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  ی مترجم مقدمه

مالنا من يهده سيئات أعره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا و نستغفهللا، نحمده ونستعينه و  إن الحمد
إله إال اهللا وحده ال شريک له وأشهد أن  ن الأ أشهدله و  ييضلل فال هاد مناهللا فال مضل له و 

سلم لی آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلی يوم الدين و محمدًا عبده ورسوله، صلی اهللا عليه وع
  ، ... اما بعد، کثيراً   تسليماً 

ي؛ شيخ عالمه  نوشته» رسـالة في سجود السهو«اي كه پيش رو داريد ترجمه فارسي  كتابچه
. البته عالوه باشد مي -فقهاي معاصر از بزرگترين  - محمد بن صالح العثيمين رحمه اهللا تعالي

سهو در نماز را  ي سجده ي مسئلهبه  طايشان، براي آنكه مطالب مربو ي رساله ي ترجمهبر 
 ي ترجمهده باشيم اضافاتي را در انتهاي اين كتاب به اصل گرامي كاملتر آور براي خوانندگان

رساله ملحق نموديم، كه اين اضافات نيز تماما از منابع معتبر فقهي از جمله ديگر آثار مولف 
ي مولف، آنرا به صورت اختصار درآورديم تا  چنين در انتهاي ترجمه رسالهد. هممي باشن

يادآور  د.نمطالب آن دسته بندي شده و باعث شود ماندگاري مطالب آن در ذهن آسانتر گرد
زيرا گاها احساس مي شد  ،باشد ميمي شويم كه تمامي پاورقيهاي اين كتاب متعلق به مترجم 

نياز بود تا احاديثي را كه مطلب را ضيحاتي ارائه شود و يا گويا تر كردن مطلب توجهت  تا
  ذكر شود. كند ميتوجيه 

هيچكدام از اما از جمله ويژگيهاي مثبت اين رساله و كتابچه اينست كه قصد ياري 
و سنت بر مذهب و تعصب مذهبي  مدلول كتابنصرت مذاهب فقهي را نداشته، بلكه در پي 

با و بدون تعصب نسبت به مذهب خاصي از مذاهب رايج،  . بعبارتي مطالب اين رسالهاست
اين مطالب  والحمدهللا. بيابد استناد به كتاب و سنت صحيح نبوي قصد دارد تا راي صواب را

بهانه اي شد تا چند سطوري را در ارتباط با لزوم پيروي از كتاب و سنت صحيح بجاي امر 
  نامطلوب تعصب مذهبي و تقليد مذموم، بيان كنيم:

بحث و تأمل دارد كه آيا اتباع و پيروي هوشمندانه از پيشنيان و امامان فقهي بهتر  يجا
سان  هايشان را هم است يا تقليد كوركورانه؟ و آيا پيروي از آنان بدين معنا است كه گفته

چون و چرا بپذيريم؟ اندكي توجه و انصاف  ، بيصلى اهللا عليه وسلم هاي خدا و رسول گفته
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دهد كه پيرو راستين، كسي است كه همانند آنان،  ملكرد ائمه، نشان ميدر اصول و ع
خاطر عنوان و  ي ديگران برتر بداند و به را بر گفته صلى اهللا عليه وسلمي خدا و رسول  فرموده

  قالب مكتبي خاص، دانسته و ندانسته به ستيز با حديث و سنت صحيح برنخيزد.
است كه پديدار گشته و همواره  يهاي يبيمارترين  ، از بزرگيگمان تعصب مذهب يب "
ها و سطوح مختلف، اثر گذاشته است. تعصب و  اين امت قرار گرفته و بر جنبه يفرارو

باشد كه بر واقعيت و برآيند اين امت در دو  يم يآن در سطح يجا و پيامدها يسرسختي ب
  ، اثر نهاده است:يمهم و اساس ي جنبه

و  يشناس و مطالعات سنت يقرآن يها پژوهش نخست): كنار گذاردن ي (جنبه

  بستن باب اجتهاد:

هاي كتاب و  نابجا بر حصار مذهب، بدون نظرداشت داده ي(و پافشار يتعصب مذهب
 يبر درست ياز قيود و بندها شده كه هيچ دليل يمختلف يها گونه يگير سنت) باعث شكل

اساس  يب يبارزترين اين قيدها ترين و متعال نازل نشده است. از مهم يخدا يها از سو آن
، ميان دين و يتوان اشاره كرد به اين گفته كه: (دين، همان مذهب است و هيچ تفاوت يم

گويند: (خروج از مذهب،  ي، اين شده كه ميچنين پندار ي مذهب وجود ندارد.) نتيجه
، پديد يدرست و روا نيست!) از همين پندار (خام و نادرست) فتواها و اصول سخت ونادرست

كه اين  يدر جاهاي يامت اسالم ي ها و روان توده آمده كه كار شومش را در تخريب انديشه
جدا شود و  يچه هر آن كس كه از مذهب ساخته است. چنان ي، گسترش يافته، عمليبيمار

 يگيرد. عالوه بر اين، عزت نفس و توان علم يبرگزيند، مورد سرزنش قرار م يمذهب ديگر
گردد و كتاب و سنت  ، كيست و چيست كه دنبال دليل مييرود كه فالن يل مافراد زير سؤا
  كند؟!! را بررسي مي

ها و پندارها، تقليد بسته و كوركورانه در تمام سطوح را به  نيست كه اين تعصب يترديد
و  يچنين باعث بريدگ گردد و هم رفت مي و عدم پيش يماندگ دنبال دارد و سبب عقب

شود كه به عنوان كتاب و سنت، اصل و  يم يا و خجسته كمبار يبا وح امت از پيوند يدور
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فضايل  ي همه ي ) و اساس و پايهيهاي مذهب ها است و منبع فقه و (قرائت يتمام خوب ي مايه
  باشد. يم

كشمكش،  اسالمي: ىي دوم): از ميان رفتن وحدت و يكپارچه گ (جنبه
  است كه اشاره كرديم [و در آن يمعجوا يها ترين مشخصه ورزي، مهم درگيري و كينه

تقليد و تعصب بر يك مذهب و منحصر دانستن دين در چهار فقه مشهور،  ي بسته يفضا
  باشد.] حاكم مي

متعال، بر  ياست كه خدا يو اخوت يدوست ي برنده ، از بينيو اختالف يورز چنين كينه
ن با هم، از نيست كه كشمكش و اختالف مسلمانا يمسلمانان فرض كرده است. شك

پارچه است، نابود و  يك يباشد كه بنيان اين امت را كه مانند تن يم يترين مسايل خطرناك
 ي ، مايهيورز پاشد. مرض اختالف و كينه يكند و تن و توان واحدش را از هم م يريزريز م

كنند تا از طريق  ياست كه دشمنان خدا، دنبال م يشيطان و همان هدف يسرور و شادمان
  تر بسازند و بر آن چيره شوند. پاره كردن امت، كارش را راحت ندن و پارهپراك

توان به  يامت، م ىپارچگ وحدت و يك ياختالف و نابود يها ترين مظاهر و نشانه از مهم
مذهب، پشت سر  يشافع ياشاره كرد كه: (آيا نماز خواندن فرد يچنين اين يهاي طرح پرسش

مذهب و نماز  يمذهب، پشت سر حنف ي!!) يا (نماز شافع، جايز است و بر عكس؟يحنف يامام
 يحنف يصحيح است يا باطل؟!!).. (آيا فرديمذهب،  يشافع يمذهب به امامت شخص يحنف

  ازدواج كند؟!!).. يحنف يمذهب، با زن يشافع يبگيرد و يا شخص يشافع يهمسرتواند يم
ه وجود آورده كه به را ب يدينش، كسان يحفظ و ماندگار يمتعال، همواره برا يخدا

گرايان و  برد باطل كاران و دست امت بپردازند و دين را از تحريف گزاف ياصالح امور دين
صحابه رضي اهللا عنهم آغاز شد و با  يكاران، مصون بدارند. اين كار از علما گري ياوه خفت

 يبطمنهج سلف صالح، حمايت شده و تداوم يافت. روش سلف صالح تأكيد بر اصول و ضوا
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توان قبول و يا رد كرد؛ جز سخن معصوم كه بايد  يرا م ياز اين قبيل بود كه: (سخن هر كس
  1"، صحيح باشد، مذهب من همان است.)يچون و چرا پذيرفته شود.).. (هرگاه حديث يب

لذا تبعيت از كتاب (قرآن) و سنّت(احاديث) بايد هدف اساسي براي هر فرد مسلماني  "
، ولي مردم، در رابطه با مقدار ظرفيت فهم و كند ميه از آن مسير حركت بوده و راهي باشد ك

  شناخت، درجات مختلفي دارند:
گروه اول كساني هستند كه معاني قرآن كريم و احاديث شريف را نمي دانند و نمي   -1

ا توانند از طريق آن دو معاني و مفاهيم قرآني و احاديث را استنباط كند، و نمي توانند آنچه ر
قرآن و حديث) از او مي خواهند، بشناسد. بر اين گروه واجب است كه از هر (كه آندو

عالمي كه به كتاب و سنّت آگاه است و در ارتباط با دين وعلم مورد اعتماد و اطمينان آنان 
  است سوال كنند.

بعضي ديگر از مردم، شامل افرادي عالم، آگاه و هوشياري هستند كه معاني آيات و   -2
حاديث را مي دانند، و به احكام و قوانين و قواعدي كه از قرآن و احاديث استنباط مي شود، ا

پي مي برند، و مي دانند در بين آيات و احاديثي كه ظاهراً با هم اختالف دارند هماهنگي، 
تلفيق و ارتباط، ايجاد كنند و بر زبان عربي و شيوه و روش آن، وافق و آگاه اند . و  بر گروه 

، كند ميوم واجب است كه در ارتباط با شناخت آنچه كه كتاب و سنت بر آن داللت د
تالش كرده و از آنها تبعيت و پيروي نمايند، و حتي مردم را نيز به آگاهي از كتاب وسنت و 

  تبعيت از آن دو راهنمايي وارشاد نمايد.
تند يعني جاهل گروه سوم، كساني هستند كه حد وسط بين گروه اول و گروه دوم هس -3

و ناآگاه نيستند تا حدي كه احكام را درك نكنند، و نتوانند آنچه را كه قرآن و احاديث بر 
آنها داللت دارد، بفهمند بلكه داراي علم و آگاهي، عقلي متفكر بوده، ولي به درجه عالم 

                                                 

اهللا  ي عالمـه شـاه ولـي    نوشـته  "خـتالف"اإلنصـاف يف بيـان أسـباب االمختصري از مقدمه ي فارسي كتـاب   -1

در تحقيقـي بـر  آن كتـاب     "محمد صبحي حسن حالق عامر حسين"وي (رحمه اهللا) بود كه توسط دهل

  نگاشته اند.
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فقيه، متخصص در فقه، اهل تحقيق و تتبع، باريك بين و بصير و آگاه به آنچه كه 
اب(قرآن) و سنت (احاديث) بر آنها داللت دارد، نرسيده است. و بر گروه سوم واجب كت

است كه از داليل شرعي و گفته هاي علماء، اطالع و آگاهي پيدا كرده و از آنها تبعيت كنند 
  و راي صواب را بدست بگيرند نه اينكه خود را ملزم به تقليد از فقيهي كنند.

ينصورت است كه مشخص شد، هر چند هر كدام از آنان درجات و مراتب اصلي مردم بد
  خود داراي مراتب و درجاتي متفاوتي مي باشند.

ع دوم را اصطالحاً مجتهد گروه اول از مردم، علماءآنان را عوام نام نهاده اند. و نو 
  ) مي نامند.كند ميكساني كه تبعيت ( نامند. و نوع سوم را متبعين مي

حالت  در نايي اجتهاد داشته باشد، تقليد و اتباع از غير، مگرهر كس كه استعداد و توا
ضرورت، براي او جايز نيست، و هر كس توانايي و استعداد اتباع (تبعيت) را داشته باشد، 
تقليد واجتهاد براي او جايز نيست همانطوريكه اگر كسي توانايي وقدرت اجتهاد و تبعيت را 

بر او واجب است. دليل اين گفته ها آن است كه؛ اصل نداشته باشد، سوال كردن از اهل علم 
و اساس در هر چيزي، تبعيت از كتاب (قرآن) و سنّت است براي هر كسي كه توانايي و 

  استعداد حركت در اين مسير را داشته باشد. همانطور كه خداوند سبحانه و تعالي مي فرمايد:

﴿(#θãèÎ7 ®?$# !$ tΒ tΑÌ“Ρé& Νä3øŠs9 Î) ÏiΒ óΟä3În/§‘ Ÿωuρ (#θ ãèÎ7−F s? ÏΒ ÿÏµ ÏΡρßŠ u !$ u‹Ï9 ÷ρr& 3 Wξ‹ Î=s% $ ¨Β 

tβρã� ©.x‹s? ∩⊂∪ ﴾                            ]3عراف/األ[  

[از چيزي پيروي كنيد كه از سوي پروردگارتان بر شما نازل شده است و جز خدا از  
  اوليا و سرپرستان ديگري پيروي مكنيد و (فرمان نپذيريد)]...

