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  مقدمه 
ى بنده در بارگاه قدس حضرت س موالست و از بهترين حاالت عبادركوع، حالت تواضع عبد در پيشگاه مقد

 .اوست

انسان از عذاب فرداست، چرا كه ركوع هاى نجات  ركوع، جلب كننده توجه خداوند به بنده عابد و راهى از راه
 .نمايانگر اين معناست كه عبد از آلودگى به كبر و منيت و خودخواهى و خودپرستى پاك است

ركوع، اظهار ذلت ذليل به طور عملى، در برابر حضرت عزيز است، عزيزى كه با كمال كرامت جبران كننده ذلت 
 .عبد و عزت دهنده بنده صالح است

كبر، شكننده كمر شيطان، راهى به سوى ملكوت و نورى براى جان و آرامشى براى اضطراب خاطر ركوع، معالج 
 است

 بررسي احكام اجزاء واجب نماز رسيد، نيت، تكبير، قيام و قرائت از مباحثي بودند كه به ما در كتاب صالت  بحث
  . در جلسات قبل به بررسي احكام و مستندات آن پرداخته شد

 در اين جلسه به بررسي ،رود نيز به شمار مي» اركان نماز«باشد كه از  يگر از اجزاء واجب نماز مييكي د» ركوع«
  . احكام و مستندات آن خواهيم پرداخت

وجوب ركوع در هر ركعت نماز، بطالن نماز به زيادي يا نقصان عمدي و سهوي آن و اعتبار قصد خضوع در 
  . مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت» ركوع«ر باب ترين احكامي است كه د هنگام ركوع از مهم

مستندات احكام اشاره خواهيم داشت و » سجود«يعني در پايان بحث نيز به احكام يكي ديگر از اجزاء واجب نماز 
  .  ارائه خواهيم كردآن را در جلسه بعد
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  متن عربي 
 الركوع

كن تبطل الصالة بزيادته و نقيصته عمدا و سهوا عدا صالة كما انه ر. و هو واجب في كل ركعة مرّة عدا صالة اآليات
  .الجماعة، فان الزيادة فيها للمتابعة عند رفع الرأس من الركوع سهواً معفو عنها

  . قدر ما تصل أطراف األصابع إلى الركبتين- و لو ارتكازاً-و يلزم فيه االنحناء بقصد الخضوع 
  :و المستند في ذلك

و تدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه . فهو من ضروريات الدين، ع في الصالة اما أصل وجوب الركو-1
  . و غيرها»ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود: الصالة ثالثة أثالث«: السالم

لصالة و و يمكن استفادته من الروايات البيانية لكيفية ا .فهو من ضروريات الدين أيضا،  و اما انه مرّة في كل ركعة-2
  .غيرها

  .فللروايات الكثيرة الواردة في بيان كيفيتها،  و اما استثناء صالة اآليات-3
المستفادة من حديث زرارة عن أبي جعفر » ال تعاد«فلقاعدة ،  و اما انه ركن تبطل الصالة بزيادته العمدية و السهوية-4

القراءة سنّة و : ثم قال. وقت، و القبلة، و الركوع، و السجودالطهور، و ال: ال تعاد الصالة إلّا من خمسة«: عليه السالم
و مجرّد عدم امكان تصورها في بعض افراد . ، فإنّه باطالقه يشمل الزيادة»التشهد سنّة و ال تنقض السنّة الفريضة

  .المستثنى ال يمنع من انعقاد االطالق بلحاظ ما أمكن
سألت أبا الحسن عليه السالم عن الرجل يركع مع االمام يقتدي «: يقطينفلصحيحة علي بن ،  و اما استثناء الجماعة-5

  .و غيرها» يعيد بركوعه معه: به ثم يرفع رأسه قبل االمام، قال
  .فلتقوم مفهوم الركوع لغة بذلك و لو ارتكازاً،  اما لزوم االنحناء بقصد الخضوع-6
فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى «: ليه السالمفلصحيحة زرارة عن أبي جعفر ع،  و اما التحديد بذلك-7

  .»...ركبتيك أجزأك ذلك 
  السجود

تجب في كل ركعة سجدتان، و هما ركن تبطل الصالة بنقصانهما أو زيادتهما العمدية و السهوية، و ال تبطل بزيادة أو 
  .نقص واحدة سهواً

و األفضل أن يكون على التربة  .ر المأكول أو الملبوسو يلزم في السجود أن يكون على األرض أو ما أنبتته من غي
  .الحسينية على مشرّفها آالف التحية و السالم

الكفّين و الركبتين و ابهامي : كما يلزم إضافة إلى وضع الجبهة على األرض او ما بحكمها السجود على ستة أعضاء
  .القدمين

  .و ال يلزم في غير الجبهة مماسة ما يصح السجود عليه
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1ركوع  

اى خم شود كه بتواند دست را به زانو  گزار در هر ركعت بعد از قرائت بايد به قصد خضوع به اندازه نماز
 .گويند بگذارد، اين عمل را ركوع مى

  .كنيم  مي باشد كه در ادامه احكام آن را عنوان يكي از اجزاء واجب نماز مي» ركوع«
   2مسئله اول

  .در هر نمازي ركوع واجب است
  له دوممسئ

  . در هر ركعت تنها يك ركوع واجب و الزم است
   مسئله سوم
از حكم وجوب » نماز آيات«در واقع استثنائي است از حكمي كه در مسئله دوم بيان شد به اين معني كه اين مسئله 

  .  استثناء شده است يك ركوع در هر ركعت نماز،
 قبل از هر ركوع، سورة حمد و سورة ديگرى از قرآن نماز آيات دو ركعت است و هر ركعت آن پنج ركوع دارد و

