ب ِْس ِم ِ
هللا َّالر ْْحـ ِٰن َّالر ِح ِی
تعقیبات نماز
در بحث تعقیبات نماز تاکنون به پنج موضوع پرداختهایم .ابتدا کلیّاتی را در باب تعقیبات
خدمتتان عرض کردیم؛ سپس وارد انواع تعقیبات شدیم؛ تکبیرات اختتامیه ،تسبیحات
حضرت زهرا

 ،دعا و قرآن ،چه آیات و چه سورهها را در تعقیبات خواندن ،عرض

کردیم و امروز وارد ششمین عنوان در بحثهای تعقیبات میشویم.
مبحث سجدهی شکر
اهمّیّت سجدهی شکر

یکی دیگر از تعقیبات ،سجدهی شکر است .در روایات تأکیدهای فوقالعادهای بر سجدهی
شکر شده است .در توقیعی که از امام عصرارواحنافداه برای عبداهللبنجعفرحِمیَری وارد شده

است ،عبارت خیلی قابل توجّه است .حضرت فرمودند « :جَسْدج ُة ُّ
الس ج َِن جو اج ْو ججبِها»
الش ْك ِر ِم ْن اجلْ جز ِم ُّ

1

سجدهی شکر از ضروریترین اعمال مستحب و از واجبترین و مورد تأکیدترین
سنّتهای پسندیدهی الهی است.
سجدهی شکر هم به اعتبار سجده بودن و هم به اعتبار شکر اهمّیت فوقالعادهای دارد .هر
دوی اینها را مفصّل خدمتتان عرض کردهایم .در مقارنات نماز ،در بحث سجده ،روایات را
مفصّل خواندیم و نکاتی را در اسرار عرفانی سجده خدمتتان عرض کردیم؛ که دیگر به
آنها نمیپردازیم .پس هم بهلحاظ اینکه سجده است و هم بهلحاظ اینکه این سجده در
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مقام شکر و سپاسگزاری بهجا آورده میشود ،بسیار فوقالعاده است .در زمینهی شکر هم
در بحثهای مختلفی ،از جمله مباحث کتاب شرابطهور و مباحث مصباحالهدی،
بهصورت مشروح سخن گفتهایم؛ که عزیزان حتماً مراجعه کردهاند و اگر مکرّر هم مراجعه
بفرمایند ،قطع ًا مفیدتر خواهد بود؛ 2لذا به بحث اهمیّت شکر هم نمیپردازم.
سجدهی شکر به قدری ارزشمند است که حتّی نقایصی که در نماز واجب و فریضه بوده
است و از طریق نوافل قابل برطرف شدن نیست ،را ترمیم میکند( .به بحث نوافل که
رسیدیم روایاتش را میخوانم؛ که نافله ترمیمکننده و تکمیلکنندهی نقصهایی است که
در فریضه و نماز واجب وجود داشته است ).ممکن است نقصهایی باشد که حتّی نافله هم
نمیتواند آنها را برطرف کند؛ روایت داریم که این نقصها ،فقط توسّط سجدهی شکر بعد
از نمازها قابل برطرف شدن است.
یک روایت آن را خدمتتان بخوانم؛ امام رضا

جعا ٰ
فرمودند« :اج َّلس ْجدج ُة ب ج ْعدج الْ جف ِريضج ِة ُش ْك ٌر ِ ِلل ع ٰ

ِذک ْ ُر ُه عج ج َٰل ما جوف َّ جق ج َُل الْ جع ْبدج ِم ْن اجدا ِء فج ِر ِيض ِة» سجدهی بعد از نماز واجب در مقام تشکّر از
خدایمتعال است برای اینکه بنده را موفّق کرده است فریضه را بهجا آورد .یعنی انسان
وقتی نماز واجبش را خواند ،میداند که من این نماز را با حول و قوّهی خودم نخواندم؛
خدا به من حول و قوّه داد؛ خدا به من فهم و وجدانی داد که این وجدان به من میگفت:
باید وظیفهی بندگیت را در پیشگاه خدا بهجا بیاوری؛ خداست که این فریضهی عظیم را
مقرّر کرد؛ به من آموخت و از طریق اولیایش در دسترس من قرار داد؛ خدا بود که توفیق
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به جا آوردن نماز واجب را به من داد؛ با توان ،توفیق و فهمی که خدا به من داد و با
هدایتی که خدا مرا کرد ،این نماز را خواندم و تمام این نماز را به خدا بدهکار هستم؛ لذا
از خدا تشکّر می کند .بعد از اینکه موفّق شد نماز واجبش را بخواند ،سر به سجدهی شکر
میگذارد و تشکّر میکند.

زی ِفيها ِم جن الْقج ْولِ اج ْن يُقا جل ُش ْكراً ِِلل ُش ْكراً ِِلل ث ج ج
الث جم ّرات»:
بعد حضرت فرمودند « :جو اجد ْٰىن ما ُ ُْي ٰ
کمترین چیزی که در مقام سجدهی شکر پذیرفتنی است و در پیشگاه الهی مورد قبول

قرار میگیرد ،این است که فرد سر به سجده که میگذارد ،سهبار بگویدُ « :ش ْكراً ِ ِ
لل» .در
سجدهی شکر این حدّاقل است .راوی میگویدُ « :قلْ ُت فجام جم ْع ٰىن قج ْو ِ َِل ُش ْكراً ِ ِ
لل» خدمت
علیّبنموسیالرّضا

چیست؟ «قا جل

عرض کردم معنای « ُش ْكراً ِ ِ
لل» که فرد در سجدهی شکر میگوید،
ي ج ُق ُ
الس ْجدج ُة ِم يِّن ُش ْك ٌر ِ ِلل ع َّجز جو جج َّل عج َٰل ما جوف َّقج ِىن ج َُل ِم ْن ِخدْ جم ِت ِه جو اجدا ِء فج ْرائِ ِض ِه»
ول ه ٰـ ِذ ِه َّ

حضرت فرمودند :او با « ُش ْكراً ِ ِ
لل» که در سجدهی بعد از نمازش میگوید ،بیان میکند که
ل است؛ بهخاطر توفیقی که به من داد تا
این سجده تش ّکری از جانب من ،از خدای عزَّوج َّ

