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بسم اهلل الرمحن الرحمی
 شماره پرسش21 :

تاريخ پرسش1396/3/27 :

سالم بر ياران خدا و خليفه حق
شک ّیات نماز چیست؟ ّ
سؤال بنده اين است که احکام ّ
شک در كدام جزئيات نماز مبطل است و اگر
ّ
شک در شماره ركعات بود چه كار بايد كرد؟
 پاسخ به پرسش شماره21 :

تاريخ پاسخ به پرسش1396/4/3 :

وا ْع ُب ْد َر َّبكَ
عبادت خداوند با شک کافی نیست ،بلکه به یقین نیاز دارد؛ چنانکه فرموده استَ :
َح َّتى ٰ َي�أْتِ َيكَ الْ َي ِقي ُن( حجر)99 /؛ «و پروردگارت را عبادت کن تا آن گاه که یقین تو را برسد»؛ با
توجه به اینکه اشتغال یقینی ،برائت یقینی میطلبد و با این وصفّ ،
شک در نماز باید به صورتی
ّ
مدیریت شود که یقین به امتثال امر خداوند حاصل شود و آن به صورت زیر ممکن است:
أّ .
شک در اعمال نماز
اگر در انجام عملی از اعمال نماز مانند قرائت یا رکوع یا سجود شک کند ،به این معنا که نداند
آن را انجام داده است یا نه ،هرگاه به عمل بعدی منتقل نشده باشد ،بنا بر اصل عمل کند؛ به این
معنا که آن را انجام دهد؛ زیرا اصل این است که آن را انجام نداده است و هرگاه به عمل بعدی
منتقل شده باشد ،بنا بر ظاهر عمل کند؛ به این معنا که آن را انجام ندهد؛ زیرا ظاهر این است
که آن را انجام داده است و به خاطر ّ
شک بعدی از یقین قبلی دست برداشته نمیشود؛ چنانکه
یکی از یارانمان ما را خبر داد ،گفت:

راء ِة َو ُه َو را ِک ٌعَ ،فقا َلَ :ق ْد َق َر�أ َو َس�ألْ ُت ُه َعنِ
َ
«س�ألْ ُت الْ َم ْن ُصو َر َعنِ ال َّر ُج ِل َیشُ كُّ ِفي الْ ِق َ
ساجدٌَ ،فقا َلَ :ق ْد َر َک َع َو َس�ألْ ُت ُه َعنِ ال َّر ُج ِل َیشُ كُّ فيِ
ال َّر ُجلِ َیشُ كُّ ِفي ال ُّرکُو ِع َو ُه َو ِ
الس ُجو ِد َفلا َی ْدرِي َه ْل َس َج َد ِ
سَ ،فقا َلَ :ی ْس ُج ُد َحتّیٰ َی ْس َت ْی ِق َن
ُّ
واح َد ًة �أ ِم ا ْث َن َت ْینِ َو ُه َو جالِ ٌ
ِف»؛ «از منصور دربارهی مردی پرسیدم که در قرائت شک
َو لا َیقُو ُم شاکّاً َو لا َی ْن َصر ُ

