
١

  مت التصحيح، : مالحظة

  . هـ١٤٠٨ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  الفقه 

  ونالعشراجلزء 



٢



٣

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  ريازيالسيد حممد احلسيين الش

  دام ظله

  

  

  

  الصالةكتاب 

  الرابعاجلزء 

  

  

   للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيعدار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٨

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيعدار العلوم ـ 

  ك اللبناين الفرنسيحارة حريك، بئر العبد، مقابل البن: العنوان

  



٥

  

  

  

  الصالةكتاب 

  الرابعاجلزء 



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين، 

  .قيام يوم الدين إىل واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  

  فصل 

  أموريستحب فيهما 

  .االستقبال: األول

  

  فصل{

  }أموريستحب فيهما 

 عليه، مجاع وال خالف يف أصل الرجحان، بل يف املستند وغريه اإلإشكالبال  }االستقبال: األول{

 إىل  لبعض كاملفيد والسيد واحلدائق فذهبواليهما، خالفاًإ بالنسبة كونه مستحباً إىل وقد ذهب املشهور

  . على االستقبالتقيد مبا دلّ ات الىت الطالقعليه اإل ما عليه املشهور، ويدل قوى، واألقامةوجوبه يف اإل

  : فيدل على الرجحان، وعلى عدم الوجوب مجلة من الروايات،وكيف كان

 يؤذن الرجل وهو على غري القبلة؟ قال :قلت له:  قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب، فعن احلليب

  .)١(كان التشهد مستقبل القبلة فال بأسإذا  :)عليه السالم(

  سألته عن رجل يفتتح:  قال)عليه السالم(وعن علي بن جعفر، عن أخيه 

                                                

.١قامة ح واإلاألذانبواب أ من ٤٧ الباب ٦٧٣ ص٤ ج:سائلوال) ١(



٨

  .)١(بأس ال :)عليه السالم( وهو على غري القبلة مث يستقبل القبلة؟ قال قامة واإلاألذان

  .)٢(ينما توجهتأقاعداً و أو  قائماًحدانت على غري وضوء يف ثوب وأتؤذن و: ويف رواية زرارة

 إذا نعم: على ظهر الدابة؟ قال أو  وهو على غري طهرييؤذن وهو ميش )٣(: مسلم ابنويف رواييت

  .كان التشهد مستقبل القبلة فال بأس

 يح"ذا قال إ، فقامة واإلاألذانيستقبل املؤذن القبلة يف : )عليه السالم( الدعائم، عن علي ربوخ

  .)٤(ومشاالً ل وجهه مييناً حو"الفالح  حي على،على الصالة

: )عليه السالم( عبد اهللا عن أيب سليمان بن صاحل، رب خب:قامةاإل استدل من قال بالوجوب يف

فهو يف صالةقامةأخذ يف اإلإذا فإنه  ، كما يتمكن يف الصالةقامةوليتمكن يف اإل )٥(.  

  .)٦( يف الصالةكفإنسال أقم مترقمت الصالة فأإذا  :)عليه السالم(، عنه وخرب يونس الشيباين

   ليست من الصالة،قامةاإل أن  قامت علىمجاعلكن الضرورة والنص واإل

  

  

    

                                                

  .٨٦ ص:قرب اإلسناد) ١(

.٣قامة ح واإلاألذان يف ٤٤ الباب ١٨٣ ص١ج :الفقيه) ٢(

، مع ٣٦قامة ح واإلاألذان يف ٦ الباب ٥٦ ص٢ ج:التهذيب. ١٥قامة ح واإلاألذان يف ٤٤ الباب ١٨٥ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .اختالف

  . قامة واإلاألذان يف ذكر ١٤٤ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٤(

  .١٢قامة ح واإلاألذان من أبواب ١٣ الباب ٦٣٦ ص٤ ج:الوسائل) ٥(

  .٩قامة ح واإلذاناأل من أبواب ١٣ الباب ٦٣٦ ص٤ ج:الوسائل) ٦(



٩

  .القيام: الثاىن

  

قمت فعلى وضوء ومتهيئاً أإذا  :)عليه السالم(وقال  .)١(افتتاحها التكبري: )عليه السالم(ولذا قال 

  .)٢(للصالة

 مما دل على جواز التكلم يتتقدم وما يأ يلة، ويدل عليه ماضفالبد من محل هذه الروايات على الف

  .ليه املشهور هو املتعينإ كما ذهب قامة فالقول باالستحباب حىت يف اإل، خالهلابعدها ويف

 عليه، ويدل على الرجحان مجاع وال خالف، بل يف املستند وغريه اإلإشكال بال }القيام: الثاىن{

عليه ( جالساً؟ قال األذان عن )عليه السالم(جعفر  أبا  خرب محران، سألت:فيهما وعدم الوجوب

)٣(.مريض أو راكب إالّ يؤذن جالساً ال: )السالم

  .)٤(قاعداً أو  قائماً ـقال أن ىلـ إ تؤذن :وصحيح زرارة السابق

عليه (يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال أ :)عليه السالم( عبد اهللا أليبوصحيح حممد بن مسلم، قلت 

يف  ـ قامة وعدم ذكر القعود يف اإل،غريها من النصوص إىل .)٥( قائموهو إالّ نعم وال يقيم: )السالم

  تقدم من عدم تقيد يضر بعد ما ال ـ النص

                                                

  .٤ ح١ الباب ٢٧٠ ص١ ج: واملستدرك،٧ ح من التكبري١ الباب ٧١٤ص ٤ج :الوسائل: انظر) ١(

  .٣قامة ح واإلاألذان يف ٤٤ الباب ١٨٣ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .١١قامة ح واإلاألذان من أبواب ١٣ الباب ٦٣٦ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

  .١قامة ح واإلاناألذ من أبواب ١٣ الباب ٦٣٤ ص٤ ج:الوسائل) ٤(

  .٥قامة ح واإلاألذان من أبواب ١٣ الباب ٦٣٥ ص٤ ج:الوسائل) ٥(



١٠

  خيلو عن قوة اعتبارها فيها،  بل الحوطاأل أن  فقد عرفتقامةما اإلأ و،األذانالطهارة يف : الثالث

  .هور باالستحباباملقيدات املطلقات يف باب املستحباب، خصوصاً وقد عرفت فتوى املش

  .مهاالطهارة واالستقبال وغري كد كما هو احلال يفآ قامةاإل إىل لنسبةالقيام با أن شك نعم ال

 عليه، ويدل عليه مجاع اإلحدا بل ادعى غري و وال خالف،إشكال بال }األذانالطهارة يف : الثالث{

  .)١(ضليؤذن الرجل وهو على غري طهر، وعلى طهر أف أن بأس ال: خرب الدعائم

  .)٢(نت طاهرأو إالّ تؤذن ال: واملرسل املروى يف كتب الفروع

  عدم}خيلو عن قوه بل ال{ استحباباً الطهارة فيها }حوطاأل أن  فقد عرفتقامةوأما اإل{

، كما دلّ عليه مجلة من الروايات، األذان يف كد من الطهارة َآكانت الطهارة فيهاوإن  }اعتبارها فيها{

سألته عن املؤذن :  قال)عليه السالم( بن جعفر، عن أخيه ي علما رواه :يضاأرق بينهما ويدل على الف

 قامةكان يف اإلوإن  فال بأس، األذانكان احلدث يف ن إ :)عليه السالم(قامته؟ قال إونه اأذحيدث يف 

  .)٣(قامتهإ وليقم أفليتوض

                                                

  .قامة واإلاألذان يف ذكر ١٤٦ ص١ ج:دعائم اإلسالم) ١(

  .٢١ س ١٧٠ ص:، والذكرىقامة واإلاألذان باب بدء ٣٠٢ ص٣ ج:الكايف) ٢(

  .٨٥ ص:سنادقرب اإل) ٣(



١١

  . االستحبابقوىاألكان وإن فيها، أيضاً  اعتبار االستقبال والقيام حوطبل األ

  ثنائهماأعدم التكلم يف : الرابع

  

كما تقدم  } االستحبابقوىكان األ وإنفيها، أيضاً  اعتبار االستقبال والقيام حوطبل األ{

  .تفصيله

 اخلالف فيه بني أهل العلم ي كما عن املشهور، بل عن املنتهى نف}عدم التكلم يف أثنائهما: الرابع{

 عن القاضي فلم ي للمحك خالفاً،عيانا بني األ فلشهراألذانأما الكراهة يف : تند قال يف املس،قامةيف اإل

 للسيد واملفيد  خالفاً ـأي الشهرةـ   فلما ذكرقامة وهو ظاهر املنتهى والكفاية، وأما يف اإل،يكرهه فيه

  .)١(فحرماه فيها

عليه (لم وهو يؤذن؟ فقال يتكأ عن املؤذن : فيدل عليها موثق مساعة،حية الكالم فيهمامرجو: أقول

  .)٢(هأذانبأس حني يفرغ من  ال: )السالم

خبط الشيخ مرددة بني حىت وبني حني، ويف » حني« لفظة أن )٣(لكن يف حاشية التهذيب املخطوط

 لكن التسامح يف السنن كاف يف احلكم ،)٤(فال داللة فيها على املطلوب» حىت« كان ذاإأنه املستند 

  .بالكراهة

  يرد على املصنف ه أنيبقى 

  

  .من أن ظاهر املوثق كراهة الكالم ال استحباب تركه )٥(ما ذكره املستمسك

                                                

  .٩ س ٣١٧ ص١ ج:املستند) ١(

  .٢٣قامة ح واإلاألذان يف ٦ الباب ٥٤ ص٢ ج:التهذيب) ٢(

  . يف هامش للحديث٧٠٥ ص٤ ج:كما عن جامع أحاديث الشيعة) ٣(

  .١١ س ٣١٧ ص١ ج:املستند) ٤(

  .٥٩٧ ص٥ ج:املستمسك) ٥(



١٢

  .األذانجوحية الكالم يف مر إىل  من الفقهاء يف املكروهات، هذا بالنسبةحدا ولذا ذكره غري و:أقول

 عبد أليبلت  نصر، ق مثل خرب عمرو بن أيب، فيدل عليها نصوص متواترة،قامةاإلجوحيته يف وأما مر

: )عليه السالم(؟ قال قامةيف اإل: ، قلتال بأس: ؟ قالاألذانيتكلم الرجل يف أ :)عليه السالم(اهللا 

ال)١(.  

قمت فال أذا إ من الصالة فقامةهارون اإل أبا يا: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو  قال: هارونوخرب أيب

  .)٢(تتكلم وال تؤم بيدك

تكلمت  إذا كفإنقمت للصالة أ إذا ال تتكم: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو  قال:وخرب حممد بن مسلم

 مما يوجب األذانغريها من الروايات، وقد عرفت تصريح النص جبواز التكلم يف  إىل .)٣(ةقامعدت اإلأ

 مما قامةهناك روايات تدل على جواز التكلم يف اإل أن  عن التكلم فيه على الكراهة، كمايمحل النه

  .ب محل روايات املنع على الكراهةيوج

يتكلم الرجل وهو  أن ال بأس : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا  مسعت:مثل خرب حسن بن شهاب

  .)٤(شاءن إ يقيم يقيم الصالة وبعد ما

                                                

  .٤قامة ح واإلاألذان من أبواب ١٠ الباب ٦٢٩ص  ج:الوسائل) ١(

  .٢حقامة  يف الكالم يف حال اإل١٦٤ الباب ٣٠١ ص١ ج:االستبصار) ٢(

  .٣قامة ح يف الكالم يف حال اإل١٦٤ الباب ٣٠١ ص١ ج:الستبصار) ٣(

  .١٠قامة ح واإلاألذان من أبواب ١٠ الباب ٦٣٠ ص٤ ج:الوسائل) ٤(



١٣

  .إمامتقدمي يف  إالّ يف صالة اجلماعةأيضاً  بل لغريه ،قيمم لل"قد قامت الصالة"بل يكره بعد 

  

قامته؟ قال إيف أو نه اأذ عن الرجل يتكلم يف )عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سألت:احلليبوصحيح حممد 

  )١(.بأس ال: )عليه السالم(

 أبا سألت:  قال،رواية ابن أىب عمري على مراتب الكراهة  اوزة حيمل ما يفدلة األإطالقومن قوة 

قد قامت "ذا قال املؤذن إنعم ف: )عليه السالم(قامة؟ قال  عن الرجل يتكلم يف اإل)عليه السالم(عبد اهللا 

  فال بأسإماميكونوا قد اجتمعوا من شىت وليس هلم  إالّ أن ، فقد حرم الكالم على أهل املسجد"الصالة

  .)٢(يقول بعضهم تقدم يا فالنأن 

حىت  :)صلى اهللا عليه وآله(ويؤيد اجلواز مايف رواية ابن محاد، عن أبيه، عن جده، عن رسول اهللا 

 يا : مث قال يلبعيخذ جربئيل بضأ فلما استووا على مصافهم  ـقال أن ىلـ إ قام الصالةأنه اأذقضى  ذاإ

  .)٣(خوانكإحممد تقدم فصل ب

 شد كراهةأنه إيقول وىل أن األ ملا عرفت من النص، و} للمقيم"قد قامت الصالة"بل يكره بعد {

 ملا تقدم من رواية ابن أىب عمري، وملا رواه مساعة }إمامقدمي يف ت إالّ يف صالة اجلماعة،أيضاً بل لغريه {

يكون القوم ليس يعرف  إالّ أن قام املؤذن للصالة فقد حرم الكالمأإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال

  )٤(.إمامهلم 

                                                

  .٨قامة ح واإلاألذان من أبواب ١٠ الباب ٦٢٩ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٧قامة ح واإلاألذان من أبواب ١٠ الباب ٦٢٩ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٥قامة ح واإلاألذان من أبواب ٩ الباب ٢٥٠ ص١ ج:وسائلمستدرك ال) ٣(

  .٩قامة ح واإلاألذان من أبواب ٢٥ الباب ٧٠٦ ص٤ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٤(



١٤

  .عادا حينئذإبل مطلق ما يتعلق بالصالة، كتسوية صف وحنوه، بل يستحب له 

  

 وعلى مامقيمت الصالة حرم الكالم على اإلأإذا  :قالنه إ )عليه السالم(ارة، عن الباقر وملا رواه زر

  .)١(إماميف تقدمي  إالّ أهل املسجد

 فقد وجب على ،قد قامت الصالة: قال املؤذنإذا نه إ: )عليه السالم(وعن الدعائم، عن الصادق 

  .)٢(بعضهم بعضا فيقدم إماميكون هلم  ال إالّ أن الناس الصمت والقيام

خالف يف تسويغ  الأنه  ملا ادعاه املنتهى من }لصالة، كتسوية صف وحنوهبل مطلق ما يتعلق با{

ما ، ويدل عليه )٣(تسوية صف أو إمامكان مما يتعلق بالصالة كتقدمي  إذا "قد قامت الصالة"الكالم بعد 

فقال : ، وفيهي مع حر بن يزيد الرياح)سالمعليه ال( احلسني مامرشاد يف قصة مالقاة اإل املفيد يف اإلرواه

؟ صحابكأ بيتصل أن أتريد : للحر)عليه السالم( فقال ،قام الصالةأ فقمأ : للمؤذن)عليه السالم(

 إىل باإلضافةهذا . ، اخلرب)٤()عليه السالم( فصلى م احلسني ، بصالتكي أنت ونصليال، بل تصل: قال

  .مام يف تقدمي اإلطاملنا

   صحيح ابن مسلمي وال خالف، ففإشكال بال }عادا حينئذإحب له بل يست{

                                                

  .١٦قامة ح واإلاألذان يف ٤٤ الباب ١٨٥ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .قامة واإلاألذان يف ذكر ١٤٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

  .٥ س٢٥٧ ص١ ج:املنتهى) ٣(

  .٢٢٤ ص:رشادإلا) ٤(



١٥

  .قامةاالستقرار يف اإل: اخلامس

   قاعدة الوقفينايف  على وجه القامةاإل يف  واحلدر،األذان يف اخر فصوهلما مع التأين أو يفاجلزم: السادس

  

  .)١(قامةعدت اإلأ تكلمت إذا كفإن ،قمت للصالةأ إذا ال تتكلم: )عليه السالم(عن الصادق 

تكلم بعده من الفصول؟  خصوص ما أو ثنائها؟أتكلم يف  إذا قامةعادة كل اإلإوهل تستحب 

 فكأن الكالم فيها مثل الكالم يف الصالة يبطل الكل ال اجلزء ،عادة الكلإكان الظاهر وإن  ،احتماالن

  .املتقدم على الكالم فقط

  .كما تقدم ،كالصالة وغريه أا لى ملا دل ع}قامةاالستقرار يف اإل: اخلامس{

مع { خر الفصل السابق بأول الفصل الالحقآ فال يوصل }اخر فصوهلما أواجلزم يف: السادس{

 سراعيكون اإل بأن } قاعدة الوقفينايف  على وجه القامةيف اإل{ سراع اإليأ } واحلدر،األذان يف التأين

، ويدل عليه مجلة من إشكال كل ذلك بال ،لنسيب اسراعخر، بل اإلصل ولكن جبزم اآلحبيث يكون كالو

  : النصوص

  .)٢( جمزومانقامة واإلاألذان: )عليه السالم(كخرب خالد بن جنيح، عن الصادق 

  .)٣(»نافموق« :خرآ ويف خرب :وعن ابن بابويه قال

                                                

  .٣قامة ح واإلاألذان يف ١٦٤ الباب ٣٠١ ص١ ج:االستبصار) ١(

  .٤قامة ح واإلاألذان من أبواب ١٥ الباب ٦٣٩ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .١١قامة ح واإلاألذان يف ٤٤ الباب ١٨٤ ص١ ج:الفقيه) ٣(



١٦

  . فال يزاد فيهما وال ينقص منهما،يراد بذلك توقفهما على السماع أن لكن من احملتمل

 قامة واهلاء، واإلاأللففصاح إ جزم باألذان :)عليه السالم(جعفر  أبو  قال:صحيح زرارةويف 

 كما ت مد الصواألذان املطلوب يف  ألن،قامة من اإلأكثر األذانصاح ما يف فولعل املراد اإل .)١(رحد

  .قامةفصاح خبالف اإل وذلك يالئم اإل،ورد يف احلديث

  .)٢(األلففصاح باهلاء و مع اإلاألذانالتكبري جزم يف  :)يه السالمعل( عنه ،ويف خرب خالد بن جنيح

واملراد  .)٣(ر حدقامة ترتيل واإلاألذان، )عليه السالم(ويف خرب احلسن بن السري، عن الصادق 

  .ظهار احلروف والوقوف على الوقوفإبالترتيل 

  .)٤(قامتك حدراًإر اأحدو:  قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيبويف صحيح معاوية بن وهب، 

 كلما  على النيب وصلّ، واهلاءاأللففصح بأأذنت فإذا  : قال)عليه السالم(وروى زرارة، عن الباقر 

  .)٥(غريهأذان أو ذكره ذاكر يف  أو ذكرته

  .)٦(لف واهلاءألبني وأفصح باو: )عليه السالم(ويف خرب الدعائم، عن الصادق 

                                                

  .٢قامة ح واإلاألذان من أبواب ٢٤ الباب ٦٥٢ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٣قامة ح واإلاألذان من أبواب ١٥ الباب ٦٣٩ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٣قامة ح واإلاألذان من أبواب ٢٤ الباب ٦٥٣ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

  .١٣قامة ح واإلاألذان يف ٤٤ الباب ١٨٥ ص١ ج:الفقيه) ٤(

  .٧ ح... وقامة واإلاألذان باب بدء ٣٠٣ ص٣ ج:الكايف) ٥(

  .مةقا واإلاألذان يف ذكر ١٤٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٦(



١٧

  .خر كل فصل هو فيهآ يف هلاء من لفظ اجلاللة وااأللففصاح باإل: السابع

  .األذان يف ذننياأل يف صبعنيوضع اإل: الثامن

  

  . األذانأي يف 

  .)١(قامة اإلر وحتداألذانيرتل : قالأنه أيضاً  )عليه السالم(عنه : وفيه

  . يف الصالةكفإنقم مترسال أقمت الصالة فأذا إ )٢(: الشيباينويف رواييت

 أن  ملا تقدم، وقد تقدم}و فيههخر كل فصل آهلاء من لفظ اجلاللة يف ا واأللفصاح بفاإل: السابع{

كان الظاهر كون وإن فصاح،  املطلوب فيه مد الصوت املالئم لإل ألن يف الرواية،األذانبختصيص ذلك 

  .يف اجلملةأيضاً  كذلك قامةاإل

نسان بصوته،  اإليلصوت ومينع تأذيعني مد افإنه  }األذانذنني يف صبعني يف األوضع اإل: الثامن{

 املأذنة ووضع )عليه السالم( مث عال :)عليه السالم(ويدل عليه ما يف البحار يف قصة شهادة أمري املؤمنني 

اخترقه  إالّ أذن مل يبق يف بلدة الكوفة بيت إذا )صلوات اهللا عليه(ذنيه وتنحنح مث أذن وكان أسبابتيه يف 

  .)٣( )عليه السالم(صوته 

ذنيك يف أ يف صبعيكإتضع  أن السنة:  قال)عليه السالم(، عن الصادق ين احلسن بن السروع

  .)٤(األذان

                                                

  .قامة واإلاألذان يف ذكر ١٤٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

  .، آخر البابقامة واإلاألذان من أبواب ٢١ الباب ٦٩٥ ص٤ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٢(

  .٢٧٩ ص٤٢ ج:البحار) ٣(

  .٣٧قامة ح واإلاألذان يف ١٤ الباب ٢٨٤ ص٢ ج:التهذيب) ٤(



١٨

  .األذاندون أنه أيضاً إالّ  قامةاإل يف  ورفعه، ويستحب الرفعاألذانالصوت يف  مد: التاسع

  

  .)١(ذنيهأ يف صبعيهإيضع أن  : رواية الفقيه عنهيفو

  .)٢(نذنه اليمىن فأذّأ فوضع سبابته اليمىن يف )عليه السالم(ئيل مث قام جرب: وىف رواية محاد

  .تى ببعض املستحبأذا فعل ذلك إف: أقول

 بال }األذاندون أنه أيضاً إالّ  قامة ورفعه، ويستحب الرفع يف اإلاألذان يف  الصوتمد: التاسع{

  : ويدل عليه مجلة من النصوص،إشكال

اجهر به وارفع به : ؟ فقالاألذان عن )عليه السالم(عبد اهللا  عن أيبففي صحيح معاوية بن وهب، 

  .)٣(ذا أقمت فدون ذلكإ و،صوتك

 اهللا تعاىل فإنختفني صوتك  أذنت فالإذا  :)عليه السالم(ويف صحيح عبد الرمحان، عن الصادق 

  .)٤(يأجرك مد صوتك فيه

جتهد نفسك كان  أن من غريوكلما اشتد صوتك : )عليه السالم(ويف صحيح زرارة، عن الصادق 

  .)٥( وكان أجرك يف ذلك أعظمأكثرمن يسمع 

  صلى اهللا ( قال رسول اهللا :)عليه السالم(ويف حديث ابن سنان، عن الصادق 

                                                

  .١٠ حقامة واإلاألذان يف ٤٤ الباب ١٨٤ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٦قامة ح واإلاألذان من أبواب ١٨ الباب ٢٥٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

  .١قامة ح واإلاألذان من أبواب ١٦ الباب ٦٣٩ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

  .٥قامة ح واإلاألذان من أبواب ١٦ الباب ٦٤٠ ص٤ ج:الوسائل) ٤(

  .٢قامة ح واإلاألذان من أبواب ١٦ البا ب ٦٤٠ ص٤ ج:الوسائل) ٥(



١٩

 أو سكوت بل أو دعاء أو ذكر أو سجدة أو قعدة أو خطوة أو  بصالة ركعتنيقامة واإلاألذانالفصل بني : العاشر

  .ة بل ال يبعد كراهته فيهاداغغري ال يف تكلم، لكن

  

  .)١(اعل فوق اجلدار وارفع صوتك: لبالل )عليه وآله

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا أنه  )عليهما السالم( عن الصادقني يرو:  قال،وعن املقنعة

حسنةنه اأذ بي وله بكل من يصل، ويصدقه كل رطب يابس،يغفر اهللا للمؤذن مد صوته وبصره)إىل.)٢  

  .غريمها من الروايات

 دعاء أو ذكر أو سجدة أو قعدة أو خطوة أو  بصالة ركعتنيقامة واإلاألذانالفصل بني : العاشر{

 كما يدل } بل اليبعد كراهته فيها،تكلم، لكن يف غري الغداة أو  بل{  جلملة من الروايات}سكوتأو 

 ، والشهرة يف بعض،بعض يف الفتوىىل  إباإلضافةعلى كل من املستثىن منه واملستثىن بعض الروايات، 

  . يف بعضمجاعواإل

 يف قامة واإلاألذانمن السنة اجللسة بني :  يقول)عليه السالم( عبد اهللا مسعت أيب: فعن زريق قال

يتنفل  أن  ومن السنة، سبحةقامة واإلاألذان  ليس بني،صالة الغداة وصالة املغرب وصالة العشاء

  .)٣( يف صالة الظهر والعصرمةقا واإلاألذانبركعتني بني 

  مث أقم ـ: قال أن ىل ـ إ  مثان ركعاتذا زالت الشمس فصلّإف: يوالرضو

                                                

  .٧قامة ح واإلاألذان من أبواب ١٦ الباب ٦٤٠ ص٤ ج:وسائلال) ١(

  .٤ س١٥ ص:املقنعة) ٢(

  .٢قامة ح واإلاألذان من أبواب ٢٦ الباب ٧٠٩ ص٤ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٣(



٢٠

  .)١(يتني منهااألولكعتني قت برشئت فروإن  ،قامة واإلاألذانشئت مجعت بني وإن 

يكن قبل مل  إذا الصلوات كلها يف قامة واإلاألذانالقعود بني :  نصر قالوعن أمحد بن حممد بن أيب

  .)٢( صالة يصليهاقامةاإل

 أو  بصالةقامة واإلاألذانوالبد من فصل بني : قالأنه  )عليه السالم(وعن الدعائم، عن الصادق 

جيلس املؤذن  أن افلة قبلهان  ال لصالة املغرب اليتقامة واإلاألذانذلك  يف  ممايقل ما جيزأ و،بغري ذلك

  .)٣(هرض بيدبينهما جلسة خفيفة ميس فيها األ

  .)٤(كعتنيبر أو  جبلوسقامة واإلاألذانق بني فر:  يقول)عليه السالم(مسعته :  قاليوعن اجلعفر

 األذانالبد من قعود بني :  قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيبوعن احلسن بن شهاب، 

  .)٥(قامةواإل

  .)٦( بينهما نفساًفإناملغرب  إالّ ني قعدةأذانبني كل :  قال، عن بعض أصحابنا،وعن سيف

                                                

  .٣قامة ح واإلاألذان من أبواب ٢٦ الباب ٧٠٩ ص٤ ج:كما يف جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .٣قامة ح واإلاألذانواب  من أب١١ الباب ٦٣١ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .قامة واإلاألذان يف ذكر ١٤٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(

  .٢٠قامة ح واإلاألذان يف عدد فصول ٧ الباب ٦٤ ص٢ ج:التهذيب) ٤(

  .١٩قامة ح واإلاألذان يف عدد فصول ٧ الباب ٦٤ص ٢ ج:التهذيب) ٥(

  .٢٢قامة ح واإلاألذان يف عدد فصول ٧ الباب ٦٤ ص٢ ج:التهذيب) ٦(



٢١

 كان قامة املغرب واإلأذانمن جلس بني :  قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيبسحاق، إوعن 

  .)١(سبيل اهللا يف كاملتشحط بدمه

ن ذّأصالة فريضة ف إىل قمتإذا  :قالأنه  )عليه السالم( عبد اهللا عن أيب، يوعن عمار الساباط

 األذان بني يوسألته كم الذى جيز: ، قالتسبيح أو بكالم أو عود بققامة واإلاألذانوأقم وأفصل بني 

  .)٢(احلمد هللا: )عليه السالم( من القول؟ قال قامةواإل

 فيه فضال فإن ، فافعلقامة واإلاألذانجتلس بني  أن أحببتوإن :  قال)عليه السالم( يوالرضو

باهللا استفتح ":  مث تقول،خطوة برجله اليمىن واملنفرد فيخطو جتاه القبلة مام ذلك على اإلإمنا، وكثرياً

 يف  م وجيهال حممد، واجعلينآ على حممد وأتوجه، اللهم صلّ استنجح و)لهآصلى اهللا عليه (ومبحمد 

  .)٣(كأجزأأيضاً مل تفعل وإن  "خرة ومن املقربنيالدنيا واآل

لهم رب هذه الدعوة  ال:مجيع الصلوات يف قامة واإلاألذانبني  وتقول :خر منهآوىف مكان 

  .خر الدعاءآىل ، إ)٤(التامة

 وقت )عليه السالم( عبد اهللا دخلت على أيب:  قال،وعن احلسن بن معاوية بن وهب، عن أبيه

  ما مسعت   بدعاءن وجلس فسمعته يدعوذا هو قد أذّإاملغرب ف

                                                

  .٢٤قامة ح واإلاألذان يف عدد فصول ٧ الباب ٦٤ ص٢ ج:التهذيب) ١(

  .١٦قامة ح واإلاألذان من أبواب ٢٦ الباب ٧١٢ ص٤ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٢(

  .١٣قامة ح واإلاألذان من أبواب ٢٦ الباب ٧١١ ص٤ ج:كما يف جامع أحاديث الشيعة) ٣(

  .١٩قامة ح واإلاألذان من أبواب ٢٦  الباب٧١٢ ص٤ ج:كما يف جامع أحاديث الشيعة) ٤(



٢٢

  . الدعاء)١("من ليس معه رب يدعى يا" وهو ـ: قال أن ىلـ إ مبثله

هوى للسجود مث أرأيته أذن مث :  قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب عمري، عن أبيه، وعن ابن ايب

 غفر اهللا له ذنوبه يعمري من فعل مثل فعل أبا يا : فلما رفع رأسه قالقامة واإلاألذانسجد سجدة بني 

 " خاشعاً سجدت لك خاضعاًأنت ريب إالّ له إال": ذن مث سجد فقالأمن : )عليه السالم(، وقال كلها

  .)٢(غفر اهللا له ذنوبه

  أوصيك بوصية فاحفظهايعل يا: قالأنه  )عليه السالم(علي  ل)لهآوصلى اهللا عليه (وىف وصية النيب 

  .)٣(صالة الغداة يف قامة واإلاألذان وكره الكالم بني ـ: قال أن ىلـ إ

 .)٤(قامة واإلاألذان الكالم بني وكره: )لهآوصلى اهللا عليه ( عنه )عليه السالم(وىف رواية الصادق 

سائر الصلوات  إىل استفيد السكوت من رواية سيف بضميمة التعديأنه ىل غريها من الروايات، وكإ

  .بالتسامح لفتوى الفقيه أو باملناط

يدل  كالم املستمسك، وأما الذكر والدعاء فلم أقف يف النصوص ما يف ومما تقدم تعرف وجه النظر

  .خلإ )٥(، باخلصوصعلى الفصل ما 

                                                

  .١قامة ح واإلاألذان من أبواب ١١ الباب ٢٥١ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

  .١٥قامة ح واإلاألذان من أبواب ١١ الباب ٦٣٣ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٢٥قامة ح واإلاألذان من أبواب ٢٦ الباب ٧١٤ ص٤ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٣(

  .٢٦قامة ح واإلاألذان من أبواب ٢٦ الباب ٧١٥ ص٤ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٤(

  .٦٠١ ص٥ ج:املستمسك) ٥(



٢٣

 :يقول أو " خاشعاًرب سجدت لك خاضعاً" :يقول يف سجوده أن يستحب لو اختار السجدة :)١ ـ مسألة(

رزقي  واللهم اجعل قليب باراً" :يقول أن لو اختار القعدة يستحب و،" خاشعاًأنت سجدت لك خاضعاً إالّ ال إله"

واًدار اًمستقر واًاجعل يل عند قرب نبيك قرار واًعملي سار."  

  

 رب سجدت لك خاضعاً :يقول يف سجوده أن يستحب لو اختار السجدة{ ):١ ـ مسألة(

  .، ولكن مع اختالف بينها وبني ما ذكره هنا)١(كما يف رواية بكر بن حممد} خاشعاً

 مع )٢( كما يف رواية ابن أىب عمري}أنت سجدت لك خاضعاً خاشعاً إالّ له إال: أو يقول{

  .ينها وبني ما ذكر هنااختالف ب

 اً وعملى ساراً وأجعل يل داري باراً ورزقاللهم أجعل قليب: يقول أن ولو اختار القعدة يستحب{

 األذانفرغ من  إذا  يقول الرجل:)٣(رواية جعفر بن يقطني يف  كما}عند قرب نبيك قراراً ومستقراً

 بني نسخة الكايفأيضاً اك اختالف ، وهن ساراًيوعمل ولكن ليس فيه ...اللهم اجعل: وجلس

  .والتهذيب

                                                

  .١٤قامة ح واإلاألذان من أبواب ١١ الباب ٦٣٣ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .١٥قامة ح واإلاألذان من أبواب ١١ الباب ٦٣٣ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

قامة  واإلاألذان يف عدد فصول ٧ الباب ٦٤ ص٢ ج: التهذيب.٣٢ ح... وقامة واإلاألذان باب بدء ٣٠٨ ص٣ ج:الكايف) ٣(

  .٢٣ح



٢٤

  اللهم صل على حممد،أتوجه و أستنجح)صلى اهللا عليه وآله(مبحمد  وباهللا أستفتح :يقول أن و لو اختار اخلطوة

  . من املقربني و يف الدنيا واآلخرةاجعلين م وجيهاً و،آل حممدو

  

صلى اهللا عليه (باهللا استفتح ومبحمد  :)١(وييقول ما تقدم يف رواية الرض أن  اختار اخلطوةولو{

خرة ومن الدنيا واآل يف  م وجيهاًل حممد واجعلينآ على حممد وأستنجح وأتوجه، اللهم صلّ )وآله

دعية األ يف دعية املذكورة يف بعض الروايات، ومن شاء التفصيل والتدقيقغريها من األ إىل }املقربني

من أراد االطالع على الفتاوى راجع املستند واجلواهر  أن واجلامع، كماالوسائل واملستدرك  إىل فلريجع

  .وغريمها من املفصالت

                                                

  ٢١ س٦ ص:فقه الرضا) ١(



٢٥

 اهللا عليه ىصل( رسول اهللا حممداً أن أشهد واهللا إالّ ال إله أن أشهد  يستحب ملن مسع املؤذن يقول):٢ ـ مسألة(

كتفي ا عن كل من أ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  رسول اهللاحممداًن أو اهللا إالّ ال إله أن أنا أشهد و:يقول أن )وآله

.شهد وأعني ا من أقر و،جحد وأىب

  

 رسول حممداً أن أشهد و،اهللا إالّ ال إله أن أشهد يستحب ملن مسع املؤذن يقول{): ٢ ـ مسألة(

ذن يقول من مسع املؤ:  قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب، ي احلارث بن املغرية النضرما رواه }اهللا

صلى اهللا عليه (حممداً رسول اهللا ن أواهللا،  إالّ له إال أن وأنا أشهد: يقول{  حمتسباًفقال مصدقاً.. أشهد

 عدد من األجر كان له من }عني ا من أقر وشهدأ ا عن كل من أىب وجحد، ويكتفأ ) وسلموآله

  .)١(نكر وجحد وعدد من أقر وشهدأ

                                                

  .٣قامة ح واإلاألذان من أبواب ٤٥ الباب ٦٧١ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٢٦

   رفيع الصوتيكون عدالًذان أن ب لألاملنصو يف يستحب): ٣ ـ مسألة(

  

 مجاععلى املشهور، بل ادعى اإل }يكون عدالًذان أن املنصوب لأل يف يستحب{): ٣ ـ مسألة(

 مل ميكن االعتماد على الزم مل يكن عدالًإذا أنه بلفتوى بضميمة التسامح، وعليه مجاعة، واستدل له با

علي  ومبا رواه الفقيه، عن ، املتقدممجاع، وباإلأالنبية آمشمول  ألنه  بدخول الوقتخبارمن اإلنه اأذ

  .)١(كم خيارويؤذن لكمقرؤكم أيؤمكم  :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا ،)عليه السالم(

 املدعى، مجاعذلك الفتوى املؤيدة باإل يف يالعلة عليلة، ولكن يكف أن وىف داللة الرواية نظر، كما

  .ينفع كان رمبا يستدل له ببعض ما الوإن دال، لكن ال دليل له،  كونه عاإجياب سكايفوعن اإل

صلى اهللا (  وقول النيب،لفتوى اجلماعة: املستند يف  قال، وال خالفإشكال بال }رفيع الصوت{

.)٢(ندى منك صوتاأفإنه لقه على بالل أ: )عليه وآله

 فوق املنارة واجلدار ألذانابل ميكن استفادة ذلك من ما دلّ على استحباب رفع الصوت و: أقول

  .يناألمر بني  للتالزم العريف،شبهأوما 

ليؤذن :  قال)عليه السالم(علي فصح، ملا رواه الدعائم، عن أيذكر استحباب كونه  أن وكان عليه

  .)٣(فقهكمأمكم لكم أفصحكم وليؤ

                                                

  .١٧قامة ح واإلاألذان يف ٤٤ الباب ١٨٥ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .١٥ س٣١٨ ص١ ج:املستند) ٢(

  .قامة واإلاألذان يف ذكر ١٤٧ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(



٢٧

  .غريها أو يكون على مرتفع منارةن أووقات مبصراً بصرياً مبعرفة األ

  

  .)١(فصحكمأ: خرآ حديث ويف. كميؤذن لكم خيار: ية الفقيه رواويف

املشهور، بل عن التذكرة  إىل مات، ونسبه بعضرسال املسلّإاملستند وغريه  يف رسلهأ }مبصراً{

يعتمد  الأنه بحىت يتمكن من معرفة الوقت، وأنه ب عليه، واستدل له بالتسامح وهو العمدة، ومجاعاإل

ئمة ضمناء، واملؤذنون األ: )صلى اهللا عليه وآله(، فعن النىب ميناًأيكون  أن ب، واملؤذن جيعمىعلى األ

  .)٢(مناءأ

  .)٣(املؤذن مؤمتن:  قال)عليه السالم(علي وعن 

  . )٤(مناءم األإ :املؤذنني يف )عليه السالم(وعن الصادق 

  . فتأمل،احلالة النفسية إىل باإلضافةمانة تتوقف على القدرة، واأل

 إىل خالف، بل نسب  املستمسك بالمات، ويفرسله املستند ارسال املسلّأ }وقاتصرياً مبعرفة األب{

  .املبصر يف فتوى العلماء، ويستدل له بالتسامح وببعض ما تقدم

صعود  يف  كما تقدم}منارةً {،اً، كما عن التذكرة واية العالمةإمجاع }يكون على مرتفعن أو{

    كما تقدم}أو غريها{ )٥(ذاننارة لأل فوق امل)عليه السالم(علي 

                                                

  .١٧قامة ح واإلاألذان يف ٤٤ الباب ١٨٥ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٦١ ح٤٠٤ ص١ ج:عواىل اللئايل) ٢(

  .٢قامة ح واإلاألذان من أبواب ٣ الباب ٦١٨ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

  .٦قامة ح واإلاألذان من أبواب ٣ الباب ٦١٩ ص٤ ج:الوسائل) ٤(

  .٢٧٩ ص٤٢ ج:البحار) ٥(



٢٨

  .)١(يصعد فوق الكعبة أن بالالً )صلى اهللا عليه وآله( أمر النيبيف 

ا بالل، اعل فوق ي :نأذّإذا  كان يقول لبالل )صلى اهللا عليه وآله(أنه  صحيح ابن سنان، ويف

أبعد حد  إىل  الصوتيكون املقصود من ذلك وصول أن وال يبعد. )٢(األذاناجلدار وارفع صوتك ب

  .هذا الزمان يف  منه مكربات الصوتيفيكتف

                                                

  .٨قامة ح واإلاألذان من أبواب ١٥ الباب ٢٥٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

  .٧قامة ح واإلاألذان من أبواب ١٦ الباب ٦٤٠ ص٤ ج:الوسائل) ٢(



٢٩

  .كهمارم للصالة مل جيز له قطعها لتداركليهما عمداً حىت أحقامة أو اإل أو األذان من ترك ):٤ ـ مسألة(

  كان عن نسيان جاز له القطع مامل يركع إذا نعم

  

عمداً حىت { بعض الفصول أو فصول كل ال}كليهماقامة أو اإل أو األذانمن ترك  {):٤ ـ مسألة(

املستند  يف }كهمامل جيز له قطعها لتدار{ مثل املعادة استحباباً  وكانت الصالة واجبة ال}أحرم للصالة

تية خاصة بصورة  والنصوص اآل،، بل كافة من تأخر، وذلك حلرمة قطع الفريضةكثرحكاه عن األ

  .املقام يف  وال مناط،النسيان كما ستأيت

 رجع تركهما متعمداًوإن  ،الصالة مضى ومل يرجع يف نسيهما ودخلن إأنه لشيخ واحللي  عن الكن

 يف  وأما العمد فليس مبرفوع بعد وجوما، وال خيفى ما،النسيان مرفوع أن مل يركع، ولعل وجهه ما

  .يناألمركال 

، بل كافة من ركثاأل إىل املستند يف  نسبه،}كان عن نسيان جاز له القطع ما مل يركع إذا نعم{

 : قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب، ، ويدل عليه صحيح احلليب)١( املستمسك هو املشهورتأخر، ويف

 ن وأقم واستفتح صرف وأذّنافتركع  أن تؤذن وتقيم مث ذكرت قبل أن افتتحت الصالة فنسيتإذا

  .)٢(مت صالتكأكنت قد ركعت فوإن  ،الصالة

الستحباب بقرينة مجلة من الروايات الدالة على عدم لزوم القطع وهذه الصحيحة حممولة على ا

  ،)عليه السالم( عبد اهللا عن أيببن سرحان،  كصحيح داود

                                                

  .٦٠٥ ص٥ ج:املستمسك) ١(

  .٣قامة ح واإلاألذان من أبواب ٢٩ الباب ٦٥٧ ص٤ ج:الوسائل) ٢(



٣٠

  .)١(ءيليس عليه ش: )عليه السالم(الصالة؟ قال  يف  حىت دخلقامة واإلاألذان يعن رجل نس

 يف  حىت دخلقامةاإل واألذان ي عن رجل نس)عليه السالم(جعفر  أبا وصحيح زرارة، سألت

  .)٢( سنةاألذان إمنافصالته  يف فليمص: )عليه السالم(قال  الصالة؟

  .)٣( )عليه السالم(عبد اهللا  أيب وقريب منه خربه عن

فىت بذلك التهذيب أ كما ،ولو بعد الركوع  قبل الفراغعيبعد جواز الرجو  ولكن ال،هذا

يقيم  أن ، عن رجل ينسى)عليه السالم( احلسن ن أيبعواالستبصار واملفاتيح، لصحيح علي بن يقطني، 

مل وإن  ،كان قد فرغ من صالته فقد متت صالتهن إ :)عليه السالم(الصالة وقد افتتح الصالة؟ قال 

  .)٤(يكن فرغ من صالته فليعد

كان وجه اجلمع احلمل على مراتب  الّإ مت ما ذكروه فهو، وفإنعراض، لكنهم رموه باهلجر واإل

كد من بعد آقبل القراءة  أن من بعد الركوع، كما كدآ  قبل الركوعفإنعادة، اإل يف باباالستح

 حىت قامة واإلاألذان ي عن رجل نس)عليه السالم(عبد اهللا  أبا لأ حيث س،القراءة، لرواية زيد الشحام

 عليه صلى اهللا(  فليصل على النىبأيقر أن كر قبلكان ذن إ :)عليه السالم(الصالة؟ فقال  يف دخل

  ،)وآله

                                                

  .٢قامة حإلا واألذان من أبواب ٢٩ الباب ٦٥٧ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .١قامة ح واإلاألذان من أبواب ٢٩اب  الب٦٥٦ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٧قامة ح واإلاألذان من أبواب ٢٩ الباب ٦٥٨ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

  .٤قامة ح واإلاألذان من أبواب ٢٨ الباب ٦٥٦ ص٤ ج:الوسائل) ٤(



٣١

  غريه حال الذكر أو منفرداً كان

  

   .)١(القراءة فليتم صالته يف دخل كان قدوإن وليقم 

  .)٢( )عليه السالم( حممد بن مسلم، عن الصادق ما رواهوقريب منه 

  .خر ضعيفة مل جند عامال اأوهناك روايات 

خاص أنه ملبسوط والشرائع من  النص والفتوى، خالفا ملا عن اطالقإل }غريه أو منفرداً كان{

ذلك بني املنفرد  يف ال فرق:  كالمهيحمك يف املسالك  ولذا قالي،لالنصراف، لكنه بدوأنه باملنفرد، وك

  .، انتهى)٣(وجهبصحاب فتقييده باملنفرد هنا ليس  النص واألطالق إلمامواإل

الصالة؟ يف  إالّ تيلتفاجلماعة ومل  يف األذان ينس إذا املأموم فيما يف وهل هذا احلكم جار

  .األول واليبعد ، ومن االنصراف،طالقاإل  من،احتماالن

خر آومل يكن عذر أمل يكن الوقت ضيقا  إذا  هو فيماإمنااحلكم بالرجوع  أن من الواضح مث إن

  . فحرمة القطع حمكمة، املقام ال تشملهأدلة  ألن،مل جيزوإالّ  ،يوجب تعجيل الصالة

ال؟  أم ثناء الصالة فهل جيوز القطع للمناطأ يف جهل مث علم أو غفلةيكن نسيان بل مل ولو 

  . غري بعيداألولكان وإن  ،احتماالن

  .وجه له حقه ال يف كدمهاأطالق، فاحتمال العدم لعدم تلإلأيضاً ة أاحلكم شامل للمر أن والظاهر

  ثناء احلمد مثال قطعه الأ يف ذا تذكرإ ف}حال الذكر{ القطع يكون مث إن

                                                

  .٩قامة ح واإلاألذان من أبواب ٢٩ الباب ٦٥٨ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٤قامة ح واإلناألذا من أبواب ٢٩ الباب ٦٥٧ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  . س ه٢٧ ص١ ج:املسالك) ٣(



٣٢

 يرجع لو  وكذا ال، على التردد كذلكيقب وكذا لو ل ب،راد الرجوعأ به مث  معتداًعزم على الترك زماناً إذا ما ال

  .حوطاأل شرائطهما على أو لب بعض فصوهلما ينس أو مهاأحد نسي

  

مة  حردلةتى بالبقية مل جيز له القطع ألأذا إف الظاهر من النص والفتوى، ألنه ة،ءاالقر ببقية يأيتأنه 

  .طعقال

 }راد الرجوعأبه مث  عزم على الترك زمانا معتداً إذا ما ال{ :ما ماذكره املصنف تبعا للجواهر بقولهأ

  فيماطالقخالف اإلأنه ذ يرد عليه إ ،بطال على املتيقنحرمة اإل يف لالقتصارأنه باجلواهر  يف له الًمستد

  .طالقطالق لإلاملستمسك باإل يف ا متسكمتام، ولذحال بنائه اإل أو التردد مل يأت بفعل حالإذا 

قرأ وإن  ،حتمال اجلوازا ك،شبهأما  أو تردد إذا مل يقرأوإن  فاحتمال عدم جواز القطع ،وكيف كان

  . كالمها خال عن الوجه،يركع أن قبل

 ييرجع لو نس وكذا ال{  وسلباًاًإجياب كما عرفت وجهه } على التردد كذلكيق ببل وكذا لو{

مها وترك أحدصورة نسياما، فلو قال  يف ن ظاهر النص جواز القطعأل ذكره مجاعة، كما }مهاأحد

خر مل يرجع، خالفا ملن قال جبواز الرجوع ترك اآل يف مها وتعمدأحد ينس وأخر نسى اآل وأخر عمداً اآل

 عن  مع كونه خالياً وكالمها، خاصةقامة وملن قال جبواز الرجوع لترك اإل،انا خاصة نسياألذانلترك 

 إىل ، فمن شاء التفصيل فلريجعسألةامل يف طال مجلة من الفقهاء الكالمأالدليل خالف االحتياط، وقد 

  .املفصالت

   املنصرف  ألن وذلك}حوطشرائطهما على األ أو هلما بلي بعض فصوونسأ{



٣٣

رة  حال الطهاقامة واإلاألذاننسيان اجلميع وليس حال  يف من النص والفتوى نسياما، الظاهر

 الشرط حاله أو نسيان اجلزء بأن ركاا البطالن حىت يقالأ أو جزائهأوالصالة حيث يوجب نسيان بعض 

وإن  ،خرون مبا ذكره املصنفآ و، ولذا قطع العالمة الطباطبائيقامة واإلاألذان نسيان الكل لفساد حال

ن املصنف أط مرتلة العدم، وكبفقد اجلزء أو الشر  اجلواهر وتبعه املستمسك الرجوع لترتيل الفاسدىقو

ذ غايته االستحباب املعارض إء منهما، يغاية االحتياط عدم الرجوع لترك شو: تبع املستند حيث قال

  .)١(الحتمال التحرمي

مل وإن  ،تيان فال رجوعإل با جتاوزه كان حمكوماًفإنجزاء بعض األ يف شك لوأنه مث ال خيفى 

تى مبا بعد أمل يبال حال الشك و إذا ،فيه االختالف املتقدمتى أ وي، بالعدماًيتجاوزه كان حمكوم

  .املشكوك

مت أشاء وإن  ، من جديدماماملأموم يبطل صالته ويتبع اإل أن  فالظاهر، مث رجعمام اإليولو نس

  . الصالة فمشكلماميبقى على اجلماعة حىت جيدد اإل أن ماأخر، اً آإماميقدم  أو فرادى،

                                                

  .١٣ س ٣٢٢ ص١ ج:املستند) ١(



٣٤

 األذانعلى ترك بين  لكن لو ،مهاأحد تعمد االكتفاء ب،قامةجاز له ترك اإل إذا  فيمايلجيوز للمص ):٥ ـ مسألة(

  .عادها بعدهأله فعله  فأقام مث بدا

  

ال دليل  ألنه }مهاأحد تعمد االكتفاء ب،قامةجاز له ترك اإل إذا  فيمايجيوز للمصل{ ):٥ ـ مسألة(

 الدليل اخلاص فيمن قامةاإل يف )١( بل قد ورد،اتطالقمها اإلأحد فيشمل ،خرمها على اآلأحدعلى توقف 

  .أقام كان له كذا

 ملا سبق }عادها بعدهأ{ يدرك ثواما أن  وأراد}له فعله  فأقام مث بدااألذانلكن لو بىن على ترك {

صلى خلفها بال فاصلة كان ن إ  الىت أتى ا تقع مراعىقامة فاإل،من اعتبار الترتيب بينهما لو أراد اجلمع

  .خرآء يش أو األذان سواء كان الفاصل ،فصل بينها وبني الصالة تقع ملغيةبأن وإالّ  ،قامة ثواب اإلهلا

                                                

  .٧قامة ح واإلاألذان من أبواب ٢ الباب ٢٤٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(



٣٥

 ، جاز له البناء ما مل تفت املواالة،سكر مث أفاق أو  عليهيأغم أو جن أو مهاأحدخالل  يف لو نام ):٦ ـ مسألة(

   مطلقاعادة فيها اإلحوط لكن األ،قامةاإل يف  لشرطية الطهارةمراعياً

  

 جاز له البناء ما ،سكر مث أفاق أو  عليهيأغم أو جن أو مهاأحدخالل  يف لو نام{ ):٦ ـ مسألة(

  .حدا وصرح بذلك غري و،دلة األطالقإل }مل تفت املواالة

غماء وحنوه من روافع التكليف خلروجه عن اإل يف حكام احتمال االستينافنعم عن اية األ

  العتبار اهليئة االتصالية، كماقامةثناء اإلأ يف ثأحد إذا مثل يف لبطالن حىتالتكليف، وعن غريه احتمال ا

  . املواالة وغريهاينايف  مبا الأتوضوإن يبطل احلدث الصالة 

 ملا عرفت من مشول ،جزء أو مل يضر بشرط إذا يضر اخلروج عن التكليف ال إذ :خيفى وفيها ما ال

الصالة  يف املقيم أن ما دلّ علىن إ يقال إالّ أن  اللهم،لية وال دليل على اشتراط هيئة اتصا،طالقاإل

دليل املرتلة ليس من  أن اشتراط استدامة الطهارة، لكن قد تقدم يف  مثلهاي حالة الصالة فهقامة اإلييعط

  .مل تفت املواالة ما: جزاء والشرائط، ولذا قيده بقوله ما مع كل األيأيت أن هممجيع اجلهات، فامل

  .ةي بالبق املواالة ويأيت ينايف فيجدد الطهارة حبيث ال}قامةاإل يف  لشرطية الطهارةمراعياً{

 ملا تقدم من الدليل على ،مل تفت املواالةوإن ، قامةاإل يف أي }عادة فيها مطلقا اإلحوطلكن األ{

  .الصالةيف أنه 

  هتقامإيف أو نه اأذ يف ، عن املؤذن حيدث)عليه السالم( بن جعفر يوخلرب عل



٣٦

  . وكذا لو ارتد عن ملة مث تاب،النوم يف خصوصاً

  

 وليقم أ فليتوضقامةاإل يف كانوإن  فال بأس، األذان يف كان احلدثن إ :)عليه السالم(قال 

  .)١(قامتهإ

بأس به،   باحلدث الاألذانمتام إ فإن، األذانيكون املراد مقابل  أن  الحتمال،مجالإاخلرب  يف لكن

  . باحلدثقامةمتام اإلإخبالف 

 ضافةإن إ ، لكن فيهوليقم اقامته: )عليه السالم(نعم رمبا يدعى انسباق االستيناف من قوله 

لو أراد االستيناف مل  ألنه متام،اإل يف الضمري مانع عن االنسباق، بل رمبا حيتمل ظهورة إىل »قامةاإل«

  .قال فليستأنف أو يأت بالضمري،

وكذا لو ارتد عن ملة مث { يبطل الطهارة ي الذ} يف النومخصوصاً{ أحوطكونه  يف إشكالنعم ال 

 إطالق فيشمله ،عمال السابقةبطال االرتداد لألإدليل على  ال ألنه ،قامتهإونه اأذيبىن على فإنه  }تاب

 العباس والعالمة والشهيد، بل عن كشف ، خالفا ملن أوجب االستيناف كما عن الشيخ وأيبدلةاأل

عمال، لكن  االرتداد يبطل األفإن ،)٢( التبطلوا أعمالكم :لقوله سبحانهأنه وك، شهراألأنه االلتباس 

أتى به من الصالة والصيام وغريمها  جيب عليه قضاء ما رجع تأمل، ولذا ال إذا يف كونه مبطال مطلقا حىت

  . ما ذكره املصنفقوىقبل االرتداد، فاأل

كما هو  ـ كذلك، بناًء على قبول توبتهأيضاً  يفطرذ الإ ،يال وجه لتقييده بامللّأنه نعم يبقى عليه 

  .كتاب الطهارة فراجع يف وتقدم الكالم فيه ـ قوىاأل

                                                

  .٨٥ ص:سنادقرب اإل) ١(

  .٣٣اآلية : سورة حممد) ٢(



٣٧

  .عادماإة يستحب له مامله اإل ن منفرداً وأقام مث بداذّألو  ـ ٧ ـ مسألة

  

 بل وفاقاً للمشهور، }عادماإة يستحب له مامله اإل ن منفرداً وأقام مث بداذّألو  ـ ٧ ـ مسألة{

، عن )عليه السالم( عبد اهللا عن أيبصحاب، ويدل عليه موثق عمار، قيل الظاهر عدم اخلالف فيه بني األ

يصليا بذلك  أن  هل جيوز، مجاعةي نصل:خر فيقول لهآء رجل ي وحده فيجيالرجل يؤذن ويقيم ليصل

  .)١(ال، ولكن يؤذن ويقيم: )عليه السالم(؟ قال قامة واإلاألذان

ذ إ الغري عند مساعه، أذانملعارضة مبا دل على االكتفاء باخلرب بضعف السند وبا  يفشكالواإل

جمبور أنه  )٢(املستند يف ذ الضعف لو كان فهو جمبور، بلإ ،، غري واردأوىل النفس أذاناالكتفاء ب

تفاوت   إىلمكان الذهابإ إىل تقاوم اخلرب، مضافا لوية الوذ األإ وال معارضة ،نيمجاعبالشهرتني، بل اإل

له  ن مجاعة مث بدا، فلو أذّقامة واإلاألذاناحلكم كذلك يف كل من  أن مراتب االستحباب، ومنه يعلم

الفصول  يف  فقط وهكذا، وهل احلكم املذكور جارقامةعاد اإلأله اجلماعة  قام لالنفراد مث بداأاالنفراد ف

  .ة أيضاًله املأمومي بدا إذا حمتمل، والظاهر جريان احلكم يف ماأيضاً 

                                                

  .١قامة ح واإلاألذان من أبواب ٢٧ الباب ٦٥٥ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٢٩ س٣٢١ ص١ ج:املستند) ٢(



٣٨

عادة بعد اإلأيضاً  نعم يستحب فيه ،األذان خبالف ،عادها بعد الطهارةأ قامةثناء اإلأ يف ثأحدلو  ـ ٨ ـ مسألة

  .الطهارة

  

اث، حدهذا حكم عام يف كل األ }عادها بعد الطهارةأ قامةثناء اإلأ يف ثأحدلو  ـ ٨ ـ مسألة{

نها نوع من التدافع كما نبه عليه املستمسك، املسألة السادسة حكم خلصوص بعضها، وبي يف وما تقدم

ذ ال يشترط فيه إ }األذان خبالف{ تيان ببقية الفصولفت املواالة بالطهارة جاز اإلتمل إذا أنه وقد تقدم 

  .الطهارة

، ومنه األذانملا تقدم يف مسألة استحباب الطهارة يف  }هارةالط عادة بعداإلأيضاً نعم يستحب فيه {

 ولعل الوجه يف فتواه باالستحباب قاعدة التسامح بناًء على صحتها :يف قول املستمسكيظهر وجه النظر 

)١(وعمومها للفتوى
  . مستند احلكم ليس الفتوى فقط بل النص أيضاًفإن ،خلإ، 

                                                

.٦١٣ص ٥  ج:املستمسك) ١(



٣٩

  . الصالة، ولو أتى به لقصدها بطلأذانة على األجرجيوز أخذ  ال ـ ٩ ـ مسألة

  

 كما هو } الصالة، ولو أتى به لقصدها بطلأذان ة علىاألجرجيوز أخذ  ال ـ ٩ ـ مسألة{

 الإصحاب فتوى األ إىل صحاب، وعن املختلف نسبته األأكثر إىل املشهور، بل عن جامع املقاصد نسبته

  :أمور، واستدل له بذمن ش

  .ر العباداتئسا يف ة عليه، كما هو الشأناألجرفال يصح أخذ نه االعمل ملك هللا سبحن إ :األول

  .ة مناف لقصد االمتثال املعترب يف العبادةاألجرأخذ  نإ :الثاىن

وإن ، املستأجر إىل ء يعودياملستأجر فال ش إىل ء يعوديجل شة ألاألجرأعطى ن إنه إ: الثالث

يدخل الربح يف كيس من خيرج من  أن ذ جيبإجارة، جري فال تصح اإلاأل إىل ء يعوديجل شأعطاها أل

  . املال، كما هو مقتضى العقدكيسه

 كخطاب الصالة وقنوا وتعقيبها يراد منه األذانكون اخلطاب ب يف  املشروعيةأدلةظهور : الرابع

  .جارة عليهاملباشرة من املكلف فال تصح اإل

فارقت عليه  خر ماآ: قالأنه  )عليه السالم( عن علي  كخرب السكوين،مجلة من الروايات: اخلامس

ضعف من خلفك وال تتخذن مؤذنا أ ةصليت فصل صال إذا علي يا ):لهآوصلى اهللا عليه (قال  أن حبييب

  .)١(جراًأنه اأذيأخذ على 

حبك؟  ألإين يا أمري املؤمنني واهللا :، فقال)عليه السالم (أمري املؤمنني إىل أتى رجل: ومرسل الفقيه

  :)عليه السالم(، قال ومل؟ قال بغضكأ ولكين:  له)عليه السالم(فقال 

                                                

  .١قامة ح واإلاألذان من أبواب ٣٨ الباب ٦٦٦ص ٤ ج:الوسائل) ١(



٤٠

ن أجراًآ وتأخذ على تعليم القر،اًب كسذاناأل يف ينك تبغأل)١(.  

  .)٢(جر املؤذنأمن السحت : قالأنه  )السالمعليه (وما عن الدعائم، عن علي 

  .خيفى الكل ما ال يف هذا ولكن

نسان  اإلفإنها، ية علاألجرخذ أومع ذلك جيوز  ،نهاعمال ملك هللا سبحكل األن إ ففيه: األولما أ

  .لك لهبكل حركاته وسكناته م

ية أ الشارع يريد هذا العمل بفإنة، األجرخذ أاة بني قصد االمتثال وبني فمنا ال أن ففيه: ما الثاينأو

 يف جل املال كما به أل املتقرب به يأيتاألذانطول القربة، ف يف ةاألجرخذ أكيفية وجدت وقصد 

  .ةيالعبادات االستيجار

 نسانا لكنس الشارعإجر أ فلو است،املستأجر إىل  املاليعود بدل أن يلزم ال: والًأففيه : ما الثالثأو

  .ءياملستأجر ش إىل يعود الأنه جارة مع ة املسجد صحت اإلءضاإلأو 

  .ليه الثواب ذا التسبيبإيعود نه إ: وثانيا

يصل  أن جلتكون أل املستأجر، وقد إىل شيءيعود  أن جلجارة قد تكون ألاإلن إ :شئت قلتوإن 

  .يقصد الثوابمل وإن غرضه،  إىل ه، وهنا يصل املستأجرغرض إىل املستأجر

   األذان يف جري عن املستأجرجارة نيابة األقصد باإلن إنه إففيه : ما الرابعأو

                                                

  .٢قامة ح واإلاألذان من ٣٨ الباب ٦٦٦ ص٤ ج:، والوسائل٥٨ الباب ٣ ج:الفقيه) ١(

  .١٤٧ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(



٤١

  بهيفيكتفنه اأذيسمع  أو  بصالتهييصل أن يريدأنه قصد املستأجر غري ذلك مثل ن إ ماأفله وجه، و

  .وجه له شبه ذلك فالأما أو 

 أن جري، مثليدل على بطالن عمل األ ذ عدم االختاذ الإداللة فيه،   الفخرب السكوين: ما اخلامسأو

ة األجرخذ أضوح عدم حرمة ه ذلك، واملرسل ظاهره الكراهة لوشب أما أو  طماعاًجرياً أتتخذ ال: يقول

  . كذلك فتأملاألذان كون الكسب على ين فقرينة السياق تقتضآعلى تعليم القر

غري جمبور نه إ: املستمسك يف ليه فال جرب له، بل قالإف مل يعلم استناد املشهور  الدعائم ضعيربوخ

 الصالة، أذان يف عالم وكالمنا اإلأذان يف ، هذا كله مع ظهور هذه الروايات)١(سنده بعمل واعتماد

  . الصالةأذان يف ويةاألوليقال ب إالّ أن اللهم

 وغريه من األذانن إ :املنع بقوله يف  العمدة فيما جعله السيد احلكيمشكالومما تقدم ظهر اإل

جارة عليه استوجب كونه ملكا لغريه واإل كونه للفاعل الن اوفعله بعن إىل العبادات مما كان البعث

ن او هو بعنإمنافعله  إىل ذ مل يدل دليل على كون البعثإ )٢( للطلب،للمستأجر فال تكون حينئذ موضوعاً

 ه يشمل حىت صورة ماإطالق ف،اخلارج يف يريد فعلهأنه  علم من الشرع يذلغريه، بل ال كونه للفاعل ال

  . فراجع،كتاب الطهارة يف ة عليه، وقد حبثنا حول هذه املسالةاألجرخذ أإذا 

  .عادهاأتى به بقصدها أة واألجرخذ ألو أنه ة واألجرخذ أ عدم حوطاأل أن  يفإشكال نعم ال

                                                

  .٦١٤ ص٥ ج:املستمسك) ١(

  .٦١٥ ص٥ ج:املستمسك) ٢(



٤٢

  .ذها عليه لكنه مشكلخأعالم فقد يقال جبواز  اإلأذانما أو

  .بأس باالرتزاق من بيت املال نعم ال

 كما عن السيد والذكرى وجممع الربهان واملدارك }خذها عليهأعالم فقد يقال جبواز  اإلأذانما أو{

مل نه إمكن قصد الثواب حىت يكون عبادة، وحيث أوإن ليس عبادة، أنه ، ووجهه والبحار والكاشاين

ات الروايات، لكن قد إطالق وي احملكمجاع لعله لإل}لكنه مشكل{ املنع  يفيكن عبادة مل يكن وجه

  .عالم اإلأذان الصالة فكيف بأذان يف ذلك يف شكالعرفت اإل

  وذلك،حدااً ادعاه غري وإمجاعخالف، بل   والإشكال بال } املالتتزاق من بي بأس باالرنعم ال{

يقوم مبصلحة من  ألنه  فيعطى، منهااألذان و،ة بيت املال معد ملصاحل املسلمني العامة واخلاصألن

مساء هلا األ أن يضر بعد تغري امسها، الوإن أيضاً جرة أأنه  وغريه، واحتمال ي كما يعطى القاض،مصاحلهم

 ،كتاب البيع يف شرح املكاسب يف  منها املقام، وقد ذكرنا ذلك مفصال االعتبارية اليتموراأل يف حظ

  .واهللا العامل



٤٣

  .وهو ممنوع، يضر عالم ال اإلأذان يف اللحنن إ قد يقال ـ ١٠ ـ مسألة

  

 وجعله من ،نقله اجلواهر عن بعض }يضر عالم ال اإلأذان يف اللحنن إ قد يقال ـ ١٠ ـ مسألة{

 ذ رمبا يكون اللحن حبيث الإ }ممنوع{ هإطالق على }وهو{ عالم اإلأذان الصالة وأذانالفوارق بني 

بتول « :كما لو قال ،نهبطال يف شكال اإليينبغ  وهذا القسم ال،مللحون املطلوب على اشيءيصدق ال

لسني با» أسهد«  املطلوب عليه، كما لو قالشيء ورمبا يكون حبيث يصدق ال،»رسول اهللا« عوض» اهللا

هذا القسم، وعن  يف يبعد الصحة  وال، القول بصحته للصدق عرفاًيينبغفإنه بالشني،  »شهدأ« بدل

بد من محله على  امللحون لكن ال يف كان مطلقاًوإن املشهور، وكالمه  إىل  البطالنالروض نسبة عدم

  .هذا القسم

خر، والقول بالصحة آ لبعض لبطالن مطلقا، كما هو ظاهر املصنف تبعاً، فالقول باوكيف كان

عىن كما خل بامل أ لو:اهر النسبة املذكورة، والقول بالتفصيل كما اختاره الروض فقالظ كما هو مطلقاً

املوجب لكونه وصفاً وتفسرياً جلملة خالية عن اخلرب  )صلى اهللا عليه وآله( »رسول اهللا« لو نصب لفظ

 اجته حداوهو الطبل له وجه و »كرب« مجع »اكبار« حبيث صار على صيغة» كربأ«  لفظمد وأ

  .كلها ممنوع ،)١(البطالن

  .العاملنه ا واهللا سبح،االحتياط ترك اللحن حسب املقدور أن  يفإشكالنعم ال 

                                                

  .١٩ س٢٤٤ص :روض اجلنان) ١(



٤٤



٤٥

  فصل

 ، رفع موانعه و السعي يف حتصيل شرائط قبوهلا ـرفع موانعها وبعد إحراز شرائط صحة الصالةـ ينبغي للمصلي 

 ،ال يعد فاعله تاركا حبيث يستحق العقاب على الترك و فقد يكون العمل صحيحاً،اإلجزاء غري القبول و الصحةفإن

  هو مبرتلة اجلسد و،روحهفإنه عمدة شرائط القبول إقبال القلب على العمل و ،لكن ال يكون مقبوال للموىل

  

  فصل{

 السعي يف حتصيل شرائط قبوهلاـ رفع موانعها  وبعد إحراز شرائط صحة الصالةـ ينبغي للمصلي 

كان وإن عامل الثبوت والواقع،  يف }جزاء غري القبول الصحة واإلفإن{ موانع القبولأي  } رفع موانعهو

عد فاعله  يفقد يكون العمل صحيحاً وال{ ن هناك قرينة عدم الصحةطلق ومل تكأ إذا عدم القبول هرظا

 فهناك عقاب للترك، }يكون مقبوال للموىل  حبيث يستحق فاعله العقاب على الترك، لكن التاركاً

لب على قبال القإوعمدة شرائط القبول { عقاب فال ثواب والذلك وثواب للفعل املقبول، وما بني 

  هو مبرتلة اجلسد،{  العمل} و،روحهفإنه العمل 



٤٦

قد  و،قد يكون ثلثه مقبوال و، فقد يكون نصفه مقبوال،فبمقدارهوإالّ  ، يف مجيعه فتمامه مقبول كان حاصالًفإن

  هكذا و،يكون ربعه

فقد يكون نصفه { قبل عليهأ يالذ }فبمقدارهوإالّ  ، كان حاصال يف مجيعه فتمامه مقبولفإن

  : كما دل على ذلك الروايات}بوال، وقد يكون ثلثه مقبوال، وقد يكون ربعه، وهكذامق

قبال صالتك فعليك بالتخشع واإل يف دخلتإذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب، فعن احلليب

  )٢(.)١(»م خاشعونصال يف الذين هم« : اهللا عزوجل يقولفإنعلى صالتك، 

وجبت له اجلنة،  الّإقلب  يف جتتمع الرغبة والرهبة ال:  قال)ليه السالمع(وعن الفقيه، عن الصادق 

 يف ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على اهللا عزوجلفإنه  ،قبل بقلبك على اهللا عزوجلأذا صليت فإف

  .)٣(ياه باجلنةإيده مع مودم أليه وإقبل اهللا عزوجل عليه بقلوب املؤمنني أ إالّ صالته ودعائه

 جيمع اهللا ملؤمن الورع والزهد ال:  يقول)عليه السالم( مسعت الصادق:  قالياهيم الكرخبرإوعن 

يقبل  أن صالة فريضة يف قام ذاإحب للرجل املؤمن منكم أ ينإو: ، مث قالرجوت له اجلنة الإالدنيا يف 

ليه إقبل اهللا  أالّإاهللا   إىلصالته يف  فليس من مؤمن يقبل بقلبه،يشغل بأمر الدنيا  والاهللا تعاىل إىل بقلبه

  .)٤(ياهإليه باحملبة له بعد حب اهللا إقبل بقلوب املؤمنني أبوجهه و

                                                

  .٢اآلية : سورة املؤمنون) ١(

  .١ ح من أبواب كيفية الصالة٤ الباب ٣٠ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٢(

  .١١ ح يف فضل الصالة٣٠ الباب ١٣٥ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .٣ ح من أبواب كيفية الصالة٤ الباب ٣٠ ص٥ ج: الشيعةجامع أحاديث) ٤(



٤٧

من صلى ركعتني :  يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا  عمن مسع،بيهأوعن احلسني بن سيف، عن 

  .)١(يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه وبني اهللا ذنب

صالته  إىل قام العبدأإذا  :)لهآوصلى اهللا عليه ( نيبل، عن ا)رمحه اهللا(  للشهيد)سرار الصالةأ(ويف 

  .)٢(اهللا انصرف كيوم ولدته أمه إىل وكان هواه وقلبه

صالة ركعتني  :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(  عن علي،وعن اجلعفريات

  .)٣(يقني خري من قيام ليلة يف خفيفتني

  )٤(.التفكر خري من قيام ليلة يف نافركعتان خفي: قال )صلى اهللا عليه وآله(خرى، عنه أاية  روويف

 تانصد ركعتان مقت،ذر باأيا  ):رمحه اهللا(  ذرأليبقال  )صلى اهللا عليه وآله(أنه خرى، أ رواية ويف

  .)٥(تفكر خري من قيام ليلة والقلب ساهيف 

 أو العبد لريفع له من صالته نصفهان إ : قال)ه السالمعلي(  جعفرعن أيبوعن حممد بن مسلم، 

مرنا بالنافلة ليتمم هلم ا ما أ إمناقبل عليه منها بقلبه، وأما  إالّ  فما يرفع له منها،مخسها أو ربعها أو ثلثها

  .)٦(نقصوا من الفريضة

  حممد أبا يا : ـقال أن ىل ـ إ)عليه السالم( ويف رواية أىب بصري، عن الصادق

                                                

  .٤ حن أبواب كيفية الصالة م٤ الباب ٣١ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .٢ س١٢٢ ص:املطبوع يف جمموعة رسائل الشهيد الثاين) أسرار الصالة) (٢(

  .٣٥ ص:اجلعفريات) ٣(

  .٦ ح من أبواب كيفية الصالة٤ الباب ٣١ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٤(

  .٧ ح من أبواب كيفية الصالة٤ الباب ٣١ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٥(

  .١٩ ح من أبواب كيفية الصالة٤ الباب ٣٥ ص٥ ج:ث الشيعةجامع أحادي) ٦(



٤٨

يتكلم معه  وليس كسائر من خياطبأنه  ويتذكر عظمة اهللا تعاىل ويتفهم ما يقول وحيضر قلبه أن معىن اإلقبالو

  حبيث حيصل يف قلبه هيبة منه

  

 ولكنه يتم له ، على قدر سهوه فيهاأكثرقل وأرباعها وأن العبد يرفع له ثلث صالته ونصفها وثالثة إ

عليه (عبد اهللا  أبو  فقال،تترك على حال أن يأرى النوافل ينبغ ما :بصري أبو  فقال له،من النوافل

  .)١(أجل، ال :)السالم

 إذا كفإنقبل عليها أالصالة ف يف أحرمتإذا  :قالأنه  )عليه السالم( وعن الدعائم، عن الصادق

 أو الثلث أو النصف إالّ  فرمبا مل يرفع من الصالة،ذا أعرضت أعرض اهللا عنكإ و،قبل اهللا عليكأقبلت أ

غريها من  إىل .)٢( وال يعطي اهللا الغافل شيئاً، على صالتهيلقبال املصإالسدس على قدر  أو الربع

  .الروايات الكثرية

ليس كسائر من أنه  و،يقول، ويتذكر عظمة اهللا تعاىل حيضر قلبه ويتفهم ما أن قبالومعىن اإل{

: ربعمائة يف حديث األ)عليه السالم(علي  فعن } قبله هيبته منهيفخياطب ويتكلم معه، حبيث حيصل 

شيءمن خشع قلبه اهللا عزوجل خشعت جوارحه فال يعبث بفإنه  ،ليخشع الرجل يف صالته)٣(.  

صليت صالة فريضة فصلها  إذا هللا ايا عبد: )عليه السالم( عبد اهللا قال أبو: وعن ابن أىب يعفور قال

ك فلو تعلم من عن موضع سجود إىل  مث اضرب ببصرك،اًليها ابدإيعود  ال أن لوقتها صالة مودع خياف

  حسنت صالتكلك ألميينك ومشا

                                                

  .٢١ ح من أبواب كيفية الصالة٤ الباب ٣٦ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(

  . يف ذكر صفات الصالة١٥٨ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

  .٢٩ ح من أبواب كيفية الصالة٤ الباب ٣٧ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٣(



٤٩

الرجاء مبالحظة تقصريه مع مالحظة  و بني اخلوفةحال و حياءةمقصر يف أداء حقه حيصل له حالأنه مبالحظة و

  أعالها ما كان ودرجات وحضور القلب مراتب ولإلقبال و،سعة رمحته تعاىل

  

  .)١( يراك وال تراهنك قدام منأواعلم 

خر آ هذا: ذا دخلت يف الصالة فقلإ ف،صل صالة مودع: قالأنه  )صلى اهللا عليه وآله( وعن النىب

 نبياء عن ميينكك واألءرا ون اجلنة بني يديك والنار حتتك وملك املوتأكن ك و، من الدنياصاليت

من ينظر  ويمع من تناج و تقف منيظر بني يدناف ،املالئكة عن يسارك والرب مطلع عليك من فوقكو

  .)٢(ليكإ

 يف أداء حقه حيصل له حالة حياء، وحالة بني اخلوف والرجاء مبالحظة مقصرأنه ومبالحظة {

  زين العابدينمامعن اإل ، ففي رسالة احلقوق حسب رواية الفقيه}تقصريه مع مالحظة سعة رمحته تعاىل

 اهللا عزوجل ي فيها قائم بني يدكفإناهللا عزوجل  إىل وفادة أا تعلم أن وحق الصالة :)عليه السالم(

م ملن ذا علمت ذلك قمت مقام العبد الذليل احلقري الراغب الراهب اخلائف املستكني املتضرع املعظّإف

  .)٣(ك وتقيمها حبدودها وحقوقهابكان بني يديه بالسكون والوقار وتقبل عليها بقل

  صلى (  لرسول اهللا}ما كان عالهاأ ودرجات وقبال وحضور القلب مراتبولأل{

                                                

  .٧ ح من أبواب أفعال الصالة٢ الباب ٢٦٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

  .٣٣ ح من أبواب أفعال الصالة٢ الباب ٢٦٥ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

  .١ ح يف احلقوق٢٢٦ الباب ٣٧٦ ص٢ ج:الفقيه) ٣(



٥٠

  ، حيث كان خيرج السهم من بدنه حني الصالة وال حيس به)صلوات اهللا عليه(مري املؤمنني أل

، حيث كان خيرج السهم من بدنه حني الصالة )صلوات اهللا عليه(مري املؤمنني أل{ و)وآلهاهللا عليه 

 يف حالة يلت عن البدن، ولذا نرى اجلندشيء مهم عندها غف إىل توجه إذا  النفسفإن }وال حيس به

ولدها  بأن م الىت خترببعد ذهاب الرعب، واأل الّإال حيس به  وحيانا بعض عظامهأاحلرب اهلائلة تتكسر 

 الدماء يكة تشوك جلدها وخترق حلمها وجترالشارع واهلة فال حتس با لشو إىل سحقته السيارة تركض

 مل يكونوا حيسون )عليه السالم( صحاب احلسنيأ أن  من)١(ردو منها وال حتس به، ومن هذا الباب ما

  .غري ذلك مما هو معروف إىل بأمل احلديد،

صلى اهللا عليه ( كان رسول اهللا: )صلى اهللا عليه وآله(روى ابن فهد، عن بعض زوجات الرسول 

  .)٢(مل يعرفنا ومل نعرفهأنه ذا حضرت الصالة فكإحيدثنا وحيدثه ف )وآله

 من صالة يربد وجهه خوفاً إىل قامإذا  )صلى اهللا عليه وآله( كان النيب: قالزهد النيب، وىف كتاب 

  .)٣(زيز املرجلأزيز كأجلوفه  أو اهللا تعاىل وكان لصدره

ن، فيقال حضر وقت الصالة يتزلزل ويتلو إذا )عليه السالم(كان على بن أىب طالب : ويف حديث

   جاء وقت أمانة اهللا:لك يا أمري املؤمنني؟ فيقول  ما:له

                                                

  .١٤ س١١٢ ص)كتاب املقتل( العوامل) ١(

  ١٧ ح من أبواب أفعال الصالة٢ الباب٢٦٤ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

  .٤ ح من أبواب أفعال الصالة٢ الباب٢٦٣ ص١ ج:رك الوسائلكما يف مستد) ٣(



٥١

 يدرأنسان، فال شفقن منها ومحلها اإلأحيملنها و أن رض فأبنيوات واألاالىت عرضها على السم

  .)١(ال أم داء ما محلتأحسن أ

 ، قال عيسى بن مرمي)عليه السالم( ماميعلمه اإل النه اما يف نفس اهللا سبح أن  يفإشكالال : أقول

يعلم  داء ال حيسن األمامومهما كان اإل .)٢(ي وال أعلم ما يف نفسكتعلم ما يف نفس :)عليه السالم(

عليه (أنه ورد من  وعليه حيمل ما ،نهاخرية من احلسن يف نفس اهللا سبحالدرجة األ إىل وصلأنه هل 

 القبول الذي ليس فوقه قبول، ويف عدة ي؟ أال أم ال أعلم هل قبلت صدقة يل:  كان يقول)السالم

  .)٣( تنهج يف الصالة من خيفة اهللا تعاىل)عليها السالم(انت فاطمة كأنه  :يالداع

 كان أعبد الناس )عليه السالم(علي احلسن بن ن إ :)عليه السالم(ويف رواية املفضل، عن الصادق 

  .)٤( ربه عزوجليقام يف صالة ترتعد فرائصه بني يد إذا كانو :قال أن ىلإ نهايف زم

عليه (وكان : )عليه السالم( بن احلسني ييف وصف عل )ه السالمعلي( ويف حديث، عن الصادق

  .)٥( عرقاضإذا سجد مل يرفع رأسه حىت يرفالصالة تغري لونه ف إىل قام إذا )السالم

   بن احلسنييكان عل :)عليه السالم( ويف رواية ابن أىب يعفور، عن الصادق

                                                

  .٥ ح من أبواب أفعال الصالة٢ الباب ٢٦٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

  .١١٦اآلية : ةسورة املائد) ٢(

  .١٣٩ ص:عدة الداعي) ٣(

  .١٣٩ ص:عدة الداعي) ٤(

  .٢ ح من أبواب السجود٢ الباب ٣٢٥ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٥(



٥٢

  ينةالسك وقارالو ويكون مع اخلضوع واخلشوع أن  لهيوينبغ

  

  .)١(حضرت الصالة اقشعر جلده واصفر لونه وارتعد كالسعفة إذا )عليه السالم(

 عليه ين يف صالته فغشآ كان يتلو القر)عليه السالم( موالنا الصادق أن يوعن فالح السائل، رو

ت ياآكرر أزلت   ما: ما معناه)عليه السالم( ليه، فقالإوجب ما انتهت حالته أ يفاق سئل ما الذأفلما 

 ذات )عليه السالم( جعفر أبو  ولقد صلى،)٢(نزهلاأ مسعتها مشافهة ممن يننحال كأ إىل ن حىت بلغتآالقر

 فرتعه من رأسه، تعظيماً )عليه السالم( ليه جعفرإ قام رأسه حىت  فلم يرتعه منشيءيوم فوقع على رأسه 

  . احلديث)٤(»)٣( قم وجهك للدين حنيفاأ :قباال على صالته وهو قول اهللاإهللا و

  .ىل غريها من الرواياتإ

نسان مقام القرب الذي يلتقط اإل إىل مست نفسه وصلت إذا نساناإل أن نينأك املراد أن والظاهر

مكان  إىل اجتمعت فيها الشرائط املالئمة وصلت إذا املادة أن يف ذلك املكان كلمات اهللا سبحانه، كما

  .مواج الساحبة يف الفضاءتلتقط األ

 ، كما تقدم يف بعض الروايات}نةييكون مع اخلضوع واخلشوع والوقار والسك أن  لهيوينبغ{

  واخلشوع يف القلب واخلضوع يف البدن والوقار يف البدن

                                                

  .٢ ح من أبواب أفعال الصالة٢ الباب ٢٦٣ ص١ ج:لوسائلمستدرك ا) ١(

  .١٠٧ ص:فالح السائل) ٢(

  .٣٠اآلية : ، وسورة الروم١٠٥اآلية : سورة يونس) ٣(

  .٤٨ ح٢٥٢ ص٨١ ج:البحار) ٤(



٥٣

ياك نعبد إ« :قواله، كقولهأ يف يكون صادقاًن أو ،االستغفار ونابةجيدد التوبة واإلن أو ،ع صالة مودييصلن أو

  الته سائر مقاويف» ياك نستعنيإو

  

 كما تقدم يف بعض }ع صالة مودييصلن أو{شبه والسكينة يف القلب ألعدم التحرك وما 

ن أو بد يفارق الدنيا بعد ساعات الأنه  من يظن فإناهللا تعاىل،  إىل قبال وفائدة ذلك كثرة اإل،الروايات

قني نفسه كون ظنه بعدم املوت بعد ساعات مع تل أو  شكه وال ينايف،يكون يف أشد حاالت االنقطاع

يفإنع، صالته صالة مود يشك خبالفه أو يقطع فكيف مبا يظن  النفس لضد ماؤ التلقني يوجب.  

 أن حرى بهأخرة، ويقبل على اآلأنه ع معناه  من يودفإن }نابة واالستغفارجيدد التوبة واإلن أو{

الطهارة املعنوية ب إالّ ميكن النه ااهللا سبح إىل قبالاإل إىل أن باإلضافةيستغفر عما مضى منه من الذنوب، 

ورد من الدعاء قبل الصالة الدالة على ندب التوبة قبلها،  ما إىل باإلضافة هذا ،بالتوبة إالّ حتصل وهي ال

: صحابه يقول أل)عليه السالم( كان أمري املؤمنني:  قال)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيب يزدفقد روى األ

يتجاوز عن  أن  احملسن، وقد أمرتيءيا حمسن قد أتاك املس": حيرم ويكربأن  قام الصالة، وقال قبلأمن 

ل حممد وجتاوز عن قبيح آ على حممد ول حممد، صلآ فبحق حممد و،ءيأنا املس ونت احملسنأ، ويءاملس

ىل غريها  إ.)١(رضيت عنه أهل تبعاتهأ قد عفوت عنه وأين اشهدوا  يا مالئكيت: فيقول اهللا"ما تعلم مين

  .ن الرواياتم

  وهذا، )٢(»ياك نستعنيإياك نعبد وإ« :يكون صادقاً يف أقواله، كقولهن أو{

                                                

  .١٥٥ ص:فالح السائل) ١(

  .٥اآلية : سورة الفاحتة) ٢(



٥٤

  ي وممن يسأل وملن يسأل وينبغيملن يناج ه أنيلتفتن أو

  

  . عليهدلةوضح األأ بني قوله وبني عقيدته وعمله من الدليل، بل التالزم العريف إىل حيتاج واضح ال

يقصد احلمد  بأن ،على العظيم واأل وسبحان ريب،هللا رب العاملني احلمد : مثل}ويف سائر مقاالته{

 كما ذكرناه ، وغريه، فهو غري تام)رمحه اهللا( خوندوالترتيه، أما حكاية عدم قصد املعىن كما ذكره اآل

  .صول ويف بعض مباحث هذا الكتابيف األ

ل بعض ئس:  قال)السالمعليه (  فعن فقه الرضا}ملن يناجي وممن يسأل وملن يسألأنه يلتفت ن أو{

:  جعلت فداك ما معىن الصالة يف احلقيقة؟ فقال: فقيل له)صلى اهللا عليه وآله(ل حممد آالعلماء من 

جاللواإل كان يدخل بالنية ويكرب بالتعظيم إذا اهللا من العبد إىل لرمحة وطلب الوصالصلة اهللا للعبد با، 

ويتشهد باإلخالص مع  ، ويسجد بالذل واخلضوع،ع ويرفع بالتواض، ويركع باخلشوع، بالترتيلأويقر

ما : مث قيل. ذا فعل ذلك أداها باحلقيقةإوالرجاء، فاألمل، ويسلّم بالرمحة والرغبة، وينصرف باخلوف 

 اهللا تبارك وتعاىل وجيعل اجلنة يفراغ اجلوارح وذل املقام بني يدإحضور القلب و: داب الصالة؟ قالآ

  .، احلديث)١(همامأ يساره والصراط بني يديه واهللا عن ميينه والنار يراها عن

دخلتم الصالة فاصرفوا إذا  :)عليه السالم(دريس إوجدت يف صحف أنه س ووروى ابن طاو

 واسألوه مصاحلكم ومنافعكم خبضوع وخشوع ،كم وادعوا اهللا دعاًء ظاهراً متفرقاًخواطركم وأفكار

  ذا ركعتم وسجدمتإ و،وطاعة واستكانة

                                                

  .٢٢ س٦٣ ص:فقه الرضا) ١(



٥٥

هو  وإدخال العجب يف نفس العابد مصائده اليت منها وحبائله وكائد الشيطانميبذل جهده يف احلذر عن أن أيضاً 

 ،الغيبة والكرب ومنها احلسد و،سائر احلقوق الواجبة وحبس الزكاةأيضاً من موانع القبول  و،العمل  من موانع قبول

  ،اإلباق ومنها النشوز و،شرب املسكر ومنها أكل احلرامو

  

مأكل السحت  وفعال الشر واعتقاد املكرأبعدوا عن نفوسكم أفكار الدنيا وهواجس السوء وأف

  .)١(حوا بينكم ذلك كلهحقاد واطرواألن اووالعد

دخال إ منها مصائده اليت ويبذل جهده يف احلذر عن مكائد الشيطان وحبائلهأيضاً أن  يوينبغ{

كما تقدم يف كتاب الطهارة}جب يف نفس العابد، وهو من موانع قبول العملالع .  

