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  بسم هللا الرحمن الرحيم 

   وـده سهـجـس

  :وحکم آن سجدۀ سهو
سف ــأدر بخش نماز بحساب می ايد که  به ت واساسی مهم ،ات عمده يکی از موضوع  سجدۀ سهو

دچار ،  هوردن سجدۀ سهوآ ءبجا وقت  در مورد ومصليان بايد گفت که تعداد زيادی از مسلمانان
در کدام صورت گيرد، سجده سهو قبل از سالم  اول اينکه سجده سهو در کدام حالت ، اشتباه ميشوند 

  بعد از سالم درکدام وقت بايد صورت گيرد .وقت بعمل می وسجده سهو 
  سجده سهو باعث خواری وخشم  شيطان ونوعی از مخالفت ودشمنی با شيطان است .

پروردگار بوده ، بنده به ذات وبهترين حالت تواضع نزديک ترين   در نماز از جمله  سجدهطوريکه 
 وزمانيکه بنده بسوی خالق خويش به سجده ميرود  اين حالت را شيطان تحمل کرده نميتواند ، وحالت 

در حال سجده را ش ندارد که انسان  ای شيطان تمام ميشود ، وشيطان خوبی نهايت سخت ودشوار بر
  در يابد . برای پروردگار خويش 

  : ی سهو تعريف سجده
که نماز گزار جهت جبران خللی که در نمازش وارد است عبارتست از دو سجده   سهوای  سجده

  رخ داده شده در نماز، آنرا بجای می آورد. هشده و بدليل سهو
  :اسباب سجده سهو

، ت(زياد  :خالصه نموده انددرسه مورد در نماز  را   سهوکرام اسباب سجده ای علماء 
  ، و شک.)اننقص

  :سجده سهوپيامبر اسالم و
نيز صلی هللا عليه و سلم  اسالم محمد  پيامبر برای روايت محدثين  قبل از همه بايد گفت  که مطابق 

  طوريکه شخص پيامبر صلی هللا عليه  وسلم در مورد ميفرمايد : رخ داده ، در نمازسهو و اشتباه
،  بشر هستمگمان منهم چون شما  بی » (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرونی «

  ، پس هرگاه چيزی را فراموش كنم كنيد، من نيز فراموش میـ كه شما چيزی را فراموش مي همانگونه 
  ، بيادم بياوريد ) . كردم

که در   رموده استـسجده سهوه را برای امتش بيان ف م بدينوسيله پيامبر صلی هللا عليه و سلم احكا 
معلوماتی الزم وضروری خدمت خوانندگان سهو ده کوشش بعمل آمده تا در مورد سج اين نوشته

  محترم تقديم گردد .
  : كيفيت و چگونگی سجده سهو 

،  سالم د از ـ، يا بع كه نمازگزار، پيش از سالم دادن  دو تا است هسجده سهو ور شديم ،آطوريکه ياد
از طريق روايات صحيح از پيامبر صلی هللا عليه  ههر دو صورت سجده سهو.  دهدـ آنها را انجام مي

  . و سلم روايت گرديده  است
  كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: در حديث صحيح از ابوسعيد خدری آمده است 

إذا شك أحدكم فی صالته فلم يدركم صلى، ثالثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم « 
  »يسلم يسجد سجدتين قبل أن 

، آيا سه ركعت يا چهار  هرگاه يكی از شما در نمازش به شك افتاد و ندانست چند ركعت خوانده است (
در ركعت سوم  را دور اندازد و بنای كار را بر يقين بگذارد ( ؟ او بايد مورد شك ركعت خوانده است

)  عت خوانده استكند كه سه رك چهارم مورد شك است بنابر اين فرض می يقين دارد و در ركعت
  سپس پيش از اينكه سالم بدهد، به نيت سجده سهو دو سجده را ادا مينمايد ). 
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: پيامبر صلی هللا عليه و  كه  گويد، آمده است سخن می»    ذواليدين «    در صيحين آنجا كه از داستان 
  . سلم بعد از سالم سجده سهو را انجام داده است

  : سجدۀ سهو حکم  
علماء  بر  در نماز دو نظريه  بين علماء  وجود دارد ، يک تعداد از  هحکم سجدۀ سهودر مورد 

واجب بودن سجده سهوه حکم  ميکنند وبرخی ديگری از علماء  بر سنت بودن سجده سهوه حکم 
  خواهيم داشت :نموده اند که درذيل  غرض روشن شدن موضوع داليل هردو دسته از علماء  رابيان 

  واجب است:  سهواول: سجده ی 
ابو حنيفه ( رح )  بر واجب بودن  سجده سهوه حکم مينمايند ، ودر اين حکم تعدادی از صاحب امام 

ابو حنيفه ميباشند . اين تعداد علماء  صاحب علماء  مالکيه و حنابله و ظاهريه نيز  مؤيد حکم امام 
  حکم خويش را با داليل ذيل مستند می سازند .

عدادی  معلوم ميشود که :پيامبر صلی هللا عليه وسلم به ادای سجده سهوه حکم از احاديثی مت  -1
  نموده است .

  مداومت پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر سجده ی سهو و عدم ترک. -2
  مستحب است:  دوم: سجده ی سهو

 علمای که به مستحب بودن سجده ی سهوه حکم ميکنند ،علمای مذهب ماليکه ، علمای شافعی و
  ميباشند .حنابله علمای روايتی از 

  اين تعداد علماء  حکم خويش را با داليل ذيل مستند می سازند ازجمله :
اذا شک «روايت فرموده :از پيامبر صلی هللا عليه وسلم که حديث ابوسعيد خدری رضی هللا عنه 

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

هرگاه يکی از شما در نمازش دچار شک شد، شک را از   () 1024ابوداود (»(مرغمتی الشيطان
دو سجده ببرد، اگر نمازش را  خود دور کند و بر يقين بنا کند، واز آنجا بقيه نمازش را بخواند سپس

کامل خوانده باشد آن رکعت و دو سجده برايش نافله خواهد بود، و اگر نمازش ناقص بوده آن رکعت 
   ) نمازش را کامل می کند و آن دو سجده باعث خواری شيطان می شود.

بر واجب  اين تعداد از علماء بر سنت بودن سجده سهوه حکم نمودند نه ناگفته نبايد گذاشت که :
  بودن آن .

  استنباط ونظريه استدالل شيخ االسالم از حديث:
اوال ) لفظ (کانت الرکعة والسجدتان نافلة) در حديث مذکور در صحيح وارد نشده است بلکه لفظ « ( 

فليطرح الشک و ليبن علی ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن «صحيح اينگونه است: 
مسلم (   ».ه صالته، و إن کان صلی إتماما ألربع کانتا ترغيما للشيطانکان صلی خمسا شفعن ل

سه يا چهار  –يعنی: (هرگاه يکی از شما در نمازش دچار شک شد و ندانست چند رکعت  )571(
رکعت خوانده است) بايد شک را از خود دور کند و بر يقين بنا کند، واز آنجا بقيه نمازش را بخواند 

سالم بدهد دو سجده ببرد، پس اگر پنج رکعت خوانده باشد با انجام اين دو سجده سپس قبل از آنکه 
شود و اگر نمازش را چهار رکعت تمام خوانده باشد اين دو سجده سبب خواری و  نمازش زوج می

  زبونی شيطان است.
  و در ادامه می افزايد :

به فرض محال که پيامبر صلی هللا عليه وسلم چنين فرموده باشد، معنی آن اين است که نمازگزار  
در هنگام شک مأمور به انجام سجده ی سهو است، و اگر فرض کنيم نمازش کامل بوده باشد چيزی 

جر و را از دست نداده و اگر زيادتی انجام داده باشد آن عمل اضافی مانند نماز نافله برای او ا
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بر اين اساس می توان گفت که  (صحيح فقه السنة ابو مالک انس بن السيد سالم) »صواب دارد.
  سجده ی سهو واجب است.

رخ داده شده در نماز مربوط به يکی از اقوال يا افعال مستحب و سنت باشد، در آن  هاما اگر سهو
  صورت سجده ی سهو نيز مستحب خواهد بود.

 :ميفرمايد شيخ ابن عثيمين رحمه هللا 
بعد از فاتحه سوره ای    اگر نمازگزار در رکعت اول فاتحه را قرائت نمود ولی فراموش کرد که«

نيز بر او  هديگر بخواند و به رکوع رفت، الزم نيست بازگردد و سوره را بخواند و سجده ی سهو
حب خواهد بود، زيرا سجده ی سهو برای بر او مست هواجب نيست، ولی در اين حالت سجده ی سهو

» واجبات نماز واجب است و برای سنت های آن مستحب است. (هم در نماز فرض هم در نماز سنت)
  ).201فقه السنة للنساء  : صفحه «

   : كيفيت و چگونگی سجده سهو
اند ، را ارايه داشته ومتفاوتی  علماء اسالم نظريات مختلفکيفت وچگونگی سجده سهوه درمورد 

دانشمند شهير جهان اسالم شيخ عثمين را در مورد سجده وتحليل  ولی در ميان اين نظريات فتوای
  مطالعه آنرا با شما شريک می سازم .مشرحتر ومفصلتر يافتم که در ذيل  نسبتآ سهوه

  ميفرمايد : در تعريف سجده سهودر بدو شيخ عثيمين 
عبارتست از دو سجده که نماز گزار جهت جبران خللی که در نمازش وارد شده و   سجده سهو« 

  »بدليل سهو رخ داده شده در نماز، آنرا بجای می آورد. و اسباب آن سه مورد هستند:
  ادتــزي -
  نقصان  -
  ک.ـوش -

  اول : زيادت:
ای را  رکوع يا سجده رکعت يابدين معنی است که : هرگاه نمازگزار در نماز خويش (زياده) زيادت 

  اضافه کند، نمازش باطل است. عمداً 
بود و تا پس از فارغ  یاما اگر اين زيادت از روی عمدی وقصدی نباشد ،بلکه از روی فراموش 

ی سهو بجای آورده و  شدن از آن به انجام عمل اضافی آگاه نشد، در آنصورت کافيست تا دو سجده
دهد ، بر  اثناء انجام عمل متوجه شد که آنرا اضافی انجام مینمازش صحيح خواهد بود، اما اگر در 

وی الزم است تا  از انجام آن عمل منصرف  و بدان ادامه ندهد و در پايان نماز (بعد از سالم) دو 
  ی سهو بعمل ارد و نمازش صحيح است.  سجده

ين رکعت اضافی آگاه خواند و او به اـ مثال شخصی را در نظر بگيريد که نماز ظهر را پنج رکعت مي
نيست تا اينکه در تشهد ميرسد وميفهمد که يک رکعت را اضافه خوانده است  ، دراينصورت  

نمازگزار بايد تشهد خود را بطورکامل بخواند وبعد از کامل خواندن تشهد  سالم دهد و سپس دو 
ج شدن از نماز متوجه ی سهو بجای آورد و باز سالم دهد، اما اگر تا بعد از سالم دادن و خار سجده

  رکعت اضافی نشد، باز هم کافيست تا دو سجده سهو برده و بعد سالم دهد.
ولی چنانچه در حين انجام رکعت پنجم متوجه اين رکعت اضافی شد، بايد همان لحظه که بيادش آمد  

سجده  و سالم دهد و سپس به دليل اين سهوی که انجام داده دو خويش تکميل نموده بنشيند و تشهد 
  انجام داده و باز سالم دهد.

أن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم صلى «دليل آن حديث عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنه است که: 
الظهر خمساً، فقيل له: أزيد فی الصالة؟ فقال: وما ذاک؟ قال : صليَت خمساً، فسجد سجدتين بعد ما 

  پنج رکعت خواند سپس به ايشان گفتند:پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز ظهر را ». سلم
آيا به نماز اضافه شده؟ پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود: مگر چه اتفاقی روی داد؟ گفتند: شما  
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پنج رکعت نماز خوانديد، پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيز (هنگامی متوجه سهو در نماز خود گشت با 
  بجای آوردند و باز سالم دادند.  وجود اينکه قبال سالم داده بودند) دو سجده

و در روايتی ديگر آمده که ايشان رو به قبله کردند بعد دو سجده بردند بعد سالم دادند. (جماعت 
)، 1006)، ابوداود (572)، مسلم (1226(متفق عليه : بخاری (محدثين حديث را روايت کرده اند)

  ).31/1)، نسائی (1205)، ابن ماجه (390ترمذی (
  دادن قبل از اتمام نماز:سالم 

باشد، هرگاه نمازگزار قبل از اينکه نمازش بپايان  سالم دادن قبل از پايان نماز جزو زياده در نماز می
برسد عمدا سالم داد نماز او باطل می شود. و اگر از روی فراموشی بود؛ چنانچه تا بعد از مدت 

کند، اما اگر بعد از مدت زمان کمی متوجه طوالنی بدان آگاه نگشت، بايد از نو نمازش را تکرار 
اشتباه خويش شد مثال دو يا سه دقيقه بعد، بايد بازگردد و نمازش را کامل نمايد (بقيه نماز خود را 

  ی سهو ببرد و سالم دهد. بخواند) و سالم دهد بعد دو سجده
 عليه وسلم أن النبی صلى هللا«ميفرمايد : دليل آن حديث ابوهريره رضی هللا عنه است که 

صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون: قصرت 
الصالة، وقام النبی صلى هللا عليه وسلم إلى خشبة المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، فقام رجل فقال: 

، فقال »أنس ولم تقصرلم «يا رسول هللا! أنسيت أم قصرت الصالة؟ فقال النبی صلى هللا عليه وسلم: 
قالوا: نعم ، فتقدم » أحق ما يقول؟«رجل: بلى، قد نسيت. فقال النبی صلى هللا عليه وسلم للصحابة: 

  متفق عليه.». النبی صلى هللا عليه وسلم فصلى ما بقی من صالته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم
محدثين مينويسند  در يکی از روز ها :  پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز ظهر يا عصر را با ما 

خواند سپس بعد از دو رکعت سالم دادند، بعد با سرعت از در مسجد خارج شد، صحابه رضی هللا 
تکيه زد ی مسجد  عنهم گفتند: نماز کوتاه شد، پيامبر صلی هللا عليه وسلم (بيرون از مسجد) به کنده

گويی که خشمگين است، مردی برخواست و گفت ای رسول هللا! آيا فراموش کردی يا نماز کوتاه 
شده؟ پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند: نه فراموش کردم و نه نماز کوتاه شده، آن مرد گفت: بلی 

گويد درست  می پس فراموش کرده ای، پيامبر صلی هللا عليه وسلم به اصحابش فرمود: آيا آنچه که
  است؟ جواب دادند: بلی  يا رسول هللا ، پس مامومين که دير به جماعت رسيده بودند و جهت ادامه 

نماز خود بلند شده بودند، مختار هستند يا تنهايی نماز باقی مانده ی خود را ادامه دهند که البته 
اقتدا کنند و با او بقيه نماز خود را ی سهو ببرند، يا آنکه دوباره به امام  بايستی بعد از سالم سجده

ادامه دهند و هرگاه امام سالم داد بلند شوند و مابقی نماز خود را بخوانند و بعد از سالم دادن دو 
  سجده ببرند و سالم دهند که اين حالت برای آنها بهتر است.