خدمت او را بهجا آورم و فریضهای را که بر من مقرّرکرد ،انجام دهم و بگزارم « .جو ُّ
الش ْك ُر
ب ِل يلزاي جد ِة» در ادامه حضرت فرمودند :شکر هم که سبب افزونی نعمت است .به قول
ُموجِ ٌ
شاعر« :شکر نعمت نعمتت افزون کند».
خدایمتعال فرمود« :ل ج ِ ِْئ جش جك ْر ُ ُْت جل ِزيدج ن َّ ُ ْك» 3اگر تشکّر کنید ،من زیاد میکنم و افزونی
میبخشم« .ل ج ِ ِْئ جش جك ْر ُ ُْت جل ِزيدج ن َّ ُ ْك» تشکّر سبب افزونی میشود؛ چون وقتی کسی چیزی به
کسی داد ،اگر آن فرد ،قدر این داده را دانست؛ یعنی هم دانست که چهچیز ارزشمندی به
 .8سورهی ابراهیم ،آیهی .4
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او داده شده است و هم دانست که فرد عطاکننده ،چه شخص بزرگوار و واالیی بوده است
که این چیز را به او عطا کرده است؛ موجب ترغیب عطاکننده به عطاهای بعد میشود.
چون « ُش ْک ُر الني جع ِم جد ْر ُک الني جع ِم جو ُش ْک ُر الْ ُم ْن ِع ِم جد ْر ُک الْ ُم ْن ِع ِم» هدیهای که شما به کسی میدهید؛ اگر
دیدید او قدردان است ،یعنی اگر هم قدر و ارزش عطایی که شما کردید را بداند؛ هم
ارزش و منزلت شما را بشناسد؛ مثالً من کتابی به شما هدیه کردم؛ دیدم شما این کتاب
را با عالقه و دقّت خواندید ،این برای من انگیزه میشود که کتاب دوم را به شما بدهم؛ امّا
اگر کتاب اوّل را دادم ،ولو شما به زبان هم بگویید خیلی ممنونم؛ سپاسگزارم؛ امّا کتاب را
گوشهی کتابخانهتان بگذارید ،هیچوقت هم نخوانید؛ وقتی من میبینم با کتابی که به شما
دادم ،اینگونه رفتار کردید ،کتاب دوم را نخواهم داد؛ پس «ل ج ِ ِْئ جش جك ْر ُ ُْت جل ِزيدج ن َّ ُ ْك» اگر از
نعمتی که خدا به شما داد تشکّر کردید ،خدا آن را افزونی میبخشد.
این یک نکتهی «ل ج ِ ِْئ جش جك ْر ُ ُْت جل ِزيدج ن َّ ُ ْك» بود؛ نکتههای فراوان دیگری است که در مبحث شکر
کتاب "شرابطهور" مفصّل عرض کردهایم .عزیزان میتوانند به آن کتاب و شرحی که بر
آن ،در قالب فایل صوتی در دسترسشان قرار دارد ،مراجعه کنند.
حضرت رضا

4

فرمودند « :جو ُّ
ب ِل يلزاي جد ِة» اکنون که تو از خدا برای توفیق خدمت
الش ْك ُر ُموجِ ٌ

و عبادتی که به تو داد ،تشکّر میکنی ،این تشکّر تو سبب میشود خدا در وادی عبادت و

الصال ِة ع ج ْق ِصرٌ لج ْم
اكن ِف َّ
بندگی خود ،توفیق بیشتری به تو عطا کند .بعد حضرت فرمودند« :فج ِا ْن ج
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الس ْجدج ِة» 5این همان نکتهای بود که عرض کردم .حضرت فرمودند :اگر در
ي ج ِ َِّت ِِبلنَّوا ِف ِل ج َُّت ِِب ٰـــ ِذ ِه َّ
نماز واجبی که فرد خواند ،تقصیر ،کوتاهی یا کاستییی باشد که با بهجا آوردن نمازهای
نافله هم قابل برطرف شدن و تکمیل نیست ،سجدهی شکر آنها را تکمیل میکند و از
نماز واجب رفع نقص مینماید.
روایت دیگر در باب سجدهی شکر از امام صادق

است .حضرت فرمودند « :جَسْدج ُة ُّ
الش ْك ِر

واجِ بج ٌة عج ج َٰل ُ ي
ُك م ُْس ِل» تعابیر خیلی عجیب است .هم در عبارت توقیع حضرت

بقیةاهللارواحنافداه

که برایتان خواندم ،تعبیر « جو اج ْو جج ِبهجا» شده بود و هم در این روایت ،امام صادق

فرمودند

سجدهی شکر بر هر مسلمان "واجب" است« .ع ِ ُُِّت ِِبا جصالع ججَ» با سجدهی شکر ،نمازت را
تکمیل و نقصهای آن را برطرف میکنی « .جو تُ ْر ِض ِِبا جرب َّ جَ» و از رهگذر سجدهی شکر،
رضایت خدا را نسبتبه خودت حاصل و کسب میکنی « .جو ع ج ْع جج ُب الْ جمالِئِ جك ُة ِم ْْ جَ» و مالئکه

هم از کار تو به شگفت میآیند و تعجّبزده میشوند .بعد حضرت فرمودند « :جو ِا َّن الْ جع ْبدج ِاذا
جص ّ َٰل ُ َُّث جَسجدج جَسْدج جة ُّ
جاب ب ج ْ جْي الْ جع ْب ِد جو ب ج ْ جْي الْ جمالِئِ جك ِة» وقتی بندهای نماز
الش ْك ِر فجتج جح َّالر ُّب ع ججباركج جو ع جعا ج ٰ الْ ِِ ج
میگذارد و بعد از نمازش سجدهی شکر بهجا میآورد ،خدا حجاب و پرده را بین بندهای
که سجدهی شکر بهجا میآورد و مالئکه کنار میزند و کاری میکند که مالئکه مُشرِف

شوند و این بنده را در حال سجده ببینند« .فج جي ُق ُ
ول اي جمالِئِ جك ِت ُان ُْظ ُروا ِا ٰ ٰ جع ْب ِدی اجد ّٰى فج ْر ِض جو اج ج َُّت
جعهْ ِدی ُ َُّث جَسجدج ِ ٰ ُش ْكراً عج َٰل ما اجن ْ جع ْم ُت ِب ِه عجل ج ْي ِه» خدایمتعال بندهای را که در حال سجدهی شکر
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است ،به مالئکه نشان میدهد و میفرماید :ای مالئکهی من! به این بندهی من نگاه کنید؛
نماز واجبی را که برایش مقرّر کردم ،بهجا آورد و عهدی را که با من داشت ،که فرمانم را
ببرَد ،به تمام و کمال به منصّه ی ظهور گذاشت و انجام داد؛ اکنون هم سجده کرده است

و بهخاطر نعمت توفیق عبادتی که به او دادم ،از من تشکّر میکند « .جمالِئِ جك ِت ما ذا ج َُل ِع ْن ِدی»
ای مالئکهی من! بگویید او در قبال این عملی که انجام میدهد ،چه پیش من دارد؟ و من

چه به او بدهم؟ «قا جل

فجتج ُق ُ
ول الْ جمالِئِ جك ُة اي جربَّنا جر ْ جْح ُت جَ» امام صادق

فرمودند :مالئکه به

خدایمتعال عرض میکنند :ای پروردگار ما! رحمت خودت را شامل حال این بنده کن.