حبس الزكاة وسائر احلقوق الواجبة، ومنها احلسد والكرب والغيبة، ومنها أيضاً ومن موانع القبول {

بواب كثرية حملها كتب األ حاديث يف هذهاأل و}باقأكل احلرام وشرب املسكر، ومنها النشوز واإل

  :خالق، ونذكر مجلة منهااأل

يقبل اهللا منهم الصالة، العبد   الةمثاني :)عليه السالم(علي ل ) عليه وآلهصلى اهللا(ففي وصايا النىب 

 واجلارية ، وتارك الوضوء،زوجها عليها ساخط، ومانع الزكاة و والناشز،مواله إىل بق حىت يرجعاآل

 والزبني وهو الذي يدافع ، م وهم له كارهون، والسكراني قوم يصلإمام و بغري مخار،ياملدركة تصل

  .)٢(ول والغائطالب

                                                

  .١٤ ح من أبواب أفعال الصالة٤اب  الب٣٣ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .٣ باب الثمانية ح٤٠٧ ص٢ج: اخلصال) ٢(



٥٦

 اجلائر، مامربعة ال تقبل هلم صالة، اإلأ:  قال)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيبوعن عبد امللك، 

 تبق من مواليه من غري ضرورة، واملرأة خترج من بيوالرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والعبد اآل

  .)١(ذنهإزوجها بغري 

  .)٢(زوجها عليها ساخط وتتوامرأة با...  :)عليه السالم(ويف رواية ابن املنذر، عنه 

  .)٣(زوجها عليها عاتب يف حقو : قال)عليه السالم( ويف رواية ابن طلحة عنه

 وجنب نام على ، جبار كفار،يقبل اهللا هلم صالة ثالثة ال :)عليه السالم(  قاليويف رواية النهد

  .)٤( واملتضمخ خبلوق،غري طهارة

  .)٥(حيضر قلبه مع بدنه يقبل اهللا صالة عبد ال ال: ويف رواية ابن القداح

 ومن ،نا ليلة اجلمعة مل تقبل منه صالة تلك الليلةمن متثل ببيت شعر من اخل: ويف رواية السكوين

  .)٦(متثل يف يوم اجلمعة مل تقبل منه صالة يف يومه ذلك

  .هتقبل صالت  المن مل يزكأنه يظهر منه  ويف أحاديث باب الزكاة ما

 أن نة ما يظهر منهوجوب اخلمس فيما يفضل عن املؤ و رواية حممد بن عيسى بن زيد من بابويف

  .)٧(من مل يؤد اخلمس فال صالة له

                                                

  .٩٤ ح باب األربعة٢٤٢ ص١ ج:املصدر) ١(

  .٤ ح يف كيفية الصالة٥ الباب ٥٢ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٢(

  .١ ح من اجلماعة٢٤ الباب ٤٩٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(

  .٦ حيف كيفية الصالة ٥ الباب ٥٢ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٤(

  .٣١٥ح ٢٦٠ص ٣٣الباب : احملاسن) ٥(

  .٢ ح يف صالة اجلمعة٣٩ الباب ١٨٩ ص٦ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٦(

  .٦ ح من كيفية الصالة ذيل٥ الباب ٥٣ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٧(



٥٧

أيضاً ينبغي  و،فاسق وغريها من كل عاص و عدم قبول الصالة يتقَبلُ اللَّه ِمن الْمتِقنيإمنا :بل مقتضى قوله تعاىل

كان  أو الغفلة أو  النومة يف سكر ثقيالً كأن يقوم إليها كسالً، على الصالةاألجر و قلة الثوابجيتنب ما يوجبأن 

   أومستعجالً أو  فيهاالهياً

  

ومن باعها واشتراها لغريه واعتصرها مل يقبل اهللا  الأ :)عليه السالم(  روايات باب اخلمر قولهويف

  .)١(يتوب منها حىت صوماً اً والرحجاً وال اعتما منه صالة وال

 ،والد على ولده وأ ،ذا شق زوج على زوجتهإو : باب كفارة شق الثوبيف رواية سدير ويف

  .)٢(يتوبا من ذلك أو فكفارته حنث ميني وال صالة هلما حىت يكفرا

  .ىل غريها من الروايات الكثرية إ.)٣(تقبل صالته شارب اخلمر الن إ : باب حترمي كل مسكرويف

عدم قبول الصالة وغريها من كل عاص  )٤( يتقَبلُ اللَّه ِمن الْمتقنيإمنا :وله تعاىلبل مقتضى ق{

مل تنهه إذا أنه  و،)٥(الْمنكَِر و عِن الْفَحشاِء ِإنَّ الصالةَ تنهى :ظاهر قوله تعاىلأيضاً   بل هو}وفاسق

 على الصالة، كأن األجرا يوجب قلة الثواب وجيتنب مأيضاً أن  يوينبغ{ .صالته فال تعد صالة مقبولة

   أو مستعجالً أو  فيهاكان الهياً أو الغفلة، أو سكرة النوم يف  ثقيالًليها كسالًإيقوم 

                                                

  .٦ ح من كيفية الصالة ذيل٥ الباب ٥٣ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .نفسه: املصدر) ٢(

  .نفسه: املصدر) ٣(

  .٢٧اآلية : سورة املائدة) ٤(

  .٤٥اآلية : سورة العنكبوت) ٥(



٥٨

 شبه هخيشع ببصر أن السماء، بل ينبغى إىل هطاحماً ببصر أو مدافعاً للبول أو الريح، أو الغائطمدافعاً للبول أو 

  املغمص للعني

  

الصالة  إىل تقوم أن ردتأذا إف :)عليه السالم(  فقه الرضاي فف}الريح أو الغائط أو بولمدافعاً لل

 ، ولكن تأتيها على السكون والوقار وال متالهياًمتناعساً وال مستعجالً  والليها متكاسالًإتقم  فال

 اًيوف راج عليه خشية وسيماء اخل متخاشعاً، متواضعاً هللا عزوجل،عليك اخلشوع واخلضوع و،والتؤدة

 فصف ، موالهيبق املذنب املريب بني يد فقف بني يديه كالعبد اآل، بالطمأنينة على الوجل واحلذرخائفاً

 وال ،يراكفإنه  مل تكن تراه فإننك تراه أ وحتسب ك، وال مشاالً وال تلتفت مييناً،قدميك وانصب نفسك

نفك وال أ وال تولع ب،ك بدنك وال حت،صابعكأ وال تفرقع ،حك من جوارشيءتعبث بلحيتك وال ب

موضع  يف  ويكون بصرك،قباتنساء الصالة وهن متنجيوز لل  وال،نت متلثمأ وال تصل و،بثوبك

  وال،اهللا عزوجل إىل  وارغب مع ذلك،ظهر عليك اجلزع واهللع واخلوفأ و،مت قائماً دسجودك ما

نك بني أبداً، واعلم أ يتصل نك الأ صالة مودع ترى ي وتصل،خرىتتك مرة على رجلك ومرة على األ

 يف  وليكن شغلك،قلبك  وافرغ، وال حتدث لنفسك،شياء من األشيءتعبث ب  وال، اجلباريدي

  .)١(، احلديثصالتك

بعض  يف  ملا ورد}خيشع ببصره شبه املغمض للعني أن يالسماء، بل ينبغ إىل و طاحماً ببصرهأ{

   . عن طموح النظريالروايات من النه

  وى،موضع سجوده إىل صالته يف كم ببصرهأحدلريم : قال )صلى اهللا عليه وآله( فعن رسول اهللا

  .)٢(الصالة يف السماء وهو إىل يطمح الرجل ببصرهأن 

                                                

  .٢ س٧ ص:فقه الرضا) ١(

  . باب ذكر صفات الصالة١٥٧ ص١ ج:الدعائم) ٢(



٥٩

 أو  وكل ما يشعر بالتكرب،العرف والعادة يف  الصالة اخلشوع، وكل ما ينايفجيتنب كل ما ينايف أن يبل ينبغ

  الغفلة

  

خمتلف حاالت الصالة، مما يناسب  يف خمتلف املكانات إىل ظرنون الباب استحباب ك يف ويأيت

  .شاء اهللا تعاىل نإاخلشوع 

الصالة  كل ما ينايفو{ به يف مجلة من الروايات أمور امل} اخلشوعجيتنب كل ما ينايف أن يبل ينبغ{

  .احلالةيكون له تلك  أن لالزم ملك امللوك، فامامأواقف أنه  ملا دل على }يف العرف والعادة

  . عرف املتشرعة وعادمنعم املراد ما ينايف

لربوبية هللا إقرار با  ـي الصالةـ أا إ : ففي رواية ابن سنان}الغفلة أو كل ما يشعر بالتكربو{

  .)١(لذل واملسكنة واخلضوعي اجلبار جل جالله بانداد وقيام بني يدعزوجل وخلع األ

كوعه وخشوعه فصالته تم وضوئه ورمن مل ي :) وآلهصلى اهللا عليه(  قال،ويف رواية الدعائم

  .)٢(خداج

،  وسهم منها اخلشوعـ: قال أن ىلـ إ سهمأربعة أتكتب الصالة على : وىف رواية اجلعفريات

  .)٣(يقبل العبد كله على ربهن أو الصالة يف التواضع: قال ما اخلشوع؟ و يا رسول اهللا:قيل

                                                

  .١٣ ح من أبواب فرائض الصالة٢ الباب ٣٢ ص٤ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(

 يف ذكر ١٣٦ ص١ ج: لكن يف الدعائم.١٠ح  ...بواب فضل الصالة من أ٤ الباب ٤٩ ص٤ ج:كما يف جامع أحاديث الشيعة) ٢(

  .»وركوعه وسجوده وخشوعه«: الرغائب يف الصالة

  .٣٧ ص:اجلعفريات) ٣(



٦٠

 كتب اهللا له كأجر احلاج ـ: قال أن ىلـ إ ا وسجودها وخشوعهاركوعه متأف: ويف رواية الفقيه

  .)١(املعتمر

مبا  وال يعبث الرجل يف صالته بلحيته وال: ئة قالا يف حديث األربعم)عليه السالم(وعن علي 

  .)٢(يشغله عن صالته

:  صالته فقال يعبث بلحيته يفبصر رجالًأ )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا أن  :)عليه السالم(وعنه 

  .)٣(لو خشع قلبه خلشعت جوارحهأنه 

 العبث يا علي كره اهللا عزوجل ألميت :)عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله( ويف وصية النيب

  .)٤(يف الصالة

قمت يف الصالة فال تعبث بلحيتك وال برأسك وال تعبث إذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيبو

  .)٥(ال بأسفإنه تسرى حيث تسجد  إالّ أن يصلنت تأباحلصى و

حضار النية وخلوص اليقني إسباغ الوضوء وإب إالّ ال صالة :)عليه السالم(  قاليويف الرضو

  )٧(.)٦(ىل ربك فارغبإصب ونافذا فرغت إف :شتغال، وهو قوله تعاىلاال فراغ القلب وتركإو

                                                

  .٢١ ح يف فرض الصلوات اخلمس٣٠ الباب ١٣٦ ص١ ج:الفقيه) ١(

  . يف حديث األربعمائة٦٢٠ ص٢ ج:اخلصال) ٢(

  .٣٦ ص:اجلعفريات) ٣(

  .٦٥ ح يف كيفية الصالة٤ الباب ٤٧ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٤(

  .٩ ح باب اخلشوع يف الصالة٣٠١ ص٣ ج:الكايف) ٥(

  .٨، ٧اآليات : سورة الشرح) ٦(

  .٧ س٢ ص:فقه الرضا) ٧(



٦١

 فإن اهللا ينك بني يدأقمت يف الصالة فاعلم إذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  بوأ قال ، بصريعن أيبو

 فإنصابعك وال تورك أال تنقض  والتبزق وال تتمخط وقبل قبل صالتكأ ف،يراكأنه علم ه فاترا كنت ال

  .، احلديث)١(صابع والتورك يف الصالةقوماً قد عذبوا بنقض األ

قبال على صالتك لصالة فعليك باإلا إىل قمتإذا  :)عليه السالم( جعفر أبو قال :وعن زرارة قال

 وال حتدث نفسك ،برأسك وال بلحيتك ال تعبث فيما بيدك وال و عليهتلبقأ حيسب لك منها ما إمناف

 ال حتتفز وال تفرج كما يتفرج البعري وتلثم  وال،فعل ذلك اوسي إمنافال تتمط وال تكفر  ووال تتثأب

 وال ، ذلك كله نقصان من الصالةفإن ،صابعكأرقع تف اعيك وال تفترش ذرتقع على قدميك وال الو

 يقوموا أن  اهللا ى املؤمننيفإنا من خالل النفاق، فإ عساً وال متثاقالًالمتنا والصالة متكاسالً إىل تقم

  الصالِة قاموا كُساىل إىل قامواإذا و« :للمنافقني وقال تعاىل، )٢(الصالة وهم سكارى يعىن سكر النومإىل 

  .)٣(»قَليالً إالّ ال يذْكُرونَ اللَّه واؤنَ الناسير

 ،قوام يصلون فيطيلونأتغتر ب يا كميل ال:  لكميل)عليه السالم( مري املؤمننيأ ماموقال اإل

صلى (هللا لسمعت رسول اهللا أقسم با يا كميل ،م موفقونأ ويتصدقون فيحتسبون ،ويصومون فيدامون

شبه أمحل قوماً على الفواحش مثل الزنا وشرب اخلمر والرياء وما  إذا الشيطانن إ :يقول )اهللا عليه وآله

  ليهمإمث حبب آذلك من اخلنا وامل

                                                

  ٦١ ح يف كيفية الصالة٤ الباب ٤٦ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .١ ح باب اخلشوع يف الصالة٢٩٩ ص٣ ج:الكايف) ٢(

.١٤٢اآلية : سرورة النساء) ٣(



٦٢

اخلامت  ولبس أنظف الثياب وارتفاع الدرجة كاستعمال الطيب واألجريستعمل ما يوجب زيادة أيضاً أن وينبغي 

   حنو ذلك واالستياك والتمشط ومن عقيق

  

 ئمة الذين يدعونالية األ وواخلشوع والركوع واخلضوع والسجود مث محلهم علىالعبادة الشديدة 

تكون  أن  الشأن، وتصوم وتتصدقيتصل أن  يا كميل ليس الشأن،ينصرون يامة الالنار ويوم القإىل 

 أن يأـ  )١( بقاء اجلد فيها الوصيةإوي  وخشوع سوي وعمل عند اهللا مرضيالصالة فعلت بقلب تق

غريها من الروايات  إىل ،لقلقة لسان و عندك وتكون عادةىن تبل أال ـ الصالة يف  اجلديتبق أن وصيىت

  .الكثرية ذه املضامني

  كالسجود على تربة احلسني}تفاع الدرجةر وااألجريستعمل ما يوجب زيادة أيضاً أن  يوينبغ{

نظف الثياب، واخلامت أس كاستعمال الطيب ولب{ و،ا خترق احلجب السبع أ حيث ورد،)عليه السالم(

  . فراجع، وغريهييف فصل مستحباب لباس املصل  مما مر} وحنو ذلك، والتمشط، واالستياك،من عقيق

  . الطاهريننيالطيبوآله  وصلى اهللا على حممد ،اهراً وباطناًظخراً وآ ووالًأواحلمد هللا 

                                                

  . يف أفعال الصالة٢ الباب ٢٦٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(



٦٣

  فصل

 السالم والتشهد والذكر والقراءة والسجود وكوعالر وتكبرية اإلحرام والقيام والنية : عشرأحدواجبات الصالة 

 لكن ال يتصور ، موجبة للبطالنسهواً ونقيصتها عمداً وزيادا أن  أركان مبعىنوىلاألاخلمسة  و،املواالة والترتيبو

   على اإلخطار غري قادحةبناًء و، على الداعيالزيادة يف النية بناًء

  

  فصل{

حرام، والركوع، تكبرية اإلو{  يف اجلملة كما سيأيت}يامالنية، والق: عشر أحدواجبات الصالة 

شبه أ واملراد بالصالة اليومية وما }ة، والذكر، والتشهد، والسالم، والترتيب، واملواالةءوالسجود، والقرا

  .موات كما هو واضحال مثل األ

 ان وغريهعم من النسي األ}ا ونقيصتها عمداً وسهواًزياد أن  مبعىن، أركانوىلاألاخلمسة و{

ما إذ الداعى إ }يتصور الزيادة يف النية بناًء على الداعي لكن ال{  خبالف الستة الباقية}موجبة للبطالن{

  .مرها دائر بني الوجود والعدمأيتصور الزيادة فيها، بل   الغري موجود، فهو كاملهية اليت أو موجود

   ـ مثال ـ ر مراتخطر الصالة بذهنه عش أ فلو}خطار غري قادحةوبناًء على اإل{



٦٤

  .سهواً  موجب للبطالن الوالبقية واجبات غري ركنية، فزيادا ونقصها عمداً

  

والبقية واجبات { ربعة األخرركان األ خبالف األ،ذ مل يدل دليل على ضرر الزائد على املرةإمل يضر 

  .وعم للسهملعىن األ با}سهواً  موجب للبطالن الغري ركنية، فزيادا ونقصها عمداً

وركع عن قيام وسجد  كرب إذا وجب سلب اسم الصالة، كماأ إذا  توجب البطالنحياناًأنعم 

 يتسمى صالة، ولذا فه ا الفإ ،سالمال صرف بال تشهد ونامث سجدتني، وكذلك فعل يف الثانية، 

  .وجب حمو االسمأزاد حىت  إذا باطلة، وكذلك



٦٥

  فصل

يف النية

ال  وال يعترب فيها اإلخطار بالبال و،يكفي فيها الداعي القليب و،القربة وثالاالمتمبعىن الفعل  إىل وهي القصد

 القعود والقيام والشرب و كاألكل،األفعال االختيارية وسائر العبادات حال سائر األعمال و فحال الصالة،التلفظ

  حنوها من حيثو

  

  يف النية فصل{

ذ املعترب إخص من النية يف املعامالت، أيف املقام  فالنية }الفعل مبعىن االمتثال والقربة إىل  القصدوهي

اهللا سبحانه،  إىل لالزم قصد التقرب بالعملأما هنا فامل ينو القربة، اوإن الفعل فقط  إىل فيها القصد

  .صل الفعلأقصد  إىل ضافةباإل

ك يف  كما تقدم شرح ذل}خطار بالبال وال التلفظال يعترب فيها اإل و، القليبعيويكفى فيها الدا{

  .كتاب الطهارة يف فصل الوضوء

 القيام والشرب وكلفعال االختيارية، كاألعمال واألفحال الصالة وسائر العبادات حال سائر األ{

   يف النية،يذ ال جعل شرعإ }القعود وحنوها من حيث النيةو



٦٦

والقربة لغايات االمتثال و ،القربة واحملرك هو االمتثال ويكون الداعي بأن نعم تزيد عليها باعتبار القربة فيها

  الطاعة وتعاىل أهل للعبادة ألنه يقصد امتثال أمر اهللا أن :هو أعالها وهاأحددرجات 

  

 فالتكلم ، والفعل والعمل بينهما عموم مطلق، االختياريةمورسائر األ يف بل هي يف العبادات مثلها

  .خر منهما يشمل اآلحدافرد كل وأوإن قيال معاً،  إذا فعل وليس بعمل،

 بأن ،باعتبار القربة فيها{  االختياريةمور على النية يف األأي }عليها{  النية يف العبادة}نعم تزيد{

 وأنه }ولغايات االمتثال {.منه سبحانه املعنوية }والقربة{  هللا تعاىل}يكون الداعي واحملرك هو االمتثال

 ملاذا يريد القرب من املوىل سبحانه؟نه أأي غاية القربة و }القربة{ملاذا و ،ملاذا يسمع كالم املوىل

 فطرة فإن }تعاىل أهل للعبادة والطاعة ألنه يقصد امتثال أمر اهللا أن : وهو أعالها،هاأحد ـدرجات{

فإنه أعظم العظماء نه اسبحنه إ وحيث ،مل يكن منعماً ومل خيش ومل يرجوإن  النفس على تعظيم العظيم

  .العبد إىل خاٍل عن اجلهات الراجعة ألنه أهل للتعظيم، وكون ذلك أعلى الدرجات

الرغبة يف ثوابه  أن  مما يدل على،)١(ويدعوننا رغباً ورهباً: مدح بقولهنه ااهللا سبحن إ :يقال ال

  .والرهبة من عقابه تعاىل ممدوحنه اسبح

 الطاعة أن يمن الضرور وعلى من ذلك،ألكن الكالم يف شك يف كون ذلك ممدوحاً،  ال: يقالنه أل

  فضل من الطاعة ألجل حتصيل ألجل أهلية املطاع أ

                                                

  .٩٠اآلية : ءسورة األنبيا) ١(



٦٧

جنتك، بل  يف  ما عبدتك خوفا من نارك، وال طمعاًياهل:  بقوله)عليه السالم(مري املؤمنني أليه إشار أوهذا ما 

  .وجدتك أهال للعبادة فعبدتك

  

، حيث مل غباًرقوله  إىل أن باإلضافةالعقاب، هذا من  شيءتنفره من  أو العبد شيئاً من الثواب

شار أوهذا ما { ،يكون املراد به الرغبة يف رضاه تعاىل وهو يقرب من هذه الدرجة أن تعلق ميكنيذكر امل

 من  ما عبدتك خوفاًيهلإ: بقوله{ة العقول والوايف آمر و كما يف البحار})عليه السالم( مري املؤمننيأليه إ

قوماً عبدوا اهللا ن إ : ويف ج البالغة،)١(} فعبدتك للعبادةنارك، وال طمعاً يف جنتك، بل وجدتك أهالً

قوماً عبدوا اهللا وإن  فتلك عبادة العبيد، قوماً عبدوا اهللا تعاىل رهبةًوإن  فتلك عبادة التجار، تعاىل رغبةً

  .)٢(حرارتعاىل شكراً فتلك عبادة األ

  .نعم عليهمأنه اسبحنه  أل للعبادة، الهالًأتعاىل نه ااملراد بالشكر هنا هو وجد أن والظاهر

 قوم عبدوا اهللا عزوجل ،العبادة ثالثة :)عليه السالم( عبد اهللا عن أيبويف رواية هارون بن خارجة، 

، وقوم عبدوا جراءفتلك عبادة األطلب الثواب فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا اهللا تبارك وتعاىل  خوفاً

  .ىل غريمها من الروايات إ.)٣(ضل العبادةفأ يوه حراراهللا عزوجل حباً له فتلك عبادة األ

  ن احلكيم؟آهذه املرتبة القر إىل فكيف مل يشر: ن قلتإ

  .)٤(ليعبدوا اهللا خملصني له الدين الإمروا أوما  :شارة قوله تعاىلإكفى به : قلت

                                                

  . يف النية وشرائطها٣٥ الباب ١٩٧ ص٦٧ ج:البحار) ١(

  ).األندلس( ٢٣٧ ح٦٠٩ ص:ج البالغة) ٢(

  .١ ح يف العبادات٩ الباب ٤٥ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٥اآلية : البينةسورة ) ٤(



٦٨

  .ىحتص  اليقصد شكر نعمه اليت أن :الثاين

  .يقصد به حتصيل رضاه، والفرار من سخطه أن :الثالث

  .ليهإيقصد به حصول القرب  أن :الرابع

  

فضل أحيبك  ألنه نساناً يطيعكإ فإن، يهذه املرتبة، كما هو ضرور خالص هو أفضل مراتب اإلفإن

  . من سطوتكخوفاً أو لكإنسان يطيعك طمعاً يف مامن 

 من ا مزجية ألهذه الدرجة بعد الدرجة السابقة، و}ى ال حتص اليتهيقصد شكر نعم أن :الثاين{

فوق هذه  أن لنعمة أنعمها على العبد، والظاهر الإيكون  الشكر الن إ  وجهة عبودية حيثجهة مولوية

 جهة النعمة مفقودة فإن العبد حيب اهللا سبحانه، ألنأي عبد حباً،  إذا  ماوىلاألدون الدرجة  والدرجة

شد أمنوا آوالذين  :بحانهوقال س. )١(احلب إالّ وهل الدين: احلديث يف  وقد ورد،يف هذا الدرجة

فضل من احلب أنعمة بالشكر  عن الرجاء واخلوف وعن مقابلة الاحلب اخلايل أن ومن املعلوم، )٢(حباً هللا

  .مورى هذه األحدإألجل 

حتصيل : وىلاأل ،مرتبتانأنه   والظاهر}يقصد به حتصيل رضاه، والفرار من سخطه أن :الثالث{

نسان إ قد تريد رضا كفإنذ بينهما واسطة عدم الرضا وعدم السخط، إ، الفرار من سخطه: رضاه، الثانية

مل يرض عنك يسخط  إذا يكون ليك، وقدإيسخط عليك، بل يبقى حياداً بالنسبة  ذا مل يرض عنك الإو

  .عليك

قرب أنسان كلما كمل كان  اإلفإن،  بالكمال النفساين}ليهإيقصد به حصول القرب  أن :الرابع{

  نسان له علم بألف كتابإكان هناك إذا إنه فليه سبحانه، إ

                                                

  .١٧ ح باملعروفاألمر من ١٥ الباب ٤٣٥ ص١١ ج:وسائلال) ١(

  .١٦٥اآلية : سورة البقرة) ٢(



٦٩

  مره رجاء ثوابه وختليصه من النارأامتثال  إىل ييكون الداع بأن يقصد به الثواب ورفع العقاب أن :اخلامس

  

ما  أن اً فقط، ومنه يظهرأحد و تعلم كتاباًيليه من الذإقرب أخر عشرة كتب كان آنسان إفتعلم 

صحاب وفيما ورد يف الكتاب ايد والسنة املراد به يف كالم األن  أالظاهر: ذكره املستمسك بقوله

 من الفيوضات اخلريية ي احلقيقيترتب على القرب املكاين  مبالحظة ماي االدعائدعية القرب املكاينواأل

والقرب : قوله أن  خال عن الوجه، كما)١(نينرمحة اهللا قريب من احملسأن  :فهو نظري قوله تعاىل

ه يف قبال كل  فال حيسن عد،يف عرضهاأنه  بعض ما ذكر من الغايات، ال إىل  راجعيالدعائ ااملكاين

  .حذ حصول القرب بكل املراتب غري قصد القرب كما هو واضإ ،، حمل منع)٢( منهماحداو

امتثال أمره رجاء  إىل ين يكون الداعأب{ دفعه أو }يقصد به الثواب ورفع العقاب أن :اخلامس{

 به غالب يات والروايات املتواترة، وهو الذي يأيتاآل يف  وردي وهذا هو الذ}صه من النارثوابه وختلي

مل يقصد  ألنه  ا لذلك،من كلمات العلماء، فاحتمال بطالن العبادة املأيت الناس، بل هو الذي يظهر

لقرب ورجاء ا يوجب ذ القربة هي ماإ ، باخللوص، غري تاميأيت أن نسانمر اإلأالقربة واخللوص، وقد 

حنو ذلك، فالقول بالبطالن  أو نسان واخللوص يف مقابل كون العمل لإل،الثواب وخوف العقاب يوجبها

  عاظم كاملنسوب ومن يظهر منه ذلك من األ،املشهور، ممنوع قطعاًنه إبعض، بل رمبا قيل  إىل كما نسب

                                                

  .٥٦اآلية : سورة األعراف) ١(

  .٩ ص٦ ج:املستمسك) ٢(



٧٠

  .ابته تعاىل فيشكل صحتهثإيكون برجاء  أن كان قصده ذلك على وجه املعاوضة من دون إذا ماأو

  

  .بد من تأويله ىل العالمة وغريه الإ

 جل حتصيل الدينار، بالعمل ألجري يأيت كفعل األ}كان قصده ذلك على وجه املعاوضة إذا وأما{

 ألنه  فالظاهر بطالن العمل،}ثابته تعاىلإيكون برجاء  أن من دون{  بالصالة بعوض اجلنة مثاليأيتبأن 

 حمل نظر، بل }فيشكل صحته{ :قول املصنف أن  توصليا، ومنه يظهراألمرل جعل مل يقصده تعاىل، ب

بادة اهللا، وهذا اليسمى ع، )١(ِليعبدوا اللَّه مخِلصني إالّ أُِمرواوما  : قال سبحانه،الالزم اجلزم بالبطالن

جيعل  أن  قبل اهللا تعاىل بدون منلبطالن، ومثله ما لو عبد يف قبال اجلنة اليت تأيتولذا جزم املستمسك با

 أن  خيرج من كيس زيد بدوني بضاعته يف قبال الدينار الذيمن يعط  فيكون حاله حال،العبادة له

  .جل زيدتكون معاملته أل

  :قسام ثالثةاأل أن واحلاصل

  .كون العمل هللا: األول

  .هللان ربطه باكونه للجنة بدو: الثاىن

يكون العمل للجنة اليت يتفضل ا اهللا  أن ان على وجهكن إ كون العمل هلما، وهذا: الثالث

العمل  أن كان على وجهوإن  فيه، إشكالليه تعاىل بواسطة العمل فال إنسان سبحانه، حيث يقترب اإل

   من اهللا تعاىلمقابل اجلنة اليت تأيت

                                                

  .٥اآلية : البينةسورة ) ١(



٧١

  .األولكان على الوجه  إذا  يصحإمنا وصالة احلاجة  من صالة االستسقاءوما ورد

  

مل يعبده تعاىل  ألنه ،أيضاًنه  البضاعة مقابل الدينار اخلارج من كيس زيد، فالظاهر بطالككون

  .خملصاً

  من صوريت}األولكان على الوجه  إذا  يصحإمنا وصالة احلاجة قاءما ورد من صالة االستسو{

ذه الصالة، ليه تعاىل إاملطر بسبب القرب  اء رجاء حصولقصالة االستس إىل القسم اخلامس، فالداعي

  .اهللا تعاىل بداعي حصول املطر إىل  قربةي فيصل،الداعي  علىيفالرجاء يكون مثل الداع

الناس، فالصالة  نقاذإرض وتعاىل حبفظ البدن وعمارة األ داعي حلصول املطر، قد يكون أمرهلا مث إن

حرار، وقد ل عبادة األ وهذا يكون من قبي،مره تعاىلأ يوالذي يبعثه على هذا الداع  املطري بداعالقريب

 إمناو  املطر غري منبعث عن أمره حبفظ البدن وحنوه، وهذا من قبيل عبادة التجار والعبيد،ييكون داع

مبثل صالة اليومية  حرار والعبيد والتجار خاصالتقسيم الثالثي بني عبادة األ أن ذكرنا ذلك لئال يتوهم

  .لعاملوحنوها، بل هو جار يف كل أقسام العبادة، واهللا ا



٧٢

   متعدداًكان ما عليه فعالً إذا جيب تعيني العمل ـ ١ ـ مسألة

  

 كما هو املشهور، وعن املدارك } متعدداًكان ما عليه فعالً إذا جيب تعيني العمل ـ ١ ـ مسألة{

مها املعني وذلك أحديقع عن  أن ماإأتى بالعمل بدون تعيني فهو إذا أنه ب عليه، واستدل له مجاعوغريه اإل

 حداال مصداق للو ألنه مها غري املعني وذلك مستحيل،أحدعن  أو ترجيح بال مرجح، ألنه  تام،غري

 على ما فعله الذي عليه يتوقف تركاً أو مها فعالًأحدتبعه ترتب ما يست بأن املردد، واستدل له يف املستند

وال . ، انتهى)١(فيجبالقصد بالغرض  إالّ ح وليس، بل صدق االمتثال يتوقف على مرججزاءة واإلءالربا

  :أمرين إىل كالمه منحل أن خيفى

كان الواجب قد إذا أنه بصدق االمتثال متوقف على ذلك، وقد أوضحه املستمسك ن إ :األول

 ميتنع صدوره عن أمره،أنه اعترب فيه خصوصية فمع عدم قصدها مل يقع متام الواجب عن اختيار، كما 

  .غريه إىل ال يدعوما تعلق به ف إىل  يدعوإمنا األمر ألن

 ،اًحداكان ما عليه ووإن  وعلى هذا فال خصوصية لكون ما عليه متعدداً، بل هذا الدليل جار: أقول

 حدا وشيءب الإوال أمر  األمرطاعة إحيث يريد املكلف  ذإ كافية، حدامجالية يف الوالنية اإل أن منتهى

  .حدا الوشيءفهو يريد ذلك ال

مل  لونه أنه اء وسقوط القضاء والكفارة وما أشبه يتوقف على القصد، وبيجزاة واإلءالربان إ :الثاىن

 وللتالزم بني ،كفارته وهؤ ذمته ومل تسقط قضاأتربمل   بهأمورذا مل يأت باملإ به، وأمورمل مل يأت بايقصد

المتثال ة وسقط القضاء، لكن اءذ كلما حتقق االمتثال حتقق الرباإاً، حدا والدليلني جعله املستند دليالً

  يعترب يف 

                                                

  .٧ س ٣٢٣ ص١ ج:املستند) ١(



٧٣

   به للقضاء والكفارةاملأيتإسقاط ة تتحقق يف ء والربا ـأي من فوقـ  بهأمور به للممطابقة املأيت

  . ـأي من حتتـ 

:  يف تعليقته على ما ذكرناه من وجوب التعيني حىت يف غري املتعدد بقولهينبه السيد الربوجرد وقد

 إىل تنصرف العمل املشترك  ال من العناوين القصدية اليتاألمر وجوب تعيني ما أخذ يف متعلق قوىاأل

 به كما أمورمعرفتني للم أخذتان إ  وكالفريضة والنافلة،الظهر والعصر والقضاءن اوبالنية كعن إالّ بعضها

مجايل  ميكن التعيني اإلنعم يف الثاين.  وعدمه من غري فرق بني تعدد ما عليه فعالً،فلتهايف فريضة الغداة ونا

  .انتهى ،)١(األولما يف الذمة دون  إىل لقصدبا

 فإنخذ، ؤخذ فيه اخلصوصية وقد ال تؤ قد ت،تعدداًم أو اً كانحداالعمل و أن قد ظهر مما تقدمه مث إن

ن أمجايل ك يف التعيني اإلياً، ويكفحدواكان ما عليه وإن أخذت اخلصوصية يف العمل وجب قصدها، 

   . مثاليف املتعدد وما وجب عليه أوالً ،حدايف الو  ما يريده اهللا منهيينو

يصوم  أن شاىف اهللا ولدهن إ نذر إذا كان متعدداً كماوإن قصدها،  توخذ اخلصوصية مل جيب ملوإن 

 لشفاء ولدهأنه أراد الصوم مل جيب عليه قصد إذا فإنه جاء مسافره صام يوماً، ن إ يوماً، مث بعد ذلك نذر

ذا صام يوماًً إرد الصوم، واخلصوصية املذكورة ليست قيداً يف النذر، ف املنذور جم ألنيء مسافره،أو 

 مسافرك وصل  ألنعط ديناراًأ و، ابنك جاء ألنعط ديناراً للفقريأ: قال املوىل إذا  كما،مهاأحدسقط 

  ييعط أن حيق لهفإنه  ،جزءاً للتكليف العلة بسالم، ومل جيعل املوىل

                                                

  .٤٤ ص:ييد الربوجردستعليقة ال) ١(



٧٤

 ينوي ما اشتغلت ذمته به أوالً أو ، من الصالتني مثالًينوي ما وجب عليه أوالً كأن ،لكن يكفي التعيني اإلمجايلو

   ثانياً أو

  

 وىلاأليلزم تعيني الركعة  الأنه  وهذا هو وجه ،الدينار بقصد أمر املوىل بدون قصد اخلصوصية

 أو األولوم اليأنه يف قضائه،  أو يصومه يف شهر رمضان ما أن يلزم قصد والثانية يف الصالة، وكذلك ال

  .غري ذلك إىل ،الثاين أو األولبدل  أو ،الثاين

ما من ظاهر الدليل إغري مأخودة يظهر  أو كون اخلصوصية مأخوذة يف التكليف أن  وهو، شيءيبق

بع تترك صوم النذر يست  ألنخر لزم القصد،آنذر صوم يوم وحلف صوم يوم  إذا ثار، مثالًما من اآلإو

 الظهر إىل طعام عشرة، وكذلك بالنسبةإبع تيستفإنه ف ترك صوم احللف طعام ستني مسكيناً خبالإ

خر الوقت دون الظهر دليل على آ وصحة العصر ، صحة الظهر أول الوقت دون العصرفإنالعصر، و

  . بهأموراختالف امل

  ال،جعل املستمسك نذر صوم يوم وحلف صوم يوم يف عداد ما ال خصوصية له أن ومما ذكرنا علم

  .منه ذا القدر الكالم يف هذا الباب مفصل اكتفينا مث إن، وجه له

 ما يينو أو ، من الصالتني مثالً ما وجب عليه أوالًي، كأن ينومجايل التعيني اإليلكن يكفو{

 وذلك حيصل بالتعيني ، دل على لزوم التعينيإمنا الدليل املتقدم  ألن}ثانياً أو الً أواشتغلت ذمته به

  .مجايلاإل



٧٥

  .ب مع االحتادوال جي

  

يراد بذلك كون الوحدة  إالّ أن  غري تام}جيب مع االحتاد ال{ التعيني بأن القول أن  قد عرفت}و{

  .مجايلليه فيكون من باب التعيني اإلإصراف القصد ن الموجبة



٧٦

  داء والقضاء وال القصر والتمامال جيب قصد األ ـ ٢ ـ مسألة

  

 إىل ، خالفاً للمنسوبحدا كما اختاره غري و}ءداء والقضاال جيب قصد األ ـ ٢ ـ مسألة{

ريد به أوإن  ،يكن أمراً زائداً على ما تقدم ريد به قصد التعيني ملأن إنه املشهور، أما عدم االحتياج فأل

وقعت يف الوقت اتصفت بكوا أداًء، ن إ ةحداداء والقضاء مهية واأل فإن ،زيادة عليه مل يكن عليه دليل

الفعل مشترك فال يتخصص  أن هور فهوشدليل امل قت اتصفت بكوا قضاًء، وأماوقعت خارج الووإن 

  .بالنية إالّ مهاأحدب

  .مهاأحدو كان الواجب عليه لبفرض الكالم فيما :  أوالً:ويرد عليه

مرادهم صورة كون قصدمها مميزاً ن إ يقال إالّ أن عيني، اللهمتليس أمراً زائداً على الأنه : وثانياً

  .شيئاً يف قبال التعينيفليس هو 

 مع عدم التعدد يف الذمة وال التخيري، بل عن املدارك إشكال بال خالف وال }وال القصر والتمام{

مها يف أحدة ووجوب حداما حقيقة و ألصحاب، وعن النفلية االتفاق عليه، وذلكاأل قطع إىل تهنسب

 املمتد يف مكان وعدم قطعه يف شيءل قطع الخر يف احلضر ال جيعلهما حقيقتني، بل مها من قبيالسفر واآل

جيب قطعه، وهذا هو مراد اجلواهر  سبق شيئاً مغايراً ملا ال  ال جيعل ما وجوب القطعفإنخر، آمكان 

القصر  أن من )٢(يف املستمسكما وال يرد عليه  ،)١(حكام الالحقةالقصرية والتمامية من األن إ :بقوله

مراد ليس  ذإحكام الالحقة،  فكيف يكونان من األ، بشرط شيءعبارة عن بشرط ال، والتمام يكون

  حكاماجلواهر باأل

                                                

  .١٦٥ ص٩ ج:اجلواهر) ١(

  .١٣ ص٦ ج:املستمسك) ٢(



٧٧

 إذا ين يف مقام اآلخر صحاألمر أحد بل لو قصد ،مهاأحدمع توقف التعيني على قصد  إالّ الندب وال الوجوبو

 أو ،أدائي فبان قضائياًأمر أنه ختيل  و املتعلق به فعالًاألمرن قصد امتثال أ ك،كان على وجه االشتباه يف التطبيق

  بالعكس

  

 حىت يقال األمر، وال يكون مأخوذاً يف متعلق األمرمثال الوجوب والندب مما يترتب على أالالحقة 

يغريان  التمام ال يف القطع يف القصر وعدم القطع أن ، بل مراده ما ذكرناه مناألمربعد   الاألمرما قبل إ

على شربين  أو شبارأربعة أأمر املوىل بقطع احلبل على  إذا ما حال ماشيئاً من الطبيعة قبل القطع، بل حاهل

  .ال يغري من وحدة احلقيقةفإنه نصفه  أو نآأمر بقراءة كل القر إذا ال يغري من حقيقة احلبل، وكذافإنه 

  كلفإن، األمرما من العناوين الطارئة فال مد خلية هلما يف متعلق  أل}ال الوجوب والندبو{

خلية يف تشخيص متعلق س له مدلي ألنه يعترب قصده يف مقام االمتثال، حق الطلب الون من لواء يكشي

مزيد عليه، فما ذكره الشرائع وغريه من لزوم  اين يف املصباح مبا ال أوضحه الفقيه اهلمدالطلب كما

  .إشكالخيلو من  قصدمها ال

 والكالم فيما جيب ،صلياًأ  الريقياًيكون حينئذ طفإنه  }مهاأحدمع توقف التعيني على قصد  الّإ{

  . بهأمور للم به ليكون امتثاالًقصده لكونه موجباً لتشخيص املأيت

كان على وحه االشتباه يف التطبيق، كان قصد  إذا خر صحمقام اآل ين يفاألمر أحدبل لو قصد {

مجاال إ نهقصد الواقع وعي ألنه }بالعكس أو  فبان قضائياً،يأمر أدائأنه  املتعلق به فعال، وختيل األمرامتثال 

  خالف الوقعأنه أما ختيل 



٧٨

كان على وجه التقييد فال يكون  إذا أما و،التمام وكذا القصر و،بالعكس أو وجويب فبان ندبياًأنه أو ختيل 

   باطلفإنه فبان اخلالف  ، إالّ الوجويب ليساألمر أو ، إالّ األدائي ليساألمرقصد امتثال  إذا  كما،صحيحا

  

  . واملقصوديليس املنو ألنه يضر الفإنه 

مات،  إىل أن مل يظهر لهوإن واقع كذلك، ي كان الأ }بالعكس أو  فبان ندبياًوجويبأنه أو ختيل {

  .يالتكليف الفعل إىل يضر بالنسبة أو  الظهور ينفعإمنا و،الصحة والفساد الواقع يف  املعيارفإن

قصده صالة الطواف فبان صالة  إذا نواع كمابل األ وغريها من القيود، }كذا القصر والتمامو{

  . لوحدة املناط يف كال املقامنيالصبح مثالً

 }الّإ ليس يدائ األاألمرقصد امتثال  إذا كان على وجه التقييد فال يكون صحيحاً، كما إذا وأما{

وظهور البطالن له  ، يف الواقع}باطلفإنه ، فبان اخلالف الّإ ليس  الوجويباألمرأو { على حنو بشرط ال

  .موجب للتدارك

 يف لزوم األمرتية من قبل  وبني القيود اآلاألمركان فرق يف القيود املأخوذة يف متعلق وإن ه مث إن

ذا نوى إبطال التقييد ال فرق بني القيدين، فإلكن يف مقام  ـ كما تقدم ـ  دون قصد الثانيةوىلاألقصد 

ه، تلو كان بالغاً واقعاً تبطل صالفإنه غري بالغ مثال، أنه يد لزعمه  صالة الصبح املستحبة ذا القييصلأنه 

  .عادة والقضاء ظهر له ذلك وجبت عليه اإلفإن



٧٩

بالعكس ما مل يتجاوز  و،التمام إىل يعدل أن جيوز له،  أماكن التخيري فنوى القصرأحدكان يف  إذا  ـ٣ ـ مسألة

  العدول فالظاهر الصحة إىل ن غري التفاتأمت على اآلخر م ومهاأحد بل لو نوى ،حمل العدول

  

 التمام إىل يعدل أن جيوز له  أماكن التخيري فنوى القصرأحدكان يف  إذا  ـ٣ ـ مسألة{

علم  أم  ختيريهاألولالقصر سواء كان علم من  إىل يعدل أن جيوز لهفإنه نوى التمام  بأن }بالعكسو

ة فيجوز متديد ما حداما حقيقة وأ التخيري أدلةهر من الظا أن ثناء الصالة، وذلك ملا تقدم منأ يف بذلك

 احملقق بركوع }ما مل يتجاوز حمل العدول{  لكن ذلك،قصده قصراً كما جيوز تقصري ما قصده متاماً

  .اء اهللا تعاىل شنإ الكالم فيه بالقيام للثالثة، كما سيأيت أو الثالثة

صدر عن  ألنه }العدول فالظاهر الصحةإىل  خر من غري التفاتمت على اآلأمها وأحدنوى  بل لو{

 يف كل مقام اخلصوصيات غري مهم، وهذا يأيت إىل لتفافالالصحة فا يف مر املوىل وهو كافأ يداع

ربع من باب تى باألأصالة الظهر ثالث ركعات وقصد الوقع مث  أن ذا زعمإيكون من هذا القبيل، ف

  . من ذلكأكثر إىل حتتاج  والعبادة ال،تى بالواقع مع قصدهأ ألنه ،االشتباه صحت ظهراً

 بقصد الثانية األوىلتى بالركعة أ إذا وكذا ـ كما تقدم مثله ـ كان على وجه التقييد ذاإنعم تبطل 

موجب لبطالن الصالة فإنه ا الثانية على وجه التقييد، بأ لكن كان قصده وىلاألتى بالركعة أأنه لزعمه 

  .مر به مل يأت بهأوما  ،اً بهأمورما أتى به ليس من أل



٨٠

الثالث بعد إكمال السجدتني يشكل  ونعم لو نوى القصر فشك بني االثنني ،أيضاًال جيب التعيني حني الشروع و

  البناء على الثالث والتمام إىل العدول

  

متاماً  أو يتمها قصراً أن  فلو دخل الصالة ومل ينب بعد على}ال جيب التعيني حني الشروع أيضاًو{

  .ةحداما حقيقة وأ ملا تقدم من ،مها صحتأحدا على متهأف

ا  أناٍو شرع عند الفجر بالصالة غري إذا حقيقتني، كما إىل نعم رمبا توهم جواز ذلك حىت بالنسبة

ذ إ: يده املستند قالأ يصحت، وهذا هو الذ ـ مثال ـ نافلةجيعلها  أن ح مث بدا لهبصالة الص أو النافلة

جزاء أ وجود املركب من  ألنوذلك ،أيضاًليه إ قطعاًً وينصرف ما قبلها ين املنوما بعد النية يكون م

 فيكون ،جزاء بعضها مع بعض، وقد حتقق ذلكاأل حتققه يف اخلارج منظمة الإ ليس كفريضة الصبح مثالً

  .خر كالمهآ إىل ،)١(واالستصحاب املتقدمان صل وبه يدفع األ، به فيكون ممتثالًأمور باملياًتآ

صل،  للعمل السابق خالف األة فتصحيح النية الالحق،األولمل ينو املطلوب للشارع من نه إ: هوفي

  . وحيتاج إىل دليل مفقودول الكالمأ ،وقد حتقق ذلك: فقوله

التمام  إىل كمال السجدتني يشكل العدولإنوى القصر فشك بني االثنني والثالث بعد  نعم لو{

كان قد صلى يف الواقع ن إ  ـ القصر كانت هذه الركعة الزائدةحيث نوى ألنه }ناء على الثالثبوال

  نهإزيادة توجب البطالن، وحيث  ـ ثالثاً

                                                

  .١٨ س٣٢٣ ص١ ج:املستند) ١(



٨١

  .عادةمتام مع صالة االحتياط واإلحوط العدول واإلاألو ،ينهعبت:  بل قد يقال،كان ال خيلو من وجهوإن 

  

لصالة الثنائية املوجبة من الشك يف ا اثنتني وال استصحاب فهو أو صلى ثالثاًأنه يعلم هل  ال

  .للبطالن

ة مل يكن معىن حداذ ملا كان القصر والتمام حقيقة وإقوى، األ  بل هو}خيلو من وجه كان الوإن {

متاماً، وعليه فهو من  أو ة سواء جاء ا قصراًحداصالة، وهنا صالة و إىل من صالة ألنه صال،أللعدول 

 عن مجاعة املفروغية عن يليف املقرر للشاك، ولذا حكحسب التك  االشك بني اثنني والثالث فيأيت

  .الصحة

لو بىن على القصر فإنه الصحة سبيال،  إىل ما جيد بطال العمل عندإ حلرمة }بتعينه: بل قد يقال{

مشول دليل ن إ : لكن يرد عليه، حكم الشكإجراءجب الصحة ب أووجب البطالن، ولو بىن على التمامأ

  .مانع منه ملقام غري معلوم، فالقول ببقاء التخيري البطال العمل ملثل اإحرمة 

 ومنه يظهر }عادةمتام مع صالة االحتياط واإلواإل{ ربعأ بيأيت أن ي بنائهأ } العدولحوطواأل{

 األمرول ألو بىن من   وحكم ما، على القصراألمرول أربع وقد بىن من لو شك بني الثالث واأل حكم ما

تكون صالته  أن  علىيبين أن يصح الفإنه االثنني والثالث،  وأربع ث واألعلى التمام مث شك بني الثال

  .قصراً

 مث ،جيمع بني التمام والقصر احتياطاً أن ومن مسائل حمل التخيري تظهر مسائل ما لو كان عليه

  .مثال هذه الشكوكأحدثت له 



٨٢

 نعم جيب نية اموع ،يكفي اإلمجالبل  ال جيب يف ابتداء العمل حني النية تصور الصالة تفصيال ـ ٤ ـ مسألة

قصد  إىل ال جيوز تفريق النية على األجزاء على وجه ال يرجع و،األجزاء على وجه يرجع إليها أو من األفعال مجلة

   منها على وجه االستقالل من غري حلاظ اجلزئية كأن يقصد كالً،اجلملة

  

ذ إ }بل يكفي اإلمجال لصالة تفصيالال جيب يف ابتداء العمل حني النية تصور ا ـ ٤ ـ مسألة{

خطار  من ذلك كما تقدم، واحتمال لزوم اإلزيدألى عيدل  الدليل الدال على لزوم قصد العبادة ال

  .وجه له التفصيلي كما عن مجع ال

صل الصالة الىت ابتداؤها التكبري واختتامها أ ي كأن ينو}فعال مجلةنية اموع من األ نعم جيب{

سجد مع تقييدها أركع وأقرأ وأ أكبر وي كأن ينو}ليهاإجزاء على وجه يرجع األأو {التسليم 

  .باالجتماع

ذ كما جيب كل جزء إ }قصد اجلملة إىل يرجع جزاء على وجه الجيوز تفريق النية على األ وال{

 به على وجهه فال يكون أمور فقط مل يقصد املاألولذا قصد إكذلك جيب اموع من حيث اموع، ف

مجاال وال تفصيال إ ال }منها على وجه االستقالل من غري حلاظ اجلزئية يقصد كالً كأن{ ، وذلكتثاالًام

  .)شيءبشرط (ذ الكل جيعل اجلزء إ، )ال بشرط (وأ، )بشرط ال(فيكون قصده عن قبيل 



٨٣

  جزاء املندوبةينايف نية الوجوب اشتمال الصالة على األ ال ـ ٥ ـ مسألة

  

جزاء اشتمال الصالة على األ{ الصلوات الواجبة يف } نية الوجوبيفينا ال ـ ٥ ـ مسألة{

 فضل الفردين، الأ األول أن  مع،ذ املشتملة على املندوبات وغري املشتملة فردان من الواجبإ }املندوبة

  .االشتمال على املندوبات خيرج الفرد عن الوجوبأن 

الواجب، ويف عكس املقام كاحلج  الوجوب يف املركب من الواجب وغري يكيف ينو: فال يقال

ينايف نية الوجوب مع   ال،كذلك االعتكاف املندوب و،متامحرم فيه وجب عليه اإلأ إذا ياملندوب الذ

  .بالدخول ينقلب واجباً وذ املهية قبل الدخول تكون مندوبةإاالنقالب املذكور، 

جزاء نوى بفعل األوإن ملندوبة جزاء امن صحة الصالة املشتملة على األ )١(ما ذكره املستمسك مث إن

 ي التشريعاألمر لالنبعات من قبل زماًص مبا لو كان الشتريع مال البطالن يف التشريع خيت ألنالوجوب،

صلية من قبل جزاء الصالتية األاأل إىل  كون االنبعاثييقتض جزاء املندوبة الوجمرد تشريع الوجوب لأل

خص أذ الدليل إ :خيفى  فيه ما ال.جوىب املتعلق ا الواألمر قبل ليها منإ جلواز االنبعاث ، التشريعياألمر

لعدم كون االنبعاث ليس  ـ بقول مطلق ـ  تعليل الصحةفإن، ي اجلزئجيابيريد اإل إالّ أن من املدعى

 يتم فيما إمناأنه  إىل باإلضافة هذا ،من قبيل تعليل العام باخلاص ـ اجلملةيف  ـ ي التشريعاألمرمن قبل 

  تى ا بعنوانأ إذا ماأ كانت الصالة ظرفها، إمنا املندوبة خارجة عن الصالة وجعل األجزاءإذا 

                                                

  .١٩ ص٦ ج:املستمسك) ١(



٨٤

  .تيان ا وال جتديد النية على وجه الندب حني اإل،والجيب مالحظتها يف ابتداء الصالة

  

ي أصل إينمعناه حينئذ  ذإ، ي التشريعاألمرمن  الّإفال يكون االنبعاث  ـ كما هو كذلك ـ اجلزئية

  .وجب الكل وهو عني التشريع املبطلأ اهللا  ألنة من الواجب وغري الواجب،بالصالة املرك

  ألنمجاال،إوال  ـ وقد تقدم ـ  كما هو واضح ال تفصيالً}حظتها يف ابتداء الصالةوال جيب مال{

ذ قصد إ }تيان اوال جتديد النية على وجه الندب حني اإل{ الواجب نية املهية الواجبة، وقد حصلت

 يكون حينئذ من الزيادةنه إ: تيان ا، ففيه وال حني اإلوالًأصل النية ال أ إىل جزاء املندوبةعدم احتياج األ

جزاء خيتص باأل  فهذا ال،والًأمجالية جتديد النية بعد النية اإل إىل قصد عدم االحتياجوإن يف املكتوبة، 

  .تيان اإلاحني  وأ والًأما إاملندوبة، وعليه فالالزم نيتها 



٨٥

 ىقوكان األوإن  ، خصوصاً يف صالة االحتياط للشكوك، ترك التلفظ بالنية يف الصالةحوطاأل ـ ٦ ـ مسألة

  .صحة الصالة معه

  

جزاء  األيراد داخل الصالة كأن ينوأن إ } ترك التلفظ بالنية يف الصالةحوطاأل ـ ٦ ـ مسألة{

خالف الكيفية أنه اهللا تعاىل، فوجهه  إىل ركع قربةأ : ـمثال ـ رادته الركوعإ تياا فيقول عند إعند

 فهو مثل ،نوع من االستكانة والذكرنه إ :، لكن فيهيدمكالم اآلأنه باملتلقاة من الشارع، ورمبا يوجه 

وإن  .قومأركع، وبني حبول اهللا أحبولك  أو رب، ركع لك ياأ فرق بني أيفإنه حبول اهللا أقوم، : قوله

اث حدإ ألنه كرههأنه تشريع، وعن البيان أنه احتمال  إالّ وجه له حيرم فال أن  قبلأيراد خارج الصالة أ

  .مرتبة االحتياط املطلق إىل شرع، لكن هذا اليصل

 الحتمال كوا جزء الصالة فيكون لفظ النية كالم }خصوصاً يف صالة االحتياط للشكوك{

 يف الصالة يدمآلا يف منع كالم إطالقدم  لع} صحة الصالة معهقوىكان األوإن {  يف الصالةيدماآل

 لوأنه  حيث مل يقيد بعدم النية اللفظية يف باب صالة االحتياط مع دلة األإطالقللمقام، بل رمبا يقال ب

  . فتأمل،ذ هو مما يعتاد والغالب غافلون عنه فعدم ذكره دليل العدمإ ،كان فيه حمذور لوجب التنبيه عليه



٨٦

ينويها  أن  ا جزءاً فجزءاً، وجيب عليهيأخذ من يلقنه فيأيت أن الصالة جيب عليهمن ال يعرف  ـ ٧ ـ مسألة

مجال على اإلالًأو.

  

 الواجب املطلق جتب  ألن}يأخذ من يلقنه أن من ال يعرف الصالة جيب عليه ـ ٧ ـ مسألة{

 ةالقراء إىل ما بالنسبةجزاء الصالة، أأ إىل لتلقني، هذا بالنسبة ومن املقدمات التعلم ولو كان بامقدماته،

 من املسلمني ذلك أحدمل يعهد من  ذإغري واجب، نه إال؟ رمبا يقال  أم خذ امللقنأذكار فهل جيب واأل

 ممن دخلوه من العرب، أكثر ممن مل يكن حيسن اللغة العربية كانوا سالمالذين دخلوا اإل أن مع وضوح

خذ امللقن واجباً كان ألو كان  ومبدة طويلة، الّإهم مإسالم ما كانوا حيسنون العربية بعد أومن الواضح 

، فعدم )عليهم السالم(ئمة الطاهرين ليه يف كالم الرسول واألإشارة  وكان ترد اإل، كثرياًذلك معهوداً

 ما يؤيد ما ذكرناه يف خذ امللقن، وسيأيتأوفق باالحتياط كان األوإن  وهذا غري بعيد ،الدليل دليل العدم

  .حيسن القراءةمسألة من مل 

 النية فإنعلى التفصيل،  أو }مجال على اإلالً أوينويها أن  ا جزءاً فجزءاً، وجيب عليهفيأيت{

  .اضحوكما هو  ،تصح النية التفصيلية ال أن قل الواجب، الأمجالية اإل



٨٧

  طلتن الرياء فلو نوى ا الرياء بنية الصالة بل مطلق العبادات اخللوص ع يف يشترط ـ ٨ ـ مسألة

  

 وال إشكالبال  }نية الصالة بل مطلق العبادات اخللوص عن الرياء يف يشترط ـ ٨ ـ مسألة{

مجاعات املدعاة فوق التواتر، بل هو من الضروريات، وما عن السيد خالف، بل النصوص عليه كاإل

  .لمأو أو املرتضى من عدم االشتراط مطروح

عبداً ن  أول :)عليه السالم(  جعفرعن أيبران،  ففي صحيح زرارة ومح}تفلو نوى ا الرياء بطل{

  )١(. من الناس كان مشركاأحددخل فيه رضى أخرة و يطلب به وجه اهللا تعاىل والدار اآلعمل عمالً

 إىل أن  ـالنار إىل برجال يؤمر :)صلى اهللا عليه وآله(  قال رسول اهللا،صحيح علي بن جعفر ويف

خذوا ثوابكم تأا نعمل لغري اهللا فقيل لنك: قياء ما كان حالكم؟ قالواشأفيقول هلم خازن النار يا  ـ قال

  .)٢(ممن عملتم له

ذا إامللك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً به فن إ :)صلى اهللا عليه وآله(  قال النيب،ويف رواية السكوين

  .)٣(راد بهأياى إليس نه إاجعلوها يف سجني : صعد حبسناته يقول اهللا عزوجل

ىل غريها،  إ.)٤( لغري اهللاييكون العبد مشركا حىت يصل ال :)عليه السالم(ة ابن عباس قال ويف رواي

   الدالة على وجوب النية يف الصالة ظاهرة يف دلةبل األ

                                                

  .١١ ح من مقدمة العبادات١١ الباب ٤٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح١٢ الباب ٥١ ص:املصدر) ٢(

  .٣ ح٥٢ ص:املصدر) ٣(

  . من أبواب القيام٧ الباب ٨٧ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٤(



٨٨

  . املنصرف منها النية اخلالصةفإنذلك، 

الته حىت يدخل يف ص أن ال ينبغي للرجل: قالأنه  )عليه السالم(  رواية الدعائم، عن الصادقيفف

  .)١(كانت ظاهرة وباطنة إذا ينويها، ومن صلى فكانت نيته الصالة ويدخل فيها غريها قبلت منه

اهللا يبغض الشهرتني شهرة اللباس وشهرة ن إ : قال)عليه السالم( ويف رواية احملاسن، عن الصادق

  .)٢(الصالة

 إذا اهللا من العبد إىل ة وطلب الوصالصلة اهللا للعبد بالرمحا إ :يف بيان معىن الصالة ي،ويف الرضو

  .)٣(كان يدخل بالنية

  .)٤(حضار النيةإسباغ الوضوء وإب إالّ صالة ال :)عليه السالم( قالأيضاً وفيه 

الوقت والطهور  : عن الفرض يف الصالة؟ فقال)عليه السالم(جعفر  أبا  سألت:ويف رواية زرارة

  .)٥(والقبلة والتوجه

الوقت والطهور والتوجه والقبلة والركوع والسجود : فرائض الصالة سبع: عمشومثله رواية األ

  .)٦(والدعاء

  .املراد بالتوجه النية أن بناًء على، ومثله مرسلة اهلداية

                                                

  . يف ذكر صفات الصالة١٥٦ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

  .٢ ح من أبواب القيام٧ الباب ٨٥ ص٥ ج:مع األحاديثجا) ٢(

  .٢٣ س٦٣ ص:فقه الرضا) ٣(

  .٥٥ ح٤ الباب ٤٤ ص٥ ج:واجلامع .٧ س٢ ص:فقه الرضا) ٤(

  .١ ح من كيفية الصالة٦ الباب ٥٤ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٥(

  .٢ ح:املصدر) ٦(



٨٩

يأيت بالعمل  أن هاأحد :دخول الرياء يف العمل على وجوه مث إن ،شرك باهللا تعاىل ألنه بل هو من املعاصي الكبرية

  .فاقد لقصد القربة أيضا ألنه ،إشكالهذا باطل بال  و،يقصد به امتثال أمر اهللا تعاىل أن  الناس من دونرد إراءة

  

  .)١(قبال القلب على ما قال وقصدإحضار النية وإن رفع اليدين وأل: ذاناويف رواية ابن ش

   .حيتسب له من صلى صالة فلم ينوها من صالة عليه النه إ: ويف رواية عمار

غريها من الروايات الكثرية، وقد تقدم يف كتاب الطهارة يف باب مسألة اشتراط الوضوء بالنية  إىل

  .ينفع املقام فراجع خالص ماواإل

عظم أجود ميزاا وهو الوعد بالنار، وغريه فيها، بل هو من  لو} الكبريةيبل هو من املعاص{

  .صوص كما ورد يف مجلة من الن}شرك باهللا تعاىلنه أل{ الكبائر

راءة الناس من إ بالعمل رد يأيت أن :هاأحد{  متعددة}اء يف العمل على وجوهيدخول الر مث إن{

لبطالن  فا}فاقد لقصد القربة أيضاً ألنه ،إشكالال أمر اهللا تعاىل، وهذا باطل بال ثيقصد به امت أن دون

 السيد املرتضى الذى تقدم ، فحىتوجود مانع ومبطل هو الرياء و،شرط هو القربة من جهة فقد جزء أو

  . يف اعتبار القربةأحدشك عند  ذ الإ يرى بطالن هذا العمل، ة الرياءي يف مبطلشكالمنه اإل

                                                

  .١٠ ح٨ الباب ٦٢ ص:املصدر) ١(



٩٠

 باطل سواء كانا مستقلنيأيضاً هذا  و،الرياء معاً واألمرامتثال  وحمركه على العمل القربة ويكون داعيه أن :الثاين

  .داعيا و حمركاًمنضماً وكانا معا  أو،اآلخر مستقال ومها تبعاًأحدكان أو 

  

نسان وصلى إيف مكان صالته أنه ، فلو زعم ييشترط مطابقة قصد الرياء للواقع اخلارج اله مث إن

  .صال وكان زعمه خمالفاً للواقعأنسان إمل يكن هناك وإن ِإلراءته بطلت، 

 } باطلء معاً، وهذا أيضاً والريااألمريكون داعيه وحمركه على العمل القربة وامتثال  أن :الثاين{

كان كل  بأن }سواء كانا مستقلني{: نها بقوله بي الرباء الشاملة لكل صور االنضمام اليتأدلة طالقإل

 إىل انضمت إذا  الداعوية املستقلةفإنلو كان وحده لصلى من جهته، أنه  حىت  مستقالً منهما داعياًحداو

 العلتني اليت  كما يف،د كليهما على حنو التشريك وكان العمل ولي،غريها حصل الكسر واالنكسار

يستلزم وجود  ألنه  منهما مستقال،حدايعقل تأثري كل و ال ألنه  منهما للعلية املستقلة،حداتصلح كل و

مرجح، وال عدم  يلزم الترجيح بال ألنه ذلك وحده أو وال هذا وحده، حداوأنه معلولني، واملفروض 

 فالبد من القول بتأثري كل ،ثرخالف ضرورة وقوع األ ألنه وال جزءاً، صال ال كالًأ منهما يعلية أ

  .مرجح أيضا  لزم الترجيح بالأكثرمها مؤثراً تأثرياً أحدذ لو كان إ ،خر لآلمنهما تأثرياً مساوياً

 ومنضماً حمركاً أو كانا معاً{ تبعاً أو  كان الرباء مستقالً}خر مستقالمها تبعاً واآلأحدأو كان {

كان تأثري  أو منهما متساوياً يكون بتأثري  واالنضمام قد،مها مل يصلّأحدلو كان نه إ حبيث }وداعياً

  ثر تسعنيؤكانت القربة ت إذا ، كماأكثرمها أحد



٩١

  كان حمل التدارك باقياًوإن باطل، أيضاً جزاء الواجبة الرياء، وهذا يقصد ببعض األ أن :الثالث

  

  .ينفع املقام فراجع العكس، وقد تقدم يف باب الوضوء ماب أو ثر عشرة،ؤئة والرياء تايف امل

 }كان حمل التدارك باقياًوإن باطل، أيضاً جزاء الواجبة الرياء، وهذا يقصد ببعض األ أن :الثالث{

  :أمورويستدل للبطالن ب

 حيث صارت ، رائى فيه فالصالة باطلة من جهة النقيصةياقتصر على ذلك اجلزء الذن إنه إ: األول

  . من حيث الزيادةة فالصالة باطل ثانياًأتى باجلزءمل يقتصر ووإن ة بدون جزء، الصال

  . شامل للمقام أيضاًمجاع اإلفإن على بطالن الصالة املرائى فيها، مجاعاإل: الثاىن

يف  أو الكل يف عم من كون الرياءأبطال به اإل أن ة الرياء يفي الواردة يف مبطلخبارظهور األ: الثالث

دخل فيه رضا أخرة فاآل عبداً عمل عمال يطلب به وجه اهللا والدار أن لو:  خرب زرارة املتقدميفاجلزء، ف

  .)١( من الناس كان مشركاأحد

 قبلهأعمل مل  يف ي غرييشرك معأنا خري شريك من أ« : بن سامل، قال اهللا سبحانهيويف رواية عل

   احلديثني يشمالن فإن .)٢(»ما كان خالصاً يلإالّ 

                                                

  .١١ حمن مقدمة العبادات ١١ الباب ٤٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٩ ح٨ الباب ٤٤ ص:املصدر) ٢(



٩٢

  .ال؟ ورمبا قبل بعدم البطالن أم عاده بال رياءأمبطل سواء فإنه ال الرياء يف اجلزء، دخإ

ذا كان الرياء إمقتضى ظاهر النصوص حرمة نفس العمل الذي وقع الرياء فيه، ف: قال يف املستمسك

  .انتهى ،)١(جزاءاأل غريه من إىل وجه لسراية البطالن  وال،يف اجلزء نفسه اختص بالبطالن

 ومل يكن ، باجلزء ثانياًيأيت أن لالزم، فااًءاملرائى فيه ليس جز بأن : الثالثةدلةشكل على األأه مث إن

  .يشمل املقام  المجاعهناك زيادة يف املكتوبة، واإل

لو أنه  على الدليل املزبور من ولكنهم رمبا التزموا به يف الواجبات تعويالً: يةققال يف مصباح الف

هم يف إمجاعكه فمن حيث الزيادة فال يكون تداروإن  ئها الصالة بفساد جزتطلب به اقتصر على املأيت

يرى ذلك من الزيادة املبطلة، خصوصاً مع اختالفهم يف  مثل الفرض على تقدير حتققه حجة على من ال

  .انتهى، )٢(مستند احلكم

وجه لسراية   وال،مل ال كل الع،ذ ظاهرها بطالن ذلك اجلزء املرائي فيهإ فيها، ةدالل والروايات ال

ء السابقة على ما كانت جزا عدم البطالن مبعىن بقاء صالة األصلالكل، ولوشك فيه فاأل إىل بطالن اجلزء

  اليتدلةاأل أن شك يف الفإنه  غري وارد، األول شكالذ اإلإ املذكورة، دلةعليه، لكن الظاهر متامية األ

  بأنهتقول 

                                                

  .٢٣ ص٦ ج:املستمسك) ١(

  .١٥ السطر ٢٣٨ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ٢(



٩٣

 ،قامة واإلاألذانن وآة القرء كقرا،ثناءاأل يف فيها الزيادة يناال أو ، ببعضعضهايرتبط ب عمال الىت المثل األ يف نعم

   اختص البطالن بهاألذانالفصول من  أو ياتأتى ببعض اآلإذا 

  

ة سورة ءتصح قرا شبه تشمل الركوعني كيفما كان، ولذا الأربع سجدات وما أيبطل ركوعان و

يركع ركوعاً  أن  ال يتمكن مني كذلك فاملصلاألمر كان ذاإا توجب زيادة يف الفريضة، و ألالعزمية

 أن يكون جزءاً، كما أن باطل فال يصحنه ألالركوع املرائي فيه  يقتصر على أن  وال،زيادة ألنه ثانياً

 صال،أ إمجاعمل يستقر وإالّ  ،خر واملناقشة يف ذلك الدليلآدليل  إىل رجاعه مطلق فال وجه إلمجاعاإل

  .ليهإيستند  أن يصلح أو ليهإخر استند آوهناك دليل  إمجاع إالّال ألنه 

اهرها بطالن ذلك اجلزء فقط خالف ظ بأن  كما تقدم، فالقولطالقأما الروايات فظاهرها اإل

ي واجلمال  والربوجرد، وعليه فما اختاره املصنف وأيده املعلقون السادة ابن العماملتفاهم عرفاً

  .قوىه هو األهم بسكوم عليواالصطهبانايت وغري

ن آ كقراءة القرناءثينافيها الزيادة يف األال  أو  ال يرتبط بعضها ببعضعمال اليتنعم يف مثل األ{

، وبعض قامة واإل}األذانالفصول من  أو ياتذا أتى ببعض اآلإ{ وها والزيارة وحن}قامة واإلاألذانو

ما  أو فات املواالةإذا  إالّ غريه إىل طالنوجه لسراية الب ذ الإ }اختص البطالن به{  الزيارة املقررةأجزاء

   يتسر  بطالا الفإنذا صلى صلوات ورائى يف بعضها،  إ حال مامورأشبه، فحال هذه األ



٩٤

  .عادة صحفلو تدارك باإل

  .قوىباطل على األأيضاً  وهذا ،الصالة يف جزاء املستحبة الرياء، كالقنوتيقصد ببعض اإل أن :الرابع

  

 فوت فإنرائى يف الظهر مث صلى العصر،  إذا ذا كان هناك جهة خارجة، كما إالّإىل بطالن غريها إ

  .الترتيب يوجب بطالن العصر

أراد حصول تلك الوحدة كقراءة  أو ،األذانكانت له وحدة كن إ }عادة صحفلو تدارك باإل{

قرأ بعض يس ورائى ذا  إمل تكن له وحدة ومل يردها كما إذا أجرياً، أما أو كان ناذراً إذا سورة يس فيما

  . فيه لعدم ارتباط بعضها ببعض مل يراءيصح مافإنه خري، األ إىل قرأها أو ية يف وسطها مث ترك القراءةآيف 

باطل على أيضاً  وهذا ،جزاء املستحبة الرياء، كالقنوت يف الصالةيقصد ببعض األ أن :الرابع{

 يف  الرياء حرام، وسيأيت ألنودعاء حمرم، ذكرأنه   إىلباإلضافة املتقدمة هنا، دلة بعض األء ي}قوىاأل

جزاء املستحبة ليست األن إ :قول املستمسك أن  احملرم، ومنه يظهرءالكالم املبطل حرمة الذكر والدعا

ئية  مستحبة ظرفها الفعل الواجب فال يؤتى ا بقصد اجلزأمور هي إمنا للمهية وال أجزاء للفرد وأجزاًء

أجزاء أيضاً  حباتاملست أن  حمل منع، فقد تقدم،خلإ )١( عمدية على تقدير بطالا تلزم الزيادة اليك

أنه  و، من الناسأحددخل فيه رضا أالصالة عمل  أن قصد بالقنوت الرياء، إذا كالواجبات فيصدق فيما

  .أشرك فيه غري اهللا مع اهللا سبحانه

                                                

  .٢٣ ص٦ ج:املستمسك) ١(



٩٥

 يف أتى به إذا  كما،ذلك املكان الرياءيف نه اتيإ بمكان وقصد يف تى بهأصل العمل هللا، لكن أيكون  أن :اخلامس

  .قوىباطل على األأيضاً اًء، وهذا يبعض املشاهد ر أو املسجد

  .مين رياًءالطرف األيف  أو  من اجلماعة،األولالصف  يف كان وقوفه إذا وكذا

  

  كما،الرياءذلك املكان يف نه اتيإمكان وقصد ب يف تى بهأصل العمل هللا، لكن أيكون  أن :اخلامس{

 ذات الصالة  ألنوذلك }قوىباطل على األأيضاً اًء، وهذا يبعض املشاهد ر أو املسجد يف أتى بهإذا 

شك  جل الرياء، والذات الصالة فتحرم وتفسد أل إىل  الرياءي فيسر،متحدة مع كوا يف ذلك املكان

  .دخل يف الصالة رضى الناسأفإنه يف صدق الرواية يف املقام، 

  .ولأل فال ربط له با واحملرم الثاين،خرآن الصالة شيء وكوا يف ذلك املكان شيء إ :ليقا ال

  . ولذا تبطل الصالة يف املكان املغصوب،املفروض احتادمها: يقالنه أل

يف  أو }مينف األيف الطر أو  من اجلماعة،األولالصف {يف  أو  اجلماعة}كان وقوفه يف إذا وكذا{

  .الصالة إىل يية فحرمتها تسرث الحتاد الصالة مع هذه احلي،ا تبطلفإ }رياًء{ هذه اجلماعة دون غريها

 منها بكيفياته وخصوصياته اليت أو صل الفعلأفرق يف البطالن بني تعلقه ب ال: قال يف مصباح الفقيه

 واختيار ، الواجب املخري رياًء كقراءة سورة اجلمعة واملنافقني يف يوم اجلمعةي فردأحداختيار 

  تنيخريلتسبيحات على القراءة يف األا



٩٦

  .قوىباطل على األأيضاً ول الوقت رياًء، وهذا أ يف لصالةمن حيث الزمان، كايكون الرياء  أن :السادس

  باخلشوع أو ة بالتأينءالقرا أو تيان بالصالة مجاعة كاإل،وصاف العملأيكون الرياء من حيث  أن :السابع

  

  .)١( دخلها الرياء مطلقا بل حرمتهافساد العبادة اليتأيضاً  ف، وستعرضوءملا عرفت يف نية الو

باطل على أيضاً ول الوقت رياًء، وهذا أ يف  كالصالة،يكون الرياء من حيث الزمان أن :السادس{

ذ ال فرق بني احليثية الزمانية واملكانية يف احتادهم مع الصالة املوجب إ ملا تقدم يف املكان، }قوىاأل

  .فيه  الزمان خارج، قد عرفت ما ألن واحتمال الصحة،الصالة الرياء يفإىل  لسراية ريائها

مبطل الحتاد فإنه  }تيان بالصالة مجاعةوصاف العمل كاإلأيكون الرياء من حيث  أن :السابع{

   .كما تقدم ،اجلماعة مع الصالة

ذ اجلماعة إطالن،  فالظاهر عدم الب،يأتى مجاعة رياًء، لكنه كان يأتى ا فرادىأنه بولو تظاهر 

أو {  حينئذ يكون يف نفس القراءة املتأىن فيها الرياءفإن }أو القراءة بالتأين{ ربط هلا بالصالة اخليالية ال

كان يف نفس التخشع فال  إذا القراءة املتخشع فيها كما هو ظاهر املنت، أما يف كان الرياء إذا }باخلشوع

اخلشوع واخلضوع والبكاء وحنوها ملا كانت من :  املستمسكيرتبط بالصالة، ولذا قال يف ال ألنه بطالن

تكون قيداً  أن  كما ميكونتكون بنفسها موضوعاً للرياء أن فعال االختيارية املقارنة للفعل أمكناأل

  ىلإ احلرمة ي حترم هي وتفسد وال تسراألول فعلى ،ملوضوعه

                                                

  .١٩ السطر ٢٣٨ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ١(



٩٧

  .قوىباطل على األأيضاً حنو ذلك، وهذا  وأ

 والظاهر ،املسجديف نه اتيإ يف ال املسجد إىل مشيه يف كان الرياء إذا مقدمات العمل، كما يف نيكو أن :الثامن

  .هذه الصورة يف عدم البطالن

  

  .انتهى ،)١(احملرم معهان او حترم الصالة وتفسد الحتاد العنالصالة وال الفساد، وعلى الثاين

كان الرياء وإن باطلة  أا  من الناسأحددخل فيه رضى أ :)عليه السالم( مقتضى قوله: يقال ال

  .دخل يف صالته رضى الناسأأنه يصدق عليه  ألنه يف نفس التخشع

التخشع ليس جزءاً وال متحداً مع الصالة  أن ذ املفروضإدخاال يف الصالة، إمل يكن إنه  :يقالنه أل

  .كما عرفت وجهه }قوىألباطل على اأيضاً أو حنو ذلك، وهذا { جنبية حال الصالةاأل إىل فهو كالنظر

يف أخذ التراب  وأ }املسجد إىل كان الرياء يف مشيه إذا يكون يف مقدمات العمل، كما أن :الثامن{

  بالصالة}تيانهإال يف { غريها من املقدمات إىل ن صالته،ومقيد يف شؤأنه النظيف من صديقه ليشعره 

  .نفس العمل إىل  سرىاًصارت ريائي إذا صاف العمل أن أوذ قد عرفتإ }يف املسجد{

نفس العمل  إىل ة صفة املقدمات اخلارجةيوجه لسرا ذ الإ }والظاهر عدم البطالن يف هذه الصورة{

يف قبال احتمال البطالن من جهة تعميم أنه والظاهر ك: بعد كون نفس العمل خالياً عن الرياء، وقوله

  ما كان  إىل لرياء البطالن باأدلة

                                                

  .٢٥ ص٦ ج:املستمسك) ١(



٩٨

إذا  إالّ هذا ال يكون مبطالً و، كالتحنك حال الصالة،عض األعمال اخلارجة عن الصالةيكون يف ب أن :التاسع

  .الرياء يف الصالة متحنكاً إىل رجع

  أيضاًنه الظاهر عدم بطال و،يراه الناس أن  هللا لكن كان حبيث يعجبهيكون العمل خالصاً أن :العاشر

  

  . املتعنييلصحة هوجه واضح له فا الرياء يف بعض مقدمات العمل، لكنه ال

هذا ال يكون  و،يكون يف بعض األعمال اخلارجة عن الصالة كالتحنك حال الصالة أن :التاسع{

بطالن الصالة، فقوله إىل نه وجه لسراية بطال لصالة فال باكان مربوطاًوإن عمل خارج فإنه  }مبطال

  .يشمله ال )١( من الناسأحدخل فيه رضى أف: )عليه السالم(

 فيكون كما تقدم يف القسم السابع، ولو نوى الرياء }الرياء يف الصالة متحنكاً إىل رجع إذا الإ{

 من أحددخل فيه رضى أ ألنه ، للسجود، فهل يبطلي كالنهوض للقيام واهلوجزاء من مقدمات األيءبش

ن ع مر خارجأل ألنه إشكالمل تبطل على : ال يبطل؟ كما هو ظاهر مصباح الفقيه، حيث قال أو الناس

  . للصدق عرفاًاألولالصالة، الظاهر 

نه يراه الناس، والظاهر عدم بطال أن يكون العمل خالصاً هللا، لكن كان حبيث يعجبه أن :العاشر{

  .ليس يسمى رياًء ألنه }أيضاً

   من شيء عن الرجل يعمل ال،)عليه السالم(  جعفرعن أيبولصحيح زرارة، 

                                                

  .١١ ح من مقدمة العبادات١١ الباب ٤٩ ص١ ج:الوسائل) ١(



٩٩

  يضر  الاخلطور القليب أن كما

  

يظهر له  أن بحي وهو الّإ أحدمن  بأس ما ال :)عليه السالم( ؟ قالكنسان فيسره ذلإاه اخلري فري

  .)١(مل يكن صنع ذلك لذلك إذا يف الناس اخلري

 وفرق ،يصدق عرفا النه إ :، لكن فيه من الناسأحددخل فيه رضى أورمبا حيتمل البطالن لصدق 

  .ى الناسانبعث عن رضأنه يراه الناس وبني  أن بحي أن بني

 يومل يكن له دخل يف الداع:  املنت بقولهينعم لو مجع بينهما كان باطال، ولذا قيد السيد الربوجرد

  )٢(.صالأ

كن بطالن العمل مي فكيف ،رادتهإنسان وذ اخلطور ليس بيد اإلإ } ال يضراخلطور القليب أن كما{

لذلك  )صلى اهللا عليه وآله(  الرسول)٣(قاله فحوى ما إىل باإلضافة ليس بيده وباختياره، هذا مر قليبأب

أنه  فال يصدق ،انبعاثه مل يكن عن ذلك أن ىلإق اهللا، ولَن خ فيقوله له م، كان يأتيه اخلبيثيالرجل الذ

مسهم طاِئف ِمن الشيطاِن  إذا ِإنَّ الَّذين اتقَوا« : من الناس، قال تعاىلأحددخل فيه رضى أأنه رائى و

ذَكَّرونَتِصربم م٤(»وا فَِإذا ه(.  

 أن ذا توهمإ ف، موجوداًيكون واقعاً أن  فال يشترط،توهم وجود املرائى له كاف يف الرياء مث إن

 عمله لذلك، ال أن دخال الرضىإ املراد بفإنمل يكن واقعاً موجوداً، وإن  له بطلت نسانا موجود فصلّإ

  يكون واقعاً فصالة مثل هذا الشخصأنه 

                                                

  .١ ح من مقدمة العبادات١٥ الباب ٥٥ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٤٥ ص:تعليقة السيد الربوجردي) ٢(

  .راجع تفسري العياشى) ٣(

  .٢٠١اآلية : سورة األعراف) ٤(



١٠٠

  .ضداديضر الرياء بترك األ  وكذا ال،كان حييث يتأذى ذا اخلطور إذا صاًخصو

  

  .نسان فبان كلباًإالداخل يف املسجد  أن همما يف قصة من توباطلة ك

 فكان يصليه آر ذاإ إالّ جيافيه راد جتنبه لكنه الأأنه نسان، كما إلو صلى لغضب أنه ومما تقدم يظهر 

مل يكن وإن  يصلى لغري اهللا سبحانه، فالعمل رياء لغو ألنه طلةا باإفجل ذلك، الصالة أل إىل انبعث

  . تشملهدلةرياًء اصطالحياً، وفحوى األ

 أن ذ ذلك دليل علىإ }كان حبيث يتأذى ذا اخلطور ذاإخصوصاً { يضر خلطور ال، فاوكيف كان

اجلماد،  أو النباتأو ن اوياحل أو اجلن أو انبعاثه مل يكن عن مرضاة الناس، ولو صلى ملرضاة املالئكة

 أن  فالظاهر،يات والرواياتكل شيء يفهم ويسمع كما حقق يف العلم احلديث، وورد يف اآلن إ حيث

  .عل لوحدة الدليل فيهمانعل بالنحاهلا حال الصالة ملرضاة الناس طابق ال

يترك  أو ،ضداد املبطلة، كالتكلم والضحكأل كأن يترك ا}ضداديضر الرياء بترك األ وكذا ال{

دخل له بالصالة،  الترك ال أن  من،ال احتماالن وأ ضداد املكروهة كالعبث وحنوه، ويف كونه مبطالًاأل

ن إأنه ، والظاهر  من الناسأحددخل فيه رضى أـ  لمشمول عرفاًأنه تروك، ومن  فعال الأفالصالة 

وإن  ،مجاعيضاح اإل اإلييف حمك، وقد ادعى على ذلك كان الرياء يف الترك مبا هو ترك مل يكن مبطالً

 وهذا ،حنومها و كما تقدم مثله يف اخلشوع والتحنككان الرياء يف الصالة املتروك فيها الضد كان مبطالً

  .ما اختاره املستمسك



١٠١

أدخل فيه طالة مثل الركوع والسجود والقنوت لصدق إمن الرياء املبطل  أن قد ظهر مما تقدمه مث إن

  . وفيه نظر واضح،ملا يظهر من املصباح من قوله بعدم البطالن، خالفاً رضى الناس



١٠٢

 يف له كان حني العمل قاصداً للخلوص، مث بعد متامه بدا بأن ،يوجب البطالن الرياء املتأخر ال ـ ٩ ـ مسالة

  فعل كذاأنه  يدل على عمل عمالً أو ذكره،

  

يسمى رياًء  الفإنه ر عندهم،  كما هو املشهو}يوجب البطالن الرياء املتأخر ال ـ ٩ ـ مسألة{

  .عمله أن  قصد به الرياء بعديدليل على بطالن العمل الذ وال

 شد من العملأبقاء على العمل اإل :)عليه السالم(  جعفرعن أيبسباط، أنعم يف مرسل علي بن 

 له سراً شريك له فكتبت يصل الرجل بصلة وينفق نفقة هللا وحده ال: بقاء على العمل؟ قالوما اإل: قال

  .)١(مث يذكرها فتمحى فتكتب له عالنية مث يذكرها فتمحى فتكتب له رياًء

صلى اهللا عليه ( عن رسول اهللا ،، عن أبيه)عليه السالم( ويف رواية مسعدة بن زياد، عن الصادق

  .)٢(يعمل مبا أمره اهللا مث يريد به غريه: ، وكيف خيادع اهللا؟ قال)وآله

ليست » مث«  كلمة ألنسندها حمل نظر، إىل باإلضافةداللة الثانية  ضعيف، ووىلاأللكن سند 

حباط  على نوع من اإلوىلاألخيفى، والالزم محل الرواية   كما الي، بل الترتيب الكالميللترتيب اخلارج

  . هو حمل الكالمييف الثواب ال البطالن الذ

 قاصداً للخلوص، مث بعد متامه بأن كان حني العمل{ يوجب البطالن لرياء املتأخر الوكيف كان فا

 كان فإن أما الرياء املتوسط }فعل كذاأنه  يدل على {  بعد التمام}عمل عمال أو له يف ذكره، بدا

  شك  كالصالة وحنوها فالالعمل ارتباطياً

                                                

  .٢ ح من مقدمة العبادات١٤ الباب ٥٥ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح من مقدمة العبادات١١ الباب ١١ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(



١٠٣

 إىل  بالنسبةمل يكن مبطالً مل يكن العمل ارتباطياًوإن  ، والرواياتمجاعداخل يف اإل ألنه مبطلأنه يف 

يات آرائى يف بعض  إذا  رائى فيه، كمايالقدر الذ إىل ، بل بالنسبةسيأيت ما  إىلما سبق وال بالنسبة

  .نآسورة من القر

ذلك  كان واجباً، وال فرق يف إذا  به من جديدكه ويأيتيتر أن ذا رائى يف العمل بطل فالالزمإه مث إن

 واذا أحرم ،حرام فليس يف اإل،حرام بطلى باإلذا رائإبني الصالة والطهارة والصوم واالعتكاف واحلج، ف

حرامه يبطل، إأن  شبه بطل ما رائى فيه الأما  أو يالسع أو صالته أو  رائى يف الطوافخملصاً لكنه

  .كان حكمه حكم من مل يأت بذلك اجلزء الّإ و،تيان باقياًكان وقت اإلن إ  به من جديديأيت أن فالالزم

وإن  حال الرياء ،تكون له مرتلة يف قلوم أو ،حونهسمعه الناس فيمدعمل لي بأن حال السمعة مث إن

اخللوص  أن خلوص له، وقد عرفت النه  وأل، الرياءأدلة وفحوى مجاع، وذلك للنص واإلأحدمل يره 

  .شرط

فَمن كانَ « :يةسألته عن تفسري هذه اآل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيبفعن عال بن الفضيل، 

 أو عتقأ أو صام أو من صلى: قال ؟)١(»اًدأحال يشِرك ِبِعبادِة ربِه  وا ِلقاَء ربِه فَلْيعملْ عمالً صاِلحاًيرجو

  .احلديث )٢(،شرك يف عملهأحج يريد حممدة الناس فقد 

ادة عب إىل من كان يرجو : ـية يف تفسري اآلأي  ـ قال)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيبوعن خرام 

  ليس من رجل يعمل شيئاً من الرب وال يطلب نه إاً، أحدربه 

                                                

  .١١٠اآلية : سورة الكهف) ١(

  .٣ ح من مقدمة العبادات١١ الباب ١٠ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(



١٠٤

شرك بعبادة ربه أ ييسمع به الناس فذاك الذ أن ية الناس يشته يطلب تزكيإمنابه وجه اهللا 

  .)١(اًأحد

 فراجع الوسائل واملستدرك ،ا من الروايات الواردة يف ذم السمعة، مثل الواردة يف ذم الرياء غريهىلإ

  . مقدمة العباداتبوابأيف 

 مثل يجل ذلك ليس من الرياء، بل هزيادته فيها أل أو نسان من العبادة تقيةًنقص اإل نّأ خيفى مث ال

أراد ذا إ، واألمرخالص وامتثال بذلك فهو عني اإلنه امر اهللا سبحأ فقد ،الزيادة والنقيصة االضطرارية

شبه ذلك أم غريه أوما ليعلّ أو  به غريهيليقتد أو مةيرى الناس ليدفع عن نفسه الته أن  الرياء مبعىناملصلي

 أن  كما،مر باجتناب مواضع التهمةأنه ااهللا سبحن إ ذإجر وثواب، أبل هو زيادة  ،أيضاًمل يكن رياًء 

فضل املقربات، والكالم يف الرياِء طويل مذكور يف أتعليم الناس من  جلأل وأ به الناس يفعل اخلري ليقتد

  .ليهاإالروايات فيه كثرية مذكورة يف كتب احلديث، فمن شاء فلريجع  أن اخالق، كمكتب األ

                                                

  .٤ ح من مقدمة العبادات١١ الباب ١٠ ص١ جمستدرك الوسائل) ١(



١٠٥

  حوطمبطل على األفإنه  ، خبالف املقارن،جب املتأخر ال يكون مبطالًالع ـ ١٠ ـ لةأمس

  

صل بعد عدم كما هو املشهور، وذلك لأل }جب املتأخر ال يكون مبطالالع ـ ١٠ ـ مسألة{

خبالف { خالقية األمور يف األقخال يف املبطالت، بل ذكره علماء األوا ذلكر ومل يذك،الدليل عليه

  :جلملة من الرواياتأنه ليه بعض مشايخ صاحب اجلواهر، وكإ ذهب }حوطمبطل على األفإنه املقارن، 

 عن اهللا تعاىل يف ،)صلى اهللا عليه وآله(  عن رسول اهللا،)عليه السالم( ، عن الباقرمثل ما رواه الكايف

الفتنة  إىل  لدخله العجب من ذلك فيصريه العجبخلى بينه وبني ما يريد من عباديت أولو :حديث

قد فاق العابدين أنه كه بعجبه بأعماله ورضاه عن نفسه حىت يظن  فيه هلالبأعماله فيأمن من ذلك ما

وجاز يف عبادته حد يقتربأنه ذلك وهو يظن   عنديالتقصري فيتباعد من)فإن .)١ ورث أ  إذاجبالع

  .ليس مبقرب ليس بصحيح ما والعبد فال يكون مقرباً

الذنب خري للمؤمن  أن اهللا علمن إ : قال)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيبسباط، أومرفوعة علي بن 

سوء من الذنب مل تكن أ، فاذا كان العجب )٢(بداًأ مؤمن بذنب ، ولوال ذلك ما ابتليمن العجب

الصالة مقرلها باطلةدة ومثبة بل مبع.  