  نقصان:دوم :
پيامبر  گرديده در يافتيم که :روايت ابوهريره رضی هللا عنه  خواننده محترم در حديثی که از

صلی هللا عليه وسلم بازگشتند و مابقی نمازش را خواند بعد سالم داد سپس دو سجده بردند و بعد 
  سالم دادند .

أن النبی صلى هللا عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين فخرج السرعان من «
ی صلى هللا عليه وسلم إلى خشبة المسجد فاتكأ عليها أبواب المسجد يقولون: قصرت الصالة، وقام النب

كأنه غضبان، فقام رجل فقال: يا رسول هللا! أنسيت أم قصرت الصالة؟ فقال النبی صلى هللا عليه 
، فقال رجل: بلى، قد نسيت. فقال النبی صلى هللا عليه وسلم للصحابة: »لم أنس ولم تقصر«وسلم: 

دم النبی صلى هللا عليه وسلم فصلى ما بقی من صالته ثم سلم ثم قالوا: نعم ، فتق» أحق ما يقول؟«
  متفق عليه.». سجد سجدتين ثم سلم
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 معلوم ميشود که  حديث   اين   از در باره حکم اين حديث مينويسد که : در فقه السنة سيد سابق 
از    خواه   سر گرفت،   از ترک شده است  همانجا که از  نماز را  بقيه   بايد
  (فقه السنة سيد سابق).  يا کمتر.  از بيشتر   يا   باشد   داده   سالم   رکعت   دو

ولی هرگاه امام قبل از پايان نمازش سالم داد، و در همان حال برخی از مامومين که دير به جماعت 
نمازشان باقی مانده، (با سالم امام) بلند می شوند تا بقيه نماز خود را رسيده بودند و قسمتی از 

بخوانند، بعد امام متوجه می شود که مرتکب سهوی در نمازش شده لذا بلند می شود تا نماز خود را 
 البته ديگر مامومين نيز که در ابتدای نماز با امام بودند نيز بايد با امام برخيزند و نمازکامل کند .  (

  خود را کامل نمايند. ).

  نقص در ارکان نماز:
  نگفتن هللا اکبر هرگاه نمازگزار رکنی از نمازش را ترک کرد، اگر آن رکن ترک شده تکبيرة االحرام (

باشد،طوريکه در فوق متذکر شديم ، نمازش باطل است حال چه از روی عمد باشد يا  آغازين نماز. )
  با ترک تکبيرة االحرام منعقد نمی شود.  سهوا روی داده باشد، زيرا نماز وی

اما اگر رکن ترک شده غير از تکبيرة االحرام بود؛ حال چنانکه ترک آن عمدی بوده باشد نمازش 
  باطل است.

اما اگر ترک آن سهوی باشد در اينصورت؛ اگر اين نقص را بياد نياورد تا به مکان همان رکن ترک  
کعتی را که رکن در آن ترک شده بود حساب نکند بلکه رکعت شده در رکعت بعدی رسيد، بايد آن ر

  اخير را بعنوان جايگزين رکعت ناقص محسوب نمايد. 
ولی اگر هنوز به مکان رکن ترک شده در رکعت بعدی نرسيده بود و بياد آورد که رکنی را ترک 

د و آن رکن را کرده، در اينصورت بر او واجب است که (بالفاصله) به مکان رکن ترک شده بازگرد
بجای آورد و بعد (از همانجا) به نماز خود ادامه دهد. و در هر دو حالت فوق بايد (واجب است) به 

  ی سهو ببرد. سبب سهوی که در نمازش مرتکب شده بعد از سالم سجده
کند بعد در رکعت دوم  ی دوم را فراموش می مثال فرض کنيد شخصی در رکعت اول است و سجده

بين دو سجده نشسته بياد می آورد که در رکعت اول يک سجده برده است ، حال او بايد هنگامی که 
رکعت اول خود را حساب نکند بلکه رکعت دوم را بجای آن محسوب نمايد، بعبارتی رکعت دوم را 

ی دوم باطل است) بعد به  بعنوان رکعت اول نمازش حساب کند (زيرا رکعت اول به سبب ترک سجده
  دهد. دهد و سپس سالم داده بعد دو سجده می برد و باز سالم می دامه مینماز خود ا

  مثالی ديگر:
کند، بعد  ی دوم را فراموش می فرض کنيد شخصی در رکعت اول، جلوس بين دو سجده و نيز سجده 

در رکعت دوم در هنگام رکوع آنرا بياد می آورد، در اين حالت بايستی به مکان رکن ترک شده 
بعد از همانجا به نماز خود ادامه دهد تا اينکه به انتها رسيده  نی بنشيند و سجده ای ببردبازگردد يع
  دهد. دهد بعد به سبب سهوی که مرتکب شده دو سجده می برد و باز سالم می و سالم می

برای اين بايد بنشيند چون در رکعت قبلی جلوس بين دو سجده را ترک گفته بود، و يک سجده هم (
  ی دوم رکعت اول است، در ضمن آن مقدار اضافی که در رکعت دوم انجام )  سجده برای ترک

  نقص در واجبات نماز:
  هرگاه نمازگزار يکی از واجبات نماز را عمدا انجام نداد نمازش باطل می شود.

اما اگر عمدی نبوده بلکه از روی فراموشی بود، و قبل از اينکه محل آن واجب را در نمازش ترک 
ياد آورد، بايد بالفاصله آن عمل واجب را انجام دهد و در اين حالت ديگر چيزی بر وی نيست و کند ب

ی سهو در پايان نمازش ندارد، ولی چنانچه بعد از ترک محل واجب و قبل از رسيدن  نيازی به سجده
ازش را به رکن ما بعد آن بيادش آمد، بايستی بازگردد و واجب را انجام دهد ولی بعد از اينکه نم

  کامل کرد و سالم داد بايد دو سجده بابت اين سهو انجام داده و سالم دهد.
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و اگر پس از رسيدن به رکن بعد از آن بيادش آمد، الزم نيست که به محل عمل واجبی که ترک کرده 
ی ديگر بعنوان  بازگردد بلکه نمازش را ادامه دهد و در عوض قبل از آنکه سالم دهد دو سجده

بعبارت ديگر در صورت  ترک واجبات در نماز اگر سهوا روی  (.سهو ببرد و بعد سالم دهدی  سجده
  ی سهو که قبل از سالم نماز صورت می گيرد جبران می شود. ) دهد، با سجده

ی دوم بر می خيزد ولی فراموش  مثال شخصی را در نظر بگيريد که در رکعت دوم است و از سجده
ه رکعت سوم می رود، حال در هنگامی که قصد برخواستن داشت (و کند که تشهد بخواند و ب می

هنوز بلند نشده) بياد می آورد، در اينصورت او بايد زود حالت نشسته به خود بگيرد و تشهد خود 
  ی سهو ببرد.  را بخواند و بعد به نمازش ادامه دهد اما او الزم نيست که در پايان نمازش سجده

برخواست ولی هنوز تماما کمر خود را راست نکرده بود و به اصطالح  اما چنانچه بعد از اينکه
حالت ايستاده کامل به خود نگرفته بود، بايد بازگردد و بنشيند وتشهد خود رابخواند و سپس نمازش 

راادامه  دهد و بعد از آنکه سالم داد دو سجده ديگر بابت سهوی که مرتکب شد انجام دهد و بعد 
  سالم دهد.

صورتيکه نماز گزار  برخواست و به حالت ايستاده درآمد، بيادش آمد ديگر الزم نيست ولی در 
ی  بنشيند و تشهد بخواند بلکه تشهد از او ساقط می شود در عوض قبل از سالم دادن بايد دو سجده

  سهو برده بعد سالم دهد.
رضی هللا عنه آورده اند که دليل آن روايتی است که امام بخاری و غير او نيز از عبد هللا بن بحينة 

پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز ظهر را با آنها خواند و در دو رکعت اول برخواست بدون اينکه 
تشهد بخواند، صحابه نيز با وی برخواستند تا اينکه به آخر نماز رسيدند و آنها منتظر شدند تا 

 عليه وسلم هللا اکبر گفت و قبل از اينکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم سالم دهد، ولی پيامبر صلی هللا
) ابو 19/3نسايی(  570، مسلم  1224سالم دهند دو سجده بردند و بعد سالم دادند.(  بخاری ( 

  ).  1206ابن ماجه   389ترمذی    1021داود 
  : نقص در سنتهای نماز

اگر نماز گزار يکی از سنن قولی يا فعلی نماز را که معموال در نماز خويش انجام می داد، عمدا يا 
ی سهو بدليل ترک عمل سنت  فرموده اند که انجام سجده سهوا فراموش کرد، در اينصورت علماء 

ارد ی سهو نيز برده نشود هيچ خللی به نماز و مستحب است ولی واجب نيست. بنابراين اگر سجده
  نمی شود.

ی بعد  نماز، يا ترک قرائت سوره  آغازدرهنگام گفتن تکبيرة االحرام در (مانند ترک باال بردن دستها 
  از فاتحه ).

  شک:: سوم
  شک به معنای ترديد بين دو امر است که کداميک روی داده است. 

  در عبادات در سه حالت توجه و اعتنايی به شک نمی شود:
  اول: 

  در حد وهم باشد و حقيقت نداشته باشد مانند وسواس. چنانچه شک فقط
  دوم: 

دهد مگر  هرگاه بيشتر اوقات شخص در شک بسر می برد بگونه ای که هيچ عبادتی را انجام نمی
  کند. اينکه در آن شک می

  سوم: 
هرگاه شک بعد از فارغ شدن از عبادات حاصل شود که در اينصورت به آن اعتنايی نمی شود البته 

  شرطيکه بر آن شک يقين وجود نداشت، که در آنصورت به مقتضای يقين عمل می شود. به 
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خواند و بعد از اينکه از آن فارغ گشت در شک می افتند که آيا سه رکعت  مثال شخصی نماز ظهر می
خوانده يا چهار رکعت، در اين حالت اعتنايی به اين شک داده نمی شود مگر اينکه مطمئن باشد که 

ت نماز خوانده در اينصورت چنانچه زمان زيادی از پايان نماز نگذشته بود بايد بازگردد و سه رکع
نمازش را کامل گرداند (يک رکعت باقی مانده را بخواند) بعد سالم دهد و سپس به سبب اين سهو دو 

لت سجده ببرد و بعد سالم دهد، اما چنانچه تا بعد از مدت زمان طوالنی بيادش نيامد در اين حا
  بايستی نمازش را از نو تکرار کند.

  اما شک در غير سه حالت فوق الذکر معتبر است.
  شک در نماز خارج از دو حالت نيست:

  حالت اول : 
دهد، در اينصورت  شخص نمازگزار بين دو امری که در آن دچار ترديد شده است يکی را ترجيح می

دهد،  را بر اساس آن کامل نموده و سالم می کند و نمازش به مقتضای امری که ترجيح داده عمل می
  دهد. برد و سالم می بعد (به سبب اين شک) دو سجده می

خواند و بعد در شک می افتد که آيا در رکعت دوم است يا سوم، اما راجح  مثال شخصی نماز ظهر می
خود در نظر نزد وی اينست که در رکعت سوم قرار دارد بنابراين او آن رکعت را بعنوان رکعت سوم 

دهد بعد به سبب شکی که بر او وارد شده دو  می گيرد و بعد از آن رکعت ديگری خوانده و سالم می
  دهد. سجده می برد و باز سالم می

دليل آن حديثی است که در صحيحن و غير آن دو از عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنه ثابت شده است 
ذا شك أحدكم فی صالته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم إ«که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود: 

لفظ متعلق به بخاری است. يعنی: هرگاه يکی از شما در نماز خويش در شک » ثم يسجد سجدتين
)، سعی كند كه صحيح ترين آن رابياد آورد و نمازش را  است خوانده  چند رکعت  افتاد (و ندانست

  ). 401ی  سهو، بجای آورد( بخاری  د سپس دو سجدهبراساس آن كامل كرده، بعد سالم گوي
  حالت دوم: 

کند و يقين  اينكه نمازگزار نمی تواند يکی از دو امر مورد ترديد را ترجيح دهد و لذا به يقين عمل می
در اينجا در نظر گرفتن کمترين است و بر اساس آن نماز خويش را به اتمام می رساند و قبل از 

  دهد. ی سهو بجای آورده و بعد سالم می جدهآنکه سالم دهد دو س
خواند و بعد در رکعتی به شک می افتد که آيا رکعت دوم است يا سوم، و  مثال شخصی نماز عصر می

نمی تواند يکی را ترجيح دهد در اين حالت او به يقين عمل کرده يعنی آن رکعت را بعنوان رکعت 
خواند و بعد از آن دو رکعت ديگر  ر آن رکعت میدوم خود محسوب می نمايد و لذا تشهد اول را د

  دهد. ی سهو رفته بعد سالم می خوانده و قبل از آنکه سالم دهد به سجده
دليل آن حديثی است که مسلم از ابو سعيد خدری رضی هللا عنه روايت کرده که پيامبر صلی هللا عليه 

ً «وسلم فرمود:  أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن على ما  إذا شك أحدكم فی صالته فلم يدر كم صلى ثالثا
استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمساً شفعن له صالته وإن كان صلى إتماما 

.يعنی: هرگاه يکی ازشما در ) 1011)، ابوداود (571مسلم (».  ( ألربع كانتا ترغيما للشيطان
؟ بايد  است  رکعت خوانده  يا چهار  رکعت  سه  نمازش دچار شک شد و ندانست چند رکعت خوانده آيا

بگذارد، واز آنجا بقيه نمازش را بخواند سپس قبل از   بر يقين کار را  بنای  شک را از خود دور کند و
آنکه سالم بدهد دو سجده ببرد، حال اگر پنج رکعت خوانده باشد با انجام اين دو سجده نمازش زوج 

وانده باشد اين دو سجده باعث خواری شيطان است. شود و اگر نمازش را چهار رکعت تمام خ می
بنا را بر يقين می گذارد و  است بنابر اين  شک مورد  چهارم  رکعت  يقين دارد اما  سوم  رکعت  در (

     . )بدين ترتيب شک را از خود دور می کند  است  خوانده  سه رکعت کند که می  فرض
  فورمل شک در نماز :
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از جمله در تعداد رکعتهای آن شک  کند ، و اين شک برای بار اگر کسی که در اثناء  نماز خويش 
اول برايش پيش آمده باشد ،پس نماز اش  باطل شده است، او بايد نماز خويش را دوباره اعاده 

  نمايد .
  کسی که در تعداد رکعتهای نماز بعد از سالم دادن شک کرد،نماز وی باطل نمی شود.

