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  مت التصحيح، : مالحظة

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

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفقه 

   والعشرونرابعالاجلزء 



٢



٣

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  حممد احلسيين الشريازيالسيد 

  دام ظله

  

  

  

  الصالةكتاب 

  لثامنااجلزء 

  

  

  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

  

  

  

  صالةالكتاب 

  ثامنالاجلزء 



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

  .قيام يوم الدين  إىلالطيبني الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

كان اآلخر إن و،  آخر اختياراًإمام إمام إىل عدم نقل نيته من حوط واألقوىاأل ـ ١٤ـ مسألة 

  ته ما مينعه من إمتام صالمام نعم لو عرض لإل،أرجح وأ أفضل

  

ما ك } آخر اختياراًإمام إمام إىل عدم نقل نيته من حوطاألو قوىاأل ـ ١٤ ـ مسألة{

 }أرجح أو أفضلخر ان اآلكوإن {النهاية من اجلواز  ورةك ملا عن التذهو املشهور، خالفاً

  .أفضل إليهان املنتقل ك إذاحتمل اجلواز ا أنه  منىركخالفا ملا عن الذ

ال دليل يف البني  و،ك عدم جواز ذلاألصلة توقيفية فاجلماع إن :املشهور على يدلو

ة من ما ال يصح نقل النيك فاالنتقال ال يصح ، من هذه اجلهةإطالقال  و،زاجلوا على دلي

  إىلواملأموم نيته ، املأمومية إىل نيتهمامينقل اإلن أ وكما ال يصح ،املأمومية  إىلاالنفراد

  .ةماماإل

ة يف تيبالروايات اآل و،ةحدابأن الصالة حقيقة و و،طالق باجلواز باإلاستدل للقائل

  .حنوه وماممسألة موت اإل

اهللا خيتار إن  :)عليه السالم(املناط يف قوله ب ،فضلاأل  إىلاستدل للقائل بالعدولو

   .)١(إليهاحبهما 

ة ال حداوحقيقة ون الصالة ك و ـما عرفتك ـ إطالقال  إذ ،ى خيفل ما الكيف الو

 ،ال قطع ومع القطع باملناط الإاملقام   إىل عنهاىالروايات ال يتعد و،حكاميالزم وحدة األ

  إىلالنقض بالعدول من االنفراد  إىل مضافاً، غري مقطوع بهحبهماأاهللا خيتار إن  مناطو

بقدر ثواب  يعطى أنه  ملا ورد من،أفضلة ماماإل ألن ةامماإل  إىلاجلماعة أو من املأمومية

  .املأمومني مجيعهم

   رفع اليد عن إذاذا ك و بل}متام صالتهإ ما مينعه من مامنعم لو عرض لإل{

                                                

  .١٠ من أبواب صالة اجلماعة ح٥٤ الباب ٤٥٧ ص٥ ج: الوسائل)١(



٨

بل ولو لتذكر حدث سابق جاز ، وت أو جنون أو إغماء أو صدور حدثمن م

  ،ٕ آخر واتمام الصالة معهإمامللمأمومین تقدیم 

  

من موت {ما أشبه  و مثل احليلولة،ء آخر مينع من االقتداءي أو عرض ش،تياراًصالته اخ

 إمام جاز للمأمومني تقدمي ، سابقر حدثكلو لتذ و بل،غماء أو صدور حدثإأو جنون أو 

يف املسألة  ـ لمامك متواتراً يف اًإمجاع بل ،ال خالف وإشكال بال }متام الصالة معهإ وآخر

 بل عن ،ال خالف وإشكالاالنفراد بال  و آخرإماممأموم االقتداء بفيجوز لل ـ يف اجلملة

رها كرناها أو مل نذك ذر يف الروايات من الصور اليتكما مل يذ و، عليهمجاعرة اإلكالتذ

  :للعلة يف بعض الروايات و، لوحدة املناط عرفاًكذل و،ركوم مبا ذكحم

 إالّ ال صالة هلم :)يه السالمعل( من قوله ،ثأحد إماممثل صحيح ابن جعفر الوارد يف 

  )١(.إمامب

  :م متواتر الرواياتكاحل على  فيدل،انكيف كو

 م ى فصل قوماًسئل عن رجل أمأنه ) عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،صحيحة احلليبك

