 ‐ 12527اﺳﺒﺎب ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ
ﺳﻮال
ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﭼﻪ ﻫﻨﺎم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآورد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﯾ از ﻧﯿﻫﺎی اﯾﻦ دﯾﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از روی رﺣﻤﺘﺶ ،ﮐﺎرﻫﺎﯾ را ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﺸﺮوع ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺺ و اﺷﺎﻟ را ﮐﻪ ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ از ﻋﺒﺎدات ﺧﻮد دور ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎدات ﻧﺎﻓﻠﻪ ]ﮐﻪ ﻧﻘﺺ
ﻋﺒﺎدات ﻓﺮض را ﺟﺒﺮان ﻣﮐﻨﻨﺪ[ و اﺳﺘﻐﻔﺎر و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.
ﯾ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻧﻘﺺ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در ﻋﺒﺎدات ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺸﺮوع ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﺳﺠﺪه ﺑﺮای ﻣﻮارد ﺧﺎﺻ ﻣﺸﺮوع ﺷﺪه و ﻫﺮ اﺷﺎﻟ در ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺷﻮد.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرهی اﺳﺒﺎب ﺳﺠﻮد ﺳﻬﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ؛ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ در ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع ﻣﺷﻮد:
 ‐۱اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز.
 ‐۲ﮐﻢ ﮐﺮدن از ﻧﻤﺎز.
 ‐۳ﺷ.
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻪ اﻧﺴﺎن در ﻧﻤﺎز ﯾ رﮐﻮع ﯾﺎ ﺳﺠﻮد ﯾﺎ ﻗﯿﺎم ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ اﺿﺎﻓﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻧﻘﺺ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻪ ﺷﺨﺺ ﯾ رﮐﻦ ﯾﺎ ﯾ واﺟﺐ را در ﻧﻤﺎز اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ.
و ﺷ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻪ ﻣﺜﻼ ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺖ.
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اﮔﺮ اﻧﺴﺎن رﮐﻮع ﯾﺎ ﺳﺠﺪه ﯾﺎ ﻗﯿﺎم ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ را ﻋﻤﺪا اﺿﺎﻓﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،زﯾﺮا وﻗﺘ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ ﻧﻤﺎزش
اﻓﺰوده در واﻗﻊ ﻧﻤﺎزش را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ روﺷ اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﷺ دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ و رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﺲ ]در دﯾﻦ[ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﮐﺎرش ﻣﺮدود اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۷۱۸
اﻓﺰودن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز :اﻣﺎ اﮔﺮ از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﻤﺎزش اﻓﺰود ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﺷﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ را
اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ .دﻟﯿﻞ آن ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ در ﯾ از دو ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ ﯾﺎ ﻋﺼﺮ ﭘﺲ از دو
رﮐﻌﺖ ﺳﻼم ﮔﻔﺖ ]و ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ[ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﯾﺎدآوری ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪی ﻧﻤﺎز را ادا ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺳﻼم ﮔﻔﺖ و ﭘﺲ
از آن دو رﮐﻌﺖ اﻧﺠﺎم داد .ﺑﺨﺎری ) (۴۸۲و ﻣﺴﻠﻢ ).(۵۷۳
و ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ را ﭘﻨﺞ رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪه؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺮ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗ روی داد؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺞ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و
رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﮐﺮد و دو ﺳﺠﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی آورد .ﺑﺨﺎری ) (۴۰۴و ﻣﺴﻠﻢ ).(۵۷۲
ﮐﻢ ﮐﺮدن از ﻧﻤﺎز :اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن رﮐﻨ از ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز را ﮐﻤﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ از دو ﺣﺎل ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ:
ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺎه ﻫﻤﺎن رﮐﻦ در رﮐﻌﺖ دوم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺷﻮد ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻣﮔﺮدد و آن رﮐﻦ و ﭘﺲ
از آن را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ.
و ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن رﮐﻦ در رﮐﻌﺖ ﺑﻌﺪی ﻣرﺳﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت رﮐﻌﺖ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺟﺎی رﮐﻌﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ
رﮐﻨ از آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ]ﯾﻌﻨ رﮐﻌﺖ ﻗﺒﻠ ﺣﺴﺎب ﻧﻤآﯾﺪ[ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﯾ رﮐﻌﺖ ﻣﺧﻮاﻧﺪ .در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺲ از
ﺳﻼم ﻧﻤﺎز دو ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ.