« ُ َُّث ي ج ُق ُ
جعا ٰ ُ َُّث ما ذا ج َُل» خدای تبارکوتعالی بعد از اینکه آنها گفتند رحمتت را
ول ا َّلر ُّب ع ججباركج جو ع ج ٰ
به او بده ،به مالئکه می فرماید :بعد از اینکه رحمتم را نصیب او کردم ،چه به او بدهم؟

«فجتج ُق ُ
ول الْ جمالِئِ جك ُة اي جربَّنا ججْ َّ ُت جَ» مالئکه عرض میکنند :عالوهبر رحمتت ،بهشتت را هم نصیب
این بنده کنَُّ ُ « .ث ي ج ُق ُ
جعا ٰ ُ َُّث ما ذا» بعد خدای تبارکوتعالی میفرماید :بسیار
ول َّالر ُّب ع ججباركج جو ع ٰ
خوب؛ بهشتم را هم دادم ،پس از آن به این بنده چه بدهم؟ «فجتج ُق ُ
ول الْ جمالِئِ جك ُة اي جربَّنا ِكفاي ج ُة ُمهِ يم ِه»
مالئکه عرض میکنند :خدای بزرگ! ای پروردگار ما! همهی امور مه ّم او را کفایت کن؛
همهی نیازهای او را تأمین کن؛ همهی مشکالت او را حل کن و هر مسئلهای دارد ،برایش

تأمین کن« .فج جي ُق ُ
جعا ٰ ُ َُّث ما ذا» خدای تبارکوتعالی میفرماید :اگر این کار را
ول َّالر ُّب ع ججباركج جو ع ٰ
هم کردم ،بعد از آن برای این بنده چهکار کنم؟ «قا جل

» امام صادق

فرمودند « :جو ل

ش ٌء ِم جن الْخ ْ ِجر ِالّ قال ج ْت ُه الْ جمالِئِ جك ُة» هیچچیز خیر و خوبی باقی نمیماند ،مگر اینکه مالئکه
ي ج ْب ٰقى ج ْ
میگویند آن را هم به او بده و خدایمتعال دوباره میفرماید :این را هم دادم؛ دیگر به او

چه بدهم؟ مالئکه همهی خیرات را میگویند« .فج جي ُق ُ
جعا ٰ اي جمال ِِئ جك ِت ُ َُّث ما ذا» بعد
ول ُ
هللا ع ججباركج جو ع ٰ
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از اینکه هرچه خوبی و چیز خوب بود را مالئکه گفتند خدایا! آن را به این بنده بده؛ بعد

دوباره خدا میفرماید :بعد از آن چه؟ دیگر چه به این بندهام بدهم؟ «فجتج ُق ُ
ول الْ جمالِئِ جك ُة جربَّنا ل ِع ْ جل
لجنا» مالئکه عرض میکنند :پروردگار ما! ما چیز دیگری بلد نیستیم! هر چه خوبی بود،

گفتیم! و شما هم فرمودید :اینها را دادم ،بعدش چه بدهم؟ ما چیزی نمیدانیم! «قا جل
فج جي ُق ُ
جعا ٰ اج ْش ُك ُر ج َُل جكام جش جك جر ِ ٰ جو ُا ْقب ُِل ِال ج ْي ِه ِب جفضْ َِل جو ُا ِري ِه جو ْ ِ
جی » 6وقتی مالئکه میگویند:
ول ُ
هللا ع ججباركج جو ع ٰ
ما چیزی نمیدانیم و بلد نیستیم؛ خدای تبارکوتعالی میفرماید :ای مالئکهی من! بدانید
همانطور که این بنده از من تشکّر میکند ،من هم از او تشکّر میکنم( .اینکه تشکّر خدا
از بنده یعنی چه؟ بحث مفصّلی است ).همانطور که او مرا شکر میکند ،من خدا هم
شکر این بنده را بهجا میآورم و با فضل خودم به او رو میکنم؛ یعنی از وجههی فضل و

تفضّل به او توجّه میکنم و فوق استحقاق او به او عطا میکنم « .جو ُا ِري ِه جو ْ ِ
جی » و وجه خودم
را هم به او نشان میدهم و توقیق دیدار ،لقاء و مشاهدهی وجه خودم را هم ،نصیب او
میکنم .این روایت خیلی فوقالعاده است .نشان میدهد که سجدهی شکر چه عمل
برجسته و عظیمی است؛ اینکه کسی بعد از نماز واجبش ،سر به سجدهی شکر بگزارد و از
خدایمتعال بابت توفیق عبادتی که نصیب او کرده است ،تشکّر کند.
روایت دیگر هم از امام صادق

است .حضرت فرمودند « :جم ْن جَسجدج جَسْدج جة ُّ
الش ْك ِر جو ه جُو ُمتج جوضي ٌئ»

جْش جصلجوات جو جمحا
کسیکه سجدهی شکر بهجا بیاورد ،درحالیکه وضو دارد؛ « جكتج جب ُ
هللا ج َُل ِِبا ع ْ ج

 .6طوسی ،تهذیباالحکام ،ج  ،2ص  114و حرّعاملی ،وسائلالشیعه ،ج ،4ص 6و مجلسی ،بحار ،ج  ،88ص  245و صدوق ،من
الیحضرهالفقیه ،ج  ،1ص .888
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جْش خجطااي ِعظام» 7خدایمتعال در قبال همین یک سجده ،برای او ده نماز ثبت
جع ْن ُه ع ْ ج
میکند ،اجر ده نماز را برای او مقرّر میکند و عالوه بر این ،ده گناه عظیم ،نه گناههای
معمولی ،بلکه از عظام ذنوب و از بزرگترین گناهان را هم از نامهی عمل آن بنده محو
میکند .این چند روایت در اهمّیّت سجدهی شکر کافی است.
نحوهی انجام سجدهی شکر

در سجدهی شکر،گفتن هیچ ذکری ضروری نیست؛ یعنی مقیّد به گفتن ذکری نیست .اگر
کسی در مقام شکر ،فقط پیشانی بر خاک بنهد ،کافی است .البتّه در حالت سجدهی شکر
بهتر این است که آنچه در سجدهی نماز مراعات میشد ،در اینجا هم مراعات شود؛ یعنی
هفت موضع سجده بر خاک گذاشته شود .البتّه چیزهای اضافهتری هم دارد ،که عرض
میکنم؛ ولی اینکه حتماً ذکری بگوید ،الزم نیست .اگر واقعاً حال روحی او اینگونه است
که در مقام تشکّر سر به خاک میگذارد و جبین بر خاک مینهد ،همین برای سجدهی
شکر کفایت میکند؛ یعنی به عمل او سجدهی شکر اطالق میشود؛ ولو هیچ ذکری در
سجده به زبان جاری نکرده است.

