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 بسم هللا الرحمن الرحيم
  مقام ومنزلت سجده در نماز

 ه:ـدمـقـم
ن و ـســجــده كُ »(ربـتــو اسجد و اق«پروردگار با عظمت در  قرآن عظيم الشان ميفرمايد :  

  .) حاصل نمارب به سوى  هللا ـَق ــتَ 
اقرب ما يكون : «در مورد مقام ومنزلت سجده  در نماز ميفرمايد  وسلم  صلى هللا عليه  پيامبر اكرم 

 )ترين حالت بنده به خداوند زمانى است كه درسجده  باشد.  نزديك(» العبد من .َّ اذا كان ساجداً 
كنند و آن را مايه تقرب  فرمايد: مؤمنين افرادى هستند كه انفاق در راه خدا مى مىعظيم الشان قرآن 

كند و  دانند و جالب اين است كه اين طرز تفكر مؤمنين را تصديق مى پروردگار مىخود نزد 
  .فرمايد: آرى اين انفاق مايه تقرب به خداوند است مى

 :مقام وحقيقت ســجـده
به حالتی از حالتهای انسانی اطالق می شود كه در جوارح و بدن ظاهر می  یدر معنای لغوسجده 

 ردد. گ
رنش در برابر ديگری با ماليدن پيشانی به خاك ــخم شدن و كُ  یــده  را به معنادر كتاب لغت ســـجـ 

  تعبير وتفسير نموده اند.
ظاهر  ذاشتن در برابر كسی و يا چيزی، ـرنش ظاهری و پيشانی بر خاك گـاما در حقيقت اين حالت كُ 

 معنا و نمادی از حقيقت ديگری است كه در باطن ســـجـــده  كننده وجود دارد. 
حقيقت معنای ســـجـــده  را بايد در فروتنی، تواضع، تذلل و خواری نسبت به مسجود له دانست. از 

 .اين رو ســـجـــده  را به معنای تذ لل و عبوديت و پذيرش بندگی دانسته اند
قابل پرستش و معبود واقعی و حقيقی،   گارپروردتنها ذات  الشان ،از آنجائيکه فهم قرآن عظيم در

است و تنها اوست كه سزاوار اطاعت بی چون و چرا می باشد، ســـجـــده  معنای خاصی می يابد. 
. هللا است بنابراين ســـجـــده  در فرهنگ قرآنی وتعريف قرانی ،عبارت از تذلل و عبادت برای 

                                                                                                                             زير عنوان اصطالح ســـجـــده ) ٣٩۶فحهب اصفهانی، صــلفاظ قرآن كريم؛راغ(مفردات ا

  سـجـده:ۀ ـلسفـف
 ، نشان تذلّل و خاكسارى در برابرعبارت از ســـجـــده  در فوق بدان اشاره نموديم ، همانطوريکه 

انسان به  سجده حالتی است که :است. و بهترين حالتی ترين درجه عبوديت  و عالى پروردگار است ،
  خدا نزديك می شود.

و Sّ يسجد ما فى السموات و « كند  يـمن با ســـجـــده ، خود را همرنگ با هستى مؤانسان م
  .)۴٩آيه نحل، ه سور، (»االرض

 :ضيلت سجده  در حديث نبویـف
من در روز قيامت،  صلی هللا عليه وسلم در مورد فضيلت ســـجـــده  ميفرمايد:اسالم محمد پيامبر 

مت خود را ميشناسم، گفتند: يا رسول هللا! در ميان آن همه مخلوق، چگونه آنها را تک تک افراد اُ 
طويلهای شويد که پر از اسبان سياه و خاکستری باشد و فقط يک فرمود اگر شما وارد  ميشناسی؟! 

اسب در ميان آنها وجود داشته باشد که دست و پايش سفيد باشد، آيا شما آن را تشخيص نخواهيد 
  . داد؟ گفتند: بلی

رسول هللا صلی هللا عليه و سلم فرمود: در آن روز، چهرههای امت من در اثر ســـجـــده  ميدرخشد 
 .و پايشان به برکت وضوء، سفيد و درخشان خواهد بود (روايت احمد) و دست

زمانی که خداوند ميخواهد شفقتی در حق بعضی از گناهکاران  همچنان در حديث ديگری آمده است:
مسلمان که در دوزخ به سر ميبرند، بنمايد، به فرشتگانش دستور ميدهد، که آنها را از دوزخ بيرون 
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آثار ســـجـــده ، آنها را تشخيص ميدهند، زيرا آتش دوزخ همه جسم انسان  را  بياوريد، فرشتگان از
   .نابود ميکند جز آثار سـجـده  را که سالم ميماند (متفق عليه)

 :رفتن به سـجده طريقه
ن علماء  وجود دارد که ـزار چگونه بطرف ســجـده  رود، دوقول مشهوری بيگدر مورد اينکه نماز
  دو قول  درست است  : که ما مختصرا به  توضيح هر دو قول می پردازيم :عمل کردن به هر 

  نهادن زانو ها قبل ازدست ها: ريه اول:ـنظ
تکبير (اَ`ُ اکَبُر) گفته به » قومه«تعداد از علماء بدين عقيده اند، که نماز گزار  در سـجـده   بعد از 

يه وسلم  ، سـجـده  را  طوری ادا مينمايد که سـجـده  ميرود ، مطابق سنت عملی پيامبر صلی هللا عل
 :  
، بعد دو کف دست خود را بر زمين می گزارد ، بعد داوالَ دو زانو های خويش  را بر زمين می نه 

بينی و سپس پيشانی خو را بر زمين می نهد، طوريکه روی ميان دو کف دست قرار گيرد، و 
د و ُرخ همه انگشتان بطرف قبله بوده ساعد انگشت بزرگ مقابل گوش بزرگ مقابل گوش واقع شو

و آرنج از زمين باال می باشد، ساعد و آرنج از پهلوها و شکم دور گرفته شوند و نيز رانها از شکم 
جدا (دور) بوده و آنقدر ميان شکم و زمين فاصله موجود باشد که چوچه بزغاله از ميان آن گذشته 

 بتواند.
يده و ُرخ آنها بطرف قبله می  باشد. در ســـجـــده  کم از کم بايد انگشتان هر دو پای بر زمين چسپ

پاک و برتر است پروردکار ( »ُسبَحاَن َربَِّی االَ علی« کامل   قو تعمتفکر با ،سه بار با تأمل، سکون 
  گفته شود. ) بلند مرتبت 

نموده مينمايند  حديث صحيحی از وائل بن حجر که  از پدرش خويش روايت اين گروه از علماء  به 
إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل   رأيت رسول هللا «. استدالل مينمايند:

   » ركبتيه
در اين حديث متبرکه آمده است که : هر وقت رسول اکرم صلی هللا عليه و سلم ســـجـــده  « 

مينهادند. وزمانيکه بر ميخاست دست های ميکردند، زانوی گرامی خويش را قبل از دو کف بر زمين 
  خويش را قبل از زانو های خويش بر ميداشت .

وهمچنان به حديث مرفوع که از حضرت انس (رض ) در دار قطنی ،بيهقی ، ومستدرک وحاکم 
وحديث موقوف صحيح از حضرت عمر ( رض ) در مسند عبد الرزاق ، ابن المنذر ، طحاوی   336

  .) ٣٣صفحه  ٣ت ( مراجعه شود : معارف السنن شرح ترمذی، ج نيز روايت گرديده اس
امام ابوحنيفه ،  امام نخعی ، مسلم بن يسار ، سفيان الثوری ، امام شافعی ، احمد و اسحاق و اهل 
کوفه، همگی قائل به اين روش وآنرا  عمل مينمايند ، يعنی زمانيکه  به ســـجـــده  ميروند ، اول  

به زمين می نهند وبعد  دست های خويش را. ووقتيکه از ســـجـــده  بر زانو  های خويش را 
  ميخيزند اول دستها خويش را قبل  از زانو ها بر ميدارند .

  ا:ـتهـده  با دسـرفتن به سـج دوم:ۀ ـريـظـن
  به هنگام ســـجـــده ، دستها را قبل    در حديث متبرکه  آمده است که: رسول هللا صلی هللا عليه و سلم

إذا سجد أحدکم؛ «از زانوها به زمين گذاشت (روايت ابن خزيمه) و به آن، امر ميکرد و ميفرمود: 
(روايت ابوداود) (هر گاه يکی از شما به » فاليبرک کما يبرک البعير، و ليضع يديه قبل رکبتيه

تها را قبل از زانوهايش بر زمين بگذارد). ( ســـجـــده  رفت، مانند شتر، زانو نزند بلکه دس
ومخالفت باشتر زمانی تحقق می يابد که دست ها را قبل از زانو به زمين بگذاريم ، زير شتر زانو ها 

» لسان العرب «ستانش قرار دارد ، چنان که در د نخست به زمين ميگذارد وزانو های شتر در 
  وديگر کتب لغت آمده است .)

دستهايتان مانند چهرههايتان، ســـجـــده  ميکنند، پس همراه چهره، دستهايتان را نيز بر و ميفرمود: 
  زمين بگذاريد و هنگام برداشتن چهره، دستهايتان را نيز برداريد (روايت ابن خزيمه).
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   :پيامبر اسالمسجده ترتيب 
ه ســـجـــده  ميرفت (متفق ب» هللا اکبر«با گفتن   محدثين مينويسند که : پيامبرصلی هللا عليه وسلم 

التتّم صالة ألحٍد ... حتّی «عليه) و به کسی که نماز را درست نميخواند (مسيیء الصالة) نيز فرمود:
» يقول : سمع هللا لمن حمده، حتّی يستوی قائماً ثّم يقول : هللا اکبر، ثّم يسجد حتّی تطمئّن مفاصله... 

يد و به سـجـــده  برود و آنقدر در ســـجـــده  بماند که (روايت ابوداود).(... سپس هللا اکبر بگو
  مفاصل بدنش از حرکت باز ايستد).

