
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 

  الثاين والعشروناجلزء 



٢



٣

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  مد احلسيين الشريازيالسيد حم

  دام ظله

  

  

  

  الصالةكتاب 

  السادساجلزء 

  

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٨

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  حارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناين الفرنسي: العنوان

  



٥

  

  

  

  ةالصالكتاب 

  السادساجلزء 



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

للتوفيق ألداء  أو ،ابقاتذكرمها مما كان س أو دفع نقمة أو لتجدد نعمة يستحب السجود للشكر ـ ٢١ـ مسألة 

. فعل خري ولو مثل الصلح بني اثنني أو نافلة أو فريضة

  

 ـ يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرمها مما كان سابقاً، ٢١مسألة ـ {

وكذا يستحب لبشارة وللتوفيق } أو للتوفيق ألداء فريضة أو نافلة أو فعل خري ولو مثل الصلح بني اثنني

  :رك معصية أو ترك مكروه أو ما أشبه ذلك، ويدل على ذلك يف اجلملة اإلمجاعات ومتواتر الرواياتبت

من سجد سجدة : أنه قال) عليه السالم(كصحيحة عبد الرمحن بن احلجاج، عن أيب عبد اهللا 

ويف بعض : )١(الشكر لنعمة وهو متوضئ كتب اهللا له ا عشر صلوات وحما عنه عشر خطايا عظام

  .»النعمة«لنسخ بإسقاط لفظ ا

أميا مؤمن سجد سجدة الشكر لنعمة يف ): عليه السالم(قال أبو عبد اهللا : وخرب ذريح احملاريب قال

  .)٢(غري صالة كتب اهللا ا عشر حسنات وحما عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات يف اجلنان

إن رسول اهللا كان يف سفر يسري :  قال)عليه السالم(وموثقة عبد اهللا بن مسكان، عن أيب عبد اهللا 

يا رسول اهللا إنا رأيناك صنعت شيئاً مل : على ناقة له إذ نزل فسجد مخس سجدات، فلما ركب قالوا

نعم استقبلين جربئيل فبشرين ببشارات من اهللا عز وجل فسجدت هللا شكراً لكل بشرى : تصنعه؟ فقال

  .)٣(سجدة

                                                

  .١ من أبواب سجديت الشكر ح١ الباب  ـ١٠٧٠ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٧ من أبواب سجديت الشكر ح٧ ـ الباب ١٠٨٢ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .١ من أبواب سجديت الشكر ح٧ ـ الباب ١٠٨٠ ص٤ج: الوسائل) ٣(



٨

يكفي يف هذا و،  صاحل بني اثنني أتى بسجدة الشكرإذا كان  أنه)المعليهم الس(فقد روي عن بعض األئمة 

  ،السجود جمرد وضع اجلبهة مع النية

  

) صلى اهللا عليه وآله وسلم(بينا رسول اهللا : قال) عليه السالم(وخرب أيب بصري، عن أيب عبد اهللا 

داً فأطال يف سجوده مث يسري مع بعض أصحابه يف بعض طرق املدينة إذ ثىن رجله عن دابته مث خر ساج

يا رسول اهللا رأيناك ثنيت رجلك عن دابتك مث سجدت : رفع رأسه فعاد مث ركب، فقال له أصحابه

أتاىن فأقرأين السالم من ) عليه السالم(إن جربئيل ): صلى اهللا عليه وآله وسلم(فأطلت السجود؟ فقال 

ال مملوك فأعتقه فأحببت أن أشكر ريب عز ريب وبشرين أنه مل خيزين يف أميت فلم يكن مال فاتصدق به و

  .إىل غريها من الروايات الكثرية. )١(وجل

فعن } أنه كان إذا صاحل بني اثنني أتى بسجدة الشكر) عليهم السالم(فقد روي عن بعض األئمة {

هللا ما ذكر نعمة ا) عليهما السالم(إن أيب علي بن احلسني : قال) عليه السالم(كتاب العلل، عن الباقر 

عليه إالّ سجد، وال قرأ آية من كتاب اهللا عزوجل فيها سجود إالّ سجد وال رفع اهللا عنه سوًء خيشاه أو 

كيد كائد إالّ سجد، وال فرغ من صالة مفروضة إالّ سجد، وال وفق إلصالح بني اثنني إالّ سجد، 

  .)٢(وكان أثر السجود يف مجيع مواضع سجوده فسمى السجاد لذلك

ألنه بدونه ال يسمى سجوداً، وسيأيت الكالم يف وضع } ذا السجود جمرد وضع اجلبهةويكفى يف ه{

  .)٣(ألنه عبادة فال يتحقق بدوا، فإن األعمال بالنيات} مع النية{اخلد 

                                                

  .٦ ـ الس السادس والسبعون ح٤١١ص: أمايل الصدوق) ١(

  .١ من اجلزء األول ح١٦٦ ـ الباب ٢٣٢ص: علل الشرائع) ٢(

  .١٠ من أبواب مقدمة العبادات ح٥ الباب٣٤ ص١ج:  الوسائل)٣(



٩

 »اً شكرشكراً« أو » هللاشكراً« :يقول أن  وإن كان يستحب، وال يشترط فيه الذكر،نعم يعترب فيه إباحة املكان

  .أيضاً ويكفي مرة واحدة ،ثالث مرات أو ، مائة مرة»واً عفعفواً«و

  

ملا تقدم يف سجود التالوة، وكذلك إباحة اللباس الذي يكون } نعم يعترب فيه إباحة املكان{

  .إلطالق أدلته} وال يشترط فيه الذكر{السجود تصرفاً فيه 

مائة مرة، أو ثالث » عفواً عفواً«و» شكراً شكراً«أو » شكراً هللا«: وإن كان يستحب أن يقول{

) عليه السالم(مث يصلي ـ أي الرضا : ، ففي رواية ابن أيب الضحاك}مرات، ويكفى مرة واحدة أيضاً

ـ الظهر فإذا سلم سبح اهللا ومحده وكربه وهلّله ما شاء اهللا، مث سجد سجدة الشكر يقول فيها مائة 

  .)١(شكراً هللا

) عليهما السالم(تبت إىل أيب احلسن موسى بن جعفر ك: ويف رواية سليمان بن حفص املروزي قال

  .)٢(قل يف سجدة الشكر مائة مرة شكراً شكراً وإن شئت عفواً عفواً: يف سجدة الشكر، فكتب إيلّ

الثاين يف الرواية للتاكيد، ال أنه مائة مرة يقول » شكراً«، وذكر »شكراً«والظاهر أن املراد مائة مرة 

  .»عفواً«مأيت شكر، وكذلك بالنسبة إىل حىت يكون » شكراً شكراً«

السجدة بعد الفريضة شكراً هللا تعاىل : قال) عليه السالم(ويف رواية العلل والعيون، عن الرضا 

شكراً هللا شكراً هللا : ذكره على ما وفق له العبد من أداء فرائضه، وأدىن ما جيزى فيها من القول أن يقال

  ىن قوله شكراً هللا؟فما مع: شكراً هللا ثالث مرات، قلت

                                                

  .٢٤ من أبواب أعداد القرائض ح١٣ ـ الباب ٣٩ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٢ من أبواب سجديت الشكر ح٦ ـ الباب ١٠٧٩ ص٤ج: الوسائل) ٢(



١٠

 أو اجلبينني أو  ويتحقق التعدد بالفصل بينهما بتعفري اخلدين، ويستحب مرتان،وجيوز االقتصار على سجدة واحدة

  ، مثَّ وضع اجلبهة ثانياً،ا على األيسرم لألمين منهاجلميع مقدماً

  

] فرائضه[ء فرضه قال يقول هذه السجدة مين شكراً هللا عز وجل على ما وفقين له من خدمته وأدا

، وأما املرة )١(والشكر موجب للزيادة فإن كان يف الصالة تقصري مل تتم بالنوافل مت ذه السجدة

  .الواحدة فألطالقات أدلة سجدة الشكر

بأن يرفع رأسه مث يضعه ثانياً } ويستحب مرتان{لإلطالق } وجيوز االقتصار على سجدة واحدة{

ويتحقق التعدد بالفصل بينهما بتعفري اخلدين أو اجلبينني أو {لس وإن مل يرفع باقي مساجده ومل جي

} مقدماً لألمين منهما على األيسر مث وضع اجلبهة ثانيا{بأن يعفر اخلد واجلبني وذلك أفضل } اجلميع

  .)٢(وال تدع التعفري وال سجدة الشكر يف سفر وال حضر): عليه السالم(ففي الرضوي 

كان موسى بن عمران : يقول) عليه السالم(مسعت أبا عبد اهللا : قالويف رواية إسحاق بن عمار 

  .)٣(إذا صلى مل ينفتل حىت يلصق خده األمين باألرض وخده األيسر باألرض) عليه السالم(

) عليه السالم(أوحى اهللا تبارك وتعاىل إىل موسى بن عمران ): عليه السالم(ويف حديث أيب جعفر 

ال يا رب، قال يا موسى إين ): عليه السالم(دون خلقي؟ فقال موسى أتدري مل اصطفيتك بكالمي 

  قلبت عبادي بطاً وظهراً فلم أجد فيهم أحداً أذل نفساً 

                                                

 ٢٨ ـ الباب ٢١٩ ص١ج: ضاما بني املعقوفني من عيون أخبار الر. ١ من اجلزء الثاين ح٧٩ ـ الباب ٣٦٠ص: علل الشرائع) ١(

  .٢٧ح

  .٦ س ٩ص: فقه الرضا) ٢(

  .٢ من أبواب سجديت الشكر ح٣ ـ الباب ١٠٧٥ ص٤ج: الوسائل) ٣(



١١

  .)١(يل منك يا موسى إنك إذا صليت وضعت خديك على التراب

إذا صلى مل ) عليه السالم(وكان موسى ): عليه السالم(ويف حديث آخر إلسحاق، عن الصادق 

  .)٢( حىت يلصق خده األمين باألرض واأليسرينفتل

البصرة نزل املوضع املعروف بالزاوية وصلى ) عليه السالم(ملا قدم علي : وعن املنذر بن جارود قال

  .)٣(أربع ركعات وعفر خديه على التراب وخالط ذلك دموعه، إىل غريها من الروايات

أما تعفري اجلبني . ن مقدماً األيسر على األمينمث إن هذه الروايات وغريها يستفاد منها تعفري اخلدي

، فإن املراد عالئم املؤمنفقد أشكل فيه بعض الفقهاء بأنه ال دليل عليه، لكن ميكن استفادته من رواية 

باجلبني فيها، إما مطلق اجلبهة الشاملة للجبني أيضاً أو خصوص اجلبني وكفى ا دليال، باإلضافة إىل 

يه، أما تقدمي اجلبني األمين على األيسر فباملناط من تعفري اخلدين، أو ملا ورد من أن التسامح بفتوى الفق

وقد تقدم يف بعض مباحث . كان يبدأ يف كل شيء مبيامنه) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

  .الكتاب األحاديث املرتبطة بذلك

اء وإن مل يصح السجود عليه، مث الظاهر حتقق االستحباب بوضع اخلد واجلبني على مطلق األشي

  .إلطالق األدلة هنا، وما تقدم يف باب سجود الصالة ال يقيد املقام

نعم ال شك أن األفضل ما يصح السجود عليه، وأفضل من ذلك مطلق األرض، وأفضل منها 

  التراب، كما تقدم وجهه يف باب مستحبات السجود، مث إنه يشترط يف 

                                                

  .٩ يف سجدة الشكر ح٤٧ ـ الباب ٢١٩ ص١ج: الفقيه) ١(

  .٩ من أبواب التعقيب ح٢٥ ـ الباب ٤٥٢ ص٥ج: جامع أحاديث الشيعة) ٢(

  .٤ من أبواب سجدة الشكر ح٣  ـ الباب٣٥٤ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(



١٢

أيضاً أن ميسح موضع  ويستحب ، وإلصاق اجلؤجؤ والصدر والبطن باألرض،ويستحب فيه افتراش الذراعني

   إمرارها على وجهه ومقادمي بدنهسجوده بيده مثّ

  

هذه السجدة النية ألا عبادة، وعدم كون املسجد واللباس مغصوباً، وعدم كونه مورثاً للهتك مثل 

ذلك أيضاً فيه فضل كما يظهر عني العذرة، واألفضل أن يكون حبيث يصدق السجود وإن كان دون 

  .٢٢من الروايات اآلتية يف املسألة 

الصدر، على ما يف القاموس : اجلؤجؤ كهدهد} ويستحب فيه افتراش الذراعني، وإلصاق اجلؤجؤ{

ففي } والصدر والبطن باألرض{: وغريه، والظاهر أنه أعايل الصدر قرب النحر ولذا عطف عليه بقوله

سجد سجديت الشكر فافترش ذراعيه ) عليه السالم(يت أبا احلسن الثالث رواية عبد الرمحن قال رأ

، ويف )١(»كذا جيب«): عليه السالم(والصق جؤجؤه وصدره وبطنه يف األرض فسألته عن ذلك؟ فقال 

  .)٢(»كذا حنب«نسخة 

) عليه السالم(رأيت أبا احلسن الثالث {: وعن ابن أيب عمري يف الصحيح، عن جعفر بن علي قال

  .)٣(}د سجد بعد الصالة فبسط ذراعيه على األرض وألصق جؤجؤه باألرض يف دعائهوق

خصوصاً } ويستحب أيضاً أن ميسح موضع سجوده بيده مث إمرارها على وجهه ومقادمي بدنه{

أوحى اهللا تعاىل إىل موسى بن : قال) عليه السالم(للمهموم، ويدل عليه خرب مجيل، عن أيب عبد اهللا 

: ال يا رب، فاوحى اهللا): عليه السالم( مل انتجبتك من خلقي اصطفتيك بكالمي؟ فقال أتدرى: عمران

  إين اطلعت إىل األرض فلم أجد

                                                

  .٢ من أبواب سجديت الشكر ح٤ ـ الباب ١٠٧٦ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٢ من أبواب التعقيب ح٢٥ ـ الباب ٤٥٠ ص٥ج: جامع أحاديث الشيعة) ٢(

  .٣ من أبواب سجديت الشكر ح٤ ـ الباب ١٠٧٦ ص٤ج: الوسائل) ٣(



١٣

 تلف أخما أقول يف سجدة الشكر فقدع) عليه السالم(سألت أبا احلسن املاضي : قالعبد اهللا بن جندب مثل خرب 

ك ومجيع خلقك أنك ءلهم إين أشهدك وأشهد مالئكتك وأنبيا ال:قل وأنت ساجد ):عليه السالم( فقال ؟نا فيهأصحاب

   واحلسن واحلسني وعلياً، نبيياً وحممد، واإلسالم ديين،أنت اهللا ريب

  

ساجداً وعفّر خديه يف التراب تذلالً منه لربه ) عليه السالم(عليها أشد تواضعاً يل منك، فخر موسى 

على موضع سجودك وامسح ا وجهك وما نالته من ارفع رأسك وامر يدك : عز وجل، فأوحى اهللا اليه

  .)١(بدنك أمان من كل سقم وداء وآفة وعاهة

يضع باطن كفه األمين موضع سجوده، مث يرفعها فيمسح ا وجهه من قصاص شعر : ويف املقنعة

رأسه إىل صدغيه، مث ميرها إىل باقي وجهه وميرها على صدره، فإن ذلك سنة وفيه شفاء إن شاء اهللا 

  .)٢(تعاىل

  .)٣(ويف رواية عبد احلميد أنه يدفع اهلم وذكر دعاًء

سألت أبا احلسن : مثل خرب عبد اهللا بن جندب قال{ويدل على بعض ما تقدم بعض الروايات، 

قل ): عليه السالم(عما أقول يف سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه؟ فقال ) عليه السالم(املاضي 

شهدك وأشهد مالئكتك وأنبياءك ومجيع خلفك أنك أنت اهللا ريب واإلسالم اللهم إين أ: )٤(وأنت ساجد

  }ديين، وحممداً نبيي، وعلياً واحلسن واحلسني

                                                

  .٣ر ح من أبواب سجديت الشك٥ ـ الباب ١٠٧٧ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .١١ س ١٧ص: املقنعة) ٢(

  .١ من أبواب سجديت الشكر ح٥ ـ الباب ١٠٧٧ ص٤ج: الوسائل) ٣(

  .»...تقول يف سجدة الشكر«: عن موسى بن جعفر أنه قال: كما يف جامع أحاديث الشيعة، ويف الوسائل) ٤(



١٤

 وعلي بن احلسني وحممد بن علي وجعفر بن حممد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وحممد بن علي وعلي بن 

ـ  اللهم إين أنشدك دم املظلوم ء، ومن أعدائهم أتربأئميت م أتوىلحممد واحلسن بن علي واحلجة بن احلسن بن علي 

 اللهم إين أنشدك بإيوائك ،اللهم إين أنشدك بإيوائك على نفسك ألعدائك لتهلكنهم بأيدينا وأيدي املؤمننيـ ثالثا 

ـ ثالثا ـ تصلي على حممد وعلى املستحفظني من آل حممد  أن ،على نفسك ألوليائك لتظفرم بعدوك وعدوهم

  لك اليسر بعدأاللهم إين أس: وتقول

  

وعلي بن احلسني وحممد بن علي وجعفر بن حممد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وحممد بن {

 )٢( أئميت، م أتوىل ومن أعدائهم)١(علي وعلي بن حممد واحلسن بن علي واحلجة بن احلسن بن علي

ك بإيوائك على نفسك ألعدائك لتهلكنهم أتربء، اللهم إين أنشدك دم املظلوم ـ ثالثاً ـ اللهم إين انشد

 ألوليائك لتظفرم بعدوك وعدوهم )٤(، اللهم إين أنشدك بإيوائك على نفسك)٣(بأيدينا وأيدى املؤمنني

اللهم إين أسألك اليسر :  وتقول)٥(أن تصلي على حممد وعلى املستحفظني من آل حممد ـ ثالثاً ـ

  }بعد

                                                

  .كذا يف الوسائل) ١(

  .»ومن عدوهم«: يف اجلامع) ٢(

  .كذا يف الوسائل) ٣(

  .»لنفسك«: جلامعيف ا) ٤(

  .كذا يف الوسائل) ٥(



١٥

 األرض مبا ي وتضيق عل،املذاهبتعييين  يا كهفي حني :ن على األرض وتقولمثَّ ضع خدك األميـ ثالثا ـ العسر 

ـ ثالثا ـ  صل على حممد وعلى املستحفظني من آل حممد ، عن خلقي غنياًيب كنتر يا بارئ خلقي رمحة ،رحبت

 مثَّ ، ثالثا، عزتك بلغ جمهودير قد،ذليل   ويا معز كل، يا مذل كل جبار:وتقولعلى األرض مثَّ تضع خدك األيسر 

ل حاجتك أ تس مثّ، شكرا شكرا:تقول مائة مرةو تعود للسجود  مثّ، يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام:تقول

. تعاىل شاء اهللا إن

  

 حني تعييين املذاهب )٢(يا كهفي:  األمين على األرض وتقول)١(العسر ـ ثالثا ـ مث ضع خدك

 خلقى غنياً، صل على حممد )٣(خلقي رمحةً يب وكنت عنوتضيق علي األرض مبا رحبت، ويا بارىء 

يا مذل كل :  وتقول)٥( خدك األيسر على األرض)٤(وعلى املستحفظني من آل حممد ـ ثالثا ـ مث تضع

يا حنان يا منان يا كاشف :  جمهودي ـ ثالثا ـ مث تقول)٦(جبار ويا معز كل ذليل، قدر عزتك بلغ

شكراً شكراً، مث تسأل حاجتك إن شاء اهللا :  وتقول مائة مرة مث تعود للسجود)٧(الكرب العظام

  .)٨(}تعاىل

                                                

  .»مث تضع«: يف الوسائل) ١(

  .»...كان حني«: يف اجلامع) ٢(

  .»وكان عن خلقي«: يف اجلامع) ٣(

  .»...من آل حممد مث ضع...«: يف اجلامع) ٤(

  .»...خدك األيسر وتقول«: يف اجلامع) ٥(

  .»...ي، فرج عينبلغ جمهود«: ، ويف الوسائل»بلغ يب جمهودي«: يف اجلامع) ٦(

  .كذا يف اجلامع) ٧(

 من ٢٥ ـ الباب ٤٦٦ ص٥ج: وجامع أحاديث الشيعة. ١ من أبواب سجديت الشكر ح٦ ـ الباب ١٠٧٨ ص٤ج: الوسائل) ٨(

  .٥١أبواب التعقيب ح



١٦

حيتمل أن يراد بأنشدك دم املظلوم، معىن القسم، وحذف فيه حرف اجلر، أي أنشدك بدم : أقول

أو كل مظلوم بأن يراد به اجلنس، وأن يراد به الطلب كما ذكره احلدائق وغريه، ) عليه السالم(احلسني 

اللهم : يف األول ثالثا، ظاهره أن يقول): عليه السالم(قك أن تأخذ بدم املظلوم، وقوله أي أسألك حب

 ثالث مرات، ال أن يقول كل الدعاء من أوله، كما يستحب أن يقرأ مجلة من إين أنشدك دم املظلوم

  .األدعية األخرى الواردة يف الروايات

من دعا يف سجدة الشكر ذا كان :  قالأنه) عليه السالم(فعن ابن بزيع واجلعفري عن الرضا 

اللهم العن قتلة أمري املؤمنني :  اىل أن قاليوم بدر) صلى اهللا عليه وآله وسلم(كالرامى مع رسول اهللا 

اللهم زدمها ) صلى اهللا عليه وآله(ابن بنت رسول اهللا ) عليه السالم(وقتلة احلسني بن علي ) عليه السالم(

واناً فوق هوان، وذالً فوق ذل، وخزياً فوق خزي، اللهم دعهما يف النار دعا عذاباً فوق العذاب، وه

وأركسهما يف أليم عذابك ركساً، اللهم احشرمها وأتباعهما إىل جهنم زمراً، اللهم فرق مجعهم وشتت 

أمرهم وخالف بني كلمتهم وبدد مجاعتهم والعن ائمتهم واقتل قادم وسادم وكرباءهم، والعن 

ءهم واكسر رايتهم وألق البأس بينهم وال تبق منهم دياراً، اللهم العن أبا جهل والوليد لعناً يتلو رؤسا

  .)١(بعضه بعضا ويتبع بعضه بعضاً، اخل

إذا قام العبد نصف الليل بني : ـ يف رواية املفضل ـ قال) عليه السالم(وعن أيب عبد اهللا الصادق 

 يف جوف الليل املظلم مث سجد سجدة الشكر بعد فراغه يدي ربه جل جالله فصلى له أربع ركعات

  ما شاء اهللا، ما شاء اهللا، مائة مرة ناداه اهللا جل جالله من فوق: فقال

                                                

  .٥٩ من أبواب التعقيب ح٢٥ ـ الباب ٤٦٩ ص٥ج: جامع أحاديث الشيعة) ١(



١٧

 وال ، على ما يصح السجود عليه ووضع سائر املساجد على األرضأيضاًاألحوط وضع اجلبهة يف هذه السجدة و

.والورودبأس بالتكبري قبلها وبعدها ال بقصد اخلصوصية 

  

عرشه عبدي إىل كم تقول ما شاء اهللا ما شاء اهللا أنا ربك وإيلّ املشيئة وقد شئت قضاء حاجتك 

  .)١(، إىل غريها من الروايات الكثريةفسلين ما شئت

ملا تقدم يف } وضع اجلبهة يف هذه السجدة أيضاً على ما يصح السجود عليه{األوىل } واألحوط{

ووضع سائر {زم ملا عرفت من عدم الدليل على ذلك، فاإلطالقات حمكمة سجدة التالوة، لكنه ليس بال

وال بأس بالتكبري قبلها {واالحتياط يف هذا أضعف، كما عرفت وجهه هناك } املساجد على األرض

من باب أنه ذكر مطلق، وإالّ مل أجد دليالً على ذلك، فال فرق بني أن يكرب، أو يهلل، أو } وبعدها

  .ولذا كان ترك ذكره أوىل}  بقصد اخلصوصية والورودال{ميجد أو غريها 

مل يعرف : نعم عن الشهيد يف الذكرى استحباب التكبري للرفع، لكنه قال يف مصباح الفقيه

  .)٢(مستنده

  .لعله نظره بسجدة التالوة: أقول

  

                                                

  .٤١ من أبواب التعقيب ح٢٥اب  ـ الب٤٦٢ ص٥ج: جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .١١ س ٣٦٥ص: مصباح الفقيه، كتاب الصالة) ٢(



١٨

ه ويضع  برأسيفليوم   وكان له مانع من السجود على األرض، وجد سبب سجود الشكرإذا ـ ٢٢ـ مسألة 

 ، هللا ذكر أحدكم نعمة هللا عز وجل فليضع خده على التراب شكراًإذا ):عليه السالم(فعن الصادق   ،خده على كفه

 ، وإن مل يكن يقدر على الرتول للشهرة فليضع خده على قربوسه،وإن كان راكبا فليرتل فليضع خده على التراب

 ى ما أنعم عليه ليحمد اهللا علن مل يقدر فليضع خده على كفه مثّفإ

  

ولو تذكر نعمة أو دفع نقمة أو ما أشبه }  ـ إذا وجد سبب سجود الشكر٢٢مسألة ـ {

فليومي برأسه ويضع {ولو التقية أو تغيري الناس أو ما أشبه } وكان له مانع من السجود على األرض{

إذا ذكر {): المعليه الس(فيما رواه يونس بن عمار قال ) عليه السالم(خده على كفه فعن الصادق 

أحدكم نعمة هللا عز وجل فليضع خده على التراب شكراً هللا، وإن كان راكبا فليرتل فليضع خده على 

التراب، وإن مل يكن يقدر على الرتول للشهرة فليضع خده على قربوسه، فإن مل يقدر فليضع خده على 

 عدم اخلصوصية لتذكر النعمة  وكان املصنف عرف من النص)١(}كفه مث ليحمد اهللا على ما أنعم عليه

  .ولذا عممه، وال يبعد ما استظهره

إذا ذكرت نعمة اهللا : يقول) عليه السالم(مسعت أبا عبد اهللا : ويؤيده ما رواه إسحاق بن عمار قال

عليك وكنت يف موضع ال يراك أحد فألصق خدك باألرض، وإذا كنت يف مأل من الناس فضع يدك على 

وليكن تواضعاً هللا فإن ذلك أحب، وترى أن ذلك غمز وجدته يف أسفل أسفل بطنك وأخر ظهرك 

  .)٢(بطنك

                                                

  .٣ من أبواب سجديت الشكر ح٧ ـ الباب ١٠٨١ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .١٩ من أبواب التعقيب ح٢٧ ـ الباب ٤٧٨ ص٥ج: جامع أحاديث الشيعة) ٢(



١٩

.يظهر من هذا اخلرب حتقق السجود بوضع اخلد فقط من دون اجلبهةو

  

أو أنه نوع من التواضع احملبوب } ويظهر من هذا اخلرب حتقق السجود بوضع اخلد من دون اجلبهة{

  .وضع اجلبهة سجوداً واستحباب وضع اخلد تواضعاًال أنه سجدة، وال منافاة بني استحباب 

  



٢٠

 التعظيم هللا تعاىل أو يستحب السجود بقصد التذلل ـ ٢٣ـ مسألة 

  

وإن مل تكن لتالوة أو }  ـ يستحب السجود بقصد التذلل أو التعظيم هللا تعاىل٢٣مسألة ـ {

  .شكر، وذلك جلملة من الروايات املطلقة الدالة عليه

أقرب ما يكون العبد من اهللا وهو ساجد وذلك : يقول) عليه السالم(عت الرضا مس: فعن الوشا قال

  .)٢()١(﴾واسجد واقْتِرب﴿: قوله عز وجل

أقرب ما يكون العبد إىل اهللا عز وجل وهو ساجد، : قال) عليه السالم(ويف الفقيه، عن الصادق 

  .)٣(﴾واسجد واقْتِرب﴿: قال اهللا تعاىل

وأقبل على أسامة بن زيد  : يقول) صلى اهللا عليه وآله وسلم(مسعت النيب :  بن زيد قالوعن سعيد

يا أسامة عليك بالسجود فإنه أقرب ما يكون العبد من : ـ إىل أن قال صلى اهللا عليه وآله وسلم ـ 

 ورفع له ربه إذا كان ساجداً وما من عبد سجد هللا سجدة إال كتب اهللا له ا حسنة وحما عنه ا سيئة

  .)٤(ا درجة وباهى به مالئكته

ادع اهللا يل أن يدخلين : رجل فقال) صلى اهللا عليه وآله وسلم(أتى رسول اهللا : وعن الفقيه قال

  .)٥(اعين بكثرة السجود: له) صلى اهللا عليه وآله وسلم(اجلنة؟ فقال 

يا : فقال) ى اهللا عليه وآله وسلمصل(، أنه جاء رجل إىل رسول اهللا )عليه السالم(ويف رواية الصادق 

صلى اهللا عليه (كثرت ذنويب وضعف عملي؟ فقال رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

  أكثر السجود فإنه حيط الذنوب كما حتط): وآله وسلم

                                                

  .٩اآلية : سورة العلق) ١(

  .٥ب السجود ح من أبوا٢٣ ـ الباب ٩٧٩ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .٧ يف فضل الصالة ح٣٠ ـ الباب ١٣٤ ص١ج: الفقيه) ٣(

  .١٧ من أبواب السجود ح١٨ ـ الباب ٣٣٠ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٤(

  .١٤ يف فضل الصالة ح٣٠ ـ الباب ١٣٥ ص١ج: الفقيه) ٥(



٢١

 أشد على عملمن  وما ، بل ما عبد اهللا مبثله، بل من أعظم العبادات وآكدها،بل من حيث هو راجح وعبادة

  ىمر به فأطاع وجن وهذا أُ،مر بالسجود فعصىأُ ألنه ،يرى ابن آدم ساجداً أن إبليس من

  

  .إىل غريها من الروايات املتواترة. )١(الريح ورق الشجر

وإن مل يقصد اخلضوع والتذلل لشمول اإلطالق له، ومن املعلوم } بل من حيث هو راجح وعبادة{

  .م قصده وإن حصل بفعلهأن كون السجود خضوعاً ال يالز

إن العبادة ): عليه السالم(ففي رواية فضل بن شاذان، قال } بل من أعظم العبادات وآكدها{

  .)٢(العظمى هي الركوع والسجود

  .)٣(فإن أقرب ما يكون العبد إىل ربه وهو ساجد): عليه السالم(ويف رواية مساعة، قال 

  .العبد إىل اهللا وهو ساجدفإن أقرب ما يكون : ويف رواية ابن يسار

السجود : أنه قال) عليه السالم(فعن الراوندي يف دعواته عن الصادق } بل ما عبد اهللا مبثله{

  .)٤(منتهى العبادة من بين آدم

وما من عمل أشد على ابليس من أن يرى ابن آدم ساجداً، ألنه أمر بالسجود فعصى، وهذا أمر {

إن العبد إذا أطال : يقول) عليه السالم(مسعت أبا عبد اهللا : ن عمار قالفعن معاوية اب} به فأطاع وجنى

  السجود حيث ال يراه أحد، قال الشيطان

                                                

  .١١ ـ الس اخلامس والسبعون ح٤٠٤ص: أمايل الصدوق) ١(

  .١ ح٣٤ الباب  ـ١٠٢ ص٢ج: عيون أخبار الرضا) ٢(

  .١ من أبواب السجود ح١٤ ـ الباب ٣٢٨ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(

  .٦ من أبواب السجود ح١٨ ـ الباب ٣٢٩ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٤(



٢٢

  بلياهلا ويستحب إطالته فقد سجد آدم ثالثة أيام ، وإنه سنة األوابني،اهللا وهو ساجد إىل وأقرب ما يكون العبد

  

وسجدوا وأبيت واوياله أطاعوا وعصيت)١(.  

وعليكم بطول الركوع والسجود، فإن ): عليه السالم(ديث آخر عن أيب أسامة، عنه ويف ح

واوياله أطاع وعصيت وسجد : أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال

وأبيت)إىل غريمها. )٢.  

ن واملكان، قرباً شرفياً، فإنه سبحانه مرته عن الزما} وأقرب ما يكون العبد إىل اهللا وهو ساجد{

  .وقد تقدم ما يدل على ذلك

التائبون إىل اهللا كثرياً كلما صرفهم صارف إىل الدنيا ـ ولو كان حالالً ـ } وأنه سنة األوابني{

يا أبا حممد عليكم بالورع ): عليه السالم(قال أبو عبد اهللا : رجعوا إىل اهللا سبحانه، فعن أيب بصري قال

مانة وحسن الصحابة ملن صحبكم وطول السجود فإن ذلك من واالجتهاد وصدق احلديث وأداء األ

  .)٣(األوابون هم التوابون: وقال مسعته يقول. سنن األوابني

وال غرابة يف ذلك حىت مع الغض عن } ويستحب إطالته فقد سجد آدم ثالثة أيام بلياليها{

  .اإلعجاز، إذ ثبت علمياً أن النفس قوية حبيث تتمكن أن تتصرف يف البدن

إن اهللا ): صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا : قال) عليه السالم(فعن جابر، عن أيب جعفر 

  حني أهبط آدم إىل األرض أمره أن حيرث بيده فيأكل من كده بعد

                                                

  .٨ من أبواب السجود ح٢٣ ـ الباب ٩٨٠ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٥٠ ـ كتاب األشكال والقرائن ح١٨ص: احملاسن) ٢(

  .١١ من أبواب السجود ح١٨ ـ الباب ٣٣٠ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(



٢٣

 ال ، حقاًال إله إال اهللا حقاً عليه ألف مرة يعلى حجارة خشنة حىت أحص) عليه السالم(وسجد علي بن احلسني 

 نهإ :يسجد السجدة حىت يقال) عليه السالم( وكان الصادق ، وتصديقاً ال إله إال اهللا إمياناً، ورقاًه إال اهللا تعبداًإل

. وقت الزوال إىل يسجد كل يوم بعد طلوع الشمس) عليه السالم( وكان موسى بن جعفر ،راقد

  

 سجدة فلم يرفع رأسه ثالثة أيام اجلنة ونعيمها فلبث جيأر ويبكي على اجلنة مأيت سنة مث إنه سجد هللا

  .)١(ولياليها

ال إله إال على حجارة خشنة حىت أحصي عليه ألف مرة ) عليه السالم(وسجد علي بن احلسني {

) عليه السالم(، وكان الصادق اهللا حقاً حقاً، ال إله إال اهللا تعبداً ورقاً، ال إله إال اهللا إمياناً وتصديقاً

يسجد كل يوم بعد ) عليه السالم(وكان موسى بن جعفر {لطوهلا } إنه راقد: ليسجد السجدة حىت يقا

وبعد صالة العصر إىل وقت الغروب كما تقدم، وكان على املصنف } طلوع الشمس إىل وقت الزوال

أن يذكر استحباب سجدة الشكر بعد الفريضة والنافلة كما ذكرها آخرون، بل عليه اإلمجاعات املتواترة 

  : مجلة من الرواياتووردت بذلك

سجدة الشكر واجبة على كل مسلم : قال) عليه السالم(ففي الصحيح عن مرازم، عن أيب عبد اهللا 

  .إىل آخر احلديث. )٢(تتم ا صالتك وترضى ا ربك وتعجب املالئكة منك

  إذا قام العبد نصف «: قال) عليه السالم(ويف خرب املفضل، عن الصادق 

                                                

  .١٦ من أبواب السجود ح١٨ ـ الباب ٣٣٠ ص١ج: مستدرك الوسائل) ١(

  .٥ من أبواب سجديت الشكر ح١ ـ الباب ١٠٧١ ص٤ج: الوسائل) ٢(



٢٤

ه فصلى له أربع ركعات يف جوف الليل املظلم مث سجد سجدة الشكر بعد فراغه الليل بني يدي رب

عبدى إىل كم تقول ما شاء اهللا، أنا : ما شاء اهللا مائة مرة، ناداه اهللا جل جالله من فوق عرشه: فقال

 مما يدل على استحباا بعد النافلة، إىل. )١(ربك وإيل املشيئة وقد شئت قضاء حاجتك فسلين ما شئت

غريمها من الروايات الكثرية، فمن شاء االطالع عليها فلريجع إىل الوسائل واملستدرك وجامع أحاديث 

  .الشيعة يف باب سجديت الشكر

  

                                                

  .٤ من أبواب سجديت الشكر ح١ ـ الباب ١٠٧١ ص٤ج: الوسائل) ١(



٢٥

 ،فإنه غاية اخلضوع فيختص مبن هو يف غاية الكربياء والعظمة  حيرم السجود لغري اهللا تعاىل ـ ٢٤ـ مسألة 

وولده مل تكن ) عليه السالم(سجدة يعقوب  أن  كما، هلمةبل كان قبل) سالمعليه ال(وسجدة املالئكة مل تكن آلدم 

  . حيث رأوا ما أعطاه اهللا من امللك،بل هللا تعاىل شكراً) عليه السالم(ليوسف 

  

فإنه غاية اخلضوع {إمجاعاً قطعياً وضرورة }  ـ حيرم السجود لغري اهللا تعاىل٢٤مسألة ـ {

هذه العلة اعتبارية، إذ اخلضوع من حق اهللا سبحانه، فله أن } العظمةفيختص مبن هو يف غاية الكربياء و

مينحه ملن يشاء فال دليل عقلي يف املسألة، وإمنا الدليل شرعي حمض، ولذا ال مانع من أن جيوز السجود 

  .لغري اهللا سبحانه بإجازته تعاىل

عليه ( سجدة يعقوب بل كان قبلة هلم، كما أن) عليه السالم(وسجدة املالئكة مل تكن آلدم {

} بل هللا تعاىل شكراً، حيث رأوا ما اعطاه اهللا من امللك) عليه السالم(وولده مل تكن ليوسف ) السالم

فَقَعوا لَه ﴿: ظاهر االيتني الشريفتني أن السجود كان الدم ويوسف، حيث قال تعاىل: اقول

١(﴾ساِجدين(داً﴿:  وقال سبحانهجس وا لَهرخ و﴾)سجد هللا«: هر الالم كون السجدة له، مثل وظا)٢ «

مثل سجد إىل القبلة، ال سجد » سجداً إليه«: خبالف ما إذا كانا كالقبلة، حيث كان الالزم أن يقول

  .للقبلة

نعم يصح ذلك جمازاً، فإن حروف اجلر تقوم بعضها مقام بعض، ويظهر من بعض الروايات أن 

) عليه السالم(حتجاج يف أسئلة الزنديق الذي سأل أبا عبد اهللا السجود كان له، ال إليه، مثل ما رواه اال

  أفيصلح السجود لغري اهللا؟: عن مسائل كثرية ـ اىل أن قال ـ

                                                

  .٢٩اآلية : سورة احلجر) ١(

  .١٠٠اآلية : سورة يوسف) ٢(



٢٦

إن من يسجد بأمر : فيكف أمر اهللا املالئكة السجود آلدم؟ فقال: قال. ال): عليه السالم(قال 

  .)١(اهللا فقد سجد هللا، فكان سجوده هللا إن كان عن أمر اهللا

لكن الالزم تأويل هذه الروايات مبا ال ينايف الروايات الكثرية الظاهرة يف كون السجود كان هللا 

عليه (ومل يكن سجودهم ـ أي املالئكة ـ آلدم ): عليه السالم(سبحانه، ففي تفسري العسكري 

 له، وال ينبغي إمنا كان آدم قبلة هلم يسجدون حنوه هللا عز وجل، وكان بذلك معظماً مبجال) السالم

الحد أن يسجد ألحد من دون اهللا وخيضع له كخضوعه هللا ويعظمه بالسجود له كتعظيمه هللا، ولو 

أمرت أحداً أن يسجد هكذا لغري اهللا ألمرت ضعفاء شيعتنا وسائر املكلفني من متنعمينا أن يسجدوا ملن 

وحمض وداد خري خلق اهللا ) آلهصلى اهللا عليه و(وصي رسول اهللا ) عليه السالم(توسط يف علوم علي 

  .)٢()صلى اهللا عليه وآله(علي بعد حممد رسول اهللا 

) صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا : قال) عليه السالم(وعن العيون، عن اإلمام أمري املؤمنني 

ة بالسجود له فأودعنا صلبه وأمر املالئك) عليه السالم(إن اهللا تبارك وتعاىل خلق آدم ـ : ـ اىل أن قال

إكراماً وطاعة لكوننا يف ) عليه السالم(تعظيماً لنا وإكراماً، وكان سجودهم هللا عز وجل عبودية، وآلدم 

  .)٣(صلبه

يف أجوبة أسئلة ) عليه السالم(بسنده إىل علي ) عليه السالم(ويف رواية االحتجاج، عن الكاظم 

  مل يكن سجود طاعة أم ) السالمعليه (فإن سجودهم له ): عليه السالم(اليهودي، قال 

                                                

  .٤ من أبواب السجود ح٢٣ ـ الباب ٢٨٩ ص٥ج: جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .٧ من أبواب السجود ح٢٧ ـ الباب ٩٨٦ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .٢٢ ح٢٦ ـ الباب ٢٠٥ ص١ج: عيون أخبار الرضا) ٣(



٢٧

  .)١(عبدوا آدم من دون اهللا عز وجل، ولكن اعترافاً آلدم بالفضيلة ورمحة من اهللا له

إن السجود من املالئكة : قال) عليه السالم(وعن احلسن بن علي بن شعبة، عن أيب احلسن الثالث 

  .)٢()عليه السالم(نهم آلدم وإمنا كان ذلك طاعة هللا وحمبة م) عليه السالم(مل يكن آلدم 

: فكان أحدها) عليه السالم(وسأل حيىي بن أكثم موسى، عن مسائل فعرضها علي أيب احلسن 

 سجدوا يعقوب وولده ليوسف )٣(وخروا لَه سجداًورفع أبويه على العرش : أخربين عن قول اهللا تعاىل

ود يعقوب وولده ليوسف فإنه مل يكن ليوسف أما سج): عليه السالم(وهم أنبياء؟ فأجاب أبو احلسن 

وإمنا كان ذلك من يعقوب وولده طاعة هللا وحتية ليوسف، كما كان السجود من املالئكة آلدم، ومل 

يكن آلدم، إمنا كان ذلك منهم طاعة هللا وحتية آلدم، فسجد يعقوب وولده ويوسف معهم شكراً هللا 

)٤( ِمن الْملِْك رب قَد آتيتين: ك الوقتالجتماع مشلهم، أال ترى أنه يقول يف شكره ذل
 إىل غريها اآلية 

  .)٥(من الروايات

وكيف كان فهذا العمل أيضاً ال جيوز بأن يسجد اإلنسان إىل زيد مثالً شكراً هللا تعاىل، وتعظيماً 

سمني، ففي لزيد ألن اهللا مل جيوز ذلك فإن إطالقات عدم جواز السجود لغري اهللا تعاىل شامل لكال الق

  )عليه السالم(اليت علّمها الصادق ) عليه السالم(زيارة احلسني 

                                                

  . ط النجف٣١٤ ص١ج: االحتجاج) ١(

  .٨ من أبواب السجود ح٢١ ـ الباب ٣٣١ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٢(

  .١٠٠اآلية : سورة يوسف) ٣(

  .١٠١اآلية : سورة يوسف) ٤(

  .٦ من أبواب السجود ح٢٧ ـ الباب ٩٨٦ ص٤ج: الوسائل) ٥(



٢٨

فما يفعله سواد الشيعة من صورة السجود عند قرب أمري املؤمنني عليه السالم وغريه من األئمة عليهم السالم 

جواز تقبيل العتبة مشكل، إال أن يقصدوا به سجدة الشكر، لتوفيق اهللا تعاىل هلم إلدراك الزيارة، نعم ال يبعد 

  .الشريفة

  .)١(ألن الصالة والركوع والسجود ال يكون إال لك: لصفوان

صلى اهللا عليه (أن بعرياً مر على رسول اهللا ): عليه السالم(ويف رواية عبد الرمحن، عن الصادق 

سجد لك يا رسول اهللا  أيسجد لك هذا اجلمل؟ فإن : فربك بني يديه ورغا، فقال له عمر) وآله وسلم

  .)٢(ال، بل اسجدوا هللا): صلى اهللا عليه وآله وسلم(فنحن أحق أن نفعل، فقال 

  .إىل غريمها من الروايات، فإن أطالقها شامل لكال القسمني

وغريه من األئمة ) عليه السالم(فما يفعله سواد الشيعة من صورة السجود عند قرب أمري املؤمنني {

، }مشكل{ال إىل اإلمام، نعم إذا قصد اإلنسان أحد األمرين فهو ليس سجدة لإلمام و} عليهم السالم

، فعمومات أدلة }إال أن يقصدوا به سجدة الشكر، لتوفيق اهللا تعاىل هلم إلدراك الزيارة{ملا عرفت 

  .سجود الشكر تشمله

  .ألنه ليس بسجدة، كما سبق} نعم ال يبعد جواز تقبيل العتبة الشريفة{

  .}إزالة الوسوسة عن تقبيل األعتاب املقدسة{ يف كتاب وقد وردت به روايات مجعت

فانكببت على {: أما رواية املقدادي الواردة يف أبواب زيارة مسجد الكوفة من أن أبا محزة قال

ال يا أبا محزة إمنا : قدميه ـ أي قدمي اإلمام السجاد عليه السالم ـ أقبلهما، فرفع رأسي بيده فقال

   .)٣(يكون السجود هللا عزوجل

  فالرواية ضعيفة السند، غري

                                                

  .٦ من أبواب السجود ح٢١ ـ الباب ٣٣١ ص١ج: مستدرك الوسائل) ١(

  .٥ من أبواب السجود ح٢١ ـ الباب ٣٣١ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٢(

  .١٢ من أبواب أحكام املساجد ح٣٥  ـ الباب٢٣٤ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(



٢٩

واضحة الداللة، إذ الظاهر من ذيله أنه كان يضع جبهته أيضاً، معارضة برواية أخرى منه منقولة يف 

هذا مع الغض . )١(}فانكببت على يديه أقبلهما فرتع يده مين{: مزاري الشهيد واملشهدي، قال أبو محزة

قبيل الرجل حيث وردت تقبيل الناس لرجل الرسول  عن أنه معارض بالروايات الدالة على جواز ت

، وتقبيل }عليها السالم{وجهه على رجل فاطمة ) عليه السالم(ووضع احلسني ) صلى اهللا عليه وآله(

، إىل غريها، ولعل املصنف مل يفت جزماً باجلواز )عليه السالم(رجل احلسني ) عليه السالم(القاسم 

  .ملالحظة رواية أيب محزة املتقدمة

                                                

  .٤ من أبواب أحكام املساجد ح٣٧ ـ الباب ٢٣٥ ص١ج: مستدرك الوسائل) ١(



٣٠



٣١

  

  

  فصل

يف التشهد

  هو واجبو

  

  فصل{

  }يف التشهد

وهو تفعل من الشهادة وهي كما يف القاموس اخلرب القاطع، فكأن باب التفعل زاد الشهادة معىن 

  .التأكيد كما هو مبناهم من أن زيادة املبىن تدل على زيادة املعىن

 واملعترب والتذكرة وجامع بال إشكال وال خالف، بل عن اخلالف واألمايل والغنية} وهو واجب{

املقاصد وجممع الربهان واملدارك واملفاتيح وكشف اللثام اإلمجاع عليه، وعن املنتهى أنه مذهب أهل 

  .، ويف املستند أنه ضروري املذهب)عليهم السالم(البيت 

 صلى اهللا(وكيف كان، فيدل عليه متواتر الروايات قوالً وعمالً، والعمل حجة على الوجوب، لقوله 

  .وستأيت مجلة من الروايات الدالة على ذلك. )١(صلوا كما رأيتموين أصلي): عليه وآله

): عليه السالم(قلت أليب عبد اهللا : نعم يف مجلة من الروايات ما ينايف ذلك، مثل موثقة زرارة قال

  الرجل حيدث بعد ما يرفع رأسه من السجود األخري؟ فقال

                                                

  .٧٦ ذيل ح٨٥ ص٣ج: عوايل اللئايل) ١(



٣٢

 وإمنا التشهد سنة يف الصالة فيتوضأ وجيلس مكانه أو مكاناً نظيفاً قد متت صالته): عليه السالم (

  .)١(فيتشهد

سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع : قال) عليه السالم(وخرب ابن مسكان، عن أيب عبد اهللا 

أما صالته فقد مضت وأما التشهد ): عليه السالم(رأسه من السجدة الثانية من الرابعة أحدث؟ فقال 

  .)٢( يف الصالة فيتوضأ وليعد إىل جملسه أو مكان نظيف فليتشهدفسنة

يف الرجل يفرغ من صالته وقد نسي ) عليهما السالم(وصحيحة حممد بن مسلم، عن أحدمها 

إن كان قريباً رجع إىل مكانه فتشهد وإال طلب مكانا ): عليه السالم(التشهد حىت ينصرف، فقال 

فإن هذه الروايات تدل على أن التشهد سنة، . )٣( التشهد سنة يف الصالةإمنا: وقال. نظيفاً فتشهد فيه

وعلى أن احلدث قبله ال يضر، والالزم إما محلها على التقية ألن كثرياً من العامة كالشافعي وغريه 

يقولون بعدم وجوب التشهد األول، وآخرين منهم كأيب حنيفة ومالك والثوري واألوزاعي يقولون بعدم 

وإن كان واجباً ) صلى اهللا عليه وآله(ثاين أيضاً، أو محلها على إرادة أن التشهد سنة الرسول وجوب ال

  .وليس من فرض اهللا تعاىل، أو رد علمها إىل أهلها، وسيأيت يف حبث نواقض الصالة ما له نفع يف املقام

يأيت الكالم فيه أما االلتزام بعدم نقض احلدث املتخلل يف األثناء كما عن الصدوق وبعض آخر، وس

  .إن شاء اهللا، فهو شاذ ال ميكن االلتزام به

                                                

  .٢ من أبواب التشهد ح١٣ ـ الباب ١٠٠١ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٣ من أبواب التشهد ح١٣ ـ الباب ١٠٠٢ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .٢ من أبواب التشهد ح٧ ـ الباب ٩٩٥ ص٤ج: الوسائل) ٣(



٣٣

 األوىل كما ، ويف الثالثية والرباعية مرتني،الثانية يف الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة األخرية من الركعة

 بطلت كه عمداً فلو تر، وهو واجب غري ركن، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية يف الركعة األخرية،ذكر

   أتى به ما مل يركعالصالة وسهواً

  

يف الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة األخرية من الركعة الثانية، ويف الثالثية والرباعية {

بال } األوىل كما ذكر، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية يف الركعة األخرية{املرة } مرتني

  .اً وضرورةً، وستأيت النصوص املتواترة الدالة على كال األمرينإشكال وال خالف، بل إمجاع

ال إذ ال دليل على كونه ركناً، بل حديث } غري ركن{لألدلة اخلاصة املذكورة } وهو واجب{

  . وغريه ينفى ركنيته)١(تعاد

كما تبطل الصالة بترك كل جزء عمداً، ألنه مل يكن امتثاال، } فلو تركه عمداً بطلت الصالة{

وسهواً أتى به {فالبطالن على القاعدة األولية، هذا باإلضافة إىل اإلمجاع على البطالن بالترك له عمداً، 

إن تذكره قبل الركوع بال إشكال وال خالف، بل عن غري واحد اإلمجاع عليه، ويدل } ما مل يركع

  :على ذلك بعض الروايات

إذا قمت يف الركعتني من الظهر ومن غريمها ): عليه السالم(مثل صحيح احلليب، عن أيب عبد اهللا 

ومل تتشهد فذكرت ذلك يف الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأمت صالتك، وإن مل تذكر 

  .)٢(حىت تركع فامض يف صالتك حىت تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجديت السهو

                                                

  .٣٥ باب اخلمسة ح٢٨٤ص: اخلصال) ١(

  .٣ من أبواب التشهد ح٩ ـ الباب ٩٩٨ ص٤ج: الوسائل) ٢(



٣٤

  : وواجباته سبعة،تذكر بعد الدخول يف الركوع مع سجديت السهون إ وقضاه بعد الصالة

  . الشهادتان:األول

  

مع سجديت {بال إشكال وال خالف } وقضاه بعد الصالة إن تذكر بعد الدخول يف الركوع{

  .كما سيأيت الكالم يف كل ذلك يف مبحث اخللل إن شاء اهللا تعاىل} السهو

 وشرح كما هو املشهور، بل عن املبسوط وجامع املقاصد} األول الشهادتان: وواجباته سبعة{

القواعد نفي اخلالف فيه، وعن اخلالف والغنية والذكرى والتذكرة اإلمجاع عليه، ويف املستند باإلمجاع 

احملقق، لكن عن اجلعفي يف الفاخر أنه تكفي شهادة واحدة يف التشهد األول، وعن الصدوق يف املقنع أنه 

، ويدل على املشهور ما رواه الكايف، )١(أدىن ما جيزي يف التشهد الشهادتان، أو قول بسم اهللا وباهللا: قال

عليه (عن أدىن ما جيزي من التشهد؟ فقال ) عليه السالم(سألت أبا جعفر : عن سورة بن كليب قال

  .)٢(الشهادتان): السالم

. مرتني: ، التشهد يف الصالة؟ قال)عليه السالم(قلت أليب عبد اهللا : وصحيحة حممد بن مسلم قال

اشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال : إذا استويت جالساً فقل): عليه السالم(قال وكيف مرتني؟ : قلت

قلت قول العبد التحيات هللا والصلوات : قال. شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، مث تنصرف

  .)٣(هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه: الطيبات هللا؟ فقال

  التشهد يف الركعتني : قال) عليه السالم (وموثق عبد امللك، عن أيب عبد اهللا

                                                

  .٤٣٥ ص٦ج: كما يف املستمسك) ١(

  .٣ ـ باب التشهد ح٣٣٧ ص٣ج: الكايف) ٢(

  .٤ من أبواب التشهد ح٤ ـ الباب ٩٩٢ ص٤ج: الوسائل) ٣(



٣٥

االولتني احلمد هللا، أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، 

وهذا وإن كان يف التشهد األول لكنه . )١(اللهم صل على حممد وآل حممد وتقبل شفاعته وارفع درجته

  .بالفصليأيت يف التشهد الثاين بعدم القول 

التشهد يف : قال) عليه السالم(بل وخرب يعقوب بن شعيب املروي يف التهذيب، عن أيب عبد اهللا 

  .بناًء على ظهوره يف الشهادتني. )٢(كتاب علي شفع

أنه كان يقول يف التشهد األول بعد الركعتني ) عليهما السالم(ورواية الدعائم، عن جعفر بن حممد 

بسم اهللا وباهللا واألمساء احلسىن كلها هللا، أشهد أن ال إله : ر واملغرب والعشاءاألوليني من الظهر والعص

إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، اللهم صل على حممد نبيك وتقبل شفاعته 

  .)٣(يف أمته وصل على أهل بيته

سم اهللا وباهللا واحلمد هللا واألمساء ب: فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية فتشهد وقل: ويف الفقيه

احلسىن كلها هللا، أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، أرسله 

  .)٤(باحلق بشرياً ونذيراً بني يدي الساعة

ألمساء بسم اهللا وباهللا واحلمد هللا وا: فإذا صليت الركعة الرابعة فتشهد وقل يف تشهدك: وفيه أيضاً

  .)٥( اخلاحلسىن كلها هللا، أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

                                                

  .١ من أبواب التشهد ح٣ ـ الباب ٩٨٩ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .١٤٨ يف كيفية الصالة ح٨ ـ الباب ١٠٢ ص٢ج: التهذيب) ٢(

  . يف ذكر صفات الصالة١٦٤ ص١ج: دعائم اإلسالم) ٣(

  .٢٩ يف وصف الصالة ذيل ح٤٥ ـ الباب ٢٠٩ ص١ج: الفقيه) ٤(

  .٢٩ يف وصف الصالة ذيل ح٤٥ ـ الباب ٢٠٩ ص١ج: الفقيه) ٥(



٣٦

، ويف املقنع الذي هو متون )١()عليه السالم(ومثل ما ذكره الصدوق يف التشهدين ذكره فقه الرضا 

 واألمساء احلسىن كلها هللا، أشهد بسم اهللا وباهللا: فإذا صليت الركعة الرابعة فتشهد وقل: الروايات قال

  .)٢( اخلأن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

  .)٣(وأدىن ما جيزي يف التشهد الشهادتان): عليه السالم(ويف الرضوي 

ه إال وأقل ما جيب من التشهد أشهد أن ال إل: ويف كتاب علي بن ابراهيم الذي هو متون الروايات

  .)٤(اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

جعلت فداك التشهد الذي ): عليه السالم(قلت أليب احلسن : وعن أمحد بن حممد بن أيب نصر قال

  .)٥(نعم): عليه السالم(يف الثانية جيزي أن أقوله يف الركعة الرابعة؟ قال 

ارفع رأسك ـ أي من السجود ـ ): اهللا عليه وآله وسلمصلى (أن قال تعاىل له : ويف رواية عمار

  . احلديث)٦(ثبتك اهللا، واشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن : وجيلس قدر ما يقول: ويف رواية مساعة

  .إىل غريها من الروايات. )٧(حممداً عبده ورسوله

                                                

  .١٦ س ٨ص: فقه الرضا) ١(

  .١٧ س ٨ص: املقنع) ٢(

  .٦ س ٩ص: فقه الرضا) ٣(

  .٢٠ ح٢٨٩ ص٨٢ج: البحار) ٤(

  .٣ من أبواب التشهد ح٤ ـ الباب ٩٩٢ ص٤ج: الوسائل) ٥(

  .١١ من أبواب أفعال الصالة ح١ ـ الباب ٦٨٢ ص٤ج: الوسائل) ٦(

  .٢ من أبواب صالة اجلماعة ح٥٦ ـ الباب ٤٥٨ ص٥ج: الوسائل) ٧(



٣٧

ما جيزي من القول ): عليه السالم(قلت أليب جعفر : دل اجلعفي ملا ذهب إليه بصحيح زرارة قالاست

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك : أن تقول): عليه السالم(يف التشهد يف الركعتني األولتني؟ قال 

  .)١(الشهادتان): عليه السالم(فما جيزي يف الركعتني األخريتني؟ فقال : قلت. له

  :وأجاب املشهور عن هذه الرواية بأمور

  .إا حممولة على التقية، كما عن الذكرى: األول

  .إا شاذة معارضة ملتواتر الروايات واإلمجاعات، فالالزم رد علمها إىل أهلها: الثاين

الشهادتني، إن املراد عدم لزوم الزيادات املتعارفة يف التشهدات الطويلة، فاملراد الكفاية عن : الثالث

  .قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا): صلى اهللا عليه وآله(مثل قوله 

إن نسي الرجل : قال) عليه السالم(وأما الصدوق فقد استدل له مبوثقة عمار، عن أيب عبد اهللا 

  .)٢(بسم اهللا فقط، فقد جازت صالته وإن مل يذكر أعادة الصالة: التشهد يف الصالة فذكر أنه قال

سألته عن رجل ترك التشهد حىت سلم؟ : قال) عليه السالم(علي بن جعفر، عن أخيه موسى وخرب 

أشهد أن ال إله إال اهللا : إن ذكرها قبل أن يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهو، وإن ذكر أنه قال: قال

  .)٣(أو بسم اهللا، أجزأه يف صالته، وإن مل يتكلم بقليل وال كثري حىت سلم أعاد الصالة

                                                

  .١ من أبواب التشهد ح٤ ـ الباب ٩٩١ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٧ من أبواب التشهد ح٧ ـ الباب ٩٩٦ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .٨ من أبواب التشهد ح٧ ـ الباب ٩٩٦ ص٤ج: الوسائل) ٣(



٣٨

بسم اهللا وباهللا، ال إله إال اهللا، : يف حديث) عليه السالم(وصحيح الفضالء، عن أيب عبد اهللا 

  .)١(واألمساء احلسىن كلها هللا

إن اخلربين األولني واردان يف ناسي التشهد فال ربط هلما مبا حنن فيه من جواز االكتفاء عمداً : وفيه

اد األخبار الدالة على االكتفاء يف التشهد بأي ذكر كان، كما أفىت به الصدوق، واخلرب الثالث هو يف عد

لو كان يقولون : عن التشهد؟ فقال) عليه السالم(سألت أبا جعفر : ومثل خرب بكر بن حبيب قال

  .)٢(واجباً على الناس هلكوا، إمنا كان يقولون أيسر ما يعلمون إذا محدت اهللا أجزء عنك

عليه (أي شيء أقول يف التشهد والقنوت؟ فقال ): السالمعليه (وخربه اآلخر، قلت أليب جعفر 

  .)٣(بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقوتا هللك الناس): السالم

  .)٤(إذا جلس الرجل للتشهد فحمد اهللا أجزأه: يقول) عليه السالم(وخرب حبيب، عن أيب جعفر 

 يف التشهد وجوهاً كثرية، دل عن آبائه) عليهما السالم(روينا عن جعفر بن حممد : وخرب الدعائم

  .)٥(ذلك على أن ليس فيه شيء موقت ال جيزي غريه، والذي ذكرناه منها حسن إن شاء اهللا

  صلى اهللا {فلما ذهب ليقوم قيل يا حممد : ويف رواية ابن اذينة يف صالة املعراج

                                                

  .١٠ من أبواب أفعال الصالة ح١ ـ الباب ٦٨٠ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٣ من أبواب التشهد ح٥ ـ الباب ٩٩٣ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .١ من أبواب التشهد ح٥ ـ الباب ٩٩٣ ص٤ج: وسائلال) ٣(

  .٢ من أبواب التشهد ح٥ ـ الباب ٩٩٣ ص٤ج: الوسائل) ٤(

  . يف ذكر صفات الصالة١٦٥ ص١ج: دعائم اإلسالم) ٥(



٣٩

فسم بامسي، فأهلم إذا ما أنعمت عليك : اجلس فجلس، فأوحى اهللا إليه، يا حممد} عليه وآله وسلم

يا حممد صلّ على : بسم اهللا وباهللا وال إله إال اهللا، واالمساء احلسىن كلها هللا، مث أوحى اهللا اليه: أن قال

فإن ظاهره أنه التشهد الذي قرأه . )١(صلى اهللا علي وعلى أهل بييت: نفسك وعلى أهل بيتك، فقال

  ).صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول 

أقرأ يف التشهد ): عليه السالم(قلت أليب عبد اهللا : ن شعيب املروي يف الكايف، قالوخرب يعقوب ب

  .)٢()عليه السالم(هكذا كان يقول علي : ما طاب هللا وما خبث فلغريه؟ فقال

عليه (بل ومجلة من الروايات األخر الدالة على أنه ليس بشيء مفروض، مثل رواية علي بن جعفر 

  .)٣(ـ وليس يف القنوت سهو وال يف التشهد:  التشهد والقنوت ـ اىل أن قالرجل خيطىء يف): السالم

ألنه كما قدم قبل الركوع : فلم جعل التشهد بعد الركعتني؟ قيل: فإن قال: ورواية ابن شإذان

إىل غريها . )٤(والسجود من األذان والدعاء والقراءة كذلك أيضاً أخر بعدها التشهد والتحميد والدعاء

  .رواياتمن ال

وهذه األخبار قد أجاب عنها الذكرى بعد أن محل بعضها على التقية، وتبعه يف املدارك وذلك 

ملوافقتها ألكثر العامة، وأجاب عن بعضها الفقيه اهلمداين بأن املراد ا نفي اعتبار خصوصية التحيات 

  واألذكار واألدعية الطويلة اليت يشق على 

                                                

  .١ ـ باب النوادر ح٤٨٦ ص٣ج: الكايف) ١(

  .٤ ـ باب التشهد يف الركعتني ح٣٣٧ ص٣ج: الكايف) ٢(

  .٩٤ص: قرب اإلسناد) ٣(

  .١ ح٣٤ ـ الباب ١٠٧ ص٢ج: عيون أخبار الرضا) ٤(



٤٠

   حممد الصالة على حممد وآل:الثاين

  

عامة العباد حفظها، ال الشهادة بالواحدانية والرسالة اليت يعرفها كل مسلم ويتوقف عليها صدق 

  .)١(اسم التشهد

وأجاب أخرون عنها بأا شاذة خمالفة للمشهور وللسرية القولية والعملية القطعية، فالالزم رد علمها 

 الداللة يف مجلة منها، لكن الظاهر أن املوجب إىل أهلها، كما تعرض رابع إىل املناقشة يف السند أو يف

لعدم العمل ا إعراض املشهور وإالّ فصحة السند يف مجلة منها وصراحة الداللة توجب اجلمع الداليل 

املقتضي لصحة كل ذكر، وهو مقدم على احلمل على التقية اليت ال جمال هلا مع عرفية اجلمع الداليل، 

 فيها التقية، وما ذكره الفقيه اهلمداين خالف الظاهر فهو وطرحها سواء، باإلضافة إىل أن بعضها يبعد

عليهم (حاول أن يذكر امساً غري الطرح الذي ميكن أن ال يكون الئقاً باألخبار الواردة عنهم » ره«فكأنه 

  ).السالم

ة بالرسالة، مث الالزم يف الشهادتني هو األسلوب املتعارف من تقدمي الشهادة بالواحدانية على الشهاد

شهاديت وحدانية اهللا مثال، مل يصح، ألنه غري : كما يلزم أن يكون باألسلوب املتعارف، فلو قال

  .األسلوب الوارد يف النص والفتوى

كما هو املشهور، بل عن الناصريات واملبسوط واخلالف } الصالة على حممد وآل حممد: الثاين{

رى وكرت العرفان ومجل القاضي واحلبل املتني وغريها دعوى عدم والغنية واملعترب واملنتهى والتذكرة والذك

، خالف )٢(بال خالف حمقق فيه: اخلالف أو اإلمجاع عليه ـ كما حكي عنهم ـ ويف اجلواهر قال

  للمحكي 

                                                

  .٣٤ س ٣٦٦ص: مصباح الفقيه، كتاب الصالة) ١(

  .٢٥٣ ص١٠ج: اجلواهر) ٢(



٤١

عن الصدوق فلم يذكر يف شيء من كتبه الصالة يف شيء من التشهدين، وكأنه لذا مل يدع املستند 

، وعن والد الصدوق أنه مل يذكر الصالة يف )١(إن وجوا على األظهر األشهر: الاإلمجاع وحنوه، بل ق

وعن ابن اجلنيد االجتزاء ا يف أحدمها، وعن إشارة السبق االجتزاء . التشهد األول يف كتابة الرسالة

  .بالصالة على النيب بدون اآلل، وكل هذه األقوال ضعيفة مرمية بالشذوذ

شهور األخبار الكثرية الواردة، كصحيح أيب بصري وزرارة، عن أيب عبد وكيف كان فيدل على امل

من متام الصوم إعطاء الزكاة، كما أن الصالة على النيب من متام الصالة، ومن : أنه قال) عليه السالم(اهللا 

صلى اهللا عليه وآله (صام ومل يؤدها فال صوم له إذا تركها متعمداً، ومن صلى ومل يصل على النيب 

قَد أَفْلَح من ﴿: وترك ذلك متعمداً فال صالة له، إن اهللا تعاىل بدأ ا قبل الصالة فقال تعاىل) لموس

  .)٣(﴾)٢(تزكَّى وذَكَر اسم ربِه فَصلَّى

  ).عليه السالم(وحنوه صحيح أيب بصري، عن زرارة، عن أيب عبد اهللا 

إن الصالة على النيب ): عليه السالم(عبد اهللا قال أبو : ومبا عن زرارة وأيب بصري قاال يف حديث

من متام الصالة إذا تركها متعمدا فال صالة له إذا ترك الصالة على النيب ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .)٤()صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  التشهد يف الركعتني األولتني ): عليه السالم(وموثق األحول، عن أيب عبد اهللا 

                                                

  .١٤ س ٣٧٨ ص١ج: املستند) ١(

  .١٥ ـ ١٣اآلية : سورة األعلى) ٢(

  .٢ من أبواب التشهد ح١٠ ـ الباب ٩٩٩ ص٤ج: الوسائل) ٣(

  .١ب التشهد ح من أبوا١٠ ـ الباب ٩٩٩ ص٤ج: الوسائل) ٤(



٤٢

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، اللهم صل احلمد هللا 

  .)١(على حممد وآل حممد وتقبل شفاعته وارفع درجته

وما رواه الدعائم، من ذكر الصالة يف التشهد كما تقدم، وذكر الصالة يف رواية أيب بصري، عن أيب 

بسم اهللا وباهللا : إذا جلست يف الركعة الثانية فقل): ليه السالمع(الطويلة، قال ) عليه السالم(عبد اهللا 

واحلمد هللا وخري األمساء هللا، أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممداً عبده ورسوله أرسله 

باحلق بشرياً ونذيراً بني يدي الساعة، أشهد أنك نعم الرب، وأن حممداً نعم الرسول، اللهم صل على 

  .)٢( ـ احلديثد وآل حممدحمم

  .)٣()عليه السالم(وكذا ذكر يف فقه الرضا 

إذا صلى أحدكم يف صالته يسلك «: قال) عليه السالم(وما رواه حممد بن هارون عن أيب عبد اهللا 

  .)٤(»بصالته غري سبيل اجلنة

ى أحدكم إذا صل: يقول) عليه السالم(مسعت أبا عبد اهللا : بل وظاهر رواية جابر اجلعفي قال

فنسي أن يذكر حممداً وآله يف صالته سلكه بصالته غري سبيل اجلنة وال تقبل صالته، إال أن يذكر فيها 

 فإن ذكر آل حممد قرينة على إرادة الصلوات ال مطلق الشهادة، واملراد منسي الترك )٥(حممداً وآل حممد

  نسيتم ِلقاَءمثل إنا نسيناكم كما 

                                                

  .١ من أبواب التشهد ح٣ ـ الباب ٩٨٩ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٢ من أبواب التشهد ح٣ ـ الباب ٩٨٩ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .١٩ ـ ١٤ س ٨ص: فقه الرضا) ٣(

  .٣ من أبواب التشهد ح١٠ ـ الباب ٩٩٩ ص٤ج: الوسائل) ٤(

  .١ من أبواب التسليم ح٧ ـ الباب ٣٣٤ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٥(



٤٣

ِمكُموي ،هذا ِإن سيناكُممن صلى ومل «: قال) صلى اهللا عليه وآله( وما رواه الديلمي، عن النيب )١(ا ن

  . ـ احلديث)٢(»يذكر الصالة علي وعلى آيل سلك به غري طريق اجلنة

يا مالئكيت قد : إذا قعد للتشهد األول والتشهد الثاين قال اهللا تعاىل: وما يف تفسري العسكري قال

  . ـ احلديث)٣(قعد يثين علي ويصلي على حممد نبيي ألثنني عليهقضى خدميت وعباديت و

فقال . يا حممد صلّ على نفسك وعلى أهل بيتك: مث أوحى اهللا إليه: وقد تقدم يف رواية ابن أذينة

  .)٤(صلى اهللا علي وعلى أهل بييت): صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .)٥( حممد وآل حممداللهم صل علىـ بعد الشهادتني ـ : ويف رواية عمار

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن : وجيلس قدر ما يقول: ويف رواية مساعة

  :وقد أشكل على هذه الروايات بأمور. )٦(حممداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه وآله

لتفكيك بني املشبه ضعف الداللة يف بعضها، مثل اشتمال الروايتني األولتني على التشبيه فا: األول

واملشبه به باحلمل على متمم الذات ومتمم الكمال غري ظاهر، فالالزم محلهما على متمم الكمال، ومثل 

إن الالزم األخذ بالظاهر يف كل فقرة فقرة كما هو : وفيه. ذكر الصلوات يف عداد املستحبات األخر

  .ديدم يف تقطيع الداللة

                                                

  .١٤اآلية : سورة السجدة) ١(

  .٣ من أبواب التسليم ح٧ ـ الباب ٣٣٤ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٢(

  .٧٣ من أبواب فضل الصالة ح١ ـ الباب ٢٣ ص٤ج: جامع أحاديث الشيعة) ٣(

  .١ باب النوادر ح٤٨٦ ص٣ج: الكايف) ٤(

  .١١ من أبواب أفعال الصالة ح١ ـ الباب ٦٨٢ ص٤ج: الوسائل) ٥(

  .٢ من أبواب صالة اجلماعة ح٥٩ ـ الباب ٥٣٠ ص٦ج: اديث الشيعةجامع أح) ٦(



٤٤

إن ذلك غري ضار بعد حجية السند يف مجلة منها، والعمل : ا، وفيهضعف السند يف مجلة منه: الثاين

  .املوجب جلرب السند حىت إذا كان السند ضعيفاً

إن اجلمع الداليل بني هذه األخبار واألخبار الدالة على كفاية الشهادتني يقتضي محل هذه : الثالث

لى هذا فجعل العمدة يف املسألة إن مقتضى اجلمع محل املطلق على املقيد، وع: على االستحباب، وفيه

اإلمجاع احملكي عن مجع املعتضد بنفي اخلالف عن آخرين ـ كما يف املستمسك ـ ال وجه له، ومما 

ما تقدم من أن : تقدم ظهر وجه كالم الصدوق، إذ مل يذكر يف مجلة من الروايات الصلوات، وفيه

  .مقتضى اجلمع بني املطلق واملقيد محل املطلق عليه

الروايات اخلالية عن الصلوات يف مقام التحديد فال إطالق هلا، مثل صحيحة زرارة، : الال يق

أن تقول أشهد أن ال إله إال اهللا ): عليه السالم(السائل عما جيزي من القول يف التشهد األول حيث قال 

إىل . )١(نالشهادتا): عليه السالم(، ويف اجلواب عما جيزى يف األخريتني قال وحده ال شريك له

  .غريمها

الصلوات جزء من الشهادة الثانية ومن مكمالا، فليس املراد اإلجزاء بدوا، بل اإلجزاء : ألنه يقال

ومنه يعلم اجلواب عن كالم والد الصدوق الذي لعله . يف مقابل األدعية املستحبة الواردة يف التشهد

 وجه للفرق بني التشهدين، أما ابن اجلنيد فكأنه اعتمد على بعض تلك الروايات، مع اإليراد عليه بأنه ال

استند إىل أن الدليل إمنا دل على وجوب الصلوات والواجب يأيت بإتياا يف أحد التشهدين فال وجه 

لوجوما يف كليهما، ومنه أن الظاهر من األدلة أن الصالة جزء التشهد، فالالزم إتياا يف كليهما، أما 

  ، فكأنه إطالق بعض الروايات وجه كالم إشارة السبق

                                                

  .١ من أبواب التشهد ح٤ ـ الباب ٩٩١ ص٤ج: الوسائل) ١(



٤٥

   رسول اهللاحممداً أن  وأشهد،ال إله إال اهللا أن  أشهد:يقول أن على األقوىوجيزي 

  

السابقة، مثل رواية حممد بن هارون، لكن سائر الروايات الناصة باآلل توجب تقييدها، وقد اعترض 

 بعض العامة، ويؤيد الروايات اخلاصة عليه اجلواهر بأنه معلوم البطالن يف مذهب الشيعة، وأنه ينسب إىل

كان من ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(يف املقام الروايات العامة اليت تدل على أنه إذا مل يذكر اآلل مع النيب 

  .البتراء املنهي عنها

كما عن } أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممداً رسول اهللا: وجيزي على األقوى أن يقول{

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن : قيل إنه املشهور، أو الالزم أن يقولاألكثر، بل 

 يف حممداً عبده ورسولهحممداً عبده ورسوله، كما عن الشهيد يف البيان وغريه، أو الالزم أن يأيت بـ 

  . املقنعة يف األوىل كما عن املفيد يفأشهد أن ال إله إال اهللاالثانية مع االكتفاء بـ 

فما جيزي من التشهد يف الركعتني : استدل املشهور مبطلقات الشهادتني، مثل صحيحة زرارة، قلت

  .الشهادتان: األخريتني؟ قال

  .)١(إذا فرغ الرجل من الشهادتني فقد مضت صالته: وصحيحة الفضالء

عليه (عة؟ قال ويف رواية ابن اجلهم، عن رجل صلى الظهر والعصر فأحدث حني جلس يف الراب

أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا، فال يعيد، وإن كان مل يتشهد قبل : إن كان قال): السالم

  .)٢(أن حيدث فليعد

                                                

  .١٤ من أبواب التشهد والتسليم ح١ ـ الباب ٣٣٣ ص٥ج: جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .١ من أبواب التشهد والتسليم ح٤ ـ الباب ٣٤٤ ص٥ج: جامع أحاديث الشيعة) ٢(



٤٦

  .)١(وأشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا: ويف رواية إسحاق

  .)٢(أدىن ما جيزي يف التشهد الشهادتان: ويف الرضوي

أشكل على مطلقات الشهادتني بأا مقيدة مبا ورد من الصيغة املفصلة، وعلى رواية ابن اجلهم بأا و

مشتملة على ما ال يقول به املشهور من صحة الصالة مع احلدث بعد الشهادتني، وعلى رواية إسحاق 

ات املشتملة على بضعف السند، لكن الظاهر أن اإلشكاالت املذكورة غري واردة، إذ الالزم محل الرواي

الصيغة املفصلة على استحباب الزوائد اليت فيها، بقرينة الروايات املتعددة الدالة على أنه ليس يف التشهد 

اعطه : اعط الفقري شيئاً، وقال تارة: شيء مؤقت، فهنا طوائف ثالث حاهلا حال ما إذا قال املوىل تارة

ه يوجب محل الدينار على أحد األفراد، أو على ال قدر خاص للصدقة، حيث إن: ديناراً، وقال ثالثة

االستحباب يف قبال األقل من الدينار، واشتمال رواية ابن اجلهم على ما ال يقال به ال يضر بسائر فقراته 

كما حقق يف حمله، وضعف السند يف رواية إسحاق جيربه العمل، ومنه يعلم أن لزوم الصيغة الكاملة تبعاً 

  .دالة عليهجلملة من الروايات ال

: التشهد يف الصلوات؟ قال) عليه السالم(قلت أليب عبد اهللا : مثل صحيحة حممد بن مسلم قال

مرتني .فقلت كيف مرتني؟ قال: قال : إذا استويت جالساً فقل أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال

  .)٣(شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

  

                                                

  .١١ من أبواب أفعال الصالة ح١ ـ الباب ٦٨٢ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٦ س ٩ص: فقه الرضا) ٢(

  .٤ من أبواب التشهد ح٤ ـ الباب ٩٩٢ ص٤ج: الوسائل) ٣(



٤٧

احلمد هللا، : التشهد يف الركعتني األولتني: قال) عليه السالم(هللا وموثقة األحول، عن أيب عبد ا

اشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، اللهم صل على حممد وآل 

  .)١(حممد وتقبل شفاعته وارفع درجته

 شريك له وأشهد أن حممداً أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال: جيلس قدر ما يقول: ومضمرة مساعة

  .)٢(عبده ورسوله

ما جيزي من القول يف التشهد يف الركعتني ): عليه السالم(وصحيحة زرارة، قلت أليب جعفر 

غري تام، إذ قد عرفت أن وجه . )٣(أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له: أن تقول: األولتني؟ قال

 مع إشكاالت أخر يف هذه الروايات من قبيل عدم ذكر اجلمع هو محلها على أا إحدى الصيغ،

الصلوات يف بعضها، وعدم ذكر الشهادة الثانية يف بعضها، واشتمال بعضها على املستحبات اخلارجة 

عن التشهد الواجب، وإن كانت هذه اإلشكاالت ميكن دفعها بتقييد األوىل منها مبا دل على لزوم 

م الشهادة الثانية، والثالثة بأن دليل استحباب الزيادات يوجب محلها الصلوات، والثانية مبا دل على لزو

على االستحباب، خبالف نفس الشهادتني، فإن عدم الدليل على استحباب الزيادة يوجب القول بأن 

  .كلتا الشهادتني واجبة

صيغ ال أنه وأما املفيد فلم يظهر له وجه إال أن يقال إنه ذكر الصيغة املذكورة من باب أا إحدى ال

  .قصد اخلصوصية» ره«

شهد فالن إذا قال ما : يقال» الشهادة«بقى شيء، وهو أن ظاهر الشهادة، عدم االحتياج إىل لفظ 

  علمه وإن مل يقل لفظ 

                                                

  .١ من أبواب التشهد ح٣ ـ الباب ٩٨٩ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٢ من أبواب صالة اجلماعة ح٥٩ ـ الباب ٥٣٠ ص٦ج: جامع أحاديث الشيعة) ٢(

  .١ من أبواب التشهد ح٤ ـ الباب ٩٩١ ص٤ج: ائلالوس) ٣(



٤٨

صدق عرفاً أنه شهد » ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا«: وحنوه فإذا قال الكافر مثالً» أشهد«

ب الشهادتني يف التشهد تقتضي كفاية أن يتلفظ باللفظني املذكورين الشهادتني، وعليه فإطالقات وجو

أو ما أشبه قائالً له بقصد » شهدت«أو » شهاديت«: وكذا يكفي أن يقول» أشهد«بدون اإلتيان بلفظ 

لكن الظاهر قيام اإلمجاع على عدم كفاية ذلك، باالضافة إىل أن روايات كال اجلانبني اشتملت . اإلنشاء

  .»شهدأ«على لفظ 

نعم أفىت العالمة يف حمكي القواعد بكفاية عطف الشهادة الثانية بدون لفظ الشهادة، وكأنه أخذ 

ومبوثقة » اشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا«: باإلطالق وبرواية املعراج اليت رواها إسحاق

بسم اهللا وباهللا، واحلمد هللا وخري : إذا جلست يف الركعة الثانية فقل: أيب بصري ولفظها كما يف املستند

، وأشكل على )١( اخلاألمساء هللا، أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممداً عبده ورسوله

اإلطالق بأنه مقيد مبا ذكر فيه لفظ الشهادة، وبرواية املعراج بضعف السند، وباملوثقة بأن نسخها خمتلفة، 

لثانية، ويف بعضها عدم ذكرها، لكن الظاهر أن النسخة الصحيحة بدون ففي بعضها ذكر الشهادة يف ا

ذكرها، ويدل على ذلك أن الكتب املعتربة اليت رأيناها أو نقلوا عنها، سواء منها ما ذكر لفظ الرواية، أو 

 اليت أشار إليها، وقال إا بدون لفظ الشهادة يف الشهادة الثانية، أمثال احلدائق، واجلواهر يف باب

القواطع، واملستند، والوايف، واالستبصار، ومصباح الفقيه، واملستمسك، ذكروها بدون لفظ الشهادة، 

فال اعتبار ببعض نسخ الوسائل أو غريها عن ذكر لفظ الشهادة، فالظاهر أنه غلط، ولذا مل يذكرها يف 

ا مصباح الفقيه أن كتاب جامع أحاديث الشيعة املقيد بالصحة فيما يكتب وقد رواها عن التهذيب، أم

  االستبصار هو األصل

                                                

  .٧ س ٣٧٩ ص١ج: املستند) ١(



٤٩

  .اللهم صل على حممد وآل حممد

  

يف نقل هذه الرواية فراجع، وكيف كان فاالحتياط يقتضي اإلتيان بلفظ الشهادة، وإن كان مقتضى 

كما عن غري واحد } اللهم صل على حممد وآل حممد{األصل عدم لزومه، مث يأيت بعد الشهادتني بلفظ 

تيان به ذه الصيغة، بل نسب إىل األكثر أو األشهر كما عن الذكرى، أو املشهور كما عن أن الالزم اإل

املفاتيح، ولكن ذهب آخرون كاملفيد يف املقنعة وسالر يف املراسم والعالمة يف اية األحكام ـ كما 

مة أنه بعد  بل عن العالصلى اهللا عليه وآله وسلمحكي عن ظاهرهم ـ التخيري بني هذه الصيغة وبني 

: ، أو قالصلى اهللا على حممد وآلهولو قال :  قالاللهم صل على حممد وآل حممدأن حكم بوجوب 

صلى اهللا عليه وآله أو صلى اهللا على رسوله وآله١( فاألقرب اإلجزاء(.  

 بورود هذه الصيغة يف مجلة من الروايات اليت تقدمت يف الثاين من واجبات: استدل للقول األول

  .التشهد

باإلطالقات وجبملة من الروايات الواردة بغري تلك الصيغة، ففي رواية ابن : واستدل للقول الثاين

  .)٢(صلى اهللا علي وعلى أهل بييت: أذينة

وكذلك يف رواية احلسن بن جهم، لكن ال ميكن . )٣(صلى اهللا عليه وآله: ويف رواية مساعة

اية املعراج مل تذكر فيها الشهادتان، وروايتا مساعة واحلسن اختلفت االعتماد على غري اإلطالقات، إذ رو

  النسخ يف ذكر الصلوات فيهما، 

                                                

  .٢٦٤ ص١٠ج: كما يف اجلواهر) ١(

  .١ باب النوادر ح٤٨٦ ص٣ج: الكايف) ٢(

  .٢ من أبواب صالة اجلماعة ح٥٩ ـ الباب ٥٣٠ ص٦ج: جامع أحاديث الشيعة) ٣(



٥٠

ففي بعض النسخ أثبتها، ويف بعض النسخ مل يذكرها، ومن احملتمل أن ما مل يثبتها قد سقطت 

  .ن منت احلديثالصلوات منها غلطا، كما أن من احملتمل أن ما أثبتها كان من آداب الكتابة ال أا م

اللهم صلى على حممد «: فلم يبق إال اإلطالقات، ويف ترجيحها على ما ذكر فيه الصلوات بلفظ

كما يظهر من املستمسك ونسبه إىل ظاهر كثري وصريح بعض، أو ترجيح ما ذكر فيه » وآل حممد

ر الصيغة اخلاصة فالقول باعتبا: )١(الصيغة اخلاصة على اإلطالق كما يظهر من مصباح الفقيه حيث قال

  .مع أنه األحوط ال خيلو عن قوة، احتماالن

واألقرب إىل االحتياط الثاين، وإىل الفهم العريف األول، حيث إن املطلق واملقيد يف املقام بنظرهم مثل 

، فإنه ورد فيه )صلى اهللا عليه وآله(املطلق واملقيد يف باب استحباب الصلوات كلما ذكر الرسول 

يه الصيغة اخلاصة يف األدعية الواردة يف الصحيفة وغريها، فكما يرى العرف يف باب مطلقات، وورد ف

الصالة املستحبة أن الصيغة اخلاصة من باب أحد املصاديق، يرى هنا ذلك أيضاً، ولو مبعونة االستيناس 

هر لزوم ، ال كيفية خاصة، مث الظا)صلى اهللا عليه وآله(الذهين وهو أن املقصود الصلوات على الرسول 

  .تقدمي الشهادة األوىل على الثانية وتقدميهما على الصلوات

يف الصلوات على آله، وهل يكفي اإلتيان بضمري املخاطب ) صلى اهللا عليه وآله(وتقدمي حممد 

اللهم صل على أمحد وذويه، أو صلى اهللا : للرسول أو لفظ آخر، أو جيوز اإلتيان بضمري اآلل، مثال يقول

  اهللا وعلى من أمرت بالصالة عليه، الظاهر ال، ألنهعليك يا رسول 

                                                

  .٢٩ س ٣٧٢ص: مصباح الفقيه، كتاب الصالة) ١(



٥١

  . خالف النص واإلمجاع وفهم املناط الشامل ملثل هذه األمور يف غاية البعد

  :بقي أمران

إال ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(أنه ال خالف وال اشكال يف أنه ال تتم الصالة على النيب : األول

ه اإلمجاع عليه، ويدل عليه متواتر الروايات الواردة عن طرق بالصالة على اآلل، بل عن العالمة وغري

عند نزول ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(اخلاصة والعامة، أما عن طرقهم فعن كعب األحبار أنه قال للنيب 

: ة؟ قال قد عرفنا السالم عليك، فكيف الصال)١(﴾يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيِه وسلِّموا تسليماً﴿

اللهم صل على حممد وآل حممد)٢(.  

ال تصلوا علي : أنه قال) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وعن ابن حجر يف صواعقه، أنه روى عن النيب 

: تقولون اللهم صل على حممد ومتسكون، بل قولوا: وما الصالة البتراء؟ فقال: ، فقالواالصالة البتراء

  .إىل غريمها. )٣(اللهم صل على حممد وآل حممد

وقد علم املعاندون : يف جملس املأمون) عليه السالم(وأما عن طرقنا، فعن العيون أنه قال الرضا 

قد عرفنا التسليم عليك فكيف ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(منهم أنه ملا نزلت اآلية قيل يا رسول اهللا 

ا صليت على ابراهيم وآل إبراهيم اللهم صل على حممد وآل حممد، كم: تقولون: الصالة عليك؟ قال

هذا ال خالف فيه : ال، قال املأمون: ؟ قالواإنك محيد جميد، فهل بينكم معاشر الناس يف هذا خالف

  .)٤(اصال وعليه إمجاع األمة

                                                

  .٥٦اآلية : ألحزابسورة ا) ١(

  .٢٦١ ص١٠ كما يف اجلواهر ج١٤٧ ص١ج: سنن أيب داود) ٢(

  .١٤٦ص: الصواعق احملرقة) ٣(

  .١ ح٢٣ ـ الباب ١٨٥ ص١ج: عيون أخبار الرضا) ٤(



٥٢

صلى اهللا (قال رسول اهللا : قال) عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم(وعن أبان، عن أيب جعفر 

صلى علي ومل يصل على آيل مل جيد ريح اجلنة، وإن رحيها ليوجد من مسرية مخسمائة من ): عليه وآله

  .)١(عام

أال ): عليه السالم(ألمري املؤمنني ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا : وعن ابن سنان قال

السماوات سبعون وإذا صلى علي ومل يتبع بالصالة على أهل بييت كان بينها وبني :  إىل أن قالأبشرك

ال لبيك وال سعديك، يا مالئكيت ال تصعدوا دعاءه إال أن يلحق بالنيب : حجاباً، ويقول اهللا تبارك وتعاىل

  .إىل غريها من الروايات الكثرية. )٢(عترته، فال يزال حمجوباً حىت يلحق يب أهل بييت

ات املستحبة، للمناط، يف الصلو» اآلل«وحنوها مكان » العترة«: والظاهر أنه يكفي أن يقول

فإن الظاهر أن املقصود باآلل ) عليهم السالم(وللرواية األخرية، كما أنه يصح أن يسميهم بأمسائهم 

  .املعصومون منهم ال كلهم

من أخيار اآلل يف إطالقه، وال فرق يف الصلوات ) عليهم السالم(وإن كان ال يبعد دخول غريهم 

، أو يقدم الصالة، أو يوسطها، ويف كل حالة أن يكون }الصالةعلى حممد وآله {: املستحبة أن يقول

، أو بدون فاصل، كل }اللهم صلّ وسلّم وزد وبارك على حممد وآل حممد{: هناك فاصل كان يقول

بني حممد وآله، فال أساس له، » على«ذلك لإلطالق، أما ما زاد يف بعض األلسنة من عدم الفصل بـ 

على » على«جلزائري يف بعض كتبه، ويدل عليه ورود الصالة مع لفظ كما أنكره السيد نعمة اهللا ا

  يف» اآلل«

                                                

  .٧ من أبواب الذكر ح٤٢ ـ الباب ١٢١٩ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .١٠ من أبواب الذكر ح٤٢ ـ الباب ١٢٢٠ ص٤ج: الوسائل) ٢(



٥٣

  ).عليهم السالم(بعض األدعية الواردة عنهم 

صلى اهللا عليه (املشهور بني العلماء عدم وجوب الصالة على حممد وآل حممد عند ذكره : الثاين

ملنتهى اإلمجاع عليه، خالفاً جلمع حكي ، وإمنا يستحب استحباباً مؤكداً، بل عن املعترب وا)وآله وسلم

عنهم القول بالوجوب أمثال ابن بابويه وصاحب كرت العرفان والشيخ البهائي يف مفتاح الفالح، 

وصاحيب الوسائل واحلدائق، واملوىل املازندراين والشيخ عبد اهللا البحراين وغريهم، ويدل على املشهور 

صلى (من الصلوات بعد ذكره ) عليهم السالم(واردة عنهم خلو كثري من األدعية واألخبار واخلطب ال

، بل لو كان واجباً كان الالزم ذكر الصلوات يف القرآن الكرمي عند ذكر امسي أمحد )اهللا عليه وآله وسلم

  .، فإنه تعليم ال ينبغي تركه وإن مل يكن واجباً عليه تعاىل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(وحممد 

 كان مؤيداً لعدم الوجوب، كما يدل على املشهور أيضاً عدم اشتهاره بني وهذا إن مل يكن دليالً

املسلمني قدمياً وحديثاً، ولو كان مثله واجباً لكان من الضروريات، كيف وقد عرفت ادعاء الفاضلني 

على سعة اطالعهما اإلمجاع على عدم الوجوب، بل مل ينقل قول بالوجوب عن املتقدمني إالّ عن ابن 

  .فقطبابوية 

  :أما القائل بالوجوب، فقد استدل باألوامر الواردة يف الروايات

وصل على النيب كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك يف األذان : مثل صحيحة زرارة الواردة يف األذان

  .)١(أو غريه

  ): صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا ) عليه السالم(ورواية أيب بصري، عن أيب عبد اهللا 

                                                

  .١ من أبواب اإلذان واإلقامة ح٤٢ ـ الباب ٦٦٩ ص٤ج: لالوسائ) ١(



٥٤

 إىل غريمها من الروايات، لكن )١(كرت عنده فنسي أن يصلي علي خطّأ اهللا به طريق اجلنةمن ذ

  .البد وأن حتمل هذه الروايات على االستحباب

صلى اهللا عليه وآله (فالالزم محلها على الذي ال يعتين بالرسول } خطّأ طريق اجلنة{أما رواية 

وهذه ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(عند ذكره ) المعليهم الس(وإال فكيف يتركها املعصومون ) وسلم

  :مل تصل عند إنشادها) صلى اهللا عليه وآله وسلم(بنته } عليها السالم{فاطمة 

  .)٢(مإذا على من شم تربت أحمد           أن ال یشم مدى الزمان غوالیا«

مل يصل ) لسالمعليه ا(على ما يف الكتب، إذ لو كانت صلت لذكروها، وهذا علي أمري املؤمنني 

، بل واملسلمون )٣(}عليها السالم{عند دفنه للصديقة الطاهرة » السالم عليك يا رسول اهللا«: عند قوله

حياً وميتاً ومل يعهد عنهم الصالة عليه بعد السالم عليه ) صلى اهللا عليه وآله(كان يسلمون على الرسول 

بل ما ذكرناه هو حممل »  اهللا عليه وآله وسلمالسالم عليك يا رسول اهللا صلى«: بأن يقولوا ـ مثالً ـ

عند ذكره يكون أجفى الناس أو أخبل ) صلى اهللا عليه وآله(الروايات الواردة بأن من مل يصل عليه 

  .الناس، باإلضافة إىل داللة أمثال هذه الروايات على الكراهة

  .)٤(كرت عنده مل يصل عليالبخيل كل البخيل الذي إذا ذُ): صلى اهللا عليه وآله(ففي رواية، عنه 

                                                

  .١ من أبواب الذكر ح٤٢ ـ الباب ١٢١٧ ص٤ج: الوسائل) ١(

  . قافية الياء١٠٥ص: ديوان اإلمام علي عليه السالم) ٢(

  .١٩٣ ص٤٣ج: البحار) ٣(

  .١٤ من أبواب الذكر ح٤٢ ـ الباب ١٢٢١ ص٤ج: الوسائل) ٤(



٥٥

أجفى الناس رجل ذكرت بني يديه فلم يصل ): صلى اهللا عليه وآله( أخرى، قال ويف رواية

  .إىل غريمها من الروايات. )١(علي

، أو )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مث الظاهر من االطالقات أن املستحب الصالة عند ذكر أي امسه 

وإن تردد الثاين يف » ره«اجع إليه، وهذا هو احملكي عن الكاشاين والبهائي لقبه أو كنيته، بل والضمري الر

ذُكر عنده، كما يف النص، ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ضمريه، لكن ال وجه للتردد، إذ يصدق عرفاً أنه 

 والقول باالنصراف ال وجه له، أال ترى أنه لو ذكر إنسان ضمري إنسان مث أشار إليه مبدح أو ذم يصدق

بلفظ أو نظري ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(أنه مدحه أو ذمه، بل ال يبعد مشول اإلطالقات لإلشارة إليه 

) صلى اهللا عليه وآله وسلم(أو أشار إليه ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(مشرياً إليه » هذا«لفظ كما لو قال 

فهل ) لى اهللا عليه وآله وسلمص(وال شك يف مشول اإلطالق إلشارة األخرس، أما لو كتب امسه . بيده

يشمله اإلطالق؟ ال يبعد ذلك، ولو مل نقل بشمول اإلطالق فالظاهر مشول املناط له، ويظهر من مصباح 

يف البني وهو صادق ) صلى اهللا عليه وآله(إنه دائر مدار جريان ذكره : الفقيه أنه قائل باإلطالق، قال

  . انتهى)٢(.مهما جرى ذكره بأي عبارة يكون

منه يظهر أيضاً أنه لو ذكر بلغة أخرى جرى احلكم، أما لو قيل بالنسبة كما لو أشار إىل مسلم و

وقال إنه حممدي، فهل جيري احلكم من اإلطالق أم ال، ألنه ذكر املنسوب ال املنسوب إليه، الظاهر 

  األول، ومما تقدم يظهر أن تفصيل صاحب احلدائق 

                                                

  .١٨ من أبواب الذكر ح٤٢باب  ـ ال١٢٢٢ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٦ س ٣٧٠ص: مصباح الفقيه، كتاب الصالة) ٢(



٥٦

ال فرق أن يأيت ذكره يف الصالة أو الدعاء أو القرآن أو الشعر بني االسم العلمي وغريه حمل نظر، و

أو غريها، أما التفكر فيه فالظاهر عدم مشول اإلطالقات له، والظاهر أنه ال يكفي يف التلفظ اإلشارة إىل 

  .ألنه خالف املنصرف من الصلوات» صلم«أو » ص«: الصلوات كان يقول

  .ىل الصلوات، فكأنه كتب الصلوات الكاملةنعم ال باس به يف الكتابة، ألنه إشارة إ

وحنومها، واملستحب إمنا هي إذا قصد » يس«و» طه«ومما تقدم يظهر استحباب الصلوات ملثل 

  ).صلى اهللا عليه وآله وسلم(باملذكور نفسه 

اللهم صل على : حممد مثالً وأراد غريه، مل تستجب ألنه يصدق أنه مل يذكره، ولو قال: أما لو قال

وآل حممد، مل يستحب الصالة ألجل ذكره يف الصالة، النصراف األدلة عنه، كما أنه لو كرر حممد 

االسم، فالظاهر أنه لو جاء باالمسني مثالً تباعاً كفت صالة واحدة، وال حتتاج إىل التكرر، لصدق أنه 

آلخر حبيث وإن كان كل ذكر بعيداً عن الذكر ا. عنده) صلى اهللا عليه وآله وسلم(صلى عند ما ذكر 

يتوقف الصدق على املتكرر احتاج إىل التكرر، وإن ذهب بعض األعاظم إىل وجوب التكرر مطلقاً 

  .الحتياج كل سبب إىل مسبب مستقل، والصالة املتقدمة ال تكفي لالسم املتأخر، ألن الذكر له سببية

عن جد أو )  وسلمصلى اهللا عليه وآله(وال فرق يف الذاكر بني كونه مسلماً أو غري مسلم، ذكر 

هزل، أو كان الذكر صادراً عن حيوان أو آلة كاملسجلة أو غريها، وذلك لإلطالق، ولو مل يصلّ يف 

وقت الذكر فهل تستحب بعد ذلك أداًء أو قضاًء، احتماالت، وإن مل يبعد فوات الوقت، ألن املنصرف 

  :خلطاب، بأن يقولوالظاهر أنه ال فرق بني أن يأيت بالصالة بصيغة ا. الصالة فوراً



٥٧

. اجللوس مبقدار الذكر املذكور:الثالث

  

أو بصيغة الضمري الغائب، مثل صلى اهللا ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(صلى اهللا عليك يا رسول اهللا 

وهل يكفي سائر اللغات اليت هي . اللهم صل على حممد وآل حممد: عليه وآله، أو باالسم الظاهر مثل

أو تلزم العربية ال يبعد األول، » درود بر پيغمرب وآل پيغمرب«:  يقول يف الفارسيةمطابقة للصالة مثل أن

  .وإن كان األحوط الثاين

  .وهذه الصالة ال تشترط بطهارة اجلسم أو اللباس أو النفس، فتأيت حىت من اجلنب واحلائض

ل مراداً به اللهم صل على آل حممد، ويقصد حممداً وآله، لتعارف ذكر اآل: وهل يكفي أن يقول

أَدِخلُوا آلَ ِفرعونَ أَشد ﴿ و)١(﴾وآلَ ِإبراهيم وآلَ ِعمرانَ علَى الْعالَمني﴿: الشخص وآله، مثل

  . املنصرف من األدلة عدم كفايته)٢(﴾الْعذاِب

حقيقة كانت ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وال يشمل دليل االستحباب من رأى صورة الرسول 

رض إمكانه اخلارجي، أو خيالية النصراف األدلة عن مثله، ومثله لو رأى ذكره يف اخلط، الصورة، لو ف

أصلي على حممد وآله، وأراد : ومن األفضل أن يتم الصالة بالسالم لآلية الكرمية وغريها، ولو قال

  .اإلنشاء كفى، ولو أراد اإلخبار مل يكف، النصراف الدليل إىل اإلنشاء

بال إشكال وال خالف، بل عن الغنية واملنتهى واملدارك } ار الذكر املذكوراجللوس مبقد: الثالث{

  .وكشف اللثام وغريها اإلمجاع عليه، وذلك لتواتر الروايات به

  .)٣(إمنا التشهد يف اجللوس وليس املقعى جبالس: مثل صحيح زرارة

                                                

  .٣٣اآلية : سورة آل عمران) ١(

  .٤٦اآلية : سورة غافر) ٢(

  .١ من أبواب التشهد ح١ ـ الباب ٩٨٧ ص٤ج: الوسائل) ٣(



٥٨

  . الطمأنينة فيه:الرابع

  

  .)١(إذا استويت جالساً: وصحيح ابن مسلم

  .)٢(فإذا جلست يف الرابعة قلت:  إىل أن قالإذا جلست يف الركعة الثانية فقل: وثق أيب بصريوم

  .)٣(»إن ذكر قبل أن يركع فليجلس«: وما ورد يف الناسي أنه

  .)٤(إذا جلس الرجل للتشهد: ويف رواية حبيب

  .)٥(إذا قعد للتشهد األول والتشهد الثاين: ويف رواية العسكري

  .)٦(قيل يا حممد اجلس فجلس: ية ابن أذينةويف روا

  .إىل غريها من الروايات. )٧(وهو جالس يف التشهد: ويف رواية محاد

ال وهذا اجللوس ليس ركناً، فإذا نسي فقال التشهد عن قيام أو مل يقله أصالً، مل يضر حلديث 

  .)٨(تعاد

مجع كجامع املقاصد واملفاتيح وكشف بال إشكال وال خالف، وقد ادعى } الطمانينة فيه: الرابع{

احلق وجممع الربهان وغريهم عدم اخلالف، أو اإلمجاع يف املسألة، وقد تقدم الكالم فيه يف اخلامس من 

  .واجبات السجود

                                                

  .٤ من أبواب التشهد ح٤ ـ الباب ٩٩٢ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٢ن أبواب التشهد ح م٣ ـ الباب ٩٨٩ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .٣ من أبواب التشهد ح٧ ـ الباب ٩٩٥ ص٤ج: الوسائل) ٣(

  .٢ من أبواب التشهد ح٥ ـ الباب ٩٩٣ ص٤ج: الوسائل) ٤(

  .٧٣ من أبواب فضل الصالة ح١ ـ الباب ٢٣ ص٤ج: جامع أحاديث الشيعة) ٥(

  .١ ـ باب النوادر ح٤٨٦ ص٣ج: الكايف) ٦(

  .٢من أبواب أفعال الصالة ح ١ ـ الباب ٦٧٥ ص٤ج: الوسائل) ٧(

  .١٤ من أبواب أفعال الصالة ح١ ـ الباب ٦٨٣ ص٤ج: الوسائل) ٨(



٥٩

  . ومها على الصالة على حممد وآل حممد كما ذكر، الترتيب بتقدمي الشهادة األوىل على الثانية:اخلامس

  

بال إشكال وال خالف، كما يظهر من } تقدمي الشهادة األوىل على الثانيةالترتيب ب: اخلامس{

لعلّه ظاهر اجلميع، ويدل عليه الروايات الواردة يف ذكر : إرساهلم له إرسال املسلّمات، ويف اجلواهر

التشهد، باإلضافة إىل انصراف لفظ الشهادتني الوارد يف األخبار إىل الترتيب املعهود، فاحتمال أن 

جب هو التلفظ بالشهادتني، وهو يؤدى بالترتيب وخبالف الترتيب، ممنوع وإن كان جيوز ذلك الوا

أشهد أن حممداً رسول اهللا وأشهد أن ال إله إال اهللا، إال أن ما : بالنسبة إىل شهاديت اإلسالم كما إذا قال

فية، خبالف ما حنن حنن فيه ال يقاس بذلك، إذ الواجب يف باب اإلسالم االعتراف، وهو حاصل بأية كي

فيه، إذ الواجب طريقة خاصة، فحاله حال اإلذان حيث ال يصح تقدمي شهادة الرسالة على شهادة 

  .التوحيد، ومثله شهادتا باب صالة األموات

وذلك ألنه الترتيب الوارد يف النص الذي ورد يف الفتوى } ومها على الصالة على حممد وآل حممد{

وأن حممد {:  حممد على آل حممد أيضاً، وما عن املفيد من كفاية أن يقولأيضاً، ومنه يعرف حال تقدمي

من أن : ضعيف، كما استضعفه اجلواهر أيضاً، وما يف املستمسك} صلى اهللا عليه وآله عبده ورسوله

املخرج عن اإلطالقات غري املتعرضة ملوضع الصالة هو اإلمجاع، غري تام، إذ ورد يف النص مكان الصالة، 

خبار األحول وأيب بصري والدعائم وفقه الرضا وغريها تقدمي الشهادتني على الصالة، فالالزم أن ففي أ

، بل الترتيب هو ظاهر كل من ذكر صورة التشهد على سبيل الوظيفة من املتقدمني }كما ذكر{يأيت 

  .كالشيخ وابن طاووس أو املتأخرين



٦٠

  .يث ال خيرج عن الصدق حب، املوالة بني الفقرات والكلمات واحلروف:السادس

.  احملافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العريب يف احلركات والسكنات وأداء احلروف والكلمات:السابع

  

كما تقدم يف } املواالة بني الفقرات والكلمات واحلروف، حبيث ال خيرج عن الصدق: السادس{

  .مبحث القراءة، ويف مبحث ذكر الركوع

لى تأديتها على الوجه الصحيح العريب يف احلركات والسكنات وأداء احلروف احملافظة ع: السابع{

  .كما سبق أيضاً، وعليه فال تكفي الترمجة إال للعاجز} والكلمات

  



٦١

 إذا مثل ما ،أفاد معناها فال جيزي غريها وإن، ال بد من ذكر الشهادتني والصالة بألفاظها املتعارفة ـ ١ـ مسألة 

.  وهكذا يف غريه،عترفأ أو أقر أو ، أعلم:»أشهد«قال بدل 

  

الواردة يف النص والفتوى، }  ـ البد من ذكر الشهادتني والصالة بألفاظها املتعارفة١مسألة ـ {

ألنه مقتضى توقيفية العبادة، ويف املستمسك بال خالف ظاهر، وقد عرفت أن اإلطالقات منصرفة إىل 

  .املتعارف أو مقيدة به

أعلم، أو أقر، أو أعترف، : »أشهد«أفاد معناها، مثل ما إذا قال بدل فال جيزي غريها، وإن {

أشهد أن : وأشهد أن ال رب إال اهللا، أو ال إله إال خالق الكون، أو قال: وهكذا يف غريه كما إذا قال

  .أمحد، أو ما أشبه ذلك

  



٦٢

.  وإن كان األحوط تركهلو إقعاًءو  جيزي اجللوس فيه بأي كيفية كان ـ ٢ـ مسألة 

  

بال إشكال وال خالف، ألن النص والفتوى }  ـ جيزي اجللوس فيه بأي كيفية كان٢مسألة ـ {

  .مطلقان يف وجوب اجللوس الشامل لكل أقسامه

  .وقد تقدم الكالم يف ذلك، فراجع} ولو إقعاًء وإن كان األحوط تركه{

  



٦٣

كان  أو  ولو عجز ومل يكن من يلقنه،يلقنهغريه ف  قبله يتبعو،  من ال يعلم الذكر جيب عليه التعلم ـ ٣ـ مسألة 

  ، أتى مبا يقدر ويترجم الباقيالوقت ضيقاً

  

لوجوب تعلّم الواجب املطلق، وقد تقدم }  ـ من ال يعلم الذكر جيب عليه التعلم٣مسألة ـ {

أي قبل أن يتعلم سواء مل يتعلم عمداً أو بدون عمد } وقبله{الكالم يف ذلك يف باب القراءة وغريها 

ألنه قادر على االمتثال ذه الكيفية، فهو واجب عليه حبكم العقل الذي يلزم } يتبع غريه فيلقّنه{

  .االمتثال للقادر عليه

إن كان ما يقدر شيئاً معتداً به، } ولو عجز ومل يكن من يلقّنه أو كان الوقت ضيقاً أتى مبا يقدر{

إذ ال دليل على وجوب اإلتيان بذلك، أما إذا » ال إله إال اهللا«من » الم«ال مثل أن يعرف فقط كلمة 

: كان ما يقدر معتداً به، فالدليل على وجوب اإلتيان هو قاعدة امليسور، مثالً إذا عرف أن يقول

قاله ويترجم الباقى، ألنه أيضاً ميسور فيشمله دليله، هذا ورمبا يستدل لذلك بشمول أدلة » أشهد«

 غري بعيد، إذ املستفاد عرفاً من أمثال املقام أن الواجب من وجوب الشهادتني على مثل الترمجة، وهو

باب تعدد املطلوب، فإذا قدر وجبت العربية، وإذا مل يقدر وجبت الترمجة، فالقول بأن اإلطالق مقيد 

بالنصوص املبينة للكيفية، أو باالنصراف إىل الصورة العربية، فال إطالق يف البني يشمل املقام، يف غري 

إنك قد ترى من : يقول) عليه السالم(مسعت جعفراً : لعله يشمله خرب مسعدة بن صدقة قالحمله، بل 

، وكذلك األخرس يف القراءة يف الصالة )١(احملرم من العجم ال يراد منه ما يراد منه من العامل الفصيح

  والتشهد وما أشبه ذلك، فهذا مبرتلة العجم واحملرم ال يراد منه ما يراد 

                                                

  .٢ من أبواب القراءة يف الصالة ح٥٩ ـ الباب ٨٠٢ ص٤ج: الوسائل) ١(



٦٤

  ، وإن مل يعلم يأيت بسائر األذكار بقدره،لم شيئا يأيت بترمجة الكلوإن مل يع

  

  .من العاقل املتكلم الفصيح، فإن اخلرب بنصه أو مبناطه يشمل املقام

لدليل امليسور املتقدم، مث إن دار األمر بني امللحون وبني } وإن مل يعلم شيئاً يأيت بترمجة الكل{

فالظاهر أن » أشهد«عوض » أسند«: ة عن حقيقتها مثل أن يقولالترمجة، فإن كان اللحن خيرج الشهاد

: الترمجة مقدمة، إذ الغلط ال يسمى ميسوراً حينئذ، وإن مل خيرج اللحن الكالم عن حقيقته مثل أن يقول

فاللحن مقدم، إذ هذا أقرب امليسورين عرفاً، ودليل امليسور كما يدل على أصل امليسور يدل » أسهد«

 ومن هذا يعلم )١(»سني بالل عند اهللا شني«رين أو امليسورات، ويؤيده ما ورد من أن على أقرب امليسو

أن إطالق املستمسك تقدمي امللحون ال وجه له، اللهم إال أن يريد القسم الثاين من امللحون، مث الظاهر 

اً، أما سائر تقدم العربية املكسرة على غريها وإن كانت هي لغة أخرى أيضاً ألا أقرب امليسورات عرف

  .اللغات فالظاهر عدم الفرق بينها يف كوا يف درجة واحدة

وذلك لدليل امليسور، فإن املستفاد من } يأيت بسائر األذكار بقدره{حىت الترمجة } وإن مل يعلم{

األدلة أن األذكار الواجبة يف الصالة إمنا هي من باب تعدد املطلوب، فإذا تعذر الشيء الواجب باألصالة 

إن اهللا فرض من ): عليه السالم(م غريه مقامه، ويدل عليه صحيح عبد اهللا بن سنان قال أبو عبد اهللا قا

الصالة الركوع والسجود، أال ترى لو أن رجالً دخل يف اإلسالم ال حيسن أن يقرأ القرآن أجزئه أن يكرب 

   )٢(ويسبح ويصلي

                                                

  . ـ الباب األول٢١ص: عدة الداعي) ١(

  .١ من أبواب القراءة يف الصالة ح٣ ـ الباب ٧٣٥ ص٤ج: الوسائل) ٢(



٦٥

  .كان حيسنه أن واألوىل التحميد

  

اية أنه من باب التمثيل ال أن القرآن له خصوصية يف ذلك، بل ميكن أن يستفاد فإن الظاهر من الرو

  . حيث إن أصل التشريع إمنا هو ألجل الذكر)١(﴾وأَِقِم الصالةَ ِلِذكْري﴿: احلكم املذكور من قوله تعاىل

روي بل هو الذي أفىت به مجاعة، وذلك خلرب بكر بن حبيب امل} واألوىل التحميد ملن كان حيسنه{

عليه (عن التشهد؟ فقال ) عليه السالم(سألت أبا جعفر : عن الكايف والتهذيب واالستبصار، قال

لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا، إمنا كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا ): السالم

  .)٢(محدت اهللا أجزأ عنك

إذا جلس الرجل للتشهد فحمد اهللا وأثىن عليه : )عليه السالم(ومثله خرب اخلثعمي املروي عن الباقر 

  .)٣(أجزأه

، وإمنا محلها املصنف هي )٤(وهناك رواية ثانية وثالثة عن بكر بن حبيب قريبة من روايته األوىل

  .األولوية، إذ ال داللة من الروايات املذكورة على لزوم احلمد

مقتضى القاعدة تقدمي الثاين لداللة الرواية يبقى الكالم يف تقدمي الترمجة على احلمد وحنوه، بينما 

املعتربة عليه، ولذا كان األحوط ذلك، وعليه فالواجب أوالً التشهد املعروف، وبعده التحميد وحنوه، مث 

  .يأيت دور الترمجة

                                                

  .١٤ اآلية :سورة طه) ١(

:  وفيه١٤٦ يف كيفية الصالة ح٨ ـ الباب ١٠١ ص٢ج: التهذيب. ١ ـ باب التشهد يف الركعتني ح٣٣٧ ص٣ج: الكايف) ٢(

  ).أجزأك: ( وفيه٥ يف وجوب التشهد ح١٩٥ ـ الباب ٣٤٢ ص١ج: االستبصار). أجزأك(

  .٣ يف وجوب التشهد ح١٩٥ ـ الباب ٣٤١ ص١ج: االستبصار) ٣(

 من أبواب التشهد ٤ ـ الباب ٣٣٣ ص١ج: مستدرك الوسائل. ١ من أبواب التشهد ح٥ ـ الباب ٩٩٣ ص٤ج: الوسائل) ٤(

  .١ح



٦٦

. أمكنن إ وإال فاألحوط اجللوس قدره مع اإلخطار بالبال

  

كما عن كشف اللثام واملقاصد العلية } ن أمكنوإال فاألحوط اجللوس قدره مع اإلخطار بالبال إ{

والروض واملوجز احلادي وغريهم، واستدل له بأن الواجب أمران اجللوس والذكر، فإذا مل ميكن الذكر 

وجب اجللوس، كما أنه إذا مل ميكن اجللوس حال الذكر وجب الذكر حال القيام أو غريه، وذلك 

 وغريه، واحتمال أن يكون )١(»فاجلس وتشهد وقم «:لعطف الذكر على اجللوس، مثل صحيح احلليب

حبول اهللا : اجللوس قيداً للذكر، فإذا سقط بالتعذر سقط اجللوس خالف ظاهر العطف، ويؤيده قوله

كما يف النص، فإن ظاهر ذلك أن كال من األمور األربعة مطلوبة . )٢(وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد

وىل نوع خضوع وتعبد مثل القيام والركوع والسجود، ولذا أفتوا يف نفسها، فإن اجللوس خبدمة امل

احتاط ألجل أصالة عدم الوجوب، » ره«بوجوب الثالثة ملن مل يقدر على الذكر والقراءة، هذا وكأنه 

  .واالحتمال الذي ذكرناه

وألا مث إنه رمبا يقال بوجوب اإلشارة إىل الشهادتني ملن ال يعرف، كوجوا على االخرس للمناط، 

امليسور فال يسقط باملعسور، ولو دار األمر بني اجللوس ارد والذكر ارد ال يبعد تقدمي الثاين، ألنه أهم 

يف نظر املتشرعة، بل ال يبعد أنه ألجله شرع اجللوس، وأما توجيه ذلك بدوران األمر بني التخييري 

  .الدورانوالتعيني، ففيه إنه ال دليل على تقدمي التعيني يف موارد 

  

                                                

  .٣ من أبواب التشهد ح٩ ـ الباب ٩٩٨ ص٤ج: الوسائل) ١(

  . من أبواب السجود١٣ ـ الباب ٩٦٦ ص٤ج: كاملروي يف الوسائل) ٢(



٦٧

  :يستحب يف التشهد أمور ـ ٤ـ مسألة 

  . على حنو ما مر يف اجللوس بني السجدتنيجيلس الرجل متوركاً أن :األول

 أو بسم اهللا وباهللا واحلمد هللا وخري األمساء هللا :يقول أو .»احلمد هللا« :يقول قبل الشروع يف الذكر أن :الثاين

األمساء احلسىن كلها هللا.  

