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   سجده مكروهات و مستحبات
 
 
 (46ٕ.)بگويد تكبير ، سجده به رفتن براى ركوع از بعد انسان كه است مستحب. ٔ
 .بگذارد زمين به را زانوها اول زن و را ها دست اول برود سجده به خواهد مى مرد كه هنگامى است مستحب. ٕ
 .بگذارد ، است صحيح آن بر سجده كه چيزى يا مهر روى را خود بينى انسان كه است مستحب. ٖ
 رو آنها سر كه اى گونه به بگذارد، گوش برابر و چسبانده هم به را دست انگشتان ، سجده حال در نمازگزار كه است مستحب. 4
 .باشد قبله به
 المعطين خير يا و لين المسؤ خير يا: بخواند را دعا اين و بخواهد حاجت خدا از و كرده دعا سجده در انسان كه است مستحب. 5

!  عطاكنندگان بهترين اى و! كنند مى ال سؤ از كه كسى بهترين اى ؛ العظيم ذوالفضل فانك فضلك من عيالى ارزق و ارزقنى
 . بزرگى فضل داراى كه بدرستى پس.  خودت فضل از من عيال و من بده روزى

 .بگذارد چپ پاى كف بر را راست پاى روى و بنشيند خود چپ ران بر سجده از بعد نمازگزار است مستحب. 6
 .بگويد تكبير ، گرفت آرام بدنش و نشست وقتى ، سجده هر از بعد نمازگزار كه است مستحب. 7
 . عليه اتوب و ربى للاّ  استغفر: شود گفته ، گرفت آرام بدن وقتى ، اول سجده از بعد است مستحب. 8
 .بگذارد ها ران روى را ها دست نيز نشستن موقع در و بدهد طول را سجده نمازگزار كه تاس مستحب. 9

 .بگويد اكبر للاّ  بدن   آرامش حال در دوم سجده به رفتن براى نمازگزار كه است مستحب. ٓٔ
 (47ٕ.)بفرستد صلوات ها سجده در كه است مستحب. ٔٔ
 .بردارد زمين از زانوها، از بعد را دستها ، شدن بلند هنگام در نمازگزار كه است مستحب. ٕٔ
 شكم و آرنجها زنها همچنين دارند؛ نگه جدا پهلو از را بازوها و نچسبانند زمين به را شكم و آرنجها مردها كه است مستحب.ٖٔ
 (48ٕ.)بچسبانند يكديگر به را بدن اعضاى و بگذارند زمين بر را

 ،...حقا حقا للاّ  اال اله ال ، شده وارد كه را دعايى و بگويد ذكر ، قرآن واجب سجده در انسان كه است مستحب. 4ٔ
 (49ٕ.)بخواند

 (5ٕٓ.)گيرد قرار آن روى پيشانى همه كه باشد اى گونه به نمازگزار سجده محل كه است مستحب. 5ٔ
 (5ٕٔ.)بچسباند زمين به را خود شكم و سينه قفسه و باز شكر سجده در كه است مستحب. 6ٔ
 (5ٕٕ.)بگويد( را ذكر همين) بار يك بلكه بار سه يا و شكرا شكرا يا شكرللا بار صد شكر، سجده در انسان كه است بمستح. 7ٔ
 (5ٖٕ.)بنشيند دوم سجده از بعد انسان كه است مستحب. 8ٔ
 (54ٕ. ) زوج تا است بيشتر فضيلتش فرد عدد البته شود؛ گفته واجب اندازه از بيش سجده ذكر كه است مستحب. 9ٔ
 (55ٕ...(.)و سجدت لك اللهم:  شده نقل السالم عليهم ائمه از كه دعايى. ) است مستحب سجده ذكر از قبل دعا، خواندن. ٕٓ
 (56ٕ. ) است مكروه سجده در خواندن قرآن. ٕٔ
 (57ٕ.)دارد كراهت غبار و گرد رفع براى سجده محل كردن فوت. ٕٕ


