
 

 1 

ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 تعقیبات نماز

کلیّاتی را در باب تعقیبات ابتدا  ایم. به پنج موضوع پرداخته تاکنوندر بحث تعقیبات نماز 

تکبیرات اختتامیه، تسبیحات خدمتتان عرض کردیم؛ سپس وارد انواع تعقیبات شدیم؛ 

ها را در تعقیبات خواندن، عرض  ، دعا و قرآن، چه آیات و چه سورهحضرت زهرا

 شویم. های تعقیبات می کردیم و امروز وارد ششمین عنوان در بحث

 ی شکر سجدهمبحث 

 ی شکر  ت سجدهیّاهمّ

ی  ای بر سجده العاده در روایات تأکیدهای فوق ی شکر است. سجده ،یکی دیگر از تعقیبات

ِحمَیری وارد شده  جعفر بن برای عبداهلل فداه ارواحناکه از امام عصر یدر توقیع .شکر شده است

ْكِر ِمنْ »است، عبارت خیلی قابل توجّه است. حضرت فرمودند:  ُة الشُّ دج ْ مِ اج   َسج ِبه  لْزج ِ وج اجْوجج َنج  1«االسُّ

ترین و مورد تأکیدترین  ز واجبترین اعمال مستحب و ا ی شکر از ضروری سجده

 ی الهی است. های پسندیده سنّت

ای دارد. هر  العاده بودن و هم به اعتبار شکر اهمّیت فوق  ی شکر هم به اعتبار سجده سجده

ایم. در مقارنات نماز، در بحث سجده، روایات را  دوی اینها را مفصّل خدمتتان عرض کرده

عرفانی سجده خدمتتان عرض کردیم؛ که دیگر به  مفصّل خواندیم و نکاتی را در اسرار

لحاظ اینکه این سجده در  لحاظ اینکه سجده است و هم به پردازیم. پس هم به آنها نمی
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ی شکر هم  العاده است. در زمینه بسیار فوق شود، جا آورده می مقام شکر و سپاسگزاری به

الهدی،  ث مصباحطهور و مباح های مختلفی، از جمله مباحث کتاب شراب در بحث

اند و اگر مکرّر هم مراجعه ایم؛ که عزیزان حتماً مراجعه کرده صورت مشروح سخن گفته به

 پردازم. لذا به بحث اهمّیت شکر هم نمی 2بفرمایند، قطعًا مفیدتر خواهد بود؛

قدری ارزشمند است که حتّی نقایصی که در نماز واجب و فریضه بوده  ی شکر به سجده

به بحث نوافل که کند. ) را ترمیم می نیست،شدن از طریق نوافل قابل برطرف و است 

هایی است که  ی نقص کننده کننده و تکمیل نافله ترمیم ؛ کهخوانم رسیدیم روایاتش را می

هایی باشد که حتّی نافله هم  ممکن است نقص .(در فریضه و نماز واجب وجود داشته است

ی شکر بعد  ها، فقط توسّط سجده روایت داریم که این نقص تواند آنها را برطرف کند؛ نمی

 از نمازها قابل برطرف شدن است. 

جْ »فرمودند:  یک روایت آن را خدمتتان بخوانم؛ امام رضا ِة ُشْكٌر ِللِ اجلسَّ جْعدج الْفجرِيضج ُة ب جعا ٰٰ دج  ع

فَّقج  ٰ ما وج ْبدج ِمْن اجداِء فجرِيضِ  ِذکُْرُه عجَلج ُ الْعج تشکّر از ی بعد از نماز واجب در مقام  دهسج «ةِ َلج

جا آورد. یعنی انسان  برای اینکه بنده را موفّق کرده است فریضه را به متعال است خدای

ی خودم نخواندم؛  داند که من این نماز را با حول و قوّه وقتی نماز واجبش را خواند، می

گفت:  ه این وجدان به من میخدا به من حول و قوّه داد؛ خدا به من فهم و وجدانی داد ک

ی عظیم را  ؛ خداست که این فریضهجا بیاوری ت را در پیشگاه خدا بهی بندگی باید وظیفه

مقرّر کرد؛ به من آموخت و از طریق اولیایش در دسترس من قرار داد؛ خدا بود که توفیق 
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داد و با  جا آوردن نماز واجب را به من داد؛ با توان، توفیق و فهمی که خدا به من به

خدا بدهکار هستم؛ لذا  هدایتی که خدا مرا کرد، این نماز را خواندم و تمام این نماز را به

ی شکر  کند. بعد از اینکه موفّق شد نماز واجبش را بخواند، سر به سجده از خدا تشکّر می

 کند.  گذارد و تشکّر می می

زٰی ِفيها ِمنج ا»بعد حضرت فرمودند:  ّرات  وج اجْدىٰن ما ُُيْ جالثج مج : «لْقجْوِل اجْن يُقالج ُشْكراً ِلِل ُشْكراًِ لِل ث

ی شکر پذیرفتنی است و در پیشگاه الهی مورد قبول  در مقام سجدهکمترین چیزی که 

در  .«للِ ُشْكراً ِ»بار بگوید: گذارد، سه گیرد، این است که فرد سر به سجده که می قرار می

ْعىٰن قجْوَِلِ ُقلُْت فجام »گوید:  ی شکر این حدّاقل است. راوی می سجده خدمت  «للِ ُشْكراً ِ مج

گوید،  ی شکر می که فرد در سجده «للِ ُشْكراً ِ»عرض کردم معنای  الرّضا موسی بن علیّ

ج  قالج » چیست؟ فَّ ي لَّ عجَٰل ما وج زَّ وج جج ُة ِمِّني ُشْكٌر ِلِل عج ْجدج ـِٰذِه السَّ ِتِه وج اجداِء فجْرائِِضهِ  قجىِن ُقوُل ه ُ ِمْن ِخْدمج  «َلج

کند که  بیان میگوید،  ی بعد از نمازش می در سجدهکه    «للِ ُشْكراً ِ»حضرت فرمودند: او با 

خاطر توفیقی که به من داد تا  است؛ به لَّ ج و زَّمن، از خدای عری از جانب این سجده تشکّ 

ْكُر »ای را که بر من مقرّرکرد، انجام دهم و بگزارم.  جا آورم و فریضه خدمت او را به وج الشُّ

اي ُموِجبٌ  ةِ ِللزي که سبب افزونی نعمت است. به قول  همدر ادامه حضرت فرمودند: شکر  «دج