میکند ،در حالی که به رکوع رفته ،پس فرمود :قرائت کرده است و از او دربارهی
مردی پرسیدم که در رکوع شک میکند ،در حالی که به سجده رفته ،پس فرمود:
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رکوع کرده است و از او دربارهی مردی پرسیدم که در سجده شک میکند ،پس
نمیداند که آیا یک سجده کرده است یا دو سجده ،در حالی که نشسته است ،پس
فرمود :سجده میکند تا یقین کند و با شک بر نمیخیزد و سالم نمیدهد».
بّ .
شک در رکعات نماز
 . 1اگر در تعداد رکعات نماز شک کند ،به این صورت که نداند سه رکعت خوانده است یا چهار
رکعت ،بنا را بر کمتر بگذارد و رکعتی که میترسد نخوانده باشد را بخواند و سپس سالم بدهد؛
چراکه کمتر قدر متیقّن از نماز و بیشتر مشکوک است و مقتضای استصحاب و احتیاط عقلی
بنا نهادن بر قدر متیقّن به جای مشکوک است و با این وصف ،بنا نهادن بر مشکوک به جای
قدر متیقّن عقالیی نیست و این روایت رسیده از رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم (مص ّنف
عبد الرزاق ،ج ،2ص305؛ مص ّنف ابن أبی شیبه ،ج ،1ص477؛ مسند أحمد ،ج ،1ص 190و ج،3
ص83؛ صحیح مسلم ،ج ،2ص84؛ سنن ابن ماجه ،ج ،1ص381؛ سنن أبی داود ،ج ،1ص231؛
سنن الترمذی ،ج ،1ص246؛ سنن النسائی ،ج ،3ص )27و یکی از دو روایت رسیده از اهل بیت
است (ابن بابویه ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص351؛ طوسی ،اإلستبصار ،ج ،1ص375؛ فیض
کاشانی ،الوافی ،ج ،8ص )986که نظر علی ،ابو بکر ،عمر ،ابن مسعود ،مالک ،شافعی و جمهور
مسلمانان دانسته شده (شوکانی ،نیل األوطار ،ج ،3ص )140و نظر شریف مرتضی از شیعه
(الناصر ّیات ،ص )249و نظر منصور هاشمی خراسانی است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر
داد ،گفت:

«س�ألْ ُت الْ َم ْن ُصو َر َعنِ ال َّر ُج ِل َیشُ كُّ ِفي َصلاتِ ِه َفلا َی ْدرِي �أثَلاثاً َصلّی ٰ �أ ْم �أ ْر َبعاً،
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
َفقا َلَ :ی ْبني َع َلی ال َیقینِ َف إِ� َّن ال َمشْ ُکو َك فیه لَ ْیس بِشَ ْيء ،قُ ْل ُتَ :و ما تُرِی ُد م َن ال َیقینِ ؟
قا َلَ :ی ْب ِني َع َلی الث ِ
َّلاث َف َی ْر َک ُع َر ْک َع ًة �أخْ ری ٰ ثُ َّم َی ْس ُج ُد َس ْج َد َت ْينِ َب ْع َد �أ ْن ُی َسلِّ َم َف إِ� ْن
َتان نا ِف َل ًة َو �إِ ْن کان َْت َصلا ُت ُه ِ
الس ْجد ِ
ناق َص ًة کان َِت
کان َْت َصلا ُت ُه تا َّم ًة کان َِت ال َّر ْک َع ُة َو َّ
َتان ُت ْر ِغ ِ
الس ْجد ِ
مان الشَّ ْیطانَ»؛ «از منصور دربارهی مردی
ال َّر ْک َع ُة َتما َم َصلاتِ ِه َو َّ
پرسیدم که در نماز خود شک میکند ،پس نمیداند که آیا سه رکعت خوانده
است یا چهار رکعت ،پس فرمود :بنا را بر یقین میگذارد؛ چراکه مشکوک چیزی
محسوب نمیشود ،گفتم :مقصودتان از یقین چیست؟ فرمود :بنا را بر سه رکعت
میگذارد ،پس یک رکعت دیگر میخواند و سپس دو سجده بعد از اینکه سالم داد
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به جای میآورد ،پس اگر نمازش کامل بوده باشد ،یک رکعت و دو سجده نافلهای
بوده است و اگر نمازش ناقص بوده باشد ،یک رکعت مک ّمل نمازش بوده است و
دو سجده شیطان را خوار میکند»!
با این حال ،روایت دیگر از اهل بیت آن است که شک کننده در رکعات نماز ،بنا را بر
بیشتر میگذارد و سالم میدهد و از باب احتیاط ،رکعت یا رکعاتی که میترسد نخوانده باشد
را میخواند؛ چراکه با این شیوه ،اگر بیشتر خوانده باشد ،نماز خود را به درستی تمام کرده و
نماز بعدی برای او نافله است و اگر کمتر خوانده باشد ،کمبود آن با نماز بعدی جبران میشود
و این نظر مشهور شیعه است که مستلزم نقصان محتمل نماز است ،در حالی که نظر دیگر
مستلزم زیادت محتمل نماز است و تردیدی نیست که زیادت و نقصان نماز هر دو در حال تع ّمد
مبطل آن هستند ،ولی در حال خطا و نسیان زیادت محتمل از نقصان محتمل بهتر است؛
توجه به اینکه خداوند امر به خواندن چهار
زیرا مستلزم یقین به امتثال امر خداوند است؛ با ّ
رکعت کرده و کسی که احتما ًال پنج رکعت خوانده ،یقین ًا چهار رکعت را خوانده و امر خداوند
توسط او از آن حیث که به سبب خطا و نسیان بوده،
را امتثال کرده و خواندن رکعت پنجم ّ
ٰ
اح ِفي َما �أخْ َط�أْتُ ْم بِ ِه َولَ ِك ْن
س َع َل ْي ُك ْم ُج َن ٌ
شایستهی عفو است؛ چنانکه خداوند فرموده استَ :
ولَ ْي َ
َت قُلُو ُب ُك ْم ۚ َوكَا َن اللَّ ُه َغفُو ًرا َر ِحي ًما( أحزاب)5 /؛ «و بر شما گناهی در کاری که به
َما َت َع َّمد ْ
خطا کردید نیست ،ولی در کاری است که دلهاتان تع ّمد داشته و خداوند آمرزندهای مهربان
ف اللَّ ُه نَ ْف ًسا �إِ َّلا ُو ْس َع َها ۚ لَ َها َما ك ََس َب ْت َو َع َل ْي َها َما ا ْك َت َس َب ْت ۗ
است» و فرموده استَ  :لا ُي َكلِّ ُ
َر َّب َنا َلا تُ َؤ ِ
اخ ْذنَا �إِ ْن ن َِسي َنا �أ ْو �أخْ َط�أْنَا ۚ( بقره)286 /؛ «خداوند کسی را جز به قدر توانش تکلیف
نمیکند ،برای او چیزی است که کسب کرده و بر عهدهی او چیزی است که کسب کرده
است ،پروردگارا! ما را مؤاخذه نکن اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم» ،ولی کسی که احتما ًال
سه رکعت خوانده ،احتما ًال چهار رکعت را نخوانده و امر خداوند را امتثال نکرده و نخواندن رکعت
توسط او از آن حیث که بر خالف استصحاب و احتیاط عقلی بوده ،ممکن است شایستهی
چهارم ّ
عفو نباشد و این به معنای رجحان بنا نهادن بر کمتر نسبت به بنا نهادن بر بیشتر است؛ چنانکه
یکی از یارانمان ما را خبر داد ،گفت:

«س ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصو َر َیقُو ُلَ :م ْن شَ كَّ ِفي َصلاتِ ِه َف ْل َی ْبنِ َع َلی الْ َی ِقینِ َف إِ� َّن ال ِّزیا َد َة َخ ْی ٌر ِم َن
َ
ال ُّن ْق ِ
صان ،قُ ْل ُت� :إِ َّن َم ْن ِع ْندَنا َیقُولُو َن َی ْب ِني َع َلی ا ْل� أ ْک َثرِ ،قا َل :لا َی ْب ِني َع َلی الشَّ كِّ َو لا
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َی ْع َت ُّد بِ ِه َول ٰ ِک ْن َی ْب ِني َع َلی الْ َی ِقینِ َو ُی ِت ُّم َع َل ْی ِه ،قُ ْل ُت� :إِنَّ ُه ْم َی ْر ُوو َن ٰذلِكَ َع ْن �أ ْه ِل الْ َب ْی ِت ،قا َل:
ن َْح ُن �أ ْع َل ُم ِم ْن ُه ْم بِ�أهْلِ الْ َب ْی ِت َولَ ْو َر َج ُعوا �إِلَ ْینا لَ َعلَّ ْمنا ُه ْم»؛ «شنیدم منصور میفرماید :هر
کس در نماز خود شک کند باید بنا را بر یقین بگذارد؛ چراکه زیادت از نقصان بهتر
است ،گفتم :کسانی که نزد ما هستند میگویند بنا را بر بیشتر میگذارد ،فرمود :بنا را
بر شک نمیگذارد و به آن اعتنایی نمیکند ،بلکه بنا را بر یقین میگذارد و با آن تمام
میکند ،گفتم :آنان این را از اهل بیت روایت میکنند ،فرمود :ما از آنان به اهل بیت
داناتریم و اگر به ما رجوع کنند به آنان میآموزیم».