فضل أنت خائف أ ضحكك وفإن:  يف حديث)عليه السالم( سحاق بن عمار، عن الصادقإوعن 

  .)٣(شيءيصعد من عمله  املدل الن إ ،نت مدلأمن بكائك و

                                                

  .٤ ح باب الرضا بالقضاء٦٠ ص٢ ج:أصول الكايف) ١(

  .٧ ح٧٥ ص:املصدر) ٢(

  .٩ ح٧٦ ص:املصدر) ٣(



١٠٦

   خالفهقوىكان األوإن 

  

  . مالزم لعدم القبول املالزم للبطالنعرفاًفإنه 

 يف حديث ـ  عن اهللا تعاىل،)عليه السالم(ربئيل يف حديث، عن ج )صلى اهللا عليه وآله(وعن النىب 

 إىل .)١(يدخله عجب فيفسده كفه عنه لئالني ملن يريد الباب من العبادة فأ املؤمنيمن عبادوإن  :ـ

  . ذه املضامنيغريها من الروايات اليت

واية  الرفإن بطال، من هذه الروايات على اإلشيءداللة يف  ال ألنه } خالفهقوىكان األوإن {

 والرواية الثالثة تدل ،دة، وكذا الرواية الثانيةالعبادة مبع أن العجب سبب البعد ال أن  ظاهرة يفوىلاأل

 ،عدم الصعود أعم من البطالن إىل أن يالزم العجب، مضافاً دالل ال واإل،دالل حمذوراإل أن على

 فالالزم ،خذ بظاهرهامانع عن األضعف سندها  إالّ أن داللة و أشعارإ كان فيهاوإن خرية األ والرواية

  .حنو ذلك أو األجرمحلها على فساد الثواب و

 ،العجب أو جل وسوسة الرياءيترك أبواب الثواب والطاعة أل ال أن نسان يلزم عليهاإلن إ خيفى مث ال

 ،نك تريد بصدقتك املنةإ: نسان عن الطاعة فيقوليدخل من هذا الباب مينع اإل  الشيطان كثرياً مافإن

  .غريها إىل ،نك معجب بصومك فال تصمإ و،وبصالتك مجاعة الرياء

  . اجلهةهوقد ورد يف بعض الروايات عدم االغترار باحبولة الشيطان من هذ

 الرجل يكون يف : قيل له وأنا حاضر،)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيبففي خرب يونس بن عمار، 

  ول أكان إذا  :)عليه السالم( خله العجب؟ فقال فيدصالته خالياً

                                                

  .١٧ ح من مقدمة العبادات٢٣ الباب ٧٨ ص١ ج:الوسائل) ١(



١٠٧

  .)١(ضره ما دخله بعد ذلك فيمض يف صالته وليخسأ الشيطانيصالته بنية يريد ا ربه فال 

                                                

  .٣ ح من مقدمة العبادات٢٤ الباب ٨٠ ص١ ج:الوسائل) ١(



١٠٨

 أو  كان حراماً وكان متحداً مع العملفإن ،راجح أو مباح أو ما حرامإغري الرياء من الضمائم  ـ ١١ ـ مسألة

   مل يكن مبطالًكان خارجاً عن العمل وكان مقارناً لهوإن  ،جزء منه بطلمع 

  

ة إخاف هنا ويقصد بصالته هنا ين يصلأ ك}ما حرامإغري الرياء من الضمائم  ـ ١١ ـ مسألة{

ب من ر افة احليوانات اليتإخقصد  إذا  كما}أو مباح{ ه املؤمن هنا خاف منهآر إذا املؤمن حيث

راماً وكان متحداًً مع  كان حفإن{ خافتهإخافة الكافر املندوب  إقصد إذا  كما}راجح أو { نساناإل

 }بطل{ خافةإ كما لو كان ركوعه }مع جزء منهأو { خافةإ هنا صالة وكونه كما لو كان }العمل

يف نه اكما تقدم بي ،مل يكن مقرباً فهو باطل ذإ، ويكون هذا العمل مقرباً  احلرمة توجب البعد فالألن

  .باب الغصب يف املكان

 جنبيةاأل إىل الصالة قصد النظر إىل ضم إذا  كما}ناً لهكان خارجاً عن العمل وكان مقاروإن {

الصالة،  جنبية يفاأل إىل كثر ممن ينظرأ فهو ليس ب،يرتبط بالصالة  اخلارج الاألمرذ إ }مل يكن مبطال{

تية من صالحية كل منهما  فيه الصور اآلتأيتأيضاً هذا  (:)١(ومنه يظهر ما يف كالم املستمسك حيث قال

لو كان احملرم خارجاً مل يكن مربوطا بالصالة أنه ذ يرد عليه إ ،خر كالمهآ إىل ،)الداعويةلالستقالل يف 

فال ، خرآ، والرؤية وقصدها شيء شيء والصالة وقصدها ،جنبيةقصد الصالة قصد رؤية األ إىل ضمفإنه 

  .خراآل إىل مهاأحد مها مقارنان فال وجه لسراية احلكم من إمنا و،خرمها باآلأحديرتبط 

                                                

  .٣٠ ص٦ ج:املستمسك) ١(



١٠٩

  الصحة يف إشكال القربة مستقال فال يكان داع و كان تبعاًفإنراجحاً  أو كان مباحاًوإن 

  

 :جنبية كانت باطلة، لكن هذا داخل يف قولهنعم لو كانت صالته بقصد القربة وبقصد رؤية األ

  .)وكان متحداً(

 أو خافة الطريإه قصد بنظر إذا  فيه، كماإشكال خارجاً فال } كانفإنراجحاً  أو كان مباحاًوإن {

 يف إشكال القربة مستقال فال يتبعاً وكان داع{ كانوإن  ،الكافر، ولوضوح هذا مل يتعرض له املصنف

 بأن  خالفاً جلماعة كالعالمة وولده والشهيدين وغريهم فقالوا بالبطالن، واستدل لذلك}الصحة

 القربة احملضة، ين فال يكون الداعياألمر جمموع يالضميمة وقصد العبادة املستقل ينكسران فيكون الداع

 خالص املنايف على اإلمجاع اإلإطالق وهذا له ضميمة، وب،خالص فقطن الظاهر من النصوص اإلأوب

  .لصورة قصد الضميمة ولو تبعاً

يشترط خلو العبد عن   فالخالص املقابل للرياءذ الظاهر من النصوص اعتبار اإلإويف الكل نظر، 

 خر،آ ومل يقف مكانا يوقف حتت املروحة ليصل إذا  به، كماأمورجحة لفعل املاجلهات النفسانية املر

 إشكال الفإنه ما أشبه ذلك،  أو يقف يف الظلمة أن خياف ألنه وقف يف النور أو ،خر حار املكان اآلألن

 كان قصده العبادة لكنه وقف قرب احلديقة ليخيف الطري فال إذا خملص يف صالته، ومثله ماأنه يف صدق 

 اجليش نائمون كما اتفق يف بعض حروب رسول اهللا أن عداء فال يزعمواخييف األ  أو،يفسد الزرع

سوهم فوقفوا يصلون، ومنه يظهر اجلواب عن االستدالل حير أن أمر بعضهمأن  )صلى اهللا عليه وآله(

   له كيفقإطال  المجاعاإل أن  كما،ال أم  املعترب هو هذا القدر سواء حصل االنكسارفإن، األول



١١٠

  كانا معاً منضمني حمركاً وداعياً على العمل إذا كذا و، بطل القربة تبعاًي وكان داعكان مستقالًوإن 

  

صحة مع الضميمة، وعليه فما اختاره املاتن ووافقه ال إىل  ـليهمإكما نسب  ـ كثروقد ذهب األ

  .هو املتعني وغريهم  واحلكيم واجلمال واالصطهبانايتيالسادة ابن العم والربوجرد

خافة حد اإل إىل مل مؤمن ال يصلأقصد ت إذا  كما،لو كانت الضميمة مكروهةأنه ومما تقدم يظهر 

 ال أن حرى اأخالص ف تأكيد على اإلي، أما الضميمة الواجبة فهاحملرمة مل تكن الضميمة مضرة أيضاً

تكون  أن  العبادة جيبن أل فال تصح صالة،} بطل القربة تبعاًي وكان داعكان مستقالًوإن { تضر

 ،عامل ألنه كرم زيداًأ: قال املوىل  ولذا لو، وال انبعاث مع التبعية عند العقالء،منبعثة عن أمر املوىل

 عامل ألنه كرمه طمعاً الأنه إ  كونه عاملاً يقال عرفاًييطمع يف ماله وكان قصده التبع ألنه كرمه العبدأف

 ليس بباعث عند  نصف الباعثفإنليها، إمر الصالة باعثية أل ذ الإ }كانا معاً منضمني إذا كذاو{

ن إ خبالف صورة تبعية قصد الصالة حيث، طاعة هلذا وال لذاك إيكون العمل ال  وحينئذ ال،العقالء

حمركاً وداعياً على { منهما كان كلوإن  ، استقل بالباعثيةيخر الذ اآلاألمر إىل  بالنسبةالعمل طاعة

ة جزء ائ جزءاً من مهمها باعثيتأحدكان وإن مرين  الباعثية أل ألن كلتا الصورتني، يف اجلملة يف}العمل

ة وكان ائة يف مائكرام عمرو الطمع يف ماله ميكون باعثا يف اجلملة، فاذا كان باعث زيد إلوإن البد 

 ألنه ،لباعثيةدخيال يف اأيضاً ة جزء، كان العلم ائبقدر جزِء من م ـ تبعاً ـ جل علمهألأيضاً كرامه له إ

  ن أوبد  العلتني املستقلتني ال أن مبقدار جزء حيصل الكسر واالنكسار ملا تقدم من



١١١

  .عادة اإلحوطكان األوإن  الصحة قوىكانا مستقلني فاألوإن 

  

كان  نإلزم الترجيح بال مرجح  الّإ و،حيصل بينهما كسر وانكسار فيكون لكل علة نصف التأثري

كان لكل منهما متام ن إ  ويلزم احملال،خرى من التأثري لألأكثرمها حد التأثري ألكان أو مها،حدالتأثري أل

  .ثراأل

خالص دليل على اعتبار أزيد من اإل ال ألنه }الصحة{ املصنف عند }قوىكانا مستقلني فاألوإن {

ن املقطوع به م بأن  واستدل له يف املستمسك،ال أم  سواء كان كان معه غريه،وهو حاصل يف املقام

 يف صدق العبادة واستشعار مشاعر العبيد بكون أمر املوىل صاحلاً لالستقالل يف طريقة العقالء االكتفاء

  .انتهى ،)١(الداعوية ال غري

يسمى  ذ الصالحية فقط دون الفعلية ال توجب االستناد املطلق والإالظاهر عدم الصحة، ن إ :وفيه

  ويكون العمل مستنداً،لتني حيصل بينهما كسر وانكسارالعلتني املستق أن  ووجهه ما تقدم من،باخللوص

كرام زيد إ لو كان وحده يف ذا كان كل من الطمع يف مال عمرو وعلمه داعياً مستقالًإكلتيهما، فإىل 

يقال  أن يصح جل علمه، كما الكرامه ألإخملص يف نه إيقال  أن كرمه ببعث من كليهما مل يصحأله، مث 

 حوطكان األوإن { : ماله، ولذا علق بعض احملشني على قول املصنفجل الطمع يفكرمه ألأنه إ

 كابن العم السكوت على يصح، نعم يف بعض احلواش هو األأقوىكونه  و،قوى بقوله بل األ}عادةاإل

  .يترك  ويف بعضها جعل االحتياط ال،املنت

                                                

  .٣١ ص٦ ج:املستمسك) ١(



١١٢

كوعه تعظيم الغري والركوع رأن قصد ب ك،جزاء الصالة بقصد الصالة وغريهاأأتى ببعض  إذا  ـ١٢ ـ مسألة

  المه سالم التحية وسالم الصالة بطلسب أو ،الصاليت

  

كوعه تعظيم أن قصد بر ك،جزاء الصالة بقصد الصالة وغريهاأأتى ببعض  إذا  ـ١٢ ـ مسألة{

مر الصالة، أ عن ليس منبعثاً ألنه }المه سالم التحية وسالم الصالة بطلسب أو ،الغري والركوع الصاليت

جزاء حال الكل، ذ حال األإهذه املسألة من صغريات املسألة السابقة،  أن قدم اشتراطه، والظاهروقد ت

الصالة رمبا  كل أن يكون املقصود يف املسألتني تعدد الباعث، فكمان أوبد  وحيث ال تعدد يف الفعل ال

 القربة يبداع أو ،نياألمر كال يراءة الغري، وتارة بداعإ ي القربة اردة، وتارة بداعيتكون بداع

كذلك جزء الصالة يكون على نفس تلك احلاالت، وقد حاول  ـ مئكما مثلنا يف الضما ـ خافةواإل

مل  تعرف هذه املسألة غري مسألة الضميمة، ولذا أن يينبغ: صاحب اجلواهر جعلهما مسألتني حيث قال

وجه الفرق بني  أن والظاهر  ـقال أن ىلـ إ احتاد البعث فيهما إىل صحاب األي من معتربأحديشر 

 وأراد ، الذي له غايات متعددةحدا موضوع الضميمة الفعل الوفإنلتني بالفرق بني موضوعيهما، أاملس

 حدا وموضوع ما حنن فيه قصد املكلف كون الفعل الو ـقال أن ىلـ إ ةحدااملكلف ضمها بنية و

خر آ إىل ،)١(شرعاً أو  عقالحداق وميكن اجتماعهما يف مصدا  متغايرين اللكليني قاااملشخص مصد

  .كالمه

املسألتني متحد املوضوع كالم العلماء يف  إالّ أن ،يصح هذا الفرق يف اجلملةأنه وظاهر املستمسك 

  كالمهم يف موضوعني أن  صاحب اجلواهرفبناء

                                                

  .١٩٣ ص٩ ج:اجلواهر) ١(



١١٣

  ال؟ أم مكن تداركهأكثرياً،  أم  كانجزاء الواجبة، قليالًن كان من اإلإ

  

تصور املوضوعني للمسألتني غري تام، بل املسألة الثانية من صغريات املسألة  أن ظاهرغري تام، لكن ال

  . كما ذكرناوىلاأل

من {  ذلك اجلزء}ن كانإ{  هي فيماإمنامبطلية ما لو أتى باجلزء بقصد الصالة وغريها  مث إن

 شرعاً }اً، أمكن تداركهكثري أم { والسورة مثال ن يف احلمدآية من القرآ ك}جزاء الواجبة، قليال كاناأل

 ،كه يوجب زيادة يف الركنتدارن إ  كالركوع وحنوه، حيث}أم ال{ كالقراءة وذكر الركوع والسجود

 ،كانت مثل الركوع والسجدتني أوجبت الزيادة يف الركن وهي مبطلةن إ  هذه الزيادة ألنكل ذلك

رادة خملصة إنه ا مل يرد به اهللا سبحيذن الآذ القرإ املبطل يدم مثل كالم اآليكانت مثل القراءة فهوإن 

وذلك للزيادة القادحة يف مثل الركوع ( :يف وجه البطالن  قال يف املتسمسك، سواءيدمهو وكالم اآل

 ،)١()تقدح زيادته سهواً اختص البطالن بصورة العمد مطلقا عمداً وسهواً، أما لو كانت يف غريه مما ال

  .انتهى

 إىل ينقسمفإنه تأمل، بطاله مطلقا حمل إ فإنمل يكن مثل الركوع،  ما  إىلرمبا يشكل بالنسبة: أقول

 ،من جهة النقيصةأيضاً  مل يتدارك فهو مبطل ي الذيىل غري املاحإحياً للصورة فهو مبطل، وما كان ما

نه أل  أويدممن قبيل كالم اآل ألنه ماإبطال ذ اإلإبطال حمل نظر،  الذي تداركه وهنا اإليىل غري املاحإو

  نآيوجب القر ألنه أو، )٢( من الناسأحددخل فيه رضى أف :)عليه السالم( قبيل قوله من

                                                

  .٣٣ ص٦ ج:املستمسك) ١(

  .١١ ح من مقدمة العبادات١١ الباب ٤٩ ص١ ج:الوسائل) ٢(



١١٤

  ن والذكرآجزاء املستحبة غري القروكذا يف األ

  

  .كانت الزيادة املذكورة يف السورة إذا  فيما،يف السورة

توعية  أو لقربةن قصد به اآن قرآ القرفإن، يدممن قبيل كالم اآلأنه سلم ن نه الإ: األولويرد على 

ن حيث آية من القرآ أ قر)عليه السالم(  أمري املؤمننيماماإل أن غري ذلك، ورمبا يؤيده ما دلّ على أو النائم

ذ لعل قراءة إذلك،  يف داللة النه إ يف الصالة، لكن فيه )عليه السالم( فيما كان اعترض عليه ابن كوا

 من  مركباًيكان الداع إذا ن فيما، والكالم اآليالداع على ي كان من قبيل الداع)عليه السالم( ماماإل

خيرجان   ودعاء كميل ال شعر املتنيبفإنن يدل عليه نظائره، آن قرآالقر أن القربة وغريها، وما ذكرنا من

ن آن يف الصالة يراد به القرآاستثناء القرن إ يقال إالّ أن  هلما، اللهمئ قصد قصده القارأيدقهما بصعن 

مل يستثن من عدم  ألنه ،غري اجلائز يف  فلو مل يرد به بذلك كان داخال،صرافه منهن ال القربةاملقصود به

  .عادةمتام واإلاجلواز، ولذا كان االحتياط يف اإل

  .قطع به ذ الإ ،املقام حمل نظر يف وجود مالك الرياءن إ :ويرد على الثاين

 يف بطالكرار مبطل فاالستدالل عليه باإلكل ت أن ذ الكالم يفإأخص من املدعى، نه إ: وعلى الثالث

  .عمخص لألالسورة استدالل باأل

  . فتأمل،ن بأي قصد كانآ عنه مطلق شامل لكل قرين املنهآذ القرإيبعد ذلك يف السورة،  نعم ال

زيادة مل يدل دليل على جوازها واستثناء أنه  كالقنوت ملا عرفت من }جزاء املستحبةو كذا يف األ{

املنصرف ن إ ذ مها مستثىن، لكن فيهإ }ن والذكرآغري القر{  على عدم جواز الزيادةر دليلن والذكآالقر

  خالص استثناء ما قصد ما اإل



١١٥

  .حوطعلى األ

   .كان كثرياً أو الصالة يف جيوز فعله كان مما الإذا  إالّ قصد غري الصالة حمضاً فال يكون مبطالً إذا واما

  

 ءجزا ملا تقدم يف وجه االحتياط يف األ}حوطعلى األ{ تحبةجزاء املسفحاهلما حال سائر األ

  .الواجبة

 للبطالن يلعدم املقتض(:  قال يف املستمسك}قصد غري الصالة حمضاً فال يكون مبطال إذا وأما{

  .انتهى، )١()واملفروض عدم قصد اجلزئية لتصدق الزيادة

الدليل الدال على البطالن يف ذ إ غريها، حال قصد غري الصالة حال قصدها وقصدن إ :لكن فيه

يقصد بالسورة  أن  فرق بنيأي ف،صورة مجع القصدين دال على البطالن يف صورة قصد غري الصالة

  .يقاظ النائم فقطإيقصد ا  أو يقاظ النائمإالسورة الواجبة و

حياً  ما}أو كان كثرياً{  كالركوع والسجدتني والسالم}جيوز فعله يف الصالة كان مما ال إذا الّإ{

وكذا يف ( إىل  راجعاً)قصد إذا وأما( :يكون قوله أن ، أما احتمالةللصورة، ففي الصورتني تبطل الصال

  .)بقصد الصالة وغريها (:عطف على قولهأنه فهو خالف ظاهر  )جزاء املستحبةاأل

                                                

.٣٤ ص٦ ج:املستمسك) ١(



١١٦

كان من  ود اجلزئية تبعاكان قصإذا  إالّ  القراءة إلعالم الغري مل يبطل أو رفع صوته بالذكر إذا  ـ١٣ ـ مسألة

لو قال اهللا أكرب مثال بقصد الذكر املطلق إلعالم الغري مل يبطل مثل سائر األذكار اليت يؤتى ا ال  و،األذكار الواجبة

  .بقصد اجلزئية

  

ملا تقدم من حتقق  }القراءة إلعالم الغري مل يبطل أو رفع صوته بالذكر إذا  ـ١٣ ـ مسألة{

 بأن }كان قصد اجلزئية تبعاً إذا الّإ{ كان قصد الضميمة تبعاً إذا لضمائم املباحةا يف الطاعةواالمتثال 

كان من و{ عالم وقصد الصالتية تبعا، ملا تقدم يف مسألة الضمائم املباحة اإليصلكان املقصود األ

  ا بقصد الطاعة واالمتثال وهنا ليس كذلك، بل قد عرفت يفيأيت أن ذ الواجبإ }ذكار الواجبةاأل

  .لواجبةد به يف التقييد باكذلك فال وجه معتأيضاً ذكار املستحبة األ أن املسألة السابقة

 ، اليعالم داعياً على الداعكان اإل بأن }عالم الغريالذكر املطلق إل كرب مثال بقصدأاهللا : ولو قال{

 ذكار اليت مثل سائر األمل يبطل{ الضمائم املباحة يف جاء فيه الكالم املتقدم الّإ وين يكون جزء الداعأ

  : للقاعدة املذكورة املؤيدة جبملة من الروايات}بقصد اجلزئية يؤتى ا ال

 يف يريد احلاجة وهو سئل عن الرجلأنه  ،)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيب، رواه احلليب مثل ما

  . احلديث ،)١(يشري بيده ويسبح أو  برأسهييؤم :)عليه السالم( الصالة؟ فقال

                                                

  .٢ حة من قواطع الصال٩ الباب ١٢٥٦ ص٤ ج:الوسائل) ١(



١١٧

الصالة فرييدان شيئاً،  يف  وعن الرجل واملرأة يكونان:)عليه السالم( ا رواه عمار، عن الصادقوم

  .احلديث ،)١( مايريدان إىل نعم ويوميان: يقوال سبحان اهللا؟ قال أن أجيوز هلما

 أو يشري أو الصالة يسبح يف الرجل يريد احلاجة وهويف  :)عليه السالم( وعن الدعائم، عن الصادق

  .احلديث ،)٢( برأسهيؤمي

 برأسه وهو يف صالته ويشري بيده يوالرجل يؤم : يف حديث)عليه السالم( وعن جابر، عن الباقر

  )٣(.ويسبح جهراً

ىل جنبه إلته عن الرجل يكون يف صالته وأس:  قال)عليه السالم(  بن جعفر، عن أخيهيوعن عل

ما  أو ليستيقظ الرجل أهل يقطع ذلك صالته إالّ ديوقظه فيسبح ويرفع صوته ال يري أن رجل راقد ويريد

  .)٤( عليهشيءال يقطع ذلك صالته وال  :)عليه السالم( عليه؟ قال

                                                

  .٤ح :املصدر) ١(

  .٧ ح٢٣ الباب ٥٢٧ ص٥ ج:واجلامع.  يف ذكر الكالم واألعمال يف الصالة١٧٣ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

  .٨ ح من القطع٢٣ الباب ٥٢٧ ص٥ ج:جامع األحاديث) ٣(

.٩ ح من قواطع الصالة٩ الباب ١٢٥٧ ص٤ ج:الوسائل) ٤(



١١٨

على  وأمره سهل بناء على الداعيو  ،هو حال تكبرية اإلحرام ووقت النية ابتداء الصالة ـ ١٤ ـ مسألة

. سهلأيضاً هو و ، الالزم اتصال آخر النية املخطرة بأول التكبري،اإلخطار

  

تنبعث  أن  الصالة جيب ألن} هو حال تكبرية اإلحرام ووقت النية ابتداء الصالة ـ ١٤ ـ مسألة{

 احلركات فإن }يوأمره سهل بناًء على الداع{ ول جزء من الصالةلالزم مقارنتها ألعن النية، فا

 ي من عمل اختيارأكثرة ليست ب والصال، كلها يقارن العمل فيها للنيةياالختيارية املنبعثة عن الدواع

  .عمال مثل سائر األيفه

ذ إخطار، إ حىت يكون التكبري عن }خر النية املخطرة بأول التكبريآالالزم اتصال  خطار،وعلى اإل{

هذا على ظاهر (: ما ذكره املستمسك أن تأخر مل يكن التكبري عنه، ومنه يعرف أو خطارلو تقدم اإل

 التلفظ فإنحمل منع كيف وهو غالباً كذلك كما يظهر ملن أراد التلفظ بالنية  )١()متعسر أو التعبري متعذر

  . النيةآةمر

ومن ذلك ظهر فساد ما ذكره بعض املتأخرين من (:  أما ما ذكره املستند بقوله}سهلأيضاً وهو {

 من أحده دىن توجه وهذا القدر ال ينفك عنأ بياملعترب فيها حمض ختيل املنون أوسهولة اخلطب يف النية 

فعليك بااهدة : قال قبل ذلكفإنه خالص، ليست سهلة من جهة اإل أا  اخل، فاملراد منه)٢()العقالء

   فإنارة، مثاره وعالماته واملعاجلة وعدم الغفلة عن مكائد النفس األآ وومعرفة الرياء

                                                

  .٣٦ ص٦ ج:املستمسك) ١(

  .١٦ ـ١٤ س ٨٤ ص١ ج:املستند) ٢(



١١٩

 مريل عليه قول األمع ااهدات الصعبة، كما يد الإغلب األ يف حتصيل اخللوص أمر صعب اليتأتى

   .)١(شد من طول اجلهادختليص النية من الفساد أ :)عليه السالم(

  .غري ذلك إىل .)٢( وأخفى من دبيب النملةيالرياء شرك خفأن  : من)عليهم السالم(وعنهم 

                                                

  .٧ السطر ٢٨٨ ص٧٤ جالبحار) ١(

 :واملصدر. ١١ ح من مقدمة العبادات١١ الباب ٤٩ ص١ ج: والوسائل.٣١ ح٢٩٨ وص ٣ ح٢٨١ ص٦٩ ج:ارحأنظر الب) ٢(

  .١ ح من أحكام املالبس٦١ الباب ٤٩ ص٣ج



١٢٠

 على ي حبيث يزول الداع،مبعىن عدم حصول الغفلة باملرة ،آخر الصالة إىل ب استدامة النيةجت ـ ١٥ ـ مسألة

 يبقى متحرياً؟ ما تفعل:وجه لو قيل له

  

 حبيث يزول ،ل الغفلة باملرةمبعىن عدم حصو ،آخر الصالة إىل ب استدامة النيةجت ـ ١٥ ـ مسألة{

  .تكون نية حينئذ ال ألنه }يالداع

  فعال؟ باألحصلت الغفلة باملرة فكيف يأيت إذا :اليقال

  .العمل املردد إىل ي اخلفيع انبعاث العمل عن الداعتنايف الغفلة عن اخلصوصيات م ال: يقالنه أل

يصدر   وحينئذ اليالداع صلأ باملرة مل حيصل الفعل، مثال قد ينضب يف النفس يفقد الداع إذا نعم

قراءة يف اجلملة، لا إىل يصل الداعأكون القراءة عن الصالة مع وجود  إىل يينضب الداع الفعل، وقد

 ،مر القراءة يف الصالة فال تكون امتثاال أل، الصالةين ال عن داعالقراءة، لك وحينئذ يصدر أصل

ذا إوامر، فطاعة لتلك األإمجايل مل تكن إخصوصياا ولو داع  إىل يالداع مل حيصل إذا القصدية عمالواأل

تكون  أن  واملراد،نية  كان العمل بال} يبقى متحرياً؟ تفعل{  ذا}ما: على وجه لو قيل له{ يزال الداع

وإالّ  ،ال جييب أن ري حبيث كان قد امنحت عن نفسه صورة العمل، الحلته حالة العمل حالة املتحا

له تامة، فغنسان عن شيء  ما يغفل اإلذ كثرياًإ ـ الؤال بتذكر سريع منبعث عن السؤجابة بعد السفاإل

كما نبه على ذلك  ،ليست دليال على استدامة النية ـ فاصلة سئل عنه يتذكره فوراً وجييب بال إذا لكن

  .يف درسه )رمحه اهللا( الوالد



١٢١

  يخزانة اخليال فال تضر الغفلة وال يلزم االستحضار الفعل يف يما مع بقاء الداعأو

  

وال يلزم االستحضار {  يف سطح النفس} يف خزانة اخليال فال تضر الغفلةيوأما مع بقاء الداع{

ذ إ، إشكال وهو موجود يف املقام بال يا عن الداعزيد من كون العمل منبعثأال دليل على  ذإ }يعلفال

  .خطار يف باب الطهارة فراجع واإلي، وقد سبق بعض الكالم يف الداعيذلك الداع إىل اليعترب االلتفات

ال يضر كالذكر  يكون مما أن ماإفعال يف حال الغفلة الضارة باالستدامة، فتى ببعض األأإذا ه مث إن

 أن عيد وبنيي أن اختار بنيوإالّ عاده بعد الذكر أ كان واجباً فإن، إشكالال ن كذلك فآ والقريغري املاح

  .يعيد ال

 وحينئذ تبطل الصالة للمحو ،كوع والسجودي وكالرن والذكر املاحآيكون مما يضر كالقر أن ماإو

  . بني الزيادة والنقيصة الضارين يف الثايناألمر ودوران ،األوليف 



١٢٢

  ثناء الصالة قطعهاأ يف لو نوى ـ ١٦ ـ مسألة

  

أن  الإ فالظاهر عدم البطالن بذلك بنفسه }ثناء الصالة قطعهاألو نوى يف  ـ ١٦ ـ مسألة{

 يهو احملكأنه  وحكاه عن املبسوط واخلالف والشرائع، كما ،املستند خرى كما يفأتكون جهة مبطلة 

 والعالمة ،يخ يف بعض كتبهخرين كالش آلخرين، خالفاًآعن البيان وجممع الربهان واملفاتيح ومجاعة 

  . وغريهم فقالوا بالبطالنواحملقق الثاين

عادة إ فإنبنية له،  الإعمل  الأنه  أدلةات إطالقالصحة استصحاب احلالة السابقة ومشول  ويدل على

  .دلةات األإطالق تدرج العمل يف ضمن املنايف النية قبل فعل

  :أمورفقد استدل ب، أما القائل بالبطالن

ظاهره لزوم وجود النية يف مجيع ن إ حيث .)١(بنية الإعمل  ال: )صلى اهللا عليه وآله( همثل قول

 نات الصالة، ومثلآ لزوم كون الطهارة يف مجيع ،)٢(بطهور الإصالة  الظاهر  أن نات العمل، كماآ

 عادة النية، ومثلإتعاد ب أا  وال دليل علىـذا نوى القطع انقطعت تلك اهليئةإللصالة هيئة اتصالية فأن 

ليها، ومثل إجزاء الالحقة جزاء السابقة عن قابلية انضمام األ يوجب خروج األوىلاألزوال النية أن 

  .غري ذلك إىل  ونية القطع تنافيها، ومثل قاعدة االشتغال، على لزوم استدامة النية حكماًمجاعاإل

  :ويف الكل ما ال خيفى

 وقد وقع كل العمل ،يقع كل العمل بنية أن جيبأنه  عمل الالظاهر من ن إ :األولذ يرد على إ

وإالّ  ،احلدث مبطل أن من اخلارج على ذ قد دلّ الدليلإ غري تام، بطهور الّإ والتمثيل بدليل ،كذلك

   ببطالن وحدةأحديقول  لقلنا به، ولذا ال

                                                

   ١ ح من النية١ الباب ٧١١ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  ١ ح من الوضوء٦ الباب ٢٥٦ ص١ ج:الوسائل) ٢(



١٢٣

ن اوجزاء بعنكذا لو أتى ببعض األ و،مت مع ذلك بطلأ فإن ،بعد ذلك أو نوى القاطع واملنايف أو بعد ذلك أو فعال

  .وىلاألالنية  إىل اجلزئية مث عاد

  

لو  ما إىل متها بنية جديدة، وكذلك بالنسبةأمتام مث  اإلرفع اليد عن إذا شبهأما  أو الزيارة أو نآالقر

  .شبه ذلكأما  أو عن احلج والعمرة من دون فقد مواالة أو ثنائهاأرفع اليد عن الطهارات الثالث يف 

النية من دون  إىل رجع إذا للصالة هيئة اتصالية ينافيها نية اخلالف أن دليل على النه إ: وعلى الثاين

  .خرآمناف 

 جزاء السابقة عن قابلية االنضمام بنية اخلالف، بل املعيارال دليل على خروج األأنه ب: ى الثالثلوع

  . واملفروض حصوله،جزاء بالنيةيؤتى كل األأن 

عاظم بعدم اشتراط اتصال  فيما حنن فيه، كيف وقد عرفت فتوى األإمجاع الأنه ب: وعلى الرابع

  .النية

  .القاعدة يف املقام الرباءة ال االشتغال بأن :وعلى اخلامس

 كما لو نوى الضحك والبكاء }نوى القاطع واملنايف أو بعد ذلك أو فعال{ وعليه فلو نوى القطع

أنه  يشك يف ،قطع، وكذا لو شك يف كل ذلكي الركعة الثالثة يفأنه  كما لونوى }و بعد ذلكأ{ مثال

  .خر ذلكآ إىل ،ال أم هل يتم الصالة

ذ وقع بعض العمل بدون النية، إ }مع ذلك بطل{ مع الشك فيها وأ الصالة بدون النية }متأ فإن{

  . النية تدل على البطالنأدلةف

  فإن }وىلاألالنية   إىلاجلزئية مث عادن اوجزاء بعنتى ببعض األ أكذا لوو{



١٢٤

 أو لو نوى القطع و،اإلعادة و اإلمتامحوطكان األوإن  ء مل يبطل يأيت بشي أن  قبلوىلاألالنية  إىل أما لو عادو

 كان فإن ، فالبطالن موقوف على كونه فعال كثرياًوىلاألالنية  إىل  عاداجلزئية مثّن اوأتى ببعض األجزاء ال بعن والقاطع

  قليال مل يبطل

  

مل وإن  ،تى به ثانيا كان من الزيادة املبطلةأ أن بعد العودفإنه كان ركنا كالركوع ن إ  بهزء املأيتاجل

حياً كان مبطال من جهة حموه صورة كان كثرياً حبيث كان ماوإن  يأت به كان من النقيصة املبطلة،

عادها صار أن إه نإيضا، حيث أن يف السورة بطل ار كالِقهورد النص على ضرر كان ماوإن الصالة، 

حياً وال منصوصاً املنع عنه فالظاهر عدم كناً وال مار مل يكن الوإن اً، صمل يعدها كان نقوإن نا، ارِق

 زيادة ذكر الركوع فإناحلالة السابقة،  إىل ذكر ذكر الركوع بدون النية مث نوى العود إذا البطالن، كما

  . نظر املصنف البطالن حمل أن إطالقغري ضار، ومنه يظهر

جمرد نية  أن دليل على الأنه  ملا تقدم من } مل يبطلشيء بيأيت أن  قبلوىلاألالنية  إىل ما لو عادأو{

 ملا عرفت من فتوى مجاعة من }عادةمتام واإل اإلحوطكان األوإن { صل بقاء الصالةالقطع ضار، فأل

  .عاظم بذلك، واالحتياط سبيل النجاةاأل

  .ف االحتياط، بل خالف مقتضى القاعدةالقطع خال أن  يفإشكالنعم ال 

 فالبطالن وىلاألالنية  إىل اجلزئية مث عادن اوعن بجزاء الالقاطع وأتى ببعض األ أو ولو نوى القطع{

 كان قليال مل فإن{ ـ كما تقدم ـ منصوصاً على املنع أو ركناً أو } كثرياًموقوف على كونه فعالً

   مل يكنوإن يبطل أنه ب رمبا يقال ،}يبطل



١٢٥

  .يضاأعادة متام واإل اإلحوطكان األوإن  ،ناًآقر أو كان ذكراً إذا خصوصاً

  

نه إ: زيادة يف املكتوبة، وفيهأنه  ما أتى به يصدق عليه  ألن وذلك،قنت إذا  وال منصوصاً، كمااًنرك

  .شاء اهللا تعاىلن إ  الكالم فيهليس كل زيادة مبطلة، كما سيأيت

يقاعهما يف الصالة إدلّ على جواز   وذلك ملا، غري مثل السورة}ناًآقر أو كان ذكراً إذا خصوصاً{

عراض عن النية مطلق اإل بأن  ملا تقدم من فتوى بعض}يضاأعادة متام واإل اإلحوطكان األوإن { عمداً

  .الطهارة وحنوها إىل للصالة هيئة اتصالية كهيئتها بالنسبة بأن  لقوهلم،مبطل

كانت الصالة  إذا  هو فيماإمناءة السورة يف حال نية القطع مضرة، مثل قرا أن ما ذكرناه من مث إن

فرق بني نية أنه خيفى   من هذه اجلهة، كما الإشكالن فال ايضر القر املندوبة حيث ال يف ماأواجبة، 

و ل واجلزئية،ن او به يف حال نية القاطع بعن املأيتشيءذ الإتضر،   نية القاطع الفإنالقطع وبني نية القاطع، 

ه عدم القاطع كافية يف صحة الصالة، فلو نوى قبل ؤعادته للنية وبناإيكون بدون نية، ف كان ركنا، ال

تى أجزء  ألنه اً،يتكلم بعد الركوع مث ركع يف هذا احلال بقصد اجلزئية مل يكن ركوعه ضار أن الركوع

زيد من اعتبارها حال أل على تد  اشتراط النية الأدلةوجه له، و  ال فكونه مبطالً،الشرائط به مع كمال

متام الصالة إيقدر على أنه  ولذا لو مل يعلم ،متام الصالةإيف جزء نيتان نية اجلزء ونية  كل جزء فال جيب

  .ي ليس على ما ينبغحداتكون صالته باطلة، فجعل نية القطع ونية القاطع يف مساق و ال



١٢٦

 ،ليهاإ صحت على ما قام ،غريها إىل خياله خطوراًأو ه ناقلبه فسبق لس يف لو قام لصالة فنواها ـ ١٧ ـ مسألة

  .وال يضر سبق اللسان وال اخلطور اخليايل

  

 صحت ،غريها إىل خياله خطوراًأو نه اقلبه فسبق لس يف لو قام لصالة فنواها ـ ١٧ ـ مسألة{

 يف ي عن النية يكف هو عبارةي املعيار النية ال التلفظ وال اخلطور، فاالرتكاز الذ ألن}ليهاإعلى ما قام 

ن إ( :يقول السيد الربوجرد أن  ومنه يعلم،}وال يضر سبق اللسان وال اخلطور اخليايل{ حتقق الشرط

كانت  إذا ذ موضوع املسألة فيماإ، )١( غري ظاهر الوجه)ليهاإزاء ما قام أكانت الصورة املخطرة بباله ب

  .العمل إىل النية مركوزة يف الذهن باعثة

                                                

  .٤٥ ص:يجردوتعليقة السيد الرب) ١(



١٢٧

   صحت على ما افتتحت عليه،بالعكس أو ،نافلة غفلةً أا متها بزعمأفريضة ف يف لو دخل  ـ١٨ ـ مسألة

  

بالعكس صحت على ما  أو نافلة غفلة أا متها بزعمأفريضة ف يف لو دخل ـ ١٨ ـ مسألة{

 مع ي اخلطأ يف تعيني املنو ألنخالف ممن ظفرت بكلمام، وذلك  والإشكالبال  }افتتحت عليه

 إىل باإلضافةيضر يف كون العمل منبعثا عن النية، ويدل عليه  العمل ال إىل الذهن الباعثة يف يةارتكاز الن

  :مقتضى القاعدة مجلة من النصوصأنه 

 يف صالة فريضة حىت ينأ نسيت ينإ: قالأنه  صحيح عبد اهللا بن املغرية، قال يف كتاب حريز يفف

ضة مث دخلك ي فرينت تنوأ قمت و اليتيه :)معليه السال(  فقال:نويها تطوعاً؟ قالأنا أركعت و

كنت دخلت وإن  ،ت يف النافلةنأفنافلة فنويتها فريضة  يف كنت دخلتوإن  ،ت يف الفريضةنأفالشك 

  .)١(يف فريضة مث مضيت نافلة كانت عليك مضيت يف الفريضة

 أا كتوبة فسها فظن عن رجل قام يف الصالة امل)عليه السالم( عبد اهللا باأسألت : وخرب معاوية قال

  .)٢( على ما افتتح الصالة عليهيه: )عليه السالم(مكتوبة؟ قال  أا قام يف النافلة فظن وأنافلة 

 عن رجل قام يف صالة فريضة فصلى ركعة وهو )عليه السالم(  عبد اهللاعن أيب يعفور، وعن ابن ايب

 الفريضة ينت تنوأقمت وإذا  :، وقال وهلا قمت فيها اليتيه :)عليه السالم( نافلة؟ قال أا يينو

  فريضة لت يف انأففدخلك الشك 

                                                

  .١ ح من النية٢ الباب ٧١١ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح٧١٢ ص:املصدر) ٢(



١٢٨

ت يف نأفك تنويها بعد فريضة مث إن نافلة ينت تنوأكنت دخلت فيها ووإن على الذي قمت له، 

  .)١(ول صالتهأ يف أ ابتد حيسب للعبد من صالته اليتإمنا و،النافلة

تعمد تغيري القصد، فقول  إذا تصح الصالة ال أنهظاهر هذه النصوص كصريح الفتاوى  مث إن

ندبه، حمل  أو  منه بوجوب ذلك اجلزءجهالً أو عبثاً وأ منه صحة ذلك غير ختيالً إذا اجلواهر بالصحة فيما

 يبأ وبقوله يف خرب ابن ،»خلإ... فنويتها فريضة« :كان رمبا يستدل له بقوله يف الصحيحوإن  ،نظر

 ذكر النسيان يف فإن(:  لكن ال داللة فيهما قال يف املستمسك،»خلإ فريضة ها بعديك تنومث إن« :يعفور

  .انتهى ،)٢() ودخول الشك يف اجلواب فيهما مانع من الشمول للعمداألول

وإالّ  ،ليهإاملعدول  إىل مل يقيد بالنسبة إذا  فيماي هإمناالصحة مع الغفلة والعدول  أن الظاهر مث إن

 املنصرف من الروايات كصريح الفتاوى صورة اخلطأ يف فإن عن الغفلة، ثاًكان القيد منبعوإن بطل، 

احلكم بالصحة ليس خاصاً بالفريضة والنافلة، بل عام  أن لة على القاعدة، ومنه يظهرأبيق فاملسطالت

ا  أ مث زعماًها ظهرأابتد جزاء اخلارجة عن الصالة، فلواأل إىل خمتلف الصلوات، بل بالنسبة إىل بالنسبة

أنه يسجد سجدة الشكر وهو يسجد سجدة الصالة مل يضر، وكذا لو زعم أنه عصر مل يضر، ولو زعم 

يف الصيام  غري ذلك، بل احلكم جار إىل افتتحها صالة نفسه صحت لنفسه،أنه صالة استيجار واحلال 

  .واحلج والعمرة وغريها

                                                

  .٣ ح من النية٢ الباب ٧١٢ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٤٢ ص٦ ج:املستمسك) ٢(



١٢٩

ليها وهو مشكل إ قام  قيل بىن على اليت،مثالًعصراً  أو نها ظهراًعيأنه ده ي يف شك فيما لو ـ ١٩ ـ مسألة

  .عادةمتام واإل اإلحوطفاأل

  

والقائل البيان واملسالك  } قيل،عصراً مثال أو نها ظهراًعيأنه ده ي يف لوشك فيما ـ ١٩ ـ مسألة{

 واستدل }ليهاإ قام بىن على اليت{  عنهميما حك وكشف اللثام واملدارك وغريها على وجامع القاصد

صالة أصالة عدم العدول، مثل أمقتضى الظاهر، وبأنه بجتاوز حمل النية، ونه إبقاعدة التجاوز حيث لذلك 

 يعفور املتقدم حيث يبأوخبرب ابن  ـ مثالً ـ نقل اللفظ عن معناه السابقأنه شك  عدم النقل فيما لو

ط والشرائع  عن املبسوي ولذا حك}وهو مشكل{، » قمت فيها وهلا اليتيه« :)عليه السالم( قال

 ربط له ذ التجاوز الإ املذكورة، دلةصل بعد عدم متامية األمقتضى األ ألنه وغريمها لزوم االستيناف،

ذ العدول مل يرد إصل املثبت، صالة عدم العدول من األأدليل على حجية الظهور املذكور، و باملقام وال

ذا إ« : وعلى قوله،»قمت فيها وهلا« لاشتمل على قووإن  يعفور أيب، وخرب ابن يموضوعاً حلكم شرع

يف  )عليه السالم( قوله إالّ أن ،الظاهرين يف كفاية جمرد القيام بدون الدخول»  الفريضةينت تنوأقمت و

رادة الدخول من يكون قرينة إل أن  يصلح،»ول صالتهأ يف أ حيسب للعبد من صالته الىت ابتدإمناو« :ذيله

هناك حكمني حكم القيام وحكم الدخول، ن إ ن يقال ألالإاللهم جمرد القيام قبل الدخول،   الرالصد

عم من الدخول والقيام املراد بالذيل األن إ يقال أو ،والذيل خاص حبكم الدخول فال ينبغي حكم القيام

  .بقرينة الصدر

متام  اإلحوطفاأل{: قال املصنف ـ كما ليس ببعيد ـ يناألمروحيث كان من احملتمل كال 

  مل يكن صلى الظهر قبل هذهإذا نه إيقال  أن ين ينبغ لك}عادةواإل



١٣٠

مل يكن مما وإن  ،نواهاأنه  بىن على ،نوى غريها أو  نواهااألولمن أنه  يف صالة معينة وشك يف نعم لو رأى نفسه

  .الشك بعد جتاوز احملل إىل يرجع ألنه ليهإقام 

  

ما نوى العصر إفيها، و وى الظهرما نإ ألنه ظهر وصحت صالته، أا  بيده بىن علىالصالة اليت

وجه حلصر  الأنه كان حمل العدول باقيا، ومنه يعلم  ذاإفتصح ظهراً بالعدول، وكذا يف العشائني 

  .ما تبعا املنت يف فرض الظهرينإيقال  إالّ أن  الصحة بالظهرين، اللهمياملستمسك والسيد الربوجرد

التقييد ال على حنو اخلطأ يف التطبيق  أتى مبا أتى على حنو  إذافيما  هوإمناالبطالن على القول به  مث إن

  .كان صلى الظهر قبلها إذا صحت ولو كانت عصراً الإو

نواها أنه نوى غريها بىن على  أو  نواهااألولمن أنه نعم لو رأى نفسه يف صالة معينة وشك يف {

ذ حمل النية قبل الصالة وقد جتاوزها، إ }الشك بعد جتاوز احملل إىل يرجع ألنه ،ليهإمل يكن مما قام وإن 

 ، الي واحتاط فيه السيد الربوجرد، يف النية كما صرح به املستمسكيقاعدة التجاوز ال جتر بأن والقول

بعد الفراغ  أو ثناِءشك يف األ بأن ،صل النيةأ فرق بني الشك يف كيفية النية ويف أي، وإشكالخيلو عن 

 والكلية املذكورة يف ،مثلة قاعدة التجاوز الواردة يف النصأملالك يف  افإنال؟  أم صالأهل نوى أنه يف 

 ،صل النية ويف خصوصيااأشامالن للشك يف  )١(» مل جتزهشيءكنت يف  إذا  الشكإمنا« :ذيل الرواية

 يف النية، ولذا ذهب اجلواهر هخالص وغريمها مما يقال باعتباركما تشمالن الشك يف قصد القربة واإل

  ن ابن العم واجلمال وغريمها السيديو

                                                

  .٢٣ ح من اخللل١٥ الباب ٥٧٩ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(



١٣١

  .عادةمتام مث اإل اإلحوطكان األوإن الصحة،  إىل من سائر املعلقني الذين وجدت كلمام



١٣٢

ها يف الصالتني املرتبتني أحد ،يف موارد خاصة إالّ  خرىأ إىل ال جيوز العدول من صالة ـ ٢٠ ـ مسألة

  دل إليها بعد التذكر يف األثناء عوىلاألدخل يف الثانية قبل  إذا العشائني وكالظهرين

  

سبق  على صحة انقالب ما ذ ال دليلإ } خرىأ إىل ال جيوز العدول من صالة ـ ٢٠ ـ مسألة{

 ثناءغريه يف األ إىل ذا غير القصدإ، ف تكون تلك املقصودة أوالًإمنافعال القصدية  األفإنغريه،  إىل هنبنية م

صل عدم صحة املعدول منه وال األ أن ليه فيهما، كماإصل عدم صحة املعدول بعد الفراغ فاألأو 

 منه، وال دليل على متام املعدول منه حىت يصح معدوالًإذ مل يقصد إثناء، عدل يف األ إذا ليهإاملعدول 

يف أيضاً  )التكليف( كان يصحوإن  يف املنت الوضع )الجيوز( ليه، ومعىنإاالنقالب حىت يصح معدوال 

 عدم صحة العدول هو ي وهذا أ،بطاهلا فال جيوز تكليفا، كما ال يصح وضعاًإ  حيرممثل الفريضة اليت

  .ى عندهمإمجاعأنه مات من غري نقل خالف رسال املسلّإرساهلم له إاملشهور بينهم، بل ظاهر 

دخل يف الثانية قبل  إذا  املرتبتني كالظهرين والعشائنييف الصالتني: هاأحدموارد خاصة،  يف الّإ{

 وال خالف، وقد تقدم تفصيل ذلك يف املسألة الثالثة إشكال بال }ثناءاأل يف ليها بعد التذكرإ  عدلوىلاأل

شتراط الثانية  كما يف الطفل الكان أصل الصالة مستحباًوإن  والعدول فريضة ،وقات اليوميةأمن فصل 

  .وىلاألب

 مجاعة مث وىلاألصلى أنه  نعم فيمن أعادمها استحباباً لفضيلة اجلماعة مثال فدخل يف الثانية بزعم

  أن يف خيتارفإنه ، وىلاألمل يصل أنه ثناء األ يف تذكر



١٣٣

ال فإنه  ،دخل يف ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك املغرب إذا جتاوز كما إذا ماأ و،ذا مل يتجاوز حمل العدولإ

 دخل يف قيام الرابعة إذا أما و،احتياطا أيضاًيعيد العشاء  و يصلي املغرب مث لعدم بقاء حمله فيتمها عشاًءجيوز العدول

  .يتمها بنية املغرب ومل يركع بعد فالظاهر بقاء حمل العدول فيهدم القيامو

   فشرع يف الالحقةأزيد قضاًء أو كان عليه صالتان إذا :الثاين

  

ل دخ إذا جتاوز كما إذا أما و،ذا مل يتجاوز حمل العدولإ{ عادةيفرض اإل ذ الإال يعدل،  يعدل أو

كان  إذا  نعم،}جيوز العدول لعدم بقاء حمله الفإنه  ،يف ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك املغرب

 املغرب مل يصلّأنه  سهواً مث قام وتذكر ماماجلماعة وركع قبل اإل يف كان إذا  تام، كما غريركوعه

 املغرب، ويعيد العشاء ييصلفيتمها عشاًء مث { روض املنتفم يف ذا ركعإ فذ حمل العدول باق بعدإعدل، 

 يكون  ا من بقية العشاءيأيت مان إ ثناثها حيثأ يف حتمال بطالن العشاء بالتذكر ال}احتياطاًأيضاً 

  .ملغربافاقداً لشرط ترتبها على 

 فيهدم القيام ويتمها بنية ،العدول  فالظاهر بقاء حملقيام الرابعة ومل يركع بعد يف دخل إذا أماو{

 كان العدول على وجه التقييد فإناشتبه وقد صلى املغرب، أنه املغرب مث تبني له  إىل و عدل ول}املغرب

  .متها عشاًء كما هو واضحأالتطبيق  يف على وجه اخلطأوإن بطل، 

  الالحقة قبل يف أزيد قضاًء فشرع أو كان عليه صالتان إذا :الثاين{



١٣٤

العصر فتذكر ترك الصبح القضائي  أو دخل يف الظهر إذا كما ،قبل السابقة يعدل إليها مع عدم جتاوز حمل العدول

الالحقة كما مر يف  يعيد ويأيت بالسابقة و،حوطجتاوز أمت ما بيده على األ إذا أما و،العصر والسابق على الظهر

  .تنياألدائ

  

ن املسألة العاشرة م يف ذلك يف  كما تقدم الكالم}ليها مع عدم جتاوز حمل العدولإالسابقة يعدل 

 التربع فإنتربعاً،  أو جارة،إ أو ،الدهلو أو  لنفسهذلك كون القضاء يف فرق  وال،وقاتفصل أحكام األ

 به يأيت أن يصح طهور، كذلك ال أو  بالتربع بدون قبلةيأيت أن تصح مستحب لكن بشرطه، فكما ال

  .بدون الترتيب

فإنه  }ابق على الظهر والعصرر ترك الصبح القضائي السالعصر فتذكّ أو الظهر يف دخل إذا كما{

مت ما بيده أ{  حمل العدول كأن دخل يف ركوع الثالثة ركوعاً صحيحاً}جتاوز إذا وأما{ حبالص إىل يعدل

 يف كان هناك حمل جتاوز، أما إذا  هذا}دائتنياأل يف  بالسابقة ويعيد الالحقة كما مر ويأيتحوطعلى األ

 إذا ةعمثل صالة اجلم يف ما هو واضح، وهل احلكم كذلكمثل الظهرين السفريتني فال حمل للتجاوز ك

داب، فمن احملتمل آ هلا مزايا ومامصالة مجعة اإل أن  ومن، العدولأدلة إطالق من ،اً؟ احتماالنإمامكان 

  . عن مثلهدلة انصراف األقريباً

اجلمعة، صلى أنه  العصر بزعم مامصلى اإل إذا  فيماشكالعدول املأموم، وكذا اإل شك يف نعم ال

ليها إاجلمعة مشروطة باخلطبة فالعدول  أن ، ومندلة األإطالقبطاله احتماالن، من إعدوله و يف فإن

 حرم احلسني يف  الظهرييصل أن كان ناذراً إذا  ماشكالاإل يف كان قرأ اخلطبة حمل نظر، ومثله أن بدون

   )عليه السالم(



١٣٥

  .يعدلنه فإالعصر فذكر ترك الظهر السابقة  يف وكذا لو دخل

  .مل يتجاوز حمل العدول إذا القضاء إىل يعدل أن جيوز لهفإنه  ،عليه قضاًء أن احلاضرة فذكر يف لدخ إذا :الثالث

  

موجب أنه يشكل العدول من جهة فإنه مل يصل الظهر، أنه  ثناءاأل يف فصلى العصر خارجه مث تذكر

  . فتأمل،يضةبطال الفرإال جيوز  ألنه بطاللتفويت النذر، كما يشكل اإل

ذكر فالعشاء  يف دخل إذا  وهكذا}يعدلفإنه العصر فذكر ترك الظهر السابقة  يف وكذا لو دخل{

  .ترك املغرب السابقة

مل يتجاوز  إذا القضاء إىل يعدل أن جيوز لهفإنه  ،عليه قضاًء أن احلاضرة فذكر يف دخل إذا :الثالث{

مات، رسال املسلّإاملصباح وغريه  يف رسلهأو ،كاملستمس يف ال خالف كما وإشكال بال }حمل العدول

كنت قد صليت املغرب ركعتني مث وإن : حديث قال يف )عليه السالم(  جعفرعن أيبلصحيح زرارة، 

 :)عليه السالم(قال  أن ىلـ إ  املغربيم مث تصل ركعتني مث تسلّأمتهاوها العصر مث قم فنافذكرت العصر 

 نتأكنت ذكرا ووإن خرة،  العشاء اآلة حىت صليت الفجر فصلّخر كنت قد نسيت العشاء اآلفإن ـ

  .)١( الغداةوها العشاء مث قم فصلّنافمن الغداة  الثانيةيف وىل أو األالركعة يف 

 صالة حىت دخل وقت صالة ي عن رجل نس،)عليه السالم( عبد اهللا أبا لتأس:  قاليورواية البصر

 يف ذا ذكرها وهوإقام عنها صلى حني يذكرها، ف أو لصالة اينسإذا  :)عليه السالم( خرى؟ فقالأ

  ذكرهاوإن ، ي نسصالة بدأ باليت

  

                                                

  .١ ح من املواقيت٢٤ الباب ٢١٠ ص٤ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(



١٣٦

  . على وجه الوجوبفإنه  ،تنياألولالعدول يف هذه الصورة على وجه اجلواز بل االستحباب خبالف الصورتني و

 غريها أو أ سورة أخرى من التوحيدقر و، ملن نسي قراءة اجلمعة،النافلة يوم اجلمعة إىل  العدول من الفريضة:الرابع

  .جتاوز أو بلغ النصفو

  

كان صلى وإن متها بركعة مث صلى املغرب مث صلى العشاء بعدها، أصالة املغرب  يف إماموهو مع 

متها بركعة فتكون صالته للمغرب ثالث أ املغرب ينسأنه  العتمة وحده فصلى منها ركعتني مث ذكر

  .)١( العتمة بعد ذلكيركعات مث يصل

 عند من يرى املواسعة مع استحباب }هذه الصورة على وجه اجلواز بل االستحباب يف والعدول{

تقدمي الفائتة، وعلى وجه اجلواز مع استحباب تقدمي احلاضرة عند من يرى املواسعة مع استحباب تقدمي 

ن إ حث القضاءمي يف  تفصيل الكالم فيهاحلاضرة، وعلى وجه الوجوب عند من يرى املضايقة، وسيأيت

  .شاء اهللا تعاىل

  اليتتمل يعدل بطل إذا  تكليفا ووضعاً حىت}على وجه الوجوبفإنه تني األولخبالف الصورتني {

  . ووضعاًبيده لوجوب الترتيب تكليفاً

خرى من أ قراءة اجلمعة وقرأ سورة يالنافلة يوم اجلمعة ملن نس إىل العدول من الفريضة: الرابع{

عليه ( عبد اهللا أليبقلت :  وذلك خلرب صاحل بن صبيح قال}جتاوز أو وبلغ النصفغريما  أو التوحيد

   رجل أراد:)السالم

  

                                                

  .٢ حواقيت من امل٦٣ الباب ٢١٢ ص٣ ج:الوسائل) ١(



١٣٧

 سورة اجلمعة فيقطعها إىل لو كانت هي التوحيد و،يعدل عن تلك السورة أن مل يبلغ النصف فله إذا أماو

  .يستأنف سورة اجلمعةو

  .خاف السبق وأقيمت اجلماعة ودخل فيها إذا ماعةالنافلة إلدراك اجل إىل  من الفريضةالعدول :اخلامس

  

  .)١(يتمها ركعتني مث يستأنف: )عليه السالم(؟ قال أحد اجلمعة فقرأ بقل هو اهللا ين يصلأ

 الكافرون أو }يعدل عن تلك السورة، ولو كانت هى التوحيد أن مل يبلغ النصف فله إذا وأما{

  تفصيل الكالم فيها ويأيت،املسألة يف  على خالف}معةة اجلرسورة اجلمعة فيقطعها ويستأنف سوإىل {

  .شاء اهللا تعاىل نإة ءمبحث القرايف 

قيمت اجلماعة وخاف أدخل فيها و إذا دراك اجلماعةالنافلة إل إىل العدول من الفريضة: اخلامس{

ل عليه مجلة شاء اهللا تعاىل، ويد نإ اجلماعة مسألة يف  تفصيل الكالم فيه كما سيأيت،إشكال بال }السبق

  :من الروايات

ذ أذن إ ي عن رجل دخل املسجد فافتتح الصالة فبينما هو قائم يصل:مثل صحيح سليمان بن خالد

 ولتكن الركعتان مامفليصل ركعتني مث ليستأنف الصالة مع اإل :)عليه السالم( املؤذن وأقام الصالة؟ قال

  .)٢(تطوعاً

 نذر كان قد ذاإ إالّ ،امس على سبيل اجلواز واالستحبابهذين الرابع واخل يف العدول أن وال خيفى

   العدول واجبفإناجلماعة،  أو  اجلمعةييصلأن 

                                                

  .٨ ح من القراءة٢١ الباب ١٨٢ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .١ ح٥٩ الباب ٥٣٠ ص٦ج :جامع أحاديث الشيعة: انظر) ٢(



١٣٨

  .قوىمطلقاً كما هو األ أو االنفراد لعذر إىل العدول من اجلماعة: السادس

  ول عارضعرض لألإمام إذا  إىل إمامالعدول من : السابع

  

النذر  أن بعض مباحث هذا الكتاب من يف  ملا حققناه،كان لو مل يعدل مل تبطل صالتهوإن حينئذ، 

بطل أنه  مل يفعله حنث الإذا أنه خر زيادة حىت آ يوجب شيئاً إمنايوجب تضييق دائرة املطلقات، و ال

 فصلى خارج احلرم صحت صالته، )عليه السالم( حرم احلسني يف  صالته كلهاييصل أن ذا نذرإعمله، ف

  .فعله هلا خارجه أن احلرم حمظور ال يف كه الصالة، فترم الوفاء بنذرهوجبت عليه الكفارة لعدوإن 

 يف  الكالم فيهأيتيس و}قوىمطلقاً كما هو األ أو لعذراالنفراد  إىل العدول من اجلماعة: السادس{

حقيقة  أن ءيذ سيجإشاء اهللا تعاىل، ولكن هذا ليس من العدول االصطالحي،  نإمبحث اجلماعة 

  .حداء وياد شاجلماعة واالنفر

عكس املسألة أيضاً حكام كما هو واضح، وقد يعد من العدول نعم يترتب على العدول بعض األ

 انفردت الصالة مث صارت ماممبوت اإلفإنه خر، آاً إمامثناء مثال، فعينوا األ يف ماممات اإل إذا امك

  .شاء اهللا تعاىلن إ حملهيف  االنفراد مث اجلماعة نظر، سيأيت إىل كون اجلماعة تتحول يف لكن ،مجاعة

 وما ذكر }ول عارضعرض لألإمام إذا  إىل إمامالعدول من : السابع{ :قوله يف ومنه يعلم الوجه

صورة كون يف فإنه خارجها، خبالف ما تقدم،  أو اجلماعة يف  الثاينماميشمل صورة كون اإل ألنه ،عمأ

  . خارج اجلماعة الثاينماماإل



١٣٩

  . عشرة أيامإقامةقصد يف األثناء  إذا التمام إىل رالعدول من القص :الثامن

  . بعد ما قصدهاقامةبدا له يف اإل إذا القصر إىل لعدول من التماما: التاسع

  .بالعكس يف مواطن التخيري أو التمام إىل العدول من القصر :العاشر

  

  الكالم فيهكما سيأيت }يامأ عشرة إقامة ثناءاأل يف قصد إذا التمام إىل  العدول من القصر:الثامن{

  .يتسميته عدوال نظر، نعم هو عدول باملعىن اللغو يف شاء اهللا تعاىل، لكنن إ صالة املسافريف 

يبقى،  الأنه بعلم  أو }ما قصدها  بعدقامةاإل يف بدا له إذا القصر إىل العدول من التمام: التاسع{

  .غريها إىل بالرباعيةنه اتيإ وعدم ،العدولصالة املسافر من عدم جتاوز حمل  يف على الشرائط املذكورة

صالة كون التخيري  أل}ن التخيريطبالعكس من موا أو ،التمام إىل العدول من القصر: العاشر{

كان بناؤه  إذا  منها عدم جتاوز حمل العدول، كماتلك املسألة واليت يف استمراريا على الشرائط املذكورة

  .للعدولجمال  الفإنه التمام فركع للثالثة، 

يتمها فإنه  عدل عن بنائه، ثناء األويف ه السفرؤلو جتاوز حد الترخص وكان بنا ما:  عشرياحلاد

  خر من شرائط القصر، آفقد شرط  لو أربع ركعات، ومثله ما



١٤٠

  .شبهأما  أو املوىل أو منعه الزوج أو ،قصد املعصية بسفره إذا كما

حد الترخص ومل يتجاوز حمل  إىل وصلهأكب واحلضر مث سار به املر يف صلى إذا : عشرالثاين

   .القصر لتحقق املوضوع إىل يعدلفإنه العدول، 

بعض  يف غريها إىل ما ذكروه من نقل مفردة الوتر إىل باإلضافةغريها من التصاوير املمكنة، إىل 

 عنها، النافلة لدى ظهور االستغناء إىل باب صالة الليل، ونقل صالة االحتياط يف الفروض، كما ذكر

  .ثناءاأل يف بلغ إذا الفريضة إىل  املتطوعونقل الصيب



١٤١

ثنائها حاضرة ضاق وقتها أ يف فائتة مث ذكر يف  فلو دخل،ةاحلاضر إىل جيوز العدول من الفائتة ال ـ ٢١ ـ مسألة

  .قوىبطلها واستأنف وال جيوز العدول على األأ

  

ثنائها أ يف فائتة مث ذكر يف  فلو دخل،احلاضرة إىل الجيوز العدول من الفائتة ـ ٢١ ـ سألةم{

صل كما عرفت، خالف األ ألنه }قوى وال جيوز العدول على األ،بطلها واستأنفأ ،حاضرة ضاق وقتها

  كاجلواهر وغريه، خالفاً ملا عن الشهيدحدااملقام، وهذا هو الذى اختاره غري و يف وال دليل خاص عليه

 عنه، وال دليل هلم يمفروغ عنه كما حكأنه ن كشف اللثام من  وملا ع،قطع على اجلوازفإنه البيان يف 

 إىل  وعن احلاضرة،احلاضرة إىل العدول عن الفائتة يف يستدل لذلك بوحدة املالك إالّ أن للهمظاهر، ا

 وبني العدول مما ،دراك حىت ركعة من احلاضرةإ دائر بني قطع الفائتة مما يوجب عدم األمرالفائتة، وبأن 

دراك فرع تشريع  واإل،ذ املالك غري مقطوع بهإخيفى،  ك الصالة كاملة، وفيهما ما الدراإيوجب 

  .ول الكالمأ وهو ،الشارع للعدول



١٤٢

 يف النفل حىت فيما كان منه كالفرض إىل ل وال من النف،الفرض إىل لجيوز العدول من النف ال ـ ٢٢مسألة 

  .التوقيت والسبق واللحوق

  

 }النفل حىت فيما كان منه إىل ل وال من النف،الفرض إىل لل من النفجيوز العدو ال ـ ٢٢مسألة {

 مثال ،خرىأكانت نافلة مقدمة على نافلة  بأن }كالفرض يف التوقيت والسبق واللحوق{ من النفل أي

مل أنه ثناء يني مث تبني له يف األاألولصلى الركعتني أنه شرع يف الركعتني الثانية من صالة جعفر بزعم 

 التقييد ال اخلطأن اوجاء ما بعن إذا ينياألول إىل يعدل منها أن يصح له الفإنه يني، األولكعتني يصل الر

صل مثلة، والوجه يف عدم صحة العدول ما تقدم من كونه خالف األغري ذلك من األ إىل يف التطبيق،

  .الدليل وهو مفقود يف املقام إىل حيتاج



١٤٣

  .متها على نية العصرأ كما لو نوى بالظهر والعصر و،ز العدول بطلتاموضع ال جيو يف عدل إذا  ـ٢٣ ـ مسألة

  

بأن }  كما لو نوى بالظهر والعصر،موضع ال جيوز العدول بطلتا يف عدل إذا  ـ٢٣ ـ مسألة{

 ووجه بطالما ما ،}متها على نية العصرأو{ العصر إىل صالها فعدل منهاأنه له   مث ظهرصلى ظهراً

 وال ،األولليها مل ينوها من إعمال بالنيات، واملعدول ذ األإمنها مل يتمها فال تصح، املعدول  أن تقدم من

  .وهلاأباطلة لعدم النية من أيضاً  ي فه،دليل على صحتها



١٤٤

  .العصر إىل قد فعلها مل يصح له العدولأنه ثناء األ يف تياا فبانإالظهر بتخيل عدم  يف لو دخل ـ ٢٤ ـ مسألة

  

قد فعلها مل يصح له أنه ثناء األ يف تياا فبانإالظهر بتخيل عدم  يف  دخللو ـ ٢٤ ـ مسألة{

 يف التطبيق ولكنه ليس من أكان على حنو اخلطإذا  إالّ ، اللهمت وبطل،صل املتقدم لأل}العصر إىل العدول

  .العدول كما هو واضح



١٤٥

يف األثناء ال يبعد صحتها على و  أفبان اخلالف بعد الفراغ  لو عدل بزعم حتقق موضع العدول ـ ٢٥ ـ مسألة

  . اإلعادةحوطلكن األ ا تصح عصراًفإصالها أنه  بأن هر مثّالظ إىل عدل بالعصر إذا  كما،وىلاألالنية 

  

يف األثناء ال  أو فبان اخلالف بعد الفراغ  لو عدل بزعم حتقق موضع العدول ـ ٢٥ ـ مسألة{

 ىل الروايات املتقدمة إوأالتطبيق  يف قاعدة اخلطأ إىل ذلك  يفلعله استند ،}وىلاأليبعد صحتها على النية 

  .)٢( يعفورأيبخرب ابن  أو ،)١(املسألة الثامنة عشرة، كصحيحة ابن املغريةيف 

 قوى بل األ}حوطا تصح عصراً لكن األفإصالها أنه ن ا بالظهر مث إىل عدل بالعصر إذا كما{

  كالً ألنليه،إالة بطالن املعدول منه واملعدول ص أل}دةعااإل{  واجلماليكما قواه السيدان الربوجرد

وإالّ ذ ليس الكالم يف اخلطأ يف التطبيق إ واملستندان غري تامني ،منهما صار بدون النية يف قطعة من الصالة

يبعد مشوهلا   ال،ال تشمل مثل املقام فراجع أا ، والروايات قد تقدم هناكصالًأمل يكن موضوعاً للعدول 

  .ناك ضعف استظهارههواهر، لكن عرفت  صاحب اجلي املقام على رأملثل

                                                

  .١ ح من النية٢ الباب ٧١١ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح من النية٢ الباب ٧١٢ ص٤ ج:الوسائل) ٢(



١٤٦

يعدل منها فإنه سابقة فذكر سابقة عليها  إىل الفوائت يف  العدول كما لو عدليأس بترام بال ـ ٢٦ ـ مسألة

  .ليها وهكذاإ

  

سابقة فذكر سابقة عليها  إىل الفوائت يف  العدول كما لو عدليأس بترام بال ـ ٢٦ ـ مسألة{

  فعدل،عليه املغرب أن ثناء فتذكر يف األيشرع يف العشاء القضائ إذا كما }ليها وهكذاإيعدل منها إنه ف

 وهذا هو ، وهكذا،عليه الظهر أن ثناء العصر تذكرأعليه العصر، ويف  أن ثنائهاأاملغرب مث تذكر يف إىل 

  :مرينأ واستدل له ب، عن الشهيدين يف البيان والروضةياحملك

  . املذكورة مبا يشمل املقامدلةود املالك يف األوج: األول

  ألنلدليل،ما خرج با إالّ حكامداء يف مجيع األالقضاء تابع لأل أن دلةاملستفاد من األن إ :الثاين

الفائتة كما هو مورد النص جاز  إىل ذا جاز العدول من احلاضرةإداء يف غري الوقت، فالقضاء هو األ

 اختاره املعلقون كالسادة ابن العم ي الذقوىخرى، وهذا هو األأة فائت إىل العدول من الفائتة

النصوص غري ن إ( : لتردد املستمسك حيث قال وغريهم، خالفاً واجلمال واالصطهبانايتيوالربوجرد

 اللهم ـ :قال إىل أن  ـ العدول فيهاي عن ترامسابقة فضالً إىل متعرضة للعدول يف الفوائت من الحقة

  .انتهى ،)١()حكاماأل يف داء لألمما دل على تبعية القضاءيستفاد إالّ أن 

  .حكام، لكن يف كال املنعني نظرداء يف كل األألل ك وعدم دليل مطلق لتبعية القضاءملنع املالأنه وك

                                                

  .٤٨ ص٦ ج:املستمسك) ١(



١٤٧

صل، وخصوص موثق عمار عن  فال عدول بعد العمل لأل،ثناء الصالةأالعدول خاص ب مث إن

 عشر ركعات وحيتسب بالركعتني ي مثان ركعات فيصلييصل أن يريديف الرجل  :)عليه السالم( الصادق

   .)١(ينو ذلك فال  ملفإنيصليها متعمداً  إالّ أن ال :)عليه السالم( من صالة عليه؟ قال

بالعدول بعد  :)عليه السالم( ثناء، وبقولهملالك يف األن بعض من احتمال الصحة مستدال بافما ع

عليه ( يف قوله إطالقذ املالك غري مقطوع به وال إممنوع . )٢(ربعأع مكان ربأا بأالفراغ من العصر 

  .قلنا به يف مورده إذا  حىت)السالم

                                                

  .١ ح من أبواب النية٣ الباب ٧١٢ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب املواقيت٦٣ الباب ٢١١ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



١٤٨

مل أنه صلى الظهر فبان أنه تى بنية العصر بتخيل أ إذا الظهرينيف  إالّ جيوز العدول بعد الفراغ ال ـ ٢٧ ـ مسألة

  .سابقا  وقد مراًجيعلها ظهرأنه مقتضى رواية صحيحة ن إ يصلها حيث

  

تى بنية أ إذا الظهرينيف  إالّ جيوز العدول بعد الفراغ ال : ـ٢٧ ـ مسألة{ولذا قال املصنف يف 

  بالظهر ومل يكن الوقت ضيقاً خاصاًوكان مكلفاً }مل يصلهاأنه صلى الظهر فبان أنه العصر بتخيل 

  .بالعصر

أنه مقتضى رواية صحيحة ن إ حيث{نه ثىن فألما اجلواز يف املستأصل املتقدم، وما عدم اجلواز فلألأ

  . الكالم فيه مفصال} وقد مر سابقاجيعلها ظهراً

ربع شك بني الثالث واأل وأتوهم الفراغ  ذاإ كماواقعياً  كان الفراغ خيالياً ال إذا نعم جيوز العدول

النص يعلق احلكم على  فإنثناء، كان يف األأنه شبه مث ظهر أما  أو  جهالًلربع وعدمثال، وبىن على األ

  .الواقع ال على اخليال

حكم الشارع بالفراغ ومل يظهر اخلالف مل يكن االعتماد على احتمال عدم الفراغ،  إذا نعم فيما

 أو مت الصالةأ وعدل مث جلس واخلامسة اشتباهاً إىل قام إذا ثناء كمايف األأنه بلو حكم الشارع أنه كما 

يف  ألنه  يف صحة العدولإشكال الفإنه الواقع جزءاً من الصالة،   يفصالة االحتياط وكانت يف عدل

  .الصالة شرعاً بل وواقعاً



١٤٩

  .ما ذكر يف ابتداء النية إىل  يف العدول جمرد النية من غري حاجةييكف ـ ٢٨ ـ مسألة

  

ابتداء  يف ما ذكر إىل من غري حاجة{ بالعدول } يف العدول جمرد النيةييكف ـ ٢٨ ـ مسألة{

 ييكف ذإيده املستمسك وسائر املعلقني، أ من سائر اخلصوصيات، كما صرح بذلك يف اجلواهر و}النية

خطار خالص وغريمها مما يعترب يف النية، أما على القول باإلالقربة واإل إىل  بالنسبةيالوجود االرتكاز

 يف مقام ي هإمنا لةد األفإن العدول من هذه اجلهة، دلة ألإطالقذ ال إخطار سائر اخلصوصيات، إفالالزم 

  .صل العدولأ



١٥٠

 إىل قبل الوصول  فشرع يف الصالة بنية التمام مثالالعربة  أو كان يف السفينة وشرع يف السفر إذا  ـ٢٩ ـ مسألة

  القصر إىل يعدلأنه  مل يدخل يف ركوع الثالثة فالظاهر فإنحد الترخص  إىل حد الترخص فوصل يف األثناء

  

  فشرع يف الصالة بنية التمام مثالالعربة  أو كان يف السفينة و السفرشرع يف إذا  ـ٢٩ ـ مسألة{

 مل يدخل يف ركوع الثالثة فالظاهر فإنحد الترخص  إىل حد الترخص فوصل يف األثناء إىل قبل الوصول

  :صل املسألة ثالثةأاالحتماالت يف  ،}القصر إىل يعدلأنه 

 ي ويشك يف تبدل تكليفه فاالستصحاب يقتض،مام تكليفه كان الت ألنيبقى على التمام، أن :األول

  .بقاء التكليف السابق

ذ ليس إليس كذلك و كل الصالة وهو يف  التمام هو حكم احلاضر ألنالقصر، إىل قلتين أن :الثاين

ذ ال واسطةإيكون تكليفه القصر  أن تكليفه التمام فال بد.  

التمام هو  أن ذ كماإ متاماً،  يف احلضروأاً عادا يف السفر قصرإالصالة باطلة ويلزم ن إ :الثالث

  بالصالةيأيت أن غالتكل الصالة، فاالش يف حكم احلاضر يف كل الصالة كذلك القصر هو حكم املسافر

احلكم  يف ية للمقام، وحيث يشكفظ اللدلة ملنع مشول األاألولقرب احلضر، واأليف  أو السفريف 

فطار والقصر غري ملا دل على تالزم اإل وأ بالصوم لقصر تشبيهاًفاالستصحاب هو احملكم، والقول بلزوم ا

  ةحداوجه له، خصوصاً بعد عدم وجود حالة و ذ التشبيه الإتام، 



١٥١

كان يف السفر ودخل يف الصالة بنية القصر وإن  ،عادة قصرامتام واإل اإلحوطدخل يف ركوع الثالثة فاألوإن 

  .التمام إىل حد الترخص يعدل إىل فوصل

  

  . لهإطالقفطار والقصر ال  وبعد الظهر يبقى على صومه، وتالزم اإل،قبل الظهر يفطر ألنه ومللص

 واجلمال يقرره عليه السادة ابن العم والربوجردوإن  ،ومماذكرنا يظهر وجه النظر يف ما ذكره املاتن

القصر يف وعلى هذا فال مانع من قصد (: ما ذكره املستمسك بقوله إشكاالشد أوغريهم، كما يكون 

ذ كيف ميكن القصر إ، )١()ثناء الصالةأ يف خيرج عن حد الترخصأنه بالفرض من حني الشروع لعلمه 

  .خر يدل على ذلكآ وال دليل ، وال يشمله دليل السفر،احلضريف أنه واحلال 

ما  يف  ومما تقدم يظهر وجه النظر}عادة قصراًمتام واإل اإلحوطألدخل يف ركوع الثالثة فاوإن {

حد الترخص  إىل الصالة بنية القصر فوصل يف السفر ودخل يف كانوإن { :عكس املسألة بقوله يف رهذك

  . بل مقتضى القاعدة استحباب القصر}التمام إىل يعدل

ليه، إ وصل يعادة حسب املكان الذمتام ملا نواه واإلاملسألتني اإل يف حوطاأل أن  يفإشكالنعم ال 

مت أ أن السفر جاء بالقصر بعد إىل وصلوإن بيده قصراً،  مت ماأ أن م بعداحلضر جاء بالتما إىل  وصلفإن

 أو حمل التعيني إىل ما بيده متاماً، ومن هذه املسألة تعرف حكم ما لو انتقل بالعربة مثال من حمل التخيري

  .بالعكس

                                                

  .٥٠ ص٦ ج:املستمسك) ١(



١٥٢

ما يف ذمته هي  أن تبني الظهر مثال مثّ أا ختيل ودخل يف الصالة بقصد ما يف الذمة فعال إذا  ـ٣٠ ـ مسألة

    هو يف التطبيقإمنا االشتباه  ألن فالظاهر الصحة،بالعكس أو العصر

  

ما  أن  تبني مثّ،الظهر مثال أا ختيل ودخل يف الصالة بقصد ما يف الذمة فعال إذا  ـ٣٠ ـ مسألة{

 وكذا ،ثله العشائنيوم  } هو يف التطبيقإمنا االشتباه  ألنبالعكس فالظاهر الصحة أو يف ذمته هي العصر

 ذمته صالة الصبح ال الطواف يف ما أن الصالة بقصد الطواف فتبني يف دخل إذا سائر الصلوات كما

صومني وحجين  إىل النافلة والفريضة والنافلتني وهكذا بالنسبة إىل  وكذا بالنسبة،صحت صبحاً وهكذا

  .وغسلني وغريها



١٥٣

مل أنه حنو ذلك فبان  أو فقصد الركعتني الثانيتني  نافلة الليل مثالًأتى بركعتني منأنه ختيل  إذا  ـ٣١ ـ مسألة

ليس هذا من  و،تنياألولتبني بطالن  إذا كذا و،كذا يف نوافل الظهرين و،تاناألولحسبت له  وتني صحتاألوليصل 

  .ثانيتني أو ال يعترب قصد كوما أولتنيأنه باب العدول بل من جهة 

  

حنو  أو فقصد الركعتني الثانيتني أتى بركعتني من نافلة الليل مثالنه أختيل  إذا  ـ٣١ ـ مسألة{

تان األولحسبت له  وصحت{ صالمهاأنه تني فبان األولقصد  إذا كما }ولتنياألمل يصل أنه ذلك فبان 

 أو ال يعترب قصد كوما أولتنيأنه ليس هذا من باب العدول بل من جهة و{عكسه يف العكس و

  .الف بدون التقييد ال يضرفقصد اخل }ثانيتني

يصح على التقييد أيضاً، أنه ذ ال تكليف باملقيد، ورمبا حيتمل إقصد التقييد تشكل الصحة،  إذا نعم

 مخسة إعطاءأمر ب إذا ربط له بالصالة، كما  والتقدم والتأخر ال،ربع ركعات مثالأتيان بذ الالزم اإلإ

 ي هإمناولية والثانوية  فاأل،بالعكس مل يضر أو  الدينار الثايناألولعطاء ديناره إوى بن ذاإفإنه عشر ديناراً 

مل  ـ دنانري اخلمس يف كما ـ حدازمان و يف  مايأيت أن مكنألو أنه قع حىت ا ال الوالترتيب الزماينيف 

  .خالف االحتياطأنه  إالّ كان غري بعيدوإن يضر، وهذا االحتمال 



١٥٤

وىل األ أا ما بيده من الركعة ثانية مثال فبان أن لو ختيلنه إصالة حيث فتحسب على ما هو الواقع نظري ركعات ال

  .حيسب على ما هو الواقع وحنو ذلك ال يضر أو العكسأو 

  

ما بيده من الركعة ثانية  أن لو ختيلنه إفتحسب على ما هو الواقع نظري ركعات الصالة حيث {

يضر وحيسب  أو حنو ذلك ال{ الثانية أا  فبانوىلألا أا ختيل بأن }العكسبوىل أو األ أا  فبانمثالً

ولية والثانوية وغريمها، خصوصية لأل الفإنه صيام أيام رمضان،  إىل  وكذلك بالنسبة}على ما هو الواقع

الركوع  يف الثالثة والرابعة والصغرى يف  االعتكاف والتسبيحات الكربىييوم إىل وهكذا بالنسبة

  .غري ذلك إىل والسجود



١٥٥

  ل فص

  أيضاً  وتسمى تكبرية االفتتاح،حرام تكبرية اإليف

   بناًء على كون النية شرطاً،جزاء الواجبة للصالةول األأ يوه

  

  فصل{

 ا  ألنالنصوص،يف  وقد عرب بكال التعبريين }أيضاً  وتسمى تكبرية االفتتاح،حراميف تكبرية اإل

  .تتح الصالةفتا  أن م وسائر املنافيات، كماحيرم الكال

  الصالةأول أجزاء يف ختلفوا وقد ا} بناًء على كون النية شرطاً،جزاء الواجبة للصالةول األأ يوه{

  .ثالثة أقوالإىل 

 ي، وجزء عملي النية جزء أيضاً، وال مانع من تركب الواجب من جزء قصد ألن،النيةا إ :األول

  .شبه بالشرطأ ألنه شرطأنه بخالفا ملن قال 

شرط  ألنه  أوا،م ناًآيكون قبل التكبرية  أن جيب ألنه رشاد،م كما عن القواعد واإلالقيانه إ: الثاين

  .من التكبرية فيكون مقدماً رتبة عليه

 النية شرط والقيام حال  ألن وذلك،حداحرام كما اختاره املصنف تبعاً لغري وا تكبرية اإل إ:الثالث

  .افتتاحها التكبري أن وتقضيه النصوص املتضمنة ،جزاء التكبرية أول األإمنا و،شرطأيضاً التكبري 



١٥٦

  مل يتمها جيوز له قطعها  وما، املنافياتيوا حيرم على املصل

  

فتتاح الصالة ا يف ةحداالتكبرية الو:  قال)عليه السالم(  جعفرعن أيبفعن حممد بن مسلم، 

  .، احلديث)١(يجتز

  . احلديث)٢(تكبرية جتزيك: االفتتاح؟ فقال :)عليه السالم(  عبد اهللاأليبوعن زيد الشحام، قلت 

  .)٣(قلت له ما االفتتاح؟ وذكر مثله: قال )عليه السالم( خرى عنهويف رواية األ

ىل  إ.)٤(ويفتتح بالتكبري وخيتم بالتسليم: حديث يف )عليهم السالم(سباط، عنهم أ بن يوعن عل

  .غريها

افتتاح  :)عليه السالم(  الصدوق، عن أمري املؤمننيما رواهمثل افتتاحها الوضوء،  أن ورد من أما ما

  .بذلك االفتتاح توسعاً  فاملراد،ومثلها غريها .)٥( وحترميها التكبري وحتليلها التسليمالصالة الوضوء

 وال إشكال بال } املنافياتيوا حيرم على املصل{ ظهر فهذا القول الثالث هو األ،وكيف كان

 ،مفتاح الصالة أا حترميها التكبري، وما دل على أن وتقتضيه ما دلّ على ،اً وضرورةإمجاعخالف، بل 

  .حرام وأبواب التسليم وغريمهاأبواب تكبرية اإل يف الوسائل وغريه يف ا افتتاحها، كمان أو

  رسالإرساله له إ وال خالف، بل إشكال بال }وما مل يتمها جيوز له قطعها{

                                                

  .٤ ح من تكبرية األحرام١ الباب ٧١٤ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح من تكبرية األحرام١ الباب ٧١٣ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح٣٠ الباب ٣٣٢ ص٢ج: العلل) ٣(

  .٢ من أبواب التسليم ١ الباب ١٠٠٣ ص٤ ج:الوسائل) ٤(

  .١ ح يف افتتاح الصالة٥ الباب ٢٣ ص١ ج:من ال حيضره الفقيه) ٥(



١٥٧

  ركها عمداً وسهواً مبطلتو

  

الصالة وبني جواز  يف ول الدخولأوهلا أال منافاة بني كون  و، منهمإمجاعأنه مات يدل على املسل

 وكأن هذا هو مراد ،بتمامها إالّ ال حترم احملرماتأنه  دلةذ ظاهر األإجيوز قطع الفريضة،  الأنه قطعها مع 

  .الةالص يف يدخل ما مل يتم التكبري الأنه  على مجاعالسيد املرتضى من دعواه اإل

متامها إ مث مل يدخل جاز املنايفوإن ،  مل جيز املنايفاألولالصالة باجلزء  يف دخلن إ :يقال ال

  .ةءالقرا يف والشروع

جزاء كما صرح بذلك ول األأالصالة من  يف  كاشف عن الدخولمتامها بدون املنايفإ: يقالنه أل

  .دلةالشيخ املرتضى، بل هو مقتضى اجلمع بني األ

 كلمام، يف عليه متواتر مجاع وال خالف، بل دعوى اإلإشكال بال }اً وسهواً مبطلوتركها عمد{

اً حمصال إمجاع اجلواهر ، ويف)١(  العامةأكثراً منا ومن إمجاع املستند بل ركن فيها تبطل بتركها ويف

  .)٣(مجاع عليه اإلحدا مصباح الفقيه بل ادعى غري و، ويف)٢( ومنقوال مستفيضاً

عن الرجل  )عليه السالم( جعفر أبا لتأس: كصحيحة زرارة قالليه متواتر الروايات، ويدل ع: أقول

  .)٤(يعيد: )عليه السالم(ينسى تكبرية االفتتاح؟ قال 

   يالرجل يصليف  : قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب يعفور، ورواية ابن أيب

                                                

  .١٦ س٣٢٤ ص١ ج:املستند) ١(

  .٢٠١ ص٩ ج:اجلواهر) ٢(

  .٢٤ س٢٤٦ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ٣(

  .١ح  من تكبرية األحرام٢ الباب ٧١٥ ص٤ ج:الوسائل) ٤(



١٥٨

مل أنه حفظ  إذا ال بل يعيد صالته :)لسالمعليه ا( يفتتح بالتكبري هل جيزيه تكبرية الركوع؟ قال فلم

  .)١(يكرب

يكبر  أن ي عن رجل أقام الصالة ونس)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: وموثقة عبيد بن زرارة قال

  .)٢(يعيد الصالة: حني افتتح الصالة؟ قال

ول صالته، أ  يفمل يكربأنه  يذكر يالذ يف :)عليهما السالم(مها أحدوخرب حممد بن مسلم، عن 

  .)٣(مل يكرب فليعد ولكن كيف يستيقنأنه استيقن إذا  :)عليه السالم( فقال

؟ قال أيكرب حىت قر أن لته عن الرجل ينسىأس:  قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيبوحسنة ذريح، 

  .)٤(يكرب: )عليه السالم(

يفتتح الصالة  أن رجل ينسى عن ال)عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  بن يقطني قاليوصحيحة عل

  .)٥(يعيد الصالة: حىت يركع؟ قال

  فلم يفتتح الصالة؟مام عن رجل سها خلف اإل)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: وموثقة عمار قال

  .)٦( افتتاحرييفتتح الصالة وال صالة بغ: قال

  كبرية افتتاح الصالة ت:  قال)عليه السالم( عبد اهللا  أيبوعن الدعائم، عن

                                                

  .١ ححرام من أبواب تكبرية اإل٣ الباب ٧١٨ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح٢ الباب ٧١٦ ص:املصدر) ٢(

  .٢ ح:املصدر) ٣(

  .٤ ح:املصدر) ٤(

  .٥ ح:املصدر) ٥(

  .٧ ح:املصدر) ٦(



١٥٩

  .)١(عاد وحترمي الصالة التكبري وحتليلها التسليمأحرام فمن تركها اإل

من سها عن تكبرية :  قال) السالممعليه( بائهآوروينا عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن : قال

  .)٢(عاد تلك الصالةأحرام اإل

 أن التك وكيف لكاستيقنت مل تكبر تكبرية االفتتاح فأعد صوإن  :)عليه السالم( يوالرضو

  .)٣(تستيقن

:  قال)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيب، عادة، كصحيحة احلليبلكن هناك روايات تدل على عدم اإل

نعم، : ؟ قلتيكرب أن ليس كان من نيتهأ: الصالة؟ فقال يف يكرب حىت دخل أن يسألته عن رجل نس

  .)٤(صالته يف فليمض: )عليه السالم(قال 

 رجل :قلت له: قال )عليه السالم(  احلسن الرضاعن أيب نصر، ن حممد بن أيبمحد بأوصحيحة 

  .)٥(هأجزأ: )عليه السالم(يكرب تكبرية االفتتاح حىت كرب للركوع؟ فقال  أن ينس

 أيكرب فبد أن يالصالة فنس يف  عن رجل قام،)عليه السالم(عبد اهللا  أبا لتأس:  بصري قالوخرب أيب

  .)٦(صالته يف ضركع فليموإن يركع فليكرب  أن ذكرها وهو قائم قبلن إ :)السالمعليه ( ة؟ قالءبالقرا

                                                

  . يف ذكر صفات الصالة١٥٧ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

  . الصالةيف  يف ذكر السهو١٨٨ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

  .٣٥ س٩ ص:فقه الرضا) ٣(

  .٩ ححرام من تكبرية اإل٢ الباب ٧١٧ ص٤ ج:الوسائل) ٤(

  .٢ ح٣ الباب ٧١٨ ص:املصدر) ٥(

  .١٠ ح٢ الباب ٧١٧ ص:املصدر) ٦(



١٦٠

 :ينسى أول تكبرية من االفتتاح  الرجل:قلت له:  قال)عليه السالم( جعفر عن أيبوصحيحة زرارة، 

موضع التكبرية  يف ذكرها يف الصالة كربها يف قيامهوإن  ،ركع وع كرب مث قرأ مثكذكرها قبل الرن إ

  .)١(فليقضها وال شيء عليه:  ذكرها بعد ما صلى؟ قالفإن: ، قلتبعد القراءة أو قبل القراءة

 على مجاعاإل إالّ أن ، محل النصوص السابقة على االستحبابمقتضى اجلمع العريف أن وال خيفى

 هذه سقاطإوجب أ من الفقهاء أحدعدم العمل ذه الروايات قدمياً وحديثاً من غري خالف حىت من 

ال  :املناقشة أوال إالّ أن ناقش بعض يف داللة بعض هذه الروايات،وإن أهلها،  إىل الروايات ورد علمها

  .بعض املناقشات غري تامة: وثانيا .تعم مجيعها

موافقة ا إ :ذلك، فقد قال يف املستند يف  وال بعد، على التقيةخبارومحل صاحب احلدائق هذه األ

  .)٢( واحلكم واحلسن وقتادة وابن املسيبيوزاع واأليملخالفني منهم الزهرللمنقول عن مجلة من ا

 فقد اختلفوا فيه، وحمل الكالم فيه الرجال، وقد ذكر امة تأمالًع من الييف كون الزهر: أقول

  .ليهماإاجع رياجلواهر ومصباح الفقيه بعض املناقشات يف الداللة يف بعض هذه الروايات فمن شاء فل

 )كربأ( أو  فقط،)اهللا(:  مثال قال،جزائهاأببعض  أو مجعأعم من ترك التلفظ ا أالترك مث املراد ب

   مكان لفظبدل لفظاً أو )اكرب اهللا(قدم املؤخر فقال  أو فقط،

                                                

  .٨ ححرام من تكبرية اإل٢ الباب ٧١٧ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٢١ س٣٢٤ ص١ ج:املستند) ٢(



١٦١

  كذلكأيضاً زيادا  أن كما

  

  فسيأيتجاء ا غلطاً إذا شبه ذلك، أماأما  أو ،)له أكرباإل (، أو)حسنأ( أو )دومأاهللا ( :مثال فقال

  .حبث القراءة املغلوطة يف الكالم فيه

  كما عن املشهور، بل ادعى احلدائق عدم اخلالف فيه، ويف املستند}كذلكأيضاً زيادا  أن كما{

، لكن عن املدارك التردد )١(يبطل الصالة بتركه سهواً يبطل بزيادته أيضاً ما أن  علىمجاعالظاهر اإلأن 

فلم يبق دليل على احلكم (: خر، وقال يف املستمسكآالتردد املذكور بعض  يف بطال زيادا، وتبعهإيف 

 املتأخرين، ي من حمققحداو  قد تأمل فيه غرييدعوى ظهور االتفاق عليه الذ إالّ هإطالقاملذكور على 

  .تهى، ان)٢(ال للتأمل فيه يف العمد للزيادة املبطلة نصاً وفتوىجم، نعم ال إشكالويف االعتماد عليه حينئذ 

  :أموربطال بوقد استدل للقول باإل: أقول

 ما:  جممع الربهانيشكلوا فيه، وقال يف حمكأمجلة من احملققني ن إ : املدعى، وفيهمجاعاإل: األول

تركه مبطل  أن خالل به عمداً وسهواً، مما ظاهرهإلا الشرائع وغريه ركن تبطل بيدل عليه، ويف رأيت ما

  .سألة يف املمجاعدارك فال ميكن دعوى اإلال زيادته، وقد تقدم تردد امل

صلوا كما رأيتموين  :)صلى اهللا عليه وآله( الصالة عبادة متلقاة من الشارع، وقد قالن إ :الثاين

  حديثن إ :تغيري فيها يوجب البطالن، وفيهفأي . )٣(يصلأ

                                                

  .٢٦ س٣٢٤ ص١ ج:املستند) ١(

  .٥٥ ص٦ ج:املستمسك) ٢(

  .٨ ح١٩٧ ص١ ج:عوايل اللئايل) ٣(



١٦٢

  فلو كرب بقصد االفتتاح وأتى ا على الوجه الصحيح مث كرب ذا

  

تعاد ال)ثبات عدم البطالن يف صورة عدم العمديف إ ي يكف)١.  

زاد يف أنه استيقن إذا  :كل زيادة يف الصالة مبطلة، كحسنة زرارة وبكري أن ما دل على: الثالث

  .)٢(كان قد استيقن يقينا إذا صالته املكتوبة مل يعتد ا واستقبل صالته استقباال

  .)٣(عادةإلمن زاد يف صالته فعليه ا: ة أىب بصريورواي

  . حا كم عليهاال تعادحديث ن إ :وفيه

 عنه فيكون يا فعل منهبأحكام من تعليل قدح التكبرية الثانية ما عن التذكرة واية األ: الرابع

  .يفال دليل على النهوإالّ  إشكالأراد العمدية فال ن إنه إ:  وفيه.باطال ومبطال للصالة

  .تعاد الاءة بعد حديث رباملقام حمل ال نإ :غال، وفيهتقاعدة االش: اخلامس

ا تشريع فتبطل الصالة ا، بأما ذكره الشيخ املرتضى من تعليل قدح الزيادة العمدية : السادس

قرب عدم البطالن يتم يف الزيادة السهوية، وعليه فاأل الأنه ناقشه يف املستمسك  ما إىل باإلضافة: وفيه

  .عادةمتام مث اإلط اإلحواأل كانوإن بالزيادة السهوية 

  فلو كرب بقصد االفتتاح وأتى ا على الوجه الصحيح مث كرب ذا القصد{

                                                

  .٤ ح من قواطع الصالة١ الباب ١٢٤١ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح٢١٩ الباب ٣٧٦ ص١ ج:االستبصار) ٢(

  .٢ ح:املصدر) ٣(



١٦٣

 ،ترمسة وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوخا إىل بطلها بزيادة رابعة احتاجأ فإنثالثة  إىل  بطلت واحتاجالقصد ثانياً

   ـخرى فأ وكرب لصالة يأثناء صالة فنس يف ولو كان

  

، ومنه  مطلقاًيقع ذكراًفإنه مل يقصد بالثانية االفتتاح،  إذا كن خبالف ماإذ قد زاد الر } بطلتثانياً

ذا مل يقصد االفتتاح إالتطبييق ال على وجه التقييد، و أ يفطما لو قصد االفتتاح لكن كان على وجه اخل

خر بطلت آزء كان مرجعه قصد تشريع جوإن  ،االفتتاح بطلت إىل  كان مرجعهفإن قصد اجلزئية إمناو

  ألنشريعتمل يقصد اجلزئية، بل جاء ا بقصد الن إ املكتوبة، وكذا يف زادنه إ، حيث صدق أيضاً

  .التشريع حرام فيكون من قبيل الكالم احملرم

تكبرية الثانية احملرمة جمرد نية ال بأن طلت صحت الثالثة، والقولب الصالة ملا فإن }ثالثة إىل واحتاج{

 يف جمرد النية تبطل الصالة كما تقدم بعض الكالم أن ال دليل علىنه إ :حرام، فيهقع لإللثانية تمبطلة فا

  .ذلك

كان املبطل  إذا }لوتر، وهكذا تبطل بالشفع وتصح باخامسة إىل بطلها بزيادة رابعة احتاجأ فإن{

  .هو التكبري

أنه  ينس إذا كذابطاله، وإ الظاهر عدم }ـخرى فأ وكرب لصالة ي صالة فنسأثناء يف و لو كان{

الزيادة الناشئة عن النسيان تكون مبطلة  أن ال دليل علىأنه ، ملا تقدم من كرب هلا ثانياً كرب هلذه الصالة مث

مية يف عز عن اليزيادة يف املكتوبة، كما ورد يف تعليل النهأنه ، واحتمال البطالن لصدق تعاد الحلديث 

 ال فيشمله ي والتكبري هنا سهويالسجود هناك عمدن إ :يهسجودها زيادة يف املكتوبة، ف بأن الصالة

  .تعاد



١٦٤

   .عاداإ ووىلاألمتام إ حوطاأل

  غريها أو  وال ترمجتها بالعجمية، مرادفهازيجي  وال، من غري تغيري وال تبديل)كربأاهللا (وصورا 

  

 تقدم من وجه احتمال عادة ملامتام ملا ذكرناه واإل فاإل}عاداإ ووىلاألمتام إ حوطاأل{ كان نإو

سكت عليه السيدان ابن العم وإن يا الصحة يف مفروض املنت، والسيدان احلكيم واجلمال قو البطالن،

  .يوالربوجرد

اهللا  أو كرب،اهللا األ أو كرب،أنه ااهللا سبح:  كأن يقول} من غري تغيري وال تبديلاهللا اكربوصورا {

ات املستفيضة احملكية عن مجاع اإل:الصيغة هذه أن دل علىغري ذلك، وي أو ،كرب اهللاأل أو حسن،أ

ية واملعترب وغريها، بل هو من ضروريات الدين، وقد ادعى يف نصار والناصريات واملنتهى والغتناال

 عليه، مجاع نقل اإلة استفاضي، كما ادع)١(كاد يكون احنصارها فيها من الضرورياتأنه مصباح الفقية 

يقول ذه الصيغة  )صلى اهللا عليه وآله(كان أنه ، بضميمة يذلك دليل التأس  إىلباإلضافةويدل عليه 

 ،ما ورد يف مجلة من الروايات من كون الصيغة هي هذه و،)٢(يكما رأيتموين أصل صلوا: وقد قال

  .ليهإ ىيصغ شاذ ال» كربأ«سكايف من تعرف صيغة ما ينقل عن اإل أن منه يعرفو

ما روته العامة عن  و،خالف الوارد ألنه }غريها أو تها بالعجميةال ترمج وفهادال جيزي مراو{

يصلوا بترمجة العربية مل يثبت من  أن جاز لقوم سلمان الفارسيأأنه  من )آله و اهللا عليهىصل(رسول اهللا 

  . فيه كما سيأيتإشكالال  ولو صح كان ذلك من باب االضطرار وطرفنا،

                                                

  .٢٤ س٢٤٢ صكتاب الصالة ٢ ج:مصباح الفقيه) ١(

  .٨ ح١٩٧ ص١ ج:عوايل اللئايل) ٢(



١٦٥

  حيذف اهلمزة من اهللا حينئذ  و، جوازهقوىكان األوإن  لفظ النية أو عاء عدم وصلها مبا سبقها من الدحوطواأل

  

كرى، وجامع املقاصد، وكشف كما عن الذ } عدم وصلها مبا سبقها من الدعاءحوطاألو{

الوارد من  بأن االلتباس، والروض، واملقاصد العلية وغريها، واستدل لذلك بالسرية، ومبا عن الشهيد

 بني األمرصالة التعيني يف دوران أباالشتغال، وب وان يتلفظ به بقطع اهلمزة، كإمناأنه  الشرع بصاح

  .التعيني والتخيري

 كما حكاه عنهم ، لبعض املتأخرين تبعاً} جوازهقوىكان األن إو{ تلفظ ا إذا }أو لفظ النية{

  .املستند

 دل إمنا الدليل  ألنخرى ممن تأخر عن املستند وتقدم عليه، وذلكأوقد ناقش يف لزوم القطع مجاعة 

ثبتت ن إ صل جوازها، والسرية أما سائر اخلصوصيات فال دليل عليها، وعليه كان األ،على لزوم العربية

ن إ )١(:ال تدل على اللزوم، وكون صاحب الشرع كان يلتزم بذلك ال دليل عليه، ولذا قال يف اجلواهر

قطوعة عن الكالم السابق ال شاهد هلا، واالشتغال م الّإمل يأت ا  )صلى اهللا عليه وآله(النىب  أن دعوى

 فما قواه املصنف هو ،طالقصالة التعيني حمكومة باإلأ، ودلة األإطالقصالة الرباءة، بل أجمال له بعد  ال

 نآقر أو النية، بل جيوز الوصل بتكبرية االفتتاح أو خيص ذلك بالوصل بالدعاء الأنه ، ومنه يعلم قوىاأل

  . أشديكان االحتياط يف ترك الوصل بالكالم العادوإن ، ي عادكالم أو دعاءأو 

  »لأ«  مراعاة للقاعدة يف حذف مهزة}وحيذف اهلمزة من اهللا حينئذ{

                                                

  .٢٠٦ ص٩ ج:اجلواهر) ١(



١٦٦

 لكن )كربأ(عراب راء إجيب حينئذ  و،غريمها أو البسملة أو  جواز وصلها مبا بعدها من االستعاذةقوىاأل أن كما

  . عدم الوصلحوطاأل

  .بني الكلمتني واملواالة بينها و، من خمارجهاخراج حروفهاإجيب و

  

  . يقم دليل على لزوم ذلكملذإستبعد جواز عدم احلذف، ن  الكناوإن يف الوصل 

ذكر اهلمزة عند الوصل خالف اللغة أول  بأن ، والقولأحوطأفصح بل وأنه  يف إشكالنعم ال 

صالة عدم أحيانا، وأهلمزة عند الوصل  وغريهم من العرب الفصحى ذكر ااخلطباء يف الكالم، بل املشاهد

  .على طبق لغة العربأنه بالتغيري حتكم 

 لعدم الدليل على ،}غريمها أو البسملة أو ةذ جواز وصلها مبا بعدها من االستعاقوىاأل أن كما{

  .يهاشبه، قد عرفت ما فأما  أو السرية أو يالتأس أو صالة التعينيأ أو  والقول باملنع لالشتغال،لزوم القطع

 الكالم فيه، لكن الظاهر جيوز الوصل بالسكون كما سيأيت ال ألنه }كربأعراب راء إوجيب حينئذ {

هد للجواز  ويش، باحلركة والوصل بالسكونف وليس بالزم يف كل موارد الوقيمر حمسن جتويدأأنه 

  .صل عدم التغيريين، واألاألمر كال استعمال العرب الفصحاء

 من  عدم الوقف باحلركة والوصل بالسكون خروجاًحوطاأل أن  كما} عدم الوصلحوطلكن األ{

  . االحتياط سبيل النجاةفإنوجب، أخالف من 

  :  حىت تكون عربية، ويف املستمسك}خراج حروفها من خمارجهاإوجيب {



١٦٧

الواجب أداء احلروف أما كوا عن خمارجها ن إ :لكن فيه )١(اًإمجاعكي ال يلزم التغيري املمنوع عنه 

 وبني كوا من داءاً، ومن الواضح عدم التالزم بني األإطالقملقررة يف علم التجويد فال دليل على ذلك ا

يلزم  قال كي الأنه  ويشهد له ،املنت  على ذلك ال على ما يفمجاعاملخارج، ولعل املستمسك أراد اإل

  .عدم كوا من غري املخارج التغيري، فاملعيار عنده عدم التغيري ال

يؤدون   غري العرب الأكثر فإنداء الفصيح، صدق التكبري عرفاً مل يلزم األإذا أنه  سيأيته نمث إ

ال بأس به كما أنه  ملحوناً وأ يقريعجماأل الرجل أن  يفورد احلروف كما يؤديها العرب، ويؤيده ما

  .شاء اهللا تعاىلن إ  الكالم فيهسيأيت

كرب، وذلك للمحافظة على اهليئة العربية أ اهللا و}نيتوبني الكلم{  بني احلروفيأ }واملواالة بينها{

 ي من الشارع، وقد صرح بوجوب ذلك مجاعة منهم النهاية والتذكرة واملوجز وغريها كما حكةاملتلقا

 معه يصدق التلفظ  ألن ترك الثانية، املواالتني لعدم مساعدة نفسهأحدمره بني ترك أعنهم، ولو دار 

  . بني احلروفة املواالترك إذا بالتكبري خبالف ما

ن والدعاء آالكالم، مثل من يقرأ الشعر والقر يف  جيوديالذ إىل املواالة ختتلف بالنسبة أن خيفى مث ال

 عادياً أيقر أن دليل على لزوم ذ الإجيود، والظاهر جواز كليهما،   اليوسع زماناً من الذأا فإباللحن 

  .تى به كيف ما متكن لدليل امليسورأحنوه  أو شلليقدر على املواالة ل بدون اللحن، مث من ال

                                                

  .٥٩ ص٦ ج:املستمسك) ١(



١٦٨

 حوط فاأل،شيءمن كل  أو يوصف أن كرب منأاهللا : لو قال و،كرب مل يصحأ اهللا تعاىل: لو قال ـ ١ ـ مسألة

  .مل يكن بقصد التشريع إذا  الصحةقوىكان األوإن  ،عادةاإل ومتاماإل

  

  فهو مثلةاخالف الصيغة املتلق ألنه تقدم  كما}كرب مل يصحأاهللا تعاىل : قال لو ـ ١ ـ مسألة{

 }شيءمن كل  أو يوصف أن كرب منأاهللا : ولو قال{ »هللا تعاىل رب العاملني كلهااحلمد التام « أيقرأن 

 ةخالف الصيغة املتلقا ألنه }عادةواإل{  الحتمال الصحة}متام اإلحوطفاأل{ شبهأما  أو جيارى أن منأو 

 على إمجاعوهلا ال توجب تغيري اهليئة فال أيف  أو خري اجلملةأ يف الزيادة  ألن} الصحةقوىكان األوإن {

  .صرح بالبطالن مجاعةوإن نه بطال

فالظاهر » كربأ اهللا  ألنعبد اهللاأ ينإ« :قال مثال أو »كربأكان اهللا « :لو قالنه إنعم رمبا يقال 

قرأ التسبيحات  إذا ماأ »كربأ، اهللا هللاحلمد « :قال إذا كرب، خبالف ماأنه يسمى عرفاً  ذ الإالبطالن، 

 يأيت أن حوط واأل، الحتمال عدم الصدقإشكال كفايتها ي بتكبريها ففيربع وقصد التكبري االفتتاحاأل

  .بطالن ما تقدم نظر أيضا يف كانوإن  ،مبا جرت عليه السرية من ذكر التكبري جمرداً

املكتوبة ومن نوع  يف يكون من الزيادةيكون حينئذ حمرماً ف ألنه }ذا مل يكن بقصد التشريعإ{

  .كما سيأيت ،الكالم احلرام املبطل



١٦٩

  . بطلاأللف تولد شباع فتحة الباء حىتإكبار، بأاهللا : لو قال ـ ٢ ـ مسألة

  

 كما عن الشيخ } بطلاأللف حىت تولد إشباع فتحة الباءكبار، بأاهللا : لو قال ـ ٢ ـ مسألة{

خرين التفصيل بني صورة قصده آتغيري للصورة الواجبة، وعن  ألنه ، واحملقق والشهيدين وغريهميواحلل

قد ورد أنه بفراد فيصح، وعلله يف املنتهى اإل  وبني قصده،كرب، وهو املبطل فيبطلأمجع  ألنه اجلمع،

شباع حبيث اإلن إ :احلدائق يف  وقال،احلرف يف لغة العرب إىل يحيث ينته إىل احلركات يف شباعاإل

  .)١(لغة العرب يف ف شائعحيصل به احلر

له مواضع خاصة ليس هذا منها، فهل  إمناشباع املولد للحرف ذ اإلإ ،قاله املصنف والظاهر ما: أقول

املقام  يف ما ما رمبا يستدل للجوازإ»  سم اهللا الرمحن الرحيميب« أو »ل محد هللا رب العاملنيآ« جيوز

  .أللفااملد للباء غري توليد ن إ بسرية املؤذنني، ففيه

 العرف خيتلفون أن شك  وال،ذ الواجب القراءة املتعارفةإ، نعم رمبا يقال بالصحة مع الصدق العريف

  .القراءة وليس مبىن الشرع على الدقة العقليةيف 

                                                

  .٣٥ ص٨ ج:دائقاحل) ١(



١٧٠

  .يضاأ الصحة مع تركه قوىلكن األ و،كربأالراء من  و، تفخيم الالم من اهللاحوطاأل ـ ٣ ـ مسألة

  

 لنص }كربأوالراء من { لغة العرب إىل قربأ  ألنه}يم الالم من اهللا تفخحوطاأل ـ ٣ ـ مسألة{

  .تجويد بتفخيمهلهل اأ

التفخيم لغة  أن ذ مل يظهرإ ،إشكال فبال الثاين يف ماأ }يضاًأ الصحة مع تركه قوىولكن األ{

ر الظاه أن من: املستمسك يف  فلما قالهاألول يف ماأ، والعرب، وحيث يصدق بدون ذلك كان كافياً

 واجلمال يوقد سكت على املنت كل من السادة ابن العم والربوجرد ،)١(ةءكونه من حمسنات القرا

 ةالتفخيم فهو لغة ال من احملسنات التجويدي لغة العرب على أن ذ ال شكإذلك تأمل،  يف وغريهم، وملا

الواجب صدق  بأن كيتمسك جلواز ذل إالّ أن ه غلطاً، اللهمأوهم بدون التفخيم لرأحدلو قرأ أنه حىت 

ه العرب غري فصيح آولو ر عرفاًً ذا حصل الصدقإغري العرب قل من يفخم، ف أن القراءة عرفاً بضميمة

  .كفى فتأمل

                                                

  .٦١ ص٦ ج:املستمسك) ١(



١٧١

  جيب فيها القيام ـ ٤ ـ مسألة

  

، ويدل عليه حدااً ادعاه غري وإمجاع وال خالف، بل إشكال بال }جيب فيها القيام ـ ٤ ـ مسألة{

  .مة واخلاصةمستفيض الروايات العا

من مل يقم صلبه فال : قال )صلى اهللا عليه وآله(  رسول اهللافإنوقم منتصباًً، : ففى صحيح زرارة

  .)١(صالة له

من مل  :)عليه السالم( مري املؤمننيأقال :  قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيببصري، أيب  صحيحة ويف

صل أالعجز وهو  إىل الصلب هو عظم من الكاهل: دائقاحل يف قال. )٢(صالة له الصالة فال يف يقم صلبه

  .)٣(قامته يستلزم االنتصابإالذنب و

  .)٤( قائمايالصحيح يصل :)عليه السالم( محزة، عن الباقرأيب  صحيح ويف

 وهو راكع مامدرك اإلأ إذا الرجليف  :)عليه السالم(  صحيح سليمان بن خالد، عن الصادقويف

  .غريها إىل .)٥(درك الركعةأ رأسه فقد ماميرفع اإل أن به مث ركع قبلوكرب الرجل وهو مقيم صل

ة لالفتتاح والركوع، حداكرب املأموم تكبرية وإذا أنه ب :اخلالف و)٦(قول املبسوط أن ومنه يظهر

صحاب حكموا بصحة هذا التكبري وانعقاد الصالة به  األ ألنوأتى ببعض التكبري منحنياً صحت صالته،

   أو يكرب قائماً أن بنيومل يفصلوا 

                                                

  .١ ح من القيام٢ الباب ٦٩٤ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح:املصدر) ٢(

  .٦٠ ص٨ ج:احلدائق) ٣(

  .١ ح من القيام١ الباب ٦٨٩ ص٤ ج:الوسائل) ٤(

.٢ ح من صالة اجلماعة٣٦ الباب ٤٨٤ ص٦ ج:جامع األحاديث) ٥(

  .تاح فصل يف تكبرية االفت١٠٥ ص١ ج:املبسوط) ٦(



١٧٢

  .سهواً أو مها بطل عمداً كانأحد فلو ترك ،واالستقرار

  

 يصحاب الذذ كالم األإحمل منع، . دليل، انتهى إىل  فمن ادعى البطالن احتاجيأيت به منحنياً

 له، وقد عرفت وجود الدليل على لزوم القيام يف خصوص إطالقاستدل به ليس يف هذا الصدد فال 

  :أيضاًاملطلقات، ويدل عليه  إىل اإلضافةباملأموم 

وجبث عليه الصالة من قيام ن إ لكوكذ:  يف حديث)عليه السالم( موثقة عمار، عن الصادق

يعتد  يقطع صالته فيقوم ويفتتح الصالة وهو قائم وال أن  حىت افتتح الصالة وهو قاعد فعليهيفنس

  .)١(حه وهو قاعدتابافت

 عليه، ويدل عليه كلما يدل على مجاعدعوا اإلاخالف، وقد   والإشكال بال }واالستقرار{

  .الصالة مما سيأيت يف روجوب االستقرا

تركهما عمداً فلما عرفت، وأما البطالن ب أما البطالن }سهواً أو مها بطل عمداً كانأحدفلو ترك {

املقام  يف إمجاعذ ال إظر،  فهو حمل نربترك القيام سهواً، فلموثق عمار وغريه، وأما البطالن بترك االستقرا

 :املستمسك يف  حاكم عليها، ولذا قالتعاد ال النصوص تدل على الشرطية، ودليل فإنوال نص، 

 حوطعلى األ: يوقال السيد الربوجرد .)٢(كونه ركنا مبعىن بطالن الصالة بتركه عمداً وسهواً غري ظاهر

  .)٣(رترك االستقرايف 

                                                

  .١ ح من القيام١٣ الباب ٧٠٤ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  ).نقل باملفهوم(٦٣ ص٦ ج:املستمسك) ٢(

  .٤٦ ص: على العروةيتعليقة السيد الربوجرد) ٣(



١٧٣

يكون حييث يسمع نفسه  أن نآدعية والقرذكار واألتلفظ ا، بل وبغريها من األصدق ال يف يعترب ):٥ ـ مسألة(

  تقديراً أو حتقيقاً

  

يكون  أن نآدعية والقرذكار واألصدق التلفظ ا، بل وبغريها من األ يف يعترب{ ):٥ ـ مسألة(

فات حبيث مل خاإل يف ، فلو كانحدااً ادعاه غري وإمجاع وال خالف، بل إشكالبال  }حييث يسمع نفسه

 ذ الإ ومل يكن من زيادة الركن، ،يكرب ثانياً أن  بطل ووجب عليه}تقديراً أو حتقيقاً{ يسمع نفسه

فعدم نه امل حيرك لس إذا ومل حيرك، أماأنه ا سواء حرك لس،ناًآ وال ذكراً والقريسمى تكبرياً وال قراءةً

   .ضح أوخل،إكونه تكبرياً وقراءة 

  .شبهأما  أو ،صم، أومل يكن ضوضاءأيث يسمع لو مل يكن حبيكون  أن ومعىن التقدير

يسمى تكبرياً  الأنه ىل إ املتقدم، ومجاعاإل إىل باإلضافةمساع قله اإلأعلى كون   فيدل،وكيف كان

  :والقراءة بدون ذلك

مسع أما  إالّ يكتب من القراءة والدعاء ال:  قال)عليه السالم(  جعفرعن أيبصحيح زرارة، 

  .)١(بنفسه

عليه ( قال ؟)٢(وال جتهر بصالتك وال ختافت ا: لته عن قول اهللا عزوجلأوموثق مساعة، س

  .)٣(أن ترفع صوتك شديداً املخالفة ما دون مسعك واجلهر :)السالم

  .)٤()عليه السالم( عبد اهللا عن أيبسحاق بن عمار، إوحنوه ما عن 

                                                

  .١ ح من القراءة يف الصالة٣٣ الباب ٧٧٣ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .١١٠اآلية : ءراسورة اإلس) ٢(

  .٢ ح الصالة من القراءة يف٣٣ الباب ٧٧٣ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

  .٦ ح٧٧٤ ص:املصدر) ٤(



١٧٤

عليه ( ثوبه على فيه؟ قال وصالته يف  الرجل سألته هل يقرأ:)عليه السالم( ، عنهوصحيح احلليب

  .)١(ذنيه اهلمهمةأمسع أ إذا س بذلكأال ب :)السالم

ا رفع الصوت واملخافتة  اجلهر: ية قال يف تفسري اآل)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيبوعن سليمان، 

  .)٢(ذنيكأذناك وبني ذلك قدر ما تسمع أما مل تسمع 

جتهر فيه الصلوات  ذنيك فيما الأوامسع القراءة والتسبيح  :)المعليه الس(  فقه الرضاويف

  .)٣(بالقراءة

مسع نفسك القراءة والتكبري أصليت فإذا  : قال)عليه السالم( ربعمائة، عن عليويف حديث األ

  .)٤(والتسبيح

 مجاع ولو ال اإل،ينفع دون ذلك الن أو ،مساعلزوم اإل يف غلب هذه الروايات كما تراها صرحيةأو

 ، بقرينة رواية اهلمهمة،فضل الفردينأينفع كان الالزم محلها على  دون ذلك الأنه على وجوب ذلك و

 كالم فإنيفهم،   الي الذي اية ابن االثري بالكالم اخلف ويفي،ت اخلفوالقاموس بالص يف فقد فسرها

  .يضاًأالقاموس يشمل ذلك 

لته عن الرجل أس:  قال)عليه السالم( خيه موسىأ  عن)عليه السالم( وبقرينة صحيحة علي بن جعفر

: )عليه السالم(يسمع نفسه؟ قال  أن هلواته من غري يف ةءبالقرانه اصالته وحيرك لس يف يقرأ أن يصلح له

يتوهم تومها ،نهاحيرك لس ال أن بأس ال)٥(.  

