
 مقام ومنزلت رکوع درنماز

 

1 

  



 مقام ومنزلت رکوع درنماز

 

2 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
 درنمازرکوع مقام ومنزلت 

 در نماز: رکوع ۀـفـسلف
در   ، خم شدناشدر برابرپروردگار مسلمان  نسانی يک او زيباترين نشانه تواضع و فروتناولين 

 .برابر او (رکوع) و تعظيم کردن به او است
  ۀاز سور پسنمازگزار ركوع در نماز عبارت ازآن است كه علماء در تعريف، رکوع ميفرمايند که: 

و عظمت الهی به نيت تعظيم و فروتنى در برابر فرمان  بعد ازآن، ۀقرائت يک سور فاتحه و
ها به زانوها برسد، كمر صاف باشد، گردن كشيده  كه دست د، تا حدى خم شوبا عظمت پروردگار

 باشد. 
همتايی تو، سرو  دارد و در برابر بزرگی و بی ، يعنی کبريايی تو ما را به تعظيم وا میدشو خم می

 .شکند قامتمان می
مديم: رکوع نشانة خضوع و خشوع است و از صفات مؤمنان شمرده شده آکه گفته همان طوری 

 فرمايد: ، چنان که قرآن کريم در توصيف مؤمنان می است
سوره ( »   ءاَمنوا ارَکعوا واسُجدوا واعبُدوا َربَُّکم وافعَلوا الَخيَر لَعَلَُّکم تُفِلحون َيـَاَيَُّها الَّذين « 

ايد رکوع کنيد و سجود بجا آوريد و پروردگارتان را عبادت  ايمان آوردهای کسانی که (. )٧٧: حج
 ).کنيد و کار نيک انجام دهيد تا رستگار شويد

نمازگزار وقت  به ركوع خم مى گردد در حقيقت با عمل خود به ذلّت و خواريش و با ذكر ركوع به 
اين بهترين نوع  گفتيم ،طوريکه اعتراف و اقرار مى كند. بزرگ اش عظمت و كبريائى خداوند 

را به عظمت و  هللا است. به همين خاطر كه او  با عظمت پروردگاراش  در مقابل مقام  بنده تواضع 
   د.نيز او را در نزد بندگان عزت و بزرگى مى بخش پروردگار با عظمت بزرگى ياد كرد 

موقعی كه ادب خضوع هر چند كه قرب كامل در سجده حاصل مى شود ولی تا علماء  ميگويند که: 
در ركوع كامل نگردد، قرب مطلق بدست نمی آيد چون نقص در هر جزئى به كل سرايت مى كند. 

هركس كه وضوء و ركوع و خشوعش در نماز «چنانچه از پيامبرصلى هللا عليه وسلم نقل شده كه: 
 .»كامل نباشد نمازش ناقص است

معنى و حقيقت اّولى را به جاى آورد  ركوع مرحله اّول است وسجود مرحله دّوم، هركس كه
دّومى را يافته. پس بايد كه ركوع با خضوع و خشوع كامل باشد تا سجده به تَبَع آن كامل   شايستگى

 .گردد
 هيئت وشکل رکوع:

رسول  مراجعه مينمايم :د  روايت گرديده است وحديثی که از ابو داو به  درمورد هيئت وشکل رکوع
آنگاه دستهايش را به همان  ، بعد از اتمام قرائت، اندکی سکوت مينمود   سلمهللا صلی هللا عليه و 

  .برد سپس تکبير ميگفت و به رکوع ميرفتـ، باال ميباال ميگردکه در تکبير اولی ترتيب 
نماز هيچ  برايش گفت:نماز را درست نميخواند يعنی شخصيکه   (مسيیء الصالة)آن شخصی و به 

که خداوند فرموده، وضوءی کامل بگيرد، سپس ييک از شما درست نخواهد بود، مگر آن طور 
تکبير بگويد و خدا را سپاس و ستايش کند و آن قدر از قرآن که برايش ميسر باشد تالوت نمايد، 
از  سپس تکبير بگويد و به رکوع برود و دستهايش را بر روی زانوهايش بگذارد طوری که هر يک

   مفاصل بدنش آرام گيرد (روايت ابوداود و نسائی).
  کيفيت رکوع کردن:

رسول هللا صلی هللا عليه و  محدثين در مورد کيفيت رکوع پيامبر صلی هللا عليه وسلم مينويسند که :
  هنگام رکوع، دو کف دست خود را بر روی زانوهايش قرار ميداد (روايت بخاری).   سلم
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نيز دستور ميداد که چنين کنند (متفق عليه) همانطور که شرح آن در  کرام خويشو به اصحاب 
  .به تفصيل  بيان گرديده است » مسيیء الصالة«حديث 

آنها را در  طوريکه دستهايش را محکم بر روی زانوها قرار ميداد، پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، 
  پنجه گرفته بود (روايت بخاری).