توان يك سوره را پنج قسمت كرده و قبل از هر ركوع يك قسمت از  شود؛ البته مى خوانده مى» مثل سوره توحيد«
 .شود آن را خواند، كه در اين صورت، در دو ركعت دو حمد و دو سوره خوانده مى

                                                 
  معناي ركوع. 1
معناي اصطالحي ركوع از همان معني . باشد معناي لغوي آن انحناي سر و خم شدن مي.  استركوع داراي سه معني لغوي و اصطالحي و مجازي 

 معناي .انحناي سر و خم شدن گرفته شده است، با اين تفاوت كه يك عمل اصلي در نماز است و به همين خاطر بايد با قصد قربت انجام شود
 .باشد مجازي آن ذلت و خضوع در مقابل يك فرد مي

   ركوعفلسفه. 2
ها به زانوها برسد،  ركوع آن است كه پس از پايان سوره، به نيت تعظيم و فروتنى در برابر فرمان و عظمت پروردگار، تا حدى خم شويم كه دست

 قامتمان همتايي تو، سرو دارد و در برابر بزرگي و بي شويم، يعني كبريايي تو ما را به تعظيم وا مي خم مي. كمر صاف باشد، گردن كشيده باشد
  .شكند مي

و فِي الرُّكُوعِ «): ع(امام صادق . شوند كه در اظهار ادب كوتاهى نكرده باشند و كسانى به خدا نزديك تر مى. ركوع ادب عابد است و سجود قرب او
  108، ص 82بحاراالنوار، ج » أَدب و فِي السجودِ قُرْب و منْ لَايحسِنُ الْأَدب لَا يصلُح لِلْقُرْب

: تأويلش آن است كه«: حضرت فرمودند» كشند، چه معنايي دارد؟ اينكه گردن را در وقت ركوع مي«: عرض كرد) ع(شخصي به محضر امير مؤمنان
 .59، ص 2علل الشرايع، ج » .ام، اگر چه گردن مرا بزنى ؛ به وحدانيت تو ايمان آوردهآمنت بِوحدانِيتِك و لَو ضَرَبت عنُقِى«

وقتى كه نمازگزار به ركوع خم مى گردد در حقيقت با عمل خود به ذلّت و خواريش و با ذكر ركوع به عظمت و كبريائى خداوند اعتراف و اقرار 
ا در به همين خاطر كه او خدا را به عظمت و بزرگى ياد كرد خدا نيز او ر .و اين بهترين نوع تواضع عبد در مقابل مقام كبريائى حق است. مى كند

  .نزد بندگان عزت و بزرگى مى بخشد
چون نمازگزار به ركوع رفت خداوند تبارك و تعالى خطاب به فرشتگان مى «: آمده كه فرمودند »عليه السالم«در روايتي از امام حسن عسكرى

ا گواه مى گيرم كه هر آينه او را در دار اى مالئكه من آيا نمى بينيد بنده نمازگزار چگونه براى بزرگى و عظمت من تواضع مى كند؟ شما ر: فرمايد
 .221 ص82بحار االنوار، ج» كبريائى و جالل خودم بزرگ سازم
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  مسئله چهارم
 - عمداً باشد يا اشتباهاً- يعنى اگر انسان آنها را بجا نياورد يا در نماز اضافه كند ،ستبعضى از واجبات نماز ركن ا

 به صورت ،رود گانه نماز به شمار مي ركوع كه يكي از اركان پنجكم يا زياد كردن بنابراين شود،  نماز باطل مى
   .1 باعث بطالن نماز خواهد شد،عمدي يا اشتباهي

  مسئله پنجم
 متابعت ،، واجب است بردارد يا به گمان آن كه امام سرش را بلند كرده است، سرش را از ركوعاگر مأموم سهوا

  . رساند نموده و دوباره به ركوع برود؛ و در اين صورت، زياد شدن ركن ضررى نمى
 در نماز جماعت در صورت متابعت از امام جماعت به ،در واقع حكم بطالن نماز در صورت اضافه شدن ركوع

  . لزوم متابعت، استثناء شده استدليل
  مسئله ششم

نماز و عبادتش از ابتدا تا انتها فقط به  به اين معني كه بايد توجه داشته باشد كه  باشد،خضوعبايد به قصد ركوع 
و اين امري است كه هر كس به صورت ارتكازي به آن توجه دارد و . قصد خضوع و براي خداي متعال است

     . كند مي اجمالي در تحقق قصد خضوع كفايت همين ارتكاز و توجه 
  مسئله هفتم

 لزوم يا عدم لزوم  البته. برسدش به سر زانوهايهاي او  كه دست شود در ركوع بايد به اندازه اي خمنمازگزار
در اين مورد خيلي از فقهاء قائل .  مطلبي است كه مصنف به آن اشاره نكرده است ،ها بر روي زانوها گذاشتن دست

   »FG«. اند اند و برخي نيز در اين مطلب احتياط كرده ها بر روي زانوها شده ه عدم لزوم گذاشتن دستب

                                                 
. 11ترتيب؛ . 10ذكر؛ . 9سالم؛   .8تشهد؛ . 7قرائت؛ . 6سجود؛  .5ركوع؛ . 4االحرام؛ ه تكبير. 3قيام؛ . 2نيت؛ . 1: چيز است11واجبات نماز . 1

ركوع؛ يعني االحرام و قيام متصل به ه قيام موقع گفتن تكبير. 3االحرام؛ ه تكبير. 2نيت؛ . 1 :نج مورد آن ركن استو از ميان اين واجبات پ. مواالت
فرق بين ركن و غير ركن اين است كه ركن اگر عمدا يا سهوا كم يا زياد شد نماز باطل است و . دو سجده. 5ركوع؛ .4 ايستادن پيش از ركوع؛