                                                

  .٤ ح:املصدر) ١(

  .٤ ح من القراءة٥ الباب ١٤٥ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٢(

  .٣٥ س٧ ص:فقه الرضا) ٣(

  .٨ ح من القراءة٥ الباب ١٢٦ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٤(

  .٥ ح من القراءة يف الصالة٣٣ الباب ٧٧٤ ص٤ ج:الوسائل) ٥(



١٧٥

  .فلو تكلم بدون ذلك مل يصح

  

 ال أن صالته هل جيزيه يف سألته عن الرجل يقرأ:  قال)عليه السالم( سناد، عنه رواية قرب اإلويف

   .)١(بأس ال :)عليه السالم( يتوهم تومهاً؟ قالن أونه احيرك لس

خاص حبال  أو تقية، صدرأنه  أو أهله، إىل وجب رد علمهأصحاب عن ذلك عراض األإإالّ أن 

  .غري ذلك من احملامل، واهللا العامل أو التقية للصالة خلف املخالف،

 الضرورات  ألنحالة االضطرار يف  نعم يصح،}فلو تكلم بدون ذلك مل يصح{ :ذا قال املصنفول

دون  »كربأ« خفاتاً ولفظإ »اهللا« قال لفظ لوأنه تبيح احملظورات، ولدليل امليسور وغريه، ومنه يعلم 

 بكل يأيت أن لالزمأعاد التكبري، ولو عكس كان ا الّإ و،ثانياً »كربأ«  مل يفت املواالة جاء بلفظفإنذلك 

  .اجلملة كما هو واضح

موثق  يف  شديداً)عليه السالم(ق اجلهر كالصياح، وقوله و ا فيأيت أن يصح الأنه ومما تقدم يعرف 

  .مساعة يراد به اجلهر الواضح ال الصياح

                                                

  .٩٣ ص:سنادقرب اإل) ١(



١٧٦

ضاق الوقت إذا   إالّ وال جيوز له الدخول يف الصالة قبل التعلم،يتعلم أن من مل يعرفها جيب عليه ـ ٦ ـ مسألة

   ا ملحونةفيأيت

  

 وال خالف، بل ادعى بعض إشكالبال  }يتعلم أن من مل يعرفها جيب عليه ـ ٦ ـ مسألة{

 يف  وجوب التفقهأدلةمطلقات  إىل باإلضافة وذلك ملقومية التعلم المتثال الواجب املطلق، ، عليهمجاعاإل

  .موضوعه يف ياً قد ردحكام، واحتمال كون وجوب التعلم نفسالدين وتعلم األ

 الصالة بتكبرية باطلة مل تصح له الصالة يف ذا دخلإ ف}جيوز له الدخول يف الصالة قبل التعلم وال{

غريها، فاملراد بعدم جواز  أو القبلة أو الطهارة أو دخل فيها بدون الستر إذا مل يؤد املكلف به، كماألنه 

ليس أنه بطال الصالة، كما إاحلرمة، وليس املقام من قبيل دليل على  الفإنه  يالتكليف  اليالدخول الوضع

  .الصالة بدون الطهارة، حيث ورد هناك الدليل الدال على احلرمة يف من قبيل الدخول

 وقد سبق ،ارعذ األي تابعة ملسألة تأخري ذويخر الوقت فهآما مسألة التأخري ملن يقدر على التعلم أ

  .شبهما أ أو كان بعد ساعة ميكنه التعلم إذا أخري القليل، مثل ماالت إالّ  على ذلكيدليل قطع الأنه 

اجلواهر لدليل  يف اً كماإمجاعبل   وال خالف،إشكال بال } ا ملحونةضاق الوقت فيأيت إذا الّإ{

صحاب عليه، باعتماد األ نفسه وال يف غري ثابت احلجية( : فقول املستمسك،امليسور املعتمد عليه عندهم

 بسند كان مروياًوإن فإنه  ،خيلو من نظر ال. انتهى ،)١()املعتضد بالفحوى أو  املؤيدمجاعفالعمدة اإل

   ليسي الذالغوايل

                                                

  .٦٦ ص٦ ج:املستمسك) ١(



١٧٧

خمتلف  يف ماترسال املسلّإرساهلم له إصحاب عليه، بل اعتماد األ يف غبار الأنه  إالّ نفسه يف حجة

 الروايات الدالة على احلكم مباشرةمجلة من  إىل باإلضافةاف الضروريات، هذا صبواب الفقه جعله يف مأ

  .بالفحوىأو 

الرجل ن إ :)صلى اهللا عليه وآله(قال النىب :  قال)عليه السالم(، عن الصادق ففي خرب السكوين

  .)١(ن بعجمته فترفعه املالئكة على عربيتهآ القرأ ليقرميتأ من يعجماأل

نك قد ترى من احملرم من إ: قول ي)عليه السالم( وموثقة مسعدة بن صدقة، مسعت جعفر بن حممد

شبه أما  والصالة والتشهد يف ةءالقرا يف خرس وكذلك األ،يراد منه ما يراد من العامل الفصيح العجم ال

: مثل إىل باإلضافة، هذا )٢( من العاقل املتكلم الفصيحذلك فهذا مبرتلة العجم، واحملرم ال يراد منه ما يراد

بالعذرأوىلو كلما غلب اهللا تعاىل عليه فه . أنه و ملن اضطر أوقد  الّإليس شيء مما حرم اهللا ليهإحله .

 : وقوله،)٤(الدين من حرج يف ما جعل عليكم : وقوله،)٣(كم اليسربيريد اهللا  :ىل قوله سبحانهإو

ًتاهاآما  إالّ ال يكلف اهللا نفسا)ىل غري ذلكإ ،)٥.  

ن وال دليل  به اآلاملكلفهو  ألنه م التعلم عن تقصري،كان عدوإن مث الظاهر كفاية هذه الصالة 

  ىهذا احلال فلعل كل الفرض يؤت يف على فوت قدر من الفرض

                                                

  .١ ح من القراءة٢٦ الباب ١٨٨ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .٢٤ ص:سنادقرب اإل) ٢(

  .١٨٥اآلية : سورة البقرة) ٣(

  .٧٨اآلية : سورة احلج) ٤(

  .٧اآلية : سورة الطالق) ٥(



١٧٨

  مل يقدر فترمجتها من غري العربيةوإن 

  

ممكن أنه بذا قيل إه، وؤميكن قضاأنه هذا احلال، ولو سلم فوت قدر من الغرض فال دليل على  يف به

  .هؤجيب قضاأنه القضاء فال دليل على 

 أكثرمذهب علمائنا وأنه  كما هو املشهور، بل عن املدارك }مجتها من غري العربيةمل يقدر فتروإن {

  .، انتهى)١(خرس وهو حمتملألاهذا ك ،أنه وقال بعضهم يسقط التكبري عمن هذا ش،العامة

عليه (  قولهالق إىل إطباإلضافةصل الترمجة ميسور األ أن  يفشك ذ الإويدل عليه دليل امليسور، 

  .افتتاحأنه شك يف  ذ ال إ.)٢(ال صالة بغري افتتاح :)السالم

 :القبسم اهللا تعاىل ف: قال إذا تكبري، فهو مثل مافإنه ، )٣(حترميها التكبري :)عليه السالم( وقوله

  .مسى اهللا تعاىلأنه ذ العرف يرى إ )بنام خدا(

 ،العربية إىل دلةصل بعد انصراف األلألأنه لعامة فكأما ما احتملة املدارك من صحة ما ذكره بعض ا

 واالنصراف خاص ،صل ال يقاوم الدليلذ األإ ويف الكل ما ال خيفى، ،والشك يف كون الترمجة ميسوراً

 يينبغ ال: )٤( فيه، ولذا قال يف مصباح الفقيهشكال اإليينبغ مكان، وكونه ميسوراً عرفاً الحبال اإل

صحاب عليه واعتضاده مبا مسعت، بل االنصاف عدم قصور بعد اتفاق كلمة األاالرتياب يف أصل احلكم 

  .صحاب فيما اتفقوا عليه وهي حبسب الظاهر عمدة مستند األ،عن مشوله ـ أي امليسور ـ لقاعدةا

                                                

  .١٤ س١٦٠ ص:املدارك) ١(

  .٧ ححرام من تكبرية اإل٢ الباب ٧١٦ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .١٠ ح١ الباب ٧١٥ ص:املصدر) ٣(

  .٣٤ ص٢٤٣ ص٢ج: مصباح الفقيه) ٤(



١٧٩

  .ذكار واألدعية وال جيزي عن الترمجة غريها من األ،أحوطكان وإن يكون بلغته  أن وال يلزم

  

يح بعض ر وتص، شامل لسائر اللغات)امليسور(ذ إ كما صرح به مجاعة، }غتهوال يلزم يكون بل{

مرادهم اخلصوصية، ولو أرادوها مل يكن  أن يترجم بلغته كما عن الشيخ واحملقق والعالمة مل يعلمأنه ب

بني  األمر، وحينئذ يدور مجاعاإل  ـيف دليل الترمجة ـ  العمدةن إ( : فقول املستمسك،هلم دليل واضح

 أن ذ قد عرفتإ ،حمل نظر. ، انتهى)١()خيري والتعيني واملشهور فيه االحتياط والعمل على التعينيالت

  . بينه وبني التخيرياألمرال أصل للتعيني يف موارد دوران أنه العمدة دليل امليسور، وقد ذكرنا غري مرة 

  مث، املكسر أقرب ألنيارسمث الفربي  املكسر مث السرياين مث العما توهم بعض من تقدم العريب مث إن

  .اإطالقوجه له  ال )كتاب اوس( ستاأوجنيل وإراة وة من توسائر لغات الكتب املرتل

كان وإن { كان مسخاً للكلمة إذا ماك كان كاف، كان أقرب عرفاً ذاإ املكسر نعم العريب

  .لزمأ خروجاً من خالف من }أحوط

ذ إن كأن يقرأ الكافرين عوض احلمد، آ والقر}دعيةذكار واألوال جيزي عن الترمجة غريها من األ{

 فقالوا بعدم الكفاية، بل الالزم الترمجة، لكن رمبا حداال دليل على البدلية، وقد صرح بذلك غري و

اهللا سبحانه،  إىل ريد بالصالة التوجهأ أن ميسور بعدأيضاً ذ هي إعدم قيام غريها مقامها،  يستشكل يف

  ىلإميكن العدول عن الترمجة   هذا لكن ال،)٢(ي لذكرقم الصالةأو :قال تعايل

                                                

  .٦٧ ص٦ ج:املستمسك) ١(

  .١٤اآلية : سورة طه) ٢(



١٨٠

  .امكن له النطق ا بتلقني الغري حرفا فحرفا قدم على امللحون والترمجةوإن 

  

  .أقرب وال أقل من االحتياط أا عدطباق الفقهاء على الترمجة وعدم بإذلك بعد 

  .يسورتيان بغريها لدليل املبد من اإل مل يعرف الترمجة ال إذا نعم

 أو  مبا ال يوجب فوات املواالة بني احلروف} فحرفا له النطق ا بتلقني الغري حرفاًأمكنوإن {

 ذ الإ، يهو الواجب االختيار ألنه }قدم على امللحون والترمجة{ أصال الكلمات، املوجب لعدم الصدق

  .صلمكان األإالبدل مع  إىل نسان بنفسه، فال ينتقل اإلنافخصوصية لعر

قرب، أ، فرمبا يكون امللحون امليسور عرفاً إىل قرماأه روعي يأوجب اتباع امللقن التشون إنعم 

  .قربأورمبا يكون االتباع 

خرى حلن الكلمة األ أو هتقاهلا مع ترمج »كربأ« و»اهللا«  الكلمتني منأحدعلى  إالّ لو مل يقدره مث إن

  .مليسور جاء مبا يقدر لدليل ااًإطالقخرى ولو مل يقدر على األ



١٨١

ليها مع إشار أخطرها بقلبه وأصال أعحز عن النطق وإن  ،مكان ا على قدر اإلخرس يأيتاأل ـ ٧ ـ مسألة

  .حتريك لسانه

  

 لدليل امليسور، وقد تقدم موثق مسعدة ابن }مكان ا على قدر اإلخرس يأيتاأل ـ ٧ ـ مسألة{

  .)المعليه الس(  املتقدم، عن الصادقصدقة، ويؤيده خرب السكوين

 لفأ أو قدر النطق بباء بسم اهللا فقط إذا خرس عليه كمايصدق امليسور على ما يقدر األ نعم رمبا ال

  .كرب، والظاهر من النص والفتوى غري هذاأاهللا 

شار أخطرها بقلبه وأ{ املثال املتقدم يف كان نطقه بقدر يسري، كما أو }صالأعجز عن النطق وإن {

 من الفقهاء، والعمدة يف ذلك دليل امليسور، والشهرة حدا ذكره غري و كما}ليها مع حتريك لسانهإ

  .تترك حبال الصالة ال أن ، وما حتقق منمجاع عليه اإليبل رمبا ادع. احملققة

ن يف الصالة آخرس وتشهده وقراءته القرتلبية األ :)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب، وخرب السكوين

  . مثله)عليه السالم(علي ، عن )٢(وروى اجلعفريات .)١(صبعهإشارته بإونه احتريك لس

 يخرس يؤداأل أن فاملراد باحلديث ، من ذلك عدم اخلصوصية للثالثة املذكورة املفهوم عرفاًفإن

  .صبعشارة اإلإ به مراداته ومقاصده من حتريك اللسان وييؤد عباداته القولية مبا

  :يبقى الكالم يف أمرين

                                                

  .١ ح من أبواب القراءة يف الصالة٥٩ الباب ٨٠١ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٧٠ ص:اجلعفريات) ٢(



١٨٢

خرس  األفإنذ ال دليل على ذلك، إخطار التكبري،  إور بالقلب هو النية الاملراد باخلطن إ :األول

خطار قائم مقام التلفظ عار عن اإل بأن  والقول،خطاريكلف باإل  الي من الناطق الذ تكليفاًأكثرليس 

قائم  ألنه  عنهم، فالقول بلزومهياملبسوط والتذكرة والذكرى والنهاية كما حك يف مهلهأالدليل، ولذا 

  .قام اللفظ، ممنوعم

 بأن خرونآال؟ قال مجع بذلك تبعاً للنص، وقال  أم صبعتكون باإل أن شارة جيبهل اإل: الثاىن

 إمنا و،التكبري غالباً إىل يشار ا صبع الاإلن إ :كشف اللثام يف صبع من باب املثال، ولذا قالذكر اإل

خرس اللفظية عبادات األ أن رواية ما تقدم من املفهوم من الفإن التوحيد، والظاهر الثاين إىل يشار ا

  .تؤدى كما تؤدى مراداته ومقاصده

ويشري بأصابعه وشفته وهلاته مع العجز عن حتريك نه اخرس حيرك لساأل: حكاماية األ يف قال

  .اللسان، انتهى

ذ هو إ وجهراً يف موارد اجلهر، ،خفاتموارد اإل يف خفاتاإخراج الصوت إمث الظاهر الواجب عليه 

 أن املستفاد من الرواية بعد ترتيلها على ما ذكرناه، كمانه ة، وألءامليسور من التكبري والذكر والقرا

املستفاد من  ألنه ذكار، يؤدى فيه التكبري، وكذلك يف سائر القراءات واأليالالزم مراعاة قدر الزمان الذ

  . املتقدمةدلةاأل

أنه ميسور حقيقة، ومن أنه فظ به؟ احتماالن، من ولو كان يعرف بعض احلروف فهل الواجب التل

  .أحوط األولكان وإن ،  وال يبعد الثاين،ليس مبيسور التكبري عرفاً



١٨٣

كذلك حال أنه  باملقدار املمكن، كما يأيت أن خرس يف وجوبحال األنه احال من يعقد لس مث إن

خرس ضرب اللسان على  األال جيب علىأنه  والظاهر لكن ليس عليه حتريك اللسان،نه امن قطع لس

ة وحنوها جيب ءالقرا يف خفاتاجلهر واإل إىل دليل على ذلك، وبالنسبة ذ الإقدر، وإن خمارج احلروف 

شارة إخرس، واأل إىل دليل على سقوطها بالنسبة ذ الإخفات وبالعكس، ال جيهر يف مقام اإل أن عليه

 يف أيتيرة مقامه، فما تقدم يف تكبريه شاتكبري الصحيح لقيام اإل يف  احلاليه خرس ركن كمااأل

  .شارتهإ



١٨٤

  .خرسشارة األإ يف حرام حىتحكم التكبريات املندوبة فيما ذكر حكم تكبرية اإل ـ ٨ ـ مسألة

  

 }خرسشارة األإ يف حرام حىتحكم التكبريات املندوبة فيما ذكر حكم تكبرية اإل ـ ٨ ـ مسألة{

   .حرامف تكبرية اإل ال جتب خبالينعم ه ، واملالكدلةحدة األلو

 إىل حرام، فهل هو كذلك بالنسبةشارة والعقد وحتريك اللسان مقدم لتكبرية اإلقلنا بكون اإلوإن 

 دليل على أزيد من ذلك وال ذ الإحتريك اللسان،  أو شارة اإليسائر التكبريات؟ الظاهر ال، بل تكف

  . فتأمل،املقام يف  قاعدة االحتياطيجتر



١٨٥

 القضاء بعد حوط واأل،قوى وصحت صالته على األ،سعة الوقت حىت ضاق أمث يف ك التعلمتر إذا  ـ٩ ـ مسألة

  .التعليم

  

 نعم يقع يف الكالم. كه الواجبلتر }سعة الوقت حىت ضاق أمث يف ترك التعلم إذا  ـ٩ ـ مسألة{

ى ترك الصالة علأنه  أو  الدالة على وجوب التعلم،دلةا واجبة شرعاً لألأمث على ترك املقدمة واإلأن 

مث يف تركه، وقد تقدم الكالم يف ذلك يف إ ال يجب العقلاوالو ،ي املقدمة وجوا عقل ألنالصحيحة،

ن، ملا ا املكلف به اآل أل}قوىوصحت صالته على األ{ التراب إىل باب من ترك املاء حىت اضطر

لصالة، والظاهر عدم  على عدم سقوط امجاعتسقط حبال، ولإل الصالة ال أن استفيد من النص من

مل يدرك متام املصلحة فالالزم تداركها، يرد أنه ببأمر جديد وهو غري معلوم، والقول  ألنه وجوب القضاء

كه ي من املصلحة بقدر ميكن تدارمعلوم، ولو سلم فكون الباق دراك يف هذا احلال غريعدم اإلن إ :عليه

شك وله جمال لالرباءة مع ا إىل ، هذا مضافاغري معلوم، ولو سلم فكون التدارك واجباً غري معلوم

  .لالستصحاب لتغري املوضوع بذهاب الوقت

 مث شك يف سقوط التكليف مبطلق ، االستصحاب فيما لو أدى صالة اجلمعة كذلكينعم جير

  .الصالة الشاملة للظهر

يفا داء والقضاء تكل الحتمال االستصحاب بعد كون األ} القضاء بعد التعلمحوطاأل{  لكن}و{

 خارجه، كما دل النص على ذلك يف باب الصيام يمل ميكن ففوإن  ، الوقتيأمكن ففن إ ،اًحداو

  مل تعلم الكفاية فيما أتى أنه بضميمة 



١٨٦

م صحة الصالة يف الوقت حكام وكشف االلتباس التصريح بعدبه يف الوقت، بل عن اية األ

  .بابيا كما عرفت، لكن الظاهر كون االحتياط استحهجوا خارجاملوجب لو



١٨٧

حرام فيكون اموع سبعة وتسمى تكبرية اإل إىل تيان بست تكبريات مضافاًيستحب اإل ـ ١٠ ـ مسألة

  بالتكبريات االفتتاحية

  

حرام فيكون اموع سبعة تكبرية اإل إىل تيان بست تكبريات مضافاًيستحب اإل ـ ١٠ ـ مسألة{

 يف  على ذلك، بل هو متواتري القطعمجاعة ا، وقد قام اإلالفتتاح الصال }وتسمى بالتكبريات االفتتاحية

  :كلمام، كما يدل عليه متواتر النصوص

الصالة  إىل  من التكبري يف التوجهيجيز أدىن ما:  قال)عليه السالم( جعفر عن أيبكصحيح زرارة، 

  .)١( وسبع أفضل،ة، وثالث، ومخسحداتكبرية و

كان يف  )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيبوصحيح ابن سنان، 

 مل حير احلسني )صلى اهللا عليه وآله( فكرب رسول اهللا ،)عليه السالم(انبه احلسني بن علي جىل إالصالة و

 بالتكبري، فلم يزل )عليه السالم( فلم حير احلسني )صلى اهللا عليه وآله(  مث كرب رسول اهللا،)عليه السالم(

التكبري فلم حير حىت كرب سبع  )عليه السالم( يكرب ويعاجل احلسني )صلى اهللا عليه وآله( سول اهللار

 فصارت :)عليه السالم( عبد اهللا أبو التكبري يف السابعة، فقال )عليه السالم( حار احلسنيأتكبريات ف

  .)٢(سنة

 ،ي أنفسهم مبظهر البشر العاد)عليهم السالم(ظهارهم إكان على سبيل التعليم وأنه خيفى  ال: أقول

  .بطنها يف  وهو) السالماعليه(مه أم كان يكلّ) السالمعليه (فاحلسني وإالّ 

                                                

  .٨ ححرام من تكبرية اإل١ الباب ٧١٤ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح٧لباب  ا٧٢١ ص:املصدر) ٢(



١٨٨

  حرامتعيني تكبرية اإل يف  وال يبعد التخيري،وجيوز االقتصار على اخلمس وعلى الثالث

  

 :)يه السالمعل(  فقال، االفتتاح:)عليه السالم(  عبد اهللاأليبقلت : وما رواه زيد الشحام قال

تكبرية جتزيك .فالسبع؟ قال: قلت :ذلك الفضل)تيةغريها من الروايات اآل إىل ،)١.  

بعض الروايات، بل الظاهر جواز  يف  كما تقدم}وجيوز االقتصار على اخلمس وعلى الثالث{

 أو جيوز ات حىت الليه الكالم ارتباطية التكبريإذ ال يفهم العرف امللقى إبست،  أو بأربع أو تيان باثننياإل

  .قليصح األ ال

تقدمي التكبريات ن اوبعن أو قالذكر املطلن اوبعن إالّ مل تشرعالسبع الزيادة على  أن  يفإشكالنعم ال 

  .املستحبة يف الصالة

أنت كربت يف أول إذا  :)عليه السالم( جعفر أبو قال: فعن التهذيب والفقيه، عن زرارة قال

 عن األولك التكبري أى وعشرين تكبرية مث نسيت التكبري كله ومل تكرب أجزحدإصالتك بعد االستفتاح ب

  .)٢(تكبري صالة كلها

 أن الظاهرن إ  لعدم االرتباطية كما تقدم يف تكبريات االفتتاح، كما،قل من ذلكوالظاهر جواز األ

ها احلكم وجوداً علة يدور مدار حكمة تشريع الفإنه ،  بالنسيان الستبعاد ذلك عرفاًاحلكم ليس خاصاً

  .وعدماً

  :  ففي املسألة أقوال}حرامتعيني تكبرية اإل يف وال يبعد التخيري{

                                                

  .٢ ح١ الباب ٧١٣ ص:املصدر) ١(

  .١ ححرام من تكبرية اإل٦ الباب ٧٢٠ ص٤ ج:الوسائل) ٢(



١٨٩

املشهور كما نص عليه مجاعة، بل بال خالف بني :  من التخيري، قال يف املستندما ذكره: األول

 مجاعبل اإل عليه، مجاع مؤذناً باإل،أصحابنا كما صرح به بعضهم، بل به قال أصحابنا كما يف املنتهى

 يستحب حرام من التكبريات السبع اليت خمري يف تعيني تكبري اإلياملصل أن :كما عن ظاهر الذكرى

  .، انتهى)١(التوجه ا

  . واملفاتيح، واختاره احلدائق والوايفي واجلزائري كما عن البهائ، هلاوىلاألتعيني : الثاين

  . والغنيةخرية هلا، كما عن املراسم والكايفتعيني األ: الثالث

خمتصره والذكرى  و واملصباحرخرية، كما عن املبسوط واالقتصافضلية جعلها األأالتخيري مع : الرابع

 يف سيأيت ما يف جعله املصنفوإن  ،الظاهر والروضة وروض اجلنان وشرح القواعد وغريهم، وهذا هو

  .أحوطكالمه 

ة منها، وقد استدل حداية وأيني كوا حباب السبع من دون تعت باسدلة األإطالقويدل على التخيري 

ذ إ، )٢()طالقومل أقف على هذا اإل(: ذا املستند واجلواهر وغريمها، ومنه يظهر ما يف قول املستمسك

ن إ  كالمهإطالق كان مقتضى ،ة منها الواجب ومل يعينهاحداو أن لو قال كرب سبعاً وعلمناأنه الظاهر 

   ما أعط سبعة دنانري لفقري: لو قال املوىلأنه ترى أال   منها يصح جعله،احداأتى و

                                                

  .٢١ س٣٢٥ ص١ ج:املستند) ١(

  .٧٤ ص٦ ج:املستمسك) ٢(



١٩٠

 كالمه جواز تعيني أي دينار إطالق من ف فهم العر،ديناراً من السبعة واجب ومل يعينهن إ :مث قال

  .لذلك الواجب

  هي الفريضة وهيالسابعة أن وأعلم :)عليه السالم( يخرية ما يف الرضوفضيلة األأكما يدل على 

ا حترمي الصالةتكبرية االفتتاح و)١( .فصلية، وعليه فال وجه لكالم كاشف اللثام حيث ا تصلح لألفإ

  .علة ـ فضله أو خرييعىن لتعني األ ـ أعرف لتعينه ال: قال

  . أيضاًاألولقد ظهر مما ذكرناه وجه القول : أقول

افتتحت إذا  :)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيب،  بصحيحة احلليب:فقد استدل له ،وأما القول الثاين

  .)٢(الصالة فارفع كفيك مث ابسطهما بسطا مث كرب ثالث تكبريات

 وليس يف »ذا أردت االفتتاحإ« املراد أن الظاهرن إ :حرام، وفيهبتكبرية اإل إالّ  االفتتاح ال يكونفإن

  ؟ تفتح الصالةيها هي اليتأحصل بالبعض فإذا أنه  و،بالبعض أو حيصل بالكلأنه الصحيحة 

 صالة املوافقة يالذى خياف اللصوص والسبع يصل :)عليه السالم( حة زرارة، قال أبوجعفروبصحي

يستقبل القبلة بأول تكبرية أنه منا دارت به دابته غري أالقبلة، ولكن  إىل  وال يدورـ: قال أن ىلـ إ مياًءإ

   .)٣(حني يتوجه

 يكان فهو بدووإن  ،ال انصراف نهإ :حرام، وفيهأول التكبريات هي تكبرية اإل أن  املنصرففإن

  حرام، يكون املوجه به هو لإل أن استحسانإالّ منشأه ليس 

                                                

  .٣٢ س٧ ص:فقه الرضا) ١(

  .٢٠ ححرام من تكبرية اإل١١ الباب ٩١ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٢(

  .٨ حن صالة اخلوف م٣الباب   ٤٨٤ ص٥ ج:الوسائل) ٣(



١٩١

  . يشرع به مستحباً كان ماوإن يكون املوجه به أول ما يشرع  أن ولكن من احملتمل

يف  دخل إذا  كان،جزهمأو وأمت الناس صالة )صلى اهللا عليه وآله( كان رسول اهللا: وباملرسل

  .)١(كرب بسم اهللا الرمحن الرحيمأاهللا : صالته قال

  .حرام من التكبريات لإلاألول أن ال داللة فيه على التعدد حىت يدل علىنه إ: وفيه

الرجل ينسى :  قلت)عليه السالم( حرام، عن الباقرة زرارة املتقدمة يف نسيان تكبرية اإلحوبصحي

  .خرهاآىل ، إ)٢(أول تكبرية من االفتتاح

  .ال بأس به :أنهب )عليه السالم( مامحرام، ولذا أجاب اإل نسيان غري اإلظاهرهان إ :وفيه

صلى اهللا عليه ( فافتتح رسول اهللا: قال فيها ،أيضاً )عليه السالم(  جعفرعن أيبوبصحيحة زرارة، 

 )صلى اهللا عليه وآله( تكبريه عاد فكرب  فلما مسع رسول اهللا،)عليه السالم( الصالة فكرب احلسني )وآله

عليه ( سبع تكبريات وكرب احلسني )صلى اهللا عليه وآله( حىت كرب رسول اهللا )عليه السالم( فكرب احلسني

  .)٣( فجرت السنة بذلك)السالم

  ا رادأ )صلى اهللا عليه وآله(  تكبريات رسول اهللا أن أوىلظاهرهن إ حيث

                                                

  .١٨ ححرام من تكبرية اإل١١ الباب ٩١ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .٨ ححرام من تكبرية اإل٢ الباب ٧١٧ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ ح٧ الباب ٧٢٢ ص:املصدر) ٣(



١٩٢

  حرام باجلميع ايضاً بل نية اإل،ىف أيتها شاء

  

راد متكني أو ، أ)عليه السالم( ا مترين احلسني )صلى اهللا عليه وآله(راد أنياً وثالثاً ثا حرام والعوداإل

  .الرواية السابقة يف  من التكبري كما)عليه السالم(احلسني 

 فجرت بذلك )عليه السالم( كما يدل عليه قوله ،تشريع السبع ذلك كان قبلن إ :والًأ :وفيه

  .السنة

  .يدل على تعينه حرام ال لإلوىلاألكون  )صلى اهللا عليه وآله( رادة الرسولإن إ :وثانياً

  ال)عليه السالم( احلسني أن حرام، حيث علمراد غري اإلأ )صلى اهللا عليه وآله( لعل الرسول: وثالثاً

تشييد مذهبه، لكن  يف  الفعل جممل، وقد بالغ احلدائقفإن ،يكررأن  )صلى اهللا عليه وآله( حيريه، فعليه

  . دم استقامة ذلك كما عرفتالظاهر ع

نعم يصلح  .عدم صالحية مثله لالستناد: ، وفيهيالرضو إىل استندأنه فك: ما القول الثالثأو

  .لالستحباب كما تقدم

 ى والعشرين كما تقدمحد من اإلأي يف  بل} أيتها شاءيف{ حرامإلجيعل تكبرية ان  أو اجلائز هإمناو

 تكبريات داخل الصالة ي هيحرام، اذ الباق لإلوىلاألكون  يف هاريبعد ظهو كان الوإن رواية زرارة، يف 

  . فتأمل، ا داخل الصالةيأيت أن يةفوهلا فاملناسبة العرأ يف قد وصيت

  :، ويستدل لذلك جبملة من الرواياتاألول ي كما عن الس}يضاًأحرام باجلميع بل نية اإل{

شئت وإن ة حداشئت ون إ رفتتحت فكباإذا  : قال)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيب بصري، أيبكخرب 

   ذلك جمز شئت سبعاً، وكلّوإن شئت مخساً وإن  ثالثاً



١٩٣

  .)١(ةحدابو الّإاً مل جتهر إمامكنت  إذا نكأعنك غري 

الصالة  إىل التوجه يف  من التكبرييدىن ما جيزأ:  قال)عليه السالم(  جعفرعن أيبوخرب زرارة، 

  .)٢(فضلأ تكبريات ومخس وسبع  وثالث،ةحداتكبرية و

. تكبرية جتزيك:  ذلك االفتتاح؟ فقال:)عليه السالم(  عبد اهللاأليبوصحيح زيد الشحام، قلت 

  .)٣(ذلك الفضل :)عليه السالم( بع؟ قالسفال: قلت

 وجتزيك ثالث ،ةحدا جتزيه تكبرية وماماإل:  قال)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيبوصحيح ابن سنان، 

  )٤(.كنت وحدك إذا ترسالم

، يافتتاح الصالة جتز يف ةحداالتكبرية الو :)عليه السالم(  جعفرعن أيبوصحيح حممد بن مسلم، 

  .)٥(فضل كلهأفضل، والسبع أوالثالث 

الصالة سبع  يف فتلك العلة يكرب لالفتتاح:  وفيه)عليه السالم(وخرب هشام بن احلكم، عن الكاظم 

  . كما صرح بذلك الفقيه اهلمداينيما اختاره الس يف هرةاظا فإ .)٦(تكبريات

  ذلك صريح  يف هو ظاهر بني ما نصوص الباب مان إ :املستمسك يف وقال

                                                

  .٣ ححرام من تكبرية اإل٧ الباب ٧٢١ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٩ ح٧٢٣ ص:املصدر) ٢(

  .٢ ح١ الباب ٧١٣ ص:املصدر) ٣(

  .١٤ ح من أبواب التكبري١١ الباب ٩٠ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٤(

  .١ ح٨٨ ص:املصدر) ٥(

  .٧ ححرام من تكبرية اإل٧ الباب ٧٢٣ ص٤ ج:الوسائل) ٦(



١٩٤

، بل هو ظاهر طائفة كبرية من قوى، وهذا هو األ)١(ب له فيتعني البناء عليهآغري  فيه وما هو

  .الروايات

  .)٢(لتكبري سبعاً واالفتتاح ثالثاجل ذلك صار اأفمن  :ةذينأففي رواية ابن 

  .)٣(واستفتاحها بسبع تكبريات: ذانا رواية ابن شويف

ىل  إ.)٤(مخس تكبريات وتقرأ أو مرة ثالثاً يف ما عليكم لو صليتم معهم فتكربوا: ي رواية الكشويف

  .غريها من الروايات

  :أموريرد على ذلك  وال

صحاب قالوا بذلك، األ أن مل يعلمنه إ: ى احتاد التكبري، وفيه علمجاعما ادعاه اجلواهر من اإل: األول

  .ةحداو أا  علىمجاع على الكفاية غري اإلمجاعة، واإلحدام يكتفون بالوأ املعلوم إمناو

اجلواب  يف عراض بعد ما ذكرناهاإلن إ :فيهوصحاب عن ظاهر هذه الروايات، عراض األإ: الثاين

  .غري مسلّم

 هذا النحو من التكاليفن إ :فيهو التدرجيية، موراأل يف كثرقل واألقل التخيري بني األيع النه إ: الثالث

 يتعلق بالطبيعة مبا ه إذا  الغرضفإنمصباح الفقيه،  يف حصاء كما اإلالشرعيات والعرفيات فوق حديف 

  شبهأما  وقةالتكلم واجللوس واملشي وسقي احلدي يف  تتحقق بالفرد الطويل والفرد القصري كماي، وهيه

                                                

  .٧٤ ص٦ ج:املستمسك) ١(

  .١٠ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٢(

  .٦ ححرام من تكبرية اإل٧ الباب ٧٢٢ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

  .٦ ح من صالة اجلماعة٤٦ الباب ٥٠٣ ص٦ ج:يث الشيعةجامع أحاد) ٤(



١٩٥

 والظاهر عدم اختصاص ،ها املبهم من غري تعينيأحد قصد االفتتاح بي وال يكف،خرية اختيار األحوطلكن األ

  مجيع يف اليومية، بل تستحب يف استحباا

  

جاء املكلف بالفرد القصري كان ا ذإأنه اً به، كما أمورذا جاء املكلف بالفرد الطويل كان كله مإف

  .يضاًأ للمكف به مؤدياً

 مانعة عن محل ما دلّ على التخيري على وجوب ،فضلأالسبع  أن ي الدالة هدلةألان إ :الرابع

 من السبع فقط، وىلاألاالفتتاح يكون ب أن يصلح قرينة على فضل الأالسبع  جمرد كونن إ :فضل، وفيهاأل

 ما زاد على شاء جعلوإن  ، الواجبيفضل فردأخذ بأ  شاء جعل السبع لالفتتاح وقدفإنوعليه 

 )بل نية اخل(، )خلإوال يبعد  (:راد ذلك بقوليهأ، وكأن املصنف اخلمس مستحباً أو ة، والثالث،حداالو

  .خيفى كما ال ،األول مقابل القول يفقول السوإالّ 

 يف ة فتوهم التناقضحداحرام بوراد اإلأ إذا  فهو فيما}خرية اختيار األحوطلكن األ{ :ما قولهأ

  . غري واردكالم املصنف

  كل شيء هوفإنخارجية له،  ذ املبهم الإ }ها املبهم من غري تعينيأحد قصد االفتتاح بيوال يكف{

  .غريه أو هوأنه  هو، ال

غريه  إىل خري،ألا أو األولفضل عند اهللا من ألهو ا يقع ما أن يينو بأن التعيني يف مجالنعم يصح اإل

  .ام، كما هو واضحمجال غري اإل اإلفإنمجال النية، إمن وجوه 

  مجيع يف والظاهر عدم اختصاص استحباا يف اليومية، بل تستحب{



١٩٦

ول ركعة من صالة أ كل صالة واجبة، ويختصاص بسبعة مواضع وهواجبة واملندوبة، ورمبا يقال باالالصلوات ال

  ولوأول ركعة من نافلة الظهر، أ ومفرد الوتر، و،الليل

  

لعله املشهور بني املتأخرين، ويدل : اجلواهر يف ، بلحداكما عن غري و }الصلوات الواجبة واملندوبة

  : مجلة من النصوصإطالقعليه 

 والثالث يافتتاح الصالة جتز يف ةحداالتكبرية الو :)عليه السالم(  ابن مسلم، عن الباقرما رواهمثل 

  .)١(فضل كلهأفضل والسبع أ

ة وثالث حداالتوجه تكبرية و يف  من التكبرييزدىن ما جيأ: )عليه السالم(ورواية زرارة، عنه 

  .ىل غريمها من الروايات املتقدمة إ.)٢(فضلأحسن وسبع أتكبريات 

 ما علم يف الإحكام كل األ يف حلاق النوافل بالفرائضإ ي املقامطالقمقتضى اإل إىل أن ضافههذا باإل

 من )حممدياته(  عن السيد ىف كانت مستحبة، فما)عليه السالم( صالة احلسني أن ىلإروجه، وخب

خصوص اليومية  أو خصوص الفريضة، إىل التخصيص بالفرائض، وما عن احلدائق من دعوى االنصراف

  .حمل منع

باالختصاص بسبعة { مجلة من كتبه يف والعالمة  وسالري والقائل الشيخان والقاض}ورمبا يقال{

ول ركعة من أ و، ومفردة الوتر،ليلول ركعة من صالة الأ كل صالة واجبة، ويوه{  فقط}مواضع

  ولأ و،ول ركعة من نافلة املغربأ و،نافلة الظهر

                                                

  .١٠ح ... من كيفية الصالة٨ الباب ٦٦ ص٢ ج:التهذيب) ١(

  .٨ ححرام من تكبرية اإل١ الباب ٧١٤ ص٤ ج:الوسائل) ٢(



١٩٧

  .هذه املواضع يف كدهاأراد تأحرام والوترية، ولعل القائل ول ركعة من صالة اإلأ وركعة من نافلة املغرب

  

ه ذكر  وعن ابن بابوي}والوترية{ حرام بالشفع لكن سالر أبدل صالة اإل}حرامركعة من صالة اإل

  .رسالته يف ، وعدم ذكر الوتريةوىلاألالستة 

مستند لالختصاص بعد كون املطلقات تدل  ال ألنه }هذه املواضع يف كدهاأراد تأولعل القائل {

  .عمعلى األ

ست صلوات  يف من السنة املوجبةفإنه مث افتتح بالصالة وتوجه بعد التكبري : يالفقه الرضو يف نعم

 ول ركعة من ركعيتأول ركعة من نوافل املغرب وأالليل واملفردة من الوتر وول ركعة من صالة أوهي 

خيفى ما فيه من  وال. )١(ول ركعة من ركعات الفرائضأحرام و اإلول ركعة من ركعيتأالزوال و

  .سقط الوتريةأأنه مجال مع اإل

ول أ يف  والتكبريثالثة مواطن بالتوجه يف افتتح :)عليه السالم(  جعفرعن أيبوعن فالح السائل، 

تكرب تكبريتني لكل  أن الزوال وصالة الليل ومفردة الوتر، وقد جيزيك فيها سوى ذلك من التطوع

  .)٢(ركعة

فضلية كما بد من محلهما على األ داللة هاتني الروايتني، ال يف حال فعلى تقدير التماميةأي وعلى 

  . عنهايهو ظاهر عبارة املقنعة على ما حك

   مامهذه التكبريات لإل يف خفاتجيوز كل من اجلهر واإله نإمث الظاهر 

                                                

  .٨ س١٣ ص:فقه الرضا) ١(

  .١٣٠ ص:فالح السائل) ٢(



١٩٨

بصري، عن  أبو ة فقط، ملا رواهحدابتكبرية و إالّ جيهر أن مام لإلوىلاألكان وإن واملأموم واملفرد 

شئت وإن  ،شئت ثالثاوإن ة، حداشئت ون إ افتتحت الصالة فكربإذا  : قال)عليه السالم( الصادق

  .)١(بتكبرية إالّ  مل جتهراًإمامكنت  إذا نكأعنك غري  كل ذلك جمز ف،شئت سبعاوإن  ،مخساً

ة جتهر حداتكرب و أن جيزيكفإنه  اًإمامكنت وإن  :)عليه السالم( ، عن الصادق رواية احلليبويف

  .)٢(فيها وتستر ستا

 ولعل وجه ذلك عدم. )٣(ة جتهر فيها وتستر الستةحدااً فكرب وإمامذا كنت إف: يويف الرضو

كانت  إذا ماأيعقد ا،  أن  جاز للمأموموىلاألحرام كانت تكبرية اإلن إفإنه التشويش على املأموم، 

كرب إذا  إالّ الصالة يف  بعدمامذ مل يدخل اإلإ، مامحيرم اإل إىل أن لزم صرب املأموماألخرية حرام تكبرية اإل

  .حراملإل

يها أيكرب بعد  أن  ولذا جيوز للمأموم،وهلاأمن الصالة  يف حرام دخل بكلها اإلمامقصد اإل إذا نعم

  .شاء

 أن  ملا تقدم من، منها فقطحداوع ركناً ال ومحرام يكون اقصد بكلها اإلإذا نه إمث الظاهر 

  .اهأحدطاعة تكون حينئذ باموع كاخلط الطويل، لكن على هذا يشكل البطالن ببطالن اإل

                                                

  .٣ ححرام من أبواب تكبرية اإل٧ الباب ٧٢١ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .١ ححرام من أبواب تكبرية اإل١٢ الباب ٧٣٠ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .١٠ س٩ ص:فقه الرضا) ٣(



١٩٩

، ملا رواه ماماإل إىل  املتعدد بالنسبةدو احلاجة وحنوه مل يتأككان يف املأمومني ذإذا نه إمث الظاهر 

 معك  ألنةحداتك تكبرية وأجزأاً إمامكنت إذا  : قال)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيبمعاوية بن عمار، 

  .)١(ذا احلاجة والضعيف والكبري

                                                

  .١ ح٣١ الباب ٣٣٣ ص:علل الشرائع) ١(



٢٠٠

احتماالت بل  ـ الثالث أو اخلمس أو أتى بالسبع إذا  ـ حرامإل تعيني تكبرية امسألةملا كان يف  ـ ١١ـ  مسألة

مراعاة االحتياط  و ملن أراد إحراز مجيع االحتماالتوىلاأل ف،اجلميع و،التخيري و،تعيني األخري و،األول تعيني :قوالأ

فهو وإالّ  ،يعني يف قلبه ما شاء و،كان احلكم هو التخيري فاالفتتاح هو كذان إأنه  يأيت ا بقصد أن من مجيع اجلهات

  .اجلميع أو األخري أو األول عند اهللا من ما

  

الثالث  أو اخلمس أو أتى بالسبع إذا   تعيني تكبرية اإلحراممسألةملا كان يف  ـ ١١ـ  مسألة{

واجلميع { يها شاءأ بني }خري، والتخيري، وتعيني األاألولتعيني { كما تقدم من }قوالأاحتماالت بل 

فضل أ } ا بقصديأيت أن  االحتياط من مجيع اجلهاتةت ومراعاحراز مجيع االحتماالإراد أ ملن وىلفاأل

 وهذا ، كافيلمجاالقصد اإل أن الواقع، وقد سبق إىل شارةإمجالياً إ وهذا يكون قصداً ،ما يريده اهللا تعاىل

 قلبه ما يف  ويعني،خيري فاالفتتاح هو كذاتكان احلكم هو الن إأنه { بقصد: هو مراد املصنف بقوله

 }اجلميع أو خرياأل أو األولفهو ما عند اهللا من {  يكن احلكم ختيرياً}الّإو{ غريه أو األول  من}شاء

مكان العلم إينافيه كون قصده تقديرياً لالكتفاء به يف العبادة وال سيما مع عدم  وال(: املستمسك يف قال

  .)١()احلقيقي بالتقدير

  أنه هذا مع (:  بقولهيومما ذكرنا يظهر ما يف تعليق السيد الربوجرد: أقول

                                                

  .٧٩ ص٦ ج:املستمسك) ١(



٢٠١

الظاهر امتناع (: هما يف تعليقة السيد اجلمال بقول و.)١()قوى باطل على األشيءليس من احتياط يف 

  .)ةحدااجلمع بني هذه االحتماالت يف صالة و

                                                

  .٤٦ ص:تعليقة السيد الربوجردي على العروة) ١(



٢٠٢

م الله :يأيت بالثالث مث يقول أن لكن األفضل،  من غري فصل بالدعاءجيوز اإلتيان بالسبع والًء ـ ١٢ ـ مسألة

  مث يأيت باثنتنينتأ إالّ ال يغفر الذنوبنه إظلمت نفسي فاغفر يل ذنيب إين نت سبحانك أ إالّ لهإنت امللك احلق ال أ

  سبحانك،إليك إالّ  ال ملجأ منك،املهدي من هديت و،ليكإالشر ليس  و،اخلري يف يديك وسعديك ولبيك :يقولو

   تباركت،حنانيكو

  

 ،خالف  والإشكالبال  } من غري فصل بالدعاءبالسبع والًءجيوز اإلتيان  ـ ١٢ ـ مسألة{

عليه ( جعفر أبا ففي موثقة زرارة، رأيت:  النصوص مجلة من الروايات إىل إطالقباإلضافةويقتضيه 

  .)١(استفتح الصالة بسبع تكبريات والًء ـ  مسعته:قال أو  ـ)السالم

ة وجتزيك ثالث حدا تكبرية وه جتزيماماإل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيبويف رواية ابن سنان، 

  .)٢(ذ كنت وحدكإ مترسالً

إذا  :)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب،  مبا يف صحيح احلليب} بالثالث مث يقوليأيت أن فضللكن األ{

نت امللك احلق أاللهم { :افتتحت الصالة فارفع كفيك مث ابسطهما بسطاً مث كرب ثالث تكبريات، مث قل

 باثنتني مث يأيت .نت أالّإيغفر الذنوب  النه إ  ذنيبيل  فاغفريظلمت نفسإين نت سبحانك أ إالّ له إال

 ،ليكإ واخلري يف يديك والشر ليس ،لبيك وسعديك{ :تني مث قلمث كرب تكبري ـ ويف النص ـ }ويقول

   تباركت ،ليك سبحانك وحنانيك إالّإ منك أملج  من هديت اليهدوامل

                                                

  .٨ح ... يف كيفية الصالة١٥ الباب ٢٨٧ ص٢ ج:التهذيب) ١(

  .٦ ح:املصدر) ٢(



٢٠٣

 عامل ،األرض وواتاهت وجهي للذي فطر السموج :يقول و مث يأيت باثنتنيسبحانك رب البيت ،تعاليتو

  ال شريك له،ممايت هللا رب العاملني وحمياي ونسكي وصاليتن إ ،ما أنا من املشركني و مسلماًحنيفاً ،الشهادة والغيب

  .سورة احلمد والستعاذة يشرع يف ا مثأنا من املسلمني ومرتبذلك أُو

عليك  و،بك آمنت و،مرضاتك ابتغيت و،اللهم إليك توجهت :يقول قبل التكبرياتأن : أيضاًيستحب و

  .ذ هديتينإال تزغ قليب بعد  و،ثبتين على دينك و،افتح قليب لذكرك و،آل حممد و على حممد صلّ،توكلت

  

 :ريتني، مث تقولويف النص مث تكرب تكب} : ويقول باثنتنيمث يأيت، ، سبحانك رب البيتوتعاليت{

}نا من أالشهادة حنيفاً مسلماً وما و عامل الغيب ،رض فطر السماوات واألي للذيهت وجهوج

مرت وأنا من  وبذلك أُ، ال شريك له، ونسكي حمياي وممايت هللا رب العاملنيصاليتن إ ،املشركني

طان الرجيم مث اقرأ فاحتة مث تعوذ من الشي :ويف النص . مث يشرع يف االستعاذة وسورة احلمد}املسلمني

  .)١(الكتاب

 ،ليك توجهتإاللهم { )٢(: ما عن مفتاح الفالح}يقول قبل التكبرياتأيضاً أن ويستحب {

 ، وثبتين لذكرك وافتح قليب،ل حممدآ صل على حممد و،كلت، وعليك تومنتآ وبك ،ومرضاتك ابتغيت

  يتينإذ هد بعد تزغ قليب على دينك، وال

                                                

  .٣٣ س١٦٨ ص: يف املعتربكما) ١(

  .١٥ ص:مصباح الكفعمي: انظر) ٢(



٢٠٤

  .نك أنت الوهابإ ،رمحةهب يل من لدنك و

 بلغ ،الصالة القائمة و،اللهم رب هذه الدعوة التامة: حرامإل قبل تكبرية اقامةإلايقول بعدأيضاً أن يستحب و

مبحمد رسول اهللا  و،باهللا أستنجح و، باهللا أستفتح،الفضيلة والفضل والوسيلة و الدرجة)صلى اهللا عليه وآله( حممداً

من  وخرةاآل و يف الدنيا وجيهاًاجعلين م عندك وآل حممد و اللهم صل على حممد،وجهأت )لهآ واهللا عليهصلى (

  .املقربني

  

مل جيده يف الوسائل نه إل: املستمسك يف قال }نك أنت الوهابإ ، من لدنك رمحةوهب يل

 وثوابك ،ومرضاتك طلبت« :وجده يف مفتاح الفالح، لكنه قالنه إواملستدرك واجلواهر واحلدائق، و

  .)١(»... اللهم صل،كلت، وعليك توابتغيت

عدم تعليق السادة ابن العم وغريه على  ماأحاديث الشيعة، أيف جامع أيضاً مل اجده إين و: أقول

  .خذون بقاعدة التسامحأم غالباً ي أل،املوضع فال داللة فيه

عليه ( ران، عن الرضاجنأيب  ابن ما رواه }حرام قبل تكبرية اإلقامةيقول بعد اإلأيضاً أن ويستحب {

الدرجة  )صلى اهللا عليه وآله(  بلغ حممداً، والصالة القائمة،اللهم رب هذه الدعوة التامة{ :)السالم

 )صلى اهللا عليه وعليهم(حمد رسول اهللا  ومب،والوسيلة والفضل والفضيلة، باهللا استفتح وباهللا استنجح

 )٢(}خرة ومن املقربني يف الدنيا واآلعندك وجيهاً م واجعلين ل حممد،آ على حممد وتوجه، اللهم صلّأ

  جيزيك يف الصالة من الكالم:  قال)عليه السالم(  جعفرعن أيبما رواه زرارة، و

                                                

  .٨٠ ص٦ ج:املستمسك) ١(

  .١٥٥ ص:فالح السائل) ٢(



٢٠٥

  أنت احملسن،يتجاوز عن املسيء أن قد أمرت احملسن و،ء ييا حمسن قد أتاك املس :حرامإليقول بعد تكبرية ان أو

  ، جتاوز عن قبيح ما تعلم مين و،آل حممد و صل على حممد،آل حممد و حبق حممد،ء يأنا املسو

  

براهيم حنيفا إرض على ملة  فطر السماوات واألي للذيوجهت وجه: تقول أن اهللا إىل يف التوجه

شريك له وبذلك   هللا رب العاملني ال وممايتي وحمياي ونسكصاليتن إ ،نا من املشركنيأما  ومسلماً

  .)١(ةحداجيزيك تكبرية وو. نا من املسلمنيأمرت وأُ

يتجاوز عن  أن قد أمرت احملسن و،ء ييا حمسن قد أتاك املس :حرامإليقول بعد تكبرية اأن و{

جتاوز عن قبيح ما  و،آل حممد و صل على حممد،آل حممد و حبق حممد،ء يأنا املس و أنت احملسن،املسيء

من أقام الصالة وقال : صحابه يقول أل)معليه السال(املومني  كان أمري:  السائلفعن فالح ،}تعلم مين

يامالئكىت أشهدوا  :يقول اهللا تعاىل  ـباختالف يسري خر الدعاءآىل ـ إ حمسن يا: حيرم ويكرب أن قبل

  . )٢(هل تبعاتهأرضيت عنه أقد عفوت عنه وأين 

خر آىل إـ   يا حمسن: الدعاء عقيب السادسة بقولهيورو:  يف شرح النفلية قالوعن الشهيد الثاين

 ربنا وتقيل ، مقيم الصالة ومن ذرييترب اجعلين: يقولأنه أيضاً وورد :  قال ـباختالف يسري، الدعاء

  .)٣( ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلسابيل دعاء، ربنا اغفر

                                                

  .١٣ ح... يف كيفية الصالة٨الباب  ٦٧ ص٢ ج:التهذيب) ١(

  .١٥٥ ص:فالح السائل) ٢(

  .٧ و٦ح حرام  من أبواب تكبرية اإل٦ الباب ٢٧١ ص١ ج:واحلديث يف املستدرك. ٤١اآلية : براهيمإسورة ) ٣(



٢٠٦

يستحب فإنه  دون الست، هحرام على وجه يسمع من خلفجيهر بتكبرية اإل أن ماميستحب لإل ـ ١٣ ـ مسألة

  .خفات ااإل

  

كما تقدم  }هحرام على وجه يسمع من خلفجيهر بتكبرية اإل أن ماميستحب لإل ـ ١٣ ـ مسألة{

 بصري وغريها، ومحل هذه  خلرب أيب}خفات ايستحب اإلفإنه دون الست، {  بصري وغريهايف رواية أيب

رب معارض يوجب فال خوإالّ ين ليس بواجب، األمركال   أن علىمجاعالروايات على االستحباب لإل

  .محل الروايات على االستحباب

يبعد  خفات كحاهلما يف سائر الصالة، هذا لكن الاإلواملنفرد فحاهلما يف اجلهر و أما املأموم

لتعليم  )صلى اهللا عليه وآله( قصة تكبري النيب يف  كما،قصد التعليم إذا  يف كلهاماماستحباب اجلهر لإل

  .)١()عليه السالم(  احلسنيماماإل

                                                

  .داية املسألة العاشرةب ذكرها يف مر) ١(



٢٠٧

  يستحب رفع اليدين بالتكبري ـ ١٤ ـ مسألة

  

غري  ادعاه اًإمجاع وال خالف، بل إشكال بال }يستحب رفع اليدين بالتكبري ـ ١٤ ـ مسألة{

 على ذلك، لكن فيه ما عرفت مجاع، لكن عن االنتصار وجوبه يف مجيع تكبريات الصالة مدعياً اإلحداو

جب محل النصوص الظاهرة يف الوجوب على الندب،  أوي على خالفه، وهذا هو الذمجاعاإل أن من

  .مجلة من القرائن إىل باإلضافة

الصالة فكربت فارفع يديك وال  إىل قمتإذا  :وكيف كان فيدل على الرجحان صحيح زرارة

  .)١( حيال خديكيذنيك أأبكفيك  جتاوز

هو رفع يديك : ل قا)٢(»فصل لربك واحنر« :قولهيف ) عليه السالم(  عن الصادق،بانأوصحيح 

  .)٣(حذاء وجهك

فصل « :)صلى اهللا عليه وآله( ملا نزلت على النيب:  قال)عليه السالم(علي صبغ، عن وخرب األ

 )صلى اهللا عليه وآله( حممد يا: ؟ قال ا ريب أمرينجربئيل ما هذه النحرية اليت يا: قال »لربك واحنر

  .)٤( يف الصالةييدليست حنرية ولكنها رفع األ

  .)٥( عند كل تكبريةييدزينة الصالة رفع األوإن  ،لكل شيء زينةوإن : ويف رواية جممع البيان

                                                

  .٢ ححرام من تكبرية اإل١٠ الباب ٧٢٨ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٢اآلية : سورة الكوثر) ٢(

  .٣ ححرام يف تكبرية اإل٩ الباب ٧٢٥ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

  .١٣ ححرام يف تكبرية اإل٩ الباب ٧٢٧ ص٤ ج:الوسائل) ٤(

  .١٤ ح:املصدر) ٥(



٢٠٨

  ذننيىل األإ

  

ىل غريها من  إ.)١(رفعك يديك يف الصالة زينها:  قال)عليه السالم( وعن زرارة،عن الصادق

  .الروايات الكثرية

 ،ضرب من االبتهال والتبتل والتضرعأنه بوزينة، أنه ب التعليل اًومن الشواهد على كون ذلك مستحب

  .كما يف بعض الروايات ، متضرعاً مبتهالًيكون العبد يف وقت ذكره له متبتالً أن فأحب اهللا عزوجل

يرفع يده يف  أن مامعلى اإل:  قال)عليهما السالم( بن جعفر، عن أخيه يصحيحة عل إىل مضافاً

 ذلك يوجب محل الروايات السابقة على فإن .)٢(الةيرفع يده يف الص أن  وليس على غريه،الصالة

  على عدم الفصل، أما احتمال احلدائقمجاع فلإلمام فواضح، وأما يف اإلماماالستحباب، أما يف غري اإل

  .خالف الظاهرنه إ : ففيه،املراد برفع اليد يف الصحيحة القنوتأن 

سكايف  فقول اإل، وسائر التكبرياتحرامبني تكبرية اإل فرق يف االستحباب املذكور اله مث إن

  .وجه له بالوجوب عند االفتتاح دون سائر التكبريات ال

 كما هو الظاهر من حماذاة شيئني، وهذا ،األذانس وصابع رؤس اإلو رؤذيحتا بأن }نيذنىل األإ{

خالف ، لكنه األذانصابع لشحمة  األةقال مبحاذا هو الذى اختاره مصباح الفقيه، خالفاً للجواهر حيث

  .همظواهر

 أقرب، ويدل على ذلك األول، لكن األذانشحمة  إىل الرفع بأن خرآنعم صرح القواعد وبعض 

  : قال)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيب بصري،  أيبةرواي

                                                

  .٢٦ ح من أبواب التكبري٤ الباب ١٠٥ ص٥ ج:امع أحاديث الشيعةج) ١(

  .٩ ح...  يف كيفية الصالة١٥ الباب ٢٨٧ ص٢ ج:التهذيب) ٢(



٢٠٩

ذنيكأذا افتتحت الصالة فكربت فال جتاوز إ)١( .  

  .)٢(ذنيكأوارفع يديك حبذاء  :يويف الرضو

 قمت يف الصالة فكربت فارفع يديك والإذا  : قال)عليه السالم(  جعفريبعن أ ،ويف رواية زرارة

  .)٣( حيال خديكيجتاوز بكفيك أذنيك أ

 وقد رفع ييصل مر برجل )صلى اهللا عليه وآله( النيبن إ :)عليه السالم( عن علي يوعن املعترب، رو

لكنه  ،)٤( خيل مشسذانآا أكسهم و يرفعون أيديهم فرق رؤيل أرى قوماً ما: يديه فرق رأسه فقال

  .رادته حال التكبريإظهر كان األوإن يراد يف القنوت،  أن حيتمل

حنرك وال جتاوز بكفيك أذنيك حيال خديك مث  إىل وارفع يديك بالتكبري: ويف مرسلة الفقيه

  .)٥(طاً وكربسأبسطهما ب

ا مرسلهأ أذنيه مث  شحميت مسبحتيه حىت بلغتا)عليه السالم(ورفع :  محزةلكن يف رواية أيب

  .عداه ليس مستحباً ما أن يدل على لكنه ال .)٦(بالتكبري

 فال ميكن )٧(اميك حذاء أذنيكإوارفع يديك حبذاء أذنيك وال جتاوزها ب: يوأما ما يف الرضو

 يف النص بالعدم إىل باإلضافةجممع على خالفه،  ألنه ،ذاناآلصابع عن خذ بظاهره مما يوجب رفع األاأل

  .سبق من الروايات بعض ما

                                                

  .٢٤ س١٦٩ ص:املعترب) ١(

  .٩ س٧ ص:فقه الرضا) ٢(

  .٢ ححرام من أبواب تكبرية اإل١٠ الباب ٧٢٨ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

  .١٧٩ ص: ويف الذكرى،٢٩٦ ص١ ج: ورواه يف املنتهى،١٦٩ ص:املعترب) ٤(

  . يف وصف الصالة٤٥ الباب ١٩٨ ص١ ج:الفقيه) ٥(

  .٤ ح من أبواب أحكام املساجد٣٧ الباب ٢٣٥ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٦(

  .٩ س٧ص: فقه الرضا) ٧(



٢١٠

  النحر أو إىل حيال الوجه إىل أو

  

  .كما تقدم بعضها ،، ويف مجلة من الرواياتحدا كما ذكره غري و}حيال الوجه إىل أو{

 يرفع يديه حيال وجهه حني ي يصل)عليه السالم( عبد اهللا أبا رأيت: ويف صحيح ابن سنان

  .)١(استفتح

  .)٢(بلغ أذنيهتحىت كاد ديه يرفع : صحيحة صفوان ويف

  .)٣(هو رفع يديك حذاء وجهك: ويف خرب االحتجاج

  .)٤(استقبل بيديه حذاء وجهه: ويف خرب مجيل

 ، الوجهمامأخط عرض، كما يشمل كون اليد  يف احلذاء يشمل كون الوجه واليدين أن والظاهر

ذ ذلك ينايف ما تقدم من عدم رفع إخر الوجه من فوق، آ يصبع حتاذليس املراد كون اإل أن لكن الظاهر

املكروه الرفع ن إ يقال إالّ أن خر الوجه، اللهمآخفص من أ غالبا ذاناآلخر آ فإن، ذاناآل من أكثراليد 

  . فتأمل،ذانام لآل اإلةاذاح مب: ولذا قال يف الرضوى،عن الرأس كاخليل الشمس

  :لنصوص ويشهد له مجلة من ا، كما عن الصدوق وغريه}النحر إىل أو{

  .)٥(النحر يف الصالة إىل ارفع يديك :)عليه السالم( كاملرسل عن علي

                                                

  .٣ ححرام يف تكبرية اإل٩ الباب ٧٢٥ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح:املصدر) ٢(

  .٣ س٢٥٣ ص٣٠ اجلزء ٦ الد :نظر جممع البيانا) ٣(

  .١٧ ححرام يف تكبرية اإل٩ الباب ٧٢٨ ص٤ ج:الوسائل) ٤(

  .١٥ ححرام يف تكبرية اإل٩ الباب ٧٢٨ ص٤ج :الوسائل) ٥(



٢١١

  رسلهماأذا انتهى التكبري والرفع إ بابتدائه ومنتهياً بانتهائه، فمبتدأً

  

 حني افتتح الصالة يرفع يديه أسفل من )عليه السالم(عبد اهللا  أبا رأيت: وصحيح معاوية بن عمار

ـ  بيمع ابتداء الرفع وينته »اهللا« لفأ بأيبتد بأن } بابتدائه ومنتهياً بانتهائهمبتدءاً{ .)١( وجهه قليال

  .انتهاء حالة الرفع إىل أكرب، مع وصول اليد »راء«

، بل عن  من الفقهاءحداالشهرة غري و إىل  نسب هذه الكيفية}سلهمارأذا انتهى التكبري والرفع إف{

لفاظ الروايات من التعبري أ عليه، ويدل عليه ما وقع يف مجاعباإل مشعرين ،رب واملنتهى هو قول علمائناتاملع

كما وردت هذه العبارات  ـ كربتإذا  أو ،عند كل تكبرية أو ،بالتكبري أو بلفظ رفع اليدين بالتكبري،

حمله،  الرفع بالتكبري يف غري ص يفن  الأنه احلدائق على املشهور ب أن إشكالومنه يظهر ، ـيف النصوص

، عن ذانا، ومراده رواية العلل والعيون املروية عن الفضل بن ش)٢(النص موجودن إ : يف اجلواهرولذا قال

  .، احلديث)٣( رفع اليدين ضرب من االبتهال ألن يرفع اليدان بالتكبريإمنا:  قال)عليه السالم(الرضا 

ن التكبري بعد يكو أن مقتضى اقتران الرفع بالتكبرين إ( : املستمسك بقوله أن إشكالكما يظهر

  مثل اشرب» ارفع بالتكبري« فإن ، غري وارد)٤()انتهاء الرفع

                                                

  .٢ حفتهاص يف كيفية الصالة و٨ الباب ٦٥ ص٢ ج:التهذيب) ١(

  .٢٣٤ ص٩ ج:اجلواهر) ٢(

 يف تكبرية ٩ الباب ٧٢٧ ص٤ ج:ورواه يف الوسائل .ية الطبعة احلجر٢٥٧ ص:والعيون.  الطبعة احلجرية٩٨ ص:علل الشرائع) ٣(

  .١١ ححراماإل

  .٨٥ ص٦ ج:املستمسك) ٤(



٢١٢

  ذلك، يف وال فرق بني الواجب منه واملستحب

  

 يصدق عليهأنه  اليد بعد انتهاء الرفع مرفوعة، ال فإناما،  اقتراملاء بالعسل، حيث يدل على لزوم

  .رفوعية بعد انتهاء احلركةذ الظاهر من رفع احلركة الرفعية ال حالة املإ ،)رفعها(

  .بعد انتهاء الوضع أو ظاهر بعض النصوص كون التكبري بعد انتهاء الرفع بأن نعم رمبا يقال

افتتحت الصالة فارفع كفيك مث أبسطهما إذا  : يف صحيحة احلليب)عليه السالم(  هو قولهاألولف

  )١(.تكبريات  مث كرب ثالثابسط

  . )٢(أقمت الصالة فكربت فارفع يديكإذا  : يف صحيحة زرارة)عليه السالم( هو قوله: الثاين

 الترتيب كما ال  يف صحيحة احلليبمثمل يقصد بلفظة أنه  من لكن يف ذلك ما قاله الفقيه اهلمداين

  .مل يقصد الترتيب بالعكس من لفظة الفاء يف صحيحة زرارةأنه خيفى على من تدبر فيها، كما 

 ي فال يلزم االنطباق الذ،الرفع حالة التكبري يف اجلملة رادةإن غري املستبعد مأنه خيفى  هذا ولكن ال

بالعكس، فاملراد املقارنة  أو كان هذا مقدماً على ذاكوإن ذكره يف املنت، بل يكون رفع وتكبري متقارنني 

  .قوى وهذا هو األ،العرفية، كما صرح به اجلواهر وغريه

  دلة األطالق إلإشكال بال }يف ذلك بني الواجب منه واملستجب قوال فر{

                                                

  .١ ححرام يف تكبرية اإل٨ الباب ٧٢٣ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح٩ الباب ٧٢٨ ص:املصدر) ٢(



٢١٣

  .ذننييتجاوز ما األ الوىل أن األو

  ام واخلنصرصابعهما حىت اإلأ ضم ينعم ينبغ

  

 يقدمة من النهت بل يكره ذلك كما ورد يف بعض الروايات امل}ذننييتجاوز ما األ الوىل أن األو{

  .عنه

  احلسنعن أيب يف أصله، ياه زيد النرس ملا رو}ام واخلنصر ضم أصابعهما حىت اإلينعم ينبغ{

صابع ما قبالة وجهه كما هي ملتزق األهمث يكرب ويرفع ـ: قال أن ىلـ إ يه يصلآرأنه  )عليه السالم(

وهذا كاف يف احلكم باالستحباب، ويؤيده مرسل الذكرى  .)١(كذا يف جامع أحاديث الشيعة، فيسجد

 للمفيد يس تبعاًر، واختاره ابن ادأوىلام قوالن وفوقه إلصابع مضمومة، ويف اولتكن اإل: قالنه إحيث 

  .، انتهى)٢(وابن الرباج، وكل ذلك منصوص

 : ـكما يف املعترب واملنتهى وغريمها ـ التسامح بعد فتوى املشهور حيث قالواأيضاً بل ويؤيده 

  .صابعويستحب ضم األ

لزق أصابع يديه أكرب يف الصالة إذا ه نإ :)عليه السالم(  احلسنعن أيب، ينعم يف رواية زيد النرس

ها وخرج بينها وبني اخلنصر وال وجه لرميه بالشذوذ، خصوصاً يف ي تلام والسبابة والوسطى واليتاإل

خذ بظاهره من باب  يف األإشكالال :  اليت هي موضع التسامح، ولذا قال الفقيه اهلمداينتاملستحبا

  .التسامح

                                                

  .٢١ ح١٠٤ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .١٧ س١٧٩ ص:الذكرى) ٢(



٢١٤

  .يبعد جواز العكس  وجيوز التكبري من غري رفع اليدين بل الطنهما القبلة،واالستقبال ببا

  

  :  ويدل عليه بعض الروايات،كما ذكره املشهور } بباطنهما القبلةواالستقبال{

 افتتح الصالة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة )عليه السالم( عبد اهللا أبا رأيت: كرواية منصور

  .)١(ببطن كفيه

: ؟ فقال)٢(»ك واحنربفصل لر« : عن قول اهللا عزوجل)عليه السالم( عبد اهللا  أبا سألت:وخرب مجيل

  .)٣( يعىن استقبل بيديه حذو وجه القبلة يف افتتاح الصالة،بيده هكذا

  ماطالقيشمل اإل  نعم ال، لذلكي املقتضدلةطالق األذلك مستحب يف مستحب، إل أن والظاهر

  .دبر القبلة إىل لو جعل بطنهما

من السيد كما تقدم، ولو مل يرفع  إالّ  وال خالفإشكال بال }تكبري من غري رفع اليدينوجيوز ال{

  .مل يبطل التكبري حىت على القول بالوجوب لعدم الدليل على ذلك

ضرب من االبتهال يف أنه  ملا ورد من ،رفع يديه من دون تكبريي بأن }يبعد جواز العكس بل ال{

 هو إمناالعكس  أن  حصول ذلك بالرفع بدون الذكر، لكن من الواضح، ومن املعلوم)٤(ذانارواية ابن ش

  .صالة بدوا ذ الإحرام، يف موضع تكبرية اإل يف سائر مواضع التكبري، ال

                                                

  .٦ ححرامبرية اإل يف تك٩ الباب ٧٢٦ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٢اآلية : سورة الكوثر) ٢(

  .١٧ ححرام يف تكبرية اإل٩ الباب ٧٢٨ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

  .١١ ح٩ الباب ٧٢٧ ص:املصدر) ٤(



٢١٥

يبعد   مطلق الرفع، بل اليفيكفوإالّ فضلية،  هو على األإمنارفع اليدين  يف ما ذكر من الكيفية ـ ١٥ ـ مسألة

  .خرى األى اليدين دونحدإ جواز رفع

  

 مطلق يفيكفوإالّ فضلية،  هو على األإمنارفع اليدين  يف ما ذكر من الكيفية ـ ١٥ ـ مسألة{

 أن الظاهر أن  عن مثله، كمادلةصراف األن ال له استثناء الرفع العكسييكما تقدم، وكان ينبغ }الرفع

  .)١(النص يف مقطوع الكف يستحب له رفع عضده لدليل امليسور وحصول االبتهال الوارد

، وقد ابتهال أيضاًنه  لعدم فهم االرتباطية، وأل}خرىى اليدين دون األحدإيبعد جواز رفع  بل ال{

 وجعله مصباح الفقيه مقتضى اجلمود ،استشكل فيه اجلواهر الحتمال اعتبار اهليئةوإن  حداقواه غري و

  . اجلواهر ضعيفن إشكالإ :)٢(على ظواهر التعبدية، وقال يف املستمسك

                                                

  .١١ ح٩ الباب ٧٢٧ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٨٧ ص٦ ج:املستمسك) ٢(



٢١٦

كان بعد وإن ما بعدها بىن على العدم،  يف  كان قبل الدخولفإنحرام تكبرية اإل يف شك ذاإ ـ ١٦ ـ مسألة

أتى ا أنه متامها إشك بعد وإن  ،تيانة بىن على اإلءالقرا أو االستعاذة أو الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه

  ال؟ بىن على أم صحيحة

  

 كان قبل الدخول يف ما فإن{ ال؟ أم هل قاهلا }حرامتكبرية اإل يف شك ذاإ ـ ١٦ ـ مسألة{

  .تيان وال وارد عليهاصالة عدم اإل أل،إشكال بال }على العدمبىن بعدها 

ن إ كان يف اجلماعة ورأى نفسه يف حالة الصالة كان من مصاديق قاعدة التجاوز كما يأيت إذا نعم

بعض روايات  يف  املستفاد من الشرطية املذكورةيستدل ملا يف املنت باملفهوم أن شاء اهللا تعاىل، وميكن

  .كما ستأيت ،قاعدة التجاوز

القراءة بىن على  أو االستعاذة أو  التوجهدخول فيما بعدها من دعاءبعد ال{  الشك}كانوإن {

 لقاعدة التجاوز احلاصلة بكل ذلك، بل صرح يف صحيح زرارة بعدم االعتناء إشكال بال }تياناإل

  . وقد قرأبالشك يف التكبري

، مل يكن من التجاوز يف قبله ه هل هو قرأه بعد التكبري أوؤدعاء التوجه الذي يقر أن نعم لو شك يف

  .شيء

دلت  صالة الصحة اليت أل، الصحة}ال؟ بىن على أم أتى ا صحيحةأنه متامها إشك بعد وإن {

كل ما  : ـوثق حممد بن مسلميف م ـ )عليه السالم( الشرعية والعقلية عليها، بل يشمله قوله دلةاأل

  .)١(مضه كما هوأشككت فيه مما قد مضى ف

                                                

  .١٤ ح يف أحكام السهو١٦ الباب ٣٤٤ ص٢ ج:التهذيب) ١(



٢١٧

 بىن على ،الصحة بعد الدخول فيما بعد يف شكوإن  ، املنافيات مث استينافهاأحدبطاهلا بإ حوطالعدم لكن األ

  الصحة

  

  .)١(زهجتكنت يف شيء مل  إذا  الشكإمنا :)عليه السالم( قولهو

 فكأن وجهه قاعدة الشك يف احملل، لكن }العدم{  من البناء على) اهللارمحه( أما ما ذكره املصنف

عمله فقد  إذا لنسان مثل العمقاله اإل إذا  القول ألنكمة، بل الظاهر صدق التجاوزأصالة الصحة حا

 يسكت على املنت السادة ابن العم والربوجرد أن  اختاره املستمسك بعديجتاوزه، وما ذكرناه هو الذ

  .واجلمال

كرب ثانيا  ذاإ وذلك الحتمال صحة التكبري، ف} املنافيات مث استينافهاأحدبطاهلا بإ حوطلكن األ{

ومثله يف االحتياط ما لو كرب ثانيا بنية ما يريده اهللا من  ـ على ما تقدم ـ أبطله ومل ينعقد هو فقد

كانت املشكوكة إذا  ألنه ،يقول التكبري مرتني، فال ينفع أن حرام والذكر املطلق، أما احتمالتكبرية اإل

  .باطلة فقد بطلت الثانية بالثالثة ومل تصح الثالثة

 ، ألصالة الصحة، ولقاعدة التجاوز}شك يف الصحة بعد الدخول فيما بعد بىن على الصحةن إو{

 دليل طالقوجود مانع إل أو جزء أو من غري فرق يف كون منشأ الشك يف الصحة الشك يف وجود شرط

جراء قاعدة التجاوز، غري إ وبني الثالث بعدم ،جراء القاعدةإني باألول املستمسك بني  ففرق،التجاوز

  . يف القيود العدميةي يف شرائط وأجزاء الوجود جتري القاعدة كما جترفإن ،ظاهر الوجه

                                                

  .٦ س٤٧٣ ص:السرائر) ١(



٢١٨

  .حراملإلأنه تكبري الركوع بىن على  أو حرامذا كرب مث شك يف كونه تكبرية اإلإو

  

  شكه يرجع ألن}حراملإلأنه تكبري الركوع بىن على  أو حرامكونه تكبرية اإلكرب مث شك يف إذا و{

 أو حرامذا شك يف كونه تكبرية اإلإشك يف احملل جتب عليه القراءة، ونه إوحيث  ال؟ أم هل قرأأنه إىل 

مة الة العدم بعد عدم جريان قاعدة حاكصحرام ألحرام أتى بتكبرية اإلتكبرية االفتتاح قبل تكبرية اإل

  .عليها

ال؟ كان من  أم خالصتى ا بالقربة واإلأهل أنه حرام لكن شك يف تى بتكبرية اإلأأنه ب علم وول

  .الشك يف الصحة



٢١٩

  فصل

   القياميف

  حرامما ركن وهو القيام حال تكبرية اإلإ ،قسامأوهو 

  

  فصل{

  يف القيام

ركن مجاعة من الفقهاء  أنهب وقد صرح }حرامما ركن وهو القيام حال تكبرية اإلإ ،قسامأوهو 

ن إ ام احملكية كصريح بعض كلمامإمجاع ظاهر معاقد :كاحملقق والعالمة وغريمها، ويف مصباح الفقيه

خر آ لركن ته هي بلحاظ نفسه من حيث هو ال من حيث شرطيإمناهم عليها إمجاع انعقدت  اليتتهركني

  .، انتهى)١(الركوع أو حراممن تكبرية اإل

  .مجاع بالكتاب والسنة واإل:صل وجوبهأ إىل باإلضافةنيته كوقد استدل لر

  . عليهحدافقد عرفت دعوى غري و: مجاعأما اإل

الذين «:  يف قول اهللا عزوجل)عليه السالم(  جعفرعن أيبففي صحيح ابن محزة، : وأما الكتاب

  :)عليه السالم( قال )٢(»يذكرون اهللا قياماً وقعوداً وعلى جنوم

                                                

  .١ السطر ٢٥٥ ص٢ ج:ه مصباح الفقي)١(

  .١٩١اآلية : سورة آل عمران) ٢(



٢٢٠

جالساًيقائما واملريض يصل يالصحيح يصل )١(.  

صلى (  رسول اهللافإنوقم منتصباً،  :)عليه السالم( جعفر أبو  قال،ففي صحيح زرارة: وأما السنة

  .)٢(صالة له من مل يقم صلبه يف الصالة فال: قال )اهللا عليه وآله

 فليصل  قائماًيليص أن  الرجلعمل يستطإذا  :)صلى اهللا عليه وآله(  قال رسول اهللايوخرب اهلرو

  .)٣(جالساً

 صلى ع مل يستطفإن ، قائماًياملريض يصل :)صلى اهللا عليه وآله( وما رواه الفقيه، قال رسول اهللا

 شاملة حلال السهو دلة هذه األفإنىل غريها من متواتر الروايات ذا املضمون،  إ.، احلديث)٤(آجالس

  ألنصلكه عمداً وسهواً مبطل، ورمبا يستدل الركنية باألتر  أن ، وهذا هو املراد بالركنية مبعىنيضاًأ

  .جزئية يف اجلملة أو صل ركنية كل ما ثبت شرطيةاأل

 مجاعيصته مطلقا مبطلة، وعليه يف اإلقزيادته ونن إ  ـيف اصطالحهم ـ الركن معناه: أقول

أنه صل يدل على واألكل زيادة ونقيصة يف القيام تبطل،  أن  قام علىمجاعذ اإل إ عليه،نالصل يدواأل

  . به مل يكن امتثاالأمورنقص يف امل أو كلما زاد

  داللة فيهما على  النقيصة مبطلة، وال أن على إالّ  فال تدالن:أما الكتاب والسنة

                                                

  .١ ح من القيام١ الباب ٦٨٩ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح٢ الباب ٦٩٤ ص:املصدر) ٢(

  .١٨ ح من أبواب القيام١ الباب ٦٩٣ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

  .١٥ حن أبواب القيامم ١ الباب ٦٩٢ ص٤ ج:الوسائل) ٤(



٢٢١

من زاد يف صالته  أن دل على مبطلة بعموم ماأيضاً  ورمبا يستدل لكون الزيادة ،ن الزيادة مبطلةإ

  .عادةفعليه اإل

 حدا والتشريع يوجب البطالن، هذا ولكن غري وتشريع،أنه زاد عمداً فيدل على البطالن   إذاوأما

سهواً  أو عمداًنه االقيام زيادته ونقص أن شكل يف الكلية املذكورة وقالوا مل يدل دليل علىأمن احملققني 

 : يف بعض حتقيقاتهيوجب البطالن، فقد قال الشهيد سهواً يف بعض املوارد النه ا زيادته ونقص ألنمبطل،

 والقيام يف التكبري تابع له يف ،حناء، فالقيام يف النية شرط كالنيةأالصالة على  إىل القيام بالنسبةن إ

 ت بطل والقيام املتصل بالركوع ركن، فلو ركع جالساً،ركن  والقيام يف القراءة واجب غري،الركنية

ذ لو هوى من غري قيام وسجد ناسياً مل إكن،  والقيام من الركوع واجب غري ر،كان ناسياوإن صالته 

  .انتهى )١( والقيام يف القنوت تابع له يف االستحباب،،تبطل صالته

املستحب  أو كينغري الر أو لو نقص القيام عمداً يف اجلزء الركينأنه  يف شكالينبغي اإل ال: أقول

 به املوجب أمورخالف املألنه  قنت حال اجللوس، وذلك أو  احلمدأقر كرب أو إذا بطلت الصالة، كما

  .للبطالن

، لكن خرج من تعاد ال فمقتضى القاعدة الثانوية الصحة مطلقاً حلديث ،أما لو نقص القيام سهواً

  :ذلك موردان

  .حرامالقيام حال تكبرية اإل: األول

                                                

  .٢١  س٢٤٩ ص:روض اجلنان) ١(



٢٢٢

  .القيام حال الركوع: والثاىن

 إذا وكذلك :)عليه السالم( ادقاجلماع، موثق عمار، عن الص إىل باإلضافة: األولويدل على 

يقطع صالته ويقوم فيفتتح  أن  فنسي حىت افتتح الصالة وهو قاعد فعليهوجب عليه الصالة من قيام

عبارة  »أن يقطع« :ولهقوهذا يدل على البطالن، و. )١(الصالة وهو قائم وال يعتد بافتتاحه وهو قاعد

  .تيان بالواجبجل عدم اإل عليه القطع أل جيبإمنا و،صالته صحيحة أن املراد أن عرفية، ال

 ألنه  القيام واجب، ال ألنفوت القيام أوجب بطالن الصالة أن العرف يستفيد من هذا النص مث إن

لعل ظاهر املوثق كون : )٢( التكبري مل يؤد لشرطه، فقول املستمسك ألنشرط يف التكبري، فيكون البطالن

  . غري وجيه،البطالن لفقد التكبري لشرطه

وا من الكالم فيه يف املقام أكثر حيث مجاع املدعى يف كلمام، لكن اإلمجاعاإل: ويدل على الثاين

املستند  إىل باإلضافةيف كلمام وجه،   مل يكن هلذا االضطراب الكبرياً قطعياًإمجاعموهون، ولوكان 

ترك  أن  مما يدل على، قياماالحنناء عن ألنه يف مفهوم الركوع، القيام املتصل داخل بأن  قالوا،وغريه

املبىن ن إ ترك للقيام، وحيثو يبطل الصالة مبا هأنه  القيام يوجب اخلدشة يف الركوع الذى هو ركن، ال

من : غري صحيح لصدق الركوع على من ركع من جلوس فالبناء غري تام، ولذا قال يف املستمسك

   امعني الركنيةرادةإاحملتمل 

                                                

  .١ ح من القيام١٣ الباب ٧٠٤ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٩٢ ص٦ ج:املستمسك) ٢(



٢٢٣

 حال النهوض بطليف  أو حرام جالساًيكون الركوع عن قيام، فلو كرب لإل أن ع مبعىنوالقيام املتصل بالركو

  .لوكان سهواًو

  

وعليه فالفتوى بالبطالن لتارك القيام املتصل بالركوع سهواً مشكل، بل الالزم  ،)١(العرضية الغريية

املتيقن ركنيته يف حال أن  عادة، هذا كله يف نقص القيام عمداً وسهواً وقد حتققمتام واإلاالحتياط باإل

  .التكبري

ذا كانت الزيادة عبارة عن ما يقارن التكبري والركوع فالفساد مستند إزيادته، ف إىل وأما بالنسبة

 كرر القراءة إذا مد، كماعيف صورة ال إالّ خرى فال دليل على الفسادأكانت زيادة وإن ليه،  إليهما الإ

حرام ركن تبطل الصالة  قام على كون القيام حال تكبرية اإلاإمن الدليل أن القنوت سهواً فتحصلأو 

 حلديث ي يوجب البطالن ال السهويا عدا ذلك فالزيادة والنقصان العمدم إماسهواً،  أو عمداًنه ابنقص

تعاد ال ،املفصالت إىل الكالم يف املقام طويل، فمن شاءه فلريجعو.  

