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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 مقام ومنزلت سجده در نماز

 مـقـدمـه:

ســجــده ُكـن و تَــَقـرب به سوى  «)و اسجد و اقــتـرب»پروردگار با عظمت در  قرآن عظیم الشان میفرماید :  

 (. حاصل نماهللا 

اقرب ما یكون العبد من : »در مورد مقام ومنزلت سجده  در نماز میفرماید  وسلم  صلى هللا علیه پیامبر اكرم 

 (ترین حالت بنده به خداوند زمانى است كه درسجده  باشد. نزدیك)« اللَّه اذا كان ساجدا  

نند و آن را مایه تقرب خود نزد كفرماید: مؤمنین افرادى هستند كه انفاق در راه خدا مىقرآن عظیم الشان مى

فرماید: آرى این انفاق كند و مىدانند و جالب این است كه این طرز تفكر مؤمنین را تصدیق مىپروردگار مى

 .مایه تقرب به خداوند است

 مقام وحقیقت ســجـده:

 سجده در معنای لغوی به حالتی از حالتهای انسانی اطالق می شود كه در جوارح و بدن ظاهر می گردد. 

تعبیر در كتاب لغت ســـجـــده  را به معنای خم شدن و ُكــرنش در برابر دیگری با مالیدن پیشانی به خاك  

 وتفسیر نموده اند.

خاك گـذاشتن در برابر كسی و یا چیزی،  ظاهر معنا و اما در حقیقت این حالت ُكـرنش ظاهری و پیشانی بر 

 نمادی از حقیقت دیگری است كه در باطن ســـجـــده  كننده وجود دارد. 

حقیقت معنای ســـجـــده  را باید در فروتنی، تواضع، تذلل و خواری نسبت به مسجود له دانست. از این رو 

 رش بندگی دانسته اند.ســـجـــده  را به معنای تذ لل و عبودیت و پذی

قابل پرستش و معبود واقعی و حقیقی،  است و  گارپروردتنها ذات  فهم قرآن عظیم الشان ،از آنجائیکه در

تنها اوست كه سزاوار اطاعت بی چون و چرا می باشد، ســـجـــده  معنای خاصی می یابد. بنابراین 

. )مفردات الفاظ قرآن هللا است ذلل و عبادت برای ســـجـــده  در فرهنگ قرآنی وتعریف قرانی ،عبارت از ت
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  سـجـده:ۀ فـلسفـ

پروردگار  ، نشان تذلّل و خاكسارى در برابرعبارت از ســـجـــده  در فوق بدان اشاره نمودیم ، همانطوریکه 

ترین درجه عبودیت و بهترین حالتی است. سجده حالتی است که : انسان به خدا نزدیك می و عالى است ،

 شود.

، «ما فى السموات و االرضو للّه یسجد » كند من با ســـجـــده ، خود را همرنگ با هستى میـؤانسان م

 .(۴۹نحل، آیه سوره )

 فـضیلت سجده  در حدیث نبوی:

من در روز قیامت، تک تک  پیامبر اسالم محمد صلی هللا علیه وسلم در مورد فضیلت ســـجـــده  میفرماید:

افراد اُمت خود را میشناسم، گفتند: یا رسول هللا! در میان آن همه مخلوق، چگونه آنها را میشناسی؟!  
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فرمود اگر شما وارد طویلهای شوید که پر از اسبان سیاه و خاکستری باشد و فقط یک اسب در میان آنها 

 . شما آن را تشخیص نخواهید داد؟ گفتند: بلی وجود داشته باشد که دست و پایش سفید باشد، آیا

رسول هللا صلی هللا علیه و سلم فرمود: در آن روز، چهرههای امت من در اثر ســـجـــده  میدرخشد و دست 

 .و پایشان به برکت وضوء، سفید و درخشان خواهد بود )روایت احمد(

فقتی در حق بعضی از گناهکاران زمانی که خداوند میخواهد ش همچنان در حدیث دیگری آمده است:

مسلمان که در دوزخ به سر میبرند، بنماید، به فرشتگانش دستور میدهد، که آنها را از دوزخ بیرون بیاورید، 

فرشتگان از آثار ســـجـــده ، آنها را تشخیص میدهند، زیرا آتش دوزخ همه جسم انسان  را نابود میکند جز 

  .)متفق علیه( آثار سـجـده  را که سالم میماند

 :رفتن به سـجده طریقه

ن علماء  وجود دارد که عمل کردن به ـزار چگونه بطرف ســجـده  رود، دوقول مشهوری بیگدر مورد اینکه نماز

 هر دو قول  درست است  : که ما مختصرا به  توضیح هر دو قول می پردازیم :

 نهادن زانو ها قبل ازدست ها: نظـریه اول:

ده  تکبیر )اهلَُل اکبَُر( گفته به سـجـ« قومه»تعداد از علماء بدین عقیده اند، که نماز گزار  در سـجـده   بعد از 

 میرود ، مطابق سنت عملی پیامبر صلی هللا علیه وسلم  ، سـجـده  را  طوری ادا مینماید که : 

د را بر زمین می گزارد ، بعد بینی و سپس ، بعد دو کف دست خوداوالَ دو زانو های خویش  را بر زمین می نه 

پیشانی خو را بر زمین می نهد، طوریکه روی میان دو کف دست قرار گیرد، و انگشت بزرگ مقابل گوش بزرگ 

مقابل گوش واقع شود و ُرخ همه انگشتان بطرف قبله بوده ساعد و آرنج از زمین باال می باشد، ساعد و آرنج 

شوند و نیز رانها از شکم جدا )دور( بوده و آنقدر میان شکم و زمین فاصله موجود  از پهلوها و شکم دور گرفته

 باشد که چوچه بزغاله از میان آن گذشته بتواند.

انگشتان هر دو پای بر زمین چسپیده و ُرخ آنها بطرف قبله می  باشد. در ســـجـــده  کم از کم باید سه بار با 

گفته  ( پاک و برتر است پروردکار بلند مرتبت ) «ُسبَحاَن َربَِّّی االَ علی»  کامل  قو تعمتفکر با ،تأمل، سکون 

 شود.

حدیث صحیحی از وائل بن حجر که از پدرش خویش روایت نموده مینمایند . استدالل  این گروه از علماء  به

 مینمایند:

 «  ركبتیهإذا سجد وضع ركبتیه قبل یدیه، وإذا نهض رفع یدیه قبل   رأیت رسول هللا »

در این حدیث متبرکه آمده است که : هر وقت رسول اکرم صلی هللا علیه و سلم ســـجـــده  میکردند، » 

زانوی گرامی خویش را قبل از دو کف بر زمین مینهادند. وزمانیکه بر میخاست دست های خویش را قبل از 

 زانو های خویش بر میداشت .

وحدیث   336نس )رض ( در دار قطنی ،بیهقی ، ومستدرک وحاکم وهمچنان به حدیث مرفوع که از حضرت ا

موقوف صحیح از حضرت عمر ) رض ( در مسند عبد الرزاق ، ابن المنذر ، طحاوی نیز روایت گردیده است ) 

 (. ۳۳صفحه  ۳مراجعه شود : معارف السنن شرح ترمذی، ج 



 مقام ومنزلت سجده در نماز

 

4 

، امام شافعی ، احمد و اسحاق و اهل کوفه، امام ابوحنیفه ،  امام نخعی ، مسلم بن یسار ، سفیان الثوری 

همگی قائل به این روش وآنرا  عمل مینمایند ، یعنی زمانیکه  به ســـجـــده  میروند ، اول  زانو  های خویش 

را به زمین می نهند وبعد  دست های خویش را. ووقتیکه از ســـجـــده  بر میخیزند اول دستها خویش را قبل  

 دارند .از زانو ها بر می

 ده  با دسـتهـا:ـرفتن به سـج دوم:ۀ نـظـریـ

 به هنگام ســـجـــده ، دستها را قبل   در حدیث متبرکه  آمده است که: رسول هللا صلی هللا علیه و سلم

إذا سجد أحدکم؛ فالیبرک کما »از زانوها به زمین گذاشت )روایت ابن خزیمه( و به آن، امر میکرد و میفرمود: 

)روایت ابوداود( )هر گاه یکی از شما به ســـجـــده  رفت، مانند شتر، « البعیر، و لیضع یدیه قبل رکبتیهیبرک 

زانو نزند بلکه دستها را قبل از زانوهایش بر زمین بگذارد(. ) ومخالفت باشتر زمانی تحقق می یابد که دست 

زمین میگذارد وزانو های شتر در د ستانش قرار  ها را قبل از زانو به زمین بگذاریم ، زیر شتر زانو ها نخست به

 ودیگر کتب لغت آمده است .(« لسان العرب »دارد ، چنان که در 

و میفرمود: دستهایتان مانند چهرههایتان، ســـجـــده  میکنند، پس همراه چهره، دستهایتان را نیز بر زمین 

 )روایت ابن خزیمه(.بگذارید و هنگام برداشتن چهره، دستهایتان را نیز بردارید 

 ترتیب سجده پیامبر اسالم: 

به ســـجـــده  میرفت )متفق علیه( « هللا اکبر»با گفتن  محدثین مینویسند که : پیامبرصلی هللا علیه وسلم 

التتّم صالة ألحٍد ... حتّی ... یقول : »و به کسی که نماز را درست نمیخواند )مسییء الصالة( نیز فرمود:

)روایت « حمده، حتّی یستوی قائما  ثّم یقول : هللا اکبر، ثّم یسجد حتّی تطمئّن مفاصلهسمع هللا لمن 

ابوداود(.)... سپس هللا اکبر بگوید و به سـجـــده  برود و آنقدر در ســـجـــده  بماند که مفاصل بدنش از حرکت 

 باز ایستد(.

گرفت، بازوهایش را باز دستهای خود قرار میدر حال ســـجـــده ، بر کف   رسول هللا صلی هللا علیه و سلم

نگه میداشت )بروایت ابوداود( و انگشتانش را به هم میچسبانید )بروایت ابن خزیمه( و سر انگشتانش را به 

 سوی قبله مینمود )بروایت بیهقی(.

گوشهایش قرار  کف دستهایش را در ســـجـــده ، برابر با شانه ها )بروایت ابوداود و ترمذی( و احیانا  برابر

میداد )بروایت ابوداود و نسائی( بینی و پیشانیش را، محکم و استوار بر زمین مینهاد )بروایت ابوداود و 

 ترمذی(.

إذا سجدت؛ »وطوریکه در فوق یاد اور شدیم ، به کسی که نماز را درست نمیخواند )مسییء الصالة( فرمود: 

ی ســـجـــده  کردی، ســـجـــده ات را محکم و استوار ادا )بروایت ابوداود و احمد( )وقت« فمکّن لسجودک

 کن(.

