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 حیمحمن الرّبسم اهلل الرّ

 : شوندیم تقسیم دسته چهار در یک نگاه کلی به نماز به مربوط مسائل
 .نماید رعایت را آنها نماز از قبل باید نمازگزار که است مسائلی: نماز مقدّمات. 1
 نماز واجبات هاآن به و واجبند هاآن از بعضی که باشدمی نماز اصل به مربوط که است مسائلی: نماز مقارنات. 2

 . شودمی ذکر خود به وطمرب بخش در کدام هر و باشندمی مکروه برخی، و مستحب بعضی و گویندمی
 . کندمی معرّفی را نماز کننده باطل موارد که است مسائلی: نماز مبطالت. 1
 پایش  آن در کاه  ساهوهایی  و نمااز  هاای شک به مربوط احکام که است مسائلی: نماز سهویات و شکیات. 0 

 1.دهدمی قرار بررسی مورد را آیدمی
تن از مراجع بزرگوار تقلید )حضرت امام،  0فصل و مطابق نظر روی قصد داریم به صورت مدرسنامه پیشدر 

 بیان احکام شکیات و سهویات نماز بپردازیم. به امام خامنه ای، آیات عظام سیستانی و مکارم(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                 

 .1122 . توضیح المسائل جامع، مسأله 1
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 شکیات در نماز

 اصطالحاتبرخی وضیح ت

 شک
 ینکهداشته باشد؛ مثل ا یدو برابر ترد یطور مساوبه  یّه،چند طرف قض یادو  ینفرد ب ینکهشک، عبارت است از ا -

طرف را بر  یکباشد و نتواند  یاو مساو یسوم و هر دو طرف برا یاداشته باشد که در رکعت دوم است  یدترد
 1)آیه اهلل سیستانی( دهد. یحترج یگرید

ر گماان داریام و حکام    درصد بدهیم در واقع نسبت به طرف دیگ 51اگر نسبت به یک طرف احتمال کمتر از  نکته:

 گمان نسبت به طرف مقابل اعمال می شود.

 گمان
طرف نسبت به  یکاحتمال  یداشته باشد؛ ول یدترد یّهچند طرف قض یادو  ینفرد ب ینکهگمان، عبارت است از ا -

 ( احتمال بدهددرصد71احتمال بدهد که در رکعت سوم است و ) (درصد11) ینکهباشد؛ مثل ا یشترب یگر،موارد د
 2)آیه اهلل سیستانی( .شودیم یدهظنّ نام یا مانگ ینجادرصد( در ا71) تریکه در رکعت چهارم است که احتمال قو

 فراغقاعده  -تجاوزقاعده 
که موضوع آن، شک در صحّت و تمامیت عمل پس از فارغ شدن از آن است که بر اساس آن،  یاقاعده :فراغقاعده 

 .شودیحکم به صحّت عمل م

است که بعد از تجاوز و عبور از محل  یبنا گذاشتن بر انجام عمل یمشهور بوده و به معنا یتجاوز، از قواعد فقه قاعده

مرکب  یک یاز اجزا یکه انجام آن مشکوک است، جزئ یانجام آن، در به جا آوردن آن شک شده است، چه آن که عمل

مستقل باشاد کاه وقات     یخاص، شک شده باشد و چه عمل جزء نآن، در انجام آ یاز اجزا یباشد که بعد از انجام برخ

 شده است. یدوقت آن در انجام آن ترد یانخاص دارد و بعد از پا

که بعد از طلوع آفتاب، در انجام  یکس یانه،  یاحمد و سوره را خوانده است  یادر رکوع شک کند که آ ینمازگزار مثال،

 .نمایدیصبح شک م مازن

م شای  انصااری ایان دو را یاک     وبرخی مثل مرح-2همه موارد مورد عمل فقها نیستند. در این دو قاعده  -1 نکته:

توان قاعدۀ فراغ را ارجاع دهیم به قاعدۀ تجاوز، باه عباارت دیگار بازگشات     ایشان عقیده دارند که مى) .قاعده می دانند

 1(باشد.قاعدۀ فراغ به قاعدۀ تجاوز مى
                                                                                 

 نماز یاتشک، 1ججامع، توضیح المسائل  یستانی،سآیه اهلل  . 1

 نماز یاتشک، 1ججامع، توضیح المسائل  یستانی،سآیه اهلل  . 2

 292، ص: 2قواعد فقهیه )بجنوردى، سید محمد(، ج 1
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 نماز اصل و صحتر د: شک فصل اول

 در اصل خواندن نماز  (ا گمانی)شک 

 الف. برای افراد عادی

 وقت داخل در ایجاد شک
 نماز خوانده یا نه تکلیف چیست؟یا گمان کند که اگر در وقت نماز شک کند 

نماز خوانده یا نه، یا گمان کند که نخوانده، باید آن نماز را بخواند بلکه  کهاگر پیش از گذشتن وقت، شکّ کند  -
 1(امام خامنه ای ،)حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی ه خوانده، باید آن را بجا آورد.اگر گمان کند ک

 شک در خواندن نماز ظهر

 در اثناء نماز عصر

 در اثناء نماز عصر شک کند که ظهر را خوانده یا نه وظیفه چیست؟نمازگزار اگر 
 است عصر وصصخالف: در وقت م

  2)حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی( را خوانده است.بنا بگذارد که نماز ظهر   -
 است ب: در وقت مشترک

 1(، امام خامنه ایبنا بگذارد که نماز ظهر را نخوانده و به نماز ظهر عدول کند. )حضرت امام -
 0)آیت اهلل سیستانی( نماز عصر را تمام کند و نماز ظهر را بعد از آن بخواند. -
سپس عصر را بجا  و] ظهر را نخوانده و به نماز ظهر عدول کند و پس از آن احتیاطا ظهر را بخواندبنا بگذارد که  -

 5)آیت اهلل مکارم( [آورد

 بعد از خواندن نماز عصر و در وقت مشترک

اینکه می داند نماز عصر را خوانده است شک کند نماز ظهر را خواندده   اگر در وقت مشترک با

 است حکم چیست ؟
 . )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(از ظهر را بخواندباید نم -
 6احتیاط در خواندن ظهر ترک نشود. )آیت اهلل مکارم( -

 

 وقت خارج در ایجاد شک
 اگر بعد از گذشتن وقت شک کند نماز خوانده یا نه تکلیف چیست؟

                                                                                 

 106،رساله جدید نماز رهبری م1181،م1مراجع ،جتوضیح المسائل  .1

 807، م  1سیستانی ، منهاج الصالحین ، ج – 1، ج 161، ص  0امام، تحریر الوسیله ، م -699، ص  5، الصالۀ ، فصل فی الشک ، م  1عروۀ الوثقی، ج .2
 1196/16/11استفتاء:  ی تار    811951شماره استفتاء: ، سایت ادمین،  5، الصالۀ، فصل فی الشک ، م 1عروۀ الوثقی، ج .1
 807م 1منهاج ج  .0

 5، تعلیقه بر م 5، الصالۀ، فصل فی الشک ، م 1عروۀ الوثقی ، ج .5

 1العروه فصل فی الشک م. 6
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خود اعتنا نکند بلکه بنا  باید به شکیا گمان کند که نخوانده اگر بعد از گذشتن وقت شک کند نماز خوانده یا نه  -
بگذارد که نمازش را خوانده است و فرقی نمی کند که در یک نماز شک کند مثال : در نماز عصر یا در دو نماز 

 1آیت اهلل مکارم( ،آیت اهلل سیستانی امام خامنه ای،مثل : ظهرین.)حضرت امام، 

 عصرو در وقت مخصوص  شک در خواندن نماز ظهر قبل از شروع نماز عصر

نخوانده اگر در وقت مخصوص نماز عصر شک نماید که نماز ظهر را  کسی که نماز عصرش را

 خوانده یا خیر حکم چیست؟
آیت اهلل  ،آیت اهلل سیستانیحضرت امام، باید نماز عصر را بخواند والزم نیست قضای نماز ظهر را بخواند ) -

  2(مکارم

 شک در خواندن ظهرین در وقت مخصوص عصر 

 عصر را خوانده است یا نه حکم چیست ؟ ر وقت مخصوص نماز عصر شک کند نماز ظهر واگر د 
 1(امام حضرت) .احتیاط ترک نشود در قضای نماز ظهر -
باید نماز عصر را بخواند وبنابر احتیاط واجب قضای نماز ظهر را نیز انجام دهد وحکمی که در این مساله ذکر شد  -

 0(. )آیت اهلل سیستانیمی شود در مورد نماز مغرب وعشاء نیز جاری
 5(. )آیت اهلل مکارماحتیاط مستحب قضای ظهر را انجام دهد -

 6وسواسی و کثیر الشک ب. برای
قت و چه در خارج وقت نباید به چه در و هاکثیر الشک در اتیان نماز حکم افراد عادی را دارد ولی وسواسی -

 )حضرت امام، آیه اهلل مکارم( رند.بنا را بر انجام نماز بگذا باید شان اعتنا کنند وشک
وسواسی و کثیرالشک چه در وقت و چه در خارج وقت نباید به شک شان اعتنا کنند و بنا را بر انجام نماز  -

 )آیه اهلل سیستانی( بگذارند.

 فرق وسواسی و کثیر الشک

 فرق بین کثیر الشک و وسواسی چیست که موجب شده حکم این دو متفاوت باشد؟

. ر منطقی و غیر عقالیی نیست، حالتی است که برای بسیاری از افراد رخ می دهد این حالت غیبودن کثیر الشک -
: انسان مشغله های بسیاری دارد ، عزیزی را از دست داده ، گریبانگیر بالهای طبیعی مانند زلزله شده است مثال

اهی هم وسوسه های شیطان موجب و در نماز حضور قلب نداردو در نتیجه عدد رکعات را فراموش می کند ، گ
می شود که حواس انسان جمع نباشد ، شیطان می خواهد انسان را از عبادت دلسرد کند ، او را خسته کرده و به 

                                                                                 

 ید،استفتاءات جد یو، آرشhttps://www.leader.ir.   ،  1181توضیح المسائل مراجع ، م  – 1، م698عروۀ الوثقی ، کتاب الصالۀ ، فصل فی الشک ، ص  .1

 .نماز یاحکام نماز،شک در نماز، شک در ادا

 .1006؛توضیح المسائل جامع م 1العروه فصل فی الشک انتهای مساله  .2

 .1العروه فصل فی الشک انتهای مساله  .1

 .1006. توضیح المسائل جامع م0

 همان. .5

 .8، الصالۀ ، فصل فی الشک ، م  1عروۀ الوثقی، ج ؛807، م  1سیستانی ، منهاج الصالحین ، ج . 6
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سمت ترک عبادت و از دست دادن روح عبادت بکشاند ، در این حالت روایات مختلفی داللت دارد که نباید به 
ولی وسواسی این است که به آسانی به چیزی یقین پیدا  خود دست بکشد .شک خود اعتنا کرد تا شیطان از کار 

نمی کند مخصوصا چیزی که مردم در آن موارد به شکل متعارف به یقین می رسند .مثال مردم به شکل متعارف 
به  که بدن خود را آب می کشند و یا وضو می گیرند یقین پیدا می کنند که کار انجام شده. مثال : گرد و غباری

، شک گاهی در این جس بوده است و بدن من هم نجس شدهبدنش می رسد و او می گوید زمین چه بسا ن
بخش تبدیل به یقین می شود. و نوعی بیماری در انسان به وجود می آید ولی کثیر الشک بودن خالف متعارف 

 1(اهلل مکارمآیت ) نیست زیرا هر کسی که گرفتار مشکلی باشد تمرکز خود را از دست می دهد.

 در صحت نماز  (یا گمان)شک 

 وقت نمازبعد از 
 کند که نماز را درست خوانده یا نه وظیفه اش چیست ؟ شکاتمام وقت بعد از اگر 

 2(آیت اهلل سیستانی امام خامنه ای، حضرت امام،. )به شک خود اعتنا نکند -

 در بین نماز

 شک در شرایطناشی از 
 ..( شک کند وظیفه اش چیست؟. ، قبله ورایط نماز )طهارتی از شگزار در بعضچنانچه نماز

 یا در بین نماز  الف: چنانچه قبل از شروع در نماز 

 یا مانند آن از اصول عملیه. کند الزم است آن شرط را احراز نماید ولو با استصحاب و یشکچنین  -

 : اگر بعد از نماز شک کند   ب

)حضرت امام، آیت اهلل  .های دیگر آن شرط را احراز نمایدزچه واجب است برای نما نمازش صحیح است اگر -
 1مکارم، آیت اهلل سیستانی(

 این مطلب به تفصیل در ابواب مربوطه مطرح شده است. نکته:

 در رکعاتیا گمان ناشی از شک 
 تفصیل این قسمت و احکام آن در فصل دوم همین جزوه خواهد امد.

 در افعال و اجزاءیا گمان شک ناشی از 
 فصل سوم همین جزوه مطالعه نمایید.بخشهای مختلفی از وارد شک در اجزاء و افعال را می توانید در م

 

                                                                                 

 9/12/91سایت درس خارج فقه آیت اهلل مکارم ،کتاب الحج،تاری  ،. 1

 این مسئله در توضیح المسائل آ؛یت اهلل مکارم نیست، 08، درس 2؛ جامام خامنه ای، رساله آموزشی  1181توضیح المسائل مراجع ، م  .2

 9صالۀ ، فصل فی الشک ،م ، ال1عروۀ الوثقی ،ج .1
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 رکعات در های باطل و صحیحشکفصل دوم: 
قبل از ورود در بحث ذکر این نکته الزم است که اگر شک در رکعات برای انسان پیدا شد اول باید قدری با خود فکر 

دهد به همان گمان عمل کند زیرا گمان )ظن(در رکعات نماز حکم یقین را دارد ولی اگر کند اگر گمان به سمتی می 
 در برخی صحیح و گمان به سمتی نمی دهد پس شک او مستقر شده که در بعضی موارد موجب بطالن نماز است و

 1.احکام خاصی دارد که خواهد آمد

 کننده نمازالف: شک های باطل 
 شک های باطل عبارتند از :

 دو رکعتی هایشک در نماز. 1

 در نمازهای واجب )مثل نماز صبح و مسافر(
آیت اهلل مکارم، آیت اهلل امام خامنه ای، )حضرت امام،  مانند نماز صبح و مسافر که نماز را باطل می کند.  -

 2(سیستانی

 ایجاد شک در نماز دو رکعتی در اماکن تخییر

شک در رکعات لی در بین نماز و شروع کندشکسته  اگر مسافر در اماکن تخییر نماز را به صورت

کند که موجب بطالن نماز است آیا می تواند نیت نماز چهار رکعتی کند تا نمازش صحیح باشدد  

 3دارد؟ ک بین دو و سه بعد اتمام سجده دوممثال ش
اگر چه احتیاط  بدون نیاز به عدول بلکه متعین بر او عمل به حکم شک استرکعت بگذارد بر سه  جایز است بنا -

 (. )حضرت اماممستحب اعاده نماز بعد آن است
 ی()آیت اهلل سیستان .می تواند عدول کند -

ال أثر للنیّة فی تعیین القصر و اإلتمام، و ال معنى للعدول هنا؛ فإذا قصد اإلتمام و الحال هذه، یبنی على األکثر و  -
 )آیت اهلل مکارم(. نهاال یُترک االحتیاط باإلعادۀ، الحتمال انصراف األدلّة م

 شک در رکعات نماز احتیاط
 4نماز را باطل می کند؟ احتیاط نمازآیا شک در شماره رکعت های 

رکعت های نماز احتیاط شک کند در صورتی که طرف اکثر موجب بطالن نماز نباشد باید بنا را بر  هاگر در شمار -
باید اصل نماز را دوباره بخواند اگر چه احتیاط  اکثر بگذارد ولی در صورتی که طرف اکثر مبطل نماز باشد

 )حضرت امام( مستحب در این حالت این است که بنا را بر اقل بگذارد سپس نماز را اعاده کند.

                                                                                 

)اگر چه آقای مکارم در عمل به ظن در رکعت اول ودوم اشکال دارند )ال یخلو فی األوّلتین من إشکال، فاألحوط البناء علیه 5و0العروه فصل فی الشک فی الرکعات م  .1
 (ثمّ اإلعادۀ

 

 ی: نمازها09درس، فصل سوم: نماز ،جلد اول ؛امام خامنه ای،  719،م  217مسائل ،ص خامنه ای ، تحریر ال – 1165، م  615، ص  1توضیح المسائل مراجع ، ج .2

 شکیات نماز، شکهای باطل(15) یومیه

 25فصل فی الشک فی الرکعات مکتاب الصاله، . عروه الوثقی، 1

 161رهبری م ،رساله جدید نماز15کتاب الصاله، فصل فی  الشک، فصل فی کیفیت صاله االحتیاط، م ی،عروه الوثق.  0
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 (امام خامنه ایهای نماز احتیاط دو رکعتی باطل کننده نیست. )شک در شمارۀ رکعت -
ه طرف اکثر موجب بطالن نماز نباشد باید بنا را بر اگر در شمار رکعت های نماز احتیاط شک کند در صورتی ک -

باید بنا را بر اقل بگذارد و در هر صورت اعاده نماز  اکثر بگذارد ولی در صورتی که طرف اکثر مبطل نماز باشد
 آیه اهلل مکارم(آیه اهلل سیستانی، ) الزم نیست.