يكون الركوع عن قيام، فلو  أن مبعىن{  عرفت فيه كماإشكال على }والقيام املتصل بالركوع{

  .سهواً وأ سواء كان عمداً مجاع عن اإلعليه فضالً  بطل للدليل اخلاص}حرام جالساًكرب لإل

شكل فيه أوإن ، مجاع النص واإلى فهو مقتض}لوكان سهواً ويف حال النهوض بطلأو {:ما قولهأ

 ذ املراد بقولهإ، بدعوى عدم مشول موثق عمار له، تعاد الحلديث نه ميكن القول بعدم بطال الشيخ، وال

  .يضاًأيف مقابل القيام فيشمل حال النصوص » وهو قاعد «:)عليه السالم(

                                                

  .٩٢ ص٦ ج:املستمسك) ١(



٢٢٤

 إىل ض متقوساًوإن ثنائها وركع أيف  أو ةءجلس بعد القرا أو قرأ جالساً مث ركع بأن عن قيام كذا لو ركع الو

  يهيئة الركوع القيام

  

ثنائها أيف  أو جلس بعد القراءة أو  مث ركع{  سهواً}قرأ جالساً بأن عن قيامو كذا لو ركع ال {

 ألنه قرأ عمداً جالساً فالصالة باطلة، إذا ماأدليل على البطالن بذلك،  الأنه  لكنك عرفت }وركع

ة كما يف الفرض ءلو ركع عن جلوس بعد القراأنه يكون امتثاال، وقد عرفت   به فالأمورخالف امل

دليل على  الفإنه ، اًالركوع جلوس إىل  ورجعية ليقتل عقرباً مث نسء، كما لو جلس بعد القراالثاين

  .بطالن الصالة

ليس مبطال من حيث  ـ كذلكأيضاً سهواً فهو  ـ  القيامأي ـ  وأما نقصه)١(:قال الفقيه اهلمداين

ن إ :، وفيهطالقره على اإل يف اعتبادلة له هي ظهور األ عمدة ما ذكروه دليالً ألنظهر،على األ ـ هو

وكذا قوله يف مرسلة . ، احلديث)٢(من مخسة الّإتعاد الصالة  ال: يف صحيحة زرارة )عليه السالم( قوله

، حاكم على مثل هذه املطلقات فيقيدها بصورة )٣( السهو لكل زيادة ونقيصةتسجد سجديت: سفيان

  . انتهى،العمد

  .مل حيصل القيام املتصل بالركوعفإنه  }لقياميهيئة الركوع ا إىل ض متقوساًن إو{

                                                

  .٣٢ س٢٥٥ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ١(

  .٤ ح من قواطع الصالة١ الباب ١٢٤١ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٦٦ ح... يف تفصيل ما تقدم ذكره يف الصالة٩ الباب ١٥٥ ص٢ ج:التهذيب) ٣(



٢٢٥

  . ولو كان ذلك كله سهواً،ينتصب مث يركع أن كذا لو جلس مث قام متقوساً من غريو

  ة وبعد الركوعءوواجب غري ركن وهو القيام حال القرا

  

القيام االنتصاب،  يف ذ يشترطإ }ينتصب مث يركع أن كذا لو جلس مث قام متقوساً من غريو{

القيام  إىل صال، ويف هذا يصلأالركوع من غري قيام  إىل  يصلاألوليف  أن رق بني هذا وبني سابقهفالف

  .ينتصب يف القيام لكنه ال

 دلت إمنا دلةاأل أن  لكنك قد عرفت،، كما سبقالزم كونه ركناًفإنه  }ولو كان ذلك كله سهواً{

دون نقيصته حال  و، سهواًزيادة القيام مطلقاً دون ،حرام فقطة القيام حال تكبرية اإلصعلى البطالن بنقي

  .االتصال بالركوع سهواً

 وجوب القيام أدلةما وجوب القيام فلما تقدم من أ }وواجب غري ركن وهو القيام حال القراءة{

 جزاء والشرائطعادة يف كافة األاإلعدم  فلما دل على ما عدم كونه ركناًأسوة، و واألمجاعمن النص واإل

مبجرد  أو التكبري، أو عادة بدون النيةجتب اإل ألنه )ما خرجإالّ ( :، وقولناتعاد الج، حلديث ما خرإالّ 

عمال بالنيات، وبدون التكبري ليست ذ األإمل تكن هذه من اخلمسة، وإن تيان بالركوع والسجود، اإل

: مثانية لصالةعادة اإتسمى صالة ما فيه ركوع وسجود فقط، ففي احلقيقة ما يوجب  بصالة، وكذا ال

يسمى  ال أن جزاء والشرائط مبا يوجبوالسجود، وترك كل األ حرام، والركوع،ترك النية، وتكبرية اإل

ترك  إىل باإلضافةربعة كأن نوى وكرب وركع وسجد السجدتني فقط، هذا  باألتياًآكان وإن صالة، 

  .شاء اهللا تعاىل نإ هلذا تفصيل القبلة والطهور والوقت، وسيأيت

  مبحث الركوع، وليس بركن يف واجب ملا سيأيتفإنه  }د الركوعوبع{



٢٢٦

أثنائها يف  أو القنوت أو التسبيح أو  وقد يكون مباحاً وهو القيام بعد القراءة،ومستحب وهو القيام حال القنوت

  يشتغل بشيء أن مقداراً من غري

  

 غري منتصب صحت قام أو يقوم أن السجود من الركوع بدون إىل  هوىفإن، تعاد الحلديث 

  .صالته

وجب وإن حيث ال جيب القنوت ال جيب القيام حاله، فإنه  }ومستحب وهو القيام حال القنوت{

 بالقنوت جالساً عمداً، يأيت أن جيوز  بالقنوت، فاليأيت أن القيام على حنو الوجوب الشرطي ملن أراد

أنه مبعىن  ها الؤب النافلة ال جيب وضوجت حيث الأنه  يريدون ،لنافلةلوهذا مثل قوهلم تستحب الطهارة 

 يف استحباب قيام حال القنوت،  احملقق الثاينإشكالتيان ا بدون الطهارة كما هو واضح، وجيوز اإل

 جمرد  ألنة فكيف يتصف بعضه بالوجوب وبعضه باالستحباب غري وارد،ءمتصل بقيام القراأنه ب

 إىل يقول قف هنا أن حيق للموىلأنه ترى  الأ، شرعاً الو عقالً يوجب وحدة احلكم ال االتصال ال

  اجلواهر أن إشكالتقف، وال يرى العقل يف ذلك حمذوراً أصال، كما أن فضلها فاألد وبع،الساعة الثانية

الواجب املخري بني   فرد أطول من القيام بدون القنوت فهو من قبيلالقيام القنويت بأن  ـمبا حمصلهـ 

 ال؟ فكيف يقال أم ذ هذه القطعة املقارنة للقنوت ليست بواجبة أصال أتى اإ ،موالقصري، غري تا الطويل

  .ة فرد أطولءمع القيام حال القراأا 

ثنائها أيف  أو القنوت{  بعد}التسبيح أو{ بعد }ة أوءوقد يكون مباحاً وهو القيام بعد القرا{

   أو دليل على وجوب ذ الإ }ن يشتغل بشيء أمقداراً من غري



٢٢٧

  . للصورةيغري املتصل بالركوع وغري الطويل املاح يف لكوذ

  

وذلك يف غري املتصل {  احلكمنيأحديوجب هلا  استحباب هذه القيامات وبرد كوا بني احلدين ال

ذ ذلك حرام يف الفريضة وحتميل إ } للصورةيوغري الطويل املاح{ واجبأنه  عرفت ي الذ}بالركوع

  .كراهته يف النافلة



٢٢٨

 فلو ،بعدها و بل جيب من باب املقدمة قبلها،آخرها إىل من أوهلا  جيب القيام حال تكبرية اإلحرامـ  ١ـ  مسألة

 كما ،اإلحرام حال النهوض قبل حتقق القيام بطل  من تكبريةحداكان حرف و وقام للدخول يف الصالة وكان جالساً

  يكون و يكرب مثّيستقر قائماً أن  بل جيب،ال اهلوي للركوع كان باطناككان الراء من أكرب  ولو كرب املأمومأنه 

  . يركعتكبري مثّ بعد المستقراً

  

 وال خالف، بل إشكالبال  }آخرها إىل من أوهلا  جيب القيام حال تكبرية اإلحرام ـ ١ـ  مسألة{

ف عذر انطباق القيام احملفوتذ من املإ }من باب املقدمة قبلها وبعدها{  عقلياً وجوباً}بل جيب{ اًإمجاع

  .خرمها عن اآلأحديزيد  خرها حبيث الآ إىل بغريه على التكبرية من أوهلا

 من تكبرية االحرام حال النهوض قبل حدالساً وقام للدخول يف الصالة وكان حرف وافلو كان ج{

عريف فيتسامح فيه ذا املقدار أنه  واحتمال ،القيام ذ مل حتقق كل التكبرية حالإ }حتقق القيام بطل

  .هر النص والفتوىخالف ظا

 ي نساذإكذلك  و} للركوع كان باطالي كان اهلو)كربأ(لو كرب املأموم وكان الراء من أنه كما {

ليه إوسط التكبري مث رجع  يف خرج عن حال القيام إذا املنفرد، ومثلهما يف البطالن يف القراءة وهوى

  . يف غري حال القيام مثالً)كافه( فكان

 أما االستقرار حال التكبري } بعد التكبري مث يركع مث يكرب ويكون مستقراًيستقر قائما أن بل جيب{

   ملا تقدم من وجوب االستقرار حال القراءة ، فيهإشكالفال 



٢٢٩

  . عليهمجاع دعوى اإلحداوغريها، بل عن غري و

صلبه من مل يقم  :)عليه السالم( العمومات، مثل قوله الّإ فال دليل عليه يأما االستقرار حال اهلو

مل يتعرض له ن إو ويف داللة هذه العمومات على ما ذكره املاتن نظر. )١(يف الصالة فال صالة له

  . واجلمال وغريهمي ابن العم والربوجردة، وسكت على املنت السادأمضاؤه املستمسك مما ظاهره

 ،قرأ املنفرد اشتباها ي مللو  فيماينبغي تركه، والكالم يف املقام يأيت احتياط الأنه  يف إشكال نعم ال

 حال القيام يكون مستقراً أن يكون عن قيام كامل، أما لزوم أن جيبفإنه  ،قرأ وأراد الركوع إذا وفيما

  .العاملنه ا واهللا سبح،ففيه الكالم املذكور

                                                

  .٧ ح من عقاب األعمال١ الباب ٨٠ص :احملاسن) ١(



٢٣٠

  واجب حاهلما وجهان أو ربع شرط فيهماهل القيام حال القراءة وحال التسبيحات األ ـ ٢ ـ مسألة

  

شرط {  بل وحال القنوت}ربعة وحال التسبيحات األءهل القيام حال القرا ـ ٢ ـ مسألة{

 املشروط عدم عند  ألنتذكر قبل الركوع، إذا ة جالساً نسياناً بطلت قراءتهءجاء بالقرا إذا  حىت}فيهما

 ذا جلس حال القراءة مثإف }واجب حاهلماأو { ة لبقاء حملهاءيقوم ويعيد القرا أن عدم شرطه، فالالزم

كان شرطا ن إفإنه القنوت،  إىل ة، وكذلك بالنسبةءمتام القراإتذكر قبل الركوع قام وركع لفوت حمله ب

  .قنت جالساً نسياناً إذا يف هذا املستحب مل يفت حمله

  .دى القنوت فال حمل لقنوت ثانأ ألنه ،القنوت فات حمله يف مل يكن شرطاً إذا أما

جزء يف قبال سائر أنه يفيد نه إحيث  )١(»وقم منتصباً« :)عليه السالم(  من ظاهر قوله}وجهان{

والذين يبيتون  : املوىل نوع من العبادة واخلضوع، قال سبحانهمامأالقيام  أن شك يف جزاء، والاأل

 احلجة مامولذا يقام عند ذكر اإل، )٣(الذين يذكرون اهللا قياماً وقعوداً :وقال ،)٢( لرم سجداً وقياماً

  .)عليه السالم( الرضا مام كما فعله اإل)سالمعليه ال(

القيام جزء  أن شرط القراءة وحنوها، وهنا وجه ثالث وهوأنه ومن ظهور جهة من النصوص يف 

  .كوا شرطاً لصالة العصر إىل باإلضافةصالة الظهر واجب مستقل  أن منافاة، كما وشرط معاً وال

                                                

  .١ ح من القيام٢ الباب ٦٩٤ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٦٤اآلية : سورة الفرقان) ٢(

  .١٩١اآلية : سورة آل عمران) ٣(



٢٣١

  ظهر الثاين واأل،األول حوطاأل

  

إذا فإنه مثال والنظائر، ما يستفاد من األ إىل باإلضافة لظهور النص املذكور فيه، }ولاأل حوطاأل{

قرأ التشهد  إذا كذا وشرط حال التكبري،أنه  منه عرفاً كرب حال اجللوس اشتباهاً بطل التكبري مما يستفاد

أ ذكر الركوع والسجود قر إذا وضح منها ماأ و،عادة التشهد جالساًإيلزم عليه فإنه حال القيام اشتباهاً، 

 والقيام يف الصالة ذكر يف عداد القعود والركوع والسجود مما يدل ،ينفع الفإنه عود، قال أو القيام حال

به املستمسك، وجعل السادة ابن العم ة وحنوها، هذا هو الذي قرءشرط القراأنه مثلها وأنه على 

  .ما قربه إىل  مما يؤيد ميلهمياً وجوبيت اآلحوط األ واجلمال واالصطهبانايتيوالربوجرد

 لرفع يداع ذ الإقرب لدينا الثالث،  لكن األ،وجهه يف  ملا تقدم}الثاين{  عند املصنف}ظهرواأل{

أنه أى على  ـ والبناء عليهما« :احلكيم  وقول السيد، الظهورين بعد عدم التصادم بينهماأحداليد عن 

 لوأنه  ونتيجة هذا ،ذلك يف  بعديحمل نظر، فأ )١(» جداً بظاهر كال الدليلني، بعيدأخذاً ـ جزء وشرط

 القراءة مث ذكرها قبل الركوع أتى ا قائماً، ولو قرأ جالساً نسيانا، مث ذكر قام ية ونسءقام بقدر القرا

نسيان التشهد حال القعود،  أو حال التشهد، يف كل من نسيان القعود يف كذلكأنه ها ثانيا، كما أوقر

  .كرب بال قيام أو تكبري، قام بال بأن بري حال القيامونسيان التك

  ،مجاعيعيدمها للنص واإل نسيان الذكر حال السجود والركوع ال يف نعم

                                                

  .٩٦ ص٦ ج:املستمسك) ١(



٢٣٢

ة لكن ءجيب استيناف القرا القيام وال ته وفات حملئثنائها صحت قراأيف  أو فلو قرأ جالساً نسيانا مث تذكر بعدها

  . االستيناف قائماحوطاأل

  

  .تيان ما وتكرار الذكرالقعود يلزم اإل أو القيام لو نسيهما وذكر يف حالفإنه س خبالف العك

ثنائها أيف  أو فلو قرأ جالساً نسيانا مث تذكر بعدها{ : فعلى ما استظهره املصنف،وكيف كان

ة صحيحة ءذ القراإ }وفات حمل القيام وال جيب استيناف القراءة{ بقدر ما قرأ أو  كالً}صحت قراءته

  .ة عليه حىت جيب القيام املقارن هلاء قرافال

قام  ،نسيانا  وبعضها جالساً ولو قرأ بعضها قائماً}ئماااالستيناف ق{ قوى بل األ}حوطلكن األ{

  .أعاد الكل قائماً الّإ و،مل تفت املواالةن إ مت ما قرأ جالساًأو



٢٣٣

تيان بالقنوت جيوز اإلأنه   ال،كه بتركهجيوز ترأنه املراد من كون القيام مستحباً حال القنوت  ـ ٣ ـ مسألة

  شرط القيام مستحب فيه الن أوجالساً نه اتيإ لكن نقل عن بعض العلماء جواز ،جالساً عمداً

  

 وال إشكالبال  }جيوز تركه بتركهأنه املراد من كون القيام مستحباً حال القنوت  ـ ٣ ـ مسألة{

القيام حال القنوت حال الطهارة للصالة  لمستحب فيكون حاأنه باب القنوت  يف خالف، وسيأيت

حال الذكر كذلك، وعلى  يف ذ مل يشرع القنوتإ }تيان بالقنوت جالساً عمداًجيوز اإلأنه ال { املستحبة

 القيام فجلس وقنت مث تذكر قام وأتى يلو نسأنه القيام مستحب وشرط أن  دلةظاهر األ أن ما تقدم من

  .به ثانياً

 لكنه خالف }شرط القيام مستحب فيه الن أوجالساً نه اتيإماء جواز لكن نقل عن بعض العل{

  .سوة وغريها كدليل األدلةظاهر األ

 يف  عن الرجل ينسى القنوت،)عليه السالم( عبد اهللا عن أيبوثق عمار، مبيصح االستدالل له  نعم ال

يضع يديه  أن لركوع قبلا إىل هوىأذكره وقد ن إ :وقال. ليس عليه شيء: غري الوتر؟ قال أو الوتر

عليه ( مام فقول اإل،ما عداه ينفي  الشيء اثبات الفإن ،)١(ريكعلعلى الركبتني فلريجع قائما وليقنت مث 

لو مل يكن شرط القنوت نه إيقال  إالّ أن يصح جالساً، اللهم الأنه يدل على   ال،يرجع قائماً بأن )السالم

ه إجيابالركوع ف  به يف حاليأيت أن ، بل صحجوعه قائماًيكن وجه لر  حال مليأ يف القيام، بل صح

   الرجوع دليل)عليه السالم(

                                                

  .٢٧٥  ح... يف كيفية الصالة٨ الباب ١٣١ ص٢ ج:التهذيب) ١(



٢٣٤

  .وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالساً عمداً مل يأت بوظيفة القنوت، بل تبطل صالته للزيادة

  

  . فتأمل،قاعداً وال غري قاعد  الئماًاق الّإيصح  الأنه على 

فلو أتى به جالساً عمداً مل يأت بوظيفة { طه بالقيام من اشترا}على ما ذكرنا{  كيف كان}و{

القنوت خاص ن اوعن الإمطلق الصالة  يف صح مطلق الدعاءوإن فإنه  }القنوت، بل تبطل صالته للزيادة

  .ليس جبزء قد تقدم منعهأنه ب املستمسك إشكاليف غري حمله، و أو مكرراًنه اتيإولذا تصدق الزيادة ب



٢٣٥

 ولو تذكر قبله ،ة وتذكر بعد الوصول حد الركوع صحت صالتهءقيام حال القرا اليلو نس ـ ٤ ـ مسألة

  . االستيناف كما مرقوىحوط بل األفاأل

  

 }ة وتذكر بعد الوصول حد الركوع صحت صالتهء القيام حال القرايلو نس ـ ٤ ـ مسألة{

  .الركوع يف الدخول بعد  وليس حمل القيام باقياً)١(تعاد المن نسيان القيام فيشمله حديث ألنه 

  . يف املسألة الثانية} االستيناف كما مرقوى بل األحوطولو تذكر قبله فاأل{

                                                

  .٤ح  من قواطع الصالة١ الباب ١٢٤١ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٢٣٦

 فليس املراد من ،ركع عن قيامن إ بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صالته أو ةء القرايلو نس ـ ٥ ـ مسألة

  .ةءيكون بعد متام القرا أن كون القيام املتصل بالركوع ركناً

  

 }ركع عن قيامن إ بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صالته أو ةء القرايلو نس ـ ٥ ـ مسألة{

 فإن ولذا ،ال دليل على كون القيام املتصل بالركوع ركناًأنه  ، بل قد عرفت سابقاًال تعادحلديث 

  .تعاد الركع ال عن قيام كان مشموال حلديث 

 بل }يكون بعد متام القراءة أن ناًفليس املراد من كون القيام املتصل بالركوع رك{ وكيف كان

  .يكون ركوعه عن قيام أن املراد

  .خالف االمتثال ألنه نعم لو مل يقرأ عمداً بطلت الصالة



٢٣٧

  .تبطل صالته حمل القعود سهواً ال يف زاد القيام كما لو قام إذا  ـ٦ ـ مسألة

 فغري متصورة من دون زيادة ركن القيام الركين وأما زيادة ،ة سهواًءزاد القرا بأن ةءزاد القيام حال القرا إذا وكذا

   القيامفإنخر آ

  

كما لو كان تكليفه التشهد لكنه  }حمل القعود سهواً يف زاد القيام كما لو قام إذا  ـ٦ ـ مسألة{

، )١(تعاد اليبطل حلديث  قيامه زائد حينئذ لكنه ال فإن ذلك وقام مث تذكر فجلس وقرأ التشهد، ينس

 الختالف االعتبار  التشهد منسيإمنا القيام ليس بزائد وفإنركع، إىل أن نه ا على نسييقب إذا خبالف ما

 أن ذا قرأ السورة فقط مث ذكر قبلإمثال ذلك، فأالركوع وعدمه كما خيتلف االعتبار بكل  يف بالدخول

من فإنه ع مل يتذكر حىت رك إذا عاد السورة كان ذلك من زيادة السورة، خبالف ماأيركع فقرأ احلمد و

  .نسيان احلمد يكون حينئذ

شبه أما  أو شيءخذ أ كان يقصد فإن ولو قام عمداً، }التبطل صالته{ ذا زاد القيامإ ف،وكيف كان

جزء أنه كان بقصد وإن  ،حنوه أو شيءخذ  بل هو من قبيل ما لو جلس أل،مل يفعل زيادة ألنه مل تبطل،

  .زيادة يف املكتوبة ألنه من الصالة بطلت

قنت قنوتاً زيادة  بأن زاده حال القنوت أو }ة سهواًءزاد القرا بأن ةءزاد القيام حال القرا إذا ذاكو{

  .أتى بالقنوت مرتني سهواً بأن يف حمل القنوت أو ، سواء يف غري حمل القنوت،سهواً

   القيامفإنخر آ فغري متصورة من دون زيادة ركن  القيام الركينةما زيادأو{

                                                

  .٤ ح من قواطع الصالة١ الباب ١٢٤١ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٢٣٨

  .بزيادا إالّ اددرام ال يزحال تكبرية اإلح

 أن تذكر قبل وبعضها فهوى للركوع أو فلو نسي القراءةوإالّ  ،بزيادته إالّ اددكذا القيام املتصل بالركوع ال يزو

 متصال األولال يكون القيام السابق على اهلوي  وصحت صالته و ركعأتى مبا نسي مثّورجع حد الركوع  إىل يصل

  مل يتحقق الركوع بعده إذ بالركوع حىت يلزم زيادته

  

 علل الشرع  ألنالقيام، إىل البطالن مستند بأن لقول فا}بزيادا الإيزداد  حرام الحال تكبرية اإل

ليهما إالبطالن مستند  بأن كالقول ـ كما قيل ـ معرفات، فالصالة بطلت لزيادة التكبري ولزيادة القيام

ال معىن لبطالن  ذإ كالمها غري صحيح، ،حداى معلول وتامتني عل معاً كما هو احلال يف توارد علتني

  .زيادة التكبريةإىل نه ا العرف والشرع يسندفإنزيادة القيام،  إىل معىن الستناد البطالن مرتني، كما ال

حرام مبطل ومل اجللوس يف حال تكبرية اإل أن ن الدليل دلّ علىواضح، وأما الشرع فألفما العرف أ

  . حال التكبرية الثانية مبطلالقيام يف أن يدل على

هذا القيام  أن على دليل الأنه  بل قد عرفت }بزيادته الّإيزداد  و كذا القيام املتصل بالركوع ال{

  .يعقل زيادته وحده الفإنه سلم الركنية   ولو،، وقد عرفت اخلدشة فيهمجاعما ادعى من اإل إالّ ركن

وأتى رجع الركوع  حد إىل يصل أن  وتذكر قبلبعضها فهوى للركوع أو  القراءةيفلو نسوإالّ {

 والقيام املتصل به مل يكن ياهلو إالّ ،شيءيكون من الزيادة يف   ال} مث ركع وصحت صالته ويمبا نس

مل يتحقق  إذ  متصال بالركوع حىت يلزم زيادتهاألول يال يكون القيام السابق على اهلو{ ذإركنا، 

  الركوع بعده



٢٣٩

جيلس للسجدة وال يكون فإنه أتى به أنه حده  إىل يصل أن ذكر قبلتاحنىن للركوع ف إذا ذاك و،فلم يكن متصال به

  .قيامه قبل االحنناء متصال بالركوع ليلزم زيادته

  

  .ة بانتفاء املوضوعلب فهو من قبيل السا}فلم يكن متصال به

سجدة وال يكون جيلس للفإنه أتى به نه إحده  إىل يصل أن احنىن للركوع فتذكر قبل إذا كذاو{

نعم تتصور زيادة القيام بعد (: املستمسك  قال يف}ناء متصال بالركوع ليلزم زيادتهقيامه قبل االحن

مل ينتصب بعد ركوعه فيقوم أنه  للسجود فيسجد مث يتخيل يينتصب بعد الركوع ويهو بأن الركوع

  .ىانته )١() فهذا القيام زيادة سهوية، بقصد االنتصاب بعد الركوعثانياً

  .القيام بعد الركوع ركن أن مل يدل دليل علىنه إ: والًأ فريد عليه راد زيادة القيام الركينأن إ :أقول

س ا، أب ها الن لك،يسمى هذا زيادة القيام املربوط بالركوع، نعم هو زيادة قيام النه إ: وثانياً

  .فقط كبري سهواً يضراجللوس يف حال الت أن ، وقد حتقق مما ذكرناه سابقاًتعاد الحلديث 

 ترك االحتياط يينبغ كان الوإن  نقيصة، أو ما سائر ما ذكروه فال دليل على ضرره زيادة كانأ

  .باتباع ما ذكروه، واهللا العامل

                                                

  .١٠٠ ص٦ ج:املستمسك) ١(



٢٤٠

 القيام املتصل بالركوع بعد الوصوليف  أو ،القيام حال التكبري بعد الدخول فيما بعده يف شك إذا  ـ٧ ـ مسألة

  .تيان وبىن على اإل، مل يعنت به،لو قبل الدخول فيه والسجود إىل يلقيام بعد الركوع بعد اهلوايف  أو ،حدهإىل 

  

كما لو كان الشك حال  }القيام حال التكبري بعد الدخول فيما بعده يف شك إذا  ـ٧ ـ مسألة{

شك قبل ما لوكان الأ حد الركوع، أي }حده إىل يف القيام املتصل بالركوع بعد الوصولأو { ةءالقرا

  .ال؟ احتماالن أم ذلك فهل هو من باب قاعدة التجاوز

 به وبىن على سجود ولو قبل الدخول فيه مل يعنتال إىل يالقيام بعد الركوع بعد اهلو أو يف{

 خر تشمل التجاوزآفعل  إىل  لقاعدة التجاوز يف كل ذلك، وهذه القاعدة كما تشمل التجاوز}تياناإل

هوى السجود فلم أ رجل :)عليه السالم( عبد اهللا أليبالصحيح، قلت  رد يفخر، ولذا وآمقدمة فعل إىل 

  .)١(قد ركع :)عليه السالم( مل يركع؟ قال أم ركعأيدر 

ع وبني القيام بعده وبني الشك التفكيك بني الركو أن وكون املراد به سجد خالف الظاهر، كما

ليه، خالف الظاهر، وما ذكره إيه ومل يصل بعد لإ يحال اهلو وأيف القيام املتصل بالركوع حال الركوع 

قوى خالفه السيد اجلمال بوجوب وإن  اختاره ابن العم واملستمسك خري هو الذياملصنف يف الفرع األ

  .يشكل فيه السيد الربوجردأالقيام، و إىل العود

                                                

  .٨ ح٢٠٨ الباب ٣٥٨ ص١ ج:االستبصار) ١(



٢٤١

  القيام االنتصاب واالستقرار يف يعترب ـ ٨ ـ مسألة

  

 كما هو املشهور، وعن مفتاح الكرامة صرح به مجهور } االنتصابالقيام يف يعترب ـ ٨ ـ مسألة{

من مل : قال )صلى اهللا عليه وآله(  رسول اهللافإنوقم منتصباً، : صحاب، ويدل عليه صحيح زرارةاأل

  .)١(صالة له يقم صلبه يف الصالة فال

يقم  من مل :)السالمعليه ( مري املؤمننيأ قال ،)عليه السالم( عبد اهللا عن أيببصري، أيب وصحيح 

  .)٢(صلبه يف الصالة فال صالة له

 عدم :مأخوذ يف مفهوم القيام عرفاً، ففيهأنه والذكرى، ويف اجلواهر من  ما ما عن النهاية والتذكرةأ

حوال، مثاهلا تصدق على خمتلف هيئات هذه األأ القيام والركوع والقعود واالضطجاع وفإن ،تسليم ذلك

وصدقه على بعض : ه قليال، ولذا قال يف مصباح الفقيائم عن الواقف املنحينيصح سلب الق ولذا ال

وعليه فال وجه لالستدالل للمقام . ، انتهى)٣(املصاديق غري البالغة حد االنتصاب غري قابل للتشكيك

  . قائماًكان املنحينوإن  ،بدعوى انصراف الروايات عنه أو  غري قائم،املنحينن أوبروايات القيام 

يقيم صلبه لكنه  أن ذ من املمكنإ، شيء وعدم االعتدال ،شيء الصلب إقامةعدم  أن خيفى مث ال

  .وجه له ، والقول بانصراف القائم عن كل ذلك الماماأل أو اخللف أو اليسار أو اليمني إىل مييل

  رسلوه أ، وقد  ساكناً، بل واقفاًمضطرباً أو يكون ماشياً ال بأن }واالستقرار{

                                                

  .١ ح من القيام٢ الباب ٦٩٤ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٧ ح من عقاب األعمال٣ الباب ٨٠ ص:احملاسن) ٢(

  .٢١ س٢٥٦ ص٢ ج:مصباح الفقية) ٣(



٢٤٢

 متحقق على مجاع ويف اجلواهر اإل،)١(مات، بل يف املصباح بال خالف فيه على الظاهررسال املسلّإ

 عليه، ويدل عليه مجاع دعوى اإلحدابل عن غري و. ، انتهى)٢(فعال الصالةأاعتباره فيه كغريه من 

  :م مجلة من الرواياتلّ املسمجاعاإل إىل باإلضافة

كم الصالة وهو ماش أحديقيم  ال:  قال) السالمعليه( عبد اهللا عن أيبكخرب سليمان بن صاحل، 

خذ أإذا فإنه الصالة  يف  كما يتمكنقامة وليتمكن يف اإل،يكون مريضاً إالّ أن مضطجع راكب وال وال

  .)٣( فهو يف صالةقامةيف اإل

 يف ،)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيب ـ يتقدم وهو يف الصالة أن من يريد يف ـ وخرب السكوين

 إىل يكف عن القراءة يف مشيه حىت يتقدم: )عليه السالم(يتقدم؟ قال  أن  يف موضع مث يريديصلالرجل ي

  .)٤( يريد مث يقرأياملوضع الذ

عليه ( ؟ فقالة عن الصالة يف السفين)عليه السالم( عبد اهللا أبا لأسأنه  يوخرب هارون بن محزة الغنو

 فصل أكانت خفيفة تكفوإن  ،قائماً  تتحرك فصلقمت فيها مل إذا ةكانت حمملة ثقيلن إ :)السالم

 املتقدم، مجاعاإل إىل باإلضافة، هذا يدل على تقدمي االستقرار جالساً على القيام متحركاًفإنه . )٥(قاعداً

  ودخوله يف مفهوم 

                                                

  . ٢٤ س١١ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ١(

  .٢٩٠ ص٩ ج:اجلواهر) ٢(

  .١٢قامة ح واإلاألذان من ١٣ الباب ٦٣٦ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

  .٢١ ح... يف كيفية الصالة١٥ الباب ٢٩٠ ص٢ ج:التهذيب) ٤(

  .٢ ح من القيام١٤ الباب ٧٠٥ ص٤ ج:الوسائل) ٥(



٢٤٣

  واالستقالل

  

ر يف االستناد، وبعدم تسليم دخول االستقرا  حمتملمجاعاإل بأن شكل على اجلميعأالقيام، وقد 

، وبعدم داللة خرب سليمان على الوجوب بعد كون ي واالنصراف لوكان فهو بدو،مفهوم القيام

ذ االنكفاء إ للكلية، وبعدم داللة خرب هارون، فادة خرب السكوينإ ليس واجباً، وبعدم قامةاالستقرار يف اإل

  .خص من املدعىأمطلق عدم االستقرار، فالدليل  حمذور ال

راد أالصالة كان مفروغاً عنه، ف يف االطمينان أن ذ ظاهرهإبأس بداللته،  مان اللكن خرب سلي: أقول

 قامةذلك يف اإل أن يضاً، لكن حيث عرفنا من اخلارجأ قامةيبني اعتباره يف اإل أن )عليه السالم( ماماإل

 مثلفإنه كما هو الظاهر على حاله،  ـ  كونه يف الصالة واجبايحباب وبقتمستحب محلناه على االس

 عدم وجوب االستيعاب فإن تغسلها قبل الوضوء ثالث مرات، ءيقول كما تغسل كفك يف الوضوأن 

  .يوجب سقوط الداللة يف حالة الوضوء قبل الوضوء ال

 فاملعيار ،وىلاألالشرطية الثانية خالف الشرطية  أن  الظاهرفإن داللته حسنة، يخرب الغنو أن كما

 مجاعاالنكفاء، واإليف الثانية للتالزم غالباً بني التحرك و) تكفأ(ء بـ وعدم التحرك، وأما ما جاالتحرك 

جعل املستمسك العمدة يف  أن  من الروايات ذلك، ومنه يعلم على فهم املشهوردليالً أو يصلح مؤيداً،

  . حمل نظرمجاعدليل املسألة اإل

 عليه، لكن عن غري عمجاوعن املختلف اإل،  عن املشهوري، بل حكحدا ذكره غري و}واالستقالل{

فىت بالوجوب أ أن بعدنه إ ويظهر من صاحب الشرائع التردد حيث ،مع القدرة  جواز االعتمادحداو

   جواز االعتماد يورو: قال



٢٤٤

يح ق الصالح واملدارك والكفاية والبحار والتنعن أيب ي واجلواز هو احملك،)١(على احلائط مع القدرة

االستقالل،  إىل  القيامأخبار املختلف، وبانصراف نصوص إمجاع بواحلدائق واملستند، استدل للمشهور

 :)صلى اهللا عليه وآله( االعتماد، وقد قال )صلى اهللا عليه وآله(مل يعهد من النىب  ذإسوة، وحبديث األ

ّيصلأ وا كما رأيتموينصل)٢(.  

  وال تستندي،نت تصلأرك وممتسك خب ال:  قال)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيبوبصحيح ابن سنان، 

بناء  أو وراك من شجر ر على وزن فرس مامواخلَ. )٣(تكون مريضاً إالّ أن ينت تصلأجدار وإىل 

  .وحنوه

 أو كئاً على عصامتو أو  عن الصالة قاعداً،)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: وخرب ابن بكري قال

  .)٤(بيك وشأن هذا، ما بلغ أبوك هذا بعدأشأن   ما،ال :)عليه السالم( حائط؟ قال

 أو  مل يتمكن من القيام بنفسه اعتمد على حائطفإن: ي عن دعوات الراونديومفهوم املرو

  .)٥(عكازة

  .)٦(تكون مريضاً إالّ أن جدار إىل تستند ال: ومرسل الفقيه

                                                

  .٦١األول صالقسم : سالمشرائع اإل) ١(

  .٨ ح١٩٧ ص١ ج:العوايل) ٢(

  .٢ من القيام ح١٠ الباب ٧٠٢ ص٤ج: الوسائل) ٣(

  . يف القيام٥ الباب ٨٣ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٤(

  .٧ ح من القيام١ الباب ٢٦٧ ص١ ج:املستدرك) ٥(

  . يف وصف الصالة٤٥ الباب ١٩٨ ص١ ج:الفقيه) ٦(



٢٤٥

عليه (عفر، عن أخيه ظهر منها داللة، كصحيح ابن جأخرى أ، مجلة خبارهذا ولكن يعارض هذه األ

يضع يده على احلائط  أو يحائط املسجد وهو يصل إىل يستند أن  سأله عن الرجل هل يصلح له:)السالم

صالة فريضة  يف وعن الرجل يكون. ال بأس :)عليه السالم( وهو قائم من غري مرض وال علة؟ فقال

د فينهض يستعني به على القيام من غري يتناول جانب املسج أن يتني هل يصلح لهاألولالركعتني  يف فيقوم

  .)١(ال بأس به :)عليه السالم( ضعف وال علة؟ فقال

الصالة على احلائط مييناً  يف هعن اتكائ )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: وعن سعيد بن يسار قال

  .)٢(بأس ال :)عليه السالم( ومشاال؟ فقال

 أو اً على عصىئ متو كيلته عن الرجل يصلأس:  قال)سالمعليه ال( عبد اهللا عن أيبوعن ابن بكري، 

  .)٣( واالتكاء على احلائط، على عصايبأس بالتوك ال :)عليه السالم( على حائط؟ فقال

  :أمورشكل املشهور على هذه الروايات بأو

ظاهر من الن إ :ا حممولة على االعتماد، وفيهفإ وىلاألحممولة على عدم االعتماد خبالف ا إ :األول

  . على الكراهةوىلاأل محل ، فاجلمع العريفحداكلتا الطائفتني شيء و

   يصارإمنااحلمل على التقية ن إ :حممولة على التقية، وفيها إ :الثاين

                                                

  .١٣ ح... يف صالة املريض٥ الباب ٢٣٧ ص:الفقيه) ١(

  .٣ ح من القيام١٠ الباب ٧٠٢ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ ح:املصدر) ٣(



٢٤٦

 شيءكان مستنداً على  أو مل يكن مستقراً إذا كذا و اجلانبني بطل،أحد إىل مال أو قليالًحال االختيار فلو احنىن 

  .حنوها أو خشبة أو جدارو  أنسانإمن 

  . منها حال االضطرارشيءبأس ب نعم ال

  

  .مل يكن مجع داليل إذا ليه فيماإ

هن وترجح وليس  تو اليتيالشهرة الروائية هن إ : موهونة بكوا خالف املشهور، وفيهاإ: الثالث

  .هنا ذلك

الفتوى على طبقها،  إىل عراض بعد ذهاب من عرفتعدم تسليم اإل: ا معرض عنها، وفيه إ:الرابع

  القيامأخبارما انصراف أفيه، و  املختلف فقد عرفت ماإمجاعما أ، يوعليه فاحلكم باالستقالل احتياط

  . اخلاصةخباريقاوم األ النه إسوة ففيه االستقالل فهو أول الكالم، وأما حديث األإىل 

ذ إ وال خالف، إشكالثة بال  الثالمور من األيأ يعترب  حال االضطرار الي فف}حال االختيار{

 بعد انصراف املقيدات بصورة ، وجوب الصالةأدلة إطالق اخلاصة، بل خباردليل امليسور وبعض األ

  .مةاالختيار حمكّ

  .طالق لكنك عرفت عدم صحة هذا اإل} اجلانبني بطلأحد إىل مال أو فلو احنىن قليال{

  .قدمة يكون مبطال املتدلة األنعم لو كان االحنناء كثرياً حبيث ينايف

 }حنوها أو خشبة أو جدار أو نسانإكان مستنداً على شيء من  أو ،مل يكن مستقراً إذا وكذا{

  .حوطعلى األ

   اجلواهرخالف، ويف  والإشكال  بال}بأس بشيء منها حال االضطرار نعم ال{



٢٤٧

  بأس كان بغري الفاحش فال إذا افيه عدم التفريج بني الرجلني فاحشاً حبيث خيرج عن صدق القيام، وأم وكذا يعترب

  

 عليه، ويدل على احلكم قاعدة مجاع املستند دعوى اإلدعوى عدم اخلالف فيه، وعن املنتهى ويف

  . الصالة، ومجلة من الروايات املتقدمةأدلةات إطالقامليسور، و

غري  كما ذكره }وكذا يعترب فيه عدم التفريج بني الرجلني فاحشاً حبيث خيرج عن صدق القيام{

  .يصدق عليه القيام حسب الفرض الفإنه ، ويدل عليه ما دل على لزوم القيام، حداو

 ،ميسور القيام ألنه ،مقدم على القعودنه إنعم ال جيوز ذلك حال االضطرار ملا تقدم، والظاهر 

  .نواعه مقدم على القعود حىت االخنناسأوالقيام جبميع 

  .صدق القيامل، وذلك حداذكره غري و كما }كان بغري الفاحش فال بأس إذا وأما{

عليه (  جعفرعن أيبنعم عن املقنع واملقنعة، واحتمال احلدائق حتديده بشري، ولعله لصحيح زرارة، 

 ربش إىل ،قل ذلكأصبعاً إخرى دع بينهما فصال الصالة فال تلصق قدمك باأل يف قمت ذاإ :)السالم

  .)١(هأكثر

  .لصاق باملنع عن اإلأحدداب، ولذا مل يقل م اآليف مقا أا ظاهر الروايةن إ :وفيه

 وذلك لعدم دليل ،الظاهر املشهور جواز االعتماد حال القيام، بل وحال القعود أن  شيء وهويبق

  على وجوب االستقالل فيهما، بل بعض

                                                

  .٢ ح من أبواب النية١٧ الباب ٧١٠ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٢٤٨

  يضاأ كفايتهما قوىكان األوإن صابع وأصل القدمني،  الوقوف على القدمني دون األحوطواأل

  

  .ت املتقدمة دلت على جواز االعتماد حال القيامالروايا

 إىل ، ولعله لدعوى االنصرافالنهوض أيضاً يف  عدم جواز االستناد عن ظاهر احملقق الثاينينعم حك

داب اآل إىل قربكان األوإن  فالقول باجلواز هو املتعني، ي،االستقالل، لكنه لو كان فهو بدو

  .االستقالل

الوقوف على القدمني دون { شهراألنه إوللجواهر وغريمها، بل قال  للمستند  تبعاً}حوطواأل{

 حرج واحلرج النه املتبادر املعهود، وألنه  وألي وللتأسدلةصراف األن ال قالوا}صل القدمنيأصابع واأل

ريد ِبكُم ال يو« :قال و.)١(»ما يريد اللَّه ِليجعلَ علَيكُم ِمن حرٍج« :يريده اهللا سبحانه، قال تعاىل

رس٢(»الْع(.  

 يف )رمحه اهللا(  الشهيدما رواهك وغل فيه برفقأهذا الدين رفيق فن إ :)صلى اهللا عليه وآله(وقوله 

  .االستقالل بالوقوف كذلك أو ولعدم االستقرار، )٣(املنية

، يو بدوصل الرباءة، واالنصراف لو كان فه املوافق ألطالق لإل}يضاأ كفايتهما قوىكان األن إو{

، والتبادر صابعه كما يأيتأكان يقف على  )صلى اهللا عليه وآله(أنه  من )٤( ملا ورد، غري تاميوالتأس

ور، ونفرض الكالم فيما ظ، ولو كان فهو امتنان يف غري احمل، واحلرج مناقش فيه صغرىطالقاليقاوم اإل

  كان استقرار 

                                                

  .٦اآلية : ةسورة املائد) ١(

  .١٨٥اآلية : سورة البقرة) ٢(

  .١ ح باب االقتصاد يف العبادة٨٦ ص٢ ج:الكاىف) ٣(

  .٢ ح من القيام٣ الباب ٦٩٥ ص٤ ج:الوسائل) ٤(



٢٤٩

   .لواضح على االستقاللما عرفت من عدم الدليل ا إىل باإلضافةواستقالل، 

  .والعمدة نصوص خاصة تدل على اجلواز

عند  )صلى اهللا عليه وآله(  كان رسول اهللا:)عليه السالم(  بصري، عن الباقرعن أيبفعن الكايف، 

اهللا لك ما تقدم من  مل تتعب نفسك، وقد غفر )صلى اهللا عليه وآله( يا رسول اهللا: عائشة ليلتها، فقالت

صلى ( كان رسول اهللاو :)عليه السالم( قال. كون عبداً شكوراًأال أ يا عائشة: فقالك وما تأخر؟ بذن

ن آنزلنا عليك القرأطه ما «: زل اهللا تعاىلنأفصابع رجليه حىت تورمت، أطراف أيقوم على  )اهللا عليه وآله

  )٢(.)١(»لتشقى

 كان رسول اهللا:  قاال)عليهما السالم( بصري، عن الباقر والصادق عن أيب، يوعن تفسري القم

  .يةاآل ،)٣( طه:زل اهللا تعاىلنأفصابع رجليه حىت تورمت، أصلى قام على إذا  )صلى اهللا عليه وآله(

:  قال)عليه السالم(أنه  ،)عليه السالم( مع علي ي يف مجلة احتجاج اليهودجويف رواية االحتجا

رمت قدماه واصفر وجهه يقوم عه حىت توأصابطراف أعشر سنني على  )صلى اهللا عليه وآله( ولقد قام

  .يةاآل ـ )٤( طه:مجع حىت عوقب يف ذلك فقال اهللا عزوجلأالليل 

  وارد بعد شهرا يف مجيع التفاسري  يف الروايات بضعف السند غريشكالواإل

                                                

  .٢ـ١اآلية : سورة طه) ١(

  .٦ ح باب الشكر٩٥ ص٢ ج:الكايف) ٢(

  .٥٨ ص٢ ج:تفسري القمي) ٣(

  . ط النعمان٣٢٦ ص١ ج:االحتجاج) ٤(



٢٥٠

  .ةحداقوف على الو الوجزاءإيبعد  بل ال

  

ره املاتن وتبعه السادة ابن العم واحلكيم والتواريخ املعينة ذا الشأن، فالقول باجلواز كما اختا

  .واجلمال وغريهم هو املتعني

 عبد عن أيبصل الرباءة، وملا رواه ابن بكري، أ وطالق لإل}ةحداجزاء الوقوف على الوإبل اليبعد {

 وهو يبعد ما ثقل كان يصل أو ما عظم بعد )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم( اهللا

  .)١( فوضعها»ن لتشقىآنزلنا عليك القرأطه ما « :نزل اهللا تعاىلأى رجليه حىت أحدرفع قائم و

) عليه السالم(رأيت علي بن احلسني : بيه قالأما رواه الكايف، من صحيحة حممد بن محزة، عن و

 رجله  ومرة على،طال القيام حىت جعل مرة يتوكأ على رجله اليمىنأ فييف فناء الكعبة يف الليل وهو يصل

  .)٢(، احلديثاليسرى

ى رجليه يف الصالة ليزيد تعبه، حدإكان يرفع  )صلى اهللا عليه وآله(النيب ن إ :ما رواه جممع البيانو

  . )٣(فوضعها» ن لتشقىآنزلنا عليك القرأطه ما « :زل اهللا تعاىلنأف

  .)٤()عليه السالم(  عبد اهللاعن أيب ذلك يورو

سئل عن الرجل يقوم يف الصالة هل يراوح أنه  ،)عليه السالم( وعن الدعائم، عن جعفر بن حممد

بأس بذلك ما مل  ال :)عليه السالم(خرى من غري علة؟ قال أ ويؤخر يقدم رجالً أو بني رجليه

  .)٥(يتفاحش

                                                

  .٣ ح من القيام٣ الباب ٦٩٥ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح:املصدر) ٢(

  . ذيل اآلية٢ ص٨ ج:جممع البيان) ٣(

  . عن املصدر نفسه٣ ح من القيام٢ الباب ٢٦٧ ص١ ج:كما يف املستدرك) ٤(

  . يف ذكر صفات الصالة١٥٩ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٥(



٢٥١

 عن الذكرى والدروس ي للمحكوقد اختار هذا القول املستمسك ومجاعة من املعلقني، خالفاً

 يف البطالن إشكال ال:  بل عن مفتاح الكرامة،طاء واجلواهر واملستند وغريهموكشف اللثام وكشف الغ

  .خالف يف بطالن الصالة النه إة منهما، بل عن احلدائق حدالو اقتصر على وضع و

 ئوال تتك :)عليه السالم( يالرضو إىل باإلضافةمة يف الفرع السابق،  املتقددلةواستدلوا لذلك باأل

  .)١(خرىلى األمرة على رجلك ومرة ع

  . حممول على الكراهةي والرضو، السابقةدلةوقد عرفت ما يف األ

على الرجلني، كما عن النفلية والذكرى، بل يف  ومما تقدم تعرف عدم لزوم االعتماد حال القيام

 ملن أوجب االعتماد عليهما كما عن احملقق ، خالفاًكثربل هو ظاهر األ: اختاره قال أن بعد )٢(املستند

املشهور، وذلك لبعض  إىل عن البحار نسبته  يف شرح القواعد واجلعفرية والدروس واملدارك، بللثاينا

  .جوبتهاأة، وقد عرفت حداالرجل الو أو صابع املتقدمة ملن منع الوقوف على األدلةاأل

                                                

  .٧ س٧ ص:فقه الرضا) ١(

  .٣٢٩ ص١ ج:املستند) ٢(



٢٥٢

  .طراق جواز اإلقوىكان األوإن  انتصاب العنق أيضاً، حوطاأل ـ ٩ ـ مسألة

  

 خروجاً عن خمالفة الصدوق القائل بوجوب } انتصاب العنق ايضاًحوطاأل ـ ٩ ـ مسألة{

طراق الرأس بال إخيل باالنتصاب املعترب يف القيام  ال: االنتصاب، خالفا للمشهور، بل يف مصباح الفقيه

 رسال الذقنإ استحباب ي عليه، بل عن التقمجاعخالف فيه على الظاهر، بل يظهر من بعض دعوى اإل

  .قوىوهذا هو األ. ، انتهى)١(الصدرإىل 

ينايف االعتدال املستفاد من  ال ألنه  وذلك}طراق جواز اإلقوىكان األوإن {: ولذا قال املصنف

التواضع، وكان مستند الصدوق مرسلة حريز،  إىل قربأ ألنه  استحب ذلك،ي املتقدمة، ولعل التقدلةاأل

 أن النحر االعتدال يف القيام: قال )٢(؟ر لربك واحنفصلّ:  قلت:، قال)عليه السالم(  جعفرعن أيب

  .)٣(يقيم صلبه وحنره

على أاملراد بالنحر ن إ طراق، لكن رمبا يقال النحر نصب العنق املنايف لإلإقامةاملراد ب أن  الظاهرفإن

عراض إ إىل كيد، هذا مضافاًن قبيل ذكر اخلاص بعد العام للتأفهو م ـ كما عن امع ـ الصدر

عراض املشهور عنه وضعفه يف نفسه ال جمال إلنه إ: تقدير متامية الداللة، قال يف املستمسكاملشهور على 

  .)٤(لالعتماد عليه

 مما يدل على عدم وجوب ،السماء يف حال الصالة إىل وقد تقدم كراهة طموع النظر: أقول

  .انتصاب العنق

                                                

  .٢٧ س٢٥٦ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ١(

  .٢اآلية : سورة الكوثر) ٢(

  .٣ ح من القيام٢ الباب ٦٩٤ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

  .١٠٨ ص٦ ج:املستمسك) ٤(



٢٥٣

القيام  يف كان ذلكوإن  صحت صالته، اًاالستقالل ناسي أو االستقرار أو ترك االنتصاب إذا  ـ١٠ ـ مسألة

  .عادة فيه اإلحوط لكن األالركين

  

كان وإن  صحت صالته، االستقالل ناسياً أو االستقرار أو ترك االنتصاب إذا  ـ١٠ ـ مسألة{

 أو ية جزءيدل على صحة الصالة الفاقدة ألفإنه ، )١(تعاد الذلك حلديث  و}القيام الركين يف ذلك

  ألنالثالثة املذكورة يوجب فقد القيام، أحدفقد  أن يرد على ذلك  املستثناة، والشرط عدا اخلمسة

ن إ :ذ فيهإمقتضى كون القيام ركناً،  ألنه ذا فقد القيام بطلت الصالة،إاملشروط عدم عند عدم شرطه، و

ليل على  من كماله مما دل الدي هإمناو ـ كما تقدم ـ  املذكورة ليست داخلة يف مفهوم القيامموراأل

 حىت نص على اعتبارها مطلقاً  والإمجاع ذا انتفت سهواً مل يضر مبفهوم القيام، والإاعتبارها يف القيام، ف

  . بدون معارضتعاد اليكون مشموال حلديث  انتفت إذا حال السهو فحينئذ

فائها تناف ،حتمال دخلها يف مفهوم القيام كما ذكره بعض الفقهاء ال}عادة فيه اإلحوطلكن األ{

أن  قام على مجاعيكون اإل بأن ات احملكيةمجاعالحتمال دخوهلا يف معقد اإل أو يوجب انتفاء القيام،

  .مجاعداخلة يف اإل أا  إالّمل تكن داخلة يف مفهوم القياموإن  يو القيام املشروط، فههموضوع الركنية 

ما تقدم من ضعف  إىل فةباإلضا، هذا حتياط استحبايبين نظر، فاالاألمرلكن يف كال : أقول

   فيكون،حرام واختصاص الدليل بالقيام حالة تكبرية اإل،مجاعاإل

                                                

  .٤ ح من قواطع الصالة١ الباب ١٢٤١ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٢٥٤

  .هن أوالقيام املتصل بالركوع إىل النسبةبالحتياط ا

ب االستقرار حال التكبري على حنو و بني فتوى املصنف بوجما ذكره املستمسك من التنايف مث إن

  فتواه بصحة الصالة بفوات االستقرار سهواً حال القيام الركين وبني،ه سهواًتالركنية فتبطل الصالة بفوا

حرام، ومل يقل  يف حال تكبرية اإلرفتوى بوجوب االستقرا الّإذ مل يكن للمصنف سابقاً إخل غري وارد، إ

  . وجوبه االستقرار هناكإطالق فكالمه هنا وارد على ، كالمه ذلك ما ذكره هناركن حىت ينايفأنه 



٢٥٥

امها ولو على القول حدإيكون االعتماد على  أن االعتماد، فيجوز يف ال جيب تسوية الرجلني  ـ١١ ـ مسألة

  .بوجوب الوقوف عليهما

  

امها حدإيكون االعتماد على  أن االعتماد، فيجوز يف ال جيب تسوية الرجلني ـ ١١ ـ مسألة{

ة من حداا مبرتبة وما عدم لزوم االعتماد على كلتيهمأ }ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما

، بل لوكان ذلك واجباً لوجب التنبيه عليه لغفلة دلةطالق األ فيه وال خالف إلإشكالاالعتماد فال 

  .العامة منه

امها فقط وتكون الثانية مماسة حدإيكون االعتماد على  بأن صل االعتمادأة يف يوأما عدم لزوم التسو

 الذكرى وجامع إىل  خالفا ملا نسب،حداال به غري و، فقد قبدون االعتماد عليها مطلقاً رض فقطلأل

 أن مل، الحتمالأرادم ذلك تإها والروض واملدارك وكشف اللثام، لكن يف حاملقاصد واجلعفرية وشر

 :ع يف الذكرى وجامع املقاصد على ذلك قولهى الرجلني، ولذا فرحدإيريدوا االعتماد يف مقابل رفع 

 الذكرى يف عداد القائلني بعدم اللزوم فال  هذا لكن يف املستند عد،»ة مع القدرةحدا الويوال جتز«

  .مراد القائلني باللزومأنه يكون تفريعه دليال على 

 املتقدمة، وقد عرفت جواا هناك فال دلة فقد استدل القائل بالوجوب جبملة من األ،وكيف كان

  .التكرار إىل حاجة

قلنا بوجوب وإن رض ميسها األأن يلزم  عارية مل  وضع لنفسه رجالًيقطع الذاألن إ مث الظاهر

  .تشمل مثل هذه الرجلال  دلة األ ألن فكيف بوجوب االعتماد عليها،،الرجلني

 ألنه رضيرفعها عن األ بأن العارية دون الصحيحة نعم الظاهر عدم كفاية االعتماد على الرجل

صدق إذا أيضاً رمبا يقال بصحة ذلك رض، لكن ين من دون وقوف على األءمبرتلة من يعتمد على عصا

  .الوقوف عرفاً



٢٥٦

سناد  يف  وال يعترب،اخلشبة أو نساناإل أو حال االضطرار بني االعتماد على احلائط يف ال فرق ـ ١٢ ـ مسألة

  .تكون اخلشبة املعدة ملشيه، بل جيوز له االعتماد على غريها من املذكورات أن طقعاأل

  

 }اخلشبة أو نساناإل أو  االضطرار بني االعتماد على احلائطحال يف ال فرق ـ ١٢ ـ مسألة{

هور ظوالعمدة فيه ( : االضطرار، وقول املستمسكأدلة طالق إل،كما صرح بذلك اجلواهر وغريه

 من ذلك كانت املسألة من موارد الشك يف التعيني حدافلو احتمل تعني ووإالّ  ، على عدم الفرقمجاعاإل

 مجاعاإل إىل ذ ال حاجةإحمل نظر،  )١()صالة االحتياط املقتضية للتعينيأجع فيها  يكون املروالتخيري اليت

موارد من هذا الشرح فضال عن  يف صل التخيري كما قررناهاأل أن على فرض متامية صغراه، كما

  .صولاأل

غري يف من قبيل االستعانة بالأنه من باب  نسان يف االعتمادنسان على اإلنعم رمبا يتحمل تقدم غري اإل

كان وإن مثل هذه االستعانة ال تسمى بذلك ن إ :ادة ربه، لكن فيهباً بعأحدك شرأنه الوضوء فيشمله 

  .نسان غري اإلوىلاأل

بل جيوز له االعتماد { ذ ال خصوصية هلاإ }تكون اخلشبة املعدة ملشيه أن قطعوال يعترب يف سناد األ{

عدم اضطراره صحت ن ا بطر فصلى كذلك مثمضأنه زعم  لوه مث إن }على غريها من املذكورات

   كان االعتماد يف القيام الركينوإن صالته، 

                                                

  .١١٠ ص٦ ج:املستمسك) ١(



٢٥٧

ليس خاصاً بالسهو، بل اخلارج منه حالة العلم والعمد، بل قد تقدم يف فإنه ، تعاد الحلديث 

  .ي فضال عن القصوريمباحث هذا الكتاب احتمال مشوله حلالة اجلهل التقصري



٢٥٨

  .اره مع التوقف عليهماجاستي أو  االضطرار ما يعتمد عليه عندجيب شراء ـ ١٣ ـ مسألة

  

 بل }اره مع التوقف عليهماجاستي أو جيب شراء ما يعتمد عليه عند االضطرار ـ ١٣ ـ مسألة{

 للواجب ةمقدم ألنه حنومها، وذلك أو حيازته أو خذه جعالةأخر ككسبه بالوسائل املشروعة األأو 

  .املطلق فيجب حتصيله

 يلقيام املعتمد الذا  إذاعتمد على املغصوب بطلت صالته الحتاد الصالة والغصب، لوأنه ر والظاه

شيء يف لاالعتماد على ا أن جلأل(: قول املستمسك أن هو جزء من الصالة عني الغصب، ومنه يظهر

صالة، تفسد ال كان االعتماد حمرماً لكونه اعتماداً على املغصوب ال ذاإالصالة ليس تصرفا صالتيا، ف

حمل منع، . ، انتهى)١()املنفعة مما ال تتوقف عليهما الصالة أو ملك العني إىل الستيجار الراجعانافالشراء و

  .الغصب حرام أن  على ذلك، بعد ما علم العرفةصالته متوقفن إ ولذا ترى العرف يقولون

                                                

  .١١٠ ص٦ ج:املستمسك) ١(



٢٥٩

مع  أو مع االعتماد أو نيب اجلانأحدىل  إامليل أو قسامه من كونه مع االحنناء،أ بيالقيام االضطرار ـ ١٤ ـ مسألة

   الفاحش بني الرجلني مقدم على اجللوسجمع التفري أو عدم االستقرار

  

 أو ،نيب اجلانأحد إىل امليل أو قسامه من كونه مع االحنناء،أ بيالقيام االضطرار ـ ١٤ ـ مسألة{

ما تقدمي أ } مقدم على اجللوس الفاحش بني الرجلنيجمع التفري أو ،مع عدم االستقرار أو ،مع االعتماد

 القيام الشاملة ملا حنن فيه بعد سقوط االنتصاب للضرورة، أدلةات طالقالقيام مع االحنناء على اجللوس فإل

 سألته عن السفينة مل يقدر :)عليه السالم(  احلسنعن أيبولدليل امليسور، ولصحيح علي بن يقطني، 

حىن وإن يقوم  :)عليه السالم( يسجد؟ قال أو يؤم وهو جالس ي فيهايصاحبها على القيام يصل

  .)١(ظهره

حد  إىل مل يصدق القيام كاملنحين إذا صدق القيام، أما إذا  هو فيماإمناذلك  أن لكن ال خيفى

 اجللوس  ألنال دليل على تقدميه على اجللوس، بل الظاهر تقدمي اجللوس عليه،فإنه  منه، أكثر أو الركوع

 مرة هكذا مال وجوب الصالة مكرراًتاجللوس، واح إىل ن انتقلالقيام متعذر اآلن إ بدل القيام، وحيث

 ذ مع عدم صدق القيام الإجه له، و مها الأحدمجايل بوجوب ومرة هكذا، لقاعدة االحتياط بعد العلم اإل

  .لقيام، وأما تقدمي القيام مع امليل على اجللوس فلما تقدم من صدق امجايلالعلم اإل إىل النوبة تصل

                                                

  .٥ ح من القيام١٤ الباب ٧٠٦ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٢٦٠

  .كان امليل كثرياً حىت سلب اسم القائم مل يكن وجه لتقدميه كما عرفت الفرع السابق إذا نعم

متسك  ال:  فلما تقدم من صدق القيام، وصحيح ابن سنان السابق،وأما تقدمي القيام مع االعتماد

خبتكون مريضاً إالّ أن أنت تصليجدار و إىل  وال تستندي،نت تصلأرك وم)ذكر فيه وإن إنه ف. )١

  .)٢(ياملرض، لكنه من باب املثال كما يستفاد عرفاً، وكذا يدل عليه ما تقدم عن دعوات الرواند

  .زةعكا أو قيام بنفسه اعتمد على حائط الن مل يتمكن مفإن

 والقيام مقدم على القعود، ولدليل ،قيامأنه وأما تقدمي القيام مع عدم االستقرار فلما تقدم من 

  .مسألة االستقرار يف  املتقدمة)٣(ي ولرواية الغنوامليسور،

 فال يستفاد ،ليس بقيام عرفاً ألنه نعم لو كان االضطرار كثرياً مبا سلب صدق القيام قدم اجللوس،

 بني الصالة ماشياً وبني الصالة األمردار  إذا ، ومثلهي القيام، ويدل عليه باخلصوص رواية الغنوأدلةمن 

، ي املنصرف من القيام مقابل املشفإنيصدق عليه القيام،  ال ألنه ،األولمقدم على   الثاينفإنجالساً، 

  .بدله إىل ذا تعذر انتقلإف

 يف قيام، ولدليل امليسور، ولصحيحة ابن يقطني املتقدمة، لكننه ما تقدمي التفريج الفاحش، فألأو

  كان التفريج فاحشاً مل يصدقإذا فإنه ر، ظالكل ن

                                                

  .٢ ح من القيام١٠ الباب ٧٠٢ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح٦ الباب ٢٦٨ ص١ ج:املستدرك) ٢(

  .٢ ح من القيام١٤ الباب ٧٠٥ ص٤ ج:الوسائل) ٣(



٢٦١

 امليل أو بينه وبني االحنناء أو ، قدما عليه،بينه وبني ترك االستقرار أو ، التفريج الفاحش واالعتمادبني األمرولو دار 

  القيام، إىل  اجلانبني قدم ما هو أقربأحدإىل 

  

اجلواهر استفادته  يف ادعىوإن  ـ تشمل املقام ها الظ والصحيحة بلف،عليه القيام وال ميسور القيام

بد من القول بالتخيري بني التفريج  ه من مناط الصحيحة فيها خفاء، وحينئذ الواستفادت ـ من الصحيحة

ذ بعد عدم إاالحتياط باجلمع بني صالتني، لكن الظاهر تقدمي القعود، أو القعود  تقدمي أو وبني القعود

  .القعود، كما عليه النص والفتوى واملقام من مصاديق ذلك إىل النوبة صدق القيام تصل

  .ذ يصدق القيام عليهإ التفريج غري فاحش قدم على القعود، نعم لو كان

ما  أل}بينه وبني ترك االستقرار قدما عليه أو ، بني التفريج الفاحش واالعتماداألمرولو دار {

 تقدمي االضطراب الشديد  على التفريج، ويفيتقدمي املش يف القيام من التفريج الفاحش، لكن إىل قربأ

 األمربد من القول بالتخيري لدوران  القيام كان ال إىل قربأ ألنه ل لو مل يكن العكسعلى التفريج نظر، ب

 ذ ميسور الصالة صارت على كلإ حمل نظر، مجايلتيان كليهما للعلم اإلإبينهما، واحتمال االحتياط ب

 ميسوره،قسام أبكل  املعسور ال صلنسان مبيسور من األتيان اإلإدليل امليسور يدل على  و منهما،حداو

 ياً واملفروض صدق امليسور على أحداذ الواجب كان شيئاً وإ الباب من التزاحم ال من التعارض، ألن

  .من ميسوريه

 إىل  اجلانبني قدم ما هو أقربأحد إىل امليل أو وبني االحنناء{  التفريج الفاحشأي }أو بينه{

  ،امليل يسرياً قدم على التفريج أو حنناءذا كان االإ ف}القيام



٢٦٢

  . معتمداًترك االستقالل قدم ترك االستقالل فيقوم منتصباً و بني ترك االنتصاباألمرلو دار و

  ،ترك االستقرار قدم ترك االستقرار وكذا لو دار بني ترك االنتصابو

  

احتياط املستمسك  أن القيام ختري ملا تقدم، ومنه يعرف إىل قربيةكان كثرياً حبيث مل يعلم األ إذا ماأو

  .ظرنرار حمل بالتك

 يف غري االستقرار ـ  املقومة للقياممور األأحد بني ترك األمرلو دار : تقريراته يف يملقال الشيخ اآل

 أن  والتحقيق، وجهان،يكون املكلف خمرياً أو خراآل فهل يكون لبعض منها تقدمي على ـ يمقابل املش

  .فالتخيري، انتهىوإالّ نها تفاوت، القيام لو كان بي إىل قربأجيب تقدمي ما كان منها نه إيقال 

ملا  }وترك االستقالل قدم ترك االستقالل فيقوم منتصباً معتمداً نتصاباال  بني تركاألمرولو دار {

القيام  إىل قربأأنه  إىل باإلضافةتقدم من احتمال جوازه حال االختيار، بل كان هو املختار، هذا 

من  إالّ كان احترام العامل بالقيام، ومل يقدرإذا فإنه ، فيشمله دليل امليسور، ويدل على ذلك العرف

  .القيام املكلف به إىل قربأ الثاين أن  يف مل يشك العرفاالعتماد منتصباً أو ، استقالالاالحنناء

مجال دليل إلأنه  ك}كذا لو دار بني ترك االنتصاب وترك االستقرار قدم ترك االستقرارو{

 ملا قرب فالتخيري ولو مل يعلم األ،قرب منهمااب، لكن الظاهر تقدمي األاالستقرار، خبالف دليل االنتص

  دليل  يف مجالإسبق من عدم 



٢٦٣

 من مراعاة االستقالل أوىلعاة االنتصاب ا فمراألولولو دار بني ترك االستقالل وترك االستقرار قدم ترك 

  . من مراعاة االستقاللأوىلواالستقرار، ومراعاة االستقرار 

  

 لذا قال السيد همل يكن رجحان فالتخيري، وكأنوإن  ،امليسور إىل قربيةباأل إالّ ر فال ترجيحاالستقرا

  .بعض مراتب ترك االستقرار مؤخر عن ترك االنتصاب: يالربوجرد

 ملا تقدم من جواز ترك االستقالل }األولولو دار بني ترك االستقالل وترك االستقرار قدم {

املستقل  إىل قرب منهمافالالزم مالحظة األ مراتبهما خمتلفة، أن  فال خيفىاختياراً، أما لو مل نقل بذلك

  .كما سبق وجهه ، ولو مل يكن أقرب ختري،املستقر

 من مراعاة أوىل ومراعاة االستقرار ، من مراعاة االستقالل واالستقرارأوىلفمراعاة االنتصاب {

  . لكن عرفت عدم الكليةكذا عند املصنف، }االستقالل

برة وجب لكونه مقدمة إتزريق  أو بعض شروطه على شرب دواء أو لو توقف أصل القيامه مث إن

أيضاً مكان وجب  إىل االنتقال من مكان إىل بعض شروطه أو الواجب املطلق، ولو احتاج أصل القيام

  .ئمكان اختيار الشاطإنعم تقدم الكالم يف السفينة مع  .لذلك

 أو أن  صالة هكذا وصالة هكذا،ييصل أن ص على ناقص جاز لهتقدمي ناق يف لو كان خمرياًه مث إن

   وال دليل على ي التخيري استمرار ألن ركعة هكذا وركعة هكذا،ييصل



٢٦٤

ليه كما إثناء الصالة انتقل أ الناقصني مقدماً فلم يقدر عليه مث قدر عليه يف أحد، ولو كان يابتدائأنه 

  .العاملنه االصالة، واهللا سبحثناء أقدر يف  إذا القائم إىل ينتقل القاعد



٢٦٥

   حىت ما كان منه بصورة الركوع صلى من جلوس وال بعضاًمل يقدر على القيام كالً إذا  ـ١٥ ـ مسألة

  

 }ضاًعوال ب{ وهو القيام الكامل ذو الشرائط }مل يقدر على القيام كالً إذا  ـ١٥ ـ مسألة{

 على }مطلقاً حىت ما كان منه بصورة الركوع{ مقدمة على اجللوس أا  سبقتامات الناقصة اليتكالقي

 وحمكياً اً حمققاًإمجاع وال خالف، ويف املستند إشكال بال }صلى من جلوس{ تقدير صدق القيام عليه

  .، انتهى)١(لييضاً، بل ضرورة كما قفمست

 ماً تتزلتدلة الصالة اليت ال تترك حبال، فإذا مل ميكن قياأ إطالقىل إذلك و إىل باإلضافة ،ويدل عليه

  : مجلة من الروايات،امليسور منهاإىل 

 صاحبه قاعداً؟ فقال ي ما حد املرض الذى يصل)عليه السالم( عبد اهللا أبا لتأ س:كصحيح مجيل

  .)٢( فليقميقو إذا رج ولكنه أعلم بنفسهالرجل ليوعك وحين إ :)عليه السالم(

 فيه الصائم ويدع ياملرض الذى يغط عن حد ،)عليه السالم( عبد اهللا أبا وموثق زرارة، سألت

  .)٤(هو أعلم مبا يطيقه )٣( نسان على نفسه بصريةبل اإل :)عليه السالم( الصالة من قيام؟ فقال

  )٥(.، احلديث مل يستطع صلى جالساًفإن قائماً، ياملريض يصل: الفقيه يف يوالنبوى املرو

                                                

  .٥ س٣٣٠ ص١ ج:املستند) ١(

  .٣ حقيام من ال٦ الباب ٦٩٨ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .١٤اآلية : سورة القيامة) ٣(

  .٢ ح من القيام٦ الباب ٦٩٨ ص٤ ج:الوسائل) ٤(

  .١ ح يف صالة املريض٥ الباب ٢٣٥ ص١ ج:الفقيه) ٥(



٢٦٦

 فإن املريض قائماً، ييصل :)هللا عليه وآلهصلى ا( عنه ،)عليه السالم( ادقصخر، عن الآويف حديث 

  )١(.ذلك صلى جالساً مل يقدر على

 :)عليه السالم( السفينة؟ فقال يف سأله عن الصالة ،)عليه السالم( ، عن الصادقويف صحيح احلليب

فليقعد مث ليصلوإالّ  قائماً مكنه القيام فليصلّأن إ)٢(.   

  .ةغريها من روايات الصالة يف السفينإىل 

مرضه جالساً وصلى املسلمون خلفه  يف صلى )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا أن وما دل على

  .جالساً ـ ضرب أن بعد ـ  صلى)عليه السالم(علياً  أن ما دل على و،)٣(قائماً

عليه ( عبد اهللا أبو  إىلصمت باملدينة يوماً يف شهر رمضان فبعث: وخرب الوليد بن صبيح قال

  .غريها من الروايات إىل .)٤(نت قاعدأ وأفطر وصلّ:  فيها خل وزيت وقال بصفعة)السالم

 إىل  االنصراففإن، يرض واجلالس على الكرساجلالس بني اجلالس على األ يف فرق النه إمث الظاهر 

وجه له لصدق اجللوس  القيام ال إىل أقرب ألنه احتمال تقدمي الثاين أن  لو كان فهو بدوي، كمااألول

وجب القول بوجود اجللوس املرتفع قبل  الإ و،قرب معترب ذا القدراأل أن ليهما، وال دليل علىعلى ك

  .أحداجللوس املنخفص ومل يقل به 

                                                

  .١٣ ح من القيام١ الباب ٦٩١ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح١٤ الباب ٧٠٥ ص:املصدر) ٢(

  .١ ح من أبواب صالة اجلماعة٢٥ الباب ٤١٥ ص٥ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ ح من أبواب القيام١ الباب ٦٨٩ ص٤ ج:الوسائل) ٤(



٢٦٧

 ومع تعذره صلى ، فيه حينئذ مجيع ما ذكر فيه حىت االعتماد وغريهي عن القيام فيجردالًبوكان االنتصاب جالساً 

  مضطجعاً

  

 ذلك و كما ذكره اجلواهر وغريه،} عن القيامنتصاب جالساً بدالًاال{  الالزم حينئذ}كانو{

  .خيرج بالدليل ما إالّ  يف املبدل منهي فيه ما جيري البدل جيرفإنليه، إ دلةصراف األألن

ن إ ا يقالبل رمب }حىت االعتماد وغريه{ القيام يف ي أ} فيه حينئذ مجيع ما ذكر فيهيفيجر{ يهلوع

 أما :قول املستمسك أن وال بعد يف ذلك، ومنه يظهر  وحنوه جار هنا صلبهصالة ملن مل يقم ال مثل

حكام  تنفع يف وجوب الشرائط املذكورة لو كانت جمعولة بلحاظ مجيع األإمناالبدلية فال ريب فيها لكنها 

، )١(ريغ اجلملة حبيث يثبت له وجوبه ال يف وهو غري ظاهر، بل الظاهر البدلية عن القيام يف وفائه مبصلحته

  .حمل نظر، انتهى

 وال خالف، وعن املدارك بال خالف فيه بني إشكال بال }ومع تعذره صلى مضطجعاً{

. ، انتهى)٢( يف املعترب واملنتهى واملدارك واحلدائق وغريهاي احملقق واحملكمجاعصحاب، ويف املستند باإلاأل

  .، ويدل عليه النصوص املستفيضةبل لعله من الضروريات أيضاً

 قال ؟)٣(»الذين يذكرون« :تفسري قوله تعاىل يف )عليه السالم(  جعفرعن أيب صحيح أىب محزة، يفف

   ضعف منأوعلى جنوم الذي يكون  :)عليه السالم(

                                                

  .١١٧ ص٦ ج:سكماملست) ١(

  .٩ س٣٣١ ص١ ج:املستند) ٢(

  .١٩١اآلية: سورة آل عمران) ٣(



٢٦٨

  .)١( جالساًياملريض الذى يصل

 وهو مضطجع فليصلّ: )عليه السالم( يستطيع اجللوس؟ قال وموثق مساعة، سألته عن املريض ال

  .)٢(سجد إذا  جبهته شيئاًوليضع على

  .)٣(مين مل يستطع صلى على جنبه األفإن ، مل يستطع صلى جالساًفإن:  املتقدمي النبوويف

مياء يستطيع القعود وال اإل  سألته عن املريض الذى ال،)عليه السالم( خيهأ بن جعفر، عن يوخرب عل

  .)٤(وجهه إىل يرفع مروحة: )عليه السالم( قال  وهو مضطجع؟يكيف يصل

 قاعداً كيف قدر ييصل أن مل يستطع إذا املريض: قال )عليه السالم(  عبد اهللاعن أيبوموثقة عمار، 

مين مث يوحى حلده وينام على جانبه األ يف يوجه كما يوجه الرجل: مياًء، وقالإ ييوجه فيوم أن ماإصلى، 

له جائز ويستقبل بوجهه فإنه  ما قدر مين فكيفينام على جنبه األ أن  مل يقدر علىفإن:  قال،بالصالة

  .)٥(مياًءإ بالصالة يالقبلة مث يؤم

 جالساً صلى مضطجعاً ييصل أن مل يستطعوإن  :)عليه السالم( ويف رواية الدعائم، عن الصادق

  .غريها إىل .، احلديث)٦(القبلة إىل مين ووجههجلنبه األ

                                                

  .١ ح من القيام١ الباب ٦٨٩ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح٦٩٠ ص:املصدر) ٢(

  .١٥ ح٦٩٢ ص:املصدر) ٣(

  .٢١ ح من القيام١اب  الب٦٩٣ ص٤ ج: والوسائل،٩٧ ص:سنادقرب اإل) ٤(

  .١ ح من القيام١ الباب ٦٩١ ص٤ ج:الوسائل) ٥(

  .١٩٨ ص١ ج:الدعائم) ٦(



٢٦٩

  األوليسر عكس  األ تعذر فعلىفإن ،مين كهيئة املدفونعلى اجلانب األ

  

الشهرة البحار وغريه، وعن  إىل  كما هو املشهور، ونسبه}مين كهيئة املدفونعلى اجلانب األ{

خرين كموضع من املبسوط  آل عليه، خالفاًمجاععليه املعظم، وعن املعترب واملنتهى اإل أن كشف اللثام

معة واملدارك، كما نقله منهم املستند، بل رشاد واللحكام واإلوظاهر الشرائع والنافع والتذكرة واية األ

  .يضاًأ ومحل السيد والوسيلة وغريها ،عن املقنعةأيضاً  هذا يحك

 ورواية الدعائم وغريها، وبني ،مقتضى اجلمع بني املطلق كالصحيحة واملوثقةأنه بون األولاستدل 

  . وموثقة عمار وغريمهاينبولاملقيد كا

 ورواية الدعائم ي النبوفإناملطلقات بتضعيف املقيدات،   علىما القائلون بالتخيري فقد اعتمدأ

الفقية  يف  مرسليذ النبوإوجه هلذا القول،  الأنه  وموثقة عمار مضطربة داللة، لكن الظاهر ،مرسالن

  . التزم صحة رواياتهيالذ

ى غاية يدل عل )صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا رسال الفقيهإ أن نصافاإل: املستمسك يف قال

ن تتمته  أالّإمجال إصدره نوع  يف كانوإن  وموثق عمار ،)١( وكفى به سبباً للوثوق،االعتبار عنده

ضعف السند يف  إىل أن باإلضافةمجال الصدر، هذا إيرفع اليد عنها بسبب   فال،صرحية يف املطلوب

  .عنيفالعمل على املشهور مت ـ كما قاله الفقيه اهلمداين ـ بعضها جمبور بالشهرة

  مين مع تعذر األ الّإيسر  فال جيوز األ}األوليسر عكس  تعذر فعلى األفإن{

                                                

  .١٢٠ ص٦ج: املستمسك) ١(



٢٧٠

 ، منهم كما يف مصباح الفقيهحداكما عن اجلامع والسرائر كذا يف املستند، وصرح بذلك غري و

 املشهور كما يف املستمسك، لكن قالوا إىل وهو املعروف بني املتأخرين كما عن الشيخ املرتضى، ونسب

  .إشكالختلو من  غلب خالية عن ذلك، فادعاء الشهرة املطلقه الاأل كلمات القدماء علىبأن 

يسر  حيث مل يعينوا األحدا لغري و املرسل يف الفقيه، خالفاًي فقد استدل لذلك بالنبو،وكيف كان

لح تص  ال الكثرية اليتدلة األطالقمين، بل صلى كيف شاء من االستلقاء واالضطجاع، وذلك إلبعد األ

  .املرسلة لتقييدها فتحمل املرسلة على االستحباب، وقد تقدم بعض املطلقات

: )عليه السالم( عبد اهللا عن أيبصحابنا عن محاد، أروى :  احملقق يف املعترب قالما رواهومنها 

يمين مث يوم قاعداً يوجه كما يوجه الرجل يف حلده وينام على جانبه األييصل أن مل يقدر إذا املريض 

 بالصالة يجائز ويستقبل بوجهه القبلة مث يؤمفإنه مين فكيف ما قدر  مل يقدر على جانبه األفإنالصالة، ب

  .)١(مياًءإ

 سهواً اشتباهاً» محاد«ـ رواية عمار عرب فيها احملقق ب أا وما استظهره يف اجلواهر احتمله غريه من

يديهم مل أ وكم روايات كانت ب،بال شاهدوجه هلذا االستظهار واالحتمال  ذ ال إعن القلم غري تام،

ا بأ يف سندها شكالم من الروايات متشاة بعضها مع بعض، وكذلك اإلكأنه لينا، كما إتصل 

  .  نقل املعترب هلا يوجب االعتبارفإنمرسلة، 

   عن رسول ،)عليه السالم( ويف حديث اجلعفريات، عن علي

                                                

  .١٣ ح من القيام والنية١٠ الباب ٧٥ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(



٢٧١

مين مستقبل القبلة،  قاعداً صلى على جنبه األييصل أن عمل يستطوإن  :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا

  .)١(يلى القبلة  رجاله ممامين صلى مستلقياً على جنبه األييصل أن  مل يستطعفإن

: خرهآ يف زادأنه  إالّ  حنوه) السالممعليه(علي بائه، عن آويف حديث الدعائم، عن جعفر، عن 

مياًءإ ييؤم)٢(.  

 مل يتمكن من الصالة جالساً فليصل فإن ):عليهم السالم(واته عنهم  يف دعي رواية الرواندويف

مل يتمكن من وإن  ،مياًءإ أومأ مل يتمكن من السجود فإنمين وليسجد، مضطجعاً على جانبه األ

  )٣(.، احلديثاالضطجاع فليستلق على قفاه وليصل مؤمياً

 ي فردأحد يفقهاء صاحلة جلعل النبوهذه الروايات الكثرية الىت عمل ا مجهرة من ال أن والخيفى

  .فضل الفردين حمل تأملأ فرديه، بل كونه أحدكان وإن مين، يسر بعد األالتخيري فال يتعني األ

 أحوطيسر فيكون ، خبالف تعني األأحدتعني االستلقاء مل يقل به  ألنه أحوطأنه  يف إشكال نعم ال

أنه ومن ذلك يظهر ضعف ما قيل من : يث قالالفردين، ومنه يظهر وجه النظر يف كالم املستمسك ح

  مينعجز عن االضطجاع على األإذا 

                                                

  . باب صالة املريض٤٧ ص:اجلعفريات) ١(

  . يف ذكر صالة العليل١٩٨ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

  .١١ ح من القيام والنية١٠ الباب ٧٤ ص٥ ج: جامع أحاديث الشيعة)٣(



٢٧٢

   كاحملتضر تعذر صلى مستلقياًفإن

  

  .انتهى ـ )١(سلره فهو مقيد باملإطالق لو مت يمستنده املوثق الذ أن ذ الظاهرإصلى مستلقيا، 

 جازوا ذلك، الأم أراد أأنه ك فيمين يستلقمع تعذر األأنه بمجاعة قالوا  أن ما ما ذكره املستند منأ

بني احملذورين،  األمررادوا التعيني كان من دوران أ ما ذكرناه من االحتياط، ولو م عينوه حىت ينايفأ

  .يضاأ فيه إشكاليسر مما ال يكون التخيري ويكون على األ: وفيه

ن فيشمله دليل املقدار املمك ألنه ، وال خالفإشكال بال } تعذر صلى مستلقيا كاحملتضرفإن{

ة أسألته عن املريض هل متسك له املر: بصري قال أبو ما رواهمثل ،  االضطرارأدلةات إطالقامليسور، و

 مما حرم شيء  وليس،ن يكون مضطراً ليس عنده غريها أالإ ،ال :)عليه السالم( فقال شيئاً يسجد عليه؟

  .)٢(ليهإ ملن اضطر حلهأوقد  إالّ اهللا

بعد  أو مين،بعد تعذر األ أو ما بعد اجللوس،أ ذكرت االستلقاء، ملتقدمة اليتوخصوص الروايات ا

 على قفاه  مستلقياًييصل أن لو عجز عن الصالة مضطجعاً وجب عليه: يسر، قال يف املستندتعذر األ

ني  الدعائم والعيون املتقدمت للقبلة بباطن كفيه كاحملتضر، لرواييت والنصوص املتقدمة مستقبالًمجاعباإل

  .، انتهى)٣(القبلة إىل مقتضى كون بطنهما ألنه املنجربتني بالعمل يف املورد ممدوداً رجاله،

                                                

  .١٢١ ص٦ ج:املستمسك) ١(

  .٧ ح من القيام١ الباب ٦٩٠ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٢٦ س٣٣١ ص١ ج:املستند) ٣(



٢٧٣

 عن ،)عليه السالم(  بسند الرضا،)عليه السالم(  يف صحيفة الرضايرواية العيون والطربس يف :أقول

 جالساً فليصل ييصل أن  مل يستطعفإن :)صلى اهللا عليه وآله( ، عن الرسول)عليهم السالم(بائه آ

  .)١(مياًءإ يمستلقيا ناصباً رجليه حبيال القبلة يؤم

صارف » حبيال« : قولهفإناية، واملراد بالنصب رفع الساقني، لكنه خالف ظاهر الر أن ورمبا توهم

 أو يكون رأسه بأن رادة الرفع من النصب، مث مل لو يتمكن من االستلقاء كذلك فهل يقدم االستلقاءإعن 

الواجب كونه كامليت  بأن  صورة شاء ولو النوم على القفاء؟ رمبا يقالأييتخري  أو القبلة إىل  جنبيهأحد

القبلة على  إىل  اجلنبنيأحدالقبلة يف اجلملة، ورمبا يقال بتقدمي كون  إىل موجه ألنه يف حال الصالة عليه،

 أن لى القفا، لكن الظاهر تقدمي االستلقاء كيفما متكن عحوطميسور االضطجاع، لكن األ ألنه القفا،

  .الزم يف مقابل النوم على القفاءفإنه ، االستلقاءصل أيف  إالّ  تركهيينبغ هذه االحتياطات على حنو ال

 يصري وجهه اًجيعل حتت رأسه شيئ أن القبلة إىل مث هل جيب يف حال االستلقاء فيما كانت رجاله

  )٢(بأس به ال: ستند، وقال يف املوىلاألأنه ب للقبلة؟ قال بعض مقابالً

                                                

  . من القيام والنية١٠ الباب ٧٤ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .٢٨ س٣٣١ ص١ ج:املستند) ٢(



٢٧٤

   برأسهأمأونه امكإ ومع عدم ،مكنأوجيب االحنناء للركوع والسجود مبا 

  

  مل يستطعفإن:  خصوصاً ملا رواه عمارأوىلكان وإن غري واجب، أنه  دلة األإطالقمقتضى : أقول

جهة القبلة خ ويستقبل الو (له جائز ويستقبل القبلة بوجههفإنه مين فكيف ما قدر ينام على جنبه األأن 

  .)١(مياًءإ بالصالة ي مث يوم)ل

لو متكن من القيام عن نومه أنه  يف شكال اإليينبغ  ال}مكنأوجيب االحنناء للركوع والسجود مبا {

مياء الروايات من اإل يف  الضرورات تقدر بقدرها، وما ألنللركوع والسجود االختياريني وجب ذلك،

مياء مع القدرة الكاملة على رادة اإلإفمن املستبعد جداً  الّإن ومكايراد به الغالب من صورة عدم اإل

لدليل أيضاً  منهما وقدر على امليسور منهما وجب يالركوع والسجود، ولو مل يقدر على االختيار

  .مياًء، كما عليه النص والفتوىإأومأ وإالّ امليسور، 

مياء مياء مقيدة مبا دلّ على اإلاإل ومطلقات ، وال خالفإشكال بال } برأسهأمأونه امكإومع عدم {

  .بالرأس، كبعض النصوص املتقدمة وغريها

على  )صلى اهللا عليه وآله( دخل رسول اهللا:  قال)عليه السالم(مري املؤمنني أمثل رواية الفقيه، عن 

ن إ :)صلى اهللا عليه وآله( ؟ فقاليصلأيا رسول اهللا كيف : نصار وقد شبكته الريح، فقالرجل من األ

خفض من أمياًء وجيعل السجود إ ي ومروه فليومالقبلة إىل فوجهوهوإالّ  ،جلسوهجتلسوه فا أن استطعتم

  .)٢(مسعوهأيقرأ فاقروا عنده و أن يستطيع الوإن الركوع، 

                                                

  .١٠ ح من القيام١ الباب ٦٩١ ص٢ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح يف صالة املريض٥ الباب ٢٣٦ ص١ ج:الفقيه) ٢(



٢٧٥

  ومع تعذره فبالعينني بتغمضهما

  

 إىل القياميستطيع  رجل شيخ ال: ، قلت له)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب، يبراهيم الكرخإوخرب 

كان له من وإن مياًء إ برأسه يليوم :)عليه السالم( ميكنه الركوع والسجود؟ فقال اخلالء لضعفه وال

  .)١( برأسهي مل ميكنه ذلك فليومفإنيرفع اخلمرة فليسجد، 

  )٢(.مياًءإ ياملريض يؤم:  قال)عليه السالم(  جعفرعن أيبوخرب زرارة، 

 عليه، مجاعاملشهور، بل يف املستند دعوى اإل إىل  على ما نسب}لعينني بتغمضهماومع تعذره فبا{

  :ويدل عليه مجلة من الروايات

عبد  عن أيب،  عمن حدثه، ورواه الفقيه مرسالً،براهيمإ التهذيب مسنداً، عن حممد بن ما رواهمثل 

 مل يقدر على نفإ ، مل يقدر على ذلك صلى جالساًفإن ، املريض قائماًييصل:  قال)عليه السالم( اهللا

 فيكون ،ذا سبح فتح عينيهإ ف، يسبح عينيه مثضراد الركوع غمأذا إ يكرب مث يقرأ، فذلك صلى مستلقياً

ذا سبح فتح عينيه فيكون إ ف، سبحيسجد غمص عينيه مث أن رادأذا إفتح عينيه رفع رأسه من الركوع، ف

  )٣(. مث يتشهد وينصرف،فتح عينيه رفع رأسه من السجود

  .براهيم عمن حدثهإ مسنداً، عن حممد بن  الكايفما رواهنه وقريب م

 مضطجعاً  مل يتمكن من الصالة جالساً فليصلّفإن: )عليهم السالم( عنهم يويف رواية قطب الراوند

   مل يتمكن من السجودفإنمين وليسجد، على جانبه األ

                                                

  .١١ ح من القيام١ الباب ٦٩١ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح من القيام١ الباب ٦٩٠ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح يف صالة املريض٥ الباب ٢٣٥ ص١ ج:الفقيه) ٣(



٢٧٦

  خفص من ركوعهأمياء سجوده إوليجعل 

  

االضطجاع فليستلق على قفاه وليصل مؤمياً يبدأ الصالة بالتكبري يقرأ، مل يتمكن من وإن مياًء، إومأ أ

راد رفع رأسه أذا إراد السجود غمضهما، فأذا إراد الرفع فتحهما، فأذا إ عينيه، فضراد الركوع غمأذا إف

  )١(. وعلى هذا تكون صالته،ثانيا فتحهما

 الظاهر عدم اخلصوصية، فاجلالس أن  إالّكان ظاهر اخلرب كون التغميض حلال االستلقاء،وإن  :أقول

 خرب التغميض أن من الواضح وه بالتغميض،ؤمياإمياء بالرأس وكذلك املضطجع كان مل يتمكن من اإلإذا 

مياء والتغميض ال الترتيب حمل مياء فالالزم تقييده به، فالقول بالتخيري بني اإلخرب اإل خص منأ يقاملستليف 

  .نظر

ن موردها  أالّإبراهيم، إالتغميض مستفاد من مرسلة حممد بن  أن  منما قاله احلدائق أن كما

صحاب قد  واأل، اجلانبنيأحدمياء بالرأس يف الروايات املتقدمة االضطجاع على  ومورد اإل،االستلقاء

صحاب مل ذ األإ ،حمل منع. ، انتهى)٢(أوىل خباررتبوا بينهما يف كل من املوضعني والوقوف على ظاهر األ

 فاملضطجع ليس ،يسريسر فاألاأل إىل جيب التدرجأنه  يرى ي الذبالفهم العريف الّإ ذلك يفهموا

  الثاينمياء ويف باإلاألول يف  فلذا قيليمياء بالرأس خبالف املستلقاملرض، ولذا ميكنه غالباً اإل يف يكاملستلق

ملضطجع كان حكمه  ارقدي ولومل ،ميسور ألنه مياء، كان حكمه اإليبالتغميض، فلو قدر املستلق

  .ميسور ألنه التغميض

أنه  املستند صحاب، ويفاأل إىل  عن الذكرى نسبته}خفض من ركوعهأمياء سجوده إوليجعل {

  ، ويدل عليه مرسل الفقيهيقطعنه إ، بل قيل كثرظاهر األ

                                                

  .١١ ح والنية يف القيام١٠ الباب ٧٤ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .١٦ يف إمياء العينني س٨٠ ص٨ ج:احلدائق) ٢(



٢٧٧

  غمض العني للركوع يف للسجود على غمضها ويزيد

  

  .)١(خفض من ركوعهأل سجوده وجع :)صلى اهللا عليه وآله( املتقدم عن النيب

  .)٢(خفض من الركوعأواملتقدم جيعل السجود  :)عليه السالم( خر، عن عليومرسله اآل

مقتضى دليل امليسور أنه  إىل باإلضافةهلا، نه اوقد تكرر منا غري مرة حجية روايات الفقيه لضم

ذا ولكن هل تغميض صل غري ضار، ه بعضهم اعتماداً على األ فخالف،صحابعرفاً، وفتوى األ

 إطالق ما عرفت من النص والفتوى يف املقام، ومن إطالق من ،يضا؟ احتماالنأ خفضأالسجود 

شارة  فعدم اإل،ليهإشارة التغميض لكان الالزم اإل يف  ولو كان الالزم مراعاة ذلك،روايات التغميض

  .غريهوقرب كما اختاره كشف اللثام أدليل العدم، وهذا 

أنه م قالوا بالفرق، وأ محزة وسالر وابن سعيد واحملقق والشهيد الثانيني وغريهم  لكن عن ابن}و{

  يفاملقام مبا دل يف كأم فهموا تقييد املطلق و}غمض العني للسجود على غمضها للركوع يف يزيد{

  .يخفض، لكن عدم وحدة املناط يوجب عدم التعدأغري املقام جبعل السجود 

 زماناً من أكثريغمض العني يف السجود  بأن ية للسجود ال بالزمانكثرأ إىل وكيف كان ال حاجة

احلكم املذكور بني  يف ، وال فرقأكثريعصر العني يف السجود  بأن الركوع، وال بالكيفية يف تغميضها

  مياء العاجز عن اإلعمىاأل أن والظاهر :)٣(  يتمكن من الغمض، فقول املستندعمى األ ألن وغريه،عمىاأل

                                                

  .١٥ ح من القيام١ الباب ٦٩٢ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .١٦ ح:املصدر) ٢(

  .١٨ س٣٣٢ ص١ ج:املستند) ٣(



٢٧٨

  يصح السجود عليه على اجلبهة  وضع ماحوطواأل

  

  .العصر إىل حاجة ذ الإ غريتام، ،خلإ تعصري العينني يبالرأس يؤم

مياء الشامل للمقام،  دليل اإلطالق إل،حنوه ال يبعد فيه ذلك أو نعم من كان عينه مغمضة ملرض

  .عني فال تكليف له بالرأس، وال بغمض المياءيقدر على اإل النه مياء ألورمبا حيتمل سقوط اإل

 لدليل امليسور، وجلملة ،حدا كما ذكره غري و}يصح السجود عليه على اجلبهة  وضع ماحوطواأل{

  :من الروايات

 عنه، ولن يجيزفإنه سجد  إذا  وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئاًفليصلّ: كموثق مساعة

  )١(طاقة له به يكلف اهللا ما ال

 وهو مضطجع ويضع على جبهته شيئاً؟ أيصلييستطيع اجللوس  الورواية الفقيه، سئل عن املريض 

  .)٢(طاقته إالّ نعم مل يكلفه اهللا :)عليه السالم( قال

ال فمن اجلائز كونه ؤ الوضع على اجلبهة رفع يف الس ألنداللة الثانية يف  الفقيه اهلمداينإشكالو

ل عن التكليف فال استحباب أ سيالراو أن ذ الظاهرإمياء فيه تأمل، واجباً ختيريياً بينه وبني اإل أو مستحباً

ورود الوضع هنا،  إالّ خرى وال قرينةأكانت هناك قرينة إذا  إالّ ختيرياً ياً النييالظاهر وجوبه تع أن كما

لو كان الوضع واجباً أنه بمثل املقام اجلمع ال التخيري، والقول  يف خر، والالزمأ أخبار يف مياءوورود اإل

 احلجة كاف حداذ اخلرب الوإمياء عن الوضع غري تام، اإل إىل  الكثرية املوميةخبارختلو تلك األ ال أن للزم

  يف التقييد، 

                                                

  .٥ ح من القيام١ الباب ٦٩٠ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح يف صالة املريض٥ الباب ٣٣٥ ص١ ج:الفقيه) ٢(



٢٧٩

  .مقتضى دليل امليسورأنه  إىل باإلضافة

 )عليه السالم(  جعفرعن أيب ختيرياً، بصحيح زرارة، اًوكيف كان فقد استدل لكون الوضع واجب

فضل من أعلى مسواك يرفعه وهو  أو على مروحة أو رضعلى األ سجدي: سألته عن املريض؟ قال: قال

  .)١(مياءاإل

 مل يستطع القيام والسجود؟ قال إذا  عن املريض،)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيب، وصحيح احلليب

  .)٢(إيلّحب أرض يضع جبهته على األوإن مياًء، إ برأسه ييوم :)عليه السالم(

فضل، أ  وبني الوضع على اجلبهة، لكن الثاينمياءدل على التخيري بني اإل ياألولالصحيح  أن بتقريب

بد  واجب فالنه امكإالوضع مع ن إ فضل، وحيثأرض الوضع على األ أن  يدل علىوالصحيح الثاين

 جممل هل األولذ الصحيح إوضع شيء على اجلبهة، هذا ولكن يف داللة كليهما نظر،  حيمل علىن أو

  .مياء يف موضعهفضل يف موضعه من اإلأع الوض أن املراد منه

 من ثواب أكثرثواب ذلك حني وجوبه  أن ذ يرادإفضلية للوجوب، وال ينايف األ (:قال يف املستند

 أفضل من مروحةً أو الوضع على اجلبهة مسواكاًن إ منه املراد أو أن .، انتهى)٣()ذلك حني وجوبه أيضا

   والصحيح الثاين.اإلمياء

                                                

  .٢٣ ح يف القيام والنية١٠ الباب ٧٧ ص٥ج :جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .٢ ح من القيام١ الباب ٦٨٩ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٣٤ س٣٣١ ص١ ج:املستند) ٣(



٢٨٠

  خر أيضاًساجد األمياء باملواإل

  

كان ن إأنه فضيلة وضع شيء على اجلبهة، ولعل املراد باأل رض الاهر يف وضع اجلبهة على األظ

 كما ذكروا مثل ،مياءجاز اإلوإن  ،فضلأ كان الوضع ،رض لكنه مل يكن بالغاًعسراً عليه الوضع على األ

 جاز الغ يضع التكليف امتناناًكون العسر غري البن إ الصوم حيث أو ذلك فيمن يعسر عليه الوضوء

  .ن يفطر ويتيمم أجازوإن الصوم والوضوء 

  جعفر بشهادة خرب أيب، لنصوص الوضع على ذلك محالً،مياءالوضع بدل عند تعذر اإل بأن ورمبا قيل

عليه ( وهو مضطجع؟ قال يمياء كيف يصلاإل يستطيع القعود وال  الي عن املريض الذ،)عليه السالم(

  .)١(وجهه ويضع على جبينه ويكرب إىل رفع مروحةي :)السالم

عن رفع بدل أنه وضع املروحة هل هو يف حالة التكبري ك أن جممل حيث مل يدل على: أوالًنه إ :وفيه

 كما قال بظهوره يف ذلك املستمسك ،األولظاهره ن إ يقال أن يف حالة السجود، بل ميكن أو ،اليدين

  .وغريه

مياء يكون الواجب اإل أن مياء، بل ميكنالوضع بدل عند تعذر اإل أن ه علىداللة في النه إ: وثانياً

لسجود والوضع قائم مقام وضع لمياء قائم مقام االحنناء  فاإل،خر اآليمها بقأحدذا تعذر إوالوضع، ف

  .رضاجلبهة على األ

استدل لذلك ، ورمحه اهللا عظم كما عن حاشية النجاة لشيخنا األ}خر أيضاًمياء باملساجد األواإل{

خصوص اجلبهة،  مياء مجيع املساجد الحتمال كون موضوع اإلامياء بدل، وببدليل امليسور بعد كون اإل