  . زياد شد نماز صحيح استيا زياد شد نماز باطل است؛ ولي اگر سهوا كم يا واجب غير ركني اگر عمدا كم
  .بنابر اين اگر در نماز سهوا اشتباهي مرتكب شد در صورتي كه خللي به ركن وارد شود نماز باطل است واال صحيح است

ت نماز باطل است؛ ولي اگر در قرائت يا اذكار چيزي سهوا  االحرام را دو بار گفهمثال اگر ركوع اضافه كرد يا دو سجده اضافه يا كم كرد يا تكبير
  .كم يا زياد شد اشكالي ندارد

 احكام ركوع             

  .وجوب ركوع در هر نماز. 1
  .از به استثناء نماز آياتواجب بودن يك ركوع در هر ركعت نم. 2
  .بطالن نماز با زياد يا كم شدن ركوع به صورت عمدي يا سهوي. 3
  . امام از  به جهت متابعت،ركوع اضافه در نماز جماعتنماز با عدم بطالن . 4
  .ها در تحقق ركوع لزوم رسيدن سر انگشتان به زانو. 5
 .لزوم قصد خضوع در هنگام ركوع. 6
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٥

 تطبيق

  .و هو واجب في كل ركعة مرّة عدا صالة اآليات الركوع
  . در هر ركعت نماز يك مرتبه واجب است غير از نماز آيات و آنركوع

عدا صالة الجماعة، فان الزيادة فيها للمتابعة عند رفع الرأس  مدا و سهواكما انه ركن تبطل الصالة بزيادته و نقيصته ع
  .من الركوع سهواً معفو عنها

غير از نماز جماعت كه زياد شدن ركوع  ،شود چنان كه ركوع ركن است و نماز با زياد و كم شدن آن باطل مي هم
  . بخشيده شده استامام است،سهوي به دليل متابعت از نگام بلند شدن از ركوع به صورت هدر آن، 

  . قدر ما تصل أطراف األصابع إلى الركبتين- و لو ارتكازاً-و يلزم فيه االنحناء بقصد الخضوع 
اي باشد كه نوك انگشتان   به اندازه-و در ركوع الزم است خم شدن به قصد خضوع ـ هر چند به صورت ارتكازي 

SCO1 .ها برسد به زانو 05:10   

  ركوعمستندات احكام 
  ها دليل وجوب ركوع در همه نماز

   1ضرورت دين
  .مسأله وجوب ركوع در همة نمازها از ضروريات دين است و همه طوائف مسلمين به وجوب آن اعتراف دارند

  حلبيصحيحة 
باشد يك سوم آن طهور و يك سوم ديگر ركوع و يك سوم ديگر سجود  سه بخش مينماز «: السالم امام صادق عليه

  .»است
رود و وجود آن براي تحقق  مي گانه نماز به شمار  هاي سه يكي از اجزاء و پايه» ركوع«شود  مي  استفاده اين روايت از

  .باشد هر نمازي الزم مي
  ركوع در هر ركعتيك دليل وجوب 
  ضرورت دين

  .  باشد ركوع در هر ركعت نماز نيز از ضروريات دين مييك وجوب 
  روايات بيانيه كيفيت نماز

                                                 
بديهي به آن بخش . همانگونه كه در مسائل عقلي دو نوع مسأله وجود دارد، بديهي و نظري، در مسائل فقهي هم اين دو گونه مسأله مطرح است. 1

كفايت مي كند و نيازي به استدالل ندارد، در حالي كه مسائل نظري درك و اثبات آن نياز از مسائل گفته مي شود كه مجرّد توجه در شناخت آن 
ضروري به آن  ،جريان دارد» ضروري و غير ضروري« در مسائل فقهي و اعتقادي نيز همين دو وجه تحت عنوان .به استدالل و امعان نظر دارد

  .داند كه جزء دين استبالل نداشته باشد و هر مسلماني ن احتياج به نظر و استدشود كه اثبات آ  مسائل و موضوعات اسالمي گفته ميبخش از
منظور از ضروري دين چيزي است كه جزء دين بودنش نيازي به استدالل و دقت نداشته  :مرحوم بجنوردي در تعريف ضروري دين مي گويد

هي و اطالع به احكام و عقائد اسالمي نداشته يا در منطقه اي باشد كه باشد و جزء دين بودنش را هر مسلماني مي داند مگر تازه مسلماني كه آگا
  312ص 5 القواعد الفقهيه حسن بجنوردي ج.دور از شهرهاي اسالمي است و با مسلمانان رفت و آمد و معاشرت هم ندارد
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اجب توان و است مي السالم به دست ما رسيده   رواياتي كه از چگونگي نماز خواندن حضرات معصومين عليهمدر
  .1ركوع در هر ركعت را استفاده كرديك  بودن

                                                 
در اين . كنيم  اشاره مي كند، السالم حكايت مي ق عليهدر اين قسمت به عنوان نمونه به يكي از روايات بيانيه كه از چگونه نماز خواندن امام صاد. 1

اين روايت از جهات مختلفي نيز مورد توجه فقهاء و علماء واقع شده . اي وجود دارد كه جاي بسي تأمل دارد دهنده روايت نكات تربيتي و تكان
  .باشد است و متضمن بسياري از آداب نماز مي

توانى نماز گذارى؟ پس گفتم  ه جعفر بن محمد صادق عليه السالم به من فرمود كه اى حماد آيا خوب مىروزى حضرت ابو عبداللَّ: گويد حماد مي
  .دارم  كتاب حريز را كه در بيان آداب نماز تصنيف كرده است در ياد ،اى سيد و بزرگ من

  .نمايى تا ببينم كه چون به آن قيام مىبر تو قصورى و ننگى نيست اى حماد برخيز و نماز گذار : پس امام عليه السالم فرمود
  . ابتدا كردم نماز را و تكبيره االحرام گفتم و ركوع و سجود به جا آوردمو،  ايستادهدر برابر آن حضرت عليه السالم رو به قبله: گويد حماد مي