 «.شکر نعمت نعمتت افزون کند»شاعر: 

كجْرُُتْ لج »متعال فرمود:  خدای جِِئْ شج نَُّكْ ل کنم و افزونی  کنید، من زیاد می اگر تشکّر 3«ِزيدج

نَُّكْ »بخشم.  می كجْرُُتْ لجِزيدج جِِئْ شج وقتی کسی چیزی به  چون شود؛  تشکّر سبب افزونی می «ل

چیز ارزشمندی به کسی داد، اگر آن فرد، قدر این داده را دانست؛ یعنی هم دانست که چه
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زرگوار و واالیی بوده است ب  او داده شده است و هم دانست که فرد عطاکننده، چه شخص

 شود. موجب ترغیب عطاکننده به عطاهای بعد می؛ به او عطا کرده استاین چیز را که 

اگر   دهید؛ ای که شما به کسی می هدیه «مِ عِ نْ مُ الْ  ُک رْ دج  مِ عِ نْ مُ الْ  رُ کْ شُ  وج  مِ عج ني ال  ُک رْ دج  مِ عج ني ال  رُ کْ شُ »چون 

را بداند؛ هم  کردیدشما هم قدر و ارزش عطایی که دیدید او قدردان است، یعنی اگر 

ارزش و منزلت شما را بشناسد؛ مثالً من کتابی به شما هدیه کردم؛ دیدم شما این کتاب 

شود که کتاب دوم را به شما بدهم؛ امّا  را با عالقه و دقّت خواندید، این برای من انگیزه می

ا کتاب را اگر کتاب اوّل را دادم، ولو شما به زبان هم بگویید خیلی ممنونم؛ سپاسگزارم؛ امّ

بینم با کتابی که به شما  وقت هم نخوانید؛ وقتی من می بگذارید، هیچ تان ی کتابخانه گوشه

كجْرُُتْ لج »رفتار کردید، کتاب دوم را نخواهم داد؛ پس  گونه دادم، این جِِئْ شج نَُّكْ ل اگر از  «ِزيدج

 بخشد.  نعمتی که خدا به شما داد تشکّر کردید، خدا آن را افزونی می

كجْرُُتْ لج »ی  این یک نکته جِِئْ شج نَُّكْ ل در مبحث شکر  های فراوان دیگری است که بود؛ نکته «ِزيدج

به آن کتاب و شرحی که بر توانند  عزیزان میایم.  مفّصل عرض کرده "طهور شراب"کتاب 

 4مراجعه کنند. آن، در قالب فایل صوتی در دسترسشان قرار دارد،

ْكُر ُموِجبٌ وج »فرمودند:  حضرت رضا اي الشُّ ةِ ِللزي اکنون که تو از خدا برای توفیق خدمت  «دج

شود خدا در وادی عبادت و  کنی، این تشکّر تو سبب میو عبادتی که به تو داد، تشکّر می

ال فجِاْن اكنج ِف »بندگی خود، توفیق بیشتری به تو عطا کند. بعد حضرت فرمودند:  جْقِصٌر لجمْ الصَّ  ِة ع
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جِِتَّ ِِبلنَّواِفِل  ةِ ي ْجدج َّ ِِبــٰـِذِه السَّ حضرت فرمودند: اگر در  .ای بود که عرض کردم این همان نکته 5«ُتج

جا آوردن نمازهای  یی باشد که با به یا کاستی  نماز واجبی که فرد خواند، تقصیر، کوتاهی

کند و از یی شکر آنها را تکمیل م سجده نافله هم قابل برطرف شدن و تکمیل نیست،

 نماید. واجب رفع نقص می نماز

ْكِر »است. حضرت فرمودند:  ی شکر از امام صادق روایت دیگر در باب سجده ُة الشُّ دج ْ َسج

ٰ واِجبجٌة عج   فداه ارواحنااهلل بقیةحضرت   توقیع تعابیر خیلی عجیب است. هم در عبارت «ُُكي ُمْسِل  َلج

ِبهجاوج »، تعبیر که برایتان خواندم فرمودند  در این روایت، امام صادقهم  شده بود و« اجْوجج

العُِِتُّ ِِب »است.  "واجب"ی شکر بر هر مسلمان  سجده َج ا صج ج ی شکر، نمازت را  با سجده « ع

َج ِِب  وج تُْرِض »کنی.  می های آن را برطرف تکمیل و نقص َّ ب ی شکر،  و از رهگذر سجده «ا رج

ال»کنی.  به خودت حاصل و کسب میرضایت خدا را نسبت ُب الْمج جْعجج َج وج ع و مالئکه  «ِئِكجُة ِمْْ

ْبدج ِاذا وج » شوند. بعد حضرت فرمودند: زده می آیند و تعجّب هم از کار تو به شگفت می ِانَّ الْعج

جدج  َّلٰ ُُثَّ َسج ْكِر فجتجحج  صج ةج الشُّ دج ْ بُّ َسج جعا الرَّ كج وج ع جبارج جابج بج  ٰج ع ِِ الْْيج  الْ جْْيج الْمج ْبِد وج ب ای نماز  وقتی بنده «ِئِكجةِ الْعج

ای  آورد، خدا حجاب و پرده را بین بنده جا می ی شکر به گذارد و بعد از نمازش سجده می

کند که مالئکه مُشرِف  زند و کاری می آورد و مالئکه کنار می جا می ی شکر به که سجده

الِئِكجِت فج »ببینند.  شوند و این بنده را در حال سجده ْبدِ  يجُقوُل اي مج َّ  اجّدٰى فجْرِض  یُانُْظُروا ِا ٰٰ عج وج اجُتج

هْدِ  جدج  ِٰ  یعج ْمُت ِبِه عجلجْيهِ  ُشْكراً عجَٰل  ُُثَّ َسج ی شکر  ای را که در حال سجده متعال بنده خدای «ما اجنْعج
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نگاه کنید؛  منی  ی من! به این بنده فرماید: ای مالئکه دهد و می نشان می است، به مالئکه

جا آورد و عهدی را که با من داشت، که فرمانم را  نماز واجبی را که برایش مقرّر کردم، به

ی ظهور گذاشت و انجام داد؛ اکنون هم سجده کرده است  ببرَد، به تمام و کمال به منصّه

ال»کند. تشکّر می از منخاطر نعمت توفیق عبادتی که به او دادم،  و به ُ ِعْندِ  اِئِكجِت ممج  «یذا َلج

