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  مقدمه 
در پايان نماز با سالم دادن از آسمان فرود آمده در  .پيوندد نماز گزار با تكبير االحرام از خلق بريده و به خالق مي

  .سالم مي كند) ع( و امامان معصومتهسپس به همة انبياء و اوصيا گذش) ص(ابتدا به پيامبر 
  .كند آنگاه بر مؤمنان همراه خود سالم مي. در دين اسالم خود را با بندگان صالح خدا پيوند مي دهد

 - نيت، تكبير، قيام، قرائت، ركوع، سجود و تشهد–گذشته به بحث و بررسي اجزاء واجب نماز هاي  درسمباحث 
  . گذشت

  . ست كه مباحث اين جلسه را با طرح احكام آن شروع خواهيم كردآخرين جزء واجب نماز ا» تسليم«
دو صيغه . از نماز خارج شده و تمام چيزهائي كه براي او حرام شده بود، مباح خواهد شد» سالم«نمازگزار با دادن 

  . ها مخير است ذكر شده است كه مكلف در بيان هر كدام از آن» سالم«براي 
بررسي ادلّة و با . است كه در اين درس به طرح مستندات آن خواهيم پرداخت» تسليم«مطالب مذكور از اهم احكام 

  . آن بحث در اجزاء واجب نماز را به پايان خواهيم رساند
در پايان اين درس اهم مسائل و احكام . يكي ديگر از ابواب قابل توجه در باب صالت، احكام شكيات نماز است

  .  و نقد و بررسي آن را در جلسات بعدي دنبال خواهيم نمودشكيات نماز را مطرح خواهيم كرد
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  متن عربي 
 التسليم

  .نها و تحلّ منافياتهاعو به يتحقّق الخروج . و هو آخر أجزاء الصالة
تحقق به و بأيهما بدأ . السالم علينا و على عباد اللّه الصالحين، السالم عليكم و رحمة اللّه و بركاته: و له صيغتان

  .رافاالنص
  :و المستند في ذلك

سمعت أبا عبد اللّه عليه «:  و يدل عليه موثق أبي بصير-و قيل باستحبابه - فهو المشهور،  اما وجوب التسليم-1
فليخرج فليغسل أنفه ثم : قال. السالم يقول في رجل صلّى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف

  .و غيره»  التسليمليرجع فليتم صالته فان آخر الصالة
فهو المشهور بين المتأخرين، و يقتضيه الجمع بين  و تحقق االنصراف بما بدأ به منهما، و أما التخيير في صيغة التسليم

كل ما ذكرت اللّه عزّ و جلّ به و النبي صلّى اللّه عليه و آله فهو : قال أبو عبد اللّه عليه السالم«: صحيحة الحلبي
و موثقة الحضرمي عن أبي عبد اللّه . »السالم علينا و على عباد اللّه الصالحين فقد انصرفت:  قلتو ان. من الصالة
السالم عليك أيها النبي و رحمة اللّه :  قل،تسلّم واحدة و ال تلتفت: فقال. قلت له إني اصلّي بقوم«: عليه السالم

  » ...و بركاته، السالم عليكم 
 أحكام الشكوك

  .ه للصالة في الوقت يلزمه فعلها دون ما لو شك في خارجهمن شك في ادائ
  .و الشاك في جزء أو شرط بعد الفراغ ال يلتفت

  .و الشاك في فعل بعد الدخول في غيره يبني على تحقّقه، و إذا كان قبله يأتي به
  .و الشاك في صحة المأتي به يبني على الصحة و ان لم يدخل في غيره

  .ت من الثنائية و الثالثية و األوليتين من الرباعية مبطل لهاو الشك في عدد الركعا
و الشاك بين االثنتين و الثالث من الرباعية بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة األخيرة يبني على الثالث و يحتاط بركعة 

  .قائما أو بركعتين جالسا
  .و الشاك بين الثالث و األربع يبني على األربع و يحتاط كذلك

  .لشاك بين الثنتين و األربع بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة األخيرة يبني على األربع و يحتاط بركعتين من قيامو ا
و الشاك بين الثنتين و الثالث و األربع بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة األخيرة يبني على األربع و يحتاط بركعتين من 

  .قيام و ركعتين من جلوس



١٠٢١٣٢٢ 
 

١٧  
 ))يه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآل((

٣

و اذا كان شكّه . ع و الخمس بعد ذكر السجدة األخيرة يبني على األربع و يسجد سجدتي السهوو الشاك بين األرب
  .المذكور حالة القيام يجلس و يطبق حكم الشاك بين الثالثة و الرابعة

  .و الظن بعدد الركعات بحكم اليقين بخالفه في االفعال فانه بحكم الشك
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1تسليم  