ه بسيار زشت است مردى از شما كه عمر او گذارى چ پس چون حضرت امام عليه السالم مالحظه نماز من نمود، فرمود اى حماد خوب نماز نمي
  .  است به جاي نيĤورد شصت سال يا هفتاد سال گذشته باشد و نماز را به صورت تمام و كمال با شرائط و حدودي كه شارع تعيين كرده

م تعليم كن به من نماز را تا  پس گفتم فداى تو گردالسالم در من احساس خواري و شرمساري ايجاد شد، گويد از اين خطاب امام عليه حماد مي
  . بعد از اين بر آن نحو به جا بياورم

پس امام عليه السالم براى تعليم فرمودن نماز به من رو به قبله ايستاد در حالى كه قامت خود را راست داشته بود، پس گذاشت هر دو دست خود 
ود، و ميان دو قدم خود به قدر سه انگشت از هم گشوده بود، و انگشتان هر  كه انگشتان خود را به يكديگر چسبانده ب ها در حالى را بر روى ران

  اللَّه اكبر: و امام به جهت افتتاح نماز از روى خشوع و فروتنى فرمود دو پاى خود را چنان كه به هيچ جانب انحرافى نداشت، برابر قبله كرده بود
ها را در هم شكند يا از  ها از مخارج آنها، نه اين كه تند خواند و حرف و اخراج حرفها  بعد از آن قرائت كرد سوره حمد را شمرده به اداى وقف

و بعد از فراغ از قرائت حمد و سوره درنگ كرد زمانى اندك كه  . را قرائت كرد»قل هو اللَّه احد«و به همين شكل سوره . غير مخرج گويد
اللَّه اكبر در حالى كه او ايستاده بود و هنوز شروع : ا تا برابر روى خود و گفت پس برداشت هر دو دست خود ر،گنجايش نفس زدنى داشته باشد

هاى خود را از دو زانو در حالى كه  و بعد از گفتن تكبير به ركوع رفت و پر كرد هر دو كف دست .به خم شدن براى رفتن به ركوع نفرموده بود
 به جانب عقب شكست تا آن كه مستوى و برابر شد اجزاى پشت او به حدى كه اگر ها را از هم گشاده داشته بود، و زانوها را انگشتان دست

كرد، و كشيد گردن خود را و هر دو چشم خود را  رفت و به هيچ جانب حركت نمى اى از آب يا روغن از جاى خود نمى شد بر آن قطره ريخته مى
  .بر هم گذاشت

و بعد از ، »سبحانَ ربى العظيمِ و بِحمدِه«: ح و تنزيه حق تعالى كرد سه مرتبه شمرده فرمودو بعد از آن كه درست قرار گرفت بر حال ركوع تسبي
و بعد از آن تكبير گفت در حالى كه ايستاده  .سمِع اللَّه لمن حمِده: گرفت فرمودقرار  ايستادن درفراغ از ذكر ركوع راست شد ايستاده، پس چون 

و بعد از آن به سجده رفت و دو كف دست خود را در حالى كه چسبانده بود  .قت تكبير تا برابر روى خود برداشتبود و دو دست خود را در و
 و بِحمدِه و همه اعضاى خود را از   سبحانَ ربى االعلى:فرمودپس سه مرتبه  .انگشتان را به هم بر روى زمين برابر زانوها مقابل روى خود پهن كرد

ها را به پهلوها و سجده كرد بر هشت  دست ها و نه ها و ران ها را به نشيمن اشت نه شكم را به زانوها چسبانيده بود و نه پاشنه و ساقيكديگر جدا د
ها و دو آنيه زانوها و دو بند باالى انگشتان شست پاها  استخوان، يعنى چنان به سجده رفت كه هشت عضو او بر زمين گذاشته شد، دو كف دست

  .ن برداشت سر خود را از سجده پس چون نشست گفت اللَّه اكبرآو بعد از  .نى و بينىو پيشا
 أستغفر اللَّه :فرمودو چون چنين نشست  .گذاشته بود بعد از آن بر ران چپ نشست در حالى كه پشت پاى راست خود را بر شكم پاى چپ خود

  .سپس سجدة دوم را انجام داد نشسته بود و و بعد از آن تكبير گفت در حالى كه، ربي و أَتُوب الَيه
ها را در  و نگذاشت عضوى از بدن خود را بر عضو ديگر از آن در حال ركوع و سجود مگر كفّين را كه در وقت ركوع بر زانوها گذاشت و دست

ها و ذراعين را هم از بدن خود و هم از وقت ركوع و سجود مانند دو بال مرغ بال گشوده نگاه داشته بود، پس دو زير بغل خود را گشوده و بازو
و دو ركعت نماز را بر همين منوال گزارد و انگشتان هر دو دست آن حضرت  .زمين جدا داشت و ساعد خود را در وقت سجود بر زمين نگذاشت

فرمود كه اى حماد بر اين منوال كه گفتن تشهد نشسته بود، پس چون فارغ شد از تشهد، اداى سالم نمود و  به هم چسبيده بود در حالى كه براى
 آمده است و در .»1، الحديث من أبواب أفعال الصالة1وسائل الشيعة الباب « اين روايت به صورت كامل در كتاب– .مشاهده نمودى نماز بگذار

  .هايي از آن اشاره شد اينجا به بخش
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   مرتبه ركوع در هر ركعت نماز آيات5دليل وجوب 
ت اين نماز وارد شده است  مرتبه ركوع در هر ركعت نماز آيات، رواياتي است كه در مقام بيان كيفي5علت وجوب 