دهد، چه پیش من دارد؟ و من  ی من! بگویید او در قبال این عملی که انجام می ای مالئکه

َّن الج ق»چه به او بدهم؟  ب الِئِكجُة اي رج َج فجتجُقوُل الْمج ُت ْْحج فرمودند: مالئکه به  امام صادق «ا رج

حال این بنده کن. کنند: ای پروردگار ما! رحمت خودت را شامل  متعال عرض می خدای

ٰ ُُثَّ ما ذاُُثَّ » جعا ٰج كج وج ع جبارج بُّ ع جُقوُل الرَّ وتعالی بعد از اینکه آنها گفتند رحمتت را  خدای تبارک «َلجُ  ي

فرماید: بعد از اینکه رحمتم را نصیب او کردم، چه به او بدهم؟  به او بده، به مالئکه می

َّْتُ » َّنا جج ب الِئِكجُة اي رج بر رحمتت، بهشتت را هم نصیب  کنند: عالوه مالئکه عرض می «َج فجتجُقوُل الْمج

جقُ »این بنده کن.  كج ُُثَّ ي جبارج بُّ ع جعا ٰٰ ُُثَّ ماوُل الرَّ بسیار فرماید:  وتعالی می بعد خدای تبارک «ذا وج ع

َّنا »بهشتم را هم دادم، پس از آن به این بنده چه بدهم؟  ؛خوب ب الِئِكجُة اي رج هِ فجتجُقوُل الْمج جُة ُمهِمي  «ِكفاي

امور مهّم او را کفایت کن؛   ی همهکنند: خدای بزرگ! ای پروردگار ما!  مالئکه عرض می

برایش  ای دارد، هر مسئلهی مشکالت او را حل کن و  ی نیازهای او را تأمین کن؛ همه همه

جعا ٰٰ فجيجقُ »تأمین کن.  كج وج ع جبارج بُّ ع فرماید: اگر این کار را  تعالی میو خدای تبارک «ُُثَّ ما ذا وُل الرَّ

وج ل »فرمودند:  امام صادق «الج ق»کار کنم؟ چه هم کردم، بعد از آن برای این بنده

 ْ جْبقٰى شج الِئِكجةُ  ي جْتُه الْمج ْرِ ِالّ قال ماند، مگر اینکه مالئکه  نمیچیز خیر و خوبی باقی هیچ «ٌء ِمنج الْخج

فرماید: این را هم دادم؛ دیگر به او  متعال دوباره می گویند آن را هم به او بده و خدای می

الِِئكجِت فجيجُقوُل »گویند.  ی خیرات را می چه بدهم؟ مالئکه همه جعا ٰٰ اي مج كج وج ع جبارج بعد  «اما ذ ُُثَّ  هللُا ع
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ا به این بنده بده؛ بعد از اینکه هرچه خوبی و چیز خوب بود را مالئکه گفتند خدایا! آن ر

َّنا ل»بدهم؟  امفرماید: بعد از آن چه؟ دیگر چه به این بنده دوباره خدا می ب الِئِكجُة رج ِعْلج  فجتجُقوُل الْمج

جنا کنند: پروردگار ما! ما چیز دیگری بلد نیستیم! هر چه خوبی بود،  مالئکه عرض می «ل

 قالج »دانیم!  چه بدهم؟ ما چیزی نمیگفتیم! و شما هم فرمودید: اینها را دادم، بعدش 

جعا ٰٰ  فجيجُقوُل هللاُ  كج وج ع جبارج كجرج  ِٰ  ع ُ كجام شج جْيِه ِبفجْضَِل  اجْشُكُر َلج ْجِ  وج ُاْقِبُل ِال گویند:  وقتی مالئکه می 6«ی وج ُاِريِه وج

بدانید ی من!  فرماید: ای مالئکه وتعالی می خدای تبارک دانیم و بلد نیستیم؛ ما چیزی نمی

کنم. )اینکه تشّکر خدا  کند، من هم از او تشکّر می طور که این بنده از من تشکّر می همان

کند، من خدا هم  طور که او مرا شکر می از بنده یعنی چه؟ بحث مفصّلی است.( همان

ی فضل و  کنم؛ یعنی از وجهه آورم و با فضل خودم به او رو می جا می شکر این بنده را به

ْجِ وج اُ »کنم.  کنم و فوق استحقاق او به او عطا می او توجّه می تفضّل به و وجه خودم  «ی ِريِه وج

ی وجه خودم را هم، نصیب او  دهم و توقیق دیدار، لقاء و مشاهده را هم به او نشان می

ی شکر چه عمل دهد که سجده العاده است. نشان می کنم. این روایت خیلی فوق می

ی شکر بگزارد و از  ینکه کسی بعد از نماز واجبش، سر به سجدهبرجسته و عظیمی است؛ ا

 تشکّر کند. متعال بابت توفیق عبادتی که نصیب او کرده است، خدای

نْ »است. حضرت فرمودند:  از امام صادقهم  روایت دیگر ةج   مج دج ْ جدج َسج ئٌ  َسج ضي ْكِر وج ُهوج ُمتجوج  «الشُّ

حا  كجتجبج هللاُ »که وضو دارد؛  حالی درجا بیاورد، ی شکر به که سجدهکسی لجوات  وج مج ُ ِِبا عجْْشج صج َلج

                                                 

 من صدوق، و 245 ص ،88 ج بحار، مجلسی، و 6ص ،4ج الشیعه، وسائل حرّعاملی، و 114 ص ،2 ج االحکام، تهذیب طوسی، .6

 .888 ص ،1 ج ، الفقیه یحضره ال
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ْنُه  طااي ِعظعج «ام  عجْْشج خج
ثبت  برای او ده نماز متعال در قبال همین یک سجده، خدای 7

های  کند و عالوه بر این، ده گناه عظیم، نه گناه ، اجر ده نماز را برای او مقرّر می کند می

محو  ی عمل آن بنده ظام ذنوب و از بزرگترین گناهان را هم از نامهمعمولی، بلکه از ع

 کافی است.  ی شکر کند. این چند روایت در اهمّیّت سجده می

 ی شکر ی انجام سجده نحوه

،گفتن هیچ ذکری ضروری نیست؛ یعنی مقّید به گفتن ذکری نیست. اگر ی شکر در سجده

ی شکر  کافی است. البتّه در حالت سجدهکسی در مقام شکر، فقط پیشانی بر خاک بنهد، 

شد، در اینجا هم مراعات شود؛ یعنی  ی نماز مراعات می بهتر این است که آنچه در سجده

تری هم دارد، که عرض  هفت موضع سجده بر خاک گذاشته شود. البتّه چیزهای اضافه

گونه است و اینذکری بگوید، الزم نیست. اگر واقعاً حال روحی ا حتماًکنم؛ ولی اینکه  می

ی  نهد، همین برای سجده گذارد و جبین بر خاک می که در مقام تشکّر سر به خاک می

شود؛ ولو هیچ ذکری در  می اطالق ی شکر کند؛ یعنی به عمل او سجده شکر کفایت می

 سجده به زبان جاری نکرده است.

