 ‐ 263252ﭼﻮﻧ ﻧﻤﺎز ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰد
ﺳﻮال
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟ آﯾﺎ در ﻫﻤﮥ ﻧﻤﺎزش
ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﯾﺎ در ﻫﻤﮥ ﻧﻤﺎز ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﻗﺎﻋﺪه در واﺟﺒﺎت و ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را در ﺗﻮاﻧﺶ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و آﻧﭽﻪ در ﺗﻮاﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ از
او ﺳﺎﻗﻂ ﻣﺷﻮد و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﺴﺘﺎده ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﻧﻤﺎزش را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ در
ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ رﮐﻮع ﺑﺮود و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺶ ﺧﻢ ﻣﺷﻮد.
و اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﺠﺪه ﻣﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻧﺸﯿﻨﺪ )ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺻﻨﺪﻟ (ﺳﭙﺲ
ﺑﺮای ﺳﺠﺪه ﺧﻢ ﻣﺷﻮد.
و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ دوﺑﺎره ﺑﺮﺧﯿﺰد ﻧﻤﺎزش را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺮای رﮐﻮع ﺧﻢ ﻣﺷﻮد و ﺑﺮای ﺳﺠﺪه در
ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﺠﺪه ﻣﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای رﮐﻮع ﺧﻮدش را ﺧﻢ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺳﺠﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﮐﻮع ﺧﻢ ﻣﺷﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎزﮔﺰار اﻣﺮ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ را اﺟﺮا ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻓَﺎﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻪ ﻣﺎ اﺳﺘَﻄَﻌﺘُﻢ
]ﺗﻐﺎﺑﻦ[۱۶ :
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)ﭘﺲ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺗﻮاﻧﺘﺎن اﺳﺖ از اﻟﻪ ﭘﺮوا ﺑﺪارﯾﺪ(
و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ را ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:اﮔﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎری اﻣﺮ ﮐﺮدم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮان ﺧﻮد آن را
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۷۲۸۸و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۳۳۷
در ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﻣﺎﻟ آﻣﺪه اﺳﺖ :و اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ وﻟ اﮔﺮ ﺳﺠﺪه ﮐﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﯾ رﮐﻌﺘﺶ را
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﻧﺸﯿﻨﺪ.
ﺧﺮﺷ در ﺷﺮح آن ) (۲۹۸ /۱ﻣﮔﻮﯾﺪ»:ﯾﻌﻨ :اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﮥ ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﯿﺎم و ﻗﺮاﺋﺖ و رﮐﻮع و
ﺳﺠﻮد و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای رﮐﻌﺖ دوم ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ او رﮐﻌﺖ ﻧﺨﺴﺖ
را اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ادا ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻘﯿﮥ ﻧﻤﺎزش را ﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮐﻨﺪ .ﻟﺨﻤ و ﺗﻮﻧﺴ و اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ رای
ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ.
و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﻫﻤﮥ ﻧﻤﺎزش را اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﺎ اﺷﺎره )در رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد( ﻣﺧﻮاﻧﺪ ،ﺟﺰ رﮐﻌﺖ
ﭘﺎﯾﺎﻧ ﮐﻪ در آن رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ«.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ) (36738و ).(105356
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﺨﻮاﺑﺪ اﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﻧﻤﺎز ﻣﮔﺰارد و ﺑﺮای رﮐﻮع و
ﺳﺠﻮد و ﺗﺸﻬﺪ اﺷﺎره ﻣﮐﻨﺪ و در ﺣﺎل اﯾﺴﺘﺎده ﻧﻤﺎزش را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣرﺳﺎﻧﺪ.
زﮐﺮﯾﺎی اﻧﺼﺎری ﺷﺎﻓﻌ در أﺳﻨ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ) (۱۴۶ /۱ﻣﮔﻮﯾﺪ:
آﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻗﯿﺎم و ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣاﯾﺴﺘﺪ… زﯾﺮا اﯾﺴﺘﺎدن ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ و اﻓﺰون ﺑﺮ آن اﺳﺖ و ﺑﺮای
رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد در ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺎره ﻣﮐﻨﺪ و ﺗﺸﻬﺪ را اﯾﺴﺘﺎده ﻣﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻤﺧﻮاﺑﺪ.
در ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﻌﺒﺎدي ﻋﻠ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ) (۲۳ /۲آﻣﺪه اﺳﺖ:
و اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎدن ﯾﺎ ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨ ﺑﺪون ﻧﺸﺴﺘﻦ ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،زﯾﺮا اﯾﺴﺘﺎدن ،ﻧﺸﺴﺘﻦ و

4/2

اﻓﺰون ﺑﺮ آن اﺳﺖ و در ﺣﺎل اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺮای رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺶ اﺷﺎره ﻣﮐﻨﺪ… ﺳﭙﺲ اﯾﺴﺘﺎده ﺗﺸﻬﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ و
ﺳﻼم ﻣﮔﻮﯾﺪ و ﻧﻤﺎزش را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣرﺳﺎﻧﺪ و ]در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز[ ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻤﺧﻮاﺑﺪ.
ﺧﺮﺷ ﻣﺎﻟ (۲۹۷ /۱) ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﮐﺴ ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم ﻫﻤﮥ ارﮐﺎن ﺟﺰ اﯾﺴﺘﺎدن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ ﻫﻤﮥ ﻧﻤﺎزش را در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﯿﺎم اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ و ﺑﺮای رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد
اﺷﺎره ﻣﮐﻨﺪ )ﯾﻌﻨ ﺳﺮش را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد ﺧﻢ ﻣﮐﻨﺪ( و ﺑﺮای ﺳﺠﻮدش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻢ ﻣﺷﻮد.
و اﮔﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎدن ﻧﺒﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﮔﺰارد و ﺑﺮای رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد ﮐﻤ ﺧﻢ ﻣﺷﻮد و اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﺠﺪه ﮐﻨﺪ
واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ در اﻟﻤﻐﻨ (۵۷۰ /۲) ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎدن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺰارد.
در ﺣﺎﺷﯿﮥ دﺳﻮﻗ ﻣﺎﻟ (۴۷۵ /۲) آﻣﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎدن ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎز را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﮐﻮع و ﺳﺠﻮدش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣآورد.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮥ ﻧﻤﺎزش را ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﮥ ﻧﻤﺎزش را ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،او ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﮔﺰارد ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ
در ﺑﺮﺧ از ﺣﺎﻻت رﮐﻦ ﻗﯿﺎم را ﺳﺎﻗﻂ ﻣﺳﺎزد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﻧﺎﻓﻠﻪ )ﮐﻪ در آن اﯾﺴﺘﺎدن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ( و ﻧﻤﺎز ﺷﺨﺺ ﻗﺎدر ،ﺑﻪ
اﻣﺎﻣﺖِ اﻣﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﮔﺰارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﯿﺎم را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎﻣﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز
ﻣﮔﺰارد.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:ﻗﯿﺎم ﯾ رﮐﻦ ﺧﻔﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮاﻓﻞ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﺷﻮد و در
ﻓﺮاﯾﺾ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﺷﻮد )ﺷﺮح اﻟﻌﻤﺪة.(۵۱۵ /۴ :
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻫﻨﺎم ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن اﯾﺴﺘﺎدن و ﻧﺸﺴﺘﻦ ،ﻧﺸﺴﺘﻦ اوﻟ اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻘﯿﮥ ارﮐﺎن
ﻧﻤﺎزش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺠﺪه و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﯿﻦ دو ﺳﺠﺪه و ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﺗﺸﻬﺪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎز ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎده
ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﺷﻮد.
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واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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