 يركع خمسا ثم –عشر ركعات و اربع سجدات «: در اين روايات در جواب چگونگي نماز آيات بيان شده است
 مرتبه ركوع 5   سجده دارد،4 ركعت و 10 نماز آيات 1» ثم يركع خمسا ثم يسجد في العاشرة–يسجد في الخامسة 

دهي و بعد از ركوع دهم به   ركوع ديگر انجام مي5روي بعد از آن  يدهي و بعد از ركوع پنجم به سجده م انجام مي
  »روي سجده مي

  دليل بطالن نماز در صورت كم و زياد شدن ركوع 
  »ال تعاد«قاعده 
از قواعد معروف فقهي، و مضمون آن اين است كه نماز تنها در صورت اخالل به يكى از پنج چيز » التعاد«قاعده 

 . باشد مي زراره ةاز مستندات اين قاعده صحيحيكي .  وقت، قبله، ركوع و سجودطهارت،: شود اعاده مى

الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و : ال تعاد الصالة إلّا من خمسة«: زرارة، عن أبي جعفر عليه السالم قال
2»القراءة سنّة، والتشّهد سنّة، فال تنقض السنّة الفريضة«: ، ثم قال»السجود

 

طهارت و وقت و : شود مگر به خاطر پنج چيز نماز اعاده نمي«: السالم فرمودند كند كه امام باقر عليه  ميزراره نقل
   3.»كند قرائت و تشهد، سنّت هستند و سنت فريضه را نقض نمي: سپس فرمودند. قبله و ركوع و سجده

طهارت، وقت، «گانة نماز  ز اركان پنجشود اخالل به هر يك ا كه از روايات استفاده مي» قاعده التعاد«با توجه به 
  .باعث بطالن نماز شده و بايد نماز اعاده شود»  ركوع و سجده قبله،

  اشكال
اخاللي كه در طهارت، وقت و قبله قابل تصوير است اين است كه كسي بدون طهارت يا خارج وقت يا بر خالف 

لذا در ركوع و . كنند اركان در نماز بازگشت مي كه تمام اين موارد به عدم وجود اين  جهت قبله نماز بگذارد،
 در ولي. ها را انجام ندهد كه مكلف آن  خواهد شد،سجود نيز در صورتي حكم به بطالن نماز و وجوب اعاده

  .استفاده نمود» التعاد«توان بطالن و وجوب اعاده نماز را از قاعده  صورت زياد كردن ركوع نمي
  جواب

                                                 
   .3الحديث  ، من أبواب صالة الكسوف و اآليات7وسائل الشيعة الباب . 1

 .5 الحديث ، من أبواب القراءة في الصالة29وسائل الشيعة الباب . 2

ركوع و بقية آن پنج واجب را خداوند مفروض كرده و بقيه اجزا را پيامبر قرار داده است و هر : توضيح قسمت پاياني حديث اين است كه. 3
ي به آنچه پيامبر قرار داده است وارد شود بر صحت آنچه تشريع االهي خللي به آنچه خداوند قرار داده وارد شود، نماز باطل است ولي اگر خلل

  .است، اثرگذار نيست
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و هم در در صورت زيادي هم شود يعني  ته و شامل هر گونه اخالل در اركان نماز مياطالق داش» ال تعاد«حديث 
و . كند با اطالق خود داللت بر بطالن و وجوب اعاده مي» التعاد« كم بودن هر يك از اركان نماز حديث صورت

   . شدعدم امكان تصوير زياده در طهارت و وقت و قبله نيز مانع اطالق آن در ركوع و سجود نخواهد
  نتيجه

 ،هر گونه زيادي يا نقيصه در اركان نماز مانند ركوع به صورت سهوي يا عمدي باعث بطالن نماز و وجوب اعاده
  .خواهد شد

  دليل عدم بطالن نماز در صورت ركوع اضافه در نماز جماعت
  صحيحة علي بن يقطين

مام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل االمام، سألت أبا الحسن عليه السالم عن الرجل يركع مع اال«: علي بن يقطين
  1»يعيد بركوعه معه: قال

السالم سوال كردم از مردي كه به امام اقتداء كرده است و با او به ركوع  از امام كاظم عليه«: گويد علي بن يقطين مي
كند و  وع را اعاده ميرك:  امام فرمود دارد قبل از اين كه امام از ركوع بلند شود،  سرش را از ركوع برمي رود، مي

  . »شود همراه امام مي
شود اضافة سهوي ركوع در نماز جماعت به دليل متابعت از امام جماعت باعث  گونه كه از روايت استفاده مي همان

  . شود بطالن نماز نمي
  دليل اعتبار خضوع در ركوع

  2.باشد مي» خضوع«متضمن » ركوع«اعتبار قصد خضوع در ركوع به دليل اين است كه معناي لغوي 
  رسيدن سر انگشتان دست به زانوها در تحقق ركوعوجوب دليل 

  صحيحة زراره
  .3»...فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك «: زرارة عن أبي جعفر عليه السالم

وع به زانوهايت رسيد، اگر سر انگشتان تو در رك«: كند كه حضرت فرمود السالم نقل مي زراره از امام صادق عليه
  »FG «.4»كند كفايت مي

                                                 
  .3 الحديث ، من أبواب صالة الجماعة48وسائل الشيعة الباب . 1
 تاج ، 133 ص 8لسان العرب ج «. گرفته شده است» خضوع«به معناي » ركوع«در بعض كتب لغوي مانند لسان العرب و تاج العروس كلمه . 2

 . »176 ص 11العروس ج

  .3 الحديث ، من أبواب أفعال الصالة1وسائل الشيعة الباب . 3
ها در حال   اما اين كه حتماً بايد دست كند، طور كه در اين روايت شريف آمده است رسيدن دستان به زانوها در تحقق ركوع كفايت مي همان. 4