 «ُشْكراً  ؛ُشْكراً  ؛ُشْكراً »ی شکر ذکرهایی گفته شود؛ مثل صدبار  فضیلت دارد که در سجده

ْفواً »گفتن؛ یا صدبار  ْفواً عج ْفواً  عج بود که  طور که در حدیث امام رضا یا همان گفتن؛ «عج

 هایی را بخوانم. گفتن. در این زمینه روایت «للِ ُشْكراً ِ»بار حضرت فرمودند: حدّاقل سه

                                                 

 .185 ص ،0 ج قرانی، صاحب لوامع مجلسی، و 5 ص ،4 ج الشیعه، وسائل حرّعاملی، شیخ و 882 ص ،1 ج الفقیه، یحضره ال من صدوق، .4
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ة  ُشْكراً ُشْكراً وج   ِف   ُقلْ »فرمودند:  امام رضا رَّ جةج مج ْكِر ِمائ ِة الشُّ دج ْ فْ َسج ْفواً عج در  8«واً ِاْن ِشئْتج عج

ْفواً »و اگر خواستی، صدبار بگو: « ُشْكراً؛ ُشْكراً »ی شکر صدبار بگو:  سجده فجواً  ؛عج ؛ یعنی هم «عج

ه باید کگونه  آن کنی که در نمازی که خواندی، کنی و هم عذرخواهی می از خدا تشکّر می

گونه که حّق نماز بود، نتوانستی ادا کنی.  جا نیاوردی و آن بیاوری، بهجا  را به نماز آنحقّ 

 کنی. از خدا عذرخواهی می بابت نمازی که خواندی،

َلي »است. حضرت فرمودند:  روایت دیگر از امام صادق جْسُجُد الُْمصج َّام ي جْعدج  ِان ًة ب دج ْ ِة  َسج الْفجرِيضج

زِ ِليجْشُكرج هللاج  ِة[ وج اجْدىٰن ما ُُيْ نَّ ِبِه عجلجْيِه ِمْن اجداِء فجْرِضِه ]اجداِء الفجْريضج جعا ٰٰ ِذْكُرُه ِفيها عجَٰل ما مج  «ُشْكراً ِللِ ِفيها  یع

ّرات   جالثج مج تعالی  نمازگزار بعد از انجام نماز واجب و فریضه در مقام تشکّر از خدای 9«ث

جا آوردن نماز را  خاطر منّتی که بر او نهاد و توفیق بهبهسجده خدا را کند و در  ده میسج

گزارد. سپس حضرت فرمودند: کمترین چیزی از اذکار که در  میسپاس  به او عطا کرد،

 «ُشْكراً ِللِ »بار بگوید: ی شکر پذیرفته است، این است که سه سجده

داً ِللِ »، توان گفت می «ُشْكراً ِللِ » جای ی شکر به ذکر دیگری که در سجده ْ صدبار  است؛ «ْحج

داً ِللِ  » :بگوید ْ داً ِلِل؛ ْحج ْ سمت خراسان در سفری که به ؛ لذا روایت داریم که امام رضا«ْحج

بعد از بعضی از آنها  ی شکر خواندند، در سجده آمدند، در نمازهایی که بین راه می می

داً ِللِ »بار  ی شکر برخی دیگر، صد گفتند و در سجده می «ُشْكراً ِللِ »بار  صد ْ   10 گفتند. می «ْحج

ی بعد از نماز در روایات توصیه شده است، این است که فرد  ذکر دیگری که برای سجده

ِبّ  اي  اجللُ  اي»گوید:  بار این ذکر را میگذارد و سه سر به سجده می ييد  هْ رج در روایات  .«اهُ اي س ج

                                                 

 .194 ص ،88 ج بحار، مجلسی، و 16 ص ،4 ج الشیعه، وسائل حرّعاملی، شیخ و 882 ص ،1 ج الفقیه، یحضره ال من صدوق، .8

 .858 ص ،8 ج وافی، اشانی،ک فیض و 5 ص ،4 ج الشیعه، وسائل حرّعاملی، شیخ و 888 ص ،1 ج الفقیه، یحضره ال من صدوق، .9

 .92 ص ،09 ج بحار، مجلسی، و 55 ص ،0 ج الشیعه، وسائل حرّعاملی، شیخ و 181 ص ،2 ج الرّضا، اخبار عیون صدوق، .14
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ی من چه  رسد: بنده متعال ندا می بار را گفت، از جانب خدایبعد از اینکه این سهداریم 

معرفت باشد،  اگر فرد، اهل 11برآورده است. چه بخواهی، در پیشگاه من خواهی؟ هر می

ی مرا قبول کن. من  پا شکسته و اینجا جای این است که بگوید: خدایا! این نماز دست

نتوانستم؛ فهم، شعور، هّمت و توانش را  ؛ امّاجا بیاورم هخواستم ادب بندگی تو را ب می

ام؛ امّا تو با بزرگواریت این نماز را بپذیر. بعد از  شرمنده نداشتم. از این نمازی که خواندم،

ِبّ  اي  اجللُ  اي»بار گفت: اینکه سه ييد  هْ رج نْ اي»بگوید:   «اهُ اي س ج جْقبجلُ    مج ِن   ي جْعُفو عج ای خدایی  «اْلكجِثرِ الْيجِسرج وج ي

پوشی   های خیلی بزرگ چشم ها، ایرادها و لغزش پذیری و از عیب که چیزهای اندک را می

وج »این نماز کوچک و اندک مرا از من بپذیر.  «الْيجِسرج  ِاْقبجْل ِمىني »بخشی!  کنی و آنها را می می