 . 2اگر در تعداد رکعات نماز شک کند ،به این صورت که نداند دو رکعت خوانده است یا چهار
رکعت ،بنا را بر کمتر بگذارد و دو رکعتی که میترسد نخوانده باشد را بخواند و سپس سالم بدهد
و ظاهر آن است که نیازی به دو سجده بعد از سالم نیست؛ زیرا بنا بر قاعدهی مذکور در گفتار
منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی ،اگر نمازش کامل بوده باشد ،دو رکعت نافلهای بوده
است و اگر نمازش ناقص بوده باشد ،دو رکعت مک ّمل نمازش بوده است ،ولی بنا بر روایتی بهتر
است که دو سجده را به جای آورد (مسند أحمد ،ج ،2ص284؛ صحیح البخاری ،ج ،2ص67؛
صحیح مسلم ،ج ،2ص82؛ سنن ابن ماجه ،ج ،1ص380؛ سنن أبی داود ،ج ،1ص229؛ سنن
الترمذی ،ج ،1ص249؛ کلینی ،الکافی ،ج ،3ص354؛ ابن بابویه ،من ال یحضره الفقیه ،ج،1
ص ،)350یا نماز خود را اعاده کند (طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،2ص.)186
 . 3اگر در تعداد رکعات نماز شک کند ،به این صورت که نداند چهار رکعت خوانده است یا پنج
رکعت ،دو سجدهی سهو به جای آورد ،تا بنا بر قاعدهی مذکور در گفتار منصور هاشمی خراسانی
حفظه اهلل تعالی ،اگر چهار رکعت خوانده باشد ،رکعت پنجم با دو سجدهی سهو نافلهای باشد.
 . 4اگر در تعداد رکعات نماز شک کند ،به این صورت که نداند چند رکعت کمتر خوانده است یا
بیشتر ،نماز را اعاده کند؛ زیرا ّ
شک دائر میان بیش از دو احتمال به این صورت که نداند یک رکعت
یا دو رکعت یا سه رکعت خوانده ،یا نداند دو رکعت یا سه رکعت یا چهار رکعت خوانده یا نداند یک
رکعت یا دو رکعت یا سه رکعت یا چهار رکعت خواندهّ ،
شکی غیر عادی است که جز با تقصیر در نماز
پدید نمیآید و از این رو ،خطا و نسیانی در حکم تع ّمد است که شایستهی عفو محسوب نمیشود و
با این وصف ،چارهای از اعادهی نماز نیست؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد ،گفت:
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«س ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصو َر َیقُو ُلَ :م ْن لَ ْم َی ْد ِر أ� ثِ ْن َت ْینِ َصلّیٰ أ� ْم ثَلاثاً َف ْل َی ْج َع ْلها ثِ ْن َت ْینِ َو َم ْن لَ ْم
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ّ
ّ
ً
ً
ً
ً
ً
َ
َ
أ
أ
أ
أ
أ
ْ
َی ْد ِر �أ ثَلاثا َصلی ٰ � ْم � ْر َبعا فل َی ْج َعلها ثَلاثا َو َم ْن ل ْم َید ِر � � ْر َبعا َصلی ٰ � ْم َخ ْمسا فل َی ْج َعلها
الس ْهوِ ،قُ ْل ُتَ :ف َم ْن لَ ْم َی ْد ِر �أ ثِ ْن َت ْینِ َصلّی ٰ �أ ْم ثَلاثاً �أ ْم �أ ْر َبعاً؟ قا َل:
�أ ْر َبعاً َولْ َی ْس ُج ْد َس ْج َد َت ِي َّ
ُی ِعیدُ»؛ «شنیدم منصور میفرماید :هر کس نداند که آیا دو رکعت خوانده است یا سه
رکعت ،باید آن را دو رکعت قرار دهد و هر کس نداند که آیا سه رکعت خوانده است یا
چهار رکعت ،باید آن را سه رکعت قرار دهد و هر کس نداند که آیا چهار رکعت خوانده
است یا پنج رکعت ،باید آن را چهار رکعت قرار دهد و باید دو سجدهی سهو به جای
آورد ،گفتم :هر کس نداند که آیا دو رکعت خوانده است یا سه رکعت یا چهار رکعت
چطور؟ فرمود :اعاده میکند».