در حال ســـجـــده ، بر کف دستهای خود قرار ميگرفت، بازوهايش    رسول هللا صلی هللا عليه و سلم
خزيمه) و سر روايت ابن بروايت ابوداود) و انگشتانش را به هم ميچسبانيد (برا باز نگه ميداشت (

  روايت بيهقی).بانگشتانش را به سوی قبله مينمود (
روايت ابوداود و ترمذی) و احياناً برابر بکف دستهايش را در ســـجـــده ، برابر با شانه ها (

روايت ابوداود و نسائی) بينی و پيشانيش را، محکم و استوار بر زمين بگوشهايش قرار ميداد (
  ترمذی). روايت ابوداود وبمينهاد (

إذا «به کسی که نماز را درست نميخواند (مسيیء الصالة) فرمود:  طوريکه در فوق ياد اور شديم ،و
روايت ابوداود و احمد) (وقتی ســـجـــده  کردی، ســـجـــده ات را محکم ب» (سجدت؛ فمّکن لسجودک

  و استوار ادا کن).
را محکم و استوار بر زمين بگذار تا  ات در ســـجـــده ، دستها و چهره و در روايتی فرمود:

  روايت ابن خزيمه) باستخوانهای بدنت سر جايشان آرام بگيرند (
روايت ب» (الصالة لمن اليصيب أنفه من األرض ما يصيب الجبين«و در روايتی فرموده است: 

دارقطنی) (تا زمانی که بينی شخص، همان طور که پيشانياش بر زمين نهاده ميشود، بر زمين 
  گذاشته نشود، نمازش درست نخواهد بود).

در ســـجـــده ، زانوها و نوک پاهايش را محکم و استوار بر زمين    رسول هللا صلی هللا عليه و سلم
  قرار ميداد (روايت بيهقی)

و سر انگشتان پاهايش را به سوی قبله مينمود (روايت بخاری) و  پای خويش  را به يکديگر 
   .خزيمه) و پاها را نصب ميکرد (روايت بيهقی)ميچسباند (روايت ابن 

و بدان امر مينمود (روايت ترمذی) و انگشتان پا را دوال ميکرد (روايت ابوداود و ترمذی) بدين 
بر هفت عضو، ســـجـــده  ميکرد که عبارتند از : دو کف    صورت، رسول هللا صلی هللا عليه و سلم
  دست، دو زانو، قدمها، پيشانی و بينی.

پيشانی و بينی را در ســـجـــده ، يک عضو به حساب ميآورد،    رسول هللا صلی هللا عليه و سلم
به من دستور داده شده که بر هفت عضو و استخوان، ســـجـــده  کنم : بر  چنانکه فرموده است: 

انوها و به بينی خود اشاره نمود)، دستها، ز پيشانی (و در اينجا رسول هللا صلی هللا عليه و سلم
نوک پاها، و نيز به من دستور داده شده است که (به هنگام رکوع و ســـجـــده ) لباسها و موهايمان 

  را جمع نکنيم (متفق عليه)
(روايت مسلم) » إذا سجد العبد؛ سجد معه سبعة آراٍب : وجهه، و کفّاه رکبتاه و قدماه«و ميفرمود:  

  ميافتند: چهره، دو کف دست، زانوها و قدمها).(به هنگام سجده ، هفت عضو بدن به سجـده  
و در مورد مردی که موهايش را پشت سرش بسته بود و نماز ميخواند، فرمود مثال اين مرد مانند 

  کسی است که نماز دستهايش به پشت بسته شده باشد (روايت مسلم).
است (روايت همچنين در اين مورد فرموده است: اين (بستن موها به پشت) نشستگاه شيطان 

  شيطان. چوکی ابوداود و ترمذی) يعنی کرسی و 
در ســـجـــده ، آرنج دستها را بر زمين نمی نهاد (روايت بخاری)    رسول هللا صلی هللا عليه و سلم

هايش از پشت به چشم  بلکه آنها را بلند و دور از پهلوها نگه ميداشت. طوری که سفيدش زير بغل
ميخورد (متفق عليه) و ممکن بود که چوچه گوسفندی يابزغاله بتواند از زير بغل ايشان، عبور کند 
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(روايت مسلم) و در آن (دور داشتن دستها) طوری مبالغه مينمود که بعضی از اصحاب، ميگفتند: از 
دلمان به حالش ميسوخت  بس که در ســـجـــده ، بازوهايش را از پهلوهايش دور نگه ميداشت

  (روايت ابوداود).
إذا سجدت؛ فضع کفّيک و «و ديگران را نيز به رعايت آن، دستور ميداد. چنانکه فرموده است: 

، کف دستهايت را بر زمين بگذار و آرنجها را بلند سجده (روايت مسلم).(هنگام » ارفع مرفقيک
  نگهدار).

ال و آرامش خود را حفظ کنيد و دستها را بسان سگ، همچنين فرموده است: در ســـجـــده ، اعتد
  »اعتدلوا فی السجودوال يبسط احدکم ذراعيه انبساط الکب« پهن نکنيد (متفق عليه). 

) (در ســـجـــده  خود را راست کنيد  ١٩٣، مسلم جلد اول صفحه  ١١٣( بخاری جلد اول ، صفحه 
  ننمايد )  وهيچ يکی از شما دوبازوی خود را مانند سگ گسترده

و نيز فرموده است: دستها را بسان حيوانات درنده پهن نکنيد، اگر چنين کردی، در واقع همه 
  اند (روايت ابن خزيمه). اعضای جسمت با تو ســـجـــده  کرده

  وب آرامش، در سـجـده:ـوج
ســجـده ، همواره به کامل کردن رکوع و    محدثين مينويسند که : رسول هللا صلی هللا عليه و سلم

تأکيد داشت و کسانی را که در اين امر سهالنگاری ميورزند، به گرسنگانی تشبيه ميکرد که 
ميخواهند با خوردن يک يا دو عدد خرما، سير شوند که نميشوند، و اينگونه افراد را، بدترين دزد 

  لقب داد.
 باطل ميدانست.نماز کسی را که در رکوع و ســـجـــده ، کمرش را راست نميکرد،  حتی و 

  وضعيت پا ها در سـجـده:
 علماء  وفقها در مورد وضعيت پا ها در ســجـده  ،ميگويند  که فاصله بين دو پاها در حين

 ســجــده  بايد اندازه ی چهار انگشت در حالت قيام، که همان  حفظ تعادل به هنگام ايستادن است.
 بيده بودن آنها، هيچگونه مشکلی ايجاد نميکند. ده ، باز بودن بين دو پا و يا چسـلذا در حال سـج

ولی نقطه اساسی درحالت سـجـده  همين است که :بايد  انگشتان هر دو پا به هنگام ســـجـــده ، به 
  زمين متصل باشند.

  حکمت واسرار سجده بر هفت عضو بدن :
ارائه داشته اند را مختلفی متعدد وواسرار سجده بر هفت عضو بدن نظرياتی علماء در مورد حکمت 

 عبوديت وبندگی بمعنی عضو عمده بدن ،   هفت سجده کردن به ، تعدادی از علما ء ميفرمايند که 
  نشان ميدهد .در پيش خالق را انسان  کامل 
ديگر از علماء بدين عقيده اند که :  سجده کردن به هفت عضو بدن بهترين حالت تعداد ی ولی 

   است .در برابر خالق جسم تواضع و فروتني و تسليم و انقياد وخشوع وبهترين حالت ، خضوع 
ترين كرنش جسماني انسان در برابر خداوند  گر كامل نمايان قرار گرفتن جسم در حال سجده بمعنی 

  می سازد . بهتر فراهم در نماز را سبحان است و با اين حالت قرار گرفتن بدن زمينه حضور قلب 
تواضع انسان را در شکل ترين  كاملر گرفتن هفت عضو بدن در سجده علماء می افزايند :که قرا

دهد و حضور قلب كه روح نماز است با تواضع كامل  نشان ميرا برابر قدرت مطلقه خالق و معبود 
 تشکيل که روح عبادت را جسم حضور قلب و خشوع کامل گردد. لذا براي تأمين  بدن، بهتر فراهم مي

  عضو بدن صورت گيرد . ميدهد بايد سجده بر هفت
  خواننده محترم ! 

 بعمل ارد بر هفت عضو بدن  راسجده خويش  ور شديم بر نمازگزار واجب است که آطوريکه قبآل ياد 
  وچسپيده باشد .هر هفت عضو بدن نماز گزار  بايد بر زمين تماس وبه اصطالح 
ميفرمايد :در مورد چسپاند ن هفت عضو بدن بر زمين در »  شرح صحيح مسلم «  امام نووی در
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 ».اگر يکی از اين اعضاء را بر زمين نصب نکند، نمازش صحيح نيست« وقت سجده ميفرمايد : 
  ميفرمايد :ابن عثيمين  شيخ 
برای ســـجـــده  گذار جايز نيست يکی از اعضای هفتگانه را باال ببرد، زيرا پيامبر صلی هللا عليه « 

  وسلم فرمود :
ْکَب «  بخاری ». تَْينِ أُِمْرُت أَْن أَْسُجَد َعَلی َسْبَعِة أَْعُظٍم: َعَلی اْلَجْبَهِة َوأََشاَر بِيَِدِه َعلَی أَْنِفِه َواْليََدْيِن، َوالرُّ
به من دستور داده شده است که با هفت استخوان بدن (هفت «  ).  يعنی:۴٩٠) ومسلم (٨١٢(

با دستش به بينی خود اشاره کرد (يعنی پيشانی و بينی با هم)ـ   يم: پيشانی ـ وعضو) ســـجـــده  نما
 ».دو (کف) دست، دو زانو و سر انگشتان پا

اگر پاهايش يا يکی از آنها را باال ببرد، و يا (کف) دستش و يا يکی از آنها را باال ببرد، و يا پيشانی 
ـده  برخورد نکنند)، در آنصورت ســـجـــده  اش باطل يا بينی يا هر دو را باال ببرد (به محل ســـجــ

نمازش باطل  ،می شود و بحيث  ســـجـــده  محسوب نخواهد شد، و اگر ســـجـــده  اش باطل شود
  ) .٢/٩٩لقاءات الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين (».(  خواهد شد

  :اعضای هفتگانهاحاديثی وارده درمورد سجده به 
  ح واشکار معلوم ميگردد که پيامبر اسالم بر تکيه ضبصورت وا پيامبر صلی هللا عليهسنت عملی از 

  بر هفت عضو بدن سجده نماز را  انجام ميدادنند. 
  ث اول:ـديـح
أمرت أن : «ه است پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود روايت است که :ابن عباس رضی هللا عنهما  -

 »  أسجد علی سبعةأعظم : علی الجبهة و أشار بيده علی أنفه، و اليدين، والرکبتين و أطراف القدمين
به من امر شده است تا بر هفت عضو ســـجـــده  برم، بر «يعنی:.)۴٩٠)، مسلم (٨١٢بخاری ( ( 

 ».پاهاهای  اش اشاره کرد، دو دست، دو زانو و سرپنجه پيشانی و با دستش به بينی
 ث دوم:ـديـح
الصالة : «ه است ابن عباس روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود ازحضرت  باز هم -

 صفحهصفة الصالة «البانی در اين حديث را شيخ  »لمن اليصيب أنفه من األرض ما يصيب جبينه
اش همراه با پيشانيش بر زمين قرار  کسی که بينی«يعنی:  خويش متذکر گرديده است :  )123(

 ».ندهد نمازش صحيح نيست
 روری:ـت ضـيادداش

  ، اين بدن معنی است که گاه شرط نيست سجدگاهپيشانی بر چسپانيدن  علما ء ميفرمايند که :
، وپيشانی يده  باشد شوپ ويا غيره ...  )، (کاله ، دستمال ، چادر توسط پيشانی نماگزار   احيانآ اگر

 ودرست ميباشد .صحيح نماز گزار گاه وصل وتماس گيرد ، سجده  به سجدهاش وبينی 
همين است که  علماء ولی در آن سجده که بينی وپيشانی  نماز گزار در محل سجده نه  چسپد حکم 

  سجده نمازگزار درست نمی باشد .
الصالة لمن اليصيب «  ميباشد : ( رض ) ابن عباسحضرت حديث همان دليل شرعی در اين مورد 

اش همراه با پيشانيش بر زمين قرار ندهد نمازش  کسی که بينی« »أنفه من األرض ما يصيب جبينه
) ١٢٣(در صفحه  صفه الصاله) « شيخ البانی حديث متذکره در کتاب خويش بنام    ».(صحيح نيست
 آورده است.