را که در همین نمازم بود،  ی بزرگیو گناهان بزرگ مرا ببخش؛ یا ایرادها «اْلكجِثرج  اْعُف عجىني 

َج اجنْتج الْغجُفورُ »ببخش.  َّ ِحیُ  ِان و مهربانی. این  بخشندهآینه تو خدای بخشایشگر،  چرا که هر «الرَّ

 توان گفت. ی بعد از نماز می هم ذکری است که در سجده

برای اذکاری را  مناسبت بحث سجده،بهاگر خاطرتان باشد، هم در بحث مقارنات نماز، 

را  ی قبل، در بحث دعا، دعاهایی های مستحبّی خدمتتان عرض کردم و هم جلسه سجده

شد، خدمتتان گفتم؛ که  ها، اذکاری گفته می ای بود و در آن سجده که بعد از آنها سجده

 کنم. آنها را تکرار نمی

 

 

                                                 

 .102 ص ،5 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدّث و 224 ص ،88 ج بحار، مجلسی، و 86 ص ،4 ج الشیعه، وسائل حرّعاملی، شیخ .11
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 ی شکر سجده ادب

ی  بهتر است همهطور که اشاره کردم،  ی شکر؛ همان در شکل و ترتیب ظاهری سجده

ی  در سجدهی واجب نماز باید بر زمین باشد، یعنی هفت موضع،  در سجده مواضعی که

هشت موضع  بیت اساس روایات هم گفتیم که دوستان اهل باشد. بربر زمین هم شکر 

ی  نهادند. در سجده بینی بود که آن را هم بر خاک می موضع هشتمدر سجده نماز دارند؛ 

ها هم روی زمین قرار بگیرند. در  این هشت موضع، مستحب است آرنجبر  شکر عالوه

ها، فقط کف دست بر زمین بود؛ ولی در  دادیم و از دست ی نماز واجب قرار نمی سجده

ی شکر خوب است که تمام دست، یعنی تمام بازو و کف روی خاک و زمین باشد؛  سجده

اش  به زمین نزدیک کند؛ یعنی سینهتواند خودش را  و حتّی بهتر این است که فرد تا می

فاصله بدهد که  قدری را به زمین نزدیک کند؛ حتّی بین محلّ سجده با محلّ پاهایش به

ی شکر هم روایاتی را نقل  اند و در مورد سجده در کتبی که اعمال مستحب را نقل کرده

ش به تمام ی وجود ند حتّی شکم به خاک بچسبد؛ تا این حد! یعنی همها هاند، گفت کرده

معنا در مقام تشّکر به خاک بیفتد. پس از اینکه پیشانی بر خاک نهاد، پیشانی را از خاک 

ی راست را بردارد؛  ی راست خود را بر خاک یا مهر بگذارد و سپس گونه دارد، گونه بر

ی چپش را بر خاک بگذارد. بعد، آن را هم از خاک بردارد و مجدّداً پیشانی را بر  گونه

 ی شکر کامل است.  ذارد. این ادب سجدهخاک بگ

جا بیاورید. عّلتش این است  ی شکر به گویند بعد از نماز دو سجده شاید شنیده باشید، می

 شود. ی شکری که گفتیم، دوبار پیشانی بر خاک نهاده می که  در سجده

 بخوانم. چند روایت در این زمینه
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هُ ذا اِ   انج ر ِعْ   ْبنُ   ُموسج   اكنج »فرمودند:  امام صادق دَّ ّتٰ يُلِْصقج خج جْنفجِتْل حج جْم ي َّلٰ ل نج ِِبلجْرِض  صج ْالجيْمج

ُه اْ  دَّ ج ِِبلجْرِض وج خج ، آن پیامبر بزرگوار اولوالعزم، وقتی نماز عمران بن موسی 12«لجيَْسج

ی چپ خود را بر خاک و بر زمین قرار  ی راست  و سپس گونه گذاشت، اوّل گونه می

 داد. می

جعا ٰٰ   هللاُ   اجْوحج »در روایت دیگری فرمودند:  امام صادق متعال به  خدای «  ُموسٰ    ِا ٰٰ   ع

جْدرِ »وحی فرمود:  عمران بن موسی َج ِمنْ  اي ُموسٰ  یاج ع ْبُت ِم  ِلمج انْتججج َج ِللَكج فجْيُت لِْق  وج اْصطج ای  «خج

برای اینکه با تو مکالمه یدم و خاطر تو را از میان مخلوقاتم برگز دانی به چه موسی! می

گفتند(.  اهلل هستند و با خدا سخن می کلیم انتخاب کردم؟ )چون حضرت موسی ،کنم

بي » دانم چرا مرا انتخاب  عرض کرد: خدایا! پروردگار من! نمی حضرت موسی «قالج ل اي رج

[ هللاُ »کردی.  جْيهِ فجاجْوحج ]فجقالج به  متعال خدای وحی کرد )یا به موسی متعال خدای « ِال

لجْعُت ِا ٰج اْ  ِاىني »فرمود(  موسی جواُضعاً  ِٰ  ]اجحداً[ اجِجْد عجلجْيهجا لجْرِض فجلجْ اطَّ دَّ ع َج  اجشج به این خاطر  «ِمْْ

که من به زمین و زمینیان توجّه کردم، در بین مخلوقاتم احدی را نیافتم که تواضعش 

یشترین و شدیدترین تواضع را در پیشگاه من داشتی. برای من، بیش از تو باشد. تو ب

رَّ ُموسٰ » اهلل قرار دادم. علّت این تواضعت، تو را به پیامبری انتخاب کردم و کلیم به ساِجداً  فجخج

يِْه ِف الّتُّ  دَّ فَّرج خج ُّالً  اِب ِوج عج ل جذج ِ     ع لَّ  لِِلَّ زَّ وج جج يه[ عج ب یل تواضعت تو را دل وقتی خدا فرمود به «]ِمُْْه ِلرج

به سجده افتاد و در مقام تذلّل در برابر خدای عزّوجل دو  انتخاب کردم، موسی

جْيِه ْوحج هللاُ فجاج »اش را هم به خاک گذاشت؛  گونه َج  اي ُموسٰ  ِال ْاسج متعال به او وحی  خدای« ِاْرفجْع رج