 شک در رکعات نمازهای مستحبی
 نماز را باطل می کند ؟ ستحبینماز مآیا شک در شماره رکعت های   

چناچه طرف بیشتر شک نماز را باطل  و ؛کندنماز را باطل نمى رکعتیدو  ،شک در شماره رکعتهاى نماز مستحب -
اگر طرف بیشتر شک نماز را باطل نمی کند به هر طرف شک عمل کند  ا بر کمتر بگذارد ورمی کند باید بنا 

 1(،آیت اهلل مکارمآیت اهلل سیستانی،  نه ای،امام خام)حضرت امام،  .نمازش صحیح است

 شک در نماز سه رکعتی . 2
امام خامنه ای، مانند : نماز مغرب نماز را باطل می کند . )حضرت امام،  نماز سه رکعتى رکعتهاىشک در شماره  -

 2 آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(

 در نماز چهار رکعتی شک بین یک رکعت یا بیشتر . 3

امام )حضرت امام،  نماز را باطل میکند. یشترب یارکعت خوانده  یکدر نماز چهار رکعتى شک کند که مازگزار اگر ن -

 3(آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی خامنه ای، 

 نداند چند رکعت خوانده . 4

 4 آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(امام خامنه ای، نمازش باطل است. )حضرت امام،   -

بیشتر می  دیگر مثل شک بین یک رکعت و موارد البته این شک در حقیقت مورد مستقلی نیست بلکه جزء نکته:

  (باشد. )آیت اهلل سیستانی

 از پنج یشتردو و ب یادو و پنج،  ینشک ب. 5

 5آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(امام خامنه ای، )حضرت امام،  باطل است. نماز  -

  از شش یشترسه و ب یاسه و شش،  ینشک ب. 6

 1آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(امام خامنه ای، حضرت امام، ) مبطل نماز است. -

                                                                                 

 .180،رساله جدید نماز رهبری م1191و1165. توضیح المسائل مراجع،م1

 شکیات نماز، شکهای باطل.(15) یومیه ی: نمازها09درس، فصل سوم: نماز ،جلد اول ؛امام خامنه ای،  -1165،م 615، ص  1توضیح المسائل مراجع ، ج. 2

 :09درس، فصل سوم: نماز ،جلد اول ؛امام خامنه ای،  1،مورد  719،م  217 ص ٰ  نه ای ، تحریر الوسیله خام– 1165، م  615، ص  1توضیح المسائل مراجع ،ج .1

 شکیات نماز، شکهای باطل.(15) یومیه ینمازها

سیستانی ، توضیح  – اطلشکیات نماز، شکهای ب(15) یومیه ی: نمازها09درس، فصل سوم: نماز ،جلد اول ؛امام خامنه ای،  -1165، م 1توضیح المسائل مراجع، ج .0

 .1020،م 1المسائل جامع ،ج

 شکیات نماز، شکهای باطل.(15) یومیه ی: نمازها09درس، فصل سوم: نماز ،جلد اول ؛امام خامنه ای، 1165،م615،ص1توضیح المسائل مراجع ،ج .5
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 6بیشتر از  و 4یعنی بین  و یا بیشتر از آن 6 و 4شک بین . 7
دوم  ۀ، چه پیش از تمام شدن سجدنماز باطل می شودشک بین چهار و شش یا چهار و بیشتر از شش در  -

دوم شک بین چهار و شش یا چهار و بیشتر از شش براى او پیش آید  ۀن ولى اگر بعد از سجدباشد یا بعد از آ
سهو به جا آورد و نماز  ۀاحتیاط مستحب آن است که بنا بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز دو سجد

 2)حضرت امام، امام  خامنه ای( را هم دوباره بخواند.

سجده سهو به جا آورد و نماز را هم اعاده کند.  2گذاشته نماز را تمام کند و  0ه بنا را بر احتیاط واجب آن است ک -
 1(مکارم)آیت اهلل  

بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام  یدبا ید،چهار و شش نما یناگر نمازگزار بعد از وارد شدن به سجده دوم شک ب -
بعد از  یادر رکوع،  یا یستادهشک در حال ا ینذکر است چنانچه ا ، شایانکند و بعد از نماز سجده سهو به جا آورد

)آیت اهلل  نماز باطل است. یدآ یشدو سجده، قبل از وارد شدن به سجده دوم پ ینب یادر سجده اول،  یارکوع، 
 0 سیستانی(

 5)اختالفی( . شک بین دو رکعت یا بیشتر در نماز چهار رکعتی8
تمام شدن سجده دوم شک کند دو رکعت خوانده یا بیشتر نمازش باطل است.  در نماز چهار رکعتى پیش ازاگر  -

 )حضرت امام، امام خامنه ای ، آیت اهلل مکارم(
نمازش باطل  یشترب یادر نماز چهار رکعتى قبل از وارد شدن به سجده دوم، شک کند که دو رکعت خوانده اگر  -

 (است. )آیت اهلل سیستانی
 همین جزوه، بخش )شک های صحیح( آمده است.حالت های دیگر این حکم در 

 6)تفصیل دارد و احتالفی است( کسی که نمی داند چه نمازی می خواند. 9
اگر شک کند نمازى را که در دست دارد و مشغول خواندن آن است آیا نماز ظهر است یا نماز عصر؟چنانچه نماز  -

اگر نماز ظهر را نخوانده باشد یا در اینکه نماز  شود وظهر را خوانده باشد، نمازى که در دستش است باطل مى
ظهر را خوانده یا نه شک نماید، چنانچه نماز عصر را بجا نیاورده، و در وقت مشترک بین آنها باشد، باید به نماز 
ظهر عدول کند، )و همچنین است باید عدول به ظهر نماید( اگر در وقت خاص نماز عصر باشد، در صورتى که 

ین که بقیه نماز ظهر را بخواند و یک رکعت نماز عصر را در وقت بخواند، وسعت داشته باشد و اگر وقت براى ا
وقت این اندازه وسعت نداشته باشد، چنانچه به اندازه یک رکعت نماز عصر وسعت داشته باشد، باید نمازى را که 

خواندن یک  ۀوگرنه )که وقت به اندازدر دست دارد رها کند و نماز عصر را بخواند و نماز ظهر را قضاء نماید 
عصر تمام کند و نماز ظهر و  ازرکعت نماز عصر نباشد( احتیاط آن است که همان نماز در دستش را به عنوان نم

                                                                                                                                                                                                                                                             

 شکیات نماز، شکهای باطل(15) یومیه ی: نمازها09درس، فصل سوم: نماز ،جلد اول ؛امام خامنه ای، 1165،م615،ص1توضیح المسائل مراجع ،ج .1

 شکیات نماز، شکهای باطل(15) یومیه ی: نمازها09درس، فصل سوم: نماز ،جلد اول ؛امام خامنه ای،  - 1165،م615، ص 1امام ، توضیح المسائل مراجع ،ج .2

 ،مورد هفتم 1107،م211مکارم توضیح المسائل ،ص .1

 ،مورد هشتم1067،م 1توضیح المسائل جامع ،ج .0

 شکیات نماز، شکهای باطل(15) یومیه ی: نمازها09درس، فصل سوم: نماز ،جلد اول ؛امام خامنه ای،  – 1165،م  615، ص  1توضیح المسائل مراجع ، ج .5

 فیه مسائل متفرّقة الشک، ختام ی، فصل ف1العروۀ الوثقى مع التعلیقات، ج ؛1. حضرت امام، تحریرالوسیله، احکام شک، مسائل متفرقه، م6

 )تعلیقه آیه اهلل سیستانی(19وعروه الوثقی، کتاب الصاله، نیت، م 21الثانی؛ وعروه فصل فی النیه م -االولى
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عصر را در خارج وقت قضاء نماید، اگر چه جواز دست برداشتن از آن نماز، خالى از وجه نیست، و در این مسأله 
بسا به سى و شش صورت برسد. و از آنچه که بیان شد، حال جائى که شک کند  صورتهاى زیادى هست که چه

شود، البته محل جایز بودن عدول در اینجا، آنجائى این نمازى که در دست دارد مغرب است یا عشاء، روشن مى
 )حضرت امام( است که به رکوع رکعت چهارم نرفته باشد.

یا عصر یا شک کند که نمازی که می خواند مغرب است یا عشا اگر شک کند که نمازی که می خواند ظهر است  -
باید نماز اولی را  نه و در وقت باشددر صورتی که نماز اولی را نخوانده باشد یا شک کند که نماز اول را خوانده یا 

یه اهلل نیت کند و نیازی به اعاده نیست در غیر این صورت نماز باطل است و باید از ابتدا آن را بجا آورد. )آ
 سیستانی(

اگر شک کند که نمازی را که می خواند ظهر است یا عصر در صورتی که نماز ظهر را خوانده باشد نماز فعلی  -
باطل است ولی اگر ظهر را نخوانده باشد یا شک در خواندنش داشته باشد به نماز ظهر عدول می کند همچنین 

ر نماز مغرب را خوانده باشد نمازی که می خواند باطل اگر شک کند نمازی که می خواند مغرب است یا عشا اگ
است ولی اگر نماز مغرب را نخوانده باشد یا شک داشته باشد که مغرب را خوانده یا نه تا قبل از قیام برای رکعت 
چهارم به نماز مغرب عدول می کند ولی اگر برای رکعت چهارم قیام کرده باشد بنابر احتیاط واجب نماز را تمام 

 ند و سپس اعاده کند.)آیه اهلل مکارم(ک

 افتدای که در نماز اتفاق میبودن به مسئلهحکم جاهل
داند و تمکن از استعالم ای پیش بیاید که حکم آن را نمیهرگاه برای مکلف در اثنای نماز مسئله

 1نیز ندارد تکلیف چیست؟

البته  ، جایز است که بنا را بر یکى از دو طرف گذارددانداى اتفاق افتاد که حکم آن را نمىهرگاه بین نماز مسئله -
اگر آنچه عمل کرده  اگر یکی از دو طرف موافق احتیاط باشد احتیاط آن است که همان را برگزیند؛ به هرحال

ر است، برخالف واقع باشد، اعاده کند. پس هرگاه چنین کرد و اتفاقاً آنچه عمل کرده است، مطابق با واقع شد، ب
 ه واجب نیست. )حضرت امام(او اعاد

د، عمل کند و نماز را به آخر برساند؛ ولی پس از نماز باید دهز دو طرفی که احتمال آن را میجایز است به یکی ا -
. )امام خامنه مسئله را بپرسد و اگر آنچه عمل کرده است، موجب بطالن نمازش شده باشد، نماز را دوباره بخواند

 2(ای

از دو طرف گذارد اگر  یکىاست که بنا را بر  یزداند، جااى اتفاق افتاد که حکم آن را نمىنماز مسئله ینهرگاه ب -
و اتفاقاً آنچه عمل کرده است،  دکر ینآنچه عمل کرده است، برخالف واقع باشد، اعاده کند. پس هرگاه چن

 . )آیت اهلل سیستانی(یستمطابق با واقع شد، بر او اعاده واجب ن

در از دو طرف گذارد  یکىاست که بنا را بر  یزداند، جااى اتفاق افتاد که حکم آن را نمىمسئلهنماز  ینهرگاه ب  -
اگر آنچه عمل کرده است، صورتی که آن طرف موافق احتیاط باشد و یا به حسب گمانش ارجح باشد؛ به هر حال 

است، مطابق با واقع شد، بر او کرد و اتفاقاً آنچه عمل کرده  ینبرخالف واقع باشد، اعاده کند. پس هرگاه چن
 مکارم(آیت اهلل )یست اعاده واجب ن

                                                                                 

 .11، تقلید، م1، تحریر الوسیله، جاهلل خمینی؛ سیدروح09، تقلید، م1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج1

 .17ای، متحریر المسائل، سیدعلی خامنه ،21، ص1وزشی، جای، رسالة آم. سیدعلی خامنه2



17 

 حکم شکستن نماز با پیش آمدن شک های باطل کننده
 1اگر از شک های باطل برای انسان پیش آید آیا می تواند بال فاصله نماز را بهم بزند؟

شک مستقر شود و بعد از آن می تواند  بلکه باید به قدری فکر کند که نماز را بهم بزندبالفاصله خیر نمی تواند   -
 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( نماز را به هم بزند.

تواند فوراً نماز را رها کند؛ نمى یاطکند، براى نمازگزار پیش آید، بنابر احتاگر یکى از شکهایى که نماز را باطل مى -
یک طرف پیدا نکند( وآنگاه رها کردن قدرى فکر کند تا شک پابرجا شود )یعنى یقین یا گمان به  یدبلکه با

 . )امام خامنه ای(نماز مانعى ندارد

بر  و پا یجهنت یامدنپس از به دست ن تواندینمازگزار م ید،آ یشانسان پ یباطل کننده برا یهااز شک یکیاگر  -
نماز را به هم مستحب، پس از آنکه شک او پا برجا شد،  یاطجا شدن شک، نماز را به هم بزند؛ هرچند بنابر احت

)آیت اهلل .شود یدگمان ناام یا یقینشدن  یدااز پ یافکر کند که صورت نماز به هم بخورد،  ینزند، بلکه به قدر
 سیستانی(

 حکم غفلت از شک مبطل و اتمام نماز و کشف صحت نماز 
ل بعد متوجه شود مطابق واقع عم نماز را تمام کند و در شکهای باطل اگر از شکش غافل شود و

 2کرده است حکم نمازش چیست؟

 .دوم احتیاط اعاده نماز است دوم صحیح است ولی در شک در رکعت اول و در غیر شک در رکعت اول و -
  (امامحضرت )
  ()آیت اهلل سیستانی .الصحة فیما عدا الشک فی الثنائیة والثالثیة واالولیین من الرباعیة األقوی -
 (ارم)آیت اهلل مک .احتیاط واجب اعاده است -
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 .1025سیستانی،جامع، 99از طرف دفتر معظم له در سال  یاختالف فتاو یجزوه ارسال ی،امام خامنه ا ،1166،م1، توضیح المسائل مراجع ، ج1108مکارم . 1

 .22. العروه الوثقی، کتاب الصلوۀ، فصل فی الشک فی الرکعات م2
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 رکعتی( 4)در رکعت های نماز ب: شک های صحیح 

 1سه و چهار ینشک ب. 1
بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد  یدنماز باشد، با یدر هر جا ید،سه و چهار نما یناگر نمازگزار شک ب -

 یاطشسته به جا آورد؛ هرچند احتن یاطدو رکعت نماز احت یا یستاده،ا یاطرکعت نماز احت یکاست  یّراز نماز مخ
آیه سیستانی، آیه اهلل امام خامنه ای، امام، )حضرت .یدرا انتخاب نما تهنشس یاطمستحب است دو رکعت نماز احت

  (مکارماهلل 
 (یزنجانشبیری اهلل  آیت) به صورت دو رکعت نماز نشسته بخواند. یدرا با یاطبعد از نماز، نماز احت -

 2دو و سه ینشک ب. 2
بعد از سر برداشتن از سجده دوم شکّ کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت، باید بنا بگذارد سه رکعت خوانده و گر ا -

یک رکعت دیگر بخواند و نماز را تمام کند و بعد از نماز، یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته به 
 (م خامنه ای، اماامام)حضرت  دستوری که بعداً گفته می شود بجا آورد.

بنا بگذارد که سه  یدسه رکعت، با یااگر نمازگزار بعد از وارد شدن به سجده دوم شک کند که دو رکعت خوانده  -
به  یستادها یاطرکعت نماز احت یکبخواند و نماز را تمام کند و بعد از نماز،  یگررکعت د یکرکعت خوانده است و 
شک، قبل از وارد شدن به سجده دوم  ینچنانچه ا یست ون یکاف هواجب، دو رکعت نشست یاطجا آورد و بنابر احت

 )آیه اهلل سیستانی( دو سجده، نماز باطل است. ینب یاسجده اول  یارکوع  یا یستادهمثل حال ا یدآ یشپ
 یگررکعت د یکبگذارد که سه رکعت خوانده و  بنا یدبعد از سر برداشتن از سجده دوم: با« دو و سه» یانشک م -

به جا آورد و اگر در سجده دوم بعد از ذکر  یستادها یاطرکعت نماز احت یکو نماز را تمام کند و بعد از نماز، بخواند 
حکم در تمام  ین)ا یددستور را عمل کند، بعداً نماز را هم اعاده نما ینواجب هم احتیاطواجب شک کند بنا بر 

 (مکارم)آیه اهلل  است(.بعد از تمام کردن سجده دوم باشد جارى  یدمواردى که شک با

 چهار و پنج  ینشک ب. 3

 3یستادهدر حال ا
 .باید بنشیند و تشهد بخواند و نماز را سالم دهد و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بجا آورد -

 )حضرت امام، امام خامنه ای(
 یّرمخ یعنی ید؛ور شک سه و چهار عمل نماحال به دست ینو تشهّد بخواند و سالم نماز را بدهد و در ا یندبنش یدبا -

است  مستحب یاطنشسته به جا آورد، هرچند احت یاطدو رکعت نماز احت یا یستاده،ا یاطرکعت نماز احت یکاست 
 )آیه اهلل سیستانی( .یدنشسته را انتخاب نما یاطدو رکعت نماز احت

رکعت  یکر مى گذارد و نماز را تمام مى کند بعد به سه و چهار شود و بنا را بر چها یلتا شک او تبد یندبنش یدبا -
)آیه  اعاده کند. یزواجب آن است که نماز را ن یاطدو رکعت نشسته به جا مى آورد و احت یا یستاده،ا یاطنماز احت

                                                                                 

 .09درس، فصل سوم: نماز ،جلد اول ؛امام خامنه ای، 1061، م1آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج ؛1199ممراجع  المسائلتوضیح  .1

 .09درس، فصل سوم: نماز ،جلد اول ؛امام خامنه ای، 1061، م1آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج ؛1199ممراجع  . توضیح المسائل2

 .09درس، فصل سوم: نماز ،جلد اول ؛امام خامنه ای، 1065، م1آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج ؛1199ممراجع  ل. توضیح المسائ1
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 اهلل مکارم(

 1در حال نشسته
از را تمام کند و بعد از که باید بنا بر چهار بگذارد و نم ؛شکّ بین چهار و پنج بعد از سر برداشتن از سجده دوم -

ولی اگر بعد از سجده اول، یا پیش از سر برداشتن از سجده دوم، این  )حضرت امام:نماز دو سجده سهو بجا آورد
شکّ، برای او پیش آید بنابراحتیاط استحبابی به دستوری که گفته شد عمل کند اگر چه نمازش باطل است و 

 خامنه ای( )حضرت امام، امام .(باید دوباره بخواند
بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام  یدبا ید،چهار و پنج نما یناگر نمازگزار بعد از وارد شدن به سجده دوم شک ب -

که طرف کمتر شک چهار رکعت  یحکم در هر مورد ینا یکند و بعد از نماز سجده سهو به جا آورد و به طور کلّ
شک در  ینذکر است چنانچه ا شایان آن چنان که خواهد آمداست،  یجار یزچهار و شش ن ینباشد مثل شک ب

نماز باطل  ید،آ یشدو سجده، قبل از وارد شدن به سجده دوم پ ینب یادر سجده اول   یابعد از رکوع   یارکوع 
 )آیه اهلل سیستانی( است.

