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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
 » سعيد افغانی –سعـيـدی «  الحـاج اميـن الـديـن  داکتر :تـتـبـع، نـگارش و نوشته از

  ٢٠١۵ اکتوبر ٠٩
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

 سجــدۀ  تـالوت
  

دھد  ی ذليل ساختن شيطان است، ھرسجده را که انسان در برابر پروردگاربا عظمت  انجام میامعنه جده برای هللا بس

 .کبر شيطان  را به شکست مواجه می سازد  غرور و

در شرعيت  اسالم، مسلمان مأمور است در کنار سجده ھای نماز، با فروتنی کامل، سجده ھای ديگری را ھم برای هللا  

 . توان از سجده تالوت نام بر د که از آنجمله می. ام دھد انج

کند  گردد ، فرق نمی  سجده واجب میآيت  است که برخواننده و شنونده ئی تالوت يکی از معروف ترين سجده ھاۀسجد

س  چند  دفعه   سجده   را در يك  مجلآيتاگر كسى  يك .  خواننده  وشنونده  در نما ز باشد ويا ھم در خارج از نماز : که 

   .تكرار خواند،  بااليش  يك سجده   الزم  است

 

 :طريق خواندن سجده تالوت عبارت است از

  ًاگويد بعد می» ربى االعلىسبحان  «، سه باررود به سجده  می كه دستھاى خود راباال  كند، گفته و تكبيربدون  اين

 . كند گويد  وسر خود را  باال  می تكبير  می

ه كرد، ركوعش ب   ختم  شد در صورتی كه  نماز گزار ركوع  میآيتكه   سجده  خواند، ھمينآيتماز  اگر  در داخل  ن

»  هللا اكبر«  سجده  آيتندارد واگر  به قرائت خود  دوام  داد ، در ختم    شود، حاجت به سجده  جاى  سجـده  محسوب می

  .  خود  ادامه  بدھدسجده  برود  بعد از سجده بر خيزد وبه قرائت گفته  به 

   .به قرائت  خود  ادامه  بدھد سجده  برود  بعد از سجده بر خيزد و گفته  به »   هللا اكبر« سجده ت در ختم  آيــ

  

  : ھائی كه در آن ھا سجـــدۀ  تالوت است سورۀ

  )٢٠۶ آيت اعراف  سورۀ (-

  )١۵ : آيت رعد  سورۀ (-

  ) ۵٠ :  آيت نحل   سورۀ (-

  ) ١٠٩ : آيترا ء  اسسورۀ (-

  ) ۵٨ :   آيت مريم   سورۀ (-
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  )   ١٨ : آيت  حج  سورۀ (-

  ) ١٩ : آيت علـــق سورۀ (-

  )  ۶٠ : آيت فرقان  سورۀ (-

  )   ٢۶ : آيت نمل  سورۀ (-

  ) ١۵ : آيت سجده  سورۀ (-

  )٢۴ : آيت ص  سورۀ (-

  )  ٣٨ : آيت فصلت  سورۀ (-

  )۶٢ : آيت  نجم سورۀ( -

  ) ٢١ : آيتقاق   انشسورۀ (-

  

 :سجـدۀ تالوت

كننده بايد بر    است كه سجده  نماز است،   وافضل اين سجده تالوت مانند سجده: گويند  علماء  در مورد سجده تالوت می

ْسبحان ربی األعلی«ويش به سجده بيفتد و تا سه بار  بدن خعضوھفت  ِّ َ ْ  :بگويد و پس از آن دعاھای ذيل را بخواند » ُ

َّاللھم« َ إنی لك سجدت و بك أمنت، و لك أسلمت و عليك توكلت، سجد وجھی للذی خلقه و شق سمعه و بصره بحوله و ّ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ُِ ُْ َّْ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُ ََ ََّ ِ ْ َْ َ َ َ َ َْ َّ ْ َ ْ ِّ

َقوته، تبارك هللا أحسن الخالقين ِ ِ َِ َْ ُ َ َ َْ ُ َّ ُ.« . 