                                                 
  .است گزاران نماز همه و صالح بندگان، )آلهصلي اهللا عليه و  (اكرم بر پيامبر فرستادن و درود سالم نماز، مرحله نيآخر. 1
  .است آن از خروج اجازه» سالم« نماز و به ورود اجازه» االحرام رةيتكب«

  :كرد اشاره موارد زير به توان يم» سالم« فلسفه و حكمت درباره
 كند يم احساسدهد،   ميسالم خودش و بر صالح بندگان و مؤمنان همه به نماز سالم در يوقتزگزار نما:  مسلمانانيهمدل و يگانگي احساس. 1
 .كند يم يهمبستگ احساس نيزم يجا خدا، در هر مردان و با است اسالم بزرگ امت از آحاد يكي و ستين تنها كه

 . خداوندمقدس نام ـ 2 تيتح  ـ درود و1: است مشترك دو معنا انيم در سالم واژه:  از خداخواستن امان2.

 و يسالمت پروردگار، اذن به نمازگزار كه است نيا از هيكنا و اشاره ؛ دوم يمعنا اساس بر يول؛ است روشن نماز يها سالم يمعنا، اول يمعنا طبق
  .زند  ميتفأل مؤمنان يبرا را عذاب از امن

 نماز را در اگريعني » است امان، ينماز در آخر هر سالم يمعن ؛ »االمانٍ   صالةّ كلدبر  يف السالم يمعن«: فرمايد مي) السالمعليه (صادق امام چنانكه
 . خواهد بودامان در آخرت يبالها آورد از يجا به است خاضع قلبش كه يحال

 همه براي خود و خواستن رحمتاز خدا » بركاته و اهللا رحمة و كميعل السالم« يمعنادر : فرمايد مي) السالمعليه ( علي امام:  الهيرحمت جلب3.
 »است امتيق عذاب از شدن منيا سبب خود نيا كه، است بندگان

 داده انجام يخوب به نماز را سالم يخواه يم و اگر است خدا يها اسم از يكي، سالم«: ت اسفرموده) السالمعليه ( صادق امام: ياله نام يآورياد . 4
    .» نياالييگناه ظلمت به را ها آن و يدار نگه سالم را عقلت و قلب و نيد و يسبتر بايد از خدا پس، يكن را ادا شيمعناو 
 از كه كند يم نيتلق خود به بار پنج روز شبانه، در هر ينمازگزار هر كه است نيا نماز ثمراتها و   از درسيكي: ها يستگيشا و ها يكين نيتلق. 5

، كند توجه جمله نيا يمعنا بهخواند، اگر   نماز ميكه يكس). نيالصالح عباداهللا يعل و  عليناالسالم (است خداوند ستهيشا و كوكارين بندگان
 كوكارانين به بيشتر چه نشود و خود را هر مرتكب خالف اعمال و نكند مخالفت نيتلق آن اميپ با كند يم يسعگيرد و   تأثير قرار ميتحت وجدانش

 . سازدكينزدالگو 

 صادق اماماز  :است شده نقل يتيروا، مطلب نيا نييتعدر . است آنان با يدوست و اظهار گان فرشت با ارتباط ينوع، سالم: گان فرشت با ارتباط. 6
نويسد، در   بد را مييكارها كه يملك: فرمود«؟ چپ به نهگرداند،   بر ميراست طرف به، نمازگزار رو سالم وقتپرسيدند، چرا در  السالمعليه 
  . » چپطرف نهشود،   ميداده سالم راست طرف به، ستين در او يبد و است خوب اش همه نماز چونو . است چپ طرف

 كه دهد يم نشان، دادن سالمنمازگزار با . است سعادت و بركت، خير و تيامن، يسالمت يخواستار، سالم: گرانيد با محبت و يدوستپيوند . 7
 تر مستحكم و هم بهها   قلبيكينزد باعث مسأله نيا.  را داردآنان يسالمت يزوآر همواره و است كوكارانين و خوبان همه رخواهيخدوستدار و 

  .استها  ها و برادري  دوستيشدن
امام رضا عليه السالم در بيان فلسفه اين كه چرا سالم تحليل نماز  :در مورد فلسفه سالم هاي آخر نماز، در روايات اشاراتي وجود دارد؛ از جمله

چرا خداوند سالم را تحليل نماز قرار داده و چرا به جاي آن، تكبير و تسبيح يا چيز ديگري قرار نداد؟ : از ايشان پرسيداست؟ در جواب كسي كه 
چون وقتي نمازگزار خواست شروع به نماز كند، كالم مخلوقين را بر خود حرام كرد و توجه به خدا و خالق كرد؛ اما تحليل نماز به كالم : فرمود

و به اين سر و معنا هم عرفاء اشاره كرده اند؛ از .  انتقال به طرف مخلوقين است و اولين چيزي كه انسان ها مي گويند سالم استمخلوقين است و
چون نمازگزار از مقام سجود كه سرّ سجود فناء است به خود آمد و حالت هوشياري به او دست داد و از حال : مي فرمايد) ره(جمله امام خميني 