  حالت بازوها دست در ســـجـــده:
بازوها نماز گزار در حال ســـجـــده   به حديثی مراجعه ميکنيم که : وحالت در مورد وضع 

ودرآن حالت بازو ها پيامبر صلی روايت گرديده   ) رضی الـله عـنه  (     ازعبدالـله بن مالک بن بُـَحيـنه
:  ميفرمايد َحيـنه عبدالـله بن مالک بن بُـ توضيح گرديده است :دقيق ترسيم ودر نماز هللا عليه وسلم 
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پيامبر صلی هللا عليه وسلم دروقت نماز ، خواندن آن چنان دستهای شان را «  
  )٣٩٠(رواءالبخاری    »ازيکديگردورنگهـمـيداشـتـند ، که سفيدی زير بغل شان معلوم ميـشد . 

 سکون درســـجـــده: ۀـجلس
توجه بايد کرد که باال مينمايم ،   سجدهسر خويش را از  »اکبرهللا  «با گفتن تکبير در جلسه سکون 

  ، بعد دو دست خود را و با اطمينان  می نشينيم .نمايم ن بلند يش را ازمياول پيشانی خو  :
طريقهء نشستن در جلسه طوريست که پای راست خود را همانطور ايستاده نگهداشته که ُرخ  

خوابانيده بر آن بنشيند و دو دست  انگشتان پايش به طرف قبله باشد و پای چپ خود را بر زمين
 خود را طوری بر زانو هايش بنهد که انگشتان دست ها بر زانوها قرار گيرند.

  سجده :حفظ آرامش در ميان دو
را نبايد  فراموش کرد، طوريکه که در فوق ياد جده نمازگزار بايد حفظ آرامش در ميان دوس

، طوری آرام مينشست که اعضاء سجده ميان دودر   رسول هللا صلی هللا عليه و سلم   ،اورشديم
بدنش از حرکت باز ميايستاد و هر يک از استخوانها سر جايشان برميگشتند (روايت ابوداود و 

 بيهقى).
التتّم صالة «نيز فرمود است : » مسيیء الصالة«و به کسيکه نماز خويش را با آرامش نمی خواند  

 (نماز هيچ يک از شما تا چنين نکنيد، کامل نخواهد بود). (روايت ابوداود)» أحدکم حتّی يفعل ذلک
روايان ميگويند : حفظ ارامش در ســـجـــده  را ،تقريباً به مقدار واندازه ســـجـــده ، طوالنی ميکرد 

(متفق عليه). و گاهی به قدری مکث مينمود که بيينده فکر ميکرد: فراموش کرده است (که به 
  ق عليه).ســـجـــده  برود) (متف

  پيامبر (ص)ازسجده :بلند کردن سرۀ ـقـطري
، سر خويش »هللا اکبر«با گفتن    ور شديم  :رسول هللا صلی هللا عليه و سلمآياد هم طوريکه قبآل  

التتّم صالة ألحد من النّاس حتّی ... ثّم «رااز ســـجـــده  برميداشت (متفق عليه)  وفرموده است :  
(روايت ابوداود) (نماز هيچ کس درست نخواهد » يرفع رأسه حتّی يستوی قاعداً و » هللا اکبر«يقول 

بود مگر اينکه ... به ســـجـــده  رود و در آن، آرام گيرد سپس (هللا اکبر) بگويد و سر از ســـجـــده  
  بردارد و راست بنشيند).

از وسلم سر خويش را محدثين مينويسند که در برخی از اوقات زمانيکه پيامبر صلی هللا عليه 
: ميکرد (روايت احمد و هم دستهای خويش را بلند مينمود؛ يعنی رفع يدين  سـجـده  باال مينمود ، 

  ابوداود).
  آنگاه پای چپ خويش را پهن ميکرد و راحت، روی آن مينشست (روايت مسلم).

فإذا رفعت فاقعد علی «...و به کسی که نماز را درست نميخواند (مسيیء الصالة) امر کرد و فرمود: 
(روايت احمد ز ابوداود) (وقتی سر از ســـجـــده  برداشتی، بر روی نشيمنگاه چپ » فخذک اليسری

پای راست خود را نصب ميکرد (روايت    بنشين) همچنين رسول خدا صلی هللا عليه و آله و سلم
ی انگشتان و نوک پا بخارى) و انگشتانش را به سوی قبله مينمود (روايت نسائى) گاهی نيز رو

قرار ميگرفت و بر پاشنها مينشست (روايت مسلم). امام ابن قيم در اينجا دچار اشتباه گرديده، 
در اين مقام از رسوال` صلی هللا عليه وسلم «چنانکه بعد از ذکر صورت نخست، گفته است: 

روی پاشنهآنها  در صورتی که نصب پاها و نشستن بر» نشستن به صورت ديگری ثابت نشده است!
از حديث ابن عباس در مسلم، ابوداود، ترمذی وغيره (الصحيحة) واز حديث ابن عمر با سند حسن 
در بيهقی، ثابت است . همچنين طاووس با سند صحيح آورده است که : ابن عمر و ابن عباس نيز 

  در ميان ســـجـــده  به همين صورت مينشستند.
کس از ما، قابل پذيرفتن و رد کردن است مگر سخنان صاحب  سخن هر«امام مالک که ميفرمود: 

از اين رو ثابت شد که اين نوع نشستن، سنت ميباشد و » اين قبر (يعنی پيامبرصلی هللا  عليه وسلم 
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نهی » اقعاء«گروهی از صحابه، تابعين و ديگران بر آن عمل نموده اند. ناگفته نماند که اين غير از 
  شد.شده در باب تشهد ميبا

  توقف پيامبر (ص) درسجده :ۀ انداز
مينويسند که رسول هللا  سيرت نويسان در مورد اندازه توقف پيامبر صلی هللا عليه وسلم در سجده 

ســـجـــده  خويش را تقريباً به اندازه رکوع، طوالنی ميکرد، و گاهی هم حا     صلی هللا عليه و سلم
وسلم در طوالنی نمودن ســـجـــده   مبالغه مينمود؛ بنابر  التی  پيش ميآمد که پيامبر صلی هللا عليه

  برخی از ر وايت که توسط صحابه منقول است ميگويند:
در حالی که يکی از نواسه های شان ، حسن بود يا،     يک مرتبه رسول هللا صلی هللا عليه و سلم 

رسول هللا صلی هللا  رد برای نماز ظهر يا عصر تشريف ميآورد،کحسين را  برشانه خويش حمل مي
در جايگاه قرار گرفت، کودک را سمت راست خود بر زمين گذاشت و به نماز ايستاد در    عليه و سلم

، طوالنی کرد (راوی ميگويد) سر سجده هاميان ســـجـــده های نماز، يکی را خيلی بيشتر از ديگر 
  ميباشد.    و آله و سلمصلی هللا عليه  هللابرآوردم، ديدم که کودک، سوار بر پشت رسول 

صلی  هللامن به ســـجـــده  برگشتم بعد از اينکه نماز به پايان رسيد، مردم عرض کردند: ای رسول 
و سلم ! شما يکی از ســـجـــده ها را بيش از حد معمول، طوالنی نموديد، گمان کرديم   هللا عليه 

  ی از جانب پروردگار رسيده است؟و يا اينکه دستور جديدشما پيش آمده باشد ، اتفاقی برای
فرمود: هيچ يک از اينها نبود، بلکه فرزندم بر پشتم سوار شده    رسول هللا صلی هللا عليه و سلم 

  بود، دلم نمی خواست  که او را پايين بياورم (روايت نسائى).
ز بود، در حال خواندن نما   همچنين در روايتی آمده است که: رسول هللا صلی هللا عليه و سلم  

هنگامی که به ســـجـــده  رفت حسن وا حسين بر پشت ايشان پريدند، کسی خواست مانع شود، 
اشاره نمود که با آنها کار نداشته باش، پس از اتمام نماز، آنها را    رسول هللا صلی هللا عليه و سلم

وايت ابن در بغل گرفت و فرمود: هر کس مرا دوست دارد اينها را نيز دوست داشته باشد (ر
  خزيمه).

  :اذکار و اوراد در بين  دو ســـجـــده 
را با » رب اغفرلی«  سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم است که نماز گذار در بين سجدتين  دو بار

(روايت نسائى و ابن ماجة) » رب اغفر لی ، لی   رب اغفر« د: ـاستناد حديث نسائی وابن ماجه بگوي
با استناد حديث متبرکه  »  لی ، وارحمنی ، واهدنی ، وعافنی ، وارزقنیاللهم اغفر « بگويد ويا 

  .و ابن ماجه)  أبو داود   (
علماء  ميفرمايند که اين از سنت های پيامبر صلی هللا عليه وسلم است که نمازگذار  يكى از اذكار 

  متذکره را در بين سجدتين بخواند.
ند که  واجب است كه حد اقل يكبار خوانده شود ، با ميفر ماي» رب اغفر لی« علماء  در مورد گفتن 

  آنهم علماء ميگويند : بهتر است بيشتر تكرار كند.
درسجدتين  برای منفرد  مستحب ميد اند ولی »  رب اغفرلی رب اغفر لی « علماء  در مورد ذکر  

غفر لی  رب اغفرلی تاکيد ميدارند که : اگر نماز گزار در جمع  ودر متابعت از امام  باشد گفتن رب ا
  گفتن واجب ميباشد  علت ان متابعت  از امام  است.