﴿!$ tΒ uρ ãΝä39s?# u ãΑθß™ §�9$# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çµ ÷Ψtã (#θ ßγtFΡ$$ sù ﴾      ]/7الحشر[   

از احكام الهي) آورده است، اجرا كنيد و از چيزهايي ([ چيزهايي را كه پيغمبر براي شما 
  كه شما را از آن بازداشته است، دست بكشيد...]
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سنّت و استنباط احكام از اين دو و اگر مسلمان توانايي و استعداد درك و فهم از كتاب و 
و اگر توانايي و استعداد اتّباع را هم  كند ميمنبع را نداشته باشد به درجه اتباع نزول پيدا 

كه بايد از اهل علم و كساني كه داراي تقوا  كند مينداشته باشد به درجه ديگري نزول پيدا 
  يد:هستند سوال بپرسد. چنانكه خداوند تبارك و تعالي مي فرما

﴿!(#þθè=t↔ó¡sù Ÿ≅ ÷δr& Ì� ø.Ïe%!$# βÎ) óΟ çGΨä. Ÿω tβθçΗs>÷ès? ∩⊆⊂∪﴾      ]/43النحل[  

  .»كنيد  ذكر سؤال  دانيد از اهل اگر نمي پس « 
آنان اگر مخالف با كتاب (قرآن) و سنّت (احاديث)  ياقرار امامان اربعه به ترك گفته ها

  باشد:

  مي فرمايد: –رحمه اهللا  –امام ابوحنيفه  -1
هرگاه چيزي گفته باشم كه مخالف با كتاب اهللا و خبر رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم «

  . 1»باشد گفته من را كنار بگذاريد

  (رحمه اهللا) مي فرمايد: امام مالك -2
همانا من انسان هستم هم دچار اشتباه مي شوم هم حق مي گويم لذا در مورد رأي و نظر «

وآنچه را كه مخالف با  با كتاب و سنت است بگيريد من فكر كنيد. هر آنچه را كه موافق
  » كتاب وسنت است ترك كرده و كنار بگذاريد

  : گويد ميامام شافعي (رحمه اهللا)  -3
  . 2»هرگاه صحت حديثي ثابت شد آن حديث صحيح مذهب من است«

  مايد:  فر مي –رحمه اهللا  - امام احمد -4
اعي و الثوري تقليد نكنيد و از چيزي ازمن و  از امام مالك و امام شافعي و امام اوز«

  »پيروي كنيد و احكام  و دستورات خود را از جايي بگيريد كه آنان بدست آورده اند

                                                 

  .28و27ص ،�النبي  صفة صالة-3

  .30ص ،� صفة صالة النبي-4
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رضوان اهللا –اينها اقوال و گفته هاي واضح امامان بخصوص امامان اربعه  ،اي برادر
ب و سنّت هستند و همگي آنها يك چيز را ثابت مي كنند و آن تمسك جستن به كتا -عليهم

، و نهي از باشد ميو ترك آنچه را كه مخالف با اين دو اصل  صلي اهللا عليه وسلم رسول اهللا
تقليد آنان بدون علم و آگاهي براي كسي كه مي تواند داليل احكامات و اجتهادات آنان را 

  .1"اسديا بداندبشن
راه پيامبر صلي  خالصه اينكه اگر كسي خود را منتسب به سنت نبوي مي داند، خود را بر

اهللا عليه وسلم قرار داده است و راه پيامبر همان اسالم است و اسالم ما را ملزم به هيچكس جز 
نكرده است، ولي منتسب كردن خود به يكي از صحابه يا صلي اهللا عليه وسلم اهللا و رسول 

بر آنها  اهل بيت يا يكي از اهل علم صحيح نيست، زيرا آنها معصوم نيستند و وحي خداوند
نازل نمي گشته و ممكن است گاهي به خطا روند و در هيچ جاي قرآن به انسانها امر نشده 

  است كه تابع كسي جز خدا و رسولش باشند؛
  :كند ميچنانكه اهللا تعالي به ما امر 

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ#u (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# ’ Í< 'ρé&uρ Í÷ ö∆F{$# óΟ ä3ΖÏΒ ( βÎ* sù ÷Λ äôã t“≈ uΖs? ’ Îû 

& óx« çνρ–Šã� sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθß™§�9 $# uρ βÎ) ÷Λ äΨ ä. tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ $# 4 y7 Ï9≡sŒ ×�ö� yz ß|¡ômr&uρ ¸ξƒÍρù' s? 

∩∈∪﴾                   ]٥٩ :النساء[   

د پيامبر خدا و ايد! اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كني اى كسانى كه ايمان آورده«
اولواألمر را! و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد (و از آنها 
داورى بطلبيد) اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد! اين (كار) براى شما بهتر، و عاقبت و 

  .»پايانش نيكوتر است

                                                 

 "بدعة التعصب المذهبي وآثارها الخطيرة في جمـود الفكـر وانحطـاط المسـلمين    "كتاب برگرفته از متن  -2

  .حفظه اهللا است -يبن جاد اهللا العباس شيخ محمد عيد؛ تاليف
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›θãè#)﴿ كه كلمهدر اين آيه مباركه دقت كنيم متوجه خواهيم شد  اگر ÏÛr&﴾  يعني: اطاعت)

>Í’)﴿كنيد) فقط براي اهللا و رسولش استفاده شده است ولي براي  'ρé&u Í÷ ö∆F{$# ﴾  !بكاربرده نشده

لذا علما فرموده اند اين بدان سبب است كه ، و "واْ َأُولي األَمرِ منُكمأَطيع" يعني نفرموده:
اوامر خود خطا كنند و بر همين اساس اطاعت از آنها اقوال يا  در حاكمانممكن است علما يا 

هميشه واجب نيست مگر زماني كه اقوال خود را به اهللا و رسول مستند  و علما) حاكمان(يعني 
نمايند و اگر اقوال خود را به اهللا و رسولش ربط دهند، اينبار امر آنها واجب االطاعه خواهد 

  شد.

ي جز تمسك به اين آيه نيست و لذا تمامي انسانها و مراد از اهل سنت و جماعت نيز چيز
موظفند اسالم بياورند و بر راه و سنت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم قرار گيرند و بگويند ما 

  مسلمانيم تابع كتاب و سنت نبوي والغير!
پس تقليد از مذهبي معين، براي علما و مجتهدين جايز نيست. و همچنين بر كسانيكه 

ي هستند؛ بگونه اي كه دسترسي به كتب فقها داشته و توانايي مطالعه متون طالب علم شرع
فقهي و شرعي و سبك سنگين كردن اقوال آنها را دارند، جايز نبوده كه از كسي تقليد كنند. 
و فقط افرادي كه چنين توانايي ندارند و از علم شرعي برخوردار نيستند بايد از اهل علم، 

  اب و سنت هستند سوال كنند.آنكساني كه ملتزم به كت
توزي مصون بدارد و بر زبان و قلم ما،  ورزي و كينه ي ما را از غرض خداي متعال، همه

گيرمان شود.و از  گر راه سعادت باشد و در آخرت، دست سخناني جاري بفرمايد كه روشن
  د. اهللا تعالي خواستاريم كه اين كتاب را راهنمايي براي طالبان حقيقت قرار فرماين

  وصلی اهللا وسلم علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين.
  ن.يمهللا رب العال وآخر دعوانا أن الحمد



  سهو ی سجدهاحکام 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد الذي بلغ البالغ المبين، وعلى آله 

  يوم الدين.وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى 
سهو در نماز ناآگاهند، بعضي از  ي سجدهمتاسفانه اكثر مردم نسبت به بسياري از احكام 

سهو ببرند آنرا انجام نمي دهند و بعضي ديگر در جايي  ي سجدهآنها در جايي كه مي بايست 
سهو را قبل از سالم انجام مي دهند در حاليكه  ي سجدهكه نياز نيست سجده مي برند، بعضي 

حل سجده بعد از سالم بوده و بلعكس برخي بعد از سالم سجده مي برند در حاليكه محل م
براي  خصوصاسهو بسيار مهم است  ي سجدهآن قبل از سالم است، بنابراين شناخت احكام 

اماماني كه مردم به آنها اقتدا كرده و در اتباع مشروع در نمازهاي خود از آنها تقليد مي كنند، 
تا برخي از احكام اين باب را به برادرانم تقديم كنم و از اهللا تعالي خواستارم  پس دوست دارم

تا آنرا مايه ي انتفاع بندگان مومن خود قرار دهد. و با استعانت از اهللا تعالي آغاز مي كنم و از 
  او توفيق و صواب خواستارم.

  سهو: ي سجده

در نمازش وارد شده و بدليل عبارتست از دو سجده كه نماز گزار جهت جبران خللي كه 
  سهو رخ داده شده در نماز، آنرا بجاي مي آورد. و اسباب آن سه مورد هستند:

  و شك. ،زياده، نقص 

  اده:يز

هرگاه نمازگزار در نماز خويش ركعت يا ركوع يا سجده اي را عمدا اضافه كند، نمازش 
پس از فارغ شدن از آن به باطل است. اما اگر عمدي نبوده بلكه از روي فراموش بود و تا 

سهو بجاي آورده و  ي سجدهانجام عمل اضافي آگاه نشد، در آنصورت كافيست تا دو 
نمازش صحيح خواهد بود، اما اگر در اثناء انجام عمل متوجه شد كه آنرا اضافي انجام 

م) و بدان ادامه ندهد و در پايان نماز (بعد از سال منصرف بايستي از انجام آن عمل  دهد مي
  سهو ببرد و نمازش صحيح است.  ي سجدهدو 
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و او به اين ركعت  خواند ميمثال شخصي را در نظر بگيريد كه نماز ظهر را پنج ركعت 
اضافي آگاه نيست تا اينكه در تشهد آخر متوجه مي شود، در آنصورت بايد تشهد خود را 

سالم دهد، اما اگر تا سهو بجاي آورد و باز  ي سجدهكامل گرداند و سالم دهد و سپس دو 
بعد از سالم دادن و خارج شدن از نماز متوجه ركعت اضافي نشد، باز هم كافيست تا دو 
سجده سهو برده و بعد سالم دهد. ولي چنانچه در حين انجام ركعت پنجم متوجه اين ركعت 
 اضافي شد، بايد همان لحظه كه بيادش آمد بنشيند و تشهد بخواند و سالم دهد و سپس به

  دليل اين سهوي كه انجام داده دو سجده انجام داده و باز سالم دهد.
رسول اهللا صلی اهللا عليه أن «دليل آن حديث عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه است كه: 

، فسجد خمساً  ما ذاک؟ قال : صليتَ قيل له: أزيد في الصالة؟ فقال: و ، فالظهر خمساً  صلىوسلم 
  .»سلم سجدتين بعد ما

صلي اهللا عليه وسلم نماز ظهر را پنج ركعت خواند سپس به ايشان گفتند: آيا به  پيامبر 
نماز اضافه شده؟ پيامبر صلي اهللا عليه وسلم فرمود: مگر چه اتفاقي روي داد؟ گفتند: شما پنج 
ركعت نماز خوانديد، پيامبر صلي اهللا عليه وسلم نيز (هنگامي متوجه سهو در نماز خود گشت 

ه قبال سالم داده بودند) دو سجده بجاي آوردند و باز سالم دادند. و در روايتي با وجود اينك
ديگر آمده كه ايشان رو به قبله كردند بعد دو سجده بردند بعد سالم دادند. (جماعت 

  .1محدثين حديث را روايت كرده اند)

  سالم دادن قبل از اتمام نماز:

، هرگاه نمازگزار قبل از اينكه 2باشد مياز سالم دادن قبل از پايان نماز جزو زياده در نم
نمازش بپايان برسد عمدا سالم داد نماز او باطل مي شود. و اگر از روي فراموشي بود؛ 

                                                 

)، نسائي 1205)، ابن ماجه (390)، ترمذي (1006)، ابوداود (572)، مسلم (1226متفق عليه : بخاري ( - ١

)31/1.(  

 (مولف)ست كه نمازگزار سالمي را در اثناء نمازش اضافه نموده است.ا وجه داللت آن بر زياده اين - ٢
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چنانچه تا بعد از مدت طوالني بدان آگاه نگشت، بايد از نو نمازش را تكرار كند، اما اگر بعد 
ه دقيقه بعد، بايد بازگردد و نمازش از مدت زمان كمي متوجه اشتباه خويش شد مثال دو يا س