از را تمام مى کند و بعد بنا را بر چهار مى گذارد و نم ؛عد از سر برداشتن از سجده دومب« چهار و پنج» یانشک م -
 ینواجب هم یاطو اگر در سجده دوم بعد از ذکر واجب شک کند بنا بر احت، از آن دو سجده سهو به جا مى آورد

 )آیه اهلل مکارم( ید.دستور را عمل کند، بعداً نماز را هم اعاده نما

 سه و چهار و پنج  ینشک ب. 4

 2یستادهدر حال ا
. و بعد از سالم نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت نشسته بجا آوردباید بنشیند و تشهد بخواند  -

 )حضرت امام(
دو رکعت نماز  یعنی ید؛و تشهّد بخواند و بعد از سالم نماز به دستور شکّ دو و سه و چهار عمل نما یندبنش یدبا -

 اهلل سیستانی( )آیه نشسته به جا آورد. یاطو بعد، دو رکعت نماز احت یستادها یاطاحت
کرده، سپس دو  یلو شک او به دو و سه و چهار برمى گردد، بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تکم یندبنش یدبا -

 )آیه اهلل مکارم( اصل نماز را اعاده مى کند. یاطاًآورد و احت و بعد دورکعت نشسته به جا مى یستادها یاطرکعت نماز احت

 3در حال نشسته
به دستور شک سه و چهار و  یدبا ید،سه و چهار و پنج نما ینپس از وارد شدن به سجده دوم شک باگر نمازگزار  -

نشسته به جا آورد  یاطدو رکعت نماز احت یا یستاده،ا یاطرکعت نماز احت یک یعنی یدشک چهار و پنج عمل نما
شدن به سجده دوم شک کند  که نمازگزار پس از وارد دیدر هر مور یسپس سجده سهو به جا آورد و به طور کلّ

هر دو شک  یفهدر وسعت وقت بنا را بر چهار بگذارد و وظ تواندیاز آن، م یادترچهار رکعت و کمتر از آن و ز ینب
بخواند و هم به جهت  یاطهم به جهت احتمال آنکه از چهار رکعت کمتر خوانده باشد، نماز احت یعنیرا انجام دهد 

ذکر است چنانچه  شایان ت به جا آورده باشد، بعد از آن، سجده سهو به جا آورداز چهار رکع یشآنکه ب تمالاح
دو سجده، قبل از داخل شدن در سجده دوم  ینب  یادر سجده اول   یابعد از رکوع   یاشک در حال رکوع  ینا
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 )آیه اهلل سیستانی(نماز باطل است. ید،آ یشپ

 1چهارو دو و سه  ینشک ب. 5
که باید بنابر چهار بگذارد و بعد از نماز دو رکعت نماز  ار بعد از سربرداشتن از سجده دومشکّ بین دو و سه و چه -

ولی اگر بعد از سجده اول یا پیش از سر برداشتن  امام:حضرت ) احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت نشسته بجا آورد،
)حضرت امام، امام  .(و دوباره بخوانداز سجده دوم یکی از این سه شکّ برایش پیش آید می تواند نماز را رها کند 

 خامنه ای(
بنا را بر چهار بگذارد و بعد از  یدبا ید،دو و سه و چهار نما یناگر نمازگزار بعد از وارد شدن به سجده دوم، شک ب -

ذکر است چنانچه  شایان نشسته به جا آورد یاطو پس از آن، دو رکعت نماز احت یستادها یاطنماز دو رکعت نماز احت
دو سجده، قبل از وارد شدن به سجده دوم  ینسجده اول، برکوع، بعد از رکوع، در  یستاده،شک در حال ا ینا
 )آیه اهلل سیستانی( نماز باطل است. ید،آ یشپ
بنا را بر چهار بگذارد و بعد از نماز، دو رکعت  یدبعد از سر برداشتن از سجده دوم: با« دو و سه و چهار» یانشک م -

 2)آیه اهلل مکارم( سپس دو رکعت نشسته به جا آورد. یستاده،ا یاطنماز احت

 3چهار دو و ینشک ب. 6
شکّ بین دو و چهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم که باید بنا بگذارد چهار رکعت خوانده و نماز را تمام کند و  -

 (مکارم آیه اهلل  امام خامنه ای،امام، )حضرت .بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند
بنا بگذارد چهار رکعت خوانده و نماز  یدبا ید،دو و چهار نما یناگر نمازگزار بعد از وارد شدن به سجده دوم، شک ب -

شک، قبل از وارد شدن به سجده  ینبخواند و چنانچه ا یستادها یاطرا تمام کند و بعد از نماز دو رکعت نماز احت
 )آیه اهلل سیستانی(نماز باطل است. (دو سجده ینب یادر سجده اول  یادر رکوع  ای یستادهمثل حال ا) یدآ یشدوم پ

 4یستادهپنج و شش در حال ا ینشک ب. 7
 . )حضرت امام(باید بنشیند و تشهد بخواند و نماز را سالم دهد و دو سجده سهو بجاآورد -
بعد از نماز  یعنی یدپنج نشسته عمل نما و تشهّد بخواند و سالم نماز را بدهد و به دستور شک چهار و یندبنش یدبا -

 )آیه اهلل سیستانی(سجده سهو به جا آورد.
و شک او به چهار و پنج بر مى گردد، نماز را تمام کرده و دو سجده سهو به جا مى آورد و بنابر  یندبنش یدبا -

 )آیه اهلل مکارم(اصل نماز را اعاده مى کند. یاطاحت

 5ادهیستسه و پنج در حال ا ینشک ب. 8
، امام )حضرت امام بجا اورد. یستادها یاطو تشهد بخواند و نماز را سالم دهد و دو رکعت نماز احت یندبنش یدبا -

 (خامنه ای
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دو  یعنی ید؛حال به دستور شکّ دو و چهار عمل نما ینو تشهّد بخواند و سالم نماز را بدهد و در ا یندبنش یدبا -
نماز  یدآ یشدر حال نشسته پ  یابعد از رکوع  یاچنانچه آن شک در رکوع  به جا آورد و یستادها یاطرکعت نماز احت
 )آیه اهلل سیستانی( باطل است.

و شک او به دو و چهار برمى گردد، بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام مى کند، سپس دو رکعت  یندبنش یدبا -
 (مکارم )آیه اهللاعاده مى کند. یزنماز را ن واجب اصل یاطبه جا مى آورد و بنابر احت یستادها یاطنماز احت

 1چهار و شش در حال نشسته ینشک ب. 9
بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام  یدبا ید،چهار و شش نما یناگر نمازگزار بعد از وارد شدن به سجده دوم شک ب -

بعد از  یادر رکوع،  یا یستادهل اشک در حا ینذکر است چنانچه ا شایان، بعد از نماز سجده سهو به جا آوردکند و 
اهلل  )آیة نماز باطل است. یدآ یشدو سجده، قبل از وارد شدن به سجده دوم پ ینب یادر سجده اول،  یارکوع، 

 سیستانی(

 برخی از احکام در عروض شکهای صحیح

 وظیفه مکلف به محض عروض یک شک صحیح  
عتی شکّ کند، باید فکر نماید پس اگر یقین یا گمان به یک اگر در شماره رکعتهای نماز چهار رکمذکور  موارددر  -

طرف شکّ پیدا کرد همان طرف را بگیرد و نماز را تمام کند، و گرنه به دستورهایی که گفته می شود عمل 
 2(آیه اهلل مکارم ،آیه اهلل سیستانی ،)حضرت امام .نماید

 3حکم ادامه دادن نماز با حالت شک

 در شکهای باطل   :الف

بداند اگر منتقل به حالت  در حال قیام یا رکوع یا در سجده اول باشد ومثال  دو کند و شک بین یک ومثال ر اگ -
واقع برای او  وسر برداشتن از سجده شود متوجه می شود که در کجای نماز است  سجود یا دیگر مثل رکوع یا

حضرت امام، ) .است تا واقع روشن شودجایز اشتغال به نماز  بقاء بر منکشف می شود پس ظاهرا صحیح است و
 آیت اهلل مکارم(

ست ولی رکعتی ا دوم چهار رکعت اول و سه رکعتی و در غیر شک در نماز دو رکعتی و ،بر اشتغال این جواز بقاء -
 0(آیت اهلل سیستانیدر این سه مورد جایز نیست. )

  در شکهای صحیح ب:

نان که گفته شد باید فکر کند ولی اگر چیزهایی که به وقتی یکی از شکهای صحیح برای انسان پیش آید چ -
واسطه آنها ممکن است یقین یا گمان به یک طرف شکّ پیدا شود، از بین نمی رود، چنانچه کمی بعد فکر کند 
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 )حضرت امام( اشکال ندارد، مثالً اگر در سجده شکّ کند می تواند تا بعد از سجده، فکر کردن را تأخیر بیندازد.
تواند بالفاصله نماز را نمى احتیاط بنابر آید، پیش نمازگزار براى کند،مى باطل را نماز که هایى از شک اگر یکى -

 یقدرى فکر کند تا شک پابرجا شود )یعنى یقین یا گمان به یک طرف پیدا نکند( و آنگاه م یدرها کند؛ بلکه با
 )امام خامنه ای( نماز را رها کند.  تواند

 یقیناو  یمنتقل شود برا یو بداند که اگر به حالت بعد یدآ یشانسان پ یباطل کننده برا یهااز شک یکی یوقت -
با حالت شک،  یستن یزکه شک باطل کننده او در دو رکعت اول نماز باشد، جا یدر صورت شود،یم یداگمان پ یا

و بداند که اگر سر از رکوع  ریشتب یارکعت خوانده  یککه  ندنماز را ادامه دهد؛ مثالً اگر در حال رکوع شک ک
 یهاشک یهحال سر از رکوع بردارد و امّا در بق ینبا ا یستن یزجا کند،یم یداگمان پ یا یقینطرف،  یکبردارد به 

 )آیه اهلل سیستانی( شود. یدااو پ یگمان برا یا یقیننماز را ادامه دهد تا  تواندیباطل کننده م

 1حکم شکستن نماز در شک های صحیح
ه نماز را بشکند معصیت کرده اگر یکی از شکهای صحیح برای انسان پیش آید نباید نماز را بشکند )و چنانچ -

نماز  اندن از قبله نماز را از سر گیرد، پس اگر پیش از انجام کاری که نماز را باطل می کند مثل روگرداست(
ی کند. مشغول نماز شود نماز دوّمش صحیح دومش هم باطل است، و اگر بعد از انجام کاری که نماز را باطل م

 (امام خامنه ای ،)حضرت امام است.
 یرد،چنانچه وقت نماز تنگ باشد که نتواند نماز را از سر گ ید،آ یشانسان پ یبرا یحصح یهااز شک یکیاگر  -

داشته باشد؛  اگر وقت نماز وسعت یول ید؛که ذکر شد عمل نما ینماز را بشکند؛ بلکه الزم است به دستور یدنبا
)آیه اهلل  .یدنماز را نشکسته و مطابق با دستور آن شک رفتار نما یا یردنماز را بشکند و از سر بگ تواندیم

 سیستانی(
به دستورهاى باال عمل  یدنمى تواند نماز را بشکند، بلکه با یدآ یشبراى انسان پ یحاز شکهاى صح یکىهرگاه  -

ا کمى فکر کند اگر یقین به هیچ طرف حاصل نشد و یا گمان در مواردى که و در مورد تمام شکها باید قبلً .کند
کند و اگر از شکهاى صحیح معتبر است بر هیچ طرف قرار نگرفت، چنانچه از شکهاى باطل باشد نماز را رها مى

 )آیه اهلل مکارم( نماید.باشد به دستور آن عمل مى

 2حکم اعاده نماز بدون خواندن نماز احتیاط
یکی از شکهایی که نماز احتیاط برای آنها واجب است در نماز پیش آید، چنانچه انسان نماز را تمام کند و  اگر -

 بدون خواندن نماز احتیاط نماز را از سر بگیرد، معصیت کرده است پس اگر پیش از انجام کاری که نماز را باطل 

بعد از انجام کاری که نماز را باطل می کند ،  می کند نماز را از سر گرفته، نماز دوّمش هم باطل است و اگر -
 (امام خامنه ای ،)حضرت امام مشغول نماز شده نماز دوّمش صحیح است.

چنانچه انسان نماز را تمام کند و  ید،آ یشآنها واجب است، در نماز پ یبرا یاطکه نماز احت ییهااز شک یکیاگر  -
را بخواند و بدون خواندن نماز  یاطب آن است که نماز احتمستح یاطبخواهد اصل نماز را دوباره بخواند، احت

نماز را  یاط،و بدون خواندن نماز احت کندیکه نماز را باطل م یکار جاماز ان یشو اگر پ یردنماز را از سر نگ یاطاحت
اطل که نماز را ب یاگر بعد از انجام کار یواجب، باطل است ول یاطدوباره بخواند، نماز دومش هم بنابر احت

است. )البته اگر وقت تنگ باشد، الزم است به  یحمشغول خواندن مجدّد نماز شود، نماز دوّمش صح کند،یم
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 )آیه اهلل سیستانی( (.یردرفتار کند تا نمازش در وقت قرار بگ یاطدستور نماز احت

 1سجده سهو جهت قیام بی جا در شک های صحیح
 یاطاحت یستاده،مثل شک چهار و پنج ا یند،بنش یستادهحالت ا که نمازگزار موظّف است از یحیصح یهادر شک -

 )آیه اهلل سیستانی( سجده سهو انجام دهد. جایب یامق یمستحب آن است که نمازگزار برا

 2کسی که نشسته نماز می خواند در تعداد رکعت های نماز احتیاط شک
رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت کسی که نشسته نماز می خواند اگر شکّی کند که باید برای آن یک  -

نشسته بخواند، باید دو رکعت نشسته بجا آورد، بلکه اگر شکّی کند که باید برای آن دو رکعت نماز احتیاط 
 )حضرت امام( .ایستاده بخواند، باید دو رکعت نشسته بجا آورد

دو رکعت  یا یستاده،ا یاطاز احترکعت نم یکآن  یبرا یدکند که با یاگر شک خواند،یکه نشسته نماز م یکس -
 یستادها یاطآن دو رکعت نماز احت یبرا یدکند که با یرکعت نشسته به جا آورد و اگر شک یک یدنشسته بخواند، با

 )آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل مکارم( دو رکعت نشسته به جا آورد. یدبخواند، با

 نمازهای واجب غیر یومیه: درحکم شک 
 مان در نمازهای واجب دیگر ) نماز آیات( چیست؟ حکم شک و سهو و گ

حکم آنها با حکم نمازهای یومیه فرق ندارد مثال اگر در نماز آیات شک کند یک رکعت  خوانده یا دو رکعت  -
رکعت یا  2و اگر گمان داشته باشد که  سیستانی:آیت اهلل ) چون شک در نماز دو رکعتی است نمازش باطل است

گمان در رکعات در حکم یقین است بر طبق گمان خویش عمل کرده و نماز را تمام می  یک رکعت خوانده چون
 1(هم چنین سایر احکام شک و سهو و ظنّ. :آیت اهلل مکارم) ،، آیت اهلل سیستانی. )حضرت امام(کند
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 به آنها اعتنا نمی شودکه   شکهائى فصل سوم:

 معنای اعتنا نکردن به شک
 ؟کردن به شک در نماز چیستمنظور از اعتنا ن

بگذارد که در آن شک کرده است، مگر آن که انجام آن موجب  یبنا بر انجام کار یدبامنظور این است که  -
رکعت ها  ینب یمورد فرق ینکه در ا ینگذارد، بدون ا یصورت بنا بر عدم انجام آن م ینبطالن نماز شود که در ا
 1ه ای()امام خامن و افعال و اقوال نماز باشد.

رکوع را به جا آورده، بنا  یامثلًا اگر شک کند سجده  یرد،است که آن طرف را که به نفع اوست بگ ینمنظور ا -
 یااگر شک کند نماز صبح را دو رکعت خوانده  یابگذارد که به جا آورده است، هرچند از محل آن نگذشته است، 

 2 مکارم()آیه اهلل .سه رکعت، بنا بگذارد که دو رکعت خوانده است

 موارد غیر قابل اعتنا

 )مربوط به افعال و اجزاء( شک بعد از محل. 1

 حکم شک بعد از محل
اگر در بین نماز شک کند که یکى از کارهاى واجب آن را انجام داده یا نه، مثلًا شک کند که حمد خوانده یا نه،  -

را که در انجام آن شک کرده به جا آورد و چنانچه مشغول کارى که باید بعد از آن انجام دهد نشده باید آن چه 
 0(1امام خامنه ای ،)حضرت امام اگر مشغول کارى که باید بعد از آن انجام دهد شده به شک خود اعتنا نکند.