ه حال حضور، رجوع كرد، به موجودات سالم مي دهد، سالم كسي كه از سفر و غيبت برگشته است، پس از اين رجوع، اول به نبي غيبت خلق ب
اكرم صلي اهللا عليه و آله و سلّم سالم مي دهد و بعد از آن، به اعيان ديگر موجودات و جميع مالئكه خدا و انبياء و مرسلين كه در اين سفر همراه 

كسي كه در نماز غايب از خلق نبوده و مسافر الي اهللا نبوده براي : بعد مي فرمايد... الم مي كند و سالمت آنها را از خدا تقاضا مي كند،او بودند س
و اگر در نماز كه حقيقت معراج است عروجي حاصل نشد و از بيت نفس خارج نشده ... او سالم حقيقت ندارد و جز لقلقة لسان چيزي نبوده

رموز نماز، . 399 ص، الصالة آداب. 395 ص، 5، ج، الحكمه زانيم. 162 ص، اسرار نماز، 90 ص، عةيالشر مصباح«: منابع .ي او نيستسالم برا
 .»83 ص
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نماز گزار با دادن سالم از حالت نماز . رود و به عنوان آخرين جزء آن به شمار مي ديگر از اجزاء نماز  يكي» تسليم«
  . شود  حالل مي خارج شده و چيزهائي كه در حال نماز براي او حرام شده بود،

در نماز ميان علماء اختالف وجود دارد و لكن مشهور از ايشان قائل به وجوب آن » سالم«در وجوب يا استحباب 
  . هستند

  فيت تسليمكي
 از حال نماز   كه نماز گزار با هر كدام سالم نماز را بيان كند،1در نماز دو صيغه مطرح شده است» سالم«براي ذكر 

  . باشد خارج شده و نيازي به سالم دوم نمي
  صيغة اول

   2»السالم علينا و على عباد اللّه الصالحين«
  دومصيغة 

  3»السالم عليكم و رحمة اللّه و بركاته«

                                                 
ق قول  و گفتن آن طب.گردد شود و موجب خروج از نماز نمى از توابع تشهد محسوب مى» السالم عليك أيها النّبى و رحمة اللّه و بركاته«عبارت . 1

 351/ 4) الصالة(مستند العروة . مشهور مستحب است

به همه بندگان » عباد اهللا الصالحين« هم به خود و هم به ديگر نمازگزاران سالم مي كند و با كلمه »علينا«در اين جمله نمازگزار به وسيله كلمه . 2
  :ي را جزء صالحين قرار داده از جملهصالحين چه كساني هستند؟ قرآن گروه هاي مختلف. شايستة خدا سالم مي كند

زكريا و يحيي و عيسي و الياس  و زكريا و يحيي و عيسي و الياس كل من الصالحين؛«: خداوند انبياء را جزء صالحين دانسته و فرموده: انبياء. الف
  .و در آيات ديگر نسبت به انبياء ديگر آنها را جز صالحين شمرده است» .جز صالحان هستند

خداوند كساني را كه به خدا و روز قيامت ايمان دارند و امر به معروف و نهي از منكر مي كنند و در كارهاي خير سرعت مي گيرند : نينمؤم. ب
و » «عونَ فِي الْخَيراتِ و أُولئِك مِنَ الصالِحِينَيؤْمِنُونَ بِاللَّهِ و الْيومِ اآلخِرِ و يأْمرُونَ بِالْمعرُوفِ و ينْهونَ عنِ الْمنْكَرِ و يسارِ«جزء صالحان مي داند، 

و كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام دادند آنها را در زمرة صالحان وارد » الَّذِينَ آمنُوا و عمِلُوا الصالِحاتِ لَنُدخِلَنَّهم فِي الصالِحِينَ
  »خواهيم كرد

. نيان دو گروهند، گروهي كه ايمان دارند و گروهي كه ايمان ندارند لذا بعضي از جنيان صالح و بعضي غير صالحنداز آنجا كه ج: جنيان مؤمن. ج
»ونَ ذلِكمِنَّا د ونَ والِحأَنَّا مِنَّا الص و اينكه در ميان ما افرادي صالح و افرادي غير صالحند» «و«.  