حاصل کرد که بعضی از رکعتهای نماز را ترک کرده است ، پس اگر کسی که بعد از سالم دادن يقين 
عملی منافی با نمازرا انجام نداده بود،آنچه را که ترک کرده است بخواند واگرعملی را انجام که 

  منافی با نماز بود ، مانند اينکه سخن گفت ، مثال  پس نمازش را اعاده نمايد.
می آيد،وشک؛عادتی برای وی گرديده است،پس به آن اما کسيکه بروی در غالب اوقات شک پيش 

و اگر چيزی بر گمان وی غالب نگرديد جانب اقّل را ،  چيزی عمل نمايد که برگمانش غالب است
    بگيرد، و بعد از هررکعتی که آن را آخر نماز خويش گمان می کند بنشيند و برای سهو سجده کند.

  : وـمحل انجام سجدۀ سه
قبل از سالم در نماز باشد ويا بعد از سالم  باشد  با هم    اينکه محل سجده ی سهودر مورد  علماء 

اختالف نظر دارند، و اختالف آنها ناشی از احاديث مختلفی است که از پيامبر صلی هللا عليه وسلم در 
  مورد محل سجده وارد گرديده است .

  است. بعضی از علماء  گفته اند که محل آن هميشه قبل از سالم -1
  بعضی ديگر از علماء   گفته اند که محل آن هميشه بعد از سالم است. -2
  و بعضی ديگری از علماء  محل سجده ی سهو را در سه مکان می دانند: -3

  الف : اگر بدليل زيادتی در نماز بود، محل سجده ی سهو بعد از سالم است.
  است.ب:  اگر بدليل نقصی در نماز بود، محل آن قبل از سالم 

فوق گذشت که : که در آن پيامبر صلی هللا عليه وسلم هنگامی که  طوريکه تفصيل آن در حديثی
تشهد اول را فراموش کرد در پايان نماز و قبل از سالم دو سجده ی سهو بعمل اوردند . که لفظ 

   حديث در فوق گذشت .
  ج:  اگر بدليل ايجاد شک در نماز بود؛ دو حالت دارد:

  گزار يکی از دو امر مورد شک را ترجيح داد، محل سجده ی سهو بعد از سالم است.اگر نماز -1
اگر نمازگزار نتوانست يکی را ترجيح دهد و مبنا را بر يقين (يعنی کمترين حالت) قرار داد، محل  -2

ده است که : پيامبر صلی هللا عليه وسلم هنگامی که مطوريکه در حديثی آ سجده قبل از سالم است.
د اول را فراموش کرد در پايان نماز و قبل از سالم دو سجده ی سهو بردند. که در سابق لفظ تشه

  حديث ذکر شد.
  و در ميان اقوال سه گانه ی فوق، قول اخير ترجيح داده می شود.

ی سهو بر حسب اينکه علت آن اضافه کردن  ترين اقوال بيانگر اين است که محل سجده ولی واضح
وجود نقصی در آن، و يا شک و تالش برای حصول اطمينان يا شک و مبنا قرار چيزی در نماز يا 

  کند: دادن يقين باشد، فرق می
اگر نقصی در نماز روی دهد مانند ترک تشهد اول، نقص آن بايد جبران شود، و آن بوسيلة دو    -

به نماز مانند يک شود، چون سالم، پايان نماز است، و اگر چيزی  سجده سهو قبل از سالم جبران می
رکعت اضافه شد، سجده سهو بايد بعد از سالم ادا شود؛ چراکه در يک نماز دو افزوده (رکعت 

شوند، و چون سجده سهو برای خوار کردن شيطان است، و  اضافی و سجده سهو) با هم جمع نمی
عليه وسلم دو کند، و پيامبر اکرم صلی هللا  بمنزله نمازی مستقل است که نقض نماز را جبران می
  سجده سهو را بمنزله يک رکعت به حساب آورده است.

همچنين اگر در نماز شک کرد و برای رسيدن به صواب تالش کرد، در اينصورت نمازش را کامل    -
کرده است و دو سجده برای خوار کردن شيطان است، لذا بايد بعد از سالم باشد و اگر سالم داد در 

را نخوانده بود سپس آنرا کامل کرد نمازش کامل و سالم اول اضافی به حالی که قسمتی از نمازش 
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آيد و در اين حالت سجده سهو بايد بعد از سالم باشد؛ چراکه سجده در اين صورت تنها  حساب می
  برای خوار کردن شيطان است.

ت آيد، يا چهار رکع اما هرگاه شک کرد ولی نتوانست صواب راتشخيص دهد، دو حالت پيش می  -
کند تا مانند حالتی  خوانده يا پنج رکعت، اگر پنج رکعت خوانده باشد دو سجده نمازش را زوج می

  باشد که شش رکعت خوانده نه پنج رکعت و در اين حالت سجده سهو قبل از سالم است.
ولی بايد توجه کرد که سجده جزو ارکان نماز است و نماز بدون دو سجده در هر رکعت باطل است 

آيا دو سجده برده يا يک سجده، بهتر است برای زدودن شک سجده    ر کسی شک کرد کهلذا اگ
    ديگری نيز ببرد، و در آخر نماز و بعد از سالم دادن سجده سهو نمايد.

  يادداشت:
ورده اند به اين نتيجه رسيده اند که بهتر آنست آمطابق تحقيق  که علماء  در انجام سجده سهو بعمل 

که در مورد محل سجده با  احاديث وارده مراجعه کرد . بنابر اين آنجا كه از سجده سهوه  پيش از 
، ذکری بعمل آمده باشد  سجده سهوبايد پيش از سالم  ادا گردد ودر آنجا كه ازسجده سهو  سالم دادن

است ، بايد  سجده سهو بعد از سالم  صورت گيرد ، و در غير آن بعد از سالم دادن سخن بعمل آمده 
  .  نمازگزار خود مخير است

   د:ـامام شوكانی ( رح ) ميفرماي
كه بايد به مقتضای اقوال و افعال پيامبر صلی هللا عليه و سلم  ، آنست  نيكوترين سخن در اين باره

  ، عمل نمود. درباره سجده پيش از يا بعد از سالم
ا كه سبب سجده مقيد به پيش از سالم دادن است بايد پيش از سالم برای آن سجده برد و آنجا آنج 

  ، بايد بعد از سالم سجده برد.  كه سبب مقيد به بعد از سالم دادن است
بعد از  و آنجا كه سبب مقيد به هيچكدام نيست نمازگزار خود مخير است به اينكه پيش از سالم يا

چيزی را كاهش داده باشد.   كرده يا ون اينكه فرقی باشد بين اينكه چيزی را اضافه كند. بد سالم سجده 
إذا  « : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: زيرا مسلم در صحيح خود از ابن مسعود تخرج نموده كه

  (هرگاه كسی در نماز چيزی را بر آن افزود و يا از آن» زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين  
  . ، برای جبران آن دو سجده ببرد) كاست

  بعد از سالم :  سجده ی سهو
  در دو حالت الزم می شود: سجده ی سهوه بعد از سالم قابل تذکر است که 

  اول:
  :اگر زيادتی در نماز صورت گيرد 

اگر احيانآ زيادتی در نماز صورت گيرد ، بايد بعد از سالم دو سجده بعمل اين بدين معنی است که :
دليل حديث عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنه که در آن پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز ظهر را ارد به 

پنج رکعت خواند و بعد از آنکه بيادش آوردند ايشان بعد از سالم دو سجده ی سهو بردند و بعد سالم 
ند و ( چون ) بيان نکرده که سجده ی سهو ايشان بعد از سالم بدليل آن بود که تا بعد از پايان داد

نماز به آن زياده در نماز خود مطلع نشد، بنابراين حديث بر عموم حکم داللت می کند؛ يعنی (بر 
حال چه اساس اين حديث) هرگاه زيادتی در نماز صورت گرفت سجده ی سهو بايد بعد از سالم باشد، 
بعد از پايان نماز بيادش آمد و چه در اثناء نماز و قبل از سالم، و همچنين کسی که از روی 

فراموشی قبل از پايان نماز سالم داد بعد بيادش آمد و ادامه ی نمازش را خواند، چون او سالمی را 
ابوهريره رضی  در اثناء نمازش اضافه کرده پس بعد از سالم دو سجده ی سهو می برد؛ بدليل حديث

هللا عنه که در آن پيامبر صلی هللا عليه وسلم در رکعت دوم نماز ظهر يا عصر سالم دادند بعد بيادش 
آوردند و ايشان نمازش را ادامه داده و تمام نمودند و بعد از سالم دو سجده ی سهو بردند و سالم 

  داد چنانکه سابقا در لفظ حديث ذکر شد.
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  دوم:
ين دو امر در شک افتاد ولی يکی را ترجيح داد، بدليل حديث ابن مسعود رضی هللا هرگاه نماز گزار ب

عنه که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در شک افتاد بعد امر صواب را تشخيص داد و نماز خود را بر 
  اساس آن تمام نمود بعد سالم می دهد و دو سجده ی سهو می برند که سابقا با لفظ حديث ذکر شد.

نمازگزار در نماز خويش دو بار دچار سهو شد و الزم شود تا برای يکی قبل از سالم و  و هرگاه
برای ديگری بعد از سالم سجده ی سهو برد، در اين حالت علماء  فرموده اند که قبل از سالم بر بعد 

  از سالم غلبه می کند و لذا بايستی فقط سجده ی سهو قبل از سالم را بجای آورد.
از ظهر می خواند و در رکعت دوم فراموش می کند که تشهد بخواند و برای رکعت مثال شخصی نم

سوم بلند می شود و بعد در رکعت سوم به گمان اينکه در رکعت دوم است نشسته و تشهد می 
خواند، بعد بياد می آورد که او در رکعت سوم است نه دوم، لذا بلند شده و يک رکعت ديگر خوانده و 

  سجده ی سهو می برد و سپس سالم می دهد. قبل از سالم دو
اين شخص تشهد اول را ترک کرد لذا سجده ی سهو آن قبل از سالم است و همچنين نشتنی اضافی 

   در رکعت سوم داشته که سجده ی سهو آن بعد از سالم است اما قبل از سالم غالب شد.
  و جلوس بين آنها چيست؟  اذکار سجده ی سهو

سجده ی سهو بايد گفت که سجده سهو ماننده  سجده ی نماز صورت می گيرد در مورد شکل جلوس 
  و هيچ فرقی  با آن  ندارند و لذا بايستی بر هفت عضو بدن تکيه داده شود.

أمرت أن «دليل آن حديث ابن عباس رضی هللا عنهما است که گفت پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود: 
أشار بيده علی أنفه، و اليدين، والرکبتين و أطراف  أسجد علی سبعةأعظم : علی الجبهة و

به من امر شده است تا بر هفت عضو سجده برم، بر «)يعنی:490)، مسلم (812بخاری ( » القدمين
  ».های پاها اش اشاره کرد، دو دست، دو زانو و سرپنجه پيشانی و با دستش به بينی

الصالة لمن اليصيب أنفه من «ليه وسلم فرمود: و نيز از ابن عباس روايت است که پيامبر صلی هللا ع
اش  کسی که بينی«) آورده است.يعنی: 123صفة الصالة ص(«البانی در »األرض ما يصيب جبينه

  ».همراه با پيشانيش بر زمين قرار ندهد نمازش صحيح نيست
بين دو سجده و اذکار سجده نيز بمانند ذکر سجده در نماز است، يعنی ذکر (سبحان ربی األعلی) و در 

(رب اغفر لی رب اغفر لی)، بنابراين همانطور که اهل علم گفته اند ذکر خاصی برای سجده ی سهو 
  در سنت نبوی وارد نشده است.
سجده ی سهو دو بار است که بين آنها نشستنی وجود دارد، و اذکار «امام نووی رحمه هللا می گويد: 

  )4/72( المجموع  (».ت.و اعضای سجده در آن بمانند سجده ی نماز اس
ُسْبَحاَن َمْن ال َينَاُم َوال « البته برخی از علما گفته اند که مستحب است در سجده ی سهو گفته شود: 

  اما هيچ دليلی برای اثبات اين ذکر وجود ندارد چنانکه حافظ ابن حجر رحمه هللا می گويد: ». يَْسُهو
  )  2/12(التلخيص (». اصلی برای آن نيافتم« 

  : امام نووی ومبحث سجده سهو
سجده ی سهو دو بار است که بين آنها نشستنی وجود دارد، و اذکار و اعضای سجده در آن بمانند «

  )4/72( المجموع (».سجده ی نماز است
ُسْبَحاَن َمْن ال ينَاُم « البته برخی از علماء  گفته اند که مستحب است در سجده ی سهو گفته شود: 

اما هيچ دليلی برای اثبات اين ذکر وجود ندارد چنانکه حافظ ابن حجر رحمه هللا می  » .َوال يْسُهو
  )2/12(  التلخيص(» .اصلی برای آن نيافتم«  گويد: 

  : مبحث سجده سهودرشيخ عثيمين جمعبندی کلی نظريات 
ودر اخير اين بحث غرض روشن شدن بهتر موضوع سجده سهوه در نماز موجز نظر شيخ محمد بن 

؛ مجموع فتاوی و رسائل عالمه محمد بن »رسالة فوائد عن سجود السهو«صالح العثيمين که در
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 ذکر گرديده است خدمت خوانندگان تقديم ميدارم : .صالح العثيمين، جلد چهاردهم، باب سجود السهو
(که  هرگاه نمازگزار قبل از اتمام نماز سالم داد، چنانکه تا مدت زمان طوالنی به ياد نياورد -1

نمازش را کامل نخوانده) بايد از نو نماز بخواند، ولی چنانچه بعد از زمان کوتاهی مثال پنج دقيقه به 
ياد آورد؛ بازگردد و نمازش را (از جايی که مانده ادامه داده) و کامل کند و سالم دهد، و بعد از سالم 

 .به دليل سهو دو سجده ببرد (و دوباره) سالم می دهد
ازگزار در نماز خود قيام، يا نشستن، يا رکوع، يا سجده ای (را سهوا) اضافه کرد، هرگاه نم -2