در ســـجـــده ، دستها و چهره ات را محکم و استوار بر زمین بگذار تا استخوانهای بدنت  و در روایتی فرمود:

 سر جایشان آرام بگیرند )بروایت ابن خزیمه( 

)بروایت دارقطنی( )تا « رض ما یصیب الجبینالصالة لمن الیصیب أنفه من األ»و در روایتی فرموده است: 
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زمانی که بینی شخص، همان طور که پیشانیاش بر زمین نهاده میشود، بر زمین گذاشته نشود، نمازش 

 درست نخواهد بود(.

استوار بر زمین قرار میداد  ودر ســـجـــده ، زانوها و نوک پاهایش را محکم   رسول هللا صلی هللا علیه و سلم

 بیهقی( )روایت

و سر انگشتان پاهایش را به سوی قبله مینمود )روایت بخاری( و  پای خویش  را به یکدیگر میچسباند )روایت 

 ابن خزیمه( و پاها را نصب میکرد )روایت بیهقی(. 

 و بدان امر مینمود )روایت ترمذی( و انگشتان پا را دوال میکرد )روایت ابوداود و ترمذی( بدین صورت، رسول هللا

، قدمها، بر هفت عضو، ســـجـــده  میکرد که عبارتند از : دو کف دست، دو زانو  صلی هللا علیه و سلم

 پیشانی و بینی.

ساب میآورد، چنانکه پیشانی و بینی را در ســـجـــده ، یک عضو به ح  رسول هللا صلی هللا علیه و سلم

تخوان، ســـجـــده  کنم : بر پیشانی )و در فرموده است:  به من دستور داده شده که بر هفت عضو و اس

به بینی خود اشاره نمود(، دستها، زانوها و نوک پاها، و نیز به من  اینجا رسول هللا صلی هللا علیه و سلم

 دستور داده شده است که )به هنگام رکوع و ســـجـــده ( لباسها و موهایمان را جمع نکنیم )متفق علیه(

)روایت مسلم( )به « العبد؛ سجد معه سبعة آرابٍ : وجهه، و کّفاه رکبتاه و قدماهإذا سجد »و میفرمود:  

 هنگام سجده ، هفت عضو بدن به سجـده  میافتند: چهره، دو کف دست، زانوها و قدمها(.

و در مورد مردی که موهایش را پشت سرش بسته بود و نماز میخواند، فرمود مثال این مرد مانند کسی 

 ستهایش به پشت بسته شده باشد )روایت مسلم(.است که نماز د

همچنین در این مورد فرموده است: این )بستن موها به پشت( نشستگاه شیطان است )روایت ابوداود و 

 ترمذی( یعنی کرسی و چوکی  شیطان.

لکه آنها اد )روایت بخاری( بدر ســـجـــده ، آرنج دستها را بر زمین نمی نه  رسول هللا صلی هللا علیه و سلم

را بلند و دور از پهلوها نگه میداشت. طوری که سفیدش زیر بغل هایش از پشت به چشم میخورد )متفق 

علیه( و ممکن بود که چوچه گوسفندی یابزغاله بتواند از زیر بغل ایشان، عبور کند )روایت مسلم( و در آن 

ند: از بس که در ســـجـــده ، )دور داشتن دستها( طوری مبالغه مینمود که بعضی از اصحاب، میگفت

 بازوهایش را از پهلوهایش دور نگه میداشت دلمان به حالش میسوخت )روایت ابوداود(.

« إذا سجدت؛ فضع کّفیک و ارفع مرفقیک»و دیگران را نیز به رعایت آن، دستور میداد. چنانکه فرموده است: 

 ر و آرنجها را بلند نگهدار(.)روایت مسلم(.)هنگام سجده ، کف دستهایت را بر زمین بگذا

همچنین فرموده است: در ســـجـــده ، اعتدال و آرامش خود را حفظ کنید و دستها را بسان سگ، پهن نکنید 

 «اعتدلوا فی السجودوال یبسط احدکم ذراعیه انبساط الکب» )متفق علیه(. 

ده  خود را راست کنید وهیچ یکی ( )در ســـجـــ ۱۹۳، مسلم جلد اول صفحه  ۱۱۳) بخاری جلد اول ، صفحه 

 از شما دوبازوی خود را مانند سگ گسترده ننماید ( 
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و نیز فرموده است: دستها را بسان حیوانات درنده پهن نکنید، اگر چنین کردی، در واقع همه اعضای جسمت 

 با تو ســـجـــده  کرده اند )روایت ابن خزیمه(.

 وجـوب آرامش، در سـجـده:

امل کردن رکوع و ســجـده ، تأکید کهمواره به   مینویسند که : رسول هللا صلی هللا علیه و سلممحدثین 

داشت و کسانی را که در این امر سهالنگاری میورزند، به گرسنگانی تشبیه میکرد که میخواهند با خوردن 

 داد. یک یا دو عدد خرما، سیر شوند که نمیشوند، و اینگونه افراد را، بدترین دزد لقب

 نماز کسی را که در رکوع و ســـجـــده ، کمرش را راست نمیکرد، باطل میدانست. حتی و 

 وضعیت پا ها در سـجـده:

 علماء  وفقها در مورد وضعیت پا ها در ســجـده  ،میگویند  که فاصله بین دو پاها در حین

 تعادل به هنگام ایستادن است.ســجــده  باید اندازه ی چهار انگشت در حالت قیام، که همان  حفظ 

 ده ، باز بودن بین دو پا و یا چسبیده بودن آنها، هیچگونه مشکلی ایجاد نمیکند. ـلذا در حال سـج

ولی نقطه اساسی درحالت سـجـده  همین است که :باید  انگشتان هر دو پا به هنگام ســـجـــده ، به 

 زمین متصل باشند.

 دن :حکمت واسرار سجده بر هفت عضو ب

ارائه داشته اند ، تعدادی را مختلفی متعدد وواسرار سجده بر هفت عضو بدن نظریاتی علماء در مورد حکمت 

در را انسان  کامل  عبودیت وبندگی بمعنی عضو عمده بدن ،   هفت سجده کردن به از علما ء میفرمایند که 

 نشان میدهد .پیش خالق 

خضوع دیگر از علماء بدین عقیده اند که :  سجده کردن به هفت عضو بدن بهترین حالت تعداد ی ولی 

  است .در برابر خالق جسم تواضع و فروتني و تسلیم و انقیاد وخشوع وبهترین حالت ، 

ترين كرنش جسماني انسان در برابر خداوند سبحان گر كاملنمايان قرار گرفتن جسم در حال سجده بمعنی 

 می سازد . بهتر فراهم در نماز را است و با اين حالت قرار گرفتن بدن زمینه حضور قلب 

تواضع انسان را در برابر قدرت شکل ترين كاملعلماء می افزایند :که قرار گرفتن هفت عضو بدن در سجده 

حضور قلب كه روح نماز است با تواضع كامل بدن، بهتر فراهم  دهد ونشان ميرا مطلقه خالق و معبود 

میدهد باید سجده بر  تشکیل که روح عبادت را جسم حضور قلب و خشوع کامل گردد. لذا براي تأمین مي

 هفت عضو بدن صورت گیرد .

 خواننده محترم ! 

وبه  بعمل ارد بر هفت عضو بدن  راسجده خویش  طوریکه قبآل یاد آور شدیم بر نمازگزار واجب است که 

 وچسپیده باشد .هر هفت عضو بدن نماز گزار  باید بر زمین تماس اصطالح 

میفرماید :در مورد چسپاند ن هفت عضو بدن بر زمین در وقت سجده «  شرح صحیح مسلم »  امام نووی در

 «.تاگر یکی از این اعضاء را بر زمین نصب نکند، نمازش صحیح نیس» میفرماید : 

 میفرماید :شیخ ابن عثیمین  
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برای ســـجـــده  گذار جایز نیست یکی از اعضای هفتگانه را باال ببرد، زیرا پیامبر صلی هللا علیه وسلم » 

 فرمود :

 « ، هِّ َواْلیََدْینِّ هِّ َعلَی أَْنفِّ ْرُت أَْن أَْسُجَد َعلَی َسْبَعةِّ أَْعظٍُم: َعلَی اْلَجْبَهةِّ َوأََشاَر بِّیَدِّ ( ۸۱۲بخاری )«. َوالرُّْکبََتْینِّ ُأمِّ

به من دستور داده شده است که با هفت استخوان بدن )هفت عضو( ســـجـــده  »  (.  یعنی:۴۹۰ومسلم )

با دستش به بینی خود اشاره کرد )یعنی پیشانی و بینی با هم(ـ دو )کف( دست، دو   نمایم: پیشانی ـ و

 «.زانو و سر انگشتان پا

از آنها را باال ببرد، و یا )کف( دستش و یا یکی از آنها را باال ببرد، و یا پیشانی یا بینی یا  اگر پاهایش یا یکی

هر دو را باال ببرد )به محل ســـجـــده  برخورد نکنند(، در آنصورت ســـجـــده  اش باطل می شود و بحیث  

لقاءات «.)  باطل خواهد شد ســـجـــده  محسوب نخواهد شد، و اگر ســـجـــده  اش باطل شود، نمازش

 ( .۲/۹۹الباب المفتوح للشیخ ابن عثیمین )

 :اعضای هفتگانهاحادیثی وارده درمورد سجده به 

 بصورت واضح واشکار معلوم میگردد که پیامبر اسالم بر تکیه  سنت عملی پیامبر صلی هللا علیهاز 

 بر هفت عضو بدن سجده نماز را  انجام میدادنند. 

 ث اول:ـدیـح

أمرت أن أسجد »: ه است پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرمود روایت است که :ابن عباس رضی هللا عنهما  -

 «  علی سبعةأعظم : علی الجبهة و أشار بیده علی أنفه، و الیدین، والرکبتین و أطراف القدمین

ه  برم، بر پیشانی و به من امر شده است تا بر هفت عضو ســـجـــد»(.یعنی:۴۹۰(، مسلم )۸۱۲بخاری ) ) 

 «.های پاهااش اشاره کرد، دو دست، دو زانو و سرپنجهبا دستش به بینی

 ث دوم:ـدیـح

الصالة لمن »: ه است ابن عباس روایت است که پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرمود ازحضرت  باز هم -

خویش   (123) الصالة صفحهصفة »البانی در این حدیث را شیخ  «الیصیب أنفه من األرض ما یصیب جبینه

یشانیش بر زمین قرار ندهد نمازش صحیح پاش همراه با کسی که بینی»متذکر گردیده است : یعنی: 

 «.نیست

 روری:ـت ضـیادداش

 گاه شرط نیست، این بدن معنی است که  سجدگاهپیشانی بر چسپانیدن  علما ء میفرمایند که :

، وپیشانی وبینی یده  باشد شوپ ویا غیره ...  (، )کاله ، دستمال ، چادر توسط پیشانی نماگزار   احیانآ اگر

 ودرست میباشد .صحیح نماز گزار گاه وصل وتماس گیرد ، سجده  به سجدهاش 

همین است که  علماء ولی در آن سجده که بینی وپیشانی  نماز گزار در محل سجده نه  چسپد حکم 

 سجده نمازگزار درست نمی باشد .