 يطرحون امليت خلفهم وعةكتدون بالرعي ومون رجال آخرديق : قال؟عة مث ماتكر

  )٢(.يغتسل من مسهو

سئل  أنه  لنا عن العامليرو أنه :إليهتب ك ،)عليه السالم(احلجة   إىليتبة احلمرياكمو

  يف يعمل كحدثت عليه حادثة  و م بعض صالمى قوم صلإمامعن 

                                                

  . ١ ح صالة اجلماعةأبواب من ٧٢الباب  ٤٧٤ ص٥ ج: الوسائل)١(

  . ١ حصالة اجلماعة أبواب من ٤٣الباب  ٤٤٠ ص٥ ج: الوسائل)٢(



٩

 يغتسل من مسه ويتم صالم ويتقدم بعضهم ويؤخر :)عليه السالم( فقال ؟من خلفه

 مل حتدث حادثة تقطع الصالة متم صالته مع إذا و،غسل اليد إالّ من حناه على ليس :التوقيع

  )١(.القوم

 سألته عن : قال)عليه السالم(ه ، عن أبي)عليه السالم ( عن جعفر، طلحة بن زيدخربو

عة كعتني فقدم رجال ممن قد فاته ركعة أو رك رىرعاف بعد ما صل  فأصابهأم قوماًرجل 

  )٢(.يقوم هو فيتم صالته وميتم م الصالة مث يقدم رجال فيسلم : قال ؟عتانكأور

 عرض إذام مبا كنه ال خيتص احلأ و،ظاهر هذه الرواية االستنابة يف خصوص التسليمو

ته هلم فيما إمام عرض له عارض عن إذام جار فيما ك بل احل،صل الصالةأ ما مينع عن ماملإل

  . من صالميبق

هو  و يقدم يف الصالةإماممن ان كما  :)عليه السالم( قال أمري املومنني ،عن الصدوقو

 لينصرفمث نفه أ على  يف بطنه فليجعل ثوبهىذأرعافاً أو ث حدثاً أو أحدجنب ناسياً أو 

ان جنبا كوإن  ،ليتم ما سبقه به من الصالة وأانه مث ليتوضكليأخذ بيد رجل فليصل مو

  )٣(.لهاكليصل الصالة  وفليغتسل

 ال :ان يقولك )عليه السالم(علياً إن  :)معليه السال(عبد اهللا  أيب  عن،رواية حفصو

   فليأخذ بيد رجل من ىذأ فمن وجد ،ال الدمويء ال الق ويقطع الصالة الرعاف

                                                

  .٤٨٢ ص:اجج االحت)١(

  . ٥ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٠الباب  ٤٣٨ ص٥ ج: الوسائل)٢(

  .١٠٢ ح يف صالة اجلماعة٥٦الباب  ٢٦١ ص١ ج: الفقيه)٣(



١٠

  )١(.اًإمامان ك إذا يعينالقوم من الصف فليقدمه 

ث أحد إمام عن ،)عليه السالم(ه  عن أخي،)عليه السالم(جعفر علي بن  صحيحةو

 فليتقدم إمامب إالّ ال صالة هلم :)عليه السالم( قال ؟ال القوم ما ح،اًأحدمل يقدم  وفانصرف

  )٢(.قد متت صالم و، منهايبعضهم فليتم م ما بق

ال  و، املسافريال يؤم احلضر : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،موثقة البقباقو

 أخذ عتني سلّم مثكر أمت الإذا فأم قوماً حاضرين فكء من ذلي بشي ابتلإذا ف،ياملسافر احلضر

  )٣(.بيد بعضهم فقدمه فأمهم

غري  على  يف رجل أم قوماً،)عليه السالم( عن الصادق ،صحيحة مجيل بن دراجو

ره كّيذ :)عليه السالم( قال ؟ قبلهمام اإلىمل يدر املقدم ما صل وقدم رجال ووضوء فانصرف

  )٤(.من خلفه

 نكنه مل ي أرك أم قوماً فذإمام عن )المعليه الس( سألت أبا عبد اهللا :خرب زرارة قالو

: ما صلى القوم؟ قال يمل يعلم الذ وقدمه ودخلهأ وخذ بيد رجلأ ووضوء فانصرفعلى 

م ييصل  ان قبلهكالقوم به وبىن على صالة الذي خطأ سبح أفإن.)كغري ذل  إىل)٥.   