إذا رکعت فضع راحتيک علی «از ميگذاشت (روايت ابوداود).  عين حال، انگشتانش را برو د
(روايت ابن خزيمه و ابن » ثّم فّرج بين أصابعک، ثّم امکث حتّی يأخذ کّل عضٍو مأخذه  رکبتيک،

حبان) (هر گاه رکوع نمودی، دو کف دستهايش را بر روی زانوهايت قرار بده، و انگشتانت را باز 
  و مفاصل بدنت از حرکت باز ايستد، در رکوع بمان).بگذار و به مقداری که اعضاء 

حتی الوسع کوشش ه ميداشت واهنگام رکوع، آرنج دستهايش را از پهلوهايش دور نگپيامبر اسالم 
ثم رکع فوضع يديه علی رکبتيه کانه قابض عليهما «  نچسبند  ميگرد که آرنج هايش به پهلويش 

آنحضرت رکوع کرد پس نهاد دستهای خود را بر زانو ها گويا » ( ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه  
زانو ها راقبض کرده بود  وهردو دست را از هردو پهلوی خود دور گذاشت  ) ( ترمذی جلد اول 

  ).  ٧۶افتتاح الصلوه ، مشکوه صفحه  باب  ١١۴و داود جلد اول صفحه ب، ا  ٣۵صفحه 
  حالت کمر در رکوع:

به هنگام رکوع، کمرش را پهن و هموار    رسول هللا صلی هللا عليه و سلممحدثين مينويسند که : 
  »قال رسول هللا صلی هللا عليه وسلم التجزی صاله الرجل حتی يقيم ظهره فی الرکوع .«  ميساخت

م فرموده است : کافی نمی شود نماز شخص تا آنکه برابر نکند پشت رسول هللا صلی هللا عليه وسل (
، نسائی ، ابن  ٣۶صفحه  ٢،ترمذی جلد  ١٣١وسر خود را در رکوع ) (ابوداود جلد اول صفحه 

  . )٨٢ماجه ، مشکوه صفحه 
حتی  اگر در همان  در رکوع به حدی بود ،رسول هللا اندازه وبرابری کمر  می افزايند :محديثين 

شد، همانجا ميماند و به زمين نميريخت (روايت  ل، مقداری آب، بر روی کمرش ريخته میحا
  طبرانی).

نماز را درست ( شخصيکه  (مسيیء الصالة) شخصی به  طوريکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
(روايت احمد و ابوداود) (کمرت را » و امدد ظهرک و مّکن لرکوعک«... گفته است :  )  نميخواند

  وار کن و رکوعت را محکم و استوار به جای آر).هم
  وضعيت سر در وقت رکوع:

پيامبر صلی : « گارند محدثين در مورد وضعيت وحالت سر پيامبر صلی هللا عليه وسلم در رکوع مين
(روايت ابوداود و  »  نه پايين ميکرد و نه باال ميگرفت هللا عليه وسلم در رکوع سر خويش را 

  بخاری) بلکه بين اين دو حالت قرار ميداد (روايت مسلم).
  حفظ آرامش در رکوع:

که زيبای خاصی برای مقام رکوع می بخشد ، حکم شرع در مورد شيوه حفظ آرامش در رکوع 
مطابق به رهنمود های پيامبر صلی هللا عليه وسلم همين است که آرامش خاصی بايد در رکوع اورده 

  شود.
  .ميگرفت  ش خاصی را بخود در رکوع ارام   رسول هللا صلی هللا عليه و سلم طوريکه  شخص 

در رکوع  آرامش را  پيامبر صلی هللا عليه وسلم برای آن شخصيکه (مسيیء الصالة) حديث ودر
عد ظهری أتّمو الّرکوع و الّسجود، فو الّذی نفسی بيده، إنّی ألراکم من ب« حفظ نمی کرد هدايت فرمود:
(متفق عليه) (رکوع و سجده خود را به صورت کامل ادا کنيد: سوگند » إذا ما رکعتم و إذا ما سجدتم

  به ذاتی که جانم در دست اوست، من از پشت سر، ميبينم که شما چگونه رکوع و سجده ميکنيد).
  در حديثی ديگری آمده است: همچنان 

متوجه نماز مردی شد که رکوع و سجده را    رسول هللا صلی هللا عليه و سلم که در يکی از روز ها 
نمرده است، زيرا  به طور کامل ادا نميکرد، فرمود: اگر اين شخص با اين حال بميرد، بر دين محمد
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در خون، نوک ميزند (و افزود) کسی که رکوع نمازش را کامل  زاغ  در نماز، بسان نوک زدن 
نوک بزند، به شخص گرسنهای ميماند که با خوردن يک يا دو عدد خرما  نسازد و در سجده،

  بيهقی و طبرانی).حديثی از ميخواهد سير شود که يقيناً سير نميشود (روايت 
  تکميل نکردن رکوع بدترين دزدی است:

در صلی هللا عليه و سلم ) از سه عمل    ابوهريره ميگويد مرا خليلم ( پيامبر :محدثين مينويسند که 
  نماز، نهی فرمود: 

  وراس خمانند از نوک زدن  -1
  اباءورزيد.  از نگريستن به اين طرف و آن طرف مانند روباه -2
  احمد). راوی حديث (شادی  ( ميمون ) جلوگيری نمايد  .  و از نشستن مانند  -3

نمازش  (بدترين دزد آنست که از» أسوء النّاس سرقة الّذی يسرق من صالته«همچنين فرمودند: 
و سلم ! چگونه از نماز دزدی ميشود؟   صلی هللا عليه  هللا بدزدد)، صحابه عرض کردند: ای رسول 

  طبرانی) (رکوع و سجده آن را کامل نه کند). حديث  (روای» اليتّم رکوعها و سجودها«فرمود: 
در حال نماز،  چشمش به مردی افتاد که  محدثين مينويسند : روزی پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

يا معشر المسلمين الصالة لمن « کمرش را در رکوع و سجده، هموار نميکرد، پس از سالم، فرمود:
(روايت ابن ماجة و احمد) (ای مسلمانان! بدانيد کسی که » ال يقيم صلبه فی الرکوع و الّسجود

ت نيست و در حديثی ديگر فرمود: کمرش را در رکوع و سجده، هموار نميکند، نمازش درس
(روايت ابوداود) (نمازش کامل » التجزیء صالة الّرجل حتّی يقيم ظهره فی الّرکوع و الّسجود«

