 ‐ 39676ﺣﻢ درود ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﺗﺸﻬﺪ ﻧﻤﺎز
ﺳﻮال
اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺧﯿﻠ ﺳﺮﯾﻊ ﺳﻼم ﻣﮔﻮﯾﺪ و ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣرﺳﺎﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﺗﺸﻬﺪ ﻫﺴﺖ و ﭘﯿﺶ از
آنﮐﻪ ﺗﺸﻬﺪ دوم )درود اﺑﺮاﻫﯿﻤ (را ﺑﻮﯾﻢ ﺳﻼم ﻧﻤﺎز را ﻣﮔﻮﯾﺪ .آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﯾﺎ آنﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻦ ﺗﺸﻬﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤ اﻟﺰاﻣ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرۀ ﺣﻢ درود ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﺗﺸﻬﺪ در ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﻮلاﻧﺪ .ﺑﺮﺧ آن را رﮐﻦ ﻧﻤﺎز داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎز ﺑﺪون آن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﺧ آن را واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮﺧ دﯾﺮ ﻣﺴﺘﺤﺒﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻪ واﺟﺐ.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻗﻮل ﺳﻮم را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و در ﺷﺮح زاد اﻟﻤﺴﺘﻘﻨﻊ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»درود ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﯾﻌﻨ در ﺗﺸﻬﺪ ﭘﺎﯾﺎﻧ ﮐﻪ رﮐﻦ دوازدﻫﻢ از ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.
دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم
ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ درود ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻮﯾﯿﺪ :اﻟﻠﱠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠ ﻣﺤﻤﺪٍ  ،وﻋﻠ آل ﻣﺤﻤﺪٍ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺘﻀ وﺟﻮب
اﺳﺖ و اﺻﻞ در وﺟﻮب آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮض اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗﺮک ﺷﻮد ﻋﺒﺎدت ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺷﻮد .ﻓﻘﻬﺎ ـ رﺣﻤﻬﻢ اﻟﻪ ـ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺎﻣﻞ ﮐﻨ از آن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﺷﻮد ﮐﻪ درود ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رﮐﻦ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
ﺻﺤﺎﺑﻪ درﺑﺎرۀ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ درود ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ؟ ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ آﻧﺎن را راﻫﻨﻤﺎﯾ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :اﻣﺮ در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯿﺪ ...دال ﺑﺮ وﺟﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ از روی ارﺷﺎد و
آﻣﻮزش اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ دﻟﯿﻞ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﻣﺮ ﺑﻪ درود ﺑﺮ اﯾﺸﺎن در ﻧﻤﺎز ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
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آن اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺷﻮد و اﮔﺮ دﻟﯿﻞ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دال ﺑﺮ وﺟﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ آنﮐﻪ دال ﺑﺮ رﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺶ
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﻗﻮل ﻧﺨﺴﺖ :اﯾﻦ درود رﮐﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﻮل ﻣﺸﻬﻮر از ﻣﺬﻫﺐ ]اﻣﺎم اﺣﻤﺪ[ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎز ﺑﺪون آن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻗﻮل دوم :واﺟﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ رﮐﻦ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﺑﺎ ﺳﺠﺪۀ ﺳﻬﻮ ﺟﺒﺮان ﻣﺷﻮد.
آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯿﺪ :اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠ ﻣﺤﻤﺪ ...اﺣﺘﻤﺎل دارد از روی اﯾﺠﺎب ﺑﺎﺷﺪ و
اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ از روی ارﺷﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻤﺗﻮان آن را رﮐﻨ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺪون آن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻗﻮل ﺳﻮم :درود ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،و واﺟﺐ و رﮐﻦ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ رواﯾﺘ از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ اﺳﺖ و اﮔﺮ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﺪ آن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ادﻟﻪای ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ آن را واﺟﺐ ﻣداﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ و
آن را رﮐﻦ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻞ آﺷﺎر دال ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺒﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ و اﺻﻞ ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ ذﻣﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻗﻮل ـ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ دﻟﯿﻠ ﺟﺰ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎ رﺣﻤﻬﻢ اﻟﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﻗﻮل راﺟﺢﺗﺮ اﺳﺖ
زﯾﺮا ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﺒﺎدت را ﺑﺎﻃﻞ و ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ آن ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﯾ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻣﻨﻈﻮر از آن اﯾﺠﺎب ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ارﺷﺎد« )اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ۳۱۰ /۳ :ـ .(۳۱۲
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﻤﺎز ﺑﺪون آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺎم و دﯾﺮ اﻣﺎﻣﺎﻧ را ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ را ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﻔﺮط ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﻤدﻫﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ
آﻧﺎن اﻗﺘﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﻤﺎزﺷﺎن را ﮐﺎﻣﻞ ادا ﮐﻨﻨﺪ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮد.