  محدثين مينويسند که:
  ميخواند :را پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در بين دو سـجـــده  اين اذکار واوراد ودعا ها 

رّب  اغفرلی، و ارحمنی (واجبرنی)، (و ارفعنی) و اهدنی (و « (و طبق روايتی  »  اللّهم « -1
  (راوی حديث: ابوداود و ترمذى).» عافنی) و ارزقنی

(بار الها! مرا ببخش و بر من رحم کن، تقصيراتم را جبران بفرما، و درجاتم را باال ببر، هدايتم کن و 
  عافيت و روزی، نصيبم گردان).

  (بروايت ابن ماجة) معموالً اين را در نماز شب، ميخواند. » رّب! اغفرلی، اغفرلی« -2
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  د: ـاينکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم يکی از اين دوعا  را ميخوان بعد از
ميگفت و به ســـجـــده  دوم  می پرداخت . ( روايت حديث متفق عليه) است .  و به » هللا اکبر«

  در اين مورد فرمود: »  مسيیء الصالة« کسی که نماز را درست نميخواند 
(روايت » تطمئن مفاصلک (ثّم افعل ذلک فی صالتک کلّها)ثّم تسجد حتّی » هللا اکبر«ثّم تقول : «

بگو و (برای بار دوم) ســـجـــده  کن طوری که مفاصل بدنت هنگام » هللا اکبر«ابوداود) (سپس 
  ســـجـــده ، از حرکت باز ايستند، و اين عمل را تا آخر نماز انجام بده).

ســـجـــده  دوم را با همان کيفيت    ايت ابوداود)واحياناً با اين تکبير نيز دستها را باال ميبرد (رو
سر از ســـجـــده  برميداشت (متفق عليه) و به » هللا اکبر«ســـجـــده  اول ادا مينمود، سپس با گفتن 

کسی که نماز را درست نميخواند (مسيیء الصالة) در اين مورد فرمود، سر از ســـجـــده  بردار و 
  ابوداود).بگو (روايت » هللا اکبر«

ثّم افعل ذلک فی کّل رکعة و سجدة)، فإذا فعلت ذلک؛ فقد تّمت صالتک و إن أنقصت «و نيز فرمود: 
  (روايت احمد و ترمذى).» منه شيئاً؛ أنقصت من صالتک

  (همين روش را در هر رکعت و ســـجـــده ، انجام بده، هر گاه چنين کردی نمازت کامل ميگردد).
  هی، رفع يدين مينمود (روايت ابوداود).و با اين تکبير نيز گا

  يادداشت توضيحی: 
قبل از همه بايد گفت که تلفيق يعنی خواندن همه درودهای وارده، و همچنين تمامی صيغه های 

  تشهد 
  در يک نشست، ناجايز و بدعت است و روش مسنون اينست که هر بار يکی از آنها خوانده شود:

) شيخ االسالم ابن تيميه در 69/253/1، (»مجموع الفتاوی«   (تفصيل مفيد در اين بابت را ميتوان 
در  شيخ البانی رحمه هللا از»  صفت نماز پيامبر  «رساله شهير وهمچنان » تکبير عيدين «مبحث 

  يافت نمايد .)

 اف:ـنـزد احـدر ن سجده ن دو ـيـدعا در ب
، در جلسة (نشستنی که بين دو ســـجـــده  واقع ميشود) خواندن هيچگونه امام ابوحنيفه در مذهب 

ذکر و دعاء جائز نميباشد اما در مورد آرامش و نشستن با طمانينه در بين دو ســـجـــده ، تاکيد 
حتی اگر کسی سرش را از ســـجـــده  اول بلند کرده اما کامال بلند نشده و  مزيدی بعمل آمده است ،

راه برگردد و اقدام به ســـجـــده  دوم نمايد، ســـجـــده  ی دوم وی تحقق نمييابد زيرا از وسط 
مادامی که به ســـجـــده  نزديک باشد و کامال بلند نشود، ساجد محسوب ميشود. جهت کسب 

  مراجعه فرمائيد.»  ١١٠صفحه  ١الهداية فی شرح البداية جلد «اطالعات بيشتر ميتوانيد به کتاب 
 :ــجـدهسُ  یاــدع
  عبارت است از:وفقها  سـجـده   به اتفاق همه علماء  ی دعا

(منّزه است پروردگار بزرگ و برتر من) (صحيح » ُسْبَحاَن َربِّی األَْعلَى « خواندن سه مرتبه  - ١
  .١/٨٣الترمذی 

الها! تو پاك و منّزه ى و تو را ستايش  بار» ( ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َربَّنَا َوبَِحْمِدَك اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلی «  - ٢
) ٣۴ى ( البخاری ومسلم وتخريج سندش با شماره ( .كنم ) مىنمايم. الهى! از تو طلب مغفرت می

  )  .ارائه شد
ْوحِ « - ٣   .(پاك و منّزه است پروردگار فرشتگان و جبرائيل)» ُسبُّْوٌح، قُدُّوٌس، َربُّ اْلَمالَئَِكِة َوالرُّ
  .) ارائه شد٣۵ى (  وتخريج آن در شماره ۵٣٣/ ١مسلم (
َرهُ َوَشقَّ َسْمعَهُ «  - ۴ اللَُّهمَّ لََك َسَجْدُت، َوبَِك آَمْنُت، َولََك أَْسَلْمُت، َسَجَد َوْجِهی ِللَِّذی َخَلَقهُ، َوَصوَّ

به تو ايمان آوردم، و در (الهى! براى تو ســـجـــده  كردم، و » َوبََصَرهُ، تَبَاَرَك هللاُ أَْحَسُن اْلَخاِلِقيَن 
ام براى پروردگارى كه آن را خلق نمود، و صورت بخشيد، و آن  مقابل فرمان تو تسليم شدم، چهره 

را زيبا آفريد، و عضو شنوايى و بينائى در آن قرار داد، ســـجـــده  كرد. با بركت است پروردگارى 
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 )  .وغيره ۵٣۴/ ١مسلم .(كه بهترين سازندگان است
پاك است پروردگارى كه مالك قدرت،  »(ْبَحاَن ِذی اْلَجَبُرْوِت، َواْلَملَُكْوِت، َواْلِكْبِرياِء، َواْلعََظَمةِ سُ «  - ۵

وأحمد والنسائی وألبانی در صحيح أبی داود  ١/٢٣٠أبوداود  .(فرمانروايى، بزرگى و عظمت است
  .آنرا صحيح دانسته است ١/١۶۶
هُ اللَُّهمَّ اْغِفْرِلی َذْنبِ «  - ۶ لَهُ َوآِخَرهُ َوَعالَنِيتَهُ َوِسرَّ ى گناهان  (بار الها! همه» ی ُكلَّهُ، ِدقَّهُ َوِجلَّهُ، َوأَوَّ

 مرا، اعم از كوچك و بزرگ، اول و آخر، آشكار و نهان، ببخشاى.)
أَُعْوذُ بَِك ِمْنَك، الَ أُْحِصی ثَنَاًء َعَليَك اللَُّهمَّ إِنِّی أَُعْوذُ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوبُِمعَافَاتَِك ِمْن ُعقُْوبَتَِك وَ «  - ٧

بار الها! من از خشمت به خشنودى تو پناه مىبرم. الهى! از عذابت به » ( أَْنَت َكَما أَثْنَيَت َعلَى َنْفِسَك 
تو، به تو پناه مىبرم. پروردگارا! آنچنان كه حق ستايش » عذاب خشم«عفو تو پناه مىبرم. الهى! از 

  ) ١مسلم   .(نمىتوانم آنرا بجاى آورم، بدون ترديد تو آنچنانى كه خود فرموده اىتو است، 

                             (نشست): سهـلـج
 شانی خود را از زمين بلند کند.ـيـبا گفتن تکبير ( هللا اکبر ) از ســـجـــده  برخاسته، قسميکه اول پ

طريقهء نشستن در جلسه طوريکه  قبآل  ياد اور شديم بعد دو دست خود را و با اطمينان بنشيند، 
اينست که : پای راست خود را همانطور ايستاده نگهداشته که ُرخ انگشتان پايش به طرف قبله باشد 
و پای چپ خود را بر زمين خوابانيده بر آن بنشيند و دو دست خود را طوری بر زانو هايش بنهد که 

 گيرند.انگشتان دست ها بر زانوها قرار 
دوم سجده دوم را ادا نمايد. بعد از ادای  سجده اول  سجده بعد از سکون در جلسه تکبير گفته مانند 

فاتحه را بخواند، بعد قسمتی از قرآن   ۀتکبير گفته برای ادای رکعت دوم ايستاده شود، آنگاه  سور
، سپس با  ايستاده ميشود )کند و با گفتن تکبير و رکوع برود، بعد آ ادای قومه نموده (  را قرائت

گفتن تکبير به ســـجـــده  برود بعد از ادای ســـجـــده  اول، جلسه و ســـجـــده  دوم در قعده اول 
   بنشيند.

  ده:ــعـق
در قعده، نماز گزار مانند جلسه پای راست را در حاليکه انگشتانش بطرف قبله باشد، ايستاده 

نهاده باالی آن بنشيند و دست های خود را بر زانو طوری  نگهداشته بر پشت پای چپ را بر زمين
 بنهد که انگشتانش روی زانو قرار گيرد، و چشمهايش زانو هايش را نگاه کند.

 در حالت قعده با اطمينان و سکون تشهد را بخواند.
َلوُت َوالطَّيِّبَاُت السَّالَُم َعَليَک اَيَُّها النَّبِ  ِ َوالصَّ ّSِ یُّ َوَرحَمةَّ هللا َو َبَرَکاتُهُ اَلسَّالَُم َعَلينَا َوَعلَی ِعبَاُد اَلتَِّحيَّاُت

داًَعبُدهُ َوَرُسولُهُ.  ِهللا الَصِلِحيَن اَشَهُد اَن الَّاِلهَ اِالَّهللاُ َواَشَهُد اَنَّ ُمَحمَّ
متی همه ستايش ها، همه عبادات و همه سخنان پاکيزه و نيکو فقط برای هللا (جل جالله) است. سال«

باد بر تو بر تو ای نبی (ص) و رحمت خدا باد برتو(ص) و برکت خدا باد برتو (ص) و سالمتی باد 
برتو و بر همه بنده های نيکو کار خداوند. من گواهی (شهادت) ميدهم که نيست معبودی جز هللا و 

 »گواهی ميدهم که محمد (ص) بنده و فرستاده خداوند (جل جالله) است
 شود سوره فاتحه را  عتی با گفتن ( هللا اکبر ) از قعده اولی برخاسته ايستادهدر نماز چهار رک

  بخواند. 
در رکعت های سوم و چهارم نماز های فرض بعد از خواندن سوره فاتحه قرائت نکند، بلکه بعد از  

 خواندن سوره فاتحه تکبير گفته به رکوع برود.
دومی آن تکبير گفته بخاطر ادای قعده سجده  یبه همين ترتيب بعد از تکميل رکعت چهارم و ادا

 آخری مانند قعده اولی بنشيند، نخست التحيات را و بعد از آن درود شريف را بخواند.