فضیلت دارد که در سجدهی شکر ذکرهایی گفته شود؛ مثل صدبار « ُش ْكراً؛ ُش ْكراً؛ ُش ْكراً»
گفتن؛ یا صدبار « جع ْفواً جع ْفواً جع ْفواً» گفتن؛ یا همانطور که در حدیث امام رضا

بود که

حضرت فرمودند :حدّاقل سهبار « ُش ْكراً ِ ِ
لل» گفتن .در این زمینه روایتهایی را بخوانم.

 .4صدوق ،منالیحضرهالفقیه ،ج  ،1ص  882و شیخحرّعاملی ،وسائلالشیعه ،ج  ،4ص  5و مجلسی ،لوامع صاحبقرانی ،ج  ،0ص .185
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امام رضا

فرمودندُ « :ق ْل ِف جَسْدج ِة ُّ
الش ْك ِر ِمائ ج جة جم َّرة ُش ْكراً ُش ْكراً جو ِا ْن ِشئْ جت جع ْفواً جع ْفواً» 8در

سجدهی شکر صدبار بگوُ « :ش ْكراً؛ ُش ْكراً» و اگر خواستی ،صدبار بگو « :جع ْفواً؛ جع جفواً»؛ یعنی هم
از خدا تشکّر میکنی و هم عذرخواهی میکنی که در نمازی که خواندی ،آنگونه که باید
ق نماز بود ،نتوانستی ادا کنی.
حقّ آن نماز را بهجا بیاوری ،بهجا نیاوردی و آنگونه که ح ّ
بابت نمازی که خواندی ،از خدا عذرخواهی میکنی.
روایت دیگر از امام صادق

است .حضرت فرمودندِ « :انَّام ي ْجس ُج ُد الْ ُم جص يَل جَسْدج ًة ب ج ْعدج الْ جف ِريضج ِة

جعا ٰ ِذ ْك ُر ُه ِفيها عج َٰل ما جم َّن ِب ِه عجلج ْي ِه ِم ْن اجدا ِء فج ْر ِض ِه [اجدا ِء ال جف ْريضج ِة] جو اجد ْٰىن ما ُ ُْي ِزی ِفيها ُش ْكراً ِ ِلل»
ِلي ْجش ُك جر ج
هللا ع ٰ
ثج ج
الث جم ّرات» 9نمازگزار بعد از انجام نماز واجب و فریضه در مقام تشکّر از خدایتعالی
سجده میکند و در سجده خدا را بهخاطر منّتی که بر او نهاد و توفیق بهجا آوردن نماز را
به او عطا کرد ،سپاس میگزارد .سپس حضرت فرمودند :کمترین چیزی از اذکار که در

سجدهی شکر پذیرفته است ،این است که سهبار بگویدُ « :ش ْكراً ِِلل»
ذکر دیگری که در سجدهی شکر بهجای « ُش ْكراً ِِلل» میتوان گفت « ،ج ْْحداً ِ
ِلل» است؛ صدبار
بگوید « :ج ْْحداً ِ ِلل؛ ج ْْحداً ِ
ِلل»؛ لذا روایت داریم که امام رضا

در سفری که بهسمت خراسان

میآمدند ،در نمازهایی که بین راه میخواندند ،در سجدهی شکر بعد از بعضی از آنها

صدبار « ُش ْكراً ِِلل» میگفتند و در سجدهی شکر برخی دیگر ،صدبار « ج ْْحداً ِ
ِلل» میگفتند.
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ذکر دیگری که برای سجدهی بعد از نماز در روایات توصیه شده است ،این است که فرد
سر به سجده میگذارد و سهبار این ذکر را میگوید« :اي اج ُلل اي جر ِّب ْه اي جس ييدا ُه» .در روایات
 .8صدوق ،منالیحضرهالفقیه ،ج  ،1ص  882و شیخحرّعاملی ،وسائلالشیعه ،ج  ،4ص  16و مجلسی ،بحار ،ج  ،88ص .194
 .9صدوق ،منالیحضرهالفقیه ،ج  ،1ص  888و شیخحرّعاملی ،وسائلالشیعه ،ج  ،4ص  5و فیضکاشانی ،وافی ،ج  ،8ص .858
 .14صدوق ،عیوناخبارالرّضا ،ج  ،2ص  181و شیخحرّعاملی ،وسائلالشیعه ،ج  ،0ص  55و مجلسی ،بحار ،ج  ،09ص .92
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داریم بعد از اینکه این سهبار را گفت ،از جانب خدایمتعال ندا میرسد :بندهی من چه
میخواهی؟ هرچه بخواهی ،در پیشگاه من برآورده است.

11

اگر فرد ،اهلمعرفت باشد،

اینجا جای این است که بگوید :خدایا! این نماز دستوپا شکستهی مرا قبول کن .من
میخواستم ادب بندگی تو را بهجا بیاورم؛ امّا نتوانستم؛ فهم ،شعور ،همّت و توانش را
نداشتم .از این نمازی که خواندم ،شرمندهام؛ امّا تو با بزرگواریت این نماز را بپذیر .بعد از
اینکه سهبار گفت« :اي اج ُلل اي جر ِّب ْه اي جس ييدا ُه» بگوید« :اي جم ْن ي ج ْق جب ُل الْي ِجسرج جو ي ج ْع ُفو ع ِجن ْال جك ِث ِر» ای خدایی
که چیزهای اندک را میپذیری و از عیبها ،ایرادها و لغزشهای خیلی بزرگ چشمپوشی

میکنی و آنها را میبخشی! « ِا ْق جب ْل ِم يىن الْي ِجسرج » این نماز کوچک و اندک مرا از من بپذیر « .جو
اع ُْف ع يجىن ْال جك ِثرج » و گناهان بزرگ مرا ببخش؛ یا ایرادهای بزرگی را که در همین نمازم بود،
ببخشِ « .ان جََّ اجن جْت الْغج ُف ُور َّالر ِح ُی» چرا که هرآینه تو خدای بخشایشگر ،بخشنده و مهربانی .این
هم ذکری است که در سجدهی بعد از نماز میتوان گفت.
اگر خاطرتان باشد ،هم در بحث مقارنات نماز ،بهمناسبت بحث سجده ،اذکاری را برای
سجدههای مستحبّی خدمتتان عرض کردم و هم جلسهی قبل ،در بحث دعا ،دعاهایی را
که بعد از آنها سجدهای بود و در آن سجدهها ،اذکاری گفته میشد ،خدمتتان گفتم؛ که
آنها را تکرار نمیکنم.