  اهر عدم كون ذلكظوال

                                                

  .٢٤ ح من القيام والنية١٠ الباب ٧٧ ص٥ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ١(



٢٨١

  صالة املختار إىل قرب وليتحر األ، كيف ما قدريوليس بعد املراتب املزبورة حد موظف فيصل

  

وال . ، انتهى)١()مياء اجيب اإل ال(: ليقه يف تعي، قال السيد الربوجرد، بل وال مستحباًواجباً

مياء بالرأس مياء بني مصرح بكون اإل الدالة على اإلدلةاأل أن يصدق عليه امليسور، كما الأنه  يف إشكال

مياء فيها مجيع املساجد خالف كون املراد باإلن إ :)٢(ليه، ولذا قال املستمسكإوبني منصرف 

  .فال حمل للتوقف فيه... املنصرف

 إذا  نعم} كيف ما قدريفيصل{  خللو النصوص عن ذلك}وظفموليس بعد املراتب املزبورة حد {

فىت بذلك الفقيه أ كما ،ة، لعدم الشك يف كونه ميسوراً منهحداعينني غمض ومل يقدر على تغميض ال

دليل عضائه كيده مثال، ولعله لأ ببعض ييؤمنه إفعن كاشف الغطاء أيضاً  عجز عن ذلك و، ولاهلمداين

املطلقات  أن نظراً، كما ـ يف املقام ـ يف كون حتريك اليد ميسوراًن إ :مياء، وفيهامليسور وملطلقات اإل

  .الرأس إىل قد عرفت انصرافها

صحاب كان ظاهر األوإن خيلو من وجه،  النه إ: ، بل قال يف اجلواهرأوىلأنه  يف نعم الشك

  .طأحومراعاته ن إ :، وقال مصباح الفقيه)٣(خالفه

 حمل  لدليل امليسور، لكن كون ذلك على سبيل الوجوب مطلقاً}صالة املختار إىل قربوليتحر األ{

  .نظر

                                                

  .٤٧ ص: على العروةيتعليقة السيد الربوجرد) ١(

  .١٢٨ ص٦ ج:املستمسك) ٢(

  .٢٧٠ ص٩ ج:اجلواهر) ٣(



٢٨٢

  .حوطصالة املضطر على األ إىل قربفاألوإالّ 

  

ذا مل إه، فيميد رجل أن ي مثال كان الواجب على املستلق،نعم الشك يف لزوم ذلك يف بعض املراتب

القبلة، ولو نصب رجله عالياً،  إىل سفلهأيكون طرف أنه جيب عليه  أنه يف إشكاليتمكن من ذلك فال 

  .القبلة إىل يكون رأسه أن يسقط ذلك باملرة حىت جيوز له أن ال

  :صور املسألة كثرية مث إن

 أو أن  حالة السجود،يف  على وجهه أويكون مكبوباً أن مره بنيأدار  إذا يف بعضها يتخري، كما

  .املغرب أو املشرق إىل الف القبلة رأسهيكون يف حالة االضطجاع خ

 األول فإنرأسه  أو القبلة إىل يكون رجله أن املكبوب بني مرأدار  إذا ويف بعضها يتعني، كما

  .متعني

 بل ،األولحيتاط بتقدمي فإنه للسجود،  أو  للركوعييؤم أن  بنياألمردار  إذا تاط كماحيويف بعضها 

ذ عذره إمياء للسجود، مياء للركوع خبالف عدم اإليف عدم اإل عذر ذ الإ رمبا يقال بتعينه لتقدمي املقدور،

  .عدم قدرته

مل  إذا  كما تقدم يف مثال حتريك اليد للركوع}حوطصالة املضطر على األ إىل قربفاألوإالّ {

  .مياء بالرأسيتمكن من اإل

  .اليمني واليسار إىل  الالقبلة إىل ييكون مناسباً كأن يؤم أن مياء بالرأس يلزماإلن إ مث الخيفى

 إىل ميائهإ احتمل لزوم كون ،القبلة إىل مينهأكأن طرف  بأن كان مستلقيا على خالف القبلة ذاإنعم 

 ما تقدم يف رواية الفقيه، عن رسول اهللا إىل باإلضافة ،مياءاملنصرف من اإل ألنه ،طرف اليمني وهكذا

  مأ واستلقى وأ: )صلى اهللا عليه وآله(



٢٨٣

  )١(.جعل وجهه حنو القبلةمياًء وإ

ليس نه صالة االشتغال، وألنعم، أل:  للركوع والسجود قصد البدلية؟ قيليمث هل جيب على املوم

 وال  مل يكن ركوعاًذ مل يكن بدالًإ، ومل يكن بدالًوإالّ  ،ذا قصد البدلية صار بدالًإبركوع وال سجود، ف

لقصد هو ركوع املضطر وسجوده، وأصل االشتغال مياء باذ اإلإ، لكن الظاهر عدم االحتياج، سجوداً

 الكالم حول طال الفقيه اهلمداينأعليه، وقد  دليل  الكونه بدالً إىل االحتياج أن حمكوم بالرباءة، كما

راد االطالع أقصد البدلية، فمن  إىل هذا املوضوع وناقش يف كالم الشيخ املرتضى حول عدم االحتياج

  .ليهإالكامل حول املسألة فلريجع 

                                                

  .٥ ح يف صالة املريض٥٠ الباب ٢٣٦ ص١ ج:الفقيه) ١(



٢٨٤

مل يتمكن من وإن  ،متكن من القيام لكن مل يتمكن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً إذا  ـ١٦ ـ مسألة

  مكانومأ للركوع والسجود واحنىن هلما بقدر اإلأالركوع والسجود صلى قائماً و

  

 }متكن من القيام لكن مل يتمكن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً إذا  ـ١٦ ـ مسألة{

أنه شاء اهللا تعاىل، كما ن إ  اليسري،متكن من االحنناء يف مبحث الركوع ما لو سيأيتإنه دليل امليسور، مث ل

 لوجود مرض فيه، مينعه جيلس ويركع منحنياً يقوم ويكرب ويقرأ مث بأن متكن من الركوع عن جلوسإذا 

حينئذ القيام املتصل بالركوع ذ الساقط إ،  لدليل امليسور أيضاً،وجب ذلك ،مثال يركع عن قيام أن من

 شيء الساقط هو الإمنا و، الصالة تشملهأدلةصل أدليل امليسور، بل  إىل حاجة فقط، بل رمبا يقال ال

  .املتعسر أو تكليف باملتعذر ال ألنه يقدر عليه الالذي 

 ملا سبق من بدلية }مأ للركوع والسجودن الركوع والسجود صلى قائماً وأومل يتمكن موإن {

 يف أيتي وس،داخل يف مفهوم الركوع ألنه  أما االحنناء للركوع}مكانواحنىن هلما بقدر اإل{ مياء هلماإلا

حنناء بالرأس مثل اال يصدق عليه الركوع ال أن شاء اهللا تعاىل، لكن بشرطن إ مبحث الركوع وجهه

مياء  فقد يستدل له بدليل اإلمكاندليل على ذلك، وأما االحنناء للسجود بقدر اإل ذ الإ، زيادة على اإلمياء

ذ إخفضية، وبدليل امليسور، لكن يف كليهما نظر، األ خفض من ركوعه مما يستفاد منه حمبوبيةأجيعله أنه و

املمكن، وكونه ميسوراً  إىل هن حىت يتعدى ميتيان بالقدر املمكن وال مناط قطعخفضية ال تالزم اإلاأل

  ذا مل إرض، فع اجلبهة على األ السجود وضفإنمن السجود خال عن الشاهد، 



٢٨٥

 ويرفع املسجد، جيلس للسجود وينحينأن بني ميسوره، وفرق  تحقق ذلك مل يصدق السجود والي

 األول فإنخيفض نفسه يف حالة القيام بدون وضع جبهته على شيء،  أن  وبني،يصدق السجودفإنه 

 املمكن من القيام ووضع شيء يسجد  االحنناء بالقدربميسور السجود خبالف الثاين، ومنه يستفاد وجو

 فعدم التنبيه ،لو كان واجباً لزم التنبيه عليهنه إيقال  إالّ أن ميسور السجود، اللهم ألنه أمكن،ن إ عليه

  .ملأ فت،دليل العدم

 قا عليه، خالفاً املاتن، ولذا مل يعلّيوكيف كان فقد اختار كل من السيدين ابن العم واجلمال رأ

االحنناء للسجود حال القيام ليس : األولليه، قال إذهبنا  د اختارا ماق واحلكيم، فيردللسيدين الربوج

  .)١(بالزم

وإالّ  ،يسجد عليه وجب ذلك متكن من اجللوس واالحنناء احملقق للسجود ولو برفع مان إ نعم

و برفع  السجود كذلك ول خيتص ذلك بصورة صدق الركوع الناقص المياء، وقال الثاينفالواجب هو اإل

  .انتهى ،)٢(صلجتب زيادة االحنناء لأل مياء لعموم بدليته والاإل جزأأيصدق ذلك  ذا ملإما يسجد عليه، ف

ذ إامليسور، أنه ب استدل لذلك بقاعدة االشتغال و}مياء السجودمتكن من اجللوس جلس إلوإن {

 وجه لسقوطه، شيء مقدور فال السجود يكون عن جلوس، وبأن اجللوس بني السجدتني واجب وهو

مضائهم له، إت املعلقون على املنت دليل على وومته، وسكظمن يف يواختار هذا القول العالمة الطباطبائ

  لكن الظاهر

                                                

  .٤٧ ص: على العروةيقة السيد الربوجرديتعل) ١(

  .١٢٩ ص٦ ج:املستمسك) ٢(



٢٨٦

  .مياء السجودمتكن من اجللوس جلس إلوإن 

  .مكنأن إ  وضع ما يصح السجود عليه على جبهتهحوطواأل

  

ذ السجود وضع إ ،مليسور على ذلك ممنوعذ االشتغال حمكوم بالرباءة، وصدق اإعدم لزوم ذلك، 

  .ليه من االحنناء عن قيامإقرب أ االحنناء عن جلوس ذا تعذر ذلك مل يكنإرض، فاملساجد على األ

   :تني فريد عليهأما قضية اجللوس بني السجدو

صل هذا احلال فاأل يف وجوبه يف ذا شكإمن يسجد ال مطلقا، و يف دليل وجوبه ظاهرن إ :والًأ

  .عدمه

 أحديقول به  النه إميائتني عن قيام، وحيث جيلس بني اإل بأن يقال أن ميكنفإنه  ،تالزم ال: وثانياً

  .يضاأفال جيب هذا 

 ولو مل ، كما تقدم وجهه فراجع}مكنأن إ يصح السجود عليه على جبهته  وضع ماحوطواأل{

 فيشمله دليل ،لتعظيمنوع من ا ألنه يصح السجود عليه، فهل يضع وجهه على غريه، يقدر على ما

 هناك بدلية الذقن شاء اهللا تعاىل، كما يأيتن إ باب السجود يف  الكالم فيهامليسور؟ احتماالن، وسيأيت

  .البدل حكم املبدل منه يف ذ جيريإتية هناك، حكام اآلخر األآ إىل عن اجلبهة



٢٨٧

   تكرار الصالةحوطكوع والسجود فاألجالساً مع الر أو ،مره بني الصالة قائماً مومياًألو دار  ـ ١٧ ـ مسألة

  

 حوطجالساً مع الركوع والسجود فاأل أو ،مره بني الصالة قائماً مومياًألو دار  ـ ١٧ ـ مسألة{

  . وملن قّدم اجللوس،م القيام ملن قدخالفاً }تكرار الصالة

القدرة،  السابق حسب تيان باجلزء فالالزم اإل،جزاء الصالة مرتبأاخلطاب ب بأن :األولاستدل 

حال الركوع  إىل األمرذا وصل إ قائماً، فييصل أن ول الصالة، فالالزمأقادر على القيام نه إوحيث 

 يف قرب، بلبداهلما، وهذا القول هو األأ ب منهما يأيتييقدر على االختيار حيث الفإنه والسجود، 

  . االتفاق عليهالشهرة عن بعض، بل عن الرياض عن مجاعة دعوى إىل اجلواهر استظهار نسبته

كان القيام وإن هم من القيام، فالالزم حفظ القدرة هلما أالركوع والسجود معاً  بأن :واستدل الثاىن

 سالمعداء اإلألو مل يفطر مل يقو على مقابلة أنه صباح الصيام  يف علم إذا  فحال املقام حال ما،سابقاً

ما أما أ، كان سابقاًوإن  على املهم كان الحقاًوإن هم يقدم األفإنه الذين يريدون اهلجوم على البلد، 

الصالة ن إ :)عليه السالم(، ولقوله حداركن وفإنه  خبالف القيام ،ما ركنانأضوح أهم من القيام فلو

  )٢(.ول الصالة الركوعأن إ :)عليه السالم(  وقوله،)١( وثلث سجود، وثلث ركوع،ثلث طهور

  قتل  يف  وللمناط،من داللة العقل على ذلك فلما تقدم ،هم يقدماأل أن ماأو

                                                

  .١ ح من الركوع٩ الباب ٩٣١ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح٩٣٢ ص:املصدر) ٢(



٢٨٨

أنه هم على املهم، كما  قدم الشارع فيها األاملسلمني الذين تترس م الكفار، وغريه من املوارد اليت

ول الصالة أ يف املكلف إىل  بالقيام والركوع والسجود يتوجهاألمر بأن أيضاًرمبا يستدل هلذا القول 

مهية مع الركوع والسجود األ يف كان القيام مساوياً إذا وجب ترجيحه حىتي  للقيام الوالتقدم الزماين

  .همأكان الركوع والسجود  إذا فكيف

هم يف أكان املتأخر إذا أنه  يف شك النه  فألاألولما الدليل أ كال الدليلني نظر واضح، ويف: أقول

يعلم ذلك، بل هو   املقام الة، ويفنظر الشارع من املتقدم لزم تقدمي املتأخر على املتقدم يف حفظ القدر

مل يعلم فإنه صوم الثالث والرابع معاً،  أو ول رمضانأيقدر على صوم  أن بني األمريدور  أن من قبيل

عذر ليحفظ  الب األولاليوم  يف يفطر أن حيث إىل مهية الشرعيةمل يعلم األ ذإ، األوللزوم تقدميهما على 

يقرأ احلمد  أن  وبنيوىلاألالركعة  يف يقرأ السورة أن مره بنيأدار  وومثله ما ل خرين،قدرته لليومني اآل

  .مهية املوجبة للترجيحمل يعلم األفإنه الركعة الثانية،  يف والسورة

مهية حىت جيب حفظ القدرة بترك الواجب د الواجب املتأخر ال يوجب استفادة األتعدن إ :واحلاصل

كانت الكربى وإن  جيب حفظ القدرة له غري معلوم، يهم الذكون املقام من األ أن السابق، ومنه يعلم

 اعلى التقدمي، ولذ مهية الثالثة الأ يدالن على إمناهم مسلمة، واحلديثان األ يف  وجوب حفظ القدرةيوه

ختياريني مل يكن دليل على لزوم تقدميهما اال  وبني الركوع والسجودي بني الطهور االختياراألمردار  لو

   ما  ويأيت،تطهراً اختيارياً طهرعليه، بل يت



٢٨٩

 وىلاأل بني القراءة يف الركعة األمردار  لوأنه  فألن مقتضى ما ذكره الثاين ما الدليلأ، ومومياً

املستدل، ألنه يقدم الركوع والسجود يهما شاء، وهذا ما ال يقول به أيقدم  أن له الثانية جاز يف والقراءة

 األول بني صيام اليوم األمريقول مثل ذلك فيما دار  أن عليه بينهما، ويلزم على القيام، وال يقول بالتخيري

  . وركوع الركعة الثانية وهكذاوىلاأل بني ركوع الركعة األمر وفيما لو دار اليوم الثاينأو 

 حسب األولتيان  املوجب إليجر التكليف التدينايف التكليف باموع ال إىل أن هذا مضافاً

أنه ترى  الأ،  أتى به اضطرارياًللثاين  القدرةمل تبقوإن  ،تى به اختيارياًًأقيت القدرة للثاين  بفإنالقدرة، 

دخل الوقت وجبت الصالة إذا  :)عليه السالم( جيب الطهور للصالتني مبجرد دخول الوقت حسب قوله

صالة  إالّ حداو بالوضوء اليأيت أن يتمكن  والحداذا كان له من املاء قدر وضوء وإ، ف)١(والطهور

يكون خمرياً  بأن  مع قدرته على املاء ليحفظ املاء للثانية،وىليتيمم لألنه إيقال  أن فهل ميكن. ةحداو

 يذ يف مسألة حفظ الطهارة للصالة الثانية، وكذا يف يقول بذلك أن يظن بالقائل يف املقام الفإنه بينهما، 

 يؤخرها أم ول الصبح بال حاجةأرمضان فهل يشرا ار  يف شرب جرعة من املاء إىل العطاش احملتاج

  .مثلةغري ذلك من األ إىل وقت العطش؟إىل 

تيان بالركوع تقدمي اجللوس واإل يف  جلامع املقاصد بل ميل كاشف اللثام، تبعاً،وعليه فاحتمال بعض

  .والسجود ممنوع

  مقدماًذ كان غري الركن إ بني الركن وغري الركن األمرومنه يعرف حكم دوران 

                                                

  .١ ح من الوضوء٤ الباب ٢٦١ ص١ ج:الوسائل) ١(



٢٩٠

  .يناألمر الضيق يتخري بني ويف

  

  .ةءيقدم القرا أن يلزم عليهفإنه ، ي بني القراءة وبني الركوع االختياراألمر دار مثالً

  .كان الالزم تقدمي الصالة قائماًوإن بأس به،  وكيف كان فما ذكره املصنف من االحتياط ال

حمل منع، بل الالزم تقدمي الصالة قائماً، إنه ف }يناألمرويف الضيق يتخري بني { :وأما ما ذكره بقوله

  . واجلمال واالصطهبانايت على سبيل االحتياط، بينما سكت عليه ابن العميوقد جعله السادة الربوجرد



٢٩١

  يضاأ التكرار حوطألجالساً فا أو مره بني الصالة قائماً ماشياًًألو دار  ـ ١٨ ـ مسألة

  

 فقد }أيضاً التكرار حوطألجالساً فا أو  قائماً ماشياًًمره بني الصالةألو دار  ـ ١٨ ـ مسألة{

  :قولني إىل اختلفوا يف ذلك

 عن املفيد والفاضل والشهيد ياً على الصالة قاعداً، وهذا هو احملكيترجيح الصالة ماش: األول

  .وغريهم

 إىل نتقالات االإطالق ويدل عليه ، وهو األقرب، عن املشهوريالصالة جالساً، وهذا هو احملك: الثاين

يرى فإنه املشي  يقدر عليه، ال اجللوس ملن مل يقدر من القيام، وكون اجللوس ميسور القيام ملن ال

  . عن القيامجنيبكاأل

  :أمور باألولاستدل للقول 

 إذا  قاعداًي يصلإمنااملريض  :)عليه السالم( ، قال الفقيهيمعتربة سليمان بن حفص املروز: األول

 عليه بضعف وردأو، )١(يفرغ قائماً إىل أن ميشي مقدار صالته أن فيها على يقدر صار باحلال اليت ال

 وضعف الداللة لقوة احتمال كون املقصود بالرواية بيان ، واضح الضعفالسند، بل جعله الفقيه اهلمداين

اً، ولو الغالب كون الصالة قائمن إ ، حيثدهذا احل إىل عدم حتقق العجز عادة ما مل يبلغ ضعف املريض

 ، دون من مل يقدر على ذلك، على املشي بقدرهاحنوه ميسورة ملن قدر أو حائط أو معتمداً على عصا

ات إطالق ثباتاً كي تنايفإ مرتلة على الغالب فلم يقصد ا ضابطة تعبدية يدور مدارها احلكم نفياً ويفه

  .اجللوس ملن عجز عن القيام

                                                

  .٤ حالقيام من ٧ الباب ٦٩٩ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٢٩٢

ن العالمة يف املختلف يف حبث مفطرية الغيار توثيقه وكفى ما ضعف السند فغري ظاهر، بل عأ: أقول

قدر إذا أنه ميزان العجز ذلك ال ن إ ما ضعف الداللة فهو تام، بل ظاهر الروايةأبه حجة على وثاقته، و

  . مشى يف الصالة ومل يؤد الصالة جالساًيعلى املش

صل ا فاقدة ألفإ ،صالة القاعد هو االستقرار، خبالف ي للوصف الذة فاقديصالة املاشن إ :الثاين

  . من درك الوصفأوىلصل  درك األ ألنصل، وفقد الوصف مقدم على فقد األ،القيام

 على يديه ورجليه ياملاش أن يسمى قائماً، كما  الي، فاملاشيالقيام ينصرف عن مثل املشن إ :وفيه

  .صل القيامأجود فاقد لوصف القيام مع وأنه  فاقد للقيام ال ي فاملاش،يسمى قاعداً ال

 وهو حالة ،ر املتقنيتقييدها باالستقرار على القد يف يقتصر أن  القيام بعدأدلةات إطالق: الثالث

  .جواب الثاين يف ما عرفت: التمكن، وفيه

  ميسورياملاشن إ عدم تسليم:  املاشي ميسور القائم خبالف القاعد، وفيهفإنقاعدة امليسور، : الرابع

 إالّ أن ،القاعد كذلك أن  مباين للقائم، كماياملاش أن ليه الكالمإ امللقى عند العرف، بل الظاهر القائم

ضمن  يف القيام املتحققن إ ميسوره بنظر الشارع، بل رمبا يقالأنه  مما يفهم منه الدليل دل على الثاين

 إىل قربأل القبلة رب يف الصالة، بل اجللوس مستقراً مستقبت عن القيام املعجنيبأمر أ بنظر العرف ياملش

ناء على وجوب بالن إ :قول املستمسك أن جهتها، ومنه يظهر إىل  لديهم من القيام ماشياًيهيئة املصل

  الصالة ماشياً يف فرض 



٢٩٣

 موافقة  واجلمال واالصطهبانايتي جداً حمل نظر، بل الظاهر من السادة الربوجردياملسألة قو

  . اجللوسحال الضيق اختاروا  يف مإاملشهور حيث 

القيام  إىل قربأنه أل ،إشكال بال األول قدم ي واجللوس املاشي بني القيام املاشاألمرلو دار ه مث إن

  .املستقر



٢٩٤

  مكنه القيام حال الركوع وجب ذلكألو كان وظيفته الصالة جالساً و ـ ١٩ ـ مسألة

  

كع يقوم فري بأن }مكنه القيام حال الركوعألو كان وظيفته الصالة جالساً و ـ ١٩ ـ مسألة{

 هو واجب، بل ركن على املشهور، بل ي للقيام املتصل بالركوع الذ حتصيالً}وجب ذلك{ عن قيام

حالة  يف ي مقدم على الركوع االضطراري الركوع االختيار ألنأيضاًوللقيام بعد الركوع، بل واجب 

  .اجللوس

  :للمسألة فروض: أقول

 بالركوع جالساً مث يقوم بعد الركوع  جيلس ويأيتيتمكن من القيام قبل الركوع مث أن :األول

  . بالسجدة عن القياماجلالس مث يأيت

  . قبل الركوعاألولمتكنه من القيام : الثاين

  . بعد الركوعمتكنه من القيام الثاين: الثالث

اجللوس  إىل الركوع مث يسترسل إىل يقوم منحنياً بأن ، فقطيمتكنه من الركوع االختيار: الرابع

  .ون قيام بعد الركوعبد

  . فقطييتمكن من القيام السابق والركوع االختيار أن :اخلامس

  . والقيام الالحقييتمكن من الركوع االختيار أن :السادس

 ـ األوليف الصور الثالث  ـ  مل جيب عليه القياميمل يتمكن من الركوع االختيارإذا نه إالظاهر 

ذا مل يقدر عليه إ، فيجل الركوع االختيار مها ألإمنابعد الركوع القيام قبل الركوع و أن دلةظاهر األ ذإ

 خرالصور الثالث األيف  ـ  وجب القياميكوع االختياررذا متكن من الإ، وصالًأمل يكن موضع للقيام 

  حيث،وجه له  ال، الصالة قاعداًأدلة طالق الضرورات تقدر بقدرها، واحتمال عدم الوجوب إل ألنـ

  .هلا من هذه اجلهة، بل املنصرف منها صورة العجز الكامل إطالقال أا 



٢٩٥

  يتجدد العجز إىل أن يقوم أن  وجب،بعض الركعات دون اجلميع يف قدر على القيام إذا  ـ٢٠ ـ مسألة

  

يتجدد  إىل أن يقوم أن بعض الركعات دون اجلميع وجب يف قدر على القيام إذا  ـ٢٠ ـ مسألة{

يسقط بالعجز، وما ذكره املستمسك  إىل أن تيان به اختيارياًلإلي ملقتضوذلك لدليل التكليف ا }العجز

 الفردين حدترجيح أل املرجع قاعدة امليسور وهو حيصل بالقيام مث اجللوس وباجللوس مث القيام وال أن من

، فيه خلإ )١( على الثايناألولنفس امليسور، ولكن الظاهر من العقالء ترجيح التطبيق  إىل خر بالنظرعلى اآل

  .موارد للنظر

  .دليل امليسور املرجع دليل التكليف الن إ :والًأ :ذ يرد عليهإ

 يتمكن يالزمان الذ إىل معسور بالنسبة ال ألنه لو كان املرجع امليسور لزم تقدمي القيام،نه إ: وثانياً

  .فيه من التكليف التام

م يرون أ ختتلف بنظر العقالء والغالب  غري معلوم، بل املوارداألولترجيح العقالء للتطبيق : وثالثاً

قرب فترك العبد أخر بعد عن اجلرف واآلأمها أحدريقان غلو كان أنه ترى  الأعدم الفرق بني التطبيقني، 

قرب كان ميكن جناته يف الساعة  األ ألنوجب تأخري زمان النجاة،أكان ذلك وإن بعد، قرب وجنى األاأل

  . مل يكن العبد ملوماً عند العقالء،كن جناته يف الساعة الثانية كان مييبعد الذ خبالف األوىلاأل

  كون ميزان العقالء ذلك ال يستلزم اتباع الشرع هلم هذا، نعمن إ :ورابعاً

                                                

  .١٣٦ ص٦ ج:املستمسك) ١(



٢٩٦

  .متكن منه يف بعض الركعة ال يف متامها إذا كذاو

 يقدر والًأذا جلس إ و،بعضها أو ركعة إالّ ول الصالة مل يدرك من الصالة قائماًألو قام أنه نعم لو علم من حاله 

   ال يبعد وجوب تقدمي اجللوس،زيد مثالأ أو على الركعتني قائماً

  

ن فال حيق له ترك التكليف اضطرار اآل الأنه  وهو ،خرآ مبيزان األولالشرع يرى لزوم التطبيق 

  .نهاكما سبق بي ،حلفظ القدرة

  .خر اجللوس ملا تقدمأالقيام وم  قد}متامها يف بعض الركعة ال متكن منه يف إذا و كذا{

ذا إ و،بعضها أو ركعة إالّ ول الصالة مل يدرك من الصالة قائماًألو قام أنه نعم لو علم من حاله {

 األمرمن دوران  ألنه }يبعد وجوب تقدمي اجللوس  ال،زيد مثالًأ أو قائماً الركعتني يقدر على الًوأجلس 

هم املتأخر فيقدمه على املهم املتقدم، وقد قرر املنت على ة األهم واملهم، وقد سبق لزوم مالحظبني األ

يبعد  بل ال«: يتعليقة السيد الربوجرد يف هذا مجلة من املعلقني كالسيدين ابن العم واجلمال، لكن

املسألة السابعة عشرة من لزوم تقدمي   وهذا هو الظاهر ملا سبق يف،)١(»وجوب تقدمي القيام وكذا ما بعده

 وليس ،هم من السابقأالشارع جعل الالحق  أن فيما علم الّإعدم جواز حفظ القدرة للالحق السابق و

   يف مهيةكان من معلوم األوإن حق، ال مورد الدوران بني السابق والمهية يفاملقام من معلوم األ

                                                

  .٤٧ ص:يتعليقة السيد الربوجرد) ١(



٢٩٧

 ك أول الركعة قائماً بني إدرااألمر يف صورة دوران حوطاأل أن  كما،لكن ال يترك االحتياط حينئذ بتكرار الصالة

  تكرار الصالة ،أيضاًالعكس  أو  ،العجز حال الركوعو

  

، إغرق اليوم  إذا ، فيما كانا عرضيني، مثالًحدا بني الواجبني وبني الواجب الواألمرمورد دوران 

هذا، نقاد إنقاذ االثنني غداً، لزم إ أو قاذ هذا،ن إلنسانان، ومل يكن له قدرةإيغرق غداً أنه بوكان يعلم 

منافاة بني   وال، االثننيذنقاإنسانان لزم  إخر جانبه اآلنسان، ويفإجانب من املاء  يف نغرق اآل إذا ماأ

  .املسألتني

  .الحتمال األمهية يف كل جانب} لكن ال يترك االحتياط حينئذ بتكرار الصالة{

 أو  حال الركوعالعجز  وول الركعة قائماًأدراك إ بني األمر يف صورة دوران حوطألا أن كما{

 هو ي الذيحرام والركوع االختيار حال تكبرية اإللتعارض القيام الركين }تكرار الصالةأيضاً العكس 

 ذلك فال يول الصالة ويكفأقرب تقدمي القيام يف األ إالّ أن ين بتكرار الصالة،األمرركن، فيجمع بني 

  .جيب التكرار، كما سبق وجهه



٢٩٨

  . على الركوبي قدم املش،راكباً أو مره بني الصالة ماشياًأدار  ويامعجز عن الق إذا  ـ٢١ ـ مسألة

  

 على ي قدم املشراكباً أو مره بني الصالة ماشياًأدار  وعجز عن القيام إذا  ـ٢١ ـ مسألة{

 له استقرار يكان اجللوس الذإذا  ألنه  فيه،إشكال  على اجللوس اليبناًء على تقدمي املش }الركوب

 الراكب همراد أن ومنه يعرف ،أوىل بطريق يعن املش خراًؤ كان اجللوس بال استقرار ميخراً عن املشؤم

 مثال، وحيتمل يكان يف القطار احلديد إذا الراكب القائم كما  ال،كان على الدابة إذا اجلالس، كما

 جالساً، ييستطيع الصالة قائماً يصل من ال أن  من)عليهم السالم(قواهلم أتقدمي الركوب ملا يستفاد من 

مها على أحددليل على تقدمي  ذ كالمها فاقد للقيام والإ والركوب، يخمري بني املشأنه ظهر لكن األ

الروايات املتعرضة يف عليه  لو كان ذلك واجباً لزم التنبيهأنه  يتقدمي املش يف ما إىل باإلضافةخر، هذا اآل

 املسافر حالة الصالة يمكان مشإ لغلبة يعلى املشمل يقدر  إذا  تصح راكباًإمناأنه  و،حلكم الصالة راكباً

  . فعدم التنبيه عليه دليل العدم،بترك الركوب



٢٩٩

  .كذا مع االحتمال وخر الوقت وجب التأخري بلآ يف ظن التمكن من القيام إذا  ـ٢٢ ـ مسألة

  

  أنقد تقدم غري مرة }خر الوقت وجب التأخريآ يف ظن التمكن من القيام إذا  ـ٢٢ ـ مسألة{

دلتها بدون التنبيه من الشارع على وجوب التأخري أ طالقليها، وذلك إلإبدال االضطرارية جيوز البدار األ

 هو على إمناجوب التأخري ملسلمني للصالة يف أول وقتها، فوتيان اإ الروايات ةزمنأ يف املتعارف أن مع

خر آ بعض الوقت وجب فعله يف جزءسع يف  للموياالختيار لو تعذر الفعلأنه بية القائلة األولالقاعدة 

 دلة األإطالق، ومنع دلة األإطالق فيه، لكن هذه القاعدة حمكومة بيمن الوقت ال يتعذر فعله االختيار

  .على كثرا يف خمتلف أبواب االضطرار غري وجيه

لو كان أنه  إىل  حمل منع، هذا مضافاً}كذا مع االحتمال وبل{، فقوله بوجوب التأخري مع الظن

ول الوقت مع القطع ببقاء العذر مث زال العذر ألو جاء به يف أنه بخر الوقت لزم القول آملعيار التمكن ا

 واالحتمال وعدم االحتمال، بل ، فليس املعيار يف الصحة وعدم الصحة الظن وعدم الظن،لزم التكرار

عدم زوال العذر واقعاً، خرون، بل املعيار زوال العذر واقعاً وآ كما ذكره ،وال الرجاء وعدم الرجاء

ذ ال دليل على إجيوز التقدمي خال عن الدليل،  مع ظن زوال العذر ورجائه واحتماله الأنه بوالقول 

 ، وقد تقدم الكالم يف مثل هذه املسألة مفصالًاًإطالقالتحرمي بقصد الرجاء، أما يف التوصليات فال دليل 

  .فراجع



٣٠٠

  بطء برئه جاز له اجللوس وأخاف حدوث مرض متكن من القيام لكن  إذا  ـ٢٣ ـ مسألة

  

ن إ }بطء برئه جاز له اجللوس وأمتكن من القيام لكن خاف حدوث مرض  إذا  ـ٢٣ ـ مسألة{

 فيها وال خالف، ويدل إشكال مل جيز حتمله، واملسألة الن إ وجب اجللوسوإالّ جاز حتمل ذلك املرض، 

  : بعض الروايات، املسألةيمقتضى القاعدة يف كال شق إىل أن باإلضافةعليه 

 عن الرجل واملرأة يذهب بصره فيأتيه األطباء )عليه السالم( عبد اهللا أبا كصحيح ابن مسلم، سألت

 :)عليه السالم(  فرخص يف ذلك؟ وقالي كذلك يصللقياًأربعني ليلة مست أو فيقولون نداويك شهراً

 مث عليهإفمن اضطر غري باغ وال عاد فال)٢(.)١(  

 عن الرجل يكون يف عينيه املاء فيرتع )عليه السالم(سألته :  الفقيه، عن مساعة بن مهران قالورواية

مياًء وهو إ إالّ  فيمتنع من الصالة،أكثر أو قلأ أو ربعني يوماًأ ،يام الكثرية على ظهره األياملاء منها فيستلق

 ليس شيء مما: اية التهذيبضاف عليه يف روأو .)٣(البأس بذلك :)عليه السالم( على حاله؟ فقال

ليهإحله ملن اضطر أوقد  الّإم اهللا حر)٤(.  

: ؟ فقال يلقدح عيينأ أن ريدأين إ:  بزيع املؤذن فقال له)عليه السالم( ل الصادقأ س:ورواية الفقيه

افعلم يزعمون إ: ، فقلت يلقى على قفاه كذاأنه  

                                                

  .١٧٣اآلية : سورة البقرة) ١(

  .١ من القيام ح٧ الباب ٦٩٩ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .٣ ح يف صالة املريض٥٠ الباب ٢٣٥ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .٢ ح يف القيام٣ الباب ٨٠ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٤(



٣٠١

  .حنو ذلك أو سبع أو عدو أو خاف من لصإذا   وكذا،خاف من اجللوس جاز له االضطجاع إذا وكذا

  

  .)١(افعل :)عليه السالم(  قاعداً؟ قالييصل وكذا يوماً ال

سألته عن رجل نزع املاء :  قال)عليه السالم( خيه موسىأ عن ،)عليه السالم(  بن جعفريورواية عل

ضطجع؟ م وهو ييصل  وهو قاعد أوييوم أن  عينه ويشق عليه السجود هل جيزيهييشتك أو من عينيه

  .)٢( وهو قاعدييوم :)عليه السالم( قال

  .كون ذلك حرجياً أو فرق بني خوف الضرر الأنه  يظهر خبارومن هذه األ

  .خاف من االضطجاع جاز له االستلقاء أو }خاف من اجللوس جاز له االضطجاع إذا وكذا{

  .واملناط يف هذه الروايات كل ذلك للقاعدة }سبع حنو ذلك أو عدو أو خاف من لص إذا وكذا{

 ،عادةاإل إىل  وال حيتاج،مل يكن يضره الصالة الكاملة كفى ما صلىأنه ولو صلى كذلك مث تبني 

  . يف بعض املباحث السابقة، بشقوقها املختلفة، فراجعد تقدمي مثل هذه املسألة مفصالًقو

                                                

  .٤ ح يف صالة املريض٥٠ الباب ٢٣٦ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٢ ح من القيام٧ الباب ٦٩٩ ص٤ ج:الوسائل) ٢(



٣٠٢

  األولظاهر وجوب مراعاة القيام فال أو  االستقبالة بني مراعااألمردار  إذا  ـ٢٤ ـ مسألة

  

 }األول فالظاهر وجوب مراعاة ،القيام أو  االستقبالة بني مراعااألمردار  إذا  ـ٢٤ ـ مسألة{

وبني ترك القيام يقدم  ـ بني اليمني واليسار  مايأ ـ دار بني االستدبار الفاقد حىت لقبلة املضطرإذا فإنه 

ترك قبلة  أو دار بني ترك القيام إذا  أمهية القبلة، أما)١(تعاد اليستفاد من حديث  ألنه ترك القيام،

راد القبلة لزم عليه أذا إبني اليمني واليسار، و ما إىل راد القيام احنرفأذا إ نقطة القبلة، فياملختار أ

خبالف  ـ كما تقدم ـ ركنفإنه هون من أمر القيام أأمر القبلة  إذا يقدم القيام،أنه اجللوس، فالظاهر 

  .ما بني اليمني واليسار إىل ف عن نقطة القبلةاالحنرا

ذا مل يكن ركن يف البني قدم ما يصدق عليه إعلم من قاعدة ترجيح الركن، وخر تأويف املسألة فروع 

  .ذا مل يكن كل ذلك فالتخيريإقرب، وأامليسور  إىل ما كان أو ميسور،أنه 

مها فهو خالف ما أحد وعدم دليل على حدمها،أ بوجوب مجايلأما القول بلزوم االحتياط للعلم اإل

، ولذا تراهم يف هذه املسألة حداال جتب صلواتان يف وقت وأنه يستفاد من النصوص والفتاوى من 

 بأن خرى، والقولأ وبدون االستقبال تارة ، مع االستقبال جالساً تارةييصل بأن وغريها مل يفتوا بالتكرار

، ويلزم القضاء والًأة خالف ظاهر كالمهم حدان صالة و مكثرمل يكن له وقت أل إذا مرادهم فيما

 ـ كان له حال التكليف من الوقت متسع إذا  ـوجب االحتياط إذا مجايلخر من العلم اإلللطرف اآل

  . فتأمل،ثانياً

                                                

  .٤ ح من قواطع الصالة١ الباب ١٢٤١ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٣٠٣

 ،االضطجاع إىل لو عجز انتقل و،اجللوس إىل انتقل  لو جتدد العجز يف أثناء الصالة عن القيام ـ ٢٥ ـ مسألة

  يستقر إىل أن الذكر يف حال االنتقال أو يترك القراءة و،االستلقاء إىل و عجز عنه انتقللو

  

 وال إشكال بال }اجللوس إىل انتقل   لو جتدد العجز يف أثناء الصالة عن القيام ـ ٢٥ ـ مسألة{

 إىل افها وانصرئ، البدلية الشاملة للعجز الطارأدلة طالقخالف، وقد ادعى فيه عدم اخلالف مجاعة، إل

فيما كان  بطال للعملإ ألنه  وال جيوز له ترك هذه الصالة واستينافها جالساً،ي، بدويدائتبالعجز اال

  .بطال حراماًاإل

 واحتمال وجوب ،دلةطالق األ إل،ال أم يقدر بعد الصالة من القيام أن وال فرق يف ذلك بني

حىت مع القول بعدم أنه  إىل هذا مضافاً ،د عرفت ما فيهقاالستيناف متوقف على عدم جواز البدار، و

  وبني ما،علم قبل التلبس بالصالة زوال العذر إذا فرق بني ما ألنه ،متام هذه الصالةإ بيجواز البدار يكتف

  النص والفتوى دال على الكفاية يف الثاين، ولذا نسبه الفقيه اهلمداينإطالق فإنثنائها، أزال العذر يف إذا 

  . الشيخ املرتضى يف املسألة حمل نظرإشكالصحاب، ف فتوى األإىل إطالق

 الدليل يف فإن ملا سبق، }االستلقاِء إىل  ولو عجز عنه انتقل،االضطجاع إىل ولو عجز انتقل{

ي ك كالكرحدا كما عن غري و}يستقر إىل أن الذكر يف حال االنتقال أو ويترك القراءة{ حدااجلميع و

   بل ،كما يف املستند بل املشهور ،كما يف املستمسك كثرعن األ واملدارك وغريهم، لكن يدبيلواألر



٣٠٤

 االستقرار شرط  ألن،األولقرب يقرأ يف حال االنتقال، واألأنه  :كما يف الذكرى صحابعن األ

، حيث قال يشعر به رواية السكوين ما إىل دليل مفقود، هذا مضافاً إىل تاج فرفع اليد عنه حي،مع القدرة

  .)١(يكف عن القراءة يف مشيه حىت يتقدم مث يقرأ: قال لتقدم؟ يريد اييف املصل

تيان مبا اإل إىل  فتجب املبادرة حاله،القيام إىل قربأ ين اهلوأ باالستصحاب، وب:استدل للقول الثاين

  ألن،أوىل القيام وفوات االستقرار، والثاين إىل قرب دائر بني فوات األاألمرذ إمكن من القراءة والذكر، أ

   . من فوات املوصوفأوىلات الوصف فو

على جوازها بعد اشتراط   وال،على وجوب القراءة ذ االستصحاب ال يدلإويف كال الدليلني نظر، 

  .ة حال اجللوس املستقرءول الكالم، بل امليسور عرفا القراأ أقرب ية حال اهلوءاالستقرار، وكون القرا

 ا أقرب ألة يف تلك الفتراتءبينها، فالظاهر جواز القرا بفترات استقرار  تدرجياًيلو كان اهلوه مث إن

  . فدليل امليسور يشملها،القيام من اجللوسإىل 

 جيوز له ذلك وال ،يعسر ذلك  حبيث اليلو عجز عن القيام لكنه يبقى يف حال اهلوأنه ومنه يعلم 

  . وجوب اجللوس فيمن مل يقدر على القيام منصرفة عنهأدلةجيب اجللوس، و

                                                

  .٢١ ح...  يف كيفية الصالة١٥ الباب ٢٩٠ ص٢ ج:التهذيب) ١(



٣٠٥

القدرة على   كذا لو جتدد للمضطجع و ،لو جتددت القدرة على القيام يف األثناء انتقل إليه ـ ٢٦ ـ لةمسأ

الذكر يف حال االنتقال أو يترك القراءة و،للمستلقي القدرة على االضطجاع أو ،اجللوس

  

ف، بل  وال خالإشكالبال  } لو جتددت القدرة على القيام يف األثناء انتقل إليه ـ ٢٦ ـ مسألة{

طالق إه كإطالق فإنتيان بالقيام له،  الدالة على وجوب اإلدلة، وذلك لشمول األحداادعاه غري و

 الشيخ إشكال، وقد عرفت يالقدرة قبل الصالة بدو إىل  القدرة، واالنصرافو شامل لطروىالفتا

  . كان يف سعة الوقت يف املسألة السابقة مع جوابه، وعليه فال جيب االستيناف ولو)رمحه اهللا( املرتضى

 إشكال بال } القدرة على االضطجاعيللمستلق أو كذا لو جتدد للمضطجع القدرة على اجللوسو{

  .وال خالف للدليل السابق، ومنه يعلم لو جتدد للمضطجع على اليسار القدرة لالضطجاع على اليمني

ة والذكر حال القيام ء القراذ الالزمإ هنا، إشكال بال }الذكر يف حال االنتقال أو ويترك القراءة{

جيب عليه  ذإحال االنتقال،  أو النهوض يقرأ يف حال أن حيق له فال ـ حسب الفرض ـ وهو قادر

على اليسار، مث هل جيب  يف حال كونه على اليمني ال أو حال االستلقاء، ة يف حال االضطجاع الءالقرا

 احتماالت، البقاء ؟لو استلزم االنتقال استدبار القبلةاالنتقال يف فروع املسألة السابقة وهذه املسألة فيما 

  .واالنتقال وقطع الصالة واستينافها

ما االنتقال فألمهية القبلة أ بني احملذورين فيقدم البقاء استصحاباً، واألمرمن دوران نه ما البقاء فألأ

يكون يف بعض  أن ماستلزأنه  مع ،يف قصة حتويل القبلة )صلى اهللا عليه وآله(وقد انتقل الرسول 

  .القبلة إىل دار نصف دائرة من دبر القبلة ألنه ، من االستدبارباًي وقراللحظات مستدبراً



٣٠٦

 دليل حرمة قطع فإنشد من حمذور القطع، أما القطع فألن كال من البقاء واالنتقال حمذوره أو

  .قربخري هو األالفريضة منصرفة عن مثل املقام، وهذا األ

ما ذكره  يف  واسع، وكذلككان له وقت إذا  هوإمناحال االنتقال  يف الذكر أو ةترك القراء مث إن

 ،حال االنتقال وانتقل ولو استلزم دبر القبلة يف مل يكن له وقت قرأ وذكر إذا ماأمن القطع واالستيناف، 

  .حبث الوقت يف جزاء كما تقدم الكالم فيهاألوتقدمياً للوقت على كل الشرائط 



٣٠٧

  .ةءعادة القراإليس عليه  وقام للركوع  جتددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع إذا  ـ٢٧ـ  مسألة

 كان بعد متام الذكر انتصب فإنلو جتددت بعد الركوع  و،ة ال جيب استينافهاءثناء القراأ يف كذا لو جتددتو

لو  و،ه االنتصاب مث الركوعال جيوز ل و،حد الركوع القيامي إىل كان قبل متامه ارتفع منحنياًوإن  ،لالرتفاع منه

  ي عن االنتصاب القيام لكون انتصابه اجللوسي بدالً،جتددت بعد رفع الرأس من الركوع ال جيب عليه القيام للسجود

  

 ملا تقدم إشكالبال  }قام للركوع  جتددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع إذا  ـ٢٧ـ  مسألة{

  ملا سبق من صحة ما أتى به}عادة القراءةإوليس عليه {  لهدلتهاأحال القدرة لشمول  إىل من االنتقال

  .له  العجزأدلةحال العجز لشمول يف 

جيب استينافها، ولو  ال{ الذكر كالتسبيحات أو }ةءثناء القراأيف {  القدرة}كذا لو جتددتو{

وإن { كوع لتحصيل القيام بعد الر}رتفاع منه لالبالذكر انتص  كان بعد متامفإنجتددت بعد الركوع، 

 تكليفه  ألن وذلك}يحد الركوع القيام إىل ارتفع منحنياً{ بعد االحنناء قبل الذكر أو }كان قبل متامه

  .هذا احلال يف يبدأ بذكر الركوع أو أن  يتم الذكرنأل  فال وجهين الركوع القياماآل

لو جتددت بعد و{ مستلزم لزيادة الركوع فتبطل الصالة ألنه }وال جيوز له االنتصاب مث الركوع{

 } عن االنتصاب القياميجيب عليه القيام للسجود لكون انتصابه اجللوسي بدالً رفع الرأس من الركوع ال

  على ذلك وجب، ولذا لوحيث قدرأنه بسجود عن قيام حىت يقال ليكون ا أن جيبأنه وال دليل على 

  ينس



٣٠٨

  .القيام للسجود عنه حوط عنه لكن األيوجيز

  

 ليكون سجوده عن قيام، يقوم ثانياً أن  القيام عن الركوع مث تذكر سجد بدونالسجود وجلس بعد

  .شاء اهللا تعاىلن إ ذلك يف  الكالموسيأيت

 القيام حوط لكن األ، عنهيجيز{ـ  في بدل عن القيامي فهذا االنتصاب اجللوس، كيف كان}و{

جد فهو موضع القيام فال ما مل يسأنه احتمال  أو حتمال وجوب السجود عن قيام، ال}للسجود عنه

سكت وإن  وجوب القيام، يملا ذكرناه قوى السيد الربوجردأنه ، وكياالنتصاب اجللوس إىل اضطرار

  .عم وغريهلعلى املنت ابن ا



٣٠٩

كان قبل وإن  ، مث سجد كان بعد متام الذكر جلس منتصباًفإن ،لو ركع قائماً مث عجز عن القيام ـ ٢٨ ـ مسألة

  . مث أتى بالذكريحد الركوع اجللوسىل  إالذكر هوى متقوساً

  

ال بد } كان بعد متام الذكر جلس منتصبافإن ،لو ركع قائماً مث عجز عن القيام ـ ٢٨ ـ مسألة{

يسجد بدون اجللوس  أن جيوز له  وال}جدسمث { حال االختيار يف  كان واجباًي الذعن القيام منتصباً

 حيق له ذ الإ }يحد الركوع اجللوس إىل هوى متقوساً{ ثنائهأيف  أو }كان قبل الذكروإن { االنتصايب

 شيءبعض الفروع السابقة فأتى ب يف  ولو سهى،متهأ أو }مث أتى بالذكر{ متامه أو يقوم قبل الذكرأن 

  .صحتوإالّ  ،بطلت وفات حمل الناقص  كان ركناًفإنناقص،  أو زائد



٣١٠

فعال أمجيع  يف حال ذكر الركوع والسجود، بل و،ة والتسبيحاتءجيب االستقرار حال القرا ـ ٢٩ ـ مسألة

  كار املستحبةت واألذحال القنو يف  بل،ذكارهاأالصالة و

  

  وحال ذكر الركوع والسجود، بل،ة والتسبيحاتءجيب االستقرار حال القرا ـ ٢٩ ـ مسألة{

 حرام والقياممسألة تكبرية اإل يف  على ذلكمجاعملا سبق من النص واإل }ذكارهاأفعال الصالة وأمجيع يف 

ربعة املستحبة وذكر الركوع ، مثل التسبيحات األة املؤقت}ذكار املستحبةحال القنوت واأل يف بل{

  .تيان ا يف الصالة جيوز اإل اليتةغري املؤقت املستحب، وكذا ذكر السجود ومستحبات حال التشهد، ال

أتى ا يف غري الصالة،  إذا ا حال ماحاهل يل، بللأما جواز عدم االستقرار يف غري املؤقتة فلعدم الد

  .صل جواز عدم االستقرارفاأل

 تبعاً لدعوى العالمة ،مجاع فهو املشهور، بل ادعى عليه اجلواهر اإل،أما لزوم االستقرار يف املؤقتة

  :  يف منظومته، ويدل عليه مجلة من الروايات السابقةيالطباطبائ

  .)١( كما يتمكن يف الصالةةقام يف اإلنوليتمك :)عليه السالم( كقوله

ذا قمت فيها إكانت حمملة ثقيلة فن إ :عن الصالة يف السفينة؟  يف رواية احلليب)عليه السالم( وقوله

  )٢(. قائماًحرك فصلّتمل ت

 ياملوضع الذ إىل يه حىت يتقدمشيكف عن القراءة يف م : يف خرب السكوين)عليه السالم( وقوله

  )٣(.يريد مث يقرأ

                                                

  .١٢قامة ح واإلاألذان من ١٣ الباب ٦٣٦ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح من القيام١٤ الباب ٧٠٥ ص:املصدر) ٢(

  .٢١ ح يف كيفية الصالة١٥ الباب ٢٩٠ ص٢ ج:التهذيب) ٣(



٣١١

  .رية الركوع والسجودكتكب

  حال عدم االستقرار ال بأس به يف نعم لو كرب بقصد الذكر املطلق

  

  .يؤيد ذلك بعض روايات االلتفات أو بل ويشري

خرباً أذكار املستحبة، وقال شكل يف اشتراط االستقرار يف القنوت واألأهذا لكن يف املستمسك 

املشهور ال يقولون به يف  بأن  وجوب االستقرارقإطالوالبد من املراجعة والتأمل، وقد استشهد لعدم 

  .جلسة االستراحة

  .شاء اهللا تعاىل نإ الكالم يف جلسة االستراحة سيأيت: أقول

حكم مث جلسوا يف الركعتني حىت تسكن جوارا: قالأنه  )عليه السالم( مري املؤمننيأوقد ورد عن 

  .شاء اهللا تعاىل نإ ة مطلقاًنالطمأني تتمة الكالم يف وسيأيت. )١( ذلك من فعلنافإنقوموا 

 ذإ ففي وجوب االستقرار فيه كالم، }كتكبرية الركوع والسجود{ :ذكره املصنف من قوله ما ماأ

 مثل ، مقطوع به، بل سرية املتدينني على التحرك وعدم االستقرارإمجاع وال ،ص صريح يف ذلكنال 

 كان االحتياط باالستقرار فيها الوإن قرار حمل نظر، ، فاجلزم بوجوب االست)حبول اهللا( و)مسع اهللا(حال 

  .س بهأب

الذكر املطلق  أن  ملا سبق من}بأس به نعم لو كرب بقصد الذكر املطلق يف حال عدم االستقرار ال{

صل عدم  فاأل،دليل على وجوب االستقرار فيه يف الصالة  وال،حاله يف الصالة كحاله خارج الصالة

  .وجوبه

                                                

  . حديث األربعمائة٦٢٨ ص:اخلصال) ١(



٣١٢

حال النهوض يف  أو للسجود كذلك أو  لهيحال اهلو يف  فلو كرب بقصد تكبري الركوع،لهلّأو  حكذا لو سبو

  يقصد الذكر املطلق أن  ملن يكرب كذلكوىلفاأل ،يشكل صحته

  

 أو ن يف حال القيام والركوعآدعية والقرذكار واألأتى بسائر األ أو }لهلّ أو وكذا لو سبح{

  .صلستقرار لألاال يهايشترط ف الفإنه اجللوس،  أو السجود

 فالظاهر }يف حال للنهوض أو للسجود كذلك أو  لهيفلو كرب بقصد تكبري الركوع يف حال اهلو{

  .كان خالف االحتياطوإن صحته، 

 هو مع العلم والعمد، أما إمنا شكالاإل مث إنما فيه،   فقد عرفت}يشكل صحته{ :أما قول املصنف

  .ذلك بعض املعلقني إىل شارأ كما ،ه حمكّم في)١(تعاد البدوا فحديث 

جل فقد االستقرار، بل أ ليس من يحال اهلو يف اخللل يف التكبري: وأما ما ذكره املستمسك بقوله

  .خلإ )٢(ي حمل التكبري للركوع والسجود حال االنتصاب الحال اهلوفإنمن جهة فقد احملل، 

كان له نوع وإن تاه يف ذلك احملل، أأنه  صدق عرفاً إذا ينايف الصحة كون احملل ذلك الن إ :ففيه

  .النهوض أو ياهلو إىل حركة

  .إشكال اليشترط فيه االستقرار بال ي الذ}يقصد الذكر املطلق أن  ملن يكرب كذلكوىلاألف{

                                                

  .٤ ح من قواطع الصالة١ الباب ١٢٤١ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .١٤٤ ص٦ ج:املستمسك) ٢(



٣١٣

  . حال النهوض للقيام)حبول اهللا وقوته(: نعم حمل قوله

  

  .شاء اهللا تعاىلن إ  الكالم فيهسيأيت كما } حال النهوض للقيام)حبول اهللا وقوته(: نعم حمل قوله{



٣١٤

 وضع ما يصح السجود عليه الّإ و،مكنهأن إ يقدار على السجود يرفع موضع سجوده من ال ـ ٣٠ ـ مسألة

  . جبهته كما مرعلى

  

كونه واجباً يف حال  ،}مكنهأن إ يقدر على السجود يرفع موضع سجوده من ال ـ ٣٠ ـ مسألة{

يصح  وضع ماوإالّ {  االستلقاء واالضطجاعالرفع يف حاليت إىل حيتاج الأنه  حمل نظر، كما القيام مومياً

ذا جتدد إ الكالم فيه، وقد مر توقف املصنف يف وجوب الوضع و}مر السجود عليه على جبهته كما

 سواء ،يصح السجود عليه السجدة االختيارية بدون رفع الرأس مما إىل القدرة له يف حالة السجود ينتقل

  .ملا تقدم يف جتدد القدرة حالة الركوع ،يف حاله أو بعده  الذكر أوكان قبل



٣١٥

  جيلس جلوس القرنصاء أن  نعم يستحب له،حناء اجللوسأ جالساً يتخري بني يمن يصل ـ ٣١ ـ مسألة

  

 طالقكما هو املشهور، وذلك إل }حناء اجللوسأ جالساً يتخري بني يمن يصل ـ ٣١ ـ مسألة{

عمري، عن ابن أيب ون او بن املغرية وصفعبد اهللاصحيح  إىل باإلضافةحنائه، أميع  باجللوس الشامل جلاألمر

 متربعاً وممدود الرجلني وكيف صلّ : يف الصالة يف احململ)عليه السالم( عبد اهللا عن أيبصحام، أ

  .)١(مكنكأ

 خيتار، حسب ما يصلي حسب املمكن الأنه ذ ظاهره إ صدره، إطالقذيله ينصرف  بأن ورمبا يقال

  .ظهرأ األولهذا ولكن املعىن 

ى حدإ يف الصالة  عن الرجل ميد)عليه السالم( عبد اهللا أبا سناناً سأل أن وعن معاوية بن ميسرة،

 )٢(املريض أو يف املعتل :قالإالّ أن أراه   والبأس ال :)عليه السالم( رجليه بني يديه وهو جالس؟ قال

  .)٣(يصلي متربعاً وماداً رجليه كل ذلك واسع :خرآ ويف حديث :وزاد يف الكايف

أنه  )عليه السالم( روي عن الصادق  فقد،ما ذكره الدعائم حممول على االستحباب أن ومنه يعلم

قدر على ن إ  وثىن رجله يف حال الركوع والسجود واجللوس،من صلى جالساً تربع يف حال القيام: قال

  )٤(.ذلك

  ينصب فخذيه وساقيه  أن  وهو}س القرنصاءجيلس جلو أن نعم يستحب له{

                                                

  .٥ ح من القيام١١ الباب ٧٠٣ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .١ ج:املصدر) ٢(

  .٢ ح:املصدر) ٣(

  . يف ذكر صالة العليل١٩٨ ص١ ج:سالمعائم اإلد) ٤(



٣١٦

املشهور، وذا فسروا حسن  إىل رض كما يف املستند وغريه، بل هو املنسوبلييه عن األأرافعاً 

  .)١(ذا ركع ثىن رجليهإع، فصلى جالساً تربإذا أيب كان : )عليهما السالم(محدمها أعن  محران،

 مستنده فتوى بعض الفقهاء، بل إمناللحكم و ر مستنداًيكون احلديث املذكو أن لكن يف املستند نفى

  . على استحبابهمجاعتصريح املنتهى باإل

 عليه، والظاهر مجاعرب واملدارك اإلتصل التربع، بل عن اخلالف واملعأ يف استحباب إشكال ال: أقول

 استحباب التربع يى، ونف للفتوي واملعىن القرنصائ،الذهن للتبادر إىل  املعىن املتبادر،معنييه استحباب كال

  : لبعض الرواياتيباملعىن اللغو

ا فإيتربع  خرى والى رجليه على األحدإيضع  وال: مثل ما رواه الكايف يف جلسة الطعام وفيها

  )٢(.جلسة يبغضها اهللا وميقط صاحبها

 ذ الإ، تامغري . ومل ير متربعاً قط :)صلى اهللا عليه وآله( خرى يف جلسة رسول اهللاأويف رواية 

نسان يف كمال االطمينان حال حضوره يكون اإل أن منافاة بني استحباب التربع حالة الصالة للزوم

ار رزحل األ أن نوع من جلوس املتكربين، كما ألنه حوال،سائر األ يف مبحضر املوىل جل وعال، وكراهته

  . مستحبة يف حالة الصالةيحالة املش يف مكروهة

                                                

  .٤ ح من أبواب القيام١١ الباب ٧٠٣ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .١٠ح  باب األكل متكأ٢٧٢ً ص٦ ج:الكايف) ٢(



٣١٧

 أن فيستحبما بني السجدتني وحال التشهد أيركع ثىن رجليه، و أن رادأذا إ و،ساقيهيرفع فخذيه و أن وهو

  .يتورك

  

 إىل  وكأن لكونه أقرب}يرفع فخذيه وساقيه أن هوو{ :وكيف كان فاملصنف رجح املشهور فقال

  .، لكن يف متامية التعليل تأمالًحدانسب مبقام العبودية، كذا علله غري وأالقيام و

 عليه، ويدل عليه حسن مجاع كما هو املشهور، بل عن اخلالف اإل}يركع ثىن رجليهأن  أرادإذا و{

، وعن عدة من محران ورواية الدعائم، ومن الرواية يعلم استحباب ذلك حال السجود واجللوس أيضاً

  .قعادإقعد يقعد على صدرمها بغري  إذا ا افتراش الرجلني حتته حبيثبأصحاب تفسري التثنية األ

 أما يف حال التشهد فوفاقاً للشيح ،}كيتور أن حال التشهد فيستحب وما بني السجدتنيأو{

 إىل  واستندوا يف ذلك،سائر املتأخرين إىل بل نسبه بعض ـ كذا يف املستند ـ صحابومجاعة من األ

 اريةحكام الصالة االختيأحكام الصالة االضطرارية هي أ أن  بضميمةاستحباب التورك يف التشهد مطلقاً

  .ما خرج، وليس املقام مما خرجإالّ 

تبعاً  ـ :قال يف املستمسك. النافعو وتردد يف الشرائع ،هذا وعن جامع ابن سعيد استحباب التربع

يصلح ملعارضة ما دلّ على استحباب  النه إ حسن محران السابق، لكنه قيل طالقإلأنه وك ـ لغريه

ظاهر احلسن  أن شاء اهللا تعاىل يف حمله، والعمدةن إ يتالتورك يف مطلق التشهد، كصحيح زرارة اآل

  .انتهى ،)١( مطلقاً استحباب التربع فيما قبل الركوع ال

                                                

  .١٤٦ ص٦ ج:املستمسك) ١(



٣١٨

 حالة يف ما يقابل القيام )١(صلى جالساً :)عليه السالم(  قوله ألن كان ظاهر احلسن ذلك،إمناو

خرب الدعائم املتقدم يدل على   إنمث ، يف احلكم فتوى الفقيه من باب التسامحي يكف:لكن فيه. االختيار

التورك، والتربع، والتثنية، وأما بني :  الثالثةمور األأحدنية حال اجللوس، فاملستحب يف حاله ثالت

لصحيح محاد الوارد يف بيان كيفية الصالة، والظاهر أنه السجدتني فقد استظهر استحبابه يف اجلواهر، وك

 ملا عرفت ، وأما خرب محران فال يدل على استحباب التربع يف املقام، خلرب الدعائم،استحباب التثنية أيضاً

  . فيهشكالمن اإل

  : أمور يبق

  :صالة اجلالس وغريه، وهلا صور إىل تصح اجلماعة بالنسبةأنه الظاهر : األول

 ي، والنائم باضطجاع بكال قسميه واملستلقي اجلالس والقائم املوم:ربعة األأحد ييقتد أن :وىلاأل

  . يف ذلك مع اجتماع سائر شرائط اجلماعةشكال اإلييح الواقف، وال ينبغبالصح

 باجلالس، ملا ي، نعم ال يصح اقتداء املؤمضاًي فيه أإشكال الثالثة باجلالس، وال ييقتد أن :الثانية

  . يف باب اجلماعة من عدم صحة اقتداء القائم باجلالسسيأيت

مين باملضطجع ضطجع باأل وامل، اجلالس بالنائمين يقتد كأ،نزلحسن باأليصح اقتداء األ ال: الثالثة

  .، للمناط يف عدم صحة اقتداء القائم باجلالسييسر، واملضطجع باملستلقباأل

   الواقف مامربعة يتأخر عن اإلكال من األ أن  يفشكالال ينبغى اإل: الرابعة

                                                

  .١ ح من القيام١ الباب ٦٨٩ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٣١٩

  .بعضهم مع بعض يف اجلملة إىل وكذلك بالنسبة

 عكس مجاعة الواقفني، العتبار تقدم مام مبثله فهل يتقدم املأموم عن اإليلقما كيفية اقتداء املستأ

كان الظاهر وإن احتماالن،  ـ كما يف اجلماعات املتعارفة ـ يتأخر؟ أم  على رأس املأموممامرأس اإل

  . يف كل من االختيارية واالضطراريةمامالذهن من وحدة مقام اإل إىل هو املنسبق ألنه ،الثاين

فهل  ـ اضطراراً ـ جالساً كذلك أو واقفاً أو  نائماً على خالف القبلة،ماملو كان اإل: ةاخلامس

ملن  يصح ملن هو على شكله يف كونه على دبر القبلة، ال أو ،يصح مطلقاً ال أو  به مطلقا،يصح االقتداء

 به ماماإل نما كا إىل دلة اجلماعة، ومن انصراف األأدلة إطالق طبق القبلة؟ احتماالت من ىهو عل

 وهذا ،نزل، للمناط يف عدم اقتداء القائم باجلالس باألييقتد حسن الاأل أن  على طبق القبلة، ومنياملصل

  .أقرب

 أدلة طالقنزل، إل باملأموم األماماإل إىل حسنيضر االتصال بني املأموم األ الأنه الظاهر : السادسة

 مأموم مامون الواسطة بني املأموم القائم واإلتك أن  فيجوزي،اجلماعة، واالنصراف لو كان فهو بدو

  .مستلق مثال أو جالس

ة ذا كانت أسرإ ف، على خالف القبلة الضطراره؟ احتماالناًتكون الواسطة مأموم أن ما هل يصحأ

كان من على  إذا هم هلم على الصحة، وال تصحأحدة إماماملستشفى بعضها خالف القبلة صحت 

  .االحتياط يف الترك إالّ أن بعيدة كانت غريوإن حة، خالف القبلة الواسطة والص



٣٢٠

د جيوز للمأموم بعذلك، لكن الالزم حفظ قدر  إىل اضطروا إذا تصح صالة اجلماعة للمشاةه مث إن

نه اخر تظهر مما ذكرناه واهللا سبحأ اجلماعة، ويف املقام فروع أدلة طالقيف بقائه اجلماعة، وذلك إل

  .العامل

 فال يلزم حماذاة ، املستند وغريههة ركوع اجلالس مبا يسمى ركوعاً، كما ذكرالظاهر صح: الثاين

يرفع فخذيه من  أن جبهته ملكان سجدته، كما كان يفعل ذلك الراكع من قيام كما ذكره بعض، وال

 وذلك )رمحه اهللا( ه كما عن بعض كتب الشهيدؤصل بقاوجوبه حال القيام واأل إىل رض استناداًاأل

  . وال دليل على اخلصوصيةلةد األطالقإل

دليل  ذ الإقدر على ذلك، وإن يركع  يقوم بقدر مث أن الركوع من اجللوس ال يلزم فيه أن والظاهر

  .يسمى ذلك ميسوراً يف العرف ذ الإعليه، وكونه ميسوراً فال يسقط باملعسور، فيه نظر، 

 ذ الإجب صرفه عن القبلة، مكن ذلك ومل يوأوإن  واملضطجع للركوع ي املستلقينحين اله مث إن

  .دليل عليه وكونه ميسوراً وشبيهاً باحنناء القائم حمل نظر كما عرفت

يلصق مساجده الستة الباقية  أن قسامه ال يلزمأ بكل نائماً أو جالساً أو واملصلي واقفاً مؤمياً

ليل، وكونه لعدم الد ،مكنأوإن  وضع ما يصح السجود عليه أو مبا يصح السجود عليه، أو رض،باأل

 عنه مع غفلة العامة دلةذ خلو األإتام،  ن يقدر عليه فيستصحب وجوبه غريواجباً يف حال االختيار واآل

  . عدم اللزومييعط يف بعض النصوص بل ظاهر رفع املروحة وحنوها

ل والوصل حال صيلزم الف أو يلصقه ا، أن ي فهل يكفتهحيثما قلنا بوجوب رفع شيء للجبهه مث إن

  لصاق ملا سنذكره يف حبث ود؟ الظاهر كفاية اإلالسج



٣٢١

  . فتأمل،السجود من عدم لزوم قلع التربة عن اجلبهة بني السجدتني

 اضطراراً وأحرجاً  أو  هو ما كان عسراً،نزل جيوز الصالة األيحد العجز واملرض الذ: الثالث

ا، ولقاعدة الضرر واحلرج  هندلة بعض األطالقحسن، وذلك إلصلى باأل إذا خياف من ذلك أو ،فعالً

  .خوف الضرر وحنوه مسقط للحكم أن والعسر، وللمناط يف باب الصوم وغريه من

  ما حد املريض الذى يصلي صاحبه قاعداً؟ فقال)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألأنه فعن مجيل، 

  )١(. فليقميقو إذا الرجل ليوعك وحيرج ولكنه هو أعلم بنفسه ولكنن إ :)عليه السالم(

 فقد عرفت عدم داللتها ، املتقدمة يف املسألة الثامنة عشرةيسليمان بن حفص املروز )٢(أما رواية 

  .على خالف ما ذكرناه

صلى اهللا عليه ( رسول اهللا أن :)عليه السالم(علي  عن ،ومثلها يف عدم الداللة ما رواه اجلعفريات

يات قائماً آ وثالث بيقرأ فاحتة الكتا أن تطعمل يسإذا  : املريض قاعداً؟ قاليسئل مىت يصل )وآله

  )٣(. قاعداًفليصلّ

خيص  احلكم باجلواز ال أن ، كماذلك ميزان تقرييب أن شك يف ذ الإ، )٤(ئموقريب منها رواية الدعا

  .مكان، بل الضرر واحلرج واخلوف كافصورة عدم اإل

                                                

  .٣ ح من القيام٦ الباب ٦٩٨ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح من القيام٧ الباب ٦٩٩ ص٤ج :الوسائل) ٢(

  . باب صالة املريض٤٧ ص:اجلعفريات) ٣(

  . يف ذكر صالة العليل١٩٨ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٤(



٣٢٢

اخلال لضعفه وال ميكنه  إىل م رجل شيخ كبري ال يستطيع القيا:يأما ما تقدم من رواية الكرخ

املعيار عدم  أن فال داللة فيه على. )١(مياًءإليؤم برأسه  :)عليه السالم( الركوع والسجود؟ فقال

  .مكان، بل هو مصداق من مصاديق اجلواز كما هو واضحاإل

لى وغريه، ولو ص )٢(ال تعادحسن مث تبني كونه ضاراً صحت صالته، حلديث لو صلى باأل: الرابع

جاء بالركوع  إذا تعاد الحلديث أيضاً حسن، فالظاهر الصحة كان يقدر باأل ه أننزل مث تبنيباأل

نظره، حيث  إىل  مفوضاألمر  ألناضطراريا، وذلك الإمل يأت ما  إذا والسجود االختياريني، وكذلك

اخلوف من استعمال يف باب اخلوف من الصوم و وقد ذكروا. )٣(هو أعلم بنفسه :)عليه السالم( قال

  .ينفع املقام فراجع اماملاء 

 ينزل على التفصيل الذحسن وباألن بعض مراتب احلرج والضرر ليسوغ الصالة باأل إمث الظاهر

مسألة من جيوز له  يف كتاب الصوم يف  يأيتيمسألة من يصح له كل من الوضوء والتيمم، والذ يف تقدم

  .فطارالصيام واإل

 وجب تمل يأت بكل املستحبا إذا تيان بالصالة االختياريةلو متكن من اإل أنه يف شك ال: اخلامس

 األذان اخلارجة مثل تجاء ببعض املستحبا إذا ماأ ليتمكن من الصالة االختيارية، تترك املستحبا

   مث عجز بسبب قامةواإل

                                                

  .٢٠ ح يف صالة املريض٥٠ الباب ٢٣٨ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٤ ح من قواطع الصالة١ الباب ١٢٤١ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح من القيام٦ الباب ٦٩٩ ص٤ ج:الوسائل) ٣(



٣٢٣

 دخل نفسهأه بسوء اختيارفإنه  الشك يف صحة صالته وعدم استلزامها القضاء، يينبغ الفإنه ذلك، 

 منها ذا يذا حتقق املوضوع حتقق احلكم، ويف هذا الباب فروع كثرية نكتفإ و،نزلموضوع األيف 

  .العامل املسددنه ااملقدار، واهللا سبح



٣٢٤

  :أمورحال القيام  يف يستحب ـ ٣٢ ـ مسألة

  

ت، مارسال املسلّإرسلوها أعلى املشهور، بل  }أمورحال القيام  يف يستحب ـ ٣٢ ـ مسألة{

  .مجلة من الروايات الدالة على ذلكمقدمة لذكرها نذكرها 

 )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال يل: ففي صحيحة محاد املروية يف التهذيب والكايف، عن محاد قال

ال : الصالة، قال يف حفظ كتاب حريزأنا أ ي يا سيد: فقلت:؟ قالتصلي أن  حتسن،يا محاد :يوماً

صالة فركعت وسجدت، لالقبلة فاستفتحت اإىل فقمت بني يديه متوجهاً : ، قال محاد قم فصلّ،عليك

سبعون سنة فال يقم  أو  عليه ستون سنةقبح بالرجل منكم يأيتأ ما ي،تصل أن يا محاد ال حتسن: فقال

 الصالة، علت فداك فعلمينج:  يف نفسي الذل، فقلتصابينأف: ، قال محادة حبدودها تامةحداصالة و

صابعه، أ قد ضم ، مستقبل القبلة منتصباً، فأرسل يديه مجيعاً على فخذيه)عليه السالم( عبد اهللا أبو مفقا

 مجيعاً القبلة مل صابع منفرجات، واستقبل بأصابع رجليهأوقرب بني قدميه حىت كان بينهما قدر ثالث 

، مث صرب هنيئة أحدقل هو اهللا ، مث قرأ احلمد بترتيل، وكربأاهللا : حيرفهما عن القبلة، وقال خبشوع

 وهو قائم، مث ركع ومأل كفيه من كربأاهللا :  مث رفع يديه حيال وجهه، وقال،بقدر ما يتنفس وهو قائم

دهن مل  وأصب عليه قطرة من ماء  استوى ظهره حىت لو حىت خلفه إىل  ركبتيهركبتيه منفرجات، ورد

تزل الستواء ظهره، ومدمث سبح ثالثاً بترتيل، فقالض عينيه،  عنقه، وغم : سبحان ريب العظيم

، مث كرب وهو قائم ورفع مسع اهللا ملن محده: ، مث استوى قائماً، فلما استمكن من القيام، قالوحبمده

:  ركبتيه حيال وجهه، فقاليصابع بني يد األيديه حيال وجهه، مث سجد وبسط كفيه مضموميت

 سبحان  
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 منه، وسجد على مثانية شيءمرات، ومل يضع شيئاً من جسده على  ثالث على وحبمده األريب

سبعة منها  :)عليه السالم( نف، وقال الرجلني واجلبهة واأليامإنامل أم على الكفني والركبتني وعظُأ

املساجد هللا فال تدعوا مع اهللا ن إ :كتابه فقال يف  ذكرها اهللا عزوجل اليتيفرض يسجد عليها وه

رض سنة، مث رفع رأسه من نف على األامان، ووضع األ والركبتان واإلناف اجلبهة والكي وه،)١(اًأحد

مين يسر وقد وضع ظاهر قدمه األ مث قعد على فخذه األكربأاهللا : السجود فلما استوى جالساً، قال

 ، مث كرب وهو جالس، وسجد السجدةليهإتوب أ واستغفر اهللا ريب: يسر، وقالعلى بطن قدمه األ

سجود وكان  ركوع وال يف  منهشيءومل يضع شيئاً من بدنه على  ،وىلاأل يف الثانية، وقال كما قال

 يف صابع وهو جالس ويداه مضمومتا األ،رض فصلى ركعتني على هذاجمنحا، ومل يضع ذراعيه على األ

  )٢(.لّيا محاد هكذا ص: م فقالالتشهد، فلما فرغ من التشهد سلّ

راد السجود ووضع يديه أعند ما « :ضافأأنه  إالّ  منها،ةالفقيه قريب يف رويةوصحيحته الثانية امل

ال تعبث بيديك  ووال تلتفت :»يا محاد هكذا صلّ« :ضاف بعد قولهأ، مث ركبتيه رض قبلعلى األ

  .)٣(تبزق عن ميينك وال يسارك وال بني يديك صابعك والأو

                                                

  .١٨اآلية  :سورة اجلّن) ١(

  .٦٩ ح يف كيفية الصالة٨ الباب ٨١ ص٢ ج:تهذيبلا. ٨ ح...  باب افتتاح الصالة٣١١ ص٣ ج:الكايف) ٢(

  . يف وصف الصالة٤٥ الباب ١٩٧ ص١ ج:الفقيه) ٣(



٣٢٦

  .سدال املنكبنيإ: هاأحد

  .ينرسال اليد إ:الثاىن

  . يسر واليسرى على األ،مين اليمىن على األ،وضع الكفني على الفخذين قبال الركبتني: الثالث

  .صابع الكفنيأضم مجيع : الرابع

  

 يف قمتإذا  : قال)عليه السالم( جعفر عن أيب، التهذيب والكايف يف ي صحيح زرارة، املروويف

سدل منكبيك، أه، وأكثرشرب  إىل ،قل ذلكأبعاً صإ ، دع بينهما فصالً،خرىالصالة فال تلصق قدمك باأل

موضع  يف  ركبتيك، وليكن نظركةصابعك، ولتكونا على فخذيك قبالأرسل يديك، وال تشبك أو

  .خر احلديثآىل إ .)١(سجودك

  :حاديث نقولذا عرفت هذه األإ

  .صحيح زرارة يف  كما}سدال املنكبنيإ: هاأحد{

  . محاد وزرارةصحاح يف  كما}رسال اليدينإ:  الثاىن{

  كما}يسرمين واليسرى على األ اليمىن على األ،وضع الكفني على الفخذين قبال الركبتني: الثالث{

املنصرف منه  أن خل هو املنصرف من الصحيح كما ال خيفى، كماإ اليمىن: صحيح زرارة، وقولهيف 

  .الفخذ إىل اخلارج وبطنهما إىل كون ظهرمها

  .صحيحة محاد يف  كما}لكفنيصابع اأضم مجيع : الرابع{

                                                

  .١ ح باب القيام والقعود يف الصالة٣٣٤ ص٣ جوالكايف .٧٦ ح يف كيفية الصالة٨ الباب ٨٣ ص٢ج: التهذيب) ١(
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  .موضع سجوده إىل يكون نظره أن :اخلامس

  .ينصب فقار ظهره وحنره أن :السادس

  .امها على األخرى وال تنقص عنهاحدإيصف قدميه مستقبالً ما متحاذيتني حبيث ال تزيد  أن :السابع

  .الشرب إىل زيدأ أو صابع مفروجاتأالتفرقة بينهما بثالث : الثامن

  

  .صحيحة زرارة يف  كما}موضع سجوده إىل يكون نظره أن :امساخل{

 يف  مرسل حريز املتقدم،صحيحة محاد، ويف يف  كما}ينصب فقار ظهره وحنره أن :السادس{

  .)٢(يقيم صلبه وحنره أن القيام يف االعتدال: النحر )١(» لربك واحنرفصلّ« :تفسري قوله تعاىل

تنقص  ال وخرىامها على األحدإ تزيد ما متحاذيتني حبيث ال يصف قدميه مستقبالً أن :السابع{

  . كما يستفاد من صحيحة محاد}عنها

 ـ: قال أن ىلـ إ تعم متكاسال الصالة فال إىل تقوم أن ردتأذا إو :)عليه السالم( يويف الرضو

ت ميينا  وال تلتف، وصف قدميك، وانصب نفسك، موالهيبق املذنب بني يدوتقف بني يديه كالعبد اآل

تتك مرة على  وال ـ :قال أن ىلـ إ يراكفإنه  مل تكن تراه فإن وحتسب كأنك تراه، ،وال مشاال

  .)٣(خرىرجلك ومرة على األ

 كما يف صحيح محاد، لكن يف }الشرب إىل أزيد أو صابع مفرجاتأالتفرقة بينهما بثالث : الثامن{

  .)٤(هأكثرشرب  إىل ،قل ذلكأصبعاً إ: صحيح زرارة

                                                

  .٢اآلية : سورة الكوثر) ١(

  .٣ ح من القيام٢ الباب ٤٩٤ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ س٧ ص:فقه الرضا) ٣(

  .٧٦ ح يف كيفية الصالة٨ الباب ٨٣ ص٢ ج:التهذيب) ٤(



٣٢٨

  .االعتماد يف التسوية بينهما: التاسع

  . املوىل اجلليلييكون من اخلضوع واخلشوع كقيام العبد الذليل بني يد أن :العاشر

  

  .)عليه السالم( يكما يف الرضو }االعتماد يف التسوية بينهما: التاسع{

كما يف  } املوىل اجلليلييكون من اخلضوع واخلشوع كقيام العبد الذليل بني يد أن :العاشر{

 يف )عليهم السالم(تقدم بعض الروايات الدالة على خشوعهم   وغريه، وقد)عليه السالم( يالرضو

  .صالم

  .دابهذا ولكن يستفاد من بعض الروايات اختالف املرأة عن الرجل يف بعض اآل

 قامت املرأة يف الصالة مجعت بنيإذا  : قال)عليه السالم(  جعفرعن أيبففي صحيحة زرارة، 

ذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها إف صدرها ملكان ثدييها، إىل  وتضم يديها،تفرج بينهما قدميها وال

ذا إليتيها ليس كما جيلس الرجل، وأذا جلست فعلى إأطأ كثرياً فترتفع عجيزا، فطعلى فخذيها لئال ت

ذا كانت يف جلوسها إرض، فسقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتني قبل اليدين مث تسجد الطئة باأل

  .)١(والًأترفع عجيزا   الذا ضت انسلت انسالالًإرض، وضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من األ

                                                

  .٤ ح من أفعال الصالة١ الباب ٦٧٦ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٣٢٩

  فصل

   القراءةيف

  ة سورة احلمدءتني من سائر الفرائض قرااألولصالة الصبح والركعتني  يف جيب

  

  } القراءةيف فصل{

 موات اليت غري األ،اليومية وغريها }الفرائضتني من سائر األولصالة الصبح والركعتني  يف جيب{

تكون هناك  أن عم من أتنياألولركعات فيها، واملراد بالركعتني  هي خارجة عن كالم املصنف حيث ال

   .كاالحتياط والطواف، ال أم ركعة أو ركعات

 يات يوجب اختالف اآل"وسورة كاملة"كان ظاهر ما ذكره بعداً وإن يات داخلة يف احلكم، واآل

قل من أجيوز  الأنه املراد هنا ن إ :يقال إالّ أن  من سورة، اللهمأكثرعن بقية الصلوات، حيث جيوز فيها 

  . املرادحمر سهل بعد وضو والنفي، وكيف كان فاألجياب اإلاملراد التحديد يف جانيب أن سورة، ال

  : واياتاً متواتراً يف كلمام، ويدل عليه متواتر الرإمجاع }ة سورة احلمدءقرا{

  : قال)عليه السالم( ، عن الرضاذانامثل ما رواه الصدوق، عن الفضل بن ش



٣٣٠

فال  وليكون حمفوظاً مدروساً،ن مهجوراً مضيعاًآمر الناس بالقراءة يف الصالة لئال يكون القرأ إمنا 

 نآ من القرشيءليس  ألنه مروا باحلمد يف كل قراءة دون سائر السور،أ إمنايضمحل وال جيهل، و

  . )١(، احلديثوالكالم مجع فيه من جوامع اخلري واحلكمة ما مجع يف سورة احلمد

خريتني تني والتسبيح يف األاألول ن يف الركعتنيآ جعل القرإمنا :)عليه السالم( وقال الرضا: قال

  )٢(.)صلى اهللا عليه وآله( للفرق بني ما فرضه اهللا من عنده وبني ما فرضه رسول اهللا

يقرأ فاحتة الكتاب  سألته عن الذى ال:  قال)عليه السالم(  جعفرعن أيبد بن مسلم، وصحيحة حمم

  )٣(.خفاتإ أو يقرأ ا يف جهر إالّ أن ال صالة له :)عليه السالم( يف صالته؟ قال

ستعيذ أفليقل  :)عليه السالم( وموثق مساعة، عن الرجل يقوم يف الصالة فينسي فاحتة الكتاب؟ قال

صالة له حىت يقرأ ا  الفإنه ها ما دام مل يركع، أليقر هو السميع العليم مثنه إلشيطان الرجيم باهللا من ا

  .)٤(خفاتإ أو يف جهر

  .)٥(بفاحتة الكتاب الّإصالة  ال: قالنه إ )صلى اهللا عليه وآله( وعن النىب

  يم  بعد بسم اهللا الرمحن الرحئيبتد:  قالوا)عليهم السالم(م إوعن الدعائم، 

                                                

  .٣ ح من القراءة يف الصالة١ الباب ٧٣٣ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح:املصدر) ٢(

  .١ ح٧٣٢ ص:املصدر) ٣(

  .٢ ح من القراءة يف الصالة٢٨ الباب ٧٦٨ ص:املصدر) ٤(

  .٥ ح من القراءة يف الصالة١ باب ٢٧٤ ص١ ج:املسدرك) ٥(



٣٣١

  .)١(يف كل ركعة بفاحتة الكتاب

  خداجياحتة الكتاب فهفيقرأ فيها ب كل صالة ال :)صلى اهللا عليه وآله( ويف اازات النبوية، قال
  .خداج مبعىن فاسد أن ومن املعلوم، )٢(

غريها من  إىل . احلديث)٣(ن احلمدآقل ما جيب يف الصالة من القرأ: وعن كتاب العلل، قال

  .اتالرواي

تني، األول ليس يف الروايات تعرض ظاهر لوجوا يف كل ركعة من :)٤(قول املستمسك أن ومنه يعلم

عليه (  وداللة رواية الرضا،وىلاألتقرأ يف الركعة  أا  لداللة مجلة من الرواياتي،ليس على ما ينبغ

  )٥(.تنياألولتقرأ يف  أا )السالم

من مخسة، الطهور  الّإتعاد الصالة  ال:  قال)السالمعليه (  جعفرعن أيب، ةأما صحيحة زرار

تنقض السنة  القراءة سنة، والتشهد سنة، وال:  مث قال،والوقت والقبلة والركوع والسجود

 يراد به يف صورة النسيان، إمنا ض وعدم النق،)صلى اهللا عليه وآله(  فاملراد ا سنة النيب،)٦(الفريضة

اهللا عزوجل فرض الركوع ن إ : قال)عليهما السالم(مها أحد عن بقرينة صحيحة حممد بن مسلم

  .)٧(ة فقد متت صالتهء القرايعاد الصالة، ومن نسأوالسجود والقراءة سنة فمن ترك متعمداً 

                                                

  . يف ذكر صفات الصالة١٦٠ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

  .٦ ح من القراءة يف الصالة١ الباب ٧٣٣ ص٤ ج: والوسائل.٧٠ ص: النبويةتاازا) ٢(

  .علل الشرائع واجلامع) ٣(

  .١٤٨ ص٦ ج:املستمسك) ٤(

  .٤ ح من القراءة يف الصالة١ الباب ٧٣٣ ص٤ ج:الوسائل) ٥(

  .٤ ح من قواطع الصالة١ الباب ١٢٤١ ص٤ ج:الوسائل) ٦(

  .٢ ح من القراءة يف الصالة٢٧ الباب ٧٦٧ ص:املصدر) ٧(



٣٣٢

  وسورة كاملة غريها بعدها

  

  الصدوق والغنية والوسيلةيلهو املشهور، بل عن االنتصار وأما كما }وسورة كاملة غريها بعدها{

 واملعترب واملنتهى واملدارك يسكايف واية الشيخ والديلم عن اإلي للمحك عليه، خالفاًمجاع اإليوالقاض

  . كالباقنيمطلقاً أو األولمتامها كما عن إخر من املتأخرين فلم يوجبوا آخرية ومجع والذ

ة ء قرا ألنيوالتأس مجاعغال واإلتصالة االشأ إىل باإلضافةجبملة من الروايات، : األولاستدل للقول 

 م ي فيجب التأس)عليهم السالم(ئمة واأل )صلى اهللا عليه وآله( السورة هي املعروفة من فعل النيب

 العبادات توقيفية جيب االقتصار فيها على الكيفية الصادرة من صاحب الشرع، فإن منهم، يوالتلق

وقد تواتر : ولذا قال يف املنتهى. )١(ي أصلكما رأيتموين واصلّ :)صلى اهللا عليه وآله( قوله إىل باإلضافة

 ،)٢( وذلك يدل على الوجوب،صلى بالسورة بعد احلمد وداوم عليهاأنه  )صلى اهللا عليه وآله( النقل عنه

  .انتهى

ال تقرأ يف املكتوبة بأقل من  :)عليه السالم( عبد اهللا و أب صحيح منصور، قال:ي فه،أما الروايات

  .قل من سورةقراءة األ أو  عن عدم القراءة،ي ظاهره النهفإن. )٣(أكثرسورة وال ب

يقرأ يف الفريضة  أن جيوز للمريض :)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب بن سنان، عبد اهللاوصحيح 

   وجيوز للصحيح يف قضاء صالة التطوع ،اب وحدهاتفاحتة الك

                                                

  .٨ ح١٩٧ ص١ ج:العوايل) ١(

  .٢ س٢٧٣ ص١ ج:منتهى املطلب) ٢(

  .٢ ح من القراءة يف الصالة٤ الباب ٧٣٦ ص٤ ج:الوسائل) ٣(
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  . وحدها يف الفريضة منه عدم جواز الفاحتة  املفهوم عرفاًفإن. )١(بالليل والنهار

يقرأ الرجل يف الفريضة بفاحتة الكتاب  بأن ال بأس :)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيب، وصحيح احلليب

 مفهوم الشرط البأس بدون احلاجة فإن. )٢(ختوف شيئاً أو عجلت به حاجةأما  إذا ينياألوليف الركعتني 

  .وحنوها

قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم يف فاحتة أ :)عليه السالم( عبد اهللا أليبصحيح معاوية بن عمار، قلت و

ذا قرأت الفاحتة أقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم مع السورة؟ إف: ، قلتنعم :)عليه السالم( الكتاب؟ قال

يف أنه ذ إ، لكن فيه نظر، حداجعل السورة واحلمد يف مساق وأنه بتقريب . )٣(نعم :)عليه السالم( قال

  .ورة لكل سورةمقام جزئية الس

قرأ يف كل ركعة  : ـالوارد يف املأموم املسبوق ـ )عليه السالم(  جعفرعن أيبوصحيح زرارة، 

 فإن. )٤(الكتاب أم هأجزأ مل يدرك السورة تامة فإن يف نفسه بأم الكتاب وسورة، مامدرك خلف اإلأمما 

  .الكتاب وحدها أم درك الوقت للسورة مل جيزئهأن إأنه ظاهرها 

   عن الرجل يقرأ السورتني :)عليهما السالم(حدمها أيح حممد، عن وصح

                                                

  .٥ ح من القراءة يف الصالة٢ الباب ٧٣٤ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح:املصدر) ٢(

  .٥ ح من القراءة يف الصالة١١ الباب ٧٤٦ ص:املصدر) ٣(

  .١ ح٢٦٧ الباب ٤٣٦ ص١ ج:االستبصار) ٤(
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  .ة وظيفةحداالسورة الو أن  ظاهرهفإن. )١(ال لكل ركعة سورة :)عليه السالم( يف الركعة؟ فقال

  . )٢( مث لريكعأحدمن غلط يف سورة فليقرأ قل هو اهللا : وصحيح معاوية بن عمار

 هو لغلبة إمنا قل هو اهللا، وذكر قل هو اهللاة ءب قراال مل جيإذ ظاهره وجوب السورة وإ

  .نسان هلاحفظ اإل

كون يف طريق مكة فنرتل للصالة يف أ:  قلت،)عليه السالم( سألته: مساعيل قالإوصحيح حممد بن 

 أ على الراحلة فيقرييصل أم الكتاب وحدها، أم رض فيقرأ املكتوبة على األيعراب أيصلمواضع فيها األ

ذا قرأت إ على الراحلة املكتوبة وغريها، وخفت فصلّإذا  :)عليه السالم( الكتاب والسورة؟ قالفاحتة 

ة ءم، وبني قراياالق ري بنيي ظاهره التخفإن. )٣(رى بالذي فعلت بأساًأ وال يلّإحب أاحلمد وسورة 

صلى على إذا و ه،رض لزم عليه ترك السورة خلوفصلى على األإذا فإنه  ،قيام على الراحلة السورة بال

  .يناألمرجاز كال أ مام واإل،الراحلة أتى بالسورة لكن القيام يذهب

 جعلت فداك ما تقول يف رجل ابتدأ ببسم اهللا :)عليه السالم(  جعفرأيب إىل  كتبت:وخرب اهلمداين

ال اب من السورة تركها، فقم الكت أغري إىل  فلما صار،الكتاب أم الرمحن الرحيم يف صالته وحده يف

    ـ خ لياشيالعـ  العباسي

                                                

  .٣ حلصالة من القراءة يف ا٤ الباب ٧٣٦ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من القراءة يف الصالة٤٣ الباب ٧٨٣ ص:املصدر) ٢(

  .١ ح من القراءة يف الصالة٤ الباب ٧٣٦ ص٤ج :الوسائل) ٣(
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مل وإالّ  ، ظاهره لزوم السورةفإن. )١(نفهأعيدها مرتني، على رغم ي: ليس بذلك بأس؟ فكتب خبطه

 تكون السورة مستحبة، لكن لو أتى ا لزم أن السورة ببسم اهللا وجه، واحتمال أو عادة الصالةيكن إل

  . ببسم اهللا، خالف الظاهريأيتأن 

  )٢(.تنياألولمث تقرأ فاحتة الكتاب وسورة يف الركعتني  :)ه السالمعلي( يوالرضو

يني من كل صالة بعد األوليقرأ يف الركعتني  :م قالواأ )عليهم السالم( وروينا عنهم :والدعائم

 من مفهوم الروايات  داللتها، بل وما سيأيتي ادعىل غريها من الروايات اليت إ.)٣(فاحتة الكتاب بسورة

ل وحنوهجسقاط السورة للمستعإوزة ا.  