هم روي آن آمده كه » ال«تمام بندگان شايسته خدا مي شود چون اين كلمه، به صورت جمع آمده كه شامل » عباد اهللا الصالحين«پس بنابر اين كلمه 
 .كند، يعني هر كس كه صالح باشد چه انبياء باشند و چه مؤمنين انسي و چه مؤمنين جني، نمازگزار بر همه آنها سالم مي دهد داللت بر جميع مي

اين سالم ها خطاب به مالئكه : روايات مصاديقي از اين مخاطب را بيان فرموده اند از جمله گفته شده اما در ،در اين جمله مخاطب مبهم است. 3
در بعضي از روايات گفته شده كه اين سالم خطاب به تمام مالئكه و فرشتگان است و در بعضي آمده كه اين سالم ها به انبياء . موكل انسان هستند

سالم كرد ) و اهل بيت( از آن كه نمازگزار در سالم اول به خصوص رسول خدا صلي اهللا عليه و آله و سلّم بعد: الهي است و شايد هم بتوان گفت
و در سالم دوم به تمام نمازگزاران و تمام بندگان شايسته اعم از انبياء و مؤمنين انسي و جنّي و مالئكه سالم كرد در سالم سوم به صورت جمعي 

  .ه را مورد مخاطب خود قرار مي دهدبه همه آنها سالم مي دهد و هم
: پيامبر صلي اهللا عليه و آله و سلّم در مورد نماز خود در معراج مي فرمايد: تشريع سالم سوم در معراج به رسول خدا صلي اهللا عليه و آله و سلّم

 سر من صف كشيده اند خطاب به من چون به خود و اهل بيت خود صلوات فرستادم استقامت نمودم، ديدم فرشتگان و انبياء و مرسلين پشت
پس وحي رسيد سالم و تحيت منم، و تو و ذريه ات رحمت . السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته: بر ايشان سالم كن، پس گفتم: رسيد، اي محمد
  .و بركات هستيد
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  »تسليم«ليل وجوب د
   شهرت فتوائي

 البته ،اند باشد خصوصاً متاخرين از فقهاء به اين قول مايل شده در نماز قول مشهور فقهاء مي» سالم«واجب بودن 
   1.اند بعضي از علماء نيز فتواي به استحباب آن داده

  أبي بصيرموثقة 
خوانده بود و هنگامي كه بعد  مردي كه نماز صبح  بارةالسالم شنيدم كه در از امام صادق عليه«گويد كه  ابو بصير مي

شود و  از نماز خارج مي:  خون دماغ شده بود، فرمودند از دو ركعت نشسته بود، قبل از اين كه تشهد بخواند،
  . 2»كند زيرا سالم، پايان نماز است گردد و نمازش را تمام مي شويد سپس باز مي دماغش را مي

  3.آورند را به عنوان جزء آخر نماز به شمار مي» تسليم«شود حضرت  ايت مالحظه ميطور كه در اين رو همان
  و تحقق انصراف » تسليم«علت تخيير مكلف در 

  شهرت
 ادا اول صيغة با سالم هرگاه -شود مى محقّق نماز از خروج شده ياد فراز دو از هريك با كه -مشهور قول بنابر
  . است مستحب دوم صيغة ،شود

  روايات
  حلبي صحيحة 

                                                 
اند شايد منظور قائالن بـه اسـتحباب سـالم،     ادهبرخى احتمال د  . بسيارى قائل به وجوب هستند    . در وجوب و استحباب سالم نماز اختالف است        .1

در نتيجه، قول به استحباب بـا قـول بـه           .  باشد نه استحباب اصل سالم در نماز       - در صورت جمع بين صيغة اول و دوم        -استحباب صيغة دوم سالم   
  281 -278/ 10جواهر الكالم . وجوب منافات ندارد و اختالفى در مسئله نخواهد بود

 داشت كه در استفاده احكام از روايات نبايد گزينشي عمل نمود، به اين معني كه براي استخراج حكم يك موضوع بايد مجموع بايد توجه. 2
در » سالم«لذا در همين روايت كه البته مصنف براي اصل وجوب . ها حكم را استخراج نمود روايات و ادلّه را در نظر گرفت و با مالحظه همة آن

 بلكه بايد ادلّه ديگر و ، به همين يك روايت اكتفاء كرد نبايد»خون دماغ شدن در نماز«اد كرد بايد دقت كرد كه براي حكم نماز به آن استشه
لذا اگر به كتب فتوائي در خصوص حكم اين مسأله مراجعه كنيد مشاهده خواهيد كرد كه تفصيالت و شرائط . روايات ديگر را نيز مشاهده نمود

اند كه شخص بيني خود را تطهير كند و نماز را به   براي مثال فقهاء با توجه به ادلّة ديگر در صورتي اجازه داده.ده استخاصي براي آن ذكر ش
اند كه اگر خون دماغ كمتر  اتمام برساند كه عملي كه منافي با نماز است مانند از قبله برگشتن يا صحبت كردن از او سر نزند و يا بعضي قائل شده

 ولي در صورتي كه بيشتر از اين باشد و لباس يا بدن نمازگزار را آلوده كند باعث بطالن نماز .انگشت باشد موجب بطالن نماز نيستاز يك بند 
توانيد به  ، كه براي آگاهي از تفاصيل بيشتر آن ميتفصيل ديگري كه در اين مساله داده شده است در سعه و ضيق بودن وقت نماز است. خواهد بود