 .11شیخحرّعاملی ،وسائلالشیعه ،ج  ،4ص  86و مجلسی ،بحار ،ج  ،88ص  224و محدّثنوری ،مستدرکالوسائل ،ج  ،5ص .102
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ادب سجدهی شکر
در شکل و ترتیب ظاهری سجدهی شکر؛ همانطور که اشاره کردم ،بهتر است همهی
مواضعی که در سجدهی واجب نماز باید بر زمین باشد ،یعنی هفت موضع ،در سجدهی
شکر هم بر زمین باشد .براساس روایات هم گفتیم که دوستان اهلبیت

هشت موضع

در سجده نماز دارند؛ موضع هشتم بینی بود که آن را هم بر خاک مینهادند .در سجدهی
شکر عالوهبر این هشت موضع ،مستحب است آرنجها هم روی زمین قرار بگیرند .در
سجدهی نماز واجب قرار نمیدادیم و از دستها ،فقط کف دست بر زمین بود؛ ولی در
سجده ی شکر خوب است که تمام دست ،یعنی تمام بازو و کف روی خاک و زمین باشد؛
و حتّی بهتر این است که فرد تا میتواند خودش را به زمین نزدیک کند؛ یعنی سینهاش
را به زمین نزدیک کند؛ حتّی بین محلّ سجده با محلّ پاهایش بهقدری فاصله بدهد که
در کتبی که اعمال مستحب را نقل کردهاند و در مورد سجدهی شکر هم روایاتی را نقل
کردهاند ،گفتهاند حتّی شکم به خاک بچسبد؛ تا این حد! یعنی همهی وجودش به تمام
معنا در مقام تشکّر به خاک بیفتد .پس از اینکه پیشانی بر خاک نهاد ،پیشانی را از خاک
بردارد ،گونهی راست خود را بر خاک یا مهر بگذارد و سپس گونهی راست را بردارد؛
گونه ی چپش را بر خاک بگذارد .بعد ،آن را هم از خاک بردارد و مجدّداً پیشانی را بر
خاک بگذارد .این ادب سجدهی شکر کامل است.
شاید شنیده باشید ،میگویند بعد از نماز دو سجدهی شکر بهجا بیاورید .علّتش این است
که در سجدهی شکری که گفتیم ،دوبار پیشانی بر خاک نهاده میشود.
چند روایت در این زمینه بخوانم.
11

وس ْب ُن ِ ْعر جان
اكن ُم ج
فرمودند « :ج

امام صادق

َْس ِِب جل ْر ِض»
جو جخ َّد ُه ْا جلي ج ج
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موسیبنعمران

ِاذا جص ّ َٰل ل ج ْم ي ج ْن جف ِت ْل جح ّ ٰت يُلْ ِص جق خجدَّ ُه ْا جليْ جم جن ِِب جل ْر ِض
 ،آن پیامبر بزرگوار اولوالعزم ،وقتی نماز

میگذاشت ،اوّل گونهی راست و سپس گونهی چپ خود را بر خاک و بر زمین قرار
میداد.
وس» خدایمتعال به
در روایت دیگری فرمودند« :اج ْو جح ُ
جعا ٰ ِا ٰ ٰ ُم ٰ
هللا ع ٰ

امام صادق
موسیبنعمران

وس ِل جم انْتج جج ْب ُت جَ ِم ْن جخلْ ِق جو ْاص جط جف ْي ُت جَ ِل جلَك ِم » ای
وحی فرمود« :اج ع جدْ ِری اي ُم ٰ

موسی! میدانی به چه خاطر تو را از میان مخلوقاتم برگزیدم و برای اینکه با تو مکالمه
کنم ،انتخاب کردم؟ (چون حضرت موسی
«قا جل ل اي جر يب» حضرت موسی

کلیماهلل هستند و با خدا سخن میگفتند).

عرض کرد :خدایا! پروردگار من! نمیدانم چرا مرا انتخاب

هللا ِال ج ْي ِه» خدایمتعال به موسی
کردی« .فجاج ْو جح [فجقا جل] ُ
موسی

وحی کرد (یا خدایمتعال به

فرمود) « ِا يىن َّاطل ج ْع ُت ِا ج ٰ ْا جل ْر ِض فج ج ْل اججِ دْ عجل ج ْيهجا [اجحداً] اج جش َّد عجو ُاضعا ً ِ ٰ ِمْْ جَ» به این خاطر

که من به زمین و زمینیان توجّه کردم ،در بین مخلوقاتم احدی را نیافتم که تواضعش
برای من ،بیش از تو باشد .تو بیشترین و شدیدترین تواضع را در پیشگاه من داشتی.

وس ساجِ داً
بهعلّت این تواضعت ،تو را به پیامبری انتخاب کردم و کلیماهلل قرار دادم« .فجخ َّجر ُم ٰ
جو جعفَّ جر جخ َّديْ ِه ِف ُّالّت ِاب ِ ع ججذل ُّ ًال ِ َّ ِ
لِل [ ِم ْْ ُه ِل جربيه] ع َّجز جو جج َّل» وقتی خدا فرمود بهدلیل تواضعت تو را
انتخاب کردم ،موسی

به سجده افتاد و در مقام تذلّل در برابر خدای عزّوجل دو

وس ِا ْرفج ْع جر ْا جس جَ» خدایمتعال به او وحی
گونهاش را هم به خاک گذاشت؛ «فجاج ْو جح ُ
هللا ِال ج ْي ِه اي ُم ٰ

کرد که ای موسی! سرت را از سجده بردار « .جو اج ِم َّر يجدج كج عج َٰل جم ْو ِضع ِ ُ ُ
َسو ِدكج » و دستت را به
 .12شیخحرّعاملی ،وسائلالشیعه ،ج  ،4ص  11و صدوق ،منالیحضرهالفقیه ،ج  ،1ص  882و فیضکاشانی ،وافی ،ج  ،8ص .818
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محلّی که بر آن سجده کرده بودی ،به آن قسمت از زمین ،بکش (ما که سرمان را روی