  نيست).
  :وعــرك اذکار

اذکار و دعاهای زير را، انتخاب ميکرد و  اکثرآ در رکوع خويش    رسول هللا صلی هللا عليه و سلم
 در رکوع ميخواند:آنرا 

صحيح الترمذی  پروردگار بزرگم پاك و منّزه است)،( سه بار ).( »ُسْبَحاَن َربِّی اْلعَِظيِم  «  -1
1/83.  
(پروردگارا! تو پاك و منّزهى، خدايا تو را ستايش  »ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َربَّنَا َوبَِحْمِدَك اللَُّهمَّ اْغِفْرِلی«  -2

 ) 1/350، ومسلم 1/99 البخاری . ( مى نمايم، الهى، مرا ببخشاى) 
ْوحِ  «  -3 (بسيار پاك و منّزه است پروردگار فرشتگان و » ُسبُّوٌح، قُدُّْوٌس، َربُّ اْلَمالَئَِكِة َوالرَّ

 ) 1/230، وأبو داود 1/353مسلم (  .جبرئيل)
ی، َوَعْظِمی، َوَعَصِبی، اللَُّهمَّ لََك َرَكْعُت، َوبَِك آَمْنُت، َولََك أَْسَلْمُت َخَشَع لََك َسْمِعی َوبَصَ «  -4 ِری، َوُمّخِ

پروردگارا! براى تو ركوع كردم، به تو ايمان آوردم، و به تو تسليم شدم. »  ( َوَما اْستَقَلَّ بِِه قََدِمی  
مسلم  .گوش، چشم، مخ، استخوان، پى و رگم و تمام اعضاى بدنم براى تو خشوع و فروتنى نمودند)

  .ن ماجه روايت كرده اند، وأهل سنن أربعه بجز اب1/534
( پاك است پروردگارى كه مالك   »ُسْبَحاَن ِذی اْلَجبَُرْوِت، َواْلَملَُكْوِت، َواْلِكْبِرياِء، َواْلعََظَمِة «  -5

، والنسائی وأحمد، و سند آن حسن 1/230قدرت، فرمانروايى، بزرگى و عظمت است).أبو داود 
  .است

  :دعای هنگام بر خاستن از ركوع
    ).هللا شنيد و قبول كرد ستايش كسى را كه او را ستايش نمود» (َسِمَع هللاُ ِلَمْن َحِمَدهُ «   -1
 ) .2/282البخاری مع الفتح (
پروردگارا! حمد و ستايش هاى زياد، خوب و  » (  َربَّنَا َولََك اْلَحْمُد، َحْمداً َكِثيراً َطيباً ُمبَاَركاً فِيه«  -2

  .)2/284البخاری مع الفتح ت ) .(مبارك از آِن تو اس
، ِمْلَء السََّمَواِت، َوِمْلَء األَْرِض َوَما بَينَُهَما، َوِمْلَء َما ِشئَْت ِمْن َشیٍء بَْعُد، أَْهَل الثَّنَاِء َواْلَمْجدِ «   -3

َوالَ ُمْعِطی ِلَما َمنَْعَت، َوالَ يْنفَُع َذا اْلَجّدِ ِمْنَك  أََحقُّ َما قَاَل اْلَعْبُد، َوُكلُّنَا لََك َعْبٌد اللَُّهمَّ الَ َمانَِع ِلَما أَْعَطيَت،
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  »اْلَجدُّ 
  ها و هر چه تو بخواهى را پر كند، از آِن تو است. ها و زمين و ميان آن الهى! حمدى كه آسمان( 
ى ستايش بندگان هستى. همگى ما بندگانت  الهى! تو اهل ستايش و عظمت هستى. الهّى تو شايسته  

گيرد، و آنچه جلوى آن را بگيرى كسى قدرت  هستيم، آن چه تو بفرمائى هيچ كس جلوى آن را نمی
دهد  ندارد آن را عطا نمايد. الهى! صاحب ثروت، او را ثروتش از عذاب تو نجات نمی

 ) 1/346مسلم ) . ( و ثروت از آِن تو است  »شكوه تمامی«و
 طوالنی کردن رکوع:

مينويسند که : رکوع و قومه در مورد مقدار وطول زمانی رکوع پيامبر صلی هللا عليه وسلم محدثين 
(ايستادن بعد از رکوع)، سجده و جلسه (نشستن ميان دو سجده) رسول هللا صلی هللا عليه و سلم ، 

 ود (متفق عليه).تقريباً يکسان ب

   :فراموشی اذکار دررکوع
ويا ساير » سبحان ربی العظيم«اگر احيانآ برای نمازگزار حالتی پيش آيد ، که اذکار نماز از جمله  

اذکار  را در رکوع فراموش نمايد ، ونماز گزار ازرکوع به حالت قيام بر گشته باشد ، ولی کامآل تا 
و الزمست تا دوباره بررکوع  بازگردد (و ذکررکوع را  بر اهنوز راست ايستاده نشده باشد، 

باشد ؛ در آنصورت   هبخواند)، ولی اگر (بطور کامل ايستاده شده باشد و کمرش) هم  راست شد
ً ، پس راسجواز ندارد يش ابازگشت برای رکوع بر ، در اخير  سجده سهوه را بايد رفته به سجده   ا

را در نماز ترک کرده، و به دليل نقص در ( نماز ) بايد  قبل از  رکن قبل از سالم بعمل آورد، زيرا 
  سالم  سجده سهوه صورت گيرد.