 البته اكثرا مراجع قائل به عدم لزوم گذاشتن .شود ري است كه از اين روايت اعتبار آن استفاده نمي مسئلة ديگ ها قرار بگيرد يا خير، ركوع روي زانو
 . اند اند و بعضي نيز مانند آيت اهللا مكارم در اين مسئله احتياط كرده دست روي زانو در هنگام ركوع شده
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  تطبيق
  :و المستند في ذلك
  مستند احكام ركوع

  .فهو من ضروريات الدين،  اما أصل وجوب الركوع في الصالة-1
  .باشد اما اصل وجوب ركوع در نماز از ضروريات دين مي - 1

ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث : الصالة ثالثة أثالث«: و تدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السالم
  . و غيرها1»سجود

باشد يك سوم آن طهور و يك  نماز سه بخش مي«:  عليه السالمقكند بر آن صحيحه حلبي از امام صاد و داللت مي
  .»سوم ديگر ركوع و يك سوم ديگر سجود است

 و 2و يمكن استفادته من الروايات البيانية لكيفية الصالة .فهو من ضروريات الدين أيضا،  و اما انه مرّة في كل ركعة-2
   .غيرها

توان حكم آن را از   و اما اين كه ركوع در هر ركعت يك مرتبه واجب است نيز از ضروريات دين است و مي- 2
  .و غير اين روايات. رواياتي كه براي بيان كيفيت نماز وارد شده است استفاده كرد

  3.فللروايات الكثيرة الواردة في بيان كيفيتها، ة اآليات و اما استثناء صال-3
  .  و اما استثناء نماز آيات به دليل روايات زيادي است كه در بيان كيفيت آن وارد شده است- 3
  ،  و اما انه ركن تبطل الصالة بزيادته العمدية و السهوية-4
  شود؛ سهوي آن باطل مي شدن عمدي يا  و اما اين كه ركوع ركن است و نماز با زياد- 4

الطهور، و : ال تعاد الصالة إلّا من خمسة«: المستفادة من حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السالم» ال تعاد«فلقاعدة 
  ، 4»القراءة سنّة و التشهد سنّة و ال تنقض السنّة الفريضة: ثم قال. الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود

                                                 
 .1 الحديث ، من أبواب الركوع9وسائل الشيعة الباب . 1

  .10 -  1 الحديث ، من أبواب أفعال الصالة1 الباب وسائل الشيعة. 2
 . من أبواب صالة الكسوف و اآليات7وسائل الشيعة الباب . 3

  .5 الحديث ، من أبواب القراءة في الصالة29وسائل الشيعة الباب . 4

 ادلة احكام ركوع        

  .ضرورت دين و صحيحة حلبي: وجوب ركوع در هر نماز. 1
   ضرورت دين و روايات بيانيه كيفيت نماز: واجب بودن يك ركوع در هر ركعت نماز. 2
  .روايات وارده در بيان كيفيت نماز آيات:  استثناء نماز آيات.3
  .قاعدة التعاد:  عمدي يا سهويبطالن نماز با زياد يا كم شدن ركوع به صورت. 4
  .صحيحة علي بن يقطين:  اماماز به جهت متابعت ،ركوع اضافه در نماز جماعتنماز با عدم بطالن . 5
  .صحيحة زراره: ها در تحقق ركوع لزوم رسيدن سر انگشتان به زانو. 6
  .قوام معناي لغوي ركوع به خضوع:لزوم قصد خضوع در هنگام ركوع. 7
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شود مگر به  نماز اعاده نمي«: شود السالم استفاده مي ت كه از حديث زراره از امام باقر عليهاس» التعاد«به دليل قاعده 
قرائت و تشهد، سنّت هستند و سنت : سپس فرمودند. طهارت و وقت و قبله و ركوع و سجده: خاطر پنج چيز

  .»كند فريضه را نقض نمي
في بعض افراد المستثنى ال يمنع من انعقاد االطالق بلحاظ ما و مجرّد عدم امكان تصورها . فإنّه باطالقه يشمل الزيادة

   .أمكن
 ،شود و مجرد عدم امكان تصوير زيادي در بعض افراد مستثني پس اين حديث با اطالق خود شامل عمل اضافه مي

  .شود مانع انعقاد اطالق در مواردي كه امكان زياد كردن وجود دارد، نمي
سألت أبا الحسن عليه السالم عن الرجل يركع مع االمام يقتدي «: صحيحة علي بن يقطينفل،  و اما استثناء الجماعة-5

  . و غيرها1»يعيد بركوعه معه: به ثم يرفع رأسه قبل االمام، قال
السالم سوال  از امام كاظم عليه«: كند نقل مي و اما استثناء نماز جماعت به دليل صحيحة علي بن يقطين است كه - 5

دارد قبل از اين كه امام   سرش را از ركوع برمي رود،  كه به امام اقتداء كرده است و با او به ركوع ميكردم از مردي
  .و غير اين صحيحه. »شود كند و همراه امام مي ركوع را اعاده مي:  امام فرمود از ركوع بلند شود،

   .ع لغة بذلكفلتقوم مفهوم الركو و لو ارتكازاً،  اما لزوم االنحناء بقصد الخضوع-6
 به دليل اين است كه قوام معناي ، و اما لزوم خم شدن در ركوع به قصد خضوع هر چند به صورت ارتكازي- 6

  . باشد  خضوع مي لغوي ركوع،
فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى «: فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السالم،  و اما التحديد بذلك-7

  .2»...ركبتيك أجزأك ذلك 
اگر سر «: ركوع به آن چه كه بيان شد به دليل صحيحة زراره از امام باقر عليه السالم است كه فرمود و اما تعيين - 7