چنانچه بعد از فارغ شدن (از آن عمل اضافه) به ياد آورد؛ الزم به چيزی جز دو سجده سهو (بعد از 
بر سالم) نيست، اما اگر در اثنای انجام آن عمل اضافی، به ياد آورد (که عملی اضافه انجام می دهد) 

او واجب است تا از انجام آن عمل بازگردد، و بعد از سالم (پايانی نماز) دو سجده سهو برده و 
 .دوباره سالم می دهد

اگر رکنی از ارکان نماز ،به جز تکبيرة االحرام ، را به دليل فراموشی انجام نداد و آن را ترک  -3
قبل را (که در آن رکن را ترک کرد؛ چنانچه به مکان آن رکن در رکعت بعدی رسيد، پس رکعت 

نموده بود) حساب نکند و رکعت بعد از آن را جايگزين آن نمايد، اما اگر هنوز به مکان آن عمل 
(ترک شده) در رکعت بعدی نرسيده بود، بر او واجب است تا به محل رکن ترک شده بازگردد و آن 

در هر دوحالت بر او واجب است تا  را به نحو صحيح انجام دهد و نمازش را از آنجا ادامه دهد، و
بعد از سالم سجده سهو ببرد. (اگر تکبيرة الحرام را فراموش کرد، در هر حالتی الزمست تا نمازش 

 ).را قطع کند و از نو بخواند
هرگاه در تعداد رکعتهای (انجام داده خود) شک کرد که مثال آيا دو رکعت نماز خوانده يا سه  -4

 :لت زير نيسترکعت؟ خارج از دو حا
حالت اول: او يکی از دو امر (دو يا سه رکعت) را ترجيح می دهد و سپس بر اساس آن نمازش را 

 .تمام کرده و سالم می دهد
حالت دوم: نمی تواند يکی از دو امر را ترجيح دهد، در اين حالت بنا را بر يقين می گذارد که (يقين 

 .، سپس نمازش را بر اساس آن تمام می کنددر اينجا يعنی درنظر گرفتن) کمترين (رکعت)
 .در حالت اول بعد از سالم سجده سهو می برد (و باز سالم می دهد)

 .در حالت دوم قبل از سالم سجده سهو می برد
حکم مابقی واجبات نماز به مانند حکم تشهد  -هرگاه از روی فراموشی تشهد اول را ترک نمود -5

 :   اول است
بلند شدن کامل (قائم ايستادن) به ياد نياورد، در اين حالت نمازش را ادامه می دهد اگر تا بعد از  -1

و الزم به بازگشتن برای خواندن تشهد نيست، ولی بعد از اتمام نمازش و قبل از سالم دو سجده 
 .سهو می برد

راست اگر بعد از برخواستن و قبل از آنکه به طور کامل راست بايستد، (يعنی هنوز کمر وی  -2
نشده و در حالت خميده است.) به ياد آورد، در اين حالت بايستی بازگردد و تشهد خود را بخواند و 

سپس نمازش را ادامه داده و کامل می کند و سالم می دهد سپس سجده سهو می برد و باز سالم می 
 .دهد

د آورد، در اين حالت اگر قبل از آنکه برخيزد و رانش از ساق پايش جدا شود، (بالفاصله) به يا -3
بايد (زود) بنشيند سپس نمازش را ادامه و کامل کند ولی نيازی به سجده سهو نيست، زيرا او 

 .مرتکب اضافه يا نقصی در نمازش نشده است
همانطور که شيخ عثيمين  اشاره کردند؛ حکم بقيه واجبات در نماز نيز بدين گونه است؛ يعنی  (

فراموش کرد؛ اگر قبل از آنکه وارد رکن بعد از عمل واجب شود، بياد  هرگاه يکی از واجبات نماز را
آورد، بايستی بازگردد و آن عمل واجب را انجام داده و در آخر سر هم بعد از سالم دو سجده سهو 

می برد، زيرا او در اين حالت عملی اضافه در نمازش انجام داده است، ولی اگر وارد رکن بعد از آن 
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بعد به ياد آورد، در اين حالت نيازی به بازگشت به محل عمل واجب نيست، ولی  عمل واجب شد و
در عوض در انتهای نمازش و قبل از آنکه سالم دهد ابتدا دو سجده سهو می برد بعد سالم پايانی 

نمازش را می دهد، زيرا در اين حالت نقصی در نمازش رخ داده است و اگر بالفاصله بياد آورد پس 
لت آن عمل را در جای خود انجام داده و نيازی هم به سجده سهو نيست، زيرا مرتکب در اين حا

 اضافه يا نقصی در نمازش نشده است. ).
 .اگر نمازگزار قبل از آنکه نمازش را تمام کند، عمداً سالم داد، پس نمازش باطل است -6
ا عمداً اضافه انجام داد، هرگاه نمازگزار در نماز خود قيام يا نشستن يا رکوع يا سجده ای ر-7

 .نمازش باطل است
هرگاه رکنی از ارکان نماز را ترک کرد: اگر (آن رکن ترک شده) تکبيرة االحرام بود؛ پس نمازی -8

برای او محسوب نمی شود، حال چه عمدی بوده باشد و چه سهواً فراموش کرده باشد، زيرا نمازش 
ر رکن ترک شده غير از تکبيرة الحرام باشد؛ اگراز (با ترک تکبيرة الحرام) منعقد نمی شود،و اگ

  روی عمد بوده باشد نمازش باطل است
 .هرگاه يکی از واجبات نماز (مانند تشهد اول) را عمدا ترک نمود، نمازش باطل است -9

اگر سجده سهو بعد از سالم پايانی نماز بود، الزمست تا بعد از انجام دو سجده سهو دوباره  -10
( بعد از انجام دو سجده سهو نيازی به خواندن تشهد نيست، بلکه بالفاصله سالم دهد، و سالم دهد.

   اذکار سجده سهو بمانند اذکار سجده معمولی داخل نماز است.
  احکام سجده سهو از ديد امام ابوحنيفه :

اين  واجب ميگردد و بوسيلهبر او اگر کسی همه واجبات نماز يا يکی را سهوا ترک نمودسجده سهو 
  .سجده نماز کامل ميشود واگر سجده سهو بجا نياورد بايد نماز را مجددا بخواند

خويش را  اگر به فراموشی فرضی از فرائض نماز ترک شد نماز جائز نيست وبايد دوباره نماز 
  تجديد نمايد .

  :از ديد امام ابوحنيفه  طريقه سجده سهو
زمانيکه برای اخرين رکعت نشستی ،تشهد (التحيات ) را  :  ترتيب استايت طريقه سجده سهو به 

تا (عبدو ورسوله ) بخواند وبه طرف راست سالم دهد ، بعد سالم دادن بطرف راست متصال دو 
سجده بعمل  اورده ، باز التحيات ، درود شريف وساير دعا ها را خوانده بعد ازآن به دو طرف سالم 

 .گردانيده ونماز خويش را ختم نمايد 
خواندن الحمد را در نماز نماز گزار اگر همچنان در مذهب  امام صاحب ابوحنيفه آمده است که :  -

  .فراموش کرد يا سوره را پيش از حمد خواند سجده سهو واجب ميشود
اگر الحمد را خوانده فکر کرد که کدام سوره را بخواندو فکر آن اينقدر طوالنی شد که از آن مدت  -

  .به سبحان هللا گفتن را داشت سجده سهو واجب ميشودتگنجايش سه مر
اگر در رکعت آخر بعد از التحيات مشتبه شد که سه رکعت خوانده است يا چهار رکعت و در همين  -

به سبحان هللا گفتن خواموش نشت بعد يادش اومد که چهار رکعت خوانده در تفکر به اندازه سه مر
  .نيز سجده سهو الزم استصورت اين 

التحيات يا درود شريف را بعد از  تبهدر نمازهای سه رکعتی يا چهر رکعتی اگر در قعده اول دو مر -
التحيات تا علی محمد به فراموشی خواند آن وقت يادش آمد که بايد برخيزد و برخاست بايد در آخر 

  .سجده سهو بجا آورد
ا را خواند سجده سهو واجب نميشود در نمازهای نفل يا سنت اگر در قعده اول با التحيات دروده -

  .البته تکرار التحيات موجب سجده سهو است
  .اگر بجای التحيات به فراموشی در قعده دعای ديگر يا حمد خواند سجده سهو الزم ميشود -
اگر بجای سبحانک اللهم دعای قنوت را خواند يا در دو رکعت اخر بجای الحمد دعای قنوت را  -

  .اجب نميشودخواند سجده سهو و
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اگر در نماز چهار رکعتی در قعده اول نشست وبسوی قيام حرکت کرد بعد يادش آمد اگر به نشستن  -
نزديکتر است بنشيند وسجده سهو هم الزم نميشود واگر بطرف قيام نزديکتر بود ننشيند بلکه ادامه 

  .دهد وبعد سجده بجا آورد
قيام حرکت کردتا موقعی که برای  سویفراموش کرد وبشخص نماز خواننده قعد اخير يا اخری را  -

برگشته بشيند وسجده سهو بجا آورد،اگر برای  امد، برای رکعت پنجم سجده نکرده هرگاه يادش
رکعت پنجم سجده کرد يادش آمد يک رکعت ديگر بخواند وسجده سهو بجا آورد،هر شش رکعت نفل 

آخر نشسته به خيال اينکه قعده اول است بلند  حساب ميشود فرض را دوباره بخواند،واگر در قعده
بشيند وسجده سهو بجا آورد.واگر  آمد،شود تا مادامی که برای رکعت پنجم سجده نکرده هر گاه يادش

،يک رکعت ديگر بخواندو در اخر سجده سهو بجا آورد چهار آمدبرای رکعت پنجم سجده کرد ويادش 
  .ميشود حسوبرکعت فرض ودو رکعت نفل م

نماز «نماز نفل اگر قعده اول را فراموش کرد تا مادامی که برای رکعت سوم سجده نکرده برگردددر 
ورت صواگر سجده کرد برای رکعت سوم رکعت چهارم را بخواند ودر هر دو » نفل دو رکعتی است

  .سجده سهو واجب است
  .مه کافی استاگر در نماز چند سهو کرد که هر يک از آنها موجب سهو بود يک سجده برای ه

اگر بعد از سجده سهو عملی کرد که بواسطه آن سجده سهو الزم ميشد همان سجده اولی کافی 
  .است

اگر سجده سهو را فراموش کرد وبه هر دو طرف سالم داد لکن هنوز همانجا نشسته است و سينه 
آورد اگر چه  اش را از طرف قبله نگردانيده وبا کسی هم صحبت ننموده حاليه سجده سهو را بجا

  .ذکر يا درود راخوانده است
اگر کسی در نماز سه يا چهار رکعتی به فراموشی در قعده اولی به يک طرف سالم داد بعد معلوم 

  .کرد که قعده اولی است برخيزد نماز را تمام کند وسجده سهو بجا آورد
خواندن معتبر نيست ودر اگر کسی در رکعت اول يا دوم نماز وتر واجب دعای قنوت را خواند اين 

  .رکعت سوم دعای قنوت را بخواند وسجده سهو در آخر بجا آورد
فرض بعد از حمد سوره خواند  در بعد از دودکعت اول»در نماز چها رکعتی يا سه رکعتی فرض«اگر 

  .سجده سهو واجب است
سهو واجب اگر در دو رکعت آخر فرض سوره حمد را نخواند ولی به اندازه ان بايستد سجده 

  .نميشود
هر چيزی که به فراموشی کردنش سجده سهو واجب ميشود اگر قصدا ترک شود سجده سهو واجب 

 .خواندنش الزم استتبه نميشود بلکه نماز را ناقص ميکند ودو مر

  مبحث سجده سهو در نماز های سنت ونوافل 
اگر برای نمازگزار در نماز های در مورد اينکه سجده سهوه تنها در نماز فرض الزم است ويا اينکه 

سنت ونوافل  اشتباه  وخطا ء واقع گردد  هم سجده سهوضروری ميباشد وياخير  علماء  دراين بابت  
  بين خود اختالف نظر دارند :

جمهور علمای قديم و جديد بر آن هستند، که در صورت اشتباه بايد در نماز سنت ونوافل نيز بايد 
يل  شان  عموميت فرموده ی پيامبر صلی هللا عليه وسلم است که فرمود: سجده سهو بعمل ايد و دل

هرگاه يکی از شما فراموش کرد پس دو سجده ی سهو ببرد. » إذا نسی أحدكم فليسجد سجدتين«
  )402مسلم (

وهمچنين برای آنکه نماز جبران شود و شيطان خوار گردد بدان نياز است همانطور که در نماز 
  است.فرض به آن نياز 

اما جماعتی از علماء  از جمله ابن سيرين و قتاده و عطاء و برخی از علمای شافعی بر آن هستند 
  که درصورتيکه در نماز های سنت ونوافل اشتباه واقع گردد ،ضرورت به سجده سهو ديده نميشود .
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  است. علماء اما قول راجح، رای جمهور
آورده » سهو در نماز فرض و سنت«بی را با عنوان چنانکه امام بخاری رحمه هللا در صحيح خود با

  است. و ابن عباس رضی هللا عنهما بعد از نماز وتر خود دو سجده ی سهو بردند. 
حافظ ابن حجر رحمه هللا در فتح الباری در مورد اين اثر ابن عباس می گويد: ابن ابی شيبه آنرا با 

  اسناد صحيح روايت کرده است.
وتر واجب نبوده و اينکه ابن عباس در وتر خود سجده ی سهو برده دليلی است و می دانيم که نماز 

  بر اينکه سجده ی سهو هم در فرائض است و هم در نوافل.
سجده ی سهو دو سجده است که هم در نماز فرض و هم در « و شيخ ابن عثيمين می گويد: 

  )14/68يمين (مجموع فتاوى ابن عث»( سنت ماداميکه سهوی صورت گيرد مشروع است.
البته سجده ی سهو در نمازی مشروع است که دارای رکوع و سجود باشد، بر اين 

اساس نماز جنازه سجده ی سهو ندارد زيرا نمازی است که ذاتا دارای رکوع و سجده 
  نيست. 

سجود السهو فی ضوء الكتاب « ( تفصيل موضوع را ميتواند در کتاب: ) 3/338(شرح الممتع (
   .) ليف: شيخ عبد هللا الطيار، مطالعه فرمايدأت»  المطّهرة والسنة 

  خواننده محترم ! 
 بيان بدارم به صورت مشخص ارکان ، واجبات و سنتهای نماز  را  تا در اخير اين بحث  الزم ميدانم 
  برسيم که  درچه وقت سجدهء سهوه الزم  ومطرح ميگردد.  نتيجه تا با شناخت دقيق آن به اين 

  نماز: ارکان
ارکان نماز عبارتند از؛ اقوال و افعالی که حقيقت و ماهيت نماز بر آنها استوار است، و چنانچه از 

يکی از ارکان تخلف شود نماز محقق نخواهد شد و شرعا نماز محسوب نمی شود و فرد بریء الذمه 
  نخواهد شد و نماز اش با سجده ی سهو نيز جبران نمی شود.