  

أن جيلس الرجل متوركاً على حنو ما مر يف : األول:  ـ يستحب يف التشهد أمور٤ مسألة ـ{

وقد تقدم الكالم يف ذلك يف تلك املسألة، وقد دل النص واإلمجاع عليه يف } اجللوس بني السجدتني

  .املقام

وإذا قعدت يف تشهدك فألصق ركبتيك باألرض وفرج بينهما شيئاً وليكن : ففي صحيح زرارة

 قدمك اليسرى على األرض وظاهر قدمك اليمىن على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على األرضظاهر 

  . إىل غريه من الروايات وأطراف إامك اليمىن على األرض)١(

عليه (كما يف موثق األحول، عن أيب عبد اهللا } احلمد هللاأن يقول قبل الشروع يف الذكر : الثاين{

  .)٢( ـ احلديث األولتني احلمد هللا أشهد أن ال إال اهللالتشهد يف الركعتني): السالم

كما يأيت يف موثقة أيب بصري اآلتية يف } بسم اهللا وباهللا واحلمد هللا وخري األمساء هللا: أو يقول{

كما تقدم يف خرب الدعائم املذكور يف الواجب األول من } أو األمساء احلسىن كلها هللا{املستحب السابع 

 بل )٤(ومثله املروي عن الرضوي. )٣(بسم اهللا وباهللا واألمساء احلسىن كلها هللا: فيقولواجبات التشهد 

  عن البحار والذكرى

                                                

  .٣ من أبواب أفعال الصالة ح١ ـ الباب ٦٧٥ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .١١٢ يف كيفية الصالة ح٨ ـ الباب ٩٢ ص٢ج: التهذيب) ٢(

  . يف ذكر صفات الصالة١٦٤ ص١ج: دعائم اإلسالم) ٣(

  .١٤ س ٨ص: فقه الرضا) ٤(



٦٨

   .جيعل يديه على فخذيه منضمة األصابع أن :الثالث

  .حجره إىل يكون نظره أن :الرابع

 ،بني يدي الساعة  ونذيراًأرسله باحلق بشريا: ً عبده ورسولهحممداً أن وأشهد :يقول بعد قوله أن :اخلامس

   نعم الرسول وأن حممداً،ريب نعم الرب أن وأشهد

  

  .)١(والفوائد امللية نسبته إىل األكثر

لتسامح أدلة السنن بعد فتوى الفقهاء بذلك، } أن جيعل يديه على فخذيه منضمة األصابع: الثالث{

  .)٢(وقد تقدم الكالم فيه يف العشرين من مستحبات السجود، فراجع

ويكون بصرك وقت السجود إىل : على املشهور للرضوي} أن يكون نظره إىل حجره: الرابع{

وقد تقدم يف السابع من مستحبات . ، وكذلك يف وقت التشهدأنفك وبني السجدتني يف حجرك

 أنه لئال يشتغل قلبه عن عبادة اهللا تعاىل، فكأنه أراد بذلك: السجود، وأما ما عن املنتهى من التعليل بقوله

، فإن النظر إىل هنا وهناك وغمض العني )٣(﴾ صالِتِهم خاِشعونَ الَّذين هم يف﴿: خشوع، وقد قال تعاىل

  .ينافيان اخلشوع

أرسله باحلق بشرياً ونذيراً بني   :وأشهد أن حممداً عبده ورسوله: أن يقول بعد قوله: اخلامس{

  .جبات التشهد يف رواية الفقيهكما تقدم يف الواجب األول من وا} يدي الساعة

  لعله أخذه من موثقة} وأشهد أن ريب نعم الرب، وأن حممداً نعم الرسول{

                                                

  .٦ س ٨ص: فقه الرضا) ١(

  .٤٤٨ ص٦ج: كما يف املستمسك) ٢(

  .٢اآلية : سورة املؤمنون) ٣(



٦٩

  . اللهم صل إخل:مثَّ يقول

  ،أيضاً بل يف الثاين ، يف التشهد األولوتقبل شفاعته وارفع درجته :يقول بعد الصالة أن :السادس

  

وأشهد أن ال إله أال اهللا :  التشهد الطويل إىل أن قال، يف)عليه السالم(أيب بصري اآلتية عن الصادق 

. )١(وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، أرسله باحلق بشرياً ونذيراً بني يدي الساعة

  .)٢(وكأنه يف املنت أخذه من جمموع النصوص: قال يف املستمسك

أن املصنف فهم من املوثقة استحباب وك} اللهم صلّ اخل{: أي يأيت بصلوات التشهد} :مث يقول{

  .كل فقرة، لكن يستشكل عليه حينئذ أن املستحبات تكون أكثر مما ذكره

كما يف موثقيت األحول وأيب } وتقبل شفاعته وارفع درجته: أن يقول بعد الصالة: السادس{

 أن يدعو الداعي ـ مقبول الشفاعة، قبل) صلى اهللا عليه وآله(بصري، واملراد بقبول شفاعته ـ مع أنه 

الشفاعة العظمى، ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(املزيد من القبول، أو أن ذه األدعية وغريها استحق النيب 

صلى اهللا عليه (أما رفع الدرجة فال إشكال يف أن اهللا سبحانه له مزيد من الدرجات فريفع درجات النيب 

لوحدة املناط } بل يف الثاين أيضاً{بال إشكال } وليف التشهد األ{أكثر فأكثر بكل دعاء، هذا ) وآله

  .وللتسامح بالفتوى

  ركعتني يف املعراج) صلى اهللا عليه وآله(وخلرب إسحاق احلاكي لصالة النيب 

                                                

  .٢ من أبواب التشهد ح٣ ـ الباب ٩٨٩ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٤٤٨ ص٦ج: املستمسك) ٢(



٧٠

  .وإن كان األوىل عدم قصد اخلصوصية يف الثاين

 جلست يف الركعة إذا): السالمعليه (بصري وهي قوله  أيب يقول يف التشهد األول والثاين ما يف موثقة أن :السابع

 عبده حممداًأن و ،ال إله إال اهللا وحده ال شريك له أن  أشهد،األمساء هللا  بسم اهللا وباهللا واحلمد هللا وخري:الثانية فقل

   بني يدي الساعة ونذيراً أرسله باحلق بشرياً،ورسوله

  

، وحيث إنه ال فرق )١(هخ ل ـ وارفع درجت: اللهم تقبل شفاعته ـ يف أمته: حيث نقل هكذا

  .بني الثنائية وغريها ـ حسب الفهم العريف ـ ينسحب احلكم إىل الثالثية والرباعية أيضاً

إذ مل يرد بذلك نص صريح، لكن ما ذكرناه } وإن كان األوىل عدم قصد اخلصوصية يف الثاين{

  .كاف يف قصد اخلصوصية كما ال خيفى

املروية يف التهذيب عن أيب عبد } لثاين ما يف موثقة أيب بصريأن يقول يف التشهد األول وا: السابع{

أي } بسم اهللا وباهللا: إذا جلست يف الركعة الثانية فقل): عليه السالم(وهي قوله {) عليه السالم(اهللا 

  .أبدأ باسم اهللا وأستعني باهللا، أو بالعكس، أو ما أشبه ذلك

  . سيئة تنبئ عن صفات سيئةفليس هللا أمساء} واحلمد هللا وخري األمساء هللا{

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممداً عبده ورسوله، أرسله باحلق بشرياً ونذيراً {

  تأكيد لقصر عمر الدنيا، أو أنه ال نيب بعده} بني يدي الساعة

                                                

  .١١ من أبواب أفعال الصالة ح١ ـ الباب ٦٨٢ ص٤ج: الوسائل) ١(



٧١

 وارفع ،اعته يف أمتهل شف وتقب، اللهم صل على حممد وآل حممد، نعم الرسول وأن حممداً،أشهد أنك نعم الرب

 ، بسم اهللا وباهللا واحلمد هللا وخري األمساء هللا: جلست يف الرابعة قلتإذا ف، مثَّ تقوم،ثالثاً أو  مثَّ حتمد اهللا مرتني،درجته

 بني يدي  ونذيراً أرسله باحلق بشرياً، عبده ورسولهحممداً أن  وأشهد،ال إله إال اهللا وحده ال شريك له أن أشهد

   التحيات هللا، نعم الرسول وأن حممداً،هد أنك نعم الرب أش،الساعة

  .إىل يوم الساعة

نعم صفة توضيح ال إخراج، إذ ال رسول وال } أشهد أنك نعم الرب، وأن حممداً نعم الرسول{

  .رب بئس، أو املراد مقابل األرباب والرسل املزيفة

صلى اهللا عليه ( ينايف أن يكون له هذا ال} اللهم صل على حممد وآل حممد، وتقبل شفاعته يف أمته{

  .شفاعة يف سائر األمم، إذ إثبات الشيء ال ينفي ما عداه) وآله وسلم

بسم اهللا وباهللا : وارفع درجته، مث حتمد اهللا مرتني أو ثالثا، مث تقوم، فإذا جلست يف الرابعة قلت{

}  له، وأشهد أن حممداً عبده ورسولهواحلمد هللا وخري األمساء هللا، أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك

ولعل ايء بذكر العبد إلفادة إبطال قول أهل الكتاب الذين جعلوا أبناءهم أوالداً هللا تعاىل، أو املراد 

  .العبد احلقيقي الذي ال يبعد أن يكون غاية مراتب كمال اإلنسان

عم الرب، وأن حممداً نعم أشهد أنك ن{خ ل : و} أرسله باحلق بشرياً ونذيراً بني يدي الساعة{

  فدعاء له » حييت«أصل التحية أن يقول له } الرسول، التحيات هللا



٧٢

 وطهر ىما طاب وزكهللا، والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات 

  أرسله باحلق بشرياً، ورسوله عبدهحممداً أن  وأشهد،ال إله إال اهللا وحده ال شريك له أن أشهدو ، فللهيوخلص وصف

 وأن ،الساعة آتية ال ريب فيها أن  وأشهد، نعم الرسول وأن حممداً،ريب نعم الرب أن  أشهد، بني يدي الساعةونذيراً

  اهللا يبعث من يف القبور

  

أي العطف } والصلوات الطاهرات الطيبات{بطول البقاء، مث استعملت يف مطلق احترام الطرف 

  . األطماع والرياء وما أشبه، فإن الصالة لغة مبعىن العطفالنظيف عن أدران

خ ل } الغاديات{أي الناميات، فكأن املتكلم يريد استمرار عطفه إىل اهللا سبحانه } الزاكيات{

كناية } الناعمات{كناية عن الكثرة } السابغات{صباحاً وعصراً : أي يف الغدو والرواح} الرائحات{

} وطهر{فلم ينته } وزكي{فلم خيبث، } ما طاب{ يكون ألطف هللا عن لطف الصلوات فإن الناعم

سبحانه، وهذه اجلملة ميكن أن تكون } فلله{فلم يشبه الرياء وحنوه } وخلص وصفي{فلم ينجس 

  .إخباراً وميكن أن تكون إنشاًء، وإن كان الثاين أقرب

أي } رسوله أرسله باحلقوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده و{

بشرياً {إرساال باحلق، فباحلق تأكيد، أو الباء مبعىن املعية أي مع الكتاب الذي هو حق، فهو تأسيس 

ونذيراً بني يدي الساعة، أشهد أن ريب نعم الرب، وأن حممداً نعم الرسول، وأشهد أن الساعة آتية ال 

  }ريب فيها، وأن اهللا يبعث من يف القبور



٧٣

و :}اللهم صل ، احلمد هللا رب العاملني،هدانا اهللا أن احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لو ال }خ ل 

 وترحم ،آل حممدعلى م على حممد و وسلّ،آل حممد} خ ل {على  وبارك على حممد و،آل حممدعلى على حممد و

 اللهم صل على ،راهيم إنك محيد جميد كما صليت وباركت وترمحت على إبراهيم وآل إب،آل حممدعلى على حممد و

   وال جتعل يف قلوبنا غال، واغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان،آل حممدعلى حممد و

  

قرب كل إنسان هو موضع جسمه، حبراً كان أو براً أو جواً، فاملراد به العام، ال كل من يف باطن 

وما كنا لنهتدي لو ال { االعتقاد الذي ذكرته }احلمد هللا الذي هدانا هلذا{خ ل } و{األرض فقط 

خ ل } علىأن هدانا اهللا، احلمد هللا رب العاملني، اللهم صل على حممد وآل حممد، وبارك على حممد و

العطف والثبات } آل حممد، وسلّم على حممد وعلى آل حممد، وترحم على حممد وعلى آل حممد{

الربكة، إما ثبات الدين أو الذرية أو : عض، واملراد بالثباتوالسالمة والرمحة أمور ختتلف بعضها عن ب

  .اخلري أو ما أشبه ذلك، والسالمة عن مشاكل الدنيا حياً وميتاً ومشاكل اآلخرة

حممود األفعال } كما صليت وباركت وترمحت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد{

مد وعلى آل حممد واغفر لنا وإلخواننا الذين اللهم صل على حم{ذو جمد وارتفاع } جميد{والصفات 

عداوة، كأا تغل القلب وتقيده بنصب إنسان آخر فال ينفك } سبقونا باإلميان، وال جتعل يف قلوبنا غالً

  .القلب عن ذلك



٧٤

 اللهم ، وعافين من النار، باجلنة وامنن علي، اللهم صل على حممد وآل حممد،ف رحيمؤ ربنا إنك ر،منواآللذين 

 السالم عليك : قل مثّ، تباراوال تزد الظاملني إالّوملن دخل بييت مؤمناً  ،ل حممد وآل حممد واغفر للمؤمنني واملؤمناتص

 السالم ، السالم على جربئيل وميكائيل واملالئكة املقربني، السالم على أنبياء اهللا ورسله،أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته

  ،بيني ال نيب بعدهعلى حممد بن عبد اهللا خامت الن

  

للذين آمنوا، ربنا إنك رؤف رحيم، اللهم صل على حممد وآل حممد وامنن علي باجلنة، وعافين {

  .لعل الرأفة يف الباطن، والرحم عملي، فاملراد حب اهللا لإلنسان وعمل الرحم به} من النار

كأن املراد }  مؤمناًاللهم صل على حممد وآل حممد واغفر للمؤمنني واملؤمنات، وملن دخل بييت{

  .غفرانه تعاىل اخلاص ملن مجعه وإياه البيت، واملراد بالبيت الصلة القريبة

السالم عليك أيها النيب : مث قل{أي هالكاً فال تعطهم زيادة يف البقاء } وال تزد الظاملني إالّ تباراً{

قرباً }  وميكائيل واملالئكة املقربنيورمحة اهللا وبركاته، السالم على أنبياء اهللا ورسله، السالم على جربئيل

كأنه تاكيد لئال يزعم } السالم على حممد بن عبد اهللا خامت النبيني، ال نيب بعده{معنوياً إىل اهللا سبحانه 

صلى (أن املراد أنه زينة النبيني، وإذا كانت الصيغة النهائية لتعاليم السماء إىل األرض نزلت بإرسال حممد 

  ـ كما زعمه: مل يكن وجه يء رسول آخر، فال ميكن أن يقال) ماهللا عليه وآله وسل



٧٥

  .م تسلّ الصاحلني مثّعلينا وعلى عباد اهللام والسال

  . يقوم مثّ، سبحان اهللا سبعاً، سبحان اهللا: بعد التشهد األول بأن يقوليسبح سبعاً أن :الثامن

  

بحانه عام ويف كل زمان فلماذا ال القادياين الذي ادعى النبوة كذبا وزوراً ـ أن كل فيض اهللا س

أنبياء، فإم شراح ) عليهم السالم(تكون النبوة كذلك، ومنه يظهر جواب أنه ملا ذا مل يكن األئمة 

ومبينو نفس تلك الصيغة، وكوم اثىن عشر، ألنه ينتهي الشرح والبيان القويل والعملي املوجب لألسوة 

  .صة خلل وثلمة، وحمل تفصيل الكالم كتب الكالمذا القدر، فالزيادة بال فائدة، والنقي

 )١(}مث تسلّم{دعاء بالسالمة من شر الدنيا وشر اآلخرة } والسالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني{

مبا يأيت يف مبحث السالم إن شاء اهللا تعاىل، وهناك عبارات أخر، يف الفقيه وفالح السائل ومصباح 

  .، من أرادها فلريجع إىل كتب الروايات)ه السالمعلي(الشيخ واملقنع وفقه الرضا 

ملا } سبحان اهللا، سبحان اهللا، سبعاً مث يقوم: أن يسبح سبعاً بعد التشهد األول، بأن يقول: الثامن{

قل يف الركعتني األولتني، قبل أن تنهض ): عليه السالم(يف خرب عمر بن حريث قال يل أبو عبد اهللا 

سبحان اهللا سبحان «ال سبع مرات » سبحان اهللا«، واملراد سبع )٢(ع مراتسبحان اهللا سبحان اهللا سب

  .كما هو الظاهر» اهللا

                                                

  .١٤١ يف كيفية الصالة ح٨ ـ الباب ٩٩ ص٢ج: التهذيب) ١(

  .١ من أبواب التشهد ح١١ ـ الباب ١٠٠٠ ص٤ج: الوسائل) ٢(



٧٦

  . حبول اهللا وقوته حني القيام عن التشهد األول:يقول أن :التاسع

.تضم املرأة فخذيها حال اجللوس للتشهد أن :العاشر

  

بال اشكال جلملة من الروايات، } ولأن يقول حبول اهللا وقوته حني القيام عن التشهد األ: التاسع{

  .وقد تقدم يف السادس والعشرين من مستحبات السجود

كما تقدم يف املورد الثامن والعشرين من } أن تضم املرأة فخذيها حال اجللوس للتشهد: العاشر{

  .مستحبات السجود

، لرواية يعقوب  أو ما أشبه ذلكما طاب فلله وما خبث لغريه: أن يقرأ يف التشهد: احلادي عشر

؟ ما طاب فلله وما خبث فلغريهأقرء يف التشهد ): عليه السالم(قلت أليب عبد اهللا : بن شعيب، قال

  .)١(كذا يف الكايف. )عليه السالم(هكذا كان يقول علي : فقال

، ما معىن قول املصلي يف )عليه السالم(قلت أليب عبد اهللا : وعن معاين األخبار عن اهلامشي قال

ما طاب وطهر كسب احلالل من ): عليه السالم(؟ قال هللا ما طاب وطهر، وما خبث فلغريه: شهدهت

  .)٢(الرزق، وما خبث فالربا

: وما خبث فلغريه؟ قال فقال): عليه السالم(قلت أليب عبد اهللا : وعن عبد الرمحان بن سيابة، قال

وما خبث فال يقبله اهللا .فقال:  فلغريه؟ قالوما خبث: قلت له ثانية: قال :وما خبث فال يقبله اهللا .

  .)٣(وما خبث فال يقبله اهللا: فقال: وما خبث فلغريه؟ قال: فقلت له ثالثة: قال

                                                

  .٤ ـ باب التشهد يف الركعتني ح٣٣٧ ص٣ج: الكايف) ١(

  .١ح...  باب معىن قول املصلي يف تشهده١٧٥ص: معاين األخبار) ٢(

  .٧ من أبواب التشهد ح٢ ـ الباب ٣٣٣ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(



٧٧

  .ال أنه مستحب مستقل) عليه السالم(وإن كان احملتمل أن يراد به ما يف رواية فقه الرضا 

  



٧٨

 بل األحوط تركه كما ،مر يف اجللوس بني السجدتنيحنو ما   على يكره اإلقعاء حال التشهد ـ ٥ـ مسألة 

. عرفت

  

 ـ يكره اإلقعاء حال التشهد على حنو ما مر يف اجللوس بني السجدتني، بل األحوط ٥مسألة ـ {

  .بعد انتهاء مستحبات السجود يف املسألة األوىل} تركه كما عرفت

  .عدم الدليل وال يبعد األولمن املناط ومن : وهل يكره اإلقعاء يف صالة اجلالس؟ احتماالن

  



٧٩

  

  فصل

 يف التسليم

  هو واجب على األقوى وجزء من الصالةو

  

  فصل{

  }يف التسليم

التسليم واجب يف الصالة على {: قال يف املستند} وهو واجب على األقوى وجزء من الصالة

لفاخر وأيب األصح، وفاقا للسيد يف الناصريات واحملمدية والعماين والراوندي والديلمي وصاحب ا

الصالح وأيب زهرة والبشرى واملعترب والوسيلة والشرائع والنافع واملنتهى والتبصرة واملهذب والتنقيح 

واإليضاح لفخر احملققني واللمعة والدروس واملعتمد لوالدي العالمة واحلدائق وغريها، وهو خمتار أكثر 

يل إنه من دين اإلمامية الذي جيب اإلقرار به، مشاخينا املعاصرين، بل قال من تأخر إنه األشهر، وعن األما

  .، انتهى)١(}ونسبه والدي يف املعتمد إىل أكثر الطبقة الثالثة

  .وكذا يف اجلواهر نسبه إىل كثريين، ويف مصباح الفقيه إنه نسب القول باالستحباب إىل املشهور

                                                

  .١٤ س ٣٨٠ ص١ج: املستند) ١(



٨٠

ح بعض مشاخينا باجلزئية، صر: هذا بالنسبة إىل وجوبه، وبالنسبة إىل جزئيته قال املستند: أقول

إنه األشهر، بل ذكر دعوى الناصريات والفاضل املقداد واملدارك واملنتهى اإلمجاع عليه، وذا : وقال

  . ـ انتهى)١(القول صرح السيد يف الناصريات بل قال بركنيته

د مث نسب املستند عدم وجوب السالم إىل مجاعة كالشيخني والقاضي واحللي والفاضل يف القواع

والتذكرة والنهاية وذيب النفس واحملقق الثاين يف شرح القواعد واحملقق األردبيلي واملدارك والذخرية 

والكفاية، بل مجهور املتأخرين كما قيل، بل هو املشهور، كما يظهر من ذيب النفس وظاهر اجلمل 

ونسبه إىل األكثر ونقله يف الدروس واختار والدي يف املعتمد عدم اجلزئية : والعقود التردد، مث قال املستند

من بعضهم، ونقل عن قواعد الشهيد والفاخر والبشرى واحملدث الكاشاين واحلر العاملي وصاحب 

  . ـ انتهى)٢(احلدائق وهو األظهر

إن بعضهم ذهب إىل اجلزئية والوجوب، وبعضهم ذهب إىل عدم اجلزئية وعدم الوجوب، : واحلاصل

جوب وعدم اجلزئية، فيجوز وقوعه حال وجود موانع الصالة وفقد بالو: وهناك قول ثالث يقول

شرائطها اختياراً كما عن اجلعفي وابن مجهور والبهائي واملفاتيح وآخرين، والظاهر هو ما اختاره 

  .املصنف لداللة الروايات الكثرية عليه، مثل الروايات الدالة على أن حتليل الصالة التسليم

  قال رسول اهللا : قال) عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ففي الكايف، عن القداح، 

                                                

  .٢١ س ٣٨١ ص١ج: املستند) ١(

  .٢٢ س ٣٨١ ص١ج: املستند) ٢(



٨١

  .)١(افتتاح الصالة الوضوء وحترميها التكبري وحتليلها التسليم): صلى اهللا عليه وآله وسلم(

افتتاح الصالة الوضوء وحترميها التكبري ): عليه السالم(وعن الفقيه مرسال، قال أمري املؤمنني 

  .)٢ (وحتليلها التسليم

  . مرسال حنوه)٤( والتهذيب)٣(اهلدايةوعن 

إمنا جعل التسليم حتليل الصالة ومل ): عليه السالم(ويف الصحيح، عن فضل بن شاذان، عن الرضا 

جيعل بدهلا تكبرياً وتسبيحاً أو ضربا آخر ألنه ملا كان الدخول يف الصالة حترمي الكالم للمخلوقني 

لوقني واالنتقال عنها ـ وإمنا يبدء املخلوقون ـ وابتداء والتوجه إىل اخلالق كان حتليلها كالم املخ

  .)٥(املخلوقني يف الكالم أوالً بالتسليم

عن العلة اليت من أجلها وجب التسليم ) عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : وعن املفضل بن عمر قال

ألنه : صالة التسليم؟ قالفلم صار حتليل ال:  ـ إىل أن قال ـ قلتألنه حتليل الصالة: يف الصالة؟ قال

  .)٦(حتية امللكني، ويف إقامة الصالة حبدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سالمة العبد من النار

                                                

  .٢ باب النوادر ح٦٩ ص٣ج: الكايف) ١(

  .١الة ح يف افتتاح الص٥ ـ الباب ٢٣ ص١ج: الفقيه) ٢(

  .٤ س ٥٢ص: اجلوامع الفقهية، كتاب اهلداية) ٣(

  .٨ من أبواب التسليم ذيل ح١ ـ الباب ١٠٠٥ ص٤ج: كما يف نسخة الوسائل) ٤(

  .١٠ من أبواب التسليم ح١ ـ الباب ١٠٠٥ ص٤ج: الوسائل) ٥(

  .١١ من أبواب التسليم ح١ ـ الباب ١٠٠٥ ص٤ج: الوسائل) ٦(



٨٢

وال جيوز أن تقول يف : ، يف كتابه إىل املأمون)عليه السالم(وعن الفضل بن شاذان، عن الرضا 

ن حتليل الصالة التسليم، فإذا قلت هذا فقد السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، أل: التشهد األول

  .)١(سلمت

السالم علينا : ال يقال يف التشهد األول: قال) عليهما السالم(وعن األعمش، عن جعفر بن حممد 

  .)٢(وعلى عباد اهللا الصاحلني، ألن حتليل الصالة هو التسليم، وإذا قلت هذا فقد سلمت

التسليم : عن معىن التسليم يف الصالة؟ قال) عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : وعن اهلامشي قال

كان الناس فيما مضى إذا سلم : وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: قلت. عالمة األمن وحتليل الصالة

عليهم وارد أمنوا شره، وكانوا إذا ردوا عليه أمن شرهم، وإن مل يسلم مل يأمنوه وإن مل يردوا على 

 خلق يف العرب فجعل التسليم عالمة للخروج من الصالة وحتليالً للكالم وأمناً املسلّم مل يأمنهم، وذلك

من أن يدخل يف الصالة ما يفسدها، والسالم اسم من أمساء اهللا عز وجل وهو واقع من املصلي على 

  .)٣(ملكي اهللا املوكلني

: ، قالالتكبري: الما افتتاح الصالة؟ ق) عليهما السالم(سئل علي بن احلسني : وعن أيب حازم قال

  .)٤(التسليم: ما حتليلها؟ قال

  وهذه األخبار تدل على كال األمرين أي وجوب السالم، وكونه جزءاً، كما 

                                                

  .٣ من أبواب التشهد ح١٢اب  ـ الب١٠٠١ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٢ من أبواب قواطع الصالة ح٢٩ ـ الباب ١٢٧٩ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .١٣ من أبواب التسليم ح١ ـ الباب ١٠٠٦ ص٤ج: الوسائل) ٣(

  .١ من أبواب التسليم ح١ ـ الباب ٣٣٥ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٤(



٨٣

 على كال األمرين، فال وجه الحتمال أن يكون واجباً غري حترميها التكبري) عليه السالم(يدل قوله 

  :، وقد أشكل على هذه الروايات بأمورجزء، أو جزءاً غري واجب بأن يكون جزءاً ندبياً

إن تواترها واعتماد أعاظم الفقهاء عليها جابر لضعفها، باإلضافة إىل : ضعف السند، وفيه: األول

  .وجود الصحيح واملعترب يف ضمنها

عدم الداللة على احلصر الكلي، إذ قد يكون اخلرب أعم من املبتدأ مطلقا، وقد يكون أعم من : الثاين

داللة يف هذه األخبار على احنصار التحليل يف السالم، وإذ مل يكن احمللل منحصرا يف السالم وجه، فال 

  .فال دليل على كونه جزءاً، إذ اجلزء يالزم املهية فال ميكن انفكاكها عنه

  .إن ظاهر إردافه بالتكبري دليل على االحنصار: أوالً: وفيه

الصالة : مثله ال يكون اخلرب أعم من وجه، كما إذا قالإن األخبار يف مقام بيان املهية، ويف : وثانيا

كذا وكذا، والصوم كذا وكذا، فحال املقام حال ما إذا قال أول احلج اإلحرام وآخره الرمي، فإن 

  .ظاهره أنه بيان للمهية اليت ال تتحقق إال ما

ئي نقيض للسالبة الكلية، إنا لو فرضنا أن القضية مهملة، فإن املهملة يف قوة اجلزئية، واجلز: وثالثا

فال ميكن للمدارك وحنوه أن يدعوا أن آخر الصالة التشهد، وجيوز إتيان املنايف بعد التشهد، إذ الزم ذلك 

  .أن ال يكون السالم حملال أصال، فإنه قد حلت املنافيات بعد التشهد

  لزم محلها على تقدير الداللة ـ على االستحباب بقرينة الروايات : الثالث



٨٤

اآلتية الدالة على عدم البأس بالناقص قبل التسليم، فالسالم حيلل املنع الترتيهي الذي كان قبله، فهو 

ما سيأيت من أن تلك الروايات ال : وفيه. على تقدير جزئيته جزء استحبايب من قبيل القنوت وما أشبه

  .تقدر على مقاومة هذه

عن } رمحه اهللا{ التسليم، مثل رواية الكليين مث إن يف املقام أخبار أخر تدل على أن آخر الصالة

ـ إىل أن قال ـ )  عليه السالم(فيما وعظ اهللا به عيسى : قال) عليهم السالم(علي بن أسباط، عنهم 

  .)١(يفتتح بالتكبري وخيتم بالتسليم: يف صفة صالة سيد املرسلني

يقول يف رجل صلى الصبح فلما ) معليه السال(مسعت أبا عبد اهللا : وروايته أيضاً، عن أيب بصري قال

فليخرج وليغسل أنفه مث لريجع فليتم ): عليه السالم(جلس يف الركعتني قبل أن يتشهد رعف، قال 

  .صالته، فإن آخر الصالة التسليم

مث إنه ال ينايف اخلروج للصالة إذا مل يستلزم فعالً كثرياً، ولو نوقش يف ذلك ال مانع من العمل ببعض 

  .)٢(ون بعض كما قرر يف حملهالرواية د

يف الرجل يكون خلف اإلمام فيطيل اإلمام التشهد؟ ) عليه السالم(وصحيحة احلليب، عن أيب عبد اهللا 

  .)٣(يسلم من خلفه وميضي يف حاجته): عليه السالم(قال 

 يا حممد صل عليهم؟ ـ أي أمر بذلك يف أخر الصالة، وضمري عليهم: ويف رواية ابن أذينة، فقيل

  السالم ): عليه السالم(عائد على صفوف املالئكة ـ فقال 

                                                

  .١٠٣ ح١٤٠ ص٨ج: الكايف) ١(

  .٤من أبواب التسليم ح ١ ـ الباب ١٠٠٤ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .٦ من أبواب التسليم ح١ ـ الباب ١٠٠٤ ص٤ج: الوسائل) ٣(



٨٥

  .)١(ـ فمن أجل ذلك كان السالم واحدة جتاه القبلة: عليكم ورمحة اهللا وبركاته ـ إىل أن قال

  .)٢(يتشهد وهو قائم مث يسلم: ويف رواية عمار

  .)٣(دعاءفإذا قضيت الصالة بعد أن تسلم وأنت جالس فانصب يف ال: ويف رواية مسعدة

إىل غريها من الروايات الكثرية الدالة على أن . )٤(فإن آخر الصالة التسليم: ويف رواية أيب بصري

آخر الصالة التسليم، واملشتملة على األمر بالتسليم الظاهر يف الوجوب واجلزئية، أما الوجوب فألنه 

ء يف تلك األخبار، هذا باإلضافة إىل ظاهر األمر، وأما اجلزئية فلوحدة السياق بينه وبني سائر األجزا

صلوا كما رأيتموين فإنه بضميمة . كان يسلم بعد التشهد) صلى اهللا عليه وآله وسلم(األسوة بعد كونه 

  . تدل على الوجوب)٥(أصلي

مث إن القائلني بالوجوب واجلزئية استدلوا بأدلة أخر اعتبارية أغلبها ال ختلو عن مناقشة، فمن أراد 

  .عليها يرجع إىل اجلواهر ومصباح الفقيه وغريمهااالطالع 

  استدل القائلون بكون السالم ندباً جبملة من الروايات الدالة على االنصراف 

                                                

  .١ باب النوادر ح٤٨٦ ص٣ج: الكايف) ١(

  .٤ من أبواب مكان املصلي ح١٥ ـ الباب ٤٤٠ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٧ من أبواب التعقيب ح١ ـ الباب ١٠١٥ ص٤ج: الوسائل) ٣(

  .٤بواب التسليم ح من أ١ ـ الباب ١٠٠٤ ص٤ج: الوسائل) ٤(

  .٧٦ ص٨٥ ص٣ج: عوايل اللئايل) ٥(



٨٦

التشهد يف ): عليه السالم(قلت أليب عبد اهللا : بعد التشهد، مثل صحيحة حممد بن مسلم، قال

أشهد أن ال إله إال اهللا : ت جالساً فقلإذا استوي: كيف مرتني؟ قال: قلت. مرتني: الصالة؟ قال

  .)١(وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله مث تنصرف

سألته عن الرجل يصلي خلف اإلمام فيطول : قال) عليه السالم(وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه 

: نع؟ قالاإلمام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شيء يفوت أو يعرض له وجع كيف يص

يتشهد هو فينصرف ويدع اإلمام)٢(.  

إذا فرغ من : قال) عليه السالم(وصحيحة زرارة وحممد بن مسلم والفضيل، عن أيب جعفر 

  .)٣(الشهادتني فقد مضت صالته، فإن كان مستعجال يف أمر خياف أن يفوته فسلم وانصرف أجزءه

النصراف يف اصطالح الروايات هو التسليم وهذه األخبار ال تدل على أن التسليم ليس جزءاً إذ ا

سألته عن الركعتني األولتني إذا : قال) عليه السالم(كما يدل على ذلك خرب كهمس، عن أيب عبد اهللا 

عليه (السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، انصراف هو؟ قال : جلست للتشهد فقلت وأنا جالس

  .)٤( وعلى عباد اهللا الصاحلني فهو االنصرافالسالم علينا: ال إذا قلت): السالم

  كلما ذكرت اهللا عز وجل): عليه السالم(قال أبو عبد اهللا : وصحيحة احلليب قال

                                                

  .٤ من أبواب التشهد ح٤ ـ الباب ٩٩٢ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٢ من أبواب صالة اجلماعة ح٦٤ ـ الباب ٤٦٤ ص٥ج: الوسائل) ٢(

  .٥ من أبواب التسليم ح١ ـ الباب ١٠٠٤ ص٤ج: الوسائل) ٣(

  .٢يب ح من أبواب التعق٤ ـ الباب ١٠١٢ ص٤ج: الوسائل) ٤(



٨٧

السالم علينا وعلى عباد اهللا : فهو يف الصالة، وإن قلت) صلى اهللا عليه وآله وسلم( به والنيب 

  .)١(الصاحلني فقد انصرفت

  . )٢(ا انصرفت من الصالة فانصرف عن ميينكإذ: وصحيحة حممد بن مسلم

  .)٣(وحنوها موثقة مساعة

: هذا باإلضافة إىل أن صحيحة علي بن جعفر خمتلفة، فعن الفقيه وموضع التهذيب روايتها هكذا

ويسلم وينصرف)٤(.  

أما اإلشكال على تلك الروايات خبلوها عن ذكر الصلوات فال خيلو من نظر، إذ الصلوات ال حتتاج 

» مضت«يف صحيحة الفضالء ) عليه السالم(إىل الذكر بعد كوا من توابع التشهد الثاين، أما قوله 

ولو كان مستعجال فهو على خالف مطلوم ) عليه السالم(فاملراد به معظم الصالة، بقرينة أن اإلمام 

  .أدل، بل ينبغي أن تذكر الصحيحة يف عداد أخبار القائلني بالوجوب

جبملة أخرى من الروايات الدالة على عدم بطالن الصالة بإجياد : لون بندبية السالمواستدل القائ

عن رجل صلى ) عليه السالم(سألت أبا احلسن : املنايف قبل السالم، مثل رواية احلسن بن اجلهم قال

رسول إن كان قال أشهد ال إله إال اهللا وأن حممداً : الظهر والعصر فأحدث حني جلس يف الرابعة؟ فقال

  اهللا فال يعيد، وإن 

                                                

  .١ من أبواب التعقيب ح٤ ـ الباب ١٠١٢ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .١٣ من أبواب التسليم ح١ ـ الباب ١٠٠٩ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .١٠ من أبواب التسليم ح١ ـ الباب ١٠٠٨ ص٤ج: الوسائل) ٣(

  .٦٢ ح يف فضل املساجد٢٥ الباب ٢٨٣ ص٣ج: التهذيب. ١٠١ يف اجلماعة ح٥٦ ـ الباب ٢٦١ ص١ج: الفقيه) ٤(



٨٨

  .)١(كان مل يتشهد قبل أن حيدت فليعد

سألته عن الرجل يصلي مث جيلس فيحدث قبل : قال) عليه السالم(وصحيحة زرارة، عن أيب جعفر 

متت صالته، وإن كان مع إمام فوجد يف بطنه أذى فسلم يف نفسه وقام ): عليه السالم(أن يسلم؟ قال 

  .)٢(فقد متت صالته

أيضاً، يف الرجل حيدث بعد أن يرفع رأسه يف السجدة ) عليه السالم(صحيحته األخرى، عنه و

ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إىل املسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء : األخرية وقبل أن يتشهد؟ قال

  .)٣(حيث قعد فيتشهد مث يسلم، وإن كان احلدث بعد الشهادتني فقد مضت صالته

إذا التفت يف صالة مكتوبة من غري فراغ فأعد الصالة إذا كان االلتفات فاحشاً : وحسنة احلليب

  .)٤(وإن كنت قد تشهدت فال تعد

سألته عن الرجل يصلي املكتوبة : قال) عليه السالم(وموثقة غالب بن عثمان، عن أيب عبد اهللا 

كان رعافاً غسله مث رجع قد متت صالته وإن : فينقضي صالته ويتشهد مث ينام قبل أن يسلم؟ قال

  .)٥(فسلم

  :وقد أورد على هذه الروايات بأمور

  .إا موافقة للعامة فال ميكن العمل ا: األول

                                                

  .٦ من أبواب قواطع الصالة ح١ ـ الباب ١٢٤١ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٢ من أبواب التسليم ح٣ ـ الباب ١٠١١ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .١ من أبواب التشهد ح١٣ ـ الباب ١٠٠١ ص٤ج: الوسائل) ٣(

  .٢ من أبواب قواطع الصالة ح٣ ـ الباب ١٢٤٨ ص٤ج: الوسائل) ٤(

  .٦ من أبواب التعقيب ح٣ب  ـ البا١٠١٢ ص٤ج: الوسائل) ٥(



٨٩

إا أخص من روايات لزوم السالم، ألا تدل على صحة الصالة على تقدير عروض احلدث : الثاين

التسليم وعدم فصل احلدث، فال يتمكن وحنوه قبل التسليم اضطراراً أو سهواً، أو تلك تدل على لزوم 

  .القائل بعدم جزئية السالم للصالة مطلقا أن يستدل ذه األخبار، فانه من االستدالل للعام باخلاص

إن املعروف بني اخلاصة : )٢( واملدارك)١(إن املراد بالسالم الصيغة األخرية، فقد قال الذكرى: الثالث

تسليم، يعلم ذلك من تتبع األحاديث والتصانيف، حيث يذكر فيها والعامة إرادة الصيغة الثانية من ال

ويؤيده تصفح النصوص وكتب األساطني من قدماء : ألفاظ السالم املستحبة مث يقال ويسلم، قال اجلواهر

األصحاب املشرف للفقيه على القطع باندراج الصيغة األوىل يف التشهد، واختصاص اسم التسليم 

رف حينئذ إطالق هذه النصوص إىل ما تعارف فعله يف التشهد الذي يطال فيه بالصيغة الثانية، فينص

  .، انتهى)٣(عادة

وما ذكره هؤالء األعالم قريب جداً، ففي موثقة أيب بصري الطويلة املروية عن أيب عبد اهللا : أقول

اء اهللا ورسله، السالم السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، السالم على أنبي: مث قل): عليه السالم(

على جربئيل وميكائيل واملالئكة املقربني، السالم على حممد بن عبد اهللا خامت النبيني ال نيب بعده، والسالم 

  .)٤(علينا وعلى عباد هللا الصاحلني، مث تسلم

                                                

  .١٦ س ٢٠٧ص: الذكرى) ١(

  .٦ س ١٧٧ص: املدارك) ٢(

  .٢٩٩ ص١٠ج: اجلواهر) ٣(

  .٢ من أبواب التشهد ح٣ الباب ٩٨٩ ص٤ج: الوسائل) ٤(



٩٠

 فإذا صليت الركعة الرابعة فتشهد، وقل يف تشهدك بسم اهللا وباهللا ـ إىل أن: ويف رواية الفقيه

ـ السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، السالم على حممد بن عبد اهللا، صلى اهللا عليه وآله : قال

السالم على االئمة الراشدين املهديني، السالم على مجيع أنبياء اهللا ورسله ومالئكته، . وسلم خامت النبيني

  .مجيع ذلك من التشهد، مما يدل على أن )١(السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني

ـ : بسم اهللا وباهللا ـ إىل أن قال: يقول يف تشهد الفريضة: وقال ابن طاووس يف فالح السائل

السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، السالم على مجيع أنبياء اهللا ومالئكته ورسله، السالم على 

  .)٢(الصاحلنياألئمة اهلادين املهديني، السالم علينا وعلى عباد اهللا 

 بسم اهللا وباهللا: فإذا جلست للتشهد يف الرابعة على ما وصفناه قلت: وقال الشيخ يف املصباح

  .)٣(وذكر مثله بتفاوت يسري

بسم اهللا وباهللا ـ إىل : فإذا صليت الركعة الرابعة فقل من تشهدك): عليه السالم(ويف فقه الرضا 

 اهللا وبركاته، السالم عليك وعلى أهل بيتك الطيبني، السالم ـ السالم عليك أيها النيب ورمحة: أن قال

  .)٤(علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، مث سلم

  قلت أليب : مبوثقة يونس بن يعقوب، قال: واستدل القائلون بعدم الوجوب

                                                

  .٢٩ يف وصف الصالة ح٤٥ ـ الباب ٢٠٩ ص١ج: الفقيه) ١(

  .١٦٢ص: فالح السائل) ٢(

  .ر يف آداب صالة الظه٤٤ص: مصباح املتهجد) ٣(

  .١٦ س ٨ص: فقه الرضا) ٤(



٩١

: صليت بقوم صالة فقعدت للتشهد مث قمت فنسيت أن أسلم عليهم، فقالوا): عليه السالم(احلسن 

فال ): عليه السالم(قال . بلى: ، قلتأمل تسلم وأنت جالس): عليه السالم(مت علينا، فقال ما سل

، بتقريب أنه )١(بأس عليك، ولو نسيت حني قالوا لك ذلك استقبلهم بوجهك وقلت السالم عليكم

  .بصحة صالته) عليه السالم(وتكلم، ومع ذلك قال اإلمام » السالم عليكم«نسي 

إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم فصل ): عليه السالم( بن عمار، قال وبصحيحة معاوية

سورة التوحيد قل هو اهللا أحد، ويف الثانية قل يا أيها : ركعتني واجعله إماماً واقرأ يف األوىل منهما

 )٢(أن يتقبل منك) صلى اهللا عليه وآله وسلم(الكافرون، مث تشهد وامحد اهللا واثن عليه وصل على النيب 

  .فإنه مل يذكر السالم

أما املوثقة فالظاهر منها لزوم السالم عليكم، باالضافة إىل السالم علينا، والكالم : ويرد عليها

  .السهوي ال بأس به، فهي على خالف مطلوم أدل

وأما الصحيحة فهي ليست يف مقام البيان، ولذا مل تذكر الركوع والسجود، فاملراد بالتشهد ما يقرأ 

  .الة اجللوس مقابل ما يقرأ يف حالة القيام، ولذا مل يذكر احلمد أيضاًيف ح

): عليه السالم(ومنه يعرف اجلواب عن صحيحة زرارة الواردة يف الشك بني االثنتني واألربع قال 

يركع ركعتني وأربع سجدات وهو قائم بفاحتة الكتاب ويتشهد وال شيء عليه)٣(.  

  جلزئية، فقد استدل باجلمع بنيواستدل القائل بالوجوب وعدم ا

                                                

  .٥ من أبواب التسليم ح٣ ـ الباب ١٠١١ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٣ من أبواب الطواف ح٧١ ـ الباب ٤٧٩ ص٩ج: الوسائل) ٢(

  .٣ من أبواب اخللل ح١١ ـ الباب ٣٢٣ ص٥ج: الوسائل) ٣(



٩٢

  فيجب فيه مجيع ما يشترط فيها من االستقبال وستر العورة والطهارة وغريها

  

النصوص اآلمرة به، وبني النصوص الدالة على الفراغ من الصالة قبل التسليم، مثل صحيح عبد اهللا 

يتم صالته ): عليه السالم(قال فيمن نسي التشهد األول ف) عليه السالم(بن أيب يعفور، عن أيب عبد اهللا 

  .)١(مث يسلم

وإن مل يذكر حىت يركع فليتم صالته ): عليه السالم(وصحيح سليمان بن خالد، عن أيب عبد اهللا 

  .)٢(حىت إذا فرغ فليسلم

  .)٣(وإن كان احلدث بعد الشهادتني فقد مضت صالته: وصحيح زرارة

  . )٤(متت صالته: ؟ قالفيمن جيلس فيحدث قبل أن يسلم: وصحيحه اآلخر

  .إىل غريها من الروايات املتقدمة الدالة على صحة الصالة مع وقوع املنايف قبل السالم

ما عرفت سابقا من تقدم روايات اجلزئية على أمثال هذه الروايات، ألا بني ما ال تدل وبني : وفيه

زئية هو االقوى الذي عليه احملققون من ما حتمل على التقية، فما أختاره املصنف من القول بالوجوب واجل

  .املتأخرين

فيجب فيه مجيع ما يشترط فيها من االستقبال وستر العورة والطهارة {وإذا كان السالم جزءاً واجباً 

  }وغريها

                                                

  .٤ من أبواب التشهد ح٧ ـ الباب ٩٩٥ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٣ من أبواب التشهد ح٧ الباب  ـ٩٩٥ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .١ من أبواب التشهد ح١٣ ـ الباب ١٠٠١ ص٤ج: الوسائل) ٣(

  .٢ من أبواب التشهد ح١٣ ـ الباب ١٠٠١ ص٤ج: الوسائل) ٤(



٩٣

  .وخمرج منها وحملل للمنافيات احملرمة بتكبرية اإلحرام

بعد  أو  وسهواًء من املنافيات عمداً ر بعد إتيان شي فلو سها عنه وتذك، مبطل ال سهواً فتركه عمداً،وليس ركناً

  . ال جيب تداركهةفوات املواال

  

لفرض أنه } وخمرج منها{حيث إن أدلة تلك الشرائط شاملة لكل أجزاء الصالة اليت منها السالم 

رمة حملل للمنافيات احمل{لذا فهو } و{، )١(وحتليلها التسليم): عليه السالم(آخر األجزاء، ولقوله 

ونسبة التحليل إليه جماز، إذ احمللل إجازة الشارع هلا يف كل وقت باستثناء حالة } بتكبرية اإلحرام

الصالة، وإطالق كونه حملال ال ينايف حليتها يف حالة الصالة اليت ال جيب إمتامها كالنافلة، إذ املراد أا ال 

رمة باعتبار بعض الصلوات، ونسبت إىل الكل جتتمع مع الصالة، ال أا حمرمة حالة الصالة، أو كوا حم

  .من باب عالقة الكل واجلزء

ألنه } فتركه عمداً مبطل{ألصالة عدم الركنية بعد عدم الدليل على كونه ركناً } وليس ركنا{

ال سهواً، فلو سها عنه وتذكر بعد إتيان شيء من {مقتضى كونه جزءاً، فبدونه ال حيصل االمتثال 

أو بعد فوات {كاحلدث، ال مثل التكلم الذي هو مناف عمداً ال سهواً } وسهواًاملنافيات عمداً 

  .مما يوجب عدم إمكان التصاق السالم ببقية األجزاء املتقدمة} املواالة

وصحت صالته، كما اختاره مجلة من شراح الشرائع، وقواه الشيخ املرتضى } ال جيب تداركه{

  :واستدل لذلك بأمور} رمحه اهللا{

   فإنه يشمل كل األجزاء والشرائط ما عدا اخلمسة ال تعاد حديث :األول

                                                

  . من أبواب التسليم١ ـ الباب ١٠٠٣ ص٤ج: الوسائل) ١(



٩٤

املذكورة، إال ما خرج بدليل خاص مثل ترك النية أو تكبرية اإلحرام أو عدم اإلتيان بشيء إال 

الركوع والسجود، حيث إن املوجب لإلعادة يف هذه الصورة الثالث أنه مل يأت أصالً بالصالة، 

  . من أتى بالصالة، إال أنه زاد أو نقص فيها موضوعهال تعادوحديث 

  .الروايات املتقدمة الدالة على عدم بطالن الصالة باحلدث قبل التسليم: الثاين

يف الرجل حيدث : ما دل على عدم بطالن الصالة باحلدث قبل التشهد، مثل صحيحة زرارة: الثالث

ينصرف ويتوضأ فإن شاء ): عليه السالم(بعد أن يرفع رأسه من السجدة األخرية وقبل أن يتشهد؟ قال 

رجع إىل املسجد، وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد مث يسلم وإن كان احلدث بعد 

  .)١(الشهادتني فقد مضت صالته

  .أي ال حيتاج إىل القضاء للسالم: أقول

ا يرفع رأسه من الرجل حيدث بعد م): عليه السالم(وخرب عبيد بن زرارة، قلت أليب عبد اهللا 

متت صالته، وإمنا التشهد سنة يف الصالة فيتوضأ وجيلس مكانه أو ): عليه السالم(السجود األخري؟ قال 

  .)٢(مكاناً نظيفا فيتشهد

  .فإنه إذا مل يبطل احلدث قبل التشهد مل يكن مبطال قبل السالم بالفحوى

): عليه السالم(ة، كما يقتضيه قوله وأورد على األول بأن املبطل هو وقوع احلدث يف أثناء الصال

حتليلها التسليم ال نسيان السالم حيث يتمسك للصحة حبديث ،ال تعاد   

                                                

  .١ من أبواب التشهد ح١٣ ـ الباب ١٠٠١ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٢ من أبواب التشهد ح١٣ ـ الباب ١٠٠١ ص٤ج: الوسائل) ٢(



٩٥

إن العرف ال يشك يف أنه نسي السالم، وال يقال إنه أحدث يف أثناء الصالة، وكذلك يف كل : وفيه

إنه مل يترك منها إال  بصحة صالته، حيث ال تعادمركب نسي جزءه األخري، وعليه حيكم حديث 

التسليم الذي ليس هو من األركان، وعليه يكون كما ذكره الفقيه اهلمداين من أن الصالة املطلوبة من 

  .، وقد حصل الفراغ منها ورفع احلديث بعدها)١(ناسي التسليم هي الصالة املتركبة ما عدا السالم

 السالم األخري، وبالسالم األول خيرج وعلى الثاين بأنه قد فسرت تلك األحاديث بوقوع احلدث قبل

  .من الصالة، فال ربط لتلك الروايات مبا حنن فيه

بأنه مبين على القول مبضمون الروايتني يف موردمها وهو أول الكالم، وحيث تقدم : وعلى الثالث

قام، الكالم يف روايات احلدث قبل السالم، وسيأيت الكالم يف روايات احلدث قبل التشهد ال نطيل امل

، وعليه فما اختاره الشرائع من البطالن، وتبعه ال تعادويكفي يف االستدالل على خمتار املنت حديث 

  .املستمسك وبعض آخر حمل نظر، وإن كان االحتياط يقتضي إعادة الصالة

، إذ ظاهر الدليل الفرائض اليت هلا من فاتته فريضةمث إن عدم وجوب تدارك السالم ال ينايف دليل 

) عليه السالم(خصية مستقلة، وليس السالم كذلك، فاألصل عدم الوجوب، وما تقدم من قوله ش

  .بالتسليم على القوم، يراد به السالم املستحب كما ال خيفى

  ، لكنقعد فتشهد مث يسلم: نعم ال بأس بقضاء السالم لصحيحة زرارة السابقة

                                                

  .٢١ س ٥٤٤ص: مصباح الفقيه، كتاب الصالة) ١(



٩٦

 تكلم فيجب عليه إذاء عليه إال  ل ذلك أتى به وال شي وإن تذكر قب،للنقصان بتركه نعم عليه سجدتا السهو

  .سجدتا السهو

  وجيب فيه اجللوس

  

حيث إن الظاهر أنه مع التشهد يؤتى به قضاًء ال وحده كان عدم وجوب قضائه أقرب، وإن كان 

  .اإلتيان به أحوط

يأيت الكالم بناًء على وجوا لكل زيادة ونقيصة كما س} نعم عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه{

  .فيه يف مبحث اخللل إن شاء اهللا تعاىل

وال {لعموم أدلة السالم وال موجب لسقوطه بعد أن مل يأت باملنايف } وإن تذكر قبل ذلك أتى به{

كالماً قليالً ال يوجب فوات } إال إذا تكلم{إذ مل يأت بشيء يوجب سجدة السهو وحنوها } شيء عليه

  .املواالة

ملا يأيت يف حبث اخللل من وجوا للكالم يف أثناء الصالة، واملفروض } سهوفيجب عليه سجدتا ال{

  .أن كالمه يف أثنائها، إذ مل تفت مدة توجب عدم صدق كونه يف أثناء الصالة

ما هو الفرق بني احلدث الواقع قبل السالم، حيث قلتم إنه وليس يف األثناء، بل هو سهو : ال يقال

  . حيث تقولون إنه يف األثناء ليس سهواً عن السالم فيأيت بهعن السالم، وبني ما حنن فيه

ال إن احلدث يوجب عدم حلوق السالم بالصالة فال جيب السالم، ويشمله حديث : ألنه يقال

  .، خبالف الكالم فإنه ال يوجب عدم حلوق السالم، فحيث إن حمل السالم باق جيب اإلتيان بهتعاد

   إشكال، بل إمجاعاً كما يظهر من إرساهلمبال خالف وال} وجيب فيه اجللوس{



٩٧

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته و،السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني : مها، وله صيغتانوكونه مطمئناً

  .والواجب إحدامها

  

) عليهم السالم(له إرسال املسلمات ويدل عليه السرية القطعية، بل األسوة ألن ظاهر األخبار أم 

} وكونه مطمئناً{كانوا يأتون ا يف حال اجللوس، فإن املنصرف عنها كون اإلتيان به كاإلتيان بالتشهد 

كأنه لفحوى االطمينان يف أجزاء الصالة بعد كون السالم جزءاً ـ كما سبق ـ وقد تقدم دليل 

  .االطمينان يف أجزاء الصالة

  .للدليل» حبول اهللا«نعم ال اطمينان بالنسبة إىل 

السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته : له صيغتان مهاو{

كما عن احملقق يف كتبه الثالثة والشهيد يف األلفية واللمعة والدروس والفاضل يف } والواجب إحدامها

ة، بل هو حمتمل القواعد وذيب النفس والنهاية واإلرشاد واملنتهى والتذكرة وغريها والروض والروض

  .كل من أطلق التسليم كاخلالف واجلمل والعقود والناصريات

وعن املهذب والنكت دعوى الشهرة عليه، كذا يف املستند، ويف كالم بعضهم نسبته إىل املتأخرين، 

خالفا ملا عن اجلامع من وجوب السالم علينا فقط، وملا عن الشيخ يف النهاية والصدوق واحللي والسيد 

 واملدارك، وظاهر شرح القواعد واملعتمد من وجوب السالم عليكم، بل نسبه بعض إىل املشهور، واحلليب

إن السالم علينا مل يوجبه أحد من القدماء ويلزم وجوب : )١(وعن الدروس إن عليه املوجبني، وعن البيان

  .السالم عليكم

  خرج  وهو أن امل)٢(وهناك قول رابع حمكي عن ابن طاوس يف كتابه البشرى

                                                

  . الثامن٩٤ص: البيان) ١(

  .٧ س٢٠٨ص: كما يف الذكرى) ٢(



٩٨

  .السالم علينا، وإن وجب اإلتيان بالسالم عليكم

  :واألقوى هو ما اختاره املصنف للجمع بني طائفتني من الروايات

  .ما دل على اخلروج بالسالم علينا: الطائفة األوىل

كلما ذكرت اهللا عز وجل به والنيب فهو من ): عليه السالم(كصحيح احلليب، قال أبو عبد اهللا 

  .)١(السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني فقد انصرفت: قلتالصالة، وإن 

إذا كنت إماما فإمنا التسليم أن تسلّم على النيب ): عليه السالم(وموثقة أيب بصري، عن أيب عبد اهللا 

السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت : وتقول) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

السالم عليكم، وكذلك إذا كنت وحدك تقول :  مث تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلةالصالة،

  .)٢(السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني

إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا وىل وجهه عن القبلة وقال السالم علينا وعلى عباد : وموثقه اآلخر

  .)٣(اهللا الصاحلني فقد فرغ من صالته

، سألته عن الركعتني األولتني إذا جلست فيهما )عليه السالم(همس، عن أيب عبد اهللا وخرب أيب ك

): عليه السالم(السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته انصراف هو؟ قال : للتشهد فقلت وأنا جالس

ال، ولكن إذا قلت السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني فهو االنصراف)٤(.  

  ال يقال يف التشهد األول : قال) عليه السالم(ش، عن أيب عبد اهللا وخرب األعم

                                                

  .١ من أبواب التعقب ح٤ الباب ١٠١٢ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٨ من أبواب التسليم ح٢ الباب ١٠٠٨ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .١ من أبواب التسليم ح٣ب  البا١٠١٠ ص٤ج: الوسائل) ٣(

  .٢ من أبواب التعقيب ح٤ ـ الباب ١٠١٢ ص٤ج: الوسائل) ٤(



٩٩

هذا فقد : السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، ألن حتليل الصالة هو التسليم، فإذا قلت

  .)١(سلمت

شيئان يفسد ما الناس صلوام : قال) عليه السالم(بل ورواية ثعلبة ابن ميسرة، عن أيب جعفر 

جل تبارك امسك وتعاىل جدك، وإمنا هو شيء قالته اجلن فحكى اهللا عنهم، وقول الرجل السالم قول الر

  .)٢(علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني

  .يعين يف التشهد األول

أفسد ابن مسعود على الناس صالم ـ إىل : قال) عليه السالم(وعن الفقيه مرسال، عن الصادق 

  .)٣(وعلى عباد اهللا الصاحلنيالسالم علينا : أن قال ـ ويقول

إذ معىن اجلد احلظ، وإمنا » تعاىل جدك«مل ينكر أصل صحة ) عليه السالم(الظاهر إن اإلمام : أقول

أنكر أن يكون من الصالة، فقوله فيها ناسباً له إىل الشرع بصورة واردة تشريع حمرم موجب للبطالن، 

  .»كلما ذكرت اهللا« املتقدم إنه ثناء على اهللا فيشمله صحيح احلليب: فال يقال

  .ما دل باخلروج بالسالم عليكم: والطائفة الثانية

): عليه السالم(، إين أصلي بقوم، قال )عليه السالم(ففي رواية أيب بكر احلضرمي، عن الصادق 

سلم واحدة وال تلتفت، قل السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم عليكم)٤(.  

  عن تسليم اإلمام وهو ) عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : يب يعفور قالوخرب ابن أ

                                                

  .٢ من أبواب قواطع الصالة ح٢٩ ـ الباب ١٢٧٩ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .١ من أبواب التشهد ح١٢ ـ الباب ١٠٠٠ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .١٠٠ يف اجلماعة ح٥٦ ـ الباب ٢٦١ ص١ج: الفقيه) ٣(

  .٩ من أبواب التسليم ح٢ ـ الباب ١٠٠٨ ص٤ج: الوسائل) ٤(



١٠٠

  .)١(يقول السالم عليكم: مستقبل القبلة؟ قال

  )٢(وإن نسيت استقبلتهم بوجهك، فقلت السالم عليكم): عليه السالم(ويف موثقة يونس، قال 

فسلم عن ميينك، وعن مشالك إذا قضيت التشهد : قال) عليه السالم(وخرب الدعائم، عن الصادق 

  )٣(.السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: تقول

وكذا يدل على ذلك األخبار املتقدمة يف أول الفصل اليت ذكرناها شاهداً لكالم اجلواهر، حيث أا 

  .ذكرت السالم علينا جزءاً من التشهد وقالت بعد ذلك مث تسلم، أو حنو ذلك فراجعها

بار ال تنايف ذكر السالم علينا قبل السالم عليكم، فإن ظاهر هذه الروايات، وال خيفى أن هذه األخ

بل صريح بعضها اعترب السالم عليكم السالم املخرج، فإذا كان مع السالم علينا كان مستحبا وإال كان 

علت واجبا، فإنه مقتضى اجلمع بني الطائفة األوىل اليت اكتفت بالسالم علينا، وبني هذه الطائفة اليت ج

السالم عليكم خمرجاً صرحياً كخرب أيب بكر حيث مل تذكر السالم علينا، وخرب الدعائم، أو ظاهراً، بل 

  .ويدل على ذلك ما ورد يف املوثق من أن التسليم إذن بضميمة رواية أيب بصري اإلذن هو السالم عليكم

استدل بالطائفة األوىل غري أما حيىي بن سعيد الذي اقتصر على الصيغة االوىل ـ يف جامعه ـ فكأنه 

  آبه بالطائفة الثانية، وأما من جعله الصغية الثانية فكأنه استدل

                                                

  .١١ من أبواب التسليم ح٢ ـ الباب ١٠٠٨ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٥ من أبواب التسليم ح٢ ـ الباب ١٠١١ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  . يف ذكر صفات الصالة١٦٥ ص١ج: دعائم اِإلسالم) ٣(



١٠١

  

  . كانت الثانية مستحبةاألوىل قدم الصيغة فإن

  

 كما تقدم يف ،التشهد أجزاءالسالم علينا من  أن  ومبا دل على، إليهايف املطلقاتبانصراف السالم 

  .م اجلواهر اليت ذكرناها شاهداً لكالخباراأل

 التخيري، يحد شقأ  إىل أنه فالالزم محله،بعد صراحة الروايات لو مل يكن ممنوعاًاالنصراف  إن: وفيه

 ذكره وحده بقرينة الطائفة إذا كفايته يف التسليمة  التشهد ال ينايفأجزاءالسالم علينا من  أن وما دل على

  .خبار من األاألوىل

 خبارذلك من األتاره، لكن يف استفادة خا أن لقول الثالث بعدثبات اإنفسه يف ب املسند عتأوقد 

  .نظر كما عرفت

 األوامر وبني ،السالم علينا خمرج أن  الدالة علىاألوىل قول البشرى فكأنه مجع بني الطائفة وأما

 خباربعض األ إن:  اليت ذكرناها مؤيدة للجواهر، وفيهخباريف الوجوب، كما يف األبالتسليم الظاهرة 

مما ظاهره عدم  اكتفت بالسالم عليكم خباروبعض األ ،علينا مما ظاهره عدم لزوم غريهتفت بالسالم اك

 من  أنهأيت النيب فسيأيهاعليك ما السالم أ فاجلمع بينهما بالقول بالتخيري كما عرفت، ،لزوم غريه

  .املستحبات

مقتضى ما تقدم من  ألنه ك وذل، كما هو املشهور} كانت الثانية مستحبةاألوىل الصيغة م قدفإن{

وهلما مل يكن وجه لوجوب الثاين، خالفاً ملا تقدم عن أ بأتى إذاه فإنكوما واجبني على حنو التخيري، 

 نهإ  عليه، لكن رمبا يقالشكال، وقد عرفت اإلاألوىلكان اخلروج بوإن ا واجبة  أالبشرى من احتمال

ة السالم الواجب طبيع ألن وذلك ،إحدامها تصار علىجاز االقوإن  ما كان اموع واجباً أتىلو 

 خط بقدر ذراعن إ هفإن ،خط خطا:  قال املوىلإذافحال املقام حال ما  ،كثرقل واألاملتحققة بكل من األ

 لو خط نصف  أنه ال ينايفاً واجبع كون كل الذرافإنبقدر نصف ذراع كان كل ما خط واجباً، أو 

  ، وقد تقدممر املوىلألالذراع كان ممتثال 



١٠٢

  .  واملنفصل كالتسبيحات، ال فرق يف ما ذكرناه بني املتصل كاخلط أنهربعيف حبث التسبيحات األ 

ظاهر الروايات الدالة على  إذ ،األوىل بأتى إذاشكل على كون الثانية مستحبة جزءاً فيما أهذا ورمبا 

 الصالة، وعليه ة هي خامتاألوىلن  أ،خبار من األاألوىل كما تقدم يف الطائفة األوىلحصول الفراغ ب

: قدمتبصري امل  أيب يف ذيل خرب)عليه السالم(بل يدل عليه قوله فالثانية مستحبة يف خارج الصالة، ويؤيده 

السالم عليكم:نت مستقبل القبلةأ مث تؤذن القوم وتقول و،الصالة قلت ذلك فقد انقطعت إذاف )١(.  

 للقوم باخلروج عن إيذانمنا السالم عليكم إ و،م علينا خرج عن الصالة بالسال أنه ظاهرهفإن

الثانية  أن بصري وحنوها  أيب الروايات كروايةأغلبظاهر  إذ الصالة، لكن هذا االستظهار غري وجيه،

 معىن اجلزئية مدخلية فإن ،قبلها أو اتببعد كل الواج وال مانع بني مفهوم اجلزئية وبني كون اجلزء ،جزء

 كان ثركانت لذات األن إ  واملدخلية ـ على حنو الشرطتهال مدخليـ  املطلوب ثرهذا الشيء يف األ

بل املؤثر يف الكمال ق أن بعد ذلكيهم   وال، كان جزءاً مستحباثركانت لكمال األوإن  ،واجباًجزءاً 

 وبني تلك بصري فاجلمع بينه  أيبما ما استشهد به عن ذيل روايةأ ،بعدها أو ثنائهاأيف  أو  الواجبةجزاءاأل

  :حد شيئنيأ يالظهورات يقتض

الوارد يف  كون املراد بالسالم ماإو.  الواجبة منهاجزاءانقطاع األالصالة ما كون املراد بانقطعت إ

 اإلمامفعال أكسالم شخص خارجي منصوب حلكاية ، اإلمامبهذا اخلرب مستحباً خارجياً خمصوصاً 

بصري وغريه الذي ال خيتص استحبابه   أيبد يف خربرم الوا فال ينايف ذلك جزئية السال،عالم املأمومنيإل

  .اإلمامب

                                                

  .٨ حاب التسليم أبو من٢ ـ الباب ١٠٠٨ ص٤ج:  الوسائل)١(



١٠٣

  .قدم الثانية اقتصر عليهاوإن  ، ال خارجاً مستحباًاًمبعىن كوا جزء

   بل هو من توابع التشهد، فليس من صيغ السالم، النيبأيها السالم عليك وأما

  

مبعىن كوا جزءاً { أقرب األولكان وإن وهذا االحتمال الثاين هو الذي ذكره الفقيه اهلمداين 

 ،ال وجه له، وقد تقدم الكالم يف ذلكاملستحبات كما يف املستمسك يف جزئية  شكال واإل،}مستحباً

  .كان بعد متام الواجبات كما عرفت تقريرهوإن  عن الصالة، }ال خارجاً{

  على دلتدلةاأل إذ مجاعة، كما اعترف به ،بعدها األوىل بأيت فال ي}قدم الثانية اقتصر عليهاوإن {

، لكن ظاهر الشرائع والشهيد يف اللمعة األوىلفقد فات حمل  بالثانية أتى فإن قبل الثانية، األوىلمكان أن 

على السالم ما دل على تقدميه السالم علينا احملكمة على ات طالقر بقاء االستحباب، وكانه إلخآ وبعض

  .من باب املساحمةله بفتوى الفقيه يستدل أن  إالّ ملستمسك،واالفقيه اهلمداين شكل يف ذلك أوعليكم، 

  . به برجاء املطلوبيةأيتي أو :أقول

كما يظهر من  }بل هو من توابع التشهد فليس من صيغ السالم، ، النيبأيهاعليك  السالم وأما{

  .الفصل تأييداً للجواهر أول  اليت ذكرناها يفخبارمجلة من األ

صلى اهللا عليه وآله (تسلم على النيب  أن ا التسليمفإمنماما إ كنت إذا: بصري  أيبنعم ظاهر موثقة

  .)١(السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني:  وتقول)وسلم

  السالم عليك: قلسلم واحدة وال تلتفت : بكر احلضرمي قال  أيبورواية

                                                

  .٨ حاب التسليم أبو من٢ ـ الباب ١٠٠٨ ص٤ج : الوسائل)١(



١٠٤

  . بل هو مستحب،وليس واجباً

  

 أن ث مل يكن واجباً صحولعله حي.  من السالم أنه)١(عليكم النيب ورمحة اهللا وبركاته، السالم أيها

  . مستحباً من كل منهمايعد جزءاً

 خالفا للجعفي يف ،مجاع عليه اإلي كما هو املشهور، بل ادع}وليس واجباً، بل هو مستحب{

 مجاعمسبوق باإلالفاخر قول  أن وعن البيانوجوبه،   إىلامليل أو من القول نافوكرت العرالفاخر 

حيث جعله  عن الراوندي محكي للوخالفاً على استحبابه، مجاعاإل عن العالمة يوحك. )٢(وملحوق به

  .السالم املخرج

عنه مما اخلالية الروايات ب :مجاعواإلصل األ  إىلباالضافة فقد استدل لعدم الوجوب ،وكيف كان

  .هو على سبيل االستحبابا فإمنفيه ما ذكر  أن يدل على

اهللا وحده ال  إالّ لهإال  أن شهدأ: تقول :)عليه السالم(د بن مسلم، عن الصادق حمممثل ما رواه 

  .)٣(مث تنصرف ،حممداً عبده ورسوله أن شهدأوشريك له، 

  .حد الصيغتنيأواالنصراف كما تقدم عبارة عن 

داً حممن أواهللا وحده ال شريك له،  إالّ لهإال  أن  وأشهدـ: ـ إىل أن قالوقل فتشهد  :واملقنع

 مث اثن على ربك مبا قدرت عليه ،نعم الرسولحممداً  أن شهدأواهللا نعم الرب،  أن شهدأو، عبده ورسوله

من وغريها بصري املتقدمة   أيب كما يف موثقةإحدامها  إىل والتسليم منصرف،)٤(مث سلممن الثناء احملسن 

  .عند قول املصنف وله صيغتاناملتقدمة بعض الروايات 

   مثل رواية،مرة بهاآلاستدل جبملة من الروايات وجوبه فقد ما القائل بأ

                                                

  .٩ حاب التسليم أبو من٢ ـ الباب ١٠٠٨ ص٤ ج: الوسائل)١(

  . تنبيه٩٥ ص: البيان)٢(

  .٤ حاب التشهد أبو من٤ ـ الباب ٩٩٢ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .١٧ س٨ ص:كتاب املقنع،  اجلوامع الفقهية)٤(



١٠٥

  ، عدم تركه لوجود القائل بوجوبهحوطكان األوإن 

  

  .السالم عليكم النيب ورمحة اهللا وبركاته، أيهاالسالم عليك : قلاحلضرمي، 

نا وعلى عباد السالم علي: م على النيب وتقولتسل أن ا التسليمفإمنماماً إ كنت إذا: بصري  أيبوموثقة

  .اهللا الصاحلني

  .كما تقدم مجلة منهاوالروايات الذاكرة لذلك يف بيان التشهد 

  .حممولة على االستحبابهذه الروايات  إن: وفيه

 كما صرح به غري واحد حمجوج مبا مجاعبوجوبه مع خمالفته لإلالقول  إن: قال يف مصباح الفقيه

النيب والصالة على غري الشهادتني ت على عدم وجوب امجاعوالفتاوى ومعاقد اإلمن النصوص تقدم 

صلى (على النيب بدون التسليم   حتققهوفتوىاملعلوم نصاً من الصالة يتوقف عليه اخلروج والتسليم الذي 

  .  انتهى)١()اهللا عليه وآله وسلم

مجلة  من التشهد ـ كما تقدم  أنهالدالة علىالنصوص ظواهر قوله خالف  أن ويزيد على الرواندي

  .مث تسلم: )عليه السالم(منها ـ مثل قوله 

صلى (به والنيب كل ما ذكرت اهللا عز وجل : )عليه السالم( عبد اهللا  أبو قال،احلليبومثل صحيح 

فقد علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني السالم : قلتوإن من الصالة،  فهو )اهللا عليه وآله وسلم

  . )٢(انصرفت

فالقول املعراج وغريها،  كما يف رواية ،عنهالروايات خلو بعض وبه  على عدم وجأيضاًويدل 

  .املشهور هو املتعني

 بالصيغة أيت ي أنهوالظاهركما تقدم،  }القائل بوجوبه عدم تركه لوجود حوطكان األوإن {

  ما أو على حممد رسول اهللا،املذكورة ال بسائر الوجوه، مثل السالم 

                                                

  .١٨ س٣٧٩ص: كتاب الصالة،  مصباح الفقيه)١(

  .١ حاب التعقيب أبو من٤ ـ الباب ١٠١٢ ص٤ ج:وسائل ال)٢(



١٠٦

  . ذكرهحوطكان األوإن  »هورمحة اهللا وبركات« : حبذف قوله»م عليكمالسال«ويكفي يف الصيغة الثانية 

  

ميم ت لت أنهمن جهة قرب احتمالالكفاية كان احملتمل وإن يف النص والفتوى، الصيغة  لتعني أشبه

على هذا   لكن بناًء،)١(﴾سلِّموا تسليماًين آمنوا صلُّوا علَيِه و الَّذأيهايا ﴿: الصلوات، حيث قال سبحانه

  .دلةاللهم صل وسلم على حممد وآل حممد، وهو خالف ظواهر األ: يقول أن يصح

ر، كما هو خآ نبياً ال، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(يقصد بالنيب حممداً  أن  فالالزم،وكيف كان

  إىل قصد ذلك بالنسبةإذافيصح، ر مل خآ  قصد حممداًإذا ف،والصلواتالثانية كذلك يف باب الشهادة 

لكنه مل يأت بواجب مل يبطل  يستحق نملالصلوات   إىل قصد ذلك بالنسبةإذا، وأيضاًبطل أالشهادة 

  .جائز يف الصالةللمؤمن الدعاء  إذ على الرسول،الصلوات 

  .كثر كما عن األ}ورمحة اهللا وبركاته: حبذف قوله» السالم عليكم«الثانية  يف الصيغة يويكف{

والبيان الشرائع وفوائد والنافع بذلك ابن زهرة والشرائع فىت أكما  } ذكرهحوطكان األوإن {

  .وغريهاواملسالك والتنقيح 

  .الصالح  أيبكما عن» بركاته«دون » ورمحة اهللا«قول ثالث بوجوب وهناك 

 ،عليهبدون زيادة لذلك الشامل  التسليم أدلةوعموم صل األ  إىلضافةباإل: األولاستدل للقول 

  :جبملة من الروايات

  .السالم عليكم ، النيب ورمحة اهللا وبركاتهأيهاقل السالم عليك : ثل رواية احلضرميم

                                                

  .٥٦اآلية :  سورة األحزاب)١(



١٠٧

  .)١(السالم عليكم :القبلةنت مستقبل أتقول و: يعفور  أيبوخرب ابن

  .)٢(استقبلتهم بوجهك فقلت السالم عليكمولو نسيت : يونسوموثقة 

  .)٣(السالم عليكم :لقبلةنت مستقبل اأمث تؤذن القوم فتقول و: بصري  أيبوخرب

سحاق إ موسى ويتو أخ رأيت:)عليه السالم(بصحيح علي بن جعفر  ،للقول الثالثواستدل 

السالم عليكم ورمحة اهللا، والشمال، عن اليمني يف الصالة يسلمون  )عليهم السالم(بين جعفر وحممداً 

  .)٤(السالم عليكم ورمحة اهللا

وعن مشالك فسلم عن ميينك  قضيت التشهد إذا:  قال)سالمعليه ال(وخرب الدعائم، عن الصادق 

   .)٥(السالم عليكم ورمحة اهللا، السالم عليكم ورمحة اهللا: تقول

  .)٧(»وبركاته «: الشيعة رواه بزيادةأحاديثلكن يف جامع  ،)٦(كذا رواه يف مصباح الفقيه

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( نه أوبصحيحة املعراج،برواية الدعائم :  استدل للقول الثاين أنهكما

  .)٨(ورمحة اهللا وبركاتهالسالم عليكم : قال

يف الدعائم ال داللة مع ضعف  إذ ،األول القول دلة هذه النصوص ألةعدم مقاوملكن الظاهر 

  ما حكاية فعل، ومحل السالم فإ ،على الوجوبالصحيحني 

                                                

  .١١ حاب التسليم أبو من٢ ـ الباب ١٠٠٩ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٥ حاب التسليم أبو من٣ ـ الباب ١٠١١ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٨ حاب التسليم أبو من٢ ـ الباب ١٠٠٨ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٢ حاب التسليم أبو من٢ ـ الباب ١٠٠٧ ص٤ ج: الوسائل)٤(

  .»رمحة اهللا وبركاته«: وفيه.  يف ذكر صفات الصالة١٦٥ ص١ ج: دعائم اإلسالم)٥(

  .١ س٣٨٢ ص:كتاب الصالة،  مصباح الفقيه)٦(

  .٤ حاب التشهد والتسليم أبو من٥ ـ الباب ٣٤٨ ص٥ ج: الشيعةأحاديث جامع )٧(

  .١٠ ح أفعال الصالةاب أبو من١ ـ الباب ٦٨٠ ص٤ ج: الوسائل)٨(



١٠٨

ب فيه احملافظة على أداء احلروف والكلمات على النهج  وجي، اجلمع بني الصيغتني بالترتيب املذكورحوطبل األ

.  واألقوى عدم كفاية قوله سالم عليكم حبذف األلف والالم،الصحيح مع العربية واملواالة

  

 أمثل ما يقال اقرورمحة اهللا،   أو إىلوبركاته،  إىلالسالم  إىلشارةإ  أنه املشهور علىأخبار عليكم يف

» السالم عليكم«بـ تعارف االكتفاء ويؤيده خالف الظاهر،  ،ر السورةخآ  إىلويراد به» قل هو اهللا«

  .وغريهم القول املشهورومصباح الفقيه واملستمسك تار املستند خا يف التسليم على اجلماعة، ولذا

وذلك الشتماله  ،على الثانية األوىل بتقدمي }املذكوربالترتيب بني الصيغتني  اجلمع حوطبل األ{

  . عليهما بالترتيبدلةمجلة من األ

ملا سبق  }مع العربية واملواالةعلى النهج الصحيح والكلمات داء احلروف أعلى فيه احملافظة وجيب {

  .وغريهاويف ذكر الركوع والسجود ة ءيف القرا

 هي خباريف األالواردة الصيغة  ألن }لف والالمقوى عدم كفاية قوله سالم عليكم حبذف األواأل{

حيث اكتفوا بسالم والشهيد يف بعض كتبهم والعالمة عن احملقق  محكيخالفا للم، هذه الصيغة بالال

  :مورأواستدلوا لذلك بعليكم، 

  .بدون ال التعريفيتحقق السالم  إن: األول

  .عوض الالمالتنوين ن إ :الثاين

  . ورد يف القرآن احلكيم بدون الالمهإن: الثالث

  .)١(ميينه ومشالهعن  كان يقول سالم عليكم )يه السالمعل(علياً  أن منما رواه التذكرة : الرابع

                                                

  .٢٧ س١٢٧ ص١ ج: التذكرة)١(



١٠٩

  .لة عدم وجوبهأصا: اخلامس

بل املروي  معلوم، فهو غريالتذكرة ما ما رواه أالنص مع الالم،  بعد ورود ،ما ال خيفىويف الكل 

ه، ولو متت االستدالالت املذكورة ـ املعترب ـ حكاية التعريف عنكما عن  )عليه السالم(عنه ـ 

فقد  ذلك، أشبهما  أو ،)السالم على اجلمع( أو »سالماً«كفاية لكان الالزم   ـالرابعالدليل ستثناء با

  .»كم« مقام ميقو» اجلمع« أن ، كما)سالماً(يف القرآن استعمل 

كان املعىن واحداً، وإن »  السالمعليكم« أو »السالم لكم«: يقول أن  ال يصح أنهيظهرومما تقدم 

الصيغتني حدى إ جاء بإذا  أنهكما ،الالممبا قبله مما يوجب حذف » السالم«يوصل ن  أصحةنعم الظاهر 

  .كيف شاءخرى األبالصيغة يتلفظ  أن كان لهصحيحاً 

خرج ا عن الصالة فسواء مل يقل  ألنه ،إشكالصحيحة فال  األوىل بأتى إذاما   إىلما بالنسبةأ

  .ضرمل يالواردة على غري الكيفية قاهلا  أو الثانية

السالم وعلى علينا «: كما لو قالالواردة، غري الصحيحة  على األوىل بأتى إذاما   إىل بالنسبةوأما

 أن فأي فرق بني .اجلائز يف الصالة نوع من الدعاء  أنه من،مثال، ففيه احتماالن» الصاحلنياهللا عباد 

 الدالة على خبارومن األ ،»نا السالمعلي«: يقول أن وبنيرمحة اهللا علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، : يقول

 فما مل ،قصد الدعاءوإن بطاله هلا مطلق، إالذي ظاهرها  األوليف التشهد تيان السالم إبطالن الصالة ب

السالم «نسان إلالصالة ثناء أيقول يف  أن ولذا ال جيوز بالسالم، أتىي أن من الصالة مل حيق لهخيرج 

  .)سالم اهللا عليك(: يقول أو قصد الدعاء،وإن » عليك

  .فهو من باب دليل خاصبالصيغة تيان قبل اإل»  النيبأيهاالسالم عليك «ود رما وأ



١١٠

 ،ثناء الصالةأ جاء ا يف إذاالصالة حد الصيغتني أيبطل   الأنه) رمحه اهللا (نعم ظاهر الشيخ املرتضى

 قال أن ىلـ إبطال عدم اإل قصد الدعاء فالظاهر فإنثناء الصالة، أيف حدى الصيغتني إذكر وإن : قال

  . انتهى،)١(الروايات طالقإلمطلقا بطال اإلمع احتمال  ـ

فمن اهلمداين حول ذلك، طال الفقيه أوقد من االحتمال، قرب هو ما ذكره األ  أنقد عرفت: أقول

 فقط مل »السالم علينا«: كماهلا، فلو قالإ يلزم األوىليف الصيغة ن إ  الظاهرمثليه، إفلريجع شاء التفصيل 

  .كلها اشتملت على الصيغة الكاملةالنصوص  ألن يكف

 أدلةات إطالقصح االجتزاء الكامل، وكأنه لصدق التسليم عليه، فيشمله  األ)العباد جناة(نعم جعل 

  . يف قبال النصوص الصرحيةطالقخذ باإل ال جمال لألهإن: التسليم، وفيه

  

                                                

  .٦ س١٨٥ ص:لألنصاري،  كتاب الصالة)١(



١١١

  .ألخر قبل السالم بطلت الصالة ببعض املنافيات اأتى أو لو أحدث ـ ١ـ مسألة 

 يصدق احلدث يف األولمع  أن  والفرق، بأن اعتقد خروجه من الصالة مل تبطل،نعم لو كان ذلك بعد نسيانه

.الصالة   غري ركين فيكون احلدث خارجاً جزء ترك نسياناً أنهاملفروض ألن ، ومع الثاين ال يصدق،األثناء

  

 }ةالصالبطلت { عمداً }خر قبل السالماألاملنافيات ببعض  أتى أو حدثألو  ـ ١مسألة ـ {

املراد السالم  أن جزء، وقد ظهر مما تقدمالسالم  أن ما تقدم من كوا منافيات، بضميمة أدلة طالقإل

  .قد انتهت الصالة ألنه ،حدث مل يبطلأمث  بالسالم علينا أتىالواجب، فلو 

مل { يف الصالة  أنهغفل وأ ينس أو }ن الصالة بأن اعتقد خروجه م،نعم لو كان ذلك بعد نسيانه{

احلدث كان يشمل وإن  هاإطالقو ،بعض النصوص كما دل على ذلك النص والفتوى، وقد تقدم }تبطل

  .وجبا تقييده بغري العمدأ مجاعواإلاالنصراف أن  إالّ العمدي

 مبطلية ةأدل إطالق ف}ثناءيف األ{ وحنوه }يصدق احلدث{العمد  أي }األولمع  أن والفرق{

 جزءاً غري  ترك نسياناً أنهوضاملفر ألن ال يصدق،{وحنوه ي النسيان أ }ومع الثاين{املنايف يشمل املقام 

  .يف ذلك وقد تقدم الكالم }ركين فيكون احلدث خارج الصالة

  



١١٢

  قصد عدم اخلروجوإن  ،بل هو خمرج قهراً ال يشترط فيه نية اخلروج من الصالة ـ ٢ـ مسألة 

  

  :قوال ثالثةأيف املسألة  ،}فيه نية اخلروج من الصالة ـ ال يشترط ٢مسألة ـ {

عمال ا األإمن: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( واستدل لذلك بقوله ،لزوم قصد اخلروج: األول

  . كما عن غاية املرام،)١(بالنيات

 يدل على أنه  به بدون القصد، الأيتن ال يأمنا يدل على وجوب قصد السالم، بإاحلديث  إن: وفيه

  .لزوم قصد كونه خمرجاً

 الدخول والشروع فإنا دخول،  أ فالواجب قصدها، ال قصداإلحرام مثل تكبرية }بل هو{

قصد كون الركوع والسجود ال لزم إوالتوسط يف مثل الركوع والسجود ال دليل على لزوم قصدها، و

  .حدأ، وذلك ما ال يقول به أيضاًمتوسطا 

نه ملا قصد أتاره املصنف، واستدل له ب أخ كما}قصد عدم اخلروجوإن هراً، خمرج ق{ هإن: الثاين

  :خبارقصد خالفه، وجبملة من األ أو سواء قصدهالسالم وقع اخلروج 

تبارك امسك وتعاىل جدك وال اله  :شيئان يفسد على الناس صالم، قول الرجل: مثل حسن ميسرة

 السالم علينا وعلى عباد اهللا : وقول الرجل، اهللا تعاىل عنهممنا هو شيء قالته اجلن جبهالة فحكىإغريك، و

  . كما تقدم نقل احلديثني،ومثله غريه، )٢(الصاحلني

 مل يكونوا يقصدون اخلروج من األولالعامة الذين كانوا يسلمون يف التشهد  أن ومن املعلوم

  قصدوإن السالم يوجب اخلروج،  أن فيظهر من ذلك ،الصالة

                                                

  .١٠ حاب مقدمة العبادات أبو من٥ ـ الباب ٣٤ ص١ ج: الوسائل)١(

  .١ حاب التشهد أبو من١٢ ـ الباب ١٠٠٠ ص٤ ج: الوسائل)٢(



١١٣

. إعادة الصالةحوطك فاألبل لو قصد ذل

  

قصد عدم  أن  حني تسليمهم، فيدل على يف الصالةبعدم  أ العامة كانوا يقصدونفإنعدم اخلروج 

 فإنحتليل الصالة بالتسليم،  أن اتإطالقالقول ب، كما استدل هلذا  خمرجاًالسالمبكون  اخلروج ال يضر

  .قصد عدم اخلروج بهوإن  كونه حملال يها يقتضإطالق

 ألن }عادة الصالةإ حوطفاأل، عدم اخلروجبل لو قصد {عدم قصد عدم اخلروج، : لقول الثالثا

فيكون  ،حملالًغري السالم الذي جعل السالم املأيت به  فيكون ،ج معناه قصد عدم االمتثالروقصد عدم اخل

  .ثناء الصالة موجباً للبطالنأغريه من الكالم يف  أو  بالسالمأتى إذامثل ما 

 ويظهر هذا القول من الفقيه اهلمداين وهو ، يف الصالة بعد قبل السالم احمللل يكون داخالًهنإ ذإ

لفوات مر بطل عدم قصد األ  إىلراجعاًلو كان قصد عدم اخلروج : قوى، وقال يف املستمسكاأل

  .)١(التقرب

  

                                                

  .٤٧٢ ص٦ ج: املستمسك)١(



١١٤

 ى وإال اكتف،كانن إ لقنقبله جيب متابعة املو ،جيب تعلم السالم على حنو ما مر يف التشهد ـ ٣ـ مسألة 

 أو  باليد إليها واألخرس خيطر ألفاظه بالبال ويشري،حوطعجز فبالقلب ينويه مع اإلشارة باليد على األوإن  ،بالترمجة

.غريها

  

 لوحدة الدليل يف املقامني }على حنو ما مر يف التشهدم مسائل السالم  ـ جيب تعل٣ّمسألة ـ {

جيب متابعة {يتعلم  أن قبل أي }وقبله{مقدماته اليت منها التعلم يل لتحص ياملقتضوهو وجوب االمتثال 

  . عن الترمجة}عجزوإن { لدليل امليسور } اكتفى بالترمجةالّإو{ ميكن متابعته }كانن إ امللقن

  . وال وجه لسقوطه يف حال عدم التمكن،واجباً يف حال التمكنكان  ألنه }فبالقلب ينويه{

ما فإشارة باليد، شارة بالرأس قائمة مقام اإلاإل أن  والظاهر}حوطشارة باليد على األمع اإل{

  .يقومان مقام مظهرية اللسان يف حال تعذرهن امظهر

يف كل ذلك ال  وحيث تقدم الكالم }غريها أو  باليد إليهاويشريبالبال لفاظه أخرس خيطر واأل{

 أو ولو كان ملرض يف لسانهمن الكالم خرس مطلق من ال يتمكن املراد باأل أن عادته، وال خيفى إليداع

  .أشبهما 

  



١١٥

  . ويكره اإلقعاء،وضع اليدين على الفخذينو، يستحب التورك يف اجللوس حاله على حنو ما مر ـ ٤ـ مسألة 

  

على حنو ما مر، ووضع {حال السالم  أي } ـ يستحب التورك يف اجللوس حاله٤مسألة ـ {

العرف فهم من  ألن  كل ذلك،جراِحل  إىليستحب كون النظرو ،}قعاءذين، ويكره اإلخدين على الفالي

 ولتبعية السالم ، لوحدة املالك فيهما،أيضاًحالة السالم تشريعها التشهد يف حالة مور تشريع هذه األ

  . فعدم التنبيه دليل العدم، ولو كانت هلما كيفيتان لزم التنبيه،للتشهد حسب الفهم العريف

  



١١٦

. يقصد بالتسليم التحية حقيقةال أن حوطاأل ـ ٥ـ مسألة 

  

  :ربعةألة أ الصور املتصورة يف املس.}ال يقصد بالتسليم التحية حقيقة أن حوط ـ األ٥مسالة ـ {

  .يقصد التحية على حنو حتية بعضنا لبعض حني املالقاة نأ: األول

  . مثالاإلنسانيطلب من اهللا سالمة هذا  أن ن يكون مقصودهأيقصد الدعاء ب نأ: الثاين

 يطلب سالمة صديقه، ، من ينكر وجود اهللا مثالفإن ال من اهللا تعاىل، ،يقصد الدعاء نأ: الثالث

  .ظهار ملا يف النفس من رجاء سالمة الصديقإوهو 

  .معناه القرآن وهو ال يفهم أ السالم، كما يقرأبل يقرال يقصد شيئاً،  نأ: الرابع

نسان خارجي إقصد اهللا حتيته، وقد يقصد حتية قد يقصد حتية من  ألنه  على حنوين،األولن إ مث

جابه أعليه ف يسلم املصل أو يجابه املصلأوسلم عليه فثناء الصالة، أ جاءه زيد يف إذارداً، كما  وأابتداءاً 

  .أيضاً الدعاء يهذان النوعان يف قسم أيت وي،زيد مثال

ويف جناة ، بل هو ظاهر الروايات، حتيتهراد اهللا أيقصد التحية مبن  أن  يصح أنهقربفاأل: األولما أ

 عدملة صايف الصالة، وألللنهي عن ابتداء التحية البطالن  مل يستبعد هالعباد اجلزم بعدم جوازه، وفي

مقيد التحية ن اوبعن ما دل على التسليم فإنويف الكل ما ال خيفى،  ،مينيدنه من كالم اآلوأل التداخل،

ـ وال ربط دميني فيها ـ كما ذكره املستمسك لنهي عن كالم اآلالتحية يف الصالة ولعن ابتداء للنهي 

  .للمقام مبوضوع التداخل

 أو ن سلم بذلك على زيدأ ب،غري ما قصده اهللا سبحانه قصد إذاقوى بطالن الصالة األ أن كما

  .ثناء الصالةأ يف يدمهو من كالم اآل إذ سلم عليه ـ مثال ـ أن جابه بعدأ

   وأما



١١٧

 عن يفكلكنه ال يال يوجب البطالن،   أنهفالظاهرمن اهللا تعاىل، صد الدعاء يق أن  أي،الثاين

  .ثناء الصالة جائزأالدعاء، لكن الدعاء يف سالم التحية السالم املوضوع  أن دلةظاهر األ إذ السالم،

 أدلة طالقغريه إل أو يقصد دعاء من قصد اهللا حتيته أن الصالة بالدعاء بنيوال فرق يف عدم بطالن 

  .لدعاءا

ال مثل املالئكة  ، اخلارجياإلنسانكان يقصد  إذ السالم عليكم  إىلنعم يستشكل ذلك بالنسبة

 أو  هداك اهللا،:مامهأنسان مير ن يقول إلأك ،الصالةثناء أيف اخلطاب مشكل الدعاء بصيغة  إذ وحنوها،

  .ثناء الصالة ما ينفع املقامأ يف حبث الكالم يف أيتعطاك اهللا ولداً، وسيأ

اهللا سبحانه، ال هذا   إىلمن الدعاء اجلائز الدعاءاملنصرف  إذ فهو مشكل بنحويه،:  الثالثوأما

  .النحو من الدعاء

صل، بل السرية ال دليل على اعتبار القصد لأل إذ ويتحقق به السالم، جائز  أنهفالظاهر:  الرابعوأما

 الصالة زمنة عدم فهم معاينية األأكثريف ني ية املسلمأكثروهم  الصالة ملعاينبني غري الفاقهني القطعية 

  .دعيةللقرآن واألام ءكسائر قرامنا هو يقرئون إو

عن خصوصيات فضال  ،يف عدم وجوب نوع هذا القصدعدم اخلالف يف اجلواهر وقد ادعى 

ء من العلمامصار عصار واأليف سائر األ وعموم بعضها والسرية املستمره دلةاأل إطالقوصل لأل ،املقصود

يف مثل هذا احلكم الذي تعم به البلوى والبلية، خصوصاً  ،بالعدمالفقيه على القطع والعوام اليت تشرف 

  .ه لو وجب القصد لوجب التنبيه عليهفإنوكالمه متني، 



١١٨

  امللكني أو املأمومني أو اإلمامبأن يقصد السالم على 

  

 ،دوايقصفكيف لفاظ معىن األ  إىلهنيغري متوجالعربية اللغة الذين ال يفهمون  املسلمني أكثر فإن

 مجاالإصال ولو أنه مل يظهر بعد التأمل ما يوجب عدم اعتبار القصد أب املستمسك إشكالوال يرد عليه 

  .)١(انتهى .ظ باللفظ اخلاصفالواجب جمرد التلأن 

ل الفقيه تاره، وكأنه لذا قاخا  دليال ملايوالسرية وغريها تكف طالقواإلصل األ أن ك قد عرفتفإن

مر يف طلبه كما يف ولكنه ملحوظ لدي األ ،مر بالتسليماألطاعة إاملعىن ال جيب قصده يف مقام : اهلمداين

  .)٢(ذكار املعتربة يف الصالةوغريمها من األالشهادتني 

ففي  }امللكني أو املأمومني أو اإلمامبأن يقصد السالم على {وعلى ما ذكرناه يصح قصد التحية 

مساء اهللا عز وجل وهو أوالسالم اسم من : )عليه السالم( بن املفضل اهلامشي، عن الصادق رواية عبد اهللا

  .)٣(على ملكي اهللا املوكلني يواقع من املصل

حتية ألنه  :التسليم؟ قالفلم صار حتليل الصالة :  قلت)عليه السالم(ويف رواية املفضل، عنه 

  .)٤(امللكني

ي على صفوف  ـ أصل عليهم  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ا حممد  ي: فقيل،ذينةأابن ويف رواية 

  .)٥(السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: فقال  ـر الصالةخآ املالئكة، يف

                                                

  .٤٧٥ ص٦ ج: املستمسك)١(

  .١٨ س٣٨٣ ص:كتاب الصالة ، مصباح الفقيه)٢(

  .١٣ حاب التسليم أبو من١ ـ الباب ١٠٠٦ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .١١ حاب التسليم أبو من١ ـ الباب ١٠٠٥ ص٤ ج: الوسائل)٤(

  .١ ح ـ باب النوادر٤٨٦ ص٣ ج: الكايف)٥(



١١٩

   الثاين فاملنفرد خيطر بباله امللكني الكاتبني حني السالم،خطار ذلك بالبالإنعم ال بأس ب

  

التسليم على النيب ا فإمنماما إ كنت إذا: قال )السالمعليه (عبد اهللا   أيببصري، عن  أيبويف رواية

 قلت ذلك فقد انقطعت إذا ف،السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني:  وتقول)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 كما يف .ورمحة اهللا وبركاتهـ السالم عليكم : القبلةمستقبل نت أالصالة، مث تؤذن القوم فتقول و

مثل ما  ،الصاحلنيكنت وحدك تقول السالم علينا وعلى عباد اهللا  إذاوكذلك   ـخ ل ،)١(االستبصار

 مل فإنومشالك، ما قلت وسلم على من على ميينك يف مجاعة فقل مثل  كنت إذا ف،مامإنت أوسلمت 

مل يكن على وإن التسليم على ميينك، حد فسلم على الذين على ميينك وال تدع أعلى مشالك يكن 

  .)٢(حدأمشالك 

مام تأمت به فتسلم جتاه القبلة واحداً إكنت خلف وإن : ويف كتاب املقنع الذي هو متون النصوص

الدالة على  رواية املفضل أيت وست.)٣( وعلى يسارك واحدة،وتسلم عن ميينك واحدة ،اإلمامعلى رداً 

  .أيضاًذلك 

لكنه ال  }ذلك بالبال خطارإب{بالسالم يف قصد التحية يستشكل  عند املصنف الذي }نعم ال بأس{

  .بالبال ال دليل عليه وال فائدة فيهخطار اإل إذ ساس هلذا،أ

 أيتالظاهر من الروايات املتقدمة، وما ي ألن }الكاتبني حني السالم الثاينامللكني خيطر بباله فاملنفرد {

  يأ ـ األولما السالم أالسالم الثاين هو حمور هذا الكالم، أن 

                                                

  .٥ ح يف كيفية التسليم١٩٩ ـ الباب ٣٤٧ ص١ ج: االستبصار)١(

  .٨ حاب التسليم أبو من٢ ـ الباب ١٠٠٨ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٢٢ س٨ ص:كتاب املقنع،  اجلوامع الفقهية)٣(



١٢٠

 ويف السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني خيطر بباله ،اإلمام واملأموم خيطرهم مع ،املأمومني خيطرمها مع اإلمامو

  . عليهم السالماألنبياء واألئمة واحلفظة

  

صفوف املالئكة خيطر بباله  أن  ويصح،أيت وغريه كما سيي،السالم علينا ـ فهو حتية لنفس املصل