  ف:ـريـدرود ش
ٍد َکَما َصلَّيَت َعلَی اِبَراِهيَم َوَعلَی اِل اِبَراِهيَم اِنََّک حَ  ٍد وَّ َعلَی اِل ُمَحمَّ ِجيٌد.اَللُّهمَّ َصلَّ َعلَی ُمَحمَّ  ميٌد مَّ
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ٍد َکَما بَارکَت َعلَی اِبَراِهيَم َوَعلَی اِل اِبَراِهيَم اِنََّک َحم ٍد وَّ َعلَی اِل ُمَحمَّ ِجيٌد.اَللُّهمَّ بَاِرک َعلَی ُمَحمَّ  يٌد مَّ
همانطوريکه  صلی هللا عليه وسم الهی! سالم و رحمت بفرست بر محمد (ص) و بر ال محمد «

 »براهيم و اَل ابراهيم بدون شک ذات ستوده شده و با عظمتی هستیرحمت نازل فرمودی بر ا
الهی! برکت نازل فرما بر محمد و اَل محمد، همانطوريکه برکت نازل فرمودی بر ابراهيم و اَل «

  .»ابراهيم بدون شک ذات ستوده شده و با عظمتی هستی
  دعای بعد از درود:

الهی، ای پروردگار ما! برای ما «َحَسنَةَّ وَّ ِفی االِخَرِة َحَسنهَّ وَّ قِنَا َعَذاَب النَّاراَلُّهمَّ َربَّنَا اِتنَا فِی الدُّنيَا 
    »در دينا خير و سعادت عطا فرما و در آخرت نيز، و از عذاب دوزخ مارا نگهدار

  :بين دو ســـجـــده پيامبر اسالم  جلسه نشستن
پيامبر صلی هللا عليه  بين دو ســـجـــده ) (نشستن کيفيت جلسه استراحت ويا  محدثين در مورد 

بعد از جلسه استراحت (يعنى بعد از ســـجـــده      محمد صلی هللا عليه وسلم  مينويسند :کهوسلم 
ركعت اول و يا سوم)، برپای چپ راحت مينشست تا اعضای بدنش از حرکت باز ايستد و هر يک از 

  استخوانها سرجايش برگردد (روايت بخارى).
  :دیـبرای ر کعت بعپيامبر اسالم ترتيب بر خاستن 

ســـجـــده  گزار  زمانيکه ميخواهد بعد از تکميل نمازدر روايات اسالمی مينويسند:  سيرت نويسان 
  به رکعت دوم بر خيزد ، مطابق سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم بايد به کمک دست ها ، بر خيزد.

پيامبر صلی هللا عليه  :«وسلم بو ضاحت  تام آمده است که  ودر احاديث پيامبر صلی هللا عليه
  برای رکعت دوم، با تکيه بر دستها برميخاست (روايت بخارى).   وسلم 

(روايت ابو اسحاق حربی) (دستهايش را گره » وکان يعجن فی الصالة: يعتمد علی يديه إذا قام«
  ميکرد و بر زمين ميگذاشت و به کمک آنها بلند ميشد).

آغاز مينمود (روايت مسلم). در ...» الحمدهللا «رکعت دوم بدون اينکه ساکت بماند قرائت را با  درو
اين رکعت نيز همان روش رکعت اول را در پيش ميگرفت، با اين تفاوت که آن را اندکی از رکعت 

  اول کوتاه تر ميگرفت.
  کردن به زمين بدون جانماز:سجده 

رسول هللا صلی هللا عليه و سلم ، بيشتر بر روی خاک، ه :اکثريت سيرت نويسان  مينويسند ک
ســـجـــده  ميکرد و يارانش نيز در گرمای شديد با ايشان بر روی زمين خالی نماز ميخواندند و اگر 

کسی نميتوانست پيشانياش را بر زمين، استوار نگه دارد، لباسش را پهن مينمود و بر آن، 
 .)ســـجـــده  ميکرد (روايت مسلم

رسول هللا صلی هللا عليه و سلم ميفرمود: تمام زمين، برای من و امتم، جای ســـجـــده  و طهارت 
است، پس هر جا که وقت نماز فرارسد، مسلمان، مسجد و طهارت را دم دست خويش خواهد يافت، 

های حال آنکه قبل از من، مردم در اين مورد دچار مشکل بودند، آنها فقط در کنيسه و عبادتگاه
 .)خويش نماز ميگزاردند (روايت احمد

در حتی رسول هللا صلی هللا عليه و سلم  همچنان درسيرت پيامبر صلی هللا عليه وسلم  آمده که :
بيست و يکم رمضان چنين اتفاقی افتاد، باران  صبحچنانکه در  هم سجده کرده است ،ل ميان آب و گِ 

باريدن گرفت و از سقف مسجد پيامبر صلی هللا عليه و سلم که از شاخه های خرما تنيده شده بود، 
  ل، ســـجـــده  کرد. آب به داخل مسجد سرازير شد، رسول هللا صلی هللا عليه و سلم در ميان آب و گِ 

ل را بر پيشانی رسول هللا صلی هللا عليه و مان خود اثر آب و گِ طوريکه  ابوسعيد ميگويد: من با چش
  سلم مشاهده کردم (متفق عليه)

ودر روايت اسالمی هم آمده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  احياناً گاهی روی قطعه بافتنی (متفق 
 .)مينمود (متفق عليه سجده  بوريه ،) و گاهی هم بر سجده  عليه) (به اندازه
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  .)به خاطر اينکه خيلی از آن استفاده کرده بود، سياه شده بود (مسلم بوريه اشيک مرتبه، چنانکه 
   سجده :ومبحث لبانی شيخ ا

کردن بر زمين  سجده ه است :تشيخ البان در کتاب صفات نماز پيامبر صلی هللا عليه وسلم نگاش
  رفع  اليدن  بايد کرد.  سجده واحيانا در،  بگويد و اين واجب است» هللا اکبر«است سپس 
بعد از اينکه نماز گزار  هللا اکبر گفت  به ســـجـــده  پايان ميرود نمازگزار  می افزايد :شيخ البانی 

چون  ،و دست ها  را قبل از زانوهايش بر زمين بگذارد ،بر دستهايش به زمين رودسجده برای 
باشد، و ايشان  صلی هللا  ثابت میرسول هللا ص چنين امر نموده، و همچنين از عمل پيامبر 

نمازگزاران را از زانو زدن مانند شتر نهی کرده است، و شتر بر دو زانوئی که در دستهايش است، 
  زند. زانو می

رکن از ارکان نماز ميباشد ، نماز گزار ، بر دو کف دستش تکيه نمايد سجده شيخ البانی می افزايد ،
انگشتانش را به هم بچسباند، و آنها را به سوی قبله بگذارد. و دو  و آنها را باز کند. در اين حالت ،

  هايش بگذارد. هايش قرار دهد. و گاهی برابر گوش کفهايش را برابر شانه
گذارد بر زمين  واجب است که ساعدش را از زمين بلند کند، و آنطور که سگ دستهايش بر زمين می

  نگذارد.
گذارد، و اين هم از ارکان نماز است.و همچنين زانوهايش را بينی و پيشانيش را محکم روی زمين ب

و پاهايش را و همچنين سر انگشتان پاهايش را محکم بر زمين بگذارد.محکم روی زمين بگذارد.
 راست و ايستاده بگيرد، همه اينها واجب است.و سر انگشتان پاهايش را به سمت قبله قرار دهد.

  زديک کند و بچسباند.پاهايش را به هم ن (پاشنه) وعقب  
  اعتدال(آرام گرفتن) در سـجـده:

اش اعتدال داشته باشد، به بدين  معنا است  که بر تمام  سجده بر نمازگزار واجب است که در 
  بطور مساوی و يکسان تکيه کند . سجده اشاعضای 

  پيشانی و بينی، و دو کف دست، ودو زانو، و سر انگشتان دو پا. «   عبارتند از:سجده و اعضای 
همانا بطور يقين اطمينان و آرام  ،اش اعتدال را رعايت نمود سجده و اگر کسی به اين کيفيت در» 

  نيز ز ارکان نماز است. سجده گرفته است، و همچنين اطمينان و آرام گرفتن در
  بگويد.   »ربی األعلیسبحان «سه بار يا بيشتر: سجده اش و در

  بسيار دعا کند، زيرا که اميد اجابت آن بيشتر است.سجده و مستحب است که در 
  نمازگزار ، باندازة رکوعش طوالنی نمايد.سجده و اندازه 

بر زمين، و همچنين بر چيزهايی مانند: لباس، فرش، حصير، و مانند اينها، که بين زمين و سجده 
  است. پيشانی، مانع باشند جايز 

  خواندن قرآن جايز نيست.  سجدهدر 
  افتراش ونشستن ميان دو سجده :

و اين واجب است.در بعضی اوقات دستهايش را هم   ،سرش را بلند کند» هللا أکبر«سپس با گفتن 
  بلند نمايد.

آنگاه مطمئن و آرام بنشيند تا اينکه هر استخوانی در جای خودش قرار گيرد، و اين از ارکان نماز 
  است.

  و پای چپش را بگستراند (پهن کند) سپس بر آن بنشيند، و اين واجب است.
  و پای راستش را ايستاده نگه دارد. و انگشتانش را بسوی قبله نگه دارد.

و گاهی نشستن به صورت اقعاء جايز است، و اقعاء بمعنای اين است که بر پاشنه و سينه قدمهايش 
  بنشيند.