 مناقش فيه كربى مجاع واإل،صل الرباءة ال االشتغالاأل بأن  املذكورة،دلةشكل يف كل األأوقد 

  بني ضعيفة سنداًخبار الدالة على جواز ترك السورة، واألدلةيؤخذ به بعد ورود األ  الي والتأس،وصغرى

 إىل باإلضافةواهر واملستند واملصباح واملستمسك وغريها، ، وقد ذكر املناقشة يف داللتها اجلداللةًأو 

  . املشهور على االستحبابأخبار يوجب محل  الدالة على عدم وجوب السورة مماخبارمعارضتها باأل

  :أما القول بعدم الوجوب، فقد استدل له جبملة من الروايات

فاحتة الكتاب جتوز بأن  : يقول قال مسعته)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيب بن رئاب، يكصحيحة عل

  .)٤(وحدها يف الفريضة

                                                

  .٣ ح من القراءة يف الصالة٢٧ الباب ٧٦٧ ص:املصدر) ١(

  .٣٤ س٧ ص:فقه الرضا) ٢(

  . يف ذكر صفات الصالة١٦٠ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(

  .١ ح من القراءة يف الصالة٢ الباب ٧٣٤ ص٤ ج:الوسائل) ٤(
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فاحتة الكتاب جتوز وحدها يف ن إ : قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب، وصحيحة احلليب

  . )١(الفريضة

 املركب الذي مجاعما دل على جواز التبعيض بضميمة اإل :أيضاًيدل على احلكم  أو ويؤيد ذلك

قرأ يف ركعة  سألته عن رجل:  قال)عليه السالم(  احلسن الرضان أيبعادعاه بعض، كصحيحة سعد، 

عليه (  من السورة؟ قالييقرأ احلمد ويقرأ ما بق ال أن احلمد ونصف سورة، هل جيزيه يف الثانية

  )٢(. من السورةيبق يقرأ احلمد مث يقرأ ما :)السالم

سورة يف ركعة فغلط يدع املكان  رجل قرأ :)عليه السالم(  جعفرأليبقلت : وصحيحة زرارة قال

بأس  كل ذلك ال: غريها؟ قال إىل يدع تلك السورة ويتحول عنها أو  يف قراءته،يالذي غلط فيه وميض

  )٣(.يركع ا ركع أن ة فشاءحداية وآقرأ وإن  ،به

ة يف حدايقرأ الرجل السورة الوأ :)عليه السالم( عبد اهللا أليبقلت : وصحيحة عمر بن يزيد قال

  .)٤(.ياتآ من ثالث أكثركانت  إذا بأس ال :)عليه السالم( لركعتني من الفريضة؟ فقالا

كره أ:  عن بعض السورة؟ فقال)عليه السالم( احلسن أبا سألت:  قال، بن يقطنييوصحيحة عل

  )٥(.ذلك وال بأس به يف النافلة

                                                

  .٣ ح:املصدر) ١(

  .٦ ح٤ الباب ٧٣٧ ص:املصدر) ٢(

  .٦ ح:املصدر) ٣(

  .٧ ح١٧٣ الباب ٣١٥ ص١ ج:االستبصار) ٤(

  .٤ ح من القراءة يف الصالة٤ الباب ٧٣٧ ص٤ ج:الوسائل) ٥(
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خر آ فقرأ بفاحتة الكتاب و)عليه السالم( عبد اهللا أبو صلى بنا: مساعيل بن فضل، قالإوصحيحة 

  .)١(علمكمأ أن ردتأين إما أ: لينا فقالإسورة املائدة، فلما سلم التفت 

 فقرأ بفاحتة )عليه السالم(  جعفرأيبصليت خلف :  قال)عليه السالم(  عبد اهللاأيبوخرب سليمان بن 

  )٢(.ويعلمكم صنع ذا ليفقهكم إمنا بينيا  :ل فقالأفسأيب  من البقرة فجاء يآوالكتاب 

لته هل يقسم السورة يف أس:  قال)السالم عليهما(مها أحدخربه، عن أوخرب أبان بن عثمان، عمن 

  )٣(.قسمها كيف شئتأنعم  :)عليه السالم( ركعتني؟ فقال

 الرجل ا يف ركعتني يسئل عن السورة أيصلأنه  ،)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب بصري، أيبوخرب 

 يف ريخ والنصف األ،وىلاأليات قرأ بالنصف منها يف الركعة آكانت ست  إذا نعم: المن الفريضة؟ ق

  .)٤(الركعة الثانية

يقرأ  أن مل يستطعإذا  :)عليه السالم(  مىت يصلى املريض قاعداً؟ قال:ورواية اجلعفريات املتقدمة

  .غريها من الروايات إىل .)٥(يات قائماًآفاحتة الكتاب وثالث 

  صلى اهللا عليه ( دخل رسول اهللا: الفتوح يف تفسريه قال أبو رواهما واما 

                                                

  .١ ح٥ الباب ٧٣٨ ص:املصدر) ١(

  .٣ ح الصالة من القراءة يف٥ الباب ٧٣٨ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  . ٥ ح٤ الباب ٧٣٧ ص:املصدر) ٣(

  .٢ ح٥ الباب ٧٣٨ ص:املصدر) ٤(

  . يف صالة املريض٤٧ ص:اجلعفريات) ٥(



٣٣٨

كانت  أا ذ الظاهرإفال داللة فيه، . )١(فاحتة الكتاب إالّ املسجد وصلى ركعتني ومل يقرأ) وآله

  .النافلة

  . كلها حمل نظر،جاب املشهور عن هذه الروايات بأجوبةأوقد 

يف  ذلك تام يف بعضها الن إ : يف بعضها، وفيه السند يف بعضها، وضعف الداللةفضع: األول

  .مجيعها

، واجلمع الداليل يف بعد تعذر اجلمع الداليل إالّ ليهإيصار  ذلك الن إ : وفيه،محلها على التقية: الثاين

  .املقام ممكن بل ظاهر

عراض مع ذهاب كيف ميكن دعوى اإلنه إ: صحاب عنها، وفيهعراض األإساقطة با إ :الثالث

هذا  إىل ني والشيخ والديلمي والفاضلني والتنقيح واملدارك والذخرية والكفاية واملفاتيح وغريهمالقدمي

هم ن لظهور كالم مجاعة م،هذا القول إىل عراض عمن مل يذهبمل يتحقق اإلأنه  إىل باإلضافةالقول، هذا 

  .خرأ املشهور من جهات أخبارم رجحوا أيف 

  . بقرينة مجلة ثالثة من الروايات،ملرض وحنوهحمموله على حالة اا إ :الرابع

سألته عن الرجل يكون مستعجال  : قال)عليه السالم(  عن أخيه،)عليه السالم(  بن جعفريكخرب عل

  .)٢(بأس ال: )عليه السالم( يقرأ يف الفريضة بفاحتة الكتاب وحدها؟ قال أن أجيزيه

                                                

  .١ ح من القراءة يف الصالة٢ الباب ٢٧٤ ص١ ج:املستدرك) ١(

  .٦ ح من أبواب القراءة يف الصالة٢ الباب ٧٣٥ ص٤ ج:الوسائل) ٢(



٣٣٩

 يف الفريضة فاحتة أقول أن  عينيجيزأ :)يه السالمعل( عبد اهللا أليبقلت : ورواية احلسن الصيقل قال

  .)١(بأس ال :)عليه السالم( ؟ قالشيء عجلين أو كنت مستعجال إذا كتابلا

يقرأ بفاحتة الكتاب  سألته عن الذي ال:  قال)عليه السالم(  جعفرعن أيبوصحيحة حممد بن مسلم، 

أميا : قلت. خفافإ أو  يف جهر ـ خ ل،بدأ اي أن ال ـ إيقرأها إالّ أن ال صالة له: قال يف صالته؟

فاحتة  :)عليه السالم( فاحتة الكتاب؟ قال أو مستعجال يقرأ سورة أو كان خائفاً إذا ليكإحب أ

  .)٢(الكتاب

  .)٣(يقرأ فاحتة الكتاب وحدها أن جيوز للمريض: وما تقدم من رواية ابن سنان

يقرأ الرجل يف الفريضة بفاحتة الكتاب  بأن ال بأس :)المعليه الس(  عبد اهللاعن أيب، ورواية احلليب

  .)٤(ختوف شيئاً أو لت به حاجةجعأما  إذا تنياألوليف الركعتني 

مريض يستقبل به القبلة وجتزيه فاحتة  إالّ  على الدابة الفريضةيال يصل: ورواية عبد الرمحان

  .غريها إىل .)٥(الكتاب

  مع بعض أو قتصار على احلمد وحدهاداللة روايات جواز االن إ :وفيه

                                                

  .٤ ح٧٣٤ ص:املصدر) ١(

  .١ ح١ الباب ٧٣٢ ص:املصدر) ٢(

  .٥ ح٢ الباب ٧٣٤ ص:املصدر) ٣(

  .٢ ح٧٣٤ ص:املصدر) ٤(

  .١ ح١٤٤ الباب ٢٤٣ ص١ ج:االستبصار) ٥(



٣٤٠

   فيجوز االقتصار على احلمد،املرض واالستعجال يف الّإ

  

 من داللة هذه الروايات على اختصاص ذلك حبال املرض وحنوه، قال يف أقوى طالقالسورة على اإل

  وال،فهو بعيد ـ كما عن الشيخ ـ اخلوف أو ستعجالاال أو ما احلمل على حال املرضأ: املستمسك

 ما ذكره الشيخ أن واعلم: مثال املقام، ولذا قال يف املعتربأهم على ارتكابه يف ؤ وليس بنا،األولسيما 

خرى على الفضيلة حدامها على اجلواز واألإفيه روايتني ومحل  أن  حتكم يف التأويل، والظاهررمحه اهللا

 املدعى، ويف الفتوى مجاع احملققة واإلالشهرة إالّ وعليه فليس يف املسألة، )١(وحنوه ما يف املنتهى. قربأ

 وال إشكال يشق معه قراءة السورة بال ي الذ}ال يف املرضإ{ بهما توقف واالحتياط طريق النجاةببس

 عليه، وذلك لبعض الروايات املتقدمة، مجاعخالف، بل عن املعترب واملنتهى والبحار وكشف اللثام اإل

 خصوص ما إىل مناسبة احلكم واملوضوع توجب انصرافهما إالّ كانت مطلقةوإن وهي كبعض الفتاوى 

ربط هلا حبالة   الاض اليتاألمرقيل به يف  إذا  بعيد جداً خصوصاًطالقيشق معه قراءا، فالقول باإل

  .صالأحيس به املريض  عماله كسوء هضم املعدة الذي الأنسان يف اإل

اً كما عن إمجاع أيضاً، بل إشكال بال خالف وال }ستعجال فيجوز االقتصار على احلمدواال{

املراد  أن املعترب واملنتهى والتذكرة وكشف اللثام، وذلك جلملة من الروايات املتقدمة، لكن الظاهر

 أو نقاذ غريقإراد أ إذا  كمايفالعذر الشرع شرعاً ال كل استعجال، أو  عرفاًباالستعجال ما يعد عذراً

  حنو ذلك، والعذر العريف كما أو نني يتضاربان مؤمفصل بني أو تطهري جناسة يف املسجد،

                                                

  .١٥٢ ص٦ ج:املستمسك) ١(



٣٤١

  ضيق الوقتيف وإالّ 

  

جل شراء احلاجيات الضرورية ألكله ولبسه وحنومها مع فوات السوق السوق أل إىل راد الوصولأذا إ

كان  أو لو تأخر تضررنه إالقافلة يف السفر حبيث  إىل راد الوصولأ أو بالتأخري مبا يتضرر به نوعاً ما،

راد أ إذا حناء االستعجال، كماأشبه ذلك، أما غريمها من أما  أو  للقافلةاملوعد الثاين إىل ليه البقاءصعباً ع

حنو ذلك، فدليل  أو مل يستعجل، إذا غريب يفوتهن اومشاهدة حي أو ئيس مير،ر أو رؤية ملك

  .االستعجال يف النص والفتوى منصرف عنه

 مجاعكالم فيه، وعن املدارك بال خالف، وعن البحار اإلال أنه  عن التنقيح }يف ضيق الوقتإالّ و{

  :أمور عليه، واستدل له بمجاع دعوى اإلحداعليه، ويف مصباح الفقيه نقل عن غري و

 ن إطالقإ :الصالة عن مشول مثل هذه الفروض، وفيه يف قصور ما دلّ على اعتبار السورة: األول

  .ور فيهقص جزاء والشراط ال دليل سائر األإطالقكدليله 

موم املسبوق، فالضيق حيقق مصداق االستعجال، واملناط يف أورد يف املستعجل ويف امل ما: الثاين

اإلمام الذي هو مستحب إذا أوجب إسقاط السورة دراك إذ إوية جار هنا، األولاملأموم املسبوق، بل 

  .أوىلواجب بطريق فإدراك الوقت الذي هو 

  . النصإطالقجمال للرباءة مع  النه إ: يف الضيق، وفيهصالة الرباءة عن السورة أ: الثالث

  ىلإ على السقوط، وهذا يصلح مؤيداً لقرب استناده مجاعاإل: الرابع



٣٤٢

   فيجب االقتصار عليها وترك السورة،فراد الضرورةأأو اخلوف وحنومها من 

  

  .جةحب احملتمل االستناد ليس مجاعاإل أن صول املذكورة، وقد حقق يف األدلةاأل

يفوت  أن ماإ ألنه خر،آواجب  أو دراك السورة،إدراك الوقت وبني إ بني األمردوران : خلامسا

يدرك  أو ، الواجبات وتفوت السورةيدرك الوقت وسائر أو  بالسورة وسائر الواجبات،الوقت ويأيت

 علومومن امل ، ـمثال ـ ن يترك احلمد ويقرأ السورةأ بالسورة ويفوت بعض الواجبات، كالوقت ويأيت

دلتها خبالف أطالق هم من السورة إلأ، وسائر الواجبات )١(ال تعادالوقت مهم جداً حلديث أن 

  . للوقت وسائر الواجباتسقاطها تداركاًإسائر الواجبات مهمة، فالالزم  إىل ا بالنسبةفإالسورة 

 افإ }الضرورةفراد أوحنومها من { )٢(»أو ختوف شيئاً« : كما تقدم يف صحيح احلليب}أو اخلوف{

يفهم من تلك الروايات باملناط  أو داخلة يف بعض الروايات السابقة، كاالستعجال والتخوف،

  .والفحوى

 الظاهر اختالف املوارد، ففي بعض املوارد يكون السقوط }فيجب االقتصار عليها وترك السورة{

كانت له  إذا قوط رخصة، كماكان يف قراءا ضرر حيرم حتمله، ويف بعضها يكون الس إذا عزمية، كما

  حاجة تفوت بقراءا، كماذ كروا

                                                

  .٤ ح من القواطع يف الصالة١ الباب ١٢٤١ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح من القراء ة يف الصالة٢ الباب ٧٣٤ ص٤ ج:الوسائل) ٢(



٣٤٣

   فلو قدمها عمداً بطلت الصالة للزيادة العمدية،وال جيوز تقدميها عليها

  

خرى رخصة، وقد بسطنا الكالم يف أ وترك الطهارة الذي يكون تارة عزمية ويف باب ترك الصيام

  . الطهارة والصيام فراجعذلك يف كتايب

 ويدل ،، بل ضرورةحدااً ادعاه غري وإمجاع وال خالف، بل إشكال بال }تقدميها عليهاوال جيوز {

 وموثق ،)١( مع كوا يف مقام البيان، بل وصحيح حممد الذاكرة هلما مرتباً، والرواياتيعليه التأس

ان  يف مقام البييالترتيب الذكرن إ ، حيثهذه النسخة أيضاً  بل وعلى»يقرأ«ال » يبدأ«: )٢(مساعه

، يديكمأاغسلوا وجوهكم و : يف االمتثال، كما ذكروا يف قوله تعاىليكاشف عن الترتيب الوجود

  .كما تقدم الكالم حول ذلك يف كتاب الطهارة ،)٣( يةاآل

}دين واحملقق الثاينيشهل كما عن الفاضلني وا}مها عمداً بطلت الصالة للزيادة العمديةفلو قد 

 عن جممعه وبعض يردبيلي فيما حكاً صرح بالصحة قبل األأحدمل جيد  نهإ: وغريهم، بل يف اجلواهر

  :أمور، واستدل لذلك ب)٤(تباعهأ

 ن يأيتأتيان ا بقصد اجلزئية، كما يف سائر املركبات العبادية، كصدق الزيادة مبجرد اإل: األول

شبه أما  أو الة،حرام يف وسط الص بتكبرية بقصد اإلن يأيتأالطواف بقصد اجلزئية، وك  قبليبالسع

  النقيصة مبطلة كذلك الزيادة، أن ثال، فكماتا توجب عدم حتقق االم ألذلك، والزيادة مبطلة،

                                                

  .١ ح من القراءة يف الصالة١ الباب ٧٣٢ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح من القراءة يف الصالة٢٨ الباب ٧٦٨ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٦اآلية : سورة املائدة) ٣(

  .٣٣٨ ص٩ ج:اجلواهر) ٤(



٣٤٤

  مل يقرأهان إ  وعكس الترتيب الواجب،ن قرأها ثانياًإ

  

  .)١(زيادة يف املكتوبةنه إ :)عليه السالم( كقوله: يستفاد من النصوص ما إىل باإلضافة

  الزيادة يوجب سجدة السهو، مما يالزم عرفها كوا عمداً يوجب البطالن،سهو أن ما دلّ علىو

  .غري ذلكإىل 

 ويف مصباح }هاأمل يقرن إ وعكس الترتيب الواجب{ وجب الزيادةأ }ها ثانياًأقرن إ{نه إ: الثاين

ه فعليه  يف صالتزاد أن  فيعمه ما دلّ على،عادها بعد احلمد فقد زاد يف صالته عمداًأن إ :الفقيه قال

، بل لو ال يتوقف صدق الزيادة على فعله ثانياًنه إ :فقد نقص يف صالته، لكن يف املستمسكوإالّ عادة اإل

مل يقرأها بعد ذلك وإن ثناء الفاحتة ما يوجب سقوط السورة من مرض وحنوه فصالته باطلة أعرضه يف 

  .)٢(لسقوطها عنه

  .األول، كما ذكرناه يف الدليل ءة ثانياًيتوقف على القرا  الصدق الفإنكالمه تام، : أقول

 مجاع اإليم الذي ادع فتندرج بذلك يف الكالم احملر،تقدمي السورة على احلمد تشريعن إ :الثالث

  . للصالةعلى كونه مبطالً

 فسدت،أذا فسدت السورة إ و يف العبادة يوجب الفساد،ي عنه، والنهيتقدمي السورة منهن إ :الرابع

 عن العبادة املشتملة على هذا اجلزء، وقد ناقش الفقيه اهلمداين يف هذه يزء يوجب النه عن اجلي النهألن

  . وذلك حمل منع،فىت بعدم البطالن بتقدمي السورة عمداًأ مث ،إشكالخيلو عن   مبا الدلةاأل

                                                

  .١ ح من القراءة يف الصالة٤٠ الباب ٧٧٩ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .١٥٦ ص٦ ج:املستمسك) ٢(



٣٤٥

  عادةإجيب عليه  عاد غريها والأ أو عادها بعد احلمدأولو قدمها سهواً وتذكر قبل الركوع 

  

 مجاع عدم اخلالف واإلي، كما هو املشهور، بل ادعتعاد ال مل يبطل حلديث } قدمها سهواًولو{

  .عليه

خاه عن رجل افتتح الصالة فقرأ سورة أل أسأنه  ،)عليه السالم(  بن جعفريخرب عل إىل هذا مضافاً

 فاحتة أه ويقرصالت  يفيميض :)عليه السالم( قبل فاحتة الكتاب مث ذكر بعد ما فرغ من السورة؟ قال

واملراد مبا يستقبل بعد ما قرأه من السورة، ال يف الركعة الثانية كما هو واضح، . )١(الكتاب فيما يستقبل

 إذا شيء نسيت القراءة يف صالتك كلها مث ذكرت فليس عليك فإن :)عليه السالم( ويف فقه الرضا

تركع فاقرأ احلمد  أن  ذكرت قبلنسيت احلمد حىت قرأت السورة مثوإن متمت الركوع والسجود، أ

  )٣(.التكحركعت فامض على وإن  )٢( ـعدا السورة خ لـ  د السورةعأو

ذ هو إ، إشكال بال }عادها بعد احلمدأقبل الركوع {  عدم قراءا يف مكاا}تذكر{ن إ }و{

  .دليل عليه ا بعد احلمد الء وكفاية ما قرأ قبل احلمد عن قرا، بقراءا بعد احلمداألمرمقتضى 

 بقاء ي يقتضدلةطالق األإا قبل احلمد ال توجب تعينها بعد احلمد، فءذ قراإ }عاد غريهاأأو {

  عادةإجيب عليه  الو{ يقرأ ما شاء أن اخليار للمصلي يف

                                                

  .٩٢ ص:سنادقرب اإل) ١(

  .٣٦س  ٩ ص:فقه الرضا) ٢(

  .١ ح من القراءة يف الصالة٢٣ الباب ٢٨١ ص١ ج:املستدرك) ٣(



٣٤٦

  .كان قد قرأها إذا احلمد

  

داه، فال وجه أاحلمد كان واجباً وقد  إذ قدم السورة عليها،أنه  مث تذكر }كان قد قرأها إذا احلمد

  :خرانآعادته، ويف املسألة احتماالن إل

 مل جيب عليه قراءة ،قدم السورةأنه  ـ وقبل قراءة احلمد ـ تذكر بعد متام السورةإذا أنه : األول

  فوت حملّدة السورة قء فهو حني قرا،نسيان احلمد قبلها إىل  مرجع تقدمي السورة نسياناً ألناحلمد،

  . بن جعفر على ذلكي ورمبا محل خرب علاحلمد فال جمال للحمد،

 احلمد، بل ينسأنه ال يصدق فإنه يركع  أن قبلأنه ما أ احلمد، ينسأنه ن ركع صدق إ هنإ :وفيه

: قال لوأنه ترى أال   فوقوع السورة يف حملها مراعى بعدم تذكر احلمد،قدم السورة نسياناًأنه يصدق 

عطى الثالث قبله مث تذكر قبل أ و الثاينينسإذا فإنه كرب، ألكرب فا ديناراً األي من أوالدحداعط لكل وأ

ترك الثاين نسياناً، أنه عطى الكل صدق أمل يتذكر حىت  إذا اناً، أمايسقدم الثالث نأنه االنتهاء صدق 

 ينسأنه بوتذكر بعد الركوع مثال، قيل  »الرمحان الرحيم« سقطأو» مالك يوم الدين« قرأ إذا وكذلك

  .اشتباهاً» مالك يوم الدين« قرأأنه صدق  »مالك يوم الدين« تذكره بعد إذا ماأ ،»يمالرمحان الرح«

الصالة فينسى فاحتة الكتاب؟  يف لته عن الرجل يقومأس:  موثقة مساعة قال إىل إطالقباإلضافةهذا 

  اهللا هو ن إ هللا من الشيطان الرجيم،أستعيذ با :فليقل: قال



٣٤٧

  .خفاتإ أو  ا يف جهرأة حىت يبدءقرا الفإنه  ،دام مل يركع مث ليقرأها ما ،السميع العليم

 يقرأ فاحتة الكتاب يف صالته؟ قال  اليسألته عن الذ:  قال)١( صحيحة حممد بن مسلمإطالق وبل

  .)٢(خفاتإ أو جهر يبدأ ا يف إالّ أن ال صالة له: )عليه السالم(

عادة احلمد، بل استظهر هذا إسورة عليها جيب عليه قدم الأنه قرأ احلمد  أن تذكر بعدن إنه إ: الثاين

ية األلفحكام و كما عن املنتهى والتذكرة والتحرير واية األ،االحتمال عن كل من عبر باستئناف القراءة

  .وغريها

واملتأخر لتأخره عن  ،نها لتقدمه عن مك،خالف الترتيب يوجب بطالن املتقدم بأن واستدل له

ية من احلمد مث آذا قرأ إجزاء، فتقدميها كذلك تبطل الفاحتة بتأخريها، وكذا يف األتبطل السورة ب ،نهامك

  . بالالحقةية السابقة مث يأيت اآلأيرجع فيقرفإنه ية السابقة قدمها على اآلأنه تذكر 

 ذا قرأ السورة بعد احلمد فالإ خولف فيه هو السورة، في الذإمنااحلمد وقعت يف موقعها ون إ :وفيه

 أن يعترب الفاحتةأنه يات، وال يدل دليل الترتيب يف السورة وكذلك يف اآلال يف احلمد و  للترتيب الخمالفة

  .قدم عليها السورة حىت تكون الفاحتة باطلةتال ت

                                                

  .٢ ح من القراءة يف الصالة٢٨ الباب ٧٦٨ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح٢٧ الباب ٧٦٧ ص:املصدر) ٢(



٣٤٨

  الركوع صحت الصالة يف تركها وتذكر بعد الدخول  فلو،القراءة ليست ركنا ـ ١ ـ مسألة

  

وتذكر بعد الدخول يف الركوع { ال عن عمد }تركها و فل،القراءة ليست ركناً ـ ١ ـ مسالة{

، )١(تعاد ال، ويدل عليه حديث مجاع وال خالف، بل عليه دعوى اإلإشكال بال }صحت الصالة

  : اخلاصةخباراأل إىل مضافاً

اهللا عزوجل فرض الركوع ن إ : قال)عليهما السالم(مها أحدكصحيح حممد بن مسلم، عن 

 القراءة فقد متت صالته يعاد الصالة، ومن نسأة متعمداً ءنة فمن ترك القراة سءوالسجود وجعل القرا

  .)٢( عليهشيءوال 

قرأ أ أن  صليت املكتوبة فنسيتينإ :)عليه السالم( عبد اهللا أليبقلت : وموثق منصور بن حازم، قال

عليه ( قالبلى، : ؟ قلتمتمت الركوع والسجودأليس قد أ :)عليه السالم(  كلها؟ فقاليف صاليت

  .)٣(كان نسيانا إذا متت صالتك :)السالم

اهللا تبارك وتعاىل ن إ : قال)عليهما السالم(مها أحدويف املرسل الذي وراه الفقيه، عن زرارة، عن 

 شيء فال ي ومن نس،عاد الصالةأة متعمداً ء فمن ترك القرا، والقراءة سنة،فرض الركوع والسجود

  .)٤(عليه

ن آالقر  أمةء عمن ترك قراتهسأل:  قال)عليه السالم(  عن أخيه،)عليه السالم( وعن علي بن جعفر

  .غريها من الروايات إىل .)٥( فال بأسكان ناسياًوإن  ،كان متعمداً فال صالة لهن إ :قال

                                                

  .٤ ح من القواطع يف الصالة١ الباب ١٢٤١ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح من القراءة يف الصالة٢٧ الباب ٧٦٧ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح٢٩ الباب ٧٧٩ ص:املصدر) ٣(

  .١ ح من القراءة يف الصالة٢٧ الباب ٧٦٦ ص٤ ج:ائلسالو) ٤(

  .٥ ح٧٦٧ ص:املصدر) ٥(



٣٤٩

  . مرة للحمد ومرة للسورة،وسجد سجديت السهو مرتني

  

اء اهللا  شنإ الكالم فيه كما سيأيت ة،ص بناًء على وجوا لكل زيادة ونقي} السهووسجد سجديت{

  .تعاىل

 يف رواية )عليه السالم( عليه، وبني هذا وبني قوله شيء الأنه  :لكن يف بعض الروايات املتقدمة

 األول  ألن عموم من وجه،،)١(»نقصان أو  السهو لكل زيادة تدخل عليكتسجد سجديت «:سفيان

 منهما حدا ول ولك، منها املقامبت لكل نقيصة اليتث يثاين منها سجدة السهو، وال كل التبعات اليتيينف

 :)عليه السالم( يف مقابل قوله ألنه عادة، عليه، عدم القضاء واإلشيء يراد بال أن ذ حيتملإمرجح، 

عدم » ء عليهال شى«بـ  لو أريد ذإغري املقام، » أو نقصان« :يراد بقوله أن  كما حيتمل،»عاد الصالةأ«

 عادة، كانت تاكيداً لقولهريد ا عدم القضاء واإلأ إذا ، أما هذه اجلملة تأسيساًسجود السهو كانت

ذ حصل التعارض بني إو .كما قرر يف حمله ،والتأسيس خري من التأكيد» متت صالته «:)عليه السالم(

اط يف االحتي بأن ة عن وجوب سجود السهو، لكن رمبا يقالءاربصالة الأالروايتني يف املقام كان املرجع 

ماكان مقطوع اخلروج،  الّإ طالق ظهوره يف اإليذ املرسل يف مقام ضرب القاعدة فيقوإسجود السهو، 

  . فتأمل،وليس املقام من مقطوع اخلروج

 على صدق تعدد هذا مبين: لنسياما، وما يف املستمسكأي  }حمد ومرة للسورةللمرتني مرة {

يف   الكالم يف النقيصة ال ألنمن سهو القلم،أنه ك .)٢(لسورةالزيادة يف املقام بزيادة الفاحتة وزيادة ا

  .الزيادة

  وكيف كان فالظاهر

                                                

  .٢ ح٢١٠ الباب ٣٦١ ص١ ج:االستبصار) ١(

  .١٥٩ ص٦ ج:املستمسك) ٢(



٣٥٠

 أو لو تركهما و،سجد سجديت السهو و،تذكر بعد الدخول يف الركوع صحت الصالة وامهاحدإترك ن إ كذاو

تذكر بعد  واحلمدكذا لو ترك  و،تدارك وحد الركوع رجع إىل بعده قبل الوصول أو تذكر يف القنوت وامهاحدإ

  أتى ا والدخول يف السورة رجع

  

نسيان احلمد  أن تعدد السهو، كما إىل كانت مستندةوإن ة عرفاً، حدانقيصة و ألنه ن املرة كافية،إ

 فجعل املستمسك املعيار يف وحدة الزيادة وتعددها ،تعدد السهو إىل استندتوإن ة حداوحدها نقيصة و

  . الوجه غري ظاهر،وحدة السهو وتعدده

 وال خالف، إشكال  بال}امها وتذكر بعد الدخول يف الركوع صحت الصالةحدإترك ن إ كذاو{

  . وغريه مما تقدمتعاد الحلديث 

 أو لو تركهماو{ من كلتيهما أو يهماأ ومثل ذلك ما لو ترك بعضاً من } السهوسجد سجديتو{

 لوجوب االمتثال واحملل }وع رجع وتداركحد الرك إىل الوصول بعده قبل أو وتذكر يف القنوت امهاحدإ

دليل على فوات احملل بذلك، بل  ذ الإبدخوله يف القنوت قد فات حملهما، غري تام، أنه باق، واحتمال 

 شامل )٢( وصحيحة حممد بن مسلم،)١( موثقة مساعةإطالق حمله بعدمها، بل فإنالقنوت وقع يف غري حمله، 

  .لمقامل

  ذإ } بعد الدخول يف السورة رجع وأتى اوكذا لو ترك احلمد وتذكر{

                                                

  .٢ ح من القراءة يف الصالة٢٨ الباب ٧٦٨ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح٢٧ الباب ٧٦٧ ص:املصدر) ٢(



٣٥١

  .مث بالسورة

  

مث { ،يفوت حمل احلمد بقراءة كل السورة ت حمل احلمد، كما الما قرأه من بعض السورة مل يفو

تى أامها حدإ يتى ما املأموم، ولو نسأ مامموقعها بعد احلمد وهو باق، ولو نسيها اإلن  أل}بالسورة

 كفاية  ألن احلمد قرأ املأموم احلمد مث قرأ السورة،يلسورة أتى ا املأموم، ولو نس ايذا نسإاملأموم ا، ف

  . عليهاي يف هذا احلال عن املأموم ال دليل قطعمامسورة اإل

  .تضر جبماعته  فقراءة املأموم ال،وكيف كان

ا،  وكان املأموم ممن يعتقد بوجو، ممن يعتقد عدم وجوب السورة فلم يقرأهاماملوكان اإلو

  . حمكمة وجوا مطلقاًأدلةا على املأموم، لعدم دليل على التحمل يف مثل املقام، فءفالظاهر وجوب قرا



٣٥٢

  ته من السور الطوالءيفوت الوقت بقرا ة ماءجيوز قرا ال ـ ٢ ـ مسألة

  

على املشهور، كما يف  }يفوت الوقت بقرائته من السور الطوال ة ماءجيوز قرا ال ـ ٢ ـ مسألة{

صحاب، ويف املستند أرسله األ إىل جده، ويف احلدائق نسبتهأباح الفقيه، ويف اجلواهر بال خالف مص

  :أمورمات، واستدل لذلك برسال املسلّإ

 ء عن اجلزي والنه،كان يف العبادة إذا  يوجب الفسادي والنه، عنهاية منهءهذه القران إ :األول

  .ة املشتملة على هذا اجلزءادب عن العيالنه إىل لهآ م ألنيوجب فساد الكل،

ن املبطل ار غريها كان من الِقأذا قرإ عنها، فيتكون جزءاً للنه أن تصح السورة الطويلة الن إ :الثاين

  .ان البطالنب وكالمها يوجيذا مل يقرأ غريها كان من النقص العمدإو

 عن أيب، يضرم بكر احلعن أيبامها، حدإ سيف بن عمرية يما يستفاد من اجلمع بني خرب: الثالث

  )٢(.)١(ل حمآتقرأ يف الفجر شيئاً من  ال: قال )عليه السالم( عبد اهللا

ل آمن قرأ شيئاً من :  يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: ، قالعبد اهللاخر عن عامر بن واآل

  يعطي اجلمع بني اخلربين فإن. )٣(حم يف صالة الفجر فاته الوقت

                                                

  ).دام ظله( منه. )حاميمات( و)آل حم (حم، جيمع على) ١(

  .٢ ح من القراءة يف الصالة٤٤ الباب ٧٨٤ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح٧٨٣ ص:املصدر) ٣(



٣٥٣

  صالته قرأه عامداً بطلت فإن

  

باخلرب فإنه تفوت الوقت،  ل حم الآة ءقران إ جل تفويت الوقت، فال يقال يف اخلرب كان ألين النهأ

 يقوم يالراو أن جل كان ألاألول يف يالنه أن يظهر من الثاين ذإ، األول اخلرب إطالقعن  يرفع اليد الثاين

  .شبه ذلكأما و  أثقيالًنه الس كان أو ل حم توجب فوات الوقت،ته آلءقرا أن متأخراً حىت

ل حم آ  ألنيكون املراد من الوقت متام الوقت، أن ميكن الأنه ب على اخلرب شكالاإل أن ومنه يظهر

 للترتيه ال للتحرمي غري وارد، وال ييكون املراد وقت الفضيلة فالنهن أويستغرق كل الوقت فال بد  ال

 مبا خبفى استفادته عن النص شكالعن هذا اإلالدفاع  إىل جتشم الفقيه اهلمداين إىل حاجة بعد ذلك

  .)قدس سره(فراجع كالمه 

قد إنه :  وفيه، عن ضدهي النهشيء بالاألمر القتضاء ، عنهاية السورة املفوتة منهءقران إ :الرابع

 على املشهور، } قرأه عامداًً بطلت صالتهفإن{ عن ضده ي النهييقتض  اليء بالشاألمر أن حقق يف حمله

قراءة السورة أنه بأيضاً صحاب، وذلك ملا تقدم من الوجوه الثالثة، وقد يضاف األ إىل وببل املنس

الشارع مل يأمر ا يف ن إ قصد اجلزئية ذه السورة كان تشريعاً من حيثن إ ألنه ،الطويلة تشريع حمرم

 حمبوباً ناًآا قرمل يقصد اجلزئية، بل قصد كووإن  ،يسع الوقت له حال الضيق الستحالة التكليف مبا ال

ن والدعاء، كان تشريعاً آبالذكر والقر إالّ  عن التكلم يف الصالةيقراءته يف الصالة ومستثىن من النه

خرى كان ألو قرأ سورة أنه  إىل باإلضافةر والدعاء املفوت للوقت، كن والذآليس املستثىن القر ذإأيضا، 

 يأيقصد ب ال أو امهاحدإيقصد ب أو أن د ما جزءاً،يقص أن ن بنيار عن الِقي وال فرق يف النهناًارِق

  ن، ولوملار عن الِقي النهأدلةطالق منهما، إل



٣٥٤

  متام حني الشروعكان من نيته اإل إذا مل يتمهوإن 

  

خرى للضيق أيقرأ سورة  النه إيقال  إالّ أن خرى كان نقصاً موجباً للبطالن، اللهمأيقرأ سورة 

 أو يكون باختياره أن فرق يف الضيق بني الو. كما تقدم ،يوجب البطالنقراءة السورة للضيق ال وعدم 

ال على » ةضافباإل« :وارد على قولنا ألنه يضر باالستدالل، ب الاعدم اختياره، هذا ولكن هذا اجلو

  .ستداللاالصل أ

ب قد تردد مجاعة من املتأخرين يف مسألة بطالن الصالة بقراءته السورة الطويلة، بل ذهه مث إن

 املناقشات اليت أن  املتقدمة، لكن الظاهردلةوذلك للمناقشة يف األ الفتوى بعدم البطالن، إىل بعضهم

  .قربذكروها غري تامة، فالقول بالبطالن هو األ

يدرك   كانت السورة الطويلة تفوت الوقت حبيث الاذإأنه ب ،التفصيل يف املسألة إىل هب ثالثذو

يدرك ركعة من الوقت فالصالة صحيحة، وجه البطالن  بأن تو تفذا كانت الإ و،ركعة كانت باطلة

 ـ اً بصالة قضائيةأموردائية وقد فوا، ومل يكن مأاً بصالة أمورروع مشكان حال الأنه  األوليف 

 يدائية وهلذا فهأا صالة فإدرك ركعة أ إذا  خبالف ما،بقضاء باطل ما ليس بأداء وال و ـلوجود الوقت

  .صحيحة

دليل على بطالن الصالة املركبة من كون بعضها يف الوقت وبعضها خارج  الأنه : والًأ :وفيه

  .قل من ركعةأخر الوقت آ إىل كان إذا  فحاهلا حال ما،الوقت

  .ما تقدم من الوجوه الدالة على بطالن الصالة بقراءة سورة طويلة تفوت الوقت: وثانياً

 الرواية املتقدمة، إطالق بطالق استدل هلذا اإل} الشروعمتام حنيكان من نيته اإل إذا مل يتمهوإن {

   ولكن الظاهر عدم،ع، وبسائر ما تقدمتشريأنه بو



٣٥٥

  يضاًأدرك ركعة من الوقت أمل يكن قد وإن  ،مت الصالة وصحتأ تذكر بعد الفراغ فإن اًيكان ساه إذا وأما

  

 هلا، إطالق للبطالن، فالرواية الذ ال وجه إرفع اليد عنها وقرأ سورة أخرى ومل يفت،  إذا البطالن

 هو يف قراءة كل إمناوالقراءة ليست منهياً عنها يف هذه الصورة، ومل تقع السورة الطويلة جزءاً، والتشريع 

  .بعضها غري املفوت السورة ال

  . فتأمل، لزم البطالن،اهللا ا مرأ يقرأ السورة اليتأنه بقصد التقييد  إذا نعم

ذ بالشروع بطلت إشرع يف الطويلة،  أن سورة قصرية بعد إىل ال ينفع العدولأنه ومما تقدم يعلم 

  .متام احلمدإبعد  أو يقصد قراءة الطويلة من حني الشروع يف الصالة أن  وال فرق بني،الصالة

الوقت  أن مل يعلم أو طويلة، أا مل يعلم بأن ته للسورة الطويلة،ء يف قرا}كان ساهياً إذا ماأو{

  .مل يعلم باحلكمو  أضيق، بل

درك ركعة من الوقت أمل يكن قد وإن  ،مت الصالة وصحتأ{  من السورة} تذكر بعد الفراغفإن{

الوجه يف البطالن يف  أن جل ما عرفت منأل: ما ما ذكره املستمسك بقولهأ، )١(تعاد ال حلديث }يضاًأ

جه للفرق بني العمد والسهو يف  مل يكن و، هو اخللل من جهة قصد االمتثاليدائ األاألمرصورة قصد 

  .)٢( تبطل العبادة بفقده ولو سهواً قصد االمتثال شرط مطلقاًنأل البطالن وعدمه،

                                                

  .٤ ح من القواطع يف الصالة١ الباب ١٢٤١ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .١٦٢ ص٦ ج:املستمسك) ٢(



٣٥٦

تركها وركع  الإ و،سعة الوقت يف كانن إ غريها إىل ثناء عدلاأل يف تذكروإن  ،خرىأعادة سورة إ إىل وال حيتاج

  .وصحت الصالة

  

  .الن ليس خاصاً بذلكالوجه يف البطن إ :والًأ :فريد عليه

  .كان على وجه التقييد ال على وجه اخلطأ يف التطبيق إذا قصد كذلك إذا  يبطلإمنانه إ: وثانياً

ن بني السورتني ارجود املالك يف هذه السورة الطويلة، والِق لو}خرىأعادة سورة إ إىل وال حيتاج{

 يف تذكروإن { ،العزمية ال الرخصة )حيتاج ال(ـ ب يكون مراد املصنف أن  عنه، ولذا فالالزميمنه

ذ بعد خروج إشاء، ن إ مل يبلغ النصفن إ غريها إىل  وعدل ا،شاءن إ متهاأ وقد خرج الوقت }ثناءاأل

كان يف ن إ غريها إىل عدل{ مل خيرج الوقتوإن دلته، أ طالقين إلاألمرالوقت يكون خمتاراً يف كال 

بلغ النصف فرمبا يقال وإن ذلك للمحافظة على الوقت، ، وإشكالمل يبلغ النصف بال ن إ }سعة الوقت

مهية الوقت كما تقدم تفويت الوقت ومن العدول حمذور، لكن الالزم العدول أل من  كالً ألنبالتخيري،

  .جزاء والشرائط يقدم على كافة األت الوقفإنمكرراً، 

 الوقت مقدم، أن  املفروض ضيق الوقت، وقد عرفت ألنخرى،أ ومل يقرأ سورة }كهاتروإالّ {

 }ركع وصحت الصالةو{  اخلاصة الدالة على سقوط السورة بالضيق كما سبقدلةاأل إىل باإلضافة

  . وغريهتعاد الحلديث 



٣٥٧

  الفريضة يف ى سور العزائمحدإة ءجيوز قرا ال ـ ٣ ـ مسألة

  

 }لفريضةيف ا{ ربع الىت جتب السجدة هلا األ}ى سور العزائمحدإة ءجيوز قرا ال ـ ٣ ـ مسألة{

ليه، وتبعه إنوقش يف صحة نسبة اخلالف وإن  ،سكايفما حيكى عن اإل إالّ بل بال خالف ،على املشهور

 جلمل السيد والتذكرة واية ي املتأخرين، بل عن االنتصار واخلالف وشرح القاضيبعض متأخر

  .ضةات املستفيمجاععليه اإلن إ  عليه، بل يف مصباح الفقيهمجاعحكام وغريها اإلاأل

  :ويستدل للمشهور جبملة من الروايات

 فإن ، من العزائمشيءتقرأ يف املكتوبة ب ال:  قال)عليهما السالم(مها أحد عن ،كخرب زرارة

  .)١(السجود زيادة يف املكتوبة

ذا قرأ فليقرأ إذا ختمها فليسجد، فإ فاقرأ باسم ربك من قرأ :)عليه السالم(  قال،وموثقة مساعة

  . ب ولريكعفاحتة الكتا

مياء والركوع وال تقرأ يف يسجد فيجزيك اإل  الإماميت ا مع لابتإذا  :)عليه السالم( وقال

  )٢(.التطوع يف الفريضة واقرأ

 عن الرجل يقرأ يف ،)عليه السالم( خاه موسىأل أسنه إ ،)عليه السالم(وخرب علي بن جعفر 

يسجد مث يقوم  :)عليه السالم( يقرأ بغريها؟ قاليسجد مث يقوم ف أو يركع اأالفريضة سورة النجم 

  )٣(. وال يعود يقرأ يف الفريضة بسجدة،فيقرأ فاحتة الكتاب ويركع وذلك زيادة يف الفريضة

                                                

  .١ ح من القراءة يف الصالة٤٠ الباب ٧٧٩ ص٤ ج:الوسائل) ١(

وذكرها . ٢ ح٤٠ الباب ٧٧٩ ص والثلث األخري يف،٢ ح من القراءة يف الصالة٣٧ الباب ٧٧٧ ص٤ ج:أورد ثلثيه يف الوسائل) ٢(

  .١٦٣ ص١ ج:يف االستبصار

  .٤ ح٧٨٠ ص:املصدر) ٣(



٣٥٨

 سجد هلا قام وابتدأ اذإجبت بطالن الصالة، ولذا  أوسورة السجدة أن ظهر يف معىن هذه الروايةواأل

عليه ( خر عنه، يراد به االبتداء بالصالة، أما خربه اآلرأ فاحتة الكتابفيق: )عليه السالم( بالصالة، وقوله

 :)عليه السالم( ع؟ قالصنيسجد كيف ي أن ث قبلأحد يقرأ السجدة فإمام سألته عن : قال)السالم

ميقوم غريه فيسجد ويسجدون وينصرف هو وقد متت صال)أن  وهو هللمجاففيه نوع من اإل .)١ 

قية الصالة، فال ميكن بمتوا أسجدوا قاموا و إذا مأ أم ،عادوهاأبطلت صالم وسجدوا  إذا القوم

  .وىلاأليبعد محله على ما استظهرناه من روايته  كان الوإن ين، األمر من ياالستدالل ا أل

 عن الرجل يقرأ يف املكتوبة سورة فيها ،)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيب عمار بن موسى، ةوموثق

يرجع فيقرأ  أن حبأ فإنبلغ موضع السجدة فال يقرأها، إذا  :)عليه السالم(  العزائم؟ فقالسجدة من

  )٢(.غريها إىل  فيها السجدة فريجعسورة غريها ويدع اليت

ية من العزمية فال يسجدون آوا ؤ لنفسه، ورمبا قرييقتدى م فيصل  مع قوم اليوعن الرجل يصل

  .)٣(يسجد ال :)معليه السال( ع؟ قالصنفيها فكيف ي

 قوله أن وصدر احلديث دال على حترمي قراءة العزمية مع داللتها على جواز قراءة بعض السورة، كما

   هو إمناخر احلديث آ يف ال يسجد :)عليه السالم(

                                                

  .٥ ح من القراءة يف الصالة٤٠ الباب ٧٨٠ ص٤ ج:سائلوال) ١(

  .٣ ح٧٧٩ ص:املصدر) ٢(

  .٢ ح٣٨ الباب ٧٧٨ ص:املصدر) ٣(



٣٥٩

  . هلا بالشذوذ لرمي الفقيه اهلمدايناللة اخلرب على املطلوب تامة، وعليه فال وجهألجل التقية فد

خر آ يف يقرأ بالسجدة سئل عن الرجلنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب، حلليبوصحيحة ا

 وجه االستدالل ،)١(مث يقوم فيقرأ فاحتة الكتاب مث يركع ويسجد يسجد :)عليه السالم(السورة؟ قال 

  .ا كما تقدم

مها أحدعن  ظاهرها اجلواز، كصحيحة حممد بن مسلم، خبارخر معارضة هلذه األأ أخبارمث هناك 

 ذكر إذا يسجد: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حىت يركع ويسجد؟ قال:  قال)عليهما السالم(

ا دليل على جواز ء للمنع عن قرا)عليه السالم( مام عدم تعرض اإلفإن. )٢(كانت من العزائمإذا 

  .اءقرا

عليه (  عن علي،)عليه السالم(  عن أبيه،)عليه السالم( عبد اهللا عن أيبوخرب وهب بن وهب، 

  .)٣(ا تركع أن كأجزأخر السورة السجدة آكان إذا  : قال)السالم

 سجدة احنّط فسجد مث قام يقرأ املصلإذا  : قال)عليه السالم( وخرب الدعائم، عن جعفر بن حممد

يركع خر السورة فليسجد مث يقوم فيقرأ بفاحتة الكتاب وآكان يف وإن  ،فابتدأ من حيث وقف

  .)٤(ويسجد

   وضعف الداللة يف ،خرينضعف السند يف اخلربين اآل: والًأ :ويرد عليها

                                                

  .١ ح١٧٦ الباب ٣١٩ ص١ ج:االستبصار) ١(

  .٣٢ ح١٥ الباب ٢٩٢ ص٢ ج:التهذيب) ٢(

  .١٢ ح من القراءة يف الصالة٢٠ الباب ١٨٠ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٣(

  . يف ذكر سجود القرآن٢١٦ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٤(



٣٦٠

  .شعار بذلكإكان فيه نوع وإن قرأها يف الصالة، أنه ذ ليس يف الرواية إ، األولاخلرب 

افلة، بل  جوازها يف الن الدالة علىخبار للطائفة الثالثة من األ،بد من محلها على النافلة الا إ :وثانياً

  .تصريح به أو شعار بذلكإ وىلاأل الطائفة أخباركان يف بعض 

ربع وهي وال تقرأ يف الفريضة بشيء من العزائم األ :)عليه السالم( ففي رواية اهلداية، عن الصادق

  )١(.تقرأ ا يف النافلة أن سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك، وال بأس

 صالة الليل يف ليلة اجلمعة قرأت يف يتصل أن ردتأإذا  :)عليه السالم(  قوله بصرييبأويف رواية 

مل السجدة، ويف أ ويف الثالثة بأم الكتاب و ـقال أن ىلـ إ أحدول ركعة بأم الكتاب وقل هو اهللا أ

  .مل حتسنها فاقرأ بالنجموإن  م الكتاب وحم السجدة،أالركعة اخلامسة ب

  . عنهميمذهب اجلمهور كما حك ألنه عد تعذر سائر احملامل على التقية،بد من محلها ب ال: وثالثاً

 ،دلة املنع بضعف خرب زرارة سنداًأ للمناقشة يف ،قوله باجلواز أو ميل املدارك أن ومما تقدم ظهر

 بشهادة خرب علي بن جعفر الدالة على اجلمع ، اوزةخبار على الكراهة للجمع بينه وبني األهولزوم محل

  الدليل  وبطالن،ةدالل

                                                

  .١ ح من القراءة يف الصالة٤٦باب  ال– ٢٨٤ ص١ ج:املستدرك .هلدايةاكتاب  ٥ س٥٢ ص:اجلوامع الفقهية) ١(



٣٦١

كان من نيته حني  إذا شيئاً منها أو البسملة البعض ولو إالّ مل يكن قرأوإن  ،فلو قرأها عمداً استأنف الصالة

  .ية السجدةآما بعد  إىل ةءالقرا أو متامالشروع اإل

  

مل يسجد  نإ  ولزوم قراءة العزمية للحرام،زيادة يف املكتوبة ألنه ،سجدن إ  على بطالن الصالةيالعقل

ذ ورود اخلرب يف الكايف إممنوع جداً،  .)١(  وما يستلزم احلرام حراميتأخري للواجب الفور ألنه يف الصالة،

 اجلواز ال تصلح محله أدلةليه، وإجربه لو كان ضعيفاً باستناد املشهور  إىل كاف يف حجية السند، مضافاً

عليه ( الشرع حيث قال إىل اقشة فيه، لكنه مستندمكن املنأكان عقلياً حمضاً ن إ على الكراهة، والدليل

  .زيادة يف املكتوبة، فال مناقشة فيهأنه ب :)السالم

 شيئاً منها أو البسملة البعض ولو إالّ مل يكن قرأوإن  ،فلو قرأها عمداً استأنف الصالة{ وكيف كان

ة ي املتعلق بكيفي ظاهر النهفإن }ية السجدةآما بعد  إىل ةءالقرا أو متامكان من نيته حني الشروع اإلإذا 

 مانعية ما تعلق به ي املستفاد عرفاً من النهفإناحلرمة، أي جمرد التكليف  البطالن الأي العبادة الوضع 

  .شرطية عدمه، وذلك معىن البطالن أو يالنه

ست قراءة املنايف فعل السجدة فلي أن  ظاهر يف،زيادة يف املكتوبةأنه ب )عليه السالم( قولهن إ :يقال ال

 كان فاعال للحرام إمنا و، مانعة، فلو قرأ السورة وعصى ومل يسجد مل تكن صالته باطلةيالسورة مبا ه

  .بترك السورة

  ا إ  تعلق بقراءة السورة من حيثيالنه أن الظاهر من النص: يقالنه أل

                                                

  .١ ح من القراءة يف الصالة٤٠ الباب ٧٧٩ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٣٦٢

  . فقراءة السورة مبطلة الصالة هو، من السجود مبا هويالنه أن توجب السجود، ال

بعاضها، فلو قرأ كل السورة أة جمموع السورة مبطلة ال قراءة ءقرا أن ظاهر النصن إ :اليقال

ية آكان من نيته قراءة وإن  ،ية السجدة مل تبطلآيتمها فلم يقرأ  أن قرأ بعضها بدون إذا بطلت، أما

  .السجدة

ن اوقرأ بعنإذا  ألنه  السجدة،يةآ إىل قراءةالب أو عة اموء تبطل الصالة بالعزم بقراإمنا: يقالنه أل

قرأ  إذا  كان تشريعاًً حمرماًً وتبطل الصالة مبجرد الشروع، فالقول باختصاص املنع مبااألمر وامتثال ةاجلزئي

  . حمل نظرليه الفقيه اهلمداينإية السجدة كما ذهب آ

العدول من اجلحد  كما اخترناه يف جواز ،بطالاإل يف ية البسملة ال تكفءقران إ يقال أن ينعم ينبغ

قرأ البسملة بقصد سورة خاصة مث عدل وقرأ  إذا نواه أوالً يقرأ غري ما أن حيق لهأنه و ،أيضاًوالتوحيد 

تتعني بالقصد   البسملة ال ألنقرأ البسملة بدون قصد سورة خاصة مث قرأ سورة خاصة، وذلك أو ،غريها

لة بقصد م تلك السورة، ولذا من قرأ البسما قراءة السورة بعدها تعينها جزءاً منألسورة خاصة، و

ين قرأت بسم اهللا اجلحد وسورة التوحيد، إ: يقول أن مل يصح ـ مثال ـ التوحيد مث قرأ اجلحد بعدها

 إالّ مها مبجرد القصدأحديكون جزءاً من  مرين ال جزء ألي ه املشتركة اليتموراأل أن والوجه يف ذلك

إذا  إالّ  بقصد كونه من سورة البقرة مل يكن منها وال من غريها،)اهللا (:مها، فاذا قالأحدحمفوفاً بنه اتيإب

  .) القيوميهو احل إالّ لهإوال (: أمته بقوله



٣٦٣

كان قد جتاوز وإن  ،خرىأسورة  إىل ية السجدة وجب عليه العدولآ تذكر قبل بلوغ فإن ها ساهياًأوأما لو قر

   كان قبل الركوعفإنمتام بعد اإل أو ية السجدةآة ءتذكر بعد قراوإن  ،النصف

  

ذ إ }خرىأسورة  إىل ية السجدة وجب عليه العدولآ تذكر قبل بلوغ فإن ها ساهياًأوأما لو قر{

  . املطلوبة، فالالزم تركهايليست هذه السورة ه

 عنه ين املنهارليس من الِق ألنه ة بعض السورة مع السورة الكاملة،ءال بأس بقراأنه نعم لو ذكرنا 

ها من أ وسواء قر،بعدها أو  سواء قبل السورة املوظفة،ياا ال بقصد السورة املوظفةآ بعض قراءةجاز 

 السجدة الستلزامها قراءةيف  إالّ ذ ال حترميإية السجدة، آها غري نتذكر قرأ بعضاً م أن بعد أو أوهلا

  .غري حمقق يف ماذكرناهين األمرا وكال ه عني للنه،يفةظالون اويف قراءا بعنوإالّ  عنه يالسجود املنه

 ألنه يشمل املقام،  املنع عن العدول بعد جتاوز النصف ال ألن وذلك}كان قد جتاوز النصفوإن {

سورة  يف شرع إذا متام، وليس املقام منه، وكذاوجب اإل ما لو إىل  ـة االنصرافنولو مبعو ـ خمتص

جتاوز النصف وإن جيب العدول فإنه  بسورة قصرية، يأيت أن عجز وقدر أو مفصلة مث ضاق الوقت

 السورة بعد احلمد شامل للمقام، ودليل قراءة دليل وجوب إطالق فإنالسورة السابقة،  إىل بالنسبة

  .متام بعد النصف ال يشمله، فالالزم ترك ما بيده من السورة والشروع يف غريهااإل

متها أ فإن فالظاهر الكفاية، }ع كان قبل الركوفإنمتام بعد اإل أو ية السجدةآتذكر بعد قراءة وإن {

   ألنمتها وركع، وذلكأمل يتمها وإن ركع 



٣٦٤

   سورة غريهاقراءةثنائها وأ يف كانن إ متامهاإ حوطفاأل

  

 باستلزامها السجود يف املكتوبة وجود املالك يف العزمية كغريها ظاهر املنع عن قراءة العزمية معلالً

  .اءراقجل السهو مل يكن مانع عن  املنع ألزتنج مل يفإنها السجود، ؤ املانع اقتضاإمناو

وإن خر، آسورة  إىل  للبيان واحملقق الثاين من وجوب العدولخر اختاره اجلواهر تبعاًآوهناك قول 

 ما إطالق لعدم االجتزاء ا، في عن العزمية املقتضي ما دلّ على النهطالقمت العزمية، وذلك إلأكان قد 

تذكر ن إو ثناء العزمية قطعها وجاء بغريها،أ تذكر يف فإنبعد احلمد حمكم، دل على وجوب قراءة سورة 

 عن قراءة ي النهإطالق ملنع ،إشكال لكن هذا القول ال خيلو من ،خرىأمتام العزمية جاء بسورة إبعد 

 حوطفاأل{:  القولني ولذا قالأحدواملصنف تردد يف اختيار  ـ كما عرفت وجهه ـ العزمية ملثل املقام

ية السجدة مالزم لتجاوز النصف فيشمله دليل حرمة آ التذكر بعد قراءة  ألن}ثنائهاأكان يف ن إ مهااإمت

  .العدول بعد جتاوز النصف

 دائر األمرن، فاخمالف حلرمة القرنه إلكن فيه   ملا تقدم من اجلواهر وغريه،} سورة غريهاقراءةو{

 أن يتم من جهة جتاوز النصف، واالحتياط أن اطذ االحتيإ، حدابني ترك احتياطني وبني ترك احتياط و

يترك من جهة عدم قران سورتني، ومراعاة  أن  العزمية، واالحتياطقراءة عن ييترك من جهة النه

خرى خالف احتياط القطع واحتياط أمتها وقرأ سورة أذا إ، فحداة االحتياط الو من مراعاأوىلاالحتياطني 

 متام بعد النصف، وخبالف ماقرأ غريها فقد خالف احتياط لزوم اإلقطعها و إذا خبالف ما ن،اعدم القر

  .متام العزميةإمتها واكتفى ا فقد خالف احتياط عدم أإذا 



٣٦٥

  السجدة إىل مياءبنية القربة املطلقة بعد اإل

  

ع ن املنا القرأدلةن، اذ ظاهر ا ال يرفع احتياط ترك القر}ية القربة املطلقةنب{ وما ذكره املصنف بقوله

 فقد اختلفوا يف من قرأ }السجدة إىل مياءبعد اإل{ ذ أتى ما بقصد اجلزئيةإ ال املنع عنه عنه مطلقاً

  :ربعةأقوال أ إىل السجدة سهواً

  .مياء يف الصالة والسجدة بعدهاما اختاره املستند من وجوب اإل: األول

  .ثناء الصالةأما اختاره كاشف الغطاء من السجدة يف : الثاين

  .من السجدة بعد الفراغ ـ على ما يظهر من اجلواهر ـ ما هو املعروف: ثالثال

  . فقطاالكتفاء باإلمياء  منحداما اختاره غري و: الرابع

  الإمامصلى مع  إذا ى ما دلّ على وجوب اإلمياءفحو ألنه مياءبوجوب اإل: األولاستدل للقول 

دة مبطلة وبدهلا ليس مبطال، فدليل امليسور السج إىل أن باإلضافةبصري ومساعة، أيب  يسجد، كرواييت

  .، فحيث تعذر يف الصالة وجب بعدهاة السجدأدلة طالقيشمل البدل، وبوجوب السجدة بعدها، إل

لو مل يقصد اجلزئية أنه  إىل باإلضافة العزمية والسجود هلا، قراءةمبا دل على : واستدل للقول الثاين

  .كما تقدم ، يف املكتوبة ضعيف السند معارض الداللةزيادةأنه بالسجود مل يضر، وما دل على 

 دليل  ألنضعف،أ بطال وبني حرمة التأخري، لكن الثاينبالتعارض بني حرمة اإل: واستدل للثالث

  . بطال عليهفورية السجدة ليس قوياً فيقدم دليل حرمة اإل

   فحوى أو مياء نصاً الدالة على وجوب اإلدلةجبملة من األ: واستدل للرابع



٣٦٦

 عن الرجل يكون يف صالة يف مجاعة فيقرأ ،)عليه السالم( خيهأ بن جعفر، عن يمثل ما رواه عل

وسألته عن الرجل يكون يف : قال. )١( برأسهييؤم :)عليه السالم( نسان السجدة كيف يصنع؟ قالإ

ع مث يقوم فيتم ربمسع شيئاً من العزائم األ إذا يسجد :)عليه السالم( خر السجدة؟ فقالآصالة فيقرأ 

  .)٢(مياًءإ برأسه ييكون يف فريضة ينو إالّ أن صالته،

شيئاً من العزائم وفرغ من  أو اقرأ باسم ربك مام اإلأصليت مع قوم فقرن إ : بصرييبأوخرب 

  .)٣(مياًءإ ئقراءته ومل يسجد فأوم

   )٤(مياء والركوعيسجد فيجزيك اإل  الإمامذا ابتليت ا مع إو: وخرب مساعة

مأ  أوإمام  مسعها وهو يف صالة فريضة من غريفإن :)عليه السالم( وخرب الدعائم، عن الصادق

  .)٥(برأسه

مياء وبني السجدة بعد خر القول باجلمع بني اإلقوال األ لألتدع جماالً هذه الروايات ال أن وال خيفى

  .مجايلالعلم اإل  إىلباإلضافةخر تدل على السجدة خارج الصالة، أالصالة، لروايات 

  يف الرجل يقرأ : سرائر، عن حممد بن مسلم قاللخر اآمثل ما رواه 

                                                

  .٣ ح من قراءة يف القرآن٤٣ الباب ٨٨٢ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح:املصدر) ٢(

  .١ ح من قراءة القرآن٣٨ الباب ٧٧٨ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح٣٧ الباب ٧٧٧ ص:املصدر) ٤(

  .٢١٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٥(



٣٦٧

 :)عليه السالم( بالسورة فيها السجدة فينسى ويركع ويسجد سجدتني مث يذكر بعد ذلك؟ قال

والنجم، واقرأ باسم ربك، وحم السجدة،مل ترتيلأ :ربعأكانت من العزائم، والعزائم  إذا يسجد  ،

  .)١(احلديث

عن الرجل يقرأ السجدة سألته  : قال)عليهما السالم(مها أحدما رواه التهذيب، عن حممد، عن و

  )٢(.كانت من العزائميسجد إذا ذكر إذا : فينساها حىت يركع ويسجد، قال

ومأ، أكان ذاكراً و إذا  الكالم فيما ألنمورد هذه الروايات غري مورد تلك الروايات،ن إ :والًأ :ففيه

  .كان ناسياً إذا فيما ال

 ظاهر كل طائفة كفاية  ألناً لزم القول بالتخيري ال باجلمع،حدالو كان مورد الطائفتني ونه إ: وثانيا

 يرفع اليد عن تعني كل األمر منتهى ، بينهما والسجدة خارج الصالة ال اجلمعمياء به من اإليأيت ما

رواية التهذيب  يف ضعف الداللة إىل باإلضافةذا خر، ه اآلشيءكفاية ال يف خرىة منهما بظهور األحداو

ذ بعد إيضا، أ مجايلالصالة، وذا يسقط العلم اإل يف الحتمال كوا من الروايات الدالة على السجود

  .مجايل مل يكن وجه للعلم اإلمياء يف كفاية اإلوىلاألظهور الطائفة 

جازت العزمية  الّإملقام فورية السجود وظاهر روايات ان إ :ما القول بالسجدة خارج الصالة ففيهأو

   .ما بعد الصالة إىل يف الصالة فال جمال لتأخري السجدة

  شكال واإل،خالف النصأنه ما القول بالسجود داخل الصالة فقد عرفت أو

                                                

  .٣ س ٤٧٤ ص:ائررالس) ١(

  .٣٢ ح يف كيفية الصالة١٥ الباب ٢٩٣ ص٢ ج:التهذيب) ٢(



٣٦٨

مل يكن سجد  وكان بعد الدخول يف الركوعوإن  ،إعادا من رأس و إمتامهاهو يف الفريضة مثّ وأو اإلتيان ا

فالظاهر صحة أيضاً  كان سجد هلا نسياناًوإن  ،أعادها و أمتهاهو يف الصالة مثّ وسجد أو للتالوة فكذلك أومأ إليها

ليس عليه إعادة فإنه  ،نسياناًأيضاً كذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض اإلتيان بسجود التالوة  و،ء عليه ال شي وصالته

  الصالة حينئذ

  

  .يف السند قد عرفت جوابه

مل تبطل الصالة بالسجود يف ن إفإنه  }عادا من رأسإمتامها وإتيان ا وهو يف الفريضة مث و اإلأ{

كان بعد وإن { ثنائها صحت الثانيةأبطلت بالسجود يف وإن ثنائها فقد صحت وتكون الثانية احتياطية أ

سجد أو { يف الصالة احتياطا }ليهاإومأ أفكذلك {  نسياناً}الدخول يف الركوع ومل يكن سجد للتالوة

  . ملا تقدم فيما تذكر قبل الركوع}عادهاأمتها وأوهو يف الصالة مث 

ة حدا السجدة الوفإن، )١(ال تعاد حلديث }فالظاهر صحة صالتهأيضاً كان سجد هلا نسياناً وإن {

هللا شاء ا نإ عادة، وما اشتمل عليه من السجود يراد به السجدتان كما سيأيتعن نسيان ال توجب اإل

  .تعاىل

  .قلنا بكل زيادة ونقيصة إذا سجود السهو إالّ } عليهشيءوال {

عادة الصالة إليس عليه فإنه نسياناً، أيضاً تيان بسجود التالوة وكذا قبل الركوع مع فرض اإل{

  . كما تقدمتعاد ال حلديث }حينئذ

  لو تعذر عليه ه مث إن

                                                

  .٤ ح من القواطع يف الصالة١ الباب ١٢٤١ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٣٦٩

 ،ال؟ احتماالن أم ية السجدةآقراءة  إىل ية ويؤميقرأ سورة العزمي أن السجود ملرض وحنوه، فهل له

ذ املخصص إملة، شن تآ قراءة سورة من القرأدلةمن ارتفاع احملذور الذي هو السجود للتالوة فعمومات 

 عن القراءة مطلق يالنه دليل أن ذا مل ميكن السجود فالعموم حباله، ومنإمكان السجود، فإخاص حبالة 

السجود يف املضطر   هو بدليمياء الذاإل إىل أن باإلضافةمكانه، إم د وع السجودإمكان شامل لصوريت

  .مياء البدل يف املضطر مبطل يف املختار مبطل كذلك اإليالسجود االختيار أن حاله حال السجود، فكما

حكم  يف كونه إالّ أن كان بدالوإن مياء  يف املخصص، واإلطالقسلم اإلن  الذإ، األولقرب لكن األ

 الذى فيه البأس هو نفس السجود إمنابأس به، و مياء الإلا أن ذ ظاهر الدليلإول الكالم، أ منه املبدل

  .فتأمل

قرأ سورة ثانية  ذ لوإ مل ينفع، لو قرأ سورة السجدة ومل يسجد عصياناًأنه قد ظهر مما تقدم ه مث إن

  .ها يكون تشريعاًً فيكون مبطال عنيبعد النهأنه  إىل باإلضافة ولو مل يقرأ كان نقصاً، ،ناكان من القر



٣٧٠

.  بطلت صالتهلو مل يقرأ سورة العزمية لكن قرأ آيتها يف أثناء الصالة عمداً ـ ٤ ـ مسألة

 السجدة أو السجدة إىل  اإلمياءحوطاأل أن مسعها فاحلكم كما مر من أو استمعها من غريه أو لو قرأها نسياناًو

.إعادا وإمتامها وهو يف الصالةو

  

  ألن} بطلت صالتهلو مل يقرأ سورة العزمية لكن قرأ آيتها يف أثناء الصالة عمداً ـ ٤ ـ لةمسأ{

ية من آ على السورة، ولو قرأ يجير  عليها ماي فيجر،ية هو ألجل قراءة اآلإمنا عن قراءة السورة يالنه

وحنوها مكان السورة ية  اآليتكفأنه بية السجدة مل يكن بذلك بأس، وعليه فلو قلنا آسورة العزمية غري 

  .يات سورة السجدةآيقرأ بعض  أن جاز له

 إىل  اإلمياءحوطاأل أن  فاحلكم كما مر من،مسعها أو استمعها من غريه أو لو قرأها نسياناو{

  .مياًء كما تقدمإ ييؤمأنه  قوىكان األوإن  }إعادا وإمتامها وهو يف الصالة والسجدة أو السجدة

كان وإن ال؟ للمناط يف القراءة، احتماالن،  وأ ،دم الدليل على حرمتهوهل جيوز له االستماع لع

 األربع فأومى، مث تبني أا من غريها، فال ينبغي ية السجدة فظنها من السورآ، ولو مسع ظهر الثايناأل

  .ذ ال وجه للبطالناإلشكال يف صحة الصالة، إ

 له أن شاء، كما نإ للسجدة يستحبة ويؤم سائر السور الىت فيها السجدات املقراءةوعليه فيجوز له 

ها أيقر أن سورة السجدة، فالالزم الإ يما بعد الصالة، ولو مل يعرف املصل إىل يؤخر السجدةأن 

  .ية السجدة لدليل امليسورآباستثناء 



٣٧١

   السورةقراءةالنوافل  يف جيب ال ـ ٥ ـ مسألة

  

  وال خالف، بل دعوى عدمكالإشبال  } السورةقراءةالنوافل  يف جيب ال ـ ٥ ـ مسألة{

ات مجاع عليه، ويف مصباح الفقيه يدل عليه اإلمجاعاخلالف يف كلمام متواترة، ويف املستند دعوى اإل

  .، انتهىأحداحملكية املستفيضة املعتضدة بعدم نقل اخلالف فيه عن 

جيوز :  قال)المعليه الس( عبد اهللا عن أيب بن سنان، عبد اهللاوالروايات بذلك مستفيضة، كرواية 

  )١(. وجيوز للصحيح يف قضاء صالة التطوع بالليل والنهار،يقرأ فاحتة الكتاب وحدها أن للمريض

  .، ال خصوص القضاء املصطلحذا قضيت الصالةإوقضاء مطلق فعلها مثل لاملراد با أن والظاهر

خر آقوم أين إ :)عليه السالم( عبد اهللا أليبقلت :  بن سنان، قال أو عبد اهللامساعيل بن حابر،إوخرب 

  )٢(.عجلأعجل أاقرأ احلمد و: خاف الصيح؟ قالأالليل و

املسجد وصلى ركعتني ومل  )صلى اهللا عليه وآله(دخل رسول اهللا : الفتوح، قال  أيبوعن تفسري

  )٣(.فاحتة الكتاب إالّ يقرأ

  تنفلوا :)صلى اهللا عليه وآله(  الوارد يف صالة الغفيلة، قالويف خرب السكوين

                                                

  .٥ ح من القراءة يف الصالة٢ الباب٧٣٤ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح٥٥ الباب ٧٩٧ ص:املصدر) ٢(

  .١ حراءة يف الصالة من الق٢ الباب ٢٧٤ ص١ ج:املستدرك) ٣(



٣٧٢

  وجبت بالنذر وحنوه فيجوزوإن 

  

يقرأ فيها احلمد :  يا رسول اهللا وما معىن خفيفتني؟ قال:قيل. ساعة الغفلة ولو بركعتني خفيفتني

  .)١(وحدها

يقرأ يف  أن بل ويدل عليه بعض املفهومات يف روايات الفريضة، ويؤيده متواتر الروايات يف جواز

  )٢(.وال تقرأ يف املكتوبة سورة ناقصة، وال بأس يف النوافل: يضوقل من سورة، كالرأالنافلة ب

  )٣(. يف التبعيض والقران يف النوافل)عليهم السالم(ورخصوا : والدعائم

عليه (  عن تبعيض السورة؟ فقال)عليه السالم( احلسن أبا سألت:  بن يقطني، قاليورواية عل

  .غريها من الرواياتإىل  )٤(.بأس به يف النافلة كره والأ :)السالم

ذا قرأ إذ مل يرد بذلك دليل، فإاجلزئية، ن اويقرأ السورة قبل احلمد بعن أن جيوز الأنه نعم الظاهر 

  .عادة كما هو واضحاإل إىل قرأها ساهياً كذلك فال حاجة إذا ماأكذلك بطلت، 

 والنافلة ما كان ذ املنصرف من الفريضةإ كالعهد واليمني والشرط، }نذر وحنوهلوجبت باوإن {

وإن صل النافلة باأل إىل جراء حكم النافلة بالنسبةإكذلك بأصل الشرع ال بالعارض، ولذا كان املشهور 

كان  إذا حكام، والعكس يف النافلة بالعارضغريها من األ إىل  هلا،إقامة وال أذانوجبت بالعارض فال 

  .املعادةيف  واجلماعة وغريها قامة واإلاألذان صل فيأيتواجباً باأل

                                                

  .١ ح من الصلوات املندوبة٢٠ الباب ٢٤٩ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٣٥ س٧ ص:فقه الرضا) ٢(

  . يف ذكر صفات الصالة١٦١ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(

  .٤ ح من القراءة يف الصالة٤ الباب ٧٣٧ ص٤ ج:الوسائل) ٤(



٣٧٣

 نعم النوافل اليت تستحب بالسور املعينة يعترب يف كوا تلك النافلة ،مع قراءة بعض السورة أو االقتصار على احلمد

على وجه تعدد املطلوب ال يف املستحب  لكن يف الغالب يكون تعيني السور من باب املستحب ،قراءة تلك السورة

  التقييد

  

تيان باحلمد  خبالف املعادة فال يصح اإل}مع قراءة بعض السورةو  أفيجوز االقتصار على احلمد{

فإنه  باليومية الصيبأتى  إذا مع بعض السورة فيها، بل هكذا يكون حكم الفريضة طبعاً، كما أو وحدها،

  .غريها إىل ا مجاعة أيتييؤذن ويقيم هلا و

 غريمها إىل وواعدنا وصالة يلة،فيات، مثل صالة الغاآل أو }نعم النوافل الىت تستحب بالسور{

لكن يف الغالب يكون {  ذلك مقتضى دليل التشريعفإن }يعترب يف كوا تلك النافلة قراءة تلك السورة{

عرف ذلك من  إذا }املستحب يف املستحب على وجه تعدد املطلوب ال التقييد تعيني السور من باب

 كملاألواملطلوب صالة ركعتني هذه الساعة،  أن اخلارج كما يف صالة الغفيلة، حيث دل الدليل على

  .غري ذلك إىل صالة الليل، إىل تكون بتلك الكيفية اخلاصة، وكذلك بالنسبةأن 

 األمرمل يعرف ذلك من اخلارج، فالظاهر لزوم تلك الكيفية الواردة يف امتثال ذلك  إذا ماأ

  .املستحب

يأتى مبا فإنه لة سورة خاصة ومل يقدر عليها، كانت للناف إذا يقرأ ما حيفظ من السور أن يبعد نعم ال

  .له يقال بشمول دليل امليسور أن يقدر رجاًء، بل ميكن



٣٧٤

  النوافل يف  العزائمقراءةجيوز  ـ ٦ ـ مسألة

  

 وال خالف، ويف احلدائق دعوى عدم إشكالبال  }النوافل يف  العزائمقراءةجيوز  ـ ٦ ـ مسألة{

 ونصاً عاماً ،صالًأ و، مستفيضاً وحمكياًاً حمققاًإمجاعاملستند  يه، ويف علمجاعاخلالف فيه، وعن اخلالف اإل

  .وخاصاً

 قراءة السورة يف الصالة الشاملة أدلةات إطالق ومجاعاألصل واإل إىل باإلضافةويدل عليه : أقول

  :الفرائض مجلة من الروايات اخلاصة إىل للمقام بدون خمصص، كما كان املخصص بالنسبة

 الركعة اخلامسة بأم الكتاب وحم ويف:  وفيها)عليه السالم( صري املتقدمة، عن الصادق بكرواية أيب

  .)١(مل حتسنها فاقرأ بالنجموإن  ،السجدة

 حبأمن : قال )صلى اهللا عليه وآله( ، عن رسول اهللايسلم بريدة األعن أيبما رواه جممع البيان، و

  )٢(. الليليرتع يف رياض اجلنة فليقرأ احلواميم يف صالةأن 

 من العزائم األربع شيءوال تقرأ يف الفريضة ب:  قال)عليه السالم( وما رواه اهلداية، عن الصادق

  )٣(.تقرأ ا يف النافلة أن  واقرأ باسم ربك، وال بأس، والنجم، وحم السجدة،وهي سجدة لقمان

  )٤(.التطوع يف اهأالفريضة واقر يف  ـاقرأ باسم ربكـ أي  وال تقرأ: ويف موثق مساعة

  

                                                

  .١ ح من القراءة يف الصالة٤٦ الباب ٢٨٤ ص١ ج:املستدرك) ١(

  . يف فضل سورة املؤمن٥١٢ ص٨ ج: جممع البيان)٢(

  .كتاب اهلداية ٥ س٥٢ ص:اجلوامع الفقهية) ٣(

  .٢ ح من القراءة يف الصالة٤٠ الباب ٧٧٩ ص٤ ج:الوسائل) ٤(



٣٧٥

  .الصالة مث يتمها يف يتها وهوآ قراءةوجبت بالعارض فيسجد بعد وإن 

  

الصالة مث  يف يتها وهوآ قراءةفيسجد بعد { املسألة السابقة يف  ملا تقدم}وجبت بالعارضوإن {

من قرأ اقرأ باسم : ، وخصوص موثق مساعةدلةطالقات األ وال خالف، وذلك إلإشكال بال }يتمها

  )١(.ذا ختمها فليسجدإبك فر

. يسجد :)عليه السالم( خر السورة؟ قالآ عن الرجل يقرأ بالسجدة يف :وصحيحة احلليب

  .)٢(احلديث

غري  يف ، فال تضر)٣(رواية زرارة يف احملذور زيادة السجود يف املكتوبة، كما إىل أن باإلضافةهذا 

  . املكتوبة

 أن ينهى عن ضده، كما  الشيء بالاألمر  ألنالته،لو عصى ومل يسجد مل تبطل صأنه والظاهر 

قرأ سورا لعدم احملذور كما عرفت، وكذلك  إذا يسجد للسجدة املستحبة أن حيق للمتنفلأنه الظاهر 

 النافلة؟ يف  ايؤخر سجدة التالوة حىت يأيت أن ما هل حيق لهأحيق له االستماع للمناط ويسجد، 

 واملناط غري قراءةالدليل خاص بال أن  ومن،اط املستفاد من قراءة العزميةتضر للمن ال أا  من،احتماالن

، والظاهر حوطالصالة سجدة الشكر، وهذا هو األ يف يسجد أن جيوزأنه بيقال  أن معلوم، ولذا يشكل

 أن امأة، حداية وآالنافلة قراءة  يف تصحنه ية العزمية مكان السورة لوحدة املناط، وألآيقرأ  أن جيوز لهأنه 

غري معلوم،  واملناط ،خر غري موضع السورة فمشكلآمكان  يف يتهاآ أو النافلة سورة السجدة يف يقرأ

زيادة أنه  سجدة فيسجد سجدتني، وال يتوهم يقرأ سوريت أن النافلة جيوز يف يصح القراننه إوحيث 

  .ذ سجدة التالوة ليست ركناًإركن 

                                                

  .٢ ح من القراءة يف الصالة٤٠ الباب ٧٧٩ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من القراءة يف الصالة٣٧ الباب ٧٧٧ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح من القراءة يف الصالة٤٠ الباب ٧٧٩ ص٤ ج:سائلالو) ٣(



٣٧٦

  . واقرأ باسم، والنجم، وحم السجدة،دةمل السجأ :ربعأسور العزائم  ـ ٧ ـ مسألة

  

 إشكالبال  } واقرأ باسم، والنجم، وحم السجدة،مل السجدةأ :ربعأسور العزائم  ـ ٧ ـ مسألة{

  :م، ويدل على احلكم متواتر الرواياتكلما يف  ودعواه مستفيضةمجاعوال خالف، بل حكاية اإل

فيها   يسجدت شيئاً من العزائم اليتأقرإذا  :ل قا)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيبكصحيح ابن سنان، 

 والنجم، ، حم السجدة، وترتيل:ربعأ والعزائم ،فال تكرب قبل سجودك ولكن تكرب حني ترفع رأسك

  )١(.واقرأ باسم ربك

 اقرأ باسم ربك الذي :ربعأالعزائم ن إ :)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيبوصحيح داود بن سرحان، 

  .)٢( وحم السجدة،يل السجدة وترت، والنجم،خلق

سجد ا بشيء من العزائم فسمعتها فئ قراذإ:  قال)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيب  بصري،يبأوخرب 

  .)٣(كنت على غري وضوءوإن 

 يف الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فينسى ويركع :)عليه السالم( وما رواه حممد بن مسلم قال

 :ربعأكانت من العزائم، والعزائم  إذا يسجد :)عليه السالم( لك؟ قالويسجد سجدتني مث يذكر بعد ذ

عليه (  بن احلسنييوكان عل :)عليه السالم( قال.  والنجم، واقرأ باسم ربك، وحم السجدة،مل ترتيلأ

  .)٤(كل سورة فيها السجدة يف يسجد أن  يعجبه)السالم

                                                

  .١ ح من قراءة القرآن٤٢ الباب ٨٨٠ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٧ ح٨٨١ ص:املصدر) ٢(

  .٢ ح٨٨٠ ص:املصدر) ٣(

  .٣ س٤٧٤ص: السرائر) ٤(



٣٧٧

 من العزائم األربع شيءوال تقرأ يف الفريضة ب :)عليه السالم( قويف خرب اهلداية املتقدم، عن الصاد

  )١(.تقرأ ا يف النافلة أن  واقرأ باسم ربك، وال بأس،لنجما و، وحم السجدة، سجدة لقمان:وهي

حيمل على بعض احملامل  أو ،ذ سجدته ليست واجبةإوقع سهواً، » لقمان« :قوله أن الظاهر: أقول

ن آالقر أن  السجدة يف هذه السور دون ما سواها، ولعل السرجد يف كلمام وجه وجوبأاألخر، ومل 

 فجاءت بعض السجدات واجبة كسائر العبادات جاءت حسب تطور الكون ليطابق التشريع التكويين

ة التشريع لحصوبعضها مستحبة كما جاءت بعض السور بسجدة وبعضها بدون سجدة فاجلمع بني م

بد من  ال ألنه ، والعدد اخلاص وبعضها مستحباًعضها واجباًوجب جعل بأحظة التلّون للتعبد وبني مال

  .العاملنه ا واهللا سبح،مصاديقه أحدجعل عدد خاص واألربع 

 أن خر السورةآكانت السجدة يف  إذا  ـللمتنفلـ أي  ويستحب له(: )٢(قال يف مصباح الفقيه

 أو حسنة احللىب،، وبن جعفررواية علي  يسجد مث يقوم فيقرأ فاحتة الكتاب مث يركع كما صرح به يف

  .)يركع ا كما يشهد له خرب وهب أن  وال جيب عليه ذلك بل له...  ومضمرة مساعة،صحيحته

  .ال بأس مبا ذكره وقد تقدمت هذه الروايات: أقول

                                                

  .كتاب اهلداية ٥ س٥٢ ص:اجلوامع الفقهية) ١(

  .٢٨ س٢٩١ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ٢(



٣٧٨

  اء من كل سورة فيجب قرازءالبسملة ج ـ ٨ ـ مسألة

  

 وال خالف، بل عليه إشكال بال }اء من كل سورة فيجب قرازءالبسملة ج ـ ٨ ـ مسألة{

  : املتواتر، ويدل عليه متواتر النصوصمجاعاإل

 الفاحتة؟ يهأن العظيم آ والقر عن السبع املثاين)عليه السالم( عبد اهللا أبا كصحيح ابن مسلم، سألت

 ينعم ه :)عليه السالم( بسم اهللا الرمحن الرحيم من السبع؟ قال: ، قلتنعم :)عليه السالم( قال

  )١(.لهنفضأ

 جعلت فداك ما تقول يف رجل :)عليه السالم( جعفرأيب  إىل ، كتبتوخرب حيىي بن عمران اهلمداين

 من السورة الكتاب أم ىل غري إصارحده بأم الكتاب فلما وابتدأ ببسم اهللا الرمحن الرحيم يف صالته 

 ،)٢(نفهأرتني على رغم يعيدها م:  خبطه)عليه السالم(س؟ فكتب أ ليس بذلك بي العباستركها، فقال

  .ييعىن العباس

 :  عن قوله تعاىل،)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،وعن يونس بن عبد الرمحان، عمن رفعه

 منها بسم اهللا ،ياتآ سورة احلمد وهو سبع يه :لاق )٣(ن العظيمآ والقرتيناك سبعاً من املثاينآولقد 

  )٤(.ا تثىن يف الركعتنيأل  مسيت املثاينإمناالرمحن الرحيم و

   يا :)عليه السالم( وقيل ألمري املؤمنني : قال)عليه السالم( وعن احلسن بن علي

                                                

  .١٣ ح١٥الباب  ٢٨٩ ص٢ ج:التهذيب) ١(

  .٦ ح من القراءة يف الصالة١١ الباب ٧٤٦ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٨٧اآلية : سورة احلجر) ٣(

  .١ ح من القراءة يف الصالة١ الباب ٢٧٤ ص١ ج:املستدرك) ٤(



٣٧٩

نعم  :)عليه السالم(  من فاحتة الكتاب؟ فقاليهأ بسم اهللا الرمحن الرحيمخربنا عن أمري املؤمنني أ

 السبع يحتة الكتاب ها ف: ويقولية منهاآها ويعدها ؤيقر )صلى اهللا عليه وآله( كان رسول اهللا

  )١(.املثاين

ن إ :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا: قال )عليه السالم( عبد اهللا عن أيبوعن حممد بن مسلم، 

علاهللا من يقول اهللا تعاىل فيهاية اليت بفاحتة الكتاب من كرت اجلنة فيها بسم اهللا الرمحن الرحيم اآلي : 

دبارهم نفوراًأ على اون وحده ولّآالقرذكرت ربك يف إذا و)٢(.)٣(  

قرأ بسم اهللا الرمحن أقمت الصالة أ إذا ،)عليه السالم( عبد اهللا أليبقلت : وعن معاوية بن عمار قال

قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم مع أن آذا قرأت فاحتة القرإف: ، قلتنعم: ن؟ قالآالرحيم يف فاحتة القر

  .)٤(نعم :)المعليه الس( السورة؟ قال

 الرحيم فنعم واهللا األمساء كتموا بسم اهللا الرمحن:  قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيبوعن هارون، 

مرتله واجتمعت عليه قريش جيهر ببسم اهللا  إىل دخلإذا  )صلى اهللا عليه وآله(ها كان رسول اهللا كتمو

ذا ذكرت ربك يف إو : اهللا عزوجل يف ذلكزلنأف  قريش فراراًالرمحن الرحيم ويرفع ا صوته فتويل

  )٥(.دبارهم نفوراًأن وحده ولوا على آاقر

                                                

  .١٤٨ ص:أماىل الصدوق) ١(

  .٤٦اآلية : سورة اإلسراء) ٢(

  .٨ ح من القراءة يف الصالة٨ الباب ٢٧٥ ص١ ج:املستدرك) ٣(

  .٥ ح من القراءة يف الصالة١١ الباب ٧٤٦ ص٤ ج:الوسائل) ٤(

  .٢ ح من القراءة يف الصالة٢١ الباب ٧٥٧ ص٤ ج:الوسائل) ٥(



٣٨٠

.راءةبعدا سورة 

  

 يقالوا ما ندر  وللفظ الرمحان)بسمك اللهم( خالف شعارهم أا  كان ألجلإمناتوليهم : أقول

   .اهللا زلفى إىل م كانوا يعبدوا لتقرهلتهم اليتآوحده دون نه اذكر سبحيأنه  وألجل ما الرمحن

 توجب محل ما دل على خالفها على التقية للشواهد الداخلية غريها من الروايات الكثرية واليتإىل 

  .واخلارجية

اً فيستفتح إمام عن الرجل يكون )عليه السالم( عبد اهللا باألت أس:  حممد بن مسلم قالما رواهمثل 

  )١(.بأس بذلك  وال،يضره ال :يقول بسم اهللا الرمحن الرحيم؟ قال باحلمد وال

 فقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم )عليه السالم(  عبد اهللاأيبصليت مع :  قالياية مسمع البصرورو

 مث قام يف الثانية فقرأ ، السورة بعد احلمد ومل يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيمهللا رب العاملني مث قرأ احلمد

  )٢(.مث قرأ سورة أخرىاحلمد ومل يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم 

، ويدل عليه رواية حممد بن علي اً وضرورةًإمجاع وال خالف، بل إشكال بال }عدا سورة براءة{

 ة كانتءمان والرباأالبسملة  أن سقاط بسم اهللا الرمحن الرحيم من سورة برائةإعلة  :)عليه السالم( قوله

  .)٣(ماناملشركني فأسقط منها األإىل 

                                                

  .٥ ح١٢ الباب ٧٤٩ ص:املصدر) ١(

  .٤ ح٧٤٨ ص:املصدر) ٢(

  .٥٣ ص٨٢ ج:البحار) ٣(



٣٨١

مل نشرحأ وكذا والضحى و،يالف احتاد سورة الفيل وإلقوىاأل ـ ٩ ـ مسألة

  

 إىل بالنسبة }مل نشرحأ وكذا والضحى و،يالف احتاد سورة الفيل وإلقوىاأل ـ ٩ ـ مسألة{

، وعن )مجعنيأصلوات اهللا عليهم (ل حممد آ إىل ر نسبتهتصا وعن االن،الصالة وهذا القول هو املشهور

حكام والتذكرة واملهذب البارع ية، وعن السرائر والتحرير واية األمامن اإلدي إىل به قرار نسبة اإلمايلاأل

  .قول علمائناأنه وغريها 

جعل  وأن آيقرأ سورة من القر أن ذا نذر مثالإما سورتان، فأقرب غري الصالة فاأل إىل ما بالنسبةأو

سلم ن  اليقول أن رب لقائلتع ولذا قال يف امل،امهاحدإ كفت ،شبه ذلكأما  وأمهر زوجته تعليمها سورة 

 ،ة على ما ادعوهحدالزوم قراءما يف الركعة الووإن مل يكونا سورتني لو ة، بل حداما سورة وأ

 وقد ،ة داللة على ذلكحدا وليس يف قراءما يف الركعة الو،ةحدافنطالب بالداللة على كوما سورة و

   .، انتهى)١(ا سورتنيمتضمنت رواية املفضل تسميته

ما سورة بأنه، وعليه فالقول عاملشهور بني من تأخر  إىل وتبع احملقق على ذلك مجاعة، بل نسب

ما سورتان، أ على دلة األأقوى بل تواتر كتابتهما بفصل بسم اهللا من ، عار عن الدليل،ة حقيقةحداو

 تهوفاحت إالّ  السماء كتاباًنزل اهللا منأما :  قال)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيباجلمال، ن اوفقد روى صف

 كان يعرف انقضاء السورة برتول بسم اهللا الرمحن الرحيم ابتداًء إمنا و)٢(بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .خرىلأل

                                                

  .١٩ س١٧٨ ص:املعترب) ١(

  .١٢ ح من القراءة يف الصالة١١ الباب ٧٤٧ ص٤ ج:الوسائل) ٢(



٣٨٢

  )١(مل نشرح يف ركعةأ فقرأ الضحى و)عليه السالم( عبد اهللا أبو صلى بنا: فعن زيد الشحام قال

كذلك الفيل  و،ةحدامل نشرح سورة وأالضحى و أن صحابناأروى : وقال احملقق يف الشرائع

  .)٢(يالفوإل

جتمع بني سورتني يف  ال: مسعته يقول:  قال)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيبوعن املفضل بن صاحل، 

  .)٣(يالف قريشمل تر كيف وإلأ و،مل نشرحأالضحى و إالّ ةحداركعة و

  .)٤( وذكر مثله،ل يقو)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: وعن املفضل قال

مل تر كيف أ وكذلك ،ةحدامل نشرح سورة وأالضحى ون إ :)عليه السالم( يوعن الرضو

  )٥(.يالفوإل

  )٦(.ةحدامل نشرح سورة وأالضحى و:  قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب العباس، عن أيبو

يالف سورة مل تر وإلأ :)عليه السالم( عبد اهللا أبو قال:  بشري النبال قاليخأوعن شجرة ابن 

  )٧(.ةحداو

                                                

  .١ ح١٠ الباب ٧٤٣ ص:املصدر) ١(

  .املسألة الثالثة ٦٤ ص١ ج:سالمشرائع اإل) ٢(

  .٥ ح من القراءة يف الصالة١٠ الباب ٧٤٤ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

  .٥ ح من القراءة يف الصالة١٠ الباب ٧٤٤ ص٤ ج:الوسائل) ٤(

  .١٣ س٩ ص:فقه الرضا) ٥(

  .١ حالصالة من القراءة يف ٧ الباب ٢٧٥ ص١ ج:املستدرك) ٦(

  .٢ ح:املصدر) ٧(



٣٨٣

  )١(. مثله)عليه السالم( مجيلة، عنه عن أيبو

مل أ وكذلك القول يف سورة ،ةحدامل نشرح سورة وأالضحى و أن صحابناأروى : وعن جممع البيان

  )٢(.يالف قريشتر كيف وإل

مل تركيف أ: ال ق)عليهما السالم(مها أحد العباس، عن عن أيبسناده إيضا، روى العياشى بأوعنه 

  )٣(.ةحدايالف قريش سورة وفعل ربك وإل

 أيوموسع عليك :  يف حديث قال فيه)عليه السالم( وعن الصدوق يف اهلداية مرسال، عن الصادق

يالف  وإل،ةحداما مجيعاً سورة و أل،ركعة يف مل نشرحأ والضحى ويربع وهأ إالّ سورة يف فرائضك

  .)٤(ربع سور يف ركعةة من هذه األحداينفرد بو  وال،ةحدا سورة وعاًما مجيمل تر كيف يف ركعة ألأو

ا يف الصالة مكان قراءرادة إ ،املراد بكوما سورة أن ومن مجلة من هذه الروايات ظهر: أقول

له  العزمية كما يشهد املراد ذه الروايات الرخصة ال أن يبعد ة، والحداأما حقيقة سورة و سورة ال

يدل  ظاهره االستثناء عن اجلمع احملظور فالن إ حيث. مع جتوال:  يف رواية املفضل)ه السالمعلي( قوله

 وىلاأل فقرأ يف )عليه السالم( عبد اهللا أبو صلى بنا: الرخصة، ويدل عليه صحيح الشحام  منأكثرعلى 

  )٥(.مل نشرح لك صدركأ ويف الثانية ،الضحى

                                                

  .٢ ح من القراءة يف الصالة ذيل٧ الباب ٢٧٥ ص١ ج:املستدرك) ١(

  .١٠ ح١٧٧ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٢(

  .١١ ح:املصدر) ٣(

  .٦ س٥٢ ص:كتاب اهلداية، اجلوامع الفقهية) ٤(

  .٣ ح من القراءة يف الصالة١٠ الباب ٧٤٣ ص٤ ج:الوسائل) ٥(



٣٨٤

  .تني مع البسملة بينهمامجعهما مرتب إالّ الصالة يف يفال جيز

  

ذن أفلما طلع الفجر قام ف:  يف حديث قال)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيب، يوما رواه داود الرق

 مث قنت ،أحد ويف الثانية باحلمد وقل هو اهللا ، ركعة احلمد والضحىاألولعن ميينه وقرأ يف أقامين قام وأو

  )١(.مث سلّم مث جلس

ا يف ركعة لزم مد مجعهارأإذا ه مث إن حمل نظر، }مجعهما الّإ الصالة  يفيفال جيز{ وعليه فقوله

  .  مبقتضى النص والفتوى فال يصح تقدمي املتأخر منهما}مرتبتني{ امتيان اإل

دليل على  ذ الإ ، وبالعكسوىلاأل بالثانية يف الركعة ن يأيت أ ركعتني جازإتياما يفراد أ إذا نعم

 ،إشكال بال }مع البسملة بينهما{ ات قراءة السورة حمكمةإطالقذا احلال، فوجوب الترتيب بينهما يف ه

، وعدم سالملضرورة وجود البسملة بينهما يف املصاحف، بل كون البسملة بينهما من ضروريات اإل

يعتمد عليه كعدم ثبوت املعوذتني يف بعض  بينهما من الشواذ الذي الأيب  ثبوت البسملة يف مصحف

ثبوا يف ن إ( :فمناقشة املستمسك يف ذلك ممنوعة، وقوله ـ على ما ينقل ـ بصحااأل مصاحف

صحاب املصاحف على عدم جزئية البسملة من كل سورة ومع أ أكثر بناء فإنعم من اجلزئية أاملصاحف 

ية من آالبسملة جزء و أن ذ قد تطابقت النص والفتوى علىإ ،، غري تام)٢()بتوا يف مصاحفهمثذلك ي

ة، كما تقدم يف بعض الروايات حول بسم اهللا، وعدم جعل بعض املصاحف العدد على بسم كل سور

  كوا  إىل يرون البسملة جزءاً، هذا بالنسبة  هو اتباع للعامة الذين الإمنااهللا 

                                                

  .١٠ ح من القراءة يف الصالة١٠ الباب ٧٤٤ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .١٧٧ ص٦ ج:املستمسك) ٢(



٣٨٥

مجع بني  إذا قراءة البسملة يف الصالة إىل ما بالنسبةأ ،شبهأما  وجزءاً من السورة يف مثل النذر واملهر

 إىل ، فما عن البحار من نسبة عدم االفتقاركثراأل إىل  بل عن املقتصر نسبته،الزمأنه سورتني فالظاهر ال

 يفصل بينهما بالبسملة، وعن التبيان وجممع البيان  حمل نظر، وقول التهذيب عندنا الكثراأل إىل البسملة

  .ما دل أو ، ممنوع،يفصلون بينهما ا صحاب الاألأن 

مل تركيف أ و،مل نشرحأتقرأ يف صالة الفريضة الضحى و ال:  قال)عليه السالم( يويف الرض مث إن

الضحى وأمل نشرح سورة  أن يرو ألنه ، عن قراءما يف الفرائضي  قدهفإن ، وال املعوذتني،يالفوإل

   .)١(ة لصغرهاحدايالف سورة ومل تر كيف وإلأة، وكذلك حداو

 عن يربط له بالنه ة الحدا وكوما سورة و،دليل عليه تني الذحشر املعو ذإ ،وفيه مواضع للتأمل

  .يف الصالة صغر منهما يقرأ األفإنخر، آيراد إمها حمل لصغر: التعليل غري مستقيم، وقولهما فءقرا

أيضاً  النافلة يقرأ بعض السورة يففوإالّ  ،املكتوبة إىل  هو بالنسبةإمنا )يفال جيز(قول املصنف  مث إن

  .فىخي كما ال

                                                

  .»بصغرها« :١٤ س٩ ص:، ويف فقه الرضا٧ ح من أبواب القراءة١٨ الباب ١٧٧ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة )١(



٣٨٦

  الفريضة يف  مع الكراهة،ركعة يف زيدأ أو  جواز قراءة سورتنيقوىاأل ـ ١٠ ـ مسألة

  

نقل  }الفريضة يف ركعة مع الكراهة يف زيدأ أو  جواز قراءة سورتنيقوىاأل ـ ١٠ ـ مسألة{

ك  واحملقق وشرح القواعد والدروس والذكرى والبيان واملدارياجلواز يف املستند عن االستبصار واحلل

مجهور املتأخرين  إىل خرين، بل عن البحار واحلدائق نسبتهآخر عن مجاعة آ املتأخرين، ونقله أكثرو

واألمايل واهلداية، والسيد يف  عن الصدوق يف النهاية ي ملن قال بعدم اجلواز وهو احملكومتأخريهم، خالفاً

رشاد  والتحرير واإلاحلليب و،واملبسوط واخلالفاالنتصار واملسائل املصرية، والشيخ يف التهذيب 

ية، ماممن دين اإلأنه  مايل، وعن األشهراألأنه والقواعد واملختلف والشهيد يف الرسالة، بل عن بعضهم 

  . عليهمجاعصار دعوى اإلتوعن االن

  :من الروايات استدل القائلون باملنع جبملة

يف املكتوبة بأقل من  رأتق ال:  قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيبكصحيحة منصور بن حازم، 