  سهو ببرد و سالم دهد. ي سجدهرا كامل نمايد (بقيه نماز خود را بخواند) و سالم دهد بعد دو 
  دليل آن حديث ابوهريره رضي اهللا عنه است كه گفت:

السرعان من  أن النبي صلى اهللا عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين فخرج(
: قصرت الصالة، وقام النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى خشبة المسجد فاتكأ المسجد يقولونأبواب 

فقال النبي صلى اهللا  ؟أنسيت أم قصرت الصالة !يا رسول اهللا :ها كأنه غضبان، فقام رجل فقاليعل
لنبي صلى اهللا عليه وسلم فقال ا .قد نسيت ،، فقال رجل: بلى»لم أنس ولم تقصر«عليه وسلم: 

قالوا: نعم ، فتقدم النبي صلى اهللا عليه وسلم فصلى ما بقي من صالته » أحق ما يقول؟: «حابةللص
  .متفق عليه .)سجد سجدتين ثم سلمثم سلم ثم 

پيامبر صلي اهللا عليه وسلم نماز ظهر يا عصر را با ما خواند سپس بعد از دو ركعت سالم  
ي اهللا عنهم گفتند: نماز كوتاه شد، دادند، بعد با سرعت از در مسجد خارج شد، صحابه رض

ي مسجد تكيه زد گويي كه خشمگين  يه وسلم (بيرون از مسجد) به كندهپيامبر صلي اهللا عل
است، مردي برخواست و گفت اي رسول خدا! آيا فراموش كردي يا نماز كوتاه شده؟ پيامبر 

آن مرد گفت: آري پس  صلي اهللا عليه وسلم فرمودند: نه فراموش كردم و نه نماز كوتاه شده،
 گويد ميفراموش كرده اي، پيامبر صلي اهللا عليه وسلم به اصحابش فرمود: آيا آنچه كه 

درست است؟ جواب دادند: آري، پس پيامبر صلي اهللا عليه وسلم بازگشتند و مابقي نمازش 
  .1را خواند بعد سالم داد سپس دو سجده بردند و بعد سالم دادند

پايان نمازش سالم داد، و در همان حال برخي از مامومين كه دير به  و هرگاه امام قبل از
با سالم امام) بلند مي شوند تا بقيه (جماعت رسيده بودند و قسمتي از نمازشان باقي مانده، 

نماز خود را بخوانند، بعد امام متوجه مي شود كه مرتكب سهوي در نمازش شده لذا بلند مي 

                                                 

از   خـواه   سر گرفت،  از ترك شده است  همانجا كه از نماز را  بقيه  بايد  آيد كه برمي  حديث  اين  از  -1

  سيد سابق). نةالس(فقه  يا كمتر.  از بيشتر  يا  باشد  داده   سالم  ركعت  دو
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، حال آن دسته از مامومين كه دير به جماعت رسيده بودند و 1دشود تا نماز خود را كامل كن
جهت ادامه ي نماز خود بلند شده بودند، مختار هستند يا تنهايي نماز باقي مانده ي خود را 

سهو ببرند، يا آنكه دوباره به امام اقتدا كنند و  ي سجدهادامه دهند كه البته بايستي بعد از سالم 
ادامه دهند و هرگاه امام سالم داد بلند شوند و مابقي نماز خود را  با او بقيه نماز خود را

  بخوانند و بعد از سالم دادن دو سجده ببرند و سالم دهند كه اين حالت براي آنها بهتر است.

  نقص:

  نقص در اركان نماز: -1

 2هرگاه نمازگزار ركني از نمازش را ترك كرد، اگر آن ركن ترك شده تكبيرة االحرام
، نمازش باطل است حال چه از روي عمد باشد يا سهوا روي داده باشد، زيرا نماز وي با باشد

  ترك تكبيرة االحرام منعقد نمي شود. 
االحرام بود؛ حال چنانكه ترك آن عمدي بوده  ةاما اگر ركن ترك شده غير از تكبير

قص را بياد باشد نمازش باطل است. اما اگر ترك آن سهوي باشد در اينصورت؛ اگر اين ن
نياورد تا به مكان همان ركن ترك شده در ركعت بعدي رسيد، بايد آن ركعتي را كه ركن 
در آن ترك شده بود حساب نكند بلكه ركعت اخير را بعنوان جايگزين ركعت ناقص 
محسوب نمايد. ولي اگر هنوز به مكان ركن ترك شده در ركعت بعدي نرسيده بود و بياد 

كرده، در اينصورت بر او واجب است كه (بالفاصله) به مكان ركن  آورد كه ركني را ترك
 ترك شده بازگردد و آن ركن را بجاي آورد و بعد (از همانجا) به نماز خود ادامه دهد. و در

) به سبب سهوي كه در نمازش مرتكب شده بعد از سالم هر دو حالت فوق بايد (واجب است
  سهو ببرد. ي سجده

                                                 

البته ديگر مامومين نيز كه در ابتداي نماز با امام بودند نيز بايد با امام برخيزنـد و نمـاز خـود را كامـل      - 1

 يند.نما

  نگفتن اهللا اكبر آغازين نماز. - ٢
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بعد در  كند ميدوم را فراموش  ي سجدهدر ركعت اول است و مثال فرض كنيد شخصي 
ركعت دوم هنگامي كه بين دو سجده نشسته بياد مي آورد كه در ركعت اول يك سجده 

حال او بايد ركعت اول خود را حساب نكند بلكه ركعت دوم را بجاي آن  ،)1(برده است
حساب كند (زيرا ركعت  محسوب نمايد، بعبارتي ركعت دوم را بعنوان ركعت اول نمازش

و سپس سالم داده  دهد ميدوم باطل است) بعد به نماز خود ادامه  ي سجدهاول به سبب ترك 
  .دهد ميبعد دو سجده مي برد و باز سالم 

دوم  ي سجدهمثالي ديگر: فرض كنيد شخصي در ركعت اول، جلوس بين دو سجده و نيز 
در اين حالت  ،)2(ركوع آنرا بياد مي آورد، بعد در ركعت دوم در هنگام كند ميرا فراموش 

بعد از همانجا به  )3(بايستي به مكان ركن ترك شده بازگردد يعني بنشيند و سجده اي ببرد
بعد به سبب سهوي كه مرتكب  دهد مينماز خود ادامه دهد تا اينكه به انتها رسيده و سالم 

  .دهد ميشده دو سجده مي برد و باز سالم 

  ت نماز:نقص در واجبا -2

  .)4(هرگاه نمازگزار يكي از واجبات نماز را عمدا انجام نداد نمازش باطل مي شود
اما اگر عمدي نبوده بلكه از روي فراموشي بود، و قبل از اينكه محل آن واجب را در 
نمازش ترك كند بياد آورد، بايد بالفاصله آن عمل واجب را انجام دهد و در اين حالت 

سهو در پايان نمازش ندارد، ولي چنانچه بعد از  ي سجدهست و نيازي به ديگر چيزي بر وي ني

                                                 

  دوم) در ركعت بعدي رسيده و بعد بياد آورده. ي سجدهدر اين حالت به مكان ركن ترك شده (يعني  -1

دوم) در ركعت بعدي نرسيده بلكه جلوتر و در  ي سجدهدر اين حالت هنوز به مكان ركن ترك شده (يعني  -2

  ركوع بياد آورده.

بنشيند چون در ركعت قبلي جلوس بين دو سجده را ترك گفته بود، و يك سجده هم براي براي اين بايد  -3

دوم ركعت اول است، در ضمن آن مقدار اضافي كه در ركعت دوم انجـام داده را حسـاب    ي سجدهترك 

  نمي كند بلكه بايد از همانجايي كه نقص نماز خود را برطرف نمود بعنوان ركعت حساب نمايد.

  ي اين كتاب در مورد اركان و واجبات و سنتهاي نماز بحث خواهيم كرد.در انتها -4
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ترك محل واجب و قبل از رسيدن به ركن ما بعد آن بيادش آمد، بايستي بازگردد و واجب 
را انجام دهد ولي بعد از اينكه نمازش را كامل كرد و سالم داد بايد دو سجده بابت اين سهو 

  انجام داده و سالم دهد.
پس از رسيدن به ركن بعد از آن بيادش آمد، الزم نيست كه به محل عمل واجبي  و اگر

كه ترك كرده بازگردد بلكه نمازش را ادامه دهد و در عوض قبل از آنكه سالم دهد دو 
  .1سهو ببرد و بعد سالم دهد ي سجدهديگر بعنوان  ي سجده

دوم بر مي خيزد  ي سجدهمثال شخصي را در نظر بگيريد كه در ركعت دوم است و از 
كه تشهد بخواند و به ركعت سوم مي رود، حال در هنگامي كه قصد  كند ميولي فراموش 

برخواستن داشت (و هنوز بلند نشده) بياد مي آورد، در اينصورت او بايد زود حالت نشسته به 
پايان خود بگيرد و تشهد خود را بخواند و بعد به نمازش ادامه دهد اما او الزم نيست كه در 

سهو ببرد. اما چنانچه بعد از اينكه برخواست ولي هنوز تماما كمر خود را  ي سجدهنمازش 
راست نكرده بود و به اصطالح حالت ايستاده ي كامل به خود نگرفته بود، بايد بازگردد و 
بنشيند و تشهد خود را بخواند و سپس نمازش را ادامه دهد و بعد از آنكه سالم داد دو سجده 

  بابت سهوي كه مرتكب شد انجام دهد و بعد سالم دهد. ديگر
و چنانچه بعد از اينكه برخواست و به حالت ايستاده درآمد، بيادش آمد ديگر الزم نيست 
بنشيند و تشهد بخواند بلكه تشهد از او ساقط مي شود در عوض قبل از سالم دادن بايد دو 

  سهو برده بعد سالم دهد. ي سجده
ست كه امام بخاري و غير او نيز از عبد اهللا بن بحينة رضي اهللا عنه آورده دليل آن روايتي ا

اند كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم نماز ظهر را با آنها خواند و در دو ركعت اول برخواست 
بدون اينكه تشهد بخواند، صحابه نيز با وي برخواستند تا اينكه به آخر نماز رسيدند و آنها 

                                                 

سهو كه قبل از سالم نمـاز صـورت مـي     ي سجدهبعبارتي ترك واجبات در نماز اگر سهوا روي دهد، با  - 1

  گيرد جبران مي شود.
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مبر صلي اهللا عليه وسلم سالم دهد، ولي پيامبر صلي اهللا عليه وسلم اهللا اكبر منتظر شدند تا پيا
  .1گفت و قبل از اينكه سالم دهند دو سجده بردند و بعد سالم دادند

   :نقص در سنتهاي نماز -3

وال در نماز خويش انجام مي داد، ماگر نماز گزار يكي از سنن قولي يا فعلي نماز را كه مع
سهو بدليل  ي سجدهدر اينصورت علما فرموده اند كه انجام  ،2راموش كردعمدا يا سهوا ف

سهو نيز برده نشود  ي سجدهترك عمل سنت مستحب است ولي واجب نيست. بنابراين اگر 

 �مترجم –هيچ خللي به نماز وارد نمي شود 

  :شك

  شك به معناي ترديد بين دو امر است كه كداميك روي داده است. 
  حالت توجه و اعتنايي به شك نمي شود: در عبادات در سه

  اول: چنانچه شك فقط در حد وهم باشد و حقيقت نداشته باشد مانند وسواس.
كه هيچ عبادتي را انجام  دوم: هرگاه بيشتر اوقات شخص در شك بسر مي برد بگونه اي

  .كند ميمگر اينكه در آن شك  دهد مين
صل شود كه در اينصورت به آن سوم: هرگاه شك بعد از فارغ شدن از عبادات حا

اعتنايي نمي شود البته به شرطيكه بر آن شك يقين وجود نداشت، كه در آنصورت به 
  مقتضاي يقين عمل مي شود. 

و بعد از اينكه از آن فارغ گشت در شك مي افتند كه  خواند ميمثال شخصي نماز ظهر 
ه اين شك داده نمي شود مگر آيا سه ركعت خوانده يا چهار ركعت، در اين حالت اعتنايي ب

اينكه مطمئن باشد كه سه ركعت نماز خوانده در اينصورت چنانچه زمان زيادي از پايان نماز 
                                                 

  ).1206)، ابن ماجه (389)، ترمذي (1021)، ابوداود (19/3)، نسائي (570، مسلم (1224بخاري ( - 1

بعـد از   ي سـوره مانند ترك باال بردن دستها هنگام گفتن تكبيرة االحرام آغازين نماز، يا تـرك قرائـت     -2

  فاتحه.
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نگذشته بود بايد بازگردد و نمازش را كامل گرداند (يك ركعت باقي مانده را بخواند) بعد 
انچه تا بعد از سالم دهد و سپس به سبب اين سهو دو سجده ببرد و بعد سالم دهد، اما چن

  مدت زمان طوالني بيادش نيامد در اين حالت بايستي نمازش را از نو تكرار كند.
  اما شك در غير سه حالت فوق الذكر معتبر است.