كج عجَٰل وج اجِمرَّ » کرد که ای موسی! سرت را از سجده بردار. جدج ْوِضعِ ي و دستت را به  «َُسُوِدكج  مج

                                                 

 .818 ص ،8 ج وافی، کاشانی، فیض و 882 ص ،1 ج الفقیه، یحضره ال من صدوق، و 11 ص ،4 ج الشیعه، وسائل حرّعاملی، شیخ .12
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 ما که سرمان را رویمحلّی که بر آن سجده کرده بودی، به آن قسمت از زمین، بکش )

َج »بکشیم(  گذاریم؛ دستمان را به مهر مهر می ْجج ْح ِِبا وج و با آن دست، صورتت را  «وج اْمسج

جْتُه ِمْن »مسح کن.  َج وج ما انل ِن جدج رسد را هم مسح کن؛ چرا؟  ستت میجا از پیکرت که د و هر «ب

َُّه ِشفاٌء ]اجماٌن[ ِمْن ُُكي ُسقْ » ة  م  وج داء  وج آفجة  وج عفجِان ی  زیرا این عمل تو سبب شفا یافتن از همه 13«اهج

شود. این روایات ادب سجده کردن در  ها می ها، اختالالت و ناراحتیها، دردها، آفت بیماری

 د.ده ی شکر را به ما یاد می سجده

ُسولُ   قالج » است. اکرم روایت دیگر، حدیثی از پیغمبر ِت قجَضج اج   ما ِمنْ    هللاِ   رج د  ِمْن ُامَّ حج

ال سج الصَّ ْبهجتجُه ِبيجِدِه حج ةج ُُثَّ مج ْمُد ل ِالٰٰـهج ِاّل اجنْتج عاِلُم الُْيْمىٰن ُُثَّ قالج اللّـٰجج ِج ج الْ ِة ُهمَّ َلج هادج اجْذِهْب  ُهمَّ اللّـٰالْغجْيِب وج الشَّ

نج  جطج هجرج ِمْْها وج ما ب ج ما ظج نج وج الْهجمَّ وج الِْفَتج زج ِج نَّا الْ اجلج   عج فرمودند:  اکرم پیغمبر 14«ِالّ اجْعطاُه هللُا ما سج

اش را جا بیاورد؛ سپس با دست راست خود، پیشانی احدی نیست که نماز واجبش را به

توان فهمید که احتمااًل بعد از اینکه به خاک و مهر  می مسح کند )با استفاده از روایت قبل

اش را مسح کند(؛ و بعد بگوید: خدایا! حمد و ستایش سزاوار و دست کشید، پیشانی

ها و هم از آشکارها  ی توست. هیچ معبودی جز تو نیست. تویی که هم از پنهانی شایسته

آنچه آشکار و یا پنهان است، همه را از  ها، ها و فتنه ها، غصّه ی اندوه خدایا! همه خبر داری.

کند، مگر اینکه  ی نمازگزار این کار را نمی بنده فرمودند: اکرم ما برطرف کن. پیغمبر

 کند.  آنچه را که خواسته است، خدا به او عطا می

                                                 

 .165 ص امالی، طوسی، و 199 ص ،88 ج بحار، مجلسی، و 10 ص ،4 ج الشّیعة، وسائل 186 ص ة،السنیّ جواهر حرّعاملی، شیخ .18
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در جمع اساتیدی که در جلسه در خدمتشان هستیم، بزرگواران روانشناس هم  چون

دارند، خوب   ی شبیه افسردگیها ار افسردگی هستند؛ یا حالتکه دچهستند؛ به کسانی

شان بکشند است توصیه کنند بعد از نماز واجب، دستشان را روی مهر و سپس به پیشانی

ْمُد ل ِالٰٰـهج اللّـٰ»و همین دعا را بخوانند:  ِج ج الْ ِة  ُهمَّ َلج هادج نج وج  اجْذِهْب ُهمَّ اللّـِٰاّل اجنْتج عاِلُم الْغجْيِب وج الشَّ زج ِج نَّا الْ عج

نج  ْْها وج ما بجطج هجرج ِم ج ما ظج  .« الْهجمَّ وج الِْفَتج

از این روایات ادب و شکل سجده را یاد )روایت دیگری که آن هم شبیه این روایت است؛ 

ُجل   اجنَّ الّصاِدقج »( گیریم. می َج »به مردی فرمودند:  امام صادق «قالج ِلرج ج  « هجٌ   ِاذا اجصاب

ْوِضعِ »دار شدی؛   ای به سراغ تو آمد و غصّه وقتی غصّه كج عجَٰل مج جدج ْح ي دست خود را  «َُسُوِدكج  فجاْمسج

َج ِمنُُثَّ »ات را مسح کن.  ات بکش و محلّ سجده به محلّ سجده ْجِ كج عجَٰل وج جدج ْح ي جاِنِب   اْمسج

َج ِا ٰٰ جاِنِب  ْبهجِت ِ وج عجَٰل جج كج ْالجيَْسج دي كج  خج دي نِ اْ  خج سپس دستت را به صورتت بکش؛ منتهی به  «لجيْمج

ی چپ شروع کن، سپس دستت را به پیشانی، و در آخر به  این ترتیب که از طرف گونه

ي ل ِالـٰ  ِبْسِم هللاِ  ُُثَّ ُقلْ »ی راستت بکش.  گونه ِ ِة   الْغجْيِب   عاِلمُ  ِاّل ُهوج   هج اَّلَّ هادج ْْحـٰنُ وج الشَّ ِحیُ   الرَّ   ُهمج اللّـٰ  الرَّ

جال  الْغجمَّ   ىني عج   اجْذِهْب  نج ث زج ِج : به نام خدایی بگو، سه بار انجام دادیبعد از اینکه این کار را  15«ثً وج الْ

که جز او معبودی نیست و بر پنهان و آشکار آگاه است. خدایی که هم رحمتش گسترده 

شود.  اش شامل حال مؤمنان می ی خلق را در برگرفته و هم رحمت ویژه است و همه

بود که به  ای از امام صادق خدایا! این غم و اندوه را از من برطرف کن. این توصیه

آن غم و اندوه  ؛این کار را انجام بده ،سراغت آمدبه ی فردی فرمودند هر وقت غم و اندوه

 شود. برطرف می

                                                 