 صورتم برای ذاتی كه مسليم تو شدم و بر تو، توكل نمودم، سجده بردبرای تو سجده بردم و به تو ايمان آوردم و ت! الھی(

 به او داد، خير و بركت هللا چقدر فراوان است و او ئی و بينائیرا خلق كرد و با توان و قدرت خود حس شنوا آن

  .) نيكوترين آفرينندگان است

  ، ترمذی )١۴١۴،٧۶٠(، ابوداود )۶/٢١٧،٣٠(، )١/١٠٢،٩۴(، مسند احمد )٧٧١(مسلم  (

-١١٢٧(نسائی : قرار داده است» حسن صحيح«ترمذی حديث مذكور را ). ۵٨٠،٣۴٢٣،٣۴٢٢،٣۴٢١،٣۴٢۵(

 ).٨٠٢-٨٠٠ (١/٢٢٠و حاكم ) ١٩٧٨،١٩٧٧(، ابن حبان )۶٧٣،۵۶٣(، ابن خزيمه )١١٣٠

َاللھم اكتب لی بھا أجرا وضع عنی بھا وزرا و اجعلھا لی عندك« َ َِ ِ ِ ََّ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ ًَ ًْ ِ ِّ ِ ُ ْ ُ َ ذخرا، و تقبلھا منی كما تقبلتھا من عبدك داود عليه و ّ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ْ ْ َ ََ َ َْ ّْ َ َِّ َّ ً ْ ُ

ِعلی نبينا أفضل الصالة و السالم  ّ ِّ ُ َ ْ َ َ َ«.  

را نزد خود برای من ذخيره گردان و  به خاطر اين سجده أجر و ثوابی برايم بنويس و گناھی را از من كم كن و آن !الھی(

ھا  د قبول كردی كه بر او و بر پيامبر ما بھترين درودھا و سالموات داو را از بنده گونه كه آن  ھمانرا از من قبول كن آن

و ) ٢٧۶٨(، ابن حبان )۵۶٢(، ابن خزيمه )١٠۶٩(ابويعلی . »ٌحديث غريب«: ترمذی گفته است). ٣۴٢۴(ترمذی  .)باد

 ). ٧٩٩ (١/٢٢٠حاكم 

  .ر اين كار با او موافق استحاكم اين حديث را تصحيح نموده و ذھبی نيز د

 :کنند بسياری از علماء  حکم می 

 تالوت ھمچون حكم نماز است و بنابراين برای آن طھارت، سترعورت، استقبال قبله و سجده نكردن در ۀحكم سجد

 الزامی میرا  اند و ھمچنين گفته اند تكبير به وقت سجده بردن و سالم دادن بعد از آن اوقات ممنوعه را شرط قرار داده

  .اند كه اين مسائل را در نماز شرط قرار داده باشد ، كما اين

 :گويد که اما شيخ االسالم ابن تيميه می

شود يك ركعت است    تالوت احكامی مانند نماز ندارد بلكه عبادتی مطلق است، زيرا أقل آن چه كه نماز ناميده میۀ سجد

  .مانند يك ركعت نماز وتر
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 كرد و نيازی ءرا ادا توان آن  تالوت شروط نماز وجود ندارد و حتی در اوقات ممنوعه نيز میۀداز اين رھگذر در سج

  .به تكبير و سالم گفتن ھم نيست

چه كه در مورد تكبير وارد شده محمول بر استجاب است، يا كسی كه تالوتش را از قاری قرآن شنيده باشد تا به او  آن

يا محمول بر اين است كه آن سجده در نمازی جھری اتفاق افتاده است چون روايت  . يد نماءاش را ادا اقتدا كرده و سجده

َشده كه رسول هللا صلى هللا عليه   وسلم فرمودندک  َّ َّ ََّ ََ ِ َِ ٍكان يكبر فی كل خفض و رفع «  َ َ َ َ ٍ ْ َ ِّ ُِّ ِ ُ َ َپيامبر صلى هللا عليه ِ وسلم به »  َ َّ َّ ََّ ََ ِ َِ َ

بر   تالوت را نيز درۀ پس اين حديث خم شدن و بلند شدن، سجد.«گفت  تكبير میھنگام ھر خم شدن و بلند شدن

 .)٣٩٢(، و مسلم )٧٨٧(بخاری (» در نماز( گيرد می

 قرائت تكبير  ۀ بعد و ادام آيتاند كه كافی است تنھا امام به ھنگام برخاستن برای خواندن  بسياری از علماء  گفته

  .» به خاطر عمل به عام بودن حديث در چنين حالتی بايد تكبير گفتولی قول برگزيده اين است كه بگويد

  