الصالة لمن الیصیب أنفه من »  میباشد : ) رض ( ابن عباسحضرت حدیث همان دلیل شرعی در این مورد 

  «.)اش همراه با پیشانیش بر زمین قرار ندهد نمازش صحیح نیستکسی که بینی« »األرض ما یصیب جبینه
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 آورده است.( ۱۲۳)در صفحه  صفه الصاله( » شیخ البانی حدیث متذکره در کتاب خویش بنام 

 حالت بازوها دست در ســـجـــده:

در مورد وضع وحالت بازوها نماز گزار در حال ســـجـــده   به حدیثی مراجعه میکنیم که : ازعبدالـله بن مالک 

دقیق در نماز ودرآن حالت بازو ها پیامبر صلی هللا علیه وسلم روایت گردیده  ( رضی الـله عـنه )   بن ُبـَحیـنه

پیامبر صلی هللا علیه وسلم »  :  عبدالـله بن مالک بن ُبـَحیـنه میفرماید  توضیح گردیده است :ترسیم و

دروقت نماز ، خواندن آن چنان دستهای شان را ازیکدیگردورنگهـمـیداشـتـند ، که سفیدی زیر بغل شان معلوم 

 (۳۹۰)رواءالبخاری   «میـشد . 

 سکون درســـجـــده: ۀجلسـ

 باال مینمایم ، توجه باید کرد   سجدهسر خویش را از  «هللا اکبر »ا گفتن تکبیر بدر جلسه سکون 

 ، بعد دو دست خود را و با اطمینان  می نشینیم .نمایم ن بلند یش را ازمیکه :  اول پیشانی خو

طریقهء نشستن در جلسه طوریست که پای راست خود را همانطور ایستاده نگهداشته که ُرخ انگشتان  

پایش به طرف قبله باشد و پای چپ خود را بر زمین خوابانیده بر آن بنشیند و دو دست خود را طوری بر زانو 

 هایش بنهد که انگشتان دست ها بر زانوها قرار گیرند.

 سجده :حفظ آرامش در میان دو

رسول    ،نمازگزار باید حفظ آرامش در میان دوسجده را نباید  فراموش کرد، طوریکه که در فوق یاد اورشدیم

، طوری آرام مینشست که اعضاء بدنش از حرکت باز میایستاد و سجده در میان دو هللا صلی هللا علیه و سلم

 بیهقى(. هر یک از استخوانها سر جایشان برمیگشتند )روایت ابوداود و

التتّم صالة أحدکم »نیز فرمود است : « مسییء الصالة»و به کسیکه نماز خویش را با آرامش نمی خواند  

 )روایت ابوداود( )نماز هیچ یک از شما تا چنین نکنید، کامل نخواهد بود(.« حتّی یفعل ذلک

ه ســـجـــده ، طوالنی میکرد )متفق روایان میگویند : حفظ ارامش در ســـجـــده  را ،تقریبا  به مقدار وانداز

علیه(. و گاهی به قدری مکث مینمود که بیینده فکر میکرد: فراموش کرده است )که به ســـجـــده  برود( 

 )متفق علیه(.

 پیامبر )ص(ازسجده :سربلند کردن ۀ طریـقـ

، سر خویش رااز «اکبر هللا»با گفتن   طوریکه قبآل  هم یاد آور شدیم  :رسول هللا صلی هللا علیه و سلم

هللا »التتّم صالة ألحد من النّاس حتّی ... ثّم یقول »ســـجـــده  برمیداشت )متفق علیه(  وفرموده است :  

)روایت ابوداود( )نماز هیچ کس درست نخواهد بود مگر اینکه ... به « و یرفع رأسه حتّی یستوی قاعدا  « اکبر

 سپس )هللا اکبر( بگوید و سر از ســـجـــده  بردارد و راست بنشیند(.ســـجـــده  رود و در آن، آرام گیرد 

محدثین مینویسند که در برخی از اوقات زمانیکه پیامبر صلی هللا علیه وسلم سر خویش را از سـجـده  باال 

 : میکرد )روایت احمد و ابوداود(.هم دستهای خویش را بلند مینمود؛ یعنی رفع یدین  مینمود ، 

 پای چپ خویش را پهن میکرد و راحت، روی آن مینشست )روایت مسلم(.آنگاه 

فإذا رفعت فاقعد علی فخذک »...و به کسی که نماز را درست نمیخواند )مسییء الصالة( امر کرد و فرمود: 
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)روایت احمد ز ابوداود( )وقتی سر از ســـجـــده  برداشتی، بر روی نشیمنگاه چپ بنشین( « الیسری

پای راست خود را نصب میکرد )روایت بخارى( و انگشتانش   ل خدا صلی هللا علیه و آله و سلمهمچنین رسو

را به سوی قبله مینمود )روایت نسائى( گاهی نیز روی انگشتان و نوک پا قرار میگرفت و بر پاشنها 

ورت نخست، گفته مینشست )روایت مسلم(. امام ابن قیم در اینجا دچار اشتباه گردیده، چنانکه بعد از ذکر ص

در « در این مقام از رسوالهلل صلی هللا علیه وسلم نشستن به صورت دیگری ثابت نشده است!»است: 

صورتی که نصب پاها و نشستن بر روی پاشنهآنها از حدیث ابن عباس در مسلم، ابوداود، ترمذی وغیره 

ین طاووس با سند صحیح آورده )الصحیحة( واز حدیث ابن عمر با سند حسن در بیهقی، ثابت است . همچن

 است که : ابن عمر و ابن عباس نیز در میان ســـجـــده  به همین صورت مینشستند.

سخن هر کس از ما، قابل پذیرفتن و رد کردن است مگر سخنان صاحب این قبر »امام مالک که میفرمود: 

شستن، سنت میباشد و گروهی از از این رو ثابت شد که این نوع ن« )یعنی پیامبرصلی هللا  علیه وسلم 

نهی شده در باب تشهد « اقعاء»صحابه، تابعین و دیگران بر آن عمل نموده اند. ناگفته نماند که این غیر از 

 میباشد.

 توقف پیامبر )ص( درسجده :ۀ انداز

مینویسند که رسول هللا صلی هللا  سیرت نویسان در مورد اندازه توقف پیامبر صلی هللا علیه وسلم در سجده 

یآمد ســـجـــده  خویش را تقریبا  به اندازه رکوع، طوالنی میکرد، و گاهی هم حا التی  پیش م  علیه و سلم

که پیامبر صلی هللا علیه وسلم در طوالنی نمودن ســـجـــده   مبالغه مینمود؛ بنابر برخی از ر وایت که توسط 

 :صحابه منقول است میگویند

ای شان ، حسن بود یا، حسین را  هدر حالی که یکی از نواسه   یک مرتبه رسول هللا صلی هللا علیه و سلم 

در   رد برای نماز ظهر یا عصر تشریف میآورد، رسول هللا صلی هللا علیه و سلمکبرشانه خویش حمل می

اد در میان ســـجـــده های جایگاه قرار گرفت، کودک را سمت راست خود بر زمین گذاشت و به نماز ایست

، طوالنی کرد )راوی میگوید( سر برآوردم، دیدم که کودک، سوار سجده هانماز، یکی را خیلی بیشتر از دیگر 

 میباشد.   صلی هللا علیه و آله و سلم هللابر پشت رسول 

  صلی هللا علیه  هللامن به ســـجـــده  برگشتم بعد از اینکه نماز به پایان رسید، مردم عرض کردند: ای رسول 

شما  و سلم ! شما یکی از ســـجـــده ها را بیش از حد معمول، طوالنی نمودید، گمان کردیم اتفاقی برای

 ده است؟و یا اینکه دستور جدیدی از جانب پروردگار رسیپیش آمده باشد ،

ر پشتم سوار شده بود، دلم فرمود: هیچ یک از اینها نبود، بلکه فرزندم ب  رسول هللا صلی هللا علیه و سلم 

 نمی خواست  که او را پایین بیاورم )روایت نسائى(.

در حال خواندن نماز بود، هنگامی که    علیه و سلمهللاهمچنین در روایتی آمده است که: رسول هللا صلی  

ــجـــده  رفت حسن وا حسین بر پشت ایشان پریدند، کسی خواست مانع شود، رسول هللا صلی هللا به سـ

د: هر اشاره نمود که با آنها کار نداشته باش، پس از اتمام نماز، آنها را در بغل گرفت و فرمو  علیه و سلم

 کس مرا دوست دارد اینها را نیز دوست داشته باشد )روایت ابن خزیمه(.
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 :و اوراد در بین  دو ســـجـــده  اذکار

را با استناد « رب اغفرلی»  سنت پیامبر صلی هللا علیه وسلم است که نماز گذار در بین سجدتین  دو بار

» بگوید )روایت نسائى و ابن ماجة( ویا « رب اغفر لی ، لی  رب اغفر» د: حدیث نسائی وابن ماجه بگویـ

 .ابن ماجه( و ودأبو دا  با استناد حدیث متبرکه  )«  وعافنی ، وارزقنی اللهم اغفر لی ، وارحمنی ، واهدنی ،

علماء  میفرمایند که این از سنت های پیامبر صلی هللا علیه وسلم است که نمازگذار  یكى از اذكار متذکره را 

 در بین سجدتین بخواند.

اقل یكبار خوانده شود ، با آنهم میفر مایند که  واجب است كه حد « رب اغفر لی» علماء  در مورد گفتن 

 علماء میگویند : بهتر است بیشتر تكرار كند.

درسجدتین  برای منفرد  مستحب مید اند ولی تاکید «  رب اغفرلی رب اغفر لی » علماء  در مورد ذکر  

واجب  میدارند که : اگر نماز گزار در جمع  ودر متابعت از امام  باشد گفتن رب اغفر لی  رب اغفرلی گفتن

 میباشد  علت ان متابعت  از امام  است.

 محدثین مینویسند که:

 پیامبر صلی هللا علیه وسلم  در بین دو سـجـــده  این اذکار واوراد ودعا ها را میخواند :

رّب  اغفرلی، و ارحمنی )واجبرنی(، )و ارفعنی( و اهدنی )و عافنی( و » )و طبق روایتی  «  اللّهم » -1

 حدیث: ابوداود و ترمذى(. )راوی« ارزقنی

)بار الها! مرا ببخش و بر من رحم کن، تقصیراتم را جبران بفرما، و درجاتم را باال ببر، هدایتم کن و عافیت و 

 روزی، نصیبم گردان(.