   .وضيح المسائل مراجع معظم تقليد مراجعه نمائيدرساله ت
 روى از آن ترك صورت در شود مى نماز بطالن موجب آن عمدى ترك تنها رو ازاين است؛ ركنى غير جزء -بودن جزء به قول بنابر - تسليم. 3

 بايد شود يادآور مواالت خوردن هم به از بلق نيز و -زدن حرف يا قبله به كردن پشت همچون -نماز با منافى عمل دادن انجام از قبل اگر سهو،
 باطل نماز اينكه در مواالت، خوردن هم به يا نماز منافى عمل دادن انجام از بعد تذكّر صورت در. است صحيح نمازش و نمايد تدارك را سالم
  .461/ 6 العروة ؛ مستمسك693/ 1) و حواشى(العروة الوثقى  .باشد مى اختالف نه، يا است الزم آن اعادة و شود مى
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 با هر ذكري كه خدا  و رسولش صلي اهللا عليه و آله را ياد كني، جزو نماز است و  :السالم فرمود امام صادق عليه«
  . »اي اگر بگوئي السالم علينا و علي عباد اهللا الصالحين از نماز خارج شده

  موثقة حضرمي
يك سالم  » : حضرت فرمود.جماعت قومي هستمالسالم عرض كردم من امام  گويد به امام صادق عليه حضرمي مي

 السالم عليك ايها النبي و رحمه اهللا و بركاته، السالم  :بده و به اطراف خودت توجه نكن و در سالم نماز بگو
  . 1»عليكم
 رساند كه نمازگزار با هر يك از دو شود، جمع ميان اين دو روايت ما را به اين نتيجه مي گونه كه مالحظه مي همان

را اداء » سالم نماز«تواند   مي»السالم عليكم و رحمة اللّه و بركاته« يا »السالم علينا و على عباد اللّه الصالحين«عبارت 
   »FG«.كند

  
  
  
  
  
  

  تطبيق
  التسليم

 سالم دادن

   .نها و تحلّ منافياتهاعو به يتحقّق الخروج . و هو آخر أجزاء الصالة
 حالل  شود و آنچه با نماز منافات داشت،  واسطة آن خروج از نماز محقق ميآخرين جزء نماز است و به» سالم«و 
  . شود مي

  . السالم علينا و على عباد اللّه الصالحين، السالم عليكم و رحمة الّله و بركاته: و له صيغتان
  . م و رحمة اللّه و بركاته السالم علينا و على عباد اللّه الصالحين، السالم عليك :و براي سالم نماز دو صيغه وجود دارد

  . تحقق به االنصرافو بأيهما بدأ 
  . شود و با هر كدام از اين دو صيغه شروع شود، خروج از نماز محقق مي

   :و المستند في ذلك
                                                 

 به منسوب كفايت به قول نه؟ يا كند مى كفايت» بركاته و اللّه رحمة و «ضميمة  بدون» عليكم السالم «گفتن آيا كه اختالف است دوم سالم دربارة. 1
 - 354/ 4) الصالة(ستند العروة م. »بركاته و اللّه رحمة و «اضافة وجوب. 2 .»اللّه رحمة و «اضافة وجوب. 1 :است قول دو آن، مقابل. است مشهور

355 

  

  م                       احكا
  » سالم نماز«          و ادلّة احكام

  . موثقة أبي بصير: آخرين جزء واجب نماز» سالم«. 1

  .  صحيحة حلبي :و خروج از نماز» السالم علينا و علي عباد اهللا الصالحين«جواز ذكر سالم با . 2

  .  موثقة حضرمي :و خروج از نماز»  بركاتهالسالم عليكم و رحمه اهللا و«جواز ذكر سالم با . 3

  . جمع ميان روايات: تخيير مكلف در ذكر هر يك از دو سالم و خروج از نماز. 4
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٨

  »سالم«مستندات احكام 
   -و قيل باستحبابه -فهو المشهور، اما وجوب التسليم. 1
  -اند  و بعضي نيز قائل به استحباب آن شده-هاست به دليل قول مشهور فق» سالم«اما وجوب . 1

سمعت أبا عبد اللّه عليه السالم يقول في رجل صلّى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل «: و يدل عليه موثق أبي بصير
   . و غيره1»فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صالته فان آخر الصالة التسليم: قال .أن يتشهد رعف
  السالم شنيدم كه دربارة از امام صادق عليه«گويد كه  ابو بصير مي: كند موثقة أبي بصير  آن داللت ميو بر وجوب

 خون دماغ  مردي كه نماز صبح خوانده بود و هنگامي كه بعد از دو ركعت نشسته بود، قبل از اين كه تشهد بخواند،
كند زيرا  گردد و نمازش را تمام مي سپس باز ميشويد  شود و دماغش را مي از نماز خارج مي: شده بود، فرمودند