  تسميع وتحميد گفتن بعد از رکوع:
سمع هللا لمن « سر خويش را از رکوع بلند مينمايد و رکوع خويش کامل ساخت ، زمانيکه نمازگزار 

 در اين حالت دستها را رها  دايستاده می شو را به زبان مياورد مستقيماَ با سکون و آرامش» حمده 
ــنَا َلَک الَح«    گذاشته وميگويد : ای پروردگارم همه وصفها و تعريف ها زيبنده شان » ( دُ مَربـَّ

  اين در حالتی است که شما بحيث امام باشيد .توست)  
  صرف بگوئيد شما گفت » َسِمَع هللاُ ِلَمن َحِمَدهُ « امام  باشيد ، زمانيکه مقتدی بحيث اگر شما ولی 

ـنَا لََک الَحمدُ «   َسِمَع هللاُ ِلَمن َحِمَدهُ «  )  تسميع و تحميد را ( و اگر تنها بوديد، هر دوی آن . » َربـَّ
ـنَا لََک الَحمدُ «  و»    رابخواند.را انهر دوی »  َربـَّ

آن رسول هللا (ص) قال اذا قال االمام سمع هللا «ده است: در حديثی حضرت ابو هريره ( رض ) فرمو
) ( هما نا رسول هللا صلی هللا  176صفحه  1مسلم جلد » ( لمن حمده فقولو ا اللهم ربنا لک الحمد 

کوئيد » اللهم ربنا لک الحمد « گويد شما  » سمع هللا لمن حمده  « عليه وسلم فرمود : چون امام   
.  

» واذا قال سمع هللا لمن حمده فقولو ا ربنا ولک الحمد « گری آمده است : همچنان در حديث دي
» سمع هللا لمن حمده « ) ( چون امام   176، مسلم جلد اول صفحه  111(بخاری جلد اول  صفحه 

  گوئيد .» ربنا ولک الحمد « شما گويد 
  يادداشت توضيحی :

سوره، با گفتن يک پس از خواندن ره فاتحه ودرفقه حنفی گفته شده که نماز گزار بعد از خواندن سو
طوري كه سر و گردن با سرين برابر گردد. البته  کند،تنه باال را خم  و نيمبه رکوع رود هللا اكبر، 
چنين ركوع كردن الزم نبوده و كافي است كه اندكي خم شوند. در همان حال، سه  ها اين براي خانم

    ».َربِّــَي اْلعَِظْيمُسْبـحاَن «بگويد :بار آرام و شمرده 
  طول قيام بعد ازرکوع :درمورديادداشت 

زياتر از نمازگزاران توجه واهتمام  ،طول قيام بعد از رکوع يکی از نقاط مهمی است که به تاسف 
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آن نمی ورزند.زياتر وقت ديده شده که نمازگزاربعد از اينکه رکوع خويش را به اتمام الزم به 
  يکسره به سجده ميروند . بدون قيام  ميرساند ،

 هدايت فرمود که نماز را درست نميخواند (مسيیء الصالة)  پيامبر صلی هللا عليه وسلم به شخصيکه 
ثّم ارفع رأسک حتّی تعتدل قائماً؛ (فياخذ کّل «به ايشان فرمود: . آرامش خود را در رکوع حفظ نمايد

» رفع رأسک حتّی ترجع العظام إلی مفاصلهاو اذا رفعت فأقم صلبک و ا«عظٍم مأخذ) و فی رواية : 
تا هر يک از ايستاده شو(متفق عليه) (سپس سر از رکوع بردار و کمرت راست کن و با اعتدال 

  استخوانها سرجای خود برگردد) و نيز فرمود: کسی که چنين نکند، نمازش تمام و کامل نخواهد بود.
(روايت احمد و » يقيم صلبه بين رکوعها و سجودهاالينظر هللا إلی صالة عبٍد ال«همچنين ميفرمود: 

طبرانی) (خداوند، به نماز بندهای که بين رکوع و سجده، کمرش را راست نميکند، توجه 
  نميفرمايد).

  بنآ نماز گزار بايد بعد از رکوع قبل از فتن به سجده بايد کامال ايستاده شود.
لت ايستادن بعد از رکوع است : اين بدين معنی موضوع دوم که نماز گزار بايد به آن توجه نمايد حا

 دربرايش جايز نمی باشد ، نمازگزار بعد از اينکه سرخويش را از رکوع بر ميدارد ، است زمانيکه 
نهى  اين عمل نماز گزاران رازيرا پيامبرصلى هللا عليه و سلم از کند،آسمان نگاه سوی اين هنگام به 
لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدُّعاء فی الصالة إلی السماء أو لتخطفن  «.فرموده است 

آنانی که در هنگام دعا در نماز چشمانشان را به «  )429/321/1(روايت مسلم : »  أبصارهم
  ».شود شان گرفته می کنند، بايد از اين عملشان دست بکشند، وگرنه به شدت بينايی آسمان بلند می

  ه:ـومـق
ماز گزار در حالت قومه هردو دست خويش را بحالت آزاد ،باز وپائين می گزارد ، وبر نمازگزار ن

نگاه كند، و هنگام ركوع بين دو پايش، گاه خويش هنگام قيام در نماز به محل سجود که :است سنت 
  و در هنگام تشهد به انگشت راستش كه حرکت ميدهد نگاه كند.