نه،  یانه مثالً شک کند که حمد خوانده  یاواجب آن را انجام داده  یاز کارها یکینماز شک کند که  یناگر در ب -
را  یکه چنانچه آن کار قبل یاست )طور یشرع یبترت ی،آن کار و کار قبل ینباشد که ب یچنانچه مشغول کار

شک، شک بعد از محل  ین(، به شک خود اعتنا نکند )اشودکار  ینمشغول ا یدعمداً ترک کرده باشد، شرعاً نبا
ل به شکش اعتنا حا یننه، در ا یااست( مثالً اگر نمازگزار در حال خواندن سوره، شک کند حمد را خوانده 

امّا اگر نمازگزار ، مقدّمه باشد یامستحب  یاکه عملِ بعد، جزء واجب  یستن یحکم فرق ینو در مورد ا کندینم
آنچه را که در انجام آن شک کرده، به جا آورد؛ مثالً اگر  یدوارد عمل بعد نشده )و به اصطالح در محل است(، با

، حمد را بخواند یدکه هنوز مشغول خواندن سوره نشده است، با ینه در حال یاشک کند که حمد را خوانده 
آنچه را که  یدبا یست،ن یشرع یبترت ی،عمل بعد و جزء مشکوک قبل ینب یاگر وارد عمل بعد شده ول ینهمچن

که  کندیصلوات است و شک م یفدر انجام آن شک کرده، به جا آورد مثالً اگر در سجده مشغول گفتن ذکر شر
در سجده، مستحب  یراز یدرا بگو جدهبه شکش اعتنا کرده و ذکر واجب س یدنه، با یاب سجده را گفته ذکر واج

در  یست، آنچهن یشرع یبذکر سجده و صلوات ترت ینبعد از ذکر واجب سجده، صلوات بفرستد و ب یااست قبل 

                                                                                 

 518س . اجوبه االستفتاءات، 1
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که از محل نگذشته باشد، واجب است آن را بجاآورد و اگر از محل گذشته  یدر وقوع آن دارد در صورتاالحرام چگونه است؟ ج. در فرض مذکور اگر شک  یرۀدر تکب
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 (ینه اشک خود اعتنا نکند. )امام خام
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ماز اداء و نماز قضا، نماز است و شامل نماز واجب و نماز مستحب، ن یمسأله ذکر شد در همه نمازها جار ینا
 1)آیه اهلل سیستانی(.شودیو مانند آن م یاتو نماز آ یومیه

که بعد از داخل شدن  یننه مثل ا یاشک کند آن را به جا آورده  یزى،هرگاه در اثناء نماز بعد از گذشتن محل چ -
 یدموارد نبا یناز ا یک یچر هبعد از ورود در سجده شک در رکوع کند، د یادر رکوع، شک در حمد و سوره کند و 

 )آیه اهلل مکارم(رکن. یرغ یا دبه شکّ خود اعتنا کند، خواه جزء بعدى رکن باش

 کبیان برخی از مصادیق این ش

 شک در گفتن تکبیر در حالت قرائت

 را گفته یا نه تکلیفش چیست؟شک کند در اینکه تکبیرة االحرام گزار هرگاه نماز

 2 ورت فرادا می خواند:الف: چنانچه نماز را به ص

 را االحرام تکبیرۀ باید شدهنولی اگر وارد جزء بعدی  یدبه شک خود اعتنا نما یداست، نبا شده اگر وارد جزء بعدی -
 (آیت اهلل مکارم ،)حضرت امام، آیه اهلل سیستانی .بگوید

 حکم ورود به استعاذه

 1آیا استعاذه ورود به جزء بعد محسوب می شود؟

 نسبت به تکبیره االحرام جزء بعدی محسوب می شوند. خواندن قرائت یا «یمِالرَّج یطانِبِاللّهِ مِنَ الشَّأعُوذُ »گفتن  -
 آیه اهلل سیستانی( امام خامنه ای،)حضرت امام، 

 «یمِالرَّج یطانِأعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّ»نسبت به تکبیره االحرام جزء بعدی محسوب می شود ولی گفتن خواندن قرائت -
 )آیه اهلل مکارم( ابر احتیاط واجب جزء بعد محسوب نمی شود.بن

  4ب: چنانچه به صورت جماعت نماز می خواند:

چیزیی شده که بعد از تکبیره اگر نماز گزار مشغول ولی کفایت نمی کند  باشدگزار هیئت نماز صرف اینکه به -
اگرچه احتیاط مستحب  ود اعتنا نکندولو مانند سکوتی که در نماز جماعت مستحب است به شک خ االحرام است

  . )حضرت امام(این است که نماز را تمام کند و سپس اعاده کند

اگرچه وظائف  اگر خود را مشغول وظائف نمازگزار ببیندصرف اینکه به هیئت نمازگزار باشد کافی نیست ولی   -
تیاط مستحب این است که اگرچه اح مستحبی باشد مثل سکوت برای قرائت امام نباید به شکش اعتنا کند
 )آیه اهلل سیستانی( .تکبیره االحرام را به قصد اعم از تکبیر شروع نماز و مطلق ذکر تکرار کند

  )آیت اهلل مکارم( و بنا بر احتیاط واجب اعاده کند. اگر به هیئت نماز گزار قرار گرفته نماز را تمام کند -
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 1)حمد و سوره( یا کلمه قبل شک در خواندن آیه قبل

را  یهوقتى که آخر آ یانه،  یاقبل را خوانده  یهشک کند که آ اییهخواندن آ یناگر هنگام قرائت حمد و سوره در ب  -
آیه اهلل  امام خامنه ای، امام،)حضرت  نه، به شک خود اعتنا نکند. یاخواند شک کند که اول آن را خوانده مى

  (سیستانی
وارد  یانه  یااوّل را خوانده  یهدوم شده شک کند آ یه موقعى که وارد آسوره شک کند، مثالً یاحمد  یاتهرگاه در آ -

برگردد و آن را به قصد قربت به جا  یاطبنابر احت یدشده، شک کند کلمه قبل را خوانده با یهآ یککلمه اى از 
 (مکارم)آیه اهلل  آورد و بعد دنبال آن را ادامه دهد.

  2شک در قرائت در حال قنوت

نه، به شک خود  یاسوره را خوانده  یاحمد و سوره  یدار در حال خواندن قنوت در رکعت دوم شک نمااگر نمازگز -
 آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل مکارم( امام خامنه ای، )حضرت امام،.یداعتنا ننما

 3شک در قرائت در حال رفتن به رکوع 

نه، به شکش  یاسوره تنها را خوانده  یا که حمد و سوره یداگر نمازگزار در حال رفتن به سمت رکوع شک نما -
 )حضرت امام، آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل مکارم( .هرچند به حد رکوع نرسیده باشد اعتنا نکند

 0()امام خامنه ای جا آورد.اگر قبل از خم شدن براى سجده، شک کند رکوع را انجام داده یا نه، باید رکوع را به -

 5از آنشک در صحت رکوع یا سجود بعد 

به  یدنه، با یاسجود شک کند که کارهاى واجب آن، مانند ذکر وآرام بودن بدن را انجام داده  یااگر بعد از رکوع  -
 (سیستانیآیه اهلل امام، )حضرت شک خود اعتنا نکند.

نه، به  یاانجام داده  یحو بطور صح یطسجود بداند ذکر واجب را گفته امّا نمى داند با شرا یاهرگاه بعد از رکوع  -
 (مکارم)آیه اهلل شکّ خود اعتنا نکند.

 6شک در رکوع یا در قیام متصل به رکوع در حال رفتن به سجده

به شک خود اعتنا نکند.  یدنه، با یاشک کند که رکوع کرده  رودیکه به سمت سجده م یاگر نمازگزار در حال -
نه، به شک خود اعتنا  یا یستادهکوع اشک کند که بعد از ر رودیکه به سمت سجده م یاگر در حال ینهمچن
  (سیستانیآیه اهلل امام، )حضرت نکند.

واجب آن است که برگردد و به جا  یاطنه احت یادر حالى که به سجده مى رود شک کند رکوع را به جا آورده اگر  -
 )آیه اهلل مکارم(آورد.
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 شک بین یک یا دو سجده

 1(آیت هلل مکارم ،مرحوم امام. )تناء کنداگر داخل در قیام یا تشهد نشده به شک خود اع -
که در محلّ است و وارد عمل بعد نشده،  یدو سجده، در صورت یاسجده انجام داده  یکاگر نمازگزار شک کند  -

عمل بعد و جزء  ینانجام دهد؛ امّا اگر شک، بعد از وارد شدن در عمل بعد باشد و ب یگرسجده د یک یدبا
رکعت  یدر حال برخاستن برا یاشده است  هّدمشغول خواندن تش ینکه، مثل اباشد یشرع یبترت ی،مشکوک قبل
 2)آیه اهلل سیستانی( صورت به شک خود اعتنا نکند و نماز را ادامه دهد. ینبعد است، در ا

 3شک در سجده یا تشهد در حال برخواستن

د ولى اگر شک کند که سجده را به اگر در حال برخاستن شک کند که تشهد را به جا آورده یا نه، باید اعتنا نکن -
 (، امام خامنه ایامام )حضرتفارق وجود نص در مورد سجده است  و جا آوردیا نه، باید برگردد و به جا آورده 

)آیه اهلل  به شک خود اعتنا نکند. یدنه، با یاتشهّد را بجا آورده  یااگر در حال برخاستن شک کند که سجده  -
  (0سیستانی

)آیه اهلل  واجب آن است که برگردد و به جا آورد. یاطنه احت یااستن شک کند تشهّد را به جا آورده اگر در حال برخ -
  (مکارم

 نشک در تشهد و سالم در بین آ

تشهّد شک کند، به شک  یننگفتن شهادت یاکه مشغول گفتن صلوات تشهّد است، در گفتن  یاگر نمازگزار در حال -
از  یقسمت یانخواندن تشهّد  یاکه مشغول گفتن سالم است، در خواندن  یالاگر در ح ینخود اعتنا نکند. همچن

 5 )آیه اهلل سیستانی( .یداعتنا ننما یشآن شک کند به شک خو

 6شک در گفتن سالم نماز یا صحت آن

 یاشده،  یگرمشغول نماز د یانماز  یبنه، چنانچه مشغول تعق یااگر نمازگزار شک کند که سالم نماز را گفته  -
سالم  یدشک کند، با ینهابه شک خود اعتنا نکند و اگر قبل از ا یدندارد، انجام داده، با یکه با نماز سازگار یلعم

 (آیت اهلل سیستانیامام خامنه ای،  )مرحوم امام، .یدرا بگو

 نه، به شک خود اعتنا نکند، هرچند مشغول یاو اگر بعد از تمام شدن سالم، شک کند که سالم را درست گفته  -
  (آیه اهلل سیستانیامام خامنه ای، )حضرت امام،  نشده باشد. یگریعمل د

 یاشده،  یگرىنه چنانچه وارد نماز د یاشک کند درست گفته  یانه  یانماز را گفته « سالم»هرگاه شک کند که  -
نکند و اگر  به شکّ خود اعتنا یدرفته با یرونمشغول کارى است که نماز را به هم مى زند،و از حال نمازگزار ب

 (مکارم)آیه اهلل  .یدبرگردد و سالم را بگو یدبا ینهاستاز ا یشپ
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 نماز یّتشک در ن

 ینماز دارد و شک او نسبت به اجزاء قبل یّتفعالً ن داندینماز کند چنانچه م یّتنماز شک در ن یناگر نمازگزار در ب -
نماز صبح کرده در  یّتکه شک در ن یال کساست، به شک خود اعتنا نکرده و نمازش را ادامه دهد به عنوان مث

حال نمازش را ادامه داده و  یننماز صبح انجام داده است، در ا یّتن هرکوع را ب داندیکه در رکوع است و م یحال
 1)آیه اهلل سیستانی( است. یحصح

 2شک کسی که نشسته یا خوابیده نماز می خواند

 یاخواند شک کند که سجده مى یحاتتسب یاموقعى که حمد  خواند، اگرنماز مى یدهخواب یاکسى که نشسته  -
شود شک کند  یحاتتسب یااز آنکه مشغول حمد  یشبه شک خود اعتنا نکند و اگر پ یدنه، با یاتشهّد را بجا آورده 

 )حضرت امام، آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل مکارم(  .وردبجا آ یدنه، با یاتشهّد را بجا آورده  یاکه سجده، 

 بعد از محل و ترک عمل و کشف خالف شک

 3ترک رکن

که دو سجده را به جا  کندینه، مثالً مشغول تشهّد است و شک م یارا به جا آورده  یاگر فرد شک کند که رکن -
که  یدر صورت یاورده،که آن رکن را به جا ن یایدب یادشبه شک خود اعتناء نکند و چنانچه بعداً  یدنه، با یاآورده 

، (الزم یاطبنابر احت )سیستانی:و اگر مشغول رکن بعد شده، نمازش ردآن را به جا آو یدن بعد نشده بامشغول رک
دو  یداست، با یاوردهکه دو سجده را به جا ن یایدب یادشباطل است. به عنوان مثال، اگر قبل از رکوعِ رکعت بعد 

)حضرت امام،  ازش چنان که ذکر شد، باطل است.نم یاید،ب یادشبعد از آن  یاسجده را به جا آورد و اگر در رکوع 
 آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل مکارم( امام خامنه ای، 

 4ترک غیر رکن

که بعد از آن است شده  ینه، چنانچه مشغول کار یابه جا آورده  یسترا که رکن ن یاگر نمازگزار شک کند عمل -
نه، به  یان سوره است، شک کند که حمد را خوانده که مشغول خواند یباشد، به شک خود اعتنا نکند مثالً موقع

آن  یدکه مشغول رکن بعد نشده، با یدر صورت یاورده،که آن را به جا ن یایدب یادششک خود اعتنا نکند و اگر بعد 
 یناست. بنابرا یحبه جا آورد و اگر مشغول رکن بعد شده، نمازش صح (و آن چه بعد از آن است را )سیستانی:را

حمد و سوره را بخواند و اگر در رکوع  یدکه حمد را نخوانده، با یایدب یادشگزار مثالً در قنوت نماز واجب، اگر نماز
 آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل مکارم( امام خامنه ای، )حضرت امام،  است. یحنمازش صح یاید،ش بیاد
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 تکرار عمل در شک در محل و کشف خالف

 1و کشف خالف رکن تکرار

نه، چنانچه مشغول کارى که بعد از آن است  یااز رکنهاى نماز را بجا آورده  یکىازگزار شک کند که اگر فرد نم -
بجا آورد  یدنه با یااز خواندن تشهّد شک کند که دو سجده را بجا آورده  یشآن را بجا آورد، مثالً اگر پ یدنشده، با

 یاطبنابر احت )سیستانی:شده نمازش  یادچون رکن ز، بوده است بجا آورده اکه آن رکن ر یایدب یادشو چنانچه بعد 
 )حضرت امام، آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل مکارم(  باطل است. (الزم

 2تکرار غیر رکن و کشف خالف

آن  یدنه، چنانچه مشغول کارى که بعد از آن است نشده، با یابجا آورده  یستاگر شک کند عملى را که رکن ن -
حمد رابخواند و اگر بعد از انجام  یدنه، با یااز خواندن سوره شک کند که حمد را خوانده  شیرابجا آورد، مثالً اگر پ

امام خامنه ای، )حضرت امام،  است. یحنشده، نمازش صح یادرکن ز چونکه آن را بجا آورده بود،  یایدب یادشآن 
 آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل مکارم( 

 3 (نماز فعالا و یطرا، شرکعاتمربوط به ) . شک بعد از سالم2
، مثلًا شک کند رکوع کرده یا نه، یا بعد از سالم نماز شک کند که نمازش صحیح بوده یا نهاگر بعد از سالم نماز  -

؛ ولى اگر هر دو طرف شک ، به شک خود اعتنا نکندچهار رکعتى شک کند که چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت
چهار رکعتى شک کند که سه رکعت خوانده یا پنج رکعت، نمازش باطل او باطل باشد، مثلًا بعد از سالم نماز 

 (امام خامنه ای ،امام)حضرت  است.
نه، خواه شک مربوط به عدد  یابه جا آورده  یحاگر نمازگزار بعد از سالمِ نماز شک کند که نماز را به طور صح -

نماز مانند رکوع و سجود، به شک خود اعتناء  یاجزا یانماز مانند قبله و طهارت،  یطشرا یانماز باشد،  یهارکعت
 یاشک کند رو به قبله نماز خوانده  یانه،  یانماز، شک کند رکوع کرده  الماگر نمازگزار بعد از س ین. بنابراکندینم

 یااگر نمازگزار بعد از سالمِ نماز مغرب شک کند سه رکعت نماز خوانده  ینهمچن، نه، به شک خود اعتنا نکند
پنج رکعت، به شک خود اعتنا  یاشک کند که چهار رکعت خوانده  یبعد از سالمِ نماز چهار رکعت یاعت، چهار رک
 یشنماز پ ینباشد که اگر در ب ییهااز شک یو شک و یستاگر نمازگزار بداند که نمازش کامل ن یول، نکند
پنج رکعت،  یاه سه رکعت خوانده شک کند ک ی،مثالً بعد از سالم نماز چهار رکعت کرد،یآن را باطل م آمدیم

به  یحصح یهان نماز بود، از شکیکه اگر در ب یدآ یشپ یشبرا ینمازش باطل است؛ امّا اگر بعد از سالم شک
صورت اگر از  ینسه رکعت، در ا یاشک کند دو رکعت خوانده  یمثالً بعد از سالم نماز چهار رکعت آمد؛یحساب م

نماز را دارد،  ینآن مبطل نماز است انجام نداده، حکم ب یسهو یا یکه عمد یرکا یاحالت نمازگزار خارج نشده 
خوانده و به سبب سالم  یاطبه جا آورد و سپس نماز احت یگررکعت د یکسه گذاشته و  بربنا را  تواندیم ینبنابر ا

 )آیه اهلل سیستانی(واجب سجده سهو به جا آورد. یاطبنابر احت یجاب
 یانه خواه شک مربوط به عدد رکعتهاى نماز باشد  یابود  یحماز شک کند که نمازش صحهرگاه بعد از سالم ن -
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)آیه اهلل اجزاى نماز مانند رکوع و سجود، به شکّ خود اعتنا نمى کند. یانماز، مانند قبله و طهارت و  یطشرا
 (مکارم

 1شک بین سجده شکر و سجده آخر نماز
 یفده رکعت نمداز وظ  ینسجده آخر یاسجده شکر پس از نماز بوده  نیا یاشک کند که آ یادر سجده یس. اگر کس

   یست؟چ

رکعت قرار  ینانجام نداده باشد سجده آخر یکه مبطل یبه فراغ نداشته باشد، در صورت یقیندر فرض سؤال اگر  -
 )امام خامنه ای( بدهد و نماز را تمام کند.