  . و غير اين موثقه» سالم، پايان نماز است
  فهو المشهور بين المتأخرين،  و تحقق االنصراف بما بدأ به منهما، و أما التخيير في صيغة التسليم

 دليل قول مشهور ميان و محقق شدن انصراف با هر يك از آن دو كه شروع شود، به» سالم«و اما تخيير در صيغه 
  . متأخرين از فقهاست

كل ما ذكرت اللّه عزّ و جلّ به و النبي صلّى اللّه : قال أبو عبد اللّه عليه السالم«: و يقتضيه الجمع بين صحيحة الحلبي
  . 2»السالم علينا و على عباد اللّه الصالحين فقد انصرفت: و ان قلت. عليه و آله فهو من الصالة

 با هر ذكري كه خدا  و رسولش  :السالم فرمود امام صادق عليه«: كند تخيير را، جمع بين صحيحة حلبي يو اقتضاء م
صلي اهللا عليه و آله را ياد كني، جزو نماز است و اگر بگوئي السالم علينا و علي عباد اهللا الصالحين از نماز خارج 

 . »اي شده

السالم : قل. تسلّم واحدة و ال تلتفت: فقال. قلت له إني اصلّي بقوم«: مو موثقة الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السال
   3»...عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته، السالم عليكم 

السالم عرض كردم من امام  گويد به امام صادق عليه حضرمي مي: و موثقة حضرمي از امام صادق عليه السالم
 السالم  : سالم بده و به اطراف خودت توجه نكن و در سالم نماز بگويك » :جماعت قومي هستم حضرت فرمود

SCO1 »عليك ايها النبي و رحمه اهللا و بركاته، السالم عليكم 08:27 

  شكيات نماز
  .و قبل آنبعد از وقت   در خواندن نماز شك:مسالة اول

                                                 
  .4 من أبواب التسليم الحديث 1وسائل الشيعة الباب . 1
  .1 من أبواب التسليم الحديث 4وسائل الشيعة الباب . 1
  .3 من أبواب التسليم الحديث 4وسائل الشيعة الباب . 2
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٩

مان كند نخوانده است، به شك اعتنا حتّى گ  هرگاه بعد از گذشتن وقت نماز شك كند كه نماز را خوانده يا نه يا
 حتّى اگر گمان دارد نماز را  ونكند، ولى هرگاه پيش از گذشتن وقت نماز شك كند، بايد نماز را به جا آورد

  .خوانده كافى نيست
  .بعد از سالمشك : دوم مسالة

هارت و يا اجزاى نماز ، مانند قبله و ط باشدشرايط نمازبه خواه شك مربوط ، هرگاه بعد از سالم نماز شك كند
   .كند مانند ركوع و سجود، به شك خود اعتنا نمى

  شك در افعال نماز: سوم مسالة
هرگاه در اثناء نماز بعد از گذشتن محل چيزى، شك كند آن را به جا آورده يا نه مثل اينكه بعد از داخل شدن در 

، در هيچ يك از اين موارد نبايد نمايدشك ع كند و يا بعد از ورود در سجده در ركوشك ركوع، در حمد و سوره 
 . البته هرگاه وارد ركن بعد نشده بايد برگردد و به جا آورد. به شك خود اعتنا كند

  شك در صحيح بودن افعال : چهارم مسالة
مثالً ، گذارد  مي اگر چه داخل جزء ديگرى نشده، بنابر صحت،اگر بعد از فراغ از هر جزء در صحت آن شك كند

 » FG «.اى در صحت آن شك نمايد، نبايد به شك خود اعتنا كند اى يا كلمه ر بعد از تكبير يا بعد از خواندن آيهاگ

  
  
  
  
  

  كننده در عدد ركعات هاي باطل شك: پنجم مسالة
كنندة نماز  هاي چهار ركعتي، باطل ركعت اول نمازهاي دو ركعتي، سه ركعتي و دو  شك در عدد ركعات نماز

  »FG« .دخواهد بو
  
  
  

   كننده در عدد ركعات مبطلهاي  شك: ششم مسالة
هاي چهار ركعتي بعد از سر برداشتن از سجدة دوم، بايد بنا بگذارد سه ركعت خوانده و  ك بين دو و سه در نمازاش

ه جا يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته ب يك ركعت ديگر بخواند و نماز را تمام كند و بعد از نماز
  .آورد
   و چهار سهشك بين :  هفتم مسالة

  هاي غير قابل اعتناء                    شك

  .شك در خواندن نماز بعد از خارج شدن وقت. 1
  . شك در انجام شرائط و اجزاء بعد از سالم نماز. 2
  .  ها شك در انجام افعال بعد از گذشتن از محلّ آن. 3
   .شك در صحت افعال نماز بعد از فراغ از آن.4