 وایت ابن ماجة( معموال  این را در نماز شب، میخواند. )بر« رّب! اغفرلی، اغفرلی» -2

 علیه وسلم یکی از این دوعا  را میخوانـد:  بعد از اینکه پیامبر صلی هللا

میگفت و به ســـجـــده  دوم  می پرداخت . ) روایت حدیث متفق علیه( است .  و به کسی که « هللا اکبر»

 در این مورد فرمود: «  مسییء الصالة» نماز را درست نمیخواند 

)روایت ابوداود( « ذلک فی صالتک کلّها( ثّم تسجد حتّی تطمئن مفاصلک )ثّم افعل« هللا اکبر»ثّم تقول : »

بگو و )برای بار دوم( ســـجـــده  کن طوری که مفاصل بدنت هنگام ســـجـــده ، از حرکت « هللا اکبر»)سپس 

 باز ایستند، و این عمل را تا آخر نماز انجام بده(.

 ـده  دوم را با همان کیفیت ســـجـــده  اولســـجــ  احیانا  با این تکبیر نیز دستها را باال میبرد )روایت ابوداود(و

سر از ســـجـــده  برمیداشت )متفق علیه( و به کسی که نماز را « هللا اکبر»ادا مینمود، سپس با گفتن 

بگو )روایت « هللا اکبر»درست نمیخواند )مسییء الصالة( در این مورد فرمود، سر از ســـجـــده  بردار و 

 ابوداود(.

ثّم افعل ذلک فی کّل رکعة و سجدة(، فإذا فعلت ذلک؛ فقد تّمت صالتک و إن أنقصت منه شیئا ؛ » و نیز فرمود:

 )روایت احمد و ترمذى(.« أنقصت من صالتک

 )همین روش را در هر رکعت و ســـجـــده ، انجام بده، هر گاه چنین کردی نمازت کامل میگردد(.
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 وایت ابوداود(.و با این تکبیر نیز گاهی، رفع یدین مینمود )ر

 یادداشت توضیحی: 

 قبل از همه باید گفت که تلفیق یعنی خواندن همه درودهای وارده، و همچنین تمامی صیغه های تشهد 

 در یک نشست، ناجایز و بدعت است و روش مسنون اینست که هر بار یکی از آنها خوانده شود:

( شیخ االسالم ابن تیمیه در مبحث 69/253/1، )«الفتاویمجموع »  )تفصیل مفید در این بابت را میتوان  

 در یافت نماید .( شیخ البانی رحمه هللا از«  صفت نماز پیامبر  »وهمچنان رساله شهیر « تکبیر عیدین »

 دعا در بـیـن دو سجده  در نـزد احـنـاف:

در مذهب امام ابوحنیفه ، در جلسة )نشستنی که بین دو ســـجـــده  واقع میشود( خواندن هیچگونه ذکر و 

مزیدی بعمل آمده دعاء جائز نمیباشد اما در مورد آرامش و نشستن با طمانینه در بین دو ســـجـــده ، تاکید 

ال بلند نشده و از وسط راه برگردد و حتی اگر کسی سرش را از ســـجـــده  اول بلند کرده اما کام است ،

اقدام به ســـجـــده  دوم نماید، ســـجـــده  ی دوم وی تحقق نمییابد زیرا مادامی که به ســـجـــده  نزدیک 

الهدایة »باشد و کامال بلند نشود، ساجد محسوب میشود. جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید به کتاب 

 مراجعه فرمائید.«  ۱۱۰صفحه  ۱فی شرح البدایة جلد 

 دعــای ُســجـده:

 دعای  سـجـده   به اتفاق همه علماء  وفقها عبارت است از:

  .۱/۸۳)منزّه است پروردگار بزرگ و برتر من( )صحیح الترمذی « ُسْبَحاَن َربِّّی األَْعلَى » خواندن سه مرتبه  -۱

َك اللَُّهمَّ »  -۲ ْر لِّی ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َربََّنا َوبَِّحْمدِّ بار الها! تو پاك و منزّه ى و تو را ستایش مىنمایم. الهى! « )  اْغفِّ

 (  .( ارائه شد۳۴ى )البخاری ومسلم وتخریج سندش با شماره ) .كنم (از تو طلب مغفرت می

وٌس، َربُّ اْلَمالَئَِّكةِّ َوالرُّْوحِّ » -۳  ۵۳۳ /۱مسلم )  .)پاك و منزّه است پروردگار فرشتگان و جبرائیل(« ُسبُّْوٌح، ُقدُّ

  .( ارائه شد۳۵ى ) وتخریج آن در شماره

َصوََّرُه َوَشقَّ َسْمَعُه َوبََصَرُه، اللَُّهمَّ لََك َسَجْدُت، َوبَِّك آَمْنُت، َولََك أَْسلَْمُت، َسَجَد َوْجهِّی لِّلَّذِّی َخلََقُه، وَ »  -۴

یَن  )الهى! براى تو ســـجـــده  كردم، و به تو ایمان آوردم، و در مقابل فرمان تو « تَبَاَرَك هللُا أَْحَسُن اْلَخالِّقِّ

ام براى پروردگارى كه آن را خلق نمود، و صورت بخشید، و آن را زیبا آفرید، و عضو تسلیم شدم، چهره 

و بینائى در آن قرار داد، ســـجـــده  كرد. با بركت است پروردگارى كه بهترین سازندگان شنوایى 

 (  .وغیره ۵۳۴ /۱مسلم .(است

، َواْلَعظََمةِّ »  -۵ پاك است پروردگارى كه مالك قدرت، فرمانروایى،  «)ُسْبَحاَن ذِّی اْلَجبَُرْوتِّ، َواْلَملَُكْوتِّ، َواْلكِّْبرِّیاءِّ

آنرا صحیح  ۱/۱۶۶وأحمد والنسائی وألبانی در صحیح أبی داود  ۱/۲۳۰أبوداود  .(بزرگى و عظمت است

  .دانسته است

رَُّه »  -۶ َرُه َوَعالَنِّیَتُه َوسِّ لَُّه، َوأَوَّلَُه َوآخِّ قَُّه َوجِّ ْرلِّی َذْنبِّی ُكلَُّه، دِّ ى گناهان مرا، اعم از )بار الها! همه« اللَُّهمَّ اْغفِّ

 آشكار و نهان، ببخشاى.(كوچك و بزرگ، اول و آخر، 

ْنَك، الَ ُأْحصِّی ثَ »  -۷ ْن ُعُقْوبَتَِّك َوأَُعْوُذ بَِّك مِّ َك، َوبُِّمَعاَفاتَِّك مِّ ْن َسَخطِّ َناء  َعلَیَك أَْنَت َكَما اللَُّهمَّ إِّنِّّی أَُعْوُذ بِّرَِّضاَك مِّ
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َك  لهى! از عذابت به عفو تو پناه بار الها! من از خشمت به خشنودى تو پناه مىبرم. ا« ) أَْثَنیَت َعلَى نَْفسِّ

تو، به تو پناه مىبرم. پروردگارا! آنچنان كه حق ستایش تو است، نمىتوانم آنرا « عذاب خشم»مىبرم. الهى! از 

 ( ۱مسلم   .(بجاى آورم، بدون تردید تو آنچنانى كه خود فرموده اى

                             جـلـسه )نشست(:

 اکبر ( از ســـجـــده  برخاسته، قسمیکه اول پـیـشانی خود را از زمین بلند کند.با گفتن تکبیر ) هللا 

بعد دو دست خود را و با اطمینان بنشیند، طریقهء نشستن در جلسه طوریکه  قبآل  یاد اور شدیم اینست که 

ی چپ خود را : پای راست خود را همانطور ایستاده نگهداشته که ُرخ انگشتان پایش به طرف قبله باشد و پا

بر زمین خوابانیده بر آن بنشیند و دو دست خود را طوری بر زانو هایش بنهد که انگشتان دست ها بر زانوها 

 قرار گیرند.

بعد از سکون در جلسه تکبیر گفته مانند سجده  اول سجده  دوم را ادا نماید. بعد از ادای سجده دوم تکبیر 

فاتحه را بخواند، بعد قسمتی از قرآن را قرائت کند و ۀ  آنگاه  سور گفته برای ادای رکعت دوم ایستاده شود،

با گفتن تکبیر و رکوع برود، بعد آ ادای قومه نموده ) ایستاده میشود ( ، سپس با گفتن تکبیر به ســـجـــده  

  برود بعد از ادای ســـجـــده  اول، جلسه و ســـجـــده  دوم در قعده اول بنشیند.

 قـعــده:

قعده، نماز گزار مانند جلسه پای راست را در حالیکه انگشتانش بطرف قبله باشد، ایستاده نگهداشته بر در 

پشت پای چپ را بر زمین نهاده باالی آن بنشیند و دست های خود را بر زانو طوری بنهد که انگشتانش روی 

 زانو قرار گیرد، و چشمهایش زانو هایش را نگاه کند.

 مینان و سکون تشهد را بخواند.در حالت قعده با اط

الَُم َعلَیَک اَیَُّها النَّبِّیُّ َوَرحَمةَّ هللا َو بََرَکاتُُه اَلسَّ  یَّاُت لِّلّهِّ َوالصَّلَوُت َوالطَّیِّّبَاُت السَّ بَاُد هللاِّ اَلتَّحِّ الَُم َعلَیَنا َوَعلَی عِّ

یَن اَشَهُد اَن الَّاِّلَه اِّالَّهللُا َواَشَهُد اَنَّ مُ   َحمَّدا َعبُدُه َوَرُسولُُه.الَصلِّحِّ

همه ستایش ها، همه عبادات و همه سخنان پاکیزه و نیکو فقط برای هللا )جل جالله( است. سالمتی 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 

شهادت( میدهم که نیست معبودی جز هللا و گواهی میدهم که محمد های نیکو کار خداوند. من گواهی )

 «)ص( بنده و فرستاده خداوند )جل جالله( است

 در نماز چهار رکعتی با گفتن ) هللا اکبر ( از قعده اولی برخاسته ایستاده شود سوره فاتحه را  بخواند. 

اتحه قرائت نکند، بلکه بعد از خواندن در رکعت های سوم و چهارم نماز های فرض بعد از خواندن سوره ف 

 سوره فاتحه تکبیر گفته به رکوع برود.