   رعافصابته الإ وحدثه و،مامموت اإلعلى  إالّ مل تشتملوإن  هذه الرواياتو

                                                

  .٨ ح قواطع الصالةأبواب من ٢الباب  ١٢٤٥ ص٤ ج: الوسائل)١(

  . ١ ح صالة اجلماعةأبواب من ٧٢الباب  ٤٧٤ ص٥ ج: الوسائل)٢(

  .٦ ح صالة اجلماعةأبواب من ١٨الباب  ٤٠٣ ص٥ ج: الوسائل)٣(

  .٢ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٠الباب  ٤٣٧ ص٥ ج: الوسائل)٤(

  .٤ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٠الباب  ٤٣٨ ص٥ ج: الوسائل)٥(
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 كما لو صار فرضه ،ً ذلك لو عرض له ما یمنعه من إتمامها مختاراقوىبل األ

 لما یأتي من عدم جواز ائتمام القائم ،الجلوس حیث ال یجوز البقاء على االقتداء به

  .بالقاعد

  

 على تدل الداخلية وةالقرائن اخلارجين أ إالّ ،ه مسافراًونك و،دخوله يف الصالة حمدثاًو

 الذكرى بل عن ،ما عممه الفقهاءك ،صالةل عن امامل موجب النفصال اإلكم لكتعميم احل

  .مكم يف مطلق احلكجريان احلعلى  مجاعاإل

ما لو صار كمتامها خمتاراً إ لو عرض له ما مينعه من كذل قوىاألبل { :فنلذا قال املصو

 ايتمام القائم  من عدم جوازاالقتداء به ملا يأيت على فرضه اجللوس حيث ال جيوز البقاء

  .كغري ذل  إىلالتمدد مام إىلانوا مجاعة جالسني فاضطر اإلك إذاذا ك و}بالقاعد

ن أو بعضهم أو خيلف هو مو أو املأموماميستخلف اإلن أ ال فرق بني أنه  خيفىالو

ن أ ال فرق بني و،آخرها ووسطها وول الصالةأما ال فرق بني ك ،املناط وطالقبنفسه لإل

اً إمامخيتار ن أ حينئذ فلمن ال يراه عادالً و،كذلكراه بعضهم  أو ي،مني عادالل املأموكيراه 

ون املستخلف كين أ ال فرق بني و،ثركأني أو إمام األمرول أخيتاروا من  إن  بل هلم،آخر

  .ما دل عليه بعض النصوص السابقةك ، عن الصالة بأن يدخل يف الصالةجنبياًأ أو مأموماً

ن أ  أو،ا هلذه اجلماعةإمام آخر فيقدم مام إلون مأموماًكي نأ عليه فالظاهر صحةو

  . به هؤالءي فيقتدىخرأاً جلماعة إمامون كي

  . حدث فيستخلف الثاينمامدث لإلحيئمة بأن  األيال بأس بتراعو

 اًإمامون كيتقدم مأموم آخر لي و،ون مأموماً ثانياًكيتأخر املستخلف لين أ نعم ال يصح

   كذل و،شرع يف الصالة من جديد وعد زوال عذره بمام جاء اإلإذاحىت 
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  . اختياراًإمام إمام إىلصالة عدم العدول من أل

 إذا أما ،المكان صالته معهم فال كفإن اً هلم، إمام يف الصالة  دخل أجنيبإذانه إ مث

 عةك بالر رأساً بل يأيتك ال يدخل يف ذلفإنه ،وع أو السجود أو التشهد مثالكانوا يف الرك

 إماماملقدار من الوقوف بال  ال يضرهم هذا وموضع املأمومني فيلتحقون به  إىليصل حىت

ن ك متإذا ف،جنيب أرادوا الدخول مع األإذا ماماإليء ما ال يضرهم االنتظار ك ،مربوط م