  شك در نماز خارج از دو حالت نيست:

حالت اول: شخص نمازگزار بين دو امري كه در آن دچار ترديد شده است يكي را 
و نمازش را بر  كند ميرت به مقتضاي امري كه ترجيح داده عمل ، در اينصودهد ميترجيح 

برد و سالم  ، بعد (به سبب اين شك) دو سجده ميدهد مياساس آن كامل نموده و سالم 
  .دهد مي

و بعد در شك مي افتد كه آيا در ركعت دوم است يا  خواند ميمثال شخصي نماز ظهر 
قرار دارد بنابراين او آن ركعت را بعنوان  سوم، اما راجح نزد وي اينست كه در ركعت سوم

بعد به  دهد ميركعت سوم خود در نظر مي گيرد و بعد از آن ركعت ديگري خوانده و سالم 
  .دهد ميسبب شكي كه بر او وارد شده دو سجده مي برد و باز سالم 

دليل آن حديثي است كه در صحيحن و غير آن دو از عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 
إذا شك أحدكم في صالته فليتحر «ابت شده است كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم فرمود: ث

  لفظ متعلق به بخاري است. »الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين
چند  يعني: هرگاه يكي از شما در نماز خويش در شك افتاد (و ندانست

د آورد و نمازش را بر اساس آن )، سعي كند كه صحيح ترين آن را بيا است خوانده  ركعت
  .1سهو، بجاي آورد ي سجدهكامل كرده، بعد سالم گويد سپس دو 

دهد و لذا به ترجيح نمازگزار نمي تواند يكي از دو امر مورد ترديد را اينكه حالت دوم: 
و يقين در اينجا در نظر گرفتن كمترين است و بر اساس آن نماز خويش را  كند مييقين عمل 

                                                 

  ).401بخاري ( - 1
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سهو بجاي آورده و بعد سالم  ي سجدهم مي رساند و قبل از آنكه سالم دهد دو به اتما
  .دهد مي

و بعد در ركعتي به شك مي افتد كه آيا ركعت دوم  خواند ميمثال شخصي نماز عصر 
است يا سوم، و نمي تواند يكي را ترجيح دهد در اين حالت او به يقين عمل كرده يعني آن 

خود محسوب مي نمايد و لذا تشهد اول را در آن ركعت ركعت را بعنوان ركعت دوم 
سهو رفته  ي سجدهو بعد از آن دو ركعت ديگر خوانده و قبل از آنكه سالم دهد به  خواند مي

  .دهد ميبعد سالم 
دليل آن حديثي است كه مسلم از ابو سعيد خدري رضي اهللا عنه روايت كرده كه پيامبر 

كم صلى ثالثًا أم أربعًا؟ فليطرح  شك أحدكم في صالته فلم يدرإذا «صلي اهللا عليه وسلم فرمود: 
الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسًا شفعن له صالته 

  .1»وإن كان صلى إتماما ألربع كانتا ترغيما للشيطان
ه هرگاه يكي ازشما در نمازش دچار شك شد و ندانست چند ركعت خواند يعني:

بر  كار را بناي ؟ بايد شك را از خود دور كند و است  ركعت خوانده يا چهار ركعت  سه آيا
، واز آنجا بقيه نمازش را بخواند سپس قبل از آنكه سالم بدهد دو سجده ببرد، 2بگذارد يقين

شود و اگر نمازش  حال اگر پنج ركعت خوانده باشد با انجام اين دو سجده نمازش زوج مي
  عت تمام خوانده باشد اين دو سجده باعث خواري شيطان است.را چهار رك

  گر شك در نماز:يو از جمله مثالهاي د

هرگاه شخص در حالي به جماعت پيوست كه امام در ركوع بود، او در حالت ايستاده  
  :آيد مياالحرام گفته سپس به ركوع مي رود، در اين هنگام سه حالت پيش  ةتكبير

                                                 

  ).1011)، ابوداود (571مسلم ( - 1

بنـا را بـر يقـين مـي گـذارد و       است بنـابر ايـن   شك مورد چهارم ركعت يقين دارد اما سوم ركعت در  - 2

  بدين ترتيب شك را از خود دور مي كند.  است خوانده سه ركعت كند كه مي فرض
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كه قبل از آنكه امام از ركوع بلند شود به ركوع وي رسيده،  كند مياول: او يقين پيدا 
  پس در اين حالت ركعت برايش محسوب شده وقرائت فاتحه از وي ساقط مي شود.

از ركوع بلند  )دوم: يقين مي يابد كه قبل از آنكه در ركوع به امام برسد وي (يعني امام
، در اين حالت آن ركعت براي او شده و موفق نمي شود تا در ركوع به امام ملحق شود

  .1محسوب نمي شود
 -تا بعنوان ركعتي حساب شود  -سوم: در شك مي افتد كه آيا امام را در ركوع دريافته 

يا موفق نشده كه او را در ركوع دريابد، حال چنانچه شخص يكي از اين دو امر را راجح و 
اس آن تمام مازش را بر اسو ن كند ميصحيح پنداشت در اينصورت به مقتضاي آن عمل 

سهو مي برد و سالم دهد، مگر اينكه  ي سجدهاگر مسبوق بود) دو كرده و بعد از سالم (
سهو  ي سجدهكه در آنصورت الزم به  -يعني تمامي ركعات نماز با امام بوده  -مسبوق نبوده 

  .2نيست
و (يقين عمل كند و اگر نتوانست يكي از آن دو امر مورد ترديد را ترجيح دهد، بايد به 

كه موفق نشده در  كند مييقين در اينجا آنست كه او ركعت را درنيافته و چنين حساب 
ركوع به امام برسد) پس نماز خود را بر اساس آن تمام كرده اما قبل از اينكه سالم دهد بايد 

  .3سهو بجاي آورد بعد سالم دهد ي سجدهدو 

                                                 

نحـن الصالة و  لىإذا جئتم إ«فرمود :  صلي اهللا عليه وسلم از ابوهريره رضي اهللا عنه روايت است كه پيامبر - 1

د و ما هرگاه براي نماز آمدي«يعني:  »مـن أدرک الرکعـة فقـد أدرک الصـالةتعدوها شيئاً و  سجود فاسجدوا، وال

در حال سجده بوديم شما هم به سجده برويد و آنرا (ركعتي) به حساب نياوريد وكسي كـه ركـوع را در   

  ».يابد، ركعت را دريافته است و برايش محسوب مي شود

  زيرا امام سهو نماز ماموم را جبران مي كند، ولي اگر ماموم مسبوق باشد چنين نخواهد بود. - 2

يم شد كه؛ اگر نمازگزار يكي از دو امر مـورد شـك را تـرجيح داد، بعـد از سـالم      بنابراين متوجه خواه - 3

سهو مي برد. ولي اگر نتوانست هيچكدام را ترجيح دهد و بنا را بر يقين گذاشت، بايـد قبـل از    ي سجده

  سهو ببرد. ي سجدهسالم 
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در آنصورت بنا بر آنچه كه بيان شد يا اگر شخص در نماز خود دچار شك شد  فايده:
، بعد بر او مشخص مي شود كند ميبه يقين عمل كرده يا به امري كه نزد او راجح بوده عمل 

كه آنچه انجام داده صحيح بوده و زياده يا نقصي در نمازش رخ نداده، بر اساس راي مشهور 
سهو كه همان  ي جدهسسهو از او ساقط مي گردد، زيرا سبب  ي سجدهمذهب امام احمد 

سهو از او ساقط نمي شود  ي سجدهشك است از او برطرف گشته، و البته برخي گفته اند كه 
تا مايه ي خواري شيطان شود، به دليل اين فرموده ي پيامبر صلي اهللا عليه وسلم كه فرمود: 

نده باشد اين دو يعني: و اگر نمازش را تمام خوا 1»إن كان صلى إتمامًا كانتا ترغيمًا للشيطانو «
  سجده باعث خواري شيطان است.

  و نيز بدليل اينكه در بخشي از نمازش دچار ترديد شده و لذا اين راي راجح است. 
و سپس در ركعتي به شك مي افتد كه آيا ركعت دوم است  خواند ميمثال شخصي نماز 

يقين مي گذارد و آن يا سوم؟ و نمي تواند يكي از اين دو امر را ترجيح دهد لذا بنا را بر 
ركعت را ركعت دوم درنظر مي گيرد و نماز خود را بر اساس آن ادامه داده سپس برايش 
مشخص مي شود كه آن ركعتي كه در آن دچار ترديد شده بود در حقيقت ركعت دوم بوده 

سهو بجاي آورد  ي سجدهحال در اين حالت بر طبق مذهب مشهور امام احمد نيازي نيست تا 
سهو برده و بعد  ي سجدهاساس قول دوم كه ما آنرا راجح مي دانيم بايد قبل از سالم دو  اما بر

  سالم دهد.

  سهو براي حالتهاي مختلف ماموم: ي سجده

سهو از  ي سجدههرگاه امام دچار سهوي در نماز خود شد بر ماموم واجب است كه در 
إنما جعل اإلمام ليؤتم به فال «يه وسلم : امام متابعت نمايد، به دليل فرموده ي پيامبر صلي اهللا عل

  .»تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا... إلى أن قال: وإذا سجد فاسجدوا

                                                 

  تخريج آن قبال گذشت. - 1



    
  ي سهو احكام سجده      24 

 

همانا امام براي اين قرار داده شده، كه به او اقتدا شود؛ پس از وي تخلف نكنيد و «يعني: 
نيز  شما رفت سجده به هر وقتهرگاه تكبير گفت، تكبير بگوييد... تا جائيكه فرمود: و

  متفق عليه از حديث ابوهريره رضي اهللا عنه.» سجده برويد به
و فرقي نيست كه امام قبل از سالم سجده سهو بجاي آورد يا بعد از آن، و در هر دو 
حالت بر ماموم واجب است كه از امام پيروي و متابعت كند، مگر اينكه ماموم مسبوق باشد و 

كه دير به جماعت رسيده و با پايان جماعت، هنوز قسمتي از نمازش باقي ست ا مسبوق كسي
سهوي كه بعد از سالم صورت مي گيرد از امام  ي سجدهمي ماند، در اين حالت او نبايد در 

متابعت نمايد، يعني شخص مسبوق نمي تواند با امام سالم دهد بلكه با سالم امام بايد برخيزد 
، اما بعد از آنكه نمازش را تمام كرد و سالم داد او نيز بايد دو و به نماز خويش ادامه دهد

سهو بجاي آورد و سالم دهد. بر اين اساس مسبوق بلند شده و آن قسمت از نمازش  ي سجده
سهو مي برد و باز سالم  ي سجدهبعد سالم داده و سپس دو  دهد ميرا كه نخوانده ادامه 

  .دهد مي
پيوندد كه امام در ركعت آخر است، بعد امام در  مثال شخصي هنگامي به جماعت مي

سهو بجاي  ي سجدهنماز خود مرتكب سهوي مي شود و بر او واجب مي شود تا بعد از سالم 
آورد، حال بعد از آنكه امام تشهد خواند و سالم داد ماموم بايستي بلند شود و نماز خود را 

ا هرگاه نماز خود را بپايان رسانيد و سالم سهو برود، ام ي سجدهادامه دهد و نبايد با امام به 
خود به تنهايي در نمازش دچار سهوي  1داد او نيز دو سجده ببرد و سالم دهد. اما اگر ماموم

شد ولي امام نمازش كامل و بدون نقص يا زياده بود، در اين حالت ماموم الزم نيست (چه 
وي در اين حالت باعث  ي جدهسسهو ببرد، زيرا  ي سجدهقبل از سالم و چه بعد از آن) 

تخلف او از امام و عدم متابعت وي خواهد شد، همچنين هنگامي كه پيامبر صلي اهللا عليه 
وسلم در نماز خويش فراموش كرد تا تشهد اول را بخواند، صحابه رضي اهللا عنه نيز تشهد را 
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لند شدند تا مراعات نخواندند يعني خود به تنهايي ننشستند تا تشهد بخوانند بلكه با ايشان ب
  متابعت را كرده باشند و از او تخلف نكرده باشند.