  خود را ترک کند، خالی از دو حالت زير نيست:هر کس رکنی از نماز 
  يا رکن را عمدا ترک کرده که به اتفاق همه علماء  نماز اش  باطل است.الف: 

يا رکن را سهوا و يا از روی جهل ترک گفته؛ که در اينصورت اگر ممکن بود که رکن ترک شده ب: 
اگر جبران آن ممکن نبود در بر وی واجب می شود، و سجده سهو را جبران نمايد پس به اتفاق

آنصورت بر اساس مذهب امام ابو حنفيه نمازش فاسد می شود، ولی بر طبق رای جمهور که راجح 
نيز است فقط رکعتی که در آن رکن ترک شده ملغی می شود، مگر اينکه آن رکن ترک شده گفتن 

ث ابطال نماز است و بايد از تکبيرة االحرام آغازين نماز باشد زيرا ترک آن چه سهوا و چه عمدا باع
  نو نمازش را بخواند.

  واجبات نماز:
واجبات نماز عبارتند از؛ آنچه که انجام يا گفتن آن در نماز واجب باشد. و اگر سهوا ترک شود با 

نماز باطل می گردد. و اين تعريف نزد ، سجده ی سهو جبران می شود اما اگر عمدی ترک شود
نکه حنفيه معتقد نيستند که ترک عمدی واجبات باعث باطل شدن نماز حنفيه و حنابله است بجز اي

باشد بلکه ترک عمدی آنها موجب عقاب و فسق نمازگزار می شود. اما نزد مالکيه و شافعيه چيزی 
  بنام واجبات نماز تعريف نشده است بلکه آنها معتقد به وجود ارکان و سنن نماز هستند.

   اما فرق بين رکن و واجب:
ترک شود در غير اينصورت نماز  سهواً هم و نه  ؛ رکن نبايد عمداً متذکر شديمطور که در فوق همان

باطل است و با سجده ی سهو هم جبران نمی شوند؛ اما ترک واجبات از روی فراموشی باعث ابطال 
  و جبران می شود.ـنماز نيست و با سجده ی سه
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  سنت های نماز:
افعالی که بجا آوردن آنها در نماز مستحب است و انجام دهنده ی سنتهای نماز عبارتند از؛ اقوال و 

آنها پاداش می گيرد و با ترک آنها نماز باطل نمی شوند چه عمدی باشد و چه سهوا ترک شوند. و 
  برخی گفته اند که مراد از سنتهای نماز عبارتند از هر آنچه که جزو ارکان يا واجبات نماز نباشند.

د؛ برخی از آنها قولی و برخی ديگر فعلی هستند، برخی از فقها سنتهای قولی سنتهای نماز بسيارن
را نزديک به هفده سنت و سنتهای فعلی را تا پنجاه و پنج سنت شمرده اند. و اگر کسی يکی از اين 

سنتها را ترک کند نمازش باطل نخواهد شد هرچند که عمدی باشد بر خالف ارکان و واجبات نماز که 
  ترک شوند نماز باطل می شود.اگر عمدا 

  در اينجا به معرفی ارکان و واجبات و برخی از سنتهای نماز می پردازيم:
  اول: ارکان نماز که چهارده رکن هستند:

  قيام برای نمازهای فرض برای کسی که بر انجام آن توانا باشد. -1
  تكبيرة اإلحرام، يعنی: گفتن هللا أكبر در آغاز نماز. -2
  فاتحه.قرآئت  -3
ركوع، که حداقل آن انحنای پشت به اندازه ای است که شخص بتواند با کف دستهايش زانوی  -4

آن حالتيست که کمر تماما کشيده شده و سرش را در راستای پشتش قرار  خود رابگيرد، و اکمال
  دهد.

  برخواستن از رکوع. -5
  ايستاده درآمدن بعد از رکوع. -6
  آن قرار دادن کامل اعضای وضوء يعنی؛ سجده، که کاملترين حالت -7
  پيشانی، 
  بينی،  
  دو کف دست،  
  زانوهايش،  
انگشتان پا در محل سجده است، و حداقل آن قرار گرفتن جزئی اعضای وضوء بر محل سجده  و 

  است.
  بر خواستن از سجده . -8
  يند.نشستن بين دو سجده، و سنت آنست که به حالت افتراش در بين دو سجده بنش -9

  آرامش و سکون در تمامی ارکان فعلی نماز. -10
  تشهد آخر . -11
  نشستن برای تشهد و سالم دادن. -12
که در نماز سنت و جنازه گفتن » السالم عليكم ورحمة هللا« دو بار سالم دادن و گفتن:  -13

  کافيست. يکبار آن 
سجده ببرد نمازش باطل است  ترتيب اركان به صورت فوق، يعنی اگر کسی عمدا قبل از رکوع -14

  و اگر سهوا باشد بايد به محل رکوع بازگردد و رکوع نمايد و از آنجا نمازش را ادامه دهد.
  دوم: واجبات نماز که هشت مورد هستند:

  تمامی تكبير گفتن ها در منتقل شدن بين ارکان. -1
  برای امام و منفرد.» سمع هللا لمن حمده« گفتن :  -2
  ا ولك الحمد .گفتن : ربن -3
  حداقل يکبار در ركوع .» سبحان ربی العظيم« گفتن :   -4
  حداقل يکبار در سجده.» سبحان ربی األعلى« گفتن :   -5
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  بين دو سجده .»رب اغفر لی «  گفتن دعای :    -6
  تشهد اول . -7
  نشستن برای خواندن تشهد اول. -8

  سوم: سنتهای قولی نماز که يازده مورد هستند:
  دعای استفتاح. -1
  قبل قرائت فاتحه و سوره در » أعوذ باj السميع العليم من الشيطان الرجيم« استعاذه، يعنی:  -2

  تمامی رکعتها.
  بسمله. -3
  گفتن آمين بعد از انتهای قرائت فاتحه. -4
  خواندن سوره ی بعد از فاتحه در رکعت اول و دوم . -5
  جهری خواندن قرائت فاتحه و سوره در دو رکعت اول نماز های صبح و مغرب و عشاء  -6

  توسط امام.
  بعد از (ربنا و لک الحمد).» ملء السماوات، وملء األرض، وملء ما شئت من شیء بعد «گفتن  -7
  سه بار خواندن تسبيح در رکوع. -8
  سه بار خواندن تسبح در سجده. -9

  در جلوس بين دو سجده.» رب اغفر لی« اضافه خواندن بر -10
  صلوات در تشهد آخر بر آل بيت پيامبر صلی هللا عليه وسلم و دعای بعد از آن. -11

  چهارم: سنتهای فعلی يا هيئات نماز:
  باال بردن دستها در هنگام تکبيرة االحرام آغازين نماز. -1
  باال بردن دستها در هنگام رفتن به ركوع . -2
  دستها در هنگام برخواستن از رکوع. باال بردن -3
  قرار دادن دست راست بر روی دست چپ. -4
  نگاه کردن به محل سجده. -5
  فاصله انداختن بين دو پا هنگام قيام. -6
  گرفتن زانوها با کف دستها هنگام رکوع. -7
  تمكين أعضای سجود بر زمين. -8
نوک انگشتان دست و پا   رانها از ساق پا، وفاصله انداختن بازوها از پهلو، و شکم ازرانها، و  -9

، وچسپاندن پاشنه پاها به هم و بلند کردن آرنجها اززمين، و قرار دادن سر بين دو کف به قبله رو
  دست. 

  افتراش در جلوس بين دو سجده ، و در تشهد أول ، وتورک در تشهد دوم. -10
در تشهد عالوه بر آن بايد تمام  گذاشتن دستها بر روی رانها در جلوس بين دو سجده، و -11

  دست راست را ببندد فقط انگشت اشاره را باز می کند. انگشتان 
  رو کردن به طرف راست و چپ هنگام سالم دادن. -12

البته در برخی از موارد ذکر شده ی فوق مابين علماء  اختالف وجود دارد، چنانکه فعلی نزد برخی 
  کس،که اين فرق ها در کتابهای فقهی بطور مفصلی بيان واجب ولی نزد ديگری سنت است و بلع

  گريده که ما در اينجا  از ذکر آن غرض طوالت کالم خوداری ميکنم . 

  :سجده سهو بارهدر توضيحی  ضميمه
  :برای سجده سهوقاعده کلی 

محل ودر مورد محل سجده قاعده اساسی همين است :که بوده ، دو سجده عبارت از سجده سهو 
  سهو هم قبل از سالم وهم بعد از سالم بجاء می ايد .سجده 
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نماز واجبی ترک شده باشد سجده سهو را بايد قبل از سالم انجام يک اگر در اين بدين معنی است که :
داد، و در صورتيکه در نماز از روی اشتباه چيزی به آن اضافه شده باشد، بايد سجده سهو را بعد از 

  انجام داد .سالم نماز 
   رد که ضرورت به انجام سجده سهو ميگردد :موا

  زيادت در کعت ها :
قبل از همه بايد گفت که اگر  نمازگزار در نماز خود قيام يا نشستن يا رکوع يا سجده ای را عمداً 

  اضافه انجام داد، نمازش باطل است.
صلی  أن رسول هللا«ابن مسعود رضی هللا عنه که گفت:  عبدهللا پنج رکعت بخواند، بدليل روايت اگر      -

صلی الظهر خمسا، فقيل له : أزيد فی الصالة؟ فقال : و ما ذاک؟ قال : صليت خمسا،   هللا عليه و سلم
نماز ظهر را پنج رکعت  صلی هللا عليه و سلم  پيامبر«(متفق عليه)، يعنی:  »فسجد سجدتين بعد ماسلم
به نماز اضافه شده است؟ فرمود : چی شده؟ گفتند پنج رکعت خواندی؛  خواند، به او گفته شد آيا

  ».بعد از آنکه سالم داده بود دو سجده برد صلی هللا عليه و سلم سپس پيامبر

  نقص در رکعت ها :
: رضی هللا عنه که گفت ابوهريره هرگاه تعداد رکعات نمازی را کمتر خواند و سالم داد، بدليل روايت      -

انصرف من اثنتين، فقال له ذواليدين : أقصرت الصالة أم نسيت يا صلی هللا عليه و سلم  رسول هللاأن « 
: أصدق ذواليدين؟ فقال الناس : نعم فقام رسول صلی هللا عليه و سلم رسول هللا؟ قال رسول هللا

 »ول، ثم رفعفصلی اثنتين أخريين ثم سلم، ثم کبر فسجد مثل سجوده أو أط صلی هللا عليه و سلم  هللا
بعد از خواندن دو رکعت سالم داد. ذواليدين به  صلی هللا عليه و سلم  پيامبر«(متفق عليه)، يعنی: 

فرمود  صلی هللا عليه و سلم اوگفت : ای رسول خدا آيا نماز را کوتاه کردی يا فراموش کردی؟ پيامبر
بلند شد و دو رکعت ديگر   عليه و سلمصلی هللا گويد؟ مردم گفتند : بله، پيامبر : آيا ذواليدين راست می

تر از آنها سجده برد  های ديگرش يا طوالنی نماز خواند و سالم داد، سپس أw اکبر گفت و مانند سجده
  ».سپس سرش را بلند کرد

  شک در تعداد رکعت ها :
کم خوانده ويا هم زياد ، حکم اين مساله را خوانده است،نماز نداند که چند رکعت نماز گزار هرگاه 

  در يافت نمود :ابراهيم از علقمه از عبدهللا شده ای از  روايت ميتوان در حديثی 
نماز خواند. (ابراهيم گويد : اضافه يا کم خواند) وقتی سالم داد به او   صلی هللا عليه و سلم پيامبر « 

افه شده است؟ فرمود : چه شده؟ گفتند : نماز را چنين گفتند ای رسول خدا آيا در نماز چيزی تازه اض
دو زانو و رو به قبله نشست و دو   صلی هللا عليه و سلم و چنان خواندی، (عبدهللا) گفت : پيامبر

إنه لوحدث فی الصالة شيی أنباتکم به ولکن « سجده برد، سپس سالم داد، و رو به ما کرد و فرمود : 
تنسون، فإذا نسيت فذکرونی و إذا شک أحدکم فی صالته فليتحر الصواب، فليتم أنسی کما  إنما أنا بشر 

دادم.  آمد، به شما خبر می اگر درنماز امری پيش می« (متفق عليه)، يعنی: » علی ثم ليسجد سجدتين
کنم پس اگر چيزی را فراموش کردم، به يادم بياوريد. و  ولی من هم بشرم، و مانند شما فراموش می

از شما در نمازش شک کرد برای از بين بردن شک تالش کند، سپس نمازش را براساس آن  اگر کسی
    ».تمام کند؛ بعد از آن دو سجده ببرد

  شيوه تالش برای اطمينان :
هايی را خوانده است؛  فکر کند که در نماز چه سوره به ترتيب ذيل است : تالش برای اطمينان شيوه 

داند که دو رکعت خوانده نه يک رکعت، و گاهی به ياد  اگر به يادش آمد که دوسوره خوانده است می
داند که دو رکعت خوانده نه يک رکعت و سه رکعت خوانده نه  آورد که تشهد اول را خوانده پس می می

رد که تنها فاتحه را در يک رکعت و بعد در يک رکعت ديگر خوانده آو دو رکعت، گاهی هم به ياد می
داند که چهار رکعت خوانده نه سه رکعت و در موارد ديگر نيز به همين گونه است، پس  بنابراين می
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شود و در اين  وقتی که برای رسيدن به آنچه نزديکتر به صواب است، تالش کرد شک برطرف می
  )13/23(مجموعه فتاوای احمد عبدالحليم الحرانی » منفرد نيستمورد هيچ فرقی بين امام و 

  خواننده محترم ! 
به يقين برسد ، ويکی از طرف ها (زيادت نتوانست  شخص سعی وتالش خويش را بخرچ داد ولی اگر

را معيار قرار همانا حداقل نماز در اين صورت برر نماز گزار است که :را ترجيح دهد ، يا نقصان ) 
  ار دهد : خويش قر

صلی هللا  پيامبر عمل نمايم :  از ابوسعيد خدریدر اين مورد به فحوای حکم حديثی روايت شده ای 
إذا شک أحدکم فی صالته فلم يدرکم صلی؟ ثالثا أم أربعا؟ فليطرح الشک و «می فرمايد :  عليه و سلم

شفعن له صالته، و إن کان ليبن علی ما استيقن ثم يجسد سجدتين قبل أن يسلم. فإن کان صلی خمسا 
هرگاه يکی از شما در «)، يعنی: 571/400/1(مسلم :  »  صلی إتماما ألربع کانتا ترغيما للشيطان

خوانده است بايد شک را از خود  –سه يا چهار رکعت  :نمازش دچار شک شد و ندانست چند رکعت 
قبل از آنکه سالم بدهد دو سجده دور کند و بر يقين بنا کد، واز آنجا بقيه نمازش را بخواند سپس 

شود و اگر نمازش را  ببرد، پس اگر پنج رکعت خوانده باشد با انجام اين دو سجده نمازش زوج می
  ».باشد اين دو سجده سب خواری و زبونی شيطان است  مام خواندهتچهار رکعت 

  يادداشت توضيحی :
ارکان نماز باشد (مانند ترک  ، بايد ديده شود که اين اشتباه اگر در اگر احيانآ درنماز اشتباه رخ دهد 

ايد  رکعت بحساب نيمحکم شرعی همين است که اين کردن رکوع و يا فراموش کردن سوره فاتحه)، 
رکعت ديگری را بجای رکعتی که در رکنش خلل ايجاد شده انجام داد و سپس قبل از بنآ نماز گزار 

و بار سجده سهو خواند، ولی اگر خلل در سنت نماز (مانند دست باال بردن پس سالم و يا پس از آن د
  هم ديده نميشود .از رکعت دوم) باشد اشکالی ندارد و نماز صحيح ميباشد و نيازی به سجده سهو 

  توسط امام  درنماز سری  فاتحه عدم قرائت 
  خواننده محترم !