ما تقدم من رواية ابن  خلفه املالئكة كما يدل عليه ي يصلنهإ حيثقام، أذن وأ إذاالذين يصلون خلفه 

  .ذينةأ

  . وغريهاةبصري املتقدم  أيبكما يف رواية }مع املأمومني{خيطرهم مجيعاً  أو } خيطرمهااإلمامو{

 أن والظاهر، ورواية املقنع وغريها، يتكما يدل عليه خرب املفضل اآل }اإلماممع خيطرهم واملأموم {

 ،اإلمامالرد على ول التسليمتني أاملأموم يقصد ب إن: حيث قالهذه الرواية   إىلشعرأرى الشهيد يف الذك

 أو  حييتم ِبتِحيٍة فَحيوا ِبأَحسن ِمنهاإذاو﴿ قوله تعاىل لعموم ،يكون على سبيل الوجوب أن فيحتمل

  .)٢( )١( ردوها

 ، حتية أنهية غرابة بعد داللة الدليل علىأ إذ  نظر، حمل، غريب من مثل الشهيد أنهوما يف اجلواهر من

  .نعم ال ميكن االلتزام بالوجوب لضعف دليله .اإلمامنه رد على أو

 بل }ئمة واحلفظة عليهم السالمواألنبياء األعلينا وعلى عباد اهللا الصاحلني خيطر بباله ويف السالم {

ال دليل على  إذ من البشر واجلن وامللك، فيشمل كل عباد اهللا الصاحلني ، على عمومه أنهالظاهر

نفس  إذ  حمل تأمل،)٣(اجلملةخوذ من نفس أنه مأك :قول املستمسك أن خصوصية من ذكره، ومنه يظهر

  .عم كما ذكرناال تدل على خصوص من ذكر، بل على األاجلملة 

                                                

  .٨٦اآلية :  سورة النساء)١(

  .٣٥ س٢٠٨ ص: الذكرى)٢(

  .٤٧٧ ص٦ ج: املستمسك)٣(



١٢١

غريمها على وجه  أو بأنفه أو  عينهمبؤخر عينيه   إىلإلمام اإلمياء بالتسليم األخريالمنفرد وليستحب  ـ ٦ـ مسألة 

  ال ينايف االستقبال

  

ذا  فاد املصنفأ }عينيه  إىلخريمياء بالتسليم األاإلمام إلللمنفرد وا ـ يستحب ٦مسألة ـ {

  :مرينأالكالم 

  . واملنفرد يسلمان تسليمة واحدةاإلمام إن: األول

  .اليمني  إىلشارة بالتسليم تكوناإل إن: الثاين

 أن فال شك: األولأما األمر  ،}غريمها على وجه ال ينايف االستقبال أو نفهأب أو همبؤخر عين{

 فليس املراد ، كما تقدم الكالم يف ذلك،»السالم علينا« مل يسلم قبله إذاالتسليم األخري واجب 

  .اليمني  إىل بل استحباب كونه،األخرياستحباب السالم 

 ال  أنهففي اجلواهرثالث،  أو  ال يستحب له سالم ثاننه أ مبعىن، واحداً للمنفردما كونه سالماًأ

القبلة ـ فهو مذهب   إىلبالتسليمة الواحدةما اكتفاء املنفرد أ : قالك، ويف املدار)١( فيهجدهأخالف 

  .)٢(صحاباأل

 على مجاعراد ذه العبارة دعوى اإلأفكأنه : ـ قال يف مصباح الفقيه ـ بعد نقله عبارة املدارك 

 ،يف جواز االكتفاء بتسليمة واحدة مطلقاال فال شبهة إ و،يف حقها يف تأدية ما هو املسنون اكتفائه 

  . ـ انتهى)٣(.الشمال  أو إىل اليمني أو إىلالقبلة  إىلسواء كانت

  أيببن عواض، عنعبد احلميد  فيدل عليه صحيحة ،ما استحباب السالم الواحد للمنفردأ: أقول

  ك تسليمة واحدة أجزأكنت تؤم قوماً ن إ :قال )عليه السالم(عبد اهللا 

                                                

  .٣٣١ ص١٠ ج: اجلواهر)١(

  .١٨ س١٧٧ ص: املدارك)٢(

  .٢٦ س٣٨٣ ص:كتاب الصالة،  مصباح الفقيه)٣(



١٢٢

  .)١(وحدك فواحدة مستقبل القبلةكنت وإن  ،مام فتسليمتنيإكنت مع وإن عن ميينك، 

تسليمة واحدة عن سلم ف كنت وحدك إذا: )عليه السالم( عبد اهللا  أبوبصري، قال  أيبوخرب

  .)٢(ميينك

 مساعيل، عنإوحممد بن مسلم ومعمر بن حيىي وارة الواحدة، مثل ما رواه زربل ومطلقات التسليمة 

  .)٣(غريه أو ماماً كانإواحدة يسلم تسليمة :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب

 يحد فردأ  أنه علىخبار يف رواية املفضل داللة على ذلك، لكن ال بد من محل هذه األأيتوسي

  .أيضاًفيجوز التعدد  ،الفضل

سحاق وحممد بن جعفر إويت موسى و أخرأيت:  قال)لسالمعليه ا(ففي صحيحة علي بن جعفر 

 السالم عليكم ورمحة اهللا، السالم عليكم :يسلمون يف الصالة عن اليمني، وعن الشمال ) السالممعليه(

 حكاية  أنه يف الصالة، ال)عليهم السالم( ظاهر الرواية حكاية ما جرت عليه سريم فإن. )٤(ورمحة اهللا

  .كوم مأمومنيحوال مثل بعض األ

التشهد فسلم عن ميينك وعن  قضيت إذا:  قال)عليه السالم( الدعائم، عن جعفر بن حممد ةورواي

  .)٥(وبركاته، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهورمحة اهللا السالم عليكم : مشالك، تقول

                                                

  .٣ حاب التسليم أبومن ٢ ـ الباب ١٠٠٧ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .١٢ حاب التسليم أبو من٢ ـ الباب ١٠٠٩ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٥ حاب التسليم أبو من٢ ـ الباب ١٠٠٧ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٢ حاب التسليم أبو من٢ ـ الباب ١٠٠٧ ص٤ ج: الوسائل)٤(

  . يف ذكر صفات الصالة١٦٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٥(



١٢٣

مث  :)يه السالمعل(قال  الفضل يف كليهما، ويدل عليه الرضوي ييقتض اجلمع بني الطائفتني فإن

  .)١(شئت جتاه القبلةوإن شئت ميينا ومشاال، وإن سلم عن ميينك، 

 على عدم االستحباب مجاع من اإل قبالًيقسام جهة استحباب، وما ادعلكل من األن إ ظاهره فإن

ح، ا ممكن العمل من باب التسامإ قل ما يقال فيهاأال ميكن االعتماد عليه قي قبال هذه الروايات اليت 

 وااللتزام ، مبا ذكرخبارتوجيه األاحلكم استحبايب ال مانع عن ن إ وحيث: ولذا قال الفقيه اهلمداين

حب، بل أ أيها يف تعيني  وكون املكلف خمرياً،اليت تضمنتها النصوصباستحباب كل من هذه الكيفيات 

بني النصوص لجمع ثبات ذلك نفس عبارة الفقه الرضوي مع قطع النظر عن كوا شاهدة لإ يف ييكف

  . ـ انتهى)٢(. السننأدلةبعد البناء على املساحمة يف 

خرية مرة واحدة  يسلم بالتسليمة األاإلمام: مام، ففي املستند قال استحباب السالم الواحد لإلوأما

  . ـ انتهى)٣(.خبارواألصل والتذكرة لأل كما يف اخلالف وذيب النفس مجاعال يستحب له الزيادة باإل

  :يدل على ذلك مجلة من الروايات: أقول

م تسليمة عن  كنت يف صف فسلّإذا:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيببصري، عن  أيبمثل صحيحة

نت أماماً فسلم تسليمة وإ كنت إذا و،على يسارك من يسلم عليك ألن وتسليمة عن يسارك،ميينك 

  .)٤(مستقبل القبلة

                                                

  .٢٦ س٨ ص: فقه الرضا)١(

  . ـ السطر األخري٣٨٣ ص:كتاب الصالة، صباح الفقيه م)٢(

  .١٤ س٤٨٤ ص١ ج: املستند)٣(

  .١ حاب التسليم أبو من٢ ـ الباب ١٠٠٧ ص٤ ج: الوسائل)٤(



١٢٤

سلم واحدة وال : )عليه السالم( أصلي بقوم؟ فقال إين: قلت له:  قال،بكر احلضرمي  أيبوخرب

  .)١( النيب ورمحة اهللا وبركاته، السالم عليكمأيهاالسالم عليك : تلتفت، قل

 وهو مستقبل اإلمام عن تسليم )عليه السالم(با عبد اهللا ألت أس: وخرب عبد اهللا بن يعفور قال

  .)٢(يقول السالم عليكم: القبلة؟ قال

نت مستقبل أقول وت مث تؤذن القوم ف ـقال أن ىلـ إا التسليم فإمنماماً إ كنت إذا :بصري  أيبوخرب

  .)٣(السالم عليكم: القبلة

  .)٤(تسليمة واحدة عن ميينكجزأك أ تؤم قوماً كنت إذا: وصحيحة عبد احلميد املتقدمة

  . يسلم تسليمة واحدة كان)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا  إن: نسأبل وخرب اخلصال، عن 

 وقنت يف الفجر ـ: ـ إىل أن قال )عليه السالم( عبد اهللا  أبو صلى بنا: قال،وحديث الكاهلي

  .)٥( القبلةيوسلم واحدة مما يل

ه ءومن ورا ، يسلم تسليمة واحدةاإلمام: )عليه السالم( عبد اهللا  أبو قال،وخرب منصور بن حازم

  .)٦(حد سلم واحدةأ  مل يكن عن مشالهفإنيسلم اثنتني، 

                                                

  .٩ حاب التسليم أبو من٢ ـ الباب ١٠٠٨ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .١١ حاب التسليم أبو من٢ ـ الباب ١٠٠٩ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٨ حاب التسليم أبو من٢ الباب  ـ١٠٠٨ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .١١٣ ح باب الواحد٣٢ ص: اخلصال)٤(

  .١٧ حاب التسليم أبو من٢ ـ الباب ١٠١٠ ص٤ ج: الوسائل)٥(

  .٢ ح يف كيفية التسليم١٩٩ ـ الباب ٣٤٦ ص١ ج: االستبصار)٦(



١٢٥

  .)١(غريه أو ماماً كانإيسلم تسليمة واحدة  :ربعةوما تقدم من رواية الفضالء األ

  .)٢(جل ذلك كان السالم مرة واحدة جتاه القبلةأومن : ورواية املعراج

 صلى مجاعة بصفوف املالئكة، وال )صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول  أن وجه داللتها: أقول

حد ا من السالم الوأكثرصحيحة عبد احلميد على استحباب داللة ما يتوهم من  إالّ خبارذه األمعارض هل

ال  أي ،ك يف مقام الكمالأجزأاملراد  أن من محلها على، لكن البد ك تسليمة واحدةأجزأ: حيث قال

  . من ذلك كما حيتاج املأمومأكثر  إىلداء الوظيفةأحيتاج يف 

  .األولمر األ  إىلهذا متام الكالم بالنسبة

مرة خرية األ يسلم بالتسليمة )٣( ففي املستنداإلمامما يف أشارة بالتسليم، مر الثاين وهو األما األأ

عن اجلمل والعقود مياء  بدون اإل أنهونقلحال كونه مستقبل القبلة،  ـ: ـ إىل أن قالواحدة 

والنافع والسرائر والشرائع والغنية يلة والنهاية والوسيف االنتصار أن  إالّ اخلالفوحمتمل واملبسوط، 

 الفرقة صرحياً إمجاع بل عليه ، كتب القومأكثربل ، واللمعة والدروسوذيب النفس واملنتهى والتذكرة 

الوجه ليه بصفحة إن مييل أاليمني ب  إىلماملإل استحباب السالم ، وظاهراً يف ذيب النفس،يف االنتصار

  .)٤( انتهى.اًإمجاعمياء واجلهة واالستقبال واإل يف العدد اإلمامواملنفرد ك: قالمث ، ظهر قال وهو األ،قليالً

                                                

  .٤ ح يف كيفية التسليم١٩٩ ـ الباب ٣٤٦ ص١ ج: االستبصار)١(

  .٣ حاب التسليم أبو من٢اب  ـ الب١٠٠٧ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .١٤ س٣٨٤ ص١ ج: املستند)٣(

  .٢٩ س٣٨٤ ص١ ج: املستند)٤(



١٢٦

ك تسليمة أجزأمام قوم إ كنت إذا:  صحيحة عبد احلميداإلماماليمني يف   إىلمياء يدل على اإل:أقول

 إذاف ـ ىل قوله ـ إماماً إ كنت إذا: قدمةتبصري امل  أيببل هو الظاهر من رواية. واحدة عن ميينك

حد أعلى مشالك  مل يكن فإنعلى من على ميينك ومشالك، يف مجاعة فقل مثل ما قلت وسلم كنت 

  .حدأمل يكن على مشالك ن إ  وال تدع التسليم على ميينك،الذين على ميينكفسلم على 

فسلم عن  :الدعائمالتوجه بالسالم، ال جمرد السالم، وهو ظاهر رواية » سلم على« ظاهر فإن

» ييوم « أنهغريها من الروايات اليت تقدمت مجلة منها، وما ذكره املصنف من  إىل.ك وعن مشالكميين

 إالّ ،الوجه السالم على اليمني يشمل كل ذلك، بل يشمل السالم بكل فإن ،طالقمن اإلخل استفاده إ

كما نقل  ،اليمني  إىلرادة صرف الوجه كلهإ على عدم مجاع لإل،مياء ببعض الوجهم خصوه باإلأ

  . املستندمجاعاإل

مياء يف التسليم بالوجه كله، ولكن يكون فلم ال يكون اإل:  قال،بذلكالتصريح العلل بل يف رواية 

  . احلديث وباليمني ملن يصلى بقوم،نف ملن صلى وحدهباأل

ال خيلو كان وإن  ،اليمني واليسار  إىلالقبلة، وكونه  إىل ال منافاة بني كون السالم أنهتعرفوذا 

  .عن نوع تأمل

فهو خالف الروايات الدالة على اليمني وعلى  ،املصنف من كونه على اليمني فقطما ما ذكره أ

 على احتاد مجاعمياء املنفرد، ملا عرفت من النص واإلإ تعرف اإلماممياء إ ومما ذكرناه يف ،الشمال

 إطالق، و)عليهم السالم( الثالثة وته أخما رواه ابن جعفر عناملنفرد حكمهما، ويدل على احلكم يف 

  رواية الدعائم املتقدمة



١٢٧

  .غريها  إىل.)١(جتاه القبلةشئت وإن نا ومشاال يشئت ميوإن مث سلم عن ميينك :  والرضوي

السالم على اليمني، وبني ما  أن مر على سبيل االستحباب فال منافاة بني ما يدل علىاألن إ وحيث

 ومنه يعلم عدم منافاة ما ذكرناه خلرب املفضل ،كدآكان اليمني وإن ، كليهما  إىلالسالم أن دل على

عليه (ي علة يسلم على اليمني وال يسلم على اليسار؟ قال أل )عليه السالم(با عبد اهللا ألت أس: قال

 والصالة ،على اليسار والذي يكتب السيئات ،امللك املوكل يكتب احلسنات على اليمنيألن  :)السالم

فلم ال يقال السالم عليك،  : قلتدون اليسارهذا يسلم على اليمني لف ،يس فيها سيئاتحسنات ول

ليكون قد سلم عليه وعلى : )عليه السالم(السالم عليكم؟ قال :  ولكن يقال،على اليمني واحدوامللك 

الوجه كله بمياء يف التسليم فلم ال يكون اإل: ، قلتليهإمياء باإل وفضل صاحب اليمني ،من على اليسار

مقعد امللكني يف ألن  :)عليه السالم( قال ؟ بقومي ملن يصل وحده وبالعنيينف ملن يصلولكن كان باأل

  .له صالته يف صحيفتهعليه ليثبت  يمين وتسليم املصلعلى الشدق األابن آدم الشدقني وصاحب اليمني 

 ،ملكيه وتكون عليه وعلى ،اإلمامرداً على تكون واحدة :  يسلم املأموم ثالثا؟ قالفلم: قلت

 ،بهاملوكلني على من على يساره وامللكني  وتكون الثالثة ،وتكون الثانية على ميينه وامللكني املوكلني به

من صلى   إىلتكون ميينه على حائط ويسارهأن  إالّ حد مل يسلم على يسارهأومن مل يكن على يساره 

 على ملكيه: )عليه السالم( قال ؟ على من يقعاإلمام  فيسلم: قلت. فيسلم على يسارهاإلماممعه خلف 

  :واملأمومني يقول مللكيه

                                                

  .٢٦ س٨ص: فقه الرضا) ١(



١٢٨

رى  أخكان على يساره بعض املأمومني فيأيت بتسليمةوإن  ، مل يكن على يساره أحد فكذلكفإن املأموم وأما

  يساره  إىلايموم

  

  .)١(هللامن عذاب اتم نمأسلمتم و: ل ملن خلفهويقو ،سالمة صاليت مما يفسدهااكتبا 

  .يف الفقيه واملقنع) رمحه اهللا (ية هو ظاهر الصدوقوما يف هذه الروا

 إذ منا هو لوجوب االستقبال يف الصالةإعلى وجه ال ينايف االستقبال، : ما ذكره املصنف بقولهن إ مث

  .كان السالم الواجب

ستقبال يف السالم، لكن فعدم املنافاة مستحب، ملا دل على اال» السالم علينا «: قال قبل ذلكإذاما أ

حدمها أمستقبل القبلة تساوق روايات السالم على اليمني واليسار، فال دليل على ترجيح روايات السالم 

  .اا تأملإطالقصالحيتها لصرف روايات اليمني والشمال عن رواية العلل، ويف  إالّ ،خرعلى اآل

كان وإن { ،ميينه  إىلخريبالتسليم األ ي يؤم}حد فكذلكأ مل يكن على يساره فإن املأموم وأما{

  .هذا هو املشهور }يساره  إىلرى مومياً أخ بتسليمةأيتعلى يساره بعض املأمومني في

  إىل الشهرة على عدم التسليميحد، وادعأ كان على يساره إذا على تسليمه اثنتني مجاع اإليبل ادع

ستحباب ا الفقهاء كالنافع وغريه حيث قالوا ب خالفا لظاهر مجلة من،حدأ مل يكن على يساره إذااليسار، 

اليسار   إىلالتسليمحيث قاال باستحباب  وللصدوقني ،م الأحد أ كان على يساره له مطلقاًالتسليمتني 

، )٢(عن ثبت إالّ ما جليالن ال يقوالنال بأس بانباعهما أل:  كان على اليسار حائط، وقال الشهيدإذا

  ورده املستند 

                                                

  .١ ح من اجلزء الثاين٧٧ ـ الباب ٣٥٩ ص: علل الشرائع)١(

  .٣٣ س٢٠٨ ص: الذكرى)٢(



١٢٩

  .)١(حينئذعلى عدم االستحباب  ال معارضته للنص الدال أنه حسن لوب

محل النص على عدم تأكد يوجب  ،التسامح بفتوى الفقيه خصوصاً مثل الصدوقني إن: وفيه

  .بكثرةمور مثال هذه األأيف النصوص وإن االستحباب، خصوصاً 

جلملة من الروايات  ،استحباب التسليمتني إطالق وهو ، فالظاهر لدينا هو القول الثاين،وكيف كان

ال تقييد يف املستحبات، وحاول الفقيه اهلمداين التقييد  ألنه املقيدة،ال تقيد بسائر الروايات املطلقة اليت 

  .، فراجع كالمهشكالمن اإلببيان غري خال 

 إذاف:  قال)عليه السالم( الدعائم، عن الصادق رواية إطالق :طالقوكيف كان فيدل على اإل

  .للمنفردغريها مما تقدم يف استحباب تسليمتني   إىل،)٢(سلم عن ميينك وعن مشالكالتشهد فقضيت 

  .)٣(مام فتسليمتنيإكنت مع وإن : ورواية عبد احلميد

عن  كنت يف صف فسلم تسليمة عن ميينك وتسليمة إذا: بصري  أيباستدل املشهور بصحيحة

  .)٤(على يسارك من يسلم عليك ألن يسارك،

 مل يكن إذا ف،ومشالك وسلم على من على ميينك ، كنت يف مجاعة فقل مثل ما قلتإذاف: وخربه

   وال تدع التسليم على،على ميينكحد فسلم على الذي أعلى مشالك 

                                                

  .٨ س٣٨٥ ص: املستند)١(

  . يف ذكر صفات الصالة١٦٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

  .٣ حاب التسليم أبو من٢ ـ الباب ١٠٠٧ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .١ حاب التسليم أبو من٢ ـ الباب ١٠٠٧ ص٤ ج: الوسائل)٤(



١٣٠

  اإلمامر للمأموم بقصد خآ وحيتمل استحباب تسليم

  

  .)١(حدأمل يكن على مشالك ن إ ميينك

حد يسلم أمشاله  مل يكن على فإن ،يسلم اثنتنيه ء ومن ورا، يسلم واحدةاإلمام: وصحيح منصور

  .)٢(واحدة

: قالحد كيف يسلم؟ أوليس على يساره  اإلماميقوم يف الصف خلف  عن الرجل :وخرب عنبسة

يسلم تسليمة واحدة عن ميينه)غريها  إىل.)٣.  

عليه ( يه موسى أخحد، خلرب علي بن جعفر، عنأمل يكن على ميينه وإن  يسلم على اليمني نهإ مث

 إذاواحدة عن ميينك تسليمة :  يف الصالة كيف؟ قالاإلماملته عن تسليم الرجل خلف أس:  قال)السالم

  .ما عن املقنع وقريب منه. )٤(حداً ومل يكنأكان على ميينك 

  .نسان سلم اثنتنيإ كان على يساره وحده إذاوعليه ف

 واستجوده بعضليه املعتمد ومال إوق للمأموم سالم ثالث، كما ذكره الصد يستحب  أنهمث الظاهر

يكون واحدة رداً على  :)عليه السالم(فلم يسلم املأموم ثالثا؟ قال : ر، وذلك لرواية العلل، قلتخآ

وامللكني املوكلني به، ويكون الثالثة ، ويكون الثانية على من على ميينه هملكي ويكون عليه وعلى ،اإلمام

  .)٥(» به املوكلنيهعلى من على يساره وملكي

  اإلمامر للمأموم بقصد خآ وحيتمل استحباب تسليم{: ولذا قال املصنف

                                                

  .٨ حاب التسليم أبو من٢ ـ الباب ١٠٠٨ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٤ حاب التسليم أبو من٢ ـ الباب ١٠٠٧ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٣ ح يف كيفية التسليم١٩٩ ـ الباب ٣٤٦ ص١ ج: االستبصار)٣(

  .١٦ حاب التسليم أبو من٢ ـ الباب ١٠١٠ ص٤ ج: الوسائل)٤(

  .١ ح من اجلزء الثاين٧٧ ـ الباب ٣٥٩ ص:ع علل الشرائ)٥(



١٣١

. فيكون ثالث مرات

  

ال يكون سبباً للقول بعدم عدم ذكر املشهور هلذا السالم  أن  وال خيفى}فيكون ثالث مرات

  .قل من استحبابه للتسامحأال  ألنه االستحباب،

  



١٣٢

 شرع يف الصالة قبل الوقت ودخل عليه وهو يف الصالة صحت إذا  أنه يف األوقاتقد مر سابقاً ـ ٧ـ مسألة 

 إذا وأما ، ودخل عليه الوقت يف أثنائه تصح صالتهاألول بالسالم أتى إذا ف،يف أثنائه أو كان قبل السالموإن ،  صالته

 يف األولكان يكفي إن و ألنه ،كان ميكن القول بالصحةوإن  ،إشكاليف أثنائه ففيه  أو دخل بعده قبل السالم الثاين

  اخلروج

  

ة ت يف الصلوات املوق} شرع يف الصالة قبل الوقتإذا  أنهوقات ـ قد مر سابقاً يف األ٧مسألة ـ {

 طالق إل}ثنائهأيف  أو كان قبل السالموإن ودخل عليه وهو يف الصالة صحت صالته، {من غري عمد 

  .ثناء السالم الشاملة ألدلةاأل

جزء من السالم  أن  ملا تقدم من}تصح صالتهثنائه أ ودخل عليه الوقت يف ولاأل بالسالم أتى إذاف{

  .الصالة

  .وقعت جبميعها خارج الوقت ألا الصالةجيب بطالن  نعم عند من ال يراه جزءاً

ليس جزءاً حينئذ  ألنه }إشكالثنائه ففيه أيف  أو الثاينبعده قبل السالم { الوقت } دخلإذا وأما{

تاره خا  على مامستحب بناًءنه جزء أالصالة داخل الوقت، بل وحىت لو قلنا بفلم يقع شيء من 

يف مور مستحبة أمنا هي إ و،مور بهأ للمهية وال للفرد املأجزاًءليست  املندوبة جزاءاأل أن مناملستمسك 

  .)١( مصلحتها من سنخ املصلحة الصالتية ومن مراتبها،الواجب

   يف اخلروجاألول{ السالم }يكان يكفإن و ألنه كان ميكن القول بالصحةوإن {

                                                

  .٢٨١ ص٦ ج: املستمسك)١(



١٣٣

 حوط فيصدق دخول الوقت يف األثناء فاألاً جزءأيضاً لكن على فرض اإلتيان بالصيغتني يكون الثاين ،عن الصالة

. إعادة الصالة مع ذلك

  

 كما احتملناه ، واجباً} جزءاًأيضاًيكون الثاين تيان بالصيغتني عن الصالة، لكن على فرض اإل

وإن ا تكون واجبة، إ  ثالث تسبيحات حيثأ قرإذا مثل ما ، به مأموراًفيكون اموع سالماً ،سابقا

 وعلى كل فهو من ،جزءاً مستحباً أو ربع ـاأل واحدة ـ كما تقدم يف باب التسبيحات أيقر أن صح

  .الصالة

استدل له وما  ،ه خالف ظاهر النص والفتوىفإنسابقاً،  من كالم املستمسك شكالوقد عرفت اإل

  .من دليل عقلي حمل منع كما سبق

وإن  يف الصحة شكال ال وجه لإل}ثناء فـفيصدق دخول الوقت يف األ{ جزءاً كان السالم إذاو

  . ملا عرفت}عادة الصالة مع ذلكإ حوطاأل{كان 



١٣٤



١٣٥

  

  

  فصل

 يف الترتيب

 القراءة و،القراءةإلحرام على  بأن يقدم تكبرية ا،جيب اإلتيان بأفعال الصالة على حسب ما عرفت من الترتيب

 سواء كان ذلك يف ، وأبطل من جهة لزوم الزيادة، به مقدماًأتى بطل ما عمداًخالف  فلو ،على الركوع وهكذا

  األقوال أو األفعال

  

  فصل{

  }يف الترتيب

حرام على ن يقدم تكبرية اإلأفعال الصالة على حسب ما عرفت من الترتيب، بأتيان بجيب اإل{

  . مقدماً احلمد على السورة} على الركوعالقراءةو، القراءة

  .مر على حالهمل يأت باملأمور به، وذلك يوجب بقاء األ ألنه }وهكذا، فلو خالف عمداً بطل{

 الصالة فـ }بطلأ{  أنهماأ }و{ ،مل يكن هناك مكانه ألنه  فواضح} به مقدماًأتىما {  أنهماأ

  .ة مبطلة كما حقق يف حملهالزيادة العمدي ألن }من جهة لزوم الزيادة{

  قدم أو  السورة على احلمدكان قدم }قوالاأل أو فعالسواء كان ذلك يف األ{



١٣٦

 قدم السجدتني إذا كما ، على ركنكان يف األركان بأن قدم ركناًإن ف ،كان سهواًوإن غريها  أو ويف األركان

قدم غري الركن على  أو القراءةوع على  قدم الركإذا على غري الركن كما قدم ركناًوإن  ،على الركوع فكذلك

ـ مثال ـ  قدم السورة إذا كما ،قدم غري األركان بعضها على بعض أو ، قدم التشهد على السجدتنيإذاالركن كما 

   أمكن التدارك بالعود بأن مل يستلزم زيادة ركن وجب فإن وحينئذ ، كان سهواًإذاعلى احلمد فال تبطل الصالة 

  

  . ذكر الركوع على الركوعأنه ناوذكر الركوع بعن

مل يأت بالزيادة،  ألنه ،مطلق الذكر مل يبطل وهو خارج عن موضوع الكالمن اونعم لو ذكره بعن

  . مطلق الذكر جائز بل مستحب يف اجلملة يف مطلق الصالةفإن

ركان  كان يف األفإنكان سهواً وإن {ن قدم السجود على الركوع أ ك}غريها أو ركانويف األ{

 ألنه  يكون موجباً للبطالن،}فكذلكعلى الركوع  قدم السجدتني إذاكما قدم ركناً على ركن، ن أب

  .ركان مبطلة مطلقاً كما حقق يف حمله والزيادة والنقيصة يف األ،من زيادة الركن ونقيصة الركن

 ،لركنقدم غري الركن على ا أو ،القراءةعلى  قدم الركوع إذاكما  ،قدم ركناً على غري الركنوإن {

مثال  قدم السورة إذا كما ،ركان بعضها على بعضقدم غري األ أو ، قدم التشهد على السجدتنيإذاكما 

فال تبطل { قدم السالم على السجدتني إذاكان املقدم ما كان متأخراً مبرتبتني، كما  أو ،}على احلمد

زيادة ن مل يستلزم أرك بالعود بمكن التداأ فإنوحينئذ { وغريه ال تعاد حلديث } كان سهواًإذاالصالة 

  حمله باق ألن }ركن وجب



١٣٧

  .وإال فال

 نقيصة تلزم من ذلك أو نعم جيب عليه سجدتان لكل زيادة

  

 مكان للمتدارك بل حيرم }فال{ن استلزم التدارك زيادة الركن أ ب}الإو{فيشمله دليل التكليف به 

  . الفريضة عمداًبطالإبطال للفريضة عمداً، بناًء على حرمة إ ألنه ذلك،

 لوجوما لكل زيادة ونقيصة، }نقيصة تلزم من ذلك أو نعم جيب عليه سجدتان لكل زيادة{

  .شاء اهللا تعاىل نإيف فصل اخللل يف هذه املباحث  الكالم أيتوسي

  



١٣٨

عد بأن ختيل ب ، بالركعة الثالثة يف حمل الثانيةأتى كأن ، خالف الترتيب يف الركعات سهواًإذا ـ ١ـ مسألة 

 أتىا ثانية ف أ وختيل،الثالثة  إىل بالتسبيحات األربع وركع وسجد وقامأتى ف،ما قام إليه ثالثة أن األوىلالركعة 

 األوىل وكذا لو سجد ، وما قصده ثانية ثالثة قهراً، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية، مل تبطل صالته، والقنوتالقراءةب

. األوىلبقصد الثانية والثانية بقصد 

  

ن أ ب،يف حمل الثانية بالركعة الثالثة أتىن أ ك، خالف الترتيب يف الركعات سهواًإذا ـ ١مسألة ـ {

 وختيلالثالثة   إىلربع وركع وسجد وقاماأل بالتسبيحات أتى ف،ليه ثالثةإما قام  أن األوىلختيل بعد الركعة 

ليس عداد الركعات أقصد  إذ لبطالن،ه ال وجه لفإن } والقنوت مل تبطل صالتهالقراءة بأتىا ثانية فأ

 وبالعكس ال ،ه لو قصد اليوم ثانيا اشتباهافإنيام صيام شهر رمضان، أدخيال يف حقائقها فحاهلا حال 

  .يام االعتكافأالطواف وشواط أيوجب خلال يف الصوم، وكذا قصد 

  .مثلة اشتباه الركعاتأ وكذا يف سائر }بل يكون ما قصده ثالثة ثانية، وما قصده ثانية ثالثة قهراً{

ا من  أالركوع أو قصد السجدتني أو }األوىل والثانية بقصد ،بقصد الثانية األوىلوكذا لو سجد {

  . وكانت واقعاً من غريهااألوىل

  . قلنا بوجوبه هلماإذانقيصة  أو سجدتا السهو لكل زيادةنعم جتب 

  



١٣٩

  فصل

يف املواالة

اآليات والكلمات   إىل والتكبري والتسبيح واألذكار بالنسبةالقراءةن  وجوب املواالة يف كل مقد عرفت سابقاً

 ال تبطل افإ ، كان سهواًإذا خبالف ما ، على وجه يوجب حمو االسم بطلت الصالة وأنه لو تركها عمداً،واحلروف

  .إعادافتجب الكلمة  أو بطلت تلك اآليةوإن  ،الصالة

  

  فصل{

  }يف املواالة

 والتكبري القراءةوجوب املواالة يف كل من { وغريها القراءة املسائل املرتبطة بيف }قد عرفت سابقاً{

ضيق من الثانية، أالثالثة وإن  }واحلروفوالكلمات يات اآل  إىلبالنسبة{ مواالة }ذكاروالتسبيح واأل

ن تكو ألا }بطلت الصالة{عرفا  }نه لو تركها عمداً على وجه يوجب حمو االسمأو{ األوىلوهي من 

الكلمة  أو يةبطلت تلك اآلوإن ا ال تبطل الصالة، فإ كان سهواً، إذاخبالف ما {حينئذ زيادة عمدية 

   حىت حتصل املواالة بنيأيضاًبلها ية قاآل أو مةلعادة الكإ جتب حياناًأ و}عاداإفتجب 



١٤٠

 فوات فإن ،اإلحرامرية  كان ذلك يف تكبإذا وكذا ، أوجب فوات املواالة فيها حمو اسم الصالة بطلتإذانعم 

   وكذا، مبرتلة نسياااملواالة فيها سهواً

  

  .ية السابقة والالحقةاآل أو الكلمة

 ذلك  وال ينايف،كان ذلك سهواًوإن  }فيها حمو اسم الصالة بطلتفوات املواالة وجب أ إذانعم {

 املوضوع، مثل عدم حمو اسم الصالة يوجب انتفاء ألن  ليس من املستثىن،نهإ ، حيث تعادالحديث 

  .مل يكونا داخلني يف املستثىنوإن ما مبطالن من جهة عدم حتقق الصالة، فإ اإلحرامعدم تكبرية  أو النية

 بل معىن وجوب ، ليسا واجبني زيادة على سائر الواجبات،املواالة وهكذا الترتيب أن مث ال خيفى

ري مث احلمد مث السورة مثال هو وجوب معىن وجوب التكب أن قراءة احلمد ـ مثال ـ هو ذلك، كما

  .الترتيب

 فضال عن } فوات املواالة فيها سهوافإن ،اإلحراميف تكبري {فوت املواالة  } كان ذلكإذاوكذا { 

كلماا توجب  أو املواالة بني حروفهافوات  ألن ،اإلحرامنسيان تكبرية  أي }مبرتلة نسياا{العمد 

  .وجيب حينئذ استينافهاسا، أكها ر فيكون مبرتلة ما لو تر،بطالا

 يف حروف  يف ما لو ترك املواالة سهواًشكالوىل، هذا ولكن ميكن اإلأولو قال مبرتلة تركها كان 

توهم زيادة  إالّ ال وجه للبطالن إذ ،يوجب الصحة» اهللا«بـ  تكراره حبيث مل يفت وصله فإن» كربأ«

السهو يف الزياده يف مثل ذلك بعد صدق التكبري على  أن  وال دليل على،)كربأ( و)اهللا(باطل بني » كربأ«

  .طريف الباطل ـ يوجب البطالن

  . كان ذلك عمداً، كان من الزيادة العمدية املوجبة للبطالنإذانعم 



١٤١

   بطلت صالته، باملنايفأتى تذكر ذلك ومع ذلك إذا ف،ه مبرتلة عدم اإلتيان بهفإنيف السالم 

  

 املتقدم يف تكبرية شكال فيه اإلأيت وي}تيان بهه مبرتلة عدم اإلإنف{ الواجب }وكذا يف السالم{

 كان وقت السالم فإن } باملنايفأتىومع ذلك {تذكر فوات املواالة  أي } تذكر ذلكإذاف{ اإلحرام

 السالم وتذكر بعد فوات املواالة ي نسإذا اإلنسان فإن ،)١(ال تعاديشمله حديث  إذ ،إشكالفات فال 

فوت املواالة فيه ليس  إذ حة الصالة، ومثله ما لو كان فوت املواالة يف نفس السالم،كان احلكم ص

  .مل يكن وقت السالم فاتوإن  من تركه رأساً سهواً، أكثرب

يف السالم ـ وكان وقت  قد ترك املواالة  أنه باملنايف بعد ما تذكرأتى إذاه فإن }بطلت صالته{

ثناء أ باملنايف كان املنايف واقعاً يف أتى مل يأت بالسالم وإذافلسالم، تيان اإكان مكلفاً بالسالم باقياً ـ 

  . واحلديث ال يشمل العمد،من ترك السالم عمداً ألنه ،ال تعاد حلديث جمالالصالة عمداً فتبطل، وال 

يكون الترك عمداً  أن ماإه فإن السالم أجزاء ترك املواالة بني إذا ألنه ،الصور مخس إن: واحلاصل

 أن وأما ،ال يتذكر فتصح الصالة أن ماإيكون الترك سهواً، وحني كان الترك سهواً  أو ،الصالةتبطل ف

سلم صحت ن إ فعل املنايف وحينئذ أن قبل أو ،فعل املنايف فتصح الصالة أن ما بعدإيتذكر، والتذكر 

  .اهواضح مما قدمنووجه الكل  ،بطلت الصالةيسلم  أن جاء باملنايف قبلوإن  ،الصالة

                                                

  .١٤ حاب أفعال الصالة أبو من١ ـ الباب ٦٨٣ ص٤ ج: الوسائل)١(



١٤٢

عدم الفصل بينها على وجه يوجب حمو صورة    مبعىن،ب املواالة يف املذكورات جتب يف أفعال الصالةجتوكما 

ه ال يوجب فإن مل حيصل احملو املذكور إذا خبالف ما ،سهوا مع حصول احملو املذكور أو  سواء كان عمدا،الصالة

. البطالن

  

يوجب  مبعىن عدم الفصل بينها على وجه ،ال الصالةفعأوكما جتب املواالة يف املذكورات جتب يف {

صلى (، وقد قال يفية الصالة عن الشارع يداً بيدشرعة الذين تلقوا كتعند عرف امل }حمو صورة الصالة

وجب ذلك حمو صورة أوذا مل يأت باملواالة فإ ،)١(صليأصلوا كما رأيتموين : )اهللا عليه وآله وسلم

 ال يشمل السهو ملا عرفت يف الفرع داال تعسهواً، وحديث  أو عمداًسواء كان ذلك  ،الصالة بطلت

فال صالة حىت يقال بصحتها، ما مع انتفاء االسم أ يدل على صحة الصالة مع وجود االسم،  أنهالسابق

  .اإلحراموعدم تكبرية مثل عدم النية  ،بل كان من باب السالبة بانتفاء املوضوع

 ،ه مل يأت بالصالةفإن }سهواً مع حصول احملو املذكور أو عمداًسواء كان {: ولذا قال املصنف

  .تياا ثانياإ يفدليل وجوا يقتض

 بالفعل الالحق أيتي أن  بل جيب}ه ال يوجب البطالنإن مل حيصل احملو املذكور فإذاخبالف ما {

صل بالقدر املذكور  مل يوجب حمو الصورة، ولذا يكون الفقليالالذي فصل بينه وبني الفعل السابق فصال 

  .صدر عمداًوإن جائزاً 

  

                                                

  .٧٦ ح٨٥ ص٣ ج: عوايل اللئايل)١(



١٤٣

 إشكالال تعد من احملو فال   ة السور الطوالءقرا أو إكثار األذكار أو السجود أو تطويل الركوع ـ ١ـ مسألة 

.فيها

  

ة السور الطوال ال تعد من ءقرا أو ذكاركثار األإ أو السجود أو  ـ تطويل الركوع١مسألة ـ {

والضحك وحنوها،  كاحلدث والتكلم ،مور خاصةأمبطلية منا دل على إ الدليل إذ } فيهاإشكالاحملو فال 

 وليس املقام منه، ،خالف الصورة املتلقاة من الشرع ألنه منا يقال ببطالن ما كان ميحو صورة الصالة،إو

يف السجود ذكارهم أم للسور الطوال وتكثري ء من قرا)عليهم السالم(ما ورد عنهم   إىلضافةباإل

الطوال يف الصالة مثل التشهد الطويل وغريه، وقد تقدم هم تدعيأو للركوع )عليهم السالم(طالتهم إو

  .حبث الفعل الكثري فراجعيف ذلك يف  وتفصيل الكالم ،خر بعضه اآلأتى وي،بعض ذلك

 كانت موجبة خلروج الوقت، إذا يف السورة الطويلة شكال اإلالقراءةلكنك قد عرفت يف مبحث 

  .مورالتطويل يف سائر األ  إىلاحلكم بالنسبةون وكذا يك

  



١٤٤

وإن  ،مل ميح معه صورة الصالةوإن  ،مبعىن متابعة األفعال بال فصل  املواالة العرفيةة مراعاحوطاأل ـ ٢ـ مسألة 

. واألذكارالقراءة وكذا يف ،كان األقوى عدم وجوا

  

 }مل ميح معهوإن فعال بال فصل بعة األ مبعىن متا، مراعاة املواالة العرفيةحوط ـ األ٢مسألة ـ {

ن يف باب الصالة يداً بيد، وألالشارع الكيفية املتلقاة من  ألنه وذلك ،}صورة الصالة{مع الفصل أي 

  . مل حتصل املواالة العرفيةإذاكاليف خصوص صورة املواالة، وللشك يف الصحة الت أدلةاملنصرف من 

 وكوا الصورة ،االشتغالأصل احلاكمة على ة ءاالربصل  أل}قوى عدم وجواكان األوإن {

 يف  مل حتصل مل يسم مصلياًإذااملواالة الشرعية اليت على لزوم ذلك، بل الالزم يدل املتلقاة من الشرع ال 

  . واالنصراف ممنوع،نظر املتشرعة

  .هذه اجلهةفعال وغريها من  فال فرق بني األ، لوحدة الدليل يف اجلميع}ذكار واألالقراءةوكذا يف {

  



١٤٥

 فلو خالف ،فالظاهر انعقاد نذره لرجحاا ولو من باب االحتياط لو نذر املواالة باملعىن املذكور ـ ٣ـ مسألة 

  .  لكن األظهر عدم بطالن صالته، عصىعمداً

  

 وذلك }فالظاهر انعقاد نذره{ غري الواجب شرعاً } ـ لو نذر املواالة باملعىن املذكور٣مسألة ـ {

  . وشرعاًعقالً االحتياط راجح فإن } ولو من باب االحتياطلرجحاا{

ن ألة نذر سورة معينة بأ ملا تقدم يف مس}ظهر عدم بطالن صالتهفلو خالف عمداً عصى، لكن األ{

 فسائر هجياب متعلقإمنا يوجب إ و،حكام الشرعية املطلقةتقييد األه ال يوجب فإنالنذر ال يكون مشرعاً، 

 ،وحنثاًكان تركه للمنذور يوجب عصياناً وإن  جاء ا صحت فرداً، إذادية، فتسقط عن الفرفراد األ

  .حمل منع،  فتصدق ا على عمرو،يتصدق بشاة معينة على زيد أن لذلك مبا لو نذرتنظري املستمسك 



١٤٦



١٤٧

  

  

  فصل

 يف القنوت

  

  فصل {

  }يف القنوت

 فراد للخضوع، كماأمنا هي إت  للقنووما ذكره القاموس وغريه معاين ،القنوت معناه لغة اخلضوع

 مبعىن )٢(﴾قُوموا ِللَِّه قاِنتني﴿، و مبعىن الطاعة)١(﴾كانت ِمن الْقاِنتني﴿ نّإ قول بعض املفسرينأن 

 املنصرف من الكل هو فإن مبعىن القيام، خال عن الوجه، )٣(﴾أَمن هو قاِنت آناَء اللَّيِل﴿ و،السكون

  .منا يراد به مصاديق اخلضوعإ يف بعض الروايات من تفسري القنوت اخلضوع كما ال خيفى، وما

  .)٤(مطيعني راغبني أي قانتني: ففي املروي عن تفسري العياشي

  .)٥(وقااألمقبلني على الصالة حمافظني : خرىويف روايته األ

  عليه( يف تفسريها، عن الصادق )٧( وعن امع،)٦(وحنو ذلك ما عن تفسري القمي

                                                

  .١٢اآلية :  سورة التحرمي)١(

  .٢٣٨اآلية :  البقرة سورة)٢(

  .٩اآلية :  سورة الزمر)٣(

  .٤١٦ ح ذيل١٢٧ ص١ ج: تفسري العياشي)٤(

  .٤١٨ ح: املصدر)٥(

  .٧٩ ص١ ج: تفسري القمي)٦(

  .٣٤٣ ص٢ ج: جممع البيان)٧(



١٤٨

  و مستحبهو

  

  .داعني يف الصالة حال القيامأي  ):السالم

 مجاعاإلوالسرائر واملنتهى والتذكرة  على املشهور، بل عن االنتصار والناصريات }وهو مستحب{

  .على استحبابه

والبهائي وبعض علماء البحرين حد النقلني عنه ـ أواهلداية والعماين ـ على واملقنع نعم عن الفقيه 

  .القول بوجوبه

  :)١(ا مجلة من الرواياتإطالقرجحانه الذي ال خالف فيه أصل ويدل على 

  .الصلواتل القنوت يف ك:  قال)عليه السالم(جعفر   أيبمثل ما رواه زرارة، عن

التطوع  ،القنوت يف كل ركعتني:  قال)عليه السالم(جعفر   أيبوعن حممد بن مسلم، عن

  .)٢(والفريضة

نافلة  أو  فريضة،اقنت يف كل ركعتني: )عليه السالم( عبد اهللا  أبوقال: لوعن احلارث بن املغرية قا

  .)٣(قبل الركوع

يف : لته عن القنوت؟ فقالأس:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيب عن،وعن عبد الرمحن بن احلجاج

  .من الروايات الكثريةغريها   إىل.)٤(كل فريضة ونافلة

 جعفر  أبوقال: قال )عليه السالم(احلسن الرضا   أيبنطي، عن صحيحة البز:ويدل على عدم وجوبه

   قال شئت فال تقنتوإن  ،قنتاشئت فن إ : يف القنوت)عليه السالم(

                                                

  .١ حاب القنوت أبو من١ ـ الباب ٨٩٥ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٢ حاب القنوت أبو من١ ـ الباب ٨٩٦ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٩ حاب القنوت أبو من١ ـ الباب ٨٩٧ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٨ حاب القنوت أبو من١ ـ الباب ٨٩٧ ص٤ ج: الوسائل)٤(



١٤٩

  .)١(تقلد هذاأنا أ كانت التقية فال تقنت، وإذاو: )عليه السالم(بو احلسن أ

عليه (من كالم الرضا  يكون أو أن ،يكون من كالم الراوي أن حيتمل تقلد هذاأنا أو: قوله

ا ـ روايتهما كما ذكرناهوال يضر الرواية ـ ، فهذه الصحيحة تدل على عدم وجوب القنوت، )السالم

  وروايتها بطريق،يف القنوتبدل قوله  ألنه ،يف الفجر )٣( واالستبصار)٢(عن موضع عن التهذيب

  .وغريه، مع احتمال تعدد الرواية ال قائل بالتفصيل بني الفجر ألنه ،)٤(»الفجر القنوت يف«ر خآ

 أو قبل الركوععن القنوت  )عليه السالم(با عبد اهللا ألت أس:  قال،ورواية عبد امللك بن عمر

  .)٥(ال قبله وال بعده: )عليه السالم(بعده؟ قال 

قبل  األوىليف الركعة قنوت اجلمعة : )عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت: خرى قالوروايته األ

لة عدم التقية أصا فإن .)٦(ال قبل وال بعد:  يل)عليه السالم(فقال  ؟بعد الركوع ويف الثانية ،وعالرك

  .توجب محلهما على عدم الوجوب

ما أ: )عليه السالم(قال يف اجلمعة؟  عن القنوت )عليه السالم( تهلأس: لسماعة قالاملضمرة واملوثقة 

يركع، ويف الثانية بعد ما يرفع  أن قبل القراءةما يفرغ من بعد  األوىل فعليه القنوت يف الركعة اإلمام

مام وحده إمن غري  فمن صلى ، ركعتاناإلماممع اجلمعة منا صالة إ و،من الركوع قبل السجودرأسه 

  ركعات مبرتلة الظهر ربع أفهي 

                                                

  .١ حاب القنوت أبو من٤ ـ الباب ٩٠١ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٩٢ ح يف تفصيل الصالة٩ ـ الباب ١٦١ ص٢ ج: التهذيب)٢(

  .٧ ح يف قضاء القنوت١٩٧ ـ الباب ٣٤٥ ص١ ج: االستبصار)٣(

  .١ حاب القنوت ذيل أبو من٤ ـ الباب ٩٠٢ ص٤ ج: الوسائل)٤(

  .٢ حاب القنوت أبو من٤ ـ الباب ٩٠٢ ص٤ ج: الوسائل)٥(

  .٩ حاب القنوت أبو من٥ ـ الباب ٩٠٤ ص٤ ج: الوسائل)٦(



١٥٠

  .)١( صلى وحدهإذاوذلك شاء مل يقنت وإن  ،يركع أن قبلفمن شاء قنت يف الركعة الثانية 

القائل بالوجوب ال يفرق  أن تيان بالقنوت للظهر، واحلال هذه الرواية صرحية يف جواز عدم اإلفإن

  . لعدم القول بالفصل، فتدل املوثقة على جواز الترك مطلقا،بينها وبني غريها

  .تصاص القنوت ببعض الصالةخا جلواز تركه مؤيدات، مثل الروايات اليت تدل علىن إ مث

قال حممد بن مسلم . )٢(القنوت يف كل الصلوات:  قال)عليه السالم( عن الباقر مثل رواية زرارة،

  .)٣(القراءةما ما ال يشك فيه جهر فيه بأ:  فقال)عليه السالم(عبد اهللا  أليب فذكرت ذلك

 عن )عليه السالم(با عبد اهللا ألت أس: بصري قال  أيبرواية بقرينة ،ورمبا حيمل هذه الرواية على التقية

 عن ذلك؟ فقال يف )عليه السالم(باك ألت أين سإ :فقلت: قال. القراءةفيما جتهر فيه ب: القنوت؟ فقال

خربهم باحلق مث أتوين شكاكها ألوه فأتوه فسأ ن أصحاب أيبإ أيب رحم اهللا: اخلمس كلها، فقال

تارة عن عدم تأكد و ،تكون الفتوى صادرة تارة عن التقية أن ه ال ينايففإن. )٤(فتيتهم بالتقيةأف

  .بصري وحممد بن مسلم بالتقية بعيد جداً يف مثل املقام  أيبفتاء مثل إإذ ،االستحباب

                                                

  .١ حاب صالة اجلمعة أبو من٥ ـ الباب ١٢٧ ص٦ ج: الشيعةأحاديث جامع )١(

  .٤ حاب القنوت أبون م٢ ـ الباب ٨٩٩ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٥ حاب القنوت أبو من٢ ـ الباب ٨٩٩ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .١٠ حاب القنوت أبو من١ ـ الباب ٨٩٧ ص٤ ج: الوسائل)٤(



١٥١

 عن القنوت يف الصالة اخلمس )عليه السالم(با جعفر ألت أس: ففي ما رواه حممد بن مسلم قال

د ذلك عن القنوت؟ فقال  بع)عليه السالم(با عبد اهللا ألت أفس:  قال،اقنت فيهن مجيعاً: فقال؟ مجيعاً

  .)١(»شكتأما ما جهرت فيه فال «: يل

م أيف الصلوات كلها عن القنوت هل يقنت لته أس:  قال)عليه السالم(شعري، عن الرضا ورواية األ

  إىل.)٢(يف الغداة واجلمعة والوتر واملغرب إالّ ليس القنوت: )عليه السالم(؟ قال القراءةفيما جيهر فيه ب

  .رواياتغريها من ال

منا إو: )عليه السالم(ومثل بعض العلل الظاهر يف كونه استحبابا، كما يف رواية املفضل، عن الرضا 

يفتتح قيامه  أن حبأ ألنه القراءة وجعل القنوت يف الثانية بعد ،القراءة قبل األوىليف الركعة جعل الدعاء 

 ليكون عند القيام يف القنوت طول ،ثل ذلك وخيتمه مب،لربه وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة والرهبة

 دراكإب مقابلته املستحب وتعليله فإن. )٣(الركوع فال تفوته الركعة يف اجلماعةيدرك املدرك  أن رىحأف

  .ظهر الشواهد يف استحبابهأمن املأموم 

 عنه من ترك القنوت رغبة:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيب عن،ومثل ما رواه وهب بن عبد ربه

  .)٤(فال صالة له

  القنوت يف اجلمعة والعشاء والعتمة والوتر :  قال)عليه السالم(خر عنه وخربه اآل

                                                

  .٧ حاب القنوت أبو من١ ـ الباب ٨٩٦ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٦ حاب القنوت أبو من٢ ـ الباب ٨٩٩ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٥ حاب القنوت أبون م١ ـ الباب ٨٩٦ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .١١ حاب القنوت أبو من١ ـ الباب ٨٩٧ ص٤ ج: الوسائل)٤(



١٥٢

  . )١(والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فال صالة له

نه أ لو مل يكن الترك رغبة عنه مل يكن به بأس، وهذا هو معىن االستحباب، وك أنهمنهما الظاهر فإن

 كما يدل عليه ما رواه مجاعة، عن ،بالعامة الذين نفروا عن القنوتراد التعرض أ )عليه السالم(

 والقنوت يف ـ: ـ إىل أن قالبعشر خصال رسوله   إىلوحىأاهللا تعاىل ن إ :)عليه السالم(العسكري 

  إىل)٢(آمني بعد وال الضالني عوضاً عن القنوت املخالفني جعلوا نـ : قال أن ىلـ إعتني كثاين كل ر

  .غريها من املؤيدات

  :مر به يف مجلة من الرواياتاأل إطالقلقائل بالوجوب فقد استدل باما أ

نافلة قبل  أو اقنت يف كل ركعتني فريضة :)عليه السالم(عبد اهللا   أيبمثل رواية احلارث، عن

 )وآله وسلمصلى اهللا عليه (كان رسول اهللا : سوة حيث ورد على الرباِء بن عازب قال وباأل،)٣(الركوع

عليهم (ئمة  ومبواظبة األ،)٥(يصلأصلوا كما رأيتموين  بضميمة ،)٤( قنت فيها إالّ  مكتوبةيال يصل

  . اليت يستشعر منها الوجوب)السالم

ياماً فكان يقنت يف كل صالة أ )عليه السالم(عبد اهللا   أيبصليت خلف: اجلمال قالن اوفعن صف

  .)٦(ال جيهر فيها وأجيهر فيها 

  يف الوجوب، مثل موثق عمار، عنرى من الروايات ظاهرة  أخملةوجب

                                                

  .٢ حاب القنوت أبو من٢ ـ الباب ٨٩٨ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .١ حاب القنوت أبو من١ ـ الباب ٣١٧ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٢(

  .٩ حاب القنوت أبو من١ ـ الباب ٨٩٧ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٥ حاب القنوت أبو من١ ـ الباب ٣١٧ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٤(

  .٧٦ ح٨٥ ص٣ ج: عوايل اللئايل)٥(

  .٣ حاب القنوت أبو من١ ـ الباب ٨٩٦ ص٤ ج: الوسائل)٦(



١٥٣

  مجيع النوافليف  بل ،يف مجيع الفرائض اليومية ونوافلها

  

من الصالة حىت يركع فقد جاز يف شيء القنوت نسى الرجل  إن:  قال)عليه السالم(يب عبد اهللا أ

  .)١(متعمداًيدعه أن له   وليس،صالته وليس عليه شيء

القنوت يف مجيع الصلوات :  قال)عليه السالم(عن الصادق يف حديث شرائع الدين، عمش وخرب األ

  .)٢(القراءةقبل الركوع وبعد الثانية يف الركعة واجبة سنة 

  .)٣( فال صالة لهمتعمداًومن ترك القنوت :  قال)عليه السالم(وما رواه اهلداية، عن الصادق 

سنة واجبة يف والقنوت : ـ فيما كتبه للمأمون ـ  )معليه السال(ورواية الفضل، عن الرضا 

  . من الرواياتاغريه  إىل.)٤(خرةالغداة، والظهر والعصر واملغرب والعشاء اآل

عمل  إذ ،يف بعضوضعف الداللة املذكورة ضعف السند يف بعض الروايات   إىلضافةوفيه باإل

 على خبارمحل األالالزم  أن  ـوانكما يف رواية صفـ عم من الوجوب أ )عليه السالم( اإلمام

  .بقرينة ما تقدم من الرواياتاالستحباب 

ا سنة الرسول الواجبة يف قبال فرض اهللا  أ ال، يراد ا التأكيدسنة واجبة: )عليه السالم(وقوله 

  .تعاىل

يومية  }يف مجيع الفرائض اليومية ونوافلها، بل يف مجيع النوافل{منا هو إاستحباب القنوت ن إ مث

  اً كما عن إمجاع بل ، وال خالفإشكال بال ،غريها أو كانت

                                                

  .٣ حاب القنوت أبو من١٥ ـ الباب ٩١٤ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٦ حاب القنوت أبو من١ ـ الباب ٨٩٦ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٢٩ س٥١ ص:كتاب اهلداية،  اجلوامع الفقهية)٣(

  .٤ حاب القنوت أبو من١ ـ الباب ٨٩٦ ص٤ ج: الوسائل)٤(



١٥٤

   يف الصبح والوتر واجلمعة ويتأكد يف اجلهرية من الفرائض خصوصاً،حىت صالة الشفع على األقوى

  

حىت صالة الشفع على {وغريها كما يدل عليه مجلة من الروايات املتقدمة املعترب واملنتهى والتذكرة 

  .عداد الفرائض ونوافلها فراجعأ من فصل األوىللة أم يف املس كما تقد}قوىاأل

دمة الناصة كما ذكره غري واحد، وذلك جلملة من الروايات املتق }يف اجلهرية من الفرائضويتأكد {

 ومعىن ما ،)١(يف كل الصلواتالقنوت  أن مجعاً بينها وبني ما دل على ،على التأكدعلى اجلهرية احملمولة 

يتهم تفأشكاكا فوين تخربهم باحلق مث أألوه فأتوه فسأ ن أصحاب أيبإ :بصري  أيبتقدم من موثقة

بعضهم يقنت  أن املخالفون رأى إذايضطرب عمل الشيعة حىت ال يعرفوا، ف أن رادأ اإلمامن إ ،)٢(بالتقية

  .يف كل الصلوات وبعضهم يقنت يف اجلهرية خاصة مل يعرف من هم الشيعة منهم

لته عن القنوت أس :)عليه السالم(سعد، عن الرضا  لصحيحة } والوتر واجلمعةخصوصاً يف الصبح{

يف الغداة  إالّ ليس القنوت: )عليه السالم(؟ فقال القراءةجيهر فيه بم فيما أهل يقنت يف الصالة كلها 

  .)٣(واجلمعة والوتر واملغرب

والعشاء والعتمة والوتر القنوت يف اجلمعة  : قال)عليه السالم(ويف رواية وهب، عن الصادق 

  .)٤(عنه فال صالة له فمن ترك القنوت رغبة ،والغداة

                                                

  .١ حاب القنوت أبو من١ ـ الباب ٨٩٥ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .١٠ حاب القنوت أبو من١ ـ الباب ٨٩٧ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٦ حاب القنوت أبو من٢ ـ الباب ٨٩٩ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٢ حتاب القنو أبو من٢ ـ الباب ٨٩٨ ص٤ ج: الوسائل)٤(



١٥٥

   عدم تركه يف اجلهرية بل يف مطلق الفرائضحوطبل األ

  

  .)١(اجلمعة الفجر واملغرب والعتمة وصالة :ع صلواتبرأاقنت يف : ويف الرضوي

الثانية، ويف العشاء غرب يف الركعة يف املالقنوت :  قال)عليه السالم(ورواية ابن سنان، عن الصادق 

  .)٢( ويف الوتر يف الركعة الثالثة،والغداة مثل ذلك

عليه (لته عن القنوت يف الفجر والوتر؟ قال أس:  قال)عليه السالم(وعن ابن بزيع، عن الرضا 

  .)٣(قبل الركوع: )السالم

عليه (قنت؟ فقال أوات الصل أي  عن القنوت يف)عليه السالم(لت الصادق أس: وعن يونس قال

  .)٤(يف الفجر إالّ ال تقنت: )السالم

الختالف بني الشيعة لئال القاء إ )عليهم السالم(رادم إتالف هذه الروايات خا يظهر عن: أقول

 فال تدل هذه الروايات على تأكد استحباب ما ،)٥(ا خالفت بينهمنأ: )عليه السالم(يعرفوا، كما قال 

  .ملأ فت،مال صدور الرواية لالختالف ال لتأكد االستحبابذكره املصنف الحت

بعض الروايات عليه،  وداللة ، لفتوى بعض بالوجوب فيها}يف اجلهرية عدم تركه حوطبل األ{

  .االستحباب مطلقا ي والشهرة تقضدلةاأل أن لكن قد عرفت

   مثل رواية الفضل،،روايات على ذلكال لداللة بعض }بل يف مطلق الفرائض{

                                                

  .٣٢ س٨ ص: فقه الرضا)١(

  .٢ حاب القنوت أبو من٣ ـ الباب ٩٠٠ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٧ حاب القنوت أبو من٣ ـ الباب ٩٠١ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٧ حاب القنوت أبو من٢ ـ الباب ٨٩٩ ص٤ ج: الوسائل)٤(

  .٣٤٣ ص١ ج: عدة األصول)٥(



١٥٦

 وهو يف كل صالة مرة قبل الركوع من الركعة ،يف خصوص اجلهرية منها ضعيف أو القول بوجوبه يف الفرائضو

  الثانية

  

  .)١(والقنوت سنة واجبة يف الغداة والظهر والعصر واملغرب والعشاء: )عليه السالم(عن الرضا 

سائر   إىلمناط اليوميةحب لس أو املستحبة تركه فيها ال يضر، ألن  أوولعل مراد املصنف اليومية،

  .أشبهمثال الطواف وما أجد دليال يدل على ذكر الفرائض ليشمل أال مل إالفرائض، و

النصوص املؤيدة  لداللة }يف خصوص اجلهرية منها ضعيف أو والقول بوجوبه يف الفرائض{

  .بالشهرة على خالفهما

وهو يف كل صالة مرة قبل { التأكد صلهما يف التأكد وعدمأبما املنذورة واملعادة مجاعة فملحق أ

 عن اخلالف والغنية والتذكرة واملنتهى والذكرى كي احملمجاعباإل القراءة بعد }الركوع من الركعة الثانية

 لكن عن املعترب ميكن القول ،)٢( احملققمجاعواملفاتيح وغريهم، ويف املستند بال خالف يعرف بل باإل

املشهور الشهيد الثاين يف الروضة، ويدل على فضل، واستحسنه أع كان تقدميه على الركووإن بالتخيري 

  :متواتر الروايات

قبل  إالّ عرف قنوتاأما :  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبففي صحيحة معاوية ابن عمار، عن

  .)٣(الركوع

                                                

  .٤ حاب القنوت أبو من١ ـ الباب ٨٩٦ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٩س ٣٨٧ ص١ ج: املستند)٢(

  .٦ حاب القنوت أبو من٣ ـ الباب ٩٠١ ص٤ ج: الوسائل)٣(



١٥٧

لركعة والقنوت يف مجيع الصلوات سنة واجبة يف ا:  قال)عليه السالم(عمش، عن الصادق وخرب األ

  .)١(القراءةالثانية قبل الركوع وبعد 

  .)٢(القراءةكل القنوت قبل الركوع وبعد :  قال)عليه السالم(ورواية حتف العقول، عن الرضا 

 إالّ كل قنوت قبل الركوع: )عليه السالم(بصري ـ يف قنوت اجلمعة ـ قال   أيبوموثقة

  .)٣(اجلمعة

كل شيء جيهر فيه : )عليه السالم(صالة هو؟ فقال  أي لته عن القنوت يفأس: وموثقة مساعة قال

  .)٤(القراءة والقنوت قبل الركوع وبعد ،فيه قنوت القراءةب

، عن القنوت يف الوتر والفجر وما )عليه السالم(لت عبداً صاحلاً أ س:وخرب يعقوب بن يقطني قال

  .)٥(تكءامن قرقبل الركوع حني تفرغ : بعده؟ فقال أو جيهر فيه قبل الركوع

عليه (يف الفجر والوتر؟ قال عن القنوت لته أس:  قال)عليه السالم(وخرب ابن بزيع، عن الرضا 

  .غريها من الروايات  إىل.)٦(قبل الركوع: )السالم

  مساعيل اجلعفي ومعمر بنإمبا عن ما املعترب الذي قال بالتخيري، فقد استدل أ

                                                

  .٦ حاب القنوت أبو من١ ـ الباب ٨٩٦ ص٤ ج: الوسائل)١(

  . يف رسالة جوامع الشريعة٣٠٨ ص: حتف العقول)٢(

  .١٢ حاب القنوت أبو من٥ ـ الباب ٩٠٤ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٣ حاب القنوت أبو من٣ ـ الباب ٩٠٠ ص٤ ج: الوسائل)٤(

  .٥ حاب القنوت أبو من٣ ـ الباب ٩٠١ ص٤ ج: الوسائل)٥(

  .٧ حاب القنوت أبو من٣ ـ الباب ٩٠١ ص٤ ج: الوسائل)٦(



١٥٨

  وقبل الركوع يف صالة الوتر

   .)١(شئت فبعدهن إ أو القنوت قبل الركوع شئت:  قال)عليه السالم(جعفر   أيبحيىي، عن

  :مورأبجابوا عن هذه الرواية أواملشهور 

  .االحتمال ال يقاوم النقل إن:  وفيه،»نسيت«صله أن أو» شئت«احتمال تصحيف : األول

 إن: وفيه. رفعأال : )عليه السالم( خرب معاوية حيث قال سقاط هذا اخلرب لصراحةإ: الثاين

  .فضلنه ترك األأالعرف جيمع بينهما ب

  .صلالتقية خالف األ إن:  وفيه،احتمال التقية يف خرب املعترب: الثالث

  .ناقله وهو الشيخ مل يعمل به أن عراض املشهور عنه حىتسقاط اخلرب إلإ: الرابع

 بال }الة الوتروقبل الركوع يف ص{ ترك القنوت بعد الركوع حوطاأل أن  يفإشكالال : أقول

  .اًإمجاع وال خالف بل إشكال

 حيث )رمحهم اهللا (خالف احملقق والعالمة والشهيدين  إىلشار ذاأات، وكأنه طالقويدل عليه اإل

عليه (احلسن   أيب عنييف ذلك ما روومستندهم  ،قالوا باستحباب قنوت ثان يف الوتر بعد الركوع

ر خآ إىل .نعمة منكهذا مقام من حسناته : الوتر قالر ركعة  أخ رفع رأسه منإذا كان  أنه،)٢()السالم

  .الدعاء

  الدعاء ال يسمى أن منوتبعه املتأخرون ردبيلي شكل عليهم احملقق األأو

                                                

  .٤ حاب القنوت أبو من٣ ـ الباب ٩٠٠ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .١٦ ح ـ باب السجود والتسبيح٣٢٥ ص٣ ج: الكايف)٢(



١٥٩

ٕ واال في ،أربع مرات  خمس مرات وفي الثانیةىاألولإال في صالة العیدین ففیها في الركعة 

 بل ال یبعد ، ومرة قبل الركوع العاشر،لخامس مرة قبل الركوع ا،صالة اآلیات ففیها مرتان

   قنوتات فیها في كل زوج من الركوعاتةاستحباب خمس

  

الصالة حيث ويف سائر مواضع  األوىليف الركعة  القراءةال كان القنوت قبل إقنوتا اصطالحاً و

 دعاء ال املستحب بعد الركوع فإنه يف حمله إشكالو:  قال مجع من الفقهاء،خاصةدعية أوردت فيها 

ن القنوت يف الوتر قبل أداب، بل نص بعض الروايات بقنوت فيه رفع يد وسائر ما يكون للقنوت من اآل

ورواية ابن بزيع  ،يكون قنوت بعد الركوع، كرواية يعقوب بن يقطني املتقدمة أن  بظاهرهيالركوع ينف

  .وغريمها

  أنه)عليه السالم(عائم، عن الصادق ملا رواه الدالقنوت كما ذكروه، استحباب الظاهر لكن : أقول

وتبسطهما وترفع باطنهما دون وجهك وترفع يديك : قال يف قنوت الوتر بعد الركوع يف الثالثة

  .)١(وتدعو

  .شاء اهللا تعاىل نإ الكالم فيه أيت كما ي}ال يف صالة العيدينإ{

فيها تسع مرات لقنوت  فمجموع ا}ربع مراتأ ويف الثانية ، مخس مراتاألوىلففيها يف الركعة {

  .شاء اهللا نإ أيت كما ي}ياتال يف صالة اآلإو{

 بل ال يبعد استحباب مخسة ،ومرة قبل الركوع العاشر ، الركوع اخلامسلففيها مرتان مرة قب{

  .والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة يف الثانية }قنوتات فيها يف كل زوج من الركوعات

                                                

  .لوتر يف ذكر ا٢٠٥ ص١ ج: دعائم اإلسالم)١(



١٦٠

  . وال يشترط فيه رفع اليدين، ويف الثانية بعده، قبل الركوعاألوىلتان يف الركعة وإال يف اجلمعة ففيها قنو

  

 وحمل الكالم يف ذلك } قبل الركوع ويف الثانية بعدهاألوىلال يف اجلمعة ففيها قنوتان يف الركعة إو{

معة وفقنا اهللا سبحانه لشرح صالة اجلن إ نتكلم حوهلا يف ثنايا هذا الشرعصالة اجلمعة، ولعلنا 

  .حكامهاأو

قال يف يف املستحب ليه مجع، بل جعلوه من املستحب إ كما ذهب }وال يشترط فيه رفع اليدين{

رون خآ  لكن ذهب،)١(يديه حال القنوتومنها رفع : قال إىل أن مور،أيستحب يف القنوت : املستند

 خبارمن األ يستشعر هإن: )٢(دخول رفع اليد يف مفهوم القنوت، وقال الفقيه اهلمداين  إىلومنهم اجلواهر

 ال مطلق الدعاءعلى الدعاء ورفع اليدين القنوت هو العمل اخلاص املشتمل  أن  ـ ذكرهاأتىكما سيـ 

  .ه يف عرف املتشرعةإطالقنه املتبادر من أ وـ : قال أن اىلـ الذكر أو 

 هو الصورة  إىل أنهضافةات الفتاوى، باإلإطالقوما ذكره هو الظاهر من النصوص، بل و: أقول

  :ما تقدم طائفتان من الروايات  إىلضافةمن الشارع يداً بيد، ويدل على ما ذكرناه باإلاملتلقاة 

الرفع من مقومات  أن  ظاهرهفإنلة احلادية عشرة، أ يف املسأيتكما سي ،ما دل على رفع اليد: األوىل

  .القنوت

 كتبت:  حممد بن علي بن سليمان قالعدم الرفع امنا هو الجل التقية كخرب أن ما دل على: الثانية

  إذا: )عليه السالم(ن القنوت؟ فقال له عأسأ )عليه السالم(الفقيه  إىل

                                                

  .١٥ س٣٨٨ ص١ ج: املستند)١(

  .٢٢ س٣٩١ ص:كتاب الصالة،  مصباح الفقيه)٢(



١٦١

  . وطلب احلاجاتةوال ذكر خمصوص بل جيوز ما جيري على لسانه من الذكر والدعاء واملناجا

  

  .)١(بسم اهللا الرمحن الرحيم:  ثالث مراتلكانت ضرورة شديدة فال ترفع اليدين، وق

: )عليه السالم(فقال اقنت وخلفي خمالفون؟  أن اف أخ:)عليه السالم(وموثق عمار، عن الصادق 

يرفعك يديك جيز )نك تركعأ رفعهما ك يعين)٢.  

تقلد أنا أفال تقنت و كانت التقية إذاو: الفصل أول بل ويدل عليه صحيحة البزنطي املتقدمة يف

ال ينايف التقية، ومنه يظهر خفاتية  يف اإلال فمجرد الدعاء خصوصاًإ ظاهره عدم رفع اليد وفإن. )٣(هذا

  .)٤(بالتقيةفتيهم أفمث أتوىن شكاكا  :أيضاًبصري   أيبروايةداللة 

  والرفع مستحب،الدعاء مستحب يف نفسه أن خبارالعرف يستفيد من األن إ هذا ولكن رمبا يقال

  .فتأمل ، املستحباتمرأ واجلمع بينهما مستحب يف مستحب لسهولة ،رخآ

  .أيت كما سي،فضلأذكار كان بعض األوإن  }وال ذكر خمصوص{

 كما يف اًإمجاع }على لسانه من الذكر والدعاء واملناجاة وطلب احلاجات يما جيرجيوز بل {

  .املستند

: ما يقال فيه؟ قالعن القنوت و )عليه السالم(با عبد اهللا ألت أ س:مساعيل بن الفضلإففي صحيح 

 علم فيه شيئاً موقتاأ اهللا على لسانك وال ىقضما)٥(.  

                                                

  .٣ حاب القنوت أبو من١٢ ـ الباب ٩١٢ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٢ حاب القنوت أبو من١٢ ـ الباب ٩١٢ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .١ حاب القنوت أبو من٤ ـ الباب ٩٠١ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .١٠ حاب القنوت أبو من١  ـ الباب٢٨٣ ص٤ ج: الوسائل)٤(

  .١ حاب القنوت أبو من٩ ـ الباب ٩٠٨ ص٤ ج: الوسائل)٥(



١٦٢

  ثالث مرات أو  مخس مرات، سبحان اهللا:وأقله

  

موطن ليس فيها سبعة :  قال)عليه السالم(جعفر   أيبمساعيل بن بزيع، عنإويف رواية حممد بن 

  .)١( احلديثتعلى اجلنائز والقنو الصالة ،دعاء موقت

عن القنوت يف الوتر هل فيه شيء موقت  )عليه السالم(ا عبد اهللا بألت أس: ويف صحيح احلليب قال

. على اهللا عز وجل وصل على النيب واستغفر لذنبك العظيمثن أ ،ال: )عليه السالم( فقال ؟يتبع ويقال

  .غريها  إىل.)٢(كل ذنب عظيم: )عليه السالم(مث قال 

 ىندأ عن )عليه السالم(با عبد اهللا أت لأ س:بصري  أيب ففي خرب} مخس مراتسبحان اهللاقله أو{

سبح اهللا، مخس أ: يقول أن ي يكف أنهومنه يظهر. )٣(مخس تسبيحات: )عليه السالم(القنوت؟ فقال 

يقوهلا يف  أن فضل، واألي بدو إليهاواالنصراف ،عم من الصيغة اليت ذكرها املصنفأ التسبيح فإن ،مرات

  .)٤(س تسبيحات يف ترسلمخعن القنوت جيزيك  : حريزل ملرس،ترسل

 من يجيز:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبمساك، عن  أيببكر بن  أيب ففي خرب}و ثالث مراتأ{

  .)٨()عليه السالم( وفقه الرضا ،)٧( والفقيه،)٦(ورواه يف املقنع. )٥(القنوت ثالث تسبيحات

                                                

  .٥ حاب القنوت أبو من٩ ـ الباب ٩٠٩ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٢ حاب القنوت أبو من٩ ـ الباب ٩٠٨ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .١ حاب القنوت أبو من٦ ـ الباب ٩٠٥ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٢ حاب القنوت أبو من٦  ـ الباب٩٠٥ ص٤ ج: الوسائل)٤(

  .٣ حاب القنوت أبو من٦ ـ الباب ٩٠٥ ص٤ ج: الوسائل)٥(

  .١٢ س١١ص: كتاب املقنع،  اجلوامع الفقيهة)٦(

  .١٧ ح يف وصف الصالة ذيل٤٥ ـ الباب ٢٠٧ ص١ ج: الفقيه)٧(

  .٣٣ س٨ ص: فقه الرضا)٨(



١٦٣

  ،اتاحلمد هللا ثالث مر أو ،أو بسم اهللا الرمحن الرحيم ثالث مرات

  

  . والثالث واخلمس مراتب من الفضل، القنوتأدلة طالق إل،قل كمرة واحدة األجزاءإبل الظاهر 

 كما تقدم يف خرب علي بن حممد بن سليمان، بل مرة } ثالث مراتن الرحيمبسم اهللا الرمحو أ{

  . القنوتأدلة طالقفقط إل» اهللا«كلمة  أو بل» بسم اهللا«: ن يقولأف ب أو أخأيضاً

  القنوت، والعدد استفاده من روايات التسبيح،أدلةات طالقنه إلأ ك} ثالث مراتاحلمد هللاو أ{

 كما يدل عليه قوله ،ه نوع من تسبيحفإنيرى اشتمال التسبيح يف النص ملثل احلمد،  )رمحه اهللا( أو أنه

 نتأ إالّ لهإال : ان يقول ك)عليه السالم(يونس  أن مع )١(﴾ كانَ ِمن الْمسبحني أنهفَلَو ال﴿: تعاىل

  .نواع التمجيد هللا تعاىلأيطلق على كل التسبيح  أن مما يظهر منه، )٢(اخل

املراد متجيده تعاىل ال خصوص  أن )٤(﴾سبح ِللَِّه  أو،)٣(يسبح ِللَِّه﴿: بل الظاهر من قوله تعاىل

لفاظ أ بضميمة ما ورد من ،)٥(عن التسبيحا فلتهغمنا تصاد لإالطيور  أن لفظ التسبيح، ويؤيده ما ورد من

 إالّ لهإال : كل تسبيح ذا املعىن، مثل أن  وبعضها ليس بلفظ التسبيح، ومنه يعلم، الطيوررخاصة يف ذك

  .بكر وغريها  أيباهللا، والعظمة هللا، وحنوه داخل يف رواية

                                                

  .١٤٣اآلية :  سورة الصافات)١(

  .٣٨٢ ص١٤ ج: البحار)٢(

  .١اآلية : معة سورة اجل)٣(

  .١اآلية :  سورة احلديد)٤(

  .٢٤ و٢٠ و١٩ حاب ما جتب فيه الزكاة أبو من٣ ـ الباب ١٥ ص٦ ج: الوارد يف الوسائل)٥(



١٦٤

 : ومثل قوله،ر على الصالة على النيب وآله كما جيزي االقتصا،سائر ما ذكر مرة واحدة أو سبحان اهللابل جيزي 

اللهم اغفر يلوطلب املغفرة له ، والصالة على حممد وآله، للثناء على اهللا تعاىليكون جامعاً أن األوىل و، وحنو ذلك 

. وللمؤمنني واملؤمنات

  

  .دم، ونفي التوقيت كما تقدلة األطالق إل}سائر ما ذكر مرة واحدة أو سبحان اهللابل جيزي {

  . كما تقدم يف صحيحة احلليب}كما جيزى االقتصار على الصالة على النيب وآله{

وعدم شيء موقت  طالق اإلفإن }وحنو ذلك{ أيضاًكما تقدم فيها  }يل اللهم اغفر: ومثل قوله{

  . كل واحد منهايالثناء والصالة واالستغفار جمتمعاً، بل يكفليس املراد بالصحيح  أن يدالن على

جامعاً للثناء على اهللا تعاىل، والصالة على حممد وآله، { القنوت }يكون أن األوىل{كان ن إ }و{

ل، لكنه يعلم من النهي عن الصالة  ليس يف الصحيح ذكر اآل}له وللمؤمنني واملؤمناتوطلب املغفرة 

يف كرهم ، وما ورد من ذطالقمنا يدل على ذلك اإلإالبتراء، كما ليس فيه ذكر املؤمنني واملؤمنات، و

  .بعض القنوتات الواردة

  



١٦٥

ربنا ال تِزغْ  : اآليات املشتملة على الدعاء كقوله تعاىلخصوصاً،  جيوز قراءة القرآن يف القنوت ـ ١ـ مسألة 

دعنا بإذ قُلُوب ابهالْو تأَن كةً ِإنمحر كنلَد لَنا ِمن بنا وهتيدهوحنو ذلك  .

  

 كما يشهد له خرب علي بن حممد بن سليمان }ـ جيوز قراءة القرآن يف القنوت ١مسألة ـ {

  .املتقدم

 يف مسجد بين كاهل الفجر )عليه السالم(طالب   أيب بنيصلى بنا عل: ويف رواية الكاهلي قال

اخلري  عليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثينونستهديك ونستغفرك نا نستعينك إاللهم : فقنت بنا فقال

ى ليك نسعإ ونسجد ويياك نعبد ولك نصلإ اللهم ،وخنلع ونترك من ينكرك ، نشكرك وال نكفرك،كله

  .عذابك بالكفار ملحقن إ وخنشى عذابك ،نرجو رمحتك ،وحنفد

  وقنا،عطيتأ وبارك لنا فيما ، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت،اللهم اهدنا فيمن هديت

 تبارك ربنا ، وال يعز من عاديت، ال يذل من واليت،يك وال يقضى علينك تقضإ ،ما قضيتشر 

صراً كما إعلينا طأنا، ربنا و ال حتمل  أو أخنسينان إ ربنا ال تؤاخذناليك، إتوب أوستغفرك أ ،وتعاليت

نت موالنا أ ، واعف عنا واغفر لنا وارمحنا،بهلنا نا، ربنا وال حتملنا ما ال طاقة محلته على الذين من قبل

  .)١(ى القوم الكافرينصرنا علناف

هب لَنا هديتنا و إذ ربنا ال تِزغْ قُلُوبنا بعد :يات املشتملة على الدعاء، كقوله تعاىلخصوصاً اآل{

ابهالْو تأَن كةً ِإنمحر كنلَد ِمن)وقوله خصوصاً } وحنو ذلك)٢   

                                                

  .٣ حاب القنوت أبو من٦ ـ الباب ٣١٨ ص١ ج: مستدرك الوسائل)١(

  .٨اآلية :  سورة آل عمران)٢(



١٦٦

  .نه مجع بني ثواب القرآن وثواب الدعاءأل

ويف الوتر  ،القنوت يف الفريضة الدعاء:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيببد الرمحان بنفعن ع

  .)١(االستغفار

  .جده يف نصأية الكرمية فلم ما ما ذكره من اآلأ

  

                                                

  .٢ حب القنوتا أبو من٢ ـ الباب ٣٠٩ ص٥ ج: الشيعةأحاديث جامع )١(



١٦٧

مقرا » «إهلي عبدك العاصي أتاكا«:  مثل قوله ةشعار املشتملة على الدعاء واملناجاة األءجيوز قرا ـ ٢ـ مسألة 

. وحنوه» وقد دعاكابالذنوب 

  

 عبدك العاصي يهلإ «:شعار املشتملة على الدعاء واملناجاة مثل قولهة األءقرا ـ جيوز ٢مسألة ـ {

الشعر ينايف مقام الدعاء واخلضوع  أن ، واحتمالدلةاأل طالق إل}»وقد دعاكا بالذنوب مقراً» «تاكاأ

وما ورد  مقام الصالة،  ينايف أنهوال دليل علىدعية، يف األالشعر  من )عليهم السالم(ما روى عنهم ينفيه 

وبني  ينشد بأمره )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فكان النيب  الّإاخلىن، و أو من ذم الشعر يراد به الشعر اهلزل

يقولون الشعر ويستشهدون ) عليهم السالم(ئمة  وبعض األ)عليه السالم(شعار، وكان علي يديه األ

  .شعار من سائر األ}وهوحن{. بالشعر كما ال خيفى

  



١٦٨

.جيوز الدعاء فيه بالفارسية وحنوها من اللغات غري العربية ـ ٣ـ مسألة 

  

 كما عن املشهور، بل } ـ جيوز الدعاء فيه بالفارسية وحنوها من اللغات غري العربية٣مسألة ـ {

 واحد من املتأخرين باملنع سوى سعد بن عبد اهللا، واختار هذا غري  ال يعلم قائالً أنهعن جامع املقاصد

قد : شكال فيه، وفصل اجلواهر قائالأوالوحيد يف شرح املفاتيح كالفقيه اهلمداين وغريه، لكن احلدائق 

 لكن ،)١(مع الدعاء بهقلنا بعدم بطالن الصالة وإن عدم االجتزاء به عن وظيفة القنوت، يقوى يف النظر 

 يف ة ما دل على جواز كل مناجاإطالقت، و القنوأدلة طالققوى إلليه املشهور هو األإما ذهب 

  .الصالة

 عن الرجل يتكلم يف صالة الفريضة بكل )عليه السالم(با جعفر ألت أمثل صحيحة ابن مهزيار، س

  .)٢(نعم: )عليه السالم(شيء يناجي به ربه؟ قال 

  .)٣(كلما ذكرت اهللا عز وجل والنيب فهو من الصالة: وصحيح احلليب

 )عليه السالم(املتقدمني، وما رواه الفقيه، عن الباقر  حبيب وصحيحة عبد الرمحان  أيبوخرب بكر بن

  .)٤(ن يتكلم الرجل يف صالة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه عز وجلأال بأس ب: قال

  .)٥(فليس بكالمكل ما ناجيت به ربك يف الصالة : )عليه السالم(وعن الصادق 

                                                

  .١ س٣٧٥ ص١٠ ج: اجلواهر)١(

  .١ حاب القنوت أبو من١٩ ـ الباب ٩١٧ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .١ حاب التعقيب أبو من٤ ـ الباب ١٠١٢ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٢١ ح يف وصف الصالة٤٥ ـ الباب ٢٠٨ ص١ ج: الفقيه)٤(

  .٢٤ ح يف وصف الصالة٤٥ ـ الباب ٢٠٨ ص١ ج: الفقيه)٥(



١٦٩

كلما كلمت اهللا به يف صالة : )عليه السالم(عن الصادق  ،ه أصحابومرسلة محاد، عن بعض

  .)١(الفريضة فال بأس

يتكلم يف صالة الفريضة بكل  عن الرجل )عليه السالم(با جعفر ألت أس: وصحيحة ابن مهزيار قال

   .)٢(نعم: شيء يناجي به ربه عز وجل؟ قال

ما يتوهم  إالّ ملضمون وال رافع هلا،ها يشمل اللغة كما يشمل اإطالق فإنمن الروايات، غريها  إىل

  . وهو ممنوع،العربيةإىل من االنصراف 

  .وغريهن ذاذكار، ويف األيف القنوت جلازت يف سائر األ لو جازت سائر اللغات  أنهالّإو

  . وال توقيت يف القنوت،الوارد يف تلك املوارد شيء موقت ألن ، ال تالزمهإن: وفيه

صلى اهللا (ومل يتكلم هو . )٣(صليأصلوا كما رأيتموين : )آله وسلمصلى اهللا عليه و( قوله الّإو

  . بسائر اللغات)عليه وآله وسلم

  .فراد ال تعينهحد األأ كان  أنهسوة علىيوجب محل األ طالقاإلن إ :وفيه

  .االشتغالأصل ال إو

  .ة حمكمةءلكانت الربا إطالق مقدم عليه، بل لو مل يكن طالقاإل إن: وفيه

  .بالعربيةذكار القنوت كلها أالوارد يف ن إ الّإو

  .طالقوجود اإل من باب الفرد بعد هإن: وفيه

 أغلبيف  املسلمني أغلبو ،ليه املشهور استحباب الدعاء يف الصالة والقنوتإويؤيد ما ذهب 

تعلمهم ما يكون الالزم  أو أن ،فقطيكون تشريع الدعاء للعرب  أن فيبعد ،العربيةزمنة ال يعرفون األ

صل استند لذلك باألوإن اهر اجلوومما تقدم ظهر وجه النظر يف تفصيل .  بلغة العربايدعو أن ريدوني

  فيهما

                                                

  .٣ حاب قواطع الصالة أبو من١٣ ـ الباب ١٢٦٢ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .١ حاب القنوت أبو من١٩ ـ الباب ٩١٧ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٧٦ ح٨٥ ص٣ ج: عوايل اللئايل)٣(



١٧٠

  . الصالة وأذكارهات وكذا يف سائر أحواال،بالعريب إالّ كان ال يتحقق وظيفة القنوتوإن 

. نعم األذكار املخصوصة ال جيوز إتياا بغري العريب

  

 العريب املوافق للعربية، إالّ الذهن منه  إىلوقول وكالم وحنوها ال ينساقمر فيه بلفظ أنه كل ما أوب

لفاظ يف غري األاالنسياق املذكور كما مننع لة عدم اجلواز يف القنوت ـ كما عرفت ـ أصام لال نسإذ 

  .الواردة بالنص

كان وإن  }بالعريب إالّ وظيفة القنوتكان ال يتحقق وإن {: وجه النظر يف كالم املصنفومنه يعلم 

  .وغريهواملعلقني كاملستمسك يده غري واحد من الشراح أ

مكان من  أي حب يفأمبا  فيدعو }ذكارهاأالصالة وحواالت أيف سائر { جيوز غري العربية }وكذا{

منا هو من إكما ال خيفى، وذكر بعض الفقهاء الفارسية للفارسية ية لغة شاء، وال خصوصية أبالصالة 

  .باب املثال

سوة والتوقيت الوارد يف النص  لوجوب األ}بغري العريبتياا إال جيوز املخصوصة ذكار ألنعم ا{

  .والفتوى

  .دعية وحنوها بغري العربية يف الصالة مطلقا حىت يف األأيتال ي أن االحتياط أن  يفإشكالنعم ال 

  



١٧١

  ،األفضل كلمات الفرجو  )صلوات اهللا عليهم(يقرأ األدعية الواردة عن األئمة  أن األوىل ـ ٤ـ مسألة 

  

عرف بكيفية أم  أل}ئمة صلوات اهللا عليهمالواردة عن األدعية  األأيقر أن األوىل ـ ٤مسألة ـ {

 الشيعة وغريها، وقد قال أحاديثوجامع وهي كثرية مذكورة يف الوسائل واملستدرك  ،الدعاء والثناء

طويلة ى السيد يف مهج الدعوات قنوتات رو: قلت :اب القنوت أبواحلاج النوري يف الباب السادس من

  .)١( اهللا تعاىلوفقينن إ رخآ كتاباًمثاهلا مما ال يناسب الكتاب هلا وألوسأجرد  )عليهم السالم(لالئمة 

 ي ويكف،صحاباأل  إىلنسبته كما ذكره غري واحد، بل عن البحار }فضل كلمات الفرجواأل{

كلمات  أي ا ـ أيرو «ما قاال أواحللي عن السيد كياملرسل احمل  إىلضافةمثله دليال للتسامح، باإل

 )٣(مرة ا يف الوترمر ا يف مجلة من الروايات مثل رواية الفقيه اآلأ وقد ،)٢(»فضلهأالفرج ـ 

 إطالق )٧( ومصباح الشيخ،)٦( ويف الرضوي،)٥(يف قنوت اجلمعةبصري الوارد   أيبوخرب، )٤(واجلمعة

  .تالف يسريخا كان بينهاإن وتيان ا يف القنوت، اإل

                                                

  .٦ حاب القنوت ذيل أبو من٦ ـ الباب ٣١٩ ص١ ج: مستدرك الوسائل)١(

  .٢٧ س١٨٤ ص: كما يف الذكرى)٢(

  .٨ حنوت الوتر يف ق٧٢ ـ الباب ٣١٠ ص١ ج: الفقيه)٣(

  .١ ح يف وجوب اجلمعة٥٧ ـ الباب ٢٦٦ ص١ ج: الفقيه)٤(

  .٤ ح٧، والباب ١٢ ح٩٠٤، وص ٤ حاب القنوت أبو من٥ ـ الباب ٩٠٣ ص٤ ج: الوسائل)٥(

  .٣٣ س٨ ص: فقه الرضا)٦(

  . يف صالة اجلمعة٣٢٤ ص:املتهجد مصباح )٧(



١٧٢

 ورب األرضني ،وات السبعا سبحان اهللا رب السم،اهللا العلي العظيم إالّ  ال إله،اهللا احلليم الكرمي إالّ ال إله :نوه

 :وما بينهن :يزيد بعد قوله أن  وجيوز واحلمد هللا رب العاملني، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم،السبع

ا حتتهنوما فوقهن ومالعرش العظيم« :يزيد بعد قوله أن  كما جيوز«: وسالم على املرسلني  

  

وات السبع، اسبحان اهللا رب السم ،اهللا العلي العظيم إالّ لهإاهللا احلليم الكرمي، ال  إالّ لهإال  :وهن{

 تقدم يف  قد}، واحلمد هللا رب العاملني وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم،رضني السبعورب األ

البابني من  أن الظاهرن إ لفرج، وحيثكلمات الفاظ أالواردة يف حبث تلقني امليت مجلة من الروايات 

الكل  أن الظاهر إذ واحد استدل الفقهاء ملا ورد يف باب التلقني هلذا املقام، واالختالف اليسري غري ضار،

  . جائز

 ليس خلصوص هذا الترتيب  أنهالواردة فيها رخباتالف األخا من رمبا يستشعر :قال الفقيه اهلمداين

  .)١( هذه الكلماتةا كثري دخل يف قوام مطلوبيظهلفاأ بعض وال خلصوصية

موجود يف  فهو ما حتتهنما أ } وما فوقهن وما حتتهن:»وما بينهن«: يزيد بعد قوله أن وجيوز{

جده يف أفلم » فوقهن «وأما، )٣( عن الفقيهكي هو احمل أنه كما، يف روايته عن التهذيب)٢(الوسائل

ولعل املصنف وجده يف  ، الشيعة ومجلة من الكتب االستدالليةأحاديثالوسائل واملستدرك وجامع 

عن ال خيرجه  جاز زيادة كل ما الّإواجلواز باملعىن العام، » جيوز«يريد بقوله  أن من املستبعد إذ مكان،

  .الدعاء

  كما }وسالم على املرسلني :»عظيمعرش الال«: يزيد بعد قوله أن كما جيوز{

                                                

  .١٧ س٣٩٠ صكتاب الصالة:  مصباح الفقيه)١(

  .٢ حاب االحتضار أبو من٣٨ ـ الباب ٦٦٦ ص٢ج : الوسائل)٢(

  .١ ح يف غسل امليت٢٣ ـ الباب ٧٧ ص١ ج: الفقيه)٣(



١٧٣

بل يف  ،عاظم الفقهاء كاملفيد وابن الرباج وابن زهرة والشيخ جنم الدينأ ذكره غري واحد من 

وسالم على : ن يقول قبل التحميدأس بأ ال ب: ال ريب يف جوازه، وقال الفقيه اهلمداين أنهاملدارك

  .)١(خبار، لورودها كذلك يف بعض األاملرسلني

كل ما ذكرت اهللا عز وجل به  أن مثل رواية الرضوي، ويدل عليه بصورة العموم ما دل على: ولأق

اللهم منك السالم :  قالإذاخر، فنبياء األه ال فرق بني ذكر النيب وذكر األفإنوالنيب فهو من الصالة، 

سالم على نوح : قال أو ،سالم اهللا على رسول اهللا: قال أو  مثال،ليك يعود السالمإنت السالم وأو

  أنهكما ذكره بعض من جهة شكاليف صحيحة احلليب املتقدمة، واحتمال اإل كان داخال يف العاملني

 يف وسط السالم عليناعن صالته، كما ورد يف النهي بطل أ سلم فقد إذا سالم و أو أنهدمي،اآلكالم 

يف القنوت ال تقل يف صالة اجلمعة : )عليه السالم(احلسن الثالث   أيب وخلرب املروزي، عن،الصالة

دمي الذي كان داخال يف عموم اجلواز ال بأس به، وليس كالم اآلن أ مردود ب،)٢(وسالم على املرسلني

اللهم صل على حممد وآل حممد : الوسط قال يف التشهد إذايبطل ما  أن ال لزمإوهو من السالم املبطل 

 والرواية ضعيفة مل يعمل ا املشهور، ،بطال ذلكإبشكل يقول املست أن  مع استبعادوسلم عليهم

 أن بهال دليل على الكلية، ومن املقطوع  إذ ، لو عمل ا لزم ختصيصها مبوردها ال مطلقا إىل أنهضافةباإل

 أيهاالسالم عليك  أن )٤(ولذا وردمنصرف عن مثل ذلك، ، )٣(حتليلها التسليم: )عليه السالم(قوله 

   بل ،نصرافاً ليس االنيب

                                                

  .١٩ س٣٩٠ صكتاب الصالة:  مصباح الفقيه)١(

  .٦ حاب القنوت أبو من٧ ـ الباب ٩٠٧ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .١ حاب التسليم أبو من١ ـ الباب ١٠٠٣ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٢ حاب التسليم أبو من٤الباب  ـ ١٠١٢ ص٤ ج: الوسائل)٤(



١٧٤

.ء قدير اللهم اغفر لنا وارمحنا وعافنا واعف عنا إنك على كل شي: يقول بعد كلمات الفرج أن واألحسن

  

كما تقدم الكالم يف ذلك، وعليه فال حدى الصيغتني إاحمللل خاص ب أن صحاب علىمجع األأقد 

على املنت تبعا  من املعلقني رخآ وبعضتاره املستمسك خا  كماوسالم على املرسلنييف ذكر  إشكال

  .ملن عرفت

  :ال نص على كونه بعدها إذ قبلها، أو }يقول بعد كلمات الفرج أن حسنواأل{

 ففي صحيح سعد، عن }نك على كل شيء قديرإاللهم اغفر لنا وارمحنا وعافنا واعف عنا {

  .)١(خلإ يف القنوت اللهمجيزيك : )عليه السالم(الصادق 

  .)٢(خلإ اللهم: قل يف قنوت الوتر :)عليه السالم(عنه  ،بكر  أيبويف خرب

  .)٣(قنت به يف الفجر )عليه السالم(با عبد اهللا أ إن: خر خربه اآليفو

  .)عليهم السالم(مروية ر مذكورة يف كتب الروايات  أخوهناك قنوتات

  

                                                

  .١ حاب القنوت أبو من٧ ـ الباب ٩٠٦ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٥ حاب القنوت أبو من٧ ـ الباب ٩٠٧ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٤ حاب القنوت ذيل أبو من٢ ـ الباب ٣٠٩ ص٥ ج: الشيعةأحاديث جامع )٣(



١٧٥

 أو االبتداء يف طلب املغفرة أو ،اًأيضبل االبتداء ا   ، ختم القنوت بالصالة على حممد وآلهاألوىل ـ ٥ـ مسألة 

قضاء احلوائج ا

  

 ملا ورد من }أيضاًا  بل االبتداء ،تم القنوت بالصالة على حممد وآلهخ األوىل ـ ٥ ـمسألة {

  .استحباب االبتداء واخلتم يف الدعاء ا

 فإنعلى النيب، ة  بالصالأحدكم فليبدأ دعا إذا: )عليه السالم(عبد اهللا   أيب عن،)١(بانأففي صحيح 

  . ومل يكن اهللا ليقبل بعض الدعاء ويرد بعضاً،مقبولةالصالة على النيب 

اهللا عز وجل به كل دعاء يدعى : )عليه السالم(عبد اهللا   أيباجلمال، عنن اوويف صحيح صف

  .ومثلهما غريمها. )٢(حمجوب عن السماء حىت يصلى على حممد وآله

 بدون )عليهم السالم(دعية عنهم أال فقد وردت إ و،الكثرة يف االحنجابلكن املراد بالرواية الثانية 

  .الصالة كما ال خيفى

 ال دليل على  أنهومنه يظهر ،خاص على ذلك يف املقامال دليل  ألنه »األوىل«قول املصنف ن إ مث

ص ذلك خيوال غريه، بل  كل آداب الدعاء ومل يذكره املصنف األوىلال كان إوىل، وأذلك حىت جيعله 

  .ليس يف كل قنوت دعاء إذ الدعاء،راد أ إذافيما 

 فعن }قضاء احلوائج ا أو يف طلب املغفرةو االبتداء أ{: ومنه يعلم وجه الكالم فيما ذكره بقوله

 بالصالة على حممد وآله مث أاهللا عز وجل حاجة فليبد  إىلمن كانت له:  قال)عليه السالم(الصادق 

يقبل الطرفني ويدع  أن كرم منأ اهللا عز وجل فإنصالة على حممد وآل حممد، ل حاجته مث خيتم بالأيس

  .)٣( كانت الصالة على حممد وآل حممد ال حتجب عنهإذالوسط 

                                                

  .١٤ حاب الدعاء أبو من٣٦ ـ الباب ١١٣٨ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .١ حاب الدعاء أبو من٣٦ ـ الباب ١١٣٥ ص٤ ج:لوسائل ا)٢(

  .١١ حاب الدعاء أبو من٣٦ ـ الباب ١١٣٧ ص٤ ج: الوسائل)٣(



١٧٦

 أن بعيد من رمحتهو، بالصالة )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا سبحانه وتعاىل يستجيب الدعاء للنيب  أن فقد روي

ني للصالة على ئيكون طلب املغفرة واحلاجات بني الدعا أن  فينبغي،جيب الوسط واآلخر وال يستاألوليستجيب 

.)صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب 

  

 أول اجعلوين يف:  ـقال أن ىلـ إ )صلى اهللا عليه وآله(ر عنه، قال رسول اهللا خآ ويف حديث

  .)١(رهخآ الدعاء ويف وسطه ويف

 ييصل أو  يف املوارد الثالثة، جباه حممد وآله:يقولأن  وهذا احلديث مطلق يشمل مطلق ذكره مثل

  .غري ذلكأو 

اهللا سبحانه وتعاىل يستجيب  أن يفقد رو{:  حيث قالاألولاحلديث   إىلشارأن املصنف أوك

خر وال  واآلاألوليستجييب  أن  بالصالة، وبعيد من رمحته)صلى اهللا عليه وآله وسلم(الدعاء للنيب 

للصالة على النيب واحلاجات بني الدعائني ملغفرة ايكون طلب  أن يفينبغ{ وعليه }يستجيب الوسط

اب الدعاء آداباً كثرية له، فمن شاء  أبوقد ذكر يف الوسائل يف: أقول })صلى اهللا عليه وآله وسلم(

يكون دعاؤه  أن رادأ إذايف غريه، ف أو تشمل كل دعاء سواء كان يف القنوت دلة األإطالقوليه، إفلريجع 

  . مراعااجابة كان عليهاإل  إىلأقرب ودلةاأل لتلك  القنوت مشموالًيف

  

                                                

  .٧ حاب الدعاء أبو من٣٦ ـ الباب ١١٣٦ ص٤ ج: الوسائل)١(



١٧٧

سبحان من : يقول أن على ما ذكره بعض العلماء  من القنوت اجلامع املوجب لقضاء احلوائج ـ ٦ـ مسألة 

 وعجل ، اللهم صل على حممد وآل حممد، سبحان من تفرد بالوحدانية،دانت له السماوات واألرض بالعبودية

 ، حبق حبيبك حممد وآله الطاهرين، واقض حوائجي وحوائجهم، اللهم اغفر يل وجلميع املؤمنني واملؤمنات،رجهمف

. صلى اهللا عليه وآله أمجعني

  

 }يقول أن بعض العلماء ـ من القنوت اجلامع املوجب لقضاء احلوائج على ما ذكره ٦مسألة ـ {

 عدم ترك القنوتات األوىل على ذلك، وعليه فصاا خجد دليالأمل  إذ النصوص،ما هو مشمول ملطلقات 

 سبحان من تفرد ،رض بالعبوديةمن دانت له السماوات واألسبحان {تيان ذا القنوت واإلالواردة 

بالوحدانية، اللهم صل على حممد وآل حممد، وعجل فرجهم، اللهم اغفر يل وجلميع املؤمنني واملؤمنات 

راد أ وكأنه }مجعنيأ، صلى اهللا عليه وآله ك حممد وآله الطاهرينحبق حبيب ،واقض حوائجي وحوائجهم

حاجته واملؤمنات وطلب الفرج حىت يقضى والدعاء للمؤمنني واالستغفار اجلمع بني الثناء والصلوات 

ال كان دليل التسامح إالدعاء من مجع العامل و أن والظاهر من كالم املصنفدعية والثناء، بربكة تلك األ

  . لهشامالً

  



١٧٨

  إعراباً أو جيوز يف القنوت الدعاء امللحون مادة ـ ٧ـ مسألة 

  

» اغفريل«مكان » اقض يل«كان يقول  }الدعاء امللحون مادة ـ جيوز يف القنوت ٧مسألة ـ {

لصدق الدعاء عليه، فيشمله منا جيوز امللحون إو» حممد«مكان » حبق حممداً«:  كان يقول}عراباًإو أ{

ال وجه له، ويؤيده ما تقدم من غلبة اللحن الدعاء غري امللحون   إىلال انصرافها، واحتمدلةات األإطالق

  . وغريهاالقراءةعلى غري العرب الفصيح، وقد تقدم الكالم يف ذلك يف باب 

سني بالل عند اهللا  إن: )عليهم السالم( ما رواه ابن فهد احللي يف عدة الداعي، عنهم أيضاًويؤيده 

  .)١(شني

بالال كان يناظر ن إ مري املؤمننيأ يا : فقال)عليه السالم(مري املؤمنني أ  إىلجاء رجل:  قال،أيضاًوفيه 

: )عليه السالم(مري املؤمنني أ فقال ،يلحن يف كالمه وفالن يعرب ويضحك من فالناليوم فالنا فجعل 

اليقوم األعراب الكالم وتقوميه إا يراد إمنا،عمال ويهذ  فعاله أ كانت إذابه وتقوميه عراإ ما ينفع فالنا

  .)٢(حسن ذيبأحسن تقومي ومهذبة أفعاله مقومة أ كانت إذا وما يضر بالال حلنه ،قبح حلنأملحونة 

صلى اهللا (، عن رسول اهللا )عليهم السالم( عن آبائه )عليه السالم(وعن اجلعفريات، عن الصادق 

  .)٣(فترفعه املالئكة على عربيتهعجميته أى  القرآن علأعجمي ليقراألالرجل  إن: )عليه وآله وسلم

  )عليه السالم( دجعفر اجلوا  أيب، عن عدة الداعي، عن)٤(ما ما رواه الوسائلأ

                                                

  .ونح يف معىن دعاء املل٢١ ص: عدة الداعي)١(

  . املصدر)٢(

  . ـ باب الفضل يف الدعاء٢٢٧ ص: اجلعفريات)٣(

  .٣ حاب قراءة القرآن أبو من٣٠ ـ الباب ٨٦٦ ص٤ ج:الوسائل )٤(



١٧٩

.  التركحوط للمعىن لكن األمغرياً  وال فاحشاًاً مل يكن حلنإذا

  

 :ل قادماآ عز وجل فضلهما عند اهللاأكان  إالّ رجالن يف حسب ودين قطما استوى : قال

اهللا عز وجل؟ قال  واالس فما فضله عند ي جعلت فداك قد علمت فضله عند الناس يف الناد:قلت

الدعاء  أن  وذلك،نزل ودعائه اهللا عز وجل من حيث ال يلحنأة القرآن كما ءبقرا: )عليه السالم(

اء امللحون ال الدع أن يفال شك  إذ  فمحمول على االستحباب.)١(اهللا عز وجل  إىلامللحون ال يصعد

  .حتريض لتعلم النحو والعربيةكما فهم الوسائل، وكأنه فضلية بأس به، فاملراد األ

مكان » جنم«يقول  أن ليس بذلك الشيء املراد، مثل الفاحش فإن }مل يكن حلناً فاحشاً ذاإ{

» هليجبت أجتر« يف دعاء الكميل أ كان يقر}وال مغرياً للمعىن{عض ينطق هكذا يت البأكما ر» وقف«

معىن   إىل كان تغيرياًإذا إالّ هكذا بعض، جهال مبا يكون معناه،ه ؤفتح التاء، كما كان يقر  إىلبضم التاء،

  .الواقع  إىلما يريد لكنه صحيح بالنسبة  إىل فهو حلن بالنسبةأيضاًال بأس به 

  .مع القدرةتيان بالصحيح  واإل} التركحوطلكن األ{

  

                                                

  . يف معىن دعاء امللحون١٨ ص: عدة الداعي)١(



١٨٠

   الدعاء على العدو بغري ظلمجيوز يف القنوت ـ ٨ـ مسألة 

  

ات إطالق وال خالف، ويشمله إشكالبال  }الدعاء على العدو ـ جيوز يف القنوت ٨مسألة ـ {

  . الدعاءأدلةات إطالقو القنوت أدلة

وإن تدعو يف الوتر على العدو :  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبوخصوص صحيح ابن سنان، عن

  .)١(شئت مسيتهم

صلى اهللا (رسول اهللا ن إ ـ: ـ إىل أن قال )عليه السالم(عبد اهللا   أيب بن هالل، عنوخرب عبد اهللا

  .)٢(وعشائرهممساء آبائهم أقد قنت ودعا على قوم بأمسائهم و )عليه وآله وسلم

بعض هؤالء جعلت فداك قد عرفت  :)عليه السالم(احلسن   إىل أيببراهيم بن عقبة،إومكاتبة 

قنت عليهم يف صاليت؟ قال أف ـ متعديةجناسة  ه يكون ذافإن بالكالب املمطورة، تشبيه هلمـ املمطورة 

  .)٣(نعم اقنت عليهم يف صالتك: )عليه السالم(

معاوية وعمرو بن العاص يف الصبح فلعن  قنت هإن: )عليه السالم(عن علي وعن عبد اهللا بن معقل، 

  .)٤(صحامأوعور با األأبا موسى وأو

   .)٥(ودعا على مجاعةيف الصبح  قنت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب  إن: وعن الغوايل

  .من الرواياتغريها  إىل

 ،ن اهللا يقتلهأيدعو عليه بن  أولعمرزيد مثال درمهاً من عمرو ال حيق  سرق إذاه فإن }بغري ظلم{

  العبد ليكونأن  :ففي صحيح هشام بن سامل

                                                

  .١ حاب القنوت أبو من١٣ ـ الباب ٩١٢ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٢ حاب القنوت أبو من١٣ ـ الباب ٩١٣ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٣ حاب القنوت أبو من١٣ ـ الباب ٩١٣ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٢ حاب القنوت أبو من١٠ ـ الباب ٣٢٠ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٤(

  .١٠٧ ح٤٣ ص٢ج: عوايل اللئايل )٥(



١٨١

. ع ذكر امسهكما جيوز الدعاء لشخص خاص م  وتسميته

  

   .)١(يدعو حىت يكون ظاملاًفال يزال  مظلوماً

  .يف ذلك يف باب الكالم يف الصالة الكالم أيتوسي

 قال }مع ذكر امسهكما جيوز الدعاء لشخص خاص { كما عرفت يف بعض الروايات }وتسميته{

صلى اهللا عليه (النيب  ألن ،والدعاء على الكفرة واملنافقنيبأمسائهم فيه للمؤمنني جيوز الدعاء : يف الذكرى

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  أنهيعيام، كما روأرين بخآ وعلىعيام أ دعا يف قنوته لقوم ب)وآله وسلم

واشدد واملستضعفني من املؤمنني وعياش بن ربيعة وسلمة بن هشام نج الوليد بن الوليد أاللهم : قال

  .)٣(ذكوانول رعو  على مضر)٢(وطأتك

عن ين عاجز ببدين إرجل  )عليه السالم(قال للصادق  :)عليه السالم(ري العسكري وعن تفس

عليه (فكيف حايل؟ فقال له الصادق عدائكم واللعن عليهم أمن الربائة  إالّ ملكمآنصرتكم ولست 

من ضعف :  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ه، عن جده، عن رسول اهللا  أبي، عن أيبحدثين: )السالم

العرش فكلما   إىلمالك من الثرىمجيع األنا بلغ اهللا صوته ءعداأهل البيت فلعن يف صالته أنا عن نصرت

هذا الذي قد فقالوا اللهم صل على عبدك  ،مث ثنوهساعدوه فلعنوا من يلعنه نا لعنا ءعداألعن هذا الرجل 

جبت دعاءكم ومسعت أ قد : قبل اهللا تعاىل النداء منإذا منه لفعل، فأكثر ولو قدر على ،بذل ما يف وسعه

  .)٤(خياررواح وجعلته عندي من املصطفني األكم وصليت على روحه يف األءندا

                                                

  .١ أبواب الدعاء ح من٥٣ ـ الباب ١١٦٤ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٤ حاب القنوت أبو من١٠ ـ الباب ٣٢٠ ص١ ج: كما يف مستدرك الوسائل)٢(

  .٣٦ س١٨٤ ص: الذكرى)٣(

  .٣ حاب القنوت أبو من١٠ـ الباب  ٣٢٠ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٤(



١٨٢

. ال جيوز الدعاء لطلب احلرام ـ ٩ـ مسألة 

  

 مجاع بل عن املنتهى اإل، كما ذكره غري واحد} ـ ال جيوز الدعاء لطلب احلرام٩مسألة ـ {

  :مورأعليه، ويدل عليه مجلة 

  . املناط فيه يشمل كل دعاء حرامفإن: لة الثامنة من صحيحة هشام بن ساملأدم يف املسما تق: األول

 والدعاء نوع من ،)١(حب حجراً حشر معهأنه لو أحب وأاملرء حيشر مع ما  أن ما ورد من: الثاين

لعرفية على شياء، فيدل ذلك باملالزمة اسوء األأاحلشر مع الباطل واحلرام من  أن ظهار احملبة، ومن املعلومإ

  .حرمة احلب للمحرم والدعاء له

: )عليه السالم( كما يف ج البالغة من قوله ،الراضي بفعل قوم شريك هلم أن ما دل على: الثالث

منا جيمع الناس الرضا والسخطإو)األوىلكذلك كان الدعاء والطلب حراماً ب كان الرضا إذا ف،)٢.  