 :سالم دادن در سجدۀ تالوت

 سجده كند ئی تالوت را مانند نماز نمی دانند در صورتی كه شخص به تنھاۀاگر فتوای كسانی را مالك قرار دھيم كه سجد

  .يست چون اينھا مختص نماز ھستندھمانگونه كه به تكبير گفتن نيازی ن  .پس نيازی به سالم دادن نيست

َرسول هللا صلى هللا عليه ِ وسلم فرموده َّ َّ ََّ ََ ِ َِ ُتحريمھا التكبير، و تحليلھا التسليم « : اند َ ُِ ِْ ْ َّْ َ َُ َ ُ ِ ّ شود و  نماز با گفتن هللا اكبر آغاز می(» ِ

 ) شود با گفتن سالم تمام می

   .د از ادای سجده سالم دھد، البته نيازی به خواندن تشھد نيست تالوت در حكم نماز است بعۀبنا بر فتوای دوم، سجد

ابن ماجه . »ٌحديث حسن«: امام ترمذی گفته است). ٢٣٨،٣(، ترمذی )۶١٨،۶١(، ابوداود )١/١٢٩،١٢٣(مسند احمد 

 حاكم حديث مذكور را صحيح قرار داده كه امام ذھبی در اين زمينه با او). ۴۵٧ (١/١٣٢و مستدرك حاكم ) ٢٧۵(

 )٧۵۶٠-  ۀفتوای شمار  -شيخ ابن جبرين :خذ أم(موافق است   

 

 : سجدۀ تالوت در نماز

سنت است و لذا واجب نيست؛ و اين حکم از پيامبر صلی هللا عليه وسلم و ) يکبار(سجدۀ تالوت در داخل يا خارج نماز 

 .از حديث زيد ابن ثابت ثابت شده است

اصح قول علماء  نيازی به طھارت نيست و سالم دادن بعد از انجام سجده و يا ھمچنين برای انجام سجده تالوت بنا بر 

 تکبير گفتن برای رفتن به سجده نيز در آن تشريع نشده است که البته برای رفتن به سجده تالوت می توان تکبير ھم گفت

  .ولی سالم دادن در سنت نبوی وارد نشده است) از حديث ابن عمر رضی هللا عنھما(

اللھم « :  تالوت؛ تمامی اذکار و دعاھای وارده در سجده نماز را می توان در سجده تالوت خواند مانندۀاذکار سجداما 

 وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك هللا أحسن  لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجھی للذی خلقه وصوره

  ).١٢٩٠( مسلم . »الخالقين

 ۀ تالوت، ثابت شده است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در سجدۀساير ادعيه در سجدو عالوه بر جايز بودن اذکار و 

 واجعلھا لی عندك ذخرا وتقبلھا  اللھم اكتب لی بھا عندك أجرا وامح عنی بھا وزرا«  :تالوت ذکر زير را می خواندند

 ).۵٢٨( الترمذی (  » منی كما تقبلتھا من عبدك داود عليه السالم

 نماز است يعنی ۀ خوانده شود، ذکر تسبيح مشابه ذکر سجدً تالوت واجب است که حتماۀعنوان ذکر سجده باما آنچه که 

و البته عالوه بر اين ذکر ھر دعا يا ذکر ديگری نيز اگر اضافه خوانده شود مشروع »  سبحان ربی األعلى « :ذکر

 . ) ۴٠۶ / ١١مجموع فتاوى ومقاالت سماحة الشيخ ابن باز ."(است
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دليل عموم ه  سجده، سجده برد بر مامومھا نيز واجب است که به سجده روند بآيتر امام در داخل نماز حين رسيدن به اگ

ِإنما جعل اإلمام ليؤتم به «  :فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم که می فرمايند َّ ِ ِِ َِ ْ ُ َ ََ ُ ِفال تختلفوا عليه , َّ َِ َ ُ َ َْ ُفإذا كبر فكبروا , َ ِّ َ ََ ََ َّ َ َوإذا , ِ ِ َ
ُركع فاركعوا  َ َْ َ َ َوإذا قال , َ َ َ ِ ُسمع هللا لمن حمده : َ َ ِ ِ َِ َ َْ َ ُ ُفقولوا , َّ ُ ُربنا ولك الحمد : َ ْ َ َْ َ َ َ َ ُوإذا سجد فاسجدوا , َّ ُ ْ َ َ َ َ َ ِ ُّوإذا صلى جالسا فصلوا , َ ََّ َ ََ ً ِ َ ِ َ