و او همراه امام يا  1اما اگر ماموم با پايان جماعت هنوز قسمتي از نمازش باقي مانده بود
سهو از او ساقط نمي شود و بايد پس از  ي سجدهبعد از اتمام جماعت خود دچار سهوي شد، 

  سهو بجاي آورد. ي سجدهكه مرتكب شده قبل يا بعد از سالم  اتمام نماز بنا به نوع سهوي
را بگويد و با امام » سبحان ربي العظيم«كه در ركوع ذكر  كند ميمثال ماموم فراموش 

 ي سجدهنمازش بپايان مي رسد و به اصطالح مسبوق نبوده، در اين شرايط الزم نيست كه 
يك يا دو ركعت برايش باقي مانده بايد پس  اما چنانچه با پايان نماز هنوز .2سهو بجاي آورد

  .3سهو بجاي آورد ي سجدهاز اينكه آن ركعتها را خواند قبل از اينكه سالم دهد دو 
، هنگامي كه امام در خواند ميمثالي ديگر: فرض كنيد كه ماموم همراه امام نماز ظهر 

شهد مي نشيند ركعت سوم است و مي خواهد براي ركعت چهارم بلند شود، ماموم براي ت
كه در ركعت آخر است، اما هنگامي كه متوجه مي شود امام برخواسته او  كند ميزيرا گمان 

نيز بلند مي شود؛ حال در چنين وضعيتي ماموم دو حالت متفاوت خواهد داشت: اگر با پايان 
ت تا ، بعد از اتمام نماز الزم نيس4نماز امام، ماموم هيچ قسمتي از نمازش باقي نمانده بود

يك يا چند ركعت  -سهو بجاي آورد، اما چنانچه هنوز قسمتي از نمازش باقي مانده  ي سجده
 ي سجدهبعد سالم داده و سپس دو  كند مياو با سالم امام بلند شده و بقيه نمازش را تمام  –

. و اين سجده بخاطر نشستني بود كه ماموم در هنگام برخواستن دهد ميسهو برده و باز سالم 
  ام براي ركعت چهارم به نماز خود اضافه كرده بود.ام

                                                 

  د.يعني مسبوق باش - 1

  زيرا همانطور كه قبال اشاره شد، امام سهو او را متحمل شده و جبران مي كند. - 2

زيرا گفتن اين ذكر جزو واجبات نماز است و قبال خوانديم كه  با ترك يكي از واجبات نماز بايد قبل از  - 3

  سهو برد. ي سجدهسالم 

  نماز امام، او نيز نمازش تمام مي شود. يعني ماموم از ابتداي جماعت با امام بوده و با تمام شدن - 4
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سهو گاهي قبل از سالم  ي سجدهبر اساس مطالب گذشته مشخص مي شود كه  نكته:
  است و گاهي بعد از سالم؛

  سهو قبل از سالم در دو حالت الزم مي شود: ي سجدهو  
هللا عنه كه در رضي ا هينجت گيرد، بدليل حديث عبداهللا بن باول: اگر در نماز نقصي صور

آن پيامبر صلي اهللا عليه وسلم هنگامي كه تشهد اول را فراموش كرد در پايان نماز و قبل از 
  سهو بردند. كه در سابق لفظ حديث ذكر شد. ي سجدهسالم دو 

دوم: هرگاه نمازگزار در بين دو امر دچار شك شود و نتواند هيچكدام را ترجيح دهد، 
ضي اهللا عنه در مورد كسي كه در نمازش دچار شك شد و بدليل حديث ابو سعيد خدري ر

خوانده است، كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم امر  –سه يا چهار ركعت  –ندانست چند ركعت 
  نمود تا قبل از آنكه سالم دهد دو سجده بجاي آورد كه سابقا لفظ حديث ذكر شد.

  سهو بعد از سالم در دو حالت الزم مي شود: ي سجدهو 

اول: اگر زيادتي در نماز صورت گيرد، بدليل حديث عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه كه 
در آن پيامبر صلي اهللا عليه وسلم نماز ظهر را پنج ركعت خواند و بعد از آنكه بيادش آوردند 

 ي سجدهبيان نكرده كه  )چون(سهو بردند و بعد سالم دادند و  ي سجدهايشان بعد از سالم دو 
ان بعد از سالم بدليل آن بود كه تا بعد از پايان نماز به آن زياده در نماز خود مطلع سهو ايش

؛ يعني (بر اساس اين حديث) هرگاه كند مينشد، بنابراين حديث بر عموم حكم داللت 
سهو بايد بعد از سالم باشد، حال چه بعد از پايان  ي سجدهزيادتي در نماز صورت گرفت 

ر اثناء نماز و قبل از سالم، و همچنين كسي كه از روي فراموشي قبل نماز بيادش آمد و چه د
از پايان نماز سالم داد بعد بيادش آمد و ادامه ي نمازش را خواند، چون او سالمي را در اثناء 

؛ بدليل حديث ابوهريره دهدانجام ميسهو  ي سجدهنمازش اضافه كرده پس بعد از سالم دو 
مبر صلي اهللا عليه وسلم در ركعت دوم نماز ظهر يا عصر سالم رضي اهللا عنه كه در آن پيا

دادند بعد بيادش آوردند و ايشان نمازش را ادامه داده و تمام نمودند و بعد از سالم دو 
  سهو بردند و سالم داد چنانكه سابقا در لفظ حديث ذكر شد. ي سجده
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جيح داد، بدليل حديث دوم: هرگاه نماز گزار بين دو امر در شك افتاد ولي يكي را تر
ابن مسعود رضي اهللا عنه كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم در شك افتاد بعد امر صواب را 

سهو مي  ي سجدهو دو  دهد ميتشخيص داد و نماز خود را بر اساس آن تمام نمود بعد سالم 
  برند كه سابقا با لفظ حديث ذكر شد.

سهو شد و الزم شود تا براي يكي قبل از و هرگاه نمازگزار در نماز خويش دو بار دچار 
سهو برد، در اين حالت علما فرموده اند كه قبل از  ي سجدهسالم و براي ديگري بعد از سالم 

  سهو قبل از سالم را بجاي آورد. ي سجدهو لذا بايستي فقط  كند ميسالم بر بعد از سالم غلبه 
كه تشهد بخواند و  كند ميو در ركعت دوم فراموش  خواند ميمثال شخصي نماز ظهر 

براي ركعت سوم بلند مي شود و بعد در ركعت سوم به گمان اينكه در ركعت دوم است 
، لذا بلند شده 1، بعد بياد مي آورد كه او در ركعت سوم است نه دومخواند مينشسته و تشهد 

  .دهد ميسهو مي برد و سپس سالم  ي سجدهو يك ركعت ديگر خوانده و قبل از سالم دو 
سهو آن قبل از سالم است و همچنين  ي سجدهاين شخص تشهد اول را ترك كرد لذا 

سهو آن بعد از سالم است اما قبل از سالم  ي سجدهنشتني اضافي در ركعت سوم داشته كه 
  غالب شد. واهللا اعلم

از اهللا تعالي خواستارم تا ما و برادران مسلمانمان را بر فهم كتابش و سنت رسولش صلي 
 عليه وسلم و عمل به آن دو در ظاهر و باطن در عقيده و عبادت و معامالت توفيق فرمايد اهللا

  و عاقبت همگي ما را بخير كند چرا كه براستي او بسيار بخشنده و بخشاينده است.
  والحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

  ي اهللانگارش آن به قلم فقير ال
  .هـ.ق پايان يافت4/3/1400محمد بن صالح العثيمين در تاريخ 

  

                                                 

حال او دو بار مرتكب سهو شده و الزم شده تا يكبار به سبب فراموش كردن تشهد اول، قبل از سـالم    -1

سهو برد زيرا دچار نقصي در نماز خود شده، و يكبار به سبب نشستن اضافي در ركعت سـوم   ي سجده

 .زيرا زيادتي را در نماز خود انجام داده است سهو برد  ي سجدهالزم شده تا بعد از سالم 



  اضافات

ه شد كه در فوق ترجم "رسالة في سجود السهو"از اينجا به بعد مطالبي اضافه بر متن 
تر گردد و هم به سئواالتي احتمالي در اين قضيه پاسخ داده  خواهيم آورد تا هم بحث كامل

زير بيشتر از آثار مولف يعني عالمه ابن عثيمين رحمه اهللا ترجمه شده باشد، كه البته مطالب 
  شده است و قسمتي نيز از ديگر كتابهاي معتبر فقهي اخذ شده است.

م كه اين ملخص از همين نيك سهو را مختصرا در ذيل بيان مي ي سجدهدر ابتدا احكام 
  رساله جناب شيخ ابن عثيمين رحمه اهللا گرفته شده است:

  سهو: ي سجدهاحكام ي  خالصه

اگر ماموم از ابتداي نماز با امام بود و در تمامي ركعات نماز جماعت حضور داشت در 
سهو تابع امام خويش باشد، و دليل آن عموم  ي سجدهاينصورت بر او واجب است كه در 

م بِِه َفال َتْخَتِلُفوا ِإنَما ُجِعَل اِإلَماُم لِيـُْؤتَ «فرموده ي پيامبر صلي اهللا عليه وسلم است كه فرمود: 
َوِإَذا َسَجَد  َعَلْيِه , فَِإَذا رََكَع فَارَْكُعوا , َوِإَذا قَاَل َسِمَع اللُه ِلَمْن َحِمَدُه فـَُقوُلوا رَبـَنا َلَك اْلَحْمدُ 

  ).٤١٤( ومسلم) ٧٢٢( بخاری .»فَاْسُجُدوا
تدا شود؛ پس از وي تخلف همانا امام براي اين قرار داده شده است كه به او اق«يعني: 

  شما "لمن حمده سمع اهللا"  : گفت و چـون  به ركوع برويد،  رفت ركوع نكنيد، هرگاه به
  »سجده برويد  نيز به  شما رفت سجده به هر وقت و "ربنا لک الحمد"  بگوئيد:

اما چنانچه شخص از ابتدا در جماعت نبود بلكه بعدا به جماعت ملحق شد (يعني 
سهو قبل از سالم تابع امام باشد، و نبايد در  ي سجدهصورت او فقط بايد در مسبوق)، در اين

سهو امام كه بعد از سالم بجاي مي آورد از او پيروي كند، زيرا در اين حالت امام  ي سجده
سهو مي برد و لذا براي فرد مسبوق ممكن نيست كه با امام سالم  ي سجدهابتدا سالم داده بعد 

هو ببرد، بلكه او با سالم امام بايد برخيزد و مابقي نماز خود را تكميل س ي سجدهدهد و بعد 
  سهو ببرد و سالم دهد. ي سجدهكند، بعد كه نمازش را كامل نمود و سالم داد او نيز بايد 

اما اگر بخواهيم بصورت مختصر قضيه را در حالتهاي مختلف ماموم و مسبوق با امام 
  بررسي كنيم خواهيم داشت:
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ماموم تمامي ركعات نماز همراه امام و جماعت بود، و امام مرتكب سهوي شد و اگر  -1
سهو برد، بر ماموم نيز الزم است كه با امام به سجده برود حال چه قبل از  ي سجدهبراي آن 

  سالم باشد و چه بعد از سالم.
نانچه اگر ماموم از ابتدا همراه امام و جماعت نبود و به اصطالح مسبوق بود، حال چ -2

  در قسمتي از نماز كه امام مرتكب سهو شد همراه او بود، در اينصورت:
سهو بجاي آورد، مسبوق نيز بايد همراه او به سجده برود  ي سجدهاگر امام قبل از سالم 

بعد كه امام سالم داد بلند شود و نماز خود را كامل كند، سپس قبل از اينكه سالم دهد براي 
سهو اول كه همراه امام بود در غير مكان  ي سجدهاي آورد، زيرا سهو بج ي سجدهبار دوم 

 ي سجدهسهو در اثناي نماز نيست بلكه در آخر نماز است، و  ي سجدهچون  1اصلي خود بود
سهو براي مسبوق  ي سجدهاول او همراه امام فقط بدليل متابعت از امام بود و جايگزين 

  نخواهد شد.
همراه وي نبود،  هنماز كه امام در آن مرتكب سهو شد اگر فرد مسبوق در قسمتي از -3

مثال ماموم در ركعت دوم به جماعت ملحق شده ولي امام در ركعت اول نماز خود دچار 
  سهوي شده باشد، در اين حالت:

اگر امام قبل از سالم سجده برد، مسبوق نيز از وي پيروي كند سپس با سالم امام بلند شود 
مايد، اما الزم نيست كه در آخر نماز براي بار دوم سجده برد زيرا او به و نماز خود را كامل ن

  هنگام سهو امام با وي نبوده است.
و اگر امام بعد از سالم سجده داد، ماموم نبايد از وي پيروي كند بلكه با سالم امام بلند 

اي آورد، سهو بج ي سجدهشود و نماز خود را كامل نمايد، همچنين در آخر نماز الزم نيست 
زيرا او در هنگام سهو امام با وي نبوده، زيرا سهو امام هنگامي رخ داد كه او هنوز به جماعت 

  ملحق نشده بود.
  