  اء:ــــعــاق
  پاى خويش را بر زمين نهاده بطورى كه بدن او روى كف پاهاى او قرار گيرد. ه دواين است ك 
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  بگويد.». ی، وارزقنی، وعافنی، واجبرنی، وارفعنی، وارحمنیاللهم اغفر ل«و در اين جلسه: 
  بگويد.» ی، رب اغفر لیرب اغفر ل«و اگر خواست: 

  نمايد.اش طوالنی  و اين جلسه را تقريبا به اندازه ســـجـــده 
  دوم:ۀ سجد

  بگويد، و اين واجب است. و بعضی اوقات با اين تکبير دستهايش را بلند نمايد.» هللا أکبر«سپس 
  و سجدة دوم را انجام دهد، و اين ســـجـــده  نيز از ارکان نماز است.

  و کارهايی را که در سجدة اول انجام داد، در اين ســـجـــده  نيز انجام دهد.
  ت:جلسهء استراح

سپس وقتی که سرش را از سجدة دوم بلند نمود، و خواست برای رکعت دوم بلند شود، تکبير 
  بگويد، و اين تکبير واجب است.

و چند لحظه معتدل و آرام بر پای چپش بنشيند، تا اينکه هر  و گاهی دستهايش را بلند کند.
صلی هللا عليه وسلم نوشته  استخوانی به جای خودش برگردد. ( ماخذ از  کتاب صفات نماز پيامبر

  شيخ البانی )

  تورک در سجده :
  ت:ـسـيـورک چـت

يعنی پای راست خود را تا كرده، وكف انگشتان  :اينست که نمازگزارتورک در نماز عبارت است از 
پای راست را بر زمين می گذارد، وقدم چپش را از زير ساق پای راست گذرانيده، ونشيمنگاه خود 

ودر اين حالت .را بر زمين می گذارد، وهمانند تشهد اول دستهای خود را بر رانهايش می گذارد
 .نشستن تشهد را به صورت كامل قرائت ميكند

، وسپس به همين )السالم عليكم ورحمة هللا(  :گاه بطرف راستش سالم می فرستد و می گويدآن
  .صورت به طرف چپ خود سالم می فرستد

  ورک:ــت تـالـح
قابل تذکر است که  اسا سآ تورک در بين نماز های سه رکعتی وچهار رکعتی ميباشد ، ودر نماز دو 

  رکعتی اصآل تورک  وجود  ندار .
از اينکه نماز گزار از ســـجـــده  اخير البته  در نماز ( سه رکعتی وچهار رکعتی ) خالص  تورک بعد

  ) می نشيند. تورك( بحالت  شد ،
  :کورــت
برای مردان  عمل مستحب است که در بين دو ســـجـــده  تورک کند. به اين صورت، روی ران چپ  

بيرون آورد و پای چپ خود را روی زمين گذاشته خود بنشيند در حالی که هر دو پا را از زير خود 
  .و روی پای راست خود را بر کف پای چپ خود بگذارد و نشيمنگاه خود را بر زمين بنهد

  پيامبر صلی هللا عليه وسلم در مورد تورک مينويسد:نماز درکتاب صفت  شيخ البانی

  ک:نشستن به حالت تََورُّ 
نمازگزار : طورى به دو زانو بنشيند كه پشت پاى چپ، روى كف معنى است که  به اين (متورک ) 

  .)پاى راست قرار بگيرد.
شيخ البانی می افزايد :  هردو تشهد واجب است ،  نماز گزار  اعمالی را که در  در تشهد اول انجام 

کيفيت که  داد در اين تشهد نيز بايد  انجام دهد.  بجز اينکه در اين تشهد بحالت تورک بنشيند، به اين
و پای چپ را زير  ،و هر دو قدمش را از يک سمت بيرون بياورد ،سرين چپش را بر زمين گذاشته

ساق پای راستش قرار دهد.و قدم راستش را نصب کند. و گاهی پهن کردن آن نيز جايز است. و با 
  کف دست چپش زانويش را بگيرد و بر آن تکيه زند.
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 جلسه ای استراحت در مقام سجده :
ی دوم ركعت اول و ركعت سوم و قبل از برخاستن برای ركعت  شستن بعد از برخاستن از ســـجـــده ن

  .های مؤكده نيست دوم و چهارم از واجبات نماز و سنت
كه  باشد يا خير؟ ويا اين علماء  در اين مورد اختالف دارند كه آيا جلسه استراحت در نماز  سنت می

دهند كه به علت پيری ، ويا هم امرض کمر وپا وياه هم چاغی مبتال  اين عمل را تنها كسانی انجام
  باشند به اين استراحت  نيازمند باشند؟

امام شافعی رحمه هللا و جمعی از علمای اهل حديث استراحت را در مقام ســـجـــده  ، سنت  -
بخاری و اصحاب سنن از اند و يكی از فتواهای امام احمد نيز همين است، به دليل حديثی كه  دانسته

ُ َعْنهُ  مالك بن حويرث ِ َعلَيِه َوآِلِه َوَسلََّم ؛ فَِإَذا َكاَن « اند: روايت كرده َرِضی .َّ إنَّهُ َرأَى النَّبِی َصلَّى .َّ
ِ َعلَيِه ِ َوَسلَّ » ( ِفی ِوتٍْر ِمْن َصالتِِه، لَْم يْنَهْض َحتَّى يْستَِوی قَاِعًدا را ديدم كه در َم پيامبر َصلَّى .َّ

  )  ٨٢٣بخاری (  نشست)   كه كامالً می بلند نمی شد تا اين فرد های ركعت
اما امام ابو حنيفه رحمه هللا ، امام مالک رحمه هللا وتعداد کثير از علماء جلسه استراحت را سنت   -

ون توقف ونشستن ، نمی دانند . وميفر مايند که نماز گزار بعد از فارغ شدن از ســـجـــده  دوم بد
فورآ  به رکعت دوم بلند شود ، همچنان بعد از رکعت سوم هم ، فورآ به رکعت چهارم بلنده شده 

وتوقف ننمايد ، همچنان در فتاوی امام رحمه هللا هم  با تاکيد گفته شده که جلسه استراحت سنت نمی 
  باشد .

  ابو حميده آمده است :اين تعداد از علماء  ميفرمايند که : در حديث مرفوع حضرت 
) ( آنحضرت صلی هللا  ١١۴ابو داود جلد اول صفحه    ٣۵١» ( فسجد ثم کبر فقام ولم يتورک «

عليه وسلم ســـجـــده  کرد ، پس تکبير گفت وايستاد وتورک نکرد ، يعنی بعد از ســـجـــده  دوم نه 
  نشست.

واسناد حسن )   ٣۴٣صفحه  5حمد جلد مسند امام ا»  ( حديث  فسجد ثم کبر فل نتهض قا ئم «  -
  .(پس ســـجـــده  کرد وتکبير گفت وراستآ ايستاد شد)

همچنان احاديثی ديگری هم در اين بابت وجود دارد که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  جلسه استراحت 
  بعمل  نياورده است .

ی نماز رسول هللا َصلَّى  ه دربارهاحاديثی ك همچنان اين تعداد علماء   استدالل  مياورند که آنعده از 
ِ َعلَيِه َوآِلِه َوَسلََّم بيان گرديده است ،  در آنها ذكری از جلسه استراحت و نشستن بعد از  َّ.

    .ی دوم به ميان نيامده است ســـجـــده 
ُ َعْنهُ  اين تعداد علماء  حديث مالك بن حويرث پيامبر ال دارد كنند كه احتم را چنين تاويل می َرِضی .َّ

ِ َعَليِه ِ َوَسلََّم    كه مسن گرديده بود ، انجام داده است . اين عمل را در آخر حيات و زمانیَصلَّى .َّ
  توافق بين هردو نظريه :

گروه سوم از علماء  وفقها بادرنظرداشت  : نظريه گروه اول که بر سنت بودن  جلسه استراحت  -
عدم سنت بودن جلسه استراحت حکم مينمايند برای توافق هردو  در نماز ونظريه گروه دوم که بر

عمل مذكور بهنگام ضرورت مشروع و در غير آن « نظريه در مورد جلسه استراحت ميفرمايند : 
 » .مشروع نيست

آيد اين است كه اين عمل مستحب است و ذكر نشدن آن در  چه كه از ظاهر احاديث برمی ولی آن
 .كند بلكه بر عدم وجوب آن داللت دارد ستجاب آن نمیاحاديث داللت بر عدم ا

 :ـيکنددو چيز بر مستحب بودن عمل مذكور داللت م
 .دهند تا برای امتش مشروع بشود اصل در فعل پيامبر اينست كه ايشان فعلی را انجام می - ١
ُ َعْنهُ  ثبوت اين جلسه در حديث ابوحميد ساعدی - ٢ أنّه َوَصَف «بشرح ذيل آمده است : َرِضی .َّ

ِ َعلَيِه َوآِلِه َوَسلََّم فِی َعْشَرة ِمَن الّصحاَبةِ    فََصدَّ قُْوهُ فی ذلك) (عنهم هللا رضی) َصالَةَ النبی َصلَّى .َّ
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ِ َعلَيِه ِ َوَسلََّم صفت نماز  ((ابوحميد ساعدی ُ َعْنُهم را در ميان ده صحابهپيامبر َصلَّى .َّ بيان  َرِضی .َّ
)، ترمذی ٩۶٣،٧٣٠) و أبوداود (۵/۴٢۴مسند احمد (.ی آنها تصديقش نمودند) همهكرد كه 

را در صحيح  ) آلبانی آن١٨٧۴-١٨۶٧- ١٨۶۵)، ابن حبان (١٠۶١ابن ماجه ( .(٣٠۴،٣٠۵(
   .ابوداود صحيح دانسته است

 :هدـشـدعاهای بعد از صلوات در ت
َد «    َفقَاَل َرُسوُل ِهللا : أُدُع تَُجْب َو    َو َصلَّی َعَلی النَّبِی ،هللاَ َو َحِمَدهَسِمَع َرُسوُل ِهللا َرُجالً يَصلِّی فََمجَّ

شخصی را ديد كه در حال نماز خواندن بود و (در    رسول هللا)/صحيح1281(نسائی »   َسْل تُْعَط. 
فرستاد سپس درود می   بر رسول هللا  خدا را مورد ثنا و تعريف و شكر و سپاس قرار داده و تشهد)

  .فرمودند: دعا كن كه اجابت و قبول شده و بخواه، به تو داده می شود
ْلَجالَِل َواِإلكَراِم يا أَللَُّهمَّ إِنِّی أَسأَلَُك بِأَنَّ لََك اْلَحمُد الَ إَِلهَ إِالَّ أَنَت اْلَمنَّاُن بَِديُع السََّماَواِت َواألَرِض يا َذا  - ١

خداوندا (خواسته هايم را) از تو می خواهم چرا كه همانا  )١۴٩۵يح/َحی يا قَيوُم. (ابوداود/صح
سپاس برای تو است، معبودی به حق جز تو نيست، منت گزارنده بوجود آورنده آسمانها و زمين ای 