SCO2 .»كند انگشتان تو در ركوع به زانوهايت رسيد، كفايت مي 20: 03   

  3سجده
  .خواهيم داشتباشد كه در ادامه به احكام آن اشاره   مي4»سجده«يكي ديگر از اجزاء واجب نماز 

  مسأله اول
                                                 

  .3 الحديث ، من أبواب صالة الجماعة48وسائل الشيعة الباب . 1
  .3 الحديث ،أفعال الصالة من أبواب 1وسائل الشيعة الباب . 2
 در اصطالح قرآني به معناي تذلل و تواضع در برابر خدا، .»204،صفحه 3لسان العرب، جلد «سجده در لغت، نهادن پيشاني بر روي زمين است؛ . 3

 از منيت باقي نماند؛ اي كه اثري پس سجده در حقيقت كمال خضوع است به گونه» 229، صفحه  لمفردات في غريب القرآنا«باشدبراي عبادت مي
، 5لتحقيق في كلمات القرآن،جلد ا«. و خضوع به معناي تواضع توأم با تسليم، داراي مراتبي است كه كاملترين آن براي غير خداوند جايز نيست

  .»51صفحه 
اشاره به ( را از خاك خلق كردي علت دو سجده چنين بيان شده است كه تاويل سجده اول آن است كه خدايا ما) ع(در حديثي از اميرالمومنين. 4

و معني سربرداشتن . )»و فيها نعيدكم«اشاره به دنباله آيه ( گرداني و تاويل سجده دوم اين است كه دوباره ما را به خاك بر مي )»منها خلقناكم«آيه 
  2علل الشرايع، ج  »ه اخريو منها نخرجكم تار«از سجده دوم اين است كه در روز حشر دوباره ما را از خاك بيرون خواهي كشيد 
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  .در هر ركعت دو سجده واجب است
   و چهارمسوم و مسأله دوم
 يك ركن است كه اگر كسى در نماز واجب عمداً يا از روى فراموشى هر دو را ترك كند، يا دو ، هم بادو سجده

 .سجدة ديگر به آنها اضافه نمايد، نمازش باطل است
  پنجم و ششم مسأله

  . نيستبه نماز اضافه يا كم كند نماز او باطل » يك سجده«ار به صورت سهوي در صورتي كه نمازگز
   هفتم مسأله

، و سجده بر صحيح استرويد مانند چوب و برگ درخت  بر زمين و چيزهاى غير خوراكى كه از زمين مىسجده 
     .چيزهاى خوراكى و پوشاكى صحيح نيست

   هشتممسأله
  1.باشد رت سيد الشّهداء عليه السالم مى بهتر از هر چيز تربت حض،براى سجده

   نهممسأله
 . و كف دو دست و سر دو زانو و سر دو انگشت بزرگ پاها را به زمين بگذارد،نمازگزار بايد در سجده پيشانى

   دهممسأله
  »FG« 2.ها جائز است  بقيه مواضع سجود الزم نيست حتما بر چيزي قرار بگيرند كه سجده بر آنغير از پيشاني

  
  

                                                 
برخي از بقاع بر بعضي ديگر برتري دارد، لذا آثار و بركاتي بر آن مترتب است؛ به : فرمايد رحمه اهللا در سرّ سجود به تربت كربال مي  عالمه اميني. 1

دا كرده و داراي آثار و بركاتي خاص هايي كه بر ساير بقاع برتري پي از جمله سرزمين. همين دليل كعبه و حرم حكم خاصي به خود گرفته است
عليه السالم قبل از شهادت امام  اي كه امام علي همان بقعه. است محلي است كه بدن شريف سيدالشهداعليه السالم را در خود جاي داده است

 بر سجده  آيا.مرطوب گشتهاي حضرتش  اي از خاك آن را برداشت و استشمام كرد و چنان گريست كه زمين از اشك عليه السالم قبضه حسين
 آيا سزاوار نيست كه انسان بر تربتي سجده كند كه در آن گردد؟ نمي متعال خداوند به تقرّب سبب و ندارد قداست و مطلوبيت تربتي چنين
جاد شده و انسان هاي توحيد و عشق بازي در راه معبود است؟ تربتي كه در صورت توجه خاص به حقيقت آن، حالت رقّت قلب در انسان اي نشانه

  . »69- 87السجود علي التربة الحسينية عند الشيعة االماميه، ص «. »...كند را به سوي خداوند نزديك مي
سرزمين كربال حرمي است كه مسلمانان براي عبرت و ياد آوري «: نويسد  در مورد سرزمين كربال مي- نويسنده مصري -استاد عباس محمود عقاد 

 و غير مسلمين براي مشاهده و بازديد، ولي اگر بنا باشد كه حقّ اين سرزمين ادا شود بايد آن را زيارت گاه هر انساني قرار داد آيند به زيارت آن مي
اي از زمين به مانند كربال اين چنين داراي  اي از فضيلت قائل است، زيرا ما به ياد نداريم كه قطعه كه براي نوع خود نصيبي از قداست و بهره

 .»عليه السالم مقرون و عجين شده است اين نيست مگر به جهت آن كه اين سرزمين با اسم كربال و منزلگاه حسين. و منقبت باشدفضيلت 
  .»145ابوالشهدا، ص «
وان بر ت  را مي پيشاني نمازگزار حتما بايد بر روي زمين يا چيزهايي كه سجده بر آن جائز است قرار بگيرد، اما كف دو دست،يعني در سجده. 2

ها روي لباس  قرار بگيرد و قرار گرفتن آنسر دو زانو و سر دو انگشت بزرگ پا الزم نيست حتما بر روي زمين يا خاك و نيز   ،روي فرش قرار داد
  .باشد نيز صحيح مي
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  تطبيق
  السجود
  سجود