 )مربوط به شک در اصل یا صحت نماز( . شک بعد از وقت3

 2یا گمان در اصل نماز بعد از وقت شک
 .اگر بعد از گذشتن وقت نماز شک کند که نماز خوانده یا نه، یا گمان کند که نخوانده، خواندن آن الزم نیست -

 (مکارمآیه اهلل  سیستانی،آیه اهلل  امام،)حضرت 
  1(امام خامنه ای) ند.یا نه، به شک خود اعتنا نکاست شک کند که نماز خوانده نماز اگر بعد از گذشتن وقت  -

 4شک یا گمان در اصل نماز در وقت نماز
آن نماز را  یدنه، اگر چه گمان کند که خوانده است، با یااز گذشتن وقت شک کند که نماز خوانده  یشاگر پ -

 آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل مکارم( )حضرت امام، .بخواند

 5شک در صحت نماز بعد از وقت
آیه اهلل  )حضرت امام، نه، به شک خود اعتنا نکند. یا، شک کند که نماز را درست خوانده اگر بعد از گذشتن وقت -

 سیستانی(

 (مربوط به تمام شکوک در نماز) یرالشّک. کث4

 6و مالک تشخیص آنتعریف کثیر الشک 
شک اگر کسى در یک نماز سه مرتبه شک کند، یا در سه نماز پشت سر هم مثلًا در نماز صبح و ظهر و عصر  -

 (امام)حضرت .کند، کثیر الشک است
در سه نماز پشت سر هم، حداقل یک بار شک معموالً کند، یا میدر یک نماز سه بار شک که معموالً کسى  -

نباشد است، ی که موجب ترس یا غضب یا پریشانى حواس احادثه خاطربهزیاد شک کردن او اگر کند، می
  7()امام خامنه ای کثیرالشک است و نباید به شک خود اعتنا کند.
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عدم وجودِ  یاکه در وجود  یکه حالِ او را با حالِ کسان یوقت یعنی کند؛یشک م یاداست که ز یالشّک کس یرکث -
 یصتشخ در کند؛ مالکیاز معمول شک م یشترآن فرد ب کنیم،یم یسههمانند او هستند، مقا یعوامل حواس پرت

شک کردن عادت او باشد، ندارد؛  یادکه ز یالشّک بودن، اختصاص به کس یرو کث باشدیالشّک، عرف م یرکث
 یکالشّک به عنوان مثال  یرکث یهاشک باشد و از نمونه یادیاست که فرد در معرض عادت به ز یبلکه کاف

 یکیمگر آنکه حداقلّ در  گذرد،یاو نم سه نماز پشت سر هم بر ی،شخص در حاالت عاد اگر :شودیمورد ذکر م
 یرهم تکرار شود، در شک چهارم و بعد از آن، عرفاً عنوان کث یگرحالت، دو مرتبه د ینو ا کندیاز آنها شک م

سه  یندر ب ی. به عنوان مثال، اگر فردیدالشّک عمل نما یرطبق احکام کث یدو با کندیفرد صدق م ینالشّک بر ا
نماز مغرب و عشاء و صبحِ  یعنیعصر، تنها در نماز صبح شک کند و در سه نماز بعد از آن نماز صبح و ظهر و 

کند، پس از در نماز ظهر شک  ینده،کند و در سه نماز ظهر و عصر و مغربِ روز آدر نماز مغرب شک  ینده،روز آ
به شک  ینبنابر ا شود؛یسوب ممح الشکیرظهر روز بعد از آن شک کند، کث یا حنماز صب یاآن اگر در نماز عشا 

در سه نماز پشت سر هم،  یانماز سه بار شک کند  یکدر  یذکر است چنانچه کس کند، شایانیاعتنا نم یشخو
ادامه  یاامر به اندازه ینا ینکهمگر ا یست؛ن یالشّک شدن کاف یرکث یمقدار برا ینبار شک کند، ا یکدر هر نماز 

 )آیه اهلل سیستانی( .یدمحسوب نما یرالشّکعرف او را کثکند و شک تکرار شود که  یداپ
در سه نماز  یانماز سه مرتبه شک کند  یکشک مى کند و اگر کسى در  یادز یندکسى است که بگو یرالشّککث -

 (مکارم)آیه اهلل است. یرالشّکپشت سرهم شک کند کث

 ز پشت سر هم از باب مثال است.بودن عرف است و شک در سه نما یرالشککث یارطبق نظر مشهور مع :1نکته

 باشد حکم مساله متفاوت است. یحال یشانپر یاترس  یادقت شود اگر شک به خاطر غضب  :2نکته

 1 منظور از اعتنا نکردنحکم کثیر الشک و 
کثیر الشک اگر  ،چنانچه زیاد شک کردن او از غضب یا ترس یا پریشانى حواس نباشد، به شک خود اعتنا نکند -

باید بنا بگذارد که آن را به جا  کندا آوردن آن نماز را باطل نمىآوردن چیزى شک کند، چنانچه به جدر به جا 
و اگر به جا آوردن آن، نماز را  اید بنا بگذارد که رکوع کرده استآورده مثلًا اگر شک کند که رکوع کرده یا نه ب

ر شک کند که یک رکوع کرده یا بیشتر، چون زیاد کند باید بنا بگذارد که آن را انجام نداده؛ مثلًا اگباطل مى
 (، امام خامنه ایامام)حضرت کند، باید بنا بگذارد که بیشتر از یک رکوع نکرده است.شدن رکوع نماز را باطل مى

بنا بگذارد که آن را به جا آورده، مثالً اگر  یدنماز شک کند، با یاز اجزا یالشّک اگر در به جا آوردن جزئ یرکث -
چند در محلّ باشد و اگر در به جا آوردن بنا بگذارد که رکوع کرده است؛ هر یدنه، با یاند که رکوع کرده شک ک

سه رکعت، بنا  یاشک کند که نماز صبح را دو رکعت خوانده  ینکها ثلم کند،یشک کند که نماز را باطل م یزیچ
 2)آیه اهلل سیستانی( ز را نداده باشد.است هرچند هنوز سالم نما یحو نمازش صح گذاردیرا بر دو رکعت م

در  یابه شکّ خود اعتنا کند، خواه در عدد رکعات نماز باشد،  یدکند نباشک مى یادکسى که ز یعنى «یرالشّککث» -
مثالً  یرد،است که آن طرف را که به نفع اوست بگ ینمنظور از اعتنا نکردن به شک ا ،نماز یطشرا یااجزاى نماز، 

 یارکوع را به جا آورده، بنا بگذارد که به جا آورده است، هرچند از محل آن نگذشته است،  یا اگر شک کند سجده
 (مکارم)آیه اهلل  است. هسه رکعت، بنا بگذارد که دو رکعت خواند یااگر شک کند نماز صبح را دو رکعت خوانده 
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 )به ترک واجب( یحکم کثیر الشک در صورت علم اجمالی قطع

 1ک در صورت علم اجمالی قطعی )به ترک واجب( جاری می شود؟آیا حکم کثیر الش

خیر جاری نیست بنابراین اگر علم اجمالی دارد به ترک یکی از دو چیز بدون تعیین واجب است مراعات کند هر  -
چند بالنسبه به هر کدام شاک است مثال اگر در حال قیام می داند یاتشهد یا سجده را ترک کرده است یا علم 

دارد یا رکوع یا قرائت را ترک کرده است  یابعد دخول در رکوع می داند یا یک سجده را ترک کرده یا  اجمالی
آیت اهلل  ،آیت اهلل سیستانی ،حضرت امامتشهد را که در هرمورد باید حکم علم اجمالی آن مورد را انجام دهد )

  (مکارم

 برخی از موارد کثیر الشک

 2مازرد نامواز  برخیدر فقط  شک زیاد

شک، تنها مخصوص آن مورد محسوب شود،  یادیکه ز یطور کند،یشک م یادمورد نماز ز یککه در  یکس -
. شودیالشّک محسوب نم یرموارد، کث یرو در سا شودیم یاو جار یالشّک برا یرفقط در همان مورد، احکام کث

امام خامنه ای،  )حضرت امام، ید.نما به دستور آن عمل یدنماز شک کند، با یگرچنانچه در موارد د ین،بنابر ا
کند، اگر در مانند کسى که در انجام سجده زیاد شک مىامام خامنه ای: ) اهلل مکارم( آیت اهلل سیستانی، آیت

جا آورد و اگر جا آوردن رکوع شک کند، باید به دستور آن شک عمل کند، یعنى اگر ایستاده است، رکوع را بهبه
 ( تنا نکندبه سجده رفته است، اع

 3مخصوص ینماز شک زیاد فقط در

شک تنها مخصوص  یادیکه ز یطور کند،یشک م یادمثالً در نماز ظهر ز ی،در نماز مخصوص یشهکه هم یکس -
 یرنمازها، کث یرو در سا شودیم یجار الشّکیراو احکام کث یآن نماز محسوب شود، فقط در همان نماز، برا

به دستور شک رفتار  یدنماز عصر شک کند، با درمثالً  یگریاگر در نماز د ن،ی. بنابر اشودیالشک محسوب نم
 آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل مکارم(امام خامنه ای،  )حضرت امام، .یدنما

 4مخصوص شک زیاد فقط در مکانی

د و آنجا نماز بخوان یر، اگر در غکندیشک م یادز خواند،ینماز م یمخصوص یکه در جا یکه فقط وقت یکس -
آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل امام خامنه ای،  )حضرت امام، .یدبه دستور شک عمل نما یدبا ید،آ یشاو پ یبرا یشکّ
 (،ممکار

 5شک در کثیرالشک شدن

الشّک محسوب  یرنه، کث یاشده  یرالشّکشک کند که کث(اگر  داند،یالشّک را م یرکث یمعنا)سیستانی: که  یکس -
 آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل مکارم(امام خامنه ای،  )حضرت امام، .یدتور شک عمل نمابه دس یدو با شودینم

                                                                                 

 .08، ختام فیه مسائل متفرقه مکتاب الصالۀ. عروه الوثقی، 1

 .181، رساله جدید نماز رهبری م1186. توضیح المسائل مراجع م 2

 181،رساله جدید نماز رهبری م1187ائل مراجع م. توضیح المس 1

 182،رساله جدید نماز رهبری م1188. توضیح المسائل مراجع م 0

 181،رساله جدید نماز رهبری م1050؛رساله جامع م1189. توضیح المسائل مراجع م 5
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 1خروج از کثیرالشکشک در 

به شکّ خود  یدمردم برگشته، با ینکند که به حال معمول یناناطم یا یقین یالشّک است تا وقت یرکه کث یفرد -
 ، آیه اهلل مکارم(آیه اهلل سیستانی ی،امام خامنه ا )حضرت امام، اعتنا نکند.

 و ... تسبیح یا مهرامینمانند جلوگیری از شک با ابزاری حکم 
آیا بر کثیر الشک وغیر او الزم است از وسایلی مانند سنگ یا تسبیح یا انگشتر ومانند اینها استفاده کند تاشدک  

 2نکند؟

که تعداد  یمخصوص یز مهرهاآن، ا یکارها یاتعداد رکعات نماز  سپاری یاد یبرا یستالشّک واجب ن یربر کث -
 تواندیکه نمازگزار با آن م یگرید یلهوس یاانگشتر  یا یحاز تسب یا دهدیها را نشان متعداد سجده یارکعات نماز 
حضرت )مستحب است. یاطکار مطابق با احت ین، استفاده کند، هرچند ایدنماز را حفظ نما یکارها یاتعداد رکعات 

 (، آیت اهلل مکارمیآیه اهلل سیستانامام، 

 حکم کشف خالف برای کثیرالشک

 3ترک غیر رکن و کشف خالف

 یادشنه و اعتنا نکند و بعد  یابه جا آورده  یسترا که رکن ن یزیاگر شک کند چ کند،یشک م یادکه ز یکس -
عد از آن است، به جا آن را و آنچه را ب یدچنانچه از محلّ به جا آوردن آن نگذشته، با یاورده،که آن را به جا ن یایدب

نه و اعتنا  یااست؛ مثالً اگر در نماز واجب شک کند که حمد خوانده  یحآورد و اگر از محلّ آن گذشته نمازش صح
 یاید،ب یادشحمد و سوره را بخواند و اگر در رکوع  یدکه حمد نخوانده، با یایدب یادشنکند، چنانچه در قنوت 

 آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل مکارم( )حضرت امام، .هددیاست و آن را ادامه م یحنمازش صح

 4ترک رکن و کشف خالف

کند اگر شک کند رکنى را به جا آورده یا نه و اعتنا نکند بعد یادش بیاید که آن را به جا کسى که زیاد شک مى -
ازش باطل است نیاورده، چنانچه مشغول رکن بعد نشده، باید آن را به جا آورد و اگر مشغول رکن بعد شده نم

مثلًا اگر شک کند رکوع کرده یا نه و اعتنا نکند، چنانچه پیش از سجده یادش بیاید که رکوع نکرده، باید  )امام:
 مکارم(آیه اهلل امام، حضرت ) (.رکوع کند و اگر در سجده یادش بیاید، نمازش باطل است

است، به جا آورد و اگر مشغول رکن بعد شده، آن رکن و آنچه را بعد از آن  یدچنانچه مشغول رکن بعد نشده، با -
از سجده  یشنه و اعتنا نکند، چنانچه پ یااست مثالً اگر شک کند رکوع کرده  لواجب، باط یاطنمازش، بنابر احت

نمازش بنابر  یاید،ب یادشبرگردد و رکوع کند و اگر در سجده دوم  یدکه رکوع نکرده است، با یایدب یادشدوم 
 (سیستانی)آیه اهلل طل است.واجب، با یاطاحت

 یرالشکحکم ظن کث
بده آن   یدد با کندد یمد  یددا پ یکه ظن قو یرالشککث یا. آیدرا فرموده بود یدر رکوع و سجود مطلب یظن قو یبرا

                                                                                 

 181،رساله جدید نماز رهبری م1189. توضیح المسائل مراجع م 1

 1055م 1، آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج6 اعتبار م. فصل فی الشکوک اللتی ال 2

 1057.توضیح المسائل مراجع م 1

 1056م 1؛ آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج1191. توضیح المسائل مراجع م 0
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 یرالشک؟به حکم کث یادستورات عمل کند 

 1)امام خامنه ای( به آن اعتنا کند. یداگر وسواس باشد ظن او هم حکم شک دارد و نبا -

 ه شخص وسواسیوظیف

عمل نکنند بلکه مطابق اشخاص معمولى عمل  ]در امور مختلف نماز[و شکّ خود یقینبه  یداشخاص وسواسى با -
 2(مکارم)آیه اهلل  از موارد نمازشان باطل خواهد بود. یارىنه، و االّ در بس یابراى آنها حاصل شود  یقینکنند خواه 

 . شک امام و مأموم5

 3رکعاتدر شماره  الف:
چهار رکعت، چنانچه  یانماز شک کند، مثالً شک کند که سه رکعت خوانده  یهااگر امام جماعت در شماره رکعت -

 یدگمان داشته باشد که چهار رکعت خوانده و به امام بفهماند که چهار رکعت خوانده است، امام با یا یقینمأموم 
گمان داشته باشد که چند رکعت خوانده  یا یقیناگر امام  یزو ن یستالزم ن یاطنماز را تمام کند و خواندن نماز احت
 ی،امام خامنه ا امام،)حضرت .یدبه شک خود اعتنا ننما یدنماز شک کند، با یهااست و مأموم در شماره رکعت

 (سیستانیآیه اهلل 
ل کند و به عکس فهماند و امام باید مطابق آن عمهر گاه مأموم بداند چهار رکعت خوانده با عالمتى به امام مى -

 کند، باید از امام پیروى کند و به شک خود اعتنا نکند.داند چند رکعت خوانده، ولى مأموم شک مىاگر امام مى
 (مکارم)آیه اهلل 

 4چگونگی آگاه کردن امام از رکعات نماز

 یببه هر ترت یاو  دیبگو« اللّه اکبر» یابراى آگاه کردن امام ممکن است به عدد رکعات نماز دست بر زانو بزند،  -
و نماز خود را  یزدقبل از امام برخ یدکه سخن گفتن و کارى بر خالف نماز انجام دادن در آن نباشد، ولى نبا یگرد

 )آیه اهلل مکارم( ادامه دهد.

 5در افعال نماز ب:
 وظیفه امام یا ماموم هنگام شک در افعال نماز چیست ؟

برایش پیش آید و  از امام و ماموم شک در افعال، لذا هر یک ی باشدمانند شک در رکعات نماز م شک در افعال  -
 آیت اهلل سیستانی(حضرت امام،).نکندفرد شاک به شک اعتنا شددیگری نسبت به آن فعل گمان یا یقین داشته با

 ( )آیت اهلل مکارم بنا بر احتیاط واجب شک در افعال مانند شک در رکعات نمی باشد. -

 در مامومین  وظیفه در فرض اختالف
برخی بر یقینی و  بر یک یک یقین)یعنی برخی  6مامومین در اعتقادشان مختلف باشند حکم چیست ؟ و امام شک کنداگر 

                                                                                 

1 . . https://www.leader.irکحکم ظن کثیر الش احکام نماز،شک در نماز، ید،استفتاءات جد یو، آرش 

 1168مساله .آیه اهلل مکارم، توضیح المسائل  2

 177رساله نماز جدید رهبری م09درس، فصل سوم: نماز ،جلد اول ؛امام خامنه ای، 1192. توضیح المسائل مراجع م 1

 .1171مساله .آیه اهلل مکارم، توضیح المسائل،  0

 1058م 1، السادس؛ آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، جال اعتبار بها و ال یلتفت إلیهافصل فی الشکوک الّتی .عروه الوثقی، کتاب الصاله، فصل فی الشک،  5

 .7یها، مإل یلتفتالاعتبار بها و ال یالشکوک الت ی،عروه الوثق. 6
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 (دیگر هستند

نمی تواند به هیچکدام رجوع کند مگر زمانی که از رجوع به یکی از فریقین ظن جماعت امام در این صورت  -
 آیت اهلل مکارم( ،اهلل سیستانی حضرت امام، آیت) .برای او حاصل شود

برخدی حالدت یقدین داشدته      مامومین مختلف باشند یعنی بعضی حالت شک و اگر برای امام شک حاصل شود و

 1باشند حکم چیست ؟

امام به مامومی که یقین دارد رجوع می کند ولی مامومی که شک دارد به شک خود عمل می کند یا به ظنش  -
 رحوم امام(برایش حاصل شد. )م اگر ظنی

مامومی که شک دارد اگر برای امام ظن حاصل شد به امام رجوع  امام به مامومی که یقین دارد رجوع می کند و -
 . )آیت اهلل سیستانی(گرنه به شک خود عمل می کند می کند و

 کارم(. )آیت اهلل ممامومی که شک دارد به امام رجوع می کند امام به مامومی که یقین دارد رجوع می کند و -

 ی. شک در نماز مستحب6ّ
احکام آن در  یلاست که تفص یشک در تعداد رکعات نماز مستحبّ شود،یکه به آن اعتناء نم ییهااز شک یکی -

  .بیان شده است یاحکام نماز مستحبّ جزوه

را  مساله آن از این قرار است : اگر در شماره رکعتهاى نماز مستحبى شک کند، چنانچه طرف بیشتر شک، نماز
کند، باید  بنا را بر کمتر بگذارد مثلًا اگر در نافلة صبح شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، باید  باطل مى

کند، مثلًا شک کند که دو رکعت بنا بگذارد که دو رکعت خوانده است و اگر طرف بیشتر شک، نماز را باطل نمى
 2صحیح است. خوانده یا یک رکعت، به هر طرف شک عمل کند، نمازش

 3وظیفه مکلف در صورت پیش آمدن شک در نماز
هم بزند، ولى اگر به قدرى فکر کند که نماز را به توانداگر یکى از شکهاى باطل کننده براى انسان پیش آید نمى -

 )حضرت امام( هم زدن نماز مانعى ندارد.شک پا برجا شود، به
تواند فوراً نماز را رها کند؛ نمى یاطبراى نمازگزار پیش آید، بنابر احتکند، اگر یکى از شکهایى که نماز را باطل مى -

قدرى فکر کند تا شک پابرجا شود )یعنى یقین یا گمان به یک طرف پیدا نکند( وآنگاه رها کردن نماز  یدبلکه با
 )امام خامنه ای( مانعى ندارد.