ﻣﺜﺎل :ﺷﺨﺼ در رﮐﻌﺖ اول ﯾ ﺳﺠﺪه را اﻧﺠﺎم داد ،اﻣﺎ ﺑﺪون آﻧﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﺠﺪهی دوم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﺮای رﮐﻌﺖ
دوم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮره را ﺷﺮوع ﮐﺮد ﯾﺎدش آﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺠﺪهی دوم را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و ﻣﯿﺎن دو ﺳﺠﺪه ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ،
ﭘﺲ ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﺑﺮﻣﮔﺮدد و ﻣﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﺠﺪهی دوم را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ و ﺑﻘﯿﻪی ﻧﻤﺎزش را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣآورد و ﺳﻼم ﻣدﻫﺪ
و ﭘﺲ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ.
ﻣﺜﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن رﮐﻦ در رﮐﻌﺖ ﺑﻌﺪی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺷﻮد :ﺷﺨﺼ ﺑﺪون ﻧﺸﺴﺘﻦ و اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪهی دوم ﺑﺮای
رﮐﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺳﺠﺪه اول رﮐﻌﺖ ﺑﻌﺪ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ و ﺑﯿﻦ دو ﺳﺠﺪه ﻣﻧﺸﯿﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ رﮐﻌﺖ دوم ﺑﻪ ﺟﺎی رﮐﻌﺖ اول ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾ رﮐﻌﺖ دﯾﺮ ﻣﺧﻮاﻧﺪ )ﯾﻌﻨ رﮐﻌﺖ اول را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
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ﻧﻤآورد( و ﭘﺲ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ واﺟﺒ را در ﻧﻤﺎز ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﯾﺎدش ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻌﺪ رﻓﺖ ،ﻣﺜﻼ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺒﺤﺎن رﺑ
اﻻﻋﻠ را ﺑﻮﯾﺪ و ﭘﺲ از ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از ﺳﺠﺪه ﯾﺎدش آﻣﺪ ،او ﯾ از واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز را ﺳﻬﻮا )ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ( ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻤﺎزش
اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ و ﭘﯿﺶ از ﺳﻼم دو ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ،زﯾﺮا رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ وﻗﺘ ﺗﺸﻬﺪ اول را ﺳﻬﻮا ﺗﺮک ﻧﻤﻮد ﺑﻪ
ﻧﻤﺎزش اداﻣﻪ داد و دوﺑﺎره ﺑﺮﻧﺸﺖ و ﭘﯿﺶ از ﺳﻼم دو ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
ﺷ :ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﻤداﻧﺪ آﯾﺎ ﺳﻪ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺖ؛ ﮐﻪ از دو ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ:
ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﯾ از دو اﺣﺘﻤﺎل را ﻗﻮیﺗﺮ ﻣداﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎزش را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣرﺳﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺳﻼم دو ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣآورد.
اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺷ ﻗﻮی دارد و ﻫﯿﭻﯾ از دو اﺣﺘﻤﺎل را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﻤدﻫﺪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨ ﮐﻢﺗﺮ را در ﻧﻈﺮ ﻣﮔﯿﺮد و
ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﻧﻤﺎزش را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣرﺳﺎﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآورد.
ﻣﺜﺎل :ﺷﺨﺼ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ را ﻣﺧﻮاﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ دﭼﺎر ﺷ ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ در رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﭼﻬﺎرم ،و ﺗﺮﺟﯿﺤﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
رﮐﻌﺖ ﺳﻮم اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾ رﮐﻌﺖ دﯾﺮ ﻣﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﻼم ﻣدﻫﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ ﻣرود.
ﻣﺜﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾ از دو اﺣﺘﻤﺎل را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﻤدﻫﺪ :ﻓﺮدی در ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺣﺎل دﭼﺎر ﺷ ﺷﺪ
ﮐﻪ آﯾﺎ در رﮐﻌﺖ ﺳﻮم اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﻬﺎرم ،و ﻫﯿﭻ ﯾ از دو اﺣﺘﻤﺎل را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪاد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻤﺘﺮ
اﺳﺖ )ﯾﻌﻨ در ﻧﻈﺮ ﻣﮔﯿﺮد ﮐﻪ در رﮐﻌﺖ ﺳﻮم اﺳﺖ( و ﺳﭙﺲ ﯾ رﮐﻌﺖ دﯾﺮ ﻣﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از ﺳﻼم ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ را
اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﯾ از واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﯾﺎ
در ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺎت ﻧﻤﺎز ﺷ ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﯾ از دو اﺣﺘﻤﺎل را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪﻫﺪ.
و ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨ اﮔﺮ رﮐﻌﺘ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺎت ﺷ ﮐﻨﺪ و ﯾ از اﺣﺘﻤﺎﻻت را
ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوای ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ).(۱۶-۱۴ /۱۴

3/3