ربعمائة من قوله  يف حديث األ)عليه السالم(ء، عن علي ما رواه الوسائل يف كتاب الدعا: الرابع

  . ظاهر يف احلرمةيه فإن ،)٣(ل ما ال حيلأال تسيا صاحب الدعاء  :)عليه السالم(

، خصوصاً مثل الدعاء إشكالبال الدعاء يف طلب احلرام من املنكرات عند املتشرعة  إن: اخلامس

شدها أنا واللواط، ورؤية املتشرعة ذلك من املنكرات بل من منكر شديد القبح كالز أو مام،إ أو على نيب

  حوال دليل على تلقيه يداً يف بعض األ

                                                

  . باب احلب يف اهللا والبغض يف اهللا٢٣٦ ص٦٦وج... حبهم  باب ثواب ٧٣ ص٢٧ ج: راجع البحار)١(

  .٤٥٩ ص: ج البالغة)٢(

  .١٠ حاب الدعاء أبو من٣١ ـ الباب ١١٢٩ ص٤ ج: الوسائل)٣(



١٨٣

، ومنه ي عند من يقول حبرمة التجرأنه جتٍرب أيضاًلذلك زمان صاحب الشرع، ورمبا يستدل   إىلبيد

  .ظاهر الوجهري  غ)١(نه اعترف غري واحد بعدم العثور على مستندهأباملستمسك ما ذكره  أن يعلم

 وال يدميف كالم اآللدخوله الصالة،  لبطالن كان موجباًلطلب احلرام حراماً  كان الدعاء إذا نهإ مث

  . على البطالن به عمداًمجاعاللثام اإل عن كشف كيالدعاء، ولذا كان احملاستثناء يشمله 

  

                                                

  .٥٠٦ ص٦ ج: املستمسك)١(



١٨٤

أطولكم  ):صلى اهللا عليه وآله( فعن رسول اهللا،  يف صالة الوتريستحب إطالة القنوت خصوصاً ـ ١٠ـ مسألة 

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(يف بعض الروايات قال و  ،قنوتا يف دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة يف املوقف

أطولكم قنوتا يف الوتر يف دار الدنيا  

  

عبد   أيببصري، عن  أيب}القنوت خصوصا يف صالة الوتر، فعنطالة إا ـ يستحب ١٠مسألة ـ {

صلى اهللا عليه (رسول اهللا {عن ، )رمحه اهللا (ذر  أيبعن، )عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم(اهللا 

 ويف بعض ،)١(طولكم راحة يوم القيامة يف املوقفأقنوتا يف دار الدنيا طولكم أ{:  قال})وآله

تا يف الوتر يف دار طولكم قنوأ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال { املروية عن الفقيه }الروايات

  . احلديث)٢(}الدنيا

فأي :  قلت: قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( يف حديث يف وصية النيب )رمحه اهللا(ذر   أيبوعن

  .)٣(طول القنوت: الصالة أفضل؟ قال

فضل الصالة ما طال أ: )عليهم السالم(طالة القنوت، فقد ورد عنهم إوعن الذكرى يستحب 

  .)٤(قنوا

  .غريها  إىل.)٥(الذكر والقنوتوا أكثر: زيد  أيبوايةويف ر

                                                

  .٢ حب القنوتا أبو من٢٢ ـ الباب ٩١٩ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .١ حاب القنوت أبو من٢٢ ـ الباب ٩١٨ ص٤ ج: كما يف نسخة الوسائل)٢(

  .٤٥٧ حمرم ٤ جملس ٥٥١ ص: أمايل الطوسي)٣(

  .٢ س١٨٥ ص: الذكرى)٤(

  .نذا باب معىن حروف األ٤٠ ص:خبار معاين األ)٥(



١٨٥

.القراءةإطالة الدعاء يف الصالة أفضل من إطالة  أن خباريظهر من بعض األو

  

 ففي صحيح معاوية }القراءةطالة إفضل من أطالة الدعاء يف الصالة إ أن خبارويظهر من بعض األ{

هذا القرآن الصالة يف ساعة واحدة فتال ني افتتحا  رجل:)عليه السالم(عبد اهللا  أليب بن عمار، قلت

 مث انصرفا يف ساعة واحدة ، من تالوتهأكثره ؤفكان دعا أكثرا ذ ودعاء ه، من دعائهأكثرفكانت تالوته 

ن أوكال حسن  أن  قد علمتإين: فقلت  كل حسن،كل فيه فضل: )عليه السالم(فضل؟ فقال أيهما أ

  قالَ ربكُم ادعوينو﴿: لما مسعت قول اهللا عز وجأفضل،  أالدعاء: )معليه السال(فقال كال فيه فضل؟ 

لَكُم ِجبتيتن إ أَسِعباد نونَ عكِْبرتسي الَّذين داِخرين منهلُونَ جخديهي واهللا العبادة، هي واهللا )١(﴾ س 

شدهن، هي أليست هي أ ، واهللا العبادة هي، هي واهللا العبادة،هي العبادةليست أ ،فضلأفضل، هي واهللا أ

  .)٢(شدهنأشدهن، هي واهللا أواهللا 

ة القرآن ءخبالف قراكثرياً من الناس ليسوا مستعدين للخضوع للدعاء  أن شدأوجه كونه : أقول

ا ليس فيه خضوعفإ.  

قنوت مكان إمكان دعاء بال قنوت، وبني هذه الرواية وبني القنوت عموم من وجه إل أن مث ال خيفى

  .بال دعاء

                                                

  .٦٠اآلية :  سورة غافر)١(

  .١ حاب التعقيب أبو من٦ ـ الباب ١٠٢٠ ص٤ ج: الوسائل)٢(



١٨٦

رفع اليدين حال التكبري ووضعهما مثّ رفعهما حيال الوجه و  ،يستحب التكبري قبل القنوت ـ ١١ـ مسألة 

   باطنهما حنو السماء وظاهرمها حنو األرضوبسطهما جاعالً

  

  : كما هو املشهور، ويدل عليه مجلة من الروايات} ـ يستحب التكبري قبل القنوت١١مسألة ـ {

تكبرية يف اليوم والليلة مخس وتسعون : )عليه السالم(مري املؤمنني أقال :  قالباح املزينفعن املص

  .)١(للصلوات منها تكبرية القنوت

التكبري يف صالة الفرض اخلمس :  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبوصحيح معاوية بن عمار، عن

  .)٢(وتسعون تكبرية منها تكبريات القنوت مخسمخس الصلوات 

  .غريها من الروايات  إىل،)٣(ومخس تكبريات يف القنوت يف مخس صلوات :ويف رواية ابن املغرية

 كما نص بذلك يف الروايات، ،ما التكبري بعد القنوت فهو للركوعأ ،هذا قبل القنوت أن وال خيفى

  .حالة  إىلينتقل من حالة أن رادأما دل على استحباب التكبري ملن   إىلهذا باالضافة

تتميم للتكبري  ألنه }ووضعهما{ اإلحرام تكبرية ث كما تقدم يف مبح}ورفع اليدين حال التكبري{

:  قال يف املستند}رضحنو األ باطنهما حنو السماء وظاهرمها جاعالًوبسطهما حيال الوجه مث رفعهما {

  ، بل يف الذكرىلفتوى العلماء

                                                

  .٣اإلحرام حاب تكبرية  أبو من٥ ـ الباب ٧٢٠ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .١اإلحرام حاب تكبرية  أبو من٥ ـ الباب ٧١٩ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٢اإلحرام حاب تكبرية  أبو من٥ ـ الباب ٧١٩ ص٤ ج: الوسائل)٣(



١٨٧

  .)١(مجاعصحاب مشعرة بدعوى اإلاأل  إىلنسبته 

  :خبارمجلة من األيدل احلكم املذكور : أقول

ضرورة شديدة  كانت إذا: )عليه السالم(له عن القنوت؟ فكتب أسأمثل مكاتبة الفقيه املتقدمة، 

  .)٢( وقل ثالث مرات بسم اهللا الرمحن الرحيم،فال ترفع اليدين

رفعك : ن؟ فقالقنت وخلفي خمالفوأ أن اف أخ:)عليه السالم(عبد اهللا  أليب وخرب الساباطي، قلت

  .)٣(نك تركعأ يعىن رفعهما كييديك جيز

شئت حتت ثوبك وإن حيال وجهك، وترفع يديك : )عليه السالم(وخرب ابن سنان، عن الصادق 

  .)٤(وتتلقى ببطوما السماء

الوتر بعد الركوع يف قنوت :  قال أنه،)عليهما السالم(سالم، عن جعفر بن حممد وعن دعائم اإل

  .)٥(وترفع باطنهما دون وجهك وتدعووتبسطهما ة وترفع يديك يف الثالث

 وأيب )عليه السالم(جعفر   أيبومحران، عنيف املزمل، عن زرارة وحممد بن مسلم وعن جممع البيان 

  .)٦(هنا رفع اليدين يف الصالةالتبتل  إن: )عليه السالم(عبد اهللا 

  .)٧(ليهإوتضرعك اهللا   إىلهو رفع يديك: بصري قال  أيبويف رواية

                                                

  .٢٥ س٣٨٨ ص١ ج: املستند)١(

  .٣ح اب القنوت أبو من١٢ ـ الباب ٩١٢ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٢ حاب القنوت أبو من١٢ ـ الباب ٩١٢ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٣٢ س١٩٣ ص: املعترب)٤(

  ... يف ذكر الوتر٢٠٥ ص٢ ج: دعائم اإلسالم)٥(

  .١١ ـ اآلية ٣٧٩ ص١٠ ج: جممع البيان)٦(

  . املصدر)٧(



١٨٨

تنصب يدك اليسرى وتعد : )عليه السالم(يعفور يف قنوت الوتر؟ قال   أيببل ورواية ابن

  . هذه الروايات تدل على جمموع ما ذكره املصنف وغريهفإن .)١(باليمىن

بذلك ال راد حصول االستحباب أ يرفع يديه حيال صدره فكأنه  أنهمن) رمحه اهللا (ما عن املفيد ماأ

  .»شئت حتت ثوبكوإن «: ينه، ويدل عليه ما تقدم يف خرب ابن سنانتع

وجهه غري ن  إذ ذلك غالباً يكون حيال الصدر، وكذلك يدل عليه خرب الدعائم، فقول املستمسكإ

  .ظاهر حمل نظر

املتصلة، وتأييد والسرية القطعية تصريح خرب الدعائم  فقد عرفت ،السماء  إىلما كون باطنهماأ

 يف يصحاب مما يكفاأل  إىلذلكنسبة املعترب والذكرى   إىلضافةباإل ،عاء املطلقة للمقامروايات الد

  .يكن دليل غريهالتسامح لو مل 

 يف )عليه السالم(قوله   إىلضافةهذا باإل، أيضاًغري ظاهر حمل نظر  ووجهه :)٢(فقول املستمسك

 )٣(ه اجلملة يف عباريت التهذيب وعدم وجود هذ.»السماء  إىلوتتلقى بباطنهما«: رواية ابن سنان

  . ال يضر بعد وجودها يف املعترب)٤(والفقيه

ريد حصره أ إن: السماء، قال الفقيه اهلمداين  إىل يكون ظاهر اليدين أنهاملعترب نقل عن بعضن إ مث

  صحاب وما ففيه ما ال خيفى بعد خمالفته لفتوى األ،بذلك

                                                

  .١ حاب القنوت أبو من١١ ـ الباب ٩١١ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٥٠٧ ص٦ ج: املستمسك)٢(

  .٢٧٢ ح يف كيفية الصالة٨ ـ الباب ١٣١ ص٢ ج:يب التهذ)٣(

  .٦ ح يف دعاء قنوت الوتر٧٢ ـ الباب ٣٠٩ ص١ ج: الفقيه)٤(



١٨٩

  .)١(إشكال ال خيلو عن أيضاًريد جوازه فهو أوإن ـ  :قال أن ىلـ إ استقر عليه سرية املتشرعة 

 بضميمة ما .القنوت دعاء كما تقدم أن يستدل عليه مبا دل على أن راد جوازه، وميكنألعله : أقول

  .ورد يف الدعاء

لت اهللا أ سإذا:  كان يقول أنه)عليه السالم(ه  أبي، عن)عليه السالم(البختري، عن جعفر   أيبفعن

  .)٢(كبصعإ دعوت فبإذا و،ظهر كفيكب تعوذت فإذا و،فيككله ببطن أفاس

 التبتل:  قال،)عليه السالم(يه  أخكما يف خرب علي بن جعفر، عنالتبتل كذلك،  أن ومبا ورد من

التبتل رفع  أن ضميمة ما تقدم روايته عن جممع البيان من ب.)٣( دعوتإذاتقلب كفيك يف الدعاء أن 

  .ر منه مشروعية ذلك يف الصالةرمبا يظهاليدين يف الصالة، 

دعو يف أنا أيب رجل و مر:  يقول)عليه السالم(مسعت أبا عبد اهللا : كخرب حممد بن مسلم قال

اهللا تبارك وتعاىل حقا على هذه كحقه ن إ  يا عبد اهللا:فقلت ،يا عبد اهللا بيمينك: صاليت بيسارى؟ فقال

 فإن . ـ احلديث)٤( والرهبة تظهر ظهرمها،االرغبة تبسط يديك وتظهر باطنهم: وقال، على هذه

موجودة يف الوسائل يف  املذكورة حاديث واأل،ذلك يف الصالة ويف غري الصالة أن السياق تدل علىقرينة 

  . فراجع،اب الدعاء أبوالباب الثالث من

                                                

  .٦ س٣٩٢، صكتاب الصالة:  مصباح الفقيه)١(

  .٩ حاب الدعاء أبو من١٣ ـ الباب ١١٠٣ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٦ حاب الدعاء أبو من١٣ ـ الباب ١١٠٢ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .١ حاب الدعاء أبو من١٣ ـ الباب ١١٠١ ص٤ ج: الوسائل)٤(



١٩٠

  جياوز ما الرأس أن  ويكره،كفيه  إىليكون نظرهن أو ،اإلامني إالّ بعصايكونا منضمتني مضموميت األن أو

  

قال يف الذكرى يف مقام تعداد املستحبات  }امنياإل إالّ بعصا األيتميكونا منضمتني مضمووإن {

  .)١(دريسأ  أيب قاله،بعصاام عن األ وتفريق اإل:يف القنوت

 مثله يف احلكم يبع كلها، ويكفصالقال تفريق األ الإمرين، ووهذا الكالم يدل على كال األ: أقول

  .ستحباب للتسامحباال

ذلك يف  يويكفصحاب األ  إىلبل املنسوبكما هو املشهور،  }كفيه  إىليكون نظرهن أو{

  .االستحباب للتسامح

السماء، وثانيهما عن   إىلحدمها عن النظرأ يبني اخلريين الناهوقيل للجمع : قال يف املستند

  .)٢(التغميض فيها

لكنه غري : شيء ثالث، ولذا قال يف املستمسك  إىلمكان النظر إل،يف داللة اخلربين نظر: أقول

  .)٣(ظاهر

عليه (شد كراهة، ففي الرضوي قال أ يف الفريضة  أنهوالظاهر }جياوز ما الرأس أن ويكره{

حىت جتاوز ما رأسك، وال بأس بذلك يف النافلة وال ترفع يديك يف الدعاء يف املكتوبة : )السالم

  .)٤(والوتر

  .)٥(جتاوز ما رأسكبالدعاء يف املكتوبة وال ترفع يديك : صريب  أيبويف رواية

                                                

  .٢٤ س١٨٤ ص: الذكرى)١(

  . ـ السطر ما قبل األخري٣٨٨ ص١ ج: املستند)٢(

  .٥٠٨ ص٦ ج: املستمسك)٣(

  .١٠ س٧ ص: فقه الرضا)٤(

  .٤ حاب القنوت أبومن ١٢ ـ الباب ٩١٢ ص٤ ج: الوسائل)٥(



١٩١

. مير ما على وجهه وصدره عند الوضع أن وكذا يكره

  

 عن محكيخالفا لل ، على املشهور}مير ما على وجهه وصدره عند الوضع أن وكذا يكره{

  .حليته وصدرهميسح وجهه بيديه عند ردمها وميرمها على  أن فىت باستحبابأاجلعفي حيث 

له عن القنوت أيس )عجل اهللا فرجه(فهو مكاتبة احلمريي، عن صاحب الزمان ما مستند املشهور أ

اهللا جل جالله  أن يللحديث الذي رو ،على وجهه وصدرهيرد يديه  أن  فرغ من دعائهإذايف الفريضة 

 عمل يف  أنهنا ذكرأصحاب  بعضفإنم ال جيوز، أ ،من رمحتهمها  عبد صفرا، بل ميألييرد يد أن جل منأ

 ،والوجه غري جائز يف الفرائضمن القنوت على الرأس رد اليدين  :)عليه السالم(جاب أف ،الصالة

. معـ يرد بطن راحتيه على  أن رجع يده يف قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء إذاوالذي عليه العمل فيه 

 وهو يف نوافل النهار والليل دون ،صحيحواخلرب ، صدره تلقاه ركبتيه على متهل ويكرب ويركع  ـخ ل

  .)١(فضلأ والعمل به فيها ،الفرائض

حىت يف  لكن السرية جارية على عدم املسح ،والنوافلبالفرائض على هذا فالكراهة خاصة : أقول

  .النوافل

مام أ لكثرة نوافلهم ، لو كان لبان أنهاملسح، مع )عليهم السالم(ئمة األ أو  مل ينقل عن الرسولنهإ مث

 يدعاء، يقتضالقنوت  أن الدعاء، بضميمةروايات  إطالقطلق املصنف الكراهة، لكن أهلذا ولعله الناس، 

  .فيما خرج الذي هو الفرض إالّ استحباب املسح

  اهللا  إىلبرز عبد يدهأما :  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبالقداح، عن  أيبفعن

                                                

  .١ حالقنوتاب  أبو من٦ ـ الباب ٣١٨ ص٥ ج: الشيعةأحاديث جامع )١(



١٩٢

ما يشاء، حىت جيعل فيها من فضل رمحته  ،يردها صفراً أن اهللا عز وجلاستحىي  إالّ العزيز اجلبار 

  . وحنوها غريها من الروايات.)١(حدكم فال يرد يده حىت ميسح على وجهه ورأسهأ دعا إذاف

  

                                                

  .يب لهج است أن من دعا ـ باب٤٧١ ص٢ ج: الكايف)١(



١٩٣

  ية تفا أو أخسواء كانت الصالة جهرية  يستحب اجلهر بالقنوت ـ ١٢ـ مسألة 

  

 شهرة عظيمة، وذلك لصحيحة  كما هو املشهور}يستحب اجلهر بالقنوت ـ ١٢مسألة ـ {

  .)١(القنوت كله جهار: )عليه السالم( جعفر  أبوزرارة، قال

يف ة ء فلما فرغ من قرا،الفجر )عليه السالم(عبد اهللا   أيبت خلفيصل: السماك قال  أيبوعن ابن

خرة الدنيا واآلوعافنا واعف عنا يف اللهم اغفر لنا وارمحنا :  وقالأ مما كان يقرجهر بصوته حنواًالثانية 

  .)٢(نك على كل شيء قديرإ

 فقنت : يف الفجر، قال)عليه السالم(مري املؤمنني أويدل عليه رواية الكاهلي، حيث مسع قنوت 

  .ر الدعاءخآ إىل .)٣(نا نستعينكإاللهم :  بنا فقال)عليه السالم(

جلعفي والسيد واحللي  عن امحكي لل على املشهور خالفاً}يةتفاخإ أو سواء كانت الصالة جهرية{

عليه (لذلك بقوله  واستدلوا ،بالقنوتخيفت تية خفااإلنه تابع للفريضة، ففي أحيث قالوا بوالقواعد، 

  .)٤(صالة النهار عجماء إن: )السالم

  . فال يصادم صحيح زرارة،القراءةاملنصرف من هذا احلديث  إن: وفيه

  . استحباب اجلهرفال ينايفالتخيري على اجلواز  إذ ،اما روايات التخيري فهي ال تنايف استحباب اجلهر

 عن الرجل هل يصلح له )عليه السالم(با احلسن املاضي ألت أس: ففي صحيحة علي بن يقطني قال

  جيهر بالتشهد والقول يف الركوع والسجود والقنوت؟ قال أن 

                                                

  .١ حاب القنوت أبو من٢١ ـ الباب ٩١٨ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٢ حاب القنوت أبو من٢١ ـ الباب ٩١٨ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٣ حاب القنوت أبو من٦ ـ الباب ٣١٨ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٣(

  . ٣ حاب القراءة يف الصالة أبو من٢١ ـ الباب ٢٨١ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٤(



١٩٤

.  صوتهاإلمام مل يسمع إذا مأموماً أو  بل،منفرداً أو وسواء كان إماماً

  

  .)١(شاء مل جيهروإن شاء جهر  إن: )عليه السالم(

جيهر بالتشهد والقول  أن ، عن الرجل)عليه السالم(ي موسى  أخلتأس: وخرب علي بن جعفر قال

  .)٢(شاء مل جيهروإن شاء جهر  إن: يف الركوع والسجود والقنوت؟ فقال

 كيلكن احمل } صوتهاإلمام مل يسمع إذامأموماً  أو بل{ طالق لإل}منفرداً أو ماماًإوسواء كان {

 أن مام لإليينبغ: )عليه السالم(بصري، عن الصادق   أيبخفات له مطلقا، خلربعن املشهور استحباب اإل

 وهذا اخلرب ال ،)٣(يسمعه شيئا مما يقول أن اإلمامملن خلف  يينبغ وال ،يسمع من خلفه كلما يقول

  .نوت من حيث هويعارض الصحيحة السابقة املسوقة حلكم الق

صمم  أو لوجود الضوضاء أو  لبعده عنهاإلمام مل يسمع إذاما احتمال استحباب اجلهر للمأموم أ

 فاملتبادر ،ليه مطلقاإخفات بالنسبة ، فهو خالف املنصرف من النص الذي هو تشريع اإلأشبهما  أو اإلمام

  .قرب هو األممأمو استحباب السر للإطالقرادته للسراء، وعليه فإبصري   أيبمن خرب

  

                                                

  .١ حاب القنوت أبو من٢١ ـ الباب ٩١٧ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٢ حاب القنوت أبو من٢١ ـ الباب ٩١٨ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٣ حاب صالة اجلماعة أبو من٥٢ ـ الباب ٤٥١ ص٥ ج: الوسائل)٣(



١٩٥

 بل وال لكن ال تبطل الصالة بتركه سهواً  ،صالة خاصة وجب أو  نذر القنوت يف كل صالةإذا ـ ١٣ـ مسألة 

.  على األقوىأيضاً بتركه عمداً

  

يف قسم من الصلوات  أو }صالة خاصة أو ،يف كل صالة نذر القنوت إذا ـ ١٣مسألة ـ {

للبطالن بعد كوا ال وجه  إذ } تبطل الصالة بتركه سهواًلكن ال{ النذر أدلةات طالق إل}وجب{

  .مطابقة للمأمور به

النذر ليس مشرعاً يوجب تضييق  أن  منأيت ملا تقدم وي}قوى على األأيضاًبل وال بتركه عمداً {

وتكون ات طالقاإلفيشملها ما صالته أ ترك عصى بتركه ووجبت عليه الكفارة، إذامر، فدائرة األ

  .صحيحة

  



١٩٦

تذكر بعد الدخول وإن  ، بهأتىحد الركوع قام و  إىل تذكر قبل الوصولفإن  لو نسي القنوت ـ ١٤ـ سألة م

  .يف الركوع قضاه بعد الرفع منه

  

راد، أن إ } بهأتىحد الركوع قام و  إىل تذكر قبل الوصولفإن القنوت ي ـ لو نس١٤مسألة ـ {

راد تركه أ إذا بالنسيان، بل هو كذلك صاًا ليس خاحلكم أن منه يعلمو ، القنوت مستحب واحملل باقفإن

 ضافةباإلراد، ويدل على حكم النسيان، أن إ به أيتباقيا يدام احملل  ه مافإنعمداً، لكنه استثىن وقصد فعله 

غري  أو  عن الرجل ينسى القنوت يف الوتر:)عليه السالم(عبد اهللا   أيبعن موثق عمار، :القاعدة إىل

يضع يديه  أن الركوع قبل  إىلهوىأذكره وقد  إن: وقال، ليس عليه شيء: )السالمعليه (الوتر؟ قال 

فليمض يف صالته وليس عليه وضع يديه على الركبتني وإن  ، وليقنت مث لريكععلى الركبتني فريجع قائماً

  .)١(شيء

 الفرع فيه ويف وال خالف إشكال بال }تذكر بعد الدخول يف الركوع قضاه بعد الرفع منهوإن {

  :ه مجلة من الرواياتي ويدل عل.السابق

 عن الرجل ينسى القنوت حىت )عليه السالم(با جعفر ألنا أ س:كصحيح زرارة وحممد بن مسلم

  .)٢(شيء عليه مل يذكر فال فإن ،يقنت بعد الركوع: )عليه السالم(يركع؟ قال 

 مل يقنت حىت ركع؟  أنه الرجل ذكر:)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت: وما رواه عبيد بن زرارة قال

  .غريمها  إىل.)٣( رفع رأسهإذايقنت  :فقال: قال

                                                

  .٢ حاب القنوت أبو من١٥ ـ الباب ٩١٤ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .١ حاب القنوت أبو من١٨ ـ الباب ٩١٦ ص٤ ج:سائل الو)٢(

  .٣ حاب القنوت أبو من١٨ ـ الباب ٩١٦ ص٤ ج: الوسائل)٣(



١٩٧

تذكر بعد الدخول وإن  ، ترك العود إليهحوطكان األوإن  ،وكذا لو تذكر بعد اهلوي للسجود قبل وضع اجلبهة

  طالت املدةوإن بعد الصالة قضاه بعد الصالة  أو يف السجود

  

ففي صحيح حممول على اجلواز، بعد الرفع  الروايات من عدم القنوت ما يف بعض أن ومنه يعلم

  .)١(ال: )عليه السالم(يقنت؟ قال ألته عن الرجل ينسى القنوت حىت يركع أس: معاوية بن عمار قال

 القنوت يلته عن رجل نسأس:  قال)عليه السالم(يه  أخ، عن)عليه السالم(وخرب علي بن جعفر 

  .)٢(متت صالته وال شيء عليه :حىت ركع ما حاله؟ قال

 بل يشمله صحيح الفاضلني، ،احملل باق ألن } للسجود قبل وضع اجلبهةيوكذا لو تذكر بعد اهلو{

  .شامل هلذا احلال يقنت بعد الركوع: )عليه السالم( قوله فإن

ل ص الحتمال انصراف حالة القيام، عن الصحيح وغريه فاأل}ليهإ ترك العود حوطكان األوإن {

االحتياط ال قوة فيه فما ذكره مر جديد وهو مشكوك فيه، لكن هذا أالقضاء ب إذ عدم القضاء له حينئذ،

  . هو املعنيوالًأ

 ويدل عليه }طالت املدةوإن بعد الصالة قضاه بعد الصالة  أو جودستذكر بعد الدخول يف الوإن {

  :مجلة من الروايات

فذكر وهو يف بعض الطريق؟  نسى القنوت ل رج:)عليه السالم(جعفر  أليب كصحيح زرارة، قلت

  .)٣( مث ليقلهةليستقبل القبل: )عليه السالم(فقال 

                                                

  .٤ حاب القنوت أبو من١٨ ـ الباب ٩١٦ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٦ حاب القنوت أبو من١٨ ـ الباب ٩١٦ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .١ حاب القنوت أبو من١٦ ـ الباب ٩١٥ ص٤ ج: الوسائل)٣(



١٩٨

.بعد الركوع فال قضاء أو  يف حملهتركه عمداًوإن جالسا مستقبال 

  

ذكرته بعد ما وإن نسيت القنوت حىت تركع فاقنت بعد رفعك من الركوع، وإن : والرضوي

  .)١( يف طريقك فاستقبل القبلة واقنتينت متشأذكرت ووإن  سجدت فاقنت بعد التسليم،

 : سها يف القنوتإذا يف الرجل )عليه السالم(عبد اهللا   أيبذكر عندمسعت ي:  بصري قال أبووما رواه

قنت بعد ما ينصرف وهو جالس)٢(.  

لطريق؟ يف بعض ا رجل نسى القنوت فذكره وهو )عليه السالم(جعفر  أليب قلت: وعن زرارة قال

صلى اهللا عليه (يرغب عن سنة رسول اهللا  أن كره للرجل ألإين:  مث قال،ليستقبل القبلة مث ليقله: فقال

  .غريها  إىل.)٣(يدعها أو )وآله وسلم

 مل يكن إذامنا هو إاجللوس  أن  لصحيح زرارة، لكن الظاهر}مستقبالً{بصري   أيب لصحيح}جالساً{

 املستحبات ال يقيد أدلة ألن ،ال فكيف ما ميكنإمكن، وأن إ مستقبالًيق داه يف الطرأال إيف الطريق و

ان يف الطريق، ك إذا خبالف ما ،مكان العريفالظاهر استحباب رفع اليد مع اإل أن كما ،مطلقها مبقيدها

مرين لظاهر ما يدل على ما ميكن معه كال األ  إىلخريهأوىل من تأوالتعجيل فيه بدون االستقبال والرفع 

بدل  ألنه وىلأاالختيارية من الطهارة والستر وحنومها مكن من شرائط القنوت أ وكلما ،تيانه يف الطريقإ

 ألنه  الظاهر الثاين،بعدها أو  به هناكأيترى فهل ي أخحكام املبدل منه، ولو تذكره يف صالةأ فيه أيتفي

  .زيادة فيها مل يدل الدليل عليه

  .العدمصل عليه فاأل لعدم الدليل }لركوع فال قضاءبعد ا أو تركه عمداً يف حملهوإن {

                                                

  .١٦ س١٠ ص: فقه الرضا)١(

  .٢ حاب القنوت أبو من١٦ ـ الباب ٩١٥ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .١ حاب القنوت أبو من١٦ ـ الباب ٩١٥ ص٤ ج: الوسائل)٣(



١٩٩

الدليل، وما دل على  طالق، إل به ولو بعداًأتىتذكره بعد الصالة،  أن  تركه بعدإذا  أنهنعم ال يبعد

  .قوله يف نفس مكان التذكر ال يقيد مطلقه

  



٢٠٠

كانت  أو  الصالة من جلوس كانتإذا إالّ  ،األقوى اشتراط القيام يف القنوت مع التمكن منه ـ ١٥ـ مسألة 

.تياراًخإ نافلة حيث جيوز اجللوس يف أثنائها كما جيوز يف ابتدائها

  

لظهور الروايات قوال وعمال  }اشتراط القيام يف القنوت مع التمكن منهقوى األ ـ ١٥مسألة ـ {

  . فراجع،يف ذلك، وقد تقدم الكالم فيه يف مبحث القيام

  . جالساًالقراءة بأيت به كما يأيته يفإنملرض وحنوه،  } كانت الصالة من جلوسإذاال إ{

ال اضطرار على اجللوس، فيشمله دليل  ألنه ،حال القنوت قدر على القيام إذانعم يشكل اجللوس 

  .وجوب القيام حالة القنوت، ومما ذكر يعرف القنوت حالة االستلقاء وحنوه

ات طالق وذلك إل}تياراًخا  يف ابتدائها كما جيوز،ثنائهاأيف و كانت نافلة حيث جيوز اجللوس أ{

النافلة املنذورة حاهلا حال  أن املعادة حاهلا حال الواجبة، كما والصالة ،جالساً جواز صالة النافلة أدلة

  .صلها، كما ذكر وجه ذلك يف بعض مباحث الكتابأ

  



٢٠١

ر كثري منها يف تضاعيف ما يف أمور قد م إالّ  صالة املرأة كالرجل يف الواجبات واملستحبات ـ ١٦ـ مسألة 

  . يستحب هلا الزينة حال الصالة باحللي واخلضاب أنه ومجلتها،قدمنا من املسائل

  

 واملكروهات واحملرمات } ـ صالة املرأة كالرجل يف الواجبات واملستحبات١٦مسألة ـ {

   .ما يباح له يف الصالة يباح هلا أي ،واملباحات

  .كة يف التكليف، فيما مل خيرج بالدليل املشارأدلة، ودلة األطالقوذلك إل

نه أ{مجلة منها  أو } ومجلتها،مور قد مر كثري منها يف تضاعيف ما قدمنا من املسائلأال يف إ{

  : ويدل عليه مجلة من النصوص، كما هو املشهور}يستحب هلا الزينة حال الصالة باحللي واخلضاب

صلى اهللا (قال رسول اهللا :  يقول)عليه السالم(مسعت جعفر بن حممد : نصاري قالمرمي األ  أيبفعن

  .)١(عناقهن سرياًأك ال يصلني عطال ولو يعلقن يف ءيا علي مر نسا: )عليه وآله

ال : )عليه السالم(، قال علي )عليه السالم(ه  أبي، عن)عليه السالم( عن الصادق ،وعن غياث

  .)٢( املرأة عطاليتصل

 بال يتصل أن للمرأةيكره  أن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( روينا عن رسول اهللا: وعن الدعائم

 ،دناه خرص فما فوقهأ ي،من احللوعليها  إالّ  املرأةيال تصل: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقال . يحل

  .غريها  إىل.)٣( مل تكن خمتضبة فلتمس مواضع احلناء باخللوقفإنوهي خمتضبة،  إالّ يوال تصل

                                                

  .١ حاب لباس املصلي أبو من٢٨ ـ الباب ٣٥٦ ص٤ ج: الشيعةأحاديث جامع )١(

  .٢ حاب لباس املصلي أبو من٢٨ ـ الباب ٣٥٧ ص٤ ج: الشيعةأحاديث جامع )٢(

  . يف ذكر اللباس يف الصالة١٧٧ ص١ ج: دعائم اإلسالم)٣(



٢٠٢

 ووضع يديها ،أيضاًصدرها بيديها حاله   إىل وضم ثدييها، واجلمع بني قدميها حال القيام،الواإلخفات يف األقو

  مثّ،ةجتلس معتدلن أو ، بالقعود للسجودأتبدن أووراء ال  إىلهال ترد ركبتيها حالن أو ،على فخذيها حال الركوع

  تسجد

  

حكام املالبس استحباب أم يف  للمناط وحنوه، بل تقدأيضاًاحلكم يشمل الثوب اجلديد  أن والظاهر

  . ال يبعد ذلك للمناط،احلكم التزيني يف الوجه وغريهذلك للرجال والنساء، وهل يشمل 

يكون  أن قيامها وقعودها يستحب أن  كما،التستر  إىلنسبأ ألنه ه لعل}قوالخفات يف األواإل{

فتوى دل على ذلك  أو  ولعل املصنف وجد نصاً،مل يكن هناك رجلوإن التستر،   إىلنسبأحبيث هو 

  .ولو من باب التسامح

 إىل  هذا وما بعده مذكور يف مضمرة زرارة، ورواه العلل مسنداً}واجلمع بني قدميها حال القيام{

  . ولذا ال نكرر ذكره،، وقد تقدم الكالم حول ذلك)عليه السالم(جعفر  أيب

مل وإن  أيضاًالصبية   إىلحلكم وال يبعد انسحاب ا}أيضاًصدرها بيديها حاله   إىلوضم ثدييها{

  . الذي هو عورة من عورات املرأةيجل التدريب على تستر الثد كاعب، ولعل ذلك ألييكن هلا ثد

ال ترد ركبتيها ن أو{عجيزا فترتفع  كثرياً فال تطأطأ }ووضع يديها على فخذيها حال الركوع{

منا يستفاد من عدم احننائها كثريا إو ،صنيللرجل، هذا ليس مبوجود يف النكما يستحب  }الوراء  إىلهحال

جتلس ن أو{سقاط اإلكما يستحب للرجل ، جسدهاتسقط أن  إالّ }للسجود بالقعود أتبدن أو{

   كما يف النص}مث تسجد، ةمعتدل



٢٠٣

تنسل انسالال ن أو ، وتفترش ذراعيها،تلتصق باألرض بال جتافن أو ،ها حال السجودءجتتمع وتضم أعضان أو

 جلست رافعة ركبتيها إذاجتلس على أليتيها ن أو ، لئال تبدو عجيزا،تنهض بتأن وتدريج عدالً أي ،لقيام أرادت اإذا

.ضامة هلما

  

ليس كما جيلس الرجلليتيها أ جلست فعلى إذاف)ها حال السجودءجتتمع وتضم أعضان أو{ )١{ 

رض جسمها عن األ  وبدون ابتعاد}بال جتافرض تلتصق باألن أو{و كما يتخوى الرجل ختبال 

بتأن وتدريج عدال تنهض  أي ،رادت القيامأ إذاتنسل انسالال ن أو{رض  على األ}ذراعيهاوتفترش {

جتلس ن أو{ ذلك تدريب على التستر فإنها، انسان يرإمل يكن حال صالا وإن  }لئال تبدو عجيزا

  .مع املناسبة للتستراجل  إىلأقربه فإن }ها ضامة هلماي جلست رافعة ركبتإذاليتيها أعلى 

  

                                                

  .٤ حاب أفعال الصالة أبو من١ ـ الباب ٦٧٦ ص٤ ج: الوسائل)١(



٢٠٤

.الصبية كاملرأةو  صالة الصيب كالرجل ـ ١٧ـ مسألة 

  

ليهما إ لظهور انسحاب احلكم منهما } ـ صالة الصيب كالرجل والصبية كاملرأة١٧مسألة ـ {

منا إ و،دلة األطالق، إلأقربحلاقه بالرجل إنه طبيعة ثالثة ـ فأقيل بن إ ما اخلنثى املشكل ـأ، عرفاً

  .نها املرأة، وهي ليست امرأةاخلارج م

  



٢٠٥

 ،ال بأس بإعادته مجلةو ،قد مر يف املسائل املتقدمة متفرقة حكم النظر واليدين حال الصالة ـ ١٨ـ مسألة 

طرف   إىل وحال السجود، وحال الركوع بني القدمني،يكون على موضع السجود أن فشغل النظر حال القيام

 وحال الركوع على ، ويضعهما على الفخذين،يدان فريسلهما حال القيام الوأما ،حجره  إىل وحال اجللوس،األنف

 وحال ، منضمة حذاء األذنني،بعهماأصا وحال السجود على األرض مبسوطتني مستقبال ب،بعصاالركبتني مفرجة األ

  اجللوس على

  

ر وقد م }حال الصالة ـ قد مر يف املسائل املتقدمة متفرقة حكم النظر واليدين ١٨مسألة ـ {

  إىل بالنسبة}فشغل النظر حال القيام{تباعاً  ليعلم احلكم }عادته مجلةإس بأوال ب{وجه كل ذلك 

  .البصري يف النور

 خضوع، وحيتمل عدم  أنهفيحتمل انسحاب احلكم من جهة ويف الظالم ،عمىاأل  إىلما بالنسبةأ

ى موضع السجود، وحال ن يكون علأ{البصري يف النور حسب االنصراف   إىلبالنسبة ألنه انسحابه

 ىلإ{ ي ولو يف الصالة اجللوس}نف، وحال اجللوسطرف األ  إىلالركوع بني القدمني، وحال السجود

غري املرأة كما عرفت   إىل بالنسبة}فريسلهما حال القيام{ لغري مقطوع اليد } اليدانوأما ،حجره

بع، صااألمفرجة {املرأة   إىلسبةوفوقهما بالن }وحال الركوع على الركبتني ،على الفخذينويضعهما {

، رضلصاق متام باطنهما األإال جيب  ألنه ،جاز االنضماموإن  }رض مبسوطتنيوحال السجود على األ

  .كما تقدم يف مباحث السجود

  وحال اجللوس على  ،ذننيحذاء األ{ياها إ }بعهما، منضمةأصامستقبال ب{
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. الفخذين وحال القنوت تلقاء وجهه

  

نه يف حال التشهد يشري بالسبابة يف أب وتفرد ابن اجلنيد }ال القنوت تلقاء وجهه وح،الفخذين

  .)١(تعظيم اهللا سبحانه، كما يفعله العامة

  

                                                

  .١ س٣٨٩ ص١ ج: كما يف املستند)١(
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  فصل

 يف التعقيب

 مثل التفكر يف عظمة اهللا ،غريها من األفعال احلسنة أو التالوة أو الذكر أو هو االشتغال عقيب الصالة بالدعاءو

. ومنافعه يف الدين والدنيا كثرية، وهو من السنن األكيدة،للرغبة إليه وغري ذلك أو  خلشية اهللا ومثل البكاء،وحنوه

  

  فصل{

  }يف التعقيب

 أو وهو االشتغال عقيب الصالة بالدعاء{جيعل فعله عقب الصالة  ألنه ،هو مصدر باب التفعيل

 وماومدارسة العلم الطعام طعام إ مثل ال ، املناسبة للصالة}فعال احلسنةغريها من األ أو التالوة أو الذكر

كما صرح  }ليهإللرغبة  أو يف عظمة اهللا وحنوه، ومثل البكاء خلشية اهللا التفكر لمث{: ، ولذا قالأشبه

وهو من { كالبكاء لشوق اجلنة }وغري ذلك{مطلقات التعقيب له بذلك يف املستند، وذلك لشمول 

) رمحه اهللا ( فعن الطوسي}كثرية{ للحصول عليها }والدنيا{لتقويته  }ومنافعه يف الدينكيدة السنن األ

صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا :  قال)عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم(الصادق   إىلسنادهإب

   فقال ل اهللا تعاىل به ملكاً رجله وكّمن جلس يف مصاله ثابتاً: )وسلم
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  .)١(وتبىن لك الدرجات حىت تنصرف ، عنك السيئات تكتب لك احلسنات، ومتحىشرفاًازدد : له

اهللا عز وجل فرض عليكم الصلوات  إن:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبوعن محاد بن عيسى، عن

  .)٢(دبار الصالةأفضل الساعات فعليكم بالدعاء يف أاخلمس يف 

لوا اهللا حوائجكم أليه فاسإوقات حب األأاهللا فرض الصالة عليكم يف  إن:  قال)عليه السالم(وعنه 

  .)٣(عقيب فرائضكم

 يقول يف )عليه السالم(  أيبكان:  يقول)عليه السالم(مسعت جعفراً : وعن مسعدة بن صدقة قال

نت أم وتسلّ أن بعد قضيت الصالة إذا ف)٤(﴾ربك فَارغَب إىلصب وفإن فَرغْت إذافَ﴿: قول اهللا تعاىل

 أن اهللا تبارك وتعاىل  إىل فرغت من الدعاء فارغبإذا و،خرةمر الدنيا واآلأ صب يف الدعاء مننافجالس 

  .)٥( منكيتقبلها

دى أمن : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : )عليه السالم(مري املؤمنني أ، قال يوعن عدة الداع

  .)٦(ها دعوة مستجابةأثرهللا تعاىل مكتوبة فله يف 

 أثريف  ،فيها الدعاء عن اهللا تعاىلوقات ال حيجب أثالث  :الق )عليه السالم(وعن الصادق 

  .)٧(رضهأمعجزة هللا يف  وظهور آية ،وعند نزول املطر ،املكتوبة

                                                

  .٥ حاب التعقيب أبو من١ ـ الباب ٣٣٦ ص١ ج: مستدرك الوسائل)١(

  .٦ حاب التعقيب أبو من١ ـ الباب ١٠١٥ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .جابة دعاء املصليإ يف ٥٨ ص: عدة الداعي)٣(

  .٨ و٧اآلية :  سورة الشرح)٤(

  .٦ حاب التعقيب أبو من١ ـ الباب ٣٥٦ ص٥ ج: الشيعةأحاديث جامع )٥(

  .جابة دعاء املصليإ يف ٥٨ ص: عدة الداعي)٦(

  .٩ حاب الدعاء أبو من٢٣ ـ الباب ١١١٦ ص٤ ج: الوسائل)٧(
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  .من عقب يف صالته فهو يف صالة :يف روايةو

  .التعقب أبلغ يف طلب الرزق من الضرب يف البالد :رباخليف و

  .كان بعد الفرائض آكدن وإ أيضاًالظاهر استحبابه بعد النوافل و

  

دى فريضة كان له عند أمن : )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا )عليه السالم(وعن علي 

غريها من الروايات   إىل.)١(خرةره هلا يف اآل أخشاءوإن  شاء عجلها له يف الدنيا فإن دعوة مستجابة اهللا

  .املتواترة

  أيب الذي رواه الوليد بن صبيح عن}ويف اخلرب ، صالةمن عقب يف صالته فهو يف :ويف رواية{

يعين بالتعقيب  }من الضرب يف البالد التعقيب أبلغ يف طلب الرزق{:  قال)عليه السالم(عبد اهللا 

وذلك  }كان بعد الفرائض آكدوإن  أيضاًبعد النوافل والظاهر استحبابه { )٢(الدعاء بعقيب الصلوات

  . اخلاصةدلةاأل  إىلضافةاإلب التعقيب أدلةات طالقإل

دبر فضل من الدعاء أالدعاء دبر املكتوبة :  قال)عليهما السالم(حدمها أفعن حممد بن مسلم، عن 

  .)٣(على التطوعة بالتطوع كفضل املكتو

  . مثله)٤()عليه السالم(جعفر   أيبوعن حممد بن مسلم، عن

على فضل الدعاء بعد الفريضة  إن:  يقول)لسالمعليه ا(با عبد اهللا أ مسع  أنهوعن احلسن بن املغرية،

ادعه وال تقل قد فرغ من : )عليه السالم(مث قال : قال. على النافلةالدعاء بعد النافلة، كفضل الفريضة 

  ن إ :اهللا عز وجل يقولن إ  الدعاء هو العبادة،فإنمر األ

                                                

  .ل الدعاء باب فض٢٢٢ ص: اجلعفريات)١(

  .١ حاب التعقيب أبو من١ ـ الباب ١٠١٣ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .١ حاب التعقيب أبو من٤ ـ الباب ١٠١٩ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .١ حاب التعقيب أبو من٢ ـ الباب ٣٣٦ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٤(
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  . صدقهر ينايفخآ يكون متصال بالفراغ منها غري مشتغل بفعل أن ويعترب

  

عليه (وقال  ،)١( أَستِجب ادعوين : وقال سيد خلون جهنم داخرينالذين يستكربون عن عباديت

صلى اهللا ( عليه وصل علي النيب  فمجده وامحده وسبحه وهلله وأثن اهللاتدعو أن ردتأ إذا: )السالم

  .)٢( مث سل تعط)عليه وآله وسلم

به ر  التعقيب املأموفإن } صدقهر ينايفخآ غري مشتغل بفعلن يكون متصال بالفراغ منها  أويعترب{

 تعقيب كان حمكوما حبكمه، ولو مع فعل  أنه فكلما صدق عرفا،مر بهأ وقد فعله الشارع وأمر عريف

حدث مث تطهر وجاء جالساًً يف أبيت اخلالء و  إىلالصالةبعد ذهب  إذا  مثال،بدون اتصال  ولواملنايف

 يف حال  أنهيشك العرف يف  ال،لعت الشمس ـ يف صالة الفجر ـ مثاليدعو حىت ط خذأمصاله و

  إىل ولو بدون حاجة،احلضر ولو يف ،دعية الواردة األ)٣(أذ يقر أخ قام من مكانه لكنهإذاالتعقيب، وكذا 

شك يف  ه الفإن ذلك، أشبهما  أو يسبح يف املاءذ  أو أخعصابلتقوية األ أو ذ يتمشى للترته أخ، بلياملش

يشترط   يف حالة التعقيب، والنهإ حباله  يف حالة التعقيب، ويقول من يعلمينإق التعقيب، ولذا يقول صد

مور من  جيعل كل تلك األطالقاإل إذ لة،بالق  إىلمتوجهاً أو بستر أو متطهراً أو يكون جالساً أن فيه

  .من املقومات الكماالت ال

 القراءة يف حالة نهإ املراد به أو ما الترتيل،إراد به  فاملدام متوضئاًً فهو معقب،  ما أنهوما ورد من

  . عرفاًيسمى معقباً الظهر ال  إىله من الصباحء وضوىبقأ إذا  أنهال فال شك يفإدعية وحنوها، ولأل

 أن حبأرج يف احلاجة و أخينإ :)عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل: فعن صحيحة هشام بن سامل قال

  .ت معقبنأفكنت على وضوء  نإ:  فقال،كون معقباًِأ

                                                

  .٦٠اآلية :  سورة غافر)١(

  .٤ ح باب التعقيب٣٤١ ص٣ ج: الكايف)٢(

  .١ حاب التعقيب أبو من١٧ ـ الباب ١٠٣٤ ص٤ ج: الوسائل)٣(
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 أو كوبرواالضطرار واالختيار، ففي السفر ميكن صدقة حال ال، الذي خيتلف حبسب املقامات من السفر واحلضر

املتشرعة القدر املتيقن يف احلضر اجللوس   واملدار على بقاء الصدق واهليئة يف نظر،، كحال االضطرارأيضاً ياملش

  وحنوه مشتغال مبا ذكر من  الدعاء 

  

  .)١(املؤمن معقب مادام على وضوئه: )عليه السالم(وعن الصدوق مرسال، قال الصادق 

طلوع   إىلالرجل يف دبر صالة الفجرجلوس : قال )عليه السالم(ويف خرب محاد، عن الصادق 

عليه (للرجل احلاجة خياف فوا؟ فقال : ، فقلتنفذ يف طلب الرزق من ركوب البحرأالشمس 

  .غريها من الروايات  إىل.)٢(دام على وضوئه ه معقب مافإنيدجل فيها وليذكر اهللا عز وجل : )السالم

الذي خيتلف حبسب املقامات من السفر واحلضر { :ومنه تعرف وجه النظر يف قول املصنف

 فإن }، كحال االضطرارأيضاً يشامل أو ، ففي السفر ميكن صدقه حال الركوبواالختيارواالضطرار 

  .حوال كما عرفتق موجود يف كل األالصد

يف نظر {اهليئة غري معتربة  ألن }اهليئة{مل تبق ن إ }املدار على بقاء الصدق و{ عليه فـ }و{

ن أفال وجه للقول ب والصدق طالق حيث اإل}و{اشترطت يف كماله وإن  ،التعقيبأصل  يف }املتشرعة

 أ متدد وهو يقرإذا  أنه بل الظاهر}لدعاء وحنوهالقدر املتيقن يف احلضر اجللوس مشتغال مبا ذكر من ا{

  .صدق عليه التعقيبذكار الواردة دعية واألاأل

  ذكار دعية واأل األأرى وقر أخ صلى صالةإذا نعم الظاهر عدم الصدق عرفاً

                                                

  .١٢ ح يف نوادر الصالة٨٨ ـ الباب ٣٥٩ ص١ ج: الفقيه)١(

  .٧ من أبواب مقدمات التجارة ح٢٩ ـ الباب ٥١ ص١٢ج: الوسائل) ٢(
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والظاهر عدم صدقه على اجللوس بال دعاء، أو الدعاء بال جلوس، إال يف مثل ما مر، واألوىل فيه االستقبال 

الطهارة والكون يف املصلى، وال يعترب فيه كون األذكار والدعاء بالعربية، وإن كان هو األفضل، كما أن األفضل و

  .األذكار واألدعية املأثورة املذكورة يف كتب العلماء

  

  .يف ضمن تلك الصالة الثانية

بال : قولهف وحنوه من قرآن وبكاء وتفكر وحنوها، }والظاهر عدم صدقه على اجللوس بال دعاء{

  .دعاء، ما يراد به األعم، وإال كان مناقضا لكالمه السابق يف تعريف التعقيب

ومنه يعلم أن ما استظهر عن النهاية األثريية واحتمله بعض األصحاب من كفاية اجللوس بال شيء 

  .يف صدق التعقيب، غري تام

 أيضا، كما أن مما تقدم من كما أن ما قاله املستند من عدم صدقه على الدعاء بال جلوس غري تام

من اشتراطه باالتصال بالصالة عدم ) رمحه اهللا(الصدق ولو بفصل يظهر ما يف كالم الشيخ البهائي 

  .الفصل مطلقا أو الكثري منه

 قد عرفت }أو الدعاء بال جلوس، إال يف مثل ما مر، و{ :كما ظهر وجه اإلشكال يف قول املصنف

 والستر وطهارة البدن واللباس وما أشبه من }هارة والكون يف املصلىاألوىل فيه االستقبال والط{أن 

  .، كما ذكره غري واحد بالنسبة إىل مجلة من املذكوراتشرائط الصالة

  . إلطالق األدلة، كما اعترف به املستند وغريه}وال يعترب فيه كون األذكار والدعاء بالعربية{

لعربية هي لغة القرآن والسنة واألدعية واألذكار،  لعله من جهة أن اللغة ا}إن كان هو األفضلو{

  .وإال فلم أجد دليال عليه، وإن أرسله بعضهم إرسال املسلمات

  . وبني لغته يف طلب حاجاته وما أشبه، كان الثاين أفضل،وإذا دار األمر بني العربية اليت ال يفهمها

  . ألا الواردة}لعلماءكما أن األفضل األذكار واألدعية املأثورة املذكورة يف كتب ا{
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.ونذكر مجلة منها تيمناً

  . يديه على هيئة غريه من التكبرياترافعاً  ، بعد التسليميكرب ثالثاً نأ: أحدها

فضلها على ما ذكره مجلةأ، وهو )صلوات اهللا عليها( تسبيح الزهراء :الثاين

  

راد أومن  }ونذكر مجلة منها تيمناً{ مبا يليق جبالل اهللا سبحانه وعظمته ىردأ )عليهم السالم(وهم 

  .خباردعية واألاالطالع على مجيعها فعليه بكتب األ

:  ففي خرب زرارة}يكرب ثالثاً بعد التسليم، رافعاً يديه على هيئة غريه من التكبريات نأ: حدهاأ{

سلمت فارفع يديك بالتكبري ثالثاإذا )١(.  

 بعد التسليم ياملصلي علة يكرب  أل:)عليه السالم( عبد اهللا أليب قلت: ويف خرب املفضل بن عمر قال

 ملا فتح مكة صلى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب ألن  :)عليه السالم(يرفع ا يديه؟ فقال ثالثا 

ـ اهللا وحده وحده  إالّ لهإال :  فلما سلم رفع يديه وكرب ثالثا، وقال،سودالظهر عند احلجر األصحابه أب

 يحزاب وحده فله امللك وله احلمد حييعز جنده وغلب األأونصر عبده و وعده جنزأ  ـ خ ل.وحده

: )صلى اهللا عليه وآله(ه فقال  أصحاب على)صلى اهللا عليه وآله(قبل أ مث ،ومييت وهو على كل شيء قدير

 من فعل ذلك بعد التسليم، وقال هذا فإنالتكبري وهذا القول يف دبر كل صالة مكتوبة، ال تدعوا هذا 

  .)٢(سالم وجندهدى ما جيب عليه من شكر اهللا تعاىل على تقوية اإلألقول كان قد ا

 وقد }فضلها على ما ذكره مجلة من العلماءأ وهو )صلوات اهللا عليها(تسبيح الزهراء : الثاين{

  ه مل يرد يف غريه فإن الواردة فيه، خباراستفادوا ذلك من مجلة من األ

                                                

  .٤ حاب التعقيب أبو من١٢ ـ الباب ٣٤٠ ص١ ج: مستدرك الوسائل)١(

  .٢ح اب التعقيب أبو من١٤ ـ الباب ١٠٣١ ص٤ ج: الوسائل)٢(
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ء أفضل لنحله  ولو كان شي ،عليها السالمء أفضل من تسبيح فاطمة  بد اهللا بشيما ع :ففي اخلرب ،من العلماء

 .عليها السالمفاطمة  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

   .اذْكُروا اللَّه ِذكْراً كَِثرياً: عز وجلالذكر الكثري الذي قال اهللا  )عليها السالم(تسبيح فاطمة الزهراء  :يف روايةو

  :رى أخيفو

  

  .ما ورد فيه من احلث والتحريض

ما عبد {:  قالنهإ )عليه السالم(جعفر   أيب الذي رواه صاحل بن عقبة، عن عقبة، عن}ففي اخلرب{

 ولو كان شيء أفضل لنحله رسول اهللا )عليها السالم(اهللا بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة 

  . أفضل من غريه أنه وهذا صريح يف)١(})معليها السال( فاطمة )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

عليها (فاطمة الزهراء تسبيح {:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبعنعني، أزرارة بن  }ويف رواية{

  .)٢(}اذْكُروا اللَّه ِذكْراً كَثرياً :وجلمن الذكر الكثري الذي قال اهللا عز  )السالم

فاطمة سبح تسبيح  سلمت يف الركعتني إذاف: رمضانيف نافلة شهر ويف خرب املفضل بن عمر الوارد 

وثالثني مرة، واحلمد هللا ثالثا وثالثني وسبحان اهللا ثالثا وثالثني مرة، ربعاً أكرب أ وهو اهللا )عليها السالم(

  .)٣(ياهاإرسول اهللا مه منه لعلّفضل ألو كان شيء فواهللا مرة، 

  مسعت: قماط قالالخالد   أيببن عقبة، عن رواها صاحل }رى أخويف{

                                                

  .١ حاب التعقيب أبو من٩ ـ الباب ١٠٢٤ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٤١اآلية :  سورة األحزاب)٢(

  .١٥ س١٤ ص:إقبال األعمال .١ حاب التعقيب أبو من٨ ـ الباب ١٠٢٢ ص٤ ج: الوسائل)٣(



٢١٥

 كل يوم يف دبر كل صالة أحب إيل من صالة ألف ركعة يف كل يوم يف )عليها السالم(تسبيح فاطمة  الظاهر و

  . بل يف نفسه،أيضاًاستحبابه يف غري التعقيب 

  نعم هو مؤكد فيه وعند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيئة

  

يف كل يوم يف دبر كل صالة  )عليها السالم( تسبيح فاطمة{:  يقول)عليه السالم(با عبد اهللا أ

  .)١(}لف ركعة يف كل يومأمن صالة   إيلحبأ

 اعليه (من سبح تسبيح فاطمة: )عليه السالم( عبد اهللا  أبوقال: وصحيحة عبد اهللا بن سنان قال

  .دة لفضلهاغريها من الروايات املؤك  إىل،)٢(رجليه من صالة الفريضة غفر اهللا له يثين أن قبل )السالم

 الواردة فيه خبار مجلة من األطالقوذلك إل }، بل يف نفسهأيضاً غري التعقيب والظاهر استحبابه يف{

  .مثل رواية عقبة املتقدمة

اذكروا اهللا  : سئل عن قول اهللا عز وجل أنه)عليه السالم(، عن الصادق خبار األوما رواه معاين

 فقد ذكر )عليها السالم(من سبح تسبيح فاطمة : )عليه السالم( ما هذا الذكر الكثري؟ قال ذكراً كثريا

 ،ما بعد الصالة لو كان  إىلواحتمال انصرافها ،غريمها من الروايات املطلقة  إىل.)٣(اهللا الذكر الكثري

  .يفهو بدو

 طالق إل، بل مطلقاً}رادة النوم لدفع الرؤيا السيئةإوعند { للروايات اخلاصة }نعم هو مؤكد فيه{

  .واياتهر

   توسد الرجل ميينه فليقل إذا: )عليه السالم( جعفر  أبو قال،فعن حممد بن مسلم

                                                

  .٢ حاب التعقيب أبو من٩ ـ الباب ١٠٢٤ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .١ حالتعقيباب  أبو من٧ ـ الباب ١٠٢١ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٥ ح ـ باب معىن ذكر اهللا١٩٣ ص:خبار معاين األ)٣(



٢١٦

 وثالثون اً وكيفيته اهللا أكرب أربع، بل هو مستحب عقيب كل صالة،تصاصه بالفرائضخا الظاهر عدم أن كما

  . فمجموعها مائة، سبحان اهللا كذلكمثّمرة،  وثالثون ا احلمد هللا ثالث مثّ،مرة

  

  .)١(عليها السالممث يسبح تسبيح فاطمة الزهراء   ـقال أن ىلـ إم اهللا بس

 قال له )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا  إن: )عليه السالم(مري املؤمنني أويف رواية، عن 

وثالثني تكبرية، ربعا أ امكما فكربذمتا مناإذا أخ ،ما هو خري لكما من اخلادمعلمكما أال أ :ولفاطمة

رضيت عن : )عليها السالم(فقالت فاطمة . ا ثالثاً وثالثني تسبيحة، ومحدا ثالثا وثالثني حتميدةوسبح

  .)٢(اهللا وعن رسوله

 طالقوذلك إل }تصاصه بالفرائض، بل هو مستحب عقيب كل صالةخا الظاهر عدم أن كما{

  .حملل الكالمات الشاملة طالقاإل  إىلضافة باإل، مثل رواية القماط املتقدمة،بعض الروايات

 كذلك، سبحان اهللامرة مث  وثالثون اثالث احلمد هللا وثالثون مرة، مث اً أربعاهللا أكرب تهوكيفي{

  أيبعلي  أيبدخلت مع: كما هو املشهور، ويدل عليه صحيحة حممد بن عذافر قال }فجموعها مائة

ربعاً أحصى أحىت  كربأاهللا : ؟ فقال)عليها السالم(عن تسبيح فاطمة   أيبلهأفس )عليه السالم(عبد اهللا 

حىت بلغ مائة حيصيها بيده  سبحان اهللا:  وستني، مث قالبلغ سبعاً حىت حلمد هللا:  مث قال،وثالثني مرة

  .)٦( والدعائم،)٥(هشامو ،نوار ومشكوة األ،)٤(بصري  أيب ومثله روايات،)٣( مجلة واحدة

                                                

  .١ حاب التعقيب أبو من١١ ـ الباب ١٠٢٥ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٢ حاب التعقيب أبو من١١ ـ الباب ١٠٢٦ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .١ حاب التعقيب أبو من١٠ ـ الباب ١٠٢٤ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٢ حاب التعقيب أبون م١٠ ـ الباب ١٠٢٥ ص٤ ج: الوسائل)٤(

  .١ حاب التعقيب أبو من٨ ـ الباب ٣٣٧ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٥(

  .١٤ حاب التعقيب أبو من٥ ـ الباب ٣٦٨ ص٥ ج: الشيعةأحاديث كما يف جامع )٦(



٢١٧

. األول األوىلن كاوإن جيوز تقدمي التسبيح على التحميد و

  

وقد مجع بعض  ،تقدم بعضها كما يف مجلة من الروايات }وجيوز تقدمي التسبيح على التحميد{

 عند النوم أبني ما يقربالفرق  أو ،مطلقاً ال ترتيب  أو أنهعلى التقية،مل الثانية حببني الطائفتني الفقهاء 

  .شاءيهما أ فهو خمري بني تقدمي أقرباملصنف وغريه، وما ذكره 

يف هذا الباب كثرية،  خبارالذي جرت عليه السرية، واألاملشهور  ألنه }األول األوىلن كان إ{و

  .املفصالت  إىلفلريجعها ءفمن شا

  



٢١٨

  .)عليه السالم(يكون السبحة بطني قرب احلسني  أن يستحب ـ ١٩ـ مسألة 

.كان غافالوإن ذلك التسبيح يكتب له و،  يسبح أن  كانت بيد الرجل من غريإذاا تسبح إ :يف اخلربو

  

 فعن الطربسي }يكون السبحة بطني قرب احلسني صلوات اهللا عليه أن  ـ يستحب١٩مسألة ـ {

يسبح الرجل  أن هل جيوزله أ يس)عجل اهللا فرجه(صاحب الزمان   إىلاحلمريي كتبن إ :يف االحتجاج

فضل أبه فما من شيء من التسبيح يسبح  أن جيوز: )عليه السالم(جاب أبطني القرب، وهل فيه فضل؟ ف

  .غريها من الروايات  إىل.)١(ويدير السبحة فيكتب له التسبيحالرجل ينسى التسبيح  أن  ومن فضله،منه

 ويكتب له ذلك ،يسبح أن  كانت بيد الرجل من غريإذاا تسبح إ :ويف اخلرب{: شار بقولهأليها إو

من اختذ سبحة من تربة  : قالنهإ )عليه السالم(دق  وروى البحار عن الصا،}كان غافالوإن التسبيح 

 إذا و، حركها وهو ساه كتب له تسبيحةإذا و،يف كفهسبحت  الإ و،سبح ان إ )عليه السالم(احلسني 

  .غريها  إىل،)٢(ربعني حسنةأكتب اهللا له حركها وهو ذاكر هللا تعاىل 

 تسبيحة كتب اهللا )عليه السالم(احلسني حة من طني قرب بسبمن سبح :  قال أنه)عليه السالم(وعنه 

مث . ربعمائة درجةأ ورفع له ،حاجةربعمائة أ وقضيت له ،سيئةبعمائة رأعنه   وحما،ربعمائة حسنةله أ

   ربعاً وثالثنيأزرق خبيوط وتكون السبحة : )عليه السالم(قال 

                                                

  . ط النجف٣١٢ ص٢ ج:حتجاج اال)١(

  .٤ حاب التعقيب أبو من١٤ ـ الباب ٣٤١ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٢(



٢١٩

عملت من طني  )يه السالمعل(ملا قتل محزة  )عليها السالم(خرزة وهي سبحة موالتنا فاطمة الزهرا 

  .)١(قربه سبحة تسبح ا بعد كل صالة

  

                                                

  .٥ حاب التعقيب أبو من١٤ ـ الباب ٣٤١ ص١ ج:ائل مستدرك الوس)١(



٢٢٠

 ،مل يتجاوز احمللن إ  التحميدات بىن على األقل أو التسبيحات أو  شك يف عدد التكبرياتإذا ـ ٢٠ـ مسألة 

.زاد على األعداد بىن عليها ورفع اليد عن الزائدوإن  ،وإال بىن على اإلتيان به

  

 }قلالتحميدات بين على األ أو التسبيحات أو  يف عدد التكبريات شكإذا ـ ٢٠مسألة ـ {

 عبد اهللا  أبوقال: محد قالأة حممد بن ع يستأنفه من رأس، ولعله ملرفو أنهصل، لكن عن املوجز احلاويلأل

عادة املشكوك إلكن ظاهره . )١(عدأ ف)عليها السالم( شككت يف تسبيح فاطمة إذا: )عليه السالم(

ة التسبيح وعدم ءقراأصل شككت يف ن إ املراد أو أن من رأس، عادةما احتمال اإلأ ،لصفتوافق األ

  .ا فكالمها خالف الظاهرءقرا

 ومل يكن كثري الشك ومل يقم دليل شرعي }ن مل يتجاوز احمللإ{منا هو إتيان باملشكوك لكن اإل

: )عليه السالم(املة للمقام، حيث قال  لقاعدة التجاوز الش}تيان بهبىن على اإل الّإو{ كثرنة على األيكالب

ه كنت يف شيء مل جتزإذاا الشك إمن)على عدم االعتناء بالشك يف كثري دلة ـ ولألاألول يف  ـ)٢ 

  .الشك وحلجية البينة وحنوها ـ يف الثاين والثالث ـ

أصل يف  كان يف التحميد وشك يف التكبري ـ مثال ـ سواء شك إذامن جتاوز احملل ما  أن وال خيفى

م أ األوىل به للصالة أتى هل  أنهرى أخ شك وهو يف صالةإذايف عدده، وكذلك منه ما  أو تيان به،اإل

  ال؟

 مبا األوىلالزائد، لكن لة عدم مبطلية صا أل}عداد بىن عليها ورفع اليد عن الزائدزاد على األوإن {

    أنهاملروي عن االحتجاج، عن احلمريييف التوقيع 

                                                

  .٢ حاب التعقيب أبو من٢١ ـ الباب ١٠٣٩ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٢ حاب الوضوء أبو من٤٢ ـ الباب ٣٣١ ص١ ج: الوسائل)٢(



٢٢١

من سها فجاز  ):عليها السالم(له عن تسبيح فاطمة أ يس)عجل اهللا فرجه( الزمان صاحب  إىلكتب

 سبح متام سبع وستني هل إذا و؟يستأنف أو ربع وثالثني،أ  إىلهل يرجعربع وثالثني أ من أكثرالتكبري 

  سها يف التكبريإذا: )عليه السالم(جاب أيستأنف، وما الذي جيب يف ذلك؟ ف أو ست وستني  إىليرجع

 سها يف التسبيح فتجاوز سبعاً وستني إذا و، عليهاويبينثالث وثالثني   إىلعادربعاً وثالثني أحىت جتاوز 

  .)١(التحميد مائة فال شيء عليه جاوز إذا، و عليها ست وستني ويبين إىلتسبيحة عاد

  .صالح لهاإل وال مثرة مهمة يف جتشم ،هذا احلديث فيه نوع من التشويشن إ وال خيفى

عادة التحميد إ األوىلكان وإن من التكبري قاله،  نقص شيئاً  أنهمثالثناء التحميد أ لو تذكر يف نهإ مث

 أول  جعل املؤخركالًقدم املؤخر وإن  زاد يف التكبري مل يكن عليه شيء،  أنهتذكروإن من رأس، 

  . بالبقيةأتىالتسبيح و

 ،رى رجاًء أخ به بعد ذلك، ولو بعد صالةأتى بعد الصالة عمداً وسهواً ولو مل يأت بالتسبيح مطلقاً

 يرى لقاعدة امليسور، وال يكف أخ بلغةأتى ومن ال يعرفها ،فيه العربية والالزم ،بقصد القربة املطلقةأو 

  .خالف النص ألنه سبحان الرحيم مثال، أو الرمحان اكرب،: مثل

   .)٢(بع رواية خاصةصاالعد باأليف بع، وقد وردت صاباأل أو رخآ بشيء أو يعدها بالسبحة أن وجيوز

 سبحان اهللا«: يقول أن ي وال يكف، كان احملل باقياإذام ال؟ قاله أ هل قال التسبيح  أنهولو شك يف

  .سلوب الواردخالف األ ألنه ثالثا وثالثني مرة مثال،» كربأاهللا واهللا  إالّ لهإواحلمد هللا وال 

                                                

  . ط النجف٣١٥ ص٢ ج:حتجاج اال)١(

  .٣ ح٢١، والباب ١ حاب التعقيب أبو من١٠ ـ الباب ١٠٢٤ ص٤ ج: كاملروي يف الوسائل)٢(



٢٢٢

 فله امللك وله ، وغلب األحزاب وحده، وأعز جنده، ونصر عبده،عده أجنز و،اهللا وحده وحده إالّ ال إله: الثالث

.ء قدير  وهو على كل شي، بيده اخلري، وهو حي ال ميوت، حييي ومييت،احلمد

.  وأنزل علي من بركاتك، وانشر علي من رمحتك، وأفض علي من فضلك،اللهم اهدين من عندك: الرابع

  

 إالّ لهإال {: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(، عن رسول اهللا  من التعقيبات ما تقدم روايته}:الثالث{

حزاب وحده، فله امللك وله احلمد، ، وغلب األ جندهعزأجنز وعده، ونصر عبده، وأاهللا وحده وحده، 

يكون بعد  أن فضل واأل})٢(، وهو على كل شيء قدير)١(، وهو حي ال ميوت بيده اخلريحييي ومييت

  .الثالثالتكبريات 

عليه (، قال )عليه السالم(جعفر   أيبدعاء شيبة اهلذيل، املروي عن سالم املكي، عن: }الرابع{

يا رسول اهللا علمين :  يقال له شيبة اهلذيل فقال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رجل النيب أتى: )السالم

ل يف دبر تقو: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فقال  ـ: ـ إىل أن قال يبه وخفف علكالما ينفعين اهللا 

نزل على من أ، وانشر على من رمحتك، وكفض على من فضلوأ، ك من عنداللهم اهدين{ :كل صالة

 متعمداًوايف ا يوم القيامة مل يدعها ن إنه إ ماأ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( مث قال النيب }بركاتك

  .)٣( شاءأيهااب اجلنة يدخل من  أبواب من أبوفتح اهللا له مثانية

  دعاء املذكور يف كثري من الصلوات من قوهلم بعد الما ما يتعارفأ: أقول

                                                

  .١ حاب التعقيب أبو من١٢ ـ الباب ٣٤٠ ص١ ج: ما بني املعقوفني من مستدرك الوسائل)١(

  .٢ حاب التعقيب أبو من١٤ ـ الباب ١٠٣٠ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .١٠ حاب التعقيب أبو من٢٤ ـ الباب ١٠٤٦ ص٤ ج: الوسائل)٣(



٢٢٣

. ثالثني أو أربعني أو  مائة مرة،اهللا واهللا أكرب إالّ سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله: اخلامس

ال إ يف السادس، وأيتفمستنده ما ي» من احلور العني وزوجين ،دخلين اجلنةأ و،اللهم اعتقين من النار«

  . جزءاً من دعاء اهلذيلفهو ليس

 أو أربعني أو مائة مرة{ يكررها }كربأاهللا واهللا  إالّ لهإسبحان اهللا، واحلمد هللا وال : اخلامس{

 الشيعة مدركاً ملائة مرة، أحاديثجد فيما راجعت احلدائق والوسائل واملستدرك وجامع أمل  }ثالثني

 الواردة يف املقام ذكرت الثالثني حاديثمنا األإرسله اجلواهر وتبعه املصنف ومصباح الفقيه، وأمنا إو

  .ربعنيواأل

 قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا  إن: )عليه السالم(  عبد اهللا أبوقال: بصري قال  أيبفعن

نية مث وضعتم بعضه على بعض ترونه يبلغ رأيتم لو مجعتم ما عندكم من الثياب واآلأ: صحابه ذات يومأل

:  فرغ من صالتهإذاحدكم أيقول : فقال. )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ال يا رسول اهللا : السماء، قالوا

 ي وهن يدفعن اهلدم والغرق واحلرق والترد،كرب، ثالثني مرةأاهللا واهللا  إالّ لهإسبحان اهللا واحلمد هللا وال 

  .)١(اليت نزلت على العبد يف ذلك اليوم والبلية ءكل السبع وميتة السوأويف البئر 

سبحان اهللا واحلمد : من قال : يقول)عليه السالم(با عبد اهللا أمسعت : وعن احلارث بن املغرية قال

 ما يعطأل اهللا أ رجليه مث سيثين أن  دبر كل صالة فريضة قبلربعني مرة يفأ ،كربأاهللا واهللا  إالّ لهإ وال هللا

  .)٢(سئل

  .)٣( بعض الرواياتطالق إلأيضاًوالظاهر استحباب مرة 

                                                

  .٢ و١ حاب التعقيب أبو من١٥ ـ الباب ١٠٣١ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٦ حاب التعقيب أبو من١٥ ـ الباب ١٠٣٢ ص٤ ج:لوسائل ا)٢(

  .٤ حاب التعقيب أبو من١٣ ـ الباب ٣٤٠ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٣(



٢٢٤

. جين من احلور العني وزو، وارزقين اجلنة، وأجرين من النار،اللهم صل على حممد وآل حممد :السادس

  

تار من خا اهللا تبارك وتعاىل إن:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مثل ما عن ابن عباس، عن النيب 

اهللا، واهللا  إالّ لهإمد هللا، وال ته من الكالم، فسبحان اهللا، واحلريما خأ فـ: ـ إىل أن قالربعة أالكالم 

ورفع له عشر  ،عنه عشر سيئات  وحما،كرب، فمن قاهلا عقيب كل صالة كتب اهللا له عشر حسناتأ

  .)١(درجات

جرين من النار، وارزقين اجلنة، وزوجين من احلور أاللهم صل على حممد وآل حممد، و: السادس{

صلى اهللا (عطوا مسع اخلالئق النيب أربعة أ:  قال)السالمعليه (عبد اهللا   أيبمخسي، عن فعن األ}العني

 أو )صلى اهللا عليه وآله وسلم( على النيب ي، واجلنة والنار، وحور العني، فما من عبد يصل)عليه وآله

يا رب فالن : قالت إالّ العنياللهم زوجين من احلور : حد قالأ وما من ،بلغه ذلك ومسعهأ إالّ يسلم عليه

 ،يفّاللهم اسكنه : قالت اجلنة إالّ دخلين اجلنة،أاللهم : حد يقولأيك فزوجنا منه، وما من لإقد خطبنا 

  .)٢(جره مينأاللهم : قالت النار إالّ حد يستجري باهللا من النارأوما من 

ل اهللا شيئاً من أعن صالته ومل يس هو انصرف فإن: )عليه السالم(ويف رواية العجلي، عن الصادق 

 إن:  النارت لزاهد، وقالهذا العبد يفّ إن: ، وقالت اجلنةفينا لزاهدهذا العبد  إن: حلور العني قالت ا،هذا

  .)٣(هذا العبد جلاهل

والثناء حبمد اهللا  أحدكم فليبدأ صلى إذا: قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وعن الغوايل، عن النيب 

  . مث يدعو بعده مبا شاءي عليعليه مث يصل

                                                

  .٣ حاب التعقيب أبو من٢٢ ـ الباب ١٠٤٠ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٢ حاب التعقيب أبو من٢٢ ـ الباب ١٠٤٠ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٢٧ حاب التعقيب أبومن ٢٢ ـ الباب ٣٤٦ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٣(



٢٢٥

 ومن ،ء من شر الدنيا واآلخرة  وقدرتك اليت ال ميتنع منها شي، وعزتك اليت ال ترام،وذ بوجهك الكرميأع :السابع

. باهللا العلي العظيم إالّ  وال حول وال قوة،شر األوجاع كلها

.  ال إله هو وآية امللك أنهة احلمد وآية الكرسي وآية شهد اهللاءقرا:  الثامن

  

تعلمين  أن رأيت يا سيدين إ ،)عليه السالم(احلسن   إىل أيبم،براهيإ كتب حممد بن }:السابع{

عوذ بوجهك الكرمي، أ{:  تقول:فكتب ،خرةواآليل به خري الدنيا صاليت جيمع اهللا ر ببه يف دأدعو دعاًء 

 )١(وجاع كلهاومن شر األ ،خرةواآلوعزتك اليت ال ترام، وقدرتك اليت ال ميتنع منها شيء من شر الدنيا 

  .ابن مهزياررواه  }باهللا العلي العظيم إالّ وال قوةوال حول 

 وآية شهد اهللا{احتياطا  )٢(هم فيها خاِلدونَ  إىل}وآية الكرسي{رها  إىل أخ}ة احلمدءقرا: الثامن{

 ِعند اللَِّه الدينن إ كيمهو الْعزيز الْح إالّ أُولُوا الِْعلِْم قاِئماً ِبالِْقسِط ال ِإلهالْمالِئكَةُ وو }هو إالّ لهإ ال أنه

و الماالِْإسخا موا الِْكتابأُوت الَّذين لَفِد ما جا إالّ تعب ئَِمن مهو مهنيياً بغب ِبآياِت اللَِّه الِْعلْم كْفُري نفإنم 

  .)٣(اللَّه سريع الِْحساِب

ع الْملْك ِممن تشاُء وتِعز من تنِزؤِتي الْملْك من تشاُء وت قُِل اللَّهم ماِلك الْملِْك :}وآية امللك{

شاُء وشاُءتت نِذلُّ ملى،تع كِإن ريالْخ ِدكِبي  يكُلِّ ش  و،ٍء قَديرت هاِر ولَ ِفي الناللَّي وِلجِل تِفي اللَّي هارالن ِلج

ِروختِمن يالْح جِت ويالْم  ِمن تيالْم ِرجخت  

                                                

  .٧ حاب التعقيب أبو من٢٤ ـ الباب ١٠٤٥ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٢٥٧اآلية :  سورة البقرة)٢(

  .١٩اآلية :  سورة آل عمران)٣(



٢٢٦

لك أ اللهم إين أس، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك،لك من كل خري أحاط به علمكأساللهم إين أ :التاسع

. وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة،عافيتك يف أموري كلها

  

و يِر ِحساٍبالْحيشاُء ِبغت نم قزر١(ت(.  

 أن ياتمر اهللا تعاىل هذه اآلأملا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبوب بن شعيب، عنفعن يعق

هل اخلطايا والذنوب، فأوحى اهللا عز أ  إىلين بطناأرب  أي وقلنرض فعلقن بالعرش األ  إىليهبطن

 ليهر كل ما افترضت عبحد من آل حممد وشيعتهم يف دأال يتلوكن اهبطن فوعزيت وجاليل : ليهنإوجل 

 له يف كل نظرة سبعني حاجة وقبلته على ما يقضأيف كل يوم سبعني نظرة املكنونة ليه بعيين إنظرت إالّ 

 وآية ،ولوا العلمأهو واملالئكة و إالّ لهإ ال  أنهم الكتاب، وشهد اهللاأ : وهي،كان فيه من املعاصي

  .)٢( وآية امللك،الكرسي

قل ما جيزيك من الدعاء بعد أ:  قال)يه السالمعل(جعفر   أيب عن،ما رواه زرارة }:التاسع{

حاط به أعوذ بك من كل شر أو ، به علمكطحاأمن كل خري لك أسأين إاللهم {: تقول أن الفريضة

 وال )٣(}خرة الدنيا وعذاب اآليعوذ بك من خزأموري كلها، وألك عافيتك يف أسأين إاللهم علمك، 

  .منا هو على سبيل التأكيد على هذا الدعاءإ يقل ما جيزأ: )عليه السالم(قوله  أن خيفى

                                                

  .٢٧اآلية :  سورة آل عمران)١(

  .١ حاب التعقيب أبو من٢٣ ـ الباب ١٠٤٢ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .١ حب التعقيبا أبو من٢٤ ـ الباب ١٠٤٣ ص٤ ج: الوسائل)٣(



٢٢٧

وأعیذ نفسي  ،حتى یختمها ،أعیذ نفسي وما رزقني ربي با� الواحد األحد الصمد :العاشر

حتى  ،وأعیذ نفسي وما رزقني ربي برب الناس ،حتى یختمها ،وما رزقني ربي برب الفلق

.یختمها

  .السماء  إلىَّ ثم یبسط یدیه ویرفعهما،ة عشر مري قل هو هللا أحد اثنأیقر نأ: الحادي عشر

  

يف دبر كل ال تدع :  يقول)عليه السالم(با عبد اهللا أمسعت :  ما رواه الواسطي قال}:العاشر{

ومل يولد ومل الذي مل يلد  أي }عيذ نفسي وما رزقين ريب باهللا الواحد الصمد، حىت خيتمهاأ{ :صالة

ومن من شر ما خلق،  أي }الفلق، حىت خيتمها ريب برب عيذ نفسي وما رزقينأو{حد أيكن له كفواً 

عيذ نفسي وما رزقين أو{ حسد إذا وقب، ومن شر النفاثات يف العقد، ومن شر حاسد إذاشر غاسق 

له الناس، من شر الوسواس اخلناس، الذي يوسوس يف إ ،ملك الناس أي )١(} حىت خيتمها،ريب برب الناس

  .صدور الناس، من اجلنة والناس

 أن رادأمن :  قال أنه)عليه السالم(مري املؤمنني أ ما رواه التهذيب، عن }أيقر نأ: حلادي عشرا{

 ةحد مبظلمأوقد ختلص من الذنوب كما يتخلص الذهب الذي ال كدر فيه وال يطلبه خيرج من الدنيا 

ة، مث يبسط ثنيت عشرة مراحد أقل هو اهللا { ـ أي ـفليقل يف دبر كل صالة نسبة الرب تبارك وتعاىل 

» السماء  إىلويرفعهما« اليت نقلنا الرواية منها )٣( ليس يف نسخة احلدائق،السماء  إىل ويرفعهما)٢(يديه

  ها آفلعل املصنف ر

                                                

  .٣ حاب التعقيب أبو من٢٤ ـ الباب ١٠٤٣ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .١٧٨ ح يف كيفية الصالة٨ ـ الباب ١٠٨ ص٢ ج: التهذيب)٢(

  .٥٢٩ ص٨ ج: احلدائق)٣(



٢٢٨

  وسلطانك القدمي،لك بامسك العظيمأ وأس،لك بامسك املكنون املخزون الطهر الطاهر املباركأ اللهم إين أس:ويقول

تصلي  أن لكأ أس، يا فكاك الرقاب من النار، يا مطلق األسارى، يا واهب العطايا،تصلي على حممد وآل حممدأن 

  على حممد

  

السماء يف   إىلرفع اليد مجع بني هذه الرواية وبني الرواية اليت تقول باستحباب  أو أنهر،خآ يف مكان

  .حالة التعقيب

عليه (مري املؤمنني أ إن: )لسالمعليهم ا(، عن آبائه )عليه السالم(عبد اهللا   أيببصري، عن  أيبفعن

:  فقال ابن سبا،السماء ولينصب يف الدعاء  إىلحدكم من الصالة فلريفع يديهأ فرغ إذا:  قال)السالم

  إىلفلم يرفع يديه: ، قالبلى: )عليه السالم(ليس اهللا عز وجل يف كل مكان؟ فقال أمري املؤمنني أيا 

ين أ فمن )١(﴾ما توعدونَوِفي السماِء ِرزقُكُم و﴿:  يف القرآنأتقرما أو  :)عليه السالم(السماء؟ فقال 

  .)٢( وموضع الرزق وما وعد اهللا عز وجل يف السماء،من موضعه إالّ يطلب الرزق

 صلى ففرغ من صالته رفع يديه إذا :)عليه السالم(با عبد اهللا أرأيت : قالن اوبل يف رواية صف

  .)٣( فوق رأسهمجيعاً

لك بامسك العظيم، أسأ و،لك بامسك املكنون املخزون الطهر الطاهر املباركأسأين إاللهم : يقولو{

سارى، يا فكاك الرقاب  يا مطلق األ،يا واهب العطاياتصلي على حممد وآل حممد،  أن وسلطانك القدمي

  تصلي على حممد أن لكأسأمن النار، 

                                                

  .٢٢اآلية :  سورة الذارايات)١(

  .٤ حاب التعقيب أبو من٢٩ ـ الباب ١٠٥٦ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .١ حاب التعقيب أبو من١٤  ـ الباب١٠٣٠ ص٤ ج: الوسائل)٣(



٢٢٩

 ،جتعل دعائي أوله فالحاًن أو  وتدخلين اجلنة ساملاً،ن الدنيا آمنا وخترجين م،تعتق رقبيت من النارن أو ،وآل حممد

.  إنك أنت عالم الغيوب وآخره صالحاًوأوسطه جناحاً

.عليهم السالمالشهادتان واإلقرار باألئمة : الثاين عشر

  

 جتعلن أوتعتق رقبيت من النار، وخترجين من الدنيا آمنا، وتدخلين اجلنة ساملاً، وإن وآل حممد، 

عليه (مري املؤمنني أمث قال  ،}نت عالم الغيوبأنك إوسطه جناحاً، وآخره صالحاً، أله فالحاً، و أودعائي

علمه احلسن أ أن مرينأ و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(هذا من املخبيات مما علمين رسول اهللا : )السالم

  .)١()عليه السالم( واحلسني )عليه السالم(

  .)٢( باختالف يف اجلملة) السالمعليه(صبغ، عنه ورواه األ

با عبد اهللا أسألت :  فعن الديلمي قال})عليهم السالم(ئمة قرار باألالشهادتان واإل: الثاين عشر{

نا أ إذاشيئاً  فعلمين ،ميان مستقر ومستودعاإل إن: شيعتك تقولن إ جعلت فداك: فقلت له )عليه السالم(

سالم  وباإل،ا، ومبحمد نبيرضيت باهللا رباً: ل صالة فريضةقل يف دبر ك:  قال،مياناإلقلته استكملت 

ئمة صلوات اهللا عليهم،  وباحلسن واحلسني واأل،ماًماإو وبعلي ولياً ،قبلة وبالكعبة ، وبالقرآن كتابا،انيد

  .)٣(نك على كل شيء قديرإئمة فارضين هلم أين رضيت م إاللهم 

وإن ، )عليهم السالم(رهم خآ إىل  واحداً واحداًئمةسامي األأذكر يف مجلة من الروايات : أقول

  ر، لكن يظهر خآ كانت عبارة الدعاء يف تلك الروايات على حنو

                                                

  .١٧٨ ح يف كيفية الصالة٨ ـ الباب ١٠٨ ص٢ ج: التهذيب)١(

  .١ حاب التعقيب أبو من٢٧ ـ الباب ٣٥٠ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٢(

  .١ حاب التعقيب أبو من٢٠ ـ الباب ١٠٣٨ ص٤ ج: الوسائل)٣(



٢٣٠

 ذو اجلالل ،هو احلي القيوم إالّ  أستغفر اهللا الذي ال إله:يثين رجليه يقول ثالث مرات أن قبل: الثالث عشر

.  وأتوب إليه،واإلكرام

 سبحان من ال يأخذ أهل ، سبحان من ال يعتدي على أهل مملكته:سيان وهودعاء احلفظ من الن: الرابع عشر

 إنك على كل  وعلماً وفهماً اللهم اجعل يل يف قليب نورا وبصراً،ف الرحيموؤ سبحان الر،العذابن اوبأل  األرض

.ء قدير شي

  

  .)عليهم السالم(ساميهم أة التصريح بمن مجيعها مطلوبي

جعفر   أيب ما رواه احلسني بن محاد، عن}جليه يقول ثالث مرات ريثين أن قبل: الثالث عشر{

هو  إالّ لهإستغفر اهللا الذي ال أ{:  رجليهيثين أن قال من قال يف دبر صالة الفريضة قبل: )عليه السالم(

 غفر اهللا عز وجل له ذنوبه ولو كان مثل ، ثالث مرات}ليهإتوب أوكرام احلي القيوم، ذو اجلالل واإل

  .)١(رزبد البح

 سبحان من ،هل مملكتهأ على ي سبحان من ال يعتد: وهو،دعاء احلفظ من النسيان: الرابع عشر{

 سبحان الروف الرحيم، اللهم اجعل يل يف قليب نوراً وبصراً وفهماً ،العذابن اولأرض بهل األأال يأخذ 

 مجلة منها الوسائل اليت مجعغريها من التعقيبات الكثرية   إىل)٢(}نك على كل شيء قديرإوعلماً 

قسم من التعقيب، وفقنا اهللا سبحانه واملؤمنني مائة  الشيعة، ولعلها زهاء أحاديثواملستدرك وجامع 

  .عمالجيمع رسالة يف التعقيبات كان من أحسن األ أن هل العلمأللعمل والقبول، ولو وفق اهللا بعض 

                                                

  .٤ حاب التعقيب أبو من٢٤ ـ الباب ١٠٤٤ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .١٢ حاب التعقيب أبو من٢٢ ـ الباب ٣٤٥ ص٤ ج: الوسائل مستدرك)٢(



٢٣١

. تعاىل مشتغال بذكر اهللا  طلوع الشمس  إىلهجيلس بعدها يف مصال أن يستحب يف صالة الصبح ـ ٢١ـ مسألة 

  

طلوع الشمس مشتغال   إىلبعدها يف مصالهجيلس  أن  ـ يستحب يف صالة الصبح٢١مسألة ـ {

  .عم من الدعاء والقرآن والثناء وغريهاأ الذي هو }بذكر اهللا تعاىل

عليه (احلسن بن علي ، عن )عليه السالم(ه  أبي، عن)عليه السالم(اهللا  عبد  أيبفعن السكوين، عن

  .)١(طلوع الشمس كان له ستراً من النار  إىلمن صلى فجلس يف مصاله:  قال أنه)السالم

من صلى الصبح مث :  يقول)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مسعت رسول اهللا : وعن ابن عباس قال

ل يف سبيل اهللا اهللا ممن شد على جياد اخلي  إىلحبأجلس يف جملسه ذكر اهللا حىت طلعت الشمس كان 

  .)٢(حىت تطلع الشمس

جللوس الرجل يف دبر صالة :  يقول)عليه السالم(با عبد اهللا أمسعت : وعن محاد بن عثمان قال

  .غريها من الروايات  إىل.)٣(نفذ يف طلب الرزق من ركوب البحرأطلوع الشمس   إىلالفجر

  

                                                

  .١ حاب التعقيب أبو من١٨ ـ الباب ١٠٣٥ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .١١ حاب التعقيب أبو من١٦ ـ الباب ٣٤١ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٢(

  .١١ حاب التعقيب أبو من١٨ ـ الباب ١٠٣٧ ص٤ ج: الوسائل)٣(



٢٣٢

بعد كذا الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء و، الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصالة تنفال ـ ٢٢ـ مسألة 

.لةفالنا

  

فضل أبعد الفريضة فضل من الصالة تنفال، وكذا الدعاء أبعد الفريضة  ـ الدعاء ٢٢مسألة ـ {

عليه (جعفر   أيبالثالثة، عن زرارة، عن ما رواه املشايخ األولويدل على  }من الدعاء بعد النافلة

  .)٢(جرت السنة وبذلك : وزاد الفقيه.)١(الفتنفضل من الصالة ألفريضة الدعاء بعد ا:  قال)السالم

  .)٣()عليه السالم(جعفر   أيبورواه الدعائم، عن

  .)٤()صلى اهللا عليه وآله وسلم(ورواه الكفعمي، عن النيب 

 الدعاء دبر املكتبوبة:  قال)عليهما السالم(حدمها أما رواه حممد بن مسلم، عن : ويدل على الثاين

  .)٥(على التطوعكفضل املكتوبة فضل من الدعاء دبر التطوع أ

 بعد الفريضة على ءفضل الدعا إن:  يقول)عليه السالم(با عبد اهللا أ مسع  أنهوعن احلسن بن املغرية،

  .  احلديث ـ)٦(بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلةالدعاء 

  .يستحب الدعاء قبله كما يستحب الدعاء بعد الفريضة، كذلك  أنهوليعلم

  .)٧(لة قبل الصالة وبعدهاأاملس: )عليه السالم( جعفر  أبوفعن الدعائم، قال

                                                

  .١٥٧ ح يف كيفية الصالة٨ ـ الباب ١٠٣ ص٢ ج:التهذيب .٥ ح الصالة باب التعقيب بعد٣٤٢ ص٣ ج: الكايف)١(

  .١٥ ح يف التعقيب٤٦ ـ الباب ٢١٦ ص١ ج: الفقيه)٢(

  . يف ذكر الدعاء١٦٦ ص١ ج:سالم دعائم اإل)٣(

  . ـ اهلامش١٨ ص:للكفعمي،  املصباح)٤(

  .١ حاب التعقيب أبو من٤ ـ الباب ١٠١٩ ص٤ ج: الوسائل)٥(

  .٢ حاب التعقيب أبو من٤ ـ الباب ١٠١٩ ص٤ ج: الوسائل)٦(

  . يف ذكر الدعاء بعد الصالة١٦٦ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٧(



٢٣٣

.نافلة وقد مر كيفيته سابقا أو فريضة كانت يستحب سجود الشكر بعد كل صالة ـ ٢٣ـ مسألة 

  

 وقد مر كيفيته ،نافلة أو  فريضة كانت،يستحب سجود الشكر بعد كل صالة ـ ٢٣مسألة ـ {

 تتم ا ،سجدة الشكر واجبة على كل مسلم: )عليه السالم( عبد اهللا  أبو فعن مرازم، قال}سابقاً

  .منكوتعجب املالئكة  ا ربك يصالتك وترض

ريه أ ويليه بفضلإقبل أ و،شكرنه كما شكرينلمالئكة أللاهللا يقول  إن: ر احلديثخآ ويف

  .د سبق بعضهاغريها من الروايات الكثرية، وق  إىل.)١(رمحيت

يكون من  أن أيضاًفضل يف التعقيب ويف سجدة الشكر اليت هي من التعقيب األ أن مث ال خيفى

ما يضر بالصالة  أن يرو: يف مفتاح الفالح قال ملا عن شيخنا البهائي ،الصالةكمثل شرائط الشرائط 

  .يضر بالتعقيب

ات ولعدم تقييد طالق لإل،ماهلامنا هي شرط كإ و،التعقيبصل ا ليست بشرط أل ألكن قد تقدم

  .يف باب املستحباتاملطلق باملقيد 

  

                                                

  .٥ حاب سجديت الشكر أبو من١ ـ الباب ١٠٧١ ص٤ ج: الوسائل)١(



٢٣٤



٢٣٥

  فصل

 )صلى اهللا عليه وآله(الصالة على النيب يف 

 ويف أثناء ، ولو كان يف الصالة،ذكر عنده أو ،حيث ما ذكر )صلى اهللا عليه وآله(يستحب الصالة على النيب 

  القراءة

  

  فصل{

  } وآلهيف الصالة على النيب صلى اهللا عليه

 على املشهور، } حيث ما ذكر)صلى اهللا عليه وآله وسلم(يستحب الصالة على النيب {  أنهال خيفى

  . على عدم الوجوب، وال منكر لكوا حمبوباًمجاعبل عن الناصرية واخلالف والتذكرة اإل

دم الوجوب وعلى ععلى احملبوبية  الدالة دلةالكالم يف األنعم عن مجاعة القول بالوجوب، وقد تقدم 

  .فراجع

صلى اهللا عليه وآله (ان الذاكر له سن اإل}ولو كان{ كما صرح به يف النص }كر عندهو ذُأ{

 النص طالق إل}القراءةثناء أويف يف الصالة { )صلى اهللا عليه وآله وسلم(الذي مسع امسه  أو ،)وسلم

  .ياتوقدر الصالة ال يضر باملواالة الصاليت، وال باملواالة بني اآل



٢٣٦

صلى اهللا عليه وآله (يكون ذكره  أن  وال فرق بني، عدم تركها لفتوى مجاعة من العلماء بوجواحوطبل األ

يف و. بالضمري أو ،بالكنية واللقب كأيب القاسم واملصطفى والرسول والنيب أو ،بامسه العلمي كمحمد وأمحد )وسلم

. غريه أو نذاأك يف ذكره ذاكر عند أو وصل على النيب كلما ذكرته :اخلرب الصحيح

  

بل الالزم » هللاد «: يقول أن مث صلى، ال يصح» ـاحلم«:  قال مثالإذاف ،ثناء الكلمةأنعم يضر يف 

  .عادة الكلمة، كما هو واضحإ

سابقاً يف مبحث  لكنك قد عرفت }لفتوى مجاعة من العلماء بوجوا ،تركها عدم حوطبل األ{

  . عليهمدلة األدلتهم ال تقر بالوجوب، بلأ أن التشهد

يب القاسم أبالكنية واللقب ك أو ،يكون ذكره بامسه العلمي كمحمد وأمحد أن وال فرق بني{

، وأخ )عليهما السالم(الزهراء  وأيب  ذلك كصاحب الشرعأشبهما  أو }ول والنيبسواملصطفى والر

صلى (باملستتر الرسول راد أو» قال«:  قالإذاكما املستتر  أو ،»هو«:  الظاهر مثل}أو بالضمري{الوصي 

 كما سبق ،رخآ خالفهم بعضوإن  وفتوى مجاعة من العلماء طالق، كل ذلك لإل)اهللا عليه وآله وسلم

  .الكالم يف ذلك

 })١(غريه أو نإذاذكره ذاكر عندك يف  أو وصل على النيب كلما ذكرته: ويف اخلرب الصحيح{

صلى (ر لكان القول باستحباب الصالة ملن تذكره خعن ذيل اخلرب والقرائن األالناشي ولوال االنصراف 

  . غري بعيدأيضاًيف ذهنه  )اهللا عليه وآله وسلم

                                                

  .١ حقامةن واإلذااب اإل أبو من٤٢ ـ الباب ٦٦٩ ص٤ ج: الوسائل)١(



٢٣٧

. خطأ اهللا به طريق اجلنةييصلي عل أن من ذكرت عنده ونسي :يف روايةو

  

 واملراد الترك })١( اهللا به طريق اجلنةأ خطييصلي عل أن كرت عنده ونسيمن ذُ: ويف رواية{

 فالنسيان مرفوع كما  وإالّ،)٢(﴾فَذُوقُوا ِبما نسيتم ِلقاَء يوِمكُم هذا ِإنا نسيناكُم﴿:  قوله تعاىلعمداً، مثل

  .هو واضح

  

                                                

  .١ حاب الذكر أبو من٤٢ ـ الباب ١٢١٧ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .١٤اآلية :  سورة السجدة)٢(



٢٣٨

  .على القول بالوجوب جيبو ، يستحب تكرارها ذكر امسه مكرراًإذا ـ ١ـ مسألة 

 جيب يف كل  أنه وبعضهم على،ا ذكر بعدها فيجب إعادإذا إالّ نعم ذكر بعض القائلني بالوجوب يكفي مرة

.جملس مرة

  

يكون  ألن  السببية املقتضيةأدلة طالق إل} ذكر امسه مكرراً يستحب تكرارهاإذا ـ ١مسألة ـ {

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(تعظيمه يكون املقصود  أن  والقول بالتداخل الحتمال،لكل سبب مسبب

  إىلاالستدالل املستنداالحتمال ال يرفع  إذ تام،واحدة غري عند ذكره، وذلك حيصل بالصالة مرة 

  . العقلية، ولذا قيل االحتمال يبطل االستداللدلةلألكان رافعاً وإن  ،الظهور

  .ال فاملرة ملا تقدمإ و، كرر مسع مكرراًفإنمجاعة،  لو ذكروه }وعلى القول بالوجوب جيب{

 ذكر إذاال إ{ناه من االستظهار  وكأنه ملا ذكر} مرةيبالوجوب يكفنعم ذكر بعض القائلني {

  . مث ذكره مرة ثانية بعد الصلوات)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ن صلى بعد ذكره أ ك}بعدها

 على{ ذهب }وبعضهم{الصالة السابقة ال تكون مسببة عن الذكر الالحق  ألن }عاداإفيجب {

 يطول من الصبح أن يال، مثل كان الس طوإذايرده خصوصا  لكن الدليل } جيب يف كل جملس مرةأنه

  .الظهر إىل

  



٢٣٩

. كان يف أثناء التشهد فسمع امسه ال يكتفي بالصالة اليت جتب للتشهدإذا ـ ٢ـ مسألة 

  . اللهم صل على حممد وآل حممد ال يوجب تكرارها وإال لزم التسلسل:نعم ذكره يف ضمن قوله

  

 ملا }في بالصالة اليت جتب للتشهدثناء التشهد فسمع امسه ال يكتأ كان يف إذا ـ ٢مسألة ـ {

ال فرق بني  إذ ،أيضاًفيشمل النافلة االشتراط » جتب« واملراد بـ ،لة عدم التداخلأصاعرفت من 

  .يف ذلكالفريضة والنافلة 

 دلة النصراف األ} ال يوجب تكرارهااللهم صل على حممد وآل حممد: نعم ذكره يف ضمن قوله{

ل كما هو ااحملال فليس ذلك من التسلسل إ و، وجه لالنصراف}تسلسلال لزم الإو{: عن ذلك، وقوله

  .واضح

اللهم صل على حممد وآل حممد، وبارك «: عدم ندبية الصالة يف مثل يوكذلك االنصراف يقتض

  .غريها  إىل)١(»على حممد وآل حممد، وترحم على حممد وآل حممد، وحتنن على حممد وآل حممد

 أيهاالسالم عليك «ملثل  عدم ندبية الصالة ي يقتضأيضاً وهو ،ن الصالةا نوع مإ يقال أن بل ميكن

  .»النيب ورمحة اهللا وبركاته

 إذاغريه حىت يف القرآن العظيم، ف أو ثناء الصالةأبني ما كان ذكره يف وال فرق يف استحباب الصالة 

 استحبت الصالة )٤(﴾عِدي اسمه أَحمدِمن ب﴿ أو ،)٣(﴾طه﴿ أو ،)٢(﴾ النِبي قُلْ ِلأَزواِجكأيهايا ﴿: أقر

  .عليه

                                                

  .٨ حاب الذكر أبو من٣٢ ـ الباب ٣٩٢ ص١ ج: مستدرك الوسائل)١(

  .٢٨االية :  سورة األحزاب)٢(

  .١اآلية :  سورة طه)٣(

  .٦اآلية :  سورة الصف)٤(



٢٤٠

 وال انصراف ،دلةاأل طالق إل،ر استحب له الصالة عليهخآ نسانإنسان عليه ومسعه إ لو صلى نهإ مث

  .هنا كما ال يستلزم التسلسل

  



٢٤١

على   وكذا بناًء، على الوجوببناًء ،  عدم الفصل الطويل بني ذكره والصالة عليهحوطاأل ـ ٣ـ مسألة 

 رهاخآ إىل  يف الصالة ال يؤخرالقراءةمسعه يف أثناء  أو  فلو ذكره، وامتثال األمر النديب،االستحباب يف إدراك فضلها