 .1628 ص ،9 ج وافی، کاشانی، فیض و و 881 ص ،1 ج الفقیه، یحضره ال من صدوق، و 18 ص ،4 ج الشیعه، وسائل حرّعاملی، شیخ .15
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العاده فضیلت دارد.  وقی شکر این است که گریستن در سجده، ف از آداب سجده همچنین

این  ،از جملهم؛ ا ه های آن را خدمتتان عرض کردی نماز برخی از روایت در بحث سجده

بج »است. حضرت فرمودند:  از امام باقر که مالحظه بفرمایید روایت را ْبُد   ما يجُكونُ   اجْقرج الْعج

ِب   ِمنج  لج   الرَّ زَّ وج جج جْبِک [ ك  ساِجٌد ِب ُهوج  وج   عج کامالً جایی که بنده به خدا بسیار نزدیک است و  16«]ي

گرید. لذا گریستن در  وصل است؛ هنگامی است که در سجده است و می خدای عزّوجلبه 

 ای دارد.العاده سجده هم  فضیلت فوق

 جا بیاوریم؟ ی شکر را به در چه مواردی باید سجده

ی  به سجدهکر منحصری ش ی شکر اضافه کنم که سجده این نکته را هم در بحث سجده

 توان وقت می هر ی شکر مستقالًّ یک عبادت است و بعد از نماز واجب نیست. خود سجده

زمان توفیق طاعت و عمل خیری نصیب انسان شد؛ کار خوب و  آن را انجام داد؛ لذا هر

رحمی موفّق شد؛ به انسان نیازمندی کمک کرد؛ عبادتی انجام  ی خیری انجام داد؛ به صله

دست آورد؛ از یک لغزشگاه بزرگ گناه به سالمت عبور  یا توفیق ترک معصیتی را به داد؛

خاطر آورد و به نظرش رسید؛ یا هر  وقت نعمتی را که خدا به او داده است، به  کرد؛ یا هر

وقت بالیی از او گذشت؛ نقمتی از او عبور کرد و با او تماس نگرفت و دید از چه خطر  

جا  ی شکر به خاطرش آمد، خوب است سجدهگونه امور به وقت این  بزرگی رهیده است؛ هر

 و اولیای خدا است.  ی هدی ، ائمّهاکرم بیاورد. این سنّت پیامبر

                                                 

 .54 ص ،12 ج  العقول، مرآة ی،مجلس و 45 ص ،4 ج الشیعه، وسائل حرّعاملی، شیخ و 088 ص ،2ج کافی، کلینی، .16
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ای نیست که  گونهی شکر را خدمتتان عرض کردیم؛ ولی اگر شرایط به شکل کامل سجده

تری،  مراتب خفیففرد در آن لحظه به خاک بیفتد و به شکل کامل سجده کند؛ با 

 ی شکر را ترک نکند. سجده

 اجازه دهید دو روایت بخوانم. 

ْْيِ   ْبنج   عجَِلَّ   اجیب  ِانَّ »فرمودند:  امام باقر سج ُِ جدج   الْ ةج هللِا عجلجْيِه ِالّ َسج كجرج ِنْعمج پدرم  «ما ذج

سجده آوردند؛ مگر اینکه  خاطر نمیهیچ نعمتی را به ،حسین، امام سجّاد بن  ّعلی

جدج »کردند.  می لَّ ِفيها َُسُوٌد ِالّ َسج زَّ وج جج جًة ِمْن ِكتاِب هللِا عج اج آي ای از قرآن را هم   و هیچ آیه «وج ل قجرج

فجعج وج ل »کردند.  خواندند؛ مگر اینکه سجده می نمی ای به سجده شده باشد، که در آن اشاره دج

ْنُه ُسوءً  جعا ٰٰ عج جدج  هللُا ع ْشاُه اجْو كجْيدج اكئِد  ِالّ َسج متعال هیچ اتّفاق بدی که حضرت از آن  و خدای «َيج

کرد،  یا کید و مکر انسان فریبکاری را از ایشان برطرف نمی، ترسیدند پروا داشتند و می

الة   وج ل فجرجغج ِمنْ »کردند.  سجده می خاطر آن، در مقام تشکّر به مگر اینکه امام سجّاد صج

جدج مج  ة  ِالّ َسج  وج ل»کردند.  شدند، مگر اینکه سجده می از هیچ نماز واجبی فارغ نمی و« فُروضج

جدج ْصاللِ ُوفيقج ِ جْْيج اثْنجْْيِ ِالّ َسج شان تیره شده است،  شدند بین دو نفر که رابطه و موّفق نمی «ح  ب

ر آن توفیق، سجده خاط آشتی برقرار کنند و آنها را با هم آشتی دهند، مگر اینکه به

و وج اكنج اج »فرمودند:  کردند. سپس امام باقر می يعِ مج ِ ُجوِد ِف َجج جُر السُّ وِدهِ ث قدری  و به «اِضعِ َُسُ

های سجود ایشان  کردند که اثر سجده کردن در تمام موضع سجده می امام سجّاد

های شصت  انگشتها، سر زانوها، سر  مشاهده بود. در پیشانی، روی بینی، کف دستقابل

کردند، حالت پوست تغییر  حضرت بسیار سجده می علّت اینکه ی اینجاها، به پاها، در همه

فجُسمي ج »ای بود که معلوم بود اثر سجده است. سپس فرمودند:  گونه کرده؛ سفت شده و به
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َِلج  ّجادج َِّلٰ ن نام نامیده شود و به ای سجّاد گفته می العابدین علّت اینکه به امام زین 17«السَّ

ی اینکه در  دادند. این روایت در زمینه انجام می های فراوانی بود که ایشان سجده  اند، شده

 هایی باید سجده شود. چه مواردی و به چه مناسبت

ْع »است. حضرت فرمودند:  روایت دوم از امام صادق لَّ فجلْيجضج زَّ وج جج ةج هللِا عج ُدُُكْ ِنْعمج كجرج اجحج ِاذا ذج

دَّ  اِب ُشْكراً ِللِ   هُ خج خاطر  های خدای عزّوجل را به وقتی هریک از شما یکی از نعمت «عجَلج الّتُّ

ْع فجِاْن اكنج راِكباً فجلْيجْْنِْل »خود را بر خاک بگذارد؛   ی در مقام تشکّر از خدا گونه آورد، باید فجلْيجضج

