3

سخن مجمع

قرائت سوره های سجده در نماز
گروه پژوهش وپاسخ به شبهات

مترجم:
حسین علی عربی

مجمع جهانى اهل بیت

 :بهبهانی ،عبدالکریم
سرشناسه
 :حکم قراءه العزائم فی الصاله .فارسی.
عنوان قراردادی
عنوان و نام پدید آور  :قرائت سوره های سجده در نماز  /تألیف گروه پژوهش ،عبدالکریم بهبهانی؛
ترجمه حسینعلی عربی؛
 :قم  :مجمع جهانی اهل بیت (ع)  3438 ،ق.3316 = .
مشخصات نشر
 44 :ص.
مشخصات ظاهری
879-869-928-792-2 :
شابک
وضعیت فهرست نویسی  :فیپا.
 :کتابنامه به صورت زیرنویس.
یادداشت
 :نماز.
موضوع
 :سجده تالوت (فقه)
موضوع
 ،مترجم
 :عربی ،حسینعلی،
شناسه افزوده
 :مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم .معاونت فرهنگی .اداره ترجمه
شناسه افزوده
 8443ح  8سBP 386 /
3316 :
رده بندی کنگره
712/343
:
رده بندی دیویی

پیرو تأكیدات مقام معظم رهبری مدظله العالی ،مبنی بر استفاده
از تولیدات داخلی ،این كتاب با كاغذ ایرانی چاپ شده است.

● قرائت سوره های سجده در نماز.

تألیف :گروه پژوهش و عبدالکریم بهبهانی.
ترجمه :حسین علی عربی
ویراستارى :امر ا ...نصیری.
صفحه آرایى و تصحیح :قاسم البغدادی.
ناشر :مجمع جهانى اهل بیت .
نوبت چاپ :اول .
چاپخانه :خاتم االنبیاء .
سال نشر9316 :هـ  .ش9133/ .هـ  .ق .
تیراژ 9000 :جلد.
شابک173 161 921 732-2 :

حقوق چاپ برای ناشر محفوظ است.
آدرس :قم ،بلوار جمهورى ،نبش كوى  ،6تلفن530 - 23323333 :
تهران ،بلوار كشاورز ،مقابل پارک الله ،شماره  ،332تلفن533 - 22805303 :
www.ahl-ul-bayt.org
abwa-cd.com
info@ahl-ul-bayt.org
www.abna.ir

سخن مجمع

4

فهرست
سخن مجمع1 ......................................................................................
مقدّمه 93 .............................................................................................
حکم قرائت سورههای سجده در نماز 29 ............................................
ادلّۀ مذهب حنفیّه 22 ...........................................................................
رأى و ادلّۀ مذاهب سُنّى دیگر21 ........................................................
رأى و ادلّۀ امامیّه23 ............................................................................
چکیدۀ بحث 19 ..................................................................................
290
903

3

قراءت سوره های سجده در نماز

1

سخن مجمع

پیشگفتار
«کار اساااساای شااما جمجمع جهانی اهل بیت
اهل بیت

] ...معرفی مکتب

اسات به دنیای اسالم .بلکه به سراسر عالم ،چون امروز

همه دنیا تشانه معنویت اند و این معنویت در اسالم هست و در اسالمی
کاه در مکتاب اهال بیات

معرفی می کناد به نحو جامع و کاملی

وجود دارد».
( از بیانات مقام معظم رهبری «مد ظله العالی»)9336 /9 /23 ،

اســ م نام محمدی در مکتب اهل بیت عصــمت و اهارت
تبلور یافت .ومعارف غنی و متقن و متکی به برهان و برخاســته از
فطرت ســلیم انســان در این مکتب انســان ســاز با مجاهدت ه اران
دانشـمند و جهادگران عرهه علم و ادم و فرهن
گسترش می باشد.

درحال انتشار و

قراءت سوره های سجده در نماز
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پیروزی انق م شــکوهمنـد اســ می بـه رهبری حضــرت امـام
خمینی

و تأسیس نظام اس می با تکیه بر قوانین اس می و با محوریت

والیـت فقیه ،اف های ســیاســی ،اجتماعی و فرهنگی جدیدی را برای
انسانهای آزاده به ویژه مسلمانان و پیروان و محبّان اهل بیت

گشود

و توجه بسیاری از نخبگان و مستضعفان جهان را به خود معطوف کرد.
مجمع جهانی اهل بیت

 ،مولود این دگرگونی مبارک اســت که

به ابتکار مقام معظم رهبری حضــرت آیت اا العظمی امام خامنهای
(مد ظلّه العالی) در ســال 9361شــمســی9110 /می دی تأســیس شــد و
تـاکنون خـدمـات شــایانی را در تبلیر معارف قرآن و اهل بیت
حمایت از پیروان اهل بیت

در سراسر جهان انجام داده است.

معـاونـت فرهنگی مجمع جهـانی اهل بیت
هــحیا اهـل بیت

و

با هدف معرفی

ومعارف ژرف آنان و پاســب به شــبهات

دگرانـدیشــان مجموعـهای از معارف این مکتب که پاســخگوی
مهمترین شـبهات مطر ،،را با روش علمی در ســلسلهای بهم پیوسته
تقدیم جامعه اسـ می و انسانی نموده است و دومین چا را به روان
پاک شــهدا و علمای مجاهد در راه اعت ی اســ م نام محمدی اهدا
مینماید.
در خاتمه از دبیرکل محترم مجمع و اعضای محترم شورای کتام
و مدیران کل پژوهش و ترجمه و ادارات تابعه و کلیه همکاران که
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در عرضــۀ این ا ر به بهترین شــکل نقش داشــتهاند به ویژه مؤلف
محترم حجت االس م والمسلمین عبدالکریم بهبهانی قدردانی مینماید.
بـا امید به تعجیل فر و ظهور مهدی آل محمد

و بهرهمندی

جهان بشــریت از مکتب هــلا و هــفا و جهان شــمول اســ م
نام محمدی.
علیرضا ایمانی
معاون امور فرهنگی