َجلوسا أجمعون  ُ َُ ْ َ ً  .متفق عليه» .ُ

  

 :مفھوم حديث

مخالفت نکنيد ، پس ھر گاه تکبير گفت شما ) در اعمال نماز( شود ، بنابر اين با او ءاقتداامام برای اين است که به او 

د ، وھر گاه رکوع رفت شما نيز به رکوع برويد ، و ھرگاه با گفتن سمع هللا لمن حمده از رکوع ئينيز تکبير بگو

 و ھرگاه نشسته نماز خواند  رفت شما نيز به سجده برويد د ربنا و لک الحمد و ھر گاه به سجده ئيبرخاست شما نيز بگو

 .شما نيز ھمگی نشسته نماز بخوانيد 

ٍ َن عبدهللا بن مسعود«:دليل حديث ابن مسعود رضی هللا عنهه ب ونيز ْ ُ ْ ْ َْ ِ ِ َِّ َ َقال  رضی هللا عنه ْ ِقرأ النبی: َ َّ َ َ صلی هللا عليه  َ

َالنجم بمكة، فسجد فيھ  وسلم َ َِ َ َ َ َّ َ َِ ْ َا وسجد من معه غير شيخ، أخذ كفا من حصى أو تراب، فرفعه إلى جبھته وقالَّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َِ ِ ِْ َ ُ َِ ُ ٍُ ْ َ ًَ ْ ًّْ َ ََ ٍَ َ َ َيكفينی ھذا، : َ َ ِ ِ ْ

ًفرأيته بعد ذلك قتل كافرا ِ ِ َِ َ َ َُ َ ََ ُْ ُ َ  )١٠۶٧:بخارى(»  .َ

كرد   تالوت   نجم راسورۀدر مكه،    ه وسلمصلی هللا علي روايت است كه رسول هللا  رضی هللا عنه از عبدهللا بن مسعود

جای ه به جز يك پيرمرد كه ب. بودند، نيز سجده كردند  صلی هللا عليه وسلم تمام  كسانی كه ھمراه پيامبر. و سجده نمود

 او بعدھا،: گويد راوی می. است ھمين برايم كافی   :سجده، مشتی خاك يا سنگريزه برداشت و بر پيشانی خود ماليد و گفت

 .را ديدم كه در حالت كفر، كشته شد

 سجده رسيد ولی او سجده تالوت نکرد، در اينصورت مامومھا نيز به تبعيت از آيتکه در داخل نماز، امام به  اما چنان

الی در اين ؤامام نبايستی خود سجده تالوت نمايند زيرا باعث ابطال نماز می شود، شيخ ابن عثيمين در خصوص س

که  نبايد سجده کند، زيرا متابعت امام در جماعت واجب است درحالی )اگر امام سجده نبرد،ماموم:  (مورد می گويد

و اگر عمدی سجده کند  تالوت نمايد، ۀ تالوت سنت است و برای شخصی که ماموم است جايز نيست که خود سجدۀسجد

  ).١/٢٩٠  ()فتاوى إسالمية (  ».له آگاه باشد ، نماز وی باطل می شودأو به اين مس

 تالوت قاری ۀھمچنين در خارج نماز مستحب است که قاری قرآن و کسی که به او گوش می دھد و به اصطالح شنوند

که تکبير گويد يا در انتھای سجده سالم دھد و اگر طھارت   تالوت ببرد، بدون اينۀاست، حين رسيدن به آيات زير سجد

 :ھم نداشت ايرادی بر وی نيست

  . » ٢٠۶ :آيت  األعراف سورۀ( » ن عند ربك ال يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون إن الذي«  -١

ًو يسجد من فی السماوات واألرض طوعا وكرھا وظاللھم بالغدو واآلصال « -٢   ).١۵ : آيت الرعد سورۀ). (ً

  ). ۴٩/النحل ()و يسجد ما فی السماوات وما فی األرض من دابة والمالئكة وھم ال ستكبرون (-٣

   ).١٠٧/اإلسراء) (قل آمنوا به أو ال تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليھم يخرون لألذقان سجدا  (-۴

ًإذ تتلى عليھم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا  ( -۵   ).۵٨/  مريمسورۀ) (ً

القمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير ألم تر أن هللا يسجد له من فی السماوات ومن فی األرض والشمس و (-۶

   ).١٨/ الحجسورۀ) (من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يھن هللا فما له من مكرم إن هللا يفعل ما يشاء 

   ).٧٧  آيت  الحج سورۀ( »  ا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحونآيتيا   « -٧

   ).۶٠  : آيت/  الفرقان سورۀ. ( ً» قيل لھم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزداھم نفوراوإذا «-٨

  ) .٢۵ : آيت النمل  سورۀ( » أال يسجدوا  الذی يخرج الخبء فی السماوات واألرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون «  -٩
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  ) ١۵ :آيت السجدة سورۀ(» ًروا سجدا وسبحوا بحمد ربھم وھم ال يستكبرونإنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بھا خ« -١٠

  ) .٢۴ آيت/  صسورۀ( »  ًوظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب  «     -١١

ومن آياته الليل والنھار والشمس والقمر ال تسجدوا للشمس وال للقمر واسجدوا  الذی خلقھن إن كنتم إياه «   -١٢

  ) .٣٧ :آيت فصلت سورۀ( »   تعبدون

  ) .۶٣ :آيت النجم سورۀ( »  فاسجدوا  واعبدوا  «    -١٣

   ) .٢١ :آيت االنشقاق سورۀ( »    وإذا قرء عليھم القرآن ال يسجدون «  -١۴

   ) .١٩ :آيتالعلق  :سورۀ( » كال ال تطعه واسجد واقترب «    -١۵

 تالوت بر او مستحب نيست زيرا او به تالوت ۀ تالوت را می شنود، سجدکه صدای ولی کسی که رھگذر است يا اين

  .قاری توجه و دقت نکرده است و به اصطالح شنونده نيست

 : تالوت واجب نيستۀکه سجد دليل بر اين

ٍعن زيد بن ثابت ِ َِ ْ ِ َ ْ َقال  رضی هللا عنه َ ِقرأت على النبی: َ َّ َ َُ ْ َ ِوالنجم« صلی هللا عليه وسلم َ ْ َّ َلم يسجد فيھاَ، ف»َ ِ ْ ُ ْ ْ   )١٠٧٣: بخارى. (َ

صلی  ايشان) ولی(تالوت كردم   صلی هللا عليه وسلم سورة نجم را نزد رسول هللا: می گويد رضی هللا عنه زيد بن ثابت

 .سجده نكردند  هللا عليه وسلم

ا سالم دادن پس از و نيازی به طھارت يا تکبير ي!  تالوت مستحب است و يکبار است نه دوبارۀکه؛ سجد خالصه اين

استن از آن می بايست تکبير گويد، و اذکار آن از بود ھنگام رفتن به سجده و برخسجده ندارد ولی اگر کسی داخل نم

 .ھمان اذکار سجده نماز است

 ۀو ھمچنين سجد(  تالوت را برای حائض نيز جايز می دانند، زيرا ھمانطور که گفته شد سجده تالوتۀو علماء   سجد

  . نياز به طھارت ندارد و احکام مربوط به نماز را ندارند) شکر

  

   تالوت ۀی امام صاحب ابو حنيفه درموردسجدأر

  . تالوت است ۀن به دو روايت، سيزده وچھارده سجدأفرمايند که در قرآن عظيم الش علمای فقه حنفی می

ا بلندکند به سجده برود و در سجده سه بار يا که دستھا ر گفته بدون اين» هللا اکبر«  تالوت اين است که ۀ سجدۀ طريق-

بعد از سجده  بگويد وبعد هللا اکبر گفته بلند شود بھتر است که در حالت قيام به سجده رود و» سبحان ربی االعلی«بيشتر 

  . آورد جائز استیجاه ته بسنيز قيام کند و اگر نش

داند  شود به اين واسطه در جائی که می شد يا نه واجب می تالوت بر خواننده و شنونده قصد شنيدن را داشته باۀ سجد-

  . سجده را آھسته بخواند تا بر ديگران واجب نشودآيت نخواھند آورد بھتر است یجاھد شنوندگان سجده را ب

روبه قبله کردن  لباس پاک،  تالوت نيز شرط است مثل وضو داشتن،ۀ ھر چه برای نماز شرط است برای سجد-