به همین ترتیب بعد از تکمیل رکعت چهارم و ادای سجده دومی آن تکبیر گفته بخاطر ادای قعده آخری مانند 

 قعده اولی بنشیند، نخست التحیات را و بعد از آن درود شریف را بخواند.

 درود شـریـف:

یَم اِّنََّک َحمیٌد مَّجِّ اَللُّهمَّ  یَم َوَعلَی الِّ اِّبَراهِّ ٍد َکَما َصلَّیَت َعلَی اِّبَراهِّ ٍد وَّ َعلَی الِّ ُمَحمَّ  یٌد. َصلَّ َعلَی ُمَحمَّ
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یَم اِّنََّک  یَم َوَعلَی الِّ اِّبَراهِّ ٍد َکَما بَارکَت َعلَی اِّبَراهِّ ٍد وَّ َعلَی الِّ ُمَحمَّ  َحمیٌد مَّجِّیٌد.اَللُّهمَّ بَارِّک َعلَی ُمَحمَّ

الهی! سالم و رحمت بفرست بر محمد )ص( و بر ال محمد صلی هللا علیه وسم  همانطوریکه رحمت نازل »

 «فرمودی بر ابراهیم و اَل ابراهیم بدون شک ذات ستوده شده و با عظمتی هستی

یم و اَل ابراهیم بدون الهی! برکت نازل فرما بر محمد و اَل محمد، همانطوریکه برکت نازل فرمودی بر ابراه»

 .«شک ذات ستوده شده و با عظمتی هستی

 دعای بعد از درود:

َرةِّ َحَسنهَّ وَّ قَِّنا َعَذاَب النَّار نیَا َحَسَنةَّ وَّ فِّی االخِّ الهی، ای پروردگار ما! برای ما در دینا خیر »اَلُّهمَّ َربََّنا اتَِّنا فِّی الدُّ

  «عذاب دوزخ مارا نگهدار و سعادت عطا فرما و در آخرت نیز، و از

 بین دو ســـجـــده: پیامبر اسالم  جلسه نشستن

پیامبر صلی هللا علیه وسلم  )نشستن بین دو ســـجـــده ( کیفیت جلسه استراحت ویا  محدثین در مورد 

یا  بعد از جلسه استراحت )یعنى بعد از ســـجـــده  ركعت اول و  محمد صلی هللا علیه وسلم  مینویسند :که

سوم(، برپای چپ راحت مینشست تا اعضای بدنش از حرکت باز ایستد و هر یک از استخوانها سرجایش 

 برگردد )روایت بخارى(.

 :دیـبرای ر کعت بعپیامبر اسالم ترتیب بر خاستن 

رکعت به ســـجـــده  گزار  زمانیکه میخواهد بعد از تکمیل نمازدر روایات اسالمی مینویسند:  سیرت نویسان 

 دوم بر خیزد ، مطابق سنت پیامبر صلی هللا علیه وسلم باید به کمک دست ها ، بر خیزد.

برای   پیامبر صلی هللا علیه وسلم  :»ودر احادیث پیامبر صلی هللا علیه وسلم بو ضاحت  تام آمده است که 

 رکعت دوم، با تکیه بر دستها برمیخاست )روایت بخارى(.

)روایت ابو اسحاق حربی( )دستهایش را گره میکرد و بر « یعتمد علی یدیه إذا قاموکان یعجن فی الصالة: »

 زمین میگذاشت و به کمک آنها بلند میشد(.

آغاز مینمود )روایت مسلم(. در این رکعت ...« الحمدهللا »در رکعت دوم بدون اینکه ساکت بماند قرائت را با و

 این تفاوت که آن را اندکی از رکعت اول کوتاه تر میگرفت. نیز همان روش رکعت اول را در پیش میگرفت، با

 سجده کردن به زمین بدون جانماز:

رسول هللا صلی هللا علیه و سلم ، بیشتر بر روی خاک، ســـجـــده  اکثریت سیرت نویسان  مینویسند که :

اگر کسی نمیتوانست  میکرد و یارانش نیز در گرمای شدید با ایشان بر روی زمین خالی نماز میخواندند و

 .(پیشانیاش را بر زمین، استوار نگه دارد، لباسش را پهن مینمود و بر آن، ســـجـــده  میکرد )روایت مسلم

رسول هللا صلی هللا علیه و سلم میفرمود: تمام زمین، برای من و امتم، جای ســـجـــده  و طهارت است، 

طهارت را دم دست خویش خواهد یافت، حال آنکه قبل  پس هر جا که وقت نماز فرارسد، مسلمان، مسجد و

از من، مردم در این مورد دچار مشکل بودند، آنها فقط در کنیسه و عبادتگاههای خویش نماز میگزاردند )روایت 

 .(احمد

رسول هللا صلی هللا علیه و سلم حتی در میان آب  همچنان درسیرت پیامبر صلی هللا علیه وسلم  آمده که :



 مقام ومنزلت سجده در نماز

 

14 

بیست و یکم رمضان چنین اتفاقی افتاد، باران باریدن گرفت و از  صبحچنانکه در  هم سجده کرده است ،و گِّل 

سقف مسجد پیامبر صلی هللا علیه و سلم که از شاخه های خرما تنیده شده بود، آب به داخل مسجد 

 سرازیر شد، رسول هللا صلی هللا علیه و سلم در میان آب و گِّل، ســـجـــده  کرد. 

طوریکه  ابوسعید میگوید: من با چشمان خود اثر آب و گِّل را بر پیشانی رسول هللا صلی هللا علیه و سلم 

 مشاهده کردم )متفق علیه(

ودر روایت اسالمی هم آمده که پیامبر صلی هللا علیه وسلم  احیانا  گاهی روی قطعه بافتنی )متفق علیه( 

 .(جده  مینمود )متفق علیه)به اندازه سجده ( و گاهی هم بر بوریه ، س

 .(چنانکه یک مرتبه، بوریه اش به خاطر اینکه خیلی از آن استفاده کرده بود، سیاه شده بود )مسلم

  ومبحث سجده :لبانی شیخ ا

شیخ البان در کتاب صفات نماز پیامبر صلی هللا علیه وسلم نگاشته است :سجده  کردن بر زمین است 

 واحیانا درسجده  رفع  الیدن  باید کرد. ،  واجب است بگوید و این« هللا اکبر»سپس 

ده بعد از اینکه نماز گزار  هللا اکبر گفت  به ســـجـــده  پایان میرود نمازگزار برای سج می افزاید :شیخ البانی 

چون رسول هللا ص چنین امر  ،و دست ها  را قبل از زانوهایش بر زمین بگذارد ،بر دستهایش به زمین رود

باشد، و ایشان نمازگزاران را از زانو زدن مانند شتر نهی ده، و همچنین از عمل پیامبر صلی هللا  ثابت مینمو

 زند.کرده است، و شتر بر دو زانوئی که در دستهایش است، زانو می

ا را شیخ البانی می افزاید ،سجده رکن از ارکان نماز میباشد ، نماز گزار ، بر دو کف دستش تکیه نماید و آنه

باز کند. در این حالت ، انگشتانش را به هم بچسباند، و آنها را به سوی قبله بگذارد. و دو کفهایش را برابر 

 هایش بگذارد.هایش قرار دهد. و گاهی برابر گوششانه

 ن نگذارد.گذارد بر زمیواجب است که ساعدش را از زمین بلند کند، و آنطور که سگ دستهایش بر زمین می

پیشانیش را محکم روی زمین بگذارد، و این هم از ارکان نماز است.و همچنین زانوهایش را محکم  بینی و

و پاهایش را راست و ایستاده و همچنین سر انگشتان پاهایش را محکم بر زمین بگذارد.روی زمین بگذارد.

)پاشنه(  پاهایش را  بگیرد، همه اینها واجب است.و سر انگشتان پاهایش را به سمت قبله قرار دهد. وعقب 

 به هم نزدیک کند و بچسباند.

 اعتدال)آرام گرفتن( در سـجـده:

اش اعتدال داشته باشد، به بدین  معنا است  که بر تمام اعضای بر نمازگزار واجب است که در سجده 

 سجده اش بطور مساوی و یکسان تکیه کند .

و اگر « کف دست، ودو زانو، و سر انگشتان دو پا.  پیشانی و بینی، و دو »   و اعضای سجده عبارتند از: 

همانا بطور یقین اطمینان و آرام گرفته است، و  ،اش اعتدال را رعایت نمودکسی به این کیفیت درسجده 

 همچنین اطمینان و آرام گرفتن درسجده  نیز ز ارکان نماز است.

 بگوید.   «سبحان ربی األعلی»و درسجده اش سه بار یا بیشتر: 

 و مستحب است که در سجده بسیار دعا کند، زیرا که امید اجابت آن بیشتر است.
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 و اندازه سجده نمازگزار ، باندازة رکوعش طوالنی نماید.

سجده بر زمین، و همچنین بر چیزهایی مانند: لباس، فرش، حصیر، و مانند اینها، که بین زمین و پیشانی، 

 مانع باشند جایز است. 

 قرآن جایز نیست. خواندن در سجده 

 افتراش ونشستن میان دو سجده :

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

 نماید.

 آنگاه مطمئن و آرام بنشیند تا اینکه هر استخوانی در جای خودش قرار گیرد، و این از ارکان نماز است.

 اند )پهن کند( سپس بر آن بنشیند، و این واجب است.و پای چپش را بگستر

 و پای راستش را ایستاده نگه دارد. و انگشتانش را بسوی قبله نگه دارد.

و گاهی نشستن به صورت اقعاء جایز است، و اقعاء بمعنای این است که بر پاشنه و سینه قدمهایش 

 بنشیند.

 اقــعــــاء:

 ن نهاده بطورى كه بدن او روى كف پاهاى او قرار گیرد.پاى خویش را بر زمی این است كه دو 

 بگوید.«. ی، وارزقنی، وعافنی، واجبرنی، وارفعنی، وارحمنیاللهم اغفر ل»و در این جلسه: 

 بگوید.« ی، رب اغفر لیرب اغفر ل»و اگر خواست: 

 اش طوالنی نماید.و این جلسه را تقریبا به اندازه ســـجـــده 

 دوم:ۀ سجد

 بگوید، و این واجب است. و بعضی اوقات با این تکبیر دستهایش را بلند نماید.« هللا أکبر»سپس 

 و سجدة دوم را انجام دهد، و این ســـجـــده  نیز از ارکان نماز است.

 و کارهایی را که در سجدة اول انجام داد، در این ســـجـــده  نیز انجام دهد.

 جلسهء استراحت:

از سجدة دوم بلند نمود، و خواست برای رکعت دوم بلند شود، تکبیر بگوید، و این  سپس وقتی که سرش را

 تکبیر واجب است.