  )١(.أكثرسورة وال ب

سألته عن الرجل يقرأ السورتني يف :  قال)السالم عليهما(مها أحدوصحيحة حممد بن مسلم، عن 

  .)٢(لكل سورة ركعة ،ال :)عليه السالم( الركعة؟ قال

 لركعة؟ فقال عن الرجل يقرن بني السورتني يف ا،)عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت:وموثقة زرارة

  .عطها حقها من الركوع والسجودألكل سورة حقاً فن إ :)عليه السالم(

                                                

  .٢ ح من القراءة يف الصالة٤ الباب ٧٣٦ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح٧٣٧ ص:املصدر) ٢(



٣٨٧

  .)١(بأس ال :)عليه السالم( فيقطع السورة؟ فقال: قلت

عليه (  أقرأ سورتني يف ركعة؟ قال:)عليه السالم(  عبد اهللاأليب قلت :وخرب عمر بن يزيد قال

 ذلك :)عليه السالم( ها من الركوع والسجود؟ فقالعط كل سورة حقأيقال : ، قلتنعم :)السالم

  .)٢(ما يف النافلة فال بأسأ و،الفريضةيف 

 كل سورة حقها من أعط: ربعمائة قالحديث األ يف )عليه السالم(ويف اخلصال، عن علي 

  .)٣(الصالة يف كنتم إذا الركوع والسجود

 إالّ ركعة يف جتمع بني السورتني ال: ل يقو)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: وعن املفضل قال

  .)٤(يالف والفيل وإل،مل نشرحأالضحى و

 ما يف النافلة فالأ و،الفريضة يف  السورتنيني بنتقر ال :)عليه السالم( وعن اهلداية، عن الصادق

  )٥(.بأس

بني قران   وال،ركعة يف قران بني سورتني ال:  قال)عليه السالم(  جعفرعن أيبوعن زرارة، 

  )٦(.قران بني فريضة ونافلة  وال،قران بني صالتني  وال،قران بني صومني  وال،فريضة ونافلة يف سبوعنيأ

                                                

  .٣٩٨ الباب ٧٤١ ص:املصدر) ١(

  .٥ ح:املصدر) ٢(

  . يف حديث األربعمائة٦٢٧ ص:اخلصال) ٣(

  .٥ ح من القراءة يف الصالة١٠ الباب ٧٤٤ ص٤ ج:الوسائل) ٤(

  .٢ ح من القراءة١٠ الباب ١٣٨ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٥(

  .٩ ح١٣٩ ص:املصدر) ٦(



٣٨٨

  .)١(الفريضة يف جتمع بني السورتني ال :)عليه السالم(  قال العامل:يوالرضو

فيها بني وال يقرن : حديث يف قالأنه  )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا إىل وعن الدعائم، بسنده

  .النوافل يف ناالتبعيض والقر يف ، ورخصوا)٢(سورتني بعد فاحتة الكتاب

  فأما،الفريضة يف  يكره القرانإمنا:  يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: وعن عمر بن يزيد قال

  .غريها إىل .)٣(النافلة فال واهللا ما به بأسيف 

 على الكراهة بقرينة الروايات اوزة، خبارهذه األ فقد محل ،ما القائل باجلواز مع الكراهةأ

النافلة  يف ن بني السورتنيا عن القر)عليه السالم( احلسن أبا سألت:  بن يقطني قاليكصحيحة عل

  )٤(.بأس ال :)عليه السالم( واملكتوبة؟ قال

تقرنن  ال :)عليه السالم(  جعفرعن أيبمستطرفات السرائر، عن زرارة،  يف دريسإوما رواه ابن 

  .)٥(فضلأ ذلك فإنبني السورتني يف الفريضة 

عليه (  بن جعفري خرب عليف يصلح ال ولفظ ،رواية عمر بن يزيديف  الكراهةبل ويؤيده لفظ 

  سألته :  قال)عليه السالم( خيهأ عن ،)السالم

                                                

  .٢٠ س ١١ ص:فقه الرضا) ١(

  .ة يف ذكر صفات الصال١٦١ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

  .٨ ح من القراءة يف الصالة١٠ الباب ١٣٩ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٣(

  .٩ ح من القراءة يف الصالة٨ الباب ٧٤٢ ص٤ ج:الوسائل) ٤(

  .١١ ح٨ الباب ٧٤٢ ص٤ ج: والوسائل،٤٧٢ ص:السرائر) ٥(



٣٨٩

  .)١( تصلحما الفريضة فالأكان يف نافلة فال بأس، ون إ :عن رجل قرأ سورتني يف ركعة؟ قال

:  بل قال الفقيه اهلمداين، الركوع والسجوديف عطاء كل سورة حقهاإروايات املنع ب يف بل والتعليل

  )٢(. عن ظاهره من احلرمةيهذا التعليل بنفسه كاف يف صرف النه أن نصافاإل

  :أمور اوزة بخبارجابوا عن األأاملانعني قد  مث إن

  .خرب زرارة إىل ا فعله احلدائق بالنسبة كم،تضعيف الداللة يف بعضها: األول

  .محل اوزة على التقية: الثاين

  .عراض املشهور عنهاإسقاطها بسبب إ: الثالث

  .هلهاأ إىل  فال بد من رد علمها، املتقدممجاعخالف اإلنه إ: الرابع

 ، داليلمل يكن مجع إذا ليهاإ يصار إمنا والتقية ،وجه له ذ التأويل الإ ،خيفى  الكل ما الويف

 غري تام، كيف وعن ظاهر مجاع واإل،عاظم الفقهاء اأعراض غري حمقق بعد عمل من عرفت من واإل

  . وعن التذكرة حكاية ذلك عن املرتضى،املبسوط الكراهة

 ال يراد به رجحان الترك على الفعل مطلقا، ،سائر العبادات يف املقام مثل الكراهة يف الكراهة مث إن

ليه إرجح من الفعل كما يشري أن اوما ملالزمة الترك لعنإ مل يكن عبادة، بل الكراهة ذ لو كان مرجوحاًإ

  لكل وإن  خرب زرارة

                                                

  .٩٣ ص:سنادقرب اإل) ١(

  .٢٤ س ٢٩٦ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ٢(



٣٩٠

  . وأما يف النافلة فال كراهة، تركهحوطواأل

  

فإنه « صحيح زرارة يف  كما،رجح من الفعلأعلى الترك يكون ن اوطباق عنن ال أوسورة حقا

  .خر من هذا الشرحآمكان  يف العبادات  يفوقد تكلمنا حول الكراهة ،»فضلأ

النافلة فال  يف ماأو{ م لظاهر الروايات املانعة وخروجاً عن خالف من حر} تركهحوطواأل{

 متواترة أخبار يف  تقدم بعضها، بل كما يدل عليه متواتر الروايات اليت،إشكال بال خالف وال }كراهة

  .ال خيفى ذلك ملن راجع كتب الروايات والصلوات كما ،ةحداركعة و يف  سور متعددةقراءةاستحباب 

  .جواز القران فيها يف النافلة بني النهارية والليلية يف فرق النه إمث الظاهر 

صالة الليل بالسورتني  يف يقرأ أن لت عبداً صاحلاً هل جيوزأس: ما خرب حممد بن القاسم قالأ

 وما كان من صالة ،فاقرأ بالسورتني والثالثما كان من صالة الليل  :)عليه السالم( فقال والثالث؟

 نص غري اليت ـ هارنصالة ال يف  ويكون لذلك، فال بأس بالعمل به،)١(بسورة سورة إالّ النهار فال تقرأ

  . نوع من الكراهة ـ )عليه السالم( ن فيها كصالة جعفراعلى القر

  :أموربقيت 

 ي النه ألن،كثراأل إىل  وهذا هو املنسوب، جوازهقلنا بعدم إذا ناالظاهر بطالن الصالة بالقر: األول

املبسوط بعدم البطالن غري معلوم  يف  فقول الشيخ،املتعلق بالعبادة يدل على الوضع كما حققناه غري مرة

  .الوجه

  ثناء األ يف تذكر إذا ، لكن)٢(تعاد اللو قرن نسياناً مل يبطل حلديث : الثاين

                                                

  .٤ ح من القراءة يف الصالة٨ الباب ٧٤١ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح من القواطع يف الصالة١ الباب١٢٤١ ص٤ ج:الوسائل) ٢(



٣٩١

  .وجب قطعه

 وقد ،تعاد الحال جلهل حلديث  يف يبطل حال النسيان كذلك ال يف ناالقريبطل  كما ال :الثالث

حال  يف ما علم خروجه، وكذلك ال يبطل إالّ  عامتعاد الحديث  أن بعض املباحث السابقة يف ذكرنا

  .ظورات الضرورات تبيح احملفإناملبسوط  يف االضطرار كما عن الشيخ

 ،دلتهأ طالقإل، ال أم ،يقرأ السورة بقصد اجلزئية أن ن بنيالقرال فرق يف حتقق انه إالظاهر : ابعرال

  .وجه له  ال،دلةاملنصرف من األ ألنه كان بقصد اجلزئية إذا احملرم ما إىل أن فذهاب بعض

 بعض طالق إل، وقراءة سورتني،ة مكرراًحدان حيصل بقراءة سورة واالقرن إ الظاهر: اخلامس

  .غريها أو كون السورة الثانية سورة احلمدت أن فرق بني الأنه كما  ،دلةاأل

ينقل عن املريزا  ، ولعل من ذلك ما مل يكن ذلك قراناًشك يف صحة قراءته فقرأ ثانياً إذا :السادس

  .خفاتاً لالحتياطإكان يقرأ يوم اجلمعة احلمد والسورة مرتني مرة جهراً ومرة نه إ )رمحه اهللا( النائيىن

متام السورة مث قراءا من جديد؟ إالالزم يف القران  أم ياتكل اآل رركلو  ن مااهل من القر: السابع

  .األول حوطكان األوإن  الظاهر الثاين

عطاء كل إيقرأ بعض السورة مع السورة، بل لعله هو املستفاد من التعليل ب ال أن حوطاأل: الثامن

  الدنيا  يف تناآ ربنا :القنوت من يف يأيت ما ماأ ،سورة حقها



٣٩٢

الركوع، وعليه فيجوز قراءة  يف يؤتى به  حال ماهن بل حالا فهو خارج عن موضوع القرحسنة،

عطاء كل سورة حقها من إالتعليل ب بأن :يقال إالّ أن  عنه، اللهمدلةصراف األن الالقنوت يف سورة كاملة

بأس رمبا يقال بعدم الأنه السجود، كما  و عدم تالوة سورتني قبل الركوعيالركوع والسجود يعط

  .قربخرى وهذا هو األأ إىل بقراءة سورة بعض السورة كما يدل عليه جواز العدول من سورة

  .املسألة السادسة يف  ملا تقدم،صلاملراد بالنافلة والفريضة ما كان كذلك باأل: التاسع

 ذ الصحيحإتقليداً مل يكن به بأس،  أو ن اجتهاداًالو صلى خلف من يقرن وهو ال يرى القر: العاشر

  .العاملنه اخر من هذا الشرح، واهللا سبحآمكان  يف  كاف كما حققناهمامعند اإل



٣٩٣

  .حوطكان هو األوإن  عدم وجوب تعيني السورة قبل الشروع فيها قوىاأل ـ ١١ ـ مسألة

  

فال جيب تعيني البسملة  } عدم وجوب تعيني السورة قبل الشروع فيهاقوىاأل ـ ١١ ـ مسألة{

 بعدها أية سورة شاء، ألسورة خاصة مث يقر أا يقرأ البسملة من دون تعيني أن هللسورة الفالنية، بل ل

 فإنقرأ متام تلك السورة، أنه  قصدها بعد قراءة البسملة صدق عرفاً قرأ بعدها السورة اليتإذا  ألنه وذلك

ول شطر أ »قبول اليوم مبانت سعاد فقليب« ذا كان شطرإمطابقة الكالم لكالم الغري، ف إالّ القراءة ليست

ى تلك حدإ من يقرأ الشطر الثاين أن له ها مث بداأحدنسان هذا الشطر ال يقصد إلعدة قصائد فقرأ 

رادته حني إ العرف جيهلون عدم  ألن، وهذا الصدق ليسقرأ شعر الشاعر الفالينأنه  القصائد صدق عرفاً

الم لكالم الغري، ولذا لو اه املوىل عن مطابقة الك إالّ  القراءة ليست ألن مقصده، بلاألولقراءة الشطر 

كان يستحق  ـ مته بالشطر الثاينأ شعره لكنه األولمل ينو بالشطر  بأن  ـقراءة شعر فالن فقرأه هكذا

 من قصيدته فقط  قرأ شطراً ثانياًإمنا و،مل يقرأ البيت لفالن الشاعرأنه  ، ومل يسمع منهالعقاب عرفاً

  .قراءة شطر  كان عن قراءة بيت اليوالنه

لزوم  إىل  لذهاب مجع}حوطكان هو األوإن { ن قصد احلكاية ليس مقوماً للصدق إ:واحلاصل

 للمقرر كلحاظ املعىن عند  بعدم صدق القراءة بدون اللحاظ االستعمايل)١( وقد قرره املستمسك،ذلك

 ذلك فإنظه وقصده بقة للمقرر مع عدم حلااظ املطااأللف جمرد التلفظ بياستعمال اللفظ فيه، وال يكف

  ليس 

                                                

  .١٨٢ و١٨٠ ص٦ ج:املستمسك) ١(



٣٩٤

صدق قراءة القران على  يف شكالومن ذلك يظهر اإل ـ: قال أن ىلـ إ  بل قول مطابق له،قراءة له

، واحلمد هللا )٢( ونذر، وفذوقوا عذايب)١( االء ربكما تكذبانييات املشتركة مثل فبأحكاية اجلامع بني اآل

يراد ا حكاية تلك  حكام الن املأخوذة موضوعاً لألآقر قراءة النغري ذلك، أل إىل ،)٤(ملأو)٣(رب العاملني

  .خر كالمهآ إىل  وحكاية اجلامع بينها ليست حكاية هلا،،احلصص اخلاصة من الكالم املرتل

ن على اجلامع آ وصدق قراءة القر، فلحاظ االستعمال غري الزم،لكنك قد عرفت صدق القراءة عرفاً

  . للشبهة عرفاًليس حمالً

 مثال قرأ البسملة بقصد ،خرىأ مث قرأ سورة ،عني البسملة لغريها إذا ال يضرأنه ظهر ومما تقدم ي

حني قراءة البسملة أنه قرأ متام اجلحد حىت عند من يعلم أنه  يصدق عرفاًفإنه التوحيد مث قرأ اجلحد، 

ة زيد، لكنه يد من قصمتامه بالشطر الثاينإبقصد  )...بانت سعاد( لو قرأفإنه اجلحد،  قصد التوحيد ال

  .األولقرأ بيت بكر، حىت عند من علم بقصده أنه   صدق عرفاً، من قصيدة بكرمته بالشطر الثاينأ

                                                

  .ى وثالثني آيةحدإيف  مكررة يف سورة الرمحن) ١(

  .٣٩ و٣٧: يف آيتني مكررة يف سورة القمر) ٢(

، ١٨٢اآلية : ، والصافات١٠اآلية : ، ويونس٤٥اآلية : اإلنعام، وسورة ٢اآلية : سورة الفاحتة: مكررة يف ست سور من القرآن) ٣(

  .٦٥اآلية : ، وغافر٧٥اآلية : والزمر

  .سورة البقرة، وآل عمران، والعنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة: مكررة يف أوائل ست سورة من القرآن) ٤(



٣٩٥

  .عادة البسملةإ فلو عدل عنها وجب ،ف لغريهانعم لو عني البسملة لسورة مل تك

  

 }لةعادة البسمإ فلو عدل عنها وجب ،ف لغريهانعم لو عني البسملة لسورة مل تك{ :فقول املصنف

  . عن البحار اختيار الكفاية وهو يف حملهي ولذا كان احملك،غري ظاهر الوجه



٣٩٦

لو  و،رادأسورة ألي عادة البسملة إوجب   عني البسملة لسورة مث نسيها فلم يدر ما عني إذا  ـ١٢ـ  مسألة

ال جيوز قراءة  وامهاحدإ قرأ وعاد البسملةأيتهما ألأنه مل يدر  والتوحيد وى السورتني من اجلحدحدألعينها أنه علم 

.غريمها

  

 كما عرفت ـ مل يضر ذلك }  نسيها فلم يدر ما عنيعني البسملة لسورة مث إذا  ـ١٢ـ  مسألة{

 قد عرفت ما }رادأسورة ألي عادة البسملة إوجب { ية سورة شاء، وما ذكره بقولهأيقرأ  أن فلهـ 

يقرأ  أن  كان له}يتهماألأنه توحيد ومل يدر ى السورتني من اجلحد والحدعينها ألأنه ولو علم { .فيه

  لعدم صدق العدول بذلك، بل املنصرف من العدول،خرىأيقرأ سورة ن أو ،يهما شاء بدون البسملةأ

  .مهاأحديقرأ بعد البسملة شيئاً من أن 

 أن هذا مع }ال جيوز قراءة غريمها و،امهاحدإقرأ  وعاد البسملةأ{ :قوله يف ومنه يعرف وجه النظر

، كما سيأيت ،عند املصنف خرى مشكلاأل إىل امهاأحدذ العدول من إ، إشكاالامها حدإيف كفاية قراءة 

ن إ  البسملةفإن للسورة الثانية بالبسملة،  ويأيت، بالسورتنييأيت أن فالالزم عند من ال يرى بأساً بالقران

مع البسملة،   فقد قرأهاوىلاألا بقصد كان قاهلوإن  ،بدون البسملة وىلاألكان قاهلا بقصد الثانية فقد قرأ 

  .على الثاين ومع البسملة ،األولعلى  قرأ سورتني بدون البسملة ألنه حمذور، ويف كال احلالني ال

  مت سورة أن إ ألنه  دائر بني حمذوريناألمر ف،ناما عند من يرى بأساً بالقرأو



٣٩٧

جدد البسملة كان وإن ن البسملة، واكتفى مبا قرأه من البسملة كان فيه احتمال كون السورة بدو

  . فتأمل،دليل املنع عن العدول منصرف عن مثل ذلكن إ يقال إالّ أن فيه احتمال العدول، اللهم



٣٩٨

ال  أو عينها لسورة معينةأنه لو شك يف  و،يقرأ ما شاء أن فله بسمل من غري تعيني سورة إذا  ـ١٣ـ  مسألة

   .عادا مطلقا ملا مر من االحتياط يف التعينيإ حوطأل بل ا،عاداإ يف هذه الصورة حوطأل لكن ا،فكذلك

  

كما عرفت وجهه يف  }يقرأ ما شاء أن فله بسمل من غري تعيني سورة إذا  ـ١٣ـ  مسألة{

ما على أشاء،  يقرأ ما أن  له} فكذلك،ال أو عينها لسورة معينةأنه ولو شك يف { املسألة احلادية عشرة

جراء إن إ :صالة عدم تعيينها لسورة معينة، لكن فيهأن وجهه ألى ما اختاره فكما عأما اخترناه فواضح، و

 يف حوطلكن األ{ يقولون به  اليصل املثبت الذقرأ بسملة مطلقة من األأنه ثبات إجل صل ألهذا األ

 ، بل ال من املعلقني احتياطاً مطلقاًحدا جعله غري وا ولذ،شكال ملا عرفت من اإل}عاداإهذه الصورة 

املسألة احلادية   يف}ملا مر{ بسمل من غري تعيني إذا ام في}عادا مطلقاإحوط األ بل{ خيلو عن قوة

  .احتياط ضعيف املستندأنه  لكنك عرفت ،}من االحتياط يف التعيني{ عشرة



٣٩٩

ومل  ، وقرأ غريها كفىييقرأ سورة معينة فنس أن أول الركعة أو ول الصالةأ من لو كان بانياً ـ ١٤ ـ مسألة

  . وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غريها،عادة السورةإجتب 

  

ن أ{ بعدها وأثناء احلمد أيف  أو }ول الركعةأ أو ول الصالةأ من لو كان بانياً ـ ١٤ ـ مسألة{

 قراءة السورة دلة السورة املنبعثة عن القصد مشمولة أل ألن} وقرأ غريها كفىييقرأ سورة معينة فنس

ومل { شرعاً وال عقالً دليل على كونه ضاراً ال ذ الإ غري ضار، األول وقصده ،االمتثالفيحصل بذلك 

  .رانقلنا حبرمة الِق إذا  بل مل جتز}عادة السورةإجتب 

مث غري ما اعتاده،  يف يوجب نقصاً ذ االعتياد الإ }كذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غريهاو{

قرأمها بقصد  أو ،عن كونه يف الصالة هوالًذصد اجلزئية بل مطلقاً السورة بدون ق أو لو قرأ احلمده إن

  .عادهاأ كان على حنو التقييد فإن عن كونه يف الصالة،  ذاهالًلشفاء املريض مثالً أو مواتخريات األ

 ،عادتهإن املقررمل يقع جزءاً فالالزم عادة فألما لزوم اإلأ و،)١(يبطل فلحديث الرفع املقرر ال أن ماأ

كان على حنو اخلطأ يف التطبيق وإن منصرفة عن املقام،  ـ على القول باملنع ـ نالة املنع عن القردأو

مل  أن زيادة يف املكتوبة بعد ألنه يقرأ يف الصالة لغري الصالة بطلت، أن تعمدوإن صح ما قرأ ومل يعد، 

  .تصلح السورة املقررة لكوا جزءاً من الصالة

 قصد غري ي بصورة السورة واحلمد من غري خصوصية للقصد فأيأيت أن الواجب هو أن واحتمال

 خالف ظاهر األدلة املتعلقة باملركب القصدي، نعم إن هذا صحيح بالنسبة إىل ليفكضار بالت

  .الصالة من العباديات أن  واملفروض،التوصليات

                                                

  . رفع القلم٩ حباب التسعة: اخلصال) ١(



٤٠٠

مل يعني أنه  بىن على ،أها نسياناً وقر،لغريها أو هل عني البسملة هلاأنه ثناء سورة أ يف شك إذا  ـ١٥ ـ مسألة

  .غريها

  

 أم }سياناًلغريها وقرأها ن أو هل عني البسملة هلاأنه ثناء سورة أ يف شك إذا  ـ١٥ ـ مسألة{

 له هذا الشك بعد الفراغ ثحد إذا  وذلك لقاعدة التجاوز، وكذلك}مل يعني غريهاأنه بىن على {ال؟

  . ضارطالقاإل أن طلق البسملة، عند من يرىأهل أنه  يف  ومثله ما لوشك،لقاعدة الفراغ

 من سورة، أكثر هو فاحتة يالذ »ملأ« ت يف مثلآالكالم املتقدم يف البسملة جبميع فروعه  مث إن

  .اجلميع يف  وبطالناًلوحدة املالك صحةً

  سهواًقصد ا اجلزئيةوإن  قصد ا الذكر املطلق مل يضر، فإناءة رول سورة بألو قرأ البسملة ه مث إن

املكتوبة  يف ا زيادة ألمنها عمداً فالظاهر البطالن أا قصدوإن  ،)١(تعاد الحلديث أيضاً مل يضر 

  . حمرمعتشريأنه  إىل باإلضافة

                                                

  .٤ ح من قواطع الصالة١ الباب ١٢٤١ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٤٠١

  }خرى اختياراًأ إىل جيوز العدول من سورة ـ ١٦ ـ مسألة{

  

ال  وإشكالال ب ـ يف اجلملة ـ }خرى اختياراًأ إىل جيوز العدول من سورة ـ ١٦ ـ مسألة{

 كما يف ،اًإمجاع بل يف املستند ، وقد ادعى عدم اخلالف يف ذلك مصباح الفقيه واملستمسك،خالف

  .واترةتصل والنصوص املرشاد، وذلك لألشرح القواعد وشرح اإل

  الرجل يقوم يف الصالة يريد:)عليه السالم( عبد اهللا أليبقلت : نصر قالأيب مثل صحيحة عمر بن 

يرجع من كل سورة  :)عليه السالم(  فقال،يها الكافرون؟أ وقل يا أحدة فيقرأ قل هو اهللا يقرأ سورأن 

  .)١(يها الكافرون أقل يا وأحدقل هو اهللا  الّإ

؟ أحد رجل قرأ يف الغداة سورة قل هو اهللا :)عليه السالم(  عبد اهللاأليبقلت :  قالوصحيحة احلليب

  الأحدقل هو اهللا  الّإسورة غريها فال بأس  يرجع يف أن له داب ومن افتتح بسورة مث ،بأس ال: قال

  )٢(.يها الكافرونأكذلك قل يا  وغريها، إىل يرجع منها

يقرأ يف سورة فأخذ  أن رادأ عن رجل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: وموثقة عبيد بن زرارة قال

رجل صلى اجلمعة : وقلت. أحد هو اهللا يقرأ بقلوىل إالّ أن األالسورة  إىل فلريجع: خرى؟ قالأيف 

  )٣(.سورة اجلمعة إىل يعود: ؟ قالأحديقرأ سورة اجلمعة فقرأ قل هو اهللا  أن رادأف

   يقرأ أن يف الرجل يريد :أيضاً )عليه السالم( عبد اهللا عن أيبخرى، وموثقته األ

                                                

  .١ ح من القراءة يف الصالة٣٥ الباب ٧٧٥ ص:املصدر) ١(

  .٢ ح٧٧٥ ص:املصدر) ٢(

  .٥ ح من القراءة٢١ الباب١٨١ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٣(



٤٠٢

  )١(.ايقرأ ثلثيه أن يرجع ما بينه وبني أن له: السورة فيقرأ غريها؟ فقال

يقرأ سورة اجلمعة يف  أن  يف الرجل يريد)عليهما السالم(مها أحدوصحيحة حممد بن مسلم، عن 

  .)٢(سورة اجلمعة إىل يرجع: ؟ قالأحداجلمعة فيقرأ قل هو اهللا 

  .مثلها )٣(محد بن حممدأوصحيح 

نت أ وأحدهللا افتحت صالتك بقل هو اإذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب، وصحيحة احلليب

اجلمعة  إىل  ترجعكفإنيكون يف يوم اجلمعة  إالّ أن ترجع تقرأ غريها فامض فيها وال أن تريد

  )٤(.واملنافقني

راد سورة فقرأ غريها أسألته عن رجل :  قال)عليه السالم( خيه موسىأوخرب علي بن جعفر، عن 

 وقل أحدنعم ما مل يكن قل هو اهللا : لراد؟ قاأ السورة اليت إىل يقرأ نصفها مث يرجع أن هل يصلح له

ذا إبسورة اجلمعة و :)عليه السالم( لته عن القراءة يف اجلمعة مبا يقرأ؟ قالأوس. )٥(يها الكافرونأيا 

  )٦(.ليهماإوهلا وارجع أ فاقطعها من أحدكان قل هو اهللا وإن خذت يف غريمها أوإن  ،جائك املنافقون

  يقرأ  أن  يف الرجل يريد،)عليه السالم( اهللا عبد عن أيب العباس، أيبوخرب 

                                                

  .٣٦ ح١٥ الباب ٢٩٣ ص٢ ج:التهذيب) ١(

  .٧ ح من القراءة٢١ الباب ١٨٢ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٢(

  .املصدر) ٣(

  .٤ ح١٨١ ص:ملصدرا) ٤(

  .٢ ح:املصدر) ٥(

  .٩ ح من صالة اجلماعة٢٣ الباب ١١٩ ص٦ ج:املصدر) ٦(



٤٠٣

  ما مل يبلغ النصف

  

  .)١( بلغ النصفوإن  يريد اليت إىل يرجع: خرى؟ قالأ يف السورة فيقرأ

 أن الصالة بسورة مث رأى يف من بدأ بالقراءة: قالأنه  )عليه السالم( وخرب الدعائم، عن الصادق

يكون بدأ بقل هو اهللا  إالّ أن خرىنصف السورة األ يف أخذمل ي غريها فله ذلك ما يف كها ويأخذيتر

بدأ وإن  ،ىل غريمهاإ اجلمعة ال يقطعهما يف سورة املنافقني أو ، وكذلك سورة اجلمعة،يقطعها الفإنه  أحد

   .)٢(سورة املنافقني يف صالة اجلمعة جتزيه خاصة أو سورة اجلمعة إىل  قطعها ورجعأحدبقل هو اهللا 

  .غريهاإىل 

 فقرأ يليه مث نسإ بىن على قراءة املعدول األوليكون من  أن فرق فيه بني جواز العدول ال مث إن

، بل وخصوص صحيحة عمرو وصحيحة دلة األطالقثناء إلله يف العدول يف األ بداأنه  أو ،املعدول

  . املتقدمتنياحلليب

مل يبلغ النصف،  إذا ز العدول يف جوااً قطعياًإمجاع والخالف، بل إشكالبال  }ما مل يبلغ النصف{

 اخلالف يف إمنايضا، وأ اً قطعياًإمجاع وال خالف بل إشكالجتاوز النصف وقرأ الثلثني بال  إذا وكذا

  :موردين

 العدول ملوثق عبيد املتقدم جبواز:  كاشف الغطاء قالفإنيتجاوز النصف ومل يبلغ الثلثني،  أن :األول

  .على عدم جواز ذلك واملشهور. )٣(يقرأ ثلثيها أن ع ما بينه وبنييرجأن  له :)عليه السالم( حيث قال

                                                

  .٣٢ س١٩٥ ص:الذكرى) ١(

  .١٦١ ص١ ج:الدعائم) ٢(

  .٣٦ ح١٥ الباب ٢٩٣ ص٢ ج:التهذيب) ٣(



٤٠٤

يكون معلوماً، وعن ظاهر  أن بل يف املستمسك املعروف عدم اجلواز، وعن مفتاح الكرامة كاد

  . عليهمجاع عليه، ويف اجلواهر الظاهر حتقق اإلمجاعجممع الربهان واملفاتيح اإل

 عن مجاع وذلك مما يسقط اإل،نية بل حمتملة االستنادات غالباً ظمجاعهذه اإلن إ حيث: أقول

 ، بل يف احلدائق)١( عن كاشف الغطاءيقد يقوى يف النظر صحة ما حك: احلجية، قال الفقيه اهلمداين

صالة بقاء التخيري، لكن يشكل الفتوى بذلك بعد أ وخبارغلب األأ إطالقخذاً بأ جواز العدول مطلقاً

: خرياًأ )٢(كاشف الغطاء احتاط مبراعاة النصف، وقال الفقيه اهلمداين أن  حىت،هذا التظافر من املشهور

أنه  فال ريب يف أقوىمل يكن ن إمجاع فالقول بعدم جواز الرجوع بعد جتاوز النصف كما هو مظنة اإل

وجه لعدم ختصيص العام باخلاص وتقييد املطلق باملقيد  ذ الإخذ بكالمه ميكن األ ، واحلدائق الأحوط

 ،حتياط املطلق يف الترك بعد جتاوز النصف، فاالمجاعبعد النص وحمتمل اإل جمال هلا لة التخيري الصاأو

  .واهللا العامل

املبسوط والشرائع واملعترب وجازه املقنعة والنهاية أ فقد ،يف جواز العدول مع بلوغ النصف: الثاين

 ومنعه ،املشهورنه إية وغريها، بل قيل لفاألرشاد والبيان وكشف اللثام وواملنتهى والتذكرة والتحرير واإل

  املقاصد العلية وغريها، بل والسرائر وجامع الشرائع والدروس واملوجز وجامع املقاصد والروض 

                                                

  .٢٢ س٣٢٣ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ١(

  .٢٦س: املصدر) ٢(



٤٠٥

 هو األول و، كل ذلك حسب املنقول عن هؤالء،كثرمذهب األنه إ، وعن الذكرى شهراألنه إقيل 

  .قرباأل

  .يدة غري املقدلة مجلة من األقطالإل :والًأ

  .مل يدل دليل على املنع عنه نسان تبديل االمتثال مايصح لإلفإنه صالة اجلواز أل :نياًوثا

بلغ وإن  يريد اليت إىل يرجع: ي مثل ما تقدم يف خرب البزنط،ةبعض الروايات اخلاص: وثالثاً

  .)١(النصف

 مث يرجع يقرأ نصفها أن هل يصلح له): عليه السالم(خيه أ عن ،)عليه السالم( وخرب علي بن جعفر

  )٢(.نعم :)عليه السالم( راد؟ قالأالسورة الىت إىل 

 يف الرجل يقرأ يف )عليه السالم( عبد اهللا عن أيب بصري كلهم، يبأ وي والبزنطوصحيح الكناين

عليه ( يركع؟ قال أن خرى حىت يفرغ منها مث يذكر قبلأاملتكوبة بنصف سورة مث ينسى فيأخذ يف 

ليها إرادة السورة املعدول إني خصوص صورة األوليضر كون مورد  وال. )٣(يضره  واليركع :)السالم

مل يأخذ يف نصف   لوحدة املناط، بل هذا هو ظاهر خرب الدعائم املتقدم مايخري الناسوكون مورد األ

  .يفوت حمل العدول ببلوغ النصف الأنه  ظاهره فإنخرى، السورة األ

  يف  وسئل عن رجل يقرأ:)عليه السالم( ينعم يعارض ذلك ذيل خرب الرضو

                                                

  .٣٢ س١٩٥ ص:الذكرى) ١(

  .٩٥ ص:سنادقرب اإل) ٢(

  .٤ ح من القراءة يف الصالة٣٦ الباب ٧٧٦ ص٤ ج:الوسائل) ٣(



٤٠٦

  خرىاأل إىل امهاحدإغريمها، بل من  إىل  فال جيوز العدول منهما،من اجلحد والتوحيد الّإ

  

ال : يركع؟ قال أن خرى حىت يفرغ منها مث يذكر قبلاملكتوبة نصف السورة مث ينسى فيأخذ يف األ

   .)١(بأس به

يوم اجلمعة وليلة اجلمعة سورة اجلمعة واملنافقني وسبح اسم وتقرأ يف صالتك كلها : وفيه أيضاً

تقرأ نصف سورة  أن  ذكرا من قبلفإن ،عادة عليكإة منها فال حداو أو نسيتهاوإن  ،علىاأل ربك

  . )٢(ما قرأت نصف سورة فامض يف صالتك بعد إالّ مل تذكرهاوإن  ،سورة اجلمعة إىل فارجع

  . كما هو واضحدلة مجعاً بني األاألول إىل رجاعهإان مكإ مع ي،حجية يف الرضو لكن ال

 إىل فال جيوز العدول منهما{ أحد قل هو اهللا }والتوحيد{ يها الكافرونأ قل يا }من اجلحد الّإ{

رب من ت عليه، خالفاً ملا عن املعمجاع ادعى الشهرة على ذلك مجاعة، بل عن جممع الربهان اإل}غريمها

 قوى، وملا عن املنتهى والتذكرة والذخرية والبحار من التوقف يف املسألة، واألالقول بكراهة العدول عنها

وجه للعدول عن  الأنه  جلملة من الروايات الناصة على عدم العدول عنهما، ولعل الوجه يف ذلك األول

  .نة الكفار للمسلمنييالقول بالوحدة وعن القول مببا

مستند املنع ن إ :بضميمة ضعف مستند املنع، وفيه )٣(»سرفاقرأوا ما تي«: بقوله: استدل للقول الثاين

ن على ا كما ختصص باملنع عن العدول بعد النصف وقراءة العزمية والقر،ية ختصص بهليس ضعيفاً فاآل

  .غري ذلك إىل القول به،

   املنع، خالفاً ملن قال جبواز العدولأدلةطالق  إل}خرىاأل إىل امهاحدإبل من {

                                                

  .٢٠ س ١١ ص:فقه الرضا) ١(

  .٦ س ١٢ ص:فقه الرضا) ٢(

  .٢٠اآلية : املزملسورة ) ٣(



٤٠٧

  .ما ولو بالبسملةمبجرد الشروع فيه

  خصوص يوم اجلمعة يف اجلمعة واملنافقني إىل نعم جيوز العدول منهما

  

سائر  إىل غريمها املنصرف إىل ما خرج، واخلارج هو العدول منهما الّإ جواز العدول أدلةطالق إل

  .خرىاأل إىل امهاحدإمن  السور ال

قل هو  الّإ :)عليه السالم( غريها، كقوله إىل منهماأي ة املنع عن الرجوع من لد األن إطالقإ :وفيه

  )١(.يها الكافرونأ وكذلك قل يا ،غريها إىل يرجع منها  الأحداهللا 

ية ن يعني كوا من السورة الفالإمناالبسملة  أن  قد تقدم}مبجرد الشروع فيهما ولو بالبسملة{

ية سورة، وعليه فقراءة البسملة بقصد أدام مل يقرأها فالبسملة صاحلة لاللتحاق ب بقراءة السورة بعدها فما

، فقول املستمسك امها بالبسملة مث قرأ غريها مل يكن ذلك عدوالًحدإذا قصد إ ف،جيعلها هلا امها الحدإ

  . فيهإشكال الأنه جعفر، والظاهر ابن  سيما خرب النصوص وال يف كما يقتضيه ظاهر االستثناء

  .البسملة بقصدها  الاملنصرف من النصوص قراءة نفس السورة: والًأ

  .)عليه السالم( خصوصية خلرب ابن جعفر النه إ: وثانياً

  . فيه قد عرفت ما فيهشكالاستظهاره عدم اإل: وثالثاً

  }اجلمعة واملنافقني يف خصوص يوم اجلمعة إىل نعم جيوز العدول منهما{

                                                

  .٢ ح من القراءة يف الصالة٣٥ الباب ٧٧٥ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٤٠٨

  اجلمعة منه أو الظهر يف يستحبنه إحيث 

  

ملا عن ظاهر االنتصار   خالفاً،رشاد عدم اخلالف فيهعن شرح اإلاملستند  يف  بل،كما هو املشهور

 قراءة اجلمعة ي، وهنا قول ثالث بالتفصيل بني ما لو نساألول قوىوالسرائر من عموم املنع، لكن األ

 عن ي فال جيوز له العدول، وهذا هو احملكي وبني غري الناس،جيوز له العدولفإنه واملنافقني فقرأمها 

  .قق الثانيني وبعض من تبعهماالشهيد واحمل

محد، أ جواز العدول، كصحيحة ابن مسلم، وموثقة عبيد، وصحيحة أدلة طالق، إلاألول قوىواأل

اشتملت على العدول عن وإن  بن جعفر املتقدمات، وهذه الروايات ي، وخرب علوصحيحة احلليب

خرب ابن جعفر  إىل باإلضافة ،ما على عدم الفرق بينهمجاعن اإل أالّإالتوحيد ومل يذكر فيها اجلحد 

 دليل على العدول حىت من )التوحيد( عظم السورأكان من  إذا ليهما حىتإيعدل أنه املتقدم الظاهر يف 

  .غري مورده يف اجلحد، فاحتمال التفكيك بينهما

  فقد استدل له،كثراأل إىل الثانيني، بل عن ظاهر املختلف نسبته إىل ما القول الثالث املنسوبأو

 أن نفس الروايات دليل على العموم حيث ذكر فيهايف ن إ :والًأ :بظاهر الصحاح املتقدمة، لكن فيه

 رينة لعموم احلكم، وجعل ما فيها من ماقيكون  أن يف يوم اجلمعة مما يصلحن ااجلمعة واملنافقني يقرء

  .رينة الذيل ال العكسق فالصدر ،ظاهره صورة النسيان من باب الغلبة

ظهر من أ طالق ومها يف اإل، خرب ابن جعفر شامل للعامد وغريه، وكذلك خرب الدعائم:وثانياً

نه إحيث { أقوىاجلمعة واملنافقني  إىل  العدول عنهماإطالقسوامها يف التقييد، فما هو املشهور من 

  اجلمعة منه أو يستحب يف الظهر



٤٠٩

   الثانية املنافقني ويف، اجلمعةوىلاألالركعة  يف ن يقرأأ

  

اجلمعة  إىل العدول من السورتني أن يف } الثانية املنافقني ويف، اجلمعةوىلاأل يقرأ يف الركعة نأ

  :قوالأواملنافقني خالف و

  . كما عن الفقيه والنهاية واملبسوط والسرائر،يف ظهر اجلمعةنه إ: األول

خالف  الأنه  الظاهر ، بل عن البحار كما عن الشهيدين واحملقق الثاين،يف اجلمعة وظهرهانه إ: الثاين

  .يف عدم الفرق بينهما

  . كما عن احلدائق،خاص بصالة اجلمعة ال ظهرهانه إ: الثالث

  .الروض، كما عن التذكره واملوجز واجلمعة والظهر والعصريف نه إ: الرابع

  .ملطلق يوم اجلمعة حىت الصبحأنه ما احتمله يف اجلواهر من : اخلامس

ظيف اجلمعة يف تلك الصلوات ، وذلك لتوارها فيشمل مخس صلواتيف ليلة اجلمعة وأنه  قوىواأل

  وال، شامل لكلها فلما تقدم يف صحيح احلليبطالقاإل أن ماأ الدال على العدول شامل لكلها، قطالفاإل

كان تشريع قراءة اجلمعة يف كل صلواا،  أن  بعد،بعض صلوات يوم اجلمعة إىل وجه للقول بانصرافه

خر، ومنه مها اآلأحديقيد   املثبتني ال ألنييده بغريه مما ذكر فيه صالة اجلمعة وحنوها،وجه لتق كما ال

الصبح لعدم توظيف اجلمعة  إىل باإلضافة خذ بصحيح احلليبجمال لأل وال: )١(قول املستمسك أن يظهر

.  انتهىاملوجب ذلك لالنصراف إليها ال غري،اجلمعة وواملنافقني فيها وتوظيفهما يف خصوص الظهرين 

  .فيهاممنوع كيف وقد وظفت اجلمعة 

   أن ىل ـ إفضل مايقرأ يف الصلوات يف اليوم والليلةأو: فعن الفقيه قال

                                                

  .١٩١ ص٦ ج:املستمسك) ١(



٤١٠

 منها احلمد وسورة وىلاأليقرأ يف  أن  االفضلفإنخرة ليلة اجلمعة،  اآليف صالة العشاء إالّ  ـقال

وقد رويت  ـ خرىأبعد مجل  ـ قال ألنه ،نص الروايةأنه  ظاهره يالذكالمه خر آ إىل .اجلمعة

خر آ إىل  ا،فيتأاستعملها وال  صالة الظهر بغري سورة اجلمعة واملنافقني ما ال يف القراءة يف رخصة

  )١(.كالمه

يف صالة الغداة والظهر  إالّ  ـقال أن ىلـ إ )عليه السالم( وكانت قراءة الرضا:  رواية العيونويف

 وكان يقرأ يف صالة العشاء ،قرأ فيها باحلمد وسورة اجلمعة واملنافقنيكان يفإنه والعصر يوم اجلمعة 

  )٢(.على الثانية احلمد وسبح اسم ربك األ احلمد وسورة اجلمعة، ويفوىلاألخرة ليلة اجلمعة يف اآل

ما سنة ء قرافإناقرأ سورة اجلمعة واملنافقني :  قال)عليه السالم(  جعفرعن أيبويف حديث زرارة، 

 يوم اجلمعة تقرأ بغريمها يف صالة الظهر يعين أن جلمعة يف الغداء والظهر والعصر، وال ينبغى لكيوم ا

  )٣(.إمامغري  أو اً كنتإمام

املغرب  يف كان ليلة اجلمعة فاقرأإذا  :)عليه السالم( عبد اهللا أبو  قال، الصباح الكناينعن أيبو

 ،علىخرة فاقرأ سورة اجلمعة وسبح اسم ربك األاء اآلذا كان يف العشإ، وأحدسورة اجلمعة وقل هو اهللا 

ذا كان صالة اجلمعة فاقرأ إ، فأحدذا كان صالة الغداة يوم اجلمعة فاقرأ سورة اجلمعة وقل هو اهللا إف

  سورة اجلمعة

                                                

  . يف وصف الصالة٤٥ الباب ٢٠١ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٢١ ح من صالة اجلماعة٢٣ الباب ١٢١ ص٦ ج:ع أحاديث الشيعةجام) ٢(

  .٦ ح من القراءة يف الصالة٤٩ الباب ٧٨٩ ص٤ ج:الوسائل) ٣(



٤١١

  ليهماإ وقرأ غريمها حىت اجلحد والتوحيد جيوز العدول يذا نسإف

  

  )١(.أحدعة فاقرأ بسورة اجلمعة وقل هو اهللا ذا كان صالة العصر يوم اجلمإ و،املنافقنيو

كان ليلة إذا  : قال)عليه السالم(  جعفرأيب إىل ، رفعاهيوفيما رواه التهذيب، عن حريز وربع

 ويف ،ذا جاءك املنافقون، ويف صالة الصبح مثل ذلكإيقرأ يف العتمة سورة اجلمعة و أن اجلمعة يستحب

  )٢(.ر مثل ذلك صالة العص ويف،صالة اجلمعة مثل ذلك

ليلة اجلمعة يف صالة العتمة سورة  يف يقرأ أن يستحب :)عليه السالم(  الصباح، قال الباقرعن أيبو

  )٣(.وذكر حنوه اجلمعة واحلشر واملنافقني

 ويف  ـقال أن ىلـ إ صالة الغداة يف اقرأ :)عليه السالم(  قال العامل،)عليه السالم( يوعن الرضو

  )٤(.لة اجلمعة سورة اجلمعة واملنافقونيوم اجلمعة وىف لي

  )٥(.صالتك كلها يوم اجلمعة وليلة اجلمعة سورة اجلمعة واملنافقني يف وتقرأ: خر منهآوىف موضع 

  .ىل غريها من الرواياتإ

وىل إىل األالعدول يف الركعة أي  }ليهماإ وقرأ غريمها حىت اجلحد والتوحيد جيوز العدول يذا نسإف{

  .يهماأ إىل املوظف منهما ال إىل  العدولدلة الظاهر من األ ألناملنافقني، إىل لركعة الثانية ااجلمعة ويف

  يعم النسيان وغريهأنه فيه و ما اختصاص ذلك بصورة النسيان فقد عرفت ماأ

                                                

  .٤ ح:املصدر) ١(

  .٣ ح من القراءة يف الصالة٤٩ الباب ٧٨٩ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .١٥ ح يف الصالة اجلماعة٢٣ الباب ١٢١ ص٦ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٣(

  .١١ س١١ ص:ضافقه الر) ٤(

  .٦ س١٢ ص:فقه الرضا) ٥(



٤١٢

  مل يبلغ النصف ما

  .قال باالختصاص مجع من الفقهاءوإن 

كره بعض الفقهاء كما تقدم يف جواز معيار ما مل يتجاوز النصف على ما ذ أو }مامل يبلغ النصف{

  .جواز العدول

اجلمعة واملنافقني من اجلحد والتوحيد حمدد  إىل هل العدولأنه  يف م قد اختلفوا يف املقاممث إ

 كالسرائر والدروس حدا غري واألولواخر السورة، قال بأ إىل بلغوإن  جيوز العدول مطلقاً أو ،بالنصف

املشهور، خالفاً أنه ، وعن املسالك واحلدائق كثراأل إىل ، بل عن البحار نسبتهوجامع املقاصد والروض

 من ظهر ملا ذكره الفقيه اهلمداينجتاوز النصف، وهذا هو األوإن جازوا العدول مطلقاً أث خرين حيآل

  .اجلمعة واملنافقني، السليمة عما يصلح لتقييدها إىل  جواز العدول منهماأدلةات إطالق

املقام وبني ما تقدم  يف مقتضى اجلمع بني نصوص جواز العدولأنه بفقد استدل له : األول ما القولأ

غري  يف يه إمناالروايات احملددة بالنصف ن إ : وفيه.بلغ النصف إذا من الروايات املانعة عن العدول

 كذلك، اجلحد والتوحيد ليس و، مصب كالمها فيما جيوز العدول منه اختياراً ألناجلحد والتوحيد،

والقول بشمول تلك الروايات احملددة للجحد والتوحيد خالف الظاهر، وقد يستدل للمنع عن العدول 

 أن رادأ عن رجل ،)عليه السالم( بعد النصف من اجلحد والتوحيد برواية صباح بن صبيح، عن الصادق

 إذا على ماحبمله  )١(أنفيتمها ركعتني مث يست :)عليه السالم( ؟ قالأحد اجلمعة فقرأ قل هو اهللا ييصل

  فالالزم  ـ كما يف املستمسك ـ شاهد عليه  اليمجع تربع هنإ :وفيه .جتاوز النصف

                                                

  .٨ ح من القراءة يف الصالة٢١ الباب ١٨٢ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(



٤١٣

يتم ن أويعدل  أن  فيجوز له،على جواز ذلك أو مت قل هو اهللاأ إذا محل هذه الرواية على صورة ما

 إمناأنه بيد احلكيم عليهم  السإشكالخرون، وآ ومجاعة يينلفىت به الكأويستأنف، والتخيري هو الذى 

 بينما ظاهرها صورة االلتفات بعد ،ثناءح االلتفات يف األبا لو كان ظاهر رواية الصيكون مجعاً عرفياً

يري ملن عمتام القراءة بل يطلق هذا التإيف  قرأ ذ ال نسلم ظهورإ فيه نظر، ،الفراغ من سورة التوحيد

  .بار البعض كما تطلق باعتبار الكل تطلق باعتقراءة الفإن ،ثناءالتفت يف األ

  اجلمعة واملنافقنيـ أي  نسيتهمافإن: بقوله ـ منت الروايةأنه مما ظاهره  ـ )١(فىت به الفقيهأما ما أ

سورة اجلمعة واملنافقني ما مل  إىل ة منهما يف صالة الظهر وقرأت غريمها مث ذكرت فارجعحداو أو ـ

عد أم فيهما و نافلة وسلّة فتمم السورة واجعلهما ركعيت قرأت نصف السورفإنتقرأ نصف السورة، 

  .مجع الروايات يف يكون اجتهاداً منه أن يستبعد النه إ: صالتك بسورة اجلمعة واملنافقني، ففيه

 ،سورة اجلمعة إىل تقرأ نصف سورة قارجع أن  ذكرا من قبلفإن :)عليه السالم( يما الرضوأو

  .ضعيف سنداً وداللةنه إ:  ففيه،)٢(ت نصف سورة فامض يف صالتكبعد ما قرأ إالّ مل تذكرهاوإن 

لكن  ـ كما ذكره املستند ـ شك يف اعتبار البسملة من النصف لكوا جزءاً من السورة اله مث إن

  روفحلهل االعتبار بالنصف ا

                                                

  . يف وصف الصالة٤٥ الباب ٢٠١ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٧ س١٢ ص:فقه الرضا) ٢(



٤١٤

  .يضاأليهما إالتوحيد عمداً فال جيوز العدول  أو اجلحد يف شرع إذا واما

  

ربع صفحات أذا كانت سورة إاملتفاهم منه عرفاً، ف ألنه ؟ الظاهر الثالث،عريفأنه   أوأو الكلمات

  منه مالحظة احلروف،أحوط مالحظة الكلمات، وحوطنصف السورة، واألا إ يقال لصفحتني منها

ف  واملنصر،ذ الكتابة تزيد وتنقص عن القراءةإ ،املكتوبة ة الءوذا قيل باحلروف فاملراد احلروف املقرإو

  . القراءة ال الكتابةدلةمن األ

وإن  وقد تقدم وجهه، }يضاًأليهما إالتوحيد عمداً فال جيوز العدول  أو اجلحد يف شرع إذا ماأو{

  . جواز العدول مطلقاًقوىاأل

 كان قد فات مواالة البسملة لزم فإنذ عدل يف سائر السور ويف املقام إنه إ الظاهر : وهوشيء يبق

فىت بذلك مصباح أعادة البسملة، كما إمل يفت املواالة فهل جتب  إذا ماأليها، إعدول عادا للسورة املإ

 وبني ، فال يعيد البسملة، فقرأ املعدول عنهايليها مث نسإقرأها بقصد املعدول  إذا فصل بني ماي أو ،الفقيه

سقوط صالحية صالة عدم ال يعيد مطلقاً أل وأ ،غري هذه الصورة فيعيد البسملة كما ذكره املستند

 حوطخري، واأل ال يبعد األ، احتماالت؟يبطل املواالة البسملة عن التحاق أية سورة ا بالفصل مبا ال

  .األول



٤١٥

  .مل يبلغ النصفوإن غريمها يف يوم اجلمعة  إىل  عدم العدول من اجلمعة واملنافقنيحوطاأل ـ ١٧ ـ مسألة

  

مل يبلغ وإن غريمها يف يوم اجلمعة  إىل نافقني عدم العدول من اجلمعة واملحوطاأل ـ ١٧ ـ مسألة{

ليهما من اجلحد والتوحيد يوجب تقييد إيعدل أنه  ىت كوما وظيفة مؤكدة حنوذلك أل }النصف

 أو وكذلك سورة اجلمعة :)عليه السالم(  العدول بذلك، ويؤيد ذلك ما عن الدعائم قالأدلةات إطالق

سورة  إىل  قطعها ورجعأحد بقل هو اهللا أبدوإن  ،غريمهاإىل  يقطعهما سورة املنافقني يف اجلمعة ال

  .)١(سورة املنافقني أو اجلمعة

 مل يكن وجه للمنع عن العدول عنهما، قراءما يف اجلمعة مستحبة كما سيأيتن إ حيث: أقول

نه إظاهر ، مث الوجويب  الات، فاالحتياط يف املسألة استحبايبطالقوخرب الدعائم ليس حبجة يف مقابل اإل

جتاوز النصف لفحوى العدول من وإن  قرأها يف غري موضعها اذإخرى، أ إىل اامهحدإجيوز العدول من 

  .ليهماإاجلحد والتوحيد 

                                                

  . يف ذكر صفات الصالة١٦١ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(



٤١٦

  .بلغ النصفوإن  النوافل مطلقاً يف خرىأ إىل جيوز العدول من سورة ـ ١٨ ـ مسألة

  

 يينبغ ال }بلغ النصفوإن ا النوافل مطلق يف خرىأ إىل جيوز العدول من سورة ـ ١٨ ـ مسألة{

جيب على  الفإنه  ،بعض سورة وسورة جائزة يف النافلةوكان قراءة سورة  أن الشبهة يف هذا احلكم بعد

مهل كثري أوح ذلك ضلوأنه يتم ما قرأ، وك أن بلغ ما بعد نصف السورة نإ التوحيد أو من يقرأ اجلحد

 عنهما، ي النهاية والشهيد يف الذكرى على ما حك وقد صرح باجلواز الشيخ يف،من الفقهاء هذه املسألة

 حرمة أدلةحكام الفرائض، وانصراف أ ييرادهم احلكم يف طإصحاب من جهة ظاهر األ إىل بل نسب

، مانع عن التمسك ييكون ذلك على حنو الواجب الشرط أن  بضميمة استبعاد،الفرائض إىل العدول

 أن  ذكرنا فيهاا ذكرناه هنا حال بعض املسائل السابقة اليت وحال م، الروايات املانعة عن العدولإطالقب

 وحال الفريضة املعادة ، فحال النافلة املنذورة حاهلا قبل النذر،صلية منهمااملعيار على النافلة والفريضة األ

  .مل تكن معادة إذا هاحاهلا في



٤١٧

 بعض ينس إذا  كما،لتوحيداجلحد وا يف جيوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حىت ـ ١٩ ـ مسألة

  السورة

  

 يال ينبغ }اجلحد والتوحيد يف جيوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حىت ـ ١٨ ـ مسألة{

 ح الضرورات تبي ألن املستمسك وغريه، وذلك وتبعه، يف ذلك، وقد صرح به اجلواهرشكالاإل

  .عادة الصالةإ فال يقال ب)١(،دتعا الهو املنبسق من النص والفتوى، وحلديث نه ألاحملظورات، و

:  قال)عليه السالم( خيهأ بن جعفر، عن ي علما رواه ويدل عليه } بعض السورةينس إذا كما{

خطأها أقد أنه  مث يعلم ،غريها حىت خيتمها يف  ويأخذأسألته عن الرجل يفتتح سورة فيقرأ بعضها مث خيط

 جعكان مل يركع فلرين إ :)عليه السالم( د؟ قالكان قد ركع وسجوإن  افتتح ييرجع يف الذأنه هل له 

  .)٢(ركع فليمضوإن ب أحن إ

 عن رجل يقرأ يف املكتوبة نصف السورة مث )عليه السالم(  سألت العامل:)عليه السالم( يوالرضو

  )٣(.ال بأس به :)عليه السالم( يركع؟ قال أن خرى حىت يفرغ منها مث يذكر قبلينسى فيأخذ يف األ

سورة فليقرأ قل هو اهللا  يف من غلط:  قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيبمعاوية بن عمار، ورواية 

  )٤(. مث لريكعأحد

                                                

  .٤ حلصالة من قواطع ا١ الباب ١٢٤١ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح من القراءة٢٢ الباب ١٨٤ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٢(

  .٢٠ س١١ ص:فقه الرضا) ٣(

  .١ ح من القراءة يف الصالة٤٣ الباب ٧٨٣ ص٤ ج:الوسائل) ٤(



٤١٨

 ييقرأ سورة معينة يف صالته فنس أن من ذلك ما لو نذر و،كان هناك مانع آخر أو متامهاإو خاف فوت الوقت بأ

  .التوحيد أو كان ما شرع فيه اجلحد أو ،لنصفكان بعد بلوغ اوإن   الظاهر جواز العدولفإن ،قرأ غريهاو

  

 يف الرجل يقرأ يف املكتوبة بنصف السورة مث ينسى ،)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب بصري، عن أيبو

 هذه إطالق فإن ،)١( يضره يركع وال: يركع؟ قال أن خرى حىت يفرغ منها مث يذكر قبلأفيأخذ يف 

  .شمل سائر الضروراتالروايات يشمل املقام، بل مناطها ي

ما ذكرناه هنا ما تقدم من لزوم تقدمي  إىل باإلضافة ويدل عليه }متامهاإو خاف فوت الوقت بأ{

يقرأ سورة  أن من ذلك ما لو نذرو{  كالتقية وحنوها}خرآو كان هناك مانع أ{ الوقت على السورة

 كان بعد بلوغ النصفوإن دول جواز الع{  لدى املصنف} الظاهرفإنقرأ غريها  ويمعينة يف صالته فنس

متامها يوجب خمالفة النذر وخمالفة النذر حرام، إ  ألن وذلك}التوحيد أو كان ما شرع فيه اجلحد ما أو

يراد  )جواز العدول( فالالزم عليه فراراً من املخالفة العدول، وعليه يكون العدول واجباً، وقول املصنف

ذا تعمد عدم إ، وعلى هذا فيع، فال يراد به اجلواز االصطالح يف مقابل املن)اجلواز( به اللزوم، ولفظ

 حمرمة، كما تقدم مثله يف قراءة قراءةهذه ال أن العدول وقرأ بقية السورة كانت صالته باطلة، من جهة

متام، وذلك لتعارض  فيجوز كل من العدول واإلييريد باجلواز معناه االصطالح أن العزائم، وحيتمل

  وحرمة العدول فيتساقطان ويكون  حرمة احلنث يدليل

                                                

  .٢ ح من القراءة٢٢ الباب ١٨٣ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(



٤١٩

 يكون الشروع سورة يف غري )اجلواز( متاماً، وعلى كال التقديرين يف معىن إوأ صل اجلواز عدوالًاأل

يضا، أبه  بطال نقول هنا قلنا هناك باإلفإنمتام السورة عمداً بعد االلتفات، إ حال هاملنذورة عمداً حال

 أو شرع به عمداً اجلحد كان ما ذاإفيما  ،أيضاًالعدول نقول به هنا متام وقلنا هناك جبواز كل من اإلوإن 

  .مل يتجاوز النصف إذا جيوز العدول ذإكان غريمها فال دوران بني حرامني،  إذا ماأالتوحيد، 

جيعل  ذر النذ الإمتام وعدم جواز العدول، اإل هذا كله وجه كالم املصنف، لكن الظاهر وجوب

 ميكن  والنذر ال،دول عن السورتني وبعد جتاوز النصف يف سائر السور ليس جبائز العفإناحلرام جائزاً، 

 ي يف موردالّ، إداء غري جائزكان حال األ أو النذر غري جائز  سواء كان حال،جيعل غري اجلائز جائزاًأن 

 هذا يصوم يف أن نسانينذر اإل أن يصح كما الفإنه  ،امليقات ونذر الصوم يف السفر حرام قبلنذر اإل

 سواء علم حال ،الذى يصادف العيداآليت ينذر يف اليوم السبت  أن يصح  هو عيد، كذلك الياليوم الذ

تصوم كل مخيس،  أن تنذر أن يصح للمرأة غري املتزوجة الأنه مل يعلم، ولذا اخترنا  أم النذر باملصادفة

 ،كتاب احلج يف م يف ذلك بطل، وقد فصلنا الكالتزوجت ومل يرض الزوج بصومها أن اتفقن إفإنه 

  .فراجع

 بيده وجاء بالسورة مت السورة اليتأوإالّ ن، اواز القرجبومل نقل ، قراءة سورة معينة ذا نذرإوعليه ف

 وشرع يف غريها مث يفنس،  يقرأها اليتوىلاأل لكنه قصد يف النذر السورة ،قلنا جبواز القران أو نذورة،امل

يتعلق بترك   النذر ال ألنجحداً وتوحيداً ومل يتجاوز النصف، وذلكمل يكن وإن متام التفت جاز له اإل

  ومنه  يتعلق بترك الراجح، ذ النذر الإ ، بفعل السورة املنذورةإمناالسورة، و



٤٢٠

  .يقرأ سورة غري املنذورة أن حيق لهأنه يعلم 

 ييصلأن  نذر إذا صحت صالته، ومثل ذلكوإن نعم يف كلتا الصورتني يلزم عليه الكفارة للحنث 

جوحة حىت ميكن تعلق النذر رليست فرادى م ذإ صالته ليست باطلة، فإنمجاعة فصلى فرادى اختياراً، 

 الواجبة يأيت أن راد بالنذرأفيما لو ـ   لصالته مجاعةتدع جماالً صالته فرادى الن إ بتركها، لكن حيث

وكان صيامه هذا اليوم يذهب يصوم غداً،  أن  كان تركه اجلماعة حنثاً، ومثله ما لو نذر ـمجاعة

 تركه الصيام غداً إمنا للنذر، ويكون باطال، وال خالفاً  صومه هذا اليوم الفإنبقدرته على الصيام غداً، 

  املمتنع باالختيار الفإنسلبه قدرته كان باختياره، ن إ  حيث،حنث عمداً ألنه  للكفارةيكون موجباً

  . االختيارينايف



٤٢١

  تني من املغرب والعشاءاألولالصبح والركعتني  يف قراءةالرجال اجلهر بالجيب على  ـ ٢٠ ـ مسألة

  

تني من املغرب األولالصبح والركعتني  يف قراءةجيب على الرجال اجلهر بال ـ ٢٠ ـ مسألة{

 علمائنا، وعن اخلالف أكثر إىل على املشهور شهرة عظيمة، بل عن املنتهى والتذكرة نسبته }والعشاء

 املتأخرين يسكايف من استحبابه، واختاره طائفة من متأخر ملا عن السيد واإل عليه، خالفاًعمجاوالغنية اإل

 ،غري بعيدأنه وعن الكفاية  ـ كذا يف املستند ـ يردبيلليه كالم األإ ومييل ، املدارك والذخريةكصاحيب

  :هو املشهور وذلك جلملة من الروايات قرب ماخيلو عن قوة، واأل الأنه وعن البحار 

خفى أجهار فيه و اإليرجل جهر فيما ال ينبغ يف ،)عليه السالم(  جعفرعن أيبكصحيحة زرارة، 

 ،عادة وعليه اإل، فقد نقض صالته ذلك فعل معتمداًأي :)عليه السالم( خفاء فيه؟ فقال اإليينبغ فيما ال

  )١(. عليه وقد متت صالتهشيء فال ييدر ال أو ساهياً أو  فعل ذلك ناسياًفإن

 اجلهر يينبغ رجل جهر بالقراءة فيما ال: يضا، قلت لهأ )عليه السالم( خر، عنهمفهوم صحيحه اآلو

 فيه؟ قراءة اليينبغ  القراءة فيه وقرأ فيما اليخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي اإلينبغ خفى فيما ال أفيه لو

  .)٢( عليهشيء ساهيا فال أو  ذلك فعل ناسياأي :)عليه السالم( فقال

  ذكر العلة أنه  يف حديث )عليه السالم( ، عن الرضاذاناوما رواه فضل بن ش

                                                

  .١ ح من القراءة يف الصالة٢٦ الباب ٧٦٦ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح:املصدر) ٢(



٤٢٢

 يف ي هإمنا جيهر فيها الصلوات اليتن إ ،جلها جعل اجلهر يف بعض الصلوات دون بعضأ من اليت

 مل يرن إ ألنه  صلىييصل أن رادأ فإن ،هناك مجاعة أن جيهر فيها ليعلم املار أن وقات مظلمة فوجبأ

 يوقات مضيئة فهأ يف  مها بالنهارإمناجيهر فيهما   والصالتان اللتان ال،علم ذلك من جهة السماعمجاعة 

  .)١(السماع إىل حيتاج فيها من جهة الرؤية ال

 علة جيهر يف صالة يأل:  فقال)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألأنه ما رواه حممد بن عمران، و

جيهر  خرة وصالة الغداة، وسائر الصلوات الظهر والعصر المعة وصالة املغرب وصالة العشاء اآلجلا

ول صالة أالسماء كان  إىل  بهيسرأملا  )صلى اهللا عليه وآله(  النيبألن : فقال ـقال أن ىلـ إ فيهما

 )صلى اهللا عليه وآله( مر نبيهأ خلفه ويليه املالئكة تصلإضاف اهللا تعاىل أ ف،فرض عليه الظهر يوم اجلمعة

خيفى  أن مرهأاً من املالئكة وأحدليه إ مث فرض عليه العصر ومل يضف ، ليتبني هلم فضلهقراءةالجيهر بأن 

جهار وكذلك مره باألأليه املالئكة فإضاف أ مث فرض عليه املغرب و،أحده ءمل يكن ورا ألنه القراءة

اس فضله كما بني جهار ليبني للنخرة فلما كان قرب الفجر نزل ففرض اهللا عليه الفجر باإلوالعشاء اآل

  )٢(.للمالئكة فلهذه العلة جيهر فيها

 كما بين قبل ذلك حكم اجلماعة، ،ضافة املالئكة يف العصر بيان حكم االنفرادإلعل علة عدم : أقول

   مهية العشاءأضافة املالئكة يف العشاء لبيان إو

                                                

  .١ ح من القراءة يف الصالة٢٥ الباب ٧٦٣ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح٧٦٤ ص:املصدر) ٢(



٤٢٣

 علة امتداد: منها ـ  عللتكون هناك أن منافاة بني الأنه كما  ـ الناس إىل كذلك الصبح بالنسبةو

 من ابتداء ذلك،  أي)١(سرائيلإ جل ذلك كتبنا على بينأمن : كما قال تعاىل،  شرع فيهاالكيفية اليت

  .جهار يف كل صالة صالةعلة اإل: ومنها

. ذكر صالة الفجر موضع صالة اجلمعة وترك ذكر الغداةأنه  إالّ ، مثله)٢(ةويف خرب حممد بن محز

 يف شكال ظاهرة يف كون اجلهر وظيفة، واإلخباره األذ، وهيكون قصة املعراج مكرراً أن وال بعد يف

خفات يف الصلوات شبه باملناقشات اللفظية، ويؤيد املطلوب معهودية اجلهر واإلأداللة  أو بعضها سنداًً

ن صالة  ع)عليه السالم( األولاحلسن  أبا  سأليكثم القاضأحيىي بن  أن : الفقيهما رواهاملذكورات، 

 ألن :)عليه السالم(  جيهر يف صالة الليل؟ فقالإمنا من صالة النهار ووه والفجر مل جيهر فيها بالقراءة

)٣(.كان يغلس ا فقرا من الليل )صلى اهللا عليه وآله( النيب

ئمة ومجيع الصحابة واأل )صلى اهللا عليه وآله( يؤيده ما تواتر يف مداومة النيب كما يدل عليه أو

صلى اهللا عليه (  م، لقولهيخفات يف الظهر فالالزم التأس باجلهر يف هذه الصلوات واإل)عليهم السالم(

  )٤(.يصلأ يتموينأما ركوا صلّ :)وآله

  سئلة أيف حديث  )صلى اهللا عليه وآله( ، عن النيب)رمحه اهللا( ما رواه الصدوقو

                                                

  .٣٢اآلية : سورة املائدة) ١(

  .٢ من القراءة يف الصالة ذيل احلديث ٢٥ الباب ٧٦٤ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .١١ ح يف وصف الصالة٤٥ الباب ٢٠٣ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .٨ ح١٩٧ ص١ ج:العوايل) ٤(



٤٢٤

)١(. احلديث ثالث صلواتجهار يفواإل :)صلى اهللا عليه وآله( ، قولهياليهود

 وجهر يف ، كاهل الفجر يف مسجد بين)عليه السالم( عبد اهللا أبو نابصلى :  قاليوما رواه الكاهل

  )٢(.ةحداالسورتني وقنت قبل الركوع وسلم و

  )٣(.صالة النهار عجماء: قالأنه  )صلى اهللا عليه وآله( ومفهوم ما رواه الشهيد، عن النيب

سألته عن النساء هل عليهن اجلهر :  قال)عليه السالم( خيهأ علي بن جعفر، عن ما رواهشعار إبل و

تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما  إالّ أن ،ال :)عليه السالم( بالقراءة يف الفريضة والنافلة؟ قال

  )٤(.تسمع قراءا

اجب يف صالة املغرب جهار بالقراءة وواإل :)عليه السالم(  قال،رواية زرارةأيضاً ويدل عليه 

  )٥(.العشاء والفجر

يظهر ذلك   كما،خفاتيةإبعض الصلوات جهرية وبعضها  بأن  تشعربل وهناك متواتر الروايات اليت

  .حاديث الشيعة يف باب وجوب اجلهر على الرجل يف الصلوات الثالثأملن راجع جامع 

   يه موسىخأ بن جعفر عن ي فقد استدل بصحيح عل، القائل بعدم الوجوبماأ

                                                

  .٤ ح من القراءة٤ الباب ١٢١ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .٥ ح:املصدر) ٢(

  .٦ ح:املصدر) ٣(

  .٣ ح من القراءة يف الصالة٣١ الباب ٧٧٢ ص٤ ج:الوسائل) ٤(

  .٣ ح من كيفية الصالة٦ الباب ٥٥ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٥(



٤٢٥

جيهر؟  ال أن  من الفريضة ما جيهر فيه بالقراءة هل عليهي سألته عن الرجل يصل: قال)عليه السالم(

  . )١(شاء مل يفعلوإن شاء جهر ن إ :)عليه السالم( قال

 :ة باجلهر على االستحباب، كما استدلوا بقوله تعاىلمراآل وهذه الرواية توجب محل الروايات :قالوا

  .صالة عدم وجوب اجلهرأوب ،)٢(»بصالتك وال ختافت اوال جتهر «

  :الرواية ذات احتماالتن إ :األولويرد على 

ن إ شيءة، فاملعىن هل عليه ي مكسورة شرطنإ كما تقدم، وعليه هل، جيهر ال أن هل عليه :األول

 عىن الالم مثلحينئذ مب »على« و مفتوحة مصدرية، فاملعىن هل عليه عدم اجلهر،نا أو أن مل جيهر،

 إشكالعلى  ،)٣(»يقلدوه أن فللعوام« خر مثل مبعىن اآليأيت» الالم« و»على«  كال منفإن )سالم عليك(

ذ التقليد بنفسه غري جائز، إ، احلظريكون يف مقام دفع توهم  أن  الحتمال،كون الم للعوام مبعىن علىيف 

  .ل والتقليد اليوجب العلم فتأم، وبالذاتوالًأللزوم العلم 

  .نسخة املعترب يف  كما،جيهر ال أن هل له :الثاين

 وهذه ،مفتاح الكرامةوسناد وكشف اللثام  كما عن قرب اإل،جيهر أن هل عليه :الثالث

   سقاط الرواية عن احلجيةإاالحتماالت واالضطرابات توجب 

                                                

  .٦ ح من القراءة يف الصالة٢٥ الباب ٧٦٥ ص٤ ج:سائلوال) ١(

  .١١٠اآلية : سورة اإلسراء) ٢(

  .٢٠ ح من أبواب صفات القاضي١٠ الباب ٩٤ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(



٤٢٦

  . مذهب العامةلكذالشذوذ واحتمال التقية فيها لكون  إىل ها، مضافاًييبقى جمال لالعتماد علال 

 اجلهر أدلةتقيد بف ،خفاء املفرطط وعدم اإلراملراد عدم العلو املف أن ية فالظاهر منهاوأما اآل

  .راجعفالروايات مبا ذكرناه  يف ية املباركةرت اآلسوقد ف ،خفاتواإل

جلهر يف قراءة الصلوات اصل فهو منقطع بالدليل فال جمال له، هذا كله دليل على وجوب وأما األ

 :دل عليه ما تقدم من خرب حممد بن محرانفيذكار منها، لثالث، وأما عدم وجوب اجلهر يف بقية األا

جيهر بالقراءة أن فأمر نبيه.  

 يورواية عل. وجهر يف السورتني: ي ورواية الكاهل،»مل جيهر فيها بالقراءة« :كثمأوخرب حيىي بن 

 وغريها من الروايات الواردة يف صالة ،»القراءةبهار جاإل« :ورواية زرارة ،»اجلهر بالقراءة« :بن جعفر

القراءة على حنو  يف  هوإمناجهار ا اشتملت على كون اإلفإ ،وم اجلمعةياجلماعة وصالة اجلمعة وصالة 

 بن يصحيحة علأيضاً ذكار من الواضحات،كما يدل عليه جهار يف سائر األعدم لزوم اإلن إ ظاهره

لسجود والقنوت ا سألته عن التشهد والقول يف الركوع و)عليه السالم(  احلسن موسىعن أيبيقطني، 

  .)١(شاء مل جيهروإن  ،شاء جهر بهن إ :)عليه السالم( جيهر به؟ قال أن للرجل

سألته عن الرجل هل :  قال)عليه السالم(  عن أخيه موسى:)عليه السالم(  بن جعفريوصحيحة عل

  لركوع والسجودجيهر بالتشهد والقول يف ا أن يصلح له

                                                

  .١ ح من القنوت٢٠ الباب ٩١٧ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٤٢٧

  صالة اجلمعة يف ما فيه فيستحب اجلهرأ و،غري يوم اجلمعة يف الظهر والعصر يف خفاتوجيب اإل

  

املذكورات  أن والظاهر منهما. )١(شاء مل جيهروإن شاء جهر ن إ :)عليه السالم( والقنوت؟ قال

 األولبالغ وإن ه وغريمها، عالم كاحلدائق ومصباح الفقيمن باب املثال، وقد اعترف بذلك مجلة من األ

وجه هلا بعد ورود الدليل بلزوم اجلهر يف القراءة  خريتني بذلك، لكنه الحلق القراءة والتسبيح يف األأف

  .خفات يف التسبيحواإل

عدم جواز اجلهر يف  ائررقراءة على املشهور، وعن السل يف ا}العصروالظهر  يف خفاتوجيب اإل{

 عليه، مجاع علمائنا، وعن اخلالف والغنية اإلأكثر إىل  والتذكرة نسبتهنتهى وعن امل، خالفالخفاتية باإل

 :ورواية حممد، )٢(»جيهر فيهما والصالتان اللتان ال«: وذلك جلملة من الروايات املتقدمة، كرواية الفضل

  .ىل غري ذلك إ،)٣(»جيهر فيهما الظهر والعصر ال«

 وال خالف يف أصل إشكال بال }يف صالة اجلمعة وأما فيه فيستحب اجلهر ،يف غري يوم اجلمعة{

حكام والذكرى والبيان وقواعد الشهيد والتنقيح اجلهر، بل عن املعترب والقواعد والتذكرة واية األ

  . منها الصحاح وغريها عليه، ويدل عليه متواتر الروايات اليتمجاعوجامع املقاصد وغريها اإل

  وليقعد قعدة بني  :)عليه السالم( مثل ما رواه عمر بن يزيد، عن الصادق

                                                

  .٢ ح٩١٨ ص:املصدر) ١(

  .١ ح من القراءة يف الصالة٢٥ الباب ٧٦٣ ص:املصدر) ٢(

  .٢ ح٧٦٤ ص:املصدر) ٣(



٤٢٨

  )١(.اخلطبتني وجيهر بالقراءة

 يوم اجلمعة وقد سبقك بركعة مامدركت اإلأإذا  : قال)عليه السالم(، عنه يما رواه العزومو

  )٢(.خرى واجهر فيهاأليها ركعة إفأضف 

هر يوم اجلمعة كيف  عن صالة الظ)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قالن اوما رواه حممد بن مرو

  )٣(.السفر ركعتني والقراءة فيها جهراً يف تصليها :)عليه السالم( نصليها يف السفر؟ فقال

  )٤(.والقراءة فيها باجلهر :)عليه السالم(  قال،)عليه السالم( وما رواه زرارة، عن الباقر

  .)٥( منهاوىلاألركعة وجيهر بالقراءة ويقنت يف ال :)عليه السالم( وما رواه ابن يزيد، قال

   )٦(.فصلى اجلمعة ركعتني وجيهر بالقراءة: ما رواه الدعائمو

 وال يوجب صرفها عن ،غريها من الروايات، وهذه الروايات كما تراها ظاهرة يف الوجوبإىل 

  :أمور الإظاهرها 

  .يقاوم الدليل النه إ : وفيه،صلاأل: األول

                                                

  .٢ ح من صالة اجلمعة١٠لباب  ا٧١ ص٦ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .٥ ح٢٧ الباب ١٤١ ص:املصدر) ٢(

  .٧ ح٢٤ الباب ١٢٦ ص:املصدر) ٣(

  .٢ ح٤ الباب ٥٨ ص:املصدر) ٤(

  .٢ ذيل احلديث١٠ الباب ٧٠ ص:املصدر) ٥(

  . يف ذكر صالة اجلمعة١٨٣ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٦(



٤٢٩

:  ـ بعد ذكر مجلة من الروايات ـ ب، قال يف املستمسك على االستحبامجاعادعاء اإل: الثاين

هم إمجاعانعقاد ن إ :وفيه. )١(. املدعى يف كالم اجلماعة، انتهىمجاعاحملمولة على االستحباب بقرينة اإل

خرون قالوا بالندب، وهذا غري آنعم احملقق و . بل ظاهر مجاعة منهم الوجوب،على االستحباب حمل منع

  . على الندبمجاعاإل

  . ما تقدم: وفيه،)٢(»وال جتهر بصالتك وال ختافت ا« :قوله تعاىل: الثالث

:  قال)عليه السالم( بيهأ عن ،)عليه السالم( سناده عن جعفر بن حممدإرواية اجلعفريات ب: الرابع

 اجهروا بالقراءة يف صالة اجلمعةا سنةفإ)ليس نصاً يف االستحباب حىت » السنة« لفظن إ :وفيه. )٣

 يلوجوب كما تستعمل يف الندب فهايرفع اليد به عن ظاهر الروايات املتقدمة، بل السنة تستعمل يف 

  . جمملةاألمرقها ظاهر بخصوصاً يف املقام حيث س

كما عن املدارك  ـ ول املسألةأ املتقدمة يف )٤( بن جعفرياالستدالل بصحيحة عل: اخلامس

 راب الرواية مما يسقطها عن االستدالل، وعليه فالالزمتقدم من اضط ما: وفيه ـ االستدالل ا هنا

 فال ريب أقوىمل يكن ن إ فالقول بوجوب اجلهر فيها: وامر، ولذا قال الفقيه اهلمداينبظواهر األ ذاألخ

  )٥(.ة بالوجوبمراآل ـ أي يشكل رفع اليد عن ظاهر النصوص: وقال يف املستمسك. أحوطأنه 

                                                

  .٢٠٢ ص٦ ج:املستمسك) ١(

  .١١٠اآلية : سراءسورة اإل) ٢(

  .٤٣ ص:اجلعفريات) ٣(

  .٦ ح من القراءة يف الصالة٢٥ الباب ٧٦٥ ص٤ ج:الوسائل) ٤(

  .٢٠٣ ص٦ ج:املستمسك) ٥(



٤٣٠

  قوىعلى األأيضاً الظهر  يف بل

  

  : ويدل عليه مجلة من الروايات،، بل املشهورشهربل هو األ }قوىعلى األأيضاً الظهر  يف بل{

جيهر أربع ركعات أ اجلمعة يعن الرجل يصل) عليه السالم(عبد اهللا  أبو سئل:  قالكصحيحة احلليب

  .)١(الثانية يف نعم والقنوت: )عليه السالم( فيها بالقراءة؟ قال

  عن القراءة يف اجلمعة)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال)عليه السالم( خرى عنه األتهوصحيح

اقرأ سورة اجلمعة واملنافقني : وقال. نعم: )عليه السالم( جهر بالقراءة؟ فقالأربعاً أ يصليت وحدإذا 

  )٢(.يف يوم اجلمعة

 السفر صالة اجلمعة مجاعة صلوا يف:  قال لنا)عليه السالم(  عبد اهللاعن أيبوخرب حممد بن مسلم، 

 :)عليه السالم( ينكر علينا اجلهر ا يف السفر؟ فقالنه  إ:، فقلتءةابغري خطبة واجهروا بالقر

اجهروا.)٣(  

 عن صالة ظهر يوم اجلمعة كيف )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قالن اووخرب حممد بن مر

  )٤(. والقراءة فيها جهرتصليها يف السفر ركعتني: نصليها يف السفر؟ فقال

وقت الظهر يوم اجلمعة حني تزول  :)عليه السالم(  قال،)عليه السالم( ما رواه زرارة عن الباقرو

  كان  إذا تنياألولالشمس ولتجهر بالقراءة يف الركعتني 

                                                

  .١ ح من صالة اجلمعة٢٤ الباب ١٢٥ ص٦ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .٤ ح:املصدر) ٢(

  .٦ ح من صالة اجلمعة٢٥ الباب ١٢٦ ص٦ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٣(

  .٧ ح:املصدر) ٤(



٤٣١

ربع ركعات جيهر، وكان أصلى اجلمعة  إذا الرجل :)عليه السالم( وقال الباقر. وحده ويقنت

  )١(.ول ما صلى يف السماء صالة الظهر يوم اجلمعة جهر اأ )صلى اهللا عليه وآله(  اهللارسول

: ربعاً؟ فقالأ يصليت وحد إذا  عن القنوت يوم اجلمعة)عليه السالم(سألت العامل : يوالرضو

نعم يف الركعة الثانية خلف القراءةعليه السالم( بالقراءة؟ فقالأجهر فيهما : ، فقلت(: نعم. إىل 

  .غريها من الروايات

 يتعني محلها إمنا بل يف مصباح الفقيه ،لكن هذه الروايات حممولة على االستحباب للشهرة العظيمة

  :ض الرواياتع ولب،أحدعلى االستحباب لعدم معروفية القول بالوجوب عن 

عليه ( فقال عن اجلماعة يوم اجلمعة يف السفر؟ )عليه السالم( عبد اهللا أبا كصحيح مجيل، سألت

 إذا  جيهرإمنا فيها بالقراءة مام وال جيهر اإل،يصنعون كما يصنعون يف غري يوم اجلمعة يف الظهر :)السالم

  )٢(.كانت خطبة

 :)عليه السالم(  عن صالة اجلمعة يف السفر؟ فقال)عليه السالم(سألته : وصحيح ابن مسلم قال

كانت خطبة إذا  جيهرإمنا ،فيها بالقراءة مامجيهر اإل  وال،تصنعون كما تصنعون يف الظهر.)٣(   

 يف مقام توهم ي ألنه عدم تأكد االستحباب ـ بقرينة الروايات السابقة ـ يوظاهر النه

  :خرأالوجوب، ويف املسألة أقوال 

                                                

  .٣ ح١٢٥ ص:املصدر) ١(

  .٨ ح يف صالة اجلمعة٢٥ الباب ١٢٦ ص٦ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٢(

  .١٠ ح من صالة اجلمعة٢٥ الباب ١٢٦ ص٦ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٣(



٤٣٢

يصار  التقية الن إ : على التقية، وفيهي النهأخبار السابقة ومحل خباروجوب اجلهر لظاهر األ: األول

 ما ذكرناه، بل الشيخ الذي محل اخلربين على  واجلمع الداليل، العريفبعد تعذر اجلمع الداليل إالّ ليهاإ

معروفية ن إ : تأكد االستحباب يف الظهر، ولذا قال الفقيه اهلمداينييكون املراد نف أن وحيتمل: التقية قال

من غري نقل خالف فيه، بل نقل خفات بني املسلمني واشتهار القول بعدم وجوب اجلهر بني العلماء اإل

فالقول بالوجوب مطلقا : قول املستمسك أن  ومنه يعلم، على عدم وجوبهي عليه دليل قطعمجاعاإل

  .حمل منع ،)١(أقوىمل يكون ن إ أحوط

ن إ :خفات املعتضدة باخلربين، وفيهدريس ملطلقات اإلإعن ابن  خفات، كماوجوب اإل: الثاين

:  يف تعليقتهيقول السيد الربوجرد أن لروايات الناصة على اجلهر، ومنه يعلمحمل هلا بعد ا املطلقات ال

  .خفات فيها، ممنوع اإلحوطاأل

 خيهأ وغريه فال جيهر، خلرب ابن جعفر، عن ، فيجهرمامقول السيد املرتضى بالتفصيل بني اإل: الثالث

 إالّ ال جيهر: )عليه السالم(  عن رجل صلى العيدين وحده واجلمعة هل جيهر فيهما؟ قال)عليه السالم(

 ي ورواية زرارة والرضو بقرينة صحيحة احلليب،حممول على عدم تأكد االستحبابنه إ :وفيه. )٢(ماماإل

  .املتقدمات

                                                

  .٢٠٤ ص٦ ج:املستمسك) ١(

  .١٠ ح من صالة اجلمعة٢٥ الباب ١٢٦ ص٦ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٢(



٤٣٣

  

  توياتاحمل

  

  فصل

  قامة واإلاألذانيف مستحبات 

  ٤٣ ـ ٧

  ٢٣...............................القول في السجود والقعود ـ ١مسألة 

  ٢٥............قول الشهادتینما یستحب لمن سمع المؤذن ی ـ ٢مسألة 

  ٢٦.......................................مواصفات المؤذن ـ ٣مسألة 

  ٢٩........................قامة واإلاألذانأحكام أقسام ترك  ـ ٤مسألة 

  ٣٤................................األذانتعمد االكتفاء في  ـ ٥مسألة 

  ٣٥...........قامة واإلاألذانصدور واقع التكلیف في خالل  ـ ٦مسألة 

  ٣٧.......................اإمام لو كان المؤذن األذاناعادة  ـ ٧مسألة 

  ٣٨.....................األذانقامة أو إلثناء اأث أحدما لو  ـ ٨مسألة 

  ٣٩.............عالم اإلأذان الصالة وأذانة على األجرخذ أ ـ ٩مسألة 

  ٤٣................................عالم اإلأذاناللحن في  ـ ١٠مسألة 

  فصل

  يف شرائط قبول الصالة، وموانع قبول الصالة

  ٦٢ ـ ٤٥



٤٣٤

  يف واجبات الصالة فصل

  ٦٤ ـ ٦٣

  

  يف النية فصل

  ١٥٤ ـ ٦٥

  ٧٢..........................وجوب تعیین العمل عند التعدد ـ ١مسألة 

  ٧٦........داء والقضاء والقصر والتمامعدم وجوب قصد األ ـ ٢مسألة 

  ٧٩..................التمام وبالعكس إلى العدول من القصر ـ ٣مسألة 

  ٨٢...........عدم وجوب تصور الصالة تفصیال، حین النیة ـ ٤مسألة 

  ٨٣...............عدم منافاة نیة الوجوب للصلوات المندوبة ـ ٥مسألة 

  ٨٥............................................التلفظ بالنیة ـ ٦مسألة 

  ٨٦................................یعرف الصالةنیة من ال  ـ ٧مسألة 

  ٨٧.............اشتراط الخلوص عن الریاء في نیة العبادات ـ ٨مسألة 

  ١٠٢.......................الریاء المتأخر عن العمل العبادي ـ ٩مسألة 

  ١٠٥.........العجب المتأخر عن العمل العبادي والمقارن له ـ ١٠مسألة 

  ١٠٨.....................أحكام أقسام الضمائم، غیر الریاء ـ ١١مسألة 

  ١١٣....نیة بعض أجزاء الصالةأحكام أقسام األزدواجیة في  ـ ١٢مسألة 

  ١١٦.............صد الجزئیةقعالم الغیر بلو رفع صوته إل ـ ١٣مسألة 

  ١١٨............................................وقت النیة ـ ١٤مسألة 

  ١٢٠.........................................استدامة النیة ـ ١٥مسألة 

  ١٢٢......................القاطع أو أحكام أقسام نیة القطع ـ ١٦مسألة 

  ١٢٦.......................اللسان القلب أو لو سبق الخیال ـ ١٧مسألة 



٤٣٥

  ١٢٧....هنذ، مع ارتكاز النیة في اليالخطأ في تعیین المنو ـ ١٨مسألة 

  ١٢٩........بین الظهر والعصرالحاضرة الشك في الصالة  ـ ١٩مسألة 

  ١٣٣...............أخرى إلى  من صالةلموارد جواز العدو ـ ٢٠مسألة 

  ١٤١.............الحاضرة إلى عدم جواز العدول من الفائتة ـ ٢١مسألة 

  ١٤٢..................العدول غیر الجائز، مبطل للصالتین ـ ٢٢مسألة 

  ١٤٣........عدل في موضع عدم العدول إذا الصالةبطالن  ـ ٢٣مسألة 

  ١٤٤.........................جائزالمسألة في العدول غیر  ـ ٢٤مسألة 

  ١٤٥....................................الخطأ في التطبیق ـ ٢٥مسألة 

  ١٤٦.........................................ترامي العدول ـ ٢٦مسألة 

  ١٤٨.....................................العدول بعد الفراغ ـ ٢٧مسألة 

  ١٤٩....................................كفایة النیة للعدول ـ ٢٨مسألة 

  ١٥٠.........لصالةتمام في أثناء ااإل أو القصر إلى العدول ـ ٢٩مسألة 

  ١٥٢.....................ما لو قصد الصالة عما في الذمة ـ ٣٠مسألة 

  ١٥٣.....................ما ال یعتبر فیه قصد العدد المعین ـ ٣١مسألة 

  حراميف تكبرية اإل فصل

  ٢١٨ ـ ١٥٥

  ١٦٨.............................هللا أكبر: التغییر في صیغة ـ ١مسألة 

  ١٦٩......................التغییر في صیغة هللا أكبر تحریكا ـ ٢مسألة 

  ١٧٠....................................هللا أكبر: كیفیة لفظ ـ ٣مسألة 

  ١٧١................حراموجوب القیام واالستقرار في تكبیرة اإل ـ ٤مسألة 

  ١٧٣...............................ما یعتبر في صدق التلفظ ـ ٥مسألة 

  ١٧٧.............................حراممن ال یعرف تكبیرة اإل ـ ٦مسألة 



٤٣٦

  ١٨١....................حرام بالنسبة لألخرسكیفیة تكبیرة اإل ـ ٧مسألة 

  ١٨٤.................................حكم التكبیرات المندوبة ـ ٨مسألة 

  ١٨٥..............................ترك التعلم في سعة الوقت ـ ٩مسألة 

  ١٨٧...................................التكبیرات االفتتاحیة ـ ١٠مسألة 

  ٢٠٠............................حرامطریقة تعیین تكبیرة اإل ـ ١١مسألة 

  تیان بالتكبیراتالطریقة الفضلى في كیفیة اإل ـ ١٢مسألة 

  ٢٠٢...........................................................االفتتاحییة

  ٢٠٦.................مامحرام لإلاستحباب الجهر بتكبیرة اإل ـ ١٣مسألة 

  ٢٠٧................اآلداب المرافقة للتكبیر، واجبا ومستحبا ـ ١٤مسألة 

  ٢١٥.............................كفایة مطلق الرفع للتكبیر ـ ١٥مسألة 

  ٢١٧.........................حرامصور الشك في تكبیرة اإل ـ ١٦مسألة 

  

  يف القيام فصل

  ٣٣٠ ـ ٢١٩

  ٢١٩.......................................................أقسام القیام

  ٢٢٨.........................حراموجوب القیام حال تكبیرة اإل ـ ١مسألة 

  ٢٣٠..............واجب أو القیام حال القراءة والتسبیح، شرط ـ ٢مسألة 

  ٢٣٣............... مستحبا حال القنوتالمراد من كون القیام ـ ٣مسألة 

  ٢٣٥..............................لو نسي القیام حال القراءة ـ ٤مسألة 

  ٢٣٦.......................لو نسي القراءة وتذكر بعد الركوع ـ ٥مسألة 

  ٢٣٧.......................................صور زیادة القیام ـ ٦مسألة 

  ٢٤٠...................................صور الشك في القیام ـ ٧مسألة 

  ٢٤٠............................................شرائط القیام ـ ٨مسألة 



٤٣٧

  ٢٥٤.........................................انتصاب العنق ـ ٩مسألة 

  ٢٥٥...ك االنتصاب، واالستقرار ناسیاصحة الصالة عند تر ـ ١٠مسألة 

  ٢٥٧.......................عدم تسویة الرجلین في االعتماد ـ ١١مسألة 

  ٢٥٨............عدم الفرق بین االعتماد على الحائط وغیره ـ ١٢مسألة 

  ٢٦٠............ا یعتمد علیه عند االضطرارء موجوب شرا ـ ١٣مسألة 

  ٢٦١..................تقدم القیام االضطراري على الجلوس ـ ١٤مسألة 

  ٢٦٧.....................لقیام والركوع والسجودبدال اأتدرج  ـ ١٥مسألة 

  ٢٨٦................أصال أو عدم التمكن من الركوع قائما، ـ ١٦مسألة 

  جالسا مع  أو الدوران بین الصالة قائما مومیا، ـ ١٧مسألة 

  ٢٨٩...............................................................الركوع

  ٢٩٣..............جالسا أو الدوران بین الصالة قائما ماشیا ـ ١٨مسألة 

  ٢٩٦..........................التمكن من القیام حال الركوع ـ ١٩مسألة 

  ٢٩٧...................مكن من القیام في بعض الركعاتالت ـ ٢٠مسألة 

  ٣٠٠................راكبا أو  بین الصالة ماشیااألمردوران  ـ ٢١مسألة 

  ٣٠١..............وجوب التأخیر في حال الظن في التمكن ـ ٢٢مسألة 

  ٣٠٣...................التمكن مع القیام مع وجود مانع عنه ـ ٢٣مسألة 

  ٣٠٤..................القیام أو الدوران بین مراعاة االستقبال ـ ٢٤مسألة 

  ٣٠٥................لعجز في أثناء الصالة عن القیامتجدد ا ـ ٢٥مسألة 

  ٣٠٧................تجدد القدرة في أثناء الصالة على القیام ـ ٢٦مسألة 

  ٣٠٩...................ثناء الصالةأصور تجدد العجز في  ـ ٢٧مسألة 

  ٣١١.......................لو ركع قائما ثم عجز عن القیام ـ ٢٨مسألة 

  ٣١٢............ذكارهاأوجوب االستقرار في أفعال الصالة و ـ ٢٩مسألة 



٤٣٨

  ٣١٦....................... یقدر على السجودسجود من ال ـ ٣٠مسألة 

  ٣١٧..............نحاء الجلوسأتخییر المصلي جالسا بین  ـ ٣١مسألة 

  ٣٢٧.......................................مستحبات القیام ـ ٣٢مسألة 

  ٤٣٤ ـ ٣٣١   يف القراءة فصل

  ٣٥٠.........................................عدم كون القراءة ركنا ـ ١مسألة 

  ٣٥٤................................عدم جواز قراءة السور الطوال ـ ٢مسألة 

  ٣٥٩...............یضةى سور العزائم في الفرحدإعدم جواز قراءة  ـ ٣مسالة 

  ٣٧٢.........................نسیانا أو ما لو قرأ سورة العزیمة عمدا ـ ٤مسألة 

  ٣٧٣...........................عدم وجوب قراءة السورة في النوافل ـ ٥مسألة 

  ٣٧٦.................................جواز قراءة العزائم في النوافل ـ ٦مسألة 

  ٣٧٨.............................................سور العزائم أربع ـ ٧مسألة 

  ٣٨٠.....................................البسملة جزء من كل سورة ـ ٨مسألة 

  ٣٨٣..............والضحى وألم نشرحیالف، اتحاد سورتي الفیل وإل ـ ٩مسألة 

  ٣٨٨...................ةأحد من سورة في ركعة وأكثرجواز قراءة  ـ ١٠مسألة 

  ٣٩٥...................عدم وجوب تعیین السورة قبل الشروع فیها ـ ١١مسألة 

  ٣٩٨..........................رادأعادة البسملة ألي سورة إوجوب  ـ ١٢مسألة 

  ٤٠٠..........................صور البسملة من غیر تعیین سورة ـ ١٣مسألة 

  ٤٠١..............................سیهالو عین البسملة لسورة ثم ن ـ ١٤مسألة 

  ٤٠٢............لغیرها أو الشك أثناء السورة في تعیین البسملة لها ـ ١٥مسألة 

  ٤٠٣...........................خرى اختیاراأ إلى العدول من سورة ـ ١٦مسألة 

  ٤١٥...........عدم العدول من الجمعة والمنافقین في یوم الجمعة ـ ١٧مسألة 

  ٤١٦...........أخرى في النوافل مطلقا إلى جواز العدول من سورة ـ ١٨مسألة 

  ٤١٧...............مع الضرورةأخرى  إلى ز العدول من سورةجوا ـ ١٩مسألة 

  ٤٢١...خفاتموارد وجوب الجهر بالقراءة على الرجال، ووجوب اإل ـ ٢٠مسألة 