  در عدد ركعات هاي مبطلشك                 
  .د ركعات نمازهاي دو ركعتي مانند نماز صبح و نماز مسافرشك در عد. 1
  . شك در عدد ركعات نماز سه ركعتي. 2
  . هاي چهار ركعتيشك در دو ركعت اول نماز.3
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١٠

گذارد و نماز را تمام كند و بعد از نماز يك ركعت  ك بين سه و چهار در هر جاى نماز باشد، بنا را بر چهار مياش
 .نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بجا آورد

  شك بين دو و چهار : هشتم مسالة
تن از سجدة دوم، كه بايد بنا بگذارد چهار ركعت خوانده و نماز را تمام كند  بين دو و چهار بعد از سر برداشاكش

 .و بعد ازنماز دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند
  چهار دو و سه و شك بين : نهم مسالة

از گذارد و بعد از نماز دو ركعت نم شاك بين دو و سه و چهار بعد از سر برداشتن از سجدة دوم، بنا را بر چهار مي
 . احتياط ايستاده و بعد دو ركعت نشسته بجا آورد

  شك بين چهار و پنج: دهم مسالة
كند و بعد از  ميگذارد و نماز را تمام  شاك بين چهار و پنج بعد از سر برداشتن از سجدة دوم، بنا را بر چهار مي

نشيند، تشهد و  يش پيش بيايد، مي، شك بين چهار و پنج برا، و اگر در حال ايستادهآورد مينماز دو سجدة سهو بجا 
  »FG«. آورد ميخواند و يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بجا  سالم مي

  
  
  
  
  
  
  

   در نمازحكم ظنّ

 

ظن به عدد ركعات حكم يقين را دارد، ولى گمان به اجزاء نماز حكم شك را دارد، پس اگر نمازگزار گمان به 
باشد، بايد آن را بجا آورد، و اگر پس از گذشتن از محل به انجام ندادن جزئى گمان انجام جزئى در محل داشته 

 »FG« .پيدا كند، نبايد به آن اعتناء كند
  
  
  
  

  هاي                احكام شك
  عات  در عدد رك        غير مبطل

  . ركعت نماز احتياط1 ،3بناء بر :  بعد از سجده دوم3 و 2شك بين . 1
  .  ركعت نماز احتياط1 ،4بناء بر :  4 و 3شك بين . 2
  .  ركعت نماز احتياط2، 4بناء بر :  بعد از سجده دوم4 و 2شك بين . 3
  .  ركعت نشسته2تاده و  ركعت نماز احتياط ايس2، 4بناء بر :  بعد از سجده دوم4 و 3 و 2شك بين . 4
  . ، دو سجده سهو4بناء بر :  بعد از سجده دوم5 و 4شك بين . 5
  .   ركعت نماز احتياط1   تشهد و سالم، نمازگزار نشسته،:  در حال قيام5 و 4شك بين . 6

  حكم ظنّ در نماز               
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  تطبيق
  أحكام الشكوك
 احكام شكيات

   .من شك في ادائه للصالة في الوقت يلزمه فعلها دون ما لو شك في خارجه
ك كند الزم است كه نماز را بخواند غير از جائي كه در خارج از وقت كسي كه در انجام نماز در داخل وقت ش

  . شك كند
   .و الشاك في جزء أو شرط بعد الفراغ ال يلتفت

  .  نبايد به آن اعتناء كند و كسي كه در جزء يا شرط بعد از فراغت از نماز شك كند،
   .بله يأتي بهو الشاك في فعل بعد الدخول في غيره يبني على تحقّقه، و إذا كان ق

گذارد كه آن را انجام داده است و اگر قبل از  و كسي كه در فعلي بعد از وارد شدن در فعل ديگر شك كند، بناء مي
  .دهد ورود به فعل ديگري برايش شك حاصل شود، آن را انجام مي

   .و الشاك في صحة المأتي به يبني على الصحة و ان لم يدخل في غيره
گذارد، هر چند در فعل ديگري   بناء بر صحت آن مي چه انجام داده است شك كند،  بودن آنكسي كه در صحيحو 

  . وارد نشده باشد
   .و الشك في عدد الركعات من الثنائية و الثالثية و األوليتين من الرباعية مبطل لها

باعث بطالن نماز  دو ركعتي و سه ركعتي و دو ركعت اول نماز چهار ركعتي  هاي نماز و شك در عدد ركعت
  . خواهد شد

و الشاك بين االثنتين و الثالث من الرباعية بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة األخيرة يبني على الثالث و يحتاط بركعة 
   .قائما أو بركعتين جالسا

ر سه اخير، شك كند، بناء را بو كسي كه بين دو و سه از نماز چهار ركعتي بعد از تمام شدن ذكر واجب سجده 
   . آورد گذارد و يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بجا مي مي

   .و الشاك بين الثالث و األربع يبني على األربع و يحتاط كذلك
گذارد و يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت  و كسي كه بين سه و چهار شك كند بناء را بر چهار مي