                                                 

  .سهو در پايان نماز است حال با توجه به نوع سهو يا قبل از سالم است يا بعد از سالم  ي سجدهمكان  - 1
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تمامي حالتهاي فوق، براي زماني بود كه امام در نماز خويش دچار سهو مي شود كه بر 
دچار سهو نشود حسب شرايط مختلف ماموم نيز بايد تابع او باشد. اما اگر در جماعت امام 

  بلكه ماموم خود تنهايي مرتكب سهوي شود، در اينصورت:
اگر ماموم از ابتدا با جماعت همراه بود و به اصطالح مسبوق نبود و بعد دچار سهو  -4

 "سبحان ربي العظيم"گشت، چنانچه ترك واجبي نمايد مثال فراموش كرد كه در ركوع ذكر 
ت زيرا امام سهو وي را متحمل مي شود و برايش سهو بر او الزم نيس ي سجدهرا بگويد، 

. اما اگر يكي از اركان نماز را ترك گفت مثال در يكي از ركعتها خواندن كند ميجبران 
فاتحه را فراموش كرد و بعدا در اثناء نماز بيادش آمد، در اين وضعيت هنگامي كه نماز تمام 

بلند شود تا ركعتي را كه در آن ركني  شد و امام سالم داد او نبايد سالم دهد بلكه الزمست
را ترك كرده بود از نو بخواند و آنرا جبران نمايد بعد تشهد خوانده و سالم دهد و بعد از 

  سهو بجاي آورد. ي سجدهسالم دو 
اگر ماموم قسمتي از جماعت را با امام همراه نبوده يعني به تمامي ركعات نماز  -5

چه در قسمتي كه همراه امام  -ش دچار سهوي گشت جماعت نرسيده بود و در نماز خوي
است و چه در قسمتي كه خود تنهايي بعد از سالم امام بلند مي شود و مابقي نماز خود را 

بر او الزم است كه در آخر نماز با توجه به نوع سهوي كه انجام داده   -كامل مي گرداند 
  سهو بجاي آورد. ي سجده

  مي داني كه:آيا  !برادر و خواهر مسلمانم
  اگر نمازگزار قبل از اتمام نماز عمدا سالم دهد نمازش باطل مي شود. -6
ا قيامي را عمدا به نمازش ي سجدهاگر نمازگزار ركني اضافي مانند ركعت يا ركوع يا  -7

  اضافه كرد، نماز او باطل است.
مازش اگر ركني از نماز را ترك كرد: اگر تكبيرة االحرام باشد در اينصورت ن -8

صحيح نيست حال چه عمدي باشد و چه سهوا فراموش كرده باشد، زيرا نمازش منعقد نشده 
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و بايد از نو نماز بخواند. و اگر ركن ترك شده غير از تكبيرة االحرام باشد چنانكه عمدي 
  بوده باشد نمازش باطل مي شود، و اگر سهوا بود بايد آن ركن را جبران نمايد.

  ت نماز را عمدا انجام نداد، نمازش باطل است.اگر يكي از واجبا -9
سهو دوباره  ي سجدهسهو بعد از سالم باشد الزمست پس از انجام  ي سجدهاگر  -10

  سالم دهد.
  شيخ ابن عثيمين رحمه اهللا. "رسالة في أحكام سجود السهو"برگرفته از 

  است: سهو ي سجدهاحكام ر مختصري از يجدول ز

 
 جدهمحل س هاي آن حالت مساله

11 

در مورد سالم قبل از اتمام 
نماز: اگر نمازگزار از روي 
فراموشي قبل از اتمام نماز 

 سالم داد.

اگر بعد از گذشت زمان 
طوالني بيادش آمد، بايد از 
نو نماز بخواند. و اگر بعد از 
زمان اندك مثال تا پنج دقيقه 
بعد، او بايد مابقي نمازش را 
ادامه داده تا كامل شود و 

 م دهد.سال

 ي سجدهبعد از سالم دو 
سهو برده و دوباره سالم 

 �دهد مي

12 

در مورد زياده در نماز: 
هرگاه نمازگزار سهوا قيام يا 
ركوع يا سجده اي را به نماز 

 خود اضافه نمود.

اگر بعد از انجام آن زياده 
بيادش آمد، در اينصورت 
چيزي بر وي نيست به جز 

سهو. و اگر در اثناء  ي سجده
نجام آن بياد آورد بايد آنرا ا

 قطع كند و از آن بازگردد.

 ي سجدهبعد از سالم دو 
سهو مي برد و دوباره سالم 

 .دهد مي
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13  

در مورد ترك يكي از 
اركان: اگر يكي از اركان 

غير از تكبيرة االحرام  - نماز 
را از روي فراموشي ترك  –

 �گفت

اگر به مكان انجام همان 
ركن ترك شده در ركعت 
بعد از آن رسيد و بعد بيادش 
آمد، در اينصورت ركعت 
ناقص را ملغي نمايد و در 
عوض آن ركعت موجود را 

  جايگزين آن كند.
و اگر هنوز به مكان ركن 
ترك شده در ركعت بعد از 
آن نرسيده و يكدفعه بياد 
آورد كه ركني را ترك 
گفته، در اينصورت بايد در 
هر حالتي كه هست انصراف 

مكان ركن ترك دهد و به 
شده بازگردد و و پس از 
بجاي آوردن آن ركن، از 

 آنجا نماز خود را ادامه دهد.

در هر دو حالت الزم است 
سهو بعد از  ي سجدهكه دو 

 سالم بجاي آورد.
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14 

در مورد شك در نماز: اگر 
در تعداد ركعات نماز شك 
كرد كه مثال آيا دو ركعت 
خوانده يا سه ركعت، در 

حالت بيشتر اينصورت دو 
 وجود ندارد:

حالت اول: يا از روي ظن 
غالب يكي از دو امر مورد 
شك را ترجيح داده و نماز 
خود را بر اساس آن تمام 

  .دهد ميكرده و سالم 
حالت دوم: يا نمي تواند 
هيچيك را ترجيح دهد، در 
اينصورت بايد بنا بر يقين 
نمايد؛ يعني كمترين تعداد 
 ركعات را در نظر گرفته و

نماز را بر اساس آن تمام 
 كند.

در حالت اول بايد بعد از 
سهو بجاي  ي سجدهسالم 
  آورد.

در حالت دوم قبل از سالم 
 سهو بجاي آورد. ي سجده

15 

در مورد ترك تشهد اول: 
اگر تشهد اول را فراموش 

  كرد.
البته حكم ترك مابقي (

واجبات نماز نيز بمانند حكم 
 ترك تشهد است)

از بلند شدن اگر تا پس  -1
كامل بيادش نيامد، در 
اينصورت الزم نيست تا به 
محل تشهد بازگردد بلكه 

  نماز خود را ادامه دهد.
اگر بعد از اينكه  -2

برخواست ولي هنوز به طور 
كامل به حالت ايستاده در 
نيامده، بايد به محل تشهد 

براي مورد يك الزمست تا 
سهو  ي سجدهقبل از سالم 

  بجاي آورد.
براي مورد دو بايد بعد از 

  سهو ببرد. ي سجدهسالم 
نيست  اما براي مورد سه الزم

سهو برد، زيرا او  ي سجده
مرتكب امر زياده يا نقصي 

 نشده است.
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بازگشته و تشهد خويش را 
بخواند و بعد به نماز ادامه 

  دهد.
در همان لحظه ي  اگر -3

برخواستن كه دستهايش را 
بياد  كند مياز رانها جدا 

آورد، بايد بالفاصله حالت 
نشسته به خود بگيرد و تشهد 

 خويش را بخواند.

  

  سوال: حكم متابعت امام در ركعت اضافي؟

از شيخ ابن عثيمين رحمه اهللا سوال مي شود: اگر امام سهوا پنج ركعت نماز خواند، حكم 
  نماز او و ماموم چيست؟ و آيا آن ركعت اضافي براي مسبوق درنظر گرفته مي شود؟

  ايشان جواب مي دهند:
اگر امام سهوا پنج ركعت خواند، نمازش صحيح است و همچنين كسي كه پشت وي  
بشرطيكه او نيز متوجه ركعت اضافي نشد و سهوا با امام برخواست يا اصال به  خواند مينماز 

  حكم آن جهل داشت، نمازش صحيح است.
ركعت اضافي برخواست، او  اما كسي كه به آن ركعت اضافي آگاه بود ولي امام براي

بايد (با گفتن سبحان اهللا امام را متوجه اشتباه خود كند و اگر متوجه نشد نبايد با او بلند شود 
بلكه) خود بنشيند و تشهد خوانده و سالم دهد، زيرا او در اين حالت مي داند كه آن ركعت 

كه هدف امام از  اضافي باعث ابطال نماز امام مي شود، مگر آنكه ماموم احساس كند
برخواستن براي ركعت اضافي به سبب وارد شدن خللي در يكي از ركعتهاي نمازش بوده، 
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مانند ايجاد خللي در قرائت فاتحه، كه در اين حالت باز نبايستي با امام بلند شود بلكه بايد در 
  جاي خود نشسته اما منتظر امام بماند و با او سالم دهد.

ام، بعنوان ركعتي براي فرد مسبوق؛ يعني كسي كه از ركعت دوم اما اين ركعت اضافي ام
  به بعد به جماعت ملحق گشته، محسوب مي شود.

مثال هرگاه شخص در ركعت دوم وارد جماعت شد، بايد هنگام برخواستن امام در 
ركعت اضافي با وي بلند شود و بعد با او سالم دهد، و اگر در ركعت سوم به جماعت ملحق 

عت اضافي امام براي او در نظر گرفته مي شود و لذا بعد از سالمِ امام فقط يك شد آن رك
زيرا اگر بگوييم آن ركعت اضافي براي مسبوق در نظر گرفته نمي  1،خواند ميركعت ديگر 

در حاليكه اگر كسي عمدا  خواند ميشود، بدين معناست كه مسبوق عمدا ركعتي را اضافه 
باطل است، اما امام معذور است زيرا او عمدا آن ركعت را  يك ركعت اضافه بخواند نمازش

  اضافه نخوانده بلكه از روي فراموشي بوده و لذا نمازش باطل نيست.
  ) .14/20مجموع فتاوى ابن عثيمين (

و مابقي نمازش  كه با سالم امام بلند شود كند يسوال: مسبوق فراموش م

از آنكه بياد آورد و نمازش را ، آيا بعد دهد ميرا بخواند بلكه با او سالم 

   سهو ببرد؟ ي سجدهكامل نمود الزم است 

سهو بجاي آورد، ماموم اگر از ابتداي  ي سجدهآري، الزم است كه پس از اتمام نمازش 
سهو ببرد ولي چنانچه  ي سجدهجماعت همراه امام بود و احيانا دچار سهوي شد الزم نيست 

  سهو ببرد. ي سجدهدر انتهاي نماز مسبوق بود اگر سهوي مرتكب شد بايد 

                                                 

 ي سـجده البته چون امام در نماز خود زيادتي داشت، و بابت آن سهو الزم مي شود كه بعـد از سـالم دو    -1

وق كه هنوز يك يا چند ركعت وي باقي مانده نبايد با امـام سـالم دهـد و بـه     سهو بجاي آورد ولي مسب

سجده سهو برود بلكه بايستي با سالم امام بلند شود و نماز خود را كامل گرداند و سالم دهـد و بعـد او   

 سهو برده و دوباره سالم مي دهد، زيرا فرد مسبوق در سهو امام همراه او بوده است. ي سجدهنيز دو 
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اگر ماموم پشت سر امام دچار سهو گشت امام سهو او را ": گويد ميامام نووي رحمه اهللا 
سهو ببرند و در اين خالفي بين  ي سجدهمتحمل مي شود، و الزم نيست هيچكدام از ماموم ها 

ت، چرا كه او علما نيست، شيخ ابو حامد گويد: و اين راي جميع علما بجز مكحول اس
  )4/63( "المجموع" ."ماموم به خاطر سهو خود (جداي از امام) سجده مي برد گويد مي

، فال إنما ُجِعل اإلمام ليؤتّم به«و دليل آن نيز فرموده ي پيامبر صلي اهللا عليه وسلم است: 
  .)414) ومسلم (722رواه البخاري ( »تختلفوا عليه

  است تا از وي پيروي شود، پس از او تخلف نكنيد. يعني: امام براي اين قرار داده شده
  سهو ببرد در حقيقت از امام تخلف ورزيده است. ي سجدهو اگر ماموم خود 

سهو بجاي آورد، زيرا او بقيه ي  ي سجدهاما اگر مسبوق باشد، بايد در پايان نماز خود 
د با امام مخالفت سهو ببر ي سجدهنماز خود را بصورت منفرد خوانده و لذا اگر در انتها 

  نكرده است.
و اگر فرد مسبوق باشد و بعد از سالم امام دچار سهوي ": گويد ميامام نووي رحمه اهللا 

او را متحمل نمي شود زيرا اقتداي ماموم به امام قطع شده   يوهشد، در آنصورت امام س
  )4/64( "المجموع"."است

در نماز خود دچار سهو شد و او اگر ماموم ": گويد ميو شيخ ابن عثيمين رحمه اهللا 
سهو باشد بايستي در پايان  ي سجدهمسبوق بود، در آنصورت اگر سهو او باعث واجب شدن 

  )698/رقم14( "مجموع الفتاوى"."سهو ببرد. ي سجدهنماز 
اگر شخص مسبوق با سالم امام سهوا سالم داد، بر او واجب است ابتدا بلند شده  ،بنابراين

  سهو ببرد و باز سالم دهد. ي سجدهامل كند و بعد از اينكه سالم داد دو و نماز خويش را ك
  واهللا أعلم .
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اما بعد از آنكه دو  خواند ميمسافر است و نماز خود را قصر  يسوال: مرد

و براي ركعت سوم بلند مي شود، آيا بر  كند ميركعت خواند فراموش 

اينكه نماز خود را كامل او الزم است كه بالفاصله بازگردد و سالم دهد يا 

  چهار ركعت بخواند؟

افضل آنست كه بازگردد، زيرا او قصد دارد تا دو ركعت نماز بخواند، پس بايد "جواب: 
سهو  ي سجدهدو ركعت خوانده و بر آن نيفزايد، و پس از آنكه بازگشت و سالم داد دو 

ار ركعت) بخواند اشكالي ببرد، اما اگر احيانا بازنگشت و خواست تا نماز خود را كامل (چه
  ) .14/32( "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" ."ندارد.