و گاهی دستهایش را بلند کند. و چند لحظه معتدل و آرام بر پای چپش بنشیند، تا اینکه هر استخوانی به 

 وشته شیخ البانی (جای خودش برگردد. ) ماخذ از  کتاب صفات نماز پیامبر صلی هللا علیه وسلم ن

 تورک در سجده :

 ت:ـسـیـورک چـت

یعنی پای راست خود را تا كرده، وكف انگشتان پای راست  :اینست که نمازگزارتورک در نماز عبارت است از 

را بر زمین می گذارد، وقدم چپش را از زیر ساق پای راست گذرانیده، ونشیمنگاه خود را بر زمین می گذارد، 
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ودر این حالت نشستن تشهد را به صورت كامل .ول دستهای خود را بر رانهایش می گذاردوهمانند تشهد ا

 .قرائت میكند

، وسپس به همین صورت به (السالم علیكم ورحمة هللا)  :آنگاه بطرف راستش سالم می فرستد و می گوید

 .طرف چپ خود سالم می فرستد

 ورک:ــت تـالـح

بین نماز های سه رکعتی وچهار رکعتی میباشد ، ودر نماز دو رکعتی قابل تذکر است که  اسا سآ تورک در 

 اصآل تورک  وجود  ندار .

 تورک بعد از اینکه نماز گزار از ســـجـــده  اخیر البته  در نماز ) سه رکعتی وچهار رکعتی ( خالص شد ،

 ( می نشیند. تورك) بحالت 

 :تــورک

ســـجـــده  تورک کند. به این صورت، روی ران چپ خود برای مردان  عمل مستحب است که در بین دو  

بنشیند در حالی که هر دو پا را از زیر خود بیرون آورد و پای چپ خود را روی زمین گذاشته و روی پای راست 

 خود را بر کف پای چپ خود بگذارد و نشیمنگاه خود را بر زمین بنهد.

 لیه وسلم در مورد تورک مینویسد:درکتاب صفت نماز پیامبر صلی هللا ع شیخ البانی

 ک:نشستن به حالت تََورُّ 

معنى است که نمازگزار : طورى به دو زانو بنشیند كه پشت پاى چپ، روى كف پاى راست  به این )متورک ( 

 (.قرار بگیرد.

داد در شیخ البانی می افزاید :  هردو تشهد واجب است ،  نماز گزار  اعمالی را که در  در تشهد اول انجام 

این تشهد نیز باید  انجام دهد.  بجز اینکه در این تشهد بحالت تورک بنشیند، به این کیفیت که سرین چپش 

و پای چپ را زیر ساق پای راستش قرار  ،و هر دو قدمش را از یک سمت بیرون بیاورد ،را بر زمین گذاشته

ت. و با کف دست چپش زانویش را بگیرد دهد.و قدم راستش را نصب کند. و گاهی پهن کردن آن نیز جایز اس

 و بر آن تکیه زند.

 جلسه ای استراحت در مقام سجده :

ی دوم ركعت اول و ركعت سوم و قبل از برخاستن برای ركعت دوم و نشستن بعد از برخاستن از ســـجـــده 

 .های مؤكده نیستچهارم از واجبات نماز و سنت

كه این عمل باشد یا خیر؟ ویا اینآیا جلسه استراحت در نماز  سنت می علماء  در این مورد اختالف دارند كه

را تنها كسانی انجام دهند كه به علت پیری ، ویا هم امرض کمر وپا ویاه هم چاغی مبتال باشند به این 

 استراحت  نیازمند باشند؟

اند ـــده  ، سنت دانستهامام شافعی رحمه هللا و جمعی از علمای اهل حدیث استراحت را در مقام ســـج -

و یكی از فتواهای امام احمد نیز همین است، به دلیل حدیثی كه بخاری و اصحاب سنن از مالك بن 

ْن » اند:روایت كرده َرضِّی اللَُّه َعْنهُ  حویرث إنَُّه َرأَى النَّبِّی َصلَّى اللَّهِّ َعلَیهِّ َوآلِّهِّ َوَسلََّم ؛ َفإَِّذا َكاَن فِّی وِّْتٍر مِّ
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اَصالتِّ  د  ، لَْم یْنَهْض َحتَّى یْسَتوِّی َقاعِّ بلند نمی  فرد هایپیامبر َصلَّى اللَّهِّ َعلَیهِّ ِّ َوَسلََّم را دیدم كه در ركعت« ) هِّ

 (  ۸۲۳بخاری )  نشست(  كه كامال  میشد تا این

را سنت نمی  اما امام ابو حنیفه رحمه هللا ، امام مالک رحمه هللا وتعداد کثیر از علماء جلسه استراحت  -

دانند . ومیفر مایند که نماز گزار بعد از فارغ شدن از ســـجـــده  دوم بدون توقف ونشستن ، فورآ  به رکعت 

دوم بلند شود ، همچنان بعد از رکعت سوم هم ، فورآ به رکعت چهارم بلنده شده وتوقف ننماید ، همچنان در 

 جلسه استراحت سنت نمی باشد .فتاوی امام رحمه هللا هم  با تاکید گفته شده که 

 این تعداد از علماء  میفرمایند که : در حدیث مرفوع حضرت ابو حمیده آمده است :

( ) آنحضرت صلی هللا علیه وسلم  ۱۱۴ابو داود جلد اول صفحه    ۳۵۱« ) فسجد ثم کبر فقام ولم یتورک »

 د از ســـجـــده  دوم نه نشست.ســـجـــده  کرد ، پس تکبیر گفت وایستاد وتورک نکرد ، یعنی بع

واسناد حسن (  )پس  ۳۴۳صفحه  5مسند امام احمد جلد «  ) حدیث  فسجد ثم کبر فل نتهض قا ئم »  -

 ســـجـــده  کرد وتکبیر گفت وراستآ ایستاد شد(.

مل  همچنان احادیثی دیگری هم در این بابت وجود دارد که پیامبر صلی هللا علیه وسلم  جلسه استراحت بع

 نیاورده است .

ی نماز رسول هللا َصلَّى اللَّهِّ َعلَیهِّ احادیثی كه درباره همچنان این تعداد علماء   استدالل  میاورند که آنعده از 

ی دوم به َوآلِّهِّ َوَسلََّم بیان گردیده است ،  در آنها ذكری از جلسه استراحت و نشستن بعد از ســـجـــده 

   .میان نیامده است

كنند كه احتمال دارد پیامبر َصلَّى را چنین تاویل می َرضِّی اللَُّه َعْنهُ  تعداد علماء  حدیث مالك بن حویرثاین 

 كه مسن گردیده بود ، انجام داده است .اللَّهِّ َعلَیهِّ ِّ َوَسلََّم این عمل را در آخر حیات و زمانی

 توافق بین هردو نظریه :

ستراحت در نماز ابادرنظرداشت  : نظریه گروه اول که بر سنت بودن  جلسه گروه سوم از علماء  وفقها  -

ونظریه گروه دوم که بر عدم سنت بودن جلسه استراحت حکم مینمایند برای توافق هردو نظریه در مورد 

 « .عمل مذكور بهنگام ضرورت مشروع و در غیر آن مشروع نیست» جلسه استراحت میفرمایند : 

آید این است كه این عمل مستحب است و ذكر نشدن آن در احادیث ظاهر احادیث برمیچه كه از ولی آن

 .كند بلكه بر عدم وجوب آن داللت داردداللت بر عدم استجاب آن نمی

 :دو چیز بر مستحب بودن عمل مذكور داللت مـیکند

 .وع بشوددهند تا برای امتش مشرصل در فعل پیامبر اینست كه ایشان فعلی را انجام میا -۱

أنّه َوَصَف َصالََة النبی »:بشرح ذیل آمده است  َرضِّی اللَُّه َعْنهُ  د ساعدیثبوت این جلسه در حدیث ابوحمی -۲

َن الصّحابَةِّ   ْوُه فی ذلك(قُ َفَصدَّ  (عنهمهللارضی) َصلَّى اللَّهِّ َعلَیهِّ َوآلِّهِّ َوَسلََّم فِّی َعْشَرة مِّ

بیان كرد  ُهمَرضِّی اللَُّه َعنْ  لَّى اللَّهِّ َعلَیهِّ ِّ َوَسلََّم را در میان ده صحابهصفت نماز پیامبر صَ  ()ابوحمید ساعدی

ابن ماجه  .(۳۰۵،۳۰۴(، ترمذی )۹۶۳،۷۳۰( و أبوداود )۵/۴۲۴مسند احمد ).ی آنها تصدیقش نمودند(كه همه

  .استرا در صحیح ابوداود صحیح دانسته ( آلبانی آن۱۸۷۴-۱۸۶۷-۱۸۶۵(، ابن حبان )۱۰۶۱)
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 دعاهای بعد از صلوات در تـشـهد:

َده، َو َصلَّی َعلَی النَّبِّی»    َد هللَا َو َحمِّ َع َرُسوُل هللاِّ َرُجال  یَصلِّّی َفَمجَّ َجْب َو َسْل تُ  : ُأدُع َفَقاَل َرُسوُل هللاِّ   َسمِّ

خدا را  )در تشهد( خصی را دید كه در حال نماز خواندن بود وش  رسول هللا(صحیح/1281)نسائی «  تُْعطَ.  