  .وغيره

  . آوردیجاه  سجده وضو نداشته باشد وضو گرفته سجده را بآيتر در وقت خواندن  اگ-

  . کند و اگر نکرد گنھکار استء تالوت زيادی است بايد به مرور اداۀ کسی سجدۀ اگر بر ذم-

 شود و اگر در حالت جنابت شنيد واجب  سجده را شنيد سجده در آن واجب نمیآيت اگر زن در حالت حيض يا نفاس -

  .بعد از غسل کردن بايد سجده نمايد شود و می

   . سجده را شنيد و طاقت سجده کردن را نداشت با اشاره سجده نمايدآيت اگر در حال مريضی -

ً خواھد بخواند بعد از سجده بخواند واگر فورا  به سجده رود وبقيه را که میً سجده را تالوت کرد فوراآيت اگر در نماز -

  .ه چند آيت ديگر تالوت کرده سجده کرده جائز استبه سجده نرفت بلک
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 ءکنم سجده ادا  به رکوع رفت ودر رکوع نيت کرد که به جای سجده تالوت رکوع میً سجده را خواند و فوراآيت اگر -

  .شود خواه نيت کند و خواه نکند  میءشود واگر در رکوع اين نيت را نکرد ھر گاه سجده کند سجده تالوت ادا می

  . سجده را از کسی شنيد در ميان نماز سجده نکند، بلکه بيرون نماز سجده را ادا کندآيتاگر کسی در بين نماز   -

که در  خواه در آخر سجده کند يا اين  سجده را خواند، يک سجده واجب است،آيت اگر يک جا نشسته چند مرتبه يه -

 سجده را آيتاگر در جاھای مختلف   اولی کافی است وۀسجد چند مرتبه تالوت کرد ھمان ً اول سجده کرد و بعداۀمرتب

  .تالوت کرد برای ھر يک مرتبه سجده الزم است

  . سجده را تالوت کرد برای ھر يک سجده جداگانه الزم استآيت اگر در يک جا چند -

شود و  واجب میسپس حرکت نمود و در حالت ايستاده خواند يک سجده   سجده را تالوت کرد،آيتته س اگر کسی نش-

  .شود  سجده را خواند دو سجده واجب میآيتاگر چند قدمی رفت و

 سجده آيتمجددا برگشت و در ھمانجای اولی  استه به عقب کاری رفت، سجده را خواند وبعد برخآيت اگر کسی نشسته -

  .شود را خواند دو سجده واجب می

لباس پوشيدن و غيره   خوردن،آشاميدن،ًشغول به کاری شد مثال سجده را تالوت کرد و بعد در ھمانجا مآيت  اگر کسی -

  .ر مکان را داردييکه مشغول شدن به کاری حکم تغ شود خالصه اين  سجده را خواند دو سجده واجب میآيتوبعد 

د به  شاخ درخت خواند و بعک ديگری رفته و خواند يا به يۀ سجده را خواند و بعد به گوشآيت خانه ۀ اگر در يک گوش-

شود واگر در محلی فراخ باشد مثل صحن منزل واز اين گوشه به آن  شاخ ديگر رفته تالوت کرد يک سجده واجب می

شود وگوشه ای از صحن منزل حکم جای مخصوصی  دو سجده واجب می  سجده را تالوت کرد،آيتگوشه رفت و

  .دارد

  .شود اند يک سجده واجب می مسجد در حکم محل واحد است يعنی در ھر جای که از مسجد بخو-

 را خوانده و سجده کرد ھمين آيتو در ھمانجا عقد نماز بسته ھمان   سجده را تالوت کرد و سجده نکردآيت اگر کسی -

 را آيتسجده کافی است و اگر محل عوض شد يا بعد از تالوت در بيرون سجده کرد بعد شروع به نماز کرد و ھمان 

  .ميشودخواند دو مرتبه سجده واجب 

شود و اگر  داد بر خواننده يک سجده و بر شنونده چند سجده واجب می  مییر جاياگر خواننده ثابت بود وشنونده تغي-

   .داد وشنونده ثابت بر خواننده چند سجده و بر شنونده يک سجده واجب است ر مکان میيخواننده تغي

 آيتشکالی ندارد ولی اگر در نماز اين کار را کرد بايد  سجده مکروه است وبالعکس اآيت و ترک هسور خواندن تمام -

   پايان . کوچک باشدآيت سه ۀسجده طويل باشد که به انداز

 

 