  ست؟يسهو چ ي سجدهسوال: حكم 

  سهو دو قول دارند: ي سجدهاهل علم در مورد حكم 
سهو واجب است، و اين مذهب حنفيه و برخي از مالكيه و حنابله و ظاهريه  ي سجدهاول: 

  و قول مختار شيخ االسالم است. 
  ل آنها:دلي
  پيامبر صلي اهللا عليه وسلم در احاديث مختلف بدان امر كرده است. -1
  سهو و عدم ترك آندو سجده. ي سجدهمداومت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم بر  -2

سهو مستحب است، و اين مذهب مشهور نزد مالكيه و شافعيه و روايتي از  ي سجدهدوم: 
  حنابله است. 

  دليل آنها : 
اذا شک «د خدري رضي اهللا عنه از پيامبر صلي اهللا عليه وسلم كه فرمود: حديث ابوسعي

احدکم في صالته فليلق الشک و ليبن علی اليقين، فاذا استيقن التمام سجد سجدتين، فان کانت 
صالته تامة کانت الرکعة نافلة والسجدتان، و ان کانت ناقصة کانت الرکعة تماما لصالته، و کانت 

  )1024ابوداود (»(الشيطان السجدتان مرغمتی
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هرگاه يكي از شما در نمازش دچار شك شد، شك را از خود دور كند و بر يقين يعني: 
بنا كند، واز آنجا بقيه نمازش را بخواند سپس دو سجده ببرد، اگر نمازش را كامل خوانده 

ت باشد آن ركعت و دو سجده برايش نافله خواهد بود، و اگر نمازش ناقص بوده آن ركع
  و آن دو سجده باعث خواري شيطان مي شود. كند مينمازش را كامل 

  سهو سنت است نه واجب. ي سجدهبعد گفته اند اين حديث بر اين داللت دارد كه 
در  لفظ (کانت الرکعة والسجدتان نافلة) )اوال( ": دهد ميولي شيخ االسالم چنين جواب 

فليطرح الشک «يح اينگونه است: حديث مذكور در صحيح وارد نشده است بلكه لفظ صح
خمسا شفعن له صالته، وإن   صلىجدتين قبل أن يسلم. فإن کان د سجسما استيقن ثم ي علىليبن و 

يعني: (هرگاه يكي از شما در ؛ )571مسلم ( ».للشيطان ألربع کانتا ترغيماً  إتماماً  صلىکان 
نده است) بايد خوا –سه يا چهار ركعت  –نمازش دچار شك شد و ندانست چند ركعت 

شك را از خود دور كند و بر يقين بنا كند، واز آنجا بقيه نمازش را بخواند سپس قبل از آنكه 
سالم بدهد دو سجده ببرد، پس اگر پنج ركعت خوانده باشد با انجام اين دو سجده نمازش 

شود و اگر نمازش را چهار ركعت تمام خوانده باشد اين دو سجده سبب خواري و  زوج مي
  زبوني شيطان است.

به فرض محال كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم چنين فرموده باشد، معني  گويد ميو در ادامه 
سهو است، و اگر فرض  ي سجدهآن اين است كه نمازگزار در هنگام شك مأمور به انجام 

مل كنيم نمازش كامل بوده باشد چيزي را از دست نداده و اگر زيادتي انجام داده باشد آن ع
نس بن السيد أبومالک أ ،قه السنةصحيح ف( "اضافي مانند نماز نافله براي او اجر و صواب دارد.

  سالم) 
  سهو واجب است. ي سجدهبر اين اساس مي توان گفت كه 

اما اگر سهو رخ داده شده در نماز مربوط به يكي از اقوال يا افعال مستحب و سنت باشد، 
  ب خواهد بود.سهو نيز مستح ي سجدهدر آن صورت 
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اگر نمازگزار در ركعت اول فاتحه را قرائت نمود ": گويد ميشيخ ابن عثيمين رحمه اهللا 
ولي فراموش كرد كه  بعد از فاتحه سوره اي ديگر بخواند و به ركوع رفت، الزم نيست 

سهو نيز بر او واجب نيست، ولي در اين حالت  ي سجدهبازگردد و سوره را بخواند و 
سهو براي واجبات نماز واجب است و  ي سجدهبر او مستحب خواهد بود، زيرا سهو  ي سجده

فقه السنة ". "براي سنت هاي آن مستحب است. (هم در نماز فرض هم در نماز سنت)
 ).201(ص "للنساء

  سوال: اركان و واجبات و سنتهاي نماز كدامند؟

  الحمدهللا،
ماهيت نماز بر آنها استوار است، و  اركان نماز عبارتند از؛ اقوال و افعالي كه حقيقت و

چنانچه از يكي از اركان تخلف شود نماز محقق نخواهد شد و شرعا نماز محسوب نمي شود 
  سهو نيز جبران نمي شود. ي سجدهو فرد بريء الذمه نخواهد شد و با 

  هر كس ركني از نماز خود را ترك كند، خالي از دو حالت زير نيست:
  رك كرده كه به اتفاق نماز او باطل است.الف) يا ركن را عمدا ت

ب) يا ركن را سهوا و يا از روي جهل ترك گفته؛ كه در اينصورت اگر ممكن بود كه 
ركن ترك شده را جبران نمايد پس به اتفاق بر وي واجب مي شود، و اگر جبران آن ممكن 

اي جمهور ولي بر طبق ر ،1نبود در آنصورت بر اساس مذهب حنفيه نمازش فاسد مي شود
كه راجح نيز است فقط ركعتي كه در آن ركن ترك شده ملغي مي شود، مگر اينكه آن 
ركن ترك شده گفتن تكبيرة االحرام آغازين نماز باشد زيرا ترك آن چه سهوا و چه عمدا 

  باعث ابطال نماز است و بايد از نو نمازش را بخواند.
آن در نماز واجب باشد. و اگر سهوا  واجبات نماز عبارتند از؛ آنچه كه انجام يا گفتن

سهو جبران مي شود اما اگر عمدي ترك شود نماز باطل مي گردد. و  ي سجدهترك شود با 

                                                 

  يعني به سبب ترك آن مرتكب حرام شده ولي بريء الذمه خواهد شد. - 1
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اين تعريف نزد حنفيه و حنابله است بجز اينكه حنفيه معتقد نيستند كه ترك عمدي واجبات 
زار مي شود. باعث باطل شدن نماز باشد بلكه ترك عمدي آنها موجب عقاب و فسق نمازگ

اما نزد مالكيه و شافعيه چيزي بنام واجبات نماز تعريف نشده است بلكه آنها معتقد به وجود 
  اركان و سنن نماز هستند.

همانطور كه اشاره شد؛ ركن نبايد نه عمدا و نه سهوا ترك  اما فرق بين ركن و واجب:
ي شوند؛ اما ترك سهو جبران نم ي سجدهشوند در غير اينصورت نماز باطل است و با 

  سهو جبران مي شود. ي سجدهواجبات از روي فراموشي باعث ابطال نماز نيست و با 
هاي نماز عبارتند از؛ اقوال و افعالي كه بجا آوردن آنها در نماز مستحب است و  سنت

انجام دهنده ي آنها پاداش مي گيرد و با ترك آنها نماز باطل نمي شوند چه عمدي باشد و 
ترك شوند. و برخي گفته اند كه مراد از سنتهاي نماز عبارتند از هر آنچه كه جزو چه سهوا 

  اركان يا واجبات نماز نباشند.
سنتهاي نماز بسيارند؛ برخي از آنها قولي و برخي ديگر فعلي هستند، برخي از فقها 

ند. و سنتهاي قولي را نزديك به هفده سنت و سنتهاي فعلي را تا پنجاه و پنج سنت شمرده ا
اگر كسي يكي از اين سنتها را ترك كند نمازش باطل نخواهد شد هرچند كه عمدي باشد 

  بر خالف اركان و واجبات نماز كه اگر عمدا ترك شوند نماز باطل مي شود.
  در اينجا به معرفي اركان و واجبات و برخي از سنتهاي نماز مي پردازيم: 

  اول: اركان نماز كه چهارده ركن هستند:

  ام براي نمازهاي فرض براي كسي كه بر انجام آن توانا باشد.قي -1

  يعني: گفتن اهللا أكبر در آغاز نماز. تكبيرة اإلحرام، -2

  .1قرآئت فاتحه -3
                                                 

البته برخي از علما قرائت فاتحه را براي ماموم در هيچ ركعتي جايز نمي دانند و برخي ديگر گفته اند كه  -1

قرائت آن در نمازهاي جهري در دو ركعت اول براي ماموم صحيح نيست ولي راي راجـح اينسـت كـه    

  ر تمامي نمازها و ركعتهاي آن بر ماموم و امام واجب است، واهللا اعلم. قرائت فاتحه د
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ركوع، كه حداقل آن انحناي پشت به اندازه اي است كه شخص بتواند با كف  -4
و دستهايش زانوي خود را بگيرد، و اكمل آن حالتيست كه كمر تماما كشيده شده 

  سرش را در راستاي پشتش قرار دهد.

  برخواستن از ركوع. -5

  ايستاده درآمدن بعد از ركوع. -6

سجده، كه كاملترين حالت آن قرار دادن كامل اعضاي وضو يعني؛ پيشاني، بيني، دو  -7
كف دست، زانوهايش، و انگشتان پا در محل سجده است، و حداقل آن قرار گرفتن 

  جزئيِ اعضاي وضو بر محل سجده است.

  بر خواستن از سجده . -8

  1نشستن بين دو سجده، و سنت آنست كه به حالت افتراش در بين دو سجده بنشيند. -9

  آرامش و سكون در تمامي اركان فعلي نماز. -10

  تشهد آخر . -11

  نشستن براي تشهد و سالم دادن. -12

كه در نماز سنت و جنازه  "السالم عليكم ورحمة اهللا"دو بار سالم دادن و گفتن:  -13
  آن كافيست. گفتن يكبار

ترتيب اركان به صورت فوق، يعني اگر كسي عمدا قبل از ركوع سجده ببرد نمازش  -14
باطل است و اگر سهوا باشد بايد به محل ركوع بازگردد و ركوع نمايد و از آنجا 

  نمازش را ادامه دهد.
  

                                                 

 علـىالجلوس ، واستقباله بأصابعها القبلة، و ىسنة الصالة أن تنصب القدم اليمن من«از ابن عمر روايت است :  -1

نصب نمودن پاي راست و رو به قبله نمودن انگشتان آن و نشستن بر پاي چـپ از سـنتهاي   « »ىاليسـر 

 )236نسايي (». ماز استن
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  دوم: واجبات نماز كه هشت مورد هستند:

  تمامي تكبير گفتن ها در منتقل شدن بين اركان. -1

  براي امام و منفرد. سمع اهللا لمن حمده""گفتن :  -2

  گفتن : ربنا ولك الحمد . -3

  حداقل يكبار در ركوع . سبحان ربي العظيم""گفتن :  -4

  حداقل يكبار در سجده. "سبحان ربي األعلى"گفتن :  -5

  بين دو سجده . "رب اغفر لي"گفتن دعاي :  -6

  تشهد اول . -7

  نشستن براي خواندن تشهد اول. -8
  ي قولي نماز كه يازده مورد هستند:ها سوم: سنت 

  .1دعاي استفتاح -1

قبل قرائت فاتحه و سوره  "أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم"استعاذه، يعني:  -2
  در تمامي ركعتها.