 مث الدخول معهم ،هم السابق من رفع عذره حبيث ال يوجب فوات املواالة يف صالمإمام

  .دلةطالق األ جاز إل،بصالة جديدة له

عادة القراءة من إ فال يلزم يان مأموماً معهم قرأ ما بقك اجلديد لو ماماإل إن الظاهرو

ن أ  فليس له،بفاحتة الكتاب إالّ ال صالة إذ أول احلمد،يقرأ من فإنه جنبياً أان ك إذا أما ،أوله

  فالظاهر، آخرإمامخر أو ب آإمام التحقوا مبأموم إذا أما ،السابق مامموضع قطع اإليقرأ من 

ان قطع ك أو ،همإمامهم يوافق قطع إمامان قطع ك إذاه إماماملأموم يقرأ موضع قطع إن 

قطع  و» يوم الدينكمال«هم من إمامان قطع كفإن ال إ و،همإمامه بعد موضع قطع إمام

انت كال إو ،هإماميقرأ من قطع ن أ  اجلديدماماإل على  لزم،مثالً» الرمحن الرحيم«ه من إمام

  .محده ناقصة

املة كون احلمد كتن أ املأمومني يف و اجلديدماممراعاة اإل فالالزم ،انكيف كو

موضع متأخر من موضع قطع   إىلان قرأك وان له مجاعةك آخر إمام اقتدوا بإذا و،ليهماكل

  بعض احلمدمامعادة اإلإ  إىل فال حاجة،نه يتحمل عنهم أل،ماممتام اإلإ هلم ىفكهم إمام

  ون كين أ ال فرق بني و،املةكون محد املأمومني كلت



١٣

 انوا يصلون هم الظهركن أك ،ىخرأ م نفس صالم أو صالة ي اجلديد يصلماماإل

  .كغري ذل  إىل، هو العصرييصلو

ان املتبع كهم استخالف غريه  أرادوا وإمام السابق استخالف مامأراد اإلإذا  أنه ماك

يف املقام  و،رادمإ استخلفه خبالف ي الذمام فال شأن لإل،يتهمنه تابع لن أل،من استخلفوه

  . منها ذا املقداريتفكثرية نكمسائل 

  



١٤

  . االئتمام في األثناء إلىال یجوز للمنفرد العدول ـ ١٥ـ مسألة 

  

مل  والعبادة توقيفية ألن }ثناءال جيوز للمنفرد العدول االيتمام يف األ ـ ١٥ ـ مسألة{

  .ما تقدمك ، دليلكذلجواز  على يدل

ل ك و،اً أو مأموماًإمام ، أو مجاعةىما فرادإنه  أل،صور مسألة العدول ستة إن  خيفىالو

  .خريناآل  إىليعدل

  



١٥

 في جمیع  ـًولو اختیاراـ  االنفراد  إلىیجوز العدول من االئتمام ـ ١٦ـ مسألة 

  ، قوىأحوال الصالة على األ

  

يف مجيع  ـ لو اختياراً و ـاالنفراد  إىليتمامجيوز العدول من اال ـ ١٦ ـ مسألة{

املعروف من  أنه احلدائق وك بل عن املدار،ما هو املشهورك }قوىاأل على أحوال الصالة

املنتهى  وعن اخلالف و،من املبسوط إالّ  اخلالف فيهي وعن الرياض نف،صحابالم األك

 كصحاب املدارأم كيف احلل كاستش و، عليهمجاعرشاد اجلعفرية اإلإ والنهاية ورةكالتذو

عن  و ـ عنهميكما ح على  ـحاملنع املصابي  إىلمال و،احلدائق والذخرية و عشريةثيناالو

  .التسليم مام إىل تعمد سبق اإلإذام بالبطالن كات السيد احلناصري

  يف املستحب جواز رفع اليد عنهاألصل ىمقتضفإن  ،صلهو املشهور لأل قوىاألن كل

 أو يف ، مثل قراءة القرآن،ان املستحب مستقالك فيه سواء ،روعباً بالشعدم صريورته واجو