 .) صاحب شكوه و ارجمندی ای زنده و برپا دارنده (روز قيامت
ِر َو أَُعوذُ بَِك ِمن ِفتنَِة اْلَمِسيحِ الدََّجاِل َو أَُعوذُ بَِك ِمن فِتنَِة اْلَمحيا أَللَُّهمَّ إِنِّی أَُعوذُ بَِك ِمن َعَذاِب الَقب - ٢

خداوندا از عذاب قبر و فتنه  ) ٧٩٨َو فِتنَِة اْلَمَماِت أَللَُّهمَّ إِنِّی أَُعوذُ بَِك ِمَن اْلَمأثَِم َواْلَمغَرِم. (بخاری
 .باعث گناه و قرض و َدين شود به تو پناه می برم دجال مسيح و فتنه زندگانی و فتنه وفات و آنچه

َحمنِی أَللَُّهمَّ إِنِّی َظلَمُت َنفِسی ُظلماً َكثِيراً َو الَ يغِفُر الذُّنُوَب إِالَّ أَنَت فَاغِفرِلی َمغِفَرةً ِمن ِعنِدَك َوار   - ٣
ِحيُم. (مسلم/ خويش نموده ام و كسی جز تو خداوندا من ظلم زيادی به  )٢٧٠٧إِنََّك أَنَت الَغفُوُر الرَّ

گناهان را نمی آمرزد پس با بخششی از نزد خودت مرا ببخشای و بر من رحم بكن همانا تو بسيار 
 .بخشنده و مهربان هستی

َمُد الَِّذی لَم يِلد َو َلم يولَد َو لَم يُكن لَه  - ۴ أَن تَغِفَرِلی ذُنُوبِی  ُكفُواً أََحدٌ ‚ أَللَُّهمَّ إِنِّی أَسأَلَُك يا هللاُ األََحُد الصَّ
ِحيُم. (ابوداود/صحيح/ خداوندا ای خدای يكتای بی نيازی كه نه می زايد و  )٩٨۵إِنََّك أَنَت الَغفُوُر الرَّ

نه زاده شده و هيچ شريكی برای او نيست از تو می خواهم گناهان مرا بيامرزی همانا تو بسيار 
 .بخشنده و مهربان هستی

) خداوندا محاسبه مرا محاسبه ای آسان ١٩٠ِنی ِحَساباً يِسيراً. (حاكم/صحيح/أَللَُّهمَّ َحاِسب -۵
  .بگردان

خداوندا همانا از تو بهشت را )٧٩٢أَللَُّهمَّ إِنِّی أَسأَلَُك اْلَجنَّةَ َو أَُعوذُ بَِك ِمَن النَّاِر. (ابوداود/صحيح/  - ۶
 .خواسته و به تو از آتش پناه می برم

ُم وَ أَللَُّهمَّ  - ٧ رُت َو َما أَعَلنُت َو َما أَسَرفُت َو َما أَنَت أَعلَُم بِِه ِمنِّی أَنَت اْلُمقَّدِ  اْغِفرِلی َما قَدَّمُت َو َما أَخَّ
ُر الَ إِلَهَ إِالَّ أَنَت. آخرين دعايی كه رسول هللا بين تشهد و سالم دادن می خواندند اين دعا    أَْنَت اْلُمَؤّخِ

ندا گناهان گذشته و آينده و آشكارم و اصرافم و آنچه تو به آن از من خداو)٧٧١بود. (مسلم/
  .آگاهتری را ببخشای تو جلو برنده و عقب اندازنده ای معبودی جز تو وجود ندارد

 سجده :فوايد صيحی 
مشهور ترين متخصصان واطبا ء جهان بر اين باورند که حرکات های متوازن نماز وبخصوص 

شدن ماليم  وبا اصول که در حالت ســـجـــده  وروکوع وجود دارد ،ميتواند  حرکت  نماز خم و راست 
 .يکى از راه هاى مهم  تداوی ومعالجه مريضی ديسکوپاتى يا مريضی ديسک ناحيه کمر باشد

رکوع و قيام در نماز در تقويت عضالت پشت و معده اثر بسزايى داشته و آنچه از مواد چربى و پيه 
اقى مانده بطور کلى بر طرف مى سازد... و مهمترين فايده سجود نيز اين است که که در جدار معده ب

هم عضالت ران و ساق پا را تقويت مى نمايد و هم در وصول خون به اعضاء و نواحى بدن کمک 
  کرده و نيروى جدار معده را نيز افزايش مى دهد و فعاليت و حرکات امعاء نيز تقويت مى گردد .

فوايد سجود می افزايند که : اگر ســـجـــده  در نماز  بطور صحيح صورت گيرد   علماء  در مورد
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اين حرکت از بزرگ شدن شکم و ورم معده که بر اثر فشرده شدن عضالت آن بوده ويک از مريضی 
 .مهم بشمار ميرود ، جلوگيرى خواهد کرد

شوراى ملى  دکتر مصطفى حفار متخصص امراض دستگاه هضم و عضو تحقيقات علمى مجلس
طب فرانسه ، راجع به فوايد ضمنى رکوع و سجود در نماز مينويسد :رکوع  وپوهن�ی لبنان و استاد 

در تقويت عضالت ديوار شکم بسيار مفيد است و به جمع شدن معده کمک مى کند و آن را در کار 
هضم يارى مى رساند. همچنين روده ها برايشان دفع فضوالت هضمى به صورت طبيعى آسان مى 

 .شود
هوا از ميان معده به دهان مى شود و دشوارى هاى هضم و انعکاسات قلبى  تخليه اما سجود باعث 

  را برطرف مى سازد.
اطباء  ، نشستن به صورت ســـجـــده  در نماز را براى درمان جمع شدن خون در پايين شکم خانم 

 .های  که ناشى از پشت درد در رحم است ، توصيه مى کنند
 :آمريکا مىنويسد  پوهنتون هایب و مفصل از دکتر فارس عازورى متخصص  امراض اعصا

نماز مسلمانان و رکوع و سجودش عضالت پشت را تقويت و حرکات ستون فقرات پشت را نرم مى 
مى بخشد. بخصوص اگر نماز را از سن نوجوانى بپا   سازد و امراض عصبى و عضالنى را آرامش 

که در نتيجه ضعف عضالت مجاور ستون  دارند، نيرو واستحکامى در برابر مريضی  های  مى يابند
فقرات عارض مى شود، آنچه باعث اين ضعف مى شود، انواع مريض هاى عصبى است که موجب 

  دردهاى شديد و تشنج عضالنى است .
برخی از دانشمندان براى تقويت عضالت حرکت ها وتمرين هايى معين سپورتی را برای  اخيراً 

 . اند ،که تعاد کثير اين تمرينات  شبيه به حرکات نماز استمريضی ها ی خويش پيشنهاد  نموده 
رکوع و قيام در نماز در تقويت عضالت پشت و معده اثر بسزايى داشته و آنچه از مواد چربى و پيه 

 .که در جدار معده باقى مانده بطور کلى بر طرف مى سازد
پايين آمدن سر به هنگام سجود :دکتر دياب و دکتر قرقوز درباره فوايد طبى سجود چنين مى گويند

منجر به احتقان خون در رگهاى خونى مغز مى شود و هنگامى که سر به صورت ناگهانى به طرف 
باال مى رود، فشار داخل رگها کاهش مى يابد و اين حرکت در هر رکعت نماز شش بار در خالل 

لى است که انسان فقط بار در شبانه روز و اين در حا ١٠٢رکوع و سجود تکرار مى شود، يعنى 
 .نمازهاى واجب را به جا آورد

بار  ٢١۶ولى اگر عالوه بر نمازهاى واجب ، نمازهاى مستحب نوافل را نيز به جا آورد، اين رقم به 
بار در ماه بالغ مى شود که در هر حرکتى رگهاى خونى منقبض و منبسط  ۶۴٨٠در شبانه روز و 

 .آن افزوده مى شودشده و بر نرمى و قدرت جداره و عضالت 
البته نبايد آرامش روحى و صفاى ذهنى حاصل از نماز را ناديده گرفت . تکرار اين حاالت چند بار 

در روز موجب مى شود مغز به شکل مطلوبتر و بهترى به فعاليت خود ادامه داده و به تفکر به نحو 
  .احسن صورت پذيرد

عبادت است و هم ورزش بدنى و روحى ... و  درحقيقت نماز همدو کتوران نامبرده می افزايند:
مى توان ادعا کرد که قرآن در تطبيق ورزش هاى سبک که امروزه به ورزش هاى سوئدى مشهور 

نماز را از ساير ورزش ها ممتاز مى نمايد، توزيع مناسب آن   آنچه ورزش اند ، پيشتاز بوده است
  ». کانت على المومنين کتابا موقوتا ان الصلوة«  .روز است  بيست وچهار  ساعت دردر طول 

دانشمندان نيز ثابت کرده اند که بهترين نوع ورزش ، ورزشى است که تکرار شود و در طول روز 
توزيع گردد و خسته کننده نباشد و انجام آن براى هر کس امکان پذير باشد، که در اوقات مختلف 

 ... در حرکات نماز فراهم است خصوصيات تمام اين 
فوايد ورزشى حاصله از نماز را مى توان به شرح زير خالصه نمود: در هر رکعت . با علم به اينکه 

 .رکعت بوده و نوافل نيز به آن اضافه مى گردد 17، نمازهاى فرضی يوميه 
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 . نشاط بخشيدن به کار قلب و دستگاههاى گردش خون
 . بهبود فعاليتهاى مغزى به دليل کمک به تغذيه بهتر آن

ويت جداره شريان هاى مغزى و حفظ حالت ارتجاعى آنها که در نتيجه آن ، در مقابل پاره شدن و تق
 .خونريزى مقاوم خواهند شد

آماده کردن بدن براى مقابله با پيشامد حالت هاى ناگهانى که ممکن است بسيارى از مردم دچار آن 
 رامش روحى و اعتماد به نفس.آ.شوند؛ مثل سرگيجه و سياهى رفتن چشم و بيهوشى هاى زود گذر

 در فهم اطبا ء:سجده 
پروفسور محمد ضياءالدين حامد از استادان  علوم بيولوژيک و از مسووالن مرکز تکنولوژی قاهره 

ها  با اعالم اين خبر اظهار داشت: در قرن حاضر که انسان از هر جهت در معرض الکترومغناطيس
ها  های زائد وجود دارد، دريافتيم که تخليه اين اشعه يه اشعهچنين نياز انسان به تخل قرار دارد و هم