  .تجب في كل ركعة سجدتان
  .در هر ركعت دو سجده واجب است

   .و هما ركن تبطل الصالة بنقصانهما أو زيادتهما العمدية و السهوية
  .و دو سجده ركن هستند كه نماز با كم يا زياد شدن هر دو سجده به صورت عمدي يا سهوي باطل خواهد شد

   .و نقص واحدة سهواًو ال تبطل بزيادة أ
  .و نماز با كم يا زياد شدن يك سجده به صورت سهوي باطل نخواهد شد

   .و يلزم في السجود أن يكون على األرض أو ما أنبتته من غير المأكول أو الملبوس
   .، سجده شودرويد بر زمين و چيزهاى غير خوراكى و پوشاكي كه از زمين مىدر سجود الزم است و 

  . يكون على التربة الحسينية على مشرّفها آالف التحية و السالمو األفضل أن
  .و بهتر اين است كه بر تربت امام حسين عليه و علي مشرفها آالف التحيه و السالم سجده شود

الكفّين و الركبتين و ابهامي : كما يلزم إضافة إلى وضع الجبهة على األرض او ما بحكمها السجود على ستة أعضاء
  .القدمين

: چنان كه الزم است همراه قرار دادن پيشاني بر روي زمين يا مانند آن براي سجده شش عضو ديگر اضافه شود هم
  كف دو دست و سر دو زانو و سر دو انگشت بزرگ پاها 

  .و ال يلزم في غير الجبهة مماسة ما يصح السجود عليه
 SCO3 26:08. الزم نيست باشد، ح ميو در غير پيشاني قرار دادن اعضاء بر چيزي كه سجده بر آن صحي

  احكام سجود                       

  .وجوب دو سجده در هر ركعت. 1
  .بطالن نماز در صورت ترك هر دو سجده عمداً يا سهواً. 2
  .بطالن نماز در صورت اضافه كردن دو سجده عمداً يا سهواً. 3
  . عدم بطالن نماز در صورت اضافه كردن يك سجده سهواً. 4
  .ن يك سجده سهواًعدم بطالن نماز در صورت كم كرد. 5
  .ها ها و پوشاكي رويد غير از خوراكي چه از زمين مي  لزوم سجده بر زمين و آن.6
 .  سر دو زانو و انگشتان بزرگ هر دو پا روي زمين در حال سجده  قرار دادن كف دو دست،.7
  .  افضليت تربت سيدالشهداء براي سجده.8
  . اني بر زمينعدم لزوم قرار دادن مواضع سجود غير از پيش.9
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  چكيده
 از اين حكم نماز آيات استثناء شده  باشد، مي» ركوع«يكي ديگر از واجبات نماز كه در هر ركعت بايد انجام شود . 1

  .باشد است و در هر ركعت آن پنج ركوع واجب مي
مگر . باشد عمداً يا سهواً باعث بطالن نماز ميباشد كه كم يا زياد شدن آن  گانه نماز مي يكي از اركان پنج» ركوع«. 2

  .رود شود و به تبعيت از امام دوباره به ركوع مي  قبل امام از ركوع بلند مي در نماز جماعت كه مأموم اشتباهاً
  .گزار بايد قصد خضوع داشته باشد و به قدري خم شود كه سر انگشتانش به زانوهايش برسد  نماز در ركوع،. 3
  .باشد و صحيحة حلبي نيز بر واجب بودن آن داللت دارد ب ركوع از ضروريات دين مياصل وجو. 4
وجوب يك ركوع در هر ركعت نماز نيز از ضروريات دين بوده و روايات بيانيه كيفيت نماز نيز بر آن داللت . 5

  .كند مي
  . يت اين نماز وارد شده استبه دليل رواياتي است كه در بيان كيف» آيات«وجوب پنج ركوع در هر ركعت نماز . 6
» التعاد » ركن بودن ركوع و باطل شدن نماز به واسطة كم يا زياد شدن سهوي يا عمدي آن به دليل قاعدة. 7

  . شود باشد كه مضمون اين قاعده از صحيحة زراره استفاده مي مي
عدم امكان تصوير زيادي در شود و  اطالق صحيحة زراره شامل بطالن نماز در صورت اضافه شدن ركوع نيز مي. 8

  . باشد  وقت و قبله مانع از انعقاد اطالق روايت در ركوع و سجده نمي طهارت،
 به دليل صحيحة علي بن ،عدم بطالن نماز در صورت اضافه شدن ركوع در نماز جماعت به جهت تبعيت از امام. 9

  . يقطين است
  . باشد ركوع به خضوع مياعتبار خضوع در ركوع به دليل تقوم معناي لغوي . 10
  .باشد  صحيحة زراره مي ها به زانوها برسد، دليل اين كه خم شدن در ركوع بايد به حدي باشد كه دست. 11
  .باشد يكي ديگر از واجبات ركني نماز دو سجده در هر ركعت مي. 12
  . زش محكوم به بطالن خواهد بود نما اضافه كند يا آن را انجام ندهد، عمداً يا سهواً دو سجده نمازگزاراگر . 13
  . اگر نمازگزار سهواً يك سجده را كم يا زياد كند نمازش باطل نيست. 14
رويد انجام شود و بهترين چيز  سجده بايد بر روي زمين يا غير خواركي و پوشاكي از چيزهائي كه از زمين مي. 15

  . باشد السالم مي براي سجده تربت اباعبداهللا الحسين عليه
  .در سجده بايد پيشاني به همراه كف دو دست، سر دو زانو و انگشت بزرگ هر دو پا بر روي زمين قرار بگيرد. 16
   .ها جائز است  بقيه مواضع سجود الزم نيست حتما بر چيزي قرار بگيرند كه سجده بر آن،غير از پيشاني. 17

  

  
 