مهر میگذاریم؛ دستمان را به مهر بکشیم) « جو ا ْم جس ْح ِِبا جو ْ ج
ج جَ» و با آن دست ،صورتت را
مسح کن « .جو ما انل ج ْت ُه ِم ْن بجدج ِن جَ» و هرجا از پیکرت که دستت میرسد را هم مسح کن؛ چرا؟

مان] ِم ْن ُ ي
ُك ُس ْقم جو داء جو آفجة جو عاهجة» 13زیرا این عمل تو سبب شفا یافتن از همهی
«فج ِان َّ ُه ِشفا ٌء [اج ٌ
بیماریها ،دردها ،آفتها ،اختالالت و ناراحتیها میشود .این روایات ادب سجده کردن در
سجدهی شکر را به ما یاد میدهد.
روایت دیگر ،حدیثی از پیغمبراکرم

است« .قا جل جر ُس ُ
ول ِ
هللا

ما ِم ْن اج جحد ِم ْن ُا َّم ِت قج جَض

الصال جة ُ َُّث جم جس جح جج ْبهج جت ُه ِب جي ِد ِه الْ ُي ْم ٰىن ُ َُّث قا جل اللّـٰ ُه َّم ج جَل الْ جِ ْم ُد ل ِال ٰٰـ جه ِا ّل اجن جْت عا ِل ُم الْغج ْي ِب جو َّ
الشها جد ِة اللّـٰ ُه َّم اج ْذ ِه ْب
َّ
هللا ما جساج جل» 14پیغمبراکرم
جعنَّا الْ جِ جز جن جو الْهج َّم جو الْ ِف ج جَت ما جظه ججر ِمْْها جو ما ب ج جط جن ِالّ اجعْطا ُه ُ

فرمودند:

احدی نیست که نماز واجبش را بهجا بیاورد؛ سپس با دست راست خود ،پیشانیاش را
مسح کند (با استفاده از روایت قبل میتوان فهمید که احتما ًال بعد از اینکه به خاک و مهر
دست کشید ،پیشانی اش را مسح کند)؛ و بعد بگوید :خدایا! حمد و ستایش سزاوار و
شایستهی توست .هیچ معبودی جز تو نیست .تویی که هم از پنهانیها و هم از آشکارها
خبر داری .خدایا! همهی اندوهها ،غصّهها و فتنهها ،آنچه آشکار و یا پنهان است ،همه را از
ما برطرف کن .پیغمبراکرم

فرمودند :بندهی نمازگزار این کار را نمیکند ،مگر اینکه

آنچه را که خواسته است ،خدا به او عطا میکند.

 .18شیخحرّعاملی ،جواهر السنیّة ،ص  186وسائلالشّیعة ،ج  ،4ص  10و مجلسی ،بحار ،ج  ،88ص  199و طوسی ،امالی ،ص .165
 .10مجلسی ،بحار ،ج  ،88ص  85و محدّثنوری ،مستدرکالوسائل ،ج  ،5ص  181و ابنحیّون ،دعائماالسالم ،ج  ،1ص .141
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چون در جمع اساتیدی که در جلسه در خدمتشان هستیم ،بزرگواران روانشناس هم
هستند؛ به کسانیکه دچار افسردگی هستند؛ یا حالتهای شبیه افسردگی دارند ،خوب
است توصیه کنند بعد از نماز واجب ،دستشان را روی مهر و سپس به پیشانیشان بکشند

و همین دعا را بخوانند« :اللّـٰ ُه َّم ج جَل الْ جِ ْم ُد ل ِال ٰٰـ جه ِا ّل اجن جْت عا ِل ُم الْغج ْي ِب جو َّ
الشها جد ِة اللّـٰ ُه َّم اج ْذ ِه ْب جعنَّا الْ جِ جز جن جو
الْهج َّم جو الْ ِف ج جَت ما جظه ججر ِم ْْها جو ما ب ج جط جن».
روایت دیگری که آن هم شبیه این روایت است؛ ( از این روایات ادب و شکل سجده را یاد

الصا ِد جق
میگیریم« ).اج َّن ّ

قا جل ِل جر ُجل» امام صادق

به مردی فرمودندِ « :اذا اجصاب ج جَ ج ٌه»

وقتی غصّهای به سراغ تو آمد و غصّهدار شدی؛ «فجا ْم جس ْح يجدج كج عج َٰل جم ْو ِضع ِ ُ ُ
َسو ِدكج » دست خود را
به محلّ سجدهات بکش و محلّ سجدهات را مسح کنَُّ ُ « .ث ا ْم جس ْح يجدج كج عج َٰل جو ْ ِج جَ ِمن جا ِن ِب
َْس جو عج َٰل جج ْبهج ِت جَ ِا ٰ ٰ جا ِن ِب جخ يدكج ْا جليْ جم ِن» سپس دستت را به صورتت بکش؛ منتهی به
جخديكج ْا جلي ج ِ
این ترتیب که از طرف گونه ی چپ شروع کن ،سپس دستت را به پیشانی ،و در آخر به

گونهی راستت بکشَُّ ُ « .ث ُق ْل ب ِْس ِم ِ
هللا َّ ِاَّلي ل ِالـٰ جه ِا ّل ه جُو عا ِل ُم الْغج ْي ِب جو َّ
الشها جد ِة َّالر ْْحـ ُٰن َّالر ِح ُی اللّـٰ ُه جم
اج ْذ ِه ْب جع يىن الْغج َّم جو الْ جِ جز جن ثجال ًث» 15بعد از اینکه این کار را انجام دادی ،سه بار بگو :به نام خدایی
که جز او معبودی نیست و بر پنهان و آشکار آگاه است .خدایی که هم رحمتش گسترده
است و همهی خلق را در برگرفته و هم رحمت ویژهاش شامل حال مؤمنان میشود.
خدایا! این غم و اندوه را از من برطرف کن .این توصیهای از امام صادق

بود که به

فردی فرمودند هر وقت غم و اندوهی به سراغت آمد ،این کار را انجام بده؛ آن غم و اندوه
برطرف میشود.
 .15شیخحرّعاملی ،وسائلالشیعه ،ج  ،4ص  18و صدوق ،منالیحضرهالفقیه ،ج  ،1ص  881و و فیضکاشانی ،وافی ،ج  ،9ص .1628
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همچنین از آداب سجدهی شکر این است که گریستن در سجده ،فوقالعاده فضیلت دارد.
در بحث سجدهی نماز برخی از روایتهای آن را خدمتتان عرض کردهام؛ از جمله ،این