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻞ ﺻﺮﯾﺢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎم در ﻧﻤﺎزش ﺗﺄﻧ و آراﻣﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آنﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ واﺟﺒﺎت و
ﺑﺮﺧ از ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻣﺮوه اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻗﺪر ﺳﺮﯾﻊ ﻧﻤﺎز را ادا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻌﻨﺎی اﺣﺎدﯾﺚ اﯾﻦ ﺑﺎب واﺿﺢ اﺳﺖ ـ ﯾﻌﻨ اﺣﺎدﯾﺜ ﮐﻪ در آن اﻣﺎم اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ـ و آن اﻣﺮ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﻤﺎز
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اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻠ ﮐﻪ در ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻧﻤﺎز اﺧﻼل ﻧﺸﻮد.
در اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ ) (۲۴۳ /۱۴آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﻌﻨ آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﻤﺎل اﮐﺘﻔﺎ ﺷﻮد و واﺟﺒﺎت و ﺳﻨﺖﻫﺎ ادا ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ را
ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ.
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﺨﻔﯿﻒ ]و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻧﻤﺎز[ ﺑﺮای ﻫﺮ اﻣﺎﻣ ﻣﻮرد اﺟﻤﺎع اﺳﺖ و ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﻤﺎل اﺳﺖ
)ﯾﻌﻨ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ( اﻣﺎ ﺣﺬف و ﻧﻘﺼﺎن ،ﺧﯿﺮ… ﺳﭙﺲ ﻣﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرۀ اﺳﺘﺤﺒﺎب
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫ را اﻣﺎﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ اﺧﺘﻼﻓ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪام اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮط ﻣﺎ ﯾﻌﻨ ﮐﺎﻣﻞ ادا ﮐﺮدن.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ )اﻟﻤﻐﻨ (۳۲۳ /۱ :ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻗﺮاﺋﺖ و ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺗﺸﻬﺪ را ﻣﺮﺗﻞ ]و ﺷﻤﺮده ﺷﻤﺮده[ ﺑﻮﯾﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او
ﻧﻤﺎز ﻣﮔﺰارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ زﺑﺎﻧﺸﺎن ﺳﻨﯿﻦ اﺳﺖ آن را ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و رﮐﻮع و ﺳﺠﻮدش را ﻃﻮری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺷﻮد ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼ و آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎﻣﺶ دادهاﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮد و ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم
داد ﮐﺎرش ﻣﺮوه اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻋﻬﺪهاش اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ.
در اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ ) (۲۱۳ /۶آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻋﺠﻠﻪ ﻣﺮوه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ آنﭼﻪ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻦ ﺗﺴﺒﯿﺢ
در رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد و اﻧﺠﺎم آنﭼﻪ در ﺗﺸﻬﺪ ﭘﺎﯾﺎﻧ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در رﺳﺎﻟﺔ ﻓ أﺣﺎم اﻟﺼﯿﺎم واﻟﺰﮐﺎة واﻟﺘﺮاوﯾﺢ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﻣﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻔﺮط ﻧﻤﺎز ﻣﮔﺬارﻧﺪ ﺧﻼف ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ اﺧﻼل در ﯾ
واﺟﺐ ﯾﺎ رﮐﻦ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن ﻧﻤﺎز ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﺎﻣﺎن در ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺗﺎﻧ و آراﻣﺶ ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻄﺎﯾ از ﺳﻮی آﻧﺎن اﺳﺖ زﯾﺮا اﻣﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻧﻤﺎز
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ﻧﻤﮔﺰارد ﺑﺮای ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﺮی اﻣﺎﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺎم ﻣﺮوه اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﺳﺮﯾﻊ ﻧﻤﺎز ﺑﺰارد ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮﻣﯿﻦ از اﻧﺠﺎم آنﭼﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ«.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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