 ‐ 9307ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟ ﻧﻤﺎز ﻣﮔﺰارﻧﺪ
ﺳﻮال
ﺑﺴﯿﺎر در ﺑﺮﺧ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﻨﺪﻟﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺑﺮﺧ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﺎم ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﯾﺎ ﺗﺮاوﯾﺢ را
ﺑﺮ روی آن ادا ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﻢ ﻧﻤﺎز اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﯾﺴﺘﺎدن در ﻧﻤﺎز رﮐﻦ اﺳﺖ و ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎزش از آﻏﺎز ﺗﺒﯿﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺪون ﻋﺬر ﺷﺮﻋ ﻧﺎﯾﺴﺘﺪ ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻗُﻮﻣﻮاْ ﻟﻪ ﻗَﺎﻧﺘﻴﻦ
]ﺑﻘﺮه[۲۳۸ :
)و ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ اﯾﺴﺘﯿﺪ(.
ﻗﯿﺎم ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻓﺮض رﮐﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ اﯾﺴﺘﺎدن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﻏﯿﺮ
واﺟﺐ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﻧﺼﻒ اﺟﺮ را دارد.
اﻣﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ رﮐﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﺎز ﻓﺮض اﺳﺖ ،ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﺴﺘﺎده ﻧﻤﺎز
ﺑﺰار ﺑﺨﺎری ).(۱۰۶۶
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﻤﺎز ﻧﺎﻓﻠﻪ را ﺑﺮ روی ﻣﺮﮐﺒﺶ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآورد اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض را ادا ﮐﻨﺪ از
ﻣﺮﮐﺒﺶ ﭘﯿﺎده ﻣﺷﺪ ﺑﺨﺎری ) (۹۵۵و ﻣﺴﻠﻢ ) .(۷۰۰ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﮐﻦ ﻗﯿﺎم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض را ادا ﮐﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾ در ﻧﻤﺎز ﻧﺎﻓﻠﻪ ،ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ﻧﺼﻒ اﺟﺮ را دارد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﻮدهاﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ
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]اﺟﺮ[ ﻧﺼﻒ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﮔﺰارﯾﺪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آری اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺨﺸ از ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺴﻠﻢ ).(۷۳۵
اﻣﺎم ﻧﻮوی در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﻤﻮل ﺑﺮ ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ ﻧﺼﻒ اﺟﺮ ﻧﻤﺎز ﺷﺨﺺ اﯾﺴﺘﺎده را ﻣﺑﺮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺗﻮاﻧ از اﯾﺴﺘﺎدن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺰارد اﺟﺮش ﮐﻢ ﻧﻤﺷﻮد
و ﺑﻠﻪ ﺛﻮاﺑﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﻧﻤﺎز ﮔﺰارده .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻓﺮض ،ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾ
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺛﻮاﺑ ﻧﺪارد ﺑﻠﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻣﺷﻮد )ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ.(۲۵۸ /۶ :
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟ ﻣﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﻗﯿﺎم را ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺗﺮک ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾ اﯾﺴﺘﺎدن دارﯾﺪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ آنﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺳﺨﺘ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آزار ﻣﺷﻮد .اﻣﺎ ﺳﺨﺘ ﮐﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺬر ﻧﯿﺴﺖ.
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