  بسمله. -3
                                                 

دعاي استفتاح دعايي است كه بعد از گفتن تكبيرة الحرام و قبل از قرائت فاتحـه خوانـده مـي شـود، و      - 1

روايت كرده و گفته است : رضي اهللا عنه  الفاظ مختلفي دارد كه مشهورترين آنها دعايي است كه ابوهريره

اي سـكوت   گفت قبل از خواندن فاتحه لحظه (احرام) ميوقتي در نماز تكبير  صلي اهللا عليه وسلم پيامبر

كنـي چـه    كرد، گفتم اي رسول خدا، پدر و مادرم فدايت، در سكوتي كـه بـين تكبيـر و قرائـت مـي      مي

ن خطايـاي کمـا باعـدت بـين اللهـم باعـد بينـي وبـيگـويم : (  : مـي فرمود صلي اهللا عليه وسلم گويي؟ پيامبر مي

هــم اغســلني مــن خطايــاي الثــوب األبــيض مــن الــدنس، الل ىن خطايــاي کمــا ينقــب، اللهــم نقنــي مــالمغــر المشــرق و 
خداوندا! بين من و خطاهايم فاصله بيانداز همچنانكه بين مشرق ومغـرب فاصـله   « .)البـردبـالثلج والمـاء و 

شـود،   انداختني، خداوندا! مرا از گناهانم پاك كن همچنانكه لباس سفيد از چـرك و آلـودگي پـاك مـي    

 متفق عليه ».را از خطاهايم با برف و آب و تگرك بشويخداوندا! م
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  گفتن آمين بعد از انتهاي قرائت فاتحه. -4

  خواندن سوره ي بعد از فاتحه در ركعت اول و دوم . -5

فاتحه و سوره در دو ركعت اول نماز هاي صبح و مغرب و  جهري خواندن قرائت -6
  عشاء توسط امام.

بعد از (ربنا و لك  ملء السماوات، وملء األرض، وملء ما شئت من شيء بعد""گفتن  -7
  الحمد).

  سه بار خواندن تسبيح در ركوع. -8

  سه بار خواندن تسبح در سجده. -9

  در جلوس بين دو سجده."رب اغفر لي"  اضافه خواندن بر -10

  صلوات در تشهد آخر بر آل بيت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم و دعاي بعد از آن. -11
  چهارم: سنتهاي فعلي يا هيئات نماز:

  باال بردن دستها در هنگام تكبيرة االحرام آغازين نماز. -1

  باال بردن دستها در هنگام رفتن به ركوع . -2

  باال بردن دستها در هنگام برخواستن از ركوع. -3

  راست بر روي دست چپ.قرار دادن دست  -4

  نگاه كردن به محل سجده. -5

  فاصله انداختن بين دو پا هنگام قيام. -6

  گرفتن زانوها با كف دستها هنگام ركوع. -7

  تمكين أعضاي سجود بر زمين. -8

نوك انگشتان فاصله انداختن بازوها از پهلو، و شكم از رانها، و رانها از ساق پا، و  -9
ه ي پاها به هم و بلند كردن آرنجها از زمين، و ، و چسپاندن پاشندست و پا رو به قبله

  قرار دادن سر بين دو كف دست.



    
  ي سهو احكام سجده      44 

 

  در تشهد دوم. 2در جلوس بين دو سجده ، و در تشهد أول ، وتورك 1افتراش -10

گذاشتن دستها بر روي رانها در جلوس بين دو سجده، و در تشهد عالوه بر آن بايد  -11
  .كند مياره را باز تمام انگشتان دست راست را ببندد فقط انگشت اش

  رو كردن به طرف راست و چپ هنگام سالم دادن. -12
البته در برخي از موارد ذكر شده ي فوق مابين علما اختالف وجود دارد، چنانكه فعلي 

  در كتابهاي فقهي مبسوط است. ،كهنزد برخي واجب ولي نزد ديگري سنت است و بلعس
  واهللا أعلم .

  ست؟يو واجب چسه ي سجدهسوال: حكم انجام ندادن 

  الحمدهللا،
سهوي كه بر او واجب شده عمدا ترك كند، نمازش باطل مي  ي سجدهاگر نماز گزار 

  است. آن شود، همانطور كه ترك عمدي يكي از واجبات نماز باعث ابطال
سهو ببرد، چنانچه اندك زماني بعد از سالم بياد آورد بايد  ي سجدهاما اگر فراموش كرد 

اگر احيانا مدت زماني طوالني تر بياد آورد يا اصال از مسجد خارج  آنرا بجاي آورد، و
  گشت، چيزي بر وي نيست و نمازش صحيح است.

از شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اهللا سوال مي شود: در باره ي مردي كه فراموش 
م تشهد اول را در نماز خويش بخواند و او مي داند كه الزم است تا قبل از سال كند مي

  حكم او چيست؟ دهد ميو سالم  كند ميسهو بجاي آورد، اما فراموش  ي سجده
  ايشان جواب مي دهند:

                                                 

 نصب نمودن پاي راست و رو به قبله نمودن انگشتان آن و نشستن بر پاي چپ. -١

راست و رو به قبله ، و نصب كردن پاي  زمين نهادن نشيمنگاه بر و چپ زير پاي راست دراز كشيدن پاي -٢

 نمودن انگشتان آن.
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سهو خود را بجاي آورد، اما اگر زمان  ي سجدهپس اگر بعد از زمان نزديكي بياد آورد "
طويل بيادش نيامد، اگر او از  يطوالني گشت از وي ساقط مي گردد، مثال اگر تا مدت زمان

سهو از وي ساقط مي  ي سجدهرج گشته بود ديگر الزم نيست بازگردد و مسجد خا
  ) .14/50( "فتاوى ابن عثمين"."شود.

سهو خويش را فراموش كرد، در آنصورت ماموم نبايستي خود  ي سجدهو اگر امام 
و سپس به امام تذكر  دهد ميسهو برود، بلكه با سالم امام او نيز سالم  ي سجدهتنهايي به 

  برد. رفته و او نيز همراه وي سجده مي سهو ي سجدهو امام به  دهد مي
  واهللا أعلم

  سهو در نماز سنت بمانند نماز فرض است؟ ي سجدها يسوال: آ

  الحمدهللا
  سهو در نوافل همانند نمازهاي فرض مشروع است و عين هم هستند. ي سجده

ده ي پيامبر صلي و جمهور علماي قديم و جديد بر آن هستند، و دليل آن عموميت فرمو
هرگاه يكي از شما فراموش » إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين«اهللا عليه وسلم است كه فرمود: 

  )402سهو ببرد. مسلم ( ي سجدهكرد پس دو 
و همچنين براي آنكه نماز جبران شود و شيطان خوار گردد بدان نياز است همانطور كه 

  در نماز فرض به آن نياز است.
علما از جمله ابن سيرين و قتاده و عطاء و برخي از علماي شافعيه بر آن اما جماعتي از 

  سهو ندارد.  ي سجدههستند كه نماز سنت 
  اما قول راجح، راي جمهور است.

سهو در نماز فرض و "چنانكه امام بخاري رحمه اهللا در صحيح خود بابي را با عنوان 
سهو بردند.  ي سجدهز نماز وتر خود دو آورده است. و ابن عباس رضي اهللا عنهما بعد ا "سنت

: ابن ابي شيبه گويد ميحافظ ابن حجر رحمه اهللا در فتح الباري در مورد اين اثر ابن عباس 
  آنرا با اسناد صحيح روايت كرده است.
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در وتر خود  رضي اهللا عنهما و مي دانيم كه نماز وتر واجب نبوده و اينكه ابن عباس
  سهو هم در فرائض است و هم در نوافل.  ي سجدهت بر اينكه سهو برده دليلي اس ي سجده

سهو دو سجده است كه هم در نماز فرض و هم  ي سجده": گويد ميو شيخ ابن عثيمين 
  )14/68. مجموع فتاوى ابن عثيمين ("در سنت ماداميكه سهوي صورت گيرد مشروع است.

ود باشد، بر اين اساس سهو در نمازي مشروع است كه داراي ركوع و سج ي سجدهالبته 
شرح "سهو ندارد زيرا نمازي است كه ذاتا داراي ركوع و سجده نيست.  ي سجدهنماز جنازه 

  )3/338( "الممتع
تاليف: شيخ عبد اهللا  "سجود السهو في ضوء الكتاب والسنة المطّهرة"نگاه كنيد به كتاب 

  الطيار.

  سهو كجاست؟ ي سجدهسوال: محل 

سهو اختالف دارند، و اختالف آنها ناشي از احاديث  ي سجدهعلما در مورد محل 
  مختلفي است كه از پيامبر صلي اهللا عليه وسلم وارد شده است؛

  بعضي از علما گفته اند كه محل آن هميشه قبل از سالم است. -1

  بعضي ديگر گفته اند كه محل آن هميشه بعد از سالم است. -2

  ن مي دانند:سهو را در سه مكا ي سجدهو بعضي از علما محل  -3
  سهو بعد از سالم است. ي سجدهالف) اگر بدليل زيادتي در نماز بود، محل 

  ب) اگر بدليل نقصي در نماز بود، محل آن قبل از سالم است.
  ج) اگر بدليل ايجاد شك در نماز بود؛ دو حالت دارد:

 سهو بعد از ي سجدهاگر نمازگزار يكي از دو امر مورد شك را ترجيح داد، محل  -1
  سالم است.

اگر نمازگزار نتوانست يكي را ترجيح دهد و مبنا را بر يقين (يعني كمترين حالت)  -2
  قرار داد، محل سجده قبل از سالم است.



    
  47    ي سهو احكام سجده

 

  شود. ي فوق، قول اخير ترجيح داده مي و در ميان اقوال سه گانه
ن رحمه اهللا ؛ للعالمة محمد بن صالح العثيميباالختصار 204-202ص السنة للنساء هفقمنبع: (
  )تعالی

  ست؟ين آنها چيسهو و جلوس ب ي سجدهسوال: اذكار 

نماز صورت مي گيرد و هيچ تفاوتي با هم ندارند و لذا  ي سجدهسهو بمانند  ي سجده
  بايستي بر هفت عضو بدن تكيه داده شود.

دليل آن حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما است كه گفت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم 
اليدين، والرکبتين أنفه، و  علىأشار بيده الجبهة و  على: أعظم سبعة علىأمرت أن أسجد « فرمود:

  ) 490)، مسلم (812بخاري ( .»وأطراف القدمين
اش  يو با دستش به بين يبه من امر شده است تا بر هفت عضو سجده برم، بر پيشان« يعني:

  ».پاها يها اشاره كرد، دو دست، دو زانو و سرپنجه
روايت است كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم فرمود:  رضي اهللا عنهما از ابن عباسو نيز 

) آورده 123ص(صفة الصالة «لباني در آ »يصيب أنفه من األرض ما يصيب جبينه الصالة لمن ال«
  است.

  ».اش همراه با پيشانيش بر زمين قرار ندهد نمازش صحيح نيست يكه بين يكس«يعني: 
) و در سبحان ربي األعلىانند ذكر سجده در نماز است، يعني ذكر (و اذكار سجده نيز بم

اهل علم گفته اند ذكر خاصي  همانطور كه)، بنابراين رب اغفر لي رب اغفر ليبين دو سجده (
  سهو در سنت نبوي وارد نشده است. ي سجدهبراي 

وجود  سهو دو بار است كه بين آنها نشستني ي سجده": گويد ميامام نووي رحمه اهللا 
   )4/72( "المجموع".".نماز است ي سجدهسجده در آن بمانند  دارد، و اذكار و اعضاي
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"ُسْبَحاَن َمْن ال گفته شود: سهو  ي سجدهالبته برخي از علما گفته اند كه مستحب است در 
ه اما هيچ دليلي براي اثبات اين ذكر وجود ندارد چنانكه حافظ ابن حجر رحم .يـََناُم َوال َيْسُهو"

  )2/12( "التلخيص"."اصلي براي آن نيافتم": گويد مياهللا 



  سخن آخر

پايان رسيد، از ه بسهو   ي سجدهمورد احكام كوتاه در  ي رسالهاين  ي ترجمهتا اينجا 
طلبم، و اينكه دانش در دين و ثبات و  ياوست توفيق م يدر آنچه خوشنودعزوجل خداوند 

و از شما خواننده  اجابت كننده است. يكه او شنوا ياستقامت بر حق عنايت فرمايد، براست
  .يمخير دار يدعا يعزيز آرزو

  و صلى اهللا و سلم و بارك علي نبينا محمد و علي آله و أصحابه اجميعن.
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