ون الْ جع ْب ُد
است .حضرت فرمودند« :اج ْق جر جب ما يج ُك ُ

روایت را مالحظه بفرمایید که از امام باقر

ِم جن َّالر ِب ع َّجز جو جج جل جو ه جُو ساجِ ٌد ِبك[ي ج ْب ِک ]» 16جایی که بنده به خدا بسیار نزدیک است و کامالً
به خدای عزّوجل وصل است؛ هنگامی است که در سجده است و میگرید .لذا گریستن در
سجده هم فضیلت فوقالعادهای دارد.
در چه مواردی باید سجدهی شکر را بهجا بیاوریم؟

این نکته را هم در بحث سجدهی شکر اضافه کنم که سجدهی شکر منحصربه سجدهی
بعد از نماز واجب نیست .خود سجدهی شکر مستقالًّ یک عبادت است و هروقت میتوان
آن را انجام داد؛ لذا هر زمان توفیق طاعت و عمل خیری نصیب انسان شد؛ کار خوب و
خیری انجام داد؛ به صلهیرحمی موفّق شد؛ به انسان نیازمندی کمک کرد؛ عبادتی انجام
داد؛ یا توفیق ترک معصیتی را بهدست آورد؛ از یک لغزشگاه بزرگ گناه به سالمت عبور
کرد؛ یا هر وقت نعمتی را که خدا به او داده است ،بهخاطر آورد و به نظرش رسید؛ یا هر
وقت بالیی از او گذشت؛ نقمتی از او عبور کرد و با او تماس نگرفت و دید از چه خطر
بزرگی رهیده است؛ هر وقت اینگونه امور بهخاطرش آمد ،خوب است سجدهی شکر بهجا
بیاورد .این سنّت پیامبراکرم

 ،ائمّهی هدی

و اولیای خدا است.

 .16کلینی ،کافی ،ج ،2ص  088و شیخحرّعاملی ،وسائلالشیعه ،ج  ،4ص  45و مجلسی ،مرآةالعقول ،ج  ،12ص .54
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شکل کامل سجدهی شکر را خدمتتان عرض کردیم؛ ولی اگر شرایط بهگونهای نیست که
فرد در آن لحظه به خاک بیفتد و به شکل کامل سجده کند؛ با مراتب خفیفتری،
سجدهی شکر را ترک نکند.
اجازه دهید دو روایت بخوانم.
امام باقر

فرمودندِ « :ا َّن اجیب عج ِ ََّل ْب جن الْ ُِ جس ْ ِْي

علیبنحسین ،امام سجّاد
ّ

ما جذ جك جر ِن ْع جم جة ِ
هللا عجل ج ْي ِه ِالّ جَسجدج » پدرم

 ،هیچ نعمتی را بهخاطر نمیآوردند؛ مگر اینکه سجده

تاب ِ
هللا ع َّجز جو جج َّل ِفيها ُ ُ
َسو ٌد ِالّ جَسجدج » و هیچ آیهای از قرآن را هم
میکردند « .جو ل قج جراج آي ج ًة ِم ْن ِك ِ
که در آن اشارهای به سجده شده باشد ،نمیخواندند؛ مگر اینکه سجده میکردند « .جو ل جدفج جع
جعا ٰ جع ْن ُه ُسو ًء ج َْيشا ُه اج ْو جك ْيدج اكئِد ِالّ جَسجدج » و خدایمتعال هیچ اتّفاق بدی که حضرت از آن
ُ
هللا ع ٰ
پروا داشتند و میترسیدند ،یا کید و مکر انسان فریبکاری را از ایشان برطرف نمیکرد،
مگر اینکه امام سجّاد

بهخاطر آن ،در مقام تشکّر سجده میکردند « .جو ل فج جر جغ ِم ْن جصالة

جم ُفروضج ة ِالّ جَسجدج » و از هیچ نماز واجبی فارغ نمیشدند ،مگر اینکه سجده میکردند « .جو ل
ُوف ي جق ِ ِل ْصالح ب ج ْ جْي اثْنج ْ ِْي ِالّ جَسجدج » و موفّق نمیشدند بین دو نفر که رابطهشان تیره شده است،
آشتی برقرار کنند و آنها را با هم آشتی دهند ،مگر اینکه بهخاطر آن توفیق ،سجده
میکردند .سپس امام باقر
امام سجّاد

الس ُجو ِد ِف ج َِجيع ِ جمو ِاضع ِ ُ ُ
َسو ِد ِه» و بهقدری
فرمودند « :جو ج
اكن اجث ُجر ُّ

سجده میکردند که اثر سجده کردن در تمام موضعهای سجود ایشان

قابلمشاهده بود .در پیشانی ،روی بینی ،کف دستها ،سر زانوها ،سر انگشتهای شصت
پاها ،در همهی اینجاها ،بهعلّت اینکه حضرت بسیار سجده میکردند ،حالت پوست تغییر

کرده؛ سفت شده و بهگونهای بود که معلوم بود اثر سجده است .سپس فرمودند« :فج ُس يم ج
16

الس ّجا جد ِ َّٰل ِ ج
َل» 17علّت اینکه به امام زینالعابدین
َّ

سجّاد گفته میشود و به این نام نامیده

شدهاند ،سجدههای فراوانی بود که ایشان انجام میدادند .این روایت در زمینهی اینکه در
چه مواردی و به چه مناسبتهایی باید سجده شود.
روایت دوم از امام صادق

است .حضرت فرمودندِ « :اذا جذ جك جر اج جح ُد ُ ُْك ِن ْع جم جة ِ
هللا ع َّجز جو جج َّل فجلْ جيضج ْع

جخ َّد ُه عج جَل ُّالّت ِاب ُش ْكراً ِ
ِلل» وقتی هریک از شما یکی از نعمتهای خدای عزّوجل را بهخاطر
اكن را ِكباً فجلْ جي ْ ِْن ْل فجلْ جيضج ْع
آورد ،باید در مقام تشکّر از خدا گونهی خود را بر خاک بگذارد؛ «فج ِا ْن ج
اب» اگر سوار بر مرکب است؛ (آن روزها "مرکب" اسب و شتر بوده است؛ ولی
جخ َّد ُه عج جَل ُّالّت ِ