ُه عجَلج الّتُّ  دَّ اسب و شتر بوده است؛ ولی  "مرکب"اگر سوار بر مرکب است؛ )آن روزها  «اِب خج

جْم  وج ِانْ »امروز اتومبیل است.( پیاده شود و در مقام تشّکر از خدا گونه را بر خاک بگذارد.  ل

ةِ  هْرج وِل ِللشُّ ُ جْقِدُر عجَلج الْنُّ جا  ی شکر به اگر دید قدرت یا امکان اینکه پیاده شود و سجده «يجُكْن ي

شد، نوعی  خاطر اینکه نوعی شهرت ایجاد می نبود؛ بهبیاورد را ندارد؛ اگر امکانش 

نمایی نکرده باشد، این کار را  خاطر اینکه مقّدس نما شدن بود و او به خودنمایی و انگشت

ی شکر( در بین  ی روایات دیگری که داریم، چون این سّنت )سجده کرد، یا به قرینه نمی

گونه ملتزم نیستند؛ اگر کسی  سنّت، اینسّنت و پیروان خلفا به این  شیعه رایج است و اهل

 داد، ممکن بود لو برود؛ یعنی توسّط حکومت خلفا را در عَلَن انجام می ی شکر سجده

آمد که  وقتی شرایطی پیش می شود؛ لذا در بعضی روایات داریم که ائّمه شناسایی 

د، دستشان را های دیگری بودن برشان انسان و  کنند؛ امّا دور  ی شکر خواستند سجده می

آوردند،  ی اینکه دلم درد گرفت، سرشان را پایین می بهانه گذاشتند؛ به می روی شکمشان

                                                 

  .288 ص ،1ج الشرائع، علل صدوق، و 6 ص ،06 ج بحار، مجلسی، و 21 ص ،4 ج الشیعه، وسائل حرّعاملی، شیخ .14
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خواستند لو  در جمع بودند؛ ولی می 18کردند. کردند و سرشان را بلند می می ی شکر سجده

هم به این معنا  "شهرت" آوردند. ممکن است می خاطر سرشان را پایین چه نروند؛ که به 

نوعی خودنمایی و  معنا و عبادت و ی شخص خیلی اهلمنزلهنما شود به که انگشتباشد 

کرده باشد و هم به این اعتبار که توسّط پیروان مکتب خلفا شناسایی شود.  طلبی شهرت

ُه عجَلٰ »گونه بود که امکان نداشت؛ اگر سوار اسب است؛  فرمودند: اگر این دَّ ْع خج بُوِسهِ  فجلْيجضج  «قجرج

پیاده  بگذارد و از اسب یی دارد. سر خود را روی همان برآمدگی زین برآمدگیجلوی 

تعبیر زمان ما دهد، همین کار را کند. به ای است که امکان نمیگونه نشود. اگر شرایط به

خود را  ی اگر پشت فرمان بود؛ ماشینش را کناری متوقّف کند و در مقام تشکّر، سر و گونه

دست راننده نشسته است، سرش را روی داشبورد  ذارد و اگر بغلبگ روی فرمان اتومبیل

جْم »بگذارد.  ُه عجَلٰ وج ِاْن ل دَّ ْع خج جْقِدْر فجلْيجضج پذیر نیست؛ کف ؛ امّا اگر دید این کار هم امکان«كجفيهِ  ي

ِد » دست خود را باال بیاورد و پیشانیش را روی آن بگذارد. مج ِْ مج ُُثَّ لْيج در  19«عجلجْيهِ  هللاج عَٰل ما اجنْعج

مرکبش  نزی  یک از این سه شکل، چه سر خود را بر خاک نهاد؛ چه بر برآمدگی هر

متعال را در قبال نعمتی که به  چه برکّف دستش قرار داد؛ حمد و سپاس خدای گذاشت و

 جا بیاورد. به او عنایت فرموده است،

سجده عرض کردیم، ی نماز، در بحث فضیلت طوالنی بودن  روایاتی که در باب سجده

بعد از نماز صبحشان که  داریم که بعضی از ائمّه اینجا هم جاری است؛ لذا روایاتی
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داشتند؛  ی شکر برمی گذاشتند، با صدای اذان ظهر سر از سجده ی شکر می سر به سجده

  20ی شکر بودند. حضرت چهار، پنج ساعت، شاید هم بیشتر در سجده یعنی

ی شکر  یم، خوب است شخص نمازگزاری که سر به سجدهی شکر دار در روایات سجده

اش ی شکر خود برای مؤمنین، برای خواهران و برادران ایمانی گذاشته است، در سجده

  21متعال برای آنها خیر بطلبد.دعا کند و از خدای

دیگر از تعقیباتی که  به همین بسنده کنیم. پس یکی ی شکر اجازه دهید در بحث سجده

 است. نماز بعد ازجا آوردن در تعقیبات   ی شکر به ی دارد، سجده العاده فضیلت فوق

 

لي عجَلٰ  مْ  اجللّـٰـهُمَّ صج ُ جج يْل فجرج د  وج َعج مَّ ِج د  وج آِل ُم مَّ ِج  ُم

 

                                                 

 ج بحار، مجلسی، و 9 ص ،4 ج الشّیعة،وسائل ،حرّعاملی و 284 ص ،88 ج بحار، مجلسی، و 9 ص ،4 ج الشّیعة،وسائل ،حرّعاملی .24

 و 184 ص ،2 ج ،اخبارالرّضاعیون صدوق، و 219 ص ،88

 مجلسی، و 828 ص ،8 ج ی،واف کاشانی،فیض و 882 ص ،1 ج الفقیه،یحضرهالمن صدوق، و 14 و 8 ص ،4 ج الشّیعة،وسائل ،حرّعاملی

 نوری، محدّث و 12 ص ،1 ج تفسیرالقمی، قمی، ابراهیمبنعلیّ و 281 ص ،2 ج ارشاد، د،مفی و 248 ص ،88 ج و 141 ص ،08 ج بحار،

  .156 ص ،5 ج الوسائل،مستدرک

 .294 ص االخالق،مکارم طبرسی، و 188 ص السّائل،فالح طاووس،بنسیّ و 211 ص ،88 ج بحار، ی،مجلس .21

  .58 ص ،8 ج سفینةالبحار، قمی،محدّث و 182 ص عدّةالدّاعی، حلّی،فهدابن و 221 ص ،80 ج بحار، مجلسی،