باطل کننده باشد و چه از اقسام  یهام شکچه شک از اقسا شود،یم یجادنماز ا رکعاتدر  یکه شکّ یهنگام -
فکر کند تا در  یبلکه الزم است قدر ید؛آن شک عمل نما احکامفوراً به  تواندینمازگزار نم یح،صح یهاشک
و همچنان  یدنرس اییجهآن عمل کند و چنانچه به نت قنمود، بر طب یدادست پ یناناطم یاکه به گمان  یصورت

 )آیه اهلل سیستانی( .یدعمل نما یّاتصورت به احکام شکّ ین، در اماند یدر شک خود باق
در مورد تمام شکها باید قبالً کمی فکر کند اگر یقین به هیچ طرف حاصل نشد و یاگمان در مواردی که معتبر  -

 است بر هیچ طرف قرار نگرفت ، چنانچه از شکهای باطل باشد نماز را رها می کند و اگر از شکهای صحیح باشد
  )آیه اهلل مکارم( به دستور آن عمل می نماید.

 

                                                                                 

 .8یها، مإل یلتفتالاعتبار بها و ال یالشکوک الت. عروه الوثقی، 1
 1191مسأله . توضیح المسائل مراجع،  2

 1021مسأله ، جامع. آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل 99، امام خامنه ای، اختالف فتاوی ارسالی حجت االسالم رضایی سال 1166مسأله  المسائل مراجع، . توضیح 1



16 

 در نماز: حکم گمان فصل چهارم

 نماز یا صحت الف: گمان در اصل
 در فصل اول مطرح شد.حکم گمان در این قسم همان حکم شک است که 

 گمان در رکعات ب:
 1س: حکم ظن در رکعات نمازهای واجب چیست؟

مثالً اگر در نماز چهار رکعتی انسان گمان دارد که نماز را چهار  حکم گمان در رکعتهای نماز حکم یقین است، -
 (، امام خامنه ایمام)حضرت ا .رکعت خوانده، نباید نماز احتیاط بخواند

 یااگر مثالً در نماز صبح  یناست، بنابرا یقیننماز مثل حکم  یهاواجب نسبت به رکعت یحکم گمان در نمازها -
که  گذاردیدو رکعت و گمان داشته باشد که دو رکعت خوانده، بنا م یاخوانده  رکعت یکعشاء نداند که  یامغرب 

گمان دارد که چهار رکعت خوانده، نماز  یاست و اگر در نماز چهار رکعت یحدو رکعت خوانده است و نمازش صح
 )آیه اهلل سیستانی( ندارد. یاطاحت

ط واجب در حکم یقین نیست لذا بنا براحتیارکعت اول 2آخر در حکم یقین است و گمان در رکعت 2گمان در  -
 2()آیت اهلل مکارم د.کنآن را اعاده  بعدگذاشته و نماز را تمام کند و بنا را برگمان فرضاین در  بنابراحتیاط واجب

 زنما افعال ج: گمان در
 3: حکم گمان در افعال نماز چیست؟س

 لذا باید مراعات احتیاط بشود؛  ؛اشکال است قین،از حکم شک را دارد یا حکم یدر مورد اینکه ظن در افعال نم -

  مذکور مسئله دو حالت پیدا می کند: با احتیاط

 بعد از محل؛ظن به انجام  -2در محل.  ترک عملظن به  -1و حالت وظیفه مکلف فرقی نمی کند: در د الف(

 اید به آن اعتنا کند.و در دومی نبچون چه شک داشته باشد و چه یقین در اولی باید عمل را انجام دهد 

 ترک بعد از محل؛ظن به  -2ظن به انجام در محل.  -1: عمل به احتیاط ثمره عملی داردولی در دو حالت  ب(

 در این دو حال اگر آن عمل قرائت یا ذکر یا دعا باشد احتیاط در مورد آن این است که آن را به قصد قربت
عمل کند و سپس نماز را باشد احتیاط به این است که بر طبق ظن  انجام دهد و اگر آن کار از افعال نماز مطلقه

وظیفه آن است است انجام داده  را سجده 2مثال اگر در حالت نشسته و قبل از تشهد ظن پیدا کند که  اعاده کند.
گر و همچنین در همین مورد ا و نماز را تمام می کند سپس نماز را اعاده می کند که یک سجده دیگر انجام دهد
یک سجده پیدا کند باید برگردد و سجده دیگری انجام دهد و نماز را تمام ترک بعد از دخول در تشهد ظن به 
 (امام خامنه ای )حضرت امام، کند و سپس نماز را اعاده کند.

 ینماز واجب و نماز مستحبّ ینب یحکم فرق یننماز )افعال نماز( حکم شک را دارد و در ا یگمان در کارها -
 یک یدکه در محلّ است و وارد عمل بعد نشده با یپس اگر گمان دارد که دو سجده انجام داده در صورت ،یستن

مشغول  ینکهاست شده باشد، مثل ا یشرع رتیبآنها ت ینانجام دهد و اگر وارد عمل بعد که ب یگرسجده د
                                                                                 

 .159،رساله جدید نماز رهبری م1080م 1؛ آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل، ج1210. توضیح المسائل مراجع م1

 .1179توضیح المسائل ، م  – 5مان ، تعلیقه بر معروۀ الوثقی ، ه .2

، آیه اهلل نماز یهاحکم ظن )گمان( در کارها و رکعت ؛ تحریرالوسیله، 16فصل فی الشکوک التی ال اعتبار بها ، م فصل فی الشک، الصالۀ،  کتابعروۀ الوثقی ،  .1
 مسائل متفرقه نماز،منظور از ظنِ در نماز و حکم آن ید،استفتاءات جد یورش، آhttps://www.leader.ir .1088م 1سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج
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اگر  یزو سجده کرده است و نکه د گذاردیرکعت بعد است بنا م یدر حال برخاستن برا یاخواندن تشهّد است 
رکوع را انجام دهد و اگر وارد  یدکه در محلّ است و وارد عمل بعد نشده با یگمان دارد رکوع کرده، در صورت

است « سَمِعَ اهللُ لِمَنْ حَمِدَه»مشغول گفتن ذکر  ینکهاست شده باشد، مثل ا یشرع ترتیبآنها  ینعمل بعد که ب
که رکوع کرده است و اگر گمان دارد حمد را  گذاردیو بنا م کندینش اعتنا نمبه سجده رفته است، به گما یا

است و اگر در محلّ است و  یحو نمازش صح یدنخوانده، چنانچه در سوره داخل شده باشد اعتنا به گمان ننما
 )آیه اهلل سیستانی(حمد را بخواند. یدمشغول خواندن سوره نشده با

 آیت اهلل مکارم( ) .ل نماز( حکم شک را داردنماز )افعا یگمان در کارها -

 1تغییر شک به گمان و عکس آن صورتحکم مکلف در 
اگر ابتداء شک نماید، سپس )در اثر تأمّل( در همانى که شک داشت، گمان پیدا کند، باید طبق آخرى )یعنى ظن(  -

 .د به آخرى عمل نمایدعمل کند و همچنین اگر گمان او به شک یا شک او به شک دیگرى تبدیل شود، بای
 (امام خامنه ای ،)حضرت امام

 یدشود، با یباشد، بعد دو طرف در نظر او مساو یشترطرف ب یکاگر نمازگزار در شماره رکعت ها، اول گمانش به  -
اوست بنا بگذارد،  یفهکه وظ یباشد و به طرف یو اگر اول دو طرف در نظر او مساو یدبه دستور شک عمل نما

 )آیه اهلل سیستانی( رد و نماز را تمام کند.یهمان طرف را بگ یدبرود، با یگرطرف د بعد گمانش به

 و گمان: شکتردید بین حالت   
چنانچه کسی در نماز حالتی برایش پیش آید و نداند که این حالت شک است تا به وظیفه شک عمل کند یا گمان 

 2است تا به وظیفه گمان عمل کند وظیفه اش چیست؟

که آیا ظن است یا شک، مورد اشکال است، و باید با د شود در حالتى که برایش حاصل شده استاگر مردّ -
جوئى، احتیاط را ترک نکند، اما در مورد رکعات )اگر این تردید در رکعات نماز باشد( باید طبق یکى از آنها چاره

است که طبق شک عمل کند،  آنمستحب )گمان یا شک( عمل نماید و )سپس( نماز را اعاده کند، و احتیاط 
مانند گمان در افعال سپس نماز را اعاده نماید، و اما در مورد کارهاى نماز )اگر این تردید در کارهاى نماز باشد(، 

اش ظن یا شک باشد و در این که البته اگر این حالت تردید سابقهنماز]که در عناوین قبل بیان شد[ احتیاط کند 
 )حضرت امام( بنا را بر آن حالت سابقه بگذارد. بایدنموده یا نه، شک نماید، آن به چیز دیگرى تغییر 

است  یهر دو طرف در نظر او مساو یااست،  یشترطرف در تعداد رکعات نماز ب یکگمانش به  داندیکه نم یکس -
 یکس، ندبه دستور شک عمل ک یدگمان، با یااو، شک است  یشده برا یجادمردّد باشد که حالت ا یریو به تعب
به  یداست، با یهر دو طرف در نظر او مساو یااست،  یشترطرف در افعال نماز ب یکگمانش به  داندیکه نم

 (سیستانی)آیه اهلل دستور شک عمل کند.
)آیت اهلل  به احکام شک عمل کند. یدظن با یاشده است شک است  یداکسى که نمى داند حالتى که براى او پ -

 مکارم(
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 و سجده سهو ز احتیاطنمافصل پنجم: 

 احتیاطنماز 

 یاطنماز احت طریقه انجام
کسى که نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از سالم نماز باید فوراً نیت نماز احتیاط کند و تکبیر بگوید و  مسئله:

سجده  حمد را بخواند و به رکوع رود و دو سجده نماید: اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از دو
و اگر دو رکعت نماز احتیاط بر او واجب است  بعد از دو سجده، یک رکعت دیگر مثل  تشهد بخواند و سالم دهد

 1)حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی( رکعت اول به جا آورد و بعد از تشهد سالم دهد.

اماام   )حضرت امام، آیات اهلل مکاارم،   ن نیاورند.نماز احتیاط، سوره و قنوت ندارد و باید نیت آن را به زبا مسئله:

 2(بنابر احتیاط واجب نیت را به زبان نیاورد: آیت اهلل سیستانی خامنه ای،

 3جهر و اخفات در نماز احتیاط
 )حضرت امام، امام خامنه ای( .آن را هم آهسته بگویند« بسم اللّه»احتیاط واجب آن است که سورۀ حمد و   -

 آن را هم آهسته بگویند.« بسم اللّه»حمد را آهسته بخوانند و احتیاط مستحب آن است که  بنابراحتیاط الزم،  -
 )آیت اهلل سیستانی(

 آن را هم آهسته بگویند.« بسم اللّه الرحمن الرحیم»حمد را باید آهسته بخواند و احتیاط واجب آن است که   -
 )آیت اهلل مکارم(

 احکام نماز احتیاط

 4 ...( )به زبان آوردن نیت الم و قبل از نماز احتیاطانجام مبطالت بعد از س
 )حضرت امام( .باید نیت آن را به زبان نیاورند -
 یاطکه از حالت نماز خارج شود، بنابر احت ینخواند به نحو یاطاست و نماز احت یاطاو نماز احت یفهکه وظ یکس -

 )امام خامنه ای( بخواند و سپس نماز را هم اعاده کند. یاطاول نماز احت یدواجب با
اصل نماز  ینو چنانچه فرد ب شودیآن خوانده م یهامتّصل به اصل نماز و قبل از انجام باطل کننده یاط،نماز احت -

و  یستن یحصح یاطشواجب نماز احت یاطنماز را انجام دهد، بنابر احت یهااز باطل کننده یکیعمداً  یاطو نماز احت
)آیت اهلل  .آن را به زبان آورد یّتن یدواجب نبا یاطنمازگزار بنابر احتید، ابه خواندن آن اکتفاء نم تواندینم

 سیستانی(

 کند انجام ندهد. )آیت اهلل مکارم(در میان اصل نماز و نماز احتیاط، کارى که نماز را باطل مى -

                                                                                 

 1215توضیح المسائل مراجع م .1

 1092رساله جامع م 1216توضیح المسائل مراجع م .2

 یاط، جهر و اخفات در نماز احتیاطاحکام نماز، نماز احت ید،استفتاءات جد یو، آرشhttps://www.leader.ir ؛1216توضیح المسائل مراجع م  .1

آیه اهلل سیستانی، توضیح  ، فرزانه محمد هادى )ناظر(1217922سواالت سامانه جامع نماز سوال شماره  ین،ادم یتسا ی،امام خامنه ا ؛1216توضیح المسائل مراجع م  .0
 1091و1092المسائل جامع م 



19 

 1افزودن رکن یا رکعت در نماز احتیاط
باطل بنابراحتیاط واجب جای یک رکعت دو رکعت بخواند، نماز اگر در نماز احتیاط، رکنی را زیاد کند، یا مثالً به  -

 (امام)حضرت  می شود، و باید دوباره نماز احتیاط و اصل نماز را بخواند.

رکعت، دو رکعت بخواند، نماز  یک یاست، پس اگر نمازگزار در آن به جا ینماز اصل یمانند اجزا یاطنماز احت -
 ید،نما یادز یارا در آن کم  یل نماز را بخواند و اگر نمازگزار عمداً رکندوباره اص یدو با شودیباطل م یاطاحت

و محلّ تدارک آن بگذرد و اگر نمازگزار  یدرا کم نما یرکن اًاست حکم اگر سهو ینهمچن شود؛ینمازش باطل م
 سیستانی()آیه اهلل  .شودیالزم، نمازش باطل م یاطرا سهواً اضافه کند، بنابر احت یرکن یاطدر نماز احت

دستور نماز احتیاط از نظر کم و زیادکردن رکن و اجزاء غیر رکن و شک در بجا آوردن اجزاء، مانند سایر نمازهای  -
 )آیه اهلل مکارم( واجب است.

 2شک در رکعات نماز احتیاط
را بر  بنا یدبا کند،یشک نماز را باطل م یشترشک کند، چنانچه طرف ب یاطنماز احت یهااگر در شماره رکعت -

که مشغول  یبگذارد مثالً موقع یشتربنا را بر ب یدبا کند،یشک، نماز را باطل نم یشترکمتر بگذارد و اگر طرف ب
شک،  یشترسه رکعت، چون طرف ب یااست، اگر شک کند که دو رکعت خوانده  یاطخواندن دو رکعت نماز احت

دو رکعت، چون  یارکعت خوانده  یکو اگر شک کند که بنا بگذارد که دو رکعت خوانده  یدبا کند،ینماز را باطل م
که مشغول  یهنگام ینبنا بگذارد که دو رکعت خوانده است. همچن یدبا کند،یشک نماز را باطل نم یشترطرف ب
رکعت  یککه  گذاردیدو رکعت، بنا م یارکعت خوانده  یک یداست، اگر شک نما یرکعت یک یاطاحت نمازخواندن 

 (آیه اهلل مکارم ،آیه اهلل سیستانیضرت امام ح )خوانده است.

 3شک در افعال نماز احتیاط
آن را  یدآن شک کند، چنانچه محلّ آن نگذشته، با یاز کارها یکیاست، اگر در  یاطکه مشغول نماز احت یموقع -

نه، چنانچه  یابه شک خود اعتنا نکند؛ مثالً اگر شک کند که حمد خوانده  یدبه جا آورد و اگر محلّش گذشته، با
احکام شک  ینبنابرا )سیستانی:به شک خود اعتنا نکند یدرفته، با وعآن را بخواند و اگر به رک یدبه رکوع نرفته، با
شک کند که  یاط،اگر بعد از سالم نماز احت، (همانند احکام شک در افعال اصل نماز است یاطدر افعال نماز احت

 )حضرت امام، آیه اهلل سیستانی( نه، به شک خود اعتنا نکند. یاه آن را به جا آورد یطشرا یااز اجزاء  یکی
دستور نماز احتیاط از نظر کم و زیادکردن رکن و اجزاء غیر رکن و شک در بجا آوردن اجزاء، مانند سایر نمازهای  -

 )آیه اهلل مکارم(واجب است.

