد؛ ﭘﺲ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ﭘﺸﺖ ﺳﺮ وی ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردﯾﻢ و اﺑﻮﺑﺮ ﺗﺒﯿﺮ او را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺮار ﻣﮐﺮد ،ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن اﻟﺘﻔﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
دﯾﺪﻧﺪ ﻣﺎ اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﻢ؛ آﻧﺎه ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻧﺶ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ؛ ﭘﺲ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
اﺑﻮداود ) (۹۱۶از ﺳﻬﻞ اﺑﻦ اﻟْﺤﻨْﻈَﻠﻴﺔ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﻤﺎز را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻌﺐ اﻟﺘﻔﺎت ﻣﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﺑﻮداود ﻣﮔﻔﺖ :اﯾﺸﺎن ﺳﻮاری را
ﺑﺮای ﻧﻬﺒﺎﻧ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .آﻟﺒﺎﻧ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮداود ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﻟﺘﻔﺎت در ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن از ﺷﯿﻄﺎن رﺟﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم وﺳﻮﺳﻪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد و ﺑﻠﻪ
در ﻫﻨﺎم ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ]ﺣﺮﮐﺖ[ ﺳﺮ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی ﺑﻦ ﺑﺎز ).(۱۳۰ /۱۱
 ‐۳ﻧﻮﻋ ﺳﻮﻣ از اﻟﺘﻔﺎت ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻟﺘﻔﺎت ﺑﺎ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن ﺑﻪ اﻓﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺣﻮاس ﭘﺮﺗ و ﻋﺪم ﺗﺪﺑﺮ در ﻧﻤﺎز ﺷﻮد.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﺪان ﮐﻪ اﻟﺘﻔﺎت ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ:
 ‐۱اﻟﺘﻔﺎت ﺣﺴ ﺑﺪﻧ ﮐﻪ اﻟﺘﻔﺎت ﺑﺎ ]ﺣﺮﮐﺖ[ ﺳﺮ اﺳﺖ.
 ‐۲اﻟﺘﻔﺎت ﻗﻠﺒ ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻪ ﻫﻤﺎن وﺳﻮﺳﻪﻫﺎ و اﻓﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﻣﮔﺬرد و اﯾﻦ ﻣﺸﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﺲ از آن در
اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪاش ﻧﯿﺰ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﮐﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از آن در اﻣﺎن ﻣﻣﺎﻧﻨﺪ! اﯾﻦ اﻟﺘﻔﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن ]از اﺟﺮ[
ﻧﻤﺎز ﻣﺷﻮد ،اﻣﺎ ای ﮐﺎش ﻓﻘﻂ در ﻗﺴﻤﺘ از ﻧﻤﺎز ﺑﻮد! ﺑﻠﻪ اﯾﻦ اﻟﺘﻔﺎت از اول ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز اداﻣﻪ ﻣﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ]ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ[ در ﻣﻮرد آن ﺻﺪق ﻣﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻗﺘ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﻄﺎن از ﻧﻤﺎز ﺑﻨﺪه« اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ).(۷۰ /۳
و اﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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