  .صالة اجلماعة يف اليومية أو يف االستسقاءمثل  ،ضمن واجب أو مستحب

ن أ  إىلضافة هذا باإل،ال يصلح خالف املتلقاة و،العبادة متلقاة من الشارع إن :ال يقال

  إىلمثل العدول من النافلةفإنه  ،األصل فالعدول عنها خالف ،اجلماعة من مقومات الصالة

  .الفريضة

ست  ألي، بقاء االستمراركال يوجب ذلن ك ل،العبادة متلقاةن أ  يفك ال ش:نه يقالأل

ون اجلماعة مقومة فهو أول ك أما ، االستمرار فيهاي ال يوجب التلقكمع ذل والنافلة متلقاة

يد كات املوجبة لتأا من قبيل اخلصوصيأ غريه وداينه اهلمره الفقيكما ذك بل الظاهر ،المكلا

خالل ا ال يوجب  فرفع اليد عنها أو اإل،حنوه ويقاع الصالة يف املسجدإكاملطلوبية للفرد 

  ال يالزم  و،صل الصالةأخلال يف 



١٦

 خالف األصل إذ ،ىاجلماعة من الفراد  إىلجواز رفع اليد عن اجلماعة جواز االنتقال

  . جوازهاألصلفإن  ، خبالف االنتقال من اجلماعةاإليه ىالعدول عن الفراد

  أما يف مثل اجلمعة، يف اجلماعة املستحبةيمنا هإجواز رفع اليد ن أ رنا يظهركمما ذو

من املستفاد  إذ ،العدول يوجب البطالن و،كفال جيوز ذل ـ يف حال الوجوب ـ العيدينو

  .مقومة للصالتني ون اجلماعةك ىالفتو والنص

قد  إذ ،حنثأنه  إالّ ، بالصالةكحنوها مل يضر ذل وومية املنذورة الينعم لو عدل يف

 درافخترج سائر األ حىت م الشارعكالنذر ال يوجب تقييد حن أ رراًكعرفت يف هذا الشرح م

 اليومية يف املسجد أو مع اجلماعة فلم يصلها ييصلن أ  نذرإذا ف،للمطلق أو العام عن الفردية

  .حنث مبخالفة النذروإن   صحت صالته،و يف الدار أى بل صالها فراد،كذلك

 ره اجلواهرك ذيصل الذ لألك يف رد املستمسشكال يظهر اإلاألصلمما تقدم من بيان و

عدم  و،ليفاك جواز االنفراد تيمنا يقتضإ األصل :حيث قال، جواز العدول على استدالال

م املنفرد ك عليه حي حبيث جير صريورته منفرداًمبعىن ،استحقاق العقاب عليه ال جوازه وضعاً

 لو حصل كعمال قواعد الشإوجوب  و،املأموم على  لو قيل جبوازها، املتابعةكمن جواز تر

  .ى انته،)١( املنفردأحكام من كغري ذل و، انفرد عنهي الذماماإل  إىلال يرجع و،له

                                                

  .١٩٢ ص٧ ج:ك املستمس)١(



١٧

ما يف يده بعد  و،ى رفع اليد عنه انتفإذا ف،اجلماعة من األعمال القصدية إن ذ يرد عليهإ

  . املنفرد عليهأحكامنية اجلماعة مشمول ملطلقات االنفراد املوجب لترتب  لغاءإ

 ـ ور مجلة من الشواهد مما يصح جعل بعضها دليال أيضاًك املذاألصليؤيد نه إ مث

بطائفة يوم صلى نه إ  حيث،)آله وعليهصلى اهللا ( مثل فعل النيب ـ حسب الفهم العريف

 مامورد من جواز مفارقة اإل ما و،أمتت منفردة و مث خرجت من صالته،عةكذات الرقاع ر

ظهور أدلة مشروعية  و،مامخبار املستفيضة اوزة للتسليم قبل اإلاأل و،طالة التشهدإعند 

 ذا له من الثوابك ماممع اإلعة كالرن أ  مثل ما ورد،استدامة واجلماعة يف استحباا ابتداًء