مگر اینکه به اقتضای پیری یا بیماری دچار ضعف حافظه و تمرکز باشد؛ چراکه در این صورت،
معذور است و مکلّف به اعاده نیست و میتواند بنا را بر کمتر بگذارد و نماز خود را کامل کند؛
چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد ،گفت:

«س�أ ْل ُت ا ْل َم ْن ُصو َر َع ْن َر ُجلٍ َیشُ كُّ ِفي َصلاتِ ِه َحتّیٰ لا َی ْدرِي َک ْم َصلّیَٰ ،فقا َلُ :ی ِعی ُد
َ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ْ
ٰ
َحتّی ٰ َی ْس َت ْیق َن ،قُل ُت� :إِنَّ ُه ُم ْب َت ًلی بِذلكَ لا ُی َصلِّي َصلا ًة �إِلا َو َیشُ كُّ فیها ،قا َل :هذا م ْن
َع َم ِل الشَّ ْي ِ
ض ِفي َصلاتِ ِه»؛ «از منصور دربارهی مردی پرسیدم
طان َفلا َی ْع َت ُّد بِشَ ِّک ِه َولْ َی ْم ِ

که در نماز خود شک میکند ،تا جایی که نمیداند چند رکعت خوانده است ،فرمود:
اعاده میکند تا یقین پیدا کند ،گفتم :او به آن گرفتار است ،هیچ نمازی را نمیخواند
مگر اینکه در آن شک میکند ،فرمود :این از کار شیطان است ،پس به ّ
شک خود
اعتنا نکند و به نماز خود ادامه دهد».
 . 5اگر در دو رکعت اول نماز شک کند ،بهتر است که نماز را اعاده کند ،بلکه وجوب اعادهی
شک در دو رکعت اول نماز ،ممکن است ّ
آن در این صورت بعید نیست؛ چراکه ّ
شکی غیر عادی
باشد که با تقصیر در نماز پدید میآید و از این رو ،بعید نیست که خطا و نسیانی در حکم تع ّمد
باشد و شایستهی عفو محسوب نشود و با این وصف ،احتیاط در اعادهی نماز است؛ خصوص ًا با
توجه به اینکه دو رکعت اول نماز ،اصل آن محسوب میشوند و اه ّم ّیت بیشتری دارند و با این
ّ
وصفّ ،
شک در آنها میتواند مانع از یقین به امتثال امر خداوند باشد؛ چنانکه یکی از یارانمان
ما را خبر داد ،گفت:
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احکام نماز

«س ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصو َر َیقُو ُلَ :م ْن شَ كَّ ِفي َصلاتِ ِه َف ْل ُی ِت َّمها �إِلّا �أ ْن َیشُ كَّ ِفي ال َّر ْک َع َت ْینِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
الصلاة َو لا َی ْن َبغي ل� أ َحد �أ ْن َیشُ كَّ فی ِهما َو َی ْن َبغي ل َم ْن َیشُ كُّ فی ِهما �أ ْن
ا ْل� أ َّولَ َت ْینِ َف إِ�نَّ ُهما �أ ُّم َّ
الصلاةَ»؛ «شنیدم منصور میفرماید :هر کس در نماز خود شک کند باید آن
ف َّ
َی ْس َت�أْنِ َ

را کامل کند ،مگر اینکه در دو رکعت اول شک کند؛ چراکه آن دو بنیاد نماز هستند
و برای کسی شایسته نیست که در آن دو شک کند و برای کسی که در آن دو شک
میکند شایسته است که نماز را از سر بگیرد».
اینها احکام شک در نماز بر مبنای قواعد عقلی و شرعی هستند.

*

لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق
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