امروز اتومبیل است ).پیاده شود و در مقام تشکّر از خدا گونه را بر خاک بگذارد « .جو ِا ْن ل ج ْم
الْنولِ ِل ُّ
لشه جْر ِة» اگر دید قدرت یا امکان اینکه پیاده شود و سجدهی شکر بهجا
يج ُك ْن ي ج ْق ِد ُر عج جَل ُّ ُ
بیاورد را ندارد؛ اگر امکانش نبود؛ بهخاطر اینکه نوعی شهرت ایجاد میشد ،نوعی
خودنمایی و انگشتنما شدن بود و او بهخاطر اینکه مقدّسنمایی نکرده باشد ،این کار را
نمیکرد ،یا به قرینه ی روایات دیگری که داریم ،چون این سنّت (سجدهی شکر) در بین
شیعه رایج است و اهلسنّت و پیروان خلفا به این سنّت ،اینگونه ملتزم نیستند؛ اگر کسی
سجدهی شکر را در عَلَن انجام میداد ،ممکن بود لو برود؛ یعنی توسّط حکومت خلفا
شناسایی شود؛ لذا در بعضی روایات داریم که ائمّه

وقتی شرایطی پیش میآمد که

میخواستند سجدهی شکر کنند؛ امّا دور و برشان انسانهای دیگری بودند ،دستشان را
روی شکمشان میگذاشتند؛ بهبهانهی اینکه دلم درد گرفت ،سرشان را پایین میآوردند،

 .14شیخحرّعاملی ،وسائلالشیعه ،ج  ،4ص  21و مجلسی ،بحار ،ج  ،06ص  6و صدوق ،عللالشرائع ،ج ،1ص .288
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سجدهی شکر میکردند و سرشان را بلند میکردند 18.در جمع بودند؛ ولی میخواستند لو
نروند؛ که به چهخاطر سرشان را پایین میآوردند .ممکن است "شهرت" هم به این معنا
باشد که انگشتنما شود بهمنزلهی شخص خیلی اهلمعنا و عبادت و نوعی خودنمایی و
شهرتطلبی کرده باشد و هم به این اعتبار که توسّط پیروان مکتب خلفا شناسایی شود.

فرمودند :اگر اینگونه بود که امکان نداشت؛ اگر سوار اسب است؛ «فجلْ جيضج ْع خجدَّ ُه عج َٰل قج جربُ ِ
وس ِه»
جلوی زین برآمدگییی دارد .سر خود را روی همان برآمدگی بگذارد و از اسب پیاده
نشود .اگر شرایط بهگونهای است که امکان نمیدهد ،همین کار را کند .بهتعبیر زمان ما
اگر پشت فرمان بود؛ ماشینش را کناری متوقّف کند و در مقام تشکّر ،سر و گونهی خود را
روی فرمان اتومبیل بگذارد و اگر بغلدست راننده نشسته است ،سرش را روی داشبورد
بگذارد « .جو ِا ْن ل ج ْم ي ج ْق ِد ْر فجلْ جيضج ْع جخ َّد ُه عج َٰل جكفي ِه»؛ امّا اگر دید این کار هم امکانپذیر نیست؛ کف
عَل ما اجن ْ جع جم عجل ج ْي ِه» 19در
دست خود را باال بیاورد و پیشانیش را روی آن بگذاردَُّ ُ « .ث لْ جي ِْ جم ِد ج
هللا ٰ
هر یک از این سه شکل ،چه سر خود را بر خاک نهاد؛ چه بر برآمدگی زین مرکبش
ف دستش قرار داد؛ حمد و سپاس خدایمتعال را در قبال نعمتی که به
گذاشت و چه برک ّ
او عنایت فرموده است ،بهجا بیاورد.
روایاتی که در باب سجدهی نماز ،در بحث فضیلت طوالنی بودن سجده عرض کردیم،
اینجا هم جاری است؛ لذا روایاتی داریم که بعضی از ائمّه

بعد از نماز صبحشان که

 . 18حرّعاملی ،وسائلالشّیعة ،ج  ،4ص  24و طوسی ،تهذیباالحکام ،ج  ،2ص  112و فیضکاشانی ،وافی ،ج  ،8ص .825
 .19کلینی ،کافی ،ج ،2ص  98و شیخحرّعاملی ،وسائلالشیعه ،ج  ،4ص  19و مجلسی ،بحار ،ج  ،68ص .85
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سر به سجدهی شکر می گذاشتند ،با صدای اذان ظهر سر از سجدهی شکر برمیداشتند؛
یعنی حضرت چهار ،پنج ساعت ،شاید هم بیشتر در سجدهی شکر بودند.

20

در روایات سجدهی شکر داریم ،خوب است شخص نمازگزاری که سر به سجدهی شکر
گذاشته است ،در سجده ی شکر خود برای مؤمنین ،برای خواهران و برادران ایمانیاش
دعا کند و از خدایمتعال برای آنها خیر بطلبد.

21

اجازه دهید در بحث سجدهی شکر به همین بسنده کنیم .پس یکی دیگر از تعقیباتی که
فضیلت فوقالعادهی دارد ،سجدهی شکر بهجا آوردن در تعقیبات بعد از نماز است.

اجللّـٰـهُ َّم جص يل عج َٰل ُم جِ َّمد جو ِآل ُم جِ َّمد جو ج يَع ْل فج جر ج ُج ْم

 .24حرّعاملی ،وسائلالشّیعة ،ج  ،4ص  9و مجلسی ،بحار ،ج  ،88ص  284و حرّعاملی ،وسائلالشّیعة ،ج  ،4ص  9و مجلسی ،بحار ،ج
 ،88ص  219و صدوق ،عیوناخبارالرّضا

 ،ج  ،2ص  184و

حرّعاملی ،وسائلالشّیعة ،ج  ،4ص  8و  14و صدوق ،منالیحضرهالفقیه ،ج  ،1ص  882و فیضکاشانی ،وافی ،ج  ،8ص  828و مجلسی،
بحار ،ج  ،08ص  141و ج  ،88ص  248و مفید ،ارشاد ،ج  ،2ص  281و علیّبنابراهیمقمی ،تفسیرالقمی ،ج  ،1ص  12و محدّثنوری،
مستدرکالوسائل ،ج  ،5ص .156
 .21مجلسی ،بحار ،ج  ،88ص  211و سیّبنطاووس ،فالحالسّائل ،ص  188و طبرسی ،مکارماالخالق ،ص .294

مجلسی ،بحار ،ج  ،80ص  221و ابنفهدحلّی ،عدّةالدّاعی ،ص  182و محدّثقمی ،سفینةالبحار ،ج  ،8ص .58
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