های در تمام رکعات را فاتحه  سوره نمازشخصيکه در نماز بوده و از  طوريکه ميدانيد که فاتحه رکن
اگر امام (مثال در نماز سريه) در رکعت اول  نخواند ، به حکم شرع نماز آن درست نيست ،بطور مثال 

 اين سهو خود نشود ،در اين صورت  و تا آغاز رکعت دوم متوجه نمايد،خواندن فاتحه را فراموش 
ب می شود، و بر اين مبنا الزمست تا (در آخر نماز)، رکعت رکعت دوم بعنوان رکعت اول او محسو

  ديگری را نيز بجای رکعت ناقص که در آن فاتحه را ترک کرده بود بخواند. 
و مأموم در اين حالت نبايد (در رکعتی که امام در انتهای نماز بعنوان جايگزين رکعت ناقص می 

وانتظار امام را بکشد ، همان حالت تشهد بنشيند  خواند) از او پيروی کند (و با او برخيزد) بلکه در
  يکجا با امام سالم دهد .در اخير و

  توسط مقتدی :عدم قرائت  فاتحه 
را در رکعتی ترک کرد، چنانکه معتقد است که قرائت فاتحه بر   خواندن فاتحه ( مقتدی ) مأموماگر

  مأموم واجب نيست، پس امر واضح است و چيزی بر او نيست. 
اگر معتقد باشد که قرائت فاتحه رکنی در حق اوست، پس او بمانند امام هرگاه خواندن فاتحه را اما 

ترک کرد بعد از سالم امامش بلند شود و رکعتی بخواند، مگر آنکه او زمانی به جماعت ملحق شود 
ل از آنکه که امام در حالت رکوع باشد و يا آنکه امام (هنوز به رکوع نرفته) و در قيام است ولی قب

(مأموم) فاتحه را تمام کند امام به رکوع برود، در اين حالت (خواندن فاتحه يا ادامه ی فاتحه) در 
  رکعت اول از او ساقط می شود.

  فاتحه :سوره بعد ازاشتباه در قرائت قرآن 
مگر آنکه اين نماز نميشود ،خطا و اشتباه در قرائت نماز موجب باطل شدن قبل از همه بايد گفت که :
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معنای آنرا تغيير دهد؛ زيرا  طوری باشد کههم اين اشتباه و، اشتباه در قرائت سوره فاتحه رخ دهد 
قرائت سوره (بعد از فاتحه) يا قرائت اضافی بر فاتحه (در نماز) سنت است (نه واجب)، حتی اگر کسی 
اضافه بر فاتحه سوره ی ديگری را نخواند باز نمازش صحيح است، پس خطاء (در قرائت) سوره ی 

شد ضرری بعد از فاتحه تاثيری (بر صحت نماز) ندارد، اما بدون ترديد خطاء در قرائت اگر سهوی با
ندارد، و اميد است که ثواب قرائت وی کاهش نيابد، و اگر (اين اشتباه) بخاطر کوتاهی (از سوی 

نمازگزار باشد) در اينحالت قسمتی از اجر قرائت را از دست می دهد، لذا بر مسلمان الزمست که در 
 ازجمله د است، حفظ قرآن تالش کند خصوصا حفظ سوره هايی که در قرائتش در نماز به آن نيازمن

سوره های مفصل و کوتاه مفصل، چرا که (خواندن آن در نماز) موجب کمال آن خواهد شد، وهللا 
  ).10835فتوای عالمه عبدالرحمن بن ناصر البراک؛ شماره فتوی از سايت ايشان (( ».اعلم

  يادداشت:
هد شد، يعنی بعضی از بايد توجه داشت که هر اشتباه و خطايی موجب تغيير معنای سوره فاتحه نخوا

خطاها تنها موجب کاهش اجر و ثواب قرائت فاتحه هستند، چون هرچه قرائت صحيح تر و زيباتر 
باشد، اجر آن بيشتر است. و بعضی از خطاهای قرائتی موجب تغيير معنای سوره خواهند شد، مانند 

که در اينجا فاعل » عليهم أنعمتُ «بگويد: » أنعمَت عليهم«تغيير دهد، مثال بجای  راکسی که ضماير 
اما اگر ». إهدنا الصراط المستقين«بگويد: » إهدنا الصراط المستقيم«عوض شده.. و يا بجای خواندن 

  .را درست تلفظ نکند » ط« يا  »ض« اشتباه وی موجب تغيير معنا نشود، نمازش باطل نمی شود.مثال 

  اضافه کردن درنماز : 
هرگاه نمازگزار در نماز خود قيام، يا نشستن، يا رکوع، يا سجده ای (را سهوا) اضافه کرد، چنانچه  -

الزم به چيزی جز دو سجده ی سهو (بعد از سالم)  اگاه شد ،بعد از فارغ شدن از (آن عمل) اضافه که 
ی دهد) بر او واجب (که عملی اضافه انجام م پی بر دنيست، اما اگر در اثنای انجام آن عمل اضافی 

و بعد از سالم (پايانی نماز) دو سجده ی سهو برده و  خود داری نمايد ،است تا از انجام آن عمل 
  دوباره سالم می دهد.

  تنقيض در نماز :
رکنی از ارکان نماز  بجز تکبيرة االحرام را بدليل فراموشی انجام نداد و آنرا ترک نمازگزار ، اگر  -

کرد؛ چنانچه به مکان آن رکن در رکعت بعدی رسيد، پس رکعت قبل را که در آن رکن را ترک نموده 
بود حساب نکند و بلکه رکعت بعد از آنرا جايگزين آن نمايد، اما اگر هنوز به مکان آن عمل (ترک 

ه) در رکعت بعدی نرسيده بود، بر او واجب است تا به محل رکن ترک شده بازگردد و آنرا بنحو شد
صحيح انجام دهد و نمازش را از آنجا ادامه دهد، و در هر دوحالت بر او واجب است تا بعد از سالم 

قطع کند  سجده ی سهو ببرد. (اگر تکبيرة الحرام را فراموش کرد، در هر حالتی الزمست تا نمازش را
  ) و از نو بخواند. 

  تشهد :خواندن فراموشی 
نمايد وبه اصطالح تشهد اول را فراموش  اند ،دو تشهد  هائيکه دارايی در نماز نماز گزار هرگاه       -

  در تشهد ( التحيات ) نه نشيند ، در اين صورت به فحوای احاديثی ذيل عمل نمايد :
صلی  صلی لنا رسول هللا :«است آمده است روايت  رضی هللا عنه  عبدهللا بن بحينه در حديثی که از : -

رکعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه. فلما قضی صالته و   هللا عليه و سلم
صلی هللا  پيامبر((متفق عليه)، »نظرنا تسليمه کبر قبل التسليم فسجد سجدتين و هو جالس، ثم سلم

نمازها (نماز ظهر) دو رکعت نماز خواند و برای تشهد اول ننشست و بلند شد،  در يکی از عليه و سلم
مردم هم با او بلند شدند، وقتی که نمازش را تمام کرد و منتظر سالمش بوديم، قبل از آنکه سالم دهد، 

  .)هللا أکبر گفت و نشسته دو سجده برد، سپس سالم داد
صلی  پيامبر است آمده که :شعبه رضی هللا عنه روايت مغيره بن  همچنان در حديثی ديگر که از :  -
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إذا قام أحدکم من الرکعتين فلم يستقم قائما فليجلس، فإذا استتمًم قائما « فرمود:   هللا عليه و سلم
هرگاه يکی از شما تشهد اول ( )، يعنی:1023/350/3(ابو داوود » فاليجلس و يسجد سجدتی السهو

طور کامل بلند نشده بود، بايد بنيشيند و اگر کامال بلند شده بود، ننشيند  را ترک کرد و بلند شد، اگر به
  .)و دو سجده سهو را بجای بياورد

حاالت بايد :  از روی فراموشی تشهد اول را ترک نمود همچنان علماء ميفرمايند که اگر نماز گزار  -
  ذيل را  در نظر گرفت :

ايستادن) بياد نياورد، در اين حالت نمازش را ادامه می دهد و اگر تا بعد از بلند شدن کامل (قائم  -1
الزم به بازگشتن برای خواندن تشهد نيست، ولی بعد از اتمام نمازش و قبل از سالم دو سجده ی سهو 

  می برد.
اگر بعد از برخواستن و قبل از آنکه بطور کامل راست بايستد، (يعنی هنوز کمر وی راست نشده و  -2

يده است. بياد آورد، در اين حالت بايستی بازگردد و تشهد خود را بخواند و سپس نمازش در حالت خم
  را ادامه داده و کامل می کند و سالم می دهد سپس سجده ی سهو می برد و باز سالم می دهد.

اگر قبل از آنکه برخيزد و رانش از ساق پايش جدا شود، (بالفاصله) بياد آورد، در اين حالت بايد  -3
(زود) بنشيند سپس نمازش را ادامه و کامل کند ولی نيازی به سجده ی سهو نيست، زيرا او مرتکب 

  اضافه يا نقصی در نمازش نشده است.
همانطور که مؤلف گرامی اشاره کردند؛ حکم بقيه ی واجبات در نماز نيز بدينگونه است؛ يعنی هرگاه (

آنکه وارد رکن بعد از عمل واجب شود، بياد آورد، يکی از واجبات نماز را فراموش کرد؛ اگر قبل از 
بايستی بازگردد و آن عمل واجب را انجام داده و در آخر سر هم بعد از سالم دو سجده ی سهو می 
برد، زيرا او در اين حالت عملی اضافه در نمازش انجام داده است، ولی اگر وارد رکن بعد از آن عمل 

حالت نيازی به بازگشت به محل عمل واجب نيست، ولی در عوض واجب شد و بعد بياد آورد، در اين
در انتهای نمازش و قبل از آنکه سالم دهد ابتدا دو سجده ی سهو می برد بعد سالم پايانی نمازش را 
می دهد، زيرا در اينحالت نقصی در نمازش رخ داده است. و اگر بالفاصله بياد آورد پس در اينحالت 

انجام داده و نيازی هم به سجده ی سهو نيست، زيرا مرتکب اضافه يا نقصی آن عمل را در جای خود 
  )در نمازش نشده است. 

  :ويا بعد از سالم است  سجده سهو قبل از سالم 

به نوع سهو ويا هم بعد از سالم بستگی دارد ،است و قبل از سالم سجده ی سهدر مورد اينکه 
گيرد صورت اين بدين معنی است که مواردی سهوی است که سجده سهو بايد  قبل از سالم نمازگزار 

  که سجده سهو بايد بعد از سالم  صورت بپذيرد . ،موارد سهوی هکذا است ، 

  ذيل ميباشد :سجده ی سهو قبل از سالم در دو حالت 
  اول:

از بميان ايد ، سجده سهو بايد يعنی زمانيکه کمبودی ونقصی در نماگر در نماز نقصی صورت گيرد، 
  قبل از سالم صورت گيرد :

بدليل حديث عبدهللا بن بحينة رضی هللا عنه که در آن پيامبر صلی هللا عليه وسلم هنگامی که تشهد  
حديث متن وحکم بعمل اوردند.که اول را فراموش کرد در پايان نماز و قبل از سالم دو سجده ی سهو

  در فوق تذکر يافته است .
  دوم: 

را ترجيح دهد، بدليل آنو نتواند هيچکدام  وترديد قرار گيرد ،هرگاه نمازگزار در بين دو امر دچار شک 
  ،شک شد و ندانست چند رکعت ر مورد کسی که درنمازش دچارحديث ابو سعيد خدری رضی هللا عنه د

نمود تا قبل از آنکه سالم  امربرايش خوانده است، که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  ،سه يا چهار رکعت 
  در فوق تذکر يافته است . هم  حديث اين لفظ   دهد دو سجده بجای آورد که 
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  سجده ی سهو بعد از سالم در دو حالت الزم می شود:
  ميباشد .دو حالت دارايی همچنان سجده سهو بعد از سالم هم 

 . اول: اگر زيادتی در نماز صورت گيرد
(داليل وتفصيل آن در فوق  بين دو امر در شک افتاد ولی يکی را ترجيح داددوم: هرگاه نماز گزار 

  گذشت )
  نيت کردن جديد برای تکميل رکعت فراموش شده :

روی سهو بطور مثال شخصی قصد خواندن نماز چهار رکعتی را داشت ، ولی بعد ار رکعت سوم از 
سالم داده است بعد از خارج شدن از نماز متوجه شده است که سه رکعت خوانده است زمانی که 

برميگردد تا اين که نمازش را ادامه بدهد تا چهار رکعت را کامل کند بايد از اول نيت بياورد و دوباره 
  وبه نماز خويش ادامه دهد :يا اينکه فقط هللا اکبر بايد بگوييد؟ 

به نيت  ضرورتی هللا اکبر بگويد و رکعت باقی مانده اش را کامل بخواند. و بايد گفت :  فقط  در جواب
  نيست، زيرا خداوند متعال از نيت او باخبر است که چرا بازگشته و چه قصدی دارد.دوباره 

بپايان هرگاه نمازگزار قبل از آنکه نمازش ولی يک نقطه را ميخواهم خدمت دوستان تذکر دهم که : 
  برسد عمداً سالم دهد نماز او باطل می شود. و اگر از روی فراموشی و سهو بود؛ در اينصورت:

اگر تا بعد از مدت زمان طوالنی بدان اشتباهش آگاه نگشت، بايد بازگردد و از نو نمازش را تکرار  -
  کند.