. كان يف أواخرهاإذاإالّ 

  

 النصراف الفور من }بني ذكره والصالة عليه عدم الفصل الطويل حوطاأل ـ ٣مسألة ـ {

لة عدم صامنا مل يفت ألإ و}بناًء على الوجوب{ى الفور مر دال علاأل أن ، وليس هذا من بابدلةاأل

  .طالقشك يف اإلن إ الفور

 ملا كان وجه الفور نهإ  مث}مر النديبدراك فضلها، وامتثال األإوكذا بناًء على االستحباب يف {

  .مكانزمنة اإلأوىل أاملراد به  أن االنصراف فهو عريف ال

 كان يف إذا إالّ رهاخآ ىلإ{الصالة  }الصالة ال يؤخر يف القراءةثناء أمسعه يف  أو فلو ذكره{

فاقضها كما ما فاتتك من فريضة  لقاعدة ، على الوجوب،ر احتاط بالصالة أخ ولو}واخرهاأا

  .)١(فاتتك

  .داءأ ففوراً فهو يكون من قبيل فوراً أن بل حيتمل

 فعلها اجلنة، كما يدل عليه نوع من العبادة اليت تورث ألا وهل يشترط فيها النية؟ ال يبعد ذلك،

عمال ا األإمن: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ولقوله ،)٢(» به طريق اجلنةأخطّ«: )صلى اهللا عليه وآله(قوله 

 فليست من قبيل أيضاًخالص اإل وعليه فالالزم ، طلب من اهللا وهو يناسب القربة أنه ويؤيده،)٣(بالنيات

  .خالص القربة واإلبدونالقصد   إىلاملعامالت احملتاجة

                                                

  .١٤٣ ح٥٤ ص٢ ج: عوايل اللئايل)١(

  .١ حاب الذكر أبو من٤٢ ـ الباب ١٢١٧ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .١٠ حاب مقدمة العبادات أبو من٥ ـ الباب ٣٤ ص١ ج:ل الوسائ)٣(



٢٤٢

 ، صلى اهللا عليه:بل يكفي يف الصالة عليه كل ما يدل عليه مثل ال يعترب كيفية خاصة يف الصالة ـ ٤ـ مسألة 

واللهم صل عليه 

  

  .عن املعصومصيغ متعددة ات ولورود طالقلإل } ـ ال يعترب كيفية خاصة يف الصالة٤مسألة ـ {

ويا رب  ،}واللهم صل عليه صلى اهللا عليه، :يها مثل يف الصالة عليه كل ما يدل عليبل يكف{

  .غريها  إىلصل عليه، وصلى اهللا عليك يا رسول اهللا،

 ألن خالف املنصرف،كان وإن رحم اهللا حممداً؟ ال يبعد،  أو سالم اهللا عليه،: يقول أن وهل يكفى

عليه بعد قوله يف حد استحباب الصالة أنه مل ينقل عن ن، وذلك حيصل بكل ذلك، وألنالصالة التح

 أدلة إطالق، ولو مل يكن السالم مبرتلة الصالة كان  النيب ورمحة اهللا وبركاتهأيهاالسالم عليك : التشهد

  .الصالة عليه عند ذكر امسه حمكماً

وما » بارك على حممد وآل حممد«يف عند ذكر امسه يف صالة امليت الصالة عليه وكذلك مل ينقل 

  .عرفت من االنصرافالصالة ملا بلفظ تيان ندبا اإل أو ا وجوبحوط، لكن األأشبه

 يصلأ«: يقول أن ييكف أو ،أشبهما  أو »صلى اهللا«: ن يقولأتيان بذكر اهللا تعاىل باإلوهل الالزم 

سلِّموا و: يف قوله تعاىلنه يف السالم القرين له ، وألطالقالثاين لإل، مثال، احتماالن» على حممد

نه  لالنصراف وألاألولو ،»السالم عليك«: يقول أن يذكر اهللا، ولذا يكف  إىلتاج ال حي)١(تسليماً

  .الصيغة املتعارفة غالباً

 أشبهما  أو على جسمه، أو صلى اهللا على روحه،: يقول أو صلى اهللا عليه،: يقول أن وال فرق بني

  وأ وال يلزم لفظ املاضي ،شبيه ذلكذلك، ويف بعض الزيارات ورد 

                                                

  .٥٦اآلية :  سورة األحزاب)١(



٢٤٣

  . ضم اآلل إليه األوىلو

  

  .»يصلأ« أو »اللهم صل« أو »صلى اهللا «: فيقولطالقلإل املضارع مر، بل يكفياأل

الالزم قصد  أن ، والظاهرطالق لإل، فيه احتمالي؟فهل يكف» صلى عليك املالئكة«: ولو قال

  .خبارنشاء ال اإلاإل

تيان  ذلك باإلير تأدوالظاهكما تقدم الكالم فيه يف حبث التشهد،  }ليهإل  ضم اآلاألوىلو{

  وفاطمةياللهم صلى على حممد وعل: ، كان يقول)صلى اهللا عليه وآله وسلم(معه  املعصومني يسامأب

  .خلإ

  



٢٤٤

. يكتب الصالة عليه أن يستحب )صلى اهللا عليه وآله وسلم( كتب امسه إذا ـ ٥ـ مسألة 

  

 }يكتب الصالة عليهأن   يستحب)صلى اهللا عليه وآله وسلم( كتب امسه إذا ـ ٥مسألة ـ {

 حلاقاًإمن الذكر، وللمناط ه نوع من الذكر، ونوع من الصالة املناسبة هلذا النوع فإن الدليل، طالقإل

  .اللفظيللذكر الكتيب بالذكر 

 يف كتاب مل تزل يمن صلى عل: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ورد عنه : نوار النعمانيةوملرسل األ

  .من الذكر ونوع من الصالة نوع  أنهه دل علىفإن .)١(ام امسي يف ذلك الكتابد تستغفر له مااملالئكة 

كان احملتمل وإن  ،)٢(»من ذكرين «إطالق ذكر امسه يف الكتاب فيشمله إذابالصالة ما التلفظ أ

  .الذكر اللفظي  إىلانصرافه

  

                                                

  . يف نور صلوايت١٣٢ ص١ ج: األنوار النعمانية)١(

  .٤ حاب الذكر أبو من٣٥ ـ الباب ٣٩٣ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٢(



٢٤٥

لكن . كلما ذكرته :)عليه السالم(قوله   الحتمال مشول ، يصلي عليه أن األوىل تذكره بقلبه فإذا ـ ٦ـ مسألة 

. الظاهر إرادة الذكر اللساين دون القليب

  

كلما «: )عليه السالم( عليه الحتمال مشول قوله ييصل أن األوىل تذكره بقلبه فإذا ـ ٦مسألة ـ {

  .ه نوع من الذكرفإنره خآ إىل )١(}»ذكرته

عم فالالزم أرف عنه، ومع كون الذكر املنص ألنه }رادة الذكر اللساين دون القليبإلكن الظاهر {

  .أيضاًالقلبية  الصالة يعم فيكفأ أيضاًن الصالة أالقول ب

  

                                                

  .١ حقامةذان واإلاب األ أبو من٤٢ ـ الباب ٦٦٩ ص٤ ج: الوسائل)١(



٢٤٦

.  ذلكأيضاً )عليهم السالم(يستحب عند ذكر سائر األنبياء واألئمة  ـ ٧ـ مسألة 

ففي  )عليه السالم(م يف ذكر إبراهي إالّ ، عليهم يصلي على النيب وآله مثّ أوالً،يصلي على األنبياء أن  أرادإذانعم 

  اخلرب

  

نبياء ما األأ } ذلكأيضاً )عليهم السالم(ئمة نبياء واأل ـ يستحب عند ذكر سائر األ٧مسألة ـ {

صلى اهللا عليه وآله (م نفس النيب  فأل)عليهم السالم(ئمة  األوأما من رواية جممع البحرين، أيتفلما ي

  استحب شيء بالنسبةإذا، وأيضاًاستحب هلم يء للنيب  استحب شإذانبياء، ففضل من األأم ، وأل)وسلم

ئمة يف مجلة من واألنبياء ورود الصلوات على األ  إىلضافة، باإلاألوىلنبياء استحب هلم بالطريق األ إىل

  .أيضاً حيث يذكر آله )١(الروايات اليت منها عند الصالة على حممد

عند ذكر » عليه السالم«: فما تعارف من قول نوع من الصالة، أيضاًالسالم  أن وقد تقدم استظهار

صيبةٌ قالُوا ِإنا ِللَِّه بتهم مأصا إذاالَّذين ﴿: نه مأخوذ من هذا، ومن قوله تعاىلأ ك)عليهم السالم(حدهم أ

ولَيع ونَ أُولِئكِه راِجعا ِإلَيِإنو ِهمبر ِمن لَواتص ةٌِهممحعليهم (ئمة نبياء واألألا أن ومن املعلوم )٢(﴾ر

  .ولئك، بل هم سادامأ كانوا من )السالم

عليه (براهيم إيف ذكر  إالّ ، على النيب وآله مث عليهمي يصلوالًأ ،نبياء على األييصل أن رادأ إذانعم {

  }ففي اخلرب{: منه ما ذكره بقولهويدل على املستثىن  })السالم

                                                

  .٨٨ ـ ١ ص٩١ ج: البحار)١(

  .١٥٦اآلية :  سورة البقرة)٢(



٢٤٧

عليه ( فقال ،بعض األنبياء فصليت عليه )عليه السالم(بد اهللا الصادق ع  أيب ذكرت عند:عن معاوية بن عمار قال

.  عليهالصالة على حممد وآله مثّ بأ ذكر أحد من األنبياء فابدإذا: )السالم

  

عبد اهللا   أيبدذكرت عن: عن معاوية بن عمار قال{يف االس  )رمحه اهللا (الذي رواه الصدوق

 بالصالة على أذكر أحد من األنبياء فابد إذا: ياء فصليت عليه، فقال بعض األنب)عليه السالم(الصادق 

صلى (النيب  أن ييف مادة شيع، رو ويدل على املستثىن ما رواه جممع البحرين ،)١(}حممد وآله مث عليه

يا قوم «: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ه يف املسجد، فقال  أصحابحيدث جلس ليالً )اهللا عليه وآله وسلم

فصلوا عليه مث صلوا براهيم إ  أيب ذكرمتإذا مث صلوا عليهم، وني فصلوا علياألول ذكرمت األنبياء إذا

  .)٢(»علي

صلى (بعد ذكر حممد  )عليه السالم(براهيم إ لكثرة ذكر ، على سبيل التخيري أنهلكن الظاهر: أقول

عليهم (ئمة األ أن ، وقد ثبتأيضاً )عليهم السالم(ئمة دعية، بل عن األ يف األ)اهللا عليه وآله وسلم

 فمن الراجح تقدميهم على ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(سالم نبياء باستثناء نيب اإلفضل من األأ )السالم

  .نبياء يف الذكراأل

البحار من رواياا  ذكر مجلة ، كثرية)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مسائل الصالة عليه وآله ن إ مث

  .عليها فعليه مراجعة هذه الكتب الشيعة، فمن شاء االطالع أحاديث وجامعوالوسائل واملستدرك 

من ال حيسن  أن ر املوارد، كمائكما هو شأنه يف ساويعقد قلبه ا، الصلوات   إىليشريخرس واأل

  من باب دليل امليسور، ولو نذر  مبعىن الصالة أيتلغة العرب ي

                                                

  .٩ ح ـ الس الستون٣١٠ ص: أمايل الصدوق)١(

  .»...علي مث صلوا«:  باسقاط٣٥٦ ص٤ ج: املطبوع، ويف جممع البحرين،٥٢٥ ص٦ ج: كما يف املستمسك)٢(



٢٤٨

كيفيات واردة ، وللصالة هرجحان متعلق وجب ل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(الصالة عند ذكره 

  .حممولة على الفضل

  



٢٤٩

  فصل

يف مبطالت الصالة

  : هي أمورو

  . كالستر وإباحة املكان واللباس وحنو ذلك مما مر يف املسائل املتقدمة،يف أثناء الصالة  فقد بعض الشرائط:أحدها

يكون  أن  من غري فرق بني،ل اآلخر حبرفما وقع فيها ولو قب ه مبطل أينفإن األصغر أو احلدث األكرب: الثاين

  اضطراراً أو سهواً أو عمداً

  

  فصل{

  }يف مبطالت الصالة

باحة املكان واللباس وحنو ذلك إوثناء الصالة كالستر أيف فقد بعض الشرائط : حدهاأ: مورأوهي {

املشروط عدم ذ  إصل،كونه مقتضى األ  إىلضافة ومر الدليل على ذلك، باإل}مما مر يف املسائل املتقدمة

  .عند عدم شرطه

ين ما وقع أه مبطل فإن{ كالبول والغائط }صغرو األأ{ كاجلنابة واحليض }كرباحلدث األ: الثاين{

 كما هو املشهور، }اضطراراً أو سهواً أو يكون عمداً أن  من غري فرق بني،خر حبرففيها ولو قيل اآل

   عليه، ويف قبال مجاعبل عن غري واحد دعوى اإل



٢٥٠

 يف غري العمد، وفرق املفيد يف يتطهر ويبين  أنهشهور ما عن السيد والشيخ يف بعض كتبهما، منامل

يف غريه،  واالستيناف ،ووجد املاءسبقه احلدث  إذاوجب البناء يف املتيمم أوغريه فاملتيمم املقنعة بني 

قال به الذكرى  أو  ومال،وقواه احملقق يف املعترب ،عقيل  أيبوابنبسوط واختاره الشيخ يف النهاية وامل

  . على ما نقل عنهم،أيضاًردبيلي واملدارك واأل

رفعت وإن : قال يف الفقيه ألنه ،أيضاًبل رمبا نقل عن الصدوق القول بالصحة مع تعمد احلدث 

 كنت قد قلت الشهادتني فقد مضت فإنحدثت، أسك من السجدة الثانية يف الركعة الرابعة وأر

 لكن رمبا ،)١(فتشهدجملسك   إىل فتوضأ مث عد، ذلك فقد مضت صالتكمل تكن قلتوإن  ،صالتك

  .راد احلدث االضطراريأ  أنهاحتمل

املشروط عدم عند عدم  أن منصل  مقتضى األ إىل أنهضافة فيدل على املشهور باإل،وكيف كان

  :مجلة من الروايات ،شرطه

صالته فيخرج منه يكون يف رجل سئل عن ال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبكموثقة عمار، عن

 ومل ،كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شيء إن: )عليه السالم(حب القرع كيف يصنع؟ قال 

عاد أوكان يف صالته قطع الصالة وإن  ،يعيد الوضوء أن خرج متلطخاً بالعذرة فعليهوإن ه، ءينقض وضو

  .)٢(الوضوء والصالة

  لته عن رجل صلىأس:  قال)عليه السالم( احلسن  أيبوخرب احلسن بن جهم، عن

                                                

  .٤٧ ح يف أحكام السهو ذيل٤٩ ـ الباب ٢٣٣ ص١ ج: الفقيه)١(

  .٥ حاب نواقض الوضوء أبو من٥ب  ـ البا١٨٤ ص١ ج: الوسائل)٢(



٢٥١

 شهدأواهللا  إالّ لهإال  أن شهدأكان قد  إن: قالحدث حني جلس يف الرابعة؟ أالعصر ف أو الظهر 

  .)١(فليعدحيدث  أن كان مل يتشهد قبلوإن فال يعد، حممداً رسول اهللا أن 

لته عن الرجل يكون أس: ال ق)عليه السالم(يه موسى  أخ، عن)عليه السالم(وخرب علي بن جعفر 

يعيد الوضوء والصالة وال :  قال؟رحياً قد خرجت فال جيد رحيها وال يسمع صوا أن يف الصالة فيعلم

  .)٢( علم ذلك يقيناإذايعتد بشيء مما صلى 

خيفق وهو يف الصالة؟ لته عن الرجل أس:  قال)عليه السالم(، عن الصادق الصباح الكناين  أيبوخرب

كان وإن عادة الصالة، إ فعليه الوضوء و،كان نإحدثاً منه كان ال حيفظ  إن: )ه السالمعلي(فقال 

 على قلبه فعليه كان النوم مستولياًن إ  ظاهرهفإن .)٣(عادةإ مل حيدث فليس عليه وضوء وال  أنهيستيقن

  .هعادة دون من سوااإل

بلال وهو بثوبه  أن حس الرجلأ ذاإ:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبوخرب احلسني بن محاد، عن

مل يكن بلال وإن  ،الصالة فليتوضأ وليعد  كان بلالًفإن فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسه بفخذه، ييصل

  .)٤(فذلك من الشيطان

 ال تقطع الصالة: ما قاال أ)عليهما السالم(عبد اهللا  وأيب جعفر  أيببكر احلضرمي، عن  أيبوخرب

  .)٥(والريح والصوتبول اخلال وال ،ربعأإالّ 

  ليس يرخص يف النوم:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبوخرب عمر بن يزيد، عن

                                                

  .٦ حاب قواطع الصالة أبو من١ ـ الباب ١٢٤١ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٧ حاب قواطع الصالة أبو من١ ـ الباب ١٢٤١ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٦ حاب نواقض الوضوء أبو من٣ ـ الباب ١٨٠ ص١ ج: الوسائل)٣(

  .٥ حاب قواطع الصالة أبو من١ ـ الباب ١٢٤١ ص٤ ج: الوسائل)٤(

  .١ حاب ما يقطع الصالة أبو من١ ـ الباب ٤٨١ ص٥ ج: الشيعةأحاديث جامع )٥(



٢٥٢

  .)١(يف شيء من الصالة 

 كان )عليه السالم( علياً إن: )عليه السالم(ه  أبي، عن)عليه السالم( اجلعفريات، عن الصادق وخرب

  .)٢(أيف صالته فليقطع فليبدحدث أمن : يقول

يف حدث أمن : )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا )عليه السالم(خر عنه  خربه اآلويف

  .الواردة ذه املضامنيغريها من الروايات   إىل.)٣(نفه ولينصرفأصالته فليأخذ بطرف 

  . فرق بني الطهارة املائية والترابية ببعض الرواياتريبعدم البطالن مطلقا من غاستدل القائل 

 يف غمزاًجد أكون يف الصالة فأ :)عليه السالم(جعفر  أليب قلت: ل بن يسار قالضصحيحة الفمثل 

 وابن على ما مضى من صالتك ما مل أصرف مث توضنا: )عليه السالم(ضربانا؟ فقال  أو ذىأ أو بطين

. ناسياًة الصالتكلمت ناسيا فال شيء عليك فهو مبرتلة من تكلم يف وإن  ،تنقض الصالة بالكالم متعمداً

  .)٤(قلب وجهه عن القبلةوإن نعم : وجهه عن القبلة؟ قالقلب  فإن: قلت

 عن رجل وجد غمزاً يف )عليه السالم(با عبد اهللا أل أمسعت رجال يس: د القماط قاليسع  أيبوخرب

  عصراً من البول وهو يف صالة املكتوبة يف  أو ذىأ أو بطنه

                                                

  .١٠ حاب نواقض الوضوء أبو من٣ ـ الباب ١٨١ ص١ ج: الوسائل)١(

  .دث يف صالته باب يف الذي حي٢٠ ص: اجلعفريات)٢(

  . باب ما ال يقطع الصالة٥٠ ص: املصدر)٣(

  .١٠ حاب ما يقطع الصالة أبو من٢اب  ـ الب٤٨٥ ص٥ ج: الشيعةأحاديث جامع )٤(



٢٥٣

ب شيئاً من ذلك فال بأس أصا إذا: )عليه السالم(الرابعة؟ فقال  أو ثةالثال أو الثانية أو األوىلالركعة 

 على صالته من املوضع  فيه فيبينيالذي كان يصلمصاله   إىلمث ينصرفحلاجته تلك فيتوضأ ن خيرج أب

وىل عن  أو  ومشاالًالتقت مييناًوإن  :قلت: قال .الذي خرج منه حلاجته ما مل ينقض الصالة بالكالم

ثالثة من  أو ركعتني أو صرف يف ركعةنافرجل سها، منا هو مبرتلة إنعم كل ذلك واسع :  قالالقبلة؟

  .)١()صلى اهللا عليه وآله وسلم( على صالته مث ذكر سهو النيب يبين أن ا عليهفإمناملكتوبة 

القطعي عراض لإلهلهما أ  إىلرد علمهماضحها  أوجوبةأبجاب املشهور عن هاتني الروايتني أوقد 

سقاطهما للمعارضة مع الروايات إ أو محلهما على التقية لكون ذلك فتوى بعض العامة، أو عنهما،

  .املتقدمة

لته عن رجل وجد يف بطنه أوس:  قال)عليه السالم(يه  أخ، عن)عليه السالم(وخرب علي بن جعفر 

فصلى فلم املصلى   إىل مث عاد،رج الريح من بطنه أخنفه وخرج من املسجد حىتأرحياً فوضع يده على 

  .)٢( وال يعتد بشيء مما صلى،ال جيزيه حىت يتوضأ: يتوضأ هل جيزيه ذلك؟ قال

 عن ،سبقه احلدث ووجد املاء دون غريه، بصحيح زرارة إذاواستدل للقول بوجوب البناء يف املتيمم 

حدث أ رجل دخل يف الصالة وهو متيمم فصلى ركعة مث :قلت له: قال )عليهما السالم(حدمها أ

  خيرج ويتوضأ : )عليه السالم(ب املاء؟ قال أصاف

                                                

  .١١ حاب قواطع الصالة أبو من١ ـ الباب ١٢٤٣ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٩٢ ص:سنادقرب اإل) ٢(



٢٥٤

  .عدا ما مر يف حكم املسلوس واملبطون واملستحاضة

   أحدث فاألقوى عدم البطالن نسي السالم مثّنعم لو

  

  .)١( على ما مضى من صالته اليت صلى بالتيمممث يبين

  .)٢(ديثرجل ـ احل يف قلت: ومثله صحيح زرارة، املروي عن حممد بن مسلم قال

 يف رجل مل يصب املاء :)عليه السالم(جعفر  أليب قلنا: وعن الفقيه، عن زرارة وحممد بن مسلم قاال

 ي،يقطعهما ويتوضأ مث يصل أو الركعتنيينقض أب املاء أصاوصلى ركعتني مث فتيمم وحضرت الصالة 

   .م دخلها على طهور بتيم أنه يف صالته وال ينقضها ملكانيال ولكنه ميض: قال

ب ماًء خيرج ويتوضأ أصاحدث فأوهو ميتمم فصلى ركعة واحدة و دخلها :فقلت له: قال زرارة

  .)٣( على ما مضى من صالته اليت صلى بالتيممويبين

جوبة أيف مهها ما ذكرناه أجوبة جاب املشهور عنها جبملة من األأا رواية واحدة، وقد  أظاهرالو

شهر مذاهب العامة على ما ذكره ألملوافقتها احلمل على التقية للمعارضة، والقول السابق من الطرح 

عراض املشهور عنها، وقد بني املعترب وجه االعتماد عليها، لكن ذلك ال هلها إلأ  إىل ورد علمها،الوسائل

  .ساميهمأتقدم كما عدداً قليال من العلماء   القائل ذا القول ال يعدوفإنعراض يبطل اإل

 احلدث فإنمن دائم احلدث، هم أشبه ومن }واملستحاضةواملبطون  املسلوس عدا ما مر يف حكم{

  . اخلاصةدلةفيهم غري ضار لألثناء الصالة أيف 

   من نسيان أنه ملا سبق من}قوى عدم البطالنحدث فاألأ السالم مث ينعم لو نس{

                                                

  .٦ حاب التيمم أبو من١٢ ـ الباب ٧٣ ص٣ ج: الشيعةأحاديث جامع )١(

  .٤ حاب التيمم أبو من٢١ ـ الباب ٩٩٢ ص٢ ج: الوسائل)٢(

  .٤ ح يف التيمم٢١ ـ الباب ٥٨ ص١ ج: الفقيه)٣(



٢٥٥

.أيضاً اإلعادة حوطكان األوإن 

   التكفري:الثالث

  

  .)١(ال تعاد من حديث السالم فيشمله املستثىن منه

من فيدخل يف املستثىن ثناء الصالة أ حدث يف  أنه الحتمال}أيضاًعادة  اإلحوطكان األوإن {

  .احلديث

  .بطاله الصالةإ والثاين يف ، يف حرمتهاألول :يف مقامنيوالكالم فيه  ،والتكتف }التكفري: الثالث{

 على احلرمة، لكن نقل عن ابن مجاع اإل فاملشهور حرمته، بل عن السيد والشيخ دعوىاألولما أ

 األول و،تيارهخا مكروها، وعن املعترب جعل فعله  أنهالصالح  أيب وعن، جعل تركه مستحباً أنهاجلنيد

  :تمن الرواياأقوى جلملة 

الصالة قلت له الرجل يضع يده يف :  قال)عليهما السالم(حدمها أكصحيح حممد بن مسلم عن 

  .)٢( فال تفعلذلك التكفري: اليمىن على اليسرى؟ قال

  .)٣(منا يفعل ذلك اوسإر ال تكفّ:  قال)عليه السالم(جعفر   أيبعنوما رواه حريز، 

  .)٤(حسنته حنوه أو ويف صحيحة زرارة

:  قال)عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم( بصري وحممد بن مسلم، عن الصادق  أبووما رواه

يف صالته وهو قائم بني يدي اهللا عز وجل يتشبه يديه ال جيمع املؤمن : )السالمعليه (مري املؤمنني أقال 

  .)٥( اوسهل الكفر يعينأب

                                                

  .١٤ حاب أفعال الصالة أبو من١ ـ الباب ٦٨٣ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .١ حالصالةقواطع اب  أبو من١٥ ـ الباب ١٢٦٤ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٣ حالصالةقواطع اب  أبو من١٥ ـ الباب ١٢٦٤ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٢ حالصالةقواطع اب  أبو من١٥ ـ الباب ١٢٦٤ ص٤ ج: الوسائل)٤(

  .٧ حالصالةقواطع اب  أبو من١٥ ـ الباب ١٢٦٥ ص٤ ج:الوسائل )٥(



٢٥٦

قائما يف الصالة فال تضع  كنت إذا:  قال أنه)عليه السالم(سالم، عن الصادق ورواية دعائم اإل

رسلهما أ ولكن ،لكتابهل اأ ذلك تكفري فإن ،وال اليسرى على اليمىن ،يدك اليمىن على اليسرى

  )١(.ال تشغل نفسك عن الصالة أن حرىأه فإنرساال، إ

عليه (قال علي بن احلسني :  قال)عليه السالم(يه  أخ، عن)عليه السالم(وما رواه علي بن جعفر 

  .)٢(يف الصالة عمل وليس يف الصالة عملخرى حدى يديه على األإوضع الرجل ): السالم

  .)٣( فعل كثري كما رمبا قيل أنهاملراد أن ال ، اجلائز يف الصالةليس من العمل أي :أقول

حدى يديه إعن الرجل يكون يف صالته يضع لته أس: قال )عليه السالم(خرى، عنه ويف روايته األ

  .فال يعودن له فعل فإنال يصلح ذلك، : ذراعه؟ قال أو خرى بكفهعلى األ

ذلك عمل وليس يف الصالة :  قال)عليه السالم( مري املؤمننيأ  إىلمث روى علي بن جعفر بسنده

  .)٤(عمل

  .)٥(وال تضع يدك بعضه على بعض: والرضوي

  .هل الكتابأ ذلك تكفري فإن ،رساالإرسلهما ألكن 

  عا يصنفإمنوال تكفر  :واملقنع

                                                

  . يف ذكر صفات الصالة١٥٩ ص١ ج: دعائم اِإلسالم)١(

  .٩٥ ص:سناد قرب اإل)٢(

  .٦ حاب ما يقطع الصالة ذيل أبو من٩ ـ الباب ٤٩٩ ص٥ ج: الشيعةأحاديث جامع )٣(

  .١١ ص٩ ج: كما يف احلدائق)٤(

  .١٢ س٧ ص: فقه الرضا)٥(



٢٥٧

  .)١(ذلك اوس

نا وحزبه الضالون ذ حق أخمنفخالفنا : )عليه السالم(حممد   أيبويف رواية اجلوهري وعسكر عن

يديهم على أ وكتف ، من صالة اخلمسني يف كل يوم وليلةصالة التراويح يف شهر رمضان عوضاًفجعلوا 

  .)٢( من تعفري اجلبنيصدورهم يف الصالة عوضاً

 والنواهي يف املركبات ظاهرة  ألن األوامروهذه الروايات ظاهرة يف التحرمي، والقول بعدم الظهور

  .القرائن الداخلية واخلارجية املكتنفة باملقام دليل احلرمة إذ غري تام،ليف يف الوضع ال التك

 )عليه السالم(عبد اهللا   أيبسحاق بن عمار، عنإصل، ومبا رواه  باأل:استدل القائل بعدم احلرمة

سرائيل إبين ن إ ال بأس: )عليه السالم(يضع الرجل يده على ذراعه يف الصالة؟ قال أ :قلت له: قال

 إذاف ،)٣(ما آتيتك بقوة زل اهللا على نبيه خذنأفم موتى، أك دخلوا يف الصالة دخلوا متماوتني إذاوا كان

   .)٤( طلبت الرزق فاطلبه بقوةإذا، فالرزقوقوة مث ذكرها يف طلب جبلد فادخل فيها الصالة دخلت 

على  حممولة بارخ بل ثابت خالفه، واأل، غري ثابتمجاعن اإلأ ب:دلة املشهورعن أجابوا أوقد 

التكفري جبملة من رادف إ خباراألويف بعض وحنوه فيها، كالتعليل الكراهة الكراهة لوجود قرائن 

  ظاهر بعض ن إ املكروهات، بل رمبا يقال

                                                

  .٩ س٧ ص:كتاب املقنع، وامع الفقهية اجل)١(

  .١١ حاب التعقيب أبو من٢٥ ـ الباب ٤٥٢ ص٥ ج: الشيعةأحاديث جامع )٢(

  .﴿خذوا ما آتيناكم بقوة﴾:٩٣ واآلية ،٦٣اآلية :  يف سورة البقرة)٣(

  .٤ حاب قواطع الصالة أبو من١٤ ـ الباب ٤٠٥ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٤(



٢٥٨

النهى من يكون  أن عدعدم ب  إىل هذا مضافا،» فعل فال يعود لهفإن«:  عدم احلرمة مثله قولهخباراأل

  . مل يقصد ذلك فال حرمةإذاما ألصالة كما جيعله العامة منها تشريع حمرم، جهة التشريع فجعله من ا

سحاق فهي شاذة ال يقول إ  روايةوأمانه ال جمال له يف قبال الدليل، أفبصل ما األأويرد على الكل، 

يراه  ألنه  وهذا جممع على خالفه حىت عند القائل جبوازه،حد، كيف وظاهرها استحباب التكفريأا 

  .تكون صادرة تقية أن ها، وال يبعدمكرو

كان موجباً لرفع اليد عن ظاهرها ن إ  على التعليلخباراشتمال األ إن:  املشهور ففيهأدلة رد وأما

ها على التعليل كما أخبار من الواجبات واحملرمات الشتمال كثري منلزم القول بعدم وجوب حرمة كثري 

  ، خبار كتب األعلل الشرائع وغريه منال خيفى على من راجع 

سباب رفع اليد عن أفال يكون ذلك من  ، كثريةخباريف األواملكروهات املستحبات رداف إوكذلك 

  . والنواهي يف الوجوب واحلرمةاألوامرظواهر 

 إذ نهأفيه على اجلواز، بل فيه داللة على املنع، وفال داللة » فال يعودن «:)عليه السالم(ما قوله أ

  .ليه بعد العلم وااللتفاتإحنوها فال يعود  أو صدر ذلك عنه غفلة

 ، قصد التشريعإذاتكون احلرمة  أن لو كان تشريعا لزم إذ عيد جداً،بما كون النهي تشريعياً فهو أ

  .ال تشريع يف حال التقية إذ حال التقية من االستثناءهم ؤال يكون استثنا أن ولزم

واحلدث وسائر احملرمات  كالكالم ،نه مطلقاعلى املنع عالنص والفتوى متطابقان  أن ومن الواضح

 وعليه فالقول باحلرمة كما هو املشهور ،م جعلوا التقية استثناًءأمل يقصد التشريع، ووإن  ،يف الصالة

  ما كونه مبطالأقوى، أ قدمياً وحديثاً



٢٥٩

  على النحو الذي يصنعه غرينا  مبعىن وضع إحدى اليدين على األخرى

  

ليه املدارك من إوبني احلرمة، فما ذهب للحرمة وال منافاة بني البطالن  يقتض املينه ظاهر النهفأل

 مثل احلدث ة خمل بالصال أنهدلةمن األ املتبادر فإنكونه حمرما من حيث هو وليس مبطال ال وجه له، 

  .والكالم وغريمها

 أن تظهرهالذي اس: أقول }خرى على النحو الذي يصنعه غريناحدى اليدين على األإمبعىن وضع {

يد بغريه كالكف  أو صدر أو جل ستر بعض اجلسد من بطنمنا هو ألإتسمية هذا العمل تكفرياً 

يستر حقيقة من احلقائق  ألنه كافراًعبارة عن الستر، ويسمى الكافر التكفري  ألن والذراع، وذلك

ستر  ألنه ،أيضاً فراًفاعل احلرام كا أو جله يسمى تارك الواجبأالتشكيك، بل من  أو نكارصولية باإلاأل

تستر  ألا جل ذلك تسمى الكفارة كفارةأ تارك احلج والنمام كافراً، ومن يذا مس، ولللحكم عمالً

  .الذنب

ن ينحىن أثري ب لغريه، وتفسريه يف اية ابن األاإلنسانن خيضع أما ما يف القاموس من تفسري التكفري بأ

  ويطأطأ رأسه قريباًاإلنسان ينحينن أويف اللغة هو اخلضوع التكفري : وقال يف احلدائق . خضوعاًاإلنسان

 أو  تفسري باملالزم أنه فالظاهر،سائر تفاسريهم  إىل،)١(كما يفعله من يريد تعظيم صاحبهمن الركوع 

ن يف اآل  إىل كما هو املشاهد مث ينحينأشبهما  أو صدرهيضع يده على  للتعظيم عادة من ينحين إذ ،عماأل

  .اء وامللوكالرؤستعظيم 

الصدر،  أو على البطنوضعهما  أو العكس أو وعلى هذا فال فرق بني وضع الشمال على اليمني

  .مع ذلك أو خرى، على األإحدامهابدون وضع 

                                                

  .١٤ ص٩ ج: احلدائق)١(



٢٦٠

 ليس للتكفري الذي تعلق به النهي يف  أنههويف هذا املقام وملخص الكالم : ولذا قال الفقيه اهلمداين

 هيف مقام التأدب واخلضوع لدى مستعملياملعهودة املتعارفة قصود به الكيفية شرعية، بل امل حقيقة خباراأل

مامه، فسأل عن ذلك؟ أسارى العجم كفروا أليه بإ ملا جىء  أنه عن عمريوقد حك ،تباعهمأمن الفرس و

 ـ )١(خضوعاً وتواضعاً مللوكنا، فاستحسن هو فعله مع اهللا تعاىل يف الصالةنا نستعمله أب: جابوهأف

  .هىانت

كانت روايتهم غري وإن  ، فعله)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا  أن م يروون ألكن ال خيفى

  . صحيحة

قصد به التقليل من وإن تكفري  هذه اهليئة فإن ال يتوقف على قصد خاص،  أنه فالظاهر،وكيف كان

 ،خباربعض األ إطالق املنع إطالق ذلك، ويدل على أشبهما  أو يديه عليه لتخفيف الربد شد أو مل بطنهأ

 عن كيمنا هو من باب بيان بعض املصاديق، ولذا كان احملإ وضع اليمني على الشمال  أنهوما ورد من

، خالفا ملا عن الفقيه واملقنعة واالنتصار طالقوغريهم اإلدريس وسعيد والشهيدين إوالشيخ وبين محزة 

  . وضع اليمىن على اليسرى أنهوالغنية والنافع والشرائع وغريها، حيث ذكروا

ليس من التواضع املأخوذ  ألنه يف املرأة ليس من التكفري،وضع اليدين على الثديني  أن الظاهرن إ مث

نوع من  ألنه ففي كونه من التكفريحدى اليدين إما وضع أ ،يف التكفري، ولذا كان مستحباً كما تقدم

 ،م الأ ،على صدورهميديهم أفجعلوا كتف  ،اخلضوع، ولعله مشمول حلديث اجلوهري وعسكر املتقدم

  اشتمل النصوص أغلبألن 

                                                

  .٢٧ س٤٠٢ ص:كتاب الصالة: باح الفقيه مص)١(



٢٦١

 وكذا ال بأس به مع الضرورة ،أيضاً اإلعادة معه حوطكان األوإن   فال بأس به سهواً، لغري ضرورةإن كان عمداً

  .كانت أقوىوإن بل لو تركه حاهلا أشكلت الصحة 

  

رسلهما أ: )عليه السالم(، ويؤيده قوله األول حوط واأل،، احتماالنأشبهوما على لفظ اليدين 

  .بطالة الثاين مث التحرمي واإلءالرباكان مقتضى وإن  .)١(رساالإ

  أنهي بل ادع،رسال املسلماتإرسله غري واحد أ }ن كان عمداً لغري ضرورة، فال بأس به سهواًإ{

 ال تعاد أن  الكتاب، بل قد تقدم يف بعض مباحثال تعاد وهو الذي تقتضيه قاعدة ،ال خالف فيه

  .أيضاًيشمل صورة اجلهل 

يكون حاله حال سائر املبطالت عمداً وسهواً  أن  الحتمال}أيضاًعادة معه  اإلحوطكان األوإن {

الحتياط خروجاً عن الشغل اليقيين، لكن يف كال جراء ا إليكاحلدث وحنوه، بل المجال العبارة املقتض

  .مجال العبارة بعد البيانإ يدع جماال لالحتمال املذكور، وال نسلم  الال تعادحديث  إذ مرين نظر،األ

 أدلة وذلك لعموم ،مجاعغريها، بل يف اجلواهر استظهار اإل أو  تقية}وكذا ال بأس به مع الضرورة{

  .رفع االضطرار أدلةالتقية، وعموم 

يف التكليف  ألن }الصحةشكلت أ{حالة الضرورة، ـ املراد ا التقية  أي }بل لو تركه حاهلا{

  . مل يفعله مل يكن امتثاالإذاف، فتحال التقية هو التك

 دلةأات إطالقف ،التقيةبسبب الصالتية ال تقيد املصلحة ن إ  حيث}قوىأ{ الصحة }كانتوإن {

  .حمكمةالصالة 

                                                

  . يف ذكر صفات الصالة١٥٩ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(



٢٦٢

مل يكن وإن  ،حالة من حاالت الصالة أي  عدم وضع إحدى اليدين على األخرى بأي وجه كان يفحوطواأل

  اخلضوع والتأدبن اويكون بعن أن متعارفا بينهم لكن بشرط

  

ا  أفكما ،الضروراتحاهلا حال سائر  أن من هذا الشرحلكن قد ذكرنا يف بعض مباحث التقية 

كما ذكروا يف صوم رى،  أخعلى طبقها تارة وجواز العمل ،على طبقها تارةتوجب وجوب العمل 

أن  إالّ ، اللهمأيضاًهذين القسمني   إىلضى القاعدة انقسام املقام كان مقت،املريض وطهارة من يضره املاء

الالزم اتباع احلكم التقيىي، فليست  أن )١(»التقية ديين ودين آبائي«: )عليه السالم(مقتضى قوله ن إ يقال

  .قسمني، لكن االنقسام غري بعيد  إىلمنقسمة االضطرارية األوامرالتقية مثل 

 بل عدم وضع }خرىحدى اليدين على األإعدم وضع { تقدم قوى كما بل األ}حوطواأل{

قاله  ـ )٢(جد فيه خالفاًأال :  بل يف اجلواهر}بأي وجه كان{ أيضاًالبطن  أو كليهما على الصدر

 الذي هو السبب يف ما دلة األطالقية كيفية كان ـ وذلك إلأخرى ب على األإحدامهاوضع   إىلبالنسبة

  .خرى على األإحدامهابدون كون الصدر  أو  البطن من وضعهما علىأيضاًذكرناه 

على ساعداً  أو ذراعاً أو كفاً  عالإحدامهاوعدمه، وكون  فال فرق بني وجود احلائل ،وكيف كان

  .بني رجليهجعلهما  أو  طبق كفيه بعيداً عن جسمهإذا ال يشمل ما  أنهخرى كذلك، والظاهراأل

ن اويكون بعن أن مل يكن متعارفا بينهم لكن بشرطإن والصالة حالة من حاالت  أي يف{: ما قولهأ

  النص والفتوى ألن  فغري ظاهر الوجه،}اخلضوع والتأدب

                                                

  .٢٣ حاب األمر باملعروف أبو من٢٤ ـ الباب ٤٦٥ ص١١ ج: الوسائل)١(

  .١٥ ص١١ ج: اجلواهر)٢(



٢٦٣

.  حىت على الوضع املتعارف،ر كاحلك وحنوه فال بأس به مطلقاخآ  كان لغرضإذا وأما

  .اخللف  إىل  تعمد االلتفات بتمام البدن:الرابع

  

 شك إذاظاهرة، ويف بعض احلاالت غري يفاً ت وتكميته تكفرياًاحلالة اخلارجية، بل تس ن إىلايشري

  .ةءالرباصل فاأل

 قد تقدم }كاحلك وحنوه فال بأس به مطلقا، حىت على الوضع املتعارفر خآ  كان لغرضإذا وأما{

ظاهر الرواية  إن: الصدق ال يتوقف على القصد، ولذا قال يف جامع املقاصدن أويف ذلك،  شكالاإل

  .)١(يتناوله

ما ورد   إىلضافة باإل،حصول التشبه الذي علل به يف الروايات طالقاإل  إىلضافةويؤيده باإل: أقول

  .قوى املنع هو األطالقفاإل. رساالإيرسلهما  :)عليه السالم(من قوله 

 وال خالف، بل عن غري واحد دعوى إشكال بال }اخللف  إىلتعمد االلتفات بتمام البدن: الرابع{

  :ه، وذلك لدليلني عليمجاعاإل

ولو  التفت إذابطال الصالة إالظاهر منه ن إ ما دل على اشتراط القبلة يف كل الصالة، حيث: األول

ثنائها، أ وقع يف إذا يبطل الصالة نهإ  فحال االلتفات حال احلدث، حيث، والذكرالقراءةيف غري حال 

  .اًتوضأ فوروإن ه آناً ما مبطل فإن ،والذكر القراءةولو يف غري 

بوجهك وال تقلب وجهك عن استقبل القبلة  :)عليه السالم( جعفر  أبوففي صحيح زرارة، قال

  فَولِّ وجهك ﴿: يقول لنبيه يف الفريضة اهللا عز وجل فإنالقبلة فيفسد صالتك، 

                                                

  .٤٠ س١٢٦ص: جامع املقاصد) ١(



٢٦٤

راِم وِجِد الْحسالْم طْرشهطْرش كُموهجلُّوا وفَو متثُ ما كُنيح )٢(،)١(.  

 أن  ومنه يعلم،ناً ما آمبطل مطلقا، ولوااللتفات  أن تية الظاهرة يفىل غريها من الروايات اآلإ

 اعتبار دلةاملستفاد من األ أن  والذكر حبجةالقراءةثناء أ يكن يف مل إذااحتمال عدم مبطلية االلتفات 

 إذاعدمها ال يضر ن إ نية حيث فحال االستقبال حال ال،فقطقواهلا أفعال الصالة وأ  إىلاالستقبال بالنسبة

عدم ن إ حيث. اقرء القرآن مستقبل القبلة:  قالإذا فهو كما ،قوالفعال واألكان يف غري حال األ

 اعتبار االستقبال يف كل دلةاملستفاد من األ إذ ،ممنوع غري ضار، القراءةثناء حال تركه أاالستقبال يف 

بطال االلتفات إ والذكر لكان الالزم يف روايات لقراءةا، ولو جاز االلتفات يف حال عدم حوال الصالةأ

ن اما يضرإ  حيث،وحال احلدثبطال واملنع، فحال االلتفات حال عدم الستر اإل إطالقالتفصيل، ال 

لو كان هناك دليل يف  إذ ة القرآن غري تام،ء وعدم الذكر، واملثال بالنية وقراالقراءةولو يف حال عدم 

ره، وقد تقدم الكالم يف ذلك يف مبحث ابلزوم استمرالالزم القول يل يف املقام لكان باب النية، مثل الدل

، حسب املناسبات اليت يفهمها القراءةحال   إىلمل يكن منصرفان إ ة القرآنءمر بقراالنية فراجع، واأل

  . لزم القول باالستقبال حىت حال السكنات املتخللة،مرالعرف من هذا األ

عليه (جعفر   أيبالدالة على املنع عن ذلك، كصحيح حممد بن مسلم، عن دلةألمجلة من ا: الثاين

  .)٣(بعهأصاوال ينقض  ال: )عليه السالم(يف صالته؟ قال لته عن الرجل يلتفت أس:  قال)السالم

                                                

  .١٥٠اآلية :  سورة البقرة)١(

  .٣ حاب القبلةأبو  من٩ ـ الباب ٢٢٧ ص٣ ج: الوسائل)٢(

  .١ حاب قواطع الصالة أبو من٣ ـ الباب ١٢٤٨ ص٤ ج: الوسائل)٣(



٢٦٥

صرفت وجهك عن القبلة  أو تكلمت إن:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيببصري، عن  أيبوموثق

  .)١(عد الصالةأف

 التفت يف صالة مكتوبة من غري فراغ إذا:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيب عن،وصحيح احلليب

  .)٢( كان االلتفات فاحشاًإذاعد الصالة أف

  .)٣(االلتفات الفاحش يقطع الصالة: )عليه السالم( عن علي ،ربعمائةوحديث األ

ذلك صالته؟ يلتفت يف صالته هل يقطع  عن الرجل )عليه السالم(صاحب الرضا وما رواه البزنطي 

ما صلى وال يعتد به، خلفه فقد قطع صالته فيعيد   إىل كانت الفريضة والتفتإذا: )عليه السالم(قال 

  .)٤(كانت نافلة ال يقطع ذلك صالته ولكن ال يعودوإن 

 قد اخنرثوبه ق أن  عن الرجل يكون يف صالته فيظن)عليهما السالم(يه  أخجعفر، عن  أيبوصحيحة

جانبه  أو كان يف مقدم ثوبه إن: )عليه السالم(ميسه؟ قال  أو ينظر فيه أن  هل يصلح له،به شيءأصاأو 

  .)٥(ه ال يصلحفإنكان يف مؤخره فال يلتفت وإن فال بأس، 

 فإنعليك، ال تلتفت عن القبلة يف صالتك فتفسد :  قالنهإ )عليه السالم(وعن الدعائم، عن الباقر 

فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(وجل قال لنبيه اهللا عز 

  .)٦( فولوا وجوهكم شطره

                                                

  .٤ حاب القبلة أبو من٩ ـ الباب ٢٢٧ ص٣ ج: الوسائل)١(

  .٢ حاب قواطع الصالة أبو من٣ ـ الباب ١٢٤٨ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  . ـ حديث األربعمائة٦٢٢ ص: اخلصال)٣(

  .٨ حاب قواطع الصالةبو أ من٣ ـ الباب ١٢٤٩ ص٤ ج: الوسائل)٤(

  .٤ حاب قواطع الصالة أبو من٣ ـ الباب ١٢٤٩ ص٤ ج: الوسائل)٥(

  . يف ذكر صفات الصالة١٥٧ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٦(



٢٦٦

  على وجه خيرج عن االستقبال اليسار بل وإىل ما بينهما أو اليمني  إىلأو

  

غريها من   إىل.)١(يف صالته قطعهامن التفت بالكلية :  قال أنه)عليه السالم(وعنه عن الصادق 

  .الروايات

يقطع الصالة؟ أ عن االلتفات يف الصالة )عليه السالم(با عبد اهللا ألت أس: ما ما رواه عبد امللك قالأ

ما مل يكن االلتفات  أو النافلة فمحمول على ،)٢(يفعل ذلك أن حبأال وما : )عليه السالم(فقال 

  .مييناً ومشاالًه بل التفت ئورا إىل  على من ال يلتفت)رمحه اهللا (ولذا محله الشيخ. ضاراً

  إىلضافة كما هو املشهور، ويدل عليه مجلة من املطلقات املتقدمة باإل}اليسار أو اليمني  إىلوأ{

  :ر من الروايات أخمجلة

ميينا ومشاال يف وال تلتفت :  قال أنه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مثل ما رواه الراوندي، عن النيب 

  .)٣(الصالة

من عرف من على ميينه ومشاله متعمداً :  قال أنه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(العوايل، عنه وما رواه 

  .)٤(يف الصالة فال صالة له

من غريها   إىل،)٥(وتقلب وجهك عن القبلة فتفسد صالتك: )عليه السالم(ورواية زرارة قال 

  إىلبكله التفت إذا وهو ما ، يف الفرع السابقهذه الروايات تدل على البطالن أن تية، كماالروايات اآل

  .اخللف

  دلة مجلة من األطالق إل}ىل ما بينهما على وجه خيرج عن االستقبالإبل و{

                                                

  .١٥٨ ص: املصدر)١(

  .٥ حاب قواطع الصالة أبو من٣ ـ الباب ١٢٤٩ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٨ حاب النية أبو من١٠ ـ الباب ٢٦٩ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٣(

  .٦٤ ج٣٢٤ ص١ ج: عوايل اللئايل)٤(

  .٣ حاب القبلة أبو من٩ ـ الباب ٢٢٧ ص٣ ج: الوسائل)٥(



٢٦٧

  إىل بل األقوى ذلك يف االلتفات بالوجه،الذكر أو القراءةمل يكن االلتفات حال وإن حدمها أ  إىلمل يصلوإن 

  .اخللف مع فرض إمكانه

  

 مل خيرج عن االستقبال ـ على ما ذكرناه يف حبث إذاما أ وجوب القبلة، أدلة  إىلضافةالسابقة، باإل

  . االلتفاتأدلةليس احنرافا عن القبلة، فال تشمله  ألنه االحنراف اليسري غري ضار ـ فال يضر أن القبلة من

  إىلوالاخللف  } إىلمل يصلىوإن {قسامه الثالثة أبالبدن كله مبطل بااللتفات  إن: واحلاصل

مل يكن االلتفات حال {ن أ كان االلتفات حال السكوت ب}نإو{ من اليمني والشمال }حدمهاأ{

  .اخللف  إىلااللتفات بطالن ي من وجهاألول ملا تقدم يف الوجه }الذكر أو القراءة

 واحتمال ، والذكرالقراءةحال عدم  الفقيه اهلمداين يف مبطلية االلتفات إشكال أن ومنه يعلم

اعتباره يف   إىلفدليل اعتبار شيء فيها راجعجزائها أعني الصالة  ألن بطال،لعدم اإل )١(تمسكاملس

 ال تأكيداً لدليل اعتبار االستقبال يف جل ذلك كان دليل قادحية االلتفات تأسيساًجزائها ال غري، وألأ

  .حمل نظر بل منع. الصالة انتهى

 أول  االعتبار مندلةن ظاهر األ االحتمال فألأماو، األول فقد عرفت رده يف الوجه ،شكالما اإلأ

  .رهاخآ إىل الصالة

ه فإن }مكانهإاخللف مع فرض   إىليف االلتفات بالوجه{ البطالن واحلرمة }قوى ذلكبل األ{

بل وصحيحى  ، ورواية البزنطي،بصري  أيبمثل صحيح ابن مسلم، وموثق. مجلة من الرواياتقتضى م

  .رى من الروايات تدل على ذلك أخربعمائة وغريها، وهناك مجلةاألاحلليب وابن جعفر، ورواية 

  لته عن الرجل يصيبه أس:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبكصحيحة احلليب، عن

                                                

  .٥٣٨ ص٦ج: املستمسك )١(



٢٦٨

بني يديه وهو مستقبل القبلة  أو قدر على ماء عنده ميينا ومشاال إن: الرعاف وهو يف الصالة؟ فقال

فقد قطع يتكلم  أو على ماء حىت ينصرف بوجههمل يقدر وإن  ،الته من صيعنه مث ليصل ما بقفليغسله 

   .)١(صالته

له عن الرجل يرعف وهو يف الصالة أ س أنه،)عليه السالم(عبد اهللا   أيبذينة، عنأوصحيحة عمر بن 

عن خلفه فليغسله  أو عن مشاله أو كان املاء عن ميينه إن: )عليه السالم(وقد صلى بعض صالته؟ فقال 

  .)٢( والقىء مثل ذلك، مل جيد املاء حىت يلتفت فليعد الصالةفإنيلتفت ولينب على صالته،  أن غريمن 

صرفت وجهك عن القبلة  أو تكلمتن إ : قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيببصري، عن  أيبوخرب

  .)٣(عد الصالةأف

 يف صالته وقد سبقه ماإلما، عن رجل دخل مع )عليهما السالم(حدمها أوخرب حممد بن مسلم، عن 

يعيد ركعة واحدة جيوز له :  فاتته ركعة؟ قال أنه خرج مع الناس مث ذكراإلمام بركعة فلما فرغ اإلمام

  . )٤(»يستقبل الصالةأن  هفعلي حول وجهه إذا ف، مل حيول وجههإذاذلك 

 اللتني بينهما بكله فهاتان الطائفتان من قبيل الشرطيتنيااللتفات  تدل على قادحية خباروهذه األ

يكون كل  أن القاعدة مقتضى فإن بردت اهلواء، إذا طلعت الشمس وجئين إذاعموم من وجه، مثل جئين 

  من طلوع الشمس

                                                

  .٦ حاب قواطع الصالة أبو من٢ ـ الباب ١٢٤٥ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .١ حاب قواطع الصالة أبو من٢ ـ الباب ١٢٤٤ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٤ حاب القبلة أبو من٩ ـ الباب ٢٢٧ ص٣ ج: الوسائل)٣(

  .٢ حاب اخللل أبو من٦ ـ الباب ٣١٥ ص٥ ج: الوسائل)٤(



٢٦٩

 مع بقاء البدن مستقبال  ويساراً االلتفات بالوجه مييناًوأما ،ولو مبيل البدن على وجه ال خيرج عن االستقبال

  .فاألقوى كراهته

  

 كان إذا«: )عليه السالم(مفهوم قوله ن إ يقال أن اً للمجيء، وعليه فال ميكنوبرودة اهلواء سبب

  .اخللف  إىلبالوجهكان االلتفات وإن  مل يكن بكله إذا ال بطالن  أنه)١(»بكله

  إىلوغريه بعدم مبطلية االلتفات قول الشهيد ) كان فاحشاًإذا وأما(وسيأيت عند قول املصنف 

  .)بل األقوى(: صنف ولذا قال امل،اخللف بالوجه

ولو مبيل البدن على {: مكانه قال املصنفإاخللف ميكن منع   إىلااللتفات بالوجهن إ  حيثنهإ مث

 ومييل الوجه زيادة عن ميل البدن يف اجلملة مع كونه مستقبالًمييل  فالبدن }وجه ال خيرج عن االستقبال

اخللف ما ذكره مصباح الفقيه من   إىلفاتاملراد بااللت أن قرب لكن األ،اخللف  إىلحىت يكون الوجه

  .مل يكن جبميع وجههوإن ف حبيث يتمكن مشاهدته لاخل  إىلصرف الوجه

العلية عن املقاصد  }قوى كراهتهفاأل  ويساراً مع بقاء البدن مستقبالًبالوجه مييناً االلتفات وأما{

بعض   إىلرب والتذكرة نسبة اخلالف وعن املعت،املشهور  إىلوجممع الربهان والذخرية نسبة عدم البطالن

  . اصحاب متفقون على ردهاألن إ )٢(فخر احملققني، وعن احلدائق  إىلاحلنفية، وعن مجاعة نسبته

ال  وأحد اجلانبني أ سواء بلغ ،مطلقاًغري اخللف ال يبطل   إىلكان االلتفات بالوجهوإن  :ويف املستند

فقال  عن فخر احملققني محكيخالفا لل  ـقال أن ىل إ ـ من ذكر، بل ظاهر اجلميعأكثرلصريح  وفاقاً

  بااللتفات بالوجه بالبطالن 

                                                

  .٣ حاب قواطع الصالة أبو من٣ ـ الباب ١٢٤٨ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٣٦ ص٩ ج: احلدائق)٢(



٢٧٠

 عن يوحك ، واستجوده يف احلدائق،ليه يف املداركإ لرشاد، وماردبيلي يف شرح اإل وقواه األ،مطلقا

  .)١( انتهى،أيضاًر من املتأخرين خآ مجع

تاره املشهور خا قوى هو ما، واألأيضاًمها وغري ، وكاشف اللثام،لفيةيف األقال بذلك الشهيد : أقول

يف احملاورات من كونه بصفحة وجهه ليهما هو النحو املتعارف إبااللتفات من عدم البطالن، لكن املراد 

  إىليراد بالتوجه أن ه من املستبعد جداًفإنكما تقدم عن الفقيه اهلمداين، الوجه ليهما جبميع إال التوجه 

 أو مكانه نادر جداًإ التوجه بكل الوجه الذي  ـاليمني والشمال  إىلل التوجهالذي هو يف قباـ اخللف 

  .همن ميل البدن مث ميل الوجيلزم توجيهه مبا ذكر املصنف 

 ،)٢( يف صحيح زرارة بكله :)عليه السالم(ومفهوم قوله صل األفيدل على املشهور  ،وكيف كان

عليه ( وبقوله ،)٤()عليه السالم( وابن جعفر ،)٣(طييف خرب البزن خلفه إىل :)عليه السالم(وقوله 

  .)٥( يف صحيح ابن جعفرجانبه فال بأس أو كان يف مقدم ثوبهن إ :)السالم

نه من االلتفات الفاحش أوبمور به يف الصالة، أاالستقبال املبالبطالن فاستدل بانه خالف ما القائل أ

عن القبلة وصرفه ات قادحية االلتفات وقلب الوجه القإطربعمائة، وبعنه يف رواييت احلليب واأل ياملنه

  .عنها

  من صحيح زرارةما ذكرناه عم من ذلك بدليل أاالستقبال املأمور به  إن: وفيه

                                                

  .٣ س٤٦٠ ص١ ج: املستند)١(

  .٣ حاب القواطع أبو من٣ ـ الباب ١٢٤٨ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٨ حاب القواطع أبو من٣اب  ـ الب١٢٤٩ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٩٦ ص: قرب اإلسناد)٤(

  .٤ حاب القواطع أبو من٣ ـ الباب ١٢٤٩ ص٤ ج: الوسائل)٥(



٢٧١

  ، كان طويالإذا  خصوصاًأيضاً اجتنابه حوطكان األوإن  ،مع عدم كونه فاحشاً

  

 أن من االلتفات، ومنه يظهرالقدر غري مثل هذا الفاحش بااللتفات يراد ن أووغريه، وعليه فالبد 

  .تقييدهبه لزم لو سلم  طالقاإل

فال فعاهلا أالدال على اعتبار االستقبال يف الصالة خمتص ب طالقاإل أن املستمسك منما ما ذكره أ

عم مما أااللتفات الذي هو حمل الكالم ن إ : ففيه،)١(كما هو حمل الكالمبينها املتخللة ن اوكيشمل األ

االستقبال الذي  أن منما عرفت   إىلضافةكلمام، باإل إطالق كما يشهد له ،وغريها قراءةالكان يف 

  .التسليم  إىلهو شرط حاله حال الطهارة يف لزوم كونه يف مجيع الصالة من التكبري

تبعا ترناه خا الذيباملعىن اجلانبني   إىلااللتفاتن إ : ففيه}مع عدم كونه فاحشاً{: ما قول املصنفأ

ىل إ بنص املنع عن الفاحش يرادن أوبد  تاره املشهور الخا الذي وباملعىنليس فاحشاً، اهلمداين قيه للف

كمنطوق قوله » ىل خلفهإ«: )عليه السالم(وقوله  ،»بكله«: )سالملعليه ا(قوله مفهوم  ألن اخللف

  .»شالفاح «:)عليه السالم( لقوله مفسراًيكون » و جانبه فال بأسأ«: )عليه السالم(

 } كان طويالإذاخصوصاً {بطاله إ ملا عرفت من فتوى مجاعة ب}أيضاً اجتنابه حوطكان األوإن {

نصوص ل، فاملرجع غري الطوي  إىل الحتمال انصراف نصوص جواز االلتفات،ةيف الذخريكما احتمله 

ال تخصص فهو من باب ال ،غري ضارااللتفات  أن من جمموع الدليلنياملستفاد  إن: االستقبال، وفيه

  .والقصريفال فرق فيه بني الطويل التخصيص 

                                                

  .٥٣٩ ص٦ ج: املستمسك)١(



٢٧٢

  ،اإلحرام سيما تكبرية ، األركان لبعض أفعال الصالة خصوصاً كان مقارناًإذاوسيما 

  

 أن ردبيلي الحتمال لأل كما احتمله الذخرية تبعاً}فعال الصالةأ كان مقارناً لبعض إذاوسيما {

  . االستقبالأدلةات طالقفعال مشمول إلفحال األ ،فعالمنا هو يف حال عدم األإنصوص جواز االلتفات 

ال مقيد من  إذ ،املتخللةن اوكحبال األال وجه لتخصيصه  عدم البأس لاللتفات إطالقن إ: وفيه

  . االستقبالإطالق عدم البأس مقدماً على إطالق فيكون ،غريه أو انصراف

بني ما ال ميكن تداركه مل الفرق  وحيت: قائالًأيضاًكما احتمله الذخرية  }ركانخصوصاً األ{

 خبالف ما ال ميكن ،مكان التدارك يتدارك اجلزء فال فواتإ مع  أنهووجهه ،القراءةوغريه كركان كاأل

  .)١( كالركنهتدارك

  . االلتفات آب عن التقييد مبا ذكرهأدلة إطالق إن: والأ :وفيه

 عمداًبه مع االلتفات  أيتاملاجلزء  إذ ،ومنا يصح مع السهإالتدارك  أن ما ذكره املستمسك من: وثانياً

  .)٢(صحيحاً يكون زيادة مبطلةمل يكن ن إ

ليل د فعدم ذكره ،لو لزم وجب ذكره ألنه التدارك مما تطابق النص والفتوى على عدمه، إن: وثالثاً

  .قطعي على العدم

صرفة عن ن فهي م،ةثناء الصالأكونه يف االلتفات  أدلةظاهر  أن  لعل وجهه}اإلحرامسيما تكبرية {

   االستقبال أدلة طالقمشمولة إل وتبقى ،اإلحرامحال تكبرية االلتفات 

                                                

  .٥٣٩ ص٦ ج: كما يف املستمسك)١(

  .٥٣٩ ص٦ ج: املستمسك)٢(



٢٧٣

  . فال يترك االحتياط حينئذ،إشكال ففيه  كان فاحشاًإذا وأما

  

 فال فرق يف االستقبال ، غري مناف لالستقبال أنه جواز االلتفات بالقدر املذكورأدلةظاهر  إن: وفيه

ة التكبري وغريها، بل لو مل يكن جواز االلتفات من باب عدم املنافاة لقلنا به حال بالقدر املذكور بني حال

  .التكبري من باب املناط

كما تقدم  شكال قد تقدم وجه اإل}، فال يترك االحتياط حينئذإشكال كان فاحشاً ففيه إذا وأما{

  . يفرق املشهور ولذا مل،قوىاجلانبني هو األ  إىلقسام االلتفاتأفعدم الفرق بني  ،جوابه

  إىللفية ناسباً لهاأليف شرح تاره ثاين الشهيدين خا بعد ما بني هذه االحتياطات، وما بني ماأوما 

ف لاخل  إىلبالوجهااللتفات  أن  من)١( عن ظاهر املعتربأيضاً ي عنه ـ وحكيكما حكصحاب ظاهر األ

  : واستدل له،غري مبطل

نعم : )عليه السالم( قلب وجهه عن القبلة قال فإن ،الفضل املتقدمة يف النقض باحلدثبصحيحة 

   .)٢(قلب وجهه عن القبلةوإن 

 )عليه السالم(عن القبلة؟ قال وىل  أو التفت ميينا ومشاالوإن  : قلت،قدمة هناكتورواية القماط امل

نعم كل ذلك واسع)٣(.  

  .» كان بكلهإذا «:زرارةومفهوم صحيحة 

  . )٤(يفعل أن حبأال وما  )عليه السالم(يقطع الصالة؟ قال أ :تورواية عبد احلميد عن االلتفا

 كما ذكرنا هنا ما ،تنياألولاحلدث اجلواب عن قد تقدم يف حبث مبطلية  إذ ويف الكل ما ال خيفى،

ولو بقرينة صحيحة علي بن  ،نه البد من محلهما على غري اخللفأخريين، ويظهر منه اجلواب عن األ

  فال يترك ، اخللف  إىل الناهية عن االلتفات)عليه السالم(جعفر 

                                                

  .١٥ س١٩٧ ص: املعترب)١(

  .١٠ حطع الصالةاب ما يق أبو من٢ ـ الباب ٤٨٥ ص٥ ج: الشيعةأحاديث جامع )٢(

  .١١ حاب قواطع الصالة أبو من١ ـ الباب ١٢٤٣ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٥ حاب قواطع الصالة أبو من٣ ـ الباب ١٢٤٩ ص٤ ج: الوسائل)٤(



٢٧٤

  . فيما كان عمده مبطالوكذا تبطل مع االلتفات سهواً

  

سبيل االحتياط  فإنحينئذ  متامها يف كل الصور املذكورةإبعد عادة الصالة إ االستحبايب باالحتياط

  .النجاة

 وعن ، من القدماءليه مجاعةإ ذهب }وكذا تبطل مع االلتفات سهواً فيما كان عمده مبطال{

 عن املبسوط واجلمل والنهاية محكيخالفاً لل ،أيضاًقوى، وقواه املستند وغريه  األ أنهكشف اللثام

الصحة  أن بل عن البيان ،والقواعد واملنتهى وغريها فقالوا بالصحةواملراسم والسرائر والنافع والشرائع 

بالسهو قليل حلاق العمد إبالقول  أن منهماملشهور، بل يظهر   أنهصحاب، وعن الدروسكثر األ أظاهر

 وغريها من كتب  ـبالصحةبعد ذكر عدة من الكتب للقائلني ـ : القائل، حىت قال يف املستمسك

  .)١(القدماء واملتأخرين

 ويف ،لة االشتغالأصا وال تعادمن حديث  القاطعية، واملستثىن أدلة إطالقاستدل القائل بالبطالن ب

ن املرفوع املؤاخذة على أب يف حديث الرفع شكال واإل،مقيدة حبديث الرفعالقاطعية  أدلة إذ الكل نظر،

ثار العادية، بل اآل أو ثار العقليةن احلديث ال يرفع اآلأثار، وبسهواً ال مطلق اآل أو ما صدر خطاًء

 ،االستقبال به بدون أيت عقلي هو صحة املأثر و، شرعي هو املؤاخذةأثر ترك االستقبال له فإنالشرعية، 

 ،اخذةؤال خصوص املثار ظاهر احلديث رفع مجيع اآل إذ  غري وارد،،مر املتعلق بالصالةسقوط األأي 

شرطية ن إ بل نقول ،ثار العقلية والعاديةاحلديث يرفع اآل أن ينا ال ندعإكما  ،صولكما حقق يف األ

اليت هي بدون شرط ـ الصالة   إىلمر املتوجهطاعة لألاالستقبال بقرينة احلديث خاصة حبال العمد، فاإل

  .مر بالصالةسقاط األ هي املوجبة إل ـاالستقبال يف حال السهو، حلديث الرفع

                                                

  .٥٤١ ص٦ ج: املستمسك)١(



٢٧٥

 جعل إذاف: حيث قالاملعاملة متثيل الفقيه اهلمداين ما حنن فيه ببعض شرائط  أن ومما ذكرنا يعلم

القبض يف  أو جيابالقبول باإل جزءاً منها فهو كما لو جعل اقتران القراءة أو للصالةشرطا الطهارة 

 ويلزمه عقال بطالن ،اً شرعياً وهو اعتبارها يف الصالةأثرشرط لصحة معاملة فقد جعل لوجودها الس 

 منتزع من اعتبار وجود ذلك ، عقلي للتركأثرشرطها  أو بترك جزئها فبطالن الصالة ،بتركهاالصالة 

بعد رفع الشرطية  إذ ،غري تام. )١( انتهى.يث الرفع فال يرفعه حد،يف مهية الصالةالشرط  أو اجلزء

 بالصالة فقد سقط أتى نهإ مر بالصالة، وحيثات األإطالق به أيتحبديث الرفع يشمل املواجلزئية 

 فالبطالن ،جياب يوجب عدم صدق املعاملةعدم اقتران القبول باإل إذ  خبالف املعاملة،باالمتثالالتكليف 

 ،أيضاًالقاعدة الصحة  فلو حتقق موضوعها يف مكان كان مقتضى ،وعهافيها من جهة عدم حتقق موض

ال حديث  فال شرطية يف حال السهو، من جهة ، املعاملة بعد ختصيص الشرط حبال الذكرأدلة طالقإل

 املستثىن فإنللمقام فاملستثىن من حديث الرفع ال جمال له، ، وحيث عرفت مشول حديث الرفع تعاد

ال شرطية (ه يشمل العمد والسهو، وحديث الرفع يقول إطالق و)القبلةة من خمالفة تعاد الصال(: يقول

  .ال تعادص مطلقا من حديث  أخ، فيكون حديث الرفع)يف حال السهو عنهاللقبلة 

بالسهو ما رواه عدم البطالن  االجتهادية، ويؤيد دلةلة االشتغال فال جمال له عند وجود األأصا وأما

على ميينه ومشاله متعمداً يف الصالة من من عرف :  قال أنه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(يب الغوايل، عن الن

خصوص صورة العمد كصحيحة علي بن املانعة عن االلتفات بل ظاهر بعض الروايات  ،)٢(فال صالة له

  .)عليه السالم(جعفر 

                                                

  .٣٠ س٤٠٤ صكتاب الصالة:  مصباح الفقيه)١(

  .٦٤ح ٣٢٤ ص١ ج: عوايل اللئايل)٢(



٢٧٦

. كان بكل البدنوإن  ، كان سهواًإذاغري مبطل ه فإن ، بل كان فيما بينهما،حد اليمني واليسار  إىل مل يصلإذاإال 

  

ه ال فإنكان يف مؤخره فال يلتفت وإن : )عليه السالم(قال  ؟ميسه أو ينظر فيه أن هل يصلح له

  .)١(يصلح

حد   إىل مل يصلإذاال إ{: و استثنوا ما استثناه املصنف بقولههمع الس نبعض القائلني بالبطالن إ مث

 حمكي قال يف }كان بكل البدنوإن  كان سهواً، إذاه غري مبطل فإنن فيما بينهما، واليسار، بل كااليمني 

  .)٢( كان يسرياً ال يبلغ حد اليمني واليسار مل يضرفإن سهواًما لو وقع أ: املدارك

اليمني واليسار   إىل عن القبلة مبا يصل كان منحرفاًإذا يوجهه ما دل على صحة صالة الناس: أقول

وية، وكان األولاملقام ب  إىلاحلكم بالصحةسحاب ناف ،م يف ذلك يف حبث االستقبالكما تقدم الكال

ـ بلغه وإن  : قالأيضاًاملدارك  كما ذكره ،أيضاً تذكر خارج الوقت إذااستنثاء ما الالزم على املصنف 

  .)٣(عاده يف الوقت دون خارجهأفعال  بشيء من األأتى و ـحد اليمني واليسار  إىليأ

  إىل لو صلى أنهظهراأل أن يف مبحث القبلة منوافق املدارك ملا عرفت  أن الفقيه بعدصباح قال يف م

عادة من دليله عدم اإل فيفهم ،ال يف خارجه يف االجتهاد يعيدها يف الوقت ئ فهو كاملخطغري القبلة سهواً

  .  انتهى.)٤(يف خارج الوقت فيما لو احنرف عنها يف بعض صالته بالفحوى

  .حىت يف الوقتعادة نك قد عرفت عدم اإلأ إالّ ،وغريهاملستمسك  وهكذا قال

                                                

  .٤ حاب قواطع الصالة أبو من٣  ـ الباب١٢٤٩ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٢٩ س١٨٠ ص: املدارك)٢(

  . املصدر)٣(

  . ـ السطر األخري٤٠٤ صكتاب الصالة:  مصباح الفقيه)٤(



٢٧٧

  ، تعمد الكالم:اخلامس

  

  .يف اجلميعلوحدة الدليل  ،اضطراراً أو كراهاًإ أو سهواً ال فرق بني االلتفات  أنهمث ال خيفى

  .وليست من االلتفاتمكروهة يف الصالة طراف األ  إىلدارة العنيإن إ مث ال خيفى

ومشاال وال  كان يلحظ يف الصالة ميينا  أنه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ه الغوايل، عن النيب ما ما رواأ

حلاجة االضطرار كان يفعل ذلك يف وقت  )صلى اهللا عليه وآله وسلم( فكانه ،)١( عنقه خلف ظهرهييلو

باملقدار اللتفات اليمني والشمال، وا  إىلب وحنوها، ولعل فيها داللة جبواز االلتفاتركحالة احلضرورية 

  .ليه مكروه كراهة شديدةإاملضطر اجلائز غري 

ما خياف أ:  قال أنه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(سرار الصالة، عن النيب أفقد روى الشهيد الثاين يف 

تية يف فصل غريها من الروايات اآل  إىل،)٢(حيول اهللا وجهه محاراً أن الذي حيول وجهه يف الصالة

  .املكروهات

 كانت إذااحملظور يف الفريضة،  املتقدمة جواز االلتفات خبارظاهر بعض األ أن  وهو، شيءيبق

  . وال بعد يف ذلك بعد كون االستقبال يف النافلة ليس بشرط يف اجلملة،نافلةالصالة 

 فقد ادعاء الشيخ ،اً متواتراً يف كلمامإمجاع }تعمد الكالم{ : من مبطالت الصالة}اخلامس{

  واملدارك والكاشاين ردبيلي  واحملقق والعالمة والشهيد واألوابن زهرة

                                                

  .٢٠٨ ح١٧٥ ص١ ج: عوايل اللئايل)١(

  .١٦ س١٢١ص: املطبوع يف رسائل الشهيد، سرار الصالةأ رسالة )٢(



٢٧٨

  .خبارويدل عليه متواتر األ املتأخرون، أيضاًاهلندي وغريهم، وقد ادعاه والفاضل 

 لته عن الرجل يأخذه الرعافأس:  قال)عليه السالم(جعفر   أيبففي صحيحة حممد بن مسلم، عن

   .)١(تكلم فليعد الصالةوإن نفه ويعود يف الصالة أل فيغسل ينتق:  قال؟يف الصالة كيف يصنعالقيء أو 

 املكتوبة يلته عن الرجل يكون يف مجاعة من القوم يصلأس: مساعيل بن عبد اخلالق قالإومضمون 

 فليغسل الرعاف مث ليعد فيبينيتكلم  أن  وجد ماًء قبلفإنخيرج :  قال؟فيعرض له رعاف كيف يصنع

  .)٢(على صالته

  .)٣(يتكلم فقد قطع صالته أو مل جيد ماًء حىت ينصرف بوجههوإن : ليبوصحيحة احل

صرفت وجهك عن القبلة  أو تكلمت إن:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيببصري، عن  أيبوخرب

  .)٤(عد الصالةأف

 )عليه السالم( عن علي ،)عليه السالم(ه  أبي، عن)عليه السالم(مساعيل بن زياد، عن جعفر إوخرب 

  .)٥( على صالته ما مل يتكلمينبوي: قال

 ومن تكلم من صالته ،من تكلم يف صالته ناسياً كرب تكبريات :يورو: ومرسلة الصدوق قال

  .)٦(يف صالته فقد تكلم  أنّ ومن،عادة فعليه اإلعمداًتم

                                                

  .٤ حصالةاب قواطع ال أبو من٢ ـ الباب ١٢٤٤ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .١٢ حاب قواطع الصالة أبو من٢ ـ الباب ١٢٤٦ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٦ حاب قواطع الصالة أبو من٢ ـ الباب ١٢٤٥ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٦ حاب قواطع الصالة أبو من٣ ـ الباب ١٢٤٩ ص٤ ج: الوسائل)٤(

  .٣ حاب قواطع الصالة أبو من٢١ ـ الباب ١٢٧٢ ص٤ ج: الوسائل)٥(

  .٤٦ ح يف أحكام السهو٤٩ ـ الباب ٢٣٢ ص١ ج: الفقيه)٦(



٢٧٩

  غري مفهمني للمعىن  حبرفني ولو مهملني

  

ينقض  ما مضى من صالتك ما مل ىابن عل : قال)عليه السالم(جعفر   أيبوخرب الفضيل، عن

  .)١(تكلمت ناسيا فال شيء عليكوإن  ،الصالة بالكالم متعمداً

من تكلم :  قال أنه)عليه السالم(وروينا عن علي  ،يقطع الصالةالكالم  أن  قد جاء،وخرب الدعائم

  .)٢(عادأيف صالته 

ال يصلح فيها شيء من كالم الصالة : قال  أنه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(وعن الغوايل، عن النيب 

  .)٣(دمينياآل

حل أاهللا تعاىل أن  إالّ ،الطواف بالبيت صالة:  قال أنهأيضاً )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عنه : وفيه

  .)٤(فيه النطق

من ال ، وحتليمن الصالةفجعل التسليم عالمة للخروج : )عليه السالم(اهلامشي، قال ويف رواية 

  .)٥(الكالم

  .ا من الروايات الكثريةهغري  إىل،)٦(ما مل ينقض الصالة بالكالم :سعيد  أيبويف رواية

  بال خالف كما عن الذخرية، بل  }غري مفهمني للمعىنولو مهملني حبرفني {

                                                

  .٩ حاب قواطع الصالة أبو من١ ـ الباب ١٢٤٢ ص٤ ج: الوسائل)١(

 يف ١٩١ ص١ ج:ويف الدعائم املطبوع .١ حاب قواطع الصالة أبو من٢١ ـ الباب ٤٠٦ ص١ ج: كما يف مستدرك الوسائل)٢(

  .»عادهاأتكلم يف صالته من «:  قالأنه) عليه السالم (وعن علي: ذكر قطع الصالة هكذا

  .٤ ح١٩٦ ص١ ج: عوايل اللئايل)٣(

  .٧٠ ح٢١٤ ص١ ج: عوايل اللئايل)٤(

  .١٣ حاب التسليم أبو من١ ـ الباب ١٠٠٦ ص٤ ج: الوسائل)٥(

  .١١ حاب قواطع الصالة أبو من١ ـ الباب ١٢٤٣ ص٤ ج: الوسائل)٦(



٢٨٠

  أو حبرف واحد بشرط كونه مفهما للمعىن حنو ق فعل أمر من وقى

  

 ما تركب من ىيف صدق الكالم عل بني اللغويني والبني العلماء رمبا يظهر من بعض عدم اخلالف 

  .كذا قاله مصباح الفقيه ،)١(حرفني

 على مجاع ويف املستند نقل اإل، عليهمجاع وعن احلدائق اإل،الفقهاء  إىلوعن شرح املفاتيح نسبته

ى علصدق تكلم وال تتكلم، بل الكالم   إىلضافة هذا باإل،)٢(وشرح القواعد والذكرىذلك عن التذكرة 

  .من تلفظ حبرفني

 وتصريح غري واحد من اللغويني والفقهاء، خالفا إطالقمهال يف الصدق فهو مقتضى إلما كفاية اأ

  . والصدق يدفعانهطالقفيه وجهني مشعراً بالتوقف فيه، لكن اإل أن للروضة حيث ذكر

ح به،  كما عن جنم االئمة ومشس العلوم التصري}و حبرف واحد بشرط كونه مفهماً للمعىنأ{

 عن القواعد محكي للوهذا هو الظاهر، خالفاً ،صحاب، وذلك للصدقظاهر األ  إىلونسبه احلدائق

 أقرب األولاستشكلوا فيه، و أو  حيث ترددوا يف احلرف الواحد،والنهاية والدروس وغريهاوالتذكرة 

  صدقأشبهما  أو ي،من وعى يع» ِع« أو ،ي يق}مر من وقىأفعل » ِق«حنو { قال إذاللصدق عرفا، ف

  .يقال له ال تتكلم أن وصح ،لم تكأنه

 إن: حبرفني فصاعداً، وفيه يشك يف صدق الكالم عليه، وملفهوم قوهلم النطق نهإ فقالما املستشكل أ

حرف واحد مفهم،  أو نافنه حرأما عداه، ولذا قال غري واحد ب ي واثبات الشيء ال ينف،الصدق ظاهر

 )ع( جعل إذااء حبرف واحد من كلمة ـ من باب االختزال ـ كما  جإذا من الكالم  أنهبل الظاهر

  )عني( قال إذاما أ ،)ع( :يف صالته بعد ذكر ميثم التمار، فقال )عليه السالم(  إىلاشارة

                                                

  .١٣ س٤٠٥ صكتاب الصالة:  مصباح الفقيه)١(

  .٢٦ س٤٦٠ ص١ ج: املستند)٢(



٢٨١

.حوطمعناه على األ  إىل مع التفاتهأيضاًغري قاصد  أو  بل، لهيكون عاملا مبعناه وقاصداً أن بشرط

  

  . فصاعداًنافحر ألنه إشكالال ن تلفظ باسم احلرف، فأب

يكون عاملاً  أن  وال يلزم، تكلم أنهلو مل يعلم املعىن مل يصدق ألنه }يكون عاملاً مبعناه أن بشرط{

املوىل قال له  أن  فقاله مريداً ذلك، من باب،العبد  إىلمراً بالنسبةأيفيد » ق« أن  علمإذاباخلصوصية، ف

  . تكلم أنه كفى لصدق،قل للعبد ذلك

قصداً : املستمسك من قولهما ما ذكره أطلقه بدون القصد ال يسمى متكلما، ألو  إذ }وقاصداً له{

مر من وقى فقال ـ وهو ما هو األنسان إله أ سإذا فلم يظهر وجهه، ف)١(بالوقايةمر به األن قصد أ بجدياً

معناه على   إىللتفاته مع اأيضاًغري قاصد  أو بل{:  ولذا قال، تكلم أنه كفى يف صدق)ق(يف الصالة ـ 

» بشرط«: عند قولهه على النحو الذي ذكرناكان االلتفات وإن قوى  األ أنه بل عرفت}حوطاأل

  .يف املقامصل ااملدار الصدق وهو حأن صل اواحل

  

                                                

  .٥٤٤ ص٦ ج: املستمسك)١(



٢٨٢

  إىل خبالف ما لو مل يصل اإلشباع، بطلتاألولحصل ثانيهما من إشباع حركة   لو تكلم حبرفني ـ ١ـ مسألة 

.رخآ رفحد حصول ح

  

» با« قال إذا كما } بطلتاألولشباع حركة إلو تكلم حبرفني حصل ثانيهما من  ـ ١مسألة ـ {

تاره خا تكلم حبرفني، وهذا هو الذي ألنه عند ضمه وكسره، وذلك» يب«و» بو« أو ،»ب«عند فتح 

  .اجلواهر وغريه

لى املشهور، بل عن ه ال يبطل عفإن }رخآ حد حصول حرف  إىلشباعخبالف ما لو مل يصل اإل{

بتكرار  عليه، ومنه يظهر البطالن مجاعاإلواملدارك والكفاية واملقاصد العلية املنتهى والذكرى والروض 

ليس حرفني، بل حرف واحد  ألنه بطال،عدم اإل وحيتمل ،»د« قال إذااحلرف الواحد من جهة املد كما 

  .أقربمشدد ولعل هذا 

  



٢٨٣

ال وجهان  أو  مثال ففي كونه مبطال)ب ب( :كأن يقول  ن غري تركيب تكلم حبرفني مإذا ـ ٢ـ مسألة 

. األول حوطواأل

  

 أو  مثال ففي كونه مبطالً)ب ب(: ن يقولأ تكلم حبرفني من غري تركيب كإذا ـ ٢مسألة ـ {

فرق بني أي  إذ ،ناف حر أنهبطال به ـ عنه، ومن من انصراف حرفني ـ الذي قالوا باإل} وجهان،ال

 نعم لو فصل }األول حوطواأل{احتاط املصنف بقوله وإن قوى  وهذا هو األ).ب ب(  وبني)بب(

  . تكلم حبرفني مل يكن مبطال أنه به حبيث مل يصدقخر فصال معتداًحدمها من اآلأ

  



٢٨٤

األذكار أبطل من  أو القراءةلكن وصله بإحدى كلمات    تكلم حبرف واحد غري مفهم للمعىنإذا ـ ٣ـ مسألة 

. خرجت تلك الكلمة عن حقيقتهاإذاتلك الكلمة حيث إفساد 

  

 القراءةحدى كلمات إ تكلم حبرف واحد غري مفهم للمعىن لكن وصله بإذا ـ ٣مسألة ـ {

مكان العظيم يف ذكر الركوع » العظيمب« أو »احلمد«مكان » احلمد ب«:  قالإذا كما }ذكارواأل

 خرجت إذا{من جهة الزيادة العمدية ت بطلأ فسدت إذا ألا }الكلمةفساد تلك إبطل من حيث أ{

شبع فتولد حرف من ذلك، وال فرق أ إذا كما ،الزيادة غري املخرجة خبالف }عن حقيقتهاتلك الكلمة 

اهللا رب «يف » هللااب«:  قالإذاوهلما كما أ أو الكلمة كاملثالني،ر خآ يفتكون الزيادة  أن يف ما ذكر بني

  .»العاملني

  



٢٨٥

. واحداًه حمسوب حرفاًفإن، رخآ زاد فيه مبقدار حرفوإن   د حرف املد واللنيال تبطل مب ـ ٤ـ مسألة 

  

 ال ملا ،حروف أو }رخآ زاد فيه مبقدار حرفوإن  ـ ال تبطل مبد حرف املد واللني ٤مسألة ـ { 

والذكر، ومنه  القراءةمنا هو إليس من التكلم قطعا، و ألنه  بل}حرفاً واحداًه حمسوب فإن{ذكر بقوله 

منا هو زيادة يف مد احلرف إ و،املد كما قيل ليس حبرف وال حركة ألن :قول املستمسك أن لميع

  . حرف أنهال شك يف إذ ، حمل نظر،)١(والنفس

نف ولو كان مفهماً ـ كما يف ما ما خيرج من األأ ،مفاملراد باحلرف ما خرج عن ال أن مث الظاهر

  . عنهدلةاأل النصراف ،بعض اللغات ـ فليس مبطالً

  

                                                

  .٥٤٥ ص٦ ج: املستمسك)١(



٢٨٦

 وكذا ،حنومها أو التمليك أو  ملعىن التعليلنهإ  حيث)ل(مثل   الظاهر عدم البطالن حبروف املعاين ـ ٥ـ مسألة 

 البطالن مع حوطكان األوإن  ،ه حرف جر وله معانفإن )ب( ومثل ،القسم أو حيث يفيد معىن العطف )و(مثل 

.  وفرق واضح بينها وبني حروف املباين،قصد هذه املعاين

  

 ملعىن نهإ  حيث)ل(عدم البطالن حبروف املعاين مثل { لدى املصنف } ـ الظاهر٥مسألة ـ {

 عن مثله، لكن دلةالنصراف األبذلك يف اجلواهر، وكأنه وقد جزم  ،}حنومها أو التمليك أو التعليل

  . مثال)باء القسم(من قبيل  أو )ق(يكون املفهم من قبيل  أن ال فرق بني إذ بطال،قوى اإلاأل

 إذاما أ }معانه حرف جر وله فإن )ب( ومثل ،القسم أو  حيث يفيد معىن العطف)و(وكذا مثل {

يف » كربأباهللا «:  قالإذابطاله، كما إ يف شكالاإلفال ينبغي  والذكر املوظفني القراءةسبب ذلك تغيري 

يا من  أي )١(»حدأ يا قل هو اهللا«راد احللف ذه اجلملة، مثل ما يف دعاء سامراء أ و،اإلحرامتكبرية 

  .حدأيقال يف حقه قل هو اهللا 

البطالن يد املصنف أقوى، وقد  األ أنه بل عرفت}مع قصد هذه املعاين البطالن حوطكان األوإن {

 مما يقع جزءاً من الكلمة أشبه وما )د( و)ح( مثل }وفرق واضح بينها وبني حروف املباين{: بقوله

وحده مل يكن له  )ح(ه لو تلفظ بـ فإن» احلمد« الواقع يف )ح( القسم له معىن خبالف )ب(ن إ حيث

  . فال يدخل يف احلرف الواحد املفهم،معىن

  

                                                

  .ئمة سر من رأىأ يف زيارة ٩٥٩ ص: مفاتيج اجلنان)١(



٢٨٧

  ال بصوت النفخ واألننيو  ال تبطل بصوت التنحنح ـ ٦ـ مسألة 

  

وال {ليس من الكالم قطعاً  ألنه  كما هو املشهور،}بصوت التنحنح ـ ال تبطل ٦مسألة ـ {

 )عليه السالم(با عبد اهللا أل أموثق عمار، س  إىلضافةملا تقدم باإل، أيضاًشهور كما هو امل }بصوت النفخ

 بيده  إليها فيشريه،هله لتأتيأ أو فيتنحنح لتسمع جاريته ، بالباب وهو يف الصالةعن الرجل يسمع صوتاً

  .)١(ال بأس: )عليه السالم(لتنظر من هو قال من بالباب ليعلمها 

فخه نأف عن املكان يكون فيه الغبار )عليه السالم(با عبد اهللا ألت أس: لسحاق، عن رجل قاإوخرب 

  .)٢(ال بأس: )عليه السالم(ردت السجود؟ فقال أ إذا

 والطعام ييف الرقيكره النفخ : )عليه السالم( عبد اهللا  أبوقال: ويف خرب احلسني بن مصعب قال

  .ى جواز النفخ يف الصالةالدالة علغريها من الروايات   إىل.)٣(وموضع السجود

غري   إىل،راج البلغم عن احللقخإ ومما تقدم يعلم عدم بأس احلروف اليت خترج عند البصاق، وعند

  . الكالم منصرفة عنهاأدلةذلك ف

احلرف الواحد ليس  أن  كما ذكره غري واحد، وذلك ملا تقدم من، الذي حبرف واحد}ننيواأل{

  .كالماً

حبرفني كما لو نني اآل كان إذاما أ و،)ب(ن حاله حال ما تقدم من تكرار  كا كرره متعاقباًإذانعم 

 ألنه والتذكرة والدروس والذكرى وغريها عدم جوازه،والوسيلة فعن اخلالف  )آه(: قال أو )هإ(: قال

   وخلرب طلحة بن زيد، عن ،من النطق حبرفني

                                                

  .٤ حاب قواطع الصالة أبو من٩ ـ الباب ١٢٥٦ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٣ حاب السجود أبو من٧ ـ الباب ٩٥٩ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٨ حجوداب الس أبو من٧ ـ الباب ٩٦٠ ص٤ ج: الوسائل)٣(



٢٨٨

.)أوه( و)پف( و)حا( نعم تبطل حبكاية أمساء هذه األصوات مثل ،وحنوهاوالتاؤه 

  

يف صالته فقد  أن من:  قال)عليه السالم( عن علي ،)عليه السالم (ه أبي، عن)عليه السالم(جعفر 

ليس من سنخ الكالم، نني األ ألن بطال،عدم اإل  إىل وذهب بعض،)٢(مرسل الفقيه ومثله ،)١(تكلم

  .مهجورة غري واضحة السندوالرواية 

 ووجودها يف الفقيه كاف يف ،سنخ الكالم، والرواية معمول ا ليس من ذاا كالم وملهإن: وفيه

نني راد األأقوى، ولعل املصنف هو األبطال غري مرة، فالقول باإلالفقيه كما ذكرناه حجية السند اللتزام 

  .صال، بل هو صوت خارج من احللقأالذي ليس فيه حرف 

القاعدة البطالن، رفني فمقتضى  كان حبإذاما أ ،كان جمرد صوت أو  كان حبرفإذا }والتأوه{

 يف كونه كالماً شكالواإل بطالن الصالة ا، ا الكالم، ولذا صرح التحرير والبيان وغريمهأدلة طالقإل

  .دعية كيف وقد وقع النطق به يف مجلة من األ،قد عرفت ما فيه

 ولعله لذا كما تقدم،تيارياً لصدق الكالم خإ  كانإذاعلى حرفني  كالعطسة املشتملة }وحنوها{

صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا :  ـ يف حديث اجلعفريات ـ قال)عليه السالم(ورد عن علي 

  . )٣(رويداًيقول  عطاس اهلرحدكم وهو يف الصالة فليعطس أ عطس إذا: )وسلم

  .)٤( مثله)عليه السالم(وعن الدعائم، عن علي 

   لوضوح })وهأ( و)پف( و)حأ(صوات مثل نعم تبطل حبكاية امساء هذه األ{

                                                

  .٤ حاب قواطع الصالة أبو من٢٥ ـ الباب ١٢٧٥ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٤٦ ح يف أحكام السهو٤٩ ـ الباب ٢٣٢ ص١ ج: الفقيه)٢(

  .٣٤ ص: اجلعفريات)٣(

  . يف ذكر الكالم واألعمال يف الصالة١٧٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٤(



٢٨٩

 لصوت )طوط( لصوت الطري و)كِج(صوات مثل حكاية  حكى سائر األإذاا كالم، كما أ

وما » ژ«و» چ«و» پ«: حرف العرب، بل مثلأ من نافيكون احلر أن ، وال يشترطأشبهالسيارة وما 

  .إشكالحرف العربية لصدق الكالم بال  حاهلا حال األأشبه

  



٢٩٠

 أو  كان يف ضمن دعاءإذا  ال تبطل الصالة قطعا»ه من نار جهنمآ« أو »ه من ذنويبآ« : قالإذا ـ ٧ـ مسألة 

  .ةمناجا

كان األقوى عدم البطالن وإن  ، اجتنابهحوط وإال فاأل، قدره فكذلكفإن من غري ذكر املتعلق »هآ« : قالإذا وأما

  .  كان يف مقام اخلوف من اهللاإذا

 كان يف إذاالصالة قطعاً ال تبطل » ه من نار جهنمآ« أو »ه من ذنويبآ«:  قالإذا ـ ٧مسألة ـ {

الدعاء والذكر من  من استثناء أيتفقط دعاًء، وذلك ملا يقال هذه اجلملة  أو }ةمناجا أو ضمن دعاء

  .الكالم املبطل

ال يلزم يف  إذ حينئذ،من الدعاء  ألنه }ره فكذلك قدفإنمن غري ذكر املتعلق » هآ«:  قالإذا وأما{

به سبحانه كان دعاًء، وكذلك سائر الكلمات يف مقام التوسل » اهللا«: فلو قال ،يح بكلهراء التصالدع

ليه تعاىل من حمزون إيكون شكاية  أن يف ذلك بني من غري فرق ،املفردة اليت تعد دعاًء مع قصده الدعائية

  .روي خيشاه أخمرأمن  أو  به،ملّأدنيوى 

 } اجتنابهحوطفاأل{اهللا تعاىل   إىليريد به الشكاية» هآ«ان لفظة كوإن ر املتعلق ن مل يقدأ ب}الإو{

اهللا   إىليريد به الشكاية» العدو«الصالة  بغى شخص عليه، فقال يف إذافهو مثل ما ال يسمى دعاًء ألنه 

  .تعاىل

نوع من  ألنه ليهإالشكاية  أو } كان يف مقام اخلوف من اهللاإذاعدم البطالن قوى كان األوإن {

 )عليه السالم(براهيم إ ووصف ،نقل عن كثري من الصلحاء التأوه يف الصالة:  املعتربحمكياء، قال يف الدع

  .)١(بذلك يؤذن جبوازه

                                                

  .٢٣ س١٩٥ ص: املعترب)١(



٢٩١

رادة إ لكن يف بعض التفاسري ،املدح )عليه السالم(ولذا استحق  ، اعترب دعاًء أنهيذانوجه اإل: أقول

)من األ)اءالدع اه فراجعو.  

: ني قولهفرق بأي  إذ ، كان يف مقام الشكايةإذا كذلك جائز أيضاً  أنهلظاهر فا)العدو(: ما قولهأ

  .)العدو(: ، وبني قوله)هلي انتقم من عدويإ(

  



٢٩٢

 كذا ال فرق بینو ،یكون هناك مخاطب أم ال أن ال فرق في البطالن بالتكلم بین ـ ٨ـ مسألة 

  ،مختارا أو یكون مضطرا في التكلمأن 

  

، وال دلة األطالق إل}م الأيكون هناك خماطب  أن بني البطالن بالتكلم ال فرق يف ـ ٨مسألة ـ {

بطال إويؤيده معهم ال يعد دعاًء، التكلم  ألن ،م الأ واملالئكة اإلمام الرسول وهيكون خماطب أن بني

السالم عليناقالإذااملتوسط، خبالف ما  وقع يف التشهد إذاصالة كما يف النص  لل  :السالم على اهللا 

 عنه، ويؤيده ما رواه الكايف، ي املنهيدم خارج عن كالم اآلنهإ يقالأن  إالّ ه يعد من الدعاء، اللهمفإن

 تكرر ،يا جربئيل يا حممد: مر فقل يف سجودكأحزنك أ إذا: مساعيل، عن بعض من رواه قالإعن 

 وقد تقدم يف رواية ،)١(كما حافظايفإنذن اهللا إواحفظاين بكما كافياي فإننا فيه أما  اكفياين ،ذلك

  .التتبع والتأمل  إىللة حباجةألكن املس، )٢(كما ذكرت اهللا عز وجل به والنيب فهو من الصالة :احلليب

وما ذكره الفقيه  ،دلة األطالق وذلك إل}خمتاراً أو يكون مضطراً يف التكلم أن وكذا ال فرق بني{

  .من كون الكالم كاحلدث مبطل كيفما وقعاهلمداين 

 ،)٣( حبديث الرفعمتسكاً كان مكرهاً إذابطال الكالم إما ما احتمله يف املنتهى والذكرى من عدم أ

 كان إذامنا يتم إذلك  إن: ففيه، )٤(ليهإحله ملن اضطر أوقد  الإما من شيء حرمه اهللا  : أنهوما ورد من

ما أث يف بعض الوقت، بل حاله حال دائم احلد ،االضطرارمن ال فليس هو إومضطرا يف كل الوقت، 

  حبديث الرفعن املراد أرده ب

                                                

  .٩ حرب باب الدعاء للك٥٥٨ ص٢ ج: الكايف)١(

  .٢ حاب قواطع الصالة أبو من١٣ ـ الباب ١٢٦٢ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٩ ح باب التسعة٤١٧ ص: اخلصال)٣(

  .٧ من أبواب القيام ح١ ـ الباب ٦٩٠ ص٤ج: الوسائل) ٤(



٢٩٣

   لیس مبطالًنعم التكلم سهوا

فقد عرفت ما فيهما يف  ،ن االضطرار ال يثبت صحة الصالةأب أو رفع املواخذة كما عن املنتهى،

  .يالسهولة االلتفات أمس

  اضطرإذال ما مثاجلواز ال على الصحة، فهو ، فهو يدل على ما من شيء حرمه اهللا حديث وأما

  .راج احلدثخإإىل 

 إذا ف،نسان حمترمإ يريد شخص قتل إذا مثل ما األول ال فرق يف املقام بني املضطر واملكره، ونهإ مث

  . فتأمل،جابر على التكلم جربه إذاعن القتل مثال، والثاين مثل ما   تنبه وفريتكلم املصل

 عليه، بل هو صريح مجاعاإل بل الظاهر  وال خالف،إشكال بال }نعم التكلم سهواً ليس مبطال{

  :عليه متواتر الرواياتبالبطالن، ويدل  عن الشيخ القول كياحملأن  إالّ بعضهم،

ناسيا الرجل يتكلم ، عن )عليه السالم(با عبد اهللا ألت أس: كصحيحة عبد الرمحان بن احلجاج قال

سجدتا : ، فقلته مث يسجد سجدتنييتم صالت: )عليه السالم(قيموا صفوفكم؟ قال أيف الصالة يقول 

  .)١(بعد: )عليه السالم(بعده؟ قال  أو السهو قبل التسليم

 يتم ما ،يتكلمويف الركعتني يف الرجل يسهو :  قال)عليه السالم(جعفر   أيبوصحيحة زرارة، عن

  .)٢(وال شيء عليهال يتكلم  أو  من صالته تكلميبق

  ما مضى من صالتك ما مل تنقض ى علوابن: وصحيحة الفضيل املتقدمة

                                                

  .١ ح يف التحكم يف الصالة٢٢٠ ـ الباب ٢٧٨ ص١ ج: االستبصار)١(

  .٥ حاب اخللل أبو من٣ ـ الباب ٣٠٨ ص٥ ج: الوسائل)٢(



٢٩٤

.ولو بتخیل الفراغ من الصالة

  .)١(ناسياً فال شيء عليكتكلمت وإن الصالة بالكالم متعمدا، 

ومن تكلم يف صالته متعمداً فعليه  ،من تكلم يف صالته ناسياً كرب تكبريات: ومرسلة الفقيه املتقدمة

  .)٢(عادة الصالةإ

جابه أ فسها في، يف رجل دعاه رجل وهو يصل)عليه السالم(اهللا عبد   أيبوخرب عقبة بن خالد، عن

  .)٣( كثرياا يف صالته ويكرب تكبرييميض: حباجته كيف يصنع؟ قال

  .)٤(سجديت السهوتكلم فليسجد وإن : يعفور  أيبورواية ابن

ن قليلون، ويدل عليه مجلة م كما هو املشهور، بل املخالفون }ولو بتخيل الفراغ من الصالة{

  .شاء اهللا تعاىلن إ تية يف باب اخلللالروايات اآل

  تكلم، من صالتهييتم ما بق: )عليه السالم(ويتكلم؟ قال  يسهو يف الركعتني :زرارةمثل صحيحة 

  .مل يتكلمأو 

 مل يصل غري ركعتني؟  أنه مث ذكر،مت الصالة فتكلمأ قد  أنهوما رواه ابن مسلم، فسلم وهو يرى

  .غريمها  إىل،)٥(ييتم ما بق: )عليه السالم(فقال 

  

                                                

  .٩ حاب قواطع الصالة أبو من١ ـ الباب ١٢٤٢ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٤٦ حكام السهوح يف أ٤٩ ـ الباب ٢٣٢ ص١ ج: الفقيه)٢(

  .٢ حاب اخللل أبو من٤ ـ الباب ٣١٣ ص٥ ج: الوسائل)٣(

  .٢ حاب اخللل أبو من١١ ـ الباب ٣٢٣ ص٥ ج: الوسائل)٤(

  .٩ حلاب اخلل أبو من٣ ـ الباب ٣٠٩ ص٥ ج: الوسائل)٥(



٢٩٥

  .ال بأس بالذكر والدعاء في جمیع أحوال الصالة ـ ٩ـ مسألة 

  

 بل ، وال خالفإشكال بال }حوال الصالةأيف مجيع  ـ ال بأس بالذكر والدعاء ٩مسألة ـ {

  : عليه، ويدل عليه متواتر الرواياتمجاعظاهرهم اإل

 عن الرجل يتكلم يف صالة )عليه السالم( جعفر باألت أس: مثل صحيحة علي بن مهزيار قال

  .)١(نعم: )عليه السالم(بكل شيء يناجي ربه؟ قال الفريضة 

به، والنيب كل ما ذكرت اهللا عز وجل : )عليه السالم( عبد اهللا  أبوقال: قالوصحيحة احلليب 

  .)٢( فهو من الصالة)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

كلما كلمت اهللا به يف  :قال )عليه السالم(عبد اهللا   أيب، عنه أصحابومرسلة محاد، عن بعض

  .)٣(صالة الفريضة فال بأس

  .)٤(به ربك يف الصالةكلما ناجيت :  قال)عليه السالم(عن الصادق : ورواية الفقيه

يقوال سبحان  أن هلماجيوز أشيئاً ن ايكونان يف الصالة فرييدوموثق الساباطي، عن الرجل واملرأة 

  .)٥(ربت على فخذها وهي يف الصالةضشيئاً رادت أ إذاما يريدان، واملرأة   إىلنعم، ويؤميان: ؟ قالاهللا

لته عن الرجل أس:  قال)عليه السالم(يه موسى  أخ، عن)عليه السالم(وصحيحة علي بن جعفر 

  يوقظه فيسبح ويرفع  أن ىل جنبه رجل راقد فرييدإويكون يف صالته 

                                                

  .١ حاب قواطع الصالة أبو من١٣ ـ الباب ١٢٦٢ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٢ حاب قواطع الصالة أبو من١٣ ـ الباب ١٢٦٢ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٣ حاب قواطع الصالة أبو من١٣ ـ الباب ١٢٦٢ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٢٤ ح يف وصف الصالة٤٥ ـ الباب ٢٠٨ ص١ ج: الفقيه)٤(

  .٤ حاب قواطع الصالة أبو من٩ الباب  ـ١٢٥٦ ص٤ ج: الوسائل)٥(



٢٩٦

ذلك ال يقطع : ما عليه؟ قال أو  هل يقطع ذلك صالته،الرجلليستيقظ أن  إالّ صوته ال يريد

سبح ينسان على الباب فإلته عن الرجل يكون يف صالته فيستأذن أوس:  قال،)١(صالته وال شيء عليه

صالته وما عليه؟  هل يقطع ذلك ،نساناًإعلى الباب  أن فرييها بيده ،ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه

  .)٢(ذلك صالتهال بأس ال يقطع : )يه السالمعل(قال 

صلى اهللا عليه (دخل فيها على رسول اهللا أكانت يل ساعة :  قال)عليه السالم( علياً أن :يوما رو

  .)٣(ذنأالصالة كان يف غري وإن ذنه، إ كان يف الصالة سبح وذلك فإن )وآله وسلم

كل ما كلمت اهللا تعاىل به يف صالة  : قال)معليه السال(عبد اهللا   أيبوما رواه فالح السائل، عن

  .)٤(الفريضة فليس بكالم

  .)٥(فليس بكالمما كلم العبد به ربه يف الصالة : )عليه السالم(ورواية الدعائم، عن الباقر 

نا ساجد؟ فقال أدعو اهللا وأ :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت: وعن عبد الرمحان بن سيابة قال

  .)٦(خرةه رب الدنيا واآلفإنخرة واآلفادع للدنيا  :)عليه السالم(

                                                

  .٩ حاب قواطع الصالة أبو من٩ ـ الباب ١٢٥٧ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٩٢ ص:ومها يف قرب اإلسناد .٦ حاب قواطع الصالة أبو من٩ ـ الباب ١٢٥٦ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  . يف ذكر الكالم واألعمال يف الصالة١٧٢ ص١ ج: دعائم اإلسالم)٣(

  .٤٦ ص: فالح السائل)٤(

  . يف ذكر الكالم واألعمال يف الصالة١٧٢ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٥(

  .٢ من أبواب السجود ح١٧ ـ الباب ٩٧٣ ص٤ج: الوسائل )٦(



٢٩٧

عليه ( ابن كوا تعريضا به أ كان يف الصالة فقر)عليه السالم(مري املؤمنني أ أن من :)١(يوما رو

ونن ِمن لَتكُكْت لَيحبطَن عملُك والَّذين ِمن قَبِلك لَِئن أَشر إىللَقَد أُوِحي ِإلَيك وو﴿ :)السالم

عليه (مري املؤمنني أ أ فقر ـكان يف الثالثة أن ىلـ إ )عليه السالم(مري املؤمنني أصت نأف )٢(﴾الْخاِسرين

غريها من   إىل،)٣(﴾ال يستِخفَّنك الَّذين ال يوِقنونَوعد اللَِّه حق و نّإ فَاصِبر﴿:  يف جوابه)السالم

  .الروايات الكثرية

  . سبب ذلك سلب اخلشوعإذارد من النهي عن ذلك فلعله حممول على ما ما ما وأ

يقول يف لته عن الرجل أس: قال )عليه السالم(يه موسى  أخ، عن)عليه السالم(فعن علي بن جعفر 

  .)٤( إيلحبأال يفعل ذلك : ذلك صالته؟ قالهلي ومايل وولدي، هل يقطع أاللهم رد على : صالته

وقد كانت ضلت فقال وهو ساجد بصري يف طريق مكة،   أبوصلى بنا: وعن حممد بن مسلم قال

خربته، قال أ ف)عليه السالم(عبد اهللا   أيبفدخلت علي: رد على فالن ناقته، قال حممداللهم : ناقة جلماهلم

عليه (قال فأعيد الصالة؟ : ، قلت)عليه السالم(فسكت : قالنعم، : ؟ قلتوفعل: )عليه السالم(

  .)٥(ال: )السالم

  منا محلناه على ذلك لقرينة الروايات الكثرية الدالة على طلب احلوائج إو

                                                

  .٢ حاب صالة اجلماعة أبو من٣٤ ـ الباب ٤٣٠ ص٥ ج: الوسائل)١(

  .٦٥اآلية :  سورة الزمر)٢(

  .٦٠اآلية :  سورة الروم)٣(

  .٩٠ ص: قرب اإلسناد)٤(

  .١ حاب السجود أبو من١٧ ـ الباب ٩٧٣ ص٤ ج:سائل الو)٥(



٢٩٨

  .ة القرآن غیر ما یوجب السجودءكذا بقراو ، بغیر المحرم

   فال یجوز بل هو مبطل للصالة،المحرم كالدعاء على مؤمن ظلماب الدعاء وأما

  

فاصرفوا هلا يف الصالة  دخلتم إذا: )معليه السال(س، قال ويف الصالة واليت منها ما رواه ابن طاو

  .)١(مصاحلكم ومنافعكم خبشوع وخضوع وسلوه ،وادعوا اهللا دعاًء ظاهراً متفرقاًفكاركم أوخواطركم 

}الدعاء منصرفة عنه قطعاًأدلةباطل مبطل، والدعاء باحملرم  أن  ملا تقدم من}مبغري احملر .  