اجلماعة قابلة ن أ  على مما يدل،عاتك يف بعض الرمامتحاق باإلاالل على ما دل و،جراألو

   .كغري ذل  إىل،للتبعيض

 ،االنفراد مطلقا  إىل منع عن العدوليالم املانع الذك يف شكالمما تقدم يظهر وجه اإلو

 المه يف املبسوط ال يدلكن أ بحدااية غري وكان ناقش يف احلكوإن  عن املبسوط يكاحملك

 أو ،جواز العدول على مجاع يف اخلالف اإلىالشيخ بنفسه ادعن أ  إىلضافة باإل،املنععلى 

التسليم  مام إىلتعمد سبق اإلن أ ركذنه إ السيد يف الناصريات حيثكمنعه يف اجلملة 

البطالن  على ما تقدم من عدم مساعدة الدليل  إىلضافةباإل فإنه ،موجب لبطالن الصالة

 خالف كالسيد بذلفتوى لذا قالوا بأن  و،سبق بالتسليمخالف النصوص الواردة يف مسألة ال

   إن ركحيث ذ ،يمكالم السيد احلك يف شكالما يظهر وجه اإلك ،فتوىال والنص



١٨

  لضرورةّ إال  عدم العدولحوطكان ذلك من نیته في أول الصالة لكن األٕوان 

  

 اجلوازن أ قد عرفت إذ ،مجاعم مظنة اإلكاحلن أ املنع عن العدول ال بأس به لو ال

، املخالف لالدلةللحكم  ال تنفع مستنداً مجاعمظنة اإلن أ  إىلضافة باإل،القاعدةمقتضى 

  .حسب نظره

ال يف كشأ حيث ،اجلمال ويالم السيدين الربوجردك يف شكالذا يظهر وجه اإلكو

   )١(. يف غري موارد الضرورةشكالسألة يف غاية اإلامل إن :ول منهما بل قال األ،العدول

 خالفاً ،دلةبعض األ واألصل ملا عرفت من } من نيته يف أول الصالةكان ذلك وإن{

 األصل و، يف صحة انعقاد اجلماعة حينئذكنه للشأك و،كل يف ذلكللسيد الوالد فقد يستش

ن أو ،الفرادى و يف االنعقاد بعد وحدة حقيقة اجلماعةكوجه للش النه إ فيه و،عدم االنعقاد

  .ما تقدمك ،د املطلوبيةكوجبة لتأاجلماعة من اخلصوصيات امل

 جيوز العدول يف حال الضرورة بال فإنه }لضرورة الإ عدم العدول حوطن األكل{

 يف اخلروج يفكهو ي و، عليهمجاعاحلدائق اإل والذخرية وكاملدار وى بل عن املنته،إشكال

  . القاعدة عدم العدولىلو قيل بأن مقتض ،وليةعن القاعدة األ

منا إالضرورة  إذ  فليس بتام،الضرورات تبيح احملظورات بدليل كلذلأما االستدالل 

   فهو مثل االضطرار الّإ وآخر الوقت  إىلانت ممتدةك إذاتبيح 

                                                

  .٦القسم  ٥٩ص:  الربوجرديق تعلي)١(



١٩

  . في الصورة الثانیةًولو دنیویة خصوصا

  

صحة  على  الكجواز ذل على الضرورة تدل إذ ،حنوه واحلدث  إىل،ثناء الصالةأيف 

  . ـ جواز العدولعدم على بناًء ـ الصالة

شبه أمن عسر أو حرج أو ما ليف ك الرافعة للتي ه،مرادهم بالضرورة إن مث الظاهر

املراد بالعذر  إن  ـالمهك يحمكيف  ـ لعل هذا هو مراد شارح املفاتيح حيث قال و،كذل

ال فهو خالف منصرف إ و، ورد يف الشرع جواز املفارقة فيهاهنا خصوص املواضع اليت

   .لمامك

خصوصاً يف الصورة {دلة استثناء الضرورة أ فتشملها ،ا ضرورة أيضاً أل}لو دنيويةو{

 ال استحبايباالحتياط  إن حيث و،األمر ان من نيته العدول من أولك ما لو ي أ}الثانية

 يينون أ  الاألمر االحتياط عدم االيتمام من أول ىاملصنف بأن مقتض على لكتشسي

   .ام يف بعض الصالةمااليت

  