  دوی:ــادداشت قاعـي
صحيح است ، ولی بايد  ، نمازش  رکوع آرام گيردنمازگزار  به علل مريضی نتواند در حالت اگر 

وعين قاعده در » سبحان ربی العظيم « پيش از آنکه از حال رکوع خارج شود، ذکر واجب يعنی 
 .رابگويد» سبحان هللا «  ميباشد که : يا سه مرتبه   حال سجده

ود بايد به چيزی تکيه دهد ورکوع کندو اگر موقعی هم که تکيه هرگاه نتواند به اندازه رکوع خم ش
داده نتواند به طور معمول رکوع کند بايد به هر اندازه می تواند خم شود و اگر هيچ نتواندخم شود 

بايد موقع رکوع بنشيند و نشسته رکوع کند، و احتياط مستحب آن است که نماز ديگری هم بخواند و 
 .ره نمايدبرای رکوع آن باسراشا
ه نماز بخواند اگر در حال ايستاده يانشسته نتواند رکوع کند بايد ايستاده دکسی که می تواند ايستا

نماز بخواند و برای رکوع با سر اشاره کند، و اگرنتواند اشاره کند بايد به نيت رکوع چشمها را هم 
کند. و اگر از اين هم عاجز بگذارد و ذکر آن را بگويد وبه نيت برخاستن از رکوع چشمها را باز 

 .است بايددر قلب نيت رکوع کند و ذکر آن را بگويد
می تواند در حالی که نشسته است  کسی که نمی تواند ايستاده يا نشسته رکوع کند و برای رکوع فقط

رکوع با  کمی خم شود يا در حالی که ايستاده است با سراشاره کند بايد ايستاده نماز بخواند و برای
مستحب آن است که نمازديگری هم بخواند و موقع رکوع آن بنشيند و هر  اشاره نمايد و احتياط سر

 .رکوع خم شود قدر می تواندبرای
اگر بعد از رسيدن به حد رکوع و آرام گرفتن بدن سربردارد و دومرتبه به قصد رکوع به اندازه 

دازه رکوع خم شدو بدنش آرام گرفت رکوع خم شود نمازش باطل است ، و نيز اگر بعداز آنکه به ان
به قصد رکوع به قدری خم شود که از اندازه رکوع بگذرد و دوباره به رکوع برگردد بنابر احتياط 

 .نمازش باطل است و بهتر آن است که نماز را تمام کند و از سر بخواند  واجب
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ومستقيم  وع بايد راستبعد از تمام شدن ذکر رکوطوريکه در فوق بدان اشاره نموديم: نمازگزار 
آرام گرفت به سجده رود، و اگر عمدا پيش از ايستادن يا پيش اش و بعد از آنکه بدن  ايستاده شود 

  . از آرام گرفتن بدن به سجده رود نمازش باطل است
اگر رکوع را فراموش کند و پيش از آنکه به سجده برسد يادش بيايد بايد بايستد بعد به رکوع رود و 

 . گی به رکوع برگردد نمازش باطل است به حالت خميدچنانچه 
واجب بايد بايستد  اگر بعد از آنکه پيشانی به زمين برسد يادش بيايد که رکوع نکرده ، بنابر احتياط

 .و رکوع را بجا آورد، و نماز را تمام کند و دوباره بخواند
مستحب است پيش از رفتن به رکوع در حالی که راست ايستاده تکبير بگويدو در رکوع زانوها را 
به عقب دهد و پشت را صاف نگه دارد و گردن را بکشد و مساوی پشت نگه دارد و بين دو قدم 

قيام ووقتيکه دوباره در جال ، شود  راست ايستاد اذکار رکوع  را خواند ، و بعداز آنکه .رانگاه کند 
  ».سمع هللا لمن حمده «بگويد:  ارام گرفت 
  يحات در رکوع:ـتعداد تسب

زياد از سه بار، پنج بار، هفت بار، نه  سه است ودر رکوع حد اقل تسبيح   علماء  مينويسند که :
( دليل آن حديث است که هللا  بار و زياده از آن نيز خوانده ميشود، بشرطيکه شمار تسبيح طاق باشد.

  ت وعدد  طاق را خوش دارد .)طاق اس
اين نقطه قابل دقت واهتمام اينست که : سه بار گفتن اذکار در رکوع مستحب بوده ، وديگراينکه 

اذکار نماز عبادت  توقيفی است ، بايد  زيرا،حتمآ بايد بزبان عربی  باشد بايد اذکار وادعيه ها 
  انجام دهيم .پيامبر صلی هللا عليه وسلم وادعيه آن را مطابق روش 

گفتن ذکر رکوع و سجده به تعداد يکبار صحيح می باشد يا حتما بايد سه بار تکرار  در مورد اينکه :
ست که اذکار و ادعيه رکوع و نمستحب ا  معلوم ميشود که : که از فحوای احاديثبايد گفت  شود ؟

کان رسول «م ميشود:بوضحات معلو ازعتبه بن عامر درحديثی اين حکم سجده سه بار باشند زيرا 
هللا صلی هللا عليه وسلم إذا رکع قال : سبحان ربی العظيم و بحمده، ثالثا، و إذا سجد قال : سبحان 

فرمود :  رفت سه بار می پيامبر صلی هللا عليه وسلم وقتی به رکوع می« »ربی األعلی و بحمده ثالثا
فرمود : سبحان ربی األعلی و  ار میرفت سه ب سبحان ربی العظيم و بحمده و وقتی که به سجده می

   ».بحمده
  ) ترمذی( حديث 

قابل تذکر است که برخی از علماء فرموده اند که اگر نماز گزار در رکوع يکبار اذکار را بزبان اورد 
 از سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم در اين بابت صحيح است ولی افضل آنست که نماز اونيز 

 .ه شود شود و سه بار خواند متابعت 

  يادداشت :
، دعا طوالت  بعمل  ارد  نمسؤليت عظيمی امامت  را داشته باشد نبايد در خواند زمانيکه شخص 

را در نظر ( حال  مريضان  ، زنان ، مردان ومردان پير وکهنسال واطفال )  ، بلکه حال مصلين 
  در باب امامت ووظايف امام به تفصيل بيان می يابد ) موضوع( .داشته باشد 

    قعده :دست ها در  دوباره بستنحکم 

دستهای خويش را دوباره بسته يکبار ديگر تعداد از نمازگزاران بعد از بلند شدن از رکوع   
  مينمايند، 

عملی صحيح اين عمل در سنت  نبوی اساسی نداشته، واين عمل  ناشی از اجتهاد نادرست است و 
کسانيکه  چنين عملی را سنت می دانند ، وبه فهم خويش اين عده  به عموميت  در نماز نمی باشد .