  .  آورد نشسته بجا مي
   .شاك بين الثنتين و األربع بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة األخيرة يبني على األربع و يحتاط بركعتين من قيامو ال

گذارد و دو   شك كند، بناء را بر چهار مي خر،آو كسي كه بين دو و چهار بعد از تمام شدن ذكر واجب سجده 
  . آورد ركعت نماز احتياط بجا مي

لثالث و األربع بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة األخيرة يبني على األربع و يحتاط بركعتين من و الشاك بين الثنتين و ا
   .قيام و ركعتين من جلوس
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١٢

گذارد و دو ركعت   شك كند، بناء را بر چهار ميخرآو كسي كه بين دو و سه و چهار بعد از تمام شدن ذكر سجده 
  . آورد سته بجا مينماز احتياط ايستاده و دو ركعت نماز احتياط نش

  . و الشاك بين األربع و الخمس بعد ذكر السجدة األخيرة يبني على األربع و يسجد سجدتي السهو
  . آورد گذارد و دو سجده سهو بجا مي  بناء را بر چهار مي  شك كند،خرآو كسي كه بين چهار و پنج بعد از سجده 

   .كم الشاك بين الثالثة و الرابعةو اذا كان شكّه المذكور حالة القيام يجلس و يطبق ح
نشيند و حكم كسي كه شك بين سه و چهار دارد بر او تطبيق   مي و اگر شك بين چهار و پنج در حال قيام باشد،

  . شود مي
  .و الظن بعدد الركعات بحكم اليقين بخالفه في االفعال فانه بحكم الشك

SCO٢.  افعال كه حكم شك را خواهد داشتو ظن به عدد ركعات، حكم يقين را دارد به خالف ظن به ٢٩:٠١ 
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  چكيده
گزار از حالت نماز خارج شده و چيزهائي كه در حال نماز  است كه با آن نماز» سالم«آخرين جزء واجب نماز . 1

  . شود براي او حرام بود برايش حالل مي
زار شروع كند، خروج از نماز محقق نماز دو عبارت وجود دارد كه هر يك از اين دو عبارت نمازگ» سالم«براي . 2

  : شود مي
   السالم علينا و علي عباداهللا الصالحين :الف
  . السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته: ب
اند و بر وجوب آن موثقة أبي  قول مشهور فقهاست هر چند بعضي نيز قائل به استحباب آن شده» سالم«وجوب . 3

  . كند  ميالسالم داللت بصير از امام صادق عليه
ها قول  به هر يك از دو عبارت و خروج او از نماز با شروع هر كدام از آن» سالم«مخير بودن مكلف در ذكر . 4

  . باشد مشهور ميان متاخرين از فقهاء و مقتضي جمع ميان موثقة حضرمي و صحيحة حلبي، مي
  ا بخواند اما در خارج وقت الزم نيست، در داخل وقت بايد آن ر اگر كسي شك كند كه نمازش را خوانده است،. 5

  . آن را انجام بدهد
  .  نمازگزار به شك در انجام جزء يا شرط پس از پايان نماز، نبايد اعتناء كند. 6
و اگر قبل از ورود به  گذارد آن ميانجام بر كسي كه در فعلي بعد از وارد شدن در فعل ديگر شك كند، بناء را  .7

   .دهد د، آن را انجام مي شك حاصل شوفعل ديگري
 فعل ورود به، هر چند شود بر صحت آن گذاشته مي بناء  د،شو شك شدهچه انجام داده   در صحيح بودن آناگر. 8

  . ديگري نشده باشد
  . باشد مي نماز مبطل دو ركعتي و سه ركعتي و دو ركعت اول نماز چهار ركعتي  هاي نماز شك در عدد ركعت. 9

 و يك ركعت نماز شود گذاشته ميو سه بعد از تمام شدن ذكر واجب سجده اخير، بناء بر سه  بين دو در شك. 10
  . شود انجام مياحتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته 

  .  شود آورده مي و يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بجا بر چهاربين سه و چهار بناء در شك . 11
 و دو ركعت نماز احتياط بر چهار بناء  بعد از تمام شدن ذكر واجب سجده اخير،بين دو و چهار در شك . 12

  . شود خوانده مي
 و دو ركعت نماز احتياط ايستاده بر چهار بناء ، بين دو و سه و چهار بعد از تمام شدن ذكر سجده اخيردر شك. 13

   . شود خوانده ميو دو ركعت نماز احتياط نشسته 
. آورد گذارد و دو سجده سهو بجا مي  بناء را بر چهار مي و پنج بعد از سجده اخير شك كند،كسي كه بين چهار . 14

   . دهد و وظيفه شخص شاك بين سه و چهار را انجام مينشيند   مي  در حال قيام باشد،ويو اگر شك 
   . دارد ظن به افعال حكم شك را و ظن به عدد ركعات، حكم يقين .15


