 ‐ 610ﺗﻮﺑﻪی ﺗﺎرک ﻧﻤﺎز
ﺳﻮال
ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از زﻧﺪﮔام را ﺑﻧﻤﺎز ﺑﻮدهام و ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدهام و ﻧﻤﺎزم را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآورم .ﺣﻢ
ﺳﺎلﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﻤﺎز ﺑﻮدهام ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺮک ﻧﻤﺎز ﺗﻮ را ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾﺖ در
وﻗﺘﺶ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎش و ﻧﻮاﻓﻞ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎور ﺗﺎ ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻓﺮﺿ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﻧﺪهای ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ
از ﺣﺮﯾﺚ ﺑﻦ ﻗَﺒﯿﺼﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪم و ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﮐﺮدم ﮐﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﺮاﯾﻢ ﻫﻢﻧﺸﯿﻨ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺮار ده.
ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﻧﺰد اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اﻟﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪام ﮐﻪ ﻫﻢﻧﺸﯿﻦ ﺻﺎﻟﺤ روزیام ﮔﺮداﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺣﺪﯾﺜ را ﮐﻪ از
رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺷﻨﯿﺪهای ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻮد رﺳﺎﻧﺪ .اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ :از
رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﻮد :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻤﻠ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ درﺑﺎرهاش ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار
ﻣﮔﯿﺮد ﻧﻤﺎز اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﻧﯿ ﺑﻮد رﺳﺘﺎر و ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه و اﮔﺮ ﺗﺒﺎه ﺑﻮد زﯾﺎن و ﺧﺴﺮان دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ از ]ﻧﻤﺎز[
ﻓﺮﯾﻀﻪاش ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﺑﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﺑﻨﺪهام ﭼﯿﺰی از ]ﻧﻤﺎز[ ﺗﻄﻮع دارد ،ﭘﺲ ﺑﺎ آن ﻫﺮﭼﻪ از ﻧﻤﺎز
ﻓﺮﺿﺶ ﮐﻢ ﺑﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ دﯾﺮ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ) .(۴۱۳ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۲۰۲۰
اﺑﻮاود ﻧﯿﺰ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﺣﯿﻢ ﺿﺒ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ و ﺑﺎ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه دﯾﺪار ﻧﻤﻮد .او ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ اﻇﻬﺎر ﻧﺴﺐ
ﻧﻤﻮد و ﻣﺮا در ﻧﺴﺐ ﺧﻮد وارد ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ای ﺟﻮان ،آﯾﺎ ﺣﺪﯾﺜ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻮﯾﻢ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﻪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ!
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻢ آن را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺮدم در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از
اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ .ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﺟﻞ و ﻋﺰ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺧﻮد داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻪاش
ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻤﺎز ﺑﻨﺪهام را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎﻣﺶ داده ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی
از آن ﮐﻢ ﺑﻮد ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﺑﻨﺪهام ﻧﻤﺎز ﺗﻄﻮع )ﻣﺴﺘﺤﺐ( دارد؟ ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺘﺤﺒ داﺷﺖ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺮای ﺑﻨﺪهام
ﻓﺮﯾﻀﻪاش را ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺤﺒﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ دﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺷﻮد ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۲۵۷۱
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