 حديث که در ذيل  بدان اشاره خواهيم کرد عمل مينمايند.
 َكاَن النَّاُس يْؤَمُروَن أَْن يَضعَ :«روايت گرديده  آمده است   رضی هللا عنه  َسْهِل ْبِن َسْعدٍ  در حديث از ْ 

ُجُل اْليَد اْليْمنَى َعَلى ِذَراِعِه اْليْسَرى فِی الصَّالةِ  رضی هللا   سهل بن سعد(   )740(بخارى:». الرَّ
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مردم دستور داده می شدند كه در نماز، دست راست خود را روی ساعد چپشان «گويد:  می عنه
  ».بگذارند

ره بعمل نيامده  که،  هنگام بايد در جواب  اين عده از افراد گفت که در اين حديث  اصآل اشا
 از رکوع بايد بصورت حتمی دست های خويش را  بمانند حالت قيام برای فاتحه ببندد .  برخواستن

رای صواب آنست که :« ولی شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه هللا  در مقابل  اين علماء ميگويد 
سنت است، و دليل آن هم حديثی بعد از برخواستن از رکوع، قرار دادن دست راست بر دست چپ 

مردم دستور داده می شدند  «است که از بخاری از سهل بن سعد رضی هللا عنه ثابت شده که گفت: 
و وجه داللت از اين حديث؛ استقراء .»كه در نماز، دست راست خود را روی ساعد چپشان بگذارند

 می گيرند؟ و تتبع است؛ زيرا ما می گوييم: در حالت سجده دستها کجا قرار
 جواب آنست که بايد بر زمين قرار گيرند.

 حال می پرسيم در حالت رکوع دستها کجا قرار می گيرند؟جواب آنست که بايد بر روی زانوها باشند.
باز می پرسيم در حالت نشستن برای تشهد دستها يا استراحت بين دو سجده دستها کجا قرار می 

 قرار می گيرند.جواب ايسنت که روی رانها  گيرند:
بنابراين تنها در حالت قيام قبل و بعد از رکوع می ماند که دستها کجا قرار گيرند و آنهم داخل در 

مردم دستور داده می شدند كه در نماز، دست راست خود را روی ساعد چپشان «معنای حديث 
در حالت قيام  است، يعنی اين حديث داللت دارد بر اينکه دست راست بر روی دست چپ» بگذارند

بر آن  اسالم چه قبل از رکوع و چه بعد از رکوع قرار می گيرند، و اين حق است که سنت پيامبر 
صفة الركوع.)اما شيخ البانی رحمه هللا  -مجموع فتاوى العثيمين المجلد الثالث عشر   داللت دارد. (

شيخ  )138صفحه (  داند. نگاشته بدعت می»  صفة الصالة« اين عمل را در حاشيه ای که بر کتاب 
خود در مورد برخواستن از رکوع به حديث مسيیءالصالة » صفة الصالة «   در کتاب  البانی

خواند  (پيامبر صلی هللا عليه وسلم ) به کسی که نماز را درست نمی استدالل کرده و می گويد:
، چنانکه به ايشان (مسيیء الصالة) نيز چنين دستور داد که آرامش خود را در رکوع حفظ نمايد

و اذا رفعت فأقم «ثّم ارفع رأسک حتّی تعتدل قائماً؛ (فياخذ کّل عظٍم مأخذ) و فی رواية : «فرمود: 
(سپس سر از رکوع بردار و کمرت راست » صلبک و ارفع رأسک حتّی ترجع العظام إلی مفاصلها

  بخاری و مسلم.)    -ها سرجای خود برگردد  کن و با اعتدال بايست تا هر يک از استخوان
  و نيز فرمود: کسی که چنين نکند، نمازش تمام و کامل نخواهد بود. سپس در پاورقی می نويسد: 

به وضوءح معلوم است که اين حديث، به حفظ آرامش پس از رکوع، تأکيد دارد،  يادداشت : 
ا بعد از ه بنابراين استدالل بعضی از دوستان حجازی ما از اين حديث بر مشروعيت بستن دست

چنين مطلبی نيامده است. » مسيیء الصالة«مورد. زيرا در مجموع روايات  رکوع، استداللی است بی
ها در قيام اصلی (قبل  و اصالً چنين برداشتی باطل است به خاطر اينکه در اين حديث از بستن دست

ها  يک از استخوان از رکوع) بحثی نشده تا چه رسد به قيام بعد از رکوع. و اينکه فرموده است هر
  های کمر است چنانکه قبالً گذشت. سر جای خويش برگردد؛ هدف، استخوان

ها پس از رکوع، بدعت ترديدی ندارم زيرا چنين مطلبی در هيچ يک از  من در اينکه بستن دست
  روايات نماز نيامده. 