درود می فرستاد سپس فرمودند: دعا كن كه   بر رسول هللا  مورد ثنا و تعریف و شكر و سپاس قرار داده و

 .اجابت و قبول شده و بخواه، به تو داده می شود

یعُ   -۱ نَّ لََك اْلَحمُد الَ إِّلََه إِّالَّ أَنَت اْلَمنَّاُن بَدِّ
ك األَرضِّ یاوَ َماَواتِّ السَّ  أَللَُّهمَّ إِّنِّّی أَسأَلَُك بِّأَ َرامِّ یا َحی یا َذاْلَجالَلِّ َواإلِّ

خداوندا )خواسته هایم را( از تو می خواهم چرا كه همانا سپاس برای تو است،  (۱۴۹۵َقیوُم. )ابوداود/صحیح/

معبودی به حق جز تو نیست، منت گزارنده بوجود آورنده آسمانها و زمین ای صاحب شكوه و ارجمندی ای 

 .( ده و برپا دارنده )روز قیامتزن

َجالِّ  -۲ یحِّ الدَّ فِّتَنةِّ  ن فِّتَنةِّ اْلَمحیا وَ وُذ بَِّك مِّ  َو أَعُ أَللَُّهمَّ إِّنِّّی أَُعوُذ بَِّك مِّن َعَذابِّ الَقبرِّ َو أَُعوُذ بَِّك مِّن فِّتَنةِّ اْلَمسِّ

. َن اْلَمأثَمِّ َواْلَمغَرمِّ فتنه دجال مسیح و فتنه  وخداوندا از عذاب قبر  ( ۷۹۸)بخاری اْلَمَماتِّ أَللَُّهمَّ إِّنِّّی أَُعوُذ بَِّك مِّ

 .زندگانی و فتنه وفات و آنچه باعث گناه و قرض و َدین شود به تو پناه می برم

رلِّ    -۳ نُوَب إِّالَّ أَنَت َفاغفِّ ُر الذُّ َرة  أَللَُّهمَّ إِّنِّّی ظَلَمُت نَفسِّی ظُلما  َكثِّیرا  َو الَ یغفِّ ندِّكَ  ی َمغفِّ َوارَحمنِّی إِّنََّك  مِّن عِّ

یُم. )مسلم/ خداوندا من ظلم زیادی به خویش نموده ام و كسی جز تو گناهان را نمی  (۲۷۰۷أَنَت الَغُفوُر الرَّحِّ

آمرزد پس با بخششی از نزد خودت مرا ببخشای و بر من رحم بكن همانا تو بسیار بخشنده و مهربان 

 .هستی

َرلِّی ُذنُوبِّیا  أََحٌد أَ ُكُفو‚ لَه  األََحُد الصََّمُد الَّذِّی لَم یلِّد َو لَم یولَد َو لَم یُكنأَللَُّهمَّ إِّنِّّی أَسأَلَُك یا هللاُ   -۴ إِّنََّك  ن تَغفِّ

یُم. )ابوداود/صحیح/ و  خداوندا ای خدای یكتای بی نیازی كه نه می زاید و نه زاده شده (۹۸۵أَنَت الَغُفوُر الرَّحِّ

 .خواهم گناهان مرا بیامرزی همانا تو بسیار بخشنده و مهربان هستیهیچ شریكی برای او نیست از تو می 

یرا . )حاكم/صحیح/ -۵ َسابا  یسِّ بنِّی حِّ   .( خداوندا محاسبه مرا محاسبه ای آسان بگردان۱۹۰أَللَُّهمَّ َحاسِّ

َن النَّارِّ. )ابوداود/صحیح/  -۶ انا از تو بهشت را خواسته و خداوندا هم(۷۹۲أَللَُّهمَّ إِّنِّّی أَسأَلَُك اْلَجنََّة َو أَُعوُذ بَِّك مِّ

 .به تو از آتش پناه می برم

رُت َو َما أَعلَنُت َو َما أَسَرفُت َو َما أَنَت أَعلَ  -۷ مُت َو َما أَخَّ رلِّی َما َقدَّ ُم َو أَنْ  نِّّی أَنتَ مِّ ُم بِّهِّ أَللَُّهمَّ اْغفِّ َت اْلُمَقّدِّ

ُر الَ إِّلََه إِّالَّ أَنَت. آخرین  بین تشهد و سالم دادن می خواندند این دعا بود.   دعایی كه رسول هللااْلُمَؤّخِّ

خداوندا گناهان گذشته و آینده و آشكارم و اصرافم و آنچه تو به آن از من آگاهتری را ببخشای (۷۷۱)مسلم/

 .تو جلو برنده و عقب اندازنده ای معبودی جز تو وجود ندارد

 سجده :فواید صیحی 

واطبا ء جهان بر این باورند که حرکات های متوازن نماز وبخصوص حرکت  نماز خم و مشهور ترین متخصصان 

راست شدن مالیم  وبا اصول که در حالت ســـجـــده  وروکوع وجود دارد ،میتواند  یکى از راه هاى مهم  

 .تداوی ومعالجه مریضی دیسکوپاتى یا مریضی دیسک ناحیه کمر باشد



 مقام ومنزلت سجده در نماز

 

19 

یت عضالت پشت و معده اثر بسزایى داشته و آنچه از مواد چربى و پیه که در جدار رکوع و قیام در نماز در تقو

معده باقى مانده بطور کلى بر طرف مى سازد... و مهمترین فایده سجود نیز این است که هم عضالت ران و 

ه را نیز ساق پا را تقویت مى نماید و هم در وصول خون به اعضاء و نواحى بدن کمک کرده و نیروى جدار معد

 افزایش مى دهد و فعالیت و حرکات امعاء نیز تقویت مى گردد .

علماء  در مورد  فواید سجود می افزایند که : اگر ســـجـــده  در نماز  بطور صحیح صورت گیرد این حرکت از 

بزرگ شدن شکم و ورم معده که بر اثر فشرده شدن عضالت آن بوده ویک از مریضی مهم بشمار میرود ، 

 .لوگیرى خواهد کردج

دکتر مصطفى حفار متخصص امراض دستگاه هضم و عضو تحقیقات علمى مجلس شوراى ملى لبنان و 

طب فرانسه ، راجع به فواید ضمنى رکوع و سجود در نماز مینویسد :رکوع در تقویت عضالت  وپوهنځی استاد 

در کار هضم یارى مى رساند. دیوار شکم بسیار مفید است و به جمع شدن معده کمک مى کند و آن را 

 .همچنین روده ها برایشان دفع فضوالت هضمى به صورت طبیعى آسان مى شود

هوا از میان معده به دهان مى شود و دشوارى هاى هضم و انعکاسات قلبى را  تخلیه اما سجود باعث 

 برطرف مى سازد.

شدن خون در پایین شکم خانم های  که  اطباء  ، نشستن به صورت ســـجـــده  در نماز را براى درمان جمع

 .ناشى از پشت درد در رحم است ، توصیه مى کنند

 :دکتر فارس عازورى متخصص  امراض اعصاب و مفصل از پوهنتون های آمریکا مىنویسد 

نماز مسلمانان و رکوع و سجودش عضالت پشت را تقویت و حرکات ستون فقرات پشت را نرم مى سازد و 

مى بخشد. بخصوص اگر نماز را از سن نوجوانى بپا دارند، نیرو  ضالنى را آرامش امراض عصبى و ع

واستحکامى در برابر مریضی  های  مى یابند که در نتیجه ضعف عضالت مجاور ستون فقرات عارض مى 

شود، آنچه باعث این ضعف مى شود، انواع مریض هاى عصبى است که موجب دردهاى شدید و تشنج 

 عضالنى است .

اخیرا  برخی از دانشمندان براى تقویت عضالت حرکت ها وتمرین هایى معین سپورتی را برای مریضی ها ی 

 . خویش پیشنهاد  نموده اند ،که تعاد کثیر این تمرینات  شبیه به حرکات نماز است

ه که در جدار رکوع و قیام در نماز در تقویت عضالت پشت و معده اثر بسزایى داشته و آنچه از مواد چربى و پی

 .معده باقى مانده بطور کلى بر طرف مى سازد

پایین آمدن سر به هنگام سجود منجر به :دکتر دیاب و دکتر قرقوز درباره فواید طبى سجود چنین مى گویند

احتقان خون در رگهاى خونى مغز مى شود و هنگامى که سر به صورت ناگهانى به طرف باال مى رود، فشار 

مى یابد و این حرکت در هر رکعت نماز شش بار در خالل رکوع و سجود تکرار مى شود، داخل رگها کاهش 

 .بار در شبانه روز و این در حالى است که انسان فقط نمازهاى واجب را به جا آورد ۱۰۲یعنى 
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انه روز بار در شب ۲۱۶ولى اگر عالوه بر نمازهاى واجب ، نمازهاى مستحب نوافل را نیز به جا آورد، این رقم به 

بار در ماه بالغ مى شود که در هر حرکتى رگهاى خونى منقبض و منبسط شده و بر نرمى و قدرت  ۶۴۸۰و 

 .جداره و عضالت آن افزوده مى شود

البته نباید آرامش روحى و صفاى ذهنى حاصل از نماز را نادیده گرفت . تکرار این حاالت چند بار در روز موجب 

 .مطلوبتر و بهترى به فعالیت خود ادامه داده و به تفکر به نحو احسن صورت پذیردمى شود مغز به شکل 

درحقیقت نماز هم عبادت است و هم ورزش بدنى و روحى ... و مى توان ادعا دو کتوران نامبرده می افزایند:

 است کرد که قرآن در تطبیق ورزش هاى سبک که امروزه به ورزش هاى سوئدى مشهور اند ، پیشتاز بوده

آنچه ورزش  نماز را از سایر ورزش ها ممتاز مى نماید، توزیع مناسب آن در طول بیست وچهار  ساعت در روز 

 «. ان الصلوة کانت على المومنین کتابا موقوتا.»  است 

دانشمندان نیز ثابت کرده اند که بهترین نوع ورزش ، ورزشى است که تکرار شود و در طول روز در اوقات 

زیع گردد و خسته کننده نباشد و انجام آن براى هر کس امکان پذیر باشد، که تمام این خصوصیات  مختلف تو

 ... در حرکات نماز فراهم است

فواید ورزشى حاصله از نماز را مى توان به شرح زیر خالصه نمود: در هر رکعت . با علم به اینکه ، نمازهاى 

 .اضافه مى گردد رکعت بوده و نوافل نیز به آن 17فرضی یومیه 

 . نشاط بخشیدن به کار قلب و دستگاههاى گردش خون

 . بهبود فعالیتهاى مغزى به دلیل کمک به تغذیه بهتر آن

تقویت جداره شریان هاى مغزى و حفظ حالت ارتجاعى آنها که در نتیجه آن ، در مقابل پاره شدن و خونریزى 

 .مقاوم خواهند شد

پیشامد حالت هاى ناگهانى که ممکن است بسیارى از مردم دچار آن شوند؛  آماده کردن بدن براى مقابله با

 آرامش روحى و اعتماد به نفس..مثل سرگیجه و سیاهى رفتن چشم و بیهوشى هاى زود گذر

 سجده در فهم اطبا ء:

اعالم این پروفسور محمد ضیاءالدین حامد از استادان  علوم بیولوژیک و از مسووالن مرکز تکنولوژی قاهره با 

چنین نیاز ها قرار دارد و همخبر اظهار داشت: در قرن حاضر که انسان از هر جهت در معرض الکترومغناطیس

ها از طریق ســـجـــده  کردن صورت های زائد وجود دارد، دریافتیم که تخلیه این اشعهانسان به تخلیه اشعه

 .گیردمی

اندازه که محور طولی انسان کاهش یابد، میزان در معرض ، هر تحقیقات اطباءوی می افزید : بر اساس 

 .شودهای الکترومغناطیسی قرار گرفتن او نیز کم میاشعه

ها کم در زمان ســـجـــده  کردن هم محور طولی انسان و هم به دنبال آن میزان تاثیرگذاری الکتریسیته

گیرد، البته در زمان ســـجـــده  به یشود و سپس عمل تخلیه از طریق تماس پیشانی با زمین صورت ممی