ا پنج دقيقه بعد) بايد اما اگر بعد از مدت زمان کمی متوجه اشتباه خويش شد (مثال دو يا سه ي -
بازگردد و نمازش را ازجايی که مانده کامل نمايد (بقيه نماز خود را بخواند) و سالم دهد بعد دو سجده 

  ی سهو ببرد و باز سالم دهد.
أن النبی صلی هللا عليه وسلم صلی بهم الظهر «دليل آن حديث ابوهريره رضی هللا عنه است که گفت: 

ن فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون: قصرت الصالة، وقام النبی أو العصر فسلم من رکعتي
صلی هللا عليه وسلم إلی خشبة المسجد فاتکأ علها کأنه غضبان، فقام رجل فقال يا رسول هللا: أنسيت أم 

، فقال رجل: بلی قد نسيت، فقال »لم أنس ولم تقصر« قصرت الصالة؟ فقال النبی صلی هللا عليه وسلم: 
قالوا : نعم، فتقدم النبی صلی هللا عليه وسلم » أحق ما يقول؟«صلی هللا عليه وسلم للصحابة: النبی 

  متفق عليه.». فصلی ما بقی من صالته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم
پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز ظهر يا عصر را با ما خواند سپس بعد از دو رکعت سالم «يعنی: 

از دِر مسجد خارج شد، صحابه رضی هللا عنهم گفتند: نماز کوتاه شده!؟ پيامبر دادند، بعد با سرعت 
صلی هللا عليه وسلم (بيرون از مسجد) به ُکنده ی مسجد تکيه زد گويی که خشمگين است، مردی 

برخواست و گفت ای رسول خدا! آيا فراموش کردی يا نماز کوتاه شده؟ پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
فراموش کردم و نه نماز کوتاه شده، آن مرد گفت: آری! پس فراموش کرده ايد، پيامبر فرمودند: نه 

صلی هللا عليه وسلم به اصحابش فرمود: آيا آنچه که می گويد درست است؟ جواب دادند: آری، پيامبر 
عد صلی هللا عليه وسلم نيز بازگشتند و مابقی نمازش را خواند بعد سالم داد سپس دو سجده بردند و ب

  ».سالم دادند
از  خواه سر گرفت،   از  همانجا که ترک شده است  از  بايد بقيه نماز را آيد که حديث برمی اين از 

  و يا کمتر.. سالم داده باشد يا از دو رکعت بيشتر رکعت دو
   :زيادت ونقصان در سجده 

بعمل ارد باالی يا سه سجده   يک سجده   اگر نماز گزار در يک رکعت به عوض دو سجده اشتباها
  شخص متذکره سجده سهو است واجب ميگردد .رعايت نقاط ذيل مهم است :

اگر نماز گزار تزيد سجده سوم را عمدآ انجام داده باشد ، حکم شرع همين است که : نمازش باطل  -
  است بايد نماز خويش را از سر  تکرار نمايد ،  در غير آن  بریءالذمه نخواهد شد.
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ر اشتباها يک سجده بيشتر انجام دهد ، الزم به چيزی نيست فقط بايد بعد از اتمام نماز اگر نماز گزا -
  و سالم دادن، دو سجده سهو برده و بعد دوباره سالم دهيد، و نيازی به اعاده نماز نيست.

اگر انجام يک سجده فراموش شود، بايد حتما هرگاه بياد آورديد زود به محل سجده برگرديد و  -
و سجده ی دوم را نيز بجا آوريد و از همانجا نمازخويش  را ادامه دهيد و بايد در انتهای نماز  بنشينيد

بعد از تشهد و قبل از سالم دادن ابتدا دو سجده سهو ببريد و بعد سالم دهيد، و اعاده نماز براو الزم 
  نيست.

ه ، در اين مورد بايد گفت : اگر شک نماز گزار در شک افتاد که ايا يک سجده انجام داده ويا دوسجد -
اگر شک وکمان نماز گزار کم باشد ، نبايد به آن اهميت دهد  و الزم به چيزی نيست، اما اگر شک 

وکمان نماز گزار زياد باشد ، بهتر است مبنا را بر يقين (کمترين تعداد سجده) قرار دهيد و يک سجده 
بعد از سالم دادن دو سجده سهو برده و باز سالم ديگر انجام دهيد تا مطمئن شويد، و در انتهای نماز 

  دهد و ضرورت به اعاده نماز نمی باشد .
دقيقه و بيشتر) بياد آورديد که يک  5اگر نماز گزار از نماز فارغ شد  و بعد از مدت زمانی (مثال  -

الم دادن گذشته سجده انجام نداده است ، بايد از نو نماز را اعاده کند، اما اگر مدت زمان کوتاهی از س
بود ، ميتواند از رکعتی که سجده ناقص انجام داده ايد شروع کرده و يک سجده ديگر بجای آورده  و 

  از همانجا نماز را ادامه دهد تا نماز اش کامل شود و در انتها بعد از سالم دو سجده سهو ببريد.
  از امام در رکعت اضافی : متابعت

و سپس بعد از خواندن کامل تشهد بجای آنکه سالم دهد، اشتباها بلند  اگر امام در تشهد آخر باشدمثآل 
شد به گمان اينکه تشهد اول را خوانده، در اينحالت بايد مامومين وی را با گفتن (سبحان هللا) آگاه 

کنند و امام نيز پس از آنکه متوجه اشتباهش شد بايد فورا بنشيند و سالم دهد، ولی نيازی به خواندن 
تشهد نيست بلکه پس از نشستن بالفاصله سالم دهد، و چون مرتکب يک عمل اضافه در  دوباره

نمازش شده است بايد بعد از سالم نماز دو سجده سهو ببرد و مامومين هم با او به سجده سهو بروند 
و بعد دوباره  -مگر کسی که مسبوق باشد که بايد با سالم امام بلند شود و نمازش را ادامه دهد  -

  الم دهد و مامومين نيز سالم دهند.س
  اما حال که اين امام سجده ی سهو را انجام نداده نمازش باطل است يا خير؟

جواب: نخست بايد بدانيم که آيا انجام سجده سهو واجب است يا مستحب؟ اگر سجده سهو واجب باشد 
کند بايد بازگردد و  و نمازگزار عمدا سجده سهو را انجام ندهد نمازش باطل است، و اگر فراموش

سجده سهو را بجای آورد مگر آنکه مدت زمان زيادی از پايان نمازش گذشته باشد که در اينحالت 
  چيزی بر وی نيست و نماز صحيح است.

  اما اگر سجده سهو مستحب باشد، در اينصورت ترک عمدی يا غير عمدی آن نماز را باطل نمی کند.
تشهد جزو اعمال واجب در نماز است (و حتی تشهد آخر رکن نماز  بر طبق قول راجح، و بنا به اينکه

است) لذا اگر کسی مرتکب سهوی در آن شد بايد سجده سهو بجای آورد و اگر عمدا سجده سهو را 
ترک کند نمازش باطل خواهد شد، اما اگر به اين حکم جهل داشته باشد ان شاءهللا نمازش صحيح 

  است.
سجده سهو مطلع نبوده و يا چنين پنداشته که سجده سهو مستحب است،  اگر امام نسبت به حکم ولی

  در اينصورت نماز او باطل نيست.
و اگر امام سجده ی سهو خويش را فراموش کرد، در آنصورت مأموم نبايستی خود تنهايی به سجده 

ام به سجده ی ی سهو برود، بلکه با سالم امام او نيز سالم می دهد و سپس به امام تذکر می دهد و ام
  سهو رفته و او نيز همراه وی سجده می برد.

  زيادت در رکعت های نماز :
در نماز دورکعتی  ، بعد از ختم رکعت دوم  وبعد از تشهد اخيرش  برای ادای رکعت اگر نماز گزاری 

سوم بلند شد ، بعد از بلند شدن به رکعت سوم متوجه شد که دارد رکعت اضافی ميخواند ، حکم شرعی  
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بنشيند وسالم وبال فاصله همين است ، همينکه متوجه اشتبا ه که دارد رکعت اضافی است  بايد فورآ 
وقصدآ  عمداً ولی اگر شخص نه نشيند وبه رکعت اضافی ادامه دهد  ، نماز اش باطل است زير  هد  د

  در اين صورت دو حالت دارد : ودنموده است .ولی اگر نماز گزار متوجه نشبه نماز اضافه يک رکعت 
بعد از برخواستن از رکعت دوم متوجه اشتباه خود نمازگزار اگر طوريکه در فوق متذکر شديم که  -1

بنآ نماز اش باطل ،  و در اين حالت بياد آورد  و به تشهد رسيد  تا آنکه رکعت را کامال خواند نشود 
  و کافيست بعد از سالم دادن دو سجده سهو بجا آورده و باز سالم دهيد.نميگردد ،

رديد و يا در قيام يا رکوع يا سجده اول و دوم رکعت اگر بعد از برخواستن بالفاصله بياد آوولی  -2
اگر در رکعت دوم تشهد نخوانده بوديد، تشهد  –اضافه بياد آورديد، الزمست بالفاصله نشسته و 

  بخوانيد و سالم دهيد و بعد از سالم با دو سجده سهو بجا آورده و باز سالم دهيد.
يا سجده ای را به نمازش بيافزايد، نماز او باطل بطور کلی کسی که عمدا رکعتی يا قيامی يا رکوعی 

است و با سجده سهو هم جبران نمی شود و بايستی نمازش را از نو تکرار کند. همچنين کسی که در 
ابتدا بر اثر اشتباه چيزی را اضافه انجام دهد ولی بعد از متوجه شدن آنرا ترک و رها نکند، مانند 

زوده باشد و لذا نمازش باطل است و بايد از نو نمازش را تکرار آنست که عمدا چيزی را به نماز اف
  کند.

و اگر کسی سهواً قسمتی را به نمازش اضافه کند، و تا پايان نمازش متوجه آن اضافه نشد، نمازش 
باطل نيست و نيازی به تکرار ندارد، و همچنين هرگاه در اثنای نمازش بياد آورد که قسمتی اضافه 

د آنرا رها کرد در آنصورت چيزی بر وی نيست جز اينکه بعد از سالم دادن دو می خواند ولی زو
  سجده سهو برده و باز سالم دهد.

  شک در تعداد  رکعت ها :
اگر نماز گزار در تعداد رکعت ها ی انجام داده خود  در شک افتاد مثال : آيا دو رکعت نماز خوانده يا 

که آيا سه رکعت نماز خوانده است و يا چهار رکعت؟ ولی  سه رکعت؟ ويا هم در نماز  (چهار رکعتی )
نماز گزار در ذهن خويش ترجيح ميدهد که  ( درنماز دو رکعتی  ،دورکعت را خوانده ويا هم در نماز 

چهار رکعتی، چهار رکعت را خوانده )  حکم شرعی همين است ، که نماز گزار به کمان غالب خويش 
، ولی اگر کمان غالب نداشت به تکميل رکعت با قيمانده  خويش اقدام  فيصله نموده وبه آن ترجيح دهد

زيرا او نمايد .ولی بادرنظرداشت کمان غالب باز هم به رکعت اضافی ادامه دهيد ، نماز باطل است ، 
  زيادتی را عمدا انجام می دهد.

ودر صورت زيادت در هر دو حالت سجده سهو را بعمل ارد ( در صورت کمبود ونقضان قبل از سالم 
بعد از سالم ) و دليل آن حديث ابن مسعود رضی هللا عنه است که در آن پيامبر صلی هللا عليه وسلم به 

فليتحر الصواب ثم ليتم عليه  «کسيکه شک کرده بود که آيا سه رکعت خوانده يا چهار رکعت؟ فرمود: 
يعنی: هرگاه يکی از شما در نماز  .»يبنی علی التحری  ثم ليسلم ، ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم

)، سعی کند که صحيح ترين آن را بياد آورد و  است خوانده چند رکعت  خويش در شک افتاد (و ندانست
بخاری  نمازش را بر اساس آن کامل کرده، بعد سالم گويد سپس دو سجده ی سهو، بجای آورد.

)401.(  
  زيادت در رکعت های نماز  توسط شخصی مسافر :

گزار مسافری که مصروف خواندن قصر ميباشد ، اما بعد از اينکه  دو رکعت راخواند فراموش نماز 
بعد از بلند شدن به و برای رکعت سوم بلند می شود،  که مصروف خواندن نماز قصری است می کند 

  رکعت متوجه ميشود که مسافر است . 
بازگردد، زيرا او قصد دارد تا دو  افضل آنست که«شيخ ابن عثمين در فتوای شرعی خويش مينويسد :

رکعت نماز بخواند، پس بايد دو رکعت خوانده و بر آن نيفزايد، و پس از آنکه بازگشت و سالم داد دو 
سجده ی سهو ببرد، اما اگر احيانا بازنگشت و خواست تا نماز خود را کامل (چهار رکعت) بخواند 

   )14/32( مجموع فتاوی الشيخ ابن عثيمين »(اشکالی ندارد.
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   :رکوع وسجود درفراموشی اذکار
رکوع دراينست که خواندن حداقل يکبار اذکار وقاعده ای کلی   رأی صحيح  قبل از همه بايد گفت که 

و سجود در نماز جزو واجبات نماز است، و ترک عمل واجب اگر بطور عمدی باشد نماز باطل خواهد 
  .شد و با سجده سهو هم جبران نمی شود

  سهوی باشد با سجده سهو (قبل از سالم اصلی نماز) جبران می شود.بطور ولی اگر  
ُسبحان َرِبّی  «و همچنين ذکر سجده » ُسبحان َربَّی العظيم وبحمده «ولی در فقه امام شافعی ذکر رکوع 

جزو هيئات نماز است، يعنی جزو امورات مستحب است که اگر نمازگزار بطور » األعلی وبحمده
يا سهواً آنرا ترک کند و نخواند نمازش باطل نخواهد شد و بلکه نماز او صحيح است و نيازی  عمدی

  هم به سجده سهو نيست.
  سجده سهوشخص مسبوق :

که امام يک يا چند رکعت نماز را خوانده بود، و امام در ملحق شد جماعت نماز زمانی به شخصی اگر 
خاطر آن در انتهای نماز دو سجده سهو خويش مرتکب سهوی گشت که مجبور شود ب نماز 

   آورد، در اينحالت: بجای 
مسبوق)  اگر امام قبل از سالم نماز به سجده ی سهو برود، در اينصورت همگی مأمومين (و حتی  - 

فرد مسبوق  بايد همراه امام به سجده ی سهو بروند، اما بعد از سجده ی سهو که امام سالم می دهد، 
بلند شود و  رکعت دوم يا سوم يا آخر) به امام ملحق شده بايد پس از سالم امام (يعنی کسی که از 

مسبوق در سهو امام  ادامه ی نمازش را بخواند. بعد از آنکه مسبوق نمازش را تکميل کرد: چنانچه 
سالم دهد، در غير  همراه او بوده، او نيز بايد (دوباره) قبل از سالم ابتدا سجده سهو ببرد بعد 

   صورت نيازی نيست.اين
بايد   ،بجز مسبوق ،اگر امام بعد از سالم نماز به سجده ی سهو برود، در اينحالت تمامی مامومين  - 

سالم  همراه امام سالم دهند و بعدا با او به سجده ی سهو بروند و باز سالم دهند، اما فرد مسبوق با 
ی سهو  راه امام به سجده سهو برود زيرا سجده امام بايد بلند شود و نمازش را ادامه دهد، و نبايد هم

و به نمازش  در اينحالت بعد از سالم نماز است و بعد از سالم نماز فرد مسبوق موظف است بلند شود 
همراه او بوده، او  ادامه دهد. ولی بعد از آنکه نمازش را تکميل کرد: چنانچه مسبوق در سهو امام 

غير اينصورت نيازی  ا سجده سهو ببرد بعد دوباره سالم دهد، در نيز بايد بعد از سالم نمازش ابتد
   نيست.