ه و سلف به آن عمل نمود يا يکی از ائم داشت، البد کسی آن را نقل می و اگر چنين چيزی وجود می
اش به نقل از امام احمد آورده که ايشان  رساله 19-18کرد. و اما آنچه شيخ تويجری در صفحه  می

حديث » هايش را باز بگذارد يا ببندد اشکالی ندارد هر کس خواست بعد از رکوع دست«اند:  فرموده
شود، که اجتهاد  وب میمرفوعی نيست، به فرض صحت نسبت آن به امام احمد، اجتهاد ايشان محس

تواند بدعت بودن امر ثابتی را از بين ببرد. و برداشت من از اين سخن امام احمد اين  امامی نمی
داند، بنابراين آن را به اختياز نمازگزار  ها را بعد از رکوع سنت، نمی است که ايشان بستن دست

ها در قيام قبل  توانست در بستن دست گذاشته است، و اگر نه آيا به نظر شيخ تويجری، امام احمد می
 از رکوع به نمازگزار اختيار بدهند؟! 
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بنابراين بنظر می رسد بستن دستها بعد از برخواستن از رکوع جزو سنت نباشد و کسانی که چنين 
چنين برداشتی داشته اند ولی اگر چنين امری سنت می بود  »سهل «  رای داده اند بنا به حديث 

  گری يا از عمل صحابه برای ما مشخص می شد.حتما از طرق دي
 :رکوع و سجودمشترک و حکمت   راز

تفاوت رکوع و در برابر پروردگار با عظمت است ،  راز مشترک رکوع و سجود تسليم و فروتن 
 سجود نماينگر وضع است که اين حالت  در اين است که سجود، چون فروتراز رکوع است، سجود 

به هللا سبحان نزديک تر است، چون بنده هر اندازه به تواضع نزديک تر شود، احتمال رسيدنش به 
بنابر اهميت مقام سجده است که از آن در تعداد زيادی نصوص اسالمی  پرودگار  بيشتر می شود، 

 ». اقرب ما يکون العبد من هللا عز وجل و هو ساجد«  تذکر  يافته است .
زيباترين خضوع و فروتنی  کمت رکوع ميفرمايند  که بجاء اوردن رکوع : ازجمله علماء  درمورد ح

ترين و زيباترين حالت تواضع   ؛ رکوع و خم شدن در برابر آفريدگار هستی، با شکوهبشمار ميرود 
 .و خضوع انسان است

ز دوری ا، رکوع، سراسر تواضع، تذلل، فروتنی، خاکساری، سرسپاری، فرمانبرداری،شکستگی 
  است . تکبر، منيت و خود خواهی 

است  نماز نهفته  ادای رکوع و خم شدن در عبادت در همين ها ؛  وجه تمايز مسلمانان از ساير ملت
.  
 وع:ــد رکـوايـف

بلکه جسم انسانها را نيز تقويت  ،علماء  ميفرمايند که  نماز خواندن تنها غذای روح انسان نيست 
ز در وقتی چشمها در حالت نما رساند .می کند وانسان را  در مبارزه با مشکالت روزمره ياری مي

ی در هم خود به خود آرام شده و در نتيجه تمرکز فکرنمازگزار ثابت می ماند جريان فکر  سجده گاه 
  افزايش می يابد. انسان 

ضعف و نواقصی مانندنزديک بينی می شود و به لحاظ روانی اين  ثابت ماندن چشم باعث بهبود
، و افکار ناآرام را از انسان حتی بيخوابی شده و  نمازگزار حالت باعث افزايش مقاومت عصبی 

  د.دور می کنتقليل و 
در نماز، باعث تحرک و عدم سکون آن و خم شدن  نماز گزار در رکوع  فعاليت و تحرک بدنی

  از خمودگی و سستی نجات ميدهد .درميگردد ونمازگزار را 
شده و قسمت مرکزی مخچه که محل  جسم در حالت نماز باعث تقويت حالت تعادلی وقيام ايستادن 

با صرف که انسان کنترل اعمال و حرکات ارادی است را تقويت می کند و اين عمل باعث می شود
  ات بعدی بپردازد.کمترين نيرو و انرژی به انجام صحيح حرک

را تقويت کرده و آن را در  ی ستون فقرات نماز قسمت فوقانی بدن را پرورش داده و مهره ها 
  نگاه می دارد. حالت مستقيم

و رفع  سوءهاضمه و بی اشتهايی  هاضمهتقويت احشاء و ماهيچه های شکم , حفظ سالمت دستگاه 
 .از ديگر خواص  رکوع در نماز است

ند در حالت رکوع ماهيچه های اطراف ستون مهره ها منبسط می شود که در متعادل می گوي اطبا ء 
 .و آرام کردن سمپاتيک موثر است

مدت زمان خواندن ذکر رکوع نيز باعث تقويت عضالت صورت و گردن ساق پا و رانها می شودو 
 .به اين ترتيب به جريان خون در قسمتهای مختلف بدن سرعت می بخشد

فراهم ،  يسم يعنی تجزيه غذائی که می خوريد و تبديل آن به انرژی مورد نياز بدنمتابولتنظيم 
, کمک به افزايش حالت استواری واستحکام مغز و  از امراض جسم نمودن زمينه از بين رفتن اکثر 

  بشمار ميرود .بهبود ناراحتی های تناسلی و نارسايی های تخمدان از ديگر خواص رکوع 
 ؟مدرک رکعت استمدرک رکوع آيا
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مقتدی امام را در حال ركوع در  حالت پيش آيد که :احيانآ اگربلی مدرک رکوع مدرک رکعت است، 
تكبير  یگفته و بالفاصله به ركوع برود و در چنين حالت  »هللا اکبر  «  يابد بايد تكبير تحريمه می