 عليه، ويدل عليه مجاعبل يف املستند اإلال خالف،  وإشكال بال }ة القرآنءبقرا{ال بأس  }وكذا{

  .حوال الصالة مع توجيههأ يف بعض القراءة عن يوقد سبق النهمجلة من الروايات املتقدمة وغريها، 

الكالم يف ذلك، نعم لو  كما تقدم ،ربع يف الفريضةاأل الواجب كالعزائم }غري ما يوجب السجود{

  .أيضاًته يف الفريضة ءشكل قراأ القرآن مستحب يفيسجد عند كل سجود  أن نذر

يدعو بانتصار  أن  مثل،ال جيوزلكافر دعاًء  أو }كالدعاء على مؤمن ظلماًم  الدعاء باحملروأما{

يدعو ليتمكن من شرب اخلمر، والدعاء ن أخيار، والدعاء لنيل حرام كاألالكفار يف حرم على املؤمنني 

يعذب  أو يغفر اهللا لكافر، أن  دعاإذابني مؤمنني، وكذا حم الرقطيعة ن يدعو لوقوع ألترك واجب ك

  يكون من الزيادة، وقد تقدم الكالم ألنه }فال جيوز بل هو مبطل للصالة{،  ال يستحق العذابمؤمناً

                                                

  .٨ حاب أفعال الصالة أبو من٥ ـ الباب ٢٦٧ ص١ ج: مستدرك الوسائل)١(



٢٩٩

  .كان جاهال بحرمتهٕوان 

.امسلم اعتقده كافرا فدعا علیه فبان إذا كما ،نعم ال یبطل مع الجهل بالموضوع

  

ما رواه علي بن جواز الدعاء باحلرام يف حبث القنوت، ويدل على بعض فروع املسألة يف وجه عدم 

 أن بواه كافران هل يصلح لهألته عن رجل مسلم وأس:  قال)عليه السالم(يه موسى  أخجعفر، عن

 فال ،م الأسلما أ يكان فارقهما وهو صغري ال يدر إن: )عليه السالم(يستغفر هلما يف الصالة؟ قال 

  .)١(مل يعرف فليدع هلماوإن  ،هلماعرف كفرمها فال يستغفر وإن  بأس،

الدعاء باحملرم حرام، كما عن املسالك، ويف اجلواهر  أن ن مل يعلمأ ب} حبرمتهكان جاهالًوإن {

احلدث  أو أن الكالم مبطل، أن  جهلإذابطال، مثل ما مال خيرجه عن كونه باملبطل اجلهل  ألن وذلك

لة االلتفات، بل يشمله دليل أدليل الرفع شامل للمقام كما تقدم تقريبه يف مسن إ المبطل، لكن رمبا يق

ال تعاد ،منهه داخل يف املستثىن فإنه من مصاديقه فإن.  

ه مشمول فإن }كافراً فدعا عليه فبان مسلماً اعتقده إذاباملوضوع، كما مع اجلهل نعم ال يبطل {

اجلاهل  أن جهة ما اشتهر منمن املصنف الفرق بينهما عند ، وكان ال تعادلدليل الرفع، وحلديث 

  .باحلكم يف حكم العامد

حلية   إىلهدى اجتهادأ إذاي باحلكم، كما رالقاعدة كون اجلهل القصووكيف كان فمقتضى 

  .الدعاء على املؤمن، حاله حال اجلهل باملوضوع

  

                                                

  .١ حاب الذكر أبو من٢٨ ـ الباب ١٢٠٢ ص٤ ج: الوسائل)١(



٣٠٠

. العربیةحوطكان األ ٕوان ًأیضاال بأس بالذكر والدعاء بغیر العربي  ـ ١٠ـ مسألة 

  

: ملا تقدم يف القنوت، قال يف الفقيه }أيضاًبغري العريب س بالذكر والدعاء أ ـ ال ب١٠مسألة ـ {

ال :  كان يقول أنه عن سعد بن عبد اهللا)رضي اهللا عنه(محد بن الوليد أبن ذكر شيخنا حممد بن احلسن 

  أنه بهأقول والذي ، جيوزهإن:  الصفار يقول وكان حممد بن احلسن،جيوز الدعاء يف القنوت بالفارسية

 ييتكلم الرجل يف صالة الفريضة بكل شيء يناج أن ال بأس: )عليه السالم(جعفر الثاين   أيبجيوز لقول

  . ـ انتهى)١(به ربه عز وجل

، الذي ليس بدعاء نة ترمجة القرآءما قراأ ، كما سبق يف حبث القنوت} العربيةحوطكان األوإن {

  .ه ليس بذكر وال دعاء وال قرآنفإنوز، فال جي

  

                                                

  .٢٠ ح يف وصف الصالة ذيل٤٥ ـ الباب ٢٠٨ ص١ ج: الفقيه)١(



٣٠١

فلو قرأ ما هو مشترك بین القرآن وغیره ال  ،نیةآیعتبر في القرآن قصد القر ـ ١١ـ مسألة 

 قصد بها غیر إذا ًأیضا بل اآلیة المختصة بالقرآن ، أبطلًأیضا ًنیة ولم یكن دعاءآبقصد القر

. ا قرآن أنه وكذا لو لم یعلم،القرآن أبطلت

  

بني فلو قرأ ما هو مشترك { فيما كان مشتركاً } ـ يعترب يف القرآن قصد القرآنية١١لة ـ مسأ{

 إذاليس بقرآن حينئذ، كما  ألنه }بطلأ{  وال ذكراً}أيضاًالقرآن وغريه ال بقصد القرآنية ومل يكن دعاًء 

 علَيك الْقُرآنَ طه ما أَنزلْنا﴿:  قرءإذاما خبالف  من مقطعات السور،  أنه ومل يقصد)صاد(: قال

ال مدخلية له القصد  إذ ،مل يعلم كونه قرآناوإن  بل ،م الأه قرآن سواء قصد كونه قرآنا فإن ،)١(﴾ِلتشقى

  .يف ذلكيف كونه قرآناً، وقد تقدم الكالم 

بطلت، وكذا لو مل أ قصد ا غري القرآن إذا أيضاًن بالقرآية املختصة اآلبل {: قوله أن ومنه يعلم

 ئشعر امر بقراءة إطالق لو كان  أنهة القرآن يشمله، كماء قراإطالق فإنال وجه له،  }ا قرآن أميعل

 وقصد كونه ، شعره أم ال أنه سواء علم،)٢(» حبيب ومرتليبك من ذكرنا فق« قرأ إذاالقيس، مشل ما 

  .شعره أم ال

راد أ و،)٣( خِذ الِْكتاب يحىييا  : لو كان ابنه حيىي جالساً فقال يف الصالة أنهيعلمومما تقدم 

 استعمله  أنهقصده الن استعمل اللفظ يف املعىن الذي أالذي جاء به صديقه بخطاب ابنه بأخذ الكتاب 

من املشترك  ألنه  قرء القرآن، أنهعليهمل يصدق  ألنه مقصده كان مبطال،  إىلشارةاإلته ءراد بقراأقرآناً و

  .توقف على قصدهكونه قرآناً مصدق  أن  تقدميالذ

                                                

  .٢ و١اآلية :  سورة طه)١(

  .٧ ص: السبع شرح املعلقات)٢(

  .١٢اآلية :  سورة مرمي)٣(



٣٠٢

 قصد به فإن ،الداللة على أمر من األمورو  بالذكر بقصد تنبیه الغیرأتى إذا ـ ١٢ـ مسألة 

قصد   قصد به التنبیه من دونٕوان  ،الصحةب إشكال فال ،الذكر وقصد التنبیه برفع الصوت مثال

قصد األمرین ن إ ا وكذ، في كونه مبطالإشكالالذكر أصال بأن استعمله في التنبیه والداللة فال 

  .یكون له مدلوالن واستعمله فیهما أن معا على

  

 قصد به الذكر فإنمور مر من األأعلى بقصد تنبيه الغري والداللة  بالذكر أتى إذا ـ ١٢مسألة ـ {

ص  جواز الذكر، وجلملة من النصوأدلة طالق إل} بالصحةإشكالمثال فال برفع الصوت وقصد التنبيه 

غراض فقد يكون ترتب ذلك والذكر لسائر األى بشيء من القرآن تلو أ: قيه اهلمداين قال الف،املتقدمة

 أو لكونه مدلوال التزاميا له، أو القراءةيقاظ الغري برفع صوته بإته لكونه من لوازم فعله كءالغرض على قرا

ليه من إتقل الذهن فينملضموا معىن مناسباً  أو ها،ؤيقرية اليت الكلي املستفاد من اآلجزئيا من احلكم 

استعمال لفظ القرآن يف غري معناه يستلزم  مما الوشيء من هذه الصور ونظائرها والكناية شارة باب اإل

  .)رمحه اهللا(ره كالمه  إىل أخ،)١( يف جوازهإشكالريد منه مما ال أالذي 

 يف كونه إشكال فالوالداللة استعمله يف التنبيه ن أصال بأقصد به التنبيه من دون قصد الذكر وإن {

  . استثناء الذكر منصرفة عنهأدلةداخل يف الكالم و ألنه }مبطال

وذلك النصراف دليل  }يكون له مدلوالن واستعمله فيهما أن مرين معاً علىقصد األن إ وكذا{

   ولذا،ال نسلم االنصراف إذ عدم البطالن،الذكر عنه، لكن الظاهر 

                                                

  .١٩ س٤٠٧ صكتاب الصالة:  مصباح الفقيه)١(



٣٠٣

. اإلتیان بالذكر تنبیه الغیر فاألقوى الصحةالذكر وكان داعیه علىبه  قصد إذا وأما

  

 إطالققل من الشك يف مشول أ ال ،بعدم البطالن لصدق الذكر عليهال يبعد القول : قال املستمسك

  .)١(مانعية الكالم ملثله

  .سكوت السادة الربوجردي وابن العم واجلمال على املنت حمل نظر أن ومنه يظهر

 أدلة لشمول }الصحةقوى تنبيه الغري فاألتيان بالذكر اعيه على اإلوكان د قصد به الذكر إذا وأما{

النائم  أن  لكنه يعلمأيضاًداعيه الذكر  لو كان بقصد الذكر فقط وكان  أنهيظهرالذكر له، ومما تقدم 

 يعلم العدو مبكانه إذاحملرم، كما ه مستلزماً ؤنه ودعاآ كان ذكره وقرإذا نهإ ته مثال، مثءيستيقظ بقرا

ملن يذائه إ كان مثل ذلك كإذا يوجب الفساد، وكذا ي عنه والنهيمنه ألنه ،باطال مبطال كان ،تلهفيق

  .هؤيذاإحيرم 

  

                                                

  .٥٥٢ ص٦ ج: املستمسك)١(



٣٠٤

 فهو مثل قوله اللهم ،بأن یقول غفر هللا لك ال بأس بالدعاء مع مخاطبة الغیر ـ ١٣ـ مسألة 

. لفالن أو اغفر لي

  

 غفر اهللا لك، :ن يقولأب{ اإلنسانفراد أن م } ـ ال بأس بالدعاء مع خماطبة الغري١٣مسألة ـ {

نه مثل جواب السالم،  وأل، الدعاءأدلةعموم  فيشمله ءدعا ألنه }لفالن أو يل  اللهم اغفر:فهو مثل قوله

واحلكيم فيه السادة ابن العم والربوجردي عن مثله، ولذا استشكل  الدعاء أدلةلكنه مشكل النصراف 

  .واجلمال وغريهم

طعمة اب األ أبومنذينة يف باب امللح أ ويشعر بالعدم ما رواه ابن ،التركحتياط  فاال،وكيف كان

 مث ،فضراخذ النعل أبالناس ف ي عقرب وهو يصل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا لذعت  :قال

الصالة ه لو كان الدعاء يف فإن .)١(آذيته إالّ براً وال فاجراًلعنك اهللا فما تدعني : قال بعد ما انصرف

  .الصالةما بعد   إىل مل يكن وجه لتأخريهجائزاً

  

                                                

  .٥ حاب األطعمة املباحة أبو من٤١ ـ الباب ٦١ ص١٧ ج: الوسائل)١(



٣٠٥

  .من باب االحتیاط أو ً عمداالقراءة أو ال بأس بتكرار الذكر ـ ١٤ـ مسألة 

.  بل ال یبعد بطالن الصالة به، كان التكرار من باب الوسوسة فال یجوزإذانعم 

  

ات له، ويف بعض طالق اإللشمول } عمداًالقراءة أو  ـ ال بأس بتكرار الذكر١٤مسألة ـ {

 احلجة اإلمامكما ورد تكراره يف صالة ياك نستعني، إياك نعبد وإكرر  )عليه السالم( اإلمام أن الروايات

  .)عليه السالم(

  . االحتياط سبيل النجاةفإن }و من باب االحتياطأ{

قد تقدم يف بعض  و،الناهية عن الوسوسة دلة لأل}كان التكرار من باب الوسوسة فال جيوز إذانعم {

  .الكتاب بعضهامباحث 

  .احملرم، فيكون من الزيادة العمديةمن الشيء  ألنه }بطالن الصالة بهبل ال يبعد {

  



٣٠٦

 ،كذا سائر التحیات مثل صبحك هللا بالخیرو  ،ال یجوز ابتداء السالم للمصلي ـ ١٥ـ مسألة 

  . قصد مجرد التحیةاإذ ،ادخلوها بسالم أو ،في أمان هللا أو ،مساك هللا بالخیرأو 

  

ما النافلة أبطاهلا حرام، إ ألن  يف صالة الفريضة،}يابتداء السالم للمصلال جيوز  ـ ١٥مسألة ـ {

  .مرين ليشمل األـ عدم اجلواز وضعاًعلى الظاهر تبطل، فاملراد باملنت ـ ه جيوز لكنها فإن

ادخلوها  أو مان اهللا،أيف  أو مساك اهللا باخلري، أو وكذا سائر التحيات مثل صبحك اهللا باخلري،{

 فليس من الدعاء، ويؤيد ذلك بل يدل عليه يدما كالم اآل أمن ملا تقدم }التحية قصد جمرد إذابسالم، 

ه لو جاز فإن مع ما ورد من الكيفية خارج الصالة، ،ما ورد يف كيفية تسميت العاطس يف الصالة

  .رى أخصيغةاخلطاب مل تكن للصالة 

:  ـ كما يف الكايف ـ قلت له)عليه السالم(عبد اهللا   أيبعن، بصري  أيبثالثة، عنفعن املشايخ ال

نا يف أ و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(صلي على النيب أمحد اهللا عز وجل وأنا يف الصالة فأومسع العطسة أ

كان إن و ، احلمد هللا وصلى اهللا على النيب:فقليف الصالة نت أووك  أخ عطسإذانعم، و: الصالة؟ قال

  .)١( على حممد وآلهبينك وبني صاحبك اليم صل

  كان بينك أو كنت يف صالتكوإن  ، مسعت عطسة فامحد اهللاإذاو: والرضوي

                                                

 ـ الباب ٢٣٩ ص١ ج:الفقيه .»وأنا يف الصالة«:  أسقط إالّ أنه.٣ ح باب التسليم على املصلي والعطاس٣٦٦ ص٣ ج: الكايف)١(

  .٢٢٤ ح يف كيفية الصالة١٥ ـ الباب ٣٣٢ ص٢ ج:التهذيب .٢٦ ح يف صالة املريض٥٠



٣٠٧

. اإلصباح واإلمساء بالخیر ونحو ذلك فال بأس به أو  قصد الدعاء بالسالمةإذا وأما

  

  .)١(رض وحبرأوبني العاطس 

 عطس فقيل له يرمحك إذا )عليه السالم( جعفر  أبو كان:خلف قال  أيبوعن الكايف، عن سعد بن

  .)٢(يرمحك اهللا عز وجل: نسان قالإ عطس عنده إذا، ويغفر اهللا لكم ويرمحكم: اهللا، قال

يرمحك اهللا : قولوافسمتوه حدكم أ عطس إذا: ربعمائة قال يف حديث األ)عليه السالم(وعن علي 

 أو  حييتم ِبتِحيٍة فَحيوا ِبأَحسن ِمنهاإذاو﴿:  اهللا تبارك وتعاىليغفر هللا لكم ويرمحكم، قال: وهو يقول

  .غريها من الروايات  إىل.)٤()٣(ردوها

 يف رجل عطس يف )عليه السالم( عن جعفر يرواية غياث تدل على املنع، فقد رو أن بل الظاهر

 وتسميت الرجل ،ال تفسد الصالةطسة الع إذ .)٥(فسدت صالة ذلك الرجل: الصالة فسمته؟ قال

 مست كان إذا ياملصل أن يكون املراد أن ي فبق،أيضاً العاطس ال تفسد الصالة ياخلارج للصالة املصل

  .ر، لكن الظاهر ما ذكرناه أخوغريه حمامل ذكر الوسائلوإن ذلك موجباً لبطالن صالته، 

 عند املصنف، }باخلري وحنو ذلك فال بأس بهمساء صباح واإلو اإل، أ قصد الدعاء بالسالمةإذا وأما{

   إذاكما ت باملتعلق أ فيه، ولو مل يشكالوقد عرفت اإل

                                                

  .١٦ س٥٣ ص: فقه الرضا)١(

  .١١ ح باب العطاس والتسميت٦٥٥ ص٢ ج: الكايف)٢(

  .٨٦اآلية :  سورة النساء)٣(

  . حديث األربعمائة٦٣٣ ص: اخلصال)٤(

  .٥ حاب قواطع الصالةأبو  من١٨ ـ الباب ١٢٦٨ ص٤ ج: الوسائل)٥(



٣٠٨

كان الغرض منه ٕوان  ،ادخلوها بسالم أو ، سالم علیكم:نیة من نحو قولهآ قصد القرإذاكذا و

. ة القرآنءقرا أو بیان المطلب بأن یكون من باب الداعي على الدعاء أو ،السالم

  

كان داعيه وإن قصد جمرد الدعاء وإن  قصد اخلطاب بطل، فإنمثال، » الصباح باخلري من اهللا«: قال

  .ه ال يبطلفإن ،املخاطبعلى ذلك تفهيم املخاطب، مثل التسبيح الذي يقصد تفهيم 

كان وإن ادخلوها بسالم،  أو سالم عليكم،: من حنو قوله قصد القرآنية إذا{ ال بأس به }وكذا{

 أي }ة القرآنءقرا{ على }وأكون من باب الداعي على الدعاء ن يأبيان املطلب ب أو سالم،منه الالغرض 

لة أمرين القرآن والتحية، كما تقدم يف املسيف األكان على حنو استعمال اللفظ  أو الداعي على الداعي،

  .الثانية عشرة

  



٣٠٩

یجوز رد سالم التحیة في أثناء الصالة ـ ١٦ـ مسألة 

  

 وال خالف، بل دعاوي إشكال بال }ثناء الصالةأجيوز رد سالم التحية يف  ـ ١٦مسألة ـ {

  .أيضاً عليه متواترة، ويدل عليه متواتر الروايات مجاعاإل

 ذلك، ففي رواية مسعدة بن ول على ما ال ينايفم فمحيما ما ورد مما ظاهره عدم جواز رد املصلأ

ال تسلموا على اليهود وال : قال )عليه السالم(ه  أبيعن، )عليهما السالم(صدقة، عن جعفر بن حممد 

يرد  أن  ال يستطيعياملصل ألن وذلك ي، وال على املصل ـقال أن ىلـ إ وال على اوسعلى النصارى 

  .)١(فريضة، وال على آكل الربا والرد ،تطوعالتسليم من املسلم  ألن السالم،

  .)٢( مثله)عليه السالم(وعن سبط الطربسي عن الباقر 

 أول  يف)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قبل رسول اهللا أ:  قال أنه)عليه السالم(وعن الدعائم، عن علي 

م ين املسلّأ: قالفلم يرد عليه فلما صلى وانصرف م عليه وهو يف الصالة رجل فسلّتاه أعمرة اعتمرها ف

  .)٣(م يف الصالةترد السال أن متكأ هإن: تاين جربئيل فقالأنه إ ويصلأين كنت إ ،على قبيل

 دخلت املسجد إذا: يقول  أيبمسعأكنت :  قال)عليه السالم(ابن علوان، عن جعفر احلسني وعن 

 إذاقبل على صالتك، وأ مث )صلى اهللا عليه وآله وسلم(م على النيب  وسلّ،والقوم يصلون فال تسلم عليهم

  .)٤(فسلم عليهمعلى قوم جلوس يتحدثون دخلت 

   أو خري،التقية كما يدل عليه اخلرب األ أو ،مولة على الكراهةوهذه الروايات حم

                                                

  .١١ حاب ما يقطع الصالة أبو من١٧ ـ الباب ٥١٨ ص٥ ج: الشيعةأحاديث جامع )١(

  .١ حاب قواطع الصالة أبو من١٦ ـ الباب ٤٠٥ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٢(

  . يف ذكر الكالم واألعمال يف الصالة١٧٢ ص١ ج: دعائم اإلسالم)٣(

  .٢ حاب قواطع الصالة أبو من١٧ ـ الباب ١٢٦٧ ص٤ ج: الوسائل)٤(



٣١٠

  بل یجب

  . املتواترين على اجلوازمجاعواإلهلها بعد النصوص أ  إىلالالزم رد علمها

 فعن ،من الفقهاء عدم الوجوبكان ظاهر مجاعة وإن مطلقا،  لوجوب رد السالم }بل جيب{

الروايات حممولة على اجلواز لعدم وهذه : يف الصالة قاللسالم ذكر الروايات املتضمنة لرد ا أن عترب بعدامل

وليس  ،الرد جائز أن  علىكثرصحاب جمرد اجلواز، وعن التنقيح األظاهر األ وعن التذكرة ،)١(الرجحان

رادوا شرعيته أالفقهاء  أن لكن عن الذكرى والنفلية والفوائد امللية، ، )٣( ما يشعر بالوجوب)٢(يف عبارام

كل من قال ن إ نكرها من العامة، ويبقى الوجوب معلوماً من القواعد، بل عن املسالكأابل من يف مق

 جواز وأما: ن مصباح الفقيه اعتمد على مثل هذه الكلمات حيث قالأوك ،)٤(باجلواز قال بالوجوب

ائر كثري منهم والتعبري باجلواز يف عب ،فيجوز يف اجلملة، بل جيب بال خالف فيه بيننا على الظاهرالسالم 

 ، ليس مببطلنهإ  فمعىن جيوز يف كلمام، للصالةكاملصنف وغريه وارد يف مقام بيان عدم كونه منافياً

يف النافلة سجود التالوة يف حمله نظري ما قد يقال جيوز ما بينوه   إىل حكمه من حيث هو موكولوأما

  . انتهى.)٥(دون الفريضة

  .يف تصرحيهم بعدم الوجوبم بعد ما عرفت  ال جمال هلذا الكالنهإ لكن الظاهر

 اليت ال مقيد هلا، بل ومجلة من الروايات اخلاصة دلةات األطالق فالظاهر الوجوب إل،وكيف كان

  .لة التاليةأتية يف املساآل

                                                

  .١٤ س١٩٨ ص: املعترب)١(

  . ـ املسألة الثانية١٣١ ص١ ج: التذكرة)٢(

  .٥٥٤ ص٦ ج: كما يف املستمسك)٣(

  .١٨ س٣٣ ص١ ج: املسالك)٤(

  .٣٠ س٤٢٤ صكتاب الصالة:  مصباح الفقيه)٥(



٣١١

 ولو عصى ولم یرد الجواب واشتغل بالصالة ،نیةآالجواب بالصیغة القر أو لم یكن السالمٕوان 

. م تبطل على األقوىقبل فوات وقت الرد ل

  

ومل يرد اجلواب ولو عصى { دلة األطالق إل}بالصيغة القرآنيةاجلواب  أو مل يكن السالموإن {

 ماملسلّب فات وقت الرد لذها إىل أن  مشغوال بالصالةين بقأ ب}واشتغل بالصالة قبل فوات وقت الرد

ه من فإن }قوىمل تبطل على األ{ ذلك بهأشما  أو يف اجلوابطول الزمان حبيث فاتت الفورية املعتربة أو 

وهذا هو املشهور  ،ضدهبالشيء ال ينهى عن مر األ أن حيث حقق يف حملهوالصالة زالة لة اإلأقبيل مس

 عنه، وفيه ما يفعل منه ألنه الصالة،ر من القول ببطالن خآ خرين خالفا ملا عن العالمة وبعضأبني املت

  .عرفت

يكن ذلك خمال  ومل ،الرد مل يشتغل بالصالة حىت فات وقت إذاف على القول باالقتضاء، نهإ مث

  .مر الردأمل يأت بشيء يف حال عصيان  ألنه باملواالة مل تكن الصالة باطلة،

  



٣١٢

،  یكون الرد في أثناء الصالة بمثل ما سلم أن یجب ـ ١٧ـ مسألة 

  

بل عن  ،هو املشهوركما  }ثناء الصالة مبثل ما سلمأيكون الرد يف  أن جيب ـ ١٧مسألة ـ {

 أن ر لزومخآ النافع وصريح بعض عليه، لكن عن ظاهر مجاعوالروض اإلالسيد واخلالف وظاهر املدارك 

واملختلف واختاره املستند جواز الرد بأي حنو كان ولو يكون الرد بصيغة السالم عليكم، وعن احللي 

  .عليكم السالم: بقوله

 وهو )عليه السالم(جعفر   أيبىدخلت عل: بن مسلم قالما املشهور فقد استدلوا بصحيحة حممد أ

 فلما ،صبحت؟ فسكتأكيف : ، فقلتالسالم عليك: فقالالسالم عليك؟ :  فقلت،يف الصالة

  .)١(نعم مثل ما قيل له: )عليه السالم(وهو يف الصالة؟ فقال يرد السالم أ: انصرف، قلت

نت أالرجل و سلم عليك إذا:  قال)لسالمعليه ا(عبد اهللا   أيب عن،وصحيحة منصور بن حازم

  .)٢( كما قالخفياً قال ترد عليه يتصل

السالم على من جهة تقدمي  أو املراد مبثل من جهة مجيع اخلصوصيات، أن  مل يعلمنهإ :د عليهلكن ير

خذ ات، وال جمال لألطالقجممال كان املرجع اإل كان الكالم إذاالسالم، وأصل من جهة  أو الظرف،

 من أيتظاهر يف مجيع اخلصوصيات يرده ما ي» مثل«ن أوالقول ب ،طالققدر املتيقن بعد وجود اإلبال

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وما يقتضيه اجلمع بني رواييت سالم عمار على رسول اهللا رواية البزنطي 

الثاين يراد به  أن  مع»ردوها«مثل لفظ » املثل«لفظ  أن ،والذي يؤيد كون املراد باملثل املثل يف السالمية

  كون املراد  ي فقرينة وحدة السياق تقتض،الرد ال اخلصوصيةأصل 

                                                

  .١ حاب قواطع الصالة أبو من١٦ ـ الباب ١٢٦٥ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٣ حاب قواطع الصالة أبو من١٦ ـ الباب ١٢٦٥ ص٤ ج: الوسائل)٢(



٣١٣

ه ال يفهم فإن» باملثلرد التحية «: وقال» رد التحية «: قال القائلإذا ذلك، فهو كما أيضاً» باملثل«

  .مر واحدأ إالّ من العبارتني

لته عن الرجل يسلم عليه أس:  قال)ليه السالمع(عبد اهللا   أيبمبوثق مساعة، عن: واستدل للقول الثاين

صلى اهللا عليه وآله ( رسول اهللا فإنيرد سالم عليكم وال يقول وعليكم السالم، : قالوهو يف الصالة؟ 

  .)١( فرد عليه النيب هكذا، فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عماري يصلكان قائماً )وسلم

صحيح ابن املسلم املتقدم  إن: والًأيرد عليه  إذ من الرواية، ال ميكن العمل مبا استظهروا هإن: وفيه

  .»سالم عليكم« ال جيب كون اجلواب بصيغة  أنهنص يف

 :وال يقول «)عليه السالم(رادة تقدمي السالم يف قبال تقدمي الظرف، ولذا قال إمن احملتمل  إن: وثانياً

  .»وعليكم السالم

 سلم عليك إذا:  قال)عليه السالم(جعفر   أيبخر، عنصحيحه اآلومثل صحيح ابن املسلم املتقدم 

  .)٢(صبعكإشر بأعليك وفسلم عليه تقول السالم يف الصالة نت أمسلم و

 وليست ،له االلتفاتيكره  أو حيرم عليه ي املصلفإنصبع يدل عن التوجه، شارة باإلاإل: أقول

خرب ابن جعفر املروي عن قرب حيح  ـ كما ادعاه بعض الفقهاء ـ وحنو الصمجاعشارة واجبة باإلاإل

  .)٣(سناداإل

  ية والروايات الواردة  الرد من اآلأدلة إطالقفقد استدل ب: ما القول الثالثأ

                                                

  .٢ حاب قواطع الصالة أبو من١٦ ـ الباب ١٢٦٥ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٥ حاب قواطع الصالة أبو من١٦ ـ الباب ١٢٦٦ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٩٦ ص:سنادقرب اإل) ٣(



٣١٤

با ألت أس: ، مثل رواية الفقيه، عن عمار الساباطي قالييف السالم على املصل أو يف مطلق السالم

عليه نت يف الصالة فرد أوليك رجل من املسلمني  سلم عإذا: ؟ فقالي عن املصل)عليه السالم(عبد اهللا 

  .)١(وال ترفع صوتكفيما بينك وبني نفسك  السالم

صلى اهللا عليه وآله (سلم عمار على رسول اهللا : )عليه السالم( جعفر  أبوخرى، قالوروايته األ

مساء اهللا عز أاسم من السالم  إن: )عليه السالم( جعفر  أبو وهو يف الصالة فرد عليه، مث قال)وسلم

  .)٢(وجل

دمي يف الصالة، كالم اآلجازة إلالتعليل » ن السالمإ«: راد بقولهأ )عليه السالم( اإلمامكان : أقول

  .سامي اهللا تعاىلأمن السالم أصل ن أب

  .)٣( مثله)عليه السالم(جعفر   أيب عن زرارة، عن)رمحه اهللا (وروى الشهيد

 عن الرجل يدخل املسجد )عليه السالم(با جعفر ألنا أ س:بصري وحممد بن مسلم قاال  أيبورواية

عمار بن ياسر دخل على رسول ن إ :مث قال:  قال،يردون السالم عليه : قال،فيسلم والناس يف الصالة

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وهو يف الصالة فسلم فرد رسول اهللا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا 

  .)٤(عليه

                                                

 ـ الباب ٢٤٠ ص١ ج:ويف الفقيه .٦ حةاب ما يقطع الصال أبو من١٦ ـ الباب ٥١٧ ص٥ ج: الشيعةأحاديث كما يف جامع )١(

  .عن التسليم على املصلي... وسأل عمار: هكذا ٢ي ح يف التسليم على املصل٥١

  .٤ ح يف التسليم على املصلي٥١ ـ الباب ٢٤١ ص١ ج: الفقيه)٢(

  .٦ حاب قواطع الصالة أبو من١٦ ـ الباب ١٢٦٦ ص٤ج:  كما يف هامش الوسائل،١٩٥ ص: األربعني)٣(

  .١ حاب قواطع الصالة أبو من١٥ ـ الباب ٤٠٥ ص١ ج:رك الوسائل مستد)٤(



٣١٥

 دخلت املسجد والناس إذا: )عليه السالم( الباقر أحاديثيف سياق ، عن البزنطي وروى الذكرى

صلى اهللا (عمار بن ياسر مر على رسول اهللا وإن  ،فعلهأ فإين سلم عليك فاردد إذا و،يصلون فسلم عليهم

  .)١(المعليه السيا رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته، فرد السالم عليك :  فقالي وهو يصل)عليه وآله وسلم

ومطلقات جواب السالم تدل على وجوب ية الكرمية اآل  إىلضافة هذه الروايات باإلإطالق فإن

 وال من جهة تقدمي السالم ،من مجيع اجلهات ال خصوصية املطابقة ،اجلواب مثل غري حال الصالةأصل 

  .على الظرف

 ،يف مقام البيانالواردة لقات فال يقاوم املط» وال يقول وعليكم السالم «:ما موثقة مساعة القائلأ

 بتقدمي يجاا املصلأ إذاورد، فتقدم الظرف كما املرأة ن إ ويؤيدهفالبد من محله على ضرب من الندب، 

  .ما يدل على وجوب املماثلةالسالم مل يكن عمل مبقتضى 

  عن النساء كيف)عليه السالم(با عبد اهللا أل أ س أنهفقد روى الصدوق عن عمار الساباطي،

هذا .  السالم عليكم:والرجل يقول، )٢(املرأة تقول عليكم السالم : دخلن على القوم؟ قالإذايسلمن 

صيغة  أو أن  بالواو يف اجلوابأيتال ي أن فاملراد» و«يكون النهي يف املوثقة من جهة  أن مع احتمال

  . فتأمل،ورمل يكن فيه حمذ» عليك السالم« جاب بـأ إذا ف،فيها حمذور» وعليكم السالم«

                                                

يا نيب ...«: ١ س٢١٨ ص:ويف الذكرى .٩ حاب ما يقطع الصالة أبو من١٦ ـ الباب ٥١٧ ص٥ ج: الشيعةأحاديث جامع )١(

  .»يا رسول اهللا«بدالً عن » ...اهللا

  .٢٢ ح يف النوادر١٤٤ ـ الباب ٣٠١ ص٣ ج: الفقيه)٢(



٣١٦

 المماثلة في حوط بل األ،یقول في الجواب سالم علیكم مثال أن فلو قال سالم علیكم یجب

في جواب  أو ، فال یقول سالم علیكم في جواب السالم علیكم،التعریف والتنكیر واإلفراد والجمع

  .كان ال یخلو من منعٕوان  ، وبالعكس،سالم علیك مثال

.ب فال بأس بعدم المماثلةنیة في الجواآنعم لو قصد القر

  

 ،سقاط اخلرب باملعارضةإن اجلملة اخلربية ال تدل على اللزوم وبأ عن املوثقة ب)١(ما جواب املستندأ

  .ففيهما ما ال خيفى

يقول يف اجلواب  أن فلو قال سالم عليكم جيب{: ع النظر يف قول املصنفضا تقدم يعلم مواومم

  .السالم عليك أو سالم عليكو  أالسالم عليكم أو }سالم عليكم مثال

عليكم يف جواب  فال يقول سالم ،فراد واجلمعيف التعريف والتنكري واإل املماثلة حوطبل األ{

: )عليه السالم( ووجه االحتياط ما عرفت من قوله }يف جواب سالم عليك مثال أو السالم عليكم،

  .»مثل ما قيل له«: )عليه السالم(وقوله » كما قال«

قد  إذ }كان ال خيلو من منعوإن {السالم عليكم يف جواب سالم عليكم :  فال يقول}وبالعكس{

  .التامةعرفت ضعف القول بلزوم املماثلة 

 يملا تقدم من جواز اجلمع بني قصد }س بعدم املماثلةأيف اجلواب فال بنعم لو قصد القرآنية {

  .تقدم الدليل عليها غريها، والقرآن جائز يف الصالة مطلقا، كم أو والتحية،القرآن 

  

                                                

  .١٣ س٤٦٧ ص١ ج: املستند)١(



٣١٧

.  علیكم السالم:لو قال المسلم ـ ١٨ـ مسألة 

  

بل يف مصباح الفقيه  حتية جيب ردها، أيضاًه فإن } عليكم السالم:لو قال املسلم ـ ١٨مسألة ـ {

  .)١(وعليكم السالم صحيح يوجب الردعليك السالم  نأ صحاب ظاهر األ:بعض  إىلقد نسب

 ،)٢(منا هي صيغة جوابإمل يكن مسلماً  لو قال عليك السالم  أنهلتذكرةيف الكن عن العالمة : أقول

ملن قال له عليك السالم يا رسول قال   أنه)صلى اهللا عليه وآله(مؤيداً بالنهي عنه فيما رواه العامة عنه 

  .)٣(يقول الراد عليك السالم ،كفقل سالم علي سلمت إذا ،ال تقل عليك السالم حتية املوتى :اهللا

  فما نسب،ليست حجة قدم الظرف، والرواية إذاالسالم فضال عن التحية شاملة ملا ات إطالق: أقول

 إذاجعلها حتية فيشملها  ألا الرواية وجوب الردظاهر ن إ ، بل رمبا يقالقربصحاب هو األظاهر األ إىل

الدالة على تقدمي الظرف، الساباطي  على كونه حتية ما تقدم من رواية ل ترتيهي، ويديوالنهحييتم بتحية 

 لكنه جزم ،نه حتيةأعليكم مين سالم اهللا، وقد اعترف احلدائق بويف بعض الزيارات نه حتية النساء، أو

 وسالم ، السالم عليك، وعليكم:ربع كما جزم بعدم وجوب رد غري الصيغ األ،بعدم وجوب رده

   . وعليكم،عليك

 السالم : سلم على النساء فقالإذانيث، مثل ما من التذكري والتأعم يكون مراده األ أن والبد

  .ال وجه لعدم اجلواب ملثلهما إذ سالم عليكما،:  قالإذاكما عم من التثنية عليكن، واأل

                                                

  .٢ س٤٢٢ صكتاب الصالة: مصباح الفقيه) ١(

  .١٠٣ ص١١ ج: كما يف اجلواهر)٢(

  .١٠٤ ص١١ ج:واجلواهر،  ٧٢ ص٩ ج: احلدائق)٣(



٣١٨

 فيجبربع األصيغة السالم اليت يسلم ا هي هذه الصبغ  أن خبارمن األن املفهوم أواستدل لذلك ب

  .ية عليها اآلإطالقحيمل أن 

ما قاال  أ،)١(﴾قال سالم قالُوا سالماً﴿: على احلصر، بل ظاهر قوله تعاىلال تدل  بارخاأل إن: وفيه

 ال فرق يف  أنهات حمكمة، ومنه يعلمطالق على احلصر، فاإلخبارذ مل تدل األإلفظ السالم فقط، و

ل  وبني مث،بتقدمي الظرف أو ربع بتقدمي السالماألوجوب اجلواب ـ يف غري الصالة ـ بني الصيغ 

 وعليك ،ليك السالمإ ـ ولك السالم، وييف لغة طـ م سالم أ و،، والسالمي وسالم،سالماً، وسالم

 أو ،يوالسالم على املصلطلب سالمة لك من اهللا سبحانه، أين إ أي وعليك مين سالم اهللا،سالم اهللا، 

  . ذلكأشبهما  أو هل البيت،أعلى 

يف  أو ،زيد يسلم عليك أو عليك سالم زيد،أو  تسلم، أو سالمان، أو ما لو قال عليك سالمات،أ

 أشبهما  أو ،، ال خصوص السامعراد كل املؤمننيأوالسالم على املؤمنني  أو قال السالم علينا، أو سالمة،

  . عن مثلهادلةذلك، فالظاهر عدم وجوب اجلواب النصراف األ

ياه، ويف مجلة من الروايات ح ألنه  على زيد، زيد يسلم عليك، رداً:وجوب الرد يف مثلنعم حيتمل 

  .جواب مثل هذا السالم

:  قال،ك السالمؤ يقريعفور  أيب عبد اهللا بن:)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت: كهمس قال  أيبفعن

ه السالمء فاقر أتيت عبد اهللاإذا ،عليه السالموعليك و)٢(.  

   )صلى اهللا عليه وآله(  سالم رسول اهللا)عليه السالم( الباقر أقرأ  أنهويف رواية جابر،

                                                

  .٦٩اآلية :  سورة هود)١(

  .٣ حكام العشرةحاب أ أبو من٤٣باب ل ـ ا٤٤٧ ص٨ ج: الوسائل)٢(



٣١٩

  .)١()عليه السالم( الباقر اإلمامجاب أف

يعطيه مسع العباد  أن ل اهللاأس من املالئكة ملكاً إن:  قال)عليه السالم(جعفر   أيبوعن جابر، عن

وعليك السالم، مث قال : قال امللك إالّ ، وآله وسلمى حممدصلى اهللا علحد من املؤمنني أعطاه فليس أف

  .)٢(عليه السالم و:فيقول رسول اهللاك السالم ؤفالناً يقرن إ يا رسول اهللا: امللك

 ،وجوب اجلواب باملواجهةال دليل على خصوصية  إذ سالم والتحية،ل اأدلةات إطالقويشمله 

  .أشبهما  أو كتاب أو برقية أو تلفون أو نسانإفيشمل الدليل سالم الغائب عرب 

  .سالم حىت جيب جوابهفليس هو بال سالم عليك : ولو قال

يشري  أن خرس وجب عليهوجب جوابه باللفظ، ولو سلم على األشارة خرس باإلولو سلم األ

  .ليهماإ بالنسبة دلة األطالقباجلواب، إل

وجوب وعليك، فالظاهر : الثاين وقال  إىلالسالم عليك، مث توجه: حدمهاولو قال لنفرين أل

السالم على زيد وعليك،  أو  وعليك،يالسالم عل: ثله لو قال حياه بالسالم، وم أنهيعد ألنه اجلواب،

  .حذف اخلرب ألنه ،أيضاً وجب اجلواب ،والسالم : وللثاين،عليكحدمها السالم أل: ولو قال

 أو )نتأ(ضافة إوهكذا مع  وأوكذلك،  أو نت،أو: حدمها السالم عليك، مث قال للثاينولو قال أل

  .نبدونه فهل جيب اجلواب؟ فيه احتماال

  .ن؟ فيه احتماالن فهل جيب جوابه اآل،لقد سلمت عليك قبل يوم فلم تسمع: ولو قال

فهل جيب اجلواب؟ فيه   ـكافر أو جمنون أو  ميت أنهواحلالـ فالنا سلم عليك  إن: ولو قال

 )صلى اهللا عليه وآله( عن سالم رسول اهللا )عليه السالم( الباقر اإلمامكان ظاهر جواب وإن احتماالن، 

  احلسني  أن اخلطيب أقرا  إذترجيحه، ومثله

                                                

  .٢٢٣ ص٤٦ ج: البحار)١(

  .٤ حاب أحكام العشرة أبو من٤٣ ـ الباب ٤٤٧ ص٨ ج: الوسائل)٢(



٣٢٠

عليه ( الصادق اإلمام أن أقر أو ، شيعيت السالميبلغأ ):عليها السالم( قال لسكينة )عليه السالم(

  .بلغوا شيعتنا السالمأ:  قال)السالم

كما هلية خرج عن األ أو كفر، أو جن أو ة، ولو سلم فمات قبل اجلواب،ءالرباصل ولو شك فاأل

  .صل ذلك، فالظاهر عدم وجوب اجلواب لألأشبهما  أو ابتعد حبيث ال يسمع اجلواب أو نام أو لو سكر

خرس، وهل جيب النطق شارة كجواب األاإلذنه ثقيال ال يسمع اجلواب كان الالزم أولو كان 

  .؟ فيه احتماالنأيضاً

  .دلةصدق األرى وجب اجلواب، ل أخبلغة» عليك« مبعىن أتىف» سالم بر مشا«: ولو قال

 لو جعل  أنه ومنه يعرف، خاصة بالتحيةدلةاأل ألن غري التحية مل جيب اجلوابولو قصد بالسالم 

  . مل جيب اجلواب،طلقه مل يقصد التحيةأشارة لشيء، وحني إالسالم 

  .مل جيب التثنية يف اجلواب» سالمنا عليك«: حدمهاأولو جاء اثنان فقال 

  .ول فقطلألوجوب اجلواب نا كذلك، فالظاهر أو: خرال اآلسالم عليك، فق: حدمهاأولو قال 

  . عنهدلة املكتوب النصراف األ يردهنسان الإ سلم عليه إذايكتب اجلواب يف ورقة، ف أن يوال يكف

  .أشبهوما باللفظ عرب تلفون  أو ةنعم لو سلم عليه يف الكتاب من البعيد جاز جوابه بالكتاب

غري زوجها، فالظاهر عدم وجوب   إىلبدالل مثري بالنسبةرأة ولو كان سالمه حراماً كسالم امل

ثارته إسلم على امرأة يورث جواا  إذااجلواب لو كان حراماً، كما  أن ، كمادلةاجلواب النصراف األ

  .ـ يف غري الزوجني ـ مل جيب بل حيرم

 م، فهل جيوزسالم عليك: ، ولو قالدلة األإطالق سالم وجب اجلواب ملا سبق من قويل: لولو قا

  .ليس هذا حتية باملثل، بل بالدون إذ ،حوط، خالف األأشبهما  أو »سالم«:  يقولأنه



٣٢١

  .بقصد الدعاء أو نیةآ بقصد القر، سالم علیكم:یقول أن في الجواب حوطفاأل

  

  . سالم مثال وجب جوابههدييت:  لو قال أنهومما تقدم يعرف

  .وابرى فالظاهر وجوب اجل أخبلغة بالسالم أتىولو 

  .لفاظالواجب جواب السالم ال سائر األ أن  منأيتالصالة عليك فال جيب اجلواب ملا سي: ولو قال

سالم : يقول أن  يف اجلوابحوطفاأل{عليكم السالم بتقدمي الظرف :  قال املسلمإذاوكيف كان ف

  . كما تقدم، والتحيةنبني القرآال مانع من اجلمع  إذ }عليكم، بقصد القرآنية

ين ءنشاإ بالطلب من اهللا سبحانه سالمة املسلم، فاملقام من باب اجلمع بني }صد الدعاءو بقأ{

مكان إعدم  أو عند من يرى عدم جواز إالّ نشاء التحية، وال مانع من اجلمع بينهماإانشاء الدعاء و

ل أ ملن سخبارإ »بعت«:  قالإذااً، كما خبارإ ونشاًءإ أو ينخبارإ أو ينءنشاإيف املعنيني استعمال اللفظ 

نشاء إول، واألجواب » بعت«راد بلفظ أيبيع له بستانه، ف أن ملن طلب منهنشاًء للبيع إهل بعت دارك، و

 هذا وحيث تقدم ،باتثالقرينة يف مقام اإل  إىلمنا حيتاجإ و،مكانهإصول البيع لبستانه، لكنا حققنا يف األ

 ويف جعل بعضهم االحتياط ،يهما شاءأيقدم  أن جاز له كل واحد من السالم والظرف ميصحة تقد

ذلك خالف االحتياط يف لزوم الرد باملثل يف صحيح ابن مسلم  إذ بتقدمي السالم، لرواية مساعة نظر،

  .وغريه

 ماأاخلطاب، وعليه فقصد الدعاء ال يكون احتياطا، يف كون الدعاء بلفظ  شكال قد تقدم اإلنهإ مث

ثناء الصالة ـ كما هو الظاهر ـ أواز حكاية مفردات القرآن يف بناًء على ج: بقولهما ذكره املستمسك 

   بقصد حكاية مفردين )عليكم السالم(ميكن تأليف 



٣٢٢

ة القرآن يف ء قرافإن، ففيه ما ال خيفى، )١(من سورتني بقصد التحية فيكون االحتياط من اجلهتني

» ضرب حممد زيد«: يقولن  أيما يسمى قرآناً، ولو كان كما ذكر جلاز للمصل  إىل منصرفةةالصال

وهو » فلما قضى زيد«من » زيد«و» حممد رسول اهللا«ن موحممد » ضرب اهللا«من » ضرب«بقصد 

  .حدأبه يلتزم  أن ظنأ ال ،ي للنص عنهاالنصراف القطع  إىلضافةباإل

  

                                                

  .٥٥٨ ص٦ ج: املستمسك)١(



٣٢٣

. القرآن أو  قصد الدعاءحوطاألو ،لو سلم بالملحون وجب الجواب صحیحا ـ ١٩ـ مسألة 

  

حتية وتشكيك امللحون  ألن  وذلك} ـ لو سلم بامللحون وجب اجلواب صحيحا١٩مسألة ـ {

  .املستند فيه ال وجه له

مثال دخل يف  )كفبتان ا(: ق الكالم كما لو قالد كان اللحن كثرياً حبيث خيرجه عن صإذانعم 

م القدرة يف عدخرس  مل يكن كاألإذاخرس على تأمل يف ما وجوب جواب األوقد تقدم شارة، لة اإلأمس

  .من عدم التعلم شئعدم القدرة الفعلية النا أو صالأ

ذلك، ومنه   إىلدلة وجوب كون اجلواب صحيحاً كما جزم به اجلواهر وغريه فالنصراف األوأما

  . الردإطالقخالف لزوم الصحيح  إن: )١(يعلم وجه النظر يف قول املستمسك

  .ملستند وغريه اإشكال خروجاً عن }القرآن أو  قصد الدعاءحوطواأل{

  

                                                

  .٥٥٩ ص٦ ج: املستمسك)١(



٣٢٤

 على امرأة ً أجنبیاًرجال أو امرأة أجنبیة أو  نحوه أو ً ممیزاًم صبیاّلو كان المسل ـ ٢٠ـ مسألة 

  .رد التحیةٕوان  بل األقوى جواز الرد بعن،تصلي فال یبعد

  

 إشكال مل جيب اجلواب بال أشبهما  أو طرياً أو  غري مميز}م صبياً ـ لو كان املسل٢٠ّمسألة ـ {

 كانون املميز فالواجب جوابه كما هو املعروف، }حنوه أو مميزاً{ ولو كان ، عن مثلهدلةراف األالنص

  .)١(فوائد الشرائع ما حيكى عن إالّ وجوب الردجد خمالفا هنا يف أبل يف اجلواهر مل 

 إالّ ي ال وجه الحتمال عدم مشوله للمقام الذ، وجوب رد التحيةأدلة طالقوالوجوب إل: أقول

املنصرف عن  أن  بضميمة،)٢( رفع القلمدلةنسان عليه، ألإ سلم إذاجييب الصيب  أن  ال جيب أنههمتو

  . ال تالزم حبيث يوجب االنصرافنهإ : وفيه،من جيب اجلواب عليه هو الذي جيب رد حتيته أن دلةاأل

 } جواز الردقوى فال يبعد بل األيجنبياً على امرأة تصلأ و رجالًأ{ على رجل }جنبيةأو امرأة أ{

ما وجوب الرد أفيما ذكرناه سابقا من صورة كون السالم حراماً،  إالّ }رد التحيةن اوبعن{بل وجوبه 

عليهم ( نيذلك ما دل على سالم النساء للمعصوم  إىلضافة، ويدل عليه باإلدلةاأل طالقفيهما فإل

  . هلن)عليهم السالم(، وما دل على سالمهم )السالم

م على النساء يسلّ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(كان رسول اهللا : عن ربعي، قالففي رواية الكايف 

  يسلم على النساء )عليه السالم(مري املؤمنني أيه، وكان لويردون ع

                                                

  .١٠٧ ص١١ ج: اجلواهر)١(

  .٤٠ ح باب الثالثة٩٣ ص: اخلصال)٢(



٣٢٥

.الدعاء أو  قصد القرآنحوطلكن األ

 مما أكثر ي صوا فيدخل عليعجبين أن ختوفأ: يسلم على الشابة منهن ويقول أن وكان يكره

  .)١(جرمن األطلب أ

مر بنسوة فسلم  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب  إن: مساء بنت يزيدأخالق، عن وعن مكارم األ

  .)٢(عليهن

يسلم الرجال  أن  ىأنه :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ما رواه الدعائم، عن النيب  أن ومنه يعلم

 فإن )عليه السالم(مري املؤمنني أ اإلمامكره ، كما ذأشبهخوف الفتنة وما منا هو يف مورد إ، )٣(عليهن

  .كما هو ظاهرقوله كان للتعليم 

السالم ال يشترط فيه قصد القربة، نعم الثواب عليه يتوقف على القربة، وكذلك ن إ مث الظاهر

  .جاب رياًء سقط الوجوبأ إذاجوابه، ووجب  سلم رياًء إذا، فدلةاأل طالق وذلك إل،ايب  إىلبالنسبة

 إذا ومثله ،الريائي غري ظاهر الوجه يتعني القول بعدم وجوب رد السالم  أنه من)٤(يف املستمسكفما 

  .جاب كذلكأ أو سلم مسعة

 ولو ،هذا الرياءال دليل على حرمة  إذ مل يضر بصالته، رياءاً ياملصلجاب أ إذاوعلى ما ذكرناه ف

  . حرام فال ربط له بالصالة فتأمل أنهفرض

يف املورد  آدمياً قصدمها مينع كونه كالماً أن منملا تقدم  }الدعاء أو القرآن قصد حوطلكن األ{

  .بطال، من جهة احتمال عدم وجوب الردالذي حيتمل فيه اإل

                                                

  .١ ح باب التسليم على النساء٦٤٨ ص٢ ج: الكايف)١(

  . يف وصف النيب١٦ ص: مكارم األخالق)٢(

  .٣ ححكام العشرةأاب أبو  من٤١ ـ الباب ٧٠ ص٢ ج: مستدرك الوسائل)٣(

  .٥٥٩ ص٦ج: املستمسك )٤(



٣٢٦

ال دليل  إذ مل يكن رده واجباً،وإن نسان على الصيب املميز الذي هو يف الصالة رد، إ لو سلم نهإ مث

  . يشملهطالق فاإل،واجبخاص بالرد الغري املبطل الرد  أن على

  



٣٢٧

.لو سلم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غیره لم یجز له الرد ـ ٢١ـ مسألة 

. الدعاء أو  رد المصلي بقصد القرآنحوط واأل،إشكالنعم لو رده صبي ممیز ففي كفایته 

  

 كما إشكال كفى بال } فرد اجلواب غريهيلو سلم على مجاعة منهم املصل ـ ٢١مسألة ـ {

ما املستحبة فمعىن عدم أ يف الصالة الواجبة، }مل جيز له الرد{خارج الصالة سيأيت يف مسائل السالم 

 الرد للسالم يف الصالة أدلةال وجوب للرد، و أن بطال، ووجه عدم اجلواز يوجب اإل أنهاجلواز فيها

  . املانعيةأدلةالصالة يف  فيكون املرجح ،الرد الواجب  إىلمنصرفة

 وعلى ما ذكره ي،دوب بالأشبه، بل هو االنصراف ليس قطعياً إذ ،إشكاالفتوى بذلك لكن يف ال

 بل  عينياًليس اجلواب يف هذا احلال واجباً إذ غريه يرد أن  علمإذا أيضاً ال جيوز له الرد نهإ يقال أن ميكن

  .العيين  إىل منصرفةدلة، واألكفائياً

البالغ، لكنه جواب   إىلدلةجهت انصراف األ من }إشكالرده صيب مميز ففي كفايته  نعم لو{

  .أقرب فالكفاية ي ولو كان االنصراف فهو بدو،ممنوع

 عدم اجلواب مع وجوبه، : هروباً من احملذورين}الدعاء أو بقصد القرآن ي رد املصلحوطواأل{

  .الدعاء أو  التحية والقرآنيمكان اجلمع بني قصدإ وقد تقدم ،وجوبهمع عدم واجلواب 

 سلم إذاما إحدهم، أيسلم  أن يف جواز إشكالن كل اجلماعة املسلم عليهم يف الصالة ال ولو كا

ر صالته حبيث ال ينايف تأخري خآ  يفيولو كان املصل ،لكالم السابقاحدهم ففي جواز سالم غريه أ

  اجلواب الفورية فهل جيوز له 



٣٢٨

 عن مثله؟ دلةالنصراف األء الصالة انتها  إىلب تأخريهجم الواأ ،دلة األطالقب يف الصالة إلين جيأ

  .أحوط، والثاين أقرب األولو: احتماالن

  



٣٢٩

 ،إما بمثله ویقدر علیكم  قال سالم بدون علیكم وجب الجواب في الصالةإذا ـ ٢٢ـ مسألة 

.الدعاء أو  الجواب كذلك بقصد القرآنحوط واأل، بقوله سالم علیكممإاو

  

وجب {سلم عليكم سالماً أسالماً بتقدير  أو }م قال سالم بدون عليكإذا ـ ٢٢مسألة ـ {

بالعدم يف القرآن احلكيم، خالفا ملن قال ووروده  ، لصدق التحية، وخارجه}اجلواب يف الصالة

  إىلشارةإلكونه واحتمال سالم القرآن  ،خباريف األربع الصيغ األ ولورود ،الكامل  إىلدلةاألالنصراف 

االنصراف ن إ السورة الكاملة، وفيه  إىلشارةإ نهإ حيث ،و اهللا قل هءاقر: السالم الكامل مثل قولك

  .يف ذلك كما تقدم الكالم ،الظهورال يدفع واالحتمال  غري حاصرة، خبارممنوع، واأل

ملا سبق من  } بقوله سالم عليكمماإو{سالماً ويقدر الفعل  أو }ما مبثله ويقدر عليكمإ{واجلواب 

  .عدم لزوم املماثلة

، وكفاية اجلمع بني شكال ملا ذكر من اإل}الدعاء أو واب كذلك بقصد القرآناجل حوطواأل{

 باجلر وجب )سالم(:  قالإذا ف، واجب اجلوابأيضاًامللحون  أن القصدين كما تقدم، وحيث تقدم

  .أيضاًاجلواب 

  



٣٣٠

  .الجواب مرةفي یكفي   سلم مرات عدیدةإذا ـ ٢٣ـ مسألة 

  

وهو وارد  ، رد التحية أنه لصدق} يف اجلواب مرةييكف سلم مرات عديدة إذا ـ ٢٣مسألة ـ {

  أنه)عليه السالم(مري املؤمنني أما رواه الصدوق عن  قيل ويدل عليه ،مسبب  إىلعلى احتياج كل سبب

صلى اهللا ( فغدا علينا رسول اهللا  ـقال أن ىلـ إحدثك عين وعن فاطمة أال أ :قال لرجل من بين سعد

السالم عليكم :  مث قال،ملكاننا فسكتنا واستحيينا معليك حلافنا فقال السالم  وحنن يف)عليه وآله وسلم

ينصرف، وقد كان يفعل ذلك فيسلم ثالثا،  أن مل نرد عليهن إ فسكتنا، مث قال السالم عليكم فخشينا

  .)١( ادخل فدخلهللا فقلنا وعليك السالم يا رسول ا،ال انصرفإذن له وأ فإن

 وفاطمة اإلمامليس بواجب كما ذكره السي، ولذا مل جيب ا السالم جواب هذن إ الظاهر: أقول

 أن غري سالم االستيذان، وقد ورد  إىلمنصرفة السالم أدلةمنا هو سالم استيذان، وإو )عليهما السالم(

ذنوا أوا ؤشان إ حذرهم، ويف املرة الثالثةيأخذون الثانية  يسمعون، ويف املرة األوىلهل البيت يف املرة أ

متسك ا يف وإن لة أموضوع املس ومنه يعلم عدم داللة هذه الرواية على ،وا مل يأذنواؤشاوإن 

 يف حديث )عليه السالم(عن الصادق بان بن عثمان، أما رواه كما يعلم منه عدم داللة  ،املستمسك

على دي ودليين  بني ييمر:  قال للجارية)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا  أن  عشرالدراهم االثين

السالم عليكم : هم، وقالر حىت وقف على باب دا)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وجاء رسول اهللا هلكأ

يا رسول  وعليك السالم :فقالوا ،عاد السالمأفعليهم السالم فلم جييبوه عاد أ ف، فلم جييبوههل الدارأيا 

  اهللا ورمحة اهللا

                                                

 من اجلزء ٨٨ ـ الباب ٣٦٦ ص:ويف علل الشرائع .١ حاب أحكام العشرة أبو من٤٠ ـ الباب ٤٤٥ ص٨ ج: كما يف الوسائل)١(

  . باختالف يف بعض اللفظ١ حالثاين



٣٣١

 خرج عن المتعارف فال یجب إذاّ إال  وهكذا،ًأیضا سلم یجب جواب الثاني ّنعم لو أجاب ثم

.الجواب حینئذ

 يا : قالواوالثاينالسالم  أول  يفجابيتإتركتم لكم ما : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وبركاته، فقال 

  .كالسابقة يف عدم الداللة وهذه الرواية ،)١(نستكثر منه أن حببناأرسول اهللا مسعنا سالمك ف

 ،فعل صاحب الدار ليس حبجة أن  من جهةأيضاًلتها على تقدير داللة السابقة ما توهم عدم دالأ

 لو كان اجلواب واجباً لوجب تنبيه نهإ :، ففيه)عليها السالم( وفاطمة )عليه السالم(خبالف فعل علي 

نكار املنكر وتنبيه الغافل وتعليم إلوجوب  ، على تركهم الواجب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول 

  .جلاهلا

 طالق إل،اجلواب  إىلحتية جديدة حتتاج ألنه }أيضاًم جيب جواب الثاين جاب مث سلّأنعم لو {

فال يقصد بالثاين التأكيد  أن جواب مطلقا، وقيل بالتفصيل بني  إىل، ورمبا قيل باحتياج كل سالمدلةاأل

 ما ذكره قرب، واأليقصد سالماً مستقال فالواجب لكل سالم جواب أن  وبني،واحدجواب  إالّ جيب

  .املصنف

فال { يف التكرار مع فصل اجلواب } خرج عن املتعارفإذا الّإ{ يف سائر السالمات }وهكذا{

  .منصرفة عنه دلةصدق التحية على مثل ذلك ممنوع، ولو صدق فاأل ألن }جيب اجلواب حينئذ

، دلةاأل طالق إلكارهاًأو  عليه بالسالم راضياً ييكون املصل أن  ال فرق يف وجوب اجلواب بنينهإ مث

بطلت صالته  أو ،وقع يف شك مبطلجاب أ إذا حبيث يولو كان املصلوكذا يف السالم خارج الصالة، 

  لنسيان ما بيده وحنوه، فهل جيب 

                                                

  .٢ حاب أحكام العشرة أبو من٤٠ ـ الباب ٤٤٥ ص٨ ج: الوسائل)١(



٣٣٢

  .هاإطالق، ومن دلة من احتمال انصراف األ،اجلواب؟ احتماالن

 اجلوابن إ يقالأن  إالّ حدمها، اللهمأ مهيةأمر بني احملذورين ومل يعلم وحيتمل التخيري لدوران األ

  .ا حق اهللا فقطفإ اهللا والناس خبالف الصالة يجممع حقألنه 

  



٣٣٣

المسلم  أن شك المصلي فيو  ، كان المصلي بین جماعة فسلم واحد علیهمإذا ـ ٢٤ـ مسألة 

  .الدعاء أو  نعم ال بأس به بقصد القرآن، ال یجوز له الجواب، أم الًأیضاقصده 

  

املسلم  أن يف ي وشك املصل، بني مجاعة فسلم واحد عليهمي كان املصلإذا ـ ٢٤ألة ـ مس{

 لة عدم قصد غريه،أصا وال يعارض ذلك ب،عدم قصدهلة صا أل} ال جيوز له اجلواب،م الأ أيضاًقصده 

 جيب عليه نساناً ملإ مل يقصد إذام املسلّ أن املين، ومن املعلوم يالغري ليس مربوطاً به كواجدتكليف ألن 

وغريه  ،مل حييغري املقصود  إذ سقاطه عن املقصود بالسالم،إمل ينفع جوابه يف جاب أ إذااجلواب، و

  . فالواجب عليه الواجب،حىي

اجلواب للنيابة، ال دليل على قبول  إذ جلواب عنه نيابة،انسان مل يصح لغريه إنسان على إولو سلم 

  . خالفهدلةبل ظاهر األ

يف مفروض جاب أ لو ياملصلن إ  كما تقدم مكرراً، مث}الدعاء أو بقصد القرآننعم ال بأس به {

جاب أما لو أ مستثىن،  أنهيعلم فيما مل يدمتكلم بكالم اآل ألنه صالته،القاعدة بطالن املنت كان مقتضى 

ه تصح فإنم ال؟ أ هل قصده  أنهجاب مث شك يفأوكذلك لو  كان قصده فالصالة صحيحة،  أنهمث علم

  .نه مل يقصدهأجاب مث علم بأنه قصده فأ بوالًأ قطع إذا أيضاً، ومنه يعلم الصحة ال تعادته حلديث صال

  



٣٣٤

نسیانا بحیث خرج عن صدق  أو ر عصیانا أخفلو ،یجب جواب السالم فورا ـ ٢٥ـ مسألة 

  .الجواب لم یجب

  

جابة على ق اإل فوراً عرفياً مما يتوقف عليه صد،} ـ جيب جواب السالم فورا٢٥ًمسألة ـ {

رد  توقف صدق ، على ذلكمجاعواملستند اإلاستظهار مصابيح الظالم   إىلضافة ويدل عليه باإل،التحية

زمان املعصوم، وما دل على عدم السالم   إىل، والسرية القطعية املستمرةدلةفيكون مشموال لأل ،التحية

  .ه يشعر بوجوب الفوريةفإنال ميكن الرد  ه ألنيعلى املصل

منا إالدليل  ألن }مل جيبعن صدق اجلواب حبيث خرج { أشبهما  أو }نسياناً أو ر عصياناً أخوفل{

الوجوب، ولعله  )رمحه اهللا (ردبيلي عن األكين احملعن غريها، ولكة ءالرباصل فاألدل على الفورية، 

شكل عليه أوإن  وهذا غري بعيد، ،)١(من فاتته فريضة فليقضها كما فاتتهلقاعدة  أو ،حابصالستل

جابه بعد ذلك يعد يف العرف أمضى زمان يعتد به فقد فات حمله، فلو  إىل أن نه لو تركهأمصباح الفقيه ب

التحية وهو غري ن اون الواجب هو اجلواب بعنأشكل عليه املستمسك بأ، و)٢(راداً لسالمه مستهزءاً به ال

  .)٣(ممكن يف خارج الوقت

تنبه  أو  مث علمأشبهما  أو فلو كان جاهال عن الفورية، ء قطعاً ليس باستهزاهإن: األولذ يرد على إ

  . مستهزءنهإ يقال لههل  جاب عن جدأف

مقتضى  أن مكان، وال شكخرة فال وجه لدعوى عدم اإلأ حتية مت أنهالعرف يرى إن: وعلى الثاين

   كان له حمذور عند السالمإذاوجوب اجلواب، خصوصا االحتياط 

                                                

  .١٤٣ ح٥٤ ص٢ ج:ئايل عوايل الل)١(

  .٢٦ س٤٢٣ صكتاب الصالة:  مصباح الفقيه)٢(

  .٥٦٢ ص٦ ج: املستمسك)٣(



٣٣٥

 ،كان في الصالةٕوان   شك في الخروج عن الصدق وجبٕوان  ،م یجزكان في الصالة لٕوان 

  .الدعاء أو  حینئذ قصد القرآنحوطلكن األ

  .حنوه أو خوف من سبع أو  السالم،اشتغال مبا ينايف أو من تقية

صل اه بعد ففإن على املختار وأما ،ما على خمتار املصنف فواضحأ }كان يف الصالة مل جيزوإن {

الوجوب على يقال بعدم  أن يكان يف عدم اجلواز نظر، بل ينبغوإن فاً اعتبار الفورية، الزمان يسقط عر

 كما تقدم يف ،اجلمع بني نية السالم ونية القرآن والدعاء أو االحتياط يف التأخرين إ إالّ ترناه،خا ما

  .شباههأ

 ألن }كان يف الصالةوإن { لالستصحاب }عن الصدق وجبشك يف اخلروج وإن {

  .ينقح املوضوعصحاب االست

م هل املسلّ أن ، ومثله ما لو شك يف كما مر مكرراً}الدعاء أو  حينئذ قصد القرآنحوطلكن األ{

الكل  ألن غري ذلك، أو عبور حبيث ال يسمع اجلواب أو موت أو  لنوم،م الأهلية للرد  على صفة األيبق

  .من باب واحد

  



٣٣٦

.یجب إسماع الرد ـ ٢٦ـ مسألة 

  

صرح من جد أمل على املشهور، وعن الذخرية  يف غري الصالة }مساع الردإـ جيب  ٢٦مسألة ـ {

  .)٢(ردبيليمن املقدس األ إالّ جد فيه خالفاًأ، ويف اجلواهر ال )١(خبالفه

 املذكور، مجاعلة االشتغال وبظهور اإلأصاواستدلوا لذلك بتوقف صدق الرد على ذلك، وب

  .) السالمعليه(وبالسرية املتصلة بزمان املعصوم 

يقول  حدكم فليجهر بسالمه والأم سلّ إذا: )عليه السالم(عبد اهللا   أيبوخبرب ابن القداح، عن

برده وال يقول فليجهر حدكم أرد  إذام ومل يسعمهم، ف ولعله يكون قد سلّي،سلمت فلم يردوا عل

  .)٣(يم سلمت فلم يردوا علاملسلّ

  .)٤( مثله)عليه السالم(ن كتاب احملاسن، عن الباقر عو

صلى اهللا ( عن رسول اهللا )عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم( عن الصادق ،وعن اجلعفريات

حدكم  أمر إذا:  وكيف ذاك؟ قال يا رسول اهللا:فقيل. غضبوات تغضبوا وال ال:  قال)عليه وآله وسلم

  .)٥(هل الس فليسمعوهأ رد إذا و،على الس فسلم فليسمعهم

با عبد اهللا ألت أس:  قال، حكمة تعارف السالم اليت ذكرت يف خرب عبد اهللا بن الفضلؤيدهورمبا ي

وكيف : ، قلتمن وحتليل الصالةالتسليم عالمة األ:  عن معىن  التسليم يف الصالة؟ قال)عليه السالم(

ردوا عليه  إذا وكانوا ،منوا شرهأسلم عليهم وارد  إذاكان الناس فيما مضى : ذاك جعلت فداك؟ قال

  مل يسلم وإن  ،من شرهمأ

                                                

  .٦ س٤٢٤ صكتاب الصالة:  كما يف مصباح الفقيه)١(

  .١٠٨ ص١١ ج: اجلواهر)٢(

  .١ حاب أحكام العشرة أبو من٣٨ ـ الباب ٤٤٣ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .١ حأحكام العشرةاب  أبو من٣٦ ـ الباب ٦٩ ص٢ ج: مستدرك الوسائل)٤(

  . باب السنة يف السالم١٦٧ ص: اجلعفريات)٥(



٣٣٧

  .)١(مل يأمنهم وذلك خلق يف العربا على املسلم ومل يردوإن  ،يأمنوهعليه مل 

مل وإن شارة املفهمة  باإل كان مصحوباًإذا بعد تسليم توقف صدق الرد ،شكل على كل ذلكأو

 والسرية ال تدل ،قق موضوعهحتن إ  حمتمل االستنادمجاع واإل،ةءوالربا ،صل واأل،يسمع املسلم اجلواب

شارة بدون اجلهر، ويؤيده فهام الرد ولو باإلإمعللة مبا يالئم  والروايات ،على الوجوب على تقدير ثبوا

جهار مل يفعل ذلك حراماً، هذا إ من سلم بدون فإن ،تضمنها اجلهر يف السالم وليس بواجب قطعاً

  .ولكن االحتياط مع املشهور

يصدق عليه  ألنه ،شارة هل جيب جوابه؟ الظاهر نعمفهم السالم باإلأجهار وإ  لو سلم بدوننهإ مث

 حياه بالسالم،  أنه لصدق،مشارة مفهمة من املسلّإ سلم ولو بدون  أنه فهم املقصودإذا وكذلك ،التحية

 سلم بدون صوت إذا للروايات املتقدمة والسرية، وهل جيب اجلواب ،جهار بالسالم مستحبولكن اإل

من ما يدل  القراءةومن ما تقدم يف حبث ،  بالسالم حىي أنه من: احتماالن،فاتاً أخ ال جهراً وال،صالأ

عدم التكلم االحتياط  أن  كما.عليه الكالم، واالحتياط يف الردالكالم بدون الصوت ال يصدق  أن على

  .ذا النحو يف الصالة لقرب احتمال صدق الكالم عليه

ن إ  ألنه، فيهشكالذه الكيفية، فالظاهر عدم اإلاء والذكر يف الصالة  القرآن والدعأ قرإذاما أ

  . ومل يصدق فلم يفعل شيئاً منافياً،إشكال عليه املذكورات فال قصد

صم مل جيب أ كان املسلم إذاما أ،  مسلماً وجميباً،منا هو يف الصحيح وحنوهإمساع اجلواب إلزوم ن إ مث

  شارة اإلي، وهل تكفشارةواب باإل اجليمساعه، بل يكفإ

                                                

  .١٣ حاب التسليم أبو من١ ـ الباب ١٠٠٦ ص٤ ج: الوسائل)١(



٣٣٨

  ال أو سواء كان في الصالة

  

م مع حنوه سلّ أو مساع ملرضعلى اإليقدر  كان ايب ال إذاوكذلك  ،وحدها خالف االحتياط

  . لكنه خالف االحتياط،شارة احتمالباإل ويف كفايته ،شارةاإل

سواء كان يف الصالة {د  الرعمساإنه جيب أب: عليه يف الصالة، فقد قال املصنفم  كان املسلّإذاما أ

  .مساع يف الصالةفقاال بعدم وجوب اإلردبيلي  كما هو املشهور، خالفا للمحقق واأل}ال وأ

 هلما، دلةبدعوى عدم الفرق بني الصالة وغريها من مشول تلك األ املتقدمة دلةاستدل املشهور باأل

 ،)١( يرد خفيا أنهيح منصورواستدل من قال بعدم الوجوب جبملة من الروايات، مثل ما تقدم من صح

نت يف الصالة فرد عليه فيما بينك وبني نفسك وال أ سلم عليك رجل من املسلمني وإذا: وموثق عمار

  .)٢(ترفع صوتك

املسلم   إىلا قائمة مقام التوجه أصبع فالظاهرشارة باإل الذي تضمن اإل)٣( صحيح ابن مسلموأما

قيمت أكراهة االلتفات  أو عليه يف الصالة حلرمة ث ال يقدر خارج الصالة، وحياإلنسانالذي يفعله 

 إالّ يف مذهب احملققني،ظاهرتان ـ خصوصاً املوثقة ـ مقامه، كما تقدم بيان ذلك، والروايتان شارة اإل

  .)٤(املصنف يف املعترب حيث محلهما على اجلواز إالّ نا أصحابجد من عمل ما منأمل : اجلواهر قالأن 

 كما يرفع صوته يف غري ،عدم رفع الصوت الحتمال كون املراد ،لعمل ما مشكللكن ا: أقول

يده الروايات ؤحيث خيفض صوته احتراماً، وي فيكون جوابه مثل جواب من جييب حبضرة كبري، ،الصالة

  صلى اهللا(مساع النيب إالظاهرة يف 

                                                

  .٣ حاب قواطع الصالة أبو من١٦ ـ الباب ١٢٦٥ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٤ حاب قواطع الصالة أبو من١٦ ـ الباب ١٢٦٦ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٥ حاب قواطع الصالة أبو من١٦اب  ـ اب١٢٦٦ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .١٠٩ ص١١ ج: اجلواهر)٤(



٣٣٩

لمتعارف بحیث لو لم  فیكفي الجواب على ا،كان المسلم أصم أو ،ً سلم ومشى سریعاإذاإال 

. لم یكن أصم كان یسمع أو یبعد

  

  . اجلواب)عليه السالم( والباقر )عليه وآله وسلم

 هليإصار ي فهو خالف الظاهر الالروايتني على التقية كما محلهما عليها يف جامع املقاصد ما محل أ

  .قربليه املشهور هو األإ وهو مفقود يف املقام، فما ذهب ،بدليلإالّ 

 كان يف الضوضاء حبيث إذاحنو ذلك، كما  أو }م أصمكان املسلّ أو ،م ومشى سريعاً سلّإذا الّإ{

 الرد يشمله إطالق من ذلك، فأكثرال دليل على  ألنه } اجلواب على املتعارفيفيكف{ال يسمع اجلواب 

ايب ن  أصم ليفهمشارة لأللكنك قد عرفت لزوم اإل ،}صم كان يسمعأمل يكن  أو حبيث لو مل يبعد{

  . عن مثلهدلةعدم وجوب الرد النصراف األيستبعد  مل  مشى سريعاًإذارد سالمه، ويف ما 

لة عدم صاعادة اجلواب ألإم ال؟ فالظاهر وجوب أمسع اجلواب أ هل  أنه يفيولو شك املصل

  .ال تعاد حلديث والًأجابه أ وال يضر ما ،مساعاإل

  .لة عدم السالمصاب ألال؟ مل جي أو مسلّ املار هل أن ولو شك يف

مل جيب  ،ال جيوز جواا يف الصالةقال حتية  وأ سلم  أنههلمل يعلم كن لدى حتية أنه أولو علم ب

  .لة عدم التكليف، بل ال جيوزصاأل

 مل ،ال؟ كانون الذي ال جيب رده وأواجب اجلواب  هل هو  أنهنه سلم لكن شك يفأولو علم ب

  شك يفإذاعقالئي، كما أصل  كان هناك إذا إالّ ة وحنوها،ءالرباأصل  ىل إغري ذلك مما حيكم  إىلجيب،

 أن لة الصحة، وكذا لو شك يفصاه جيب اجلواب ألفإن ،ذنهأال لصمم يف  وأم يسمع اجلواب املسلّأن 

غريها من   إىلسالم،سالم يف بالد اإللة اإلصا وجب اجلواب أل، ال جيب جوابهركاف أو م مؤمنسلّامل

  .ليت يعلم حكمها مما سبق اعالفرو

  .حسنأدعائي كان الالقرآين والشك بالسالم ولو احتاط يف موارد 

  



٣٤٠

مساك هللا  أو ،كقوله صبحك هللا بالخیر  ،لو كانت التحیة بغیر لفظ السالم ـ ٢٧ـ مسألة 

  بالخیر لم یجب الرد

  

مساك اهللا  أو ، صبحك اهللا باخلري:لو كانت التحية بغري لفظ السالم كقوله ـ ٢٧مسألة ـ {

 ملا كما هو املشهور، خالفاًوال جيوز الرد يف الصالة  ، خارج الصالة}مل جيب الرد{ أشبهما  أو }باخلري

يف الصالة، وعن البيان  واحتمال البيان من جواز رد التحية غري السالم ،عن التحرير واملنتهىحيكى 

وجوب رد الكتابة،   إىلامليل أو دثني القولوجوب رد التحية بالصباح واملساء وشبههما، وعن بعض احمل

  . املتأخرينيواختاره بعض متأخر

قاموه أبعد عدم متامية الدليل الذي عدم وجوب الرد لة صا هو خمتار املشهور، وذلك ألقربواأل

 إن: السرية القطعية على عدم رد كل حتية كالمية وغريها، بل يف احلدائق  إىلضافةعلى الوجوب، باإل

  .)١(حسانإتعويض كل بر و ال قائل بوجوب أنه الظاهر

عليهم ( واالئمة )صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول   إىلتونأالناس كانوا ي أن ويؤيده: أقول

 أن لبان، كما يؤيد ذلك كانوا يردون مثلها، ولو كان )عليهم السالم(م  أباهلدايا ومل ينقل )السالم

أصبحت واهللا : صبحت من علتك؟ قالتأ كيف :سائلة عنها )سالمعليها ال(فاطمة   إىلالنسوة ملا جئن

ليه إويشري : صبحت نوع من التحية، ولذا قال يف املستمسكأكيف  أن  مع،خلإ )٢(كنعائفة لدنيا

  . )٣( نوع من التحية،صبحتأ كيف : قولهفإن ،صحيح حممد بن مسلم

 حييتم ِبتِحيٍة فَحيوا ِبأَحسن إذاو﴿: باركةية املالوجوب فقد استدل له باآل  إىلئلاملا أو ما القائلأ

  يفيد » بتحية« أن  بناًء على)٤(﴾ردوها أو ِمنها

                                                

  .٦٩ ص٩ ج: احلدائق)١(

  .١٥٨ ص٤٣ ج: البحار)٢(

  .٥٦٤ ص٦ ج: املستمسك)٣(

  .٨٦اآلية :  سورة النساء)٤(



٣٤١

، وجبملة ها، ال خصوص السالمإطالقبالتحية  اغري واحد فسرو ، ولذلكللوجوبمر  واأل،العموم

  :من الروايات

 عطس إذا: قال )عليهم السالم(ري املؤمنني مأعن ، ، عن آبائه)عليه السالم(جعفر   أيبمثل ما عن

 حييتم ِبتِحيٍة إذاو: يغفر اهللا لكم ويرمحكم، قال اهللا تعاىل:  ويقول هو، يرمحكم اهللا:حدكم قولواأ

  .)١(ردوها أو فَحيوا ِبأَحسن ِمنها

بطاق رحيان  )المعليه الس(جاءت جارية للحسن بن علي : ومن كتاب املناقب البن شهر آشوب

 حييتم إذاو﴿دبنا اهللا تعاىل أهكذا : )عليه السالم( فقال ، فقيل له يف ذلك،ت حرة لوجه اهللانأ: فقال هلا

  .)٢(حسن منها عتقهاأ وكان ﴾ردوها أو ِبتِحيٍة فَحيوا ِبأَحسن ِمنها

كوجوب رد  واجب جواب الكتاب رد:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبوصحيحة ابن سنان، عن

  .)٣(وىل باهللا ورسولهأالسالم والبادى بالسالم 

فسرها بالعموم وبعضهم فسرها خبصوص بعض املفسرين ن أل ا جمملةأية بشكل على داللة اآلأوقد 

ا على مسلم والتحية لغة ال:  يف املدارك قالاملراد ا السالم، بل أن  املفسرينأكثرالسالم، بل نقل عن 

ا ضعيفة السند ال تصلح للحكم أوعلى الروايات ب. )٤(هل العرفأودل عليه هل اللغة أنص عليه 

  .الشرعي

   كالنص يف »بتحية «فإنمجال فيها خصوصاً إية عامة وال اآل أن الظاهر: أقول

                                                

  .٣ ححكام العشرةأاب  أبو من٥٨ ـ الباب ٤٦٠ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١٨ ص٤ ج:طالب أيب  مناقب آل)٢(

  .١ حاب أحكام العشرة أبو من٣٣ ـ الباب ٤٣٧ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .١١ س١٨٣ ص: املدارك)٤(



٣٤٢

 ولعل ، فمنهم من قال بالعموم ومنهم باخلصوص،العموم واملفسرون والعلماء واللغويون خمتلفون

مأخوذة  فالتحية الّإسالم السالم، وحتية اإل أن لذين قالوا باخلصوص استانسوا لذلك مبا هو معلوم منا

حتىي حياة  أو ك،ءطال اهللا بقاأ مثل اًتبقى حي أن  فاملراد، مما فيه مادة احلياةأشبهما  أو )حياه اهللا(من 

 كالكتابة ةكان مبرتلة املالقا أو ،اإلنساناخلري ملن يالقيه  سعيدة، مث استعملت يف مطلق طلب مرفهة

ن إ  ويدل عليه قوهلم،ك اهللااحي:  قلت وحقيقة حييت فالناً: عنهيكما حك ولذا قال املعراب ،وحنوها

تِحيتهم و﴿:  بل وقوله تعاىل،أشبهما  أو ،عموا صباحاً أو نعم صباحاً،أ :حتية العرب كانت يف اجلاهلية

الم١(﴾فيها س(ِح﴿:  وقولهتالمفيها س مهتي﴾)ية غري ذلك، ولو كانت مبعىن السالم كان معىن اآل  إىل،)٢

 ما رواه الصدوق يف باب العلة اليت من أيضاًسالمهم سالم، وهذا خالف الظاهر بل النص، ويؤيده 

  .جلها صارت التحية بني الناس السالم عليكمأ

 :دم مث قال عز وجل آلـ: قال أن ىلـ إ دمسجد اهللا عز وجل املالئكة آلأملا : عن وهب قال

وعليك :  فقالوا، فسلم عليهم، من املالئكة فقل السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتههؤالء املأل  إىلانطلق

 هذه حتيتك وحتية ذريتك من بعدك :ربه عز وجل قال له ربه  إىلالسالم ورمحة اهللا وبركاته، فلما رجع

  .)٣(يوم القيامة  إىلفيما بينهم

  ـوهو السالمـ ففرد منها  ،احملبوبيةعلى مطلق البد من محلها : قولنية  حتقق عموم اآلإذاو

  .األول القول أدلةفرادها ال جيب جواا بقرينة ما تقدم من أواجب اجلواب، وسائر 

                                                

  .١٠اآلية :  سورة يونس)١(

  .٢٣اآلية :  سورة إبراهيم)٢(

  .١األول ح من اجلزء ٩٠ ـ الباب ١٠٢ ص: علل الشرائع)٣(



٣٤٣

. الرد بقصد الدعاءحوط ولو كان في الصالة فاأل،حوطكان هو األٕوان 

  

جاب أ صحيحة ابن سنان فقد وأماسند بل الظاهر منها االستحباب، الفهي ضعيفة  الروايات وأما

نه لو كان رد جواب أالعادة قاضية بن إ  وقال الفقيه اهلمداين.للسرية القطعيةا خمالفة أعنها يف اجلواهر ب

لك يف الشريعة ذ ي فكيف خيتف،بسبب عموم االبتالء به من الضرورياتالكتاب واجباً يف الشريعة لصار 

  .)١( وجه استقرت السرية على عدم االلتزام به وتركه من غري نكريعلى

جواب الكتاب من اآلداب ال من الواجبات، مث على ما ن إ ذهان املتشرعةأ املركوز يف فإن: أقول

، يدمكالم اآل ألنه  ال جيوز الرد يف الصالة، أنهيظهرذكرنا من عدم وجوب الرد للتحية خارج الصالة 

  .فهو بناًء على خمتاره من جواز الدعاء يف الصالة للمخاطب» مل جيب«:  قول املصنفوأما

 }بقصد الدعاء الرد حوطولو كان يف الصالة فاأل{ لفتوى من عرفت }حوطكان هو األوإن {

  .فيه شكال اإللكن عرفت سابقاً

س لي ألنه ،ح باخلري من صبحين به، وصبين من حيااللهم حي: يقول أن  يصح أنههذا والظاهر

  .طالقيشمله اإلخطاباً بل دعاًء 

ما أ ،باخلريصبحك اهللا :  بغري السالم، كأن يقولجييب أن نسان مل يصحإ لو سلم على  أنهوال خيفى

 ألنه  ذلك،أشبهما  أو دفع عنك البالء أو سلمك اهللا،: يقول أن  حياه مبثل ذلك كان من رد التحيةإذا

  . فيشمله دليل االستحبابمن الرد عرفاً

  

                                                

  .٢٩ س٤٢١ صكتاب الصالة: مصباح الفقيه) ١(



٣٤٤

یرد بقوله سالم  أن حوطفاأل ،المسلم سلم بأي صیغة أن لو شك المصلي في ـ ٢٨ـ سألة م

.الدعاء أو علیكم بقصد القرآن

  

راد، ملا أي صيغة أيرده ب أن  جاز}ي صيغةأم بسلّاملسلم  أن  يفي ـ لو شك املصل٢٨مسألة ـ {

 أن حوطفاأل{: ن املصنف قاللك ،سبق من جواز كل الصيغ يف الرد، فحال الصالة حال خارج الصالة

سالم  «فليس» عليكم السالم« قال بلفظ  أنه الحتمال}الدعاء أو يرد بقوله سالم عليكم بقصد القرآن

  .الدعاء كان قد جنى من احملذور أو  قصد القرآنإذاله، ولذا  ثالًمما» عليكم

  



٣٤٥

. یكره السالم على المصلي ـ ٢٩ـ مسألة 

  

 جلملة من الروايات الناهية اليت تقدمت، كخرب }على املصلي ـ يكره السالم ٢٩مسألة ـ {

  .)٤( بن علوان واحلسني)٣(نوار ومشكوة األ)٢( والدعائم)١(مسعدة بن صدقة

اليت هي مقيدة مبا تقدم، ومبا تقدم من قول  باملطلقات الًجامع املقاصد عدم الكراهة استداللكن عن 

الذي البد من محله على ، )٥(فسلم عليهمالناس يصلون  دخلت املسجد وإذا: )عليه السالم(الباقر 

الكراهة شاملة  أن والظاهر، ي الكراهة املطلقة، وقد جرت السرية بعدم السالم على املصلفال ينايفمورده 

 كما سبق يف مبحث ،أيضاًكانت صالة امليت صالة  أن يف دليل الكراهة بعد طالقلصالة امليت لإل

  .مواتصالة األ

 وعدم دليل صاحل للتحرمي بعد محل ،اتطالق لإلإشكالبال  يعلى املصل جيوز السالم  أنهفىمث ال خي

  . الناهية على الكراهة بقرينة فعل عمار وغريه كما تقدمدلةاأل

  

                                                

  .١١ حاب ما يقطع الصالة أبو من١٧ ـ الباب ٥١٨ ص٥ ج: الشيعةأحاديث جامع )١(

  . يف ذكر الكالم واألعمال يف الصالة١٧٢ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

  .١ حاب قواطع الصالة أبو من١٦ ـ الباب ٤٠٥ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٣(

  .٢ حاب قواطع الصالة أبو من١٧ ـ الباب ١٢٦٧ ص٤ ج: الوسائل)٤(

  .١ س٢١٨ ص: الذكرى)٥(



٣٤٦

 ولكن ،فلو كان المسلم علیهم جماعة یكفي رد أحدهم  رد السالم واجب كفائي ـ ٣٠ـ مسألة 

  الباقین  إلىبةالظاهر عدم سقوط االستحباب بالنس

  

والذكرى  كما هو املشهور، بل عن التذكرة }رد السالم واجب كفائي ـ ٣٠مسألة ـ {

  :من الروايات عليه، ويدل عليه مجلة مجاعاإل

 رد إذا عنهم، وأجزأ سلم من القوم واحد إذا:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبكموثقة غياث، عن

  .)١( عنهمأجزأواحد 

يسلم واحد  أن  عنهمأجزأ مرت اجلماعة بقوم إذا: )عليه السالم( عبد اهللا  أبو قالوخرب ابن بكري،

 نوار عن وحنومها خرب مشكوة األ،)٢(يرد واحد منهم أن همأجزأ سلم على القوم وهم مجاعة إذا و،منهم

  .)عليه السالم(عبد اهللا  أيب

 اجلواب أدلة السالم كأدلةات إطالق وغريها كفائية االبتداء بالسالم، لكن خبارويظهر من هذه األ

 مايف  ومنه يعرف وجه النظر ،»أجزأ«:  بل هو ظاهر قوله، مسلماً وجميباً، بقاء االستحباب هلمايتقتض

فلو {: استحباب االبتداء كفائيا، ولذا قال املصنفوغريه من كون تبعاً للحدائق تاره الفقيه اهلمداين أخ

  .}الباقني  إىلعدم سقوط االستحباب بالنسبةحدهم، ولكن الظاهر أ رد يم عليهم مجاعة يكفكان املسلّ

يقول  أن  لهي ال يكف،ان وقال كل واحد منهم سالم عليكنسإ  إىل لو جاء مجاعة أنهالظاهرن إ مث

  املتقدمةخباروظاهر األحدهم، أعلى  الّإد ره مل يفإن رد السالم، أدلةات طالقحدهم عليك السالم، إلأل

  رجاال كانوا  إذاعليكم السالم، ومثله : حد جلميعهم، كأن يقولجييب الواأن 

                                                

  .٢ حاب أحكام العشرة أبو من٤٦ب  ـ البا٤٥٠ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٣ حاب أحكام العشرة أبو من٤٦ ـ الباب ٤٥٠ ص٨ ج: الوسائل)٢(



٣٤٧

لم یكن  أو  رد كل من قصد به وال یسقط برد من لم یكن داخال في تلك الجماعةحوطبل األ

  .ًأیضا والظاهر عدم كفایة رد الصبي الممیز ،ًمقصودا

  

و قال يف الفرض السابق عليكم قاصداً النساء، بل لونساًء فسلموا مجيعا، فقال ايب السالم عليكن 

  .خرين مل يسقط الوجوبوقصد بعضهم دون اآلالسالم 

حد بالوجوب، ولذا قال أمل يقل  إذ استحبابيا، احتياطا }رد كل من قصد به حوطبل األ{

  .)١(قف على قول بالوجوب العيينأال فلم إكان منشأ االحتياط استضعاف النص، و: املستمسك

 والنص دل ،مل يسلم عليه يف ضمنهم ألنه }كن داخال يف تلك اجلماعةوال يسقط برد من مل ي{

معهم فسلم على زيداً ليس  أن  يظنن كاإذاحدهم ال من هو خارج عنهم، عليه فأعلى كفاية جواب 

 الكفاية منصرف عن إطالق و،بالسالممل يكن مقصوداً  ألنه ،من عداه وكان زيد فيهم مل يكف جوابه

  .}و مل يكن مقصوداًأ{:  قال املصنفالفرض املذكور، ولذا

 ا،حدمهأفالظاهر كفاية جواب السالم عليكما، :  قالإذااملراد باجلماعة االثنان فما فوق، فن إ مث

  أنه مل يقصده لزعمهإذاخر،  جواب اآليالسالم عليك، ال يكف: فقالالطرف واحد،  أن  لو ظن أنهكما

  . ـ مثال ـليس حاضراً

فهل جيب زيد أ أو  وكان اثنني،مريداً به احلاضرالسالم عليك، : حد وقالنسان واإ  أنهولو ظن

 فكل ،قصد واحداً ألنه ةءواحد منهم الرباجراء كل إل ،ال وأ ،دلة األطالق إل،حدهمأاجلواب على 

  .وفق بالقواعدأ  والثاين،أحوط األولة عن وجوب اجلواب عليه، وء الربايجير

القوم  ألن }أيضاً املميز عدم كفاية رد الصيب{ارك واجلواهر تبعا للمد لدى املصنف }والظاهر{

  : املراد بالقوم الرجال كما قال الشاعر إذ الوارد يف النص ال يشمله،

                                                

  .٥٦٧ ص٦ ج: املستمسك)١(



٣٤٨

 فلو كان الداخلون جماعة ، من المستحبات الكفائیةًأیضااالبتداء بالسالم  أن والمشهور على

  یكفي سالم أحدهم

  

  يدرأال  أخ وسوفيدرأوما 

  )١(م نساءأل حصن قوم آأ

خرين  والصيب ليس منهم، خالفا آل،رادة واحد ممن وجب عليهم الردإن املنصرف من النص وأل

لو كانت شرعية كان حاله  إذ ،يفال يكفمترينيته  أو ، ردهيلة على شرعية عبادات الصيب فيكفأفبنوا املس

  .فعاله كالبهائمأ كانت مترينية فإذاما أ، املكلفنيحال سائر 

 بل املراد اجلماعة ،أيضاًليس املراد من القوم معناه اللغوي، ولذا يشمل النساء  نأ: األولد على وير

حد املسلم عليهم أرادة إالظاهر من النص  إذ ،حىت على غري البالغ، واالنصراف املذكور غري تامالصادقة 

احلكم كذلك لو  أن  يفلشكااإل ال ينبغى  أنهالصيب، كما  إىلالسالم كان موجهاً حىت أن واملفروض

  .م بني اجلماعة هو الصىبكان املسلّ

 وليس كذلك، ،القربةفيه قصد  كان السالم عبادة معترباً إذامنا يتم إالبناء املذكور  إن: وعلى الثاين

كفى جاب أ إذا و،يف مجاعة وجب رده سلم إذاليه غري واحد هو املتعني، فإبالكفاية كما ذهب فالقول 

نعم غري املميز . املسكر وشارب املرقد وحنوهم وكذلك ، كان مميزاً كان كذلكإذاانون  و،عن اجلماعة

  .كالبهيمة ألنه  ردهيمنهم ال يكف

 يالكفائية، فلو كان الداخلون مجاعة يكف من املستحبات أيضاًبالسالم االبتداء  أن واملشهور على{

وغريه مما  قالوا بذلك خلرب غياث ، واحد نعم صرح بذلك غري، كونه مشهوراً غري حمقق}حدهمأسالم 

  .تقدم

                                                

  .٣٤١ ص: جامع الشواهد)١(



٣٤٩

.ًلم یكن مؤكدإوان  ،ًأیضا  الباقین  إلىوال یبعد بقاء االستحباب بالنسبة

  

ات طالق إل}مل يكن مؤكداًوإن ، أيضاًالباقني   إىلبقاء االستحباب بالنسبة{قوى  بل األ}وال يبعد{

  .وقد سبق الكالم حول ذلك، دلةاأل

 بقصد تقدمي اجلواب مل يكن جوابا أو  سلم أنهجاب ظاناًأ اجلواب عن السالم، فلو تأخريمث الالزم 

 مل يكف مع الغض ،ملكل مسلّويفتحها  لو سجل جوابه يف املسجلة  أنه، ومنه يعرفدلةاألخالف ألنه 

  .معند سالم كل مسلّم الطري واستجوبه  علّإذاوكذلك  ،كالم املسجلةأصل يف عدم كفاية 

  



٣٥٠

 لم یكن هناك إذا ، یجوز سالم األجنبي على األجنبیة وبالعكس على األقوى ـ ٣١ـ مسألة 

  خوف فتنة أو ریبة

  

 دلة األطالق إل}قوىعلى األجنبية وبالعكس جنيب على األ ـ جيوز سالم األ٣١مسألة ـ {

ى  عل)عليه السالم(مري املؤمنني أ و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(وخصوص ما تقدم من سالم الرسول 

ما ورد من تسميت العاطسة،  ويؤيده ، يف مجلة من ما ورد)عليهم السالم(ئمة النساء، وسالمهن على األ

 فإنواملراد ا املرأة، ـ  )عليه السالم(حممد   أيبفقد روى الصدوق يف كمال الدين، عن نسيم خادم

 وقد دخلت عليه بعد )عليه السالم(قال يل صاحب الزمان :  قالت ـنثىاخلادم يطلق على الذكر واأل

بشرك يف العطاس؟ أال أ : يرمحك اهللا، ففرحت بذلك، فقال يل:عنده، فقال يل مولده بليلة فعطست

  .)١(يامأمان من املوت ثالثة أهو : )عليه السالم(بلى، فقال : قلت

 ضافة، باإلأشبهوما  حىت ولو كان بني رجل وغالم مجاعباإلا حمرمة فإ } مل يكن هناك ريبةإذا{

   .)٢(جرطلب من األأ مما أكثر يفيدخل عل: )عليه السالم(حيث قال مري املؤمنني أما تقدم عن  إىل

 على )٤(»وا النساء بالسالمؤال تبد «: واملرسل،)٣(»ال تسلم على املرأة «:ولذا محلوا خرب غياث

عمل النيب  ألن عن التهمة غري من له نفس قوية ويكون بعيداً  إىلعلى الكراهة بالنسبة أو الريبةصورة 

  . من ذلكأكثرال يدل على ) عليه السالم( والوصي )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

   ما يكون نفس السالم ريبةاألول أن الفرق بينه وبني ما تقدم }و خوف فتنةأ{

                                                

  .١ح ٢٤٠ ص: إكمال الدين)١(

  .١ ح باب التسليم على النساء٦٤٨ ص٢ ج: الكايف)٢(

  .٢ حات النكاحاب مقدم أبو من١٣١ ـ الباب ١٧٣ ص١٤ ج: الوسائل)٣(

  .١ حاب مقدمات النكاح أبو من١٣١ ـ الباب ١٧٣ ص١٤ ج: الوسائل)٤(



٣٥١

.صوت المرأة من حیث هو لیس عورةن إ حیث

  

 كما تقدم يف }من حيث هو ليس عورةرأة املصوت ن إ حيث{يقع يف الفتنة  أن والثاين ما خياف

 من مخس كلمات يف غري مورد الضرورة حممول على أكثر، وما دل على املنع عن كالمها القراءةمبحث 

  .الكراهة

السالم   إىلاجلواب منصرفة وجوب أدلة ألن خر بريبة مل جيب اجلواب،حدمها على اآلأولو سلم 

  .اب خوف الفتنة مل جيب، بل مل جيز سلم وكان يف اجلوإذا  أنهاملندوب، كما

خوف فتنة مل جيز فيما عدا  أو  كان بريبةإذا كذلك، فأيضاًالسالم على احملرم  أن ومما تقدم يظهر

  . الغالب يف الريبة والفتنة أنهجنيب من بابمنا ذكر األإالزوجة وحنوها، و

  . كرفع اليد وحنوهوالعمليةيف سائر التحيات القولية يف السالم ظهر احلكم ومن احلكم 

  



٣٥٢

  . عدم جواز االبتداء بالسالم على الكافرخبارمقتضى بعض األ ـ ٣٢ـ مسألة 

  

رح به ص كما } عدم جواز االبتداء بالسالم على الكافرخبار ـ مقتضى بعض اآل٣٢مسألة ـ {

  :خبارهال للدعاء، والسالم نوع من الدعاء، وجلملة من األأالكافر ليس  ألن غري واحد، وذلك

هل أوا ؤال تبد: )عليه السالم(مري املؤمنني أقال :  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبكخرب غياث، عن

  .)١(فقولوا وعليكم سلموا عليكم إذاالكتاب بالتسليم، و

 ابن إن: طالب فقالوا  أيب جهل بن هشام ومعه قوم من قريش فدخلوا على أبوقبلأ: وخرب جابر قال

صلى اهللا (رسول اهللا   إىل طالب أبوفبعث:  قال،هلهإهلتنا ونكف عن آعن ليكف نا فادعه فذاآيك قد أخ

: مشركا فقال إالّ  مل ير يف البيت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(فدعاه فلما دخل النيب  )عليه وآله وسلم

  .)٢(على من اتبع اهلدىالسالم 

تسلم عليهم اليهود  أن ىستة ال ينبغ:  يقول)عليه السالم(مسعت علياً : صبغ قالوخرب األ

مهات  األمخر وبربط وطنبور واملتفكهني بسبصحاب أصحاب النرد والشطرنج وأوالنصارى و

  .)٣(والشعراء

صلى اهللا عليه (رسول اهللا  أن :)عليه السالم(ه  أبي، عن)عليه السالم(وعن البختري، عن الصادق 

  ى بالسالم، الكتاب اليهود والنصاروا أهلؤال تبد:  قال)وآله وسلم

                                                

  .١ حاب أحكام العشرة أبو من٤٩ ـ الباب ٤٥٢ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٧ حاب أحكام العشرة أبو من٤٩ ـ الباب ٤٥٣ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٨ حاب أحكام العشرة أبو من٤٩ ـ الباب ٤٥٤ ص٨ ج: الوسائل)٣(



٣٥٣

  إال لضرورة

  

  .)١(ذلك  إىلتضطرواأن  إالّ وهمسلموا عليكم، فقولوا عليكم، وال تصافحوهم وال تكنوإن 

 قال  أنه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا   إىل)عليهم السالم(ئمة وخرب اجلعفريات، بسند األ

 سلموا علينا فإنيا رسول اهللا :  فقالوا،موا بالسالؤيلقوكم فال تبد أن يريدونيهود خبري  إن: صحابهأل

  .)٢(تقولون وعليكم: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رد عليهم؟ قال نفما 

 ى عن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا  إن: )عليه السالم(مري املؤمنني أوعن الدعائم، عن 

وإن  ،بالسالموا ؤيبد أن ليهم، وىاللعنة ترتل ع إن: هل الكنائس يف كنائسهم، وقالأ على الرتول

  .غريها من الروايات  إىل.)٣(قيل هلم عليكموا به ؤبد

عليه ( احلسن يب الضرورة، وخصوص صحيح ابن احلجاج، قلت ألأدلةات طالق إل}ال لضرورةإ{

 نعم ال: )عليه السالم(دعو له؟ قال أعليه وسلم أالطبيب وهو نصراين   إىلاحتجتن إ رأيتأ :)السالم

  .)٤(ينفعه دعاؤك

 أو ياوس  إىل عن الرجل تكون له احلاجة)عليه السالم( عبد اهللا  أبوسئل: بصري قال  أيبوما عن

ليه الرجل يف إفيكتب  ،رضهأهل أمن عظماء دهقانا  أو يكون عامال أو أن النصراين،  أو إىلاليهودي إىل

  بالعلج ويسلم  أيبدأاحلاجة العظيمة 

                                                

  .٩ حاب أحكام العشرة أبو من٤٩ ـ الباب ٤٥٤ ص٨ ج:سائل الو)١(

  . باب النهي عن التسليم على اليهود٨٢ ص: اجلعفريات)٢(

  . يف ذكر الصلح واملوادعة٣٨١ ص١ ج: دعائم اإلسالم)٣(

  .١ حاب أحكام العشرة أبو من٥٣ ـ الباب ٤٥٦ ص٨ ج: الوسائل)٤(



٣٥٤

  على إرادة الكراهةلكن یمكن الحمل 

 ، به فالأتبد أن ماأ: )عليه السالم( تقتضى حاجته؟ فقال يمنا يصنع ذلك لكإعليه يف كتابه، و

كسرى   إىل كان يكتب)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا فإنولكن تسلم عليه يف كتابك، 

  .)١(وقيصر

 )صلى عليه وآله وسلم(تب رسول اهللا ه ليس يف كفإن ،الكتابة ال للتسليم عليهمصل العلة أل: أقول

  .على من اتبع اهلدىالسالم إالّ 

 يرادف النهإ مثل ، لوجود قرائن الكراهة يف الروايات}رادة الكراهةإلكن ميكن احلمل على {

ليست الضرورة املستثناة يف الروايتني  أن يكره السالم عليهم، ومثلشخاص أعلى لسالم لبالسالم عليهم 

واحلكيم ـ لحكم، ولذا وافق غالب املعلقني كالسادة ابن العم والربوجردي واجلمال رافعة لضرورة 

  .وىلأمكن أيف ذلك، لكن االحتياط مهما  املصنف  ـقوال أو ميال

  .خريةللمناط والرواية األوالكتابة  ال فرق بني املواجهة  أنهوال خيفى

يف  إالّ ،أقربكانت الكراهة وإن التحرمي، ال دليل على  إذ ر بسائر التحيات فال بأس،ما حتية الكافأ

  .مورد الضرورة ولو الضرورة العرفية

املتقدمة،  خباروملا يستفاد من األ، أيضاًكراهته ما لغري ذلك فالظاهر أ ،له باهلداية فال بأسما الدعاء أ

 كيف :)يه السالمعل(عبد اهللا  أليب قيل:  قال)عليه السالم(احلسن الرضا   أيبولرواية حممد ابن عرفة، عن

  .)٢(ياكندتقول بارك اهللا لك يف : دعو لليهودي والنصراين؟ قالأ

  إذانه  للمناط يف الروايات السابقة، وأل،إشكالمنهم ففيه ما السالم على امليت أ

                                                

  .٢ حام العشرةاب أحك أبو من٥٤ ـ الباب ٤٥٧ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٢ حاب أحكام العشرة أبو من٥٣ ـ الباب ٤٥٧ ص٨ ج: الوسائل)٢(



٣٥٥

.  دون علیك،بقوله سالم أو  الرد بقوله علیكحوطسلم الذمي على مسلم فاألٕوان 

  

السابقة الروايات ن إ ، وحيثأقرب السالم، لكن الكراهة  ينايفوهواستحق اللعن كان معانداً 

  . شكلأكان يف املعاند واحلريب وإن  ، واحلريب وغريه،املعاند وغريهفال فرق بني الكافر مطلقة 

  .تشمله السالم أدلةات إطالقما السالم على املنافق واملخالف فأ

 أو اًإطالقله  دلة لشمول األ، الكافرنعم حال اخلارجي وغريه من الفرق احملكوم بكفرهم حال

  .مناطاً

مجلة من  لداللة } الرد بقوله عليكحوطعلى مسلم فاأل{الكافر غريه  أو }يسلم الذموإن {

  .نه ال يرد بالسالم عليهأوغريها على ذلك، والروايات املتقدمة 

كافر فقولوا م عليكم  سلّإذاعليكم مسلم فقولوا سالم عليكم، ف سلم إذا: ففي صحيح زرارة

  .)١(عليك

غريمها من   إىل.)٢(واملشرك فقل عليك سلم عليك اليهودي والنصراين إذا: ويف موثق معاوية

  .الروايات

 :)عليه السالم(عبد اهللا   أيبكما يف خرب زرارة عن ،}عليك{ضافة إ }و بقوله سالم، دونأ{

سالم: تقول يف الرد على اليهودي والنصراين)٣(.  