امام  مسبوقين نبايد در سجده ی سهو بعد از سالم (نماز) از « ابن عثيمين رحمه هللا می گويد:  شيخ
(در اين   پيروی کنند، چونکه پيروی کردن (در اينحالت) مقدور نيست، زيرا پيروی کردن از امام 

اين به نسبت  تی با سالم باشد که همراه آن، سالم اول قبل از سجده ی سهو خواهد بود، و حالت) بايس
بر اين اساس    کسی که هنوز قسمتی از نمازش باقی مانده مقدور نيست (که با امام سالم دهد)،

؛ را کامل کردند بايستی بلند شوند بدون آنکه از امام پيروی کنند، سپس که برخواستند و نمازشان 
بودند؛ بايستی بعد از  چنانچه سهو امام در قسمتی از نماز باشد که مسبوقين در آن قسمت همراه وی 

بوده باشد که آنها در آن  سالم نماز خود سجده ی سهو ببرند، و اگر سهو امام در قسمتی از نماز 
سجده ی سهو  -شاننماز در پيايان  –قسمت همراه امام نبودند؛ در اين حالت بر آنها الزم نيست تا 

از امام و سجده ی سهو بعد از  بجای آورند، و اين رأی، قول راجح نزد من است، زيرا پيروی کردن 
مجموع فتاوی ابن عثيمين؛ جلد  ». سالم در اين حالت امری غير مقدور (برای مسبوق) است

   .741چهاردهم، شماره سؤال: 
  :سجده سهو دارد ، قرائت قران در رکوع آيا

اوالً قرائت قرآن در سجده نامشروع است، و بلکه از آن نهی شده است، و همينطور در رکوع؛ به 
أال وإنی نهيت أن أقرأ القرآن راکعاً أو ساجداً، أما «دليل اين فرموده ی پيامبر صلی هللا عليه وسلم: 

يعنی: هان ».لکمالرکوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأکثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب 
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بدانيد! که من از قرائت قرآن در حالت رکوع و سجود نهی شده ام، پس در رکوع عظمت خداوند را 
 207روايت مسلم ح دعا کنيد؛ چرا که اميد است که برای شما اجابت شود. سجود بسيار در بگوئيد، و

  و البته بر اساس قول راجح نماز او صحيح است. ).479(
ر نماز) سخن مشروعی را در غير محل خود بگويد ولی همراه آن، ذکر مشروعی دوما: اگر کسی (د

را که می بايست در آنجا خوانده شود، بخواند؛ مثال در محل سجده (قرآن) قرائت کند و عالوه بر آن، 
را نيز بخواند؛ در اين حالت سجده ی سهو بر او واجب نيست ولی برايش » سبحان ربی األعلی«ذکر 

اما اگر سخن مشروعی را در غير محل خود بگويد ولی ذکر مشروعی را که معموال در آن  جايز است،
را در » سبحان ربی األعلی «محل خوانده می شود، نخواند، مثال در محل سجده قرائت کند ولی ذکر 

آن نخواند، در اين حالت سجده ی سهو بر او واجب می شود، زيرا ترک واجبی (از واجبات نماز) 
  است و محل سجده ی سهو نيز قبل از سالم (پايانی) نماز است.کرده 

  اشتباه مقتدی :
مقتدی در يکی از سجد ها ذکر   ، (از اغاز نماز تا انجام نماز ) ) مصروف نماز با امام ميباشد مقتدی  مامون ( اگر
  !کند ،در اين صورت سجده سهو  بعمل ارد ويا خير سهوآ فراموش را » سبحان ربی األعلی«

همچو موارد زيرا در سجده سهو الزم نمی باشد ،جواب شرع همين است که بر مقتدی در اين حالت 
و واضح است که اگر (مأموم) قبل از سالم سجده ی سهو ببرد با  سجده سهو قبل از سالم بعمل ايد ، 

خارج می شود)، درحاليکه قاعده چنين است که عمل واجب با  امام امام مخالفت کرده (و از متابعت 
پيروی کردن مأموم از امام، از وی (مأموم) ساقط می شود، و سجده ی سهو (نيز در اين حالت) 

واجب است، پس (اين عمل واجب) به دليل متابعت مأموم از امام ساقط می شود (نيازی به سجده ی 
  سهو نيست).

  يک نماز : درچندين اشتباه تکرار 
را در » سبحان ربی العظيم«مکرراً مرتکب سهو شود، مثال ذکر  در داخل نماز اگر شخصی نماز گزار 

را در سجده » سبحان ربی األعلی«رکوع ترک کند، و خواندن تشهد اول را ترک کند، و نيز ذکر 
  چند بار سجده ی سهو انجام دهد؟بايد ، او فراموش 

شخصی چند بار سهوی مرتکب شد، به او می گوييم که انجام دو سجده ی هرگاه در جواب بايد گفت :
کافيست، زيرا (اعمال) واجب از يک جنس هستند و بعضی در ديگری داخل می شوند،  شسهو براي

همانطور که کسی به دليل ادرار يا قضای حاجت يا خارج شدن ريح و خوردن گوشت شتر بی وضو 
، و بر او الزم نيست تا برای هر يک از (آن) اسباب وضويی می شود و يک وضو برای او کافيست

  جداگانه بگيرد.

  شک در قرائت سوره فاتحه :
کرده است ويا  فاتحه را قرائتسوره  ،که آيا مورد خواندن سوره فاتحه به شک افتاد اگر نمازگزار در

  است ويا خير ؟ سوره فاتحه را خواندهآيا  هم داده نميتواند که ترجيح  و خير !
فاتحه سوره او شک دارد (و نتواند ترجيح دهد که  تازمانيکه در اين مورد حکم شرعی همين است :
  :فاتحه را بخواند، امابشرطيکه سوره را خوانده يا خير) بر او واجب است تا 

در انسان شکاک (و وسواسی) نباشد، زيرا اگر زياد شکاک بود و يا شک او فقط وهمی بيش نبود، 
اينحالت به اين شک توجهی نمی شود و اعتباری ندارد، زيرا بعضی از مردم هر وقت نماز می خوانند 
در زيادت يا نقصی و يا در نيت و يا در تکبير و همانند آنها شک می کنند، پس چنانکه شخص چنين 

وسواس  به اين شک توجهی کند، زيرا اين شک از دحالتی را در تمامی نمازهايش داشت او نباي
  است، و چه بسا گاهی وسواس اگر مداوم همراه انسان باشد موجب فاسد شدن عبادتش می شود.

  امام در ادای سجده سهو: هاشتبا
در تشهد اول دچار سهو گشت (فراموش  امام  باشد ، ومغرب نماز  مصروف  امام:اگر بطور مثال 
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و وارد قيام شود بياد آورد و ايستاده شود ،تشهد را بخواند و بلند شد اما قبل از آنکه راست که کرد 
انجام داد! حال چه رازود نشست و تشهد را خواند) ولی امام در انتهای نماز فقط يک سجده ی سهو 

  مقتتدی الزم ميگردد ؟چيزی بر 
  در جواب بايد گفت :

  اوال:
هللا عليه وسلم  تا دو سجده ی سهو بجای آورد نه يک سجده، زيرا پيامبر صلی است بر امام واجب  

َواَب فَْليُتِمَّ َعَلْيِه ثُمَّ ِليَُسِلّْم ثُمَّ يَْسُجُد َسْجَدتَيْ «می فرمايند:  يعنی:  ».نِ إِذَا َشکَّ أََحُدُکْم ِفی َصَالِتِه فَْليَتََحرَّ الصَّ
هرگاه يکی از شما در نماز خويش در شک افتاد، سعی کند که صحيح ترين آن را بياد آورد و نمازش 

) ومسلم 401بخاری ((بر اساس آن کامل کرده، بعد سالم گويد سپس دو سجده ی سهو بجای آورد. را
)572.(  

  بر طبق اين فرموده درمی يابيم که سجده ی سهو دو سجده است نه يک سجده.
  دوما:

اگر نمازگزار از روی جهل و نا آگاهی يک سجده ی سهو ببرد چيزی بر وی نيست، و نماز او و نماز  
کسانی که به وی اقتدا کرده اند صحيح است، و حکم او بمانند حکم آنکسی است که اصال انجام سجده 

فتاء می ی سهو را فراموش می کند (که موجب باطل شدن نماز نيست). چنانکه علمای هيئت دائمی ا
اگر ترک سجده ی سهو عمدی باشد نمازش باطل است و بايد نمازش را تکرار کند، و اگر «گويند: 

ترک آن به سبب فراموشی يا عدم آگاهی و جهل باشد، پس نمازش صحيح است و الزم نيست تا 
ز نماز، امام ).پس الزمست تا در اين مواقع بعد ا6/10اللجنة الدائمة لإلفتاء ( (».نمازش را تکرار کند

  را متوجه خطايش کرد تا بار ديگر آن خطا را انجام ندهد.
  سوماً: 

در اين مواقع بر مأمومين الزم است تا سجده ی دوم (سهو) را خود انجام دهند، هر چند که امام آنها 
 سجده ی دوم را انجام نداده؛ زيرا به دليل سهو در تشهد اول نقصی بر نمازشان وارد شده است. امام

و اگر امام جز يکبار سجده ی سهو انجام نداد، مأموم «می گويد: » المجموع«نووی رحمه هللا در 
(خود) سجده ی دوم را انجام دهد و آن (يعنی ترک سجده ی دوم توسط امام) را حمل بر اين بگذارد 

ام نداد پس که وی آنرا فراموش کرده است، و اگر امام عمدا يا سهواً سجده ی سهو را ترک کرد و انج
مأموم خود سجده ی سهو را انجام دهد و اين همان قول صحيح منصوص است، زيرا هنگامی که امام 
سهوی مرتکب شود بر نماز مأموم نيز بدليل آن سهو نقص وارد می شود، و اگر امام (سهو) نمازش 

ر و تصريف ) با اختصا4/65» (المجموع« ».را جبران نکرد مأموم (خود) نمازش را جبران نمايد
   اندک.

اگر امام سهوی انجام داد ولی سجده ی سهو نبرد، پس همانطور که ذکر کرديم رأی «و باز می گويد: 
صحيح در مذهب ما اينست که مأموم خود سجده می کند، و اين رأی امام مالک و اوزاعی و ليث و ابو 

سيرين نقل کرده، و عطاء و حسن  ثور، و روايتی از امام احمد نيز است و ابن منذر نيز آنرا از ابن
(بصری) و نخعی و قاسم و حماد بن ابی سليمان و ثوری و ابوحنيفه و مزنی و روايت ديگری از امام 

  ).4/66» (المجموع».«احمد گفته اند که: سجده نبرد
البته بايد توجه کرد که اين امر (سجده بردن توسط مأموم) برای زمانی است که امام مرتکب سهوی 

د و او يعنی امام سجده ی سهو را بجای نياورد و يا بصورت ناقص انجام دهد، اما اگر امام سهوی شو
انجام نداد و بلکه خود مأموم دچار سهو شد، نيازی نيست تا در انتها سجده ی سهو بجای آورد، زيرا 

اده؛ ترک امام سهو وی را متحمل شده و برايش جبران می کند. مگر آنکه سهوی که مأموم انجام د
رکنی در نماز باشد که در اينحالت بايد بعد از سالم امام بلند شده و آن رکن را جبران کند و بعد از 

  سالم دو سجده ی سهو بجای آورد.

  خواندن دوباره تشهد بعد از انجام سجده سهو :حکم 
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صلی هللا عليه وسلم چنين  هللا تشهد خوانده نمی شود، زيرا رسول دوباره بعد از انجام سجده ی سهو 
آنرا به  ، حتمآ نکرده اند چنانکه احاديث صحيح بر اين امر داللت می کنند، و اگر انجام می دادند 

». َصلُّوا َکَما َرأَْيتُُموِنی أَُصِلّی«اصحابش رضی هللا عنه بيان می کردند، درحاليکه می فرمايند: 
  بخاری و مسلم. ».ا نيز نماز بخوانيدهمانگونه که می بينيد من نماز می خوانم، شم«

  
   پايان

  فهرست :
  وحکم آن   سـجـده سهـو -
    ی سهو تعريف سجده -
     اسباب سجده سهو -
   پيامبر اسالم وسجده سهو -
   كيفيت و چگونگی سجده سهو - 
   حکم  سجدۀ سهو - 
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   دوم :نقصان -
   نقص در ارکان نماز -
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    نقص در سنتهای نماز -
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   فورمل شک در نماز  -
   محل انجام سجدۀ سهـوه -
   سجده ی سهوه بعد از سالم  -
  اذکار سجده ی سهوه و جلوس بين آنها چيست؟ -
   ومبحث سجده سهوهامام نووی  -
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   نقص در رکعت ها  -
   شک در تعداد رکعت ها  -
   شيوه تالش برای اطمينان  -
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   نيت کردن جديد برای تکميل رکعت فراموش شده  -
    زيادت ونقصان در سجده  -
   متابعت از امام در رکعت اضافی  -
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   زيادت در رکعت های نماز  -
   شک در تعداد  رکعت ها  -
   زيادت در رکعت های نماز  توسط شخصی مسافر  -
   فراموشی اذکاردر رکوع وسجود -
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