 4سجده سهو در نماز احتیاط
)حضرت امام، آیه اهلل  .کم یا زیاد شود، سجده سهو ندارد اگر در نمازاحتیاط چیزی که رکن نیست سهواً  -

 سیستانی(
 )آیه اهلل مکارم( برای کم یا زیاد کردن اجزاء نماز احتیاط از روی سهو ، سجده سهو واجب نیست. -
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 1فراموش کردن تشهد یا یک سجده در نماز احتیاط

قضا  آن است که بعد از سالم، آن را مستحباحتیاط : اگر در نماز احتیاط، تشهد یا یک سجده را فراموش کند   -
 (حضرت امامنماید. )

واجب آن  یاطخود تدارکش ممکن نباشد، احت یسجده را فراموش کند و در جا یک یاتشهّد  یاط،اگر در نماز احت -
تشهّد فراموش  یبرا یستو الزم ن یستتشهد الزم ن یقضا یول یداست که بعد از سالم نماز، سجده را قضاء نما

 )آیه اهلل سیستانی(مستحب است. حتیاطه سجده سهو انجام دهد هرچند انجام آن مطابق با اشد

 د.قضا نمای آن است که بعد از سالم، آن را واجب کند احتیاطاگر در نماز احتیاط، تشهد یا یک سجده را فراموش  -
 )آیت اهلل مکارم(

 علم به نقص رکعت نماز قبل از شروع نماز احتیاط
که نماز را باطل  ینمازش کم بوده، چنانچه کار یهابفهمد که رکعت یاط،از خواندن نماز احت یشر پاگر نمازگزا -

، (الزم یاطبنابر احت جا،)سیستانی، مکارم:یسالم ب یآنچه را از نماز نخوانده، بخواند و برا یدانجام نداده، با کندیم
نماز را دوباره به  یدجام داده، مثالً پشت به قبله کرده، باکند انیکه نماز را باطل م یو اگر کار یدسجده سهو بنما

 2جا آورد)حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(

 نماز احتیاطانجام بعد از  رکعت نقصعلم به 
اگر بعد از نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش به مقدار نماز احتیاط بوده، مثالً در شک بین سه و چهار، یک رکعت  -

حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، از احتیاط بخواند بعد بفهمد نماز را سه رکعت خوانده، نمازش صحیح است. )نم
 1(آیت اهلل مکارم

 4نماز قبل یا بین نماز احتیاطصحت علم به 
د را بخوان یاطنماز احت یستکه خوانده درست بوده، الزم ن یبفهمد نماز یاطاز خواندن نماز احت یشاگر نمازگزار پ -

آیت اهلل مکارم، آیت امام خامنه ای، )حضرت امام،  .یدآن را تمام نما یستبفهمد، الزم ن یاطنماز احت ینو اگر در ب
 اهلل سیستانی(

 5 ترتیب بین نماز احتیاط و قضای سجده و تشهد فراموش شده
باید  اول نماز اگر نماز احتیاط و قضاى یک سجده یا قضاى یک تشهد یا دو سجدۀ سهو بر او واجب شود،   -

  (امامحضرت احتیاط را به جا آورد. )

اگر نماز احتیاط و قضاى یک سجده یا قضاى یک تشهد یا دو سجدۀ سهو بر او واجب شود، باید  اول نماز  -
  (مکارمبعد قضای سجده یا تشهد را و بعد سجده سهو را )آیت اهلل  احتیاط را به جا آورد

است،  ینبه جا آورده شود و همچن یاطاول نماز احت یدمازگزار واجب شود، باو سجده سهو بر ن یاطاگر نماز احت -
 آیت اهلل سیستانی() سجده بر فرد واجب شود. یو قضا یاطواجب، اگر نماز احت یاطبنابر احت
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 خواندن اشتباهی سوره
 س: اگر کسی اشتباها در نماز احتیاط سوره بخواند حکم چیست؟

است  یحنمازش صح یده،اگر بعد از اتمام سوره فهم. )اشکال ندارد خوانده شود اسهو سوره ندارد و اگر یاطنماز احت -
 1(. )امام خامنه ای( است یحهمان جا سوره را رها کند و به رکوع رود و نمازش صح یدهسوره فهم یو اگر در اثنا

 نماز احتیاط برای معذور از قیام
دو رکعدت   یا یستاده،ا یاطرکعت نماز احت یکآن  یبرا یدکند که با یاگر شک خواند،یکه نشسته نماز م یکس

 2وظیفه اش چیست؟ نشسته بخواند،

او  یاطشود، ظاهر آن است نماز احت عارض یشبرا یحصح یاز شک ها یکیناتوان باشد و  یستادن،که از ا یکس -
بود، )و  یّناو که متع ةنشست یاطشود و نماز احت ینشسته م یاطبخواند، مبدّل به نماز احت یستادها یستبا یکه م
نشسته  یا یستادهاست ا یّرکه مخ یاطیاست، و نماز احت یبه حال خود باق حتماً نشسته بخواند( یستبا یم

 )و الزم( است دو یّنسه و چهار، متع یادو و سه  یناست که نشسته بخواند، پس در شک ب یّنبخواند، متع

دو  یستاده،ا یاطاحت عوض دو رکعت نماز یددو و چهار با ینخواند، و در شک بنشسته ب یاطرکعت نماز احت
دو رکعت نشسته  یستاده،ا یاطرکعت نماز احت دو و سه و چهار، بدل دو ینبه جا آورد، و در شک ب نشستهرکعت 

دو رکعت  یدست، و بااش ا یفهدو رکعت نشسته وظ ینبه جا آورد، که ا (یگربخواند، سپس دو رکعت نشسته )د
 اش هست مقدم کند. و یفهکه وظ یا نشسته( است، بر دو رکعت یستاده)از دو رکعت ا را که بدل ینشسته ا

 )حضرت امام( عمل، نماز را اعاده کند. ینها بعد از ا ینا ةبهتر آن است که در هم یاطاحت

دو  یدبخواند، با یستادها یاطآن دو رکعت نماز احت یبرا یدکند که با یرکعت نشسته به جا آورد و اگر شک یک یدبا -
 )آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( رکعت نشسته به جا آورد.

  سهو سجده

 3 انجام سجده سهو کیفیّت
سهو کند و پیشانى را  به چیزى که سجده بر  ۀسهو این است که بعد از سالم نماز فوراً نیت سجد ۀدستور سجد -

 یا «آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى اللّهُ صَلَّى وَ بِاللّهِ وَ هِبِسْمِ اللّ»بگوید: )احتیاط مستحب است( ذارد و آن صحیح است بگ
کَ ایُّهَا عَلَی السَّالمُ بِاللّهِ وَ هاللِّ بِسْمِ»: بگوید است بهتر ولى «مُحَمَّدٍ آلِ و مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اللّهُمَّ بِاللّهِ وَ اللّه بِسْمِ»
 و بگوید شد گفته که را ذکرهایى از یکى و رود سجده به دوباره و بنشیند باید بعد «بَرَکاتُهُ وَ نَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللِّال

  )حضرت امام(و بعد از خواندن تشهد سالم دهد. بنشیند
جده بر آن ى سهو، پیشانى را بر چیزى که سى سهو، باید بعد از سالم نماز، فوراً به نیّت سجدهبراى سجده -

سپس « بسم اللَّه و باللَّه، السالم علیک ایها النّبىُّ و رحمة اللَّه و برکاته»بگوید:  یاطصحیح است بگذارد و بنابراحت
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ى سهو را تکرار کند. آن گاه سر از سجده بردارد و تشهد سر از سجده بردارد و دوباره به سجده رود و ذکر سجده
 ای( )امام خامنه بخواند و سالم دهد.

فرد  یستالزم ن ،سجده سهو کند  یّتاست که فرد بعد از سالم نماز فوراً به قصد قربت ن ینسجده سهو ا یفیتک -
 یاطرا بنابر احت یشانیمستحب است و پ یاطهرچند مطابق با احت ید؛بگو یرقبل از سجده اول در سجده سهو، تکب

 یمواضع سجده را به دستور یرمستحب، سا یاطحتاست بگذارد و بنابر ا یحکه سجده بر آن صح یئیالزم، بر ش
مستحب است که در  یاطهرچند احت یست؛ذکر در آن واجب ن گفتنبگذارد و  ینکه در سجده نماز ذکر شد، بر زم

بعد، سر از « رَکاتُهُوَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَ یُّالنَّب یُّهَااَ یْکَبِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ، السَّالمُ عَلَ» ید،و بهتر است بگو یدآن ذکر بگو
و  یندو بنش یدرا که گفته شد، بگو یذکر استسجده برداشته و دوباره به سجده رود و در سجده دوّم هم، بهتر 

است به سالم آخر اکتفا  یزچند جاهر ید؛هر سه سالم را بگو تواندیتشهّد بخواند و بعد از تشهّد سالم دهد و م
)آیه اهلل .ندرا هم اضافه ک« وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَکاتُهُ»است  ینحال بهتر ا ینو در ا «کُمْیْالسَّالمُ عَلَ: »یدو بگو یدنما

 سیستانی(
گوید: رود و مىکند و بعد به سجده مىمى سجدۀ سهو به ترتیب زیر است بعد از نماز بالفاصله نیّت سجدۀ سهو -

نشیند، دارد و مىسپس سر از سجده بر مى« النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَکاتُهُبِسْمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ السَّالمُ عَلَیْکَ ایُّهَا »
خواند و سالم گوید و بعد از آن که سر از سجده برداشت تشهّد مىرود و همان ذکر را مىدوباره به سجده مى

)آیه اهلل  سالم آخر قناعت نماید.آن است که در تشهّد به مقدار واجب اکتفا کند و تنها به واجب دهد و احتیاط مى
 مکارم(

 1موارد سجده سهوبررسی 
شود به جا آورد: اول: آن به دستورى که بعداً گفته مى سهو ۀبراى سه چیز بعد از سالم نماز، انسان باید دو سجد -

کعتى بعد که در بین نماز، سهواً حرف بزند. دوم: آن که یک سجده را فراموش کند. سوم: آن که در نماز چهار ر
 ۀو در دو مورد هم احتیاط واجب آن است که سجدیا پنج رکعت  دهدوّم شک کند که چهار رکعت خوان ۀاز سجد

اول در جایى که نباید نماز را سالم دهد مثلًا در رکعت اول سهواً سالم بدهد. دوم آن که تشهد را  سهو بنماید:
 )حضرت امام( .فراموش کند

 ى سهو بعد از سالم نماز، طبق دستورى که خواهد آمد، به جا آورد:نج چیز، دو سجدهنمازگزار باید براى چهار پ -
ى دوم، شک کند که چهار رکعت خوانده در نماز چهار رکعتى، بعد از سجده .2 در بین نماز، سهواً حرف بزند. .1

ى سهو به جا سجده که دو در دو مورد هم احتیاط واجب آن است تشهد را فراموش کند. .1 است یا پنج رکعت.
 )امام خامنه ای( در جایى که نباید سالم نماز را بگوید، سهواً سالم دهد. .5 . یک سجده را فراموش کند.0 آورد:

چهار و  ین. شک ب2. تشهّد فراموش شده. 1 سجده سهو به جا آورد: یددر دو مورد بعد از سالم نماز، بانمازگزار  -
سجده  یدواجب با یاطدر سه مورد بعد از سالم نماز، بنابر احتنمازگزار  ن؛ همچنیآنچه در حکم آن است یاپنج 

، نماز یاجزا یاافعال  یشدن سهو یادز یابه کم  ی. علم اجمال1. جای. سالم ب2. جای. کالم ب1سهو انجام دهد:
. سجده 2 جاینشستن ب یا یستادن. ا1 مستحب است که سجده سهو انجام دهد: یاطاحت یردر موارد زهمچنین 

  )آیه اهلل سیستانی( ینقص سهو یجاد. هر ا0. یسهو یادی. هر ز1.فراموش شده 
 -1 :شود به جا آوردسهو به دستورى که گفته مى ۀبراى چند چیز بنابر احتیاط واجب باید بعد از نماز دو سجد -

یعنى مثلًا در رکعت دوم نماز جا، سالم بى -2 جا، یعنى سهواً به گمان این که نماز تمام شده حرف بزند.کالم بى
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به جاى ایستادن سهواً بنشیند، یا  -5 تشهّد فراموش شده. -0 فراموش شده ۀسجد -1 چهار رکعتى سالم بدهد.
دوم واجب است نماز را تمام کند، بعداً دو  ۀدر شکّ میان چهار و پنج بعد از سجد -6 به جاى نشستن برخیزد.

 )آیه اهلل مکارم( سهو مستحبّ است. ۀاد کردن غیر اینها سجدسهو بجا آورد و براى کم و زی ۀسجد

 اکنون به این موارد اشاره شده به صورت تفصیلی می پردازیم:

 1. سجده فراموش شده1
اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند و پیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید، باید برگردد و به جا آورد ولی اگر  -

ادش بیاید که یک سجده یا تشهد را از رکعت پیش فراموش کرده، باید بعد از سالم نماز در رکوع یا بعد از آن ی
  سجده یا تشهد را قضا نماید و بعد از آن دو سجدۀ سهو به جا آورد. )حضرت امام(

 از نماز شود که شرعاً یوارد بخش یادامه داشته باشد، تا وقت یفراموش یناگر نمازگزار سجده را فراموش کند و ا -
 یادشبعد از آن  یابرگردد و سجده را به جا آورد، به عنوان مثال اگر نمازگزار در نماز عصر در رکوع  تواندینم
 یاطو احت یدد بعد از سالم نماز، سجده را قضاء نمایفراموش کرده، با یشسجده را از رکعت پ یککه  یایدب

 )آیه اهلل سیستانی( به جا آورد. یزمستحب است سجده سهو ن
 رای سجده فراموش شده بنابر احتیاط واجب سجده سهو واجب است. )آیه اهلل مکارم(ب -

 2فراموشی سجده و فهمیدن قبل از رکوع رکعت بعد

 اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند و پیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید، باید برگردد و به جا آورد. -
 )حضرت امام(

و حمد  یزدجده را در رکعت اول نمازش فراموش کند و بِحَوْلِ اللّه گفته و برخهر دو س یاسجده  یکاگر نمازگزار  -
برگردد و  یدبا یاید،ب یادشاز رفتن به رکوعِ رکعتِ بعد  یشو پ یدرکوع را بگو یرو سوره و قنوت بخواند و تکب

حب، شش بار سجده سهو مست یاطادامه دهد و بعد از نماز، بنابر احت اسجده فراموش شده را به جا آورد و نماز ر
حمد،  یبار برا یکجا،  یب یستادنا یبار برا یکذکر بِحَوْلِ اللّه،  یبار برا یکانجام دهد، که عبارت هستند از 

 )آیه اهلل سیستانی( رکوع. یرتکب یبار برا یکقنوت و   یبار برا یکسوره،  یبار برا یک

 3. تشهّد فراموش شده2
کند و در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید که یک سجده یا تشهد را از رکعت  اگر یک سجده یا تشهد را فراموش -

پیش فراموش کرده، باید بعد از سالم نماز سجده یا تشهد را قضا نماید و بعد از آن دو سجدۀ سهو به جا آورد. 
  )حضرت امام(

ده دو سجدۀ سهو بجا آورد تشهد فراموش ش یتشهد واجب نماز را در محل خود انجام نداده، واجب است برااگر  -
 )امام خامنه ای( از سجدۀ سهو، تشهد فراموش شده را قضا کند. یشآن است که پ یاطو احت

از نماز شود که  یادامه داشته باشد تا آن که مشغول بخش یفراموش یناگر نمازگزار تشهّد نماز را فراموش کند و ا -
سجده سهو به جا آورد؛ مثالً اگر نمازگزار در  یده جا آورد، بابرگردد و تشهد را ب تواندیبا شروع به آن شرعاً نم

چون  یاید،ب یادشبعد از آن  یاظهر در رکعت دوم، خواندن تشهّد را فراموش کند و در رکوع رکعت سوم  مازن
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مستحب است  یاطاحتو  برگردد و تشهد بخواند، واجب است بعد از سالم نماز سجده سهو به جا آورد تواندینم
 )آیه اهلل سیستانی( .یدرا بعد از نماز، قضاء نما دتشه

و در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید نمازش صحیح است و برگشتن واجب نیست،  وهرگاه تشهّد را فراموش کند  -
ولى احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز  از تشهّد فراموش شده مى کند یتتشهّد سجده سهو، کفاهمان 

   1)آیه اهلل مکارم( .و الزم است دو سجده سهو به جا آوردتشهّد را قضا کند 

 2فراموشی تشهد و فهمیدن قبل از رکوع رکعت بعد

 اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند و پیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید، باید برگردد و به جا آورد. -
 (آیت اهلل مکارم امام خامنه ای، ،)حضرت امام

برگردد و آن را به جا آورد و  یدبا یاید،ب یادشد را فراموش کند و قبل از رکوع رکعت بعد اگر در رکعت دوم تشه -
مستحب است سجده سهو به جا  یاطانجام داده، احت یادیکه ز یگرید یزهایو چ یجاب یستادنهر کدام از ا یبرا

 )آیه اهلل سیستانی( آورد.

 3و سجده سهو قضاى سجده و تشهد فراموش شدهترتیب بین 

یاید که یک سجده یا تشهد را از رکعت پیش فراموش کرده، باید بعد از سالم اگر در رکوع یا بعد از آن یادش ب -
 (امام خامنه ای نماز سجده یا تشهد را قضا نماید و بعد از آن دو سجدۀ سهو به جا آورد. )حضرت امام،

کعت پیش فراموش کرده، باید بعد از سالم اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید که یک سجده یا تشهد را از ر -
مستحب است تشهد را بعد از نماز،  یاطو احت نماز، سجده را قضا نماید و براى تشهّد دو سجدۀ سهو به جا آورد

 . )آیه اهلل سیستانی(یدقضاء نما
ب نیست، در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید نمازش صحیح است و برگشتن واج وهرگاه تشهّد را فراموش کند  -

)آیه اهلل  .ولى احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز تشهّد را قضا کند و الزم است دو سجده سهو به جا آورد
   0مکارم(

 5ترتیب بین سجده و تشهد فراموش شده 

اگر یک سجده و تشهد را فراموش کند، احتیاط واجب آن است که هر کدام را اول فراموش کرده، اول قضا نماید  -
ر نداند کدام اول فراموش شده، باید احتیاطاً یک سجده و تشهد و بعد یک سجدۀ دیگر به جا آورد )امام: یا و اگ

یک تشهد و یک سجده و بعد یک تشهد دیگر به جا آورد( تا یقین کند سجده و تشهد را به ترتیبى که فراموش 
 کرده قضا نموده است.)حضرت امام، آیه اهلل مکارم(

 6هد فراموش شده شرایط سجده و تش

آورد، باید تمام شرایط نماز مانند سجده و تشهدى را که انسان فراموش کرده و بعد از نماز قضاى آن را به جا مى -
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فاصله بعد از نماز مکارم: و باید بال )پاک بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهاى دیگر را داشته باشد
 (اهلل مکارم آیت ،ایامام خامنه )حضرت امام، .(انجام دهد

آورد، باید تمام شرایط نماز مانند پاک را که انسان فراموش کرده و بعد از نماز قضاى آن را به جا مى ایسجده  -
 )آیه اهلل سیستانی( بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهاى دیگر را داشته باشد.

