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 الّرحيم   الّرمحن   للا   م  س  ب  

 أجزائها الّشّك يف الّصلوات و أحكام 
 ه( د الّسيستاين )مّد ظلّ الّسيّ   لفتاوى مساحة  وفقاً لرأي

 ات تعريف
 ئ كما هو. فيجب العمل ابلوظيفة الش رعية وفق ما ُعِلم.  : هو العلم واالعتقاد ابلش  اليقي  •
 . شرعا   يجب العمل وفقه ف ، فس واستقرارها بعدم حصول اخلالف. وهو كاليقني: هو سكون الن  االطمئنان •
 ، فيجب العمل وفقه.  شرعا   يُعترب كاليقنيو : هو رجحان أحد طَرََف النقيض. الّظنّ  •
 . : هو ترد د الذهن بني طَرََف النقيض سلبا  وإجيااب  بال رجحان ألحدمها على اآلخر الّشكّ  •

 شكوك ال اعتبار هلا 
أي  شك  يطرأ َف ذهن املصل ي على صالته أو على جزء أو شرط من صالته وقد جتاوز ذلك اجلزء أو الش رط أو سل م من   •

من شك  َف الفاحتة وهو َف السورة، أو َف الركوع وقد هوى إىل السجود، أو شك  َف السجود  صالته، فال يعتين بشك ه. فمثال   
إذا كان  خبالف ما    . ر وقد غربت الشمس، ففي مجيع تلك الصور ال يعتين بشك هشك  َف أداء العص   ، أو  وهو َف التشه د

ابلشك  فيأيت ابملشكوك فيه، كمن شك  َف القراءة قبل أن يهوي إىل  الحق فيحيئنذ جيب االعتناء الشك  قبل أن يدخل َف ال 
 أو َف الركوع قبل أن يهوي إىل السجود، أو َف السجود أو َف التشه د.   ،الركوع 

َف    ال متضي عليه ثالث صلوات إال  ويشك  َف واحدة منها ال اعتبار بشك ه. وكثي الش ك  هو الذي    والوسواسي   الشك    ي ثك •
وإذا اعتىن بشك ه  .  رائطكعات أم َف األفعال أم َف الش  ك  َف عدد الر  بشك ه سواء كان الش  عدم االعتناء  ووظيفته    .مورد معني  

 هل جيب على كثي الش ك استخدام وسيلة عد  ما لضبط صالته؟ كال، ال جيب.  و  أمث وبطلت صالته. 

 الة بطلة للصّ شكوك م  
 تبطل الص الة إذا أد ى الش ك  إىل عدم معرفة عدد الر كعات املشكوك فيها.  •
 .  ابعي ة الر  الصلوات ن األُوليني مِ عدد ركعات صالة الفجر أو املغرب أو َف شك  تبطل الص الة إذا  •
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 الّشكوك املعتربة يف ركعات الّصالة 
  تكون الش كوك َف ركعات الص الة معتربة وميكن معاجلتها ما إذا تطرأ َف ذهن املصل ي بعد حتق ق أداء الر كعتني األوليتني من الص لوات 

 شك ه فهو خمي  بني: شك  املصل ي واستقر   الرابعية. فإذا 

اإلتيان   - فاألحوط وجواب  -إن استأنف و . جيز له ذلكيستلزم حمذور فوات الوقت وإال  مل  إذا مل  . )نفها أ ستيو  الص الة  طعأن يق  •
 أو  ويستأنف(.  أبحد القواطع كاالستدابر مثال  

 ر: وَ وهي على تسع صُ  ، كوكالش  أن يعاجل  •
 احلكم  الوضعية  الصورة  

بعد الدخول َف السجدة   ٣و  ٢بني  ١
 الثانية من الركعة الثانية 

الثالث، وأييت ابلرابعة، ويتم  صالته، مث  حيتاج بركعة قائما   يبين على 
 على األحوط وجواب  

يبين على األربع، ويتم  صالته، مث حيتاط بركعة قائما  أو ركعتني   َف أي  موضع من الصالة    ٤و  ٣الشك  بني  ٢
 جالسا . 