نيز تكبير بگويد و در شود نه واجب، ليكن افضل اين است كه برای ركوع  ركوع برايش سنت می
اين شخص در چنين حالتی دارای يكی از  .شود در نمازش پيدا نمی هم کدام مشکلی صورت ترك آن
 :شود حاالت ذيل می
  حالت اول:

يقين داشته باشد كه قبل از برخاستن امام از ركوع به ركوع رسيده است، در چنين صورتی به آن  
  .گردد ساقط می فاتحه از اوۀ ركعت رسيده و خواندن سور

  حالت دوم:
در چنين صورتی  .يقين داشته باشد كه قبل از آن كه او به ركوع برسد امام از ركوع برخاسته است 

  .شود آن بر او الزم می )  اتمام(ركوع از او فوت شده و قضای
  حالت سوم:

از رفتن به ركوع امام كه قبل ـ يا اين يافته است دچار ترديد و شك باشد كه آيا امام را در حال ركوع  
  سرش را از ركوع برداشته است؟

در چنين حالتی غالب گمانش را معيار قرار دهد، چنانچه غالب گمانش اين باشد كه امام را در حال  
شود، ولی اگر بيشترين گمانش اين باشد كه  ركوع درك نموده، پس ركعت مذكور برايش محسوب می

   .ز او فوت شده و قضای آن بر او الزم استبه ركوع نرسيده است، پس اين ركعت ا
سهو بعد از سالم الزم است و اگر چيزی از   ۀدر اين حالت اگر چيزی از نماز فوت شده است سجد

ی سهو الزم نيست، به اين صورت كه ركعت مشكوك ركعت اول باشد و به  نماز فوت نشده سجده
چون نمازش  :گردد سهو از او ساقط می ی ظن غالب، او به ركوع رسيده است، در اين حالت سجده

ی سهو او  با نماز امام مرتبط است و زمانی كه چيزی از نماز مقتدی فوت نشود امام ضامن سجده
 .شود می

(   در اينجا نيز حالت ديگری نيز وجود دارد و آن حالت مساوی بود گمان بين رسيدن و نرسيدن
جانب يقين يعنی نرسيدن بنا كند؛ زيرا اصل نرسيدن است است؛ در اين حالت بر )  حالت پنجاه پنجاه

 .ی سهو كند شود و قبل از سالم سجده و اين ركعت از او فوت شده محسوب می
كه  ديگری وجود دارد كه دوست دارم در اين مناسبت به آن بپردازم، و آن اينای   در اينجا مسئله

بينند شروع به  امام را در حال ركوع میشوند و  بسياری از مردم هنگامی كه به مسجد داخل می
زمين  شانرا به آورند و پاهای زبان می»ان هللا مع الصابرين« كنند و يا جمالتی مانند سرفه كردن می

ی اين كارها  تا از اين طريق امام را متوجه ساخته و امام را در حال ركوع نگه دارند، همه  كوبند می
  . .ها است ام و مقتدیخالف سنت است و ايجاد تشويش بر ام

ه امام را در حال ركوع مسلمانان مقتدی کاز  یا دهعهکذا در بسياری از اوقات ديده شده که :
از اين عمل نهی كرده و فرموده  اسالمرسانند، حال آن كه پيامبر بينند شتابان خود را به ركوع می می

  :است
ِة وَعَليُكُم الّسِكينَةُ َواْلَوقَاُر، َوالَ تُْسِرُعوا، َفَما أدرْكتُْم فََصلُّوا، اذا َسِمْعتُْم اإلقَاَمةَ فَاْمُشْوا إلی الصَّالَ «  

وا ی نماز را شنيديد با آرامش و متانت به سوی نماز حركت كنيد و با  هرگاه اقامه« »َوَما فَاتَُكْم فَأِتمُّ
نرويد، هر مقدار كه با امام رسيديد، آن مقدار را با امام بخوانيد و بعد از حالت شتاب به سوی آن 

  ). ۶٠٢)، مسلم (۶٣۶،٩٠٨بخاری ((   .»ی نماز را تكميل كنيد باقی مانده ،سالم امام
  خواننده محترم !

كنند به  گم مي خويش  در زندگیدر بين بسياری از  اقشار جامعه چنين رايج است كه وقتي چيزي را 
در واقع نماز بهترين فرصت است که انسان ميتواند به  دوباره بدست ارند ،آن را  ايستند تا نماز مي

تمركز حواس بخصوص از طريق ايستادن به سوي قبله ، رکوع وسجود اخالصمندان با خشوع 
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  ، بدان دست يابد .وخضوع ،بسوی خالق 
به  قيكي از انواع اين محبت وعش يا عشق پنج نوع است و يكي از روانشناسان ميگويد : محبت

  ميباشد . پرودگار  با عظمت 
روانشناسان در تحقيقات خويش می افزايند که : اين عشق براي زندگي انسان بی نهايت ضروري 

هميشه  بايد و آرزوي وصول به آن را  بوده ،كمال خويش هميشه در فکر  است، زيرا انسان بايد
  نايل آيد.  در زندگی مشكالت  فت و حلبپروراند تا به پيشر  درسرخويش 

سنت به مطابق آن رکوع وسجود قيام هدف نماز واداء حرکات آن از جمله  ه اينيگانه راه وصول ب
  پيامبر صلی هللا عليه وسلم ميباشد .

را جسم ( قيام ، رکوع وسجده ) بخواهيم براي نماز روح و جسم قايل شويم و حركات فيزيكي  اگر
از  .دبر آن را روح نماز نام گذاريم به فوايد و آثار نماز بيشتر پي خواهيم مي روحانينماز و حاالت 

  م که نماز اخالصمندانه مارا  به در بار خويش قبول فرمايد . پروردگار با عظمت استدعا دار
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