٢٠

 قبل الدخول في الركوع ال یجب مام نوى االنفراد بعد قراءة اإلإذا ـ ١٧ـ مسألة 

  ،بل لو كان في أثناء القراءة یكفیه بعد نیة االنفراد قراءة ما بقي منها، علیه القراءة

  

وع ال جيب كل الدخول يف الرب قمام االنفراد بعد قراءة اإلى نوإذا ـ ١٧ ـ مسألة{

  .الذكرى عن يكهو احمل و خالفا ملن أوجب القراءة،و املشهورما هك }عليه القراءة

 ،قراءة املأمومكقراءته فإن  ،مامضمان اإل على دلة الدالةطالق األ إل،ولاأل قوىاألو

 ثناء قراءته معأوع أو يف كلذا يصح االقتداء به يف حالة الر و،ن املأموم قرأأك فمام قرأ اإلإذاف

  .قراءةاملأموم مل حيضر من أول الن أ

مام  خرج منه صورة البقاء مع اإلتابكبفاحتة ال إالّ ال صالة بأنه :استدل للقول الثاين

 فاملرجع يف مفروض املنت ، القدر املتيقن من سقوطها عن املأمومفإنه ،وعكحالة الر إىل

 إطالق ىان مقتضكن أ  بالقدر املتيقن بعدكوجه للتمسال نه إ فيه و،ال صالةطالق إ

  .بني عدمه ووعكحد الر  إىل عدم الفرق بني البقاءالضمان

قراءة ما  ـ بعد نية االنفرادـ فيه كثناء القراءة يأيف { االنفراد ى نو}انكبل لو {

 هنا قول آخر باستيناف السورة اليت و،اختاره اجلواهر و،حداره غري وكما ذك } منهايبق

 بل ،العزية وحكاماية األ وكملسالا ورشادتعليق اإل ورةك عن التذيكهو احمل و،فارق فيها

  .ما عرفتكال وجه هلما  و،عن بعض استيناف القراءة مطلقا

ة فضال حدالمة الوكثناء الأفاية قراءة البقية فيما انفرد يف كنعم ما احتمله اجلواهر من 

  للتأمل ن أ االنصافن أ إالّ :هو لذا قال و،عن غريها حمل نظر



٢١

  . كان في األثناءإذا ًصوصاخ  استینافهاحوطكان األٕوان 

  

  .)١(ة جماالحدافيما مبرتلة الو و،فيه

فاية كصالة عدم الأوجه العدم  و،مامفاية صدق قراءة املأموم بقراءة اإلك وجه ال:قولأ

  .أحوطهذا  ويف مثل املقام

جيوز قراءة القرآن  إذ ،ول احلمدأ بل من ،ل السورةكجيوز قراءة املأموم العادل نه إ مث

 مل يسمع إذالذا جازت له القراءة  و،املنع عن القرآن منصرف عن مثل املقام و،الةيف الص

 أو جاز ،انت جحداً أو توحيداًك إذا ماميعدل عن سورة اإلن أ هل له ومامصوت اإل

دلة ول ملا عرفت من انصراف األ الظاهر األ،كاملسال يحمكما هو ظاهر ك ؟النصف أم ال

 ،فيه حبث و ـكالم املسالك على رداً ـ  بقوله)٢( اجلواهر أشاركذل  إىللعله و،عن مثله

فاية ك على ال دليل إذ ،أخرىيقرأ من سورة ن أ إن لهكالسورة مل ي  أراد قراءة بقيةإذانعم 

  . اختياراًكالقول جبواز ذلعلى  إالّ ، السورةينصف

اهر لزوم  مث الظ، ملا عرفت}ثناءان يف األك إذا استينافها خصوصاً حوطان األكوإن {

و بني أ ،السورة و لئال تفوت املواالة املعتربة بني احلمد،مامالصاق املأموم قراءته بقراءة اإل

  .ةحداجزاء السورة الوأ

  