بعد الدخول َف السجدة     ٤و  ٢الشك  بني  ٣
 صالته، مث حيتاط بركعتني من قيام يبين على األربع، ويتم    األخية

 ٤و  ٣و  ٢الشك  بني  ٤
بعد الدخول َف السجدة  

 يبين على األربع، مث حيتاط بركعتني من قيام وركعتني من جلوس  األخية

 ٥و  ٤الشك  بني  ٥
بعد الدخول َف السجدة  

 يبين على األربع، ويتم  صالته، مث  يسجد سجديت الس هو  األخية

 يهدم، يبين على األربع، مث حيتاط بركعة من قيام  حال القيام  ٥و  ٤الشك بني  ٦

 يهدم، ويتم  صالته، مث حيتاط بركعتني من قيام  حال القيام  ٥و  ٣الشك  بني  ٧

 يهدم، ويتم  صالته، مث حيتاط بركعتني من قيام وركعتني من جلوس  حال القيام  ٥و  ٤و  ٣الشك  بني  ٨

يهدم، يبين على األربع، مث حيتاط بركعة من قيام، ويسجد سجدة   القيام حال  ٦و  ٥الشك  بني  ٩
 السهو
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 حتياط مالحظات حول صالة اال
كبي لإلحرام، وقراءة  فال بُدَّ فيها من الني ة، والت    . رائطالة األصلي ة من األجزاء والش  يعترب َف صالة االحتياط ما يعترب َف الص   •

  . سليم، واألحوط لزوما  أن خيفت َف قراءة الفاحتة وإن كانت الصالة األصلي ة جهري ة شه د، والت  جود، والت  كوع، والس  الفاحتة، والر  
 ختل ل املناَف بينها وبني الصالة فاألحوط لزوما  إعادة الصالة وال حاجة معها إىل صالة االحتياط.   فإن  ورة، وال جتب فيها الس  

ن وجوب ضم  الناقص  ن سلَّم على النقص سهوا  مِ صالة االحتياط جرى عليه حكم مَ   روع َفالة قبل الش  إذا تبني  نقص الص   •
كان تبني     فإن    ،الم الزائد على األحوط لزوما ، وإن تبني  ذلك َف أثناء صالة االحتياط ألغاهاهو للس  واإلتيان بسجديت الس  

الة وعدم االكتفاء  كان بعده فاألحوط لزوما  إعادة الص  ولو    ، كوع أمت  ما نقص مت صال  واجتزأ بهخول َف الر  قص قبل الد  الن  
 . تميمابلت  

 قضاء األجزاء املنسّية 
َف  وجب عليه العودة واإلتيان هبا. وإن كان قد دخل )كالركوع مثال (  وانتبه قبل الدخول َف ركن الحق   سجدة واحدة إذا نسي املصلي 

على األحوط وجواب . كما أن     أي ٍّ من مبطالت الصالة، وقبل حدوث  من الصالةفور انتهائه  جدة  ركن الحق وجب عليه قضاء الس  
 قضاء سجدة السهو ال حتتاج إىل تشهد وتسليم.  

دخل َف ركن    وجب عليه العودة واإلتيان به. وإن كان قد  (كالركوع مثال  وانتبه قبل الدخول َف ركن الحق )   التشهد إذا نسي املصلي  
 كما أن  قضاء التشهد ال حيتاج إىل تسليم.   بعد الصالة.قضاؤه استحبااب    فاألحوطالحق 

 هو سجود السّ 
 جيب أداء سجَديَت الس هو َف املواضع الت الية: 

 للكالم ساهيا  على األحوط وجواب   (1
 للس الم َف غي حمل ه على األحوط وجواب   (2
 للش ك  بني األربع واخلمس أو ما حبكمه كما تقد م  (3
 الت شه دلنسيان  (4
إذا ما علم ولو إمجاال  بعد الص الة أن ه زاد َف الص الة أو نقص مع كون صالته حمكومة ابلص حة، فيصلي سجديت الس هو على   (5

 األحوط لزوما  
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ع الرأس  : سجداتن متواليتان، جتب فيه ني ة القربة. مث  الس جود على ما يصح  الس جود عليه على األحوط لزوما . والت شهد بعد رفوكيفيته 
لذكر  من الس جدة الث انية. مث  الت سليم. )ال جيب التكبي فيه، ولكن األحوط استحبااب  مراعاة مجيع ما يعترب َف سجود الصالة، واإلتيان اب

 وصورته "بسم هللا وابهلل، الس الم عليك أي ها الن يب ورمحة هللا وبركاته"(. 

 