شود و انسان از امراض  یابند، عمل تخلیه آسان تر انجام میدلیل آنکه دیگر نقاط بدن هم با زمین ارتباط می

 .ماندروحی، جسمی و حتی سرطان در امان می
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ن نماز گزاردن دارد ای است که انسان در زمای بدن به همان شیوهوی افزود: شیوه درست تخلیه الکتریسیته

خواند، چرا که این حالت بهترین حالت است و شخص احساس آرامش و راحتی و به سوی مکه نماز می

 .بیشتری خواهد داشت

ترین تحقیقات  علمی،که صورت گرفته است ، ســـجـــده  کردن انسان را ودر اخیر باید گفت : بر اساس تازه

                                          ان حفظ میکند.چنین سرطازامراض  روحی، جسمی و هم 

 متن کامل حدیث مسی الصاله:

حدثنا مسدد قال أخبرنی یحیى بن سعید عن باب أمر النبی صلى هللا علیه وسلم الذی ال یتم ركوعه باإلعادة

أَن رجال دخل اْلَمْسجِّد، َوَرُسول  »عبید هللا قال حدثنا سعید المقبری عن أبیه َعن أبی ُهَریَرة، َرضِّی هللا َعنُه: 

، َفَقاَل لَُه َرُسول هللا )  هللا )صلى هللا َعلَیهِّ َوسلم( َجالس فِّی نَاحیة اْلَمْسجِّد فصلى، ثمَّ َجاَء َفسلم َعلَیهِّ

اَلم، اْرجع فصل، َفإنَّك لم تصل، فصلى ثمَّ َجاَء َفسلم، َفَقالَ  : َوَعلَیك صلى هللا َعلَیهِّ َوسلم(  : َوَعلَیك السَّ

اَلم، َفاْرجِّع فصل َفإنَّك لم تصل،  اَلم، َفاْرجِّع فصل َفإنَّك لم تصل فصلى، ثمَّ َجاَء َفسلم، َفَقاَل: َوَعلَیك السَّ السَّ

ثمَّ  َفَقاَل فِّی الثَّانِّیة، أَو فِّی الَّتِّی تَلِّیَها: َعلمنِّی یا َرُسول هللا. َفَقاَل: إِّذا ُقْمت إِّلَى الصَّاَلة فأسبغ اْلوضوء،

وی اْستْقبل اْلقْبلَة، َفكبر، ثمَّ اْقَرأ َما تیّسر َمَعك من اْلُقْرآن، ثمَّ اركع َحتَّى تطمئِّن َراكِّعا، ثمَّ اْرَفْع َحتَّى تست

دا، ثمَّ اْرَفعْ  دا، ثمَّ اْرَفْع َحتَّى تطمئِّن َجالِّسا ثمَّ اسجد َحتَّى تطمئِّن َساجِّ  َقائِّما؛ ثمَّ اسجد َحتَّى تطمئِّن َساجِّ

َحتَّى تطمئِّن َجالِّسا، ثمَّ اْفَعل َذلِّك فِّی َصاَلتك كلَها " أخرجه البخاری فی كتاب اآلذان، باب: وجوب القراءة 

 (.۳۹۷(، ومسلم فی كتاب الصالة، باب: وجوب قراءة الفاتحة فی كل ركعة )۷۵۷لإلمام والمأموم فی الصلوات )

َرُسول هللا ) صلى هللا َعلَیهِّ َوسلم (  : أَْسَوأ النَّاس َسرَقة الَّذِّی یسرق َعن أبی َقَتاَدة، َرضِّی هللا َعنُه َقاَل: َقاَل 

من صاَلته، َقالُوا: یا َرُسول هللا، َكیَف یسرق من صاَلته؟ َقاَل: اَل یتم ركوعها َواَل سجودها. أَو َقاَل: اَل یقیم صلبه 

ُجود ) َرَواُه أَْحمد.(  فِّی الرُُّكوع َوالسُّ

أَنَّ َرُسوَل اللَّهِّ َصلَّی اللَُّه َعلَْیهِّ َوَسلََّم بَْیَنَما ُهَو »رفاعه بن رافع روایت شده که گفت :  ازوحدیثی  :  که 

ّ َفَصلَّی َفأََخفَّ َصاَلتَ  ا َقاَل رَِّفاَعُة َونَْحُن َمَعُه إِّْذ َجاَءُه َرُجٌل َکاْلبََدوِّیِّ َم ُه ثُمَّ اْنَصَرَف َفَسلَّ َجالٌِّس فِّی اْلَمْسجِّدِّ یَْوم 

ْع  ّ َصلَّی اللَُّه َعلَْیهِّ َوَسلََّم َفَقاَل النَّبِّیُّ َصلَّی اللَُّه َعلَْیهِّ َوَسلََّم َوَعلَْیَک َفاْرجِّ ّ َفَرَجَع َعلَی النَّبِّیِّ ّ َفإِّنََّک لَْم تَُصلِّ َفَصلِّ

ّ َفإِّنََّک  ْع َفَصلِّ ّ َفَفَعَل َذلَِّک َمرَّتَْینِّ أَْو ثاََلث ا ُکلُّ َذلَِّک یَْأتِّی َفَصلَّی ثُمَّ َجاَء َفَسلََّم َعلَْیهِّ َفَقاَل َوَعلَْیَک َفاْرجِّ لَْم تَُصلِّ

ّ َصلَّی اللَُّه َعلَْیهِّ َوَسلََّم َفَیُقوُل النَّبِّ  یُّ َصلَّی اللَُّه َعلَْیهِّ َوَسلََّم النَّبِّیَّ َصلَّی اللَُّه َعلَْیهِّ َوَسلََّم َفُیَسلُِّّم َعلَی النَّبِّیِّ

ّ َفقَ َوَعلَْیَک َفاْرجِّ  َخفَّ َصاَلتَُه لَْم ُیَصلِّ
ْم أَْن یَُکوَن َمْن أَ ّ َفَخاَف النَّاُس َوَکُبَر َعلَْیهِّ ّ َفإِّنََّک لَْم تَُصلِّ اَل الرَُّجُل فِّی ْع َفَصلِّ

ُئ َفَقاَل أََجْل إَِّذا ُقْمَت إِّلَی  یُب َوُأْخطِّ رِّ َذلَِّک َفأَرِّنِّی َوَعلِّّْمنِّی َفإِّنََّما أَنَا بََشٌر ُأصِّ الصَّاَلةِّ َفَتَوضَّْأ َکَما أََمَرَک اللَُّه ثُمَّ آخِّ

ْد َوأَقِّْم َفإِّْن َکاَن َمَعَک ُقْرآٌن َفاْقَرْأ َوإِّالَّ َفاْحَمْد اللََّه َوَکبِّّْرُه َوَهلِّّْلُه ثُمَّ اْرَکْع َفا ا ثُمَّ تََشهَّ ْل َقائِّم  ا ثُمَّ اْعَتدِّ ْطَمئِّنَّ َراکِّع 

ا  د  ْل َساجِّ ْنُه اْسُجْد َفاْعَتدِّ ا ثُمَّ ُقْم َفإَِّذا َفَعْلَت َذلَِّک َفَقْد تَمَّْت َصاَلتَُک َوإِّْن اْنَتَقْصَت مِّ ثُمَّ اْجلِّْس َفاْطَمئِّنَّ َجالِّس 

ْن َصاَلتِّکَ   «َشْیئ ا اْنَتَقْصَت مِّ

روزی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم )در مسجد( نزد ما نشسته بود، مردی بدوی مانند به مسجد آمد و  )

کرد، گزارد، نمازش را کوتاه و تمام کرد، و سپس به حضور پیامبر صلی هللا علیه و سلم آمد و سالم  نماز
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برگرد و نمازت را بگذار، زیرا تو نمازت را »سالم وی را جواب داد و فرمود: ، پیامبر صلی هللا علیه وسلم 

صلی هللا علیه وسلم آمد و سالم کرد،  . آن مرد برگشت و نمازش را دوباره خواند، و نزد پیامبر«اینخوانده

برگرد و نمازت را بگذار، زیرا تو نمازت را »پیامبر صلی هللا علیه وسلم نیز جواب او را داد و دوباره فرمود : 

 «. اینخوانده

دو یا سه بار چنین کرد و هربار نزد پیامبر صلی هللا علیه وسلم می آمد و سالم می داد و ایشان هم به وی 

 «.ایبرگرد و نمازت را بگذار، زیرا تو نمازت را نخوانده»رمود : می ف

گران آمد مبادا کسی که نمازش کوتاه است نماز نخوانده باشد )یعنی نماز چنین کسی  م این امر بر مرد 

: من بشر هستم و خطا و صواب می کنم، می خواهم که به من یاد درست نباشد(؟! آنوقت آن مرد گفت

، ابتدا وضوء بگیر و هرگاه خواستی به نماز بایستی»صلی هللا علیه و سلم فرمود: بسیار خوب؛  دهید. پیامبر

در آخر شهادتین بگو )یا بعد از وضوء آذان بگو(، به نماز بایست )یا بعد از آذان اقامه بگو(، اگر از قرآن چیزی 

و، سپس به رکوع برو تا اینکه در حال رکوع حفظ داری بخوان و گرنه الحمد هلل، هللا اکبر و ال اله اال هللا بگ

ایستی، سپس به ســـجـــده  برو و بعد از ، سپس از رکوع برخیز تا اینکه بحالت اعتدال مییابیآرامش می

، سپس برخیز، اگر یابیآن برخیز و بنشین و دوباره به ســـجـــده  برو تا اینکه در ســـجـــده  آرامش می

، رفاعه گفت : این فرموده «ست است، و اگر از آن کم کردی نمازت ناقص شده استچنین کردی نمازت در

پیامبر صلی هللا علیه وسلم بر صحابه سهل تر آمد مبنی بر اینکه هرکس چیزی از نماز کم کند نمازش ناقص 

«.  شده ولی کل آن از دست نرفته است )مطمئن شدند که کوتاه خواندن نماز دلیل بر نادرستی آن نیست(

 (.  ۳۰۲ترمذی )

 خواننده محترم !

سجده در نماز بخصوص که با خشوع وخضوع  کامل بجاء کردد ، کمال بندگی انسان را در برابر خالق اش 

تمام عظمت و بزرگی را از ان هللا  می داند، لذا  لینشان میدهد ،نمازگزار در سجده خود را نمی بیند  و

،مخصوصآ که سجده اش در وقت نماز  توأم با ذکر و  میباشد زگزاربرای نما لحظات سجده یکی از بهترین 

بگردانی . امین  یا رب  دربارخویش   ساجدین الهی مارا از بهترین  انجام یابد .شکرگزاری لفظی و قلبی 

 العالمین .
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