 .گيرد از طريق ســـجـــده  کردن صورت می
، هر اندازه که محور طولی انسان کاهش يابد، ميزان در تحقيقات اطباءوی می افزيد : بر اساس 

 .شود های الکترومغناطيسی قرار گرفتن او نيز کم می معرض اشعه
ها  ـده  کردن هم محور طولی انسان و هم به دنبال آن ميزان تاثيرگذاری الکتريسيتهدر زمان ســـجــ

گيرد، البته در زمان  شود و سپس عمل تخليه از طريق تماس پيشانی با زمين صورت می کم می
يابند، عمل تخليه آسان تر انجام  ســـجـــده  به دليل آنکه ديگر نقاط بدن هم با زمين ارتباط می

 .ماند و انسان از امراض  روحی، جسمی و حتی سرطان در امان می شود می
ای است که انسان در زمان نماز  ی بدن به همان شيوه وی افزود: شيوه درست تخليه الکتريسيته

خواند، چرا که اين حالت بهترين حالت است و شخص احساس  گزاردن دارد و به سوی مکه نماز می
 .اشتآرامش و راحتی بيشتری خواهد د

ترين تحقيقات  علمی،که صورت گرفته است ، ســـجـــده  کردن  بر اساس تازه ودر اخير بايد گفت :
                                           يکند.چنين سرطان حفظ م انسان را ازامراض  روحی، جسمی و هم 

  متن کامل حديث مسی الصاله:
حدثنا مسدد قال أخبرنی يحيى بن سعيد ال يتم ركوعه باإلعادةباب أمر النبی صلى هللا عليه وسلم الذی 

أَن رجال دخل « عن عبيد هللا قال حدثنا سعيد المقبری عن أبيه َعن أبی ُهَريَرة، َرِضی هللا َعنهُ: 
يِه، َفقَاَل َجالس فِی نَاحية اْلَمْسِجد فصلى، ثمَّ َجاَء َفسلم َعَل  )صلى هللا َعَليِه َوسلم(اْلَمْسِجد، َوَرُسول هللا 

َلهُ َرُسول هللا ( صلى هللا َعلَيِه َوسلم)  : َوَعَليك السََّالم، اْرجع فصل، فَإنَّك لم تصل، فصلى ثمَّ َجاَء 
فَسلم، َفقَاَل: َوَعَليك السََّالم، فَاْرِجع فصل فَإنَّك لم تصل فصلى، ثمَّ َجاَء فَسلم، َفقَاَل: َوَعَليك السََّالم، 

نَّك لم تصل، َفقَاَل فِی الثَّاِنية، أَو فِی الَّتِی تَِليَها: َعلمنِی يا َرُسول هللا. َفقَاَل: إِذا قُْمت إِلَى فَاْرِجع فصل فَإ
َالة فأسبغ اْلوضوء، ثمَّ اْستْقبل اْلقْبلَة، فَكبر، ثمَّ اْقَرأ َما تيّسر َمعَك من اْلقُْرآن، ثمَّ اركع َحتَّى تطمئِن  الصَّ

َحتَّى تستوی قَائِما؛ ثمَّ اسجد َحتَّى تطمئِن َساِجدا، ثمَّ اْرفَْع َحتَّى تطمئِن َجاِلسا ثمَّ اسجد  َراِكعا، ثمَّ اْرفَعْ 
َحتَّى تطمئِن َساِجدا، ثمَّ اْرفَْع َحتَّى تطمئِن َجاِلسا، ثمَّ اْفَعل َذِلك فِی َصَالتك كلَها " أخرجه البخاری فی 

)، ومسلم فی كتاب الصالة، ٧۵٧لمأموم فی الصلوات (كتاب اآلذان، باب: وجوب القراءة لإلمام وا
  .)٣٩٧باب: وجوب قراءة الفاتحة فی كل ركعة (

َعن أبی َقتَاَدة، َرِضی هللا َعنهُ قَاَل: قَاَل َرُسول هللا ( صلى هللا َعلَيِه َوسلم )  : أَْسَوأ النَّاس َسرقَة الَِّذی 
يسرق من صَالته؟ قَاَل: َال يتم ركوعها َوَال سجودها. أَو  يسرق من صَالته، قَالُوا: يا َرُسول هللا، َكيفَ 

ُكوع َوالسُُّجود    ).َرَواهُ أَْحمد (قَاَل: َال يقيم صلبه فِی الرُّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بَْيَنَما ُهَو «رفاعه بن رافع روايت شده که گفت :  وحديثی  :  که از ِ َصلَّی .َّ أَنَّ َرُسوَل .َّ

َصَرَف اْلَمْسِجِد يَْوًما قَاَل ِرفَاَعةُ َونَْحُن َمعَهُ إِْذ َجاَءهُ َرُجٌل َکاْلبََدِوِیّ فََصلَّی فَأََخفَّ َصَالتَهُ ثُمَّ انْ  َجاِلٌس ِفی
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعَلْيکَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفقَاَل النَّبِیُّ َصلَّی .َّ فَاْرِجْع فََصِلّ فَِإنََّک لَْم  فََسلََّم َعَلی النَّبِِیّ َصلَّی .َّ

تَْيِن أَْو  تَُصِلّ َفَرَجَع فََصلَّی ثُمَّ َجاَء فََسلََّم َعَلْيِه َفقَاَل َوَعَلْيَک فَاْرِجْع فََصِلّ فَِإنََّک لَْم تَُصِلّ َففَعَلَ  َذِلَک َمرَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفيَقُوُل النَّبِیُّ َصلَّی ثََالثًا ُکلُّ َذِلَک يَأْتِی النَّبِیَّ َصلَّی .َّ َم َفيَُسِلُّم َعلَی النَّبِِیّ َصلَّی .َّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعَلْيَک فَاْرِجْع فََصِلّ فَِإنََّک لَْم تَُصِلّ فََخاَف النَّاُس َوَکبَُر َعَلْيِهْم أَْن يَکُ  وَن َمْن أََخفَّ .َّ

ُجُل ِفی آِخِر َذِلَک فَأَِرنِی َوَعِلّْمنِی فَِإنََّما أَنَا بََشٌر أُِصيُب َوأُْخِطُئ َفقَاَل أََجْل إَِذاَصَالتَهُ لَْم يُصَ  قُْمَت  ِلّ َفقَاَل الرَّ
ْد َوأَقِْم فَِإْن َکاَن َمعََک قُْرآٌن فَاْقَرأْ َوإِالَّ  ُ ثُمَّ تََشهَّ أْ َکَما أََمَرَک .َّ َالِة َفتََوضَّ َ َوَکِبّْرهُ َوَهِلّْلهُ  إَِلی الصَّ فَاْحَمْد .َّ

اِلًسا ثُمَّ قُْم فَِإَذا فَعَْلَت ثُمَّ اْرَکْع فَاْطَمئِنَّ َراِکعًا ثُمَّ اْعتَِدْل قَاِئًما ثُمَّ اْسُجْد فَاْعتَِدْل َساِجًدا ثُمَّ اْجِلْس فَاْطَمئِنَّ جَ 
ْت َصَالتَُک َوإِْن اْنتَقَْصَت مِ    »ْنهُ َشْيئًا اْنتَقَْصَت ِمْن َصَالِتکَ َذِلَک َفقَْد تَمَّ

صلی هللا عليه وسلم (در مسجد) نزد ما نشسته بود، مردی بدوی مانند به مسجد  هللاروزی رسول  (
آمد و نماز گزارد، نمازش را کوتاه و تمام کرد، و سپس به حضور پيامبر صلی هللا عليه و سلم آمد 

برگرد و نمازت را «سالم وی را جواب داد و فرمود: ، کرد، پيامبر صلی هللا عليه وسلم  و سالم 
. آن مرد برگشت و نمازش را دوباره خواند، و نزد پيامبر  »ای زيرا تو نمازت را نخوانده بگذار،

صلی هللا عليه وسلم آمد و سالم کرد، پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيز جواب او را داد و دوباره 
  ». ای برگرد و نمازت را بگذار، زيرا تو نمازت را نخوانده«فرمود : 

د و هربار نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم می آمد و سالم می داد و ايشان هم دو يا سه بار چنين کر
  ».ای برگرد و نمازت را بگذار، زيرا تو نمازت را نخوانده«به وی می فرمود : 

گران آمد مبادا کسی که نمازش کوتاه است نماز نخوانده باشد (يعنی نماز چنين  م اين امر بر مرد 
: من بشر هستم و خطا و صواب می کنم، می خواهم که به  ت آن مرد گفتکسی درست نباشد)؟! آنوق

،  هرگاه خواستی به نماز بايستی«من ياد دهيد. پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: بسيار خوب؛ 
ابتدا وضوء بگير و در آخر شهادتين بگو (يا بعد از وضوء آذان بگو)، به نماز بايست (يا بعد از 

، اگر از قرآن چيزی حفظ داری بخوان و گرنه الحمد `، هللا اکبر و ال اله اال هللا آذان اقامه بگو)
، سپس از رکوع برخيز تا اينکه  يابی بگو، سپس به رکوع برو تا اينکه در حال رکوع آرامش می

ـده  ايستی، سپس به ســـجـــده  برو و بعد از آن برخيز و بنشين و دوباره به ســـجــ بحالت اعتدال می
، سپس برخيز، اگر چنين کردی نمازت درست است، و  يابی برو تا اينکه در ســـجـــده  آرامش می

، رفاعه گفت : اين فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم »اگر از آن کم کردی نمازت ناقص شده است
ی کل آن از بر صحابه سهل تر آمد مبنی بر اينکه هرکس چيزی از نماز کم کند نمازش ناقص شده ول

ترمذی  ». دست نرفته است (مطمئن شدند که کوتاه خواندن نماز دليل بر نادرستی آن نيست)
)٣٠٢.(    

  خواننده محترم !
سجده در نماز بخصوص که با خشوع وخضوع  کامل بجاء کردد ، کمال بندگی انسان را در برابر 

تمام عظمت و بزرگی را از ان هللا   یلخالق اش نشان ميدهد ،نمازگزار در سجده خود را نمی بيند  و
،مخصوصآ که سجده اش در وقت  ميباشد برای نمازگزار لحظات می داند، لذا سجده يکی از بهترين 

 ساجدين الهی مارا از بهترين  انجام يابد .نماز  توأم با ذکر و شکرگزاری لفظی و قلبی 
  بگردانی . امين  يا رب العالمين . دربارخويش  
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