   ىال يتساو أن رادأالشارع أن  إالّ »سالم«بـ  أو »عليك«صد التحية بـ والظاهر ق

                                                

  .٤ حاب أحكام العشرة أبو من٤٩ ـ الباب ٤٥٢ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٣ حاب أحكام العشرة أبو من٤٩ ـ الباب ٤٥٢ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٢ حاب أحكام العشرة أبو من٤٩ ـ الباب ٤٥٢ ص٨ ج: الوسائل)٣(



٣٥٦

فراد ما أحكام الكفار كتنجيسهم وغريه من أاملسلم والكافر حىت يف املظهر، وكان هذا وغريه من 

كونه خرافة   إىلضافةباإل دينهم فإنسالم، عليهم لترك دينهم، والدخول يف اإلمن الضغط راده الشارع أ

ا إ ما يقال فيهاغاية  ،دمغةأا والئد فإكذلك، متهم ظانن إ له يوجب مشاكل للبشر حيثاً لإلوكفران

مما يوجب انقالع دينهم أصل يف توجب تفكريهم دبية للبشر، وهذه الضغوط األالواقعية باملصاحل جاهلة 

فواجاً أ يف دين اهللا يدخلهم أن سالمسالم، وذه الوسائل وحنوها متكن اإلغري املتعصب ودخوله يف اإل

وقد فصلنا الكالم  ،سالمحد على اإلأكراه إ جداً ـ نادراً إالّ  مل يعهد من املسلمني ـ أنهمع وضوح

  . واهللا سبحانه العامل،يف تشريعاتهسالم حول ذلك يف بعض الكتب املؤلفة حول فلسفة اإل

اصة، وكون مجيعها واردة مورد العامة واخل للروايات ،الظاهر نعمم ال؟ أمث هل جيب جواب الكافر 

مورد الضرورة غري ظاهر، وهل حيرم اجلواب الكامل يف غري ر كما يظهر من املستمسك ظتوهم احل

  .عد محلها على الكراهةمن الروايات، ومن عدم ب:  احتماالن،حيث جيوز اجلواب الكامل فيها

، كما عرفت يف أيضاًسالماً  هلما إنفاحملرم يشمل سالم االستيذان والوداع،  أو املكروهوهل السالم 

  .أيضاًيف الوداع االستيذان، وورد 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب  إن: )عليهما السالم(فعن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن حممد 

فاضوا أوإن  ،فاضوا يف خري كان شريكهمأ فإنوانه بالسالم، خإ  قام الرجل من جملس فليودعإذا: قال

  .)١(ن عليهم دونهيف باطل كا

                                                

  .١ حاب أحكام العشرة أبو من٥٢ ـ الباب ٤٥٦ ص٨ ج:ل الوسائ)١(



٣٥٧

حدكم من جملسه أ قام إذا:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خالق، عن رسول اهللا وعن مكارم األ

، ومن ي الناهطالقمن اإلاحتماالن  ،غريمها  إىل،)١(خرىمن األوىل أ باألوىلليس م منصرفاً فليسلّ

، الظاهر يف كون املراد يقترانه جبواب الذمسالم التحية، ولو بقرينة ما يف بعض رواياته من ا  إىلانصرافه

ما عرفت يف   إىلضافةباإلال دليل عليه فيهما،  إذ ،والوداع جواباًليس يف االستيذان  إذ منه سالم التحية،

 عند موته، )عليه السالم(كرب  األي عند ما سلم عليه عل)عليه السالم( مل يرد احلسني  أنهىلإاالستيذان، و

  . يف الرواياترد لذكر ولوه فإن

  .املناط شامل لهأن  إالّ واالستيذان، لو مل يشمل سالم الوداع ي النهإطالق أن لكن ال خيفى

 االستيذان يآتية يف سالم مسائل سالم التحية فإنويف املقام فروع كثرية نضرب عنها صفحاً، 

  .والوداع

  

                                                

 هكذا )ص( يف صفة جلوسه ٢٦ ص:ويف مكارم األخالق .٢ حاب أحكام العشرة أبو من٥٢ ـ الباب ٤٥٦ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .»...األوىلفليسلم فليست ...«



٣٥٨

. ب على الماشيیسلم الراك أن  یستحب أنهخبارالمستفاد من بعض األ ـ ٣٣ـ مسألة 

 ، والقائم على الجالس، الحمیر أصحاب وهم على، البغال أصحابأصحاب الخیل علىو

   والصغیر على الكبیر،والجماعة القلیلة على الكثیرة

  

 واملركب }يسلم الراكب على املاشي أن  يستحب أنهخباراملستفاد من بعض األ ـ ٣٣مسألة ـ {

  .ة والقطار وغريها كما ال خيفىالطائرة والسياروالسفينة يشمل الدابة 

رفع أ ومنه يستفاد سالم كل ،} احلمري أصحاب البغال، وهم على أصحاباخليل علىصحاب أو{

  .خفض كذلك على األركوباً

 ومنه }واجلماعة القليلة على الكثرية{دد معلى املت ومنه يعلم سالم اجلالس }على اجلالسوالقائم {

 ومنه يستفاد سالم الكبري ،}على الكبريوالصغري {النص   إىلضافةاإل ب،على اجلماعةيعلم سالم الواحد 

  .على األكرب

 واملار على ،على الكبرييسلم الصغري : قال )عليه السالم(عبد اهللا   أيبففي رواية جراح املدايين، عن

  .)١( والقليل على الكثري،القاعد

 فعلى ، قوم يف الس مث سبق قوم فدخلوا كانإذا:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبوعن مجيل، عن

  .)٢(يسلم عليهم أن  دخلإذارياً  أخالداخل

 أيبدوالراكب  ،ون الكثري بالسالمؤالقليل يبد:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبوعن عنبسة، عن

  صحاب اخليلأ و، احلمري أصحابونؤبديصحاب البغال أ و،املاشي

                                                

  .١ حكام العشرةحاب أ أبو من٤٥ ـ الباب ٤٤٩ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٢ حكام العشرةحاب أ أبو من٤٥ ـ الباب ٤٤٩ ص٨ ج: الوسائل)٢(



٣٥٩

. االستحبابٕ واال فلو وقع العكس لم یخرج عن،ستحبهذا مستحب في م أن ومن المعلوم

  

  .)١( البغال أصحابونؤيبد

يسلم الراكب :  مسعته يقول: قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبه، عن أصحابوعن ابن بكري، عن بعض

 واحد ي لقإذا، وكثرقل على األ لقيت مجاعة مجاعة سلم األإذاو ، على القاعدي واملاشي،على املاش

  .)٢(ة يسلم الواحد على مجاعةمجاع

  إىل.)٣( والقائم على القاعدي،يسلم الراكب على املاش: )عليه السالم(القداح، عنه   أيبويف رواية

  .الوسائليف مستدرك مما ذكرت ذه الروايات هة يالشبغريها من الروايات 

ا ال تقييد فإ ،ات كما هو القاعدة يف باب املستحب}هذا مستحب يف مستحب أن ومن املعلوم{

  . السالمأدلةات طالق إل}مل خيرج عن االستحباب فلو وقع العكس الّإو{. بعضها بعضاً

  

                                                

  .٣ حكام العشرةحاب أ أبو من٤٥ ـ الباب ٤٤٩ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٤ حكام العشرةحاب أ أبو من٤٥ ـ الباب ٤٥٠ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٥ حكام العشرةحاب أ أبو من٤٥ ـ الباب ٤٥٠ ص٨ ج: الوسائل)٣(



٣٦٠

. فالظاهر عدم وجوب رده مزاحا أو  سلم سخریةإذا ـ ٣٤ـ مسألة 

  

 ذلك أشبهما  أو  على تعلمداللةً أو تعليماً أو }مزاحاً أو  سلم سخريةإذا ـ ٣٤مسألة ـ {

 ملثله فال يستحب السالم  السالمأدلةكما ال تشمل  ،ال تشمله دلةاأل ألن }وجوب ردهفالظاهر عدم {

  .خلإسخرية واستهزاء 

ه فإنعقالئي، أصل فيما كان  إالّ ة،ءلة الرباأصا جرت ،م الأهل قصد اجلد املسلم  أن يفولو شك 

  .ة كما تقدمءمقدم على الربا

  



٣٦١

ال یجب الرد على واحد  ، أیهما أراد أنهعلم سلم على أحد شخصین ولم یإذا ـ ٣٥ـ مسألة 

. في غیر حال الصالة الرد من كل منهماحوطكان األٕوان  ،منهما

  

 ال جيب الرد على واحد ،رادأيهما أ  أنهومل يعلمحد شخصني أ سلم على إذا ـ ٣٥مسألة ـ {

وهناك احتمال  املين، يواجد كما ذكروا يف ،ة اجلارية يف كل واحد منهماءلة الرباصا أل}منهما

 إذاما  أه من شرائط العبوديةفإنحد التكليفني، أنه مكلف بأ علم بإذامثل ما ا احتياطا، مالوجوب عليه

  .ة منصرفة عن ذلكء الرباأدلةمر وحدمها باألأيقوم  أن حدمهاعلما بتكليف املوىل أل

 يف مثل }كل منهمايف غري حال الصالة الرد من  حوطاألكان وإن {: ذلك بقوله  إىلرشاأولعله 

 ي أمر أحدمها املعني بسقإذاحدمها، كما أ بأتىغرض املوىل يت كان إذامنهما  أي  والعمل من،املقام

 مل إذا ألنه  وقيده بغري حال الصالة،واحد منهما أي ةءبراصل كان األوإن حدمها بذلك، أالبستان فيقوم 

  . املبطليدميكون سالمه من كالم اآليكن املكلف 

  .الدعاء كما تقدم مثله أو بقصد القرآنيرد  أن حوطنعم األ

  



٣٦٢

وجب على كل منهما الجواب وال  ، تقارن سالم شخصین كل على اآلخرإذا ـ ٣٦ـ مسألة 

. بالسالم لم یقصد الرد بل االبتداء ألنه األولیكفي سالمه 

  

اك على ن سلم هذا على ذاك وذأ ب}خر تقارن سالم شخصني كل على اآلإذا ـ ٣٦مسألة ـ {

  .عمومات الرد لكل منهما لشمول }وجب على كل منهما اجلواب{هذا، كل بقصد االبتداء 

ولو قصد كل منهما الرد مل جيب  }مل يقصد الرد بل االبتداء بالسالم ألنه األول سالمه يوال يكف{

  . استحباب السالمينعم بق، بعد ذلك شيء

 وجوب ي بق،م مل يسمعلكن املسلّرد   ولو،م استحباب السالي بق،خر مل يسمعولكن اآلولو سلم 

  .فهام الردإالرد كما تقدم من وجوب 

  .ةءلة الرباصا أل،السالم مل جيب عليه الرد أو  قصد اجلواب أنهحدمهاأولو تساملا فلم يعلم 

وعلى على عمرو  استحباب السالم ي بق،جابأفنه سلم عليه  أولو سلم زيد على عمرو فظن بكر

  .من السالم على بكر وعدم االتيان باملستحب األول  لعدم مساع،بكر

  



٣٦٣

یكفي رد و ،یجب جواب سالم قارئ التعزیة والواعظ ونحوهما من أهل المنبر ـ ٣٧ـ مسألة 

. أحد المستمعین

  

ول م لش}هل املنربأوالواعظ وحنومها من  التعزية ئجيب جواب سالم قار ـ ٣٧مسألة ـ {

  . التحيةئصد القار قإذاالسالم له لكن ذلك ات إطالق

   .مال يسمع املسلّ ألنه فليس بواجب اجلواب،عة والتلفزيون ذااإلما سالم أ

  . وجوب اجلوابأدلةيسمع فيشمله  ألنه واجب اجلواب،وسالم التلفون 

  .دلةات األطالقاجلواب احتياطاً إلوسالم الرسالة واجب 

  .دلةد انصراف األبع ،صللألفليس بواجب واالت اما سالم الكتاب واجلرائد 

  . سلم على مجاعةإذا ملا تقدم من كفاية رد واحد }حد املستمعنيأ رد يويكف{

  



٣٦٤

 :بأن یقول في جواب سالم علیكم یستحب الرد باألحسن في غیر حال الصالة ـ ٣٨ـ مسألة 

  .سالم علیكم ورحمة هللا وبركاته

  

 :يقول يف جواب سالم عليكمن أ ب،حسن يف غري حال الصالةيستحب الرد باأل ـ ٣٨مسألة ـ {

 بل ،}وبركاته{عليكم ورمحة اهللا  سالم : ويف جواب سالم عليكم ورمحة اهللا}سالم عليكم ورمحة اهللا

  .)١(﴾فَحيوا ِبأَحسن ِمنها﴿: قوله تعاىل طالقإل، وذلك األوىلوكذا الصيغة الثانية يف جواب الصيغة 

السالم عليك، فقال النيب :  فقال) عليه وآله وسلمصلى اهللا(رجال دخل على النيب  أن يوقد رو

السالم عليك : ر وسلم عليه فقالخآ هء، فجاوعليك السالم ورمحة اهللا: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

ر خآ هءفجا، وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته): صلى اهللا عليه وآله وسلم(فقال النيب ورمحة اهللا، 

، فقيل يا وعليك: )صلى اهللا عليه وآله وسلم (ة اهللا وبركاته، فقال النيبالسالم عليك ورمح: فقال

 مل يبق يل من التحية شيئاً، فرددت هإن: ول والثاين يف التحية، ومل تزد للثالث؟ فقالرسول اهللا زدت لأل

  .)٢(عليه مثله

كان : ؟ قال)٣(﴾اصطَِبر علَيهاوِة أْمر أَهلَك ِبالصالو﴿: براهيم يف تفسري قوله تعاىلإوعن علي بن 

عليهما ( باب علي وفاطمة أيتء كل يوم عند صالة الفجر حىت ييجي) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، :  فيقول)عليه السالم(واحلسني  )عليه السالم( واحلسن )السالم

  .)٤(ة اهللا وبركاتهوعليك السالم يا رسول اهللا ورمح: فيقولون

                                                

  .٨٦اآلية :  سورة النساء)١(

  .٨٥ ص٣ ج: جممع البيان)٢(

  .١٣٢اآلية :  سورة طه)٣(

  .٦٧ ص٢ ج: تفسري القمي)٤(



٣٦٥

.  الرد بالمثلحوطكان األٕوان  ًأیضابل یحتمل ذلك فیها 

  

 بقوم )عليه السالم(مري املؤمنني أمر :  قال)عليه السالم(جعفر   أيب عن،عبيدة احلذاء  أيبوعن

عليه (ؤمنني مري املأورضوانه، فقال هلم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته عليك السالم : فسلم عليهم، فقالوا

رمحة اهللا وبركاته : منا قالواإ، )عليه السالم(براهيم إبينا ال جتاوزوا بنا مثل ما قالت املالئكة أل: )السالم

  .)١(هل البيتأعليكم 

، لكن أيضاًمستحبة دعاء، بل لعلها  ألا ا مكروهة أالالزيادة غري مستحبة ن إ الظاهر: أقول

 ، لو زاد املسلم مل جتب الزيادة يف اجلواب أنهالظاهرن  أبعض اجلهات ى عنها، كماحيث لوحظ 

 ،السالم عليكم ورمحة اهللا:  قالإذاالسالم ال زياداته، فأصل ، يراد به ردوها وأحسن منها أفحيوا بو

  .وعليكم السالم: يقولأن ي يكف

  .تهجازإعلى  مل يدل الدليل يكالم آدمالزيادة  ألن فيقتصر على السالم،ما حال الصالة أ

 مثال، بدون )والرمحة(: قالوإن  ،من توابع السالم ألنه قرببل هو األ }أيضاًبل حيتمل ذلك فيها {

  . فيه قطعاإشكالفال  قصده دعاًء إذاما أذكر اهللا فال يكون دعاًء، 

  . بدون الزيادة ملا عرفت} الرد باملثلحوطكان األوإن {

بعدم  ألنه وحيتمل العدم السالم، أدلةات طالق إل، ال يرد أنهملن يعرف جيوز السالم  أنهمث الظاهر

  .فال يشمله دليلهمث عانة على اإلإ ال يسمى نهإ عانة على املعصية، لكن فيهإ فالسالم يجوابه يعص

عليه (با عبد اهللا أمسعت : فعن احلسن بن املنذر قال، يضيف على السالم أن واملستحب للمسلم

  من قال :  يقول)السالم

                                                

  .١ حاب أحكام العشرة أبو من٤٣ ـ الباب ٤٤٦ ص٨ ج: الوسائل)١(



٣٦٦

 فهي عشرون حسنة، ومن ،ورمحة اهللاسالم عليكم : فهي عشر حسنات، ومن قال ،يكمالسالم عل

  .)١(ة فهي ثالثون حسن،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: قال

 )عليه السالم(عبد اهللا   أيب فعن منصور بن حازم، عن، كون السالم بلفظ اجلماعةأيضاًواملستحب 

مل يكن معه وإن يرمحكم اهللا :  عند العطاس تقول،ان واحداًكوإن ثالثة ترد عليهم رد اجلماعة : قال

وإن  عافاكم اهللا :للرجل يقول والرجل يدعو ، السالم عليكم: والرجل يسلم على الرجل فيقول،غريه

 فإنكل من السالم واجلواب،   إىلومن التعليل يعرف استحبابه بالنسبة ،)٢( معه غريهفإنكان واحداً 

ات، وجلملة من طالقحد ولو كان فاسقاً لإلأالسالم على كل كة، ومن املستحب املراد بغريه املالئ

   :الروايات

:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(، عن رسول اهللا )عليه السالم(بصري، عن الصادق   أيبمثل رواية

اب طأمن  الإميت أ ال يسكنها من ، وباطنها من ظاهرها،يرى ظاهرها من باطنهايف اجلنة غرفا  إن

فشاء إ وـ: ـ إىل أن قالصلى بالليل والناس نيام، ودام الصيام أفشى السالم وأطعم الطعام وأالكالم و

  .)٣(حد من املسلمنيأال يبخل بالسالم على  أن السالم

نفق وال أ ،ات يف اجلنة أبيربعة بأربعةأمن يضمن يل :  قال)عليه السالم(وعن معاوية، عن الصادق 

  إىل.)٤(كنت حمقاًوإن واترك املراء  ،يف العاملفش السالم أ و،الناس من نفسكنصف أ و،ختف فقراً

  .غريها من الروايات

                                                

  .١ حاب أحكام العشرة أبو من٣٩ ـ الباب ٤٤٤ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١ حاب أحكام العشرة أبو من٤١ ـ الباب ٤٤٦ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٧ حاب أحكام العشرة أبو من٣٤الباب  ـ ٤٣٩ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .١١ حاب أحكام العشرة أبومن ٣٤ـ الباب  ٤٤٠ ص٨ ج: الوسائل)٤(



٣٦٧

) رمحه اهللا (خونداملراد به احلزازة  ـ كما قاله اآل أن ما من تقدم ممن يكره السالم عليهم، فالظاهرأ

  .ات حمكمةطالق اإلفإن، املكروهة ـ ال عدم االستحبابيف العبادات 

عليهم (، عن آبائه )عليه السالم(فعن العباس بن هالل، عن الرضا ، السالم على الصبيانحب ويست

كل على  األ،دعهن حىت املماتأمخس ال :  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا  أن ):السالم

 والتسليم على ، ولبس الصوف،بيدي  وحليب العرت،وركويب احلمار موكفاً ،احلضيض مع العبيد

  .)١(لصبيانا

وخصف :  حليب العرتمكان : فيهأن  إالّ ،مثله )عليه السالم(مساعيل، عن الصادق إويف حديث 

  .)٢( وتسليمي على الصبيان لتكون سنة من بعدييالنعل بيد

  . حرامنهإ مث الظاهر كراهة السالم على الفقري بأقل من السالم على الغين، لكن يف الوسائل

مسلماً فسلم عليه خالف سالمه من لقى فقرياً :  قال)عليه السالم(عن الرضا فعن فضل ابن كثري، 

  .)٣( اهللا عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضباني لقعلى الغين

:  يقول)عليه السالم( عبد اهللا  أبوكان:  ملرفوعة حممد بن احلسني قال،مث الظاهر حزازة سالم ثالثة

ويف بيت محام،اجلمعة  إىليزة، واملاش مع اجلنايسلمون، املاشثالثة ال ي )٤(.  

                                                

  . ١ حاب أحكام العشرة أبو من٣٥ ـ الباب ٤٤١ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٢ حاب أحكام العشرة أبو من٣٥ ـ الباب ٤٤١ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .١ حم العشرةاب أحكا أبو من٣٦ ـ الباب ٤٤٢ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .١ حاب أحكام العشرة أبو من٤٢ ـ الباب ٤٤٦ ص٨ ج: الوسائل)٤(



٣٦٨

فيه مسائل كثرية، وقد مسعت  أن ، كماحاديثمذكورة يف كتب األويف باب السالم روايات كثرية 

لة، ومل أر أ ذكر فيها مخسمائة مس،لف رسالة يف ذلكأابن العم السيد عبد اهلادي  أن بعض الثقات

 من ذلك، لكنا اكتفينا مبا ذكرنا لضيق اال، أكثر  إىلاحملتملة الفروع يتنته أن ستبعدأالرسالة، لكن ال 

  .املستعانواهللا املوفق 

  



٣٦٩

 :یقول أن كان في الصالةٕوان یستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغیر  ـ ٣٩ـ مسألة 

  . الحمد � وصلى هللا على محمد وآله:یقول أو ، الحمد �

  

احلمد : يقول أن كان يف الصالةوإن ة الغري  ـ يستحب للعاطس وملن مسع عطس٣٩مسألة ـ {

اً كما يظهر من إمجاع وال خالف، بل إشكال بال }احلمد هللا وصلى اهللا على حممد وآله: يقول أو هللا

 ويدل عليه متواتر الروايات ،علمائنا  إىلنسبتهرسال املسلمات، وعن املدارك وغريه إرساهلم احلكم إ

 عطس احلمد إذامن قال : )عليه السالم(مري املؤمنني أد بن مروان، قال العامة واخلاصة، كمرفوعة حمم

  .)١(ضراسذنني واألهللا على كل حال مل جيد وجع األ

هللا  إن: يف احلمد هللا عليها؟ فقالوما العلة لت العامل عن العطسة أس:  بن محاد قالصاحلوروى 

 إذا و،ينسى ذكر اهللا عز وجل على ذلكالعبد وإن  ،نعماء على عبده يف صحة بدنه وسالمة جوارحه

على ذلك شكراً نفه فيحمد اهللا على ذلك فيكون محده أمر اهللا الريح فتجاز يف بدنه مث خيرجها من أ ينس

  .)٢(يملا نس

صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبوعن مسعدة بن صدقة، عن

 فإن احلمد هللا رب العاملني، : قالت املالئكة عنده،سلم مث سكت لعلة تكون به عطس املرء املإذا: )وسلم

  .)٣( يغفر اهللا لك:املالئكة قالت ،احلمد هللا رب العاملني: قال

                                                

  .٥ حاب أحكام العشرة أبو من٦٢ ـ الباب ٤٦٤ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١ حاب أحكام العشرة أبو من٦٢ ـ الباب ٤٦٣ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٦ حاب أحكام العشرة أبو من٦٢ ـ الباب ٤٦٤ ص٨ ج: الوسائل)٣(



٣٧٠

  فلم يسمته)عليه السالم(جعفر   أيبعطس رجل عند: ه قال أصحابعمري، عن بعض  أيبوعن ابن

دكم فليقل احلمد هللا رب العاملني، حأ عطس إذا: ، وقالنقصنا حقنا:  وقال)عليه السالم( جعفر أبو

غريها من   إىل.)١()عليه السالم( جعفر  أبوفسمته: فقال الرجل:  قالهل بيتهأوصلى اهللا على حممد و

  .الروايات العامة

عليه (عبد اهللا   أيب عن ـباختالف يسريـ  ما رواه املشايخ الثالثة ةومن الروايات اخلاصة بالصال

صلى اهللا عليه ( على النيب أصليعز وجل ومحد اهللا أنا يف الصالة فأمسع العطسة وأ : قلت له: قال)سالمال

احلمد هللا وصل على : نت يف الصالة فقلأوك و أخ عطسإذانعم و: )عليه السالم( قال ؟)وآله وسلم

  .)٢(كان بينك وبني صاحبك اليموإن  ،النيب

حالة تكون وصل ية أمسعت عطسة فامحد اهللا على  أو ةنت يف الصالأعطست ووإن : والرضوي

  .)٣(على النيب وآله

 عطس الرجل يف الصالة فليقل احلمد إذا:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبوعن ابن مسكان، عن

  .)٤(هللا

  حدكم يف الصالةأ عطس إذا: )عليه السالم(وعن الدعائم، عن الصادق 

                                                

  .١ حاب أحكام العشرة أبو من٦٣ ـ الباب ٤٦٤ ص٨ ج: الوسائل)١(

 .٢٦ ح يف صالة املريض٥٠ ـ الباب ٢٣٩ ص١ ج:الفقيه .٣ ح ـ باب التسليم على املصلي والعطاس٣٦٦ ص٣ ج: الكايف)٢(

  .٢٢٤ ح يف كيفية الصالة١٥ ب ـ البا٣٣٢ ص٢ ج:التهذيب

  .١٩ س٥٣ ص: فقه الرضا)٣(

  .١ حاب قواطع الصالة أبو من١٨ ـ الباب ١٢٦٨ ص٤ ج: الوسائل)٤(



٣٧١

  .یضع إصبعه على أنفه أن بعد

  

  .غريها من الروايات  إىل.)١(وليصل على النيب سرا يف نفسهفليحمد اهللا 

  أيب وهذا مستحب يف مستحب، ففي خرب حسن بن راشد، عن}نفهأصبعه على إيضع  أن بعد{

احلمد هللا رب العاملني محداً : نفه مث قالأمن عطس مث وضع يده على قصبة : )عليه السالم(عبد اهللا 

صغر من أيسر طائر خرج من منخره األ ،، وصلى اهللا على حممد النيب وآله وسلمهلهأكثرياً كما هو 

  .يوم القيامة  إىلكرب من الذباب حىت يصري حتت العرش يستغفر اهللا تعاىل لهأاجلراد و

صبعه إمث جعل  احلمد هللا رب العاملني:  فقال)عليه السالم( عبد اهللا  أبوعطس: ويف خرب مسمع

  .)٣( هللا رغماً داخراًينفأ )٢(رغم :نفه فقالأعلى 

احلمد : نفه مث قالأمن عطس مث وضع يده على قصبة : )عليه السالم(وعن الراوندي، قال الصادق 

 عطس يف إذا: وقال. يوم القيامة  إىل حتت العرشهله يستغفر اهللا طائراًأ كما هو هللا رب العاملني كثرياً

  .غري ذلك  إىل.)٤(يامأصاحب العطسة يأمن املوت سبعة  و،حدكم فليحمد اهللا يف نفسهأاخلالء 

 أن الظاهر أن  كما،مسمع لرواية هبعد أو نف حني احلمداليد على األيضع  أن والظاهر استحباب

سبباً يف توليد اديات  اهللا سبحانه كما جعل املفإنمن احلمد الطائر من جنس املالئكة، ولعله خيلق 

  إىلاملادة تتحول أن  يف توليد الروحيات واملاورائيات، بل ثبت علمياًسبباًجعل الروحيات  ،املاديات

    إىلالطاقة تتحول أن  كما،الطاقة

                                                

  .عمال يف الصالة يف ذكر الكالم واأل١٧٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

  .٤ حاب أحكام العشرة أبو من٦٣ ـ الباب ٤٦٥ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٣ حاب أحكام العشرة أبو من٦٢ـ الباب  ٤٦٣ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .٢ ح٥٣ ص٧٣ ج: البحار)٤(



٣٧٢

  .یرحمكم هللا أو ، یرحمك هللا:وكذا یستحب تسمیت العاطس بأن یقول له

  

الكالم والنظر والسماع واحلركة   إىلكل واملشارب يتحولآمن امل اإلنساناملادة، فما يصرفه 

مادة غليظة،   إىل مث تتكاثف وتتحولثانياًاملادة اخلفيفة   إىل فما املانع من حتول هذه الطاقات،وهاوحن

مور حال املاء مثال هذه األأيات والروايات، فحال ظاهر اآلعمال الوارد يف وهذا هو معىن جتسم األ

ال فاهللا سبحانه على كل إ ويبمنا تقريإاملاء، وما ذكرناه   إىل مث البخار يتحول،البخار  إىلالذي يتحول

  .شيء قدير

  .ضع اليد كما يف خرب ابن راشداصبع وبسائر مواملوضع يتحقق باإلن إ مث

بالسني  }العاطستسميت {بل النصوص به متواترة وال خالف،  إشكال بال }وكذا يستحب{

 ففي }يرمحكم اهللا  أو يرمحك اهللا،:ن يقول لهأب{والشني كما صرح به غري واحد من الفقهاء واللغويني 

  .)١( قولوا يرمحكم اهللا،حدكم فشمتوهأ عطس إذا:  قال أنه)عليه السالم(ربعمائة، عن علي حديث األ

ال  عطس الرجل فليقل احلمد هللا إذا:  قال)عليه السالم(جعفر   أيبوخرب حممد بن مسلم، عن

  .)٢(اهللا لك ولنا رد فليقل يغفر إذا و، مست الرجل فليقل يرمحك اهللاإذا و،شريك له

  .املراد بالتسميت مطلق الدعاء له أن والظاهر

صلى اهللا (عطس غالم مل يبلغ احللم عند النيب :  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبفعن السكوين، عن

  صلى اهللا (احلمد هللا، فقال له النيب :  فقال)عليه وآله وسلم

                                                

  .عمائة حديث األرب٦٣٣ ص: اخلصال)١(

  .٢ حاب أحكام العشرة أبو من٥٨ ـ الباب ٤٦٠ ص٨ ج: الوسائل)٢(



٣٧٣

  .)١(بارك اهللا فيك: )عليه وآله وسلم

  .)٢(يغفر اهللا لك: املالئكة تقول للعاطس أن ،مسعدة رواية وتقدم يف

  .وكذا يف رواية سعد، أيضاًلة تسميت الكتايب ما يدل عليه أيف مس أيتوي

 فال هللا شكرا: يقول أن احلمد من باب الشكر مما ظاهره صحة أن محاد  أيبويف رواية ابن

  إىل بالنسبةيرمحك اهللافضل هو األ أن ، كمافضل هو احلمد هللا، لكن األأيضاًللفظ احلمد خصوصية 

  .التسميت

  .ويستحب جواب العاطس ملن مسته كما تقدم يف النص

صلى اهللا (، وتسميت الرسول طالقفرق يف االستحباب بني الصغري املميز والكبري لإل ال  أنهكما

 ،يل املتقدم يف السالم لذلك الغالم، وكذلك ال فرق بني الرجل واملرأة على التفص)عليه وآله وسلم

  .يف مبحث السالم املتقدمة )عليه السالم(حممد   أيب، وخصوص رواية نسيم خادمطالقلإل

  .بذكر اهللا تعاىل إالّ التسميت ال يتحقق أن والظاهر

  .)٣(حد فهو مسمتوكل داع أل ،هؤتسميت العاطس دعا:  قال أنهفعن اجلوهري

  أيبكر اهللا تعاىل، ويدل عليه ما رواه حممد بن مسلم، عنبذ إالّ الدعاء ال يتحقق أن ومن املعلوم

 : مست الرجل فليقلإذا و،له احلمد هللا ال شريك : عطس الرجل فليقلإذا: قال  )عليه السالم(جعفر 

 ، سئل عن آية)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا فإن يغفر اهللا لك ولنا، : رد فليقلإذا و،يرمحك اهللا

  .)٤(كلما ذكر اهللا عز وجل فيه فهو حسن: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ر اهللا، فقال شيء فيه ذكأو 

                                                

  .٢ حاب أحكام العشرة أبو من٦٢ ـ الباب ٤٦٣ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .٦ حاب أحكام العشرة أبو من٦٢ ـ الباب ٤٦٤ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٢٥٥ ص١ ج: الصحاح)٣(

  .٢ح اب أحكام العشرة أبو من٥٨ ـ الباب ٤٦٠ ص٨ ج: الوسائل)٤(



٣٧٤

  . الترك حینئذحوطكان األٕوان كان في الصالة ٕوان 

  

:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيب عن،نا أصحابوجيوز تسميت غري املسلم، فعن الكايف، عن بعض

عليه ( عبد اهللا  أبوهداك اهللا، فقال: ، فقال له القوم)المعليه الس(عبد اهللا   أيبعطس رجل نصراين عند

  .)١(يرمحهال يهديه اهللا حىت : )عليه السالم( نصراين؟ فقال نهإ :، فقالوا لهيرمحك اهللا: )السالم

تلفوا يف جواز تسميت العطاس ملن خا  فقد} الترك حينئذحوطكان األوإن  ،كان يف الصالةوإن {

 مما ،)٢(شهرظهر األ جوازه، ويف املستند جيوز على األروف بل قيل ال خالف يفالة، فاملعكان يف الص

  .تردد املعترب إالّ يدل على املخالف، لكنه مل يذكر يف خالف

جايز يف الصالة، والدعاء  ،للعاطسن التسميت دعاء أصل، وبواستدل للجواز يف اجلواهر وغريه باأل

  . مجاعورمبا استدل له باإل، ضاًأيوغريه دعاًء التذكرة كما استدل بكونه 

الدعاء  إذ مرفوع بدليل الكالم، وكونه دعاًء ال يوجب جوازه،صل األ إذ ويف الكل ما ال خيفى،

قاله الفقيه كما  ظاهر االستناد مجاع كما تقدم يف حبث السالم، واإل،ما مل يكن فيه خطاباملستثىن 

  .اهلمداين فال اعتماد عليه

عطس يف الصالة فسمت رجل ، يف رجل )عليه السالم(ن حمبوب، عن جعفر خرب اب  إىلهذا مضافا

  .)٣(فسدت صالة ذلك الرجل: فقال

مل يكن وجه لفساد صالة العاطس، بل يشعر بعدم وإن  يتسميت املصلاملراد  أن  الظاهرفإن

 وعلى ،)٤( تعاىل مسع العطسة محد اهللاإذا ياملصل أن  الدالة علىخبارالتسميت يف الصالة، ما ورد من األ

  تار ذلكخا بالترك وجويب كماهذا فاالحتياط 

                                                

  .١٨ ح باب العطاس والتسميت٦٥٦ ص٢ ج: الكايف)١(

  .٢١ س٤٦٦ ص١ ج: املستند)٢(

  .٥ حاب قواطع الصالة أبو من١٨ ـ الباب ١٢٦٨ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٢ و١ حاب قواطع الصالة أبو من١٨ ـ الباب ١٢٦٨ ص٤ ج: الوسائل)٤(



٣٧٥

.یرد التسمیت بقوله یغفر هللا لكم أن  ویستحب للعاطس كذلك

  

  .غري واحد من املعلقني

كما هو املشهور، جلملة من الروايات  } يغفر اهللا لكم:بقولهيرد التسميت  أن لعاطسويستحب ل{

 للمسالك قال بوجوب الرد، وتردد فيه الروض والذخرية ـ كما تبعاًاليت تقدم بعضها، لكن احلدائق 

  .وبعض الروايات الواردة يف املقام مما ظاهره الوجوب دليل رد التحية، طالقوذلك إلعنهم ـ  يحك

 خبارالسالم، واأل إالّ قد عرفت يف حبث السالم عدم وجوب رد سائر التحيات إذ ويف كليهما نظر،

  .مر بالتسميت األفاب، بقرينة كونه يف رديحممولة على االستحبهنا 

 مل حيمد هللا تعاىل مل إذاكان عطاسه فوق الثالث، و ا إذالتسميت ال يستحق العاطس نهإ )١(مث الظاهر

عليه ( علياً أن :)عليه السالم(ه  أبي، عن)عليه السالم(ملا رواه وهب، عن جعفر  )عليه السالم(يذكرهم 

  . فما فوقها فهو ريح،الثاًثالعاطس سميت ت :قال )السالم

:  فقال)عليه السالم(جعفر   أيبعطس رجل عند: عمري، عن بعض رجاله قال  أيبوملا رواه ابن

حدكم فليقل أ عطس إذا: وقال. نقصنا حقنا:  وقال)عليه السالم( جعفر  أبواحلمد هللا فلم يسمته

عليه ( جعفر  أبوفسمته:  فقال الرجل: قال،هل بيتهأاحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على حممد وعلى 

  . )٢()السالم

حدمها ومل أ فسمت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عطس رجالن عند النيب : ويف حديث الغوايل

  .)٣(خرهذا محد اهللا ومل حيمد اهللا اآل إن:  فقال، يا رسول اهللا مست هذا ومل تسمت هذا: فقيل،يسمت

                                                

  .٢ حاب أحكام العشرة أبو من٦١ ـ الباب ٤٦٢ ص٨ ج: الوسائل)١(

  .١ حاب أحكام العشرة أبو من٦٣ ـ الباب ٤٦٤ ص٨ ج: الوسائل)٢(

  .٦٣ ح ـ١٢٦ ص١ ج: عوايل اللئايل)٣(



٣٧٦

  .تعمد القهقهة: السادس

  

 خبار يشملها واألدلةات األإطالقف الإذلك حممول على عدم تأكد االستحباب، و أن اهروالظ

  . واهللا العامل،املذكورة للتقييد

 مجاع اإلي والخالف، بل دعاوإشكال بال }تعمد القهقهة{ : من مبطالت الصالة}السادس{

 واملستند وغريهم متواترة،  واجلواهرىحكام والتذكرة والذكرعلى ذلك من املعترب واملنتهى واية األ

  :ويدل عليه مستفيض الروايات

تنقض الوضوء  القهقهة ال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبحسنته، عن أو كصحيحة زرارة

  .)١(وتنقض الصالة

ما التبسم أ: )عليه السالم(قال  لته عن الضحك هل يقطع الصالة؟أس: رة قالموموثقة مساعة املض

  .)٢( القهقهة فهي تقطع الصالةوأما ،ةفال يقطع الصال

 ،ينقض الصالة التبسم يف الصالة ال إن:  يقول)عليه السالم(ومضمرة ابن عمري، عن رهط مسعوه 

  .)٣(منا يقطع الضحك الذي فيه القهقهةإ و،ينقض الوضوء وال

لقهقهة، وال ال يقطع التبسم الصالة، ويقطعها ا: قال) عليه السالم(ورواية الصدوق عن الصادق 

  .)٤(تنقض الوضوء

، قال أمري )يهم السالمعل(، عن آبائه )عليه السالم(وخرب أيب بصري وحممد بن مسلم، عن الصادق 

  .)٥(ال يقطع الصالة التبسم، وتقطعها القهقهة): عليه السالم(املؤمنني 

  الضحك يف:  قالنهإ )عليهما السالم( عن جعفر بن حممد ،وخرب الدعائم

                                                

  .١ حاب قواطع الصالة أبو من٧ ـ الباب ١٢٥٢ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٣ حاب قواطع الصالة أبو من٧ ـ الباب ١٢٥٣ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٣ حشرةاب أحكام الع أبو من٧ ـ الباب ١٢٥٣ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٣٠ يف صالة املريض واملغمى عليه ح٥٠ الباب ٢٤٠ ص١ج: فقيه ال)٤(

  . حديث األربعمائة٦٢٩ص: صال اخل)٥(



٣٧٧

  ،ًاضطراراولو 

  

  .)١(ما التبسم فال يقطعهاأالصالة فالصالة يقطع 

 أن ىلـ إاحلدث تسمع صوته : )عليه السالم(لته عما ينقض الوضوء؟ قال أس: ورواية مساعة قال

  .)٢(والضحك يف الصالة:  ـقال

  .)٣(تقطع الصالة القهقهة فإنوال تضحك : وخرب الفقيه

اضطراراً ولو بتقصري يف املقدمات  القهقهة وأما: بل يف اجلواهر كما هو املشهور، }ولو اضطراراً{

 أن ىلـ إات مجاع ومعاقد اإل،والفتوى النص طالق إل،جده فيهأفيقوى البطالن ا بال خالف معتد به 

أن  إالّ وال يبصق وال يقهقه :من اخلالف يف ذلك حيث قالفما عن ظاهر مجل العلم والعمل :  ـقال

  . انتهى،)٤( ضعفه ال ريب يف،يغلبه

وتبع السيديف عدم البطالن باالضطرار)رمحه اهللا (ردبيلي األ املقدس .  

على ن ا، وارادال تعادوحديث حديث الرفع، ن إ :، وفيه القهقهةأدلةات إطالقباستدل املشهور 

وضح أ منها يللقهر الواردة يف القهقهة خبارمشول األ إن:  الفقيه اهلمداين بقولههشكل عليأ، وطالقاإل

 أو ليهإرادة مثله مما اضطروا إ فإن ، بل قد يتأمل يف اندراجه يف موضوعه،)٥(رادته حبديث الرفعإمن 

 ياالستدالل به لنف أن ليه فيما سبق منإشارة ما تقدمت اإل  إىل مضافا،استكرهوا عليه ال خيلو من خفاء

  .)٦(إشكال ال خيلو من كراهاًإ أو سهواً أو قاطعية ما وقع اضطراراً

   القهقهة لالضطرار أخبار مشول إذ ،ويف الكل نظر

                                                

  . يف ذكر الكالم واألعمال يف الصالة١٧٢ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

  .١١ حاب نواقض الوضوء أبو من٦ ـ الباب ١٨٦ ص١ ج: الوسائل)٢(

  .٢ ح وصف الصالة يف٤٥ ـ الباب ١٩٨ ص١ ج: الفقيه)٣(

  .٥٣ ص١١ ج: اجلواهر)٤(

  .٩ ح باب التسعة٤١٧ ص: اخلصال)٥(

  . ـ السطر ما قبل األخري٤٠٩ صكتاب الصالة : مصباح الفقيه)٦(



٣٧٨

  حوط بل مطلق الصوت على األ،وهي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجیع

  

وقد سبق  ، واحلديثان واردان عليه، وال وجه للقائل يف اندراجها يف موضوعه،طالقباإل إالّ وليس

  .ه الثالثإشكالجواب 

  .باالضطراربطال  عدم اإلقربوعليه فاأل

على غريها فحمل النصوص الغالب صورة االضطرار  إن: حيث قالما يف املستمسك ومنه يعلم 

بالقهقهة وبغريها فال يظهر ضحكه املتزايد  أن يتمكن من اإلنسان أن  الغالبفإنال غلبة  إذ ،)١(مستهجن

  .على غري االضطراراحلديثني بقرينة صوص ناستهجان حلمل ال

 من اللغوينيمجاعة كما فسرها بذلك  }على الصوت واملد والترجيعاملشتمل ك وهي الضح{

 تفسري بعض الفقهاء  إىلضافةباإل ألنه ،قرببل األ }حوطبل مطلق الصوت على األ{والفقهاء 

كل ما ليس  أن  يظهر منهنهإ والتبسم، حيثحيث قابل بني القهقهة  يظهر من الروايات ،واللغويني به

  .هةفهو قهقبتبسم 

 : ما يف املضمرةخصوصاً بقرينة سائر الروايات ،به ذلكفاملراد » والضحك«ما رواية مساعة أ

  .الضحك الذي فيه القهقهة

من الروايات الدالة وقد تقدم مجلة ، مجاع وال خالف، بل عليه اإلإشكالبال  }وال بأس بالتبسم{

  .  ال بأس به أنهعلى

 العزيةحكام والذكرى وواية األالف، بل عن التذكرة  وال خإشكالبال  }وال بالقهقهة سهواً{

  . عليهمجاعواملفاتيح اإلوالنجيبية والروض واملقاصد العلية رشاد اجلعفرية إووجامع املقاصد 

عدم مقتضاه  أن  منبالتقريب الذي ذكرناه مكرراً، وحديث الرفع ال تعادويدل عليه حديث 

  الشرط واجلزء واملانع حال السهو

                                                

  .٥٧٦ ص٦ ج: املستمسك)١(



٣٧٩

  .بأس بالتبسم وال بالقهقهة سهواوال 

 لكن منع ،جوفه ضحكا واحمر وجهه امتألنعم الضحك المشتمل على الصوت تقدیرا كما لو 

. حكمه حكم القهقهة،نفسه من إظهار الصوت

  

  . يثبتنهإ ال يرفع نهإ ثبات احلكم حىت يقالإث فال يوجب احلدي ،دليل الصالة إطالقالبقية فيشمل 

 أو أن صل،مبقتضى األ فيبقى السهو خارجاً ،مهال يف النصواهر وجهاً للحكم باإلاجلما ما احتمله أ

 أو  احلكمي صدر عن ناسإذا وهو ما ،النادرالذي هو العمد دون الفرد الفرد الشائع   إىلالنص منصرف

سائر  يف طالقكاإل يف املقام طالقاإل أن مهال، كمادعاء اإل ال وجه النهإ  يف الصالة، ففيه أنهيناس

  . وارداًال تعادوحنوه، ولذا جعلوا حديث املقامات يشمل السهو 

وإن  كذلك، أيضاً ملوضوعه يواجلاهل حبكمه والناساجلاهل مبوضوع القهقهة  أن ومما تقدم يعلم

  .اجلاهل باحلكم يف حكم العامد أن اشتهر بينهم

وجهه، لكن منع وامحر   جوفه ضحكاً كما لو امتألعلى الصوت تقديراًاملشتمل نعم الضحك {

نه ليس بتبسم فهو أ وعلل ذلك ب،اجلواهر كما استظهره }ظهار الصوت حكمه حكم القهقهةإنفسه من 

مل وإن  ،صلال بأس به، لألوكل ما ليس بقهقهة  ، ال يسمى قهقهة أنهلظاهران إ ضحك، لكن فيه

تار الفقيه اهلمداين خا يري، ولذا فحال هذا حال الريح التقديري والبكاء التقد،يدخل يف مفهوم التبسم

  .والسيد احلكيم عدم البطالن به

 ألنه دب الصالةأالتبسم خالف  أن العدم، مث ال خيفىصل  كان األ،م الأ هل قهقه  أنهولو شك يف

  .مناف للخشوع



٣٨٠

  . تعمد البكاء:السابع

  

، )١(م اخلالف فيه على املشهور، ويف احلدائق ظاهرهم عد}ءتعمد البكا{ : من املبطالت}السابع{

  إىلرشاد نسبتهعلمائنا، وعن شرح اإل  إىل وعن التذكرة نسبته،عن شرح جنيب الدين نفي اخلالف فيهو

 اً لكن ظاهر املدارك تبع،)٢( عليهمجاعظاهرهم اإل، وعن املدارك إمجاعوكأنه : صحاب، قالقول األ

  .التوقف يف احلكم) رمحه اهللا (ردبيليلأل

 عن )عليه السالم(با عبد اهللا ألت أس:  قال،حنيفة  أيبالتهذيب واالستبصار، عنويدل عليه ما رواه 

عمال يف فضل األأنار فهو  أو بكى لذكر جنة إن: )عليه السالم(يقطع الصالة؟ فقال أالبكاء يف الصالة 

ك عليه بضعف السند كما فعله املدار شكال واإل،)٣( له فصالته فاسدةكان ذكر ميتاًوإن الصالة، 

  . وحديثاصحاب قدمياًه غري تام بعد اشتهاره بني األذستاأو

: )عليه السالم( لقوله ،نه فعل خارج عن الصالة فيكون قاطعا هلا كالكالمأنعم رمبا استدل لذلك ب

وليس يف الصالة عمل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ولقوله ،)٤( :يصلأ كما رأيتموين)ومل يبك . )٥

  . يف الصالة)ه وسلمصلى اهللا عليه وآل(

توجيه قوله ة عن القاطعية، وقد تقدم ءالرباصل  ليس كلما يفعل يف الصالة ضارا، بل األنهإ لكن فيه

 ال )صلى اهللا عليه وآله وسلم(تيان بكل ما فعل سوة تدل على لزوم اإل واأل،»عمل«: )عليه السالم(

  احلكم مرسلة الفقيه،تيان بكل ما مل يفعل، ويؤيد عدم اإل

                                                

  .٥٠ ص٩ ج: احلدائق)١(

  .١٢ س١٨١ ص: املدارك)٢(

  يف البكاء يف الصالة٢٤٦ ـ الباب ٤٠٨ ص١ ج:اراالستبص .١٥١ ح يف كيفية الصالة١٥ ـ الباب ٣١٧ ص٢ ج: التهذيب)٣(

  .»...فذلك هو أفضل« وفيه ٢ح

  .٤ حاب قواطع الصالة أبو من١٥ ـ الباب ١٢٦٤ ص٤ ج: الوسائل)٤(

  .٧٦ ح٨٥ ص٣ ج: عوايل اللئايل)٥(



٣٨١

. المشتمل على الصوت

عمال يف فضل األأوالبكاء على اجلنة والنار من البكاء على امليت يقطع الصالة أن  يرو

  .)١(الصالة

البكاء باملد  أن والراغب وابن فارس وغريهمعن الصحاح واخلليل  كياحمل }املشتمل على الصوت{

  .رين عدم الفرقخآ  عنكي واحمل،ريد به جمرد الدمعأقصر وإن  ،يراد به الصوت

 جممل مل  أو أنه، بالقصر أو أنه، كما ذكره غالبهم، باملد أنهتلف فيه هلخا الوارد يف النصن إ مث

ال  وأ يبطل  أنهبدون الصوت، هلتلفوا يف البكاء خا  وتبعا هلذين االختالفني فقد،يهما يف النصأيعلم 

 الصوت، لكن ذهب يبذ على البطالن  واملشهور،البكاء ذا الصوت مبطل أن بعد اتفاقهم علىيبطل 

منا إاملوجود يف النص الذي هو مستند هذا احلكم  إن:  بل قال يف احلدائق،مطلقابطال اإل  إىلرخآ بعض

املذكورين، وحينئذ فما اشتهر  دون املصدر الذي هو مظهر لكل من املعنيني ،مرينهو الفعل الشامل لأل

عرف له أج الدمع ال ورجمرد خاشتمل على صوت دون  إذابطال مبا صحاب من ختصيص اإلبني األ

  . انتهى،)٢(ًوجها

» البكاء«عن  سواء كان السؤال ، مطلقن بكىإ )عليه السالم(قوله  ألن ،طالق الظاهر اإل:أقول

 إذ نه جواب للسؤال عن املمدود فهو خاص غري تام،أ والقول ب،»البكا«عن  أو ـ كما يف النسخ ـ

يف خمتلف ذ الفقهاء  أخولذا ،عرفية كان للسؤال قرينية إذا إالّ ،د بقرينة السؤالالفعل املطلق ال يقي

والنار يشمل للجنة البكاء  أن ذلكويؤيد  ،سئلة خاصةكانت األوإن  ،جوبة العامة مطلقةمسائل الفقه األ

  املراد به يف اجلنة والنار  أن واحتمال ،القسمني

                                                

  .٢٦ ح يف وصف الصالة٤٥ ـ الباب ٢٠٨ ص١ ج: الفقيه)١(

  .٥١ ص٩ ج: احلدائق)٢(



٣٨٢

خالف املمدود خصوص عم، ويف امليت نة والنار األيف اجل أو السياق،خصوص املمدود لتوحيد 

  .الظاهر

مل يثبت  أو  مل يثبت كون املذكور يف السؤال ممدوداً، أنهدعوى  إىل ال حاجة أنهومبا ذكرناه يظهر

يف  والعرف مقدم على اللغة ، لو ثبت فهو يف اللغة ال يف العرف أو أنهالفرق بني املمدود واملقصود،

: وقد قال سبحانه ،)١(يكلمون الناس على قدر عقوهلم) عليهم السالم(االنبياء ن  أل،مورد االختالف

حكمهم حكم  )عليهم السالم(ئمة األ أن  ومن املعلوم،)٢(﴾ِبِلساِن قَوِمِه إالّ ما أَرسلْنا ِمن رسوٍل﴿

 ألن غال عند الشك،لكن املرجع االشتمجال النص إ لو سلم  أو أنهمر،يف هذا األ) عليهم السالم(نبياء األ

العرف ال يفرق  أن بعض الدعاوي املذكورة، مثلكان ال تبعد وإن واحملصل، ن اوالصالة من باب العن

لة أصا إذ ،شكال يف اإلي ال جيد،عرف زمام كان مثل عرف زماننا أن يف والشك ،والكالم مرتل عليه

االعتماد  أن واالنصاف: بقولهه املستمسك ما قال  إىلضافةلة عدم النقل حمكمة، باإلأصامثل عدم التغري 

  :ولئك اجلماعة الذين عمدم اجلوهري الظاهرة خطوته يف استشهاده ببيت حسانأيف الفرق على نقل 

  بكت عيين وحق هلا بكاها

   البكاء وال العويليوما جيد

ـ إىل  إشكال ال خيلو من ،يف عدمه وظهور كالم غريهم من اللغويني ،كما اعترف به غري واحد

  . انتهى،)٣(على الصوت كما يف املنت يف حملهعن حكم غري املشتمل فالتوقف  ـ: أن قال

  قل من احتياط أ حمل نظر ال طالقتقوية الفقيه اهلمداين عدم اإل أن ومنه يعرف

                                                

  .٦الس اخلامس والستون ح  ـ٤١٨ ص:صدوق أمايل ال)١(

  .٤اآلية :  سورة إبراهيم)٢(

  .٥٧٩ ص٦ ج: املستمسك)٣(



٣٨٣

  . ألمور الدنیاحوطبل وغیر المشتمل علیه على األ

  بل هو من أفضل األعمال البكاء للخوف من هللا وألمور اآلخرة فال بأس به وأما

  

مما  وقد سكت على املنت السادة املعلقون }حوطعليه على األبل وغري املشتمل {: املصنف بقوله

تعليق بعضهم على احتياط  أن هم باالحتياط املطلق الذي هو ظاهر املنت، ومنه يعلمؤيظهر منهم ارتضا

  .حتياطيريد قوة االأن  إالّ ،إشكالحمل » ال يترك«: املصنف بقوله

  .ال يسمى بكاًء ألنه  الذي ال يتولد منه الكالم ال بأس به،يالتباكن إ مث الظاهر

 من قوله اوم فهمفإ ،املسلماترسال إرسله غري واحد أ كما هو املشهور، بل }مور الدنياأل{

 ال  أنها كم،والنار العموماجلنة املقابلة بينه وبني ذكر بقرينة » كان ذكر ميتاوإن «: )عليه السالم(

لعجزه عن نشر دين اهللا  أو ،ذكر اجلنة والنار من باب املثال، فلو بكى لعظمة اهللا تعاىل أن  يفإشكال

  . كان جائزاًأشبهما  أو هللا تعاىل،املبغوض لغلبة الفساد واملنكر  أو تعاىل،

 إشكال  بال}عمالفضل األأ بل هو من ،خرة فال بأس بهاآلمور  وأل،للخوف من اهللا البكاء وأما{

  .خرما تقدم مجلة من الروايات األ  إىلضافةعليه باإلاً، ويدل إمجاع بل ،وال خالف

يتباكى الرجل يف الصالة؟ فقال أ :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت:  قاليفعن سعيد بياع السابر

  .)١(بخ بخ ولو كان مثل رأس الذباب: )عليه السالم(

   عن الرجل يتباكى يف الصالة ) السالمهيعل(ل منصور بن يونس الصادق أوس

                                                

  .٣ حاب ما يقطع الصالة أبو من١٢ ـ الباب ٥٠٦ ص٥ ج: الشيعةأحاديث جامع )١(



٣٨٤

  . مبطلًأیضا ًالبكاء اضطرارا أن والظاهر

 كان ذلك فاذكرين إذا: )عليه السالم(وقال . قرة عيين واهللا: املفروضة حىت يبكى؟ فقال

  .)١(عنده

و فل: ه أصحابمنوصاف اخللص أ يف )عليه السالم(مري املؤمنني أويف رواية حممد بن احلنفية عن 

 باكني تارة ،صالم معولني  إىل وقاموا،فاستيقظوا هلا فزعني ـ: ـ إىل أن قالرأيتهم يف ليلتهم 

  . اخلرب،)٢(ليلة مظلمة ماء يبكون يصطفون ، يبكون يف حماريبهم ويرثون،خرى مسبحنيأو

 وجل بنية  وصلى هللا عزفتوضأ وضوءاً سابقاً ):صلى اهللا عليه وآله(ويف خرب ابن عباس، عن النيب 

 جعل اهللا تبارك وتعاىل خلفه تسعة صفوف من ،وعني دامعةوقلب سليم وبدن خاشع صادقة 

  .)٣(املالئكة

: )عليه السالم( قال ،يف الصالةية يف جواز تكرار اآل) عليهما السالم(ويف رواية علي بن جعفر 

ه البكاء فال بأسءجاوإن  ،يردد القرآن ما شاء)٤(.  

  .)٥(اهللا وهو ساجد باك  إىلالعبد ما يكون أقرب : يف باب السجودرزقويف رواية األ

كان وإن ، ال تعاد الرفع وي ملا تقدم من حديث}مبطل{ غري }أيضاًالبكاء اضطراراً  أن والظاهر{

  .املشهور البطالن به  إىلاملنسوب

                                                

  .٢٥ ح يف وصف الصالة٤٥ ـ الباب ٢٠٨ ص١ ج: الفقيه)١(

  .١ حةاب قواطع الصال أبو من٥ ـ الباب ٤٠٣ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٢(

  .٧٤ حاب فضل الصالة أبو من١ ـ الباب ٢٥ ص٤ ج: الشيعةأحاديث جامع )٣(

  .٣ حاب القراءة يف الصالة أبو من٦٨ ـ الباب ٨١٣ ص٤ ج: الوسائل)٤(

  .١٨ حاب السجود أبو من١٨ ـ الباب ٣٣٠ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٥(



٣٨٥

نیوي من هللا  كان لطلب أمر دإذا بل األقوى عدم البأس به ،ً كان سهواإذانعم ال بأس به 

.فیبكي تذلال له تعالى لیقضي حاجته

  

 ال خالف  أنه يف الصالة مثال، بل يف اجلواهر أنهكما لو سها } كان سهواًإذانعم ال بأس به {

  .ة وغريهاه كما تقدم بيان ذلك يف القهقال تعادوويدل عليه حديث الرفع جده فيه صرحياً، أ

 } حاجتهيله تعاىل ليقض تذلال يمر دنيوي من اهللا فيبكأب  كان لطلإذاعدم البأس به قوى بل األ{

ال عموم املانعتان عن البكاء للميت والروايتان من البكاء، هذا النوع  يةالظاهر من النص والفتوى حمبوبإذ 

  . ال لفظ وال مناطاً،ما حنن فيه  إىلهلما بالنسبة

حاجة  أو يكونمراً أ خفت إذا: بصرييب  أل)عليه السالم(  عبد اهللا أبوقال: محزة قال  أيبففي خرب

ل أواس )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هله وصل على النيب أثن عليه كما هو أ باهللا فمجده وأفابدتريدها 

الرب عز وجل   إىلعبد ما يكون الأقرب إذ كان يقول ن أيبإ ،حاجتك وتباك ولو مثل رأس الذباب

  .)١(وهو ساجد باك

 فال فرق يف ذلك بني طلب حمبوب منه سبحانهتقدم وغريه من املطلقات، وخرب منصور بن يونس امل

 أن  طلب منه سبحانهإذا كما ،الزماًكان املكروه  أو ذلك الشيء حراماً، كان إذا إالّ دفع مكروهأو 

بالكالم ه ال تبطل الصالة فإن ،جله، ومثله عكسهوبكى أليوفقه لقتل مؤمن طلبه يف قلبه بدون لفظ 

مر دنيوي منه تعاىل ال يشمل هذا بال أومرادهم بالبكاء بطلب  فيه، خوصبل بالبكاء غري املراحملرم، 

عليهم (ئمة األ أو )صلى اهللا عليه وآله وسلم(من الرسول مر الدنيوي املباح األ طلب إذا، بل إشكال

  وبكى مل يكن ) السالم

                                                

  .٤الدعاء حاب  أبو من٢٩ ـ الباب ١١٢٢ ص٤ ج: الوسائل)١(



٣٨٦

  كثیرا أو كل فعل ماح لصورة الصالة قلیال كان:  الثامن

  

م  ألَوو :قولهاهللا الرسول بنفسه تعاىل يف من الطلب من اهللا تعاىل، فقد قرن  ألنه  بأس،بذلك

و اللَّه موا ما آتاهضرولُهسر)١(،م كلهم  أل،إشكالبال  ، واالئمة مثل الرسولنور واحد)٢(.  

عليهم (سائرهم  أو ) وسلمصلى اهللا عليه وآله(الرسول  أو )عليه السالم(احلسني مام ما البكاء لإلأ

جوازه، بل صل منصرفتان عن مثله، فاألما فإجموز، لعدم مشول الروايتني له   إىلتلفوا فيهخا فقد )السالم

  . استحبابه عامة تشمل املقام كما تشمل غري الصالةأدلة

 بالقسم قاً ملحأيضاً )عليه السالم(ى احلسني يكون البكاء عل أن بل ال يبعد: قال الفقيه اهلمداين

 ، اخل له ذكر ميتاًفإن: )عليه السالم( قوله فإن، كان مندرجاً يف هذا القسم موضوعاًوإن ، األول

   .)٣(فضل القربابأمن منصرف عن مثل هذا الفرد الذي يكون البكاء عليه 

 مر  كما مندوباًأيضاًكان البكاء على القريب واملؤمن  أن ال وجه لالنصراف بعد ألنه ،ىل مانعإو

  .مواتحوال األأيف 

  . غري بعيداألولكان وإن  ،أحوطوهذا بالترك، ىل حمتاط إو

 أن  ال تشمله، كمادلةاأل ألن ليس موجباً للبطالن،دائماً  ماء عينيه يمن به السبل الذي جيرن إ مث

  .رائحة حادة مل تبطل صالته أو مرض أو من جرى ماء عينه لعملية

 وال إشكال بال }كثرياً أو الصالة قليال كانل ماح لصورة كل فع{ : من املبطالت}الثامن{

   أكثر ذكره ،اخلارج من الصالةالفعل الكثري خالف، بل يف املستند 

                                                

  .٥٩اآلية :  التوبة سورة)١(

  .٣٠٤ ص٢٣ ج: البحار)٢(

  . ـ السطر األخري٤١٣ صكتاب الصالة:  مصباح الفقيه)٣(



٣٨٧

  .)١(مجاعبه عمداً حكاية اإلعلى البطالن صحاب، بل استفاضت األ

  :مورأوالذي يستدل به لذلك : أقول

  . املذكورمجاعاإل: األول

 ورمبا يسمى ،بعد طبقةطبقة متلقى من الشارع  ألنه ه حجةفإن ،ن املتشرعةذهاأاالرتكاز يف : الثاين

  .)٢(يتِبع غَير سبيِل الْمؤِمننيو: بالسرية االرتكازية، ويشملها قوله تعاىل

هلا  أن  فيظهر منها،مما توجب قطعهافعال منافية للصالة ألهذه ا أن ما دل من الروايات على: الثالث

  .وحنوهاوالوثبة والطفرة كالعفطة كان قليال وإن هلا  والفعل غري املالئم ،الفعل الكثريلية ينافيها هيئة اتصا

فرأيت غالماً يف صالة الفريضة  كنت إذا:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبففي صحيح حريز، عن

غرميك  أو  غالمكالصالة واتبعفاقطع ختافها على نفسك حية  أو عليه ماللك  غرمياً أو بق ألك قد

  .)٣(واقتل احلية

  .ه شامل للمقامإطالق فإن ،)٤( كما ورد يف التكفري، ليس يف الصالة عمل أنهما دل على: الرابع

ئمة لوا عن األأفعال مع الصالة، حيث سشعار الروايات الكثرية على املنافاة بعض األإ: اخلامس

  فعال لك األتكون تن أو عن جزئيات كثرية، والبد )عليهم السالم(

                                                

  . ـ السطر األخري٤٦٢ ص١ ج: املستند)١(

  .١١٥اآلية :  سورة النساء)٢(

  .١ حاب قواطع الصالة أبو من٢١ ـ الباب ١٢٧١ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٤ حب قواطع الصالةا أبو من١٥ ـ الباب ١٢٦٤ ص٤ ج: الوسائل)٤(



٣٨٨

  . وال فرق بین العمد والسهو،هو مناف للصالة كالوثبة والرقص والتصفیق ونحو ذلك مما

  

ظهر مصاديقها، ولو ال هذا أ ألنه ،يشاملة للفعل املاحهلا مع الصالة نافاة ملذهام اأاليت تركزت يف 

حلصى ونفخ موضع السجود ا مثل ما ورد يف تسوية. عن املصاديق املشتبهةلون أالتركز مل يكونوا يس

وقد ذكر مجلة وافية منها . والتصفيق باليد وغريهايقاظ الغالم إل بابن طاب وضرب احلائط يواملش

  .مصباح الفقيه فراجع

 دلةيف بعض األ أن الظاهر ورداً، لكن ومناقشةً  املتاخرون الكالم حول ذلك استدالالًأكثروقد 

 ، مما جيعله يف عداد املؤيداتإشكالان بعضها ال خيلو عن كوإن  ، فضال عن مجيعها،املذكورة كفاية

  .املفصالت  إىلفمن اراد التفصيل فلريجع

ال فضرب كف على كف ليس من الفعل إالبد من تقيده بالكثري، و }والرقص والتصفيقكالوثبة {

  . ال ارتكازا وال دليالي،املاح

 يقوم فأصلأفطحن فيها السمسم أيل رحى ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب  قال أنهحبيب،  أيبفعن

نت يف طاعة ربك تطلب أنعم  :)عليه السالم(وقظه؟ فقال ألاحلائط  بفاضرأالغالم نائم  أن واعلم

  .)١(رزقك ال بأس

رادت احلاجة وهي تصلي تصفق أ إذاة أواملر:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبعنويف خرب احلليب، 

  .)٢(بيديها

 حسب تلقيه ذلك من  أنه يف عرف املتشرعة الذي عرفت} مما هو مناف للصالةوحنو ذلك{

  .الشارع

   كما عن البيان والدروس وفوائد }بني العمد والسهو{ يف البطالن }وال فرق{

                                                

  .٥ حاب قواطع الصالة أبو من٩ ـ الباب ١٢٥٦ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٢ حاب قواطع الصالة أبو من٩ ـ الباب ١٢٥٦ ص٤ ج: الوسائل)٢(



٣٨٩

مع السهو، بل عن املشهور فقالوا بعدم البطالن   إىلغريها، خالفا للمنسوبوع الشرائع وتعليق الناف

صحاب، ظاهر األ  إىلض نسبتهووالرصحاب، وعن جامع املقاصد قول األ  إىلسبتهالذكرى والكفاية ن

  .رين التفصيلخآ  مذهب علمائنا، وعن مجاعة أنهوعن التذكرة

 ولو كان ، اجته البطالناًإمجاع  وخرج به عن كونه مصلياًلو امنحت به الصورة قطعاً: قال يف املستند

  .)١(الن املأمور به بانتفاء جزئه ولو سهواًلة بطأصا وي النتفاء اجلزء الصور،سهواً

والروض وجامع ميل مجاعة من العلماء كامليسية واملسالك واملدارك  أو تبع يف التفصيل قول: أقول

مع السهو يف لة عدم البطالن صاقوى، وذلك أل وغريهم على ما نقل عنهم، وهذا هو األالعزيةواملقاصد 

الرفع كما تقدم تقريبه وليس ، وحلديث ال تعاديف حديث ثناة املستشرط ما عدا اخلمسة  أو كل جزء

  : مجلة من الرواياتأيضاًاملقام منه، بل ويدل عليه 

 يف صالته وقد اإلمام، عن رجل دخل مع )عليهما السالم(حدمها أن مسلم، عن مثل صحيح اب

: )عليه السالم(كعة؟ قال  قد فاتته ر أنه خرج مع الناس مث ذكراإلمام فلما فرغ ، بركعةاإلمامسبقه 

مل حيول وجهه عن القبلةإذا جيوز له ذلك ،يعيدها ركعة واحدة )وحنوه غريه مما تقدم بعضها.)٢ .  

وبانتفائه ال جمال نفي املوضوع يوجب ه فإنصال، أ الذي ال يسمى صالة يهذا كله يف غري املاح

  مل ينو من  أن ، ولذا ذكر الفقهاءال تعادحديث  أو حلديث الرفع،

                                                

  .١٠ س٤٦٤ ص١ ج: املستند)١(

  .١ حاب اخللل أبو من١٧ ـ الباب ٥٨١ ص٥ ج: الشيعةأحاديث جامع )٢(



٣٩٠

  .وكذا السكوت الطویل الماحي

   الفعل القلیل غیر الماحي بل الكثیر غیر الماحيوأما

  

، ال تعادما ليسا من املستثنيات يف حديث  أ به معأيت، ال صحة ملا يومن مل يكرب ولو نسياناً

 نوى إذاورة ما فلم يكن داع الستثنائهما، وكذلك ص ،وذلك النتفاء املوضوع بانتفاء النية والتكبرية

م حكموا ببطالا مع وجود اخلمس، فإمرتني فعل ذلك وانصرف وكرب وركع وسجد السجدتني 

  . وما حنن فيه من هذا القبيل،صالًأال يسمى صالة  ألنه وذلك

مكان العمل ا، ومما تقدم يف إ فقد عرفت يف موضعه عدم أشبه وما ولو بلغ الصغريما روايات أ

  .أيضاًحال اجلهل واالضطرار كحال السهو  أن سابقة تعرفبعض املسائل ال

 فال  كان ماحياًإذانه أ التفصيل املذكور، والقول بأيضاً فيه فإن }الطويل املاحيالسكوت وكذا {

يف  أو سواء يف الفعلـ  ما يسمى ماحياًن إ  فيه، فال بطالن فال وجه للتفصيل مل يكن ماحياًإذاصحة و

وقد ، كان سهواًوإن حقيقة وهذا يوجب البطالن  قد يكون ماحياًألنه   على قسمني، ـالسكوت

 ال تعاد وهذا يشمله حديث ،املتلقاة من الشارعذهان املتشرعة من الكيفية أ للمركوز يف يكون منافياً

 املتلقاة من الصالة، لكنه اله خالف الصورة فإنر خآ مكان  إىل هامجه سبع فقفزإذا والرفع وغريمها، مثالً

السكوت الطويل   إىله يوجب احملو، وكذا بالنسبةفإنصارع  أو  مشى فرسخاًإذاما أيوجب احملو، 

  .شارة اليهاإللة أر املسخآ  من املصنف يفأيتوالقصري، وي

ن يروح عن نفسه باملروحة يف كل أ ك} بل الكثري غري املاحي،القليل غري املاحي الفعل وأما{

   وال مناف حسب املركوزكنه غري ماحفعال له عشرات األفإن القراءة



٣٩١

  فال بأس به مثل اإلشارة بالید لبیان مطلب

  

  .ذهان املتشرعةأيف 

 يف حديثي ضرب احلائط باليد ه كما تقدم شبه}باليد لبيان مطلبشارة فال بأس به مثل اإل{

  .والتصفيق

احلاجة وهو يف الصالة؟ ، يف الرجل يريد )عليه السالم(عبد اهللا   أيبيعفور، عن  أيبويف رواية ابن

  .)١(رادت احلاجة تصفقأ إذابرأسه ويشري بيده ويسبح، واملرأة  ئيوم: )عليه السالم(فقال 

: )عليه السالم( فقال ؟يؤمي الرجل يف الصالةأ :)عليه السالم(با عبد اهللا أل حنان بن سدير أوس

نصار مبحجن كان معهد األ يف مسجد من مساج)صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب أوم أنعم قد، قال 

  .)٢(شهلمسجد بين عبد األأال  أعلمه: حنان

 بالباب وهو يف الصالة  عن رجل يسمع صوتاً)عليه السالم(عبد اهللا   أيب عن،ىسوعن عمار بن مو

عليه (من بالباب لتنظر من هو؟ فقال  بيده ليعلمها  إليهاهله لتأتيه فيشريأ أو ليسمع جاريتهفيتنحنح 

  .ال بأس به :)مالسال

عليه (يقوال سبحان اهللا؟ قال  أن جيوز هلماأ شيئاً ن ايكونان يف الصالة فرييدوعن الرجل واملرأة 

  .)٣(رادت شيئاً ضربت على فخذيها وهي يف الصالةأ إذاة أواملرن اما يريد  إىلنعم ويوميان :)السالم

  ة بيده، فجاءلسائل يف الصالا  إىل)عليه السالم(مري املؤمنني أ اإلمامشارة إوقصة 

                                                

  . ٢ حاب قواطع الصالة أبو من٢٦ الباب  ـ٥٢٦ ص٥ ج: الشيعةأحاديث جامع )١(

  .٣ حاب قواطع الصالة أبو من٩ ـ الباب ١٢٥٦ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٤ حاب قواطع الصالة أبو من٩ ـ الباب ١٢٥٦ ص٤ ج: الوسائل)٣(



٣٩٢

  وقتل الحیة والعقرب

  

  .غريها من الروايات الكثرية  إىلمتواترة، )١(ونزع اخلامت منها 

  

 قال له رجل يرى العقرب  أنه)عليه السالم(جعفر   أيب فعن زرارة عن}وقتل احلية والعقرب{

  .)٢( كذا يف الفقيه فعلشاءن إ نعم :)عليه السالم(يقتلها؟ قال أ ي واحلية وهو يصلىفعواأل

 عن الرجل )عليه السالم(با عبد اهللا ألت أس:  قال،ويف رواية الكايف والتهذيب عن حممد بن مسلم

  .)٣(نعم: )عليه السالم(ذياه؟ قال آن إ العقرب يقتلهما أو يكون يف الصالة فريى احلية

 عن الرجل يرى احلية )عليه السالم(با عبد اهللا ألت أس:  قال،ويف رواية احلسني املروية يف التهذيب

غريها من الروايات، ومبا تقدم   إىل.)٤(يقتلهما: )عليه السالم( املكتوبة؟ قال يوالعقرب وهو يصل

  . من قتلهماوجب منافياًأمبا  إالّ  هذه الروايات ال تقيدإطالق أن تعرف

 عن الرجل يكون يف الصالة فريى )عليه السالم( با عبد اهللاألت أس:  قاليما ما رواه عمار الساباطأ

 ،كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها إن: وهلا فيقتلها؟ فقالايتن أن هل جيوز لهحية حبياله 

  .)٥(فهو حممول على الكراهة ال املنع. ال فالإو

  لة الثالثة عشرة عن الدعاء يف الصالة بلفظ اخلطاب قتلأوقد تقدم يف املس

                                                

  . من املائدة٥٥ ذيل اآلية ١٧٠ ص١ ج: تفسري القمي)١(

  .١ حةاب قواطع الصال أبو من١٩ ـ الباب ١٢٦٩ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  يف كيفية الصالة١٥ ـ الباب ٣٣٠ ص٢ ج:التهذيب .١ ح باب املصلي يعرض له شيء من اهلوام٣٦٧ ص٣ ج: الكايف)٣(

  .٢١٤ح

  .٢١٣ ح يف كيفية الصالة١٥ ـ الباب ٣٣٠ ص٢ ج: التهذيب)٤(

  .٢٢٠ ح يف كيفية الصالة١٥ ـ الباب ٣٣١ ص٢ ج: التهذيب)٥(



٣٩٣

  ٕه وارضاعه عند بكائهوحمل الطفل وضم

  

  .)١( للعقرب يف الصالة)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

  .باملناط وغريه كل ما كان من هذا القبيلبل يشمل الدليل  ال خصوصية لقتل الثالثة،  أنهمث ال خيفى

  أيببل ولو بدون البكاء، فعن عمار الساباطي، عن }رضاعه عند بكائهإومحل الطفل وضمه و{

  .)٢(ترضعه وهي تتشهد أو يوهي تصلصبيها حتمل املرأة  أن ال بأس:  قال)عليه السالم( اهللا عبد

لته عن املرأة تكون يف أس:  قال)عليه السالم(يه موسى  أخ عن)عليه السالم(وعن علي بن جعفر 

ها تتناوله وتقعده يف حجر أن  هل يصلح هلا، وهي قاعدةيفيبكجنبها   إىلصالة الفريضة وولدها

  .)٣(ال بأس: )عليه السالم(وتسكنه وترضعه؟ قال 

خرى حممول على ضرب من الكراهة،  األ)عليه السالم( يف رواية ابن جعفر يالنه أن ومنه يعلم

 أن  هل يصلح هلا،جنبها  إىل ابنهاي عن املرأة تكون يف صالا قائمة يبك)عليه السالم(ي  أخلتأس: قال

  .)٤(ال حتمله وهي قائمة: قالتتناوله فتحمله وهي قائمة؟ 

االحنناء ولو بدون  أن ال شك يف إذ وجه ذلك منافاة االحنناء للصالة ال وجه له، أن واحتمال

  .رواية قتل احلية والعقربات إطالقالضرورة ال يبطل الصالة، ويدل عليه 

                                                

  .٥ حاب األطعمة املباحةأبو  من٤١ ـ الباب ٦١ ص١٧ ج: الوسائل)١(

  .٢١١ ح يف كيفية الصالة١٥ ـ الباب ٣٣٠ ص٢ ج: التهذيب)٢(

  .٢ حاب قواطع الصالة أبو من٢٤ ـ الباب ١٢٧٤ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٣ حاب قواطع الصالة أبو من٢٤ ـ الباب ١٢٧٤ ص٤ ج: الوسائل)٤(



٣٩٤

 وعد الركعات بالحصى وعد االستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها مما هو مذكور في

  النصوص

  

غريها،   إىل)١(ذ ابن طاب ونظف به املسجد أخ)صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب  أن وما دل على

 للمفهوم من هذه الروايات، بل وللمناط يف رواية ضم اجلارية، فعن مسمع )ضمه(ذكر وكأن املصنف 

عليه (؟ قال  إيلّضممتها فتمر يب اجلارية فرمبا يصلأكون أ:  فقلت)عليه السالم(با احلسن ألت أس: قال

  .)٢(ال بأس: )السالم

}قال)عليه السالم(  أنه ففي رواية عبد اهللا بن املغرية} الركعات باحلصىوعد  :يعد  أن ال بأس

  .)٣(خذه بيده فيعد بهأحبصى ي أو الرجل صالته خبامته

 الصالة؟ فقال كثرة السهو يف )عليه السالم(عبد اهللا   إىل أيبشكوت: وعن حبيب اخلثعمي قال

  .)٤(احفظها باحلصى: قال أو ،احص صالتك باحلصاء: )عليه السالم(

 )عليه السالم(عبد اهللا   أيبيعفور، عن  أيب فعن عبد اهللا بن}يف الوتر بالسبحةوعد االستغفار {

  .)٥( تنصب يدك اليسرى وتعد باليمىن االستغفار،استغفر اهللا يف الوتر سبعني مرة: قال

با احلسن أرأيت : عور قال مثل ما رواه الفقيه، عن زكريا األ}ها مما هو مذكور يف النصوصوحنو{

  أبوطحناف ،يتناوهلا أن رادأيقوم ومعه عصا له ف أن ىل جانبه رجل كبري يريدإ قائماً وي يصل)عليه السالم(

  وهو قائم يف صالته فناول )عليه السالم(احلسن 

                                                

  .٩ ح يف القبلة٤٢ ـ الباب ١٨٠ ص١ ج: الفقيه)١(

  .١ حاب قواطع الصالة أبو من٢٢ ـ الباب ١٢٧٢ ص٤ج : الوسائل)٢(

  .٣ حاب اخللل أبو من٢٨ ـ الباب ٣٤٣ ص٥ ج: الوسائل)٣(

  .١ حاب اخللل أبو من٢٨ ـ الباب ٣٤٣ ص٥ ج: الوسائل)٤(

  .١ حاب القنوت أبو من١١ ـ الباب ٩١١ ص٤ ج: الوسائل)٥(



٣٩٥

الطویل المفوت للمواالة بمعنى المتابعة العرفیة فسهوه ال یضر السكوت  أو  الفعل الكثیروأما

.ً االجتناب عنه عمداحوطواأل

   األكل والشرب:التاسع

  

  .)١(صالته  إىلالرجل العصا مث عاد

 كان يضع عمامته عن رأسه يف الصالة  أنه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(وما رواه الغوايل عن النيب 

  .)٢(عن األرض ويضعها على رأسهعلى األرض ويرفعها ويضعها 

 لصق إذاالرجل جبهته يف الصالة ميسح ألته أس:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبوما رواه احلليب، عن

 لصق إذايف الصالة  يسمح جبهته )عليه السالم( جعفر  أبونعم قد كان :)عليه السالم(فقال  ،ترابا 

  . الشيعةأحاديثوجامع يف الوسائل واملستدرك لكثرية املذكورة اغريها من الروايات   إىل.)٣(ا التراب

من الشرع  ة املتلقا}ةالعرفيمبعىن املتابعة  املفوت للمواالة ،السكوت الطويل أو ، الفعل الكثريوأما{

  . وحديث الرفعال تعاد حلديث }فسهوه ال يضر{ذهان املتشرعة أحسب املركوز يف 

  . كما تقدم تفصيل الكالم فيه يف فصل املواالة} االجتناب عنه عمداًحوطواأل{

املشهور، وعن اخلالف وجامع املقاصد والروض   إىل عن الكفاية نسبته،}كل والشرباأل: التاسع{

وصاحب املعتمد وصاحب احلدائق وغريهم ردبيلي  عليه، لكن عن احملقق يف املعترب واألمجاعوغريها اإل

  . الثالثةأكثر  إىلنسبهثالث به من حيث هو هو، بل العدم البطالن 

  نه أنه فعل كثري، وبأب :استدل القائل بالبطالن

                                                

  .٦ ح يريد احلاجةي يف املصل٥٣ ـ الباب ٢٤٣ ص١ ج: الفقيه)١(

  .٩٧ ح٣٣٧ ص١ ج: عوايل اللئايل)٢(

  .١ حاب السجود أبو من١٨ ـ الباب ٩٧٤ ص٤ ج: الوسائل)٣(



٣٩٦

  ًسهوا أو فتبطل الصالة بهما عمدا كانا الماحیان للصورة

  

صلى (، وبأنه خالف ما ورد عن الرسول ذهان املتشرعةأالصالة حسب املركوز يف ماحي لصورة 

نه مناف للخشوع املأمور أ وب،)١(يصلأما رأيتموين صلوا ك : يف الصالة بضميمة)اهللا عليه وآله وسلم

قامة إاملستغنية عن  من الضروريات نهإ :ليقبل رمبا . )٢( صالِتِهم خاِشعونَ الَّذين هم يف: به يف قوله

  .  الشرب يف صالة الوترأخبار لة الشغل، ومبا يستشعر منأصا بأيضاًالدليل عليها، كما استدل له 

منا إ صلوا كما رأيتموين و، كان قليالًإذا، وال ماحياً  كثرياً فعالًنه ليس مطلقاًأكل بشكل على الأو

 ولذا خالف فيه ، خالف الواقع، واخلشوع غري واجب، وكونه ضرورياًجيايب ال السليباإل يدل على العقد

  . عرفاقلة ماح شرب املاء من الفإن، يبطال املاحإعن  إالّ  الوتر ال تكشفأخبارعاظم الفقهاء، وأ

 ملا تقدم }الصالة ما فتبطل ،املاحيان للصورة{:  لغريه احلكم بالبطالن بقولهولذا قيد املصنف تبعاً

منا ذكره املصنف مستقال من إ، ويكل والشرب من مصاديق الفعل املاحبطال كل ماح، وعليه فاألإمن 

  .جهة تبعية املشهور حيث ذكرومها مستقال

ال  كان ماحياً ال تبقى صالة حىت تشمله حديث الرفع وحديث إذا ألنه }سهواً أو عمداً كانا{

  .الكثري كما عرفت وجه ذلك يف الفعل تعاد

شرب يف  أو كلألو :  قالنهإ عدم البطالن بالسهو، بل عن العالمة يف املنتهى  إىلما الذين ذهبواأ

   فالبد. انتهى،)٣(  واحداًعندنا قوالًالفريضة ناسياً مل تبطل صالته 

                                                

  .٧٦ ح٨٥ ص٣ ج: عوايل اللئايل)١(

  .٢اآلية :  سورة املؤمنون)٢(

  .١٤ س٣١٢ ص١ ج: املنتهى)٣(



٣٩٧

  .ً للمواالة العرفیة عمداً االجتناب عما كان منهما مفوتاحوطواأل

 وكذا بابتالع قلیل من ،بین األسنان أو نعم ال بأس بابتالع بقایا الطعام الباقیة في الفم

  ً فشیئاًالذي یذوب وینزل شیئا السكر

  

 الصالة فجلس على ي نسإذانه أغريه ب أو  العالمةيفيت أن ال فيبعد جداًإ و،يريدوا عدم احملون أو

  . مل يكن عمله ذلك مبطالًكل وشرب مقدار ربع ساعة مثالًأاملائدة و

 أدلة ملا تقدم يف } للمواالة العرفية عمداًاالجتناب عما كان منهما مفوتاً{قوى  بل األ}حوطواأل{

  . كل والشرب على البطالن باألمجاعما عرفت من دعوى اإل  إىلضافة باإل،املواالة

جد يف هذه العجالة من أمل وإن  ،دلةاأل  إىلبالنسبةكل والشرب حاله حال األالتدخني  أن مث الظاهر

  .ذكره

 وذلك ، كما ذكره غري واحد}سنانبني األ أو باتبالع بقايا الطعام الباقية يف الفمنعم ال بأس {

  . على عدم البأسمجاعما يظهر منه اإل بل عن املنتهى وجامع املقاصد ،صللأل

كان  أو  كثرياً، كان فاسداً ضاراً ضرراًفإنما يف نفسه أالصالة،   إىلبالنسبةاملراد بعدم البأس ن إ مث

كان يف  أو سنانه الدم فابتلعه،أ خرج من بني إذامل تفسد به الصالة، وكذا وإن  ،حرم باخلبائث ملحقاً

  .بقايا الطعامالواجب فابتلع يوم الصوم 

وهو  ، الدليلعدمبعد صل  لأل}لسكر الذي يذوب ويرتل شيئاً فشيئاًقليل من ابتالع اوكذا ب{

بطال احلكم باإل أن  املقاصدع وعن جام، عليهمجاععن مجاعة كثرية، بل عن املنتهى دعوى اإل كياحمل

  . احتماالن،نف كشربه من الفمكل حىت لو ابتلع ذوب سكرة غريب، وهل شرب املاء من األمبطلق األ



٣٩٨

 بالدعاء في ًفي النص بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغوالویستثنى ما ورد 

 ویخشى مفاجاة الفجر وهو عطشان والماء ،صالة الوتر وكان عازما على الصوم في ذلك الیوم

طال ٕوان ه یجوز له التخطي والشرب حتى یروى فإن ،ثالث أو خطوتین  إلىأمامه ومحتاج

  .زمانه

  

املعدة من   إىلنبوبأبسبب  كان  أو إذا،يالن املعمول يف هذا الزمانما الشرب والطعام بواسطة السأ

  . ففيه احتماالن،نبوب من نفس الفماأل كان إذاما أ، صل فيه لألإشكال فال ،ر غري الفمخآ مكان

من جواز شرب املاء ملن ما ورد يف النص باخلصوص { من الشرب املمنوع يف الصالة }ويستثىن{

 على الصوم يف ذلك اليوم، وخيشى مفاجاة الفجر وهو  صالة الوتر وكان عازماً بالدعاء يفكان مشغوالً

طال وإن  والشرب حىت يروى يه جيوز له التخطفإن ،ثالث أو خطوتني  إىلمامه وحمتاجأعطشان واملاء 

  . انتهى ـ )١(مجاعصحاب كما قيل، بل باإلبني األبال خالف :  قال يف املستند}زمانه

  :من الرواياتة ويدل على ذلك مجل

ريد أت و أبيينإ ):معليه السال(عبد اهللا  أليب قلت: عرج قالمثل ما رواه الشيخ، عن سعيد األ

مي وأمانا عطشان أصبح وأ أن كرهأ و،شربأقطع الدعاء وأ أن كرهأعطش فأكون يف الوتر فأفالصوم 

ب منها حاجتك وتعود يف  وتشر إليهاتسعى: )عليه السالم(ثالث؟ قال  أو قلة بيين وبينها خطوتان

  .)٢(الدعاء

                                                

  .٢٥ س٤٦٤ ص١ ج: املستند)١(

  .٢١٠ ح يف كيفية الصالة١٥ ـ الباب ٣٢٩ ص٢ ج: التهذيب)٢(



٣٩٩

  .مكانه رجع القهقرى لئال يستدبر القبلة  إىل أراد العودإذا حىت ، مل يفعل غري ذلك من منافيات الصالةإذا

  

 جعلت فداك :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت:  قال أنهعرجسناده عن سعيد األإورواه يف الفقيه ب

 يقطع على نفسأ أن كرهأخاف الفجر فأكون يف الدعاء وأفيت الصوم كون قد نوأكون يف الوتر وأين إ

 اخلطوة واخلطوتني  إليهافاخط: يل) عليه السالم( قال فقال يمامأة لّشرب املاء وتكون القُأالدعاء و

  .)١(على نفسك الدعاءمكانك وال تقطع   إىلوالثالث واشرب وارجع

 .)٢(ل ركعتني من الوتر مث يشرب املاء ويتكلم وينكح الرجييصل أن وال بأس: والد  أيبما روايةأ

 نه من كالم صدوق الأب )رمحه اهللا (ضافة قطع الفيضاملفصولتني، باإلفال داللة فيه لظهوره يف الركعتني 

  .نه من الروايةأكان صاحب الوسائل قطع بوإن من تتمة الرواية ـ كما يف الوايف ـ 

 ـ  )عليه السالم(محزة حيث قال   أيبى املطلوب رواية ابنعلوكيف كان فمثلها يف عدم الداللة 

 .)٣(نعم وانكح: فاشرب املاء؟ قال رمبا عطشت فإين :، قلتنعم:   ـيف الوتر؟فصل أله أحيث س

  .)٤(خرىوحنوها روايته األ

مكانه رجع القهقرى لئال   إىلراد العودأ إذا مل يفعل غري ذلك من منافيات الصالة، حىت إذا{

الشرب الدليل استثىن  ألن وذلك ،يف مبحث االلتفات على ما مر  ضاراًيلتفت التفاتاً أو }تدبر القبلةيس

  فيها حسب القواعد ال سائر املنافيات، فالالزم العمل 

                                                

  .٢٠ ح يف دعاء قنوت الوتر٧٢ ـ الباب ٣١٣ ص١ ج:فقيه ال)١(

  .٢ حاب صالة النوافل أبو من٢٠ ـ الباب ١٧٥ ص٧ ج: الشيعةأحاديث جامع )٢(

  .٨ حاب صالة النوافل أبو من٢٠ ـ الباب ١٧٦ ص٧ ج: الشيعةأحاديث جامع )٣(

  .٩ حاب صالة النوافل أبو من٢٠ ـ الباب ١٧٧ ص٧ ج: الشيعةأحاديث جامع )٤(



٤٠٠

كل  وكذا على خصوص شرب الماء، فال یلحق به األ، االقتصار على الوتر المندوبحوطواأل

  .وغیره

كان ٕوان على الوتر فیلحق به مطلق النافلة وغیر حال الدعاء قوى عدم االقتصار نعم األ

  . االقتصارحوطاأل

  

 وجب الوتر بنذر وحنوه إذاما أاملنصرف عن النص،  ألنه } االقتصار على الوتر املندوبحوطواأل{

 ،مندوباً أو حكم الوتر سواء كان واجباً ألنه حاله بعد الوجوب حاله قبله، أن  لكن الظاهر،فال

  .يصراف لو كان فهو بدوواالن

 عموم الدليل على مبعدصل  لأل}كل وغريهبه األيلحق وكذا على خصوص شرب املاء، فال {

كل  كان األإذا وهذا غري بعيد ،، وكأنه للمناطأيضاًكل كل، لكن عن بعضهم استثناء األاستثناء األ

حلاق يف  اإلإن: قال يف اجلواهر وإن كان حباً يدخله يف فمه ويبلعه، إذا كما ، من الشربأكثراليستلزم 

كل أكل رافعاً للعطش، مثل  كان األإذاما ذكرناه، خصوصاً   إىلغاية الضعف، لكنه غري ظاهر بالنسبة

  .الليمون احلامض

الصبح مثال قبل   قدم نافلةإذا كما }قوى عدم االقتصار على الوتر فيلحق به مطلق النافلةنعم األ{

 الحتمال  وهو الظاهر خالفاً، عن اخلالف واملبسوط الفتوى بهالفجر ـ كما هو مستحب ـ كما

  .لة املنعأصا فيبقى غريه على ،االقتصار من جهة النص يف الوتر

 للمناط وهو الظاهر، خالفا ، وحنوها، كما ذكره الشرائع وغريهالقراءة كحال }حال الدعاءوغري {

  .الحتمال املنع اقتصاراً على مورد النص

ما مثل اللنب والعسل واملياه املضافة، فالظاهر عدم الشبهة يف كوا أ } االقتصارطحوكان األوإن {

  بطال إ على صيام غد فالظاهر ولو مل يكن عازماًكاملاء، 



٤٠١

  .كل والشرببطال األإ كان بالقدر املبطل مما ذكر يف إذاالشرب 

  .حلاق لوحدة املناطبعد اإلبم ال؟ فال أيصوم  أن مردداًولو كان 

  وقع يف حمذور كاملرضإذا بله ما ،له عدم الصيام  وشرب املاء مث بداكان عازماًن إ يضر بوتره وال

  .ترك الصيام  إىلاحليض مما اضطرأو 

 كان خوف ذهاب إذاما   إىلاحلكم كذلك بالنسبة أن يف الرواية خوف الفجر، لكن الظاهرن إ مث

 علم إذاما أ ،هاب املاء من كل ما حيول دون شربهمل يطلع الفجر لوحدة املالك، وحنوه شبه ذوإن املاء 

خوف  أن وىل، والظاهرأ جاز مع العلم بطريق ، جازإذامع اخلوف  إذ وىل جبواز الشرب،أبالفجر ف

يعطش   لئالأكثرن ريان لكنه يريد التزود مباء  كان اآلإذاالعطش يف النهار حاله حال العطش يف احلال، ف

  .كيشرب لوحدة املال أن كان له

 أيتي ال أن  بشرط،مامه لوحدة املالكأ أو حد جانبيهأىل  إوأيكون املاء خلفه  أن فرق بني وال

  .مامه من باب املثالأيف النص من كونه   فما،باملنافيات

  . مل توجب احملو لفهم املثالية من الرواية عرفاإذاتضر   الثالثمن ال أكثركانت ن إ واخلطوات

 إذا األوىل مل يكن ماحياً، وبإذا فكذلك ، كان بينه وبني املاء هوةإذا كما ،القفز  إىل احتاجإذاما أ

  .املاء جالساً  إىلاجللوس والزحف  إىلاحتاج

كان جواز وإن  العطاش الذي جيوز له شرب املاء يف النهار؟ احتماالن، يوهل احلكم خاص بغري ذ

ن كان أر شرب املاء عمداً ب أخها، ولو والضرورات تقدر بقدر،يؤخر شربه يف النهار ألنه ظهر،أشربه 

 ومن ،طالق من اإل،مكانه الشرب قبل الصالة، فهل يشمله الدليل اوز للشرب؟ احتماالنإب

  .االنصراف

  منا خاف العطش إ مل يرد الصيام وإذاو



٤٠٢

  تعمد قول آمین : العاشر

  

  .شربه يف الصالة مل يستبعد اجلواز للمناطي مل إذالذهاب املاء 

  .طالق لإلي،جار واإليصل واأل،فرق يف الصوم بني الواجب واملستحب  النهإ مث

  . يف النافلة كما قرر يف حملهيجيوز املش ألنه  كثري جاز،يمش  إىل كان املاء بعيدا حبيث حيتاجإذاو

 كان إذا إالّ  العشاء؟ فيه نظر،ي كان يصلإذاكما صل وهل جيوز الشرب يف الصالة الواجبة باأل

  . كانت ضرورةإذا فيحتمل اجلواز من باب التزاحم، لكن ذلك ، كصوم شهر رمضانأيضاًاً الصوم واجب

  . منها ذا القدرير نكتف أخويف املقام فروع

 إالّ  على املشهور شهرة عظيمة، بل مل ينقل اخلالف}تعمد قول آمني{ : من املبطالت}العاشر{

 بل عن ،)١()وقيل هو مكروه(: ما حيث قالليهإشار أ الصالح وابن اجلنيد، وكأن الشرائع أيبمن 

  . عليهمجاعحكام والتحرير واملنتهى وكشف االلتباس وغريهم اإلاالنتصار واخلالف واية األ

 كنت إذا:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبكحسنة مجيل، عن: خبارويدل على ذلك مجلة من األ

  . )٢(تقل آمني هللا رب العاملني، وال حلمدا: نتأا، فقل ءراق احلمد وفرغ من أمام فقرإخلف 

  .)٣(وحنوه صحيح زرارة

 غري اإلمام قال إذامني آ أقول :)عليه السالم(عبد اهللا  يبوصحيح معاوية بن وهب، قلت أل

   ظاهر فإن. )٤(هم اليهودى والنصارى: الني؟ قاللضا املغضوب عليهم وال

                                                

  . مسائل سبع٦٤ ص: الشرائع)١(

  .١ حاب القراءة يف الصالة أبو من١٧ ـ الباب ٧٥٢ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٤ حاب القراءة يف الصالة أبو من١٧ ـ الباب ٧٥٢ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٢ حاب القراءة يف الصالة أبو من١٧ ـ الباب ٧٥٢ ص٤ ج: الوسائل)٤(



٤٠٣

 أن  مل يرد)عليه السالم( أنه إالّ كاقية، وليس ذتال عن اجلواب وجود )عليه السالم( اإلمامعراض إ

  . باجلوازيفيت

 فرغت من فاحته الكتاب آمني؟ إذا أقول )عليه السالم(لت أبا عبد اهللا أس:  قالوخرب حممد احلليب

  .)١(ال: )عليه السالم(قال 

مجعهم قالوا أم ب أ)عليهم السالم(هل البيت أئمة من هل النقل عن األأمجع أ: ةثوعن كتاب االستغا

 معناها بالعربية افعل كسبيل من انيةيعندهم كلمة سر ألا ،عادةفسد صالته وعليه اإلأمن قال آمني فقد 

صلى اهللا عليه (رسول اهللا  أن نصاره بروايات متخرصةأ مث اسنت ،ره اللهم افعلخآ يدعو بدعاء فيقول يف

  .)٢( هذه الرواية)عليهم السالم(لبيت هل اأنكر أعلى صوته وأذلك بن يقول ا ك)وآله وسلم

يقال بعد فراغ فاحتة الكتاب  أن  ل ـخ.وحرمواـ وكرهوا  ):عليهم السالم(وعن الدعائم عنهم 

  . آمني كما تقول العامة

  .)٣(ا كانت النصارى تقوهلاإمن: )عليهما السالم(وقال جعفر بن حممد 

تزال  ال: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا قال:  قال)عليه السالم( يوعن اجلعفريات، عن عل

هل أ وما مل ينصرفوا قياماً كفعل ،قدامهمأتخطوا القبلة بي على شريعة من دينها حسنة مجيلة ما مل ميتأ

  .)٤(ة بآمنيج وما مل تكن هلم ض،الكتاب

  ، عن )عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم(وعن الدعائم، عن الصادق 

                                                

  .٣ حب القراءة يف الصالةا أبو من١٧ ـ الباب ٧٥٢ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٥ حاب ما يقرأ يف الصالة أبو من١٣ ـ الباب ٢٧٧ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٢(

  .  يف ذكر صفات الصالة١٦٠ ص١ ج: دعائم اإلسالم)٣(

  .كتاب الصالة ٣٤ ص: اجلعفريات)٤(



٤٠٤

  .)١( مثله)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

 عد اخلصال  أنه يف حديث طويل)عليه السالم( يحممد العسكر  أيب، عنن والريايوعن اجلوهر

: ـ إىل أن قالالعامة خالفهم فيها  أن  مث ذكر، وشيعتهم)عليهم السالم(ئمة اليت خص اهللا تعاىل ا األ

  . )٢(الضالني عوضاً عن القنوت  وآمني بعد وال، على اجلهرخفات يف السورتني خالفاً واإلـ

 من اإلمام فرغ إذا:  قال أنه ـ منت الرواية أنهالذي يظهر منهـ ويؤيده ما عن الصدوق يف الفقيه 

 ألن يقال بعد فاحتة الكتاب آمني، أن جيوز ة الفاحتة فليقل الذي خلفه احلمد هللا رب العاملني والءقرا

  .)٣(ذلك كانت تقوله النصارى

 كنت خلف إذا:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيبرواه جممع البيان، عن مجيل، عن  ماأيضاًويؤيده 

  .)٤(هللا رب العاملني نت من خلفه احلمدأة الفاحتة فقل ءمام ففرغ من قراإ

ت يف نأفا ءت الفاحتة ففرغت من قراأ قرإذا: )عليه السالم( قال ، عن فضيل بن يسار،وعنه

  .)٥(هللا رب العاملني ة فقل احلمدالصال

 أ عن قول الناس يف الصالة مجاعة حني تقر)عليه السالم(لت أبا عبد اهللا أس: ما صحيحة مجيل قالأ

  حسنها واخفض الصوت أما : )عليه السالم(فاحتة الكتاب آمني؟ قال 

                                                

  . يف ذكر صفات الصالة١٦٠ ص١ ج: دعائم اإلسالم)١(

  .٦ حاب ما يقرأ يف الصالة أبو من١٣  ـ الباب٢٧٧ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٢(

  .٦٤ ح يف اجلماعة وفضلها ذيل٥٦ ـ الباب ٢٥٥ ص١ ج: الفقيه)٣(

  .٣١ ص١ ج: جممع البيان)٤(

  . املصدر)٥(



٤٠٥

ما (ن بصيغة التعجب مثل تكو أن ا متشاة الحتماهلافإ، خبار صاحلة ملعارضة تلك األي فه،)١(ا

هامية ف است)ما( ويبصيغة املاض أو ،علمها حسناًما أ أي  نافية)ما( و، وبصيغة املتكلم)حسن زيداًأ

  . ؟ شيء جعلها حسناًيأ أي ،نكارلإل

فض صوته ا ـ  أخ)عليه السالم( اإلمامن إ  أي بصيغة املاضي،)خفضأ( أن من احملتمل أن كما

  .كذا ذكره الفقيه اهلمداين. سراً» حسنهاأما «ملة اجلقال هذه أي   ـيفهو من كالم الراو

 وما يف النسخة ي،ن خفض الصوت ثالثأل بعيدالراوي واحتمال كونه من كالم : وقال املستمسك

  . بذلك املعىنأيضاًفض  أخإن:  وفيهي،رباع

اخلارجية اليت منها  فاخلرب على تقدير الداللة حممول على التقية بالقرائن الداخلية و،وكيف كان

الني ضال  وال ـاإلمامي ـ إ قال إذا  أنههريرة يف باب اجلماعة  أبوفتوى وعمل العامة بذلك، فقد روى

  .غريها من الروايات اليت رووها  إىل،)٢(فقولوا آمني

 أيضاً ي بل الوضعي ليس جمرد احلكم التكليفيمثال هذه النواهأالظاهر من  أن  يفإشكال  النهإ مث

 السورة أاقر:  قال املوىلإذاه فإن لصحتها،  فيكون وجوده منافياً، عنهيرادة خلو الصالة عن املنهإىن مبع

مل يأت  ألنه ،مع وجود العزمية باطلة أو الصالة بدون السورة، أن  العزمية ـ مثال ـ فهم العرفأتقر وال

  . املخل عدم تلك، ووجود هذه، عنهي باملنهأتى  أو أنهبه، مورأبامل

  .مر خارج عن العبادة ضعيفأ متعلقاً بيبطال لكون النهاإل وعليه فاختيار املدارك احلرمة دون

  .ويؤيد فهم املشهور البطالن ما تقدم من كتاب االستغاثة

                                                

  .٥ حاب القراءة يف الصالة أبو من١٧ ـ الباب ٧٥٣ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٨٠ ح٨٧ ص٣ ج:عوايل اللئايل .٥٩١ ص٦ ج: املستمسك)٢(



٤٠٦

  بعد تمام الفاتحة لغیر ضرورة

  

بطل دميني والكالم م من كالم اآل)آمني(ن أ بأيضاًمجاعة من الفقهاء استدلوا على البطالن ن إ مث

النص  آمني، فلو ال: يقول أن  وبني،اللهم استجب: يقول أن فرق بني ال إذ  دعاء،هإن: للصالة، وفيه

 بالنصارى ـ كما تقدم يف النص ـ  الشارع عنه كونه تشبهاًي القاعدة جوازه، ولعل ىلكان مقتض

م آمنيفإمورهم، ولذا كثرت أ يف راد استقالل املسلمنيأ والشارع ،هذا اليوم  إىلم يقولون بعد صال

التكفري تشبه م  أن أيضاً عن التشبه م، وقد تقدم ي يف النه)عليهم السالم(الروايات الواردة عنهم 

 عنهيولذا .  

 جواز الدعاء يف طالق إل، مل يبطل،راد الدعاء الذي دعاه يف الفاحتةأولو قال اللهم استجب، و

خرين حيث  آلء، خالفاًر النصوص، وقيده به مجع من العلما كما هو ظاه}بعد متام الفاحتة{الصالة 

 ،سرأ أو  سواء جهر ا، التحرير قول آمني حرام تبطل به الصالةحمكييف كل مكان، ففي بطاله إقالوا ب

  .مأموماً أو ماماً كانإ ،قبلها أو ر احلمدخآ يف

  .)١()المعليهم الس(هل البيت أية عليه للنقل عن اإلمام إمجاع و،وعلى كل حال

 ، مل يشمله الدليل، آمني:رهخآ وقال يف يف الركوع مثال دعاًء أ فلو قر،لهوجه  ال  أنهلكن الظاهر

آمني، كما يف يف الصالة على لفظ  )عليهم السالم(دعية املأثورة عنهم ويدل عليه اشتمال بعض األ

ولقوة ، والًأتملة االستناد حم ألا ،ات له غري تاممجاعمصباح الفقيه، والقول بشمول بعض معاقد اإل

 مجاعه علل اإلفإن كما رأيت يف كالم التحرير ، عنه يف النصي هو الذي مجاعيريد اإل أن احتمال

  .×عليهم السالم(هل البيت أبالنقل عن 

ما مع أ ،جهل أو  وال نسيان}لغري ضرورة{نعم يشكل قوله بعد اهدنا الصراط املستقيم ـ مثال ـ 

  ، وحديث الرفعال تعادوحديث  التقية، أدلةات طالق إل،حدها فال تبطلأ

                                                

  .٢٥ س٣٩ ص:حكام حترير األ)١(



٤٠٧

 وال بأس به في غیر المقام ،من غیر فرق بین اإلجهار به واإلسرار لإلمام والمأموم والمنفرد

 ولو ، بل قد یجب معها، كما ال بأس به مع السهو وفي حال الضرورة،المزبور بقصد الدعاء

.تركها أثم لكن تصح صالته على األقوى

  

 على عدم البطالن مجاع بل عن الشيخ املرتضى اإل،والنسيان اجلهل على ما تقدم تقريبه يف صوريت

  .بذكره حال التقية

ما مل : )عليه السالم( فال يقيدها قوله ،دلة األطالق إل}سرارجهار به واإلمن غري فرق بني اإل{

ا اشتمل عليه بعض الروايات املتقدمة وم ،اتطالق لإل}واملأموم واملنفردمام لإل{ تكن هلم ضجة بآمني

املنع باملنفرد ختصيص   إىلمن ذكر بعضهم ال يكون مقيداً لعدم املنافاة، وعليه فما عن املعترب من امليل

  .طالق ولإل، كما ال فرق يف ذلك بني الفريضة والنافلة،منظور فيه

 حلديث } بأس به مع السهوكما ال{ كما عرفت }وال بأس به يف غري املقام املزبور بقصد الدعاء{

 تعادال سهواً عن احلرمة أو ، عن الصالةسواء كان سهواً ،وغريه.  

ال صحت حلديث  ،نه مل يكن ضرورةأ ولو ظنها ضرورة فتبني االشتباه، و}ويف حال الضرورة{

  .، وقد ذكرنا يف بعض مباحث الكتاب صور االشتباه بالتقيةتعاد

 كما ذكروا يف ،التقية قد تكون مندوبة ال واجبة ألن واجبة،لتقية  كانت اإذا }بل قد جيب معها{

 أو الصوم أو طهارة على ما ذكروا يف باب من يضره ال،دفع الضرر قد يكون كذلك أن باب التقية، كما

  . أشبهما  أو القيام يف الصالة

 ألن  وغريمها،اجلواهر والفقيه اهلمداين كما ذكره }قوىمث لكن تصح صالته على األأولو تركها {

   إذان، فمكلف به اآل ألنه مر خارج عن حقيقة الصالة، لكن رمبا يشكل ذلكأاحلرمة متعلق 



٤٠٨

.یین من الرباعیة على ما سیأتياألولو  الشك في ركعات الثنائیة والثالثیة:الحادي عشر

.ًكان ركنان إ ً ومطلقا،ًلم یكن ركنان إ ًنقصانه عمدا أو  زیادة جزء:الثاني عشر

  

  . فراجع،فعال الوضوءأخالف التكليف بطلت، وقد تقدم الكالم حول هذه املسألة يف مسائل 

يني من الرباعية األولية وثالشك يف ركعات الثنائية والثال{ : من مبطالت الصالة}احلادي عشر{

  .شاء اهللا تعاىل، وقد ذكره هنا املستند فتبعه املصنف نإ يف مبحث اخللل }على ما سيأيت

 مثل  كان ذلك اجلزء واجباً ال مستحباًإذا }نقصانه أو زيادة جزء{ : من املبطالت}ين عشرالثا{

 فال بطالن، كما هو ، كان مثل آيات احلمد، حيث جيوز تكرارهاإذاما أه، تالقنوت، ومل يكن جيوز زياد

  .حواض

فة نقص الشرط، ضاإهذا املستند مع   إىلشارأ و}كان ركناًن إ مل يكن ركناً، ومطلقاًن إ عمداً{

 وقد تقدم بعض املسائل املربوطة ذا املبطل يف خالل ،شاء اهللا نإ الكالم فيه يف مبحث اخللل أيتوسي

  .املباحث السابقة

  



٤٠٩

 بنى على العدم ،لصالة أم الا هل أحدث في أثناء  أنهلو شك بعد السالم في ـ ٤٠ ـ مسألة

.والصحة

  

 }لعدما بىن على ،م الأثناء الصالة أحدث يف أ هل  أنهيف ـ لو شك بعد السالم ٤٠مسألة ـ {

  .لصالة لالستصحاباثناء أ لقاعدة الفراغ، وكذا لو شك يف }والصحة{عدم احلدث الستصحاب 

  .ثناء كما هو واضح قاعدة الفراغ يف األينعم ال جتر

  



٤١٠

 ، في أثنائهانام أو  نامّة ثم هل أتم الصال أنه وشك فيًتیارا أخلو علم بأنه نام ـ ٤١ـ مسألة 

  كان في أثناء الصالة أنه وشك فيً علم بأنه غلبه النوم قهراإذا وأما ، نامّ أتم ثم أنهبنى على

ا السجدة  أنه في السجدة وشك فيً رأى نفسه نائماإذا وكذا ،بعدها وجب علیه اإلعادةأو 

  سجدة الشكر بعد إتمام الصالة وال أو األخیرة من الصالة

  

 بىن ،ثنائهاأنام يف  أو ،مت الصالة مث نامأ هل  أنهتياراً وشك يفخا نه نامأعلم ب ـ لو ٤١مسألة ـ {

خرين، وقد تقدم ، كما هي جارية يف فعل اآلاإلنساناجلارية يف فعل  لقاعدة الصحة }مت مث نامأ  أنهعلى

  .خر من هذا الشرح ويف بعض املباحث األ،وجه ذلك يف كتاب التقليد

 رأى نفسه يف الكالم إذا ف، كذلكأيضاًحداث للنوم، بل سائر األة  ال خصوصي أنهومنه يعلم

فعل ذلك يف  أو ختلى أو مت الصالة مث تكلمأ هل  أنه مث شك يف، االختياريييف حالة التخل أو االختياري

  . بىن على الصحة،ثناء الصالةأ

عليه  وجب ،بعدها أو ةثناء الصالأكان يف { هل } أنهنه غلبه النوم قهراً وشك يفأ علم بإذا وأما{

باه أ أن  شك يفإذا، فهو مثل ما أيضاً لعدم جريان قاعدة الصحة يف املقام، لكن ال يبعد اجلريان }عادةاإل

 ي قاعدة الصحة جترفإن تلك الصالة، ييقض أن ه ال جيب عليهفإن ،هاءثناأسها فخرج  أو مت الصالةأهل 

مل يفعل خالف  أو سهواً، أو  فعل خالف القاعدة عمداً هل أنهيف النفس ويف الغري، سواء كان الشك يف

  .عادة كما ذكره املصنف اإلحوطكان األوإن القاعدة، 

من { خريةغري األ أو }خريةا السجدة األ أ رأى نفسه نائماً يف السجدة وشك يفإذاوكذا {

  وال{ قاعدة الصحة حمكمة فإن }متام الصالةإسجدة الشكر بعد  أو ،الصالة



٤١١

. اعدة الفراغ في المقامجري قت

  

  .ومع عدم حتقق املوضوع ال يثبت احلكم ،يف الفراغ للشك }جتري قاعدة الفراغ يف املقام

  



٤١٢

 كانت اإلزالة فإن  ، كان في أثناء الصالة في المسجد فرأى نجاسة فیهإذا ـ ٤٢ـ مسألة 

م یستلزم االستدبار ولم أمكنت بدونه بأن لٕوان  ، أزال النجاسةّموقوفة على قطع الصالة أتمها ثم

.  البناء على صالتهّ لمحو الصورة وجبت اإلزالة ثمً موجباًیكن فعال كثیرا

  

زالة موقوفة  كانت اإلفإنثناء الصالة يف املسجد فرأى جناسة فيه، أ كان يف إذا ـ ٤٢مسألة ـ {

 فإنال إض املنت، و وذلك حلرمة قطع الفريضة كما هو مفرو،}زال النجاسةأمتها مث أعلى قطع الصالة 

  لكن حرمة قطع الفريضة عند رؤية النجاسة غري معلومة، بل الظاهر،كانت الصالة نافلة وجب قطعها

  .بوجوه استحسانية إالّ إحدامهامهية يف حراز األإمرين، لعدم  خمري  بني األأنه

ة الصالة يف مهيمتام الصالة ألإتفويت ال يبعد اليوجب القطع ن إ ر الوقت حبيثخآ نعم لو كان

  .لةأترناه يف تلك املسخا ية حالة حىت مع فقد الطهورين كماأ ولذا تؤتى ب،الوقت

فكأنه ألجل ، )١(زال النجاسة عند سعة الوقتأبل قطعها و: بقوله ابن العم يف تعليقته ه ما ذكروأما

 احملقق يف املقام، وهذا  غريمجاعاإل إالّ ال دليل على حرمة قطع الفريضة أن زالة النجاسة بعد ادعاءإأمهية 

  .ليه املستمسكإهو الذي مال 

 كان يف جوف إذاكان االستدبار غري ضار كما  أو }االستدبارن مل يستلزم أمكنت بدونه بأوإن {

  .مل يسم هذا استدباراًوإن الكعبة، 

تيان  لوجوب اإل}زالة مث البناء على صالتهاإل كثرياً موجباً حملو الصورة وجبت ومل يكن فعالً{

  . ال تزاحم بينهمانبالواجبني الذي

                                                

  .٧٦ ص: تعليقة السيد عبد اهلادي الشريازي على العروة)١(



٤١٣

 ويف الضيق ،قدم على الصالة يف السعةلة السابقة لو كان بقاء النجاسة موجباً للهتك أنعم يف املس

 كما ذكروا ،بني احلقنيزالة معاً مجعاً بالصالة واإلكان ال يبعد يف الضيق االشتغال وإن ، هميالحظ األ

  .بية حال اخلروجرض الغصلة الصالة يف األأيف مس

  



٤١٤

هو و في حال الصالة )علیه السالم(ربما یقال بجواز البكاء على سید الشهداء  ـ ٤٣ـ مسألة 

. مشكل

  

 كما }يف حال الصالة )عليه السالم( ـ رمبا يقال جبواز البكاء على سيد الشهداء ٤٣مسألة ـ {

 وقد علق السيد ،البكاء كما تقدمية دليل مبطل طالق إل}وهو مشكل{الكالم فيه يف مبطلية البكاء تقدم 

جل ما ذا كان البكاء ألإما أ: السيد احلكيم ذلك بقوله فيه، كما شرح شكالاإل ينه مما ال ينبغأاجلمال ب

فال خروية األوقوع املضرات  أو على وجوده الشريفيترتب على مصيبته من فوات اخلريات املترتبة 

  .)١(له» كر ميتاذوإن « يف عدم مشول النص شكالاإل يينبغ

حال ) عليهم السالم(ئمة واأل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(حال البكاء على النيب  أن قد تقدم: أقول

يكون البكاء على عامل  أن ي ينبغ، وعلى ما ذكره املستمسك)عليه السالم (البكاء على سيد الشهداء

  . لوحدة العلة اليت ذكره يف املقامنيأيضاًوحنوه كذلك 

  

                                                

  .٥٩٥ ص٦ ج: املستمسك)١(



٤١٥

 ،شك في بقاء صورة الصالة ومحوها معهو  بسكوت طویل أو  بفعل كثیرأتى إذا ـ ٤٤ـ  مسألة

.  اإلعادة بعد اإلتمامحوطفال یبعد البناء على البقاء لكن األ

  

وحموها وشك يف بقاء صورة الصالة  ،بسكوت طويل أو  بفعل كثريأتى إذا ـ ٤٤مسألة ـ {

 ولذا عرب عن منافياا ،ي شرعاً وعرفاًبارمر اعتأاالتصالية يئة  اهلفإن } فال يبعد البناء على البقاء،معه

ها ءبقااملشكوك يف قطعه هلا فيستصحب بالقاطع يف النص والفتوى، وقد كانت موجودة قبل هذا الشيء 

  . الصالةأجزاءاالتصالية قائمة بكما يستصحب الطهارة عند الشك يف زواهلا بالرفع، وهذه اهليئة 

تكون  أن  ميتنع،مما يتخلل بينها العدم الصالة أجزاء إىل أن نه بالنظرأ عليه ب املستمسكإشكالو

يكون على حنو من  أن بد  وحينئذ فالتعبري بالقاطع ال،المتناع بقائها بال موضوعاهليئة مستمرة الوجود 

 له جزاءواأل استمرار كل شيء حبسبه والعدم امللحوظ فيه الشرائط إذ ، غري وارد،خلإ )١(واالدعاءالعناية 

وعرفاً بنحو يصح استصحابه، وعلى هذا فال يصح ما ذكره  وعليه فهناك شيء حقيقةً ،حظ من الوجود

  .ة من قاطعية املوجودءلة الرباأصااملتعني يف وجه الصحة يف الفرض  أن ر كالمه منخآ يف

 ال تعادديث حبما التمسك أ ،املتقدمة خروجاً عن الشبهة }متامعادة بعد اإل اإلحوطلكن األ{

 بالشيء املشكوك يف كونه ماحياً أتى أن بعد ،م الأ صالة ي هل بق أنهالشك يفاملفروض  ألن فمشكل،

  .للصالة

                                                

  .٥٩٦ ص٦ ج:املستمسك) ١(



٤١٦



٤١٧

  

  

  فصل

يف املكروهات يف الصالة

   :هي أمورو

   بل وبالعین وبالقلب، االلتفات بالوجه قلیال:األول

  

  فصل{

  }يف املكروهات يف الصالة

  . منها مخسة وعشرينذكر املصنف }:مورأوهي {

 ويدل على ،ال كان حراماً كما تقدمإ و،املبطل  إىلحبيث ال يصل }االلتفات بالوجه قليال: األول{

يقطع أيف الصالة  عن االلتفات )عليه السالم(با عبد اهللا ألت أس:  خرب عبد امللك قالإطالقالكراهة 

   .)١(يفعل أن حبأال وما : )عليه السالم( فقال ؟الصالة

  إىلبكل البدن بصوره الثالثة، وبالوجه اجلمع بني هذا اخلرب وبني ما دل على قاطعية االلتفات فإن

اليمني   إىلصورة االلتفات بالوجه أي ،ربع محل هذا اخلرب على ما عدا الصور األي يقتض،اخللف

  .ما دوما  أو إىلواليسار،

 قال يف قول اهللا عز  أنه)عليه السالم( ففي رواية الدعائم، عن الصادق }بل وبالعني وبالقلب{

  .)٣(اخلشوع غض البصر يف الصالة:  قال)٢(﴾ صالِتِهم خاِشعونَ هم يف الَّذين﴿ :وجل

                                                

  .٥ حاب قواطع الصالة أبو من٣ ـ الباب ١٢٤٩ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٢اآلية :  سورة املؤمنون)٢(

  . يف ذكر صفات الصالة١٥٨ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(



٤١٨

  .بغیرها كالید ونحوها أو  العبث باللحیة:الثاني

  

الصالة   إىلما من عبد يقوم:  يقول)عليه السالم(با عبد اهللا أمسعت : ويف رواية جابر اجلعفي قال

 إالّ من صالتهحيسب  وال ، التفت صرف اهللا وجهه عنهفإنليه بوجهه، إقبل اهللا أ إالّ اهللا  إىلفيقبل بوجهه

  .)١(اهللا  إىلقبل بقلبهأما 

نس بن مالك أ  إىلفنظر دخل املسجد  أنه،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(وعن الدعائم، عن رسول اهللا 

 اضرب ،بداًأ بعدها صالة ينك ال تصلأ صالة مودع ترى س صلّنأيا :  فقال له، وينظر حولهييصل

نك بني يدي من يراك وال أببصرك موضع سجودك ال تعرف من عن ميينك وال من عن مشالك، واعلم 

  . من الرواياتاغريه  إىل.)٢(تراه

 وال  ومشاالً كان يلحظ يف الصالة مييناً أنه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ما ما رواه الغوايل، عن النيب أ

 بعض املكروهات )عليهم السالم(قبيل الروايات الواردة يف فعلهم  فهو من .)٣( عنقه خلف ظهرهييلو

على عدم الكراهة يف املورد، كما نقلناه يف بعض هذا الكتاب من  أو حتمل على الضرورةن أوالبد 

  .)عليهم السالم(فعاهلم أتوجيه الفقيه اهلمداين هلذا القبيل من 

  : جلملة من الروايات}بغريها كاليد وحنوها أو العبث باللحية: ثاينال{

  .)٤(فيها بيدك وال برأسك وال بلحيتكتعبث وال : مثل صحيح زرارة

 .)٥(اهللا كره العبث يف الصالة إن: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ويف رواية الفقيه، قال رسول اهللا 

  .غريمها إىل

                                                

  .٢ حاب قواطع الصالة أبو من٢٤ ـ الباب ٤٠٦ ص١ ج:رك الوسائل مستد)١(

  . يف ذكر صفات الصالة١٥٧ ص١ ج: دعائم اإلسالم)٢(

  .٢٠٨ ح١٧٥ ص١ ج: عوايل اللئايل)٣(

  .٨ حاب قواطع الصالة أبو من١٢ ـ الباب ١٢٦١ ص٤ ج: الوسائل)٤(

  .٢ ح يف النوادر١٧٦ ـ الباب ٢٥٨ ص٤ ج: الفقيه)٥(



٤١٩

  . التركحوطكان األٕوان تین على األقوى ران بین السورِ الق:الثالث

  .عقص الرجل شعره وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشده: الرابع

  

عبث : شيء يقطع الصالة؟ قال أي :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب  قلت:ما رواية سلمة بن عطا قالأ

، ورمبا محل على الفعل )رمحه اهللا (الكراهة كما فعله الشيخ ظ فهو حممول على تغلي.)١(الرجل بلحيته

  .الكثري املنايف للصالة

 وقد تقدم } التركحوطكان األوإن قوى على األ{ بعد احلمد }ران بني السورتنيالِق: الثالث{

  .القراءةالكالم فيه يف مبحث 

فسره ذا املعىن املعترب  }عقص الرجل شعره وهو مجعه وجعله يف وسط الرأس وشده: الرابع{

 مجعه وجعله :وجامع املقاصد واملسالك وغريها كما نقل عنهم، ويف جممع البحرينى والتذكرة والذكر

  .)٢(يف وسط الرأس وشده

 لكن عن ،الصالح وابن ادريس ومجهور املتأخرين وأيب  عن سالركي فهو احمل كراهة ذلكوأما

ل قال الشيخ يف  ب،والبطالن به ،واحلر العاملي القول باحلرمةالشيخ يف اخلالف والشهيد يف الذكرى 

  . الفرقةإمجاععلى احلرمة ن إ :اخلالف

 يف الرجل صلى )عليه السالم(عبد اهللا   أيبويدل عليه ما رواه الكايف والتهذيب، عن مصادف، عن

  .)٣(يعيد صالته: )عليه السالم(صالة فريضة وهو معقص الشعر؟ قال 

                                                

  .٩ حاب قواطع الصالة أبو من١٢ ـ الباب ١٢٦١ ص٤ج : الوسائل)١(

  .١٧٥ ص٤ ج: جممع البحرين)٢(

  يف ما جيوز الصالة فيه١١ ـ الباب ٢٣٢ ص٢ ج:التهذيب .٥ ح ـ باب الرجل يصلي وهو متلثم٤٠٩ ص٣ ج: الكايف)٣(

  .»مقصوص الشعر«:  وفيه١٢٢ح



٤٢٠

  :مورأشكل املشهور على هذا اخلرب بأوقد 

  .دضعف السن: األول

  .عراض املشهور عنهإ: الثاين

  .محله على التقية كما مل يستبعده احملدث السي: الثالث

  .محله على الكراهة: الرابع

رمحه  ( لضمان الكليين، كما ذكرناه غري مرة،يف احلجيةذكره يف الكايف كاف  إن: األولويرد على 

  .مجاع اإل أصحاببن حمبوب الذي هو منيف سنده احلسن  إىل أن ضافة باإل،الكتاب بذلك أول  يف)اهللا

 معقوص ييصل أن ال جيوز للرجل: الشيخ يف اخلالف قال ألن ، خالف الظاهرهإن: وعلى الثالث

  .)١( انتهى، الفرقةإمجاع دليلنا ،حد من الفقهاء ذلكأ ومل يعترب ،حيلهأن  إالّ الشعر

 للحرمة، ولو كان هذا الشيء حراماً عراض املشهور عنه فلم جيعلوهنعم الالزم محله على الكراهة إل

  .خذ بظاهرهلكان من املشهورات لكثرة االبتالء به، وهذا قرينة على ما فعله املشهور من عدم األ

صلى (رسول اهللا  اين:  قال)عليه السالم( ما رواه الدعائم، عن علي أيضاً يؤيد الكراهة  أنهكما

 ،نا عاقص رأسي من خلفيأ ويصلأوإن  ،صى يف الصالة عن تقليب احل،ربعأ عن )اهللا عليه وآله وسلم

  )٢(اجلمعة بصومحضر يوم أن أو ،صائم أناواحتجم وإن 

                                                

  .٢٠٢ مسألة ١١١ ص١ ج: اخلالف)١(

  . يف ذكر الكالم واألعمال يف الصالة١٧٤ ص١ ج: دعائم اإلسالم)٢(



٤٢١

ظفره وجعله كالكبة في مقدم  أو ،ه على الرأسّظفره ولی أو ،ٕ وادخال أطرافه في أصوله،هّلی أو

  . السجدة بل یجب ترك األخیر في ظفر الشعر حال، ترك الكلحوط واأل،الرأس على الجبهة

  

  . ذكره يف رديف املكروهات دليل على كراهتهفإن

 عليه، وذلك مجاعهذا احلكم خاص بالرجال بال خالف، بل عن بعضهم دعوى اإلن إ مث

  .وال دليل لالشتراك يف املقامالختصاص الدليل به، 

على تفسري ن وإبذيل احلي أو ،بالكفار أو ، تشبيه باملرأة أنهالرجل  إىلولعل وجه الكراهة بالنسبة

  .دب عند حضور ملك امللوك خالف األ أو أنهالدعائم،

  . فعن مجاعة تفسريه مبا ذكرناه،تلفوا يف تفسري العقصخا مإ مث

 }ه على الرأسوليظفره و أ{ كما عن ابن فارس يف املقاييس }صولهأيف طرافه أدخال إه، ولي وأ{

املراد به  أن الظاهر ،}مقدم الرأس على اجلبهةو ظفره وجعله كالكبة يف أ{كما عن الصحاح للجوهري 

للصالة، وقد نسب املنتهى هذا بطال ال كان واضح اإلإهة فوقها، ال حبيث مينع السجود، وبعلى اجل

  .رخآ  وقد تقدم عن الدعائم تفسري،يلالق  إىلالقول

يكون  أن ل والحتما، اللفظ وتردده بني كل هذه املعاينمجاع إل}ترك الكل{ األوىل }حوطواأل{

 كما ال خيفى على من راجع ، ليس ببعيد أنه كماكل املذكورات،للعقص مفهوم عام ينطبق على 

  .مشتقات هذه املادة واستعماالته املذكورة يف القاموس واملنجد وغريمها

 مل يكن إذا وأما كان مانعاً عن السجدة، إذا }خري يف ظفر الشعر حال السجدةبل جيب ترك األ{

  . كان مانعاً فحال املرأة يف احلكم حال الرجل كما ال خيفىإذالى ذلك، وفال دليل ع



٤٢٢

  . نفخ موضع السجود:الخامس

  . البصاق:السادس

  

صلى ( كما تقدم يف مكروهات السجود، فعن الفقيه، عن النيب }نفخ موضع السجود: اخلامس{

ينفخ يف موضع  أو ابشر أو ينفخ يف طعام أن وى: ي يف حديث املناه)اهللا عليه وآله وسلم

  .غريها من الروايات  إىل.)١(السجود

، )عليه السالم( عن الصادق ، ملا رواه الفقيه، عن عبد اهللا،بل الظاهر كراهة النفخ يف الصالة مطلقاً

يتها أاهللا كره لكم  إن:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا :  قال)عليهم السالم(عن آبائه 

  .)٢( وكره لكم النفخ يف الصالة ـقال أن ىل ـ إاً وعشرين خصلة واكم عنهاربعأمة األ

  .)٣(وكره النفخ يف موضع الصالة :قال أن ىل، إورواية اخلصال بنفس السند

  .)٤( ى عن النفخ يف الصالة أنه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(وعن الدعائم، عن رسول اهللا 

  .)٥(وال تبزق عن ميينك وال عن يسارك وال بني يديك : ففي صحيح محاد}البصاق: سالساد{

نك بني يدي اهللا أ قمت يف الصالة فاعلم إذا: )عليه السالم( عبد اهللا  أبوبصري، قال  أيبويف خرب

  ، فاقبل قبل صالتك وال متتخط، يراك أنه كنت ال تراه فاعلمفإنتعاىل 

                                                

  .١ ح يف مناهي النيب١ ـ الباب ٥ ص٤ ج: الفقيه)١(

  .١٦ ح يف النوادر١٧٨ ـ الباب ٣٦٣ ص٣ ج: الفقيه)٢(

  .٩ حاب العشرين فما فوق أبو ـ٥٢٠ ص: اخلصال)٣(

  . يف ذكر الكالم واألعمال يف الصالة١٧٣ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٤(

  .١ حاب أفعال الصالة أبو من١ ـ الباب ٦٧٤ ص٤ ج: الوسائل)٥(



٤٢٣

  .بعصا فرقعة األ:السابع

  .يالتمط: الثامن

  

  .)١(بع والتورك يف الصالةصا قوماً عذبوا بنقض األفإن ،وال توركبعك أصاتنقض  ق والوال تبز

 ، عن)عليه السالم( عن جعفر ،يفعل كما يف التهذيب والفقيه أن فضلالبزاق فاأل  إىل اضطرإذالكن 

ره وحتت  وليبزق عن يسا،حدكم يف الصالة قبل وجهه وال عن ميينهأال يبزقن :  قال)عليه السالم(ه أبي

  .)٢(قدمه اليسرى

ذه باملنديل وحنوه فال تشمله هذه  أخما لوأ ، البصاق من الفميوظاهر هذه الكراهة رم: أقول

  .دلةاأل

عليه (عبد اهللا   أيب عن،بصري، وعن مسمع  أيب كما تقدم يف خرب}بعصافرقعة األ: السابع{

 فلما ،بعه يف صالتهأصا فرقع رجل ،قعة مسع خلفه فر)صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب أن  :)السالم

  .غريها من الروايات  إىل.)٣( حظه من صالته أنهماأ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(انصرف قال النيب 

يف الرجل يتثائب :  قال أنه)عليهما السالم(حدمها أعن  يسار فعن الفضيل بن }يالتمط: الثامن{

  .)٤(من الشيطان وال ميلكههو : )عليه السالم( يف الصالة؟ قال يويتمط

  حىت جيربه على  اإلنسانالشيطان ال ميلك  أن لعل املراد بال ميلكه: أقول

                                                

  .٩ حاب أفعال الصالة أبو من١ ـ الباب ٦٧٨ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .١٢ ح يف القبلة٤٢ ـ الباب ١٨٠ ص١ ج:الفقيه .٣٦ ح يف فضل املساجد٢٥ ـ الباب ٢٥٧ ص٣ ج: التهذيب)٢(

  .٢ حاب قواطع الصالة أبو من١٤ ـ الباب ١٢٦٣ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٣ حاب قواطع الصالة أبو من١١ ـ الباب ١٢٥٩ ص٤ ج:ائل الوس)٤(



٤٢٤

  .بئ التثا:التاسع

  . األنین:العاشر

  

  .)١(﴾ِإنَّ ِعبادي لَيس لَك علَيِهم سلْطانٌ﴿: مرين، قال تعاىلاأل

  . ومثلهما غريمها.)٢(وال تتمطوال تتثائب : )عليه السالم(جعفر   أيبويف صحيح زرارة، عن

يفعل  أن فضلتياره فاألخا ه التثائب بدونء جاإذالكن ، ي كما تقدم يف التمط}التثائب: التاسع{

صلى اهللا عليه وآله (كان رسول اهللا :  قال أنه)عليه السالم(علي   إىلسنادباإلكما عن اجلعفريات 

  .)٣( تثاوب يف الصالة ردها بيده اليمىنإذا )وسلم

  .)٤( مثله)عليه السالم(وعن الدعائم، عن علي 

ليس ذلك  إذ مكان ذلك فال كراهة،إما بدون أمكان رده، إيتثاوب مع  أن وعليه فاملكروه

من  ال ميلك قسماً اإلنسانمنا إيف خرب فضيل،  »وال ميلكه«: )عليه السالم(باختياره، ولعل املراد بقوله 

  .نه هو املكروهأالتثاوب و

مبا ال  كما تقدم، وقد استدل للكراهة  حراماًال كان مبطالًإ، والذي ليس كالماً }نني األ:العاشر{

مراعاا يف الصالة، بل داب املؤكدة خالف اآلنه فىت بذلك مجاعة، وألأحيث  ، بالتسامحيكون كالماً

  أنه بناًء على،)٥(»يف صالته فقد تكلم  أنّمن«: )عليه السالم(، وملا تقدم من قوله العبثلعله داخل يف 

  ليس من الكالم املبطل

                                                

  .٤٢اآلية :  سورة احلجر)١(

  .٢ حاب قواطع الصالة أبو من١١ ـ الباب ١٢٥٩ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٣٦ ص: اجلعفريات)٣(

  . يف ذكر الكالم واألعمال يف الصالة١٧٥ ص١ ج: دعائم اإلسالم)٤(

  .٢ حاب قواطع الصالة أبو من٢٥ ـ الباب ١٢٧٥ ص٤ ج: الوسائل)٥(



٤٢٥

  . التأوه:الحادي عشر

  . مدافعة البول والغائط:الثاني عشر

  

  .إشكال والثاين ليس من الكالم بال ،نفبالفم وباألنني  شامل لأل أنهفيحمل على الكراهة، والظاهر

  .ة الكالمي كما تقدم الكالم فيه يف مبحث مبطل}التأوه: احلادي عشر{

 عليه، ويدل مجاع وال خالف، بل ظاهرهم اإلإشكال بال }مدافعة البول والغائط:  عشرالثاين{

  .عليه مجلة من الروايات

 وهو مبرتلة ،وال حلاقنةال صالة حلاقن : )عليه السالم(عبد اهللا   أيبكصحيحة هشام بن احلكم، عن

  .)١(من يف ثوبه

ال تصل :  قال)لى اهللا عليه وآله وسلمص(رسول اهللا  أن :)عليه السالم(وخرب احلضرمي، عنه 

  .)٢(خبثنينت جتد شيئاً من األأو

مثانية ال تقبل منهم الصالة، وعد : )عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ويف وصية النيب 

  .)٣(منهم الزبني وهو الذي يدافع البول والغائط

حد أحدكم وبه أال يصلني :  قال)وآله وسلمصلى اهللا عليه (، عن النيب )عليه السالم(وعن علي 

  .)٤( يعىن البول والغائط،العصرين

 : فيمن صلى وهو يدافع اخلبثني)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا ، قال رسول )رمحه اهللا (وعن الشهيد

هو كمن صلى وهو معه)٥(.  

                                                

  .٢ حاب قواطع الصالة أبو من٨ ـ الباب ١٢٥٤ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٣ حاب قواطع الصالة أبو من٨ ـ الباب ١٢٥٤ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٤ حاب قواطع الصالة أبو من٨ ـ الباب ١٢٥٤ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٢ حةاب قواطع الصال أبو من٢ ـ الباب ٤٨٣ ص٥ ج: الشيعةأحاديث جامع )٤(

  .٣ حاب قواطع الصالة أبو من٨ ـ الباب ٤٠٣ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٥(



٤٢٦

  .بل والریح

  

ال صالة حلاقن وال حلاقب :  يقول)عليه السالم(با عبد اهللا أمسعت : سحاق بن عمار قالإوعن 

  إىل.)١( واحلاقب الذي به الغائط، واحلازق الذي ضغطه اخلف،وال حلازق، فاحلاقن الذي به البول

:  قال،داللة صحيح ابن احلجاج عليها  إىلضافةاً، باإلإمجاعغريها من الروايات احملمولة على الكراهة 

 ييصلأ عليه ربيص أن يف يف بطنه وهو يستطيع الغمز يصيبه عن الرجل )عليه السالم(سألت أبا احلسن 

 ةعجاال عن الصالإاحتمل الصرب ومل خيف  إن: )عليه السالم(؟ فقال يال يصل أو على تلك احلال

  .)٢(فليصل وليصرب

أن  إالّ صرفناففوجدت غمزاً كنت يف الصالة وإن  ،بثني أخوال تصل وبك شيء من: والرضوي

  . فيهما داللة على املطلوب يف اجلملةفإن .)٣(ضرارإعليه من غري يكون شيئاً تصرب 

 كما ذكره مجع من العلماء، ويدل عليه صحيح ابن احلجاج والرضوي، بل واملناط }بل والريح{

  .يف الروايات السابقة مع الغض عن فتوى الفقيه املوجب للتسامح

 مل ميكنه أو ،راجهاخإ مكنهأواخلروج   ال فرق يف الكراهة بني تطلب هذه الثالثةنهإ مث الظاهر

التأخري مع االستقرار مقدم  أن ر الصالة صلى مع االستقرار، والظاهرإذا أخحنوه، ف أو راجها ملرضخإ

 ال يف بطنه رحياً وجد إذااحلكم كذلك  أن الظاهر أن تيان ا يف وقت الفضيلة مع املدافعة، كماعلى اإل

  .طراب البال املنايف للخشوعاملناط اض إذ ،ؤالتجش  إىلخيرجه

                                                

  .٥ حاب قواطع الصالة أبو من٨ ـ الباب ١٢٥٤ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .١ حاب قواطع الصالة أبو من٨ ـ الباب ١٢٥٣ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .١٤ س٧ ص: فقه الرضا)٣(



٤٢٧

 وال ًالصالة متكاسال وال متناعسا  إلىال تقمو :ففي الصحیح  مدافعة النوم:الثالث عشر

.متثاقال

  . االمتخاط:الرابع عشر

  

 املروي عن }ففي الصحيح{بعد النوم مثال   إىل بل يؤخر الصالة}مدافعة النوم: الثالث عشر{

ا لك منها فإمن ،قبال على صالتكالصالة فعليك باإل  إىل قمتإذا: )معليه السال(جعفر   أيبزرارة، عن

وال تتمط سك وال بلحيتك وال حتدث نفسك وال تتثائب أ وال تعبث فيها بيدك وال بر،قبلت عليهأما 

 وال تقع على قدميك ، وال تلثم وال حتتقن وال تتفرج كما يتفرج البعري،ا يفعل ذلك اوسفإمنوال تكفر 

الصالة   إىلال تقم{،  ذلك كله نقصان من الصالةفإنبعك، أصا وال تفرقع ،ذراعيكفترش ت وال

  .)١(ا من خالل النفاقفإ } وال متناعساً وال متثاقالًمتكاسالً

ال تقْربوا الصالةَ ﴿ : قول اهللا عز وجل:)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت: وعن زيد الشحام قال

  .)٣(سكر النوم: )عليه السالم( فقال ،)٢(﴾وأَنتم سكارى

 وال ناعساً حدكم يف الصالة متكاسالًأال يقومن : )عليه السالم( عن علي ،ربعمائةويف حديث األ

  .)٤(ه بني يدي ربه عز وجلفإنوال يفكرن يف نفسه، 

 يال تدرك فإن ،نت يف الصالة فاقطع الصالة ومنأ غلبتك عينك وإذا: أيضاً )عليه السالم(وعنه 

  .غريها من الروايات  إىل.)٥(على نفسك أو تدعو لك

  .بصري  أيبكما تقدم يف رواية }االمتخاط: الرابع عشر{

                                                

  .٥ حلصالةاب أفعال ا أبو من١ ـ الباب ٦٧٧ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٤٣اآلية :  سورة النساء)٢(

  .١ حاب قواطع الصالة أبو من٣٥ ـ الباب ١٢٨٣ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٦١٣ ص: اخلصال)٤(

  .٦٢٩ ص: اخلصال)٥(



٤٢٨

  . كأنهما في قیدًقران بین القدمین معااإل أي ، الصفد في القیام:الخامس عشر

  . وضع الید على الخاصرة:السادس عشر

  

ورثه اهللا أجالال هللا عز وجل يف صالته إ من حبس ريقه فإن ،وال تبزق وال متخط: ويف رواية الفقيه

  .)١(املمات  إىلعز وجل صحة

ه مكروه كما نقله فإن }ما يف قيدأقران بني القدمني معاً كاإل أي الصفد يف القيام،: اخلامس عشر{

ليه ع(عبد اهللا   أيبة صالةما يف صحيح محاد يف كيفيصحاب، ويدل على كراهته اجلواهر عن كتب األ

  .)٢(بع مفرجاتأصا بني قدميه حىت كان بينهما ثالثة )عليه السالم(وقرب  :)السالم

 قمت يف الصالة فال تلصق قدمك إذا:  قال)عليه السالم(جعفر   أيبوما يف صحيح زرارة، عن

  .)٣(هأكثرشرب   إىلقل ذلكأصبعاً إ دع بينهما فصال ،خرىباأل

  .لصاق كما تقدماملراة فاملستحب اإل  إىلةما بالنسبأالرجل،   إىلهذا بالنسبة

  .)٤( قامت املرأة يف الصالة مجعت بني قدميها وال تفرج بينهماإذا: ففي صحيح زرارة

 يتذلك نوع من التورك اآل أن يرى لعل املصنف }وضع اليد على اخلاصرة: السادس عشر{

ه يكره يف الصالة فإنما التورك أ ،)٥(هنا ما يدل على كراهتأخبار وليس يف: ال ففي املستمسكإكراهته، و

  .كما ذكره غري واحد

                                                

  .٢ ح يف وصف الصالة٤٥ ـ الباب ١٩٨ ص١ ج: الفقيه)١(

  .١ حاب أفعال الصالة أبو من١ ـ الباب ٦٧٤ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٣ حاب أفعال الصالة أبو من١ ـ الباب ٦٧٥ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٤ حاب أفعال الصالة أبو من١ ـ الباب ٦٧٦ ص٤ ج: الوسائل)٤(

  .٦٠٤ ص٦ ج: املستمسك)٥(



٤٢٩

  .بعصا تشبیك األ:السابع عشر

  

م كانوا يتوركون يف الصالة يضع أ عذبوا بقوماً إن: )عليه السالم(قال الصادق : فعن احلليب قال

وركيه؟ قال  فيضع يديه على ي، فقلنا الرجل يعىي يف املشحدهم كفيه على وركيه من ماللة الصالةأ

  .)١(ال بأس: )عليه السالم(

 مثل حديث  من ماللة الصالةـ: ىل قولهـ إوال تتورك : )عليه السالم(ويف رواية الفقيه، قال 

  .)٢(احلليب

قوماً  إن: )عليه السالم(عبد اهللا   أيب عنغينه بلفإن ،وال تورك: )عليه السالم(وعن البزنطي قوله 

  .)٣(تضجراً بالصالةن م كانوا يتوركوعذبوا أل

 قد عذبوا بنقض  قوماًفإن ،بعك وال توركأصاوال تنقض : )عليه السالم(بصري، قوله   أيبويف رواية

  .)٤(بع والتورك يف الصالةصااأل

جيعل يده  أن والتورك ،يتورك يف الصالة أن  ىنهإ )عليه السالم(ويف رواية الدعائم، عن الصادق 

  .)٥(على وركه

وال تشبك  :)عليه السالم( ففي صحيح زرارة، عن الباقر }بعصاتشبيك األ: ع عشرالساب{

لكن املصنف .  عن ذلك يف حالة القيامي وظاهره النه.)٦(بعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيكأصا

ن تكون اليد يف كل أداب الواردة يف الصالة، ب خالف اآل أنهمبعونةطلق، وكأنه فهم ذلك من النص أ

  ضافة  على كيفية خاصة، باإلحال

                                                

  .٦ حاب أفعال الصالة أبو من١ ـ الباب ٢٦١ ص١ ج: مستدرك الوسائل)١(

  .٢ ح يف وصف الصالة٤٥ ـ الباب ١٩٨ ص١ ج: الفقيه)٢(

  .٥ حاب أفعال الصالة أبو من١ ـ الباب ٢٦١ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٣(

  .٩ حاب أفعال الصالة أبو من١ ـ الباب ٦٧٨ ص٤ ج: الوسائل)٤(

  . يف ذكر الكالم واألعمال يف الصالة١٧٥ ص١ ج: دعائم اِإلسالم)٥(

  .٣ حاب أفعال الصالة أبو من١ ـ الباب ٦٧٥ ص٤ ج: الوسائل)٦(



٤٣٠

  . تغمیض البصر:الثامن عشر

  .الجورب الضیق الذي یضغطه أو  لبس الخف:التاسع عشر

  

  . خالف االحترام الالئق جبالل اهللا تعاىل ملن وقف بني يديه أنهىلإ

 مري املؤمننيأ عن )عليه السالم(عبد اهللا   أيبعن ففي رواية مسمع، ،}تغميض البصر: الثامن عشر{

  .)١(يغمض الرجل عينه يف الصالة أن  ى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب  إن: )عليه السالم(

  .)٢( مثله)عليه السالم(سناده، عن علي إوعن اجلعفريات ب

. )٣( عينيه وهو يف الصالةييغمض املصل أن  ىنهإ :)عليه السالم(وعن الدعائم، عن الصادق 

  . حممول على الكراهةيوالنه

 أن لته عن الرجل هل يصلح لهأس:  قال)عليهم السالم(يه  أخبقرينة رواية علي بن جعفر، عن

  .)٤(ال بأس: )عليه السالم(يغمض عينيه يف الصالة متعمداً؟ قال 

ما استثناء إ فالالزم ،غمض عينيه يف الركوع )عليه السالم(  أنه اليت تقدمت)٥(لكن يف رواييت محاد

ما سبق من   إىل اجلواز، وقد تقدم الكالم يف ذلك، هذا باالضافةمحل ذاك علىأو  الركوع عن الكراهة،

  .موضع خاص  إىل حالة من حاالت الصالةاستحباب كون النظر يف كل

 بل مطلق احلذاء الضيق، وذلك ملا }طهغاجلورب الضيق الذي يض أو اخلفلبس : التاسع عشر{

  وصية اخلف، بل بعد فهم املناط بعدم خص،تقدم يف الثاين عشر

                                                

  .١ ح قواطع الصالةاب أبو من٦ ـ الباب ١٢٥٢ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٣٣ ص: اجلعفريات)٢(

  . يف ذكر الكالم واألعمال يف الصالة١٧٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(

  .٢ حاب قواطع الصالة أبو من٦ ـ الباب ١٢٥٢ ص٤ ج: الوسائل)٤(

  .٢ و١ حاب قواطع الصالة أبو من١ ـ الباب ٦٧٣ ص٤ ج: الوسائل)٥(



٤٣١

  . حدیث النفس:العشرون

  . قص الظفر واألخذ من الشعر والعض علیه:الحادي والعشرون

  

يف  إن: )١( املداركحمكييستفاد من ذلك كل شيء ضيق يسلب اخلشوع، ولذا قال يف  أن ميكن

  .لبسه سلباً للخشوع

رض وحنوها بال فاصل، كما ألنفس ا  إىلبعصاال يلزم وصول األ إذ  ال مينع السجود،نهإ مث الظاهر

  .ذكرناه يف باب السجود

  :قبال املأمور به يف متواتر الرواياته مناف لإلفإن }حديث النفس: العشرون{

قبلت أا لك منها ما فإمنقبال على صالتك فعليك باإل: ففي صحيح زرارة املتقدم يف الثالث عشر

  .غري ذلك  إىل.)٢(عليه

مور الدنيا غفر اهللا له أعتني ومل حيدث نفسه فيهما لشيء من من صلى رك: وعن الغوايل قال

  .)٣(ذنوبه

  .غريها  إىل.)٤(سها فيها حبديث النفس نقص من صالته بعدد ما سها وغفلوإن : ويف الرضوي

 كما هو مذكور يف كلمام، }خذ من الشعر والعض عليهقص الظفر واأل: احلادي والعشرون{

عليه (يه موسى بن جعفر  أخ عن،)عليه السالم(سناد، عن علي بن جعفر ويدل عليه ما رواه قرب اإل

فعل ذلك ن إ  وما عليه،سنانه وهو يف صالتهأحليته ب أو ظافريهألته عن الرجل يقرض أس:  قال)السالم

  ناسيا فال بأس وكان  إن: )عليه السالم(متعمداً؟ قال 

                                                

  .٢ س١٨٣ ص: املدارك)١(

  .٥ حاب أفعال الصالة أبو من١ ـ الباب ٦٧٧ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٥٩ ح٣٢٢ ص١ ج: عوايل اللئايل)٣(

  .٣٠ س١٣ ص: فقه الرضا)٤(



٤٣٢

  .تهءالكتاب وقرانقش الخاتم والمصحف و  إلى النظر:الثاني والعشرون

  

  .)١(ن كان متعمداً فال يصلح لهإ

 عن الرجل يقرض حليته ويعض )عليه السالم(لته أس:  قالأيضاًسناد املذكور سناد، باإلوعن قرب اإل

فعل فال شيء عليه وإن  ،ذلك الولع فال يفعل: )عليه السالم( ما عليه؟ قال ،عليها وهو يف الصالة

  .)٢(ولكن ال يتعوده

على الكراهة، وكذا حتمل  األوىلحتمل الرواية  على عدم احلرمة مجاعواإلة الرواية الثانية وبقرين

: )عليه السالم(شيء يقطع الصالة؟ قال  أي :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت: رواية سلمة بن عطا قال

عبث الرجل بلحيته)٣(.  

عليه (سناده عن علي إبى اجلعفريات  فقد رو،ه ال يكرهفإنالعبث غري مس اللحية،  أن وال خيفى

يا رسول : حيانا يف الصالة، فقلناأميس حليته  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(كان رسول اهللا : قال )السالم

  .)٤(ي كثرت مهومإذا: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(راك متس حليتك يف الصالة؟ فقال ناهللا 

 وعبث املرأة بشعرها، ،ال لعبث الرجل بشعر رأسهيكون املناط يف هذه الروايات شام أن وال يبعد

خذ من الشعر طلق املصنف األأ، ولذا إشكالدخول ذلك يف مطلق العبث املكروه بال   إىلضافةباإل

  .والعض عليه

  إذا }تهءنقش اخلامت واملصحف والكتاب وقرا  إىلالنظر: الثاين والعشرون{

                                                

  .٨٨ ص:سنادقرب اإل) ١(

  . املصدر)٢(

  .٩ حاب قواطع الصالة أبو من١٢ ـ الباب ١٢٦١ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٣٩ ص: اجلعفريات)٤(



٤٣٣

  . علیه حال القیامً الورك معتمدا بمعنى وضع الید على، التورك:الثالث والعشرون

  .الذكر لیسمع ما یقوله القائل أو القراءة اإلنصات في أثناء :الرابع والعشرون

  

 مبطلة كما هو واضح، ويدل على كراهة القراءةال كانت إ، ويدم داخلة يف كالم اآلالقراءةمل تكن 

  :املذكورات

عليهما (يه موسى بن جعفر  أخ عن،)عليهما السالم(سناد، عن علي بن جعفر عن قرب اإلما 

 أو ته،ءنه يريد قراأينظر يف نقش خامته وهو يف الصالة ك أن لته عن الرجل هل يصلح لهأس:  قال)السالم

  .)١(ذلك نقص يف الصالة وليس يقطعها: يف كتاب يف القبلة؟ قال أو يف مصحف،

  .)٢( يف كتابه)عليهما السالم( روكذا رواه علي بن جعف

 كتاب أو من نظر يف مصحف:  قال أنه)عليهما السالم(عن جعفر بن حممد عائم، روينا وعن الد

  .)٣(ضت صالتهقنقش خامت وهو يف الصالة فقد انتأو 

  .واملراد انتقاض الثواب الكامل بقرينة الرواية السابقة

يف ا تقدم كم }عليه حال القياممعتمداً مبعىن وضع اليد على الورك التورك، : الثالث والعشرون{

 لشمول أيضاًبل فوق ذلك على الورك، تصاص الكراهة بوضع اليد خا السادس عشر، وال يبعد عدم

  .العلة له

  }الذكر ليسمع ما يقوله القائل أو القراءةثناء أنصات يف اإل: الرابع والعشرون{

                                                

  .٨٩ ص:سنادقرب اإل) ١(

  .٢٨٣ ص١٠ ج: البحار)٢(

  . يف ذكر الكالم واألعمال يف الصالة١٧٣ ص١ ج: دعائم اإلسالم)٣(



٤٣٤

. كلما ینافي الخشوع المطلوب في الصالة:الخامس والعشرون

  

نه مما وأل ،)١( نعم قد يستفاد مما ورد يف حديث النفس،ما يدل عليه ضرينال حي: قال يف املستمسك

  . انتهى،)٢(قبال املستحب فتأمل اإلينايف

ة ء لصحيحة معاوية بن وهب الدالة على قرا،نصات لغري القرآنلكن البد من تقييد ذلك باإل: أقول

الَّذين ِمن قَبِلك  إىللَقَد أُوِحي ِإلَيك وو﴿: أا ملا قر القرآن يف جواب ابن الكو)عليه السالم(مري املؤمنني أ

رأَش لَِئنو لُكمع طَنبحلَي كْتالْخاِسرين ِمن نكُونإىل أن )عليه السالم(مري املؤمنني أصت نأف ،)٣(﴾لَت 

ال يستِخفَّنك الَّذين  اللَِّه حق ووعد نّإ فَاصِبر﴿:  يف جوابه)عليه السالم(مري املؤمنني أ أفقركان يف الثالثة 

  .)٥()٤(ال يوِقنونَ

  أيب فعن فضيل بن يسار، عن،}املطلوب يف الصالة اخلشوع كل ما ينايف: اخلامس والعشرون{

ومهها أ فإن ،قبلت عليه منهاأا لك من صالتك ما إمن: ما قاال أ)عليهما السالم(عبد اهللا  وأيب جعفر،

  .)٦(ت فضرب ا وجه صاحبها لفّ ـ خ ل.دااـ آدائها أغفل عن  أو كلها

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا  إن: )عليه السالم(سناده عن علي إ ب، وعن اجلعفريات

 لو خشع قلبه خلشعت هإن: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بلحيته يف صالته، فقال بصر رجال يعبث أ

  .)٧(جوارحه

                                                

  .٣ حاب قواطع الصالة أبو من١٠ ـ الباب ١٢٥٨ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٦٠٦ ص٦ ج: املستمسك)٢(

  .٦٥اآلية :  سورة الزمر)٣(

  .٦٠اآلية :  سورة الروم)٤(

  .٢ حاب صالة اجلماعة أبو من٣٤ ـ الباب ٤٣٠ ص٥ ج: الوسائل)٥(

  .١ حاب أفعال الصالة أبو من٣ ـ الباب ٦٨٧ ص٤ ج:وسائل ال)٦(

  .٣٦ ص: اجلعفريات )٧(



٤٣٥

  .ر مل يذكرها املصنف مثل كراهة التفريج بني الرجلني كثرياًأخ وهناك أمور

  ى)صلى اهللا وآله وسلم(رسول اهللا  إن:  قال)عليهما السالم(فعن الدعائم، عن جعفر بن حممد 

 ما يكون ذلك حنو الشرب أكثرذلك فعل اليهود، ولكن  إن:  وقال، بني قدميه يف الصالةييفرق املصلأن 

  .)١(يكون به علةأن  إالّ فضلأ مجعهما فهو  وكلما،فما دونه

صلى اهللا عليه (كان النيب :  قيل:يطأطأ رأسه، فقد روى ابن شهر آشوب قال أن بابحومثل است

 طأطأ رأسه )٢(﴾ صالِتِهم خاِشعونَ الَّذين هم يف﴿فلما نزل  ،السماء  إىل صلى رفع بصرهإذا )وآله وسلم

  .)٣(رضاأل  إىلورمى بصره

ال تتساوى قدماه يف  أن  وكراهة،والذكر ـ القراءةيتقدم ويتأخر ـ يف غري حال  أن ثل كراهةوم

  .حال القيام والركوع

عليه (قال  الرجل يتأخر وهو يف الصالة؟ :)عليه السالم(قلت له : ففي رواية حممد بن مسلم قال

  .)٤(لقبلةا  إىلنعم ماشياً: )عليه السالم(فيتقدم؟ قال : قلت. ال: )السالم

وال : أيضاً وفيه ،)٥(رى أخمرة وال تتأخرموضع سجودك وال تتقدم وال تطأطأ : ويف الرضوي

  .)٦( على رجلتقدم رجالً

   مجاعاإل إىلمضافاً ويدل على كراهة ذلك 

                                                

  . يف ذكر صفات الصالة١٥٩ ص١ ج: دعائم اإلسالم)١(

  .٢اآلية :  سورة املؤمنون)٢(

  .٣ حاب القيام أبو من١٠ ـ الباب ٢٦٩ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٣(

  .٢ حالصف إىل  باب الرجل خيطو٣٨٥ ص٣ ج: الكايف)٤(

  .١٣ س٧ ص: فقه الرضا)٥(

  .١١ س٩ ص: فقه الرضا)٦(



٤٣٦

يف :  قال أنه)عليه السالم(عبد اهللا   أيبما رواه السكوين، عنبطال وعدم اإل على عدم التحرمي

  إىليكف عن القراءة يف مشيه حىت يتقدم: )عليه السالم(يتقدم؟ قال  أن يف موضع مث يريد يلالرجل يص

  .)١(أاملوضع الذي يريد مث يقر

من تأمل : )عليه السالم( عبد اهللا  أبو، فعن يونس بن عبد الرمحان، قالامرأةومثل التأمل خلف 

  .غري ذلك  إىل.)٢( كان يف الصالةإذا: ، قال يونسلهفال صالة امرأة خلف 

  

                                                

  .٢٤ ح باب قراءة القرآن٣١٦ ص٣ ج: الكايف)١(

  .٣ حاب قواطع الصالة أبو من٢٢ ـ الباب ١٢٧٣ ص٤ ج: الوسائل)٢(



٤٣٧

ومنع الزكاة ، كالعجب والدالل ال بد للمصلي من اجتناب موانع قبول الصالة ـ ١ـ مسألة 

  والنشوز واإلباق

  

سحاق إ فعن } من اجتناب موانع قبول الصالة كالعجب والداللي ـ البد للمصل١مسألة ـ {

سئل  ييمثل:  فقال له كيف صالتك؟ فقال عامل عابداًأتى: قال )عليه السالم(عبد اهللا   أيببن عمار، عن

فقال له .  دموعيي حىت جتريبكأ: بكاؤك؟ فقالفكيف : عبد اهللا منذ كذا وكذا، قالأنا أعن صالته و

  .)١(ال يصعد من عمله شيءاملدل ن إ ،نت مدلأفضل من بكائك وأنت خائف أ ضحكك وفإن: العامل

جب الذي يفسد العمل؟ فقال لته عن العأس: قال )عليه السالم(احلسن   أيبي بن سويد، عنلوعن ع

 حيسن  أنهوحيسب ،سوء عمله فرياه حسناً فيعجبهيزين للعبد  أن جب درجات منهاالع: )عليه السالم(

  .)٢(يؤمن العبد بربه فيمن على اهللا عز وجل وهللا عليه فيه املن أن  ومنها،صنعاً

الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق مث يعمل  :)معليه السال(عبد اهللا  أليب قلت: وعن يونس قال

حسن حاال أ وهو خائف األوىلهو يف حاله : )عليه السالم(شيئاً من الرب فيدخله شبه العجب به؟ فقال 

)٣(منه يف حال عجبه
الكثرية املذكورة يف الوسائل واملستدرك يف مقدمة  غريها من الروايات  إىل.

  .الكتاب

 قال :)عليه السالم(عبد اهللا   إىل أيبمحد بن حممد، رفعهأ فعن }باقاإلومنع الزكاة والنشوز و{

   العبد ،قبل اهللا هلم صالةيمثانية ال : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

                                                

  .٩ حاب مقدمة العبادات أبو من٢٣ ـ الباب ٧٦ ص١ ج: الوسائل)١(

  .٥ حاتاب مقدمة العباد أبو من٢٣ ـ الباب ٧٥ ص١ ج: الوسائل)٢(

  .٢ حاب مقدمة العبادات أبو من٢٣ ـ الباب ٧٤ ص١ ج: الوسائل)٣(



٤٣٨

  والحسد والكبر والغیبة

  

 وتارك الوضوء، ،ا وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة والناشز عن زوجه،سيده  إىلبق حىت يرجعاآل

 يا رسول اهللا :فقيل.  م وهم له كارهون والزبنييم قوم يصلماإوبغري مخار،  يتصلارية املدركة واجل

  .)١(والسكران فهؤالء الثمانية ال يقبل اهللا هلم صالة ،البول والغائطالرجل يدافع : وما الزبني؟ قال

هلم ال يقبل اهللا علي مثانية يا : ، قال)عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ويف وصية النيب 

ر خآ إىل .)٢(مواله، والناشز وزوجها عليها ساخط، ومانع الزكاة  إىلبق حىت يرجع، العبد اآلصالة

  .احلديث

جداً حبيث كان السكر خفيفاً كان يشعر وإن كان ال يشعر فصالته باطلة، ن إ السكران: أقول

  .وحال سائر املخدرات حال السكر للمناطشرب املسكر متعمداً غري مقبولة،  أن جلألفصالته 

فيما  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا :  جلملة من الروايات}واحلسد والكرب والغيبة{

اجللوس يف املسجد انتظاراً للصالة عبادة ما مل :  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيب عن،رواه السكوين

 كون الغيبة فإن .)٣(االغتياب: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ل  يا رسول اهللا وما حيدث؟ قا:قيل. حيدث

  .كاحلدث مالزم لعدم قبول الصالة

صلى اهللا عليه (وى : يف حديث املناهي )عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم(وعن الصادق 

ريها من غ  إىل.)٤(هؤمسلما بطل صومه ونقض وضومن اغتاب امرءاً : عن الغيبة وقال )وآله وسلم

  .الروايات

                                                

  .٦ حاب قواطع الصالة أبو من٨ ـ الباب ١٢٥٤ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٤ حاب قواطع الصالة أبو من٨ ـ الباب ١٢٥٤ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٨ حاب أحكام العشرة أبو من١٥٢ ـ الباب ٥٩٨ ص٨ ج: الوسائل)٣(

  .١٣ حاب أحكام العشرة أبو من١٥٢ ـ الباب ٥٩٩ ص٨ ج: الوسائل)٤(



٤٣٩

. ا يتقَبلُ اللَّه ِمن الْمتِقنيإمن: وأكل احلرام وشرب املسكر بل مجيع املعاصي لقوله تعاىل

  

ما من :  قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيب عن داود بن احلصني، عن}كل احلرام وشرب املسكرأو{

تاب وإن ربعني مات ميتة جاهلية  مات يف األإنفربعني صباحاً، أعبد شرب مسكراً مل تقبل منه صالة 

  .)١(تاب اهللا عليه

 إذا  أنهيدل علىية  عموم اآلفإن })٢(ِإنما يتقَبلُ اللَّه ِمن الْمتِقنيتعاىل بل مجيع املعاصي لقوله {

  . مل يقبل عمله من صالة وصوم وحج وغريها متقياًاإلنسانمل يكن 

  

                                                

  .٢ حاب األشربة احملرمة أبو من١٤ ـ الباب ٢٥٧ ص١٧ ج: الوسائل)١(

  .٢٧اآلية :  سورة املائدة)٢(



٤٤٠

 لكن ،أنها ال تبطل بهاو،  بجواز جملة من األفعال في الصالةخبار األقد نطقت ـ ٢ـ مسألة 

 وهي عد الصالة ، االقتصار على صورة الحاجة والضرورة ولو العرفیةىاألول أن من المعلوم

  بالخاتم والحصى بأخذها بیده وتسویة الحصى في موضع السجود

  

ا ال تبطل ا، لكن من أ الصالة ويففعال  جبواز مجلة من األخباراأل ـ قد نطقت ٢مسألة ـ {

قبال منافية للخشوع واإل ألا } االقتصار على صورة احلاجة والضرورة ولو العرفيةاألوىل أن املعلوم

  .مل يدل على كراهة بعضها دليلوإن فعال فضل ترك هذه األ اخلشوع تدل على كون األأدلةالتام، ف

}عليه السالم( بن املغرية، قال  ففي صحيح عبد اهللا} الصالة باخلامتوهي عد(: يعد  أن ال بأس

  .)١(خذه بيده فيعد بهأحبصى ي أو صالته خبامتهالرجل 

اليت منا ختف خبالف احلرمة إالكراهة ال ترتفع باالضطرار، و أن  وال خيفى}واحلصى بأخذها بيده{

ن ظاهر احلديث أبل عليه شكأ حلديث الرفع، وأيضاًترتفع عند االضطرار، ورمبا احتمل رفع الكراهة 

  .رخآ  وحمل الكالم موضع،غري االقتضائي وال حرج يف احلكم ،رفع ما هو حرج

عليه (عليا  إن: )عليه السالم( ففي رواية طلحة قال ،}يف موضع السجودوتسوية احلصى {

  .ر جوازهخأ  لكن يف روايات،)٢( كره تنظيم احلصى يف الصالة)السالم

   ينت تصلأوال تبعث باحلصى و: )عليه السالم(مد، قال محد بن حمأففي رواية 

                                                

  .٣ حاب اخللل أبو من٢٨ ـ الباب ٣٤٣ ص٥ ج: الوسائل)١(

  .٤ حاب ما يسجد عليه أبو من١٤ ـ الباب ٦٠٦ ص٣ ج: الوسائل)٢(



٤٤١

  ومسح التراب عن الجبهة

  .)١(ه ال بأسفإنحيث تسجد  يتسو أن الإ

راد أسوى احلصى حني  )عليه السالم(با عبد اهللا أرأيت : بن عمرو، قالوعن عبد امللك 

  .)٢(السجود

سجوده بني موضع يف  احلصى ي يسو)عليه السالم(با عبد اهللا أ رأيت : قال،وعن يونس بن يعقوب

  .)٣(السجدتني

الرجل ميسح ألته أس: قال: )عليه السالم(عبد اهللا   أيبفعن احلليب، عن }ومسح التراب عن اجلبهة{

 ميسح )عليه السالم( جعفر  أبو قد كان،نعم :)عليه السالم( لصق ا تراب؟ قال إذاجبهته يف الصالة 

  .)٤(التراب لصق ا إذايف الصالة جبهته 

ذ  أخكلما سجد فرفع رأسه )عليه السالم(رأيت جعفر بن حممد :  قال أنهوعن علي بن جبيل

  .)٥(رضمن جبهته فوضعه على األاحلصى 

جبهته من  ح عن الرجل ميس)عليه السالم(لته أوس:  قال)عليه السالم(رضا لوعن البزنطي صاحب ا

  .)٦(ال بأس: )السالمعليه (يسلم؟ قال  أن التراب وهو يف صالته قبل

   رخص يف مسح اجلبهة من التراب أنه )عليه السالم(دعائم، عن الصادق عن ال

                                                

  .٧ حاب قواطع الصالة أبو من١٢ ـ الباب ١٢٦١ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٤ حاب السجود أبو من١٨ ـ الباب ٩٧٥ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٢ حاب السجود أبو من١٨ ـ الباب ٩٧٥ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .١ حاب السجود أبو من١٨ ـ الباب ٩٧٤ ص٤ ج: الوسائل)٤(

  .٣ حاب السجود أبو من١٨ ـ الباب ٩٧٥ ص٤ ج: الوسائل)٥(

  .٥ حاب السجود أبو من١٨ ـ الباب ٩٧٥ ص٤ ج: الوسائل)٦(



٤٤٢

 أو ،الفخذ بالید إلعالم الغیر أو  وضرب الحائط،ناف لم یظهر منه حرإذاونفخ موضع السجود 

 ومناولة ، ورمي الكلب وغیره بالحجر، واإلیماء لذلك، وصفق الیدین إلعالم الغیر،إیقاظ النائم

   للغیرىالعص

  

  . ال بأس مبسح سائر املساجد من التراب لوحدة املناط أنه ومن هذه الروايات يعلم.)١(يف الصالة

ه كالم مبطل على ما تقدم، فإن ، ظهر فالإذاما أ }ناف مل يظهر منه حرإذاونفخ موضع السجود {

  .ع فراج، كما تقدم يف مكروهات الصالة،النفخ فهو مكروهأصل  وأما

مياء عالم الغري، واإليقاظ النائم، وصفق اليدين إلإ أو عالم الغري،الفخذ باليد إل أو وضرب احلائط{

  .مورالثامن بعض هذه األعالم كما تقدم يف املبطل لإل أي }لذلك

عليه (يه موسى  أخ، عن)عليهما السالم( فعن علي بن جعفر }ورمى الكلب وغريه باحلجر{

عليه (باحلجر ما عليه؟ قال  الكلب وغريه ييكون يف صالته فريمالرجل عن لته أس:  قال)السالم

  .)٢(ليس عليه شيء وال يقطع ذلك صالته: )السالم

 فمر به رجل وهو بني السجدتني ي يصل)عليه السالم(با عبد اهللا أرأيت : وعن حممد بن جبيل قال

  .)٣(ليه الرجلإقبل أ حبصاة ف)عليه السالم( عبد اهللا  أبوفرماه

كونه   العصى للرجل الشيخ، حال)عليه السالم( اإلمام كما تقدم يف مناولة }ومناولة العصى للغري{

  . يف الصالة)عليه السالم(

                                                

  . يف ذكر الكالم واألعمال يف الصالة١٧٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

  .٢ حاب قواطع الصالة أبو من١٠ ـ الباب ١٢٥٨ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .١ حاب قواطع الصالة أبو من١٠ ـ الباب ١٢٥٨ ص٤ ج: الوسائل)٣(



٤٤٣

خطوتین وقتل الحیة والعقرب والبرغوث  أو ٕوحمل الصبي وارضاعه وحك الجسد والتقدم بخطوة

  والبقة والقملة ودفنها في الحصى

  

عليهم (يه  أخ عن، فعن علي بن جعفر}دسوحك اجل{ أيضاًتقدم كما  }رضاعهإومحل الصىب و{

يرفع يده  أن فيحكه بعض جسده، هل يصلح لهساجداً  أو لته عن الرجل يكون راكعاًأس:  قال)السالم

يفرغ  إىل أن  والصرب،حيكه أن  شق عليهإذاال بأس :  قال،فيحك ما حكهسجوده  أو من ركوعه

  . ومثله غريه.)١(فضلأ

 أو والتقدم خبطوة{ذكر الواجب ل مل يكن يف اإذابد من تقييد رفع اليد يف السجود مبا لكن ال

والربغوث والبقة والقملة {كما تقدم ما يدل عليه  }وقتل احلية والعقرب{  كما سبق دليله}خطوتني

 والقملة  عن الرجل يقتل البق والربغوث)عليه السالم(با عبد اهللا أل أ فعن احلليب، س}احلصىودفنها يف 

  .)٢(ال: )عليه السالم(ووضوئه؟ قال ينقض ذلك صالته أ ،يف الصالةوالذباب 

؟ قال يذيه الدابة وهو يصلؤعن الرجل ت )عليه السالم(با جعفر أل أ س أنهوعن حممد بن مسلم،

  .)٣(يدفنها يف احلصى أو شاء نإيلقيها عنه  :)عليه السالم(

دابة وهو يف صالته فليدفنها حدكم أب أصا إذاو :عمائة قالرب، يف حديث األ)عليه السالم(وعنه 

  .غريها من الروايات  إىل.)٤(يصريها يف ثوبه حىت ينصرف أو ويتفل عليها

  حول القملة  )عليه السالم( يلزم محل ما ذكر يف رواية ابن جعفر  أنهومنه يعلم

                                                

  .٢ حاب قواطع الصالة أبو من٢٨باب  ـ ال١٢٧٨ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .١ حاب قواطع الصالة أبو من٢٠ ـ الباب ١٢٧٠ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٢ حاب قواطع الصالة أبو من٢٠ ـ الباب ١٢٧٠ ص٤ ج: الوسائل)٣(

  .٦٢٢ ص: اخلصال)٤(



٤٤٤

  ومسح الدمامیل،  وقطع الثوالیل،وحك خرء الطیر من الثوب

  

  عن الرجل هل يصلح له وهو يف صالته)عليه السالم(اه  أخلأس: ضرب من الكراهة؟ فقالعلى 

ما القملة فال يصلح له أ: )عليه السالم(شبه ذلك؟ قال  أو احللمة أو الفارة أو والنملة يقتل القملةأن 

  .)١(يدفنها حتت رجليه أو ولكن يرمى ا خارجاً من املسجد

 فإنفال يتركها مقتولة بدون الدفن، خبالف سائر ما ذكر،  ،ملة وسخةالق أن ولعل الوجه يف ذلك

  .ا ليست مبثابة القملةفإحد أعدم وساخة النملة واحللمة وكرب الفارة مما يوجب طرحها خارجاً من كل 

اه موسى بن جعفر  أخلأ س أنهفعن علي بن جعفر، }وحك خرء الطري من الثوب، وقطع الثواليل{

كان ال يدميه  إن: سنانه وهو يف الصالة هل يرتعه؟ قالأ، عن الرجل يتحرك بعض )عليهما السالم(

يقطع  أن اجلرح هل يصلح له أو وعن الرجل يكون به الثالول .كان يدميه فلينصرفوإن  ،فليرتعه

مل  إن: )عليه السالم(ينتف بعض حلمه من ذلك اجلرح ويطرحه؟ قال  أو الثالول وهو يف صالته

وعن الرجل يرى يف ثوبه خرء . يسيل الدم فال يفعله أن ختوفوإن  ،سيل الدم فال بأسي أن يتخوف

 أن ال بأس :)عليه السالم(وقال . ال بأس: )عليه السالم(غريه هل حيكه وهو يف صالته؟ قال  أو الطري

  .)٢(يالسماء وهو يصل  إىليرفع الرجل طرفه

  لته عنأس:  قال)عليه السالم(  اهللاعبد  أيب فعن عمار، عن}ومسح الدماميل{

                                                

  .١ حاب قواطع الصالة أبو من٢٧ ـ الباب ١٢٧٧ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٨ حاب النجاسات أبو من٢٢ب  ـ البا١٠٣٠ ص٢ ج: الوسائل)٢(



٤٤٥

  ومس الفرج

  

رض وال باأل أو ميسحه وميسح يده باحلائط:  قال؟وهو يف الصالةالدمل يكون بالرجل فينفجر 

  .)١(يقطع الصالة

  ألنهاليد الطاهرة تتنجس، ألن نه يوجب تزيد النجاسة يف اجلسم،أبال يستشكل على ذلك : أقول 

  .مع النجاسة يف لزوم تقليل النجاسة ملن اضطر للصالة شكال اإلتقدم يف كتاب الطهارة: الًأو

 بينما مسحه باليد ،االنفجار يوجب السيالن إذ  من صورة منع النجاسة عن الزيادة،هإن: وثانياً

  .واحلائط يوجب تقليل سعة النجاسة على اجلسم

عليه (عبد اهللا   أيبعندبراً، فعن معاوية بن عمار،  أو  قبالً،نثىأ أو  ذكراً كان}ومس الفرج{

 عبث به حىت : قلتله فعل وما:  قال،بذكره يف صالة املكتوبة الرجل يعبث :قلت له:  قال)السالم

  .)٢(ال بأس :مسه بيده؟ قال

: ا قد حاضت؟ قال أ يف املرأة تكون يف الصالة فتظن)عليه السالم(عبد اهللا   أيبوعن عمار، عن

 اأمل تر شيئاً وإن رأت شيئاً انصرفت،  فإنتدخل يدها فتمس املوضعمتت صال)٣(.  

وغريه، وباملناط  كما صنعه الوسائل ،ج ناقض فالبد من محله على التقيةرمس الف أن ما ما دل علىأ

الغري كان وإن  ، كذلك للمناطأيضاً كان حملال له إذالغري امس فرج  أن حلقنا مس الدبر بالفرج، كماأ

  .مر خارج عن الصالةأالنهي عن  ألن ن صالته ال تبطل، لكحراماً فعل حراماً

                                                

  .٨ حاب قواطع الصالة أبو من٢٠ ـ الباب ١٢٧١ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .١ حاب قواطع الصالة أبو من٢٦ ـ الباب ١٢٧٦ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .٣ حاب قواطع الصالة أبو من٢٦ ـ الباب ١٢٧٦ ص٤ ج: الوسائل)٣(



٤٤٦

السجود لحك  أو  ورفع الیدین من الركوع،ونزع السن المتحرك ورفع القلنسوة ووضعها

   وحك النخامة من المسجد،السماء  إلى ورفع الطرف،ٕ وادارة السبحة،الجسد

  

ورفع القلنسوة { ،ملتقدمةا )عليهما السالم( كما يف رواية علي بن جعفر }ونزع السن املتحرك{

  . كما تقدم}حلك اجلسدالسجود  أو ورفع اليدين من الركوع{ يل كما عن الغوا}ووضعها

 هل جيوز للرجل :)عليه السالم(القائم   إىلكتب احلمريي:  فعن االحتجاج قال}السبحةدارة إو{

جيوز ذلك : )عليه السالم(ب جاأ ف؟ةوهو يف الصاليديرها  أن النافلة وبيده السبحة أو  صلى الفريضةإذا

  .)١( خاف السهو والغلطإذا

 يف قتل الربغوث، )عليهما السالم( كما تقدم يف رواية علي بن جعفر }السماء  إىلورفع الطرف{

  .مواضع خاصة كراهة ذلك  إىلالنظر يف باب استحباب أيضاًوتقدم 

صلى اهللا عليه وآله (اهللا  رسول إن:  فقد روى الصدوق يف الفقيه}وحك النخامة من املسجد{

أرطاب فحكها مث رجع القهقري فبىن من عراجني  بعرجون  إليهاامة يف املسجد فمشى رأى خن)وسلم

  .)٣( كثريةاباً أبووهذا يفتح :)عليه السالم(وقال الصادق :  قال.)٢(على صالته

 األوىلعداد ما يكون له يف جلعل املصنف ل على استحباب هذا العمل، فال وجه لكن هذا يد: أقول

  .تركه فتأمل

                                                

  . ط النجف٣١٢ ص٢ ج: اإلحتجاج)١(

  .٩ ح يف القبلة٤٢ الباب  ـ١٨٠ ص١ ج: الفقيه)٢(

  .١٠ ح يف القبلة٤٢ ـ الباب ١٨٠ ص١ ج: الفقيه)٣(



٤٤٧

. ء والرعاف البدن من القي أو وغسل الثوب

  

ب أصا :)عليه السالم(قلت له : فعن زرارة قال ،}من القىء والرعافالبدن  أو وغسل الثوب{

رطباً قطعت وغسلته مث بنيت مل تشك مث رأيته وإن  ـ: ـ إىل أن قال من مينشيء  أو ثويب دم رعاف

  .)١(بداً بالشكأتنقض اليقني  أن يفليس ينبغ لعله شيء أوقع عليك ينك ال تدر أل،على الصالة

يرعف وهو يف الصالة وقد له عن الرجل أ س أنه،)عليه السالم(عبد اهللا   أيبذينة، عنأوعن عمر بن 

يلتفت  أن من غريعن خلفه فليغسله  أو عن مشاله أو عن ميينهكان املاء  إن: صلى بعض صالته؟ فقال

  .)٢(والقىء مثل ذلك:  قال،مل جيد املاء حىت يلتفت فليعد الصالة فإن على صالته، وليبين

 الشيعة، من أحاديثواملستدرك وجامع ر من هذا القبيل جيدها الطالب يف الوسائل  أخمورأوهناك 

  . نعله يف الصالةاإلنسانيقرب  أن مثلاملذكورات قبيل 

ثالثة؟  أو خطوتنييف الصالة مامه أعن الرجل خيطو  )ليه السالمع(با عبد اهللا أل أ س أنهفعن احلليب

: )عليه السالم(يف الصالة؟ قال رجله  أو بيدهوعن الرجل يقرب نعله . سأنعم ال ب: )عليه السالم(قال 

  .غري ذلك  إىل.)٣(نعم

يف الصالة،  املؤكدملنافاا غالباً للخشوع  ،لضرورة إالّ وىلأمما تركه مور هذه األوجعل املصنف 

  ملا ذكرناه غري مرة من،ال ينايفلبعضها  )عليهم السالم(ئمة  واأل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(وفعل النيب 

وقد فصل ذلك الفقيه اهلمداين، مكروها فما يفعلونه ليس ،الكراهةعرف مبوضع أ )عليهم السالم(م أ 

  . فراجع، واهللا سبحانه العامل)رمحه اهللا(

  

                                                

  .١ حاب النجاسات أبو من٤٤ ـ الباب ١٠٦٥ ص٢ ج: الوسائل)١(

  .١ حاب النجاسات أبو من٢ ـ الباب ١٢٤٤ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .١ حاب قواطع الصالة أبو من٣٠ ـ الباب ١٢٧٩ ص٤ ج: الوسائل)٣(



٤٤٨



٤٤٩

  فصل

  تياراًخا ز قطع صالة الفريضةال جيو

  

  فصل{

   }تياراًخا ال جيوز قطع صالة الفريضة

، وعن كشف اللثام والذخرية يإمجاعنه أكبل عن جممع الربهان بال خالف، كما ادعاه غري واحد، 

 يخرأوكان بعض مت: لكن يف املستندمن بديهيات الدين،  نهإ وعن شرح املفاتيحاالتفاق عليه، وغريمها 

  .)١(عادةاملنصوصة واإلتياراً جيوزه يف الشكوك خا الصالة جبواز قطع  عنه، يعينيين على ما حكخرأاملت

: الفقيه اهلمداين بقولهما قاله   إىلضافةوكيف كان فاحلكم كما ذكره املصنف، ويستدل لذلك باإل

وعدم الشهرة باملعتضدة ات املستفيضة مجاعاإل  إىلال جمال لالرتياب فيه كما يفصح عن ذلك، مضافاً

سئلة ذلك من األ، كما يستشعر األولمن الصدر ذهان املتشرعة أ مغروسيته يف ،معروفية اخلالف

 فعال اليت مست احلاجةحكم بعض األوقع فيها التعرض لبيان  اليت خبارمن األالواقعة يف كثري جوبة واأل

 مجلة ،خلإ )٢( منهلديهم مفروغاً ا مشعرة بكون عدم جواز القطعفإ ،يف الصالةفعلها حال التشاغل  إىل

  :من الروايات

   املنصرف عن ذلك حترمي فإن ،)٣(حترميها التكبري أن  الدالة علىخبارمثل األ

                                                

  .٤ س٤٦٦ ص١ ج: املستند)١(

  .٣٥ س٤٢٧ ص:كتاب الصالة:  مصباح الفقيه)٢(

  .١٠اإلحرام حاب تكبرية  أبو من١ ـ الباب ٧١٥ ص٤ ج: الوسائل)٣(



٤٥٠

املنصرف  إذ غري وارد،التكليفية ال احلرمة ن ظاهرها الشرط أ فيه بشكال قبله، واإلما كان حالالً

  .مرين التكليف والوضعترتب األ

 أو على تلك احلال ييصلأيصرب عليه  أن يصيبه الغمز يف بطنه وهو يستطيع :ومثل صحيحة البجلي

 .)١(عجاال من الصالة فليصل فليصربإ خيف الصرب وملاحتمل  إن: )عليه السالم(؟ فقال يال يصل

  .مر بالصرب الوجوبوظاهر األ

  .  ظاهرها حرمة االلتفاتفإن ،لة االلتفاتأذينة املتقدمة يف مسأوصحيحة ابن 

 أن وجهه يف الصالةما خياف الذي حيول أ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ما رواه الشهيد، عن النيب و

  .)٢(حيول اهللا وجهه محاراً

 ة قدأمرا بأتى قاعداً ف)عليه السالم(ى موساحلسن   أيب كنت عند:وما رواه سليمان بن عبد اهللا قال

 اليسرى من خلف ذلك مث عصر وجهها على  فوضع يده اليمىن يف جبينها ويده،صار وجهها قفاها

عليه (فرجع وجهها، فقال  )٣(﴾ى يغيروا ما ِبأَنفُِسِهمِإنَّ اللَّه ال يغير ما ِبقَوٍم حت﴿: اليمني مث قال

: )عليه السالم(، فقال ؟بن رسول اهللا وما فعلت  يا: قالوا، كما فعلتيتفعل أن ياحذر: )السالم

تتكلم بهأن إالّ  ذلك مستورمعها يزوج أن  فظننتيصلأكانت ىل ضرة فقمت : لوها فقالتأ، فس 

 هذا النحو من العقاب فإن، )٤( فرجع وجهها على ما كان،وليس هو معها فرأيتها قاعدة  إليهافالتفت

  .ظاهر يف شدة التحرمي

                                                

  .١ حاب قواطع الصالة أبو من٨ ـ الباب ١٢٥٣ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .١٦ س١٢١ ص:املطبوع يف رسائل الشهيد،  رسالة أسرار الصالة)٢(

  . ١١اآلية :  سورة الرعد)٣(

  .٢ حاب قواطع الصالة أبو من٣ ـ الباب ٤٠٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٤(



٤٥١

  .)١(يا محاد هكذا صل والتلتفت: ويف صحيحة محاد

  .)٢(كما حيل يف الصالة إالّ التفات  خيطب، والاإلمامكالم و ال :الة اجلمعةيف صويف رواية الفقيه 

يا بن رسول اهللا ما : ، قلتالصالة اعترض  إىل ـاملنافقـ  قام إذاو :ةمحز  أيبويف رواية

   .)٣(االلتفات: االعتراض؟ قال

 وضعف ،بغوضية منهايشك يف استفادة امل عرضت على العرف الن إ غريها من الروايات اليت إىل

ذهان أكوزية يف  واملراتمجاعها املعتضد بالشهرة احملققة، واإلثرايضر بعد تك السند يف بعضها ال

  .املتشرعة يداً بيد

 هظاهر إن:  وفيه،)٤(﴾ال تبِطلُوا أَعمالَكُم﴿:  مثل قوله تعاىل،ر أخمورأورمبا يستدل حلرمة القطع ب

صلى (وقوله  ،)٥(﴾الْأَذىلُوا صدقاِتكُم ِبالْمن وال تبِط﴿: مثل قوله تعاىلعمال بالكفر وحنوه، بطال لألاإل

عليه ( ومثل ما ورد يف الشك من قوله ،)٦( نارا فتحرقوها إليهالو مل ترسلوا: )اهللا عليه وآله وسلم

  .)٧(نفسكم نقض الصالة فتطمعوهأتعودوا اخلبيث من  ال: )السالم

  . كما تقدم،ى عن الوسوسة وذلك حمرم هإن: والًأ :وفيه

                                                

  . ١ حاب أفعال الصالة أبو من١ ـ الباب ٦٧٤ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .١٢ ح يف وجوب اجلمعة٥٧ ـ الباب ٢٦٩ ص١ ج: الفقيه)٢(

  .ر الباب آخاب القواطع أبو من١١ ـ الباب ٥٠٥ ص٥ ج: الشيعةأحاديث جامع )٣(

  .٣٣آلية ا:  سورة حممد)٤(

  .٢٦٤اآلية :  سورة البقرة)٥(

  .٥ حاب الذكر أبو من٣١ ـ الباب ١٢٠٦ ص٤ ج: الوسائل)٦(

  .٢ حاب اخللل أبو من١٦ ـ الباب ٣٢٩ ص٥ ج: الوسائل)٧(



٤٥٢

  .كان األقوى جوازهٕوان  ًأیضا عدم قطع النافلة حوطاألو

  

  .رشادمر اإلبطال، بل ظاهر األ ال يدل على حرمة اإلهإن: وثانياً

ما  أو حية يتخوفها على نفسه وأبق أمر بقطع الصالة عند رؤية غالم له قد ومثل ما ورد من األ

  .لرخصة وتعليق الرخصة على السبب يفيد انتفاء الرخصة بانتفاء السببلمر األ أن  ذلك، بتقريبأشبه

  .والضرر كثرياً متام لو كان اخلطر كبرياًحيرم اإل إذ مر للرخصة مطلقا،ليس األ: والًأ :وفيه

 رموجل بعض االالصالة ألعراض عن يكون الترخيص لرفع الكراهة احلاصلة من اإل أن ميكن: وثانيا

  .الدنيوية

  .واملنافيات والنواهي عن القطع يف مجلة من الناقضات ،متام باإلاألوامرومثل مجلة من 

 إالّ فيهارى منها ال داللة  أخما مجلةأسلم داللة مجلة منها كما تقدم يف االستدالل، وإن  هإن: وفيه

  .مره مشتبهأ أو أن رشادعلى اإل

  أنهتيةمن ضم نصوص جواز القطع اآلتفاد املس إذ ه،إطالقليس على حبرمة القطع هذا ولكن القول 

  .دنيوية أو جيوز القطع لكل ضرورة دينية

 ، حرمة القطع يف كالم مجاعة من الفقهاءإطالقكما يقتضيه  }أيضاًطع النافلة  عدم قحوطواأل{

  .كثراأل  إىل مجلة من الروايات، وعن بعض نسبة حرمة قطع النافلةإطالقمقتضى وجعله املستند 

وجامع املقاصد والروض  عن القواعد والذكرى كي كما هو ظاهر احمل}قوى جوازه األكانوإن {

  ذخرية والكفاية وغريها، بل عنوجممع الربهان وال



٤٥٣

 ، كالقطع ألخذ العبد من اإلباق،بدني أو  ولدفع ضرر مالي،ویجوز قطع الفریضة لحفظ مال

  . ونحو ذلك،الدابة من الشراد أو ،الغریم من الفرارأو 

  

 على جواز قطع العبادة مجاعاملتأخرين، وعن السرائر وقواعد الشهيد ما ظاهره اإل  إىللذخرية نسبتها

  .املندوبة ما خال احلج املندوب

  . مجلة من الرواياتإطالقاستدل القائل حبرمة القطع ب

ن إ بلةالق  إىلمرة بالتحويل اآل)١(ذنية، ورواية الشهيد، وموثقة الساباطيأ وابن ،كصحيحة البجلي

  .دبر القبلة  إىلكان متوجهاًن إ  وبالقطع،املشرق واملغرب  إىلكان متوجهاً

 طالقلقطع والروايات املذكورة البد من تقييدها على فرض تسليم اإلجواز اصل األ إن: وفيه

يف صورة الضرورة  إالّ حرمة القطع أن املفهوم منهان إ تيتني حيثمبفهوم مرسلة حريز وموثقة مساعة اآل

  .خاصة بالفريضة

نه ال دليل يعتد به على احلرمة أبالقائلون كاملستمسك ما الفقيه اهلمداين ومن تقدمه ومن تأخر عنه أ

صل األ إذ جلواز قطع النافلة،فهم يف غىن عن االستدالل  ،الواقعة يف النصوصشعارات  واإلمجاعسوى اإل

  .الضرورة من الفريضة يف غري مورد فيما استثين إالّ عندهم اجلواز

 أو باق،خذ العبد من اإلبدين كالقطع أل أو وجيوز قطع الفريضة حلفظ مال، ولدفع ضرر مايل{

  .مورمن الروايات ذكر هذه األوقد ورد يف مجلة  } وحنو ذلك،الدابة من الشراد أو الغرمي من الفرار،

                                                

  .٤ حاب القبلة أبو من١٠ ـ الباب ٢٢٩ ص٣ ج: الوسائل)١(



٤٥٤

  .)عليه السالم(د اهللا عب  أيبه، عنرب أخ عمنيف الكايف والتهذيب مسنداًففي رواية حريز املروية 

 كنت يف إذا: )عليه السالم( قال ،بدون واسطة )عليه السالم(عبد اهللا   أيبوعن الفقيه مرسال، عن

 فاقطع الصالة ،حية ختافها على نفسك أو غرميا لك عليه مال أو بقأ لك قد صالة الفريضة فرأيت غالماً

  .)٢( لك واقتل احليةاًغرمي أو  ـفقيهال: )١(غرميك أو غالمكـ واتبع الغالم 

 عن الرجل يكون يف : ـكما عن الفقيهـ ) عليه السالم(عبد اهللا   أيب، عنوموثقة مساعة املروية

يقطع صالته : )عليه السالم(هالكه؟ قال  أو متاعه خياف ضيعته أو هصالة الفريضة قائما فينسى كيس

: )عليه السالم(يصيبه منها عنت؟ فقال  أو تذهب أن فيخافعليه دابته  فتفلت :قلت:  قالوحيرز متاعه

صالته  إىلن يقطع صالته ويتحرز ويعودأال بأس ب)٣(.  

  .»صالته  إىلويعودفيتحرز « مجلة )٥( والتهذيب)٤(لكن ليس يف نسخة الكايف

 قال يف )عليه السالم( علياً أن ،)عليه السالم(ه  أبي، عن)عليه السالم(مساعيل، عن جعفر إويف رواية 

: )عليه السالم(يت لتفسد الشيء؟ قال الشاة تدخل الب أو ،النار  إىل حيبو ويرى الصيبيجل يصلر

على صالته ما مل يتكلمفينصرف وليحرز ما يتخوف ويبين )٦(.  

                                                

  .»ختافها«بدالً عن » تتخوفها«:  وفيه٧ حباع يف املصلي تعرض له الس٥٢ ـ الباب ٢٤٢ ص١ ج: كما يف نسخة الفقيه)١(

  يف كيفية الصالة١٥ ـ الباب ٣٣١ ص٢ ج:التهذيب .٥ ح ـ باب املصلي يعرض له شيء من اهلوام٣٦٧ ص٣ ج: الكايف)٢(

  .٢١٧ح

  .٥ ح يف املصلي تعرض له السباع٥٢ ـ الباب ٢٤١ ص١ ج: الفقيه)٣(

  .٣ حمن اهلوام ـ باب املصلي يعرض له شيء ٣٦٧ ص٣ ج: الكايف)٤(

  .٢١٦ ح يف كيفية الصالة١٥ ـ الباب ٣٣٠ ص٢ ج: التهذيب)٥(

  .٢٣١ ح يف كيفية الصالة١٥ ـ الباب ٣٣٣ ص٢ ج: التهذيب)٦(



٤٥٥

 ، علیهًحفظ مال یجب حفظه شرعا أو حفظ نفس محترمة أو  توقف حفظهإذاوقد یجب كما 

  ب الحفظ علیه توقف حفظ مال مستحإذاوقد یستحب كما 

  

عليهم (، عن آبائه )عليه السالم(ه  أبي، عن)عليهما السالم(وعن الدعائم، عن جعفر بن حممد 

 أو النار ليقع فيها  إىلالطفل حيبو فريى ييف الرجل يصل:  قال أنه)صلوات اهللا عليه(، عن علي )السالم

  إىليميش أن ال بأس نهإ :و هذاحن أو  لتفسد شيئا،تيرى الشاة تدخل البي أو السطح ليسقط منه، إىل

ذلك  على صالته وال يقطع  ويبين،القبلة فيدرء عن وجهه ذلكذلك منحرفا وال يصرف وجهه عن 

  .)١( الصالةأقطع الصالة قطعها مث ابتد إالّ له معهاليتهيأ حبيث كان ذلك وإن  ،صالته

حفظ مال  أو  حمترمةحفظ نفس أو  توقف حفظهإذاكما {القطع  }قد جيب{ ـف  على هذا}و{

وجب أ إذا وحفظ النفس قد يكون من التلف، وقد يكون من الضرر، كما }عليهجيب حفظه شرعاً 

  .عدم القطع قطع يد الطفل مثال

 )عليه السالم( مل يقطع صالته حني سقط ابنه الباقر )عليه السالم( السجاد اإلمام أن وما ورد عن

عليه (، وكذلك ما ورد من عدم قطعه )عليه السالم(عدم غرقه  كان يعلم  أنهعلى حممول ،)٢(يف البئر

  .كان ضرر احلرق قليال أو ،)٣( حني احترقت داره)السالم

ال يتضرر قليال  كان إذاكما  } توقف حفظ مال مستحب احلفظ عليهإذاوقد يستحب كما {

  .جواز كليهماهم من االمرين بعد بذهابه، والالزم مالحظة األ

                                                

  . يف ذكر قطع الصالة١٩٠ ص١ ج:دعائم اإلسالم) ١(

  .١٠٠ ص٤٦ج: البحار) ٢(

  .٨٠ ص٤٦ ج: البحار)٣(



٤٥٦

 وقد یجوز كدفع الضرر المالي ، تذكر قبل الركوعإذان واإلقامة ذایان األوكقطعها عند نس

األقسام   إلى وعلى هذا فینقسم،الذي ال یضره تلفه وال یبعد كراهته لدفع ضرر مالي یسیر

.الخمسة

  

ن ذا ملا سبق من استحباب القطع واأل} تذكر قبل الركوعإذاقامة ن واإلذاوكقطعها عند نسيان األ{

  .قامةإن وذاأالصالة اليت هلا   إىل يف ذلك املبحث، بالنسبةقامةواإل

هم، وكذا دفع أمرين حد األأن مل يكن أ ب}وقد جيوز كدفع الضرر املايل الذي ال يضره تلفه{

على هذا {  أنهمنما ذكره املصنف  }وال يبعد كراهته لدفع ضرر مايل يسري و{ القليل يالضرر اجلسد

املدارك وجامع املقاصد وتبعهم  ،يف الذكرى واملسالكتبع فيه الشيهدين  }قسام اخلمسةاأل  إىلفينقسم

  .واملستند وغريهم

ما صالة الطواف أ ،لالنصرافصالة امليت القطع ليس املراد بالفريضة احملرمة  أن الظاهرن إ مث

هي  ألا ،أيضاًيات وصالة القضاء عن امليت داخلة  والفتاوى، وكذلك اآلدلةا داخلة يف األ أفالظاهر

  .صالة اليومية، وكذلك صالة النيابة يف الطواف

ن ناب عن زيد أ ك، ال يبعد جواز القطع،على سبيل االستحباب كانت النيابة عن امليت إذانعم 

 أو كانت واجبة عليه بنذروإن  ،تكون واجبة على امليت أن بدون أو ،واجبة عليهتكون النيابة  أن بدون

  .جارةاح الفقيه جواز القطع يف النيابة عن الغري باإليف مصبحنومها، لكن  أو جارةإ

ما قطع صالة االحتياط، فالظاهر جوازها لعدم العلم أ ، يف الصالة املعادة احتياطاًأيضاًوجيوز القطع 

  أصل عادة إبكوا يومية، ولو قطعها لزم 



٤٥٧

 للعلم ،حنومها أو يف القبلةأو  طراف االحتياط لشبهة يف اللباس،أحد أجيوز قطع  ال  أنهالصالة، كما

  .إحدامهانه حيرم عليه قطع أمجايل باإل

  .الصالة عليه، واهللا العاملأصل  لعدم وجوب الصيب  إىلوجيوز القطع بالنسبة

  



٤٥٨

بأن نذر إتیان    لم تكن منذورة بالخصوصإذا عدم قطع النافلة المنذورة حوطاأل ـ ١ـ مسألة 

 نذر نافلة مخصوصة فال یجوز قطعها إذا وأما ،ء لذلك النذرالوفان اونافلة فشرع في صالة بعن

.قطعا

  

 فيشملها الدليل ،بالنذر صارت فريضة ألا } عدم قطع النافلة املنذورةحوط ـ األ١مسألة ـ {

املنصرف من الفريضة يف النص والفتوى  إذ  جواز القطع،قرباألن إ  لكن فيه،على قطع الفريضةالدال 

  .فىت مصباح الفقيه واملستمسك جبواز القطعأ بالعرض، ولذا الفريضة بالذات ال

الوفاء لذلك ن اوبعنتيان نافلة فشرع يف صالة إن نذر أب{:  وقوله} مل تكن منذورة باخلصوصإذا{

  . مثال للمستثىن منه}النذر

 .تكن مل إذا(: قوله أي مثال للمستثىن، } نذر نافلة خمصوصة فال جيوز قطعها قطعاإذا وأما{: وقوله

ه فإنالنافلة، ن اوصالة يصليها بعن أول متامإ نذر إذا نذر نافلة خمصوصة، كما إذا  أنهووجه االستثناء )خلإ

 إذا مل يكن وقت للمنذورة إذا خمالفة للنذر، ومثله يف عدم جواز القطع ما  أنهال جيوز له قطعها من جهة

 إالّ الشمس  إىلفيهما يف زمان مل يبق نذر صالة ركعتني قبل طلوع الشمس فشرع إذاقطع هذه، كما 

  .تيان ا قبل طلوع الشمس قطعها استلزم احلنث لعدم متكنه من اإلإذاه فإنمقدار ركعتني، 

  .نافلة صارت فريضة أن جلجل خمالفة النذر ال ألأليف املقامني وعلى كل حال فاحلرمة 

 نذر يف مكان إذا كما ،ن بالنذرتيابطال مستلزماً لعدم القدرة على اإلومثل ذلك كلما كان اإل

تيان حاله اإل يال تقتض وأذلك الشرط،  أو بطلها مل يتمكن من ذلك املكانأ إذاشرط خاص، ف أو خاص

  .ا ثانيا ملرض وحنوه

  



٤٥٩

فالظاهر  حدثت نجاسة أو  كان في أثناء الصالة فرأى نجاسة في المسجدإذا ـ ٢ـ مسألة 

 هذا في ،دلیل فوریة اإلزالة قاصر الشمول عن مثل المقام  ألن،عدم جواز قطع الصالة إلزالتها

  ،إشكال في الضیق فال وأما ،سعة الوقت

  

 ومل يكن غريه }حدثت جناسة أو  جناسة يف املسجدىفرأثناء الصالة أ كان يف إذا ـ ٢مسألة ـ {

هم، كما أألا  قدم الصالةومل تكن النجاسة هاتكة  عن الصالة،  الوقت ضيقاً كانفإن، يقوم بالتطهري

وإن بطل الصالة، أزالة وكانت النجاسة هاتكة ومل يكن الوقت ضيقا قدم اإلوإن  الوقت، أدلةيعرف من 

مل وإن مرين، مجع بني األ ألنه  فعل ذلك،زالة يف حالة الصالة بدون املنايف متكن من اإلفإناجتمعا 

 ،عمال للدليلنيإ ألنه ،أيضاًالظاهر لزوم اجلمع  كالغسل الكثري واالحنراف عن القبلة، فباملنايف إالّ يتمكن

اضطراري بالصالة بدون الشرائط  أو مر شرعيأوجب له أيف ضيق الوقت وفيكون حاله حال من كان 

كان يف مكان ال  أو ثناء الصالة،أرض مغصوبة حيث جيب عليه اخلروج يف أ كان يف إذا، كما جزاءواأل

 صورة ي مل يكن الفعل الكثري مما ميحإذاراج له بالقهر مثال، هذا خإ  أو،يقدر على البقاء فيه ملرض وحنوه

  .خرحدمها على اآلأ وال دليل على تقدم ،مر بينهمااأللدوران ال فالتخيري إصال، وأالصالة 

زالة دليل فورية اإل ألن زالتها،عدم جواز قطع الصالة إلفالظاهر {: ومنه يعرف وجه النظر يف قوله

زالة فيها اإل أن ، الزالةالفورية نفس دليل اإلدليل  إىل أن ضافةهذا باإل }ثل املقامقاصر الشمول عن م

العرف يفهم من  ألن كذا ذكره السيد احلكيم، لكن فيه تأمل،رى،  أخمصلحة والفورية فيها مصلحة

  . واحداًكان الدليل الدال على ذلك دليالًوإن  ،بني املصلحتنيمثال املقام التفكيك أ أدلة

  متام الصالة إيف وجوب  }إشكالق فال ي يف الضوأماا يف سعة الوقت، هذ{



٤٦٠

اإلزالة فاتت القدرة علیها فالظاهر   إلى وكان بحیث لو ال المبادرةًنعم لو كان الوقت موسعا

  . وجوب القطع

  

  . فيهشكال وقد عرفت اإل،كذا عند املصنف

فاتت القدرة عليها فالظاهر زالة اإل  إىلنعم لو كان الوقت موسعاً وكان حبيث لو ال املبادرة{

مهية يف أدنيوي له  أو مر ديينأتقطع لكل ا  أالفريضة منلة حرمة قطع أملا سبق يف مس }وجوب القطع

  .نظر الشارع

  



٤٦١

فالظاهر وجوبه في سعة الوقت ال  ، توقف أداء الدین المطالب به على قطعهاإذا ـ ٣ـ مسألة 

. اإلقدام على األداء متشاغال بالصالة ویحتمل في الضیق وجوب،في الضیق

  

 } سعة الوقتيف فالظاهر وجوبه ،داء الدين املطالب به على قطعهاأ توقف إذا ـ ٣مسألة ـ {

  .مهية بل الصالة مهمة جداًحراز األإلعدم  }ال يف الضيق{ ،ضيقههم لأالدين ألن 

االشتغال حمو  مل يستلزم اإذ }داء متشاغال بالصالةقدام على األوحيتمل يف الضيق وجوب اإل{

  . الصورة

  .نه مجع بني احلقنيما املستثىن منه فألأ

فيه  إذ داء، والظاهر تقدمي األ،همأيهما أ أن نه مع احملو فال صالة، فالالزم مالحظة املستثىن فألوأما

 احلالة حق الناس املقدم على حق اهللا تعاىل، لكن ال يبعد وجوب االشتغال باملقدور من الصالة يف هذه

  .لة السابقةأ وكذا يف املس، كما يف صالة الغريق،جزائها ال تترك حبالأالصالة ولو ببعض  ألن ،أيضاً

  



٤٦٢

كان آثما في ٕوان فالظاهر الصحة   تركه واشتغل بهاإذافي موارد وجوب القطع  ـ ٤ـ مسألة 

  .ترك الواجب

. هفي صورة توقف دفع الضرر الواجب علی  اإلعادة خصوصاحوطلكن األ

  

تاره غري خا  كما}واشتغل ا فالظاهر الصحةتركه  إذا ـ يف موارد وجوب القطع ٤مسألة ـ {

من مث وال منافاة بني اإل }كان آمثاً يف ترك الواجبوإن  {مر بالشيء ال ينهى عن ضدهاأل ألن واحد،

  .لة الضدأرى، كما حقق يف مس أخطاعة من جهةواإلجهة، 

 املفسد للعبادة، وفيه ما يوغريمها البطالن للنهواملسالك  الذكرى  بل عن}عادة اإلحوطلكن األ{

متام مر باإليف صحيح حريز الذي ال جيامعه األمر بالقطع عرفت، وما استدل به يف اجلواهر للبطالن باأل

 ال  أنهزالة معاإل ترك إذاال لزم بطالن الصالة إ و،البطالنمر اخلارج ال يوجب مر باألاأل إذ غري تام،

  .قول بهي

يف العبادة يوجب النهي  أن متام حىت يكون من بابليس يا عن اإلمر بالقطع األ إن: لواحلاص

  .الفساد

فيه  أن من جهة لعل اخلصوصية }يف صورة توقف دفع الضرر الواجب عليهخصوصاً {: ما قولهأ

بالصالة  اشتغل إذاا كم كان واجباً القطع حلق اهللا فقط، إذا، خبالف ما اإلنسان حق اهللا وحق ،حقني

  . فتأمل،ضرار حبق واحد فقط يف ترك القطع هنا اإلفإنومل يزل النجاسة، 

  



٤٦٣

السالم علیك  :الوجوب أو یقول حین إرادة القطع في موضع الرخصة أن یستحب ـ ٥ـ مسألة 

.  النبي ورحمة هللا وبركاتهأیها

  

السالم  :الوجوب أو خصةالقطع يف موضع الررادة إيقول حني  أن  ـ يستحب٥مسألة ـ {

راد أ إذا  أنهوغريه منعلى ذلك، وما ذكره الذكرى جد دليال أ مل } النيب ورمحة اهللا وبركاتهأيهاعليك 

 الصالة التامة أن ظاهر الروايةن إ : يرد عليه،)١(حتليلها التسليملعموم جود التحليل بالتسليم القطع فاأل

فال مقالة الشهيد  فال ربط للرواية مبا حنن فيه، هذا ولو سلم ،سلمال بطراد اإلأ إذا  أنهرها التسليم، الخآ

السالم عليكم، ولعل  أو تيان بالسالم علينابل على اإل ،كما ذكره املصنف» السالم عليك«تدل على 

  . واهللا سبحانه العامل،املصنف وجد دليال على ذلك مل نظفر به

مل وإن بعد القطع، عادها أوجب بطالا أثناء الصالة مما أيف  فعل شيئاً إذا  أنه عن البيانين غنهإ مث

. )٢(ما مل يتكلم على صالته ويبين :يف موثقة مساعةمتها، وقد تقدم أ وأتىبىن على ما يوجب بطالا 

  .أيضاًخر داللة عليه ويف بعض الروايات األ

                                                

  .١٠اإلحرام حة اب تكبري أبو من١ ـ الباب ٧١٥ ص٤ ج: الوسائل)١(

  .٣ حاب قواطع الصالة أبو من٢١ ـ الباب ١٢٧٢ ص٤ ج: الوسائل)٢(

  .)دام ظله (ىل هنا انتهى اجلزء الرابع من كتاب الصالة حسب جتزأة املؤلفإ



٤٦٤



٤٦٥
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  ٢٤٤........سم المبارك كتابة االثرإ ـ كتابة الصالة على النبي ٥مسألة 

  ٢٤٥........................عتبار الذكر اللساني دون القلبيا ـ ٦مسألة 

  ٢٤٦.................................... ـ ذكر األنبیاء واألئمة٧مسألة 

  

  فصل

  في مبطالت الصالة

  ٤١٥ ـ ٢٤٩

  ٢٤٩..........................................الحدث: مبطالت الصالة

  ٢٥٥.........................................التكفیر: مبطالت الصالة

  ٢٦٣........................لتفات بتمام البدنالتعمد ا: مبطالت الصالة

  ٢٧٧.....................................تعمد الكالم: مبطالت الصالة

  ٢٨٢..................... ـ التكلم بحرفین وحصول إشباع حركة١مسألة 



٤٦٩

  ٢٨٣........................... ـ التكلم بحرفین من غیر تركیب٢مسألة 

  ٢٨٤............................ ـ التكلم بحرف واحد غیر مفهم٣مسألة 

ّ ـ مد حرف المد واللین ٤مسألة    ٢٨٥................. من المتعارفأكثرّ

  ٢٨٦....................بالتفظ بحروف المعاني ـ عدم البطالن ٥مسألة 

  ٢٨٧... ـ أصوات التنحنح، والنفخ، وحكایة أسماء هذه األصوات٦مسألة 

  ٢٩٠.....من غیر ذكر متعلق أو  ـ التلفظ باآلهات ضمن دعاء٧مسألة 

  ٢٩٢............................. ـ أقسام التكلم المبطل للصالة٨مسألة 

  ٢٩٥........... ـ الذكر والدعاء والقرآن في جمیع أحوال الصالة٩مسألة 

  ٣٠٠...........................ذكر والدعاء غیر العربیین ـ ال١٠مسألة 

  ٣٠١.........................عتبار قصد القرآنیة في القرآنا ـ ١١مسألة 

  ٣٠٢......................................... ـ ضمائم الذكر١٢مسألة 

  ٣٠٤.............................. ـ الدعاء مع مخاطبة الغیر١٣مسألة 

  ٣٠٥...........................القراءة عمدا أو  ـ تكرار الذكر١٤مسألة 

  ٣٠٦.......................... ـ صور ابتداء المصلي بالتحیة١٥مسألة 

  ٣٠٩..........................لصالة ـ رد سالم التحیة أثناء ا١٦مسألة 

  ٣١٢......یكون الرد ـ أثناء الصالة ـ بمثل ما سلم أن  ـ وجوب١٧مسألة 

  ٣١٧.......}علیكم السالم{ ـ جواب المصلي لو قال له المسلم ١٨مسألة 

  ٣٢٣................. ـ جواب المصلي لو سلم علیه بالملحون١٩مسألة 

  ٣٢٤....................... ـ رد السالم بالنسبة للمرأة المصلیة٢٠مسألة 

  ٣٢٧.....................نهم المصلي ـ السالم على جماعة م٢١مسألة 

  ٣٢٩........................... ـ لو قیل له سالم بدون علیكم٢٢مسألة 

  ٣٣٠................................... ـ السالم مرات عدیدة٢٣مسألة 

  ٣٣٣.... ّ ـ لو كان المصلي بین جماعة وسلم علیهم وشك المصلي بقصده بالسالم أم ال٢٤مسألة 

  ٣٣٤............................ ـ وجوب جواب السالم فوري٢٥مسألة 

  ٣٣٦...............................ّسماع رد السالمإ ـ وجوب ٢٦مسألة 



٤٧٠

  ٣٤٠............................... ـ التحیة بغیر لفظ السالم٢٧مسألة 

  ٣٤٤....................... ـ مع شك المصلي بصیغة السالم٢٨مسألة 

  ٣٤٥.............................. ـ كره السالم على المصلي٢٩مسألة 

  ٣٤٦....بتداء به مستحب كفائي ـ رد السالم واجب كفائي، واال٣٠مسألة 

  ٣٥٠................ ـ سالم األجنبي على األجنبیة، وبالعكس٣١مسألة 

  ٣٥٢......كافر، وجواب سالم الذميبتداء بالسالم على ال ـ اال٣٢مسألة 

  ٣٥٨...........................یبدأ بالسالم أن  ـ من یستحب٣٣مسألة 

  ٣٦٠............................ ـ السالم المشكوك المخاطب٣٤مسألة 

  ٣٦١.......... ـ عدم وجوب الرد مع عدم العلم بالمراد بالسالم٣٥مسألة 

  ٣٦٢................................. ـ تقارن سالم شخصین٣٦مسألة 

  ٣٦٣...................... التعزیة والواعظئ ـ جواب سالم قار٣٧مسألة 

  ٣٦٤...............................باب الرد باألحسنستحا ـ ٣٨مسألة 

  ٣٦٩.......... ـ ما یستحب للعاطس، ولمن سمع عطسة الغیر٣٩مسألة 

  ٣٧٦....................................تعمد القهقهة: مبطالت الصالة

  ٣٨٠.....................................تعمد البكاء: مبطالت الصالة

  ٣٨٦....................الفعل الماحي لصورة الصالة: مبطالت الصالة

  ٣٩٥..................................األكل والشرب: مبطالت الصالة

  ٤٠٢.................................تعمد قول آمین: مبطالت الصالة

  ٤٠٨ .... نقصانه عمدا وسهوا أو شك في ركعات مخصوصة، زیادة جزء: الةمبطالت الص

  ٤٠٩........... ـ الشك بعد السالم بالحدث أثناء الصالة أم ال٤٠مسألة 

  ٤١٠ ..... إتمامها بعد أو  ـ مع العلم بالنوم والشك بالنوم أثناء الصالة٤١مسألة 

  ٤١٢.............. ـ مشاهدة النجاسة في المسجد أثناء الصالة٤٢مسألة 

  ٤١٤...........في حال الصالةع  ـ البكاء على سید الشهداء ٤٣لة مسأ

  ٤١٥.................. ـ الشك في بقاء صورة الصالة ومحوها٤٤مسألة 



٤٧١

  فصل

  في المكروهات في الصالة

  ٤٤٧ ـ ٤١٧

  ٤٣٧.............................جتناب موانع قبول الصالةا ـ ١مسألة 

  ٤٤٠........................... ـ األفعال التي ال تبطل الصالة٢مسألة 

  

  فصل

  تیاراخا ال یجوز قطع صالة الفریضة

  ٤٦٣ ـ ٤٤٩

  ٤٥٨..................................... ـ قطع النافلة المنذورة١مسألة 

  ٤٥٩................. ـ قطع الصالة إلزالة النجاسة عن المسجد٢مسألة 

  ٤٦١.....................داء دینأ ـ لو كان قطع الصالة سببه ٣مسألة 

  ٤٦٢...................... ـ عدم قطع الصالة في موارد وجوبه٤مسألة 

  ٤٦٣........................ ـ ما یستحب قوله حین إرادة القطع٥مسألة 

  

  