و  سالم بدهد ،آورد، الزم نیست بعد از قضاى تشهدجا مىکسى که پس از سالم نماز، قضاى تشهد را به نکته:

 1(امام خامنه ای) آورد الزم نیست که بعد از آن تشهد و سالم را بگوید.جا میکسی هم که قضای سجده را به
 2. )آیت اهلل مکارم(در تشهد فراموش شده باید سالم هم داده شود -

 3انجام مبطالت بین سالم نماز و قضاى سجده یا تشهد

ر بین سالم نماز و قضاى سجده)امام: یا تشهد( کارى کند که اگر عمداً یا سهواً در نماز اتفاق بیفتد نماز باطل اگ -
شود، مثلًا پشت به قبله نماید، باید قضاى سجده و تشهد را به جا آورد و نمازش صحیح است.)حضرت امام، مى

 آیه اهلل سیستانی(امام خامنه ای، 

کند )مثل این که پشت به قبله زند یا نماز را باطل مىارى کند که صورت نماز را به هم مىهر گاه بعد از نماز ک  -
کند( باید قضاى سجده و تشهّد را به جا آورد و نماز را بنا بر احتیاط واجب اعاده کند؛ و اگر کارى کند که سجدۀ 

 )آیه اهلل مکارم( جا آورد. آورد، بعد از قضاى سجده یا تشهّد احتیاط آن است که سجدۀ سهو بهسهو مى

 4آنچه در حکم آن است یاچهار و پنج  ین. شک ب3
باید سجده  یا پنج رکعت دهدوّم شک کند که چهار رکعت خوان ۀاگر نمازگزار در نماز چهار رکعتى بعد از سجد -

 سهو بجا آورد. )حضرت امام(
پنج رکعت،  یاشک کند که چهار رکعت خوانده بعد از وارد شدن به سجده دوم،  یاگر نمازگزار در نماز چهار رکعت -

بگذارد که چهار رکعت خوانده و نماز را تمام کند و بعد بنا  یدشش رکعت، با یاشک کند که چهار رکعت خوانده  یا
 )آیه اهلل سیستانی( .هداز سالم نماز، واجب است سجده سهو انجام د

سهو  ۀدو سجد]بنابر احتیاط واجب[از را تمام کند، بعداً دوم واجب است نم ۀدر شکّ میان چهار و پنج بعد از سجد -
 5. )آیه اهلل مکارم(بجا آورد

 6 جا ی. کالم ب4
باید دو مکارم: بنابر احتیاط واجب( آیت اهلل )اگر انسان اشتباهاً یا به خیال این که نمازش تمام شده حرف بزند،  -

 هلل مکارم(آیه ا امام خامنه ای، )حضرت امام، سهو به جا آورد. ۀسجد
آن که  یالبه خ یاکه ذکر محسوب نشود، مثالً اشتباهاً  یدبگو ینماز، سهواً حرف بزند و سخن یناگر نمازگزار در ب -

که بعداً  یفیّتیبه ک یدواجب، با یاطبعد از سالم نماز، بنابر احت ید،بگو یاکلمه یاحرف بزند  ینماز تمام شده با کس
 ینکها یالبه خ یانماز مغرب اشتباهاً  ین. به عنوان مثال اگر مکلّف در بدسجده سهو انجام ده شود،یذکر م
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واجب، بعد از سالمِ نماز، سجده سهو به  یاطبنابر احت یدبا ،«ینحس یا: »یدنمازش تمام شده حرف بزند و مثالً بگو
 )آیه اهلل سیستانی( جا آورد.

 حکم یک حرف بی معنا

بنابر این یک حرف که معنا  ،دانسته به دو حرف یا یک حرف مفهمشروط کالم بیجا را م الوثقی در عروه نکته:

 1(آیت اهلل مکارم ،آیت اهلل سیستانی امام ، حضرت) .نداشته باشد سجده سهو ندارد همانطور که مبطل نیست

 2غلط خواندن ذکر یا دعا و قرآن 

 .یستسهو واجب ن یخوانده شود سجده قنوت، سهواً غلط یدعاها یا یقرآن یاتآ یانماز  اذکاراز  یا اگر کلمه -
 )امام خامنه ای(

دعا  یاکه از عنوان ذکر  یسهواً آن را غلط بخواند، در صورت یقرآن بخواند ول یادعا  یااگر نمازگزار بخواهد ذکر  -
سجده سهو انجام دهد و اگر  یدواجب، با یاطو گرنه بنابر احت یستقرآن، خارج نشده باشد، سجده سهو واجب ن یا
آن را دوباره به طور  یداست، با یبوده و محلّ تدارک آن هم باق نمازرا که سهواً غلط خوانده از واجبات  یزیچ

اما  ید،بگو یاکلمه یالغزش در کالم است مثل آن که بخواهد حرف  یبخواند و حکم سبق لسان )که نوع یحصح
 )آیه اهلل سیستانی( واجب، حکم سهو است. اطیبنابر احت یز( نیایدبه زبانش ب یگریحرف د یاکلمه  اختیاریب

 3صحبت طوالنی

 ۀحساب شود، فقط دو سجد بار سخن گفتن یککه  یاگرچه طول بکشد در صورت ی،سخن گفتن سهو یبرا -
)و حرف زدن را ترک  یایدب یادشسخن گفتن  که وسط ینمثل ا یدبار سخن بگو یناگر چند ی، ولسهو است

سهو،  ۀصورت( سجد یننماز است( و مشغول سخن گفتن شود، )در ا فراموش کند )که سر کند(، سپس بعد از آن
 . )حضرت امام(شود یمتعدد م

 دو آید، حساب بار حرف زدن بهطوری باشد که تمام آنها، یکاما  بزند، حرف کلمه چندین سهواً نماز در اگر -
 0()امام خامنه ای .است کافى سهو سجدۀ

بار انجام سجده سهو  یکاشتباه و سهو باشد،  یکاز  یحرف بزند و همه آن ناش ینماز سهواً مدّتاگر نمازگزار در  -
 )آیه اهلل سیستانی( است. یبعد از سالم نماز کاف

آن یکى حساب  ةاگر در نماز چند کلمه یا چند جمله بگوید به طورى که از صورت نمازگزار خارج نشود و هم -
 )آیه اهلل مکارم( فى است.سهو براى همه کا ۀشود، دو سجد

 

 5سرفه و آه کشیدن

ندارد با سهو نیز موجب سجده  ی در نمازن ضرره آکه از تنحنح وآه کشیدن وناله بیرون اید که تعمد ب حرفی -

                                                                                 

 1العروه فصل فی موجبات سجود السهو م .1

 شکیات نماز(15) یومیه ی: نمازها09درس، فصل سوم: نماز ،جلد اول ؛امام خامنه ای، 1515. آیه اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع م 2
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 . )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(سهو نیست

یا « آخ»ناخواسته  سهو واجب نیست؛ ولى اگر مثالً ۀآید، سجدبراى حرفى که از آه کشیدن و سرفه پدید مى -
 (امام خامنه ای) جا آورد.سهو بهۀ بگوید، باید سجد« آه»

 یابکشد « آه» یااگر سهواً ناله بکند  یول یست،سجده سهو واجب ن شود،یم یداکه از سرفه کردن پ ییصدا یبرا -
 )آیه اهلل سیستانی( .یدسجده سهو نما یدواجب، با یاطبنابر احت ید،بگو« آه»

 1در نماز به خیال ذکر بودنگفتن غیر ذکر 

اگر جمله یا کلمه ای را به خیال اینکه ذکر یا قرآن یا دعا است بگوید ولی بفهمد که از این موارد 

 2نبوده است تکلیف چیست؟
 در فرض مذکور بنابر احتیاط واجب سجده سهو انجام دهد. )حضرت امام( -
 سجده سهو واجب نیست. )آیت اهلل سیستانی( -
 واجب سجده سهو انجام دهد و نماز را نیز اعاده کند. )آیت اهلل مکارم(بنابر احتیاط  -

 سبق لسان

گفتن ذکری از اذکار نماز باشد ولی کلمه ای دیگر غیر از ذکر به زبانش می آید؛ آیا ایان ماورد هام    اگر کسی قصدش 

 1سجده سهو دارد؟

  ، آیت اهلل مکارم(سجده سهو واجب نیست. )حضرت امامدر مورد مذکور  -

حکم سبق لسان )که نوعی لغزش در کالم است مثل آن که بخواهد حرف یا کلمه ای بگوید اما بی اختیار کلمه  -
 یا حرف دیگری به زبانش بیاید نیز بنا بر احتیاط واجب حکم سهو است )آیت اهلل سیستانی(

 4جا ی. سالم ب 5
: بگوید یا «الصالحین هعلینا و على عباد اللّالسالم »اگر در جایى که نباید سالم نماز را بگوید سهواً بگوید:  -

سهو بنماید ولى اگر اشتباهاً مقدارى از این دو سالم را  سجدۀ دو باید «برکاته و اللّه رحمة و علیکم السالم»
سهو به  سجدۀ دو که است آن مستحب احتیاط «برکاته و هأیها النبی و رحمة اللّ کالسالم علی»بگوید، یا بگوید: 

 )حضرت امام( جا آورد.

سجده سهو  یاس. اگر در نماز جماعت در رکعت دوم بعد از تشهد اشتباهاً سالم داده شود، آ -

 5)امام خامنه ای( .یددو سجده سهو نما یدواجب با یاطسوم را گفته، بنابر احت یا. اگر سالم دوم ج الزم است؟

 یا ،«ینعِبادِ اللّهِ الصّالح یوَعَل یْناالسَّالمُ عَلَ: »دیسهواً بگو ید،سالم نماز را بگو یدکه نبا ییاگر نمازگزار در جا -
سجده سهو انجام  یدالزم، با یاطرا نگفته باشد، بنابر احت« وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَکاتُهُ»هرچند  «یْکُمْالسَّالمُ عَلَ: »یدبگو
سجده سهو انجام دهد؛  یدب، باواج یاطبنابر احت ید،از سالم را سهواً بگو یشترب یااگر دو حرف  ینو همچن دهد
مستحب آن است که سجده سهو  یاط، احت«وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَکاتُهُ یُّالنَّبِ یُّهَااَ یْکَالسَّالمُ عَلَ» یداگر اشتباهاً بگو یول

                                                                                 

 1مالعروه فصل فی موجبات سجود السهو . 1

 1کتاب الصاله، موجبات سجده السهو، م ی،العروه الوثق. 2
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 )آیه اهلل سیستانی( به جا آورد.
سهو واجب نیست، بلکه مستحب  سجدۀ بگوید را «برکاته و هالسّالم علیک أیّها النّبیّ و رحمة اللّ»هر گاه اشتباهاً  -

 )آیه اهلل مکارم( سهو است. ۀاست، ولى اگر مقدارى از دو سالم دیگر را بگوید، احتیاط واجب انجام سجد

 یبار سجده ساهو کااف   یکانجام  ید،سالم دهد، اشتباهاً هر سه سالم را بگو یدکه نبا ییاگر نمازگزار در جا نکته:

 1آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل مکارم( م خامنه ای،اما )حضرت امام، است.

 2جاینشستن ب یا یستادن. ا6
 یا ینداشتباهاً بنش -بخواند  یحاتتسب یاحمد و سوره  یدکه با یمانند وقت - یستدبا یدکه با یینمازگزار در جا اگر -

است که سجده سهو به جا  مستحب آن یاطاحت یستد،اشتباهاً با -مثل موقع تشهّد  - یندبنش یدکه با یدر موقع
 )حضرت امام، آیه اهلل سیستانی( آورد.

 برای ایستادن یا نشستن بی جا بنابراحتیاط واجب سجده سهو واجب است. )آیه اهلل مکارم( -

 3 یسهو یادی. هر ز7
 کرده است، سجده سهو انجام دهد؛ مثل آن یادکه در نماز سهواً ز یزیهر چ یمستحب است نمازگزار برا احتیاط -

را در  یآن که ذکر یاکه قنوت ندارد، قنوت بخواند  یدر رکعت یااضافه کند،  یتشهد یاکه سهواً در نماز سجده 
 (، آیت اهلل مکارمآیه اهلل سیستانیامام خامنه ای، حضرت امام، ) .یدمحل خود بگو یرغ

 4 ینقص سهو یجاد. ا8
 ه مرتبه بگوید، احتیاط مستحب آن است. )حضرت امام(اگر سهواً تسبیحات اربعه را نگوید یا بیشتر یا کمتر از س -
که در نماز سهواً کم کرده و محلّ تدارک آن گذشته است، سجده  یزیهر چ یمستحب است نمازگزار برا احتیاط -

بعد از آن بفهمد که آن را  یااربعه را نخواند و در رکوع  یحاتتسب یاسهو انجام دهد؛ مثل آن که سهواً حمد 
 آیه اهلل سیستانی(امام خامنه ای، ) نخوانده است.

 . )آیه اهلل مکارم(سهو مستحبّ است ۀبراى کم و زیاد کردن اینها سجد -

 5 نماز یاجزا یاافعال  یشدن سهو یادز یابه کم  ی. علم اجمال9
از هم محکوم کرده و نم یاداشتباهاً ز یارا اشتباهاً کم کرده  یزیچ یابداند که در نماز  یاگر نمازگزار به طور اجمال -

سجده سهو انجام دهد  یدواجب با یاطاست، بنابر احت یکم یا یادیز ینحال که امر مردد ب ینبه صحّت باشد، در ا
 به عنوان مثال:

در رکعت سوم  یادر رکعت اول سهواً تشهّد خوانده است  یابداند در نماز ظهر  ی. اگر نمازگزار به طور اجمالالف
 واجب آن است که سجده سهو انجام دهد. یاطوانده ، احتاربعه را نخ یحاتسهواً تسب

در رکعت  یاسجده انجام داده است  یکدر رکعت اول سهواً  یابداند در نماز صبح  ی. اگر نمازگزار به طور اجمالب
از نمازش سهواً سجده کم  یادارد که  یصورت نمازگزار علم اجمال یندوّم، سهواً سه سجده به جا آورده است، در ا
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واجب آن است که سجده سهو انجام  یاطن حال احتیبه نمازش سهواً سجده اضافه کرده است و در ا یاکرده 
 )آیه اهلل سیستانی( دهد.

 شرایط سجده سهو

 طهارت
 1برای انجام سجده سهو وضو الزم است ؟آیا 

که در  یموارد یزن و: سیستانی، آیت اهلل امام خامنه ای. )حضرت امام، احتیاط مستحب است با طهارت باشد -
 ( مستحب است. یاطلکن احت یستدر لباس او شرط ن باشد،یلباس نمازگزار شرط م

  ( 2. )آیت اهلل مکارمواجب با حالت وضو و طهارت باشد یاطبنابر احت -

 استقبال
 3رعایت قبله الزم است؟ سجده سهوآیا در انجام 

 سیستانی( ، آیت اهللم خامنه ای)حضرت امام، اما .بنابر احتیاط مستحب رو به قبله باشد -
 (0مکارم )آیت اهلل .قبله باشدبنابر احتیاط واجب رو به  -

 پوشش
  5آیا در انجام سجده سهو، رعایت پوشش واجب است؟

 مکارم( آیت اهلل)حضرت امام، امام خامنه ای،  .بنابر احتیاط واجب الزم است -
 (سیستانی )آیت اهلل .مستحب الزم است بنابر احتیاط -

 ای سجدهمسم
 6آیا در سجده اعضای سجده روی زمین قرار گیرد؟

نماز واجب است، خصوصاً قرار دادن هفت موضعِ سجده بر  ۀآنچه در سجد )مستحب( آن است که تمام یاطاحت -
توقف ندارد،  سجده بر آن یکه صدق مسمّا یزیسهو مراعات شود، هرچند واجب نبودن چ ۀسجد در ین،زم
 . )حضرت امام(یستت ناز قوّ یخال

مواضع  یرمستحب، سا یاطاست بگذارد و بنابر احت یحکه سجده بر آن صح یئیالزم، بر ش یاطرا بنابر احت یشانیپ -
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 . )آیت اهلل سیستانی(بگذارد ینکه در سجده نماز ذکر شد، بر زم یسجده را به دستور
 گذاردن مواضع سجده بر زمین واجب است. )آیت اهلل مکارم( -

 بر مایصح السجودسجده 
 1آیا در سجده سهو واجب است پیشانی را بر چیزی که سجده بر آن صحیح است قرار دهد؟

 (، آیت اهلل سیستانی. )حضرت اماماست بگذارد یحکه سجده بر آن صح یئیالزم، بر ش یاطرا بنابر احت یشانیپ -
 کارم(بر چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد. )آیت اهلل م را یشانیپ باید -

 2گفتن ذکر در سجده سهو
)حضرت امام، آیه اهلل  ید.مستحب است که در آن ذکر بگو یاطهرچند احت یست؛واجب ن سجده سهوذکر در  گفتن -

 سیستانی(
در سجده سهو گفته  «رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَکاتُهُ بِسْمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ السَّالمُ عَلَیْکَ ایُّهَا النَّبِىُّ وَ»بنابر احتیاط واجب باید ذکر  -

 شود.)آیه اهلل مکارم(

 نشستن بین دو سجده سهو
 آیا نشستن بین دو سجده در سجده سهو الزم است ؟ 

 1(ن دو سجده است. )آیت اهلل سیستانیچند احتیاط مستحب راست نشستن بیسر بر داشتن از مهر کافی است هر -

 احکام سجده سهو

 ت ترتیبو همچنین رعای تعیین سبب وجوب سجده سهو
و یا اگر چند مورد از موجباات بارای او    آیا بر نماز گزار واجب است که سبب وجوب سجده سهو را در نیت معین کند

 0؟اتفاق افتاده است ترتیب را رعایت کند

 واجب نیست. سبب و رعایت ترتیبتعیین  -

 5ترک عمدی یا سهوی سجده سهو
 حکم ترک عمدی یا سهوی سجده سهو چیست؟

 یاطبنابر احت سیستانی:آیت اهلل ) کرده و یتمعص یاورد،زار سجده سهو را بعد از سالم نماز عمداً به جا ناگر نمازگ  -
فوراً انجام دهد و  یدآمد با یادشهر وقت  یاورد،هر چه زودتر آن را انجام دهد و چنانچه سهواً به جا ن ید، با(الزم

آیه اهلل  ،آیه اهلل سیستانی ،امام خامنه ایضرت امام، )ح نماز را دوباره بخواند. یستدر هر دو صورت، الزم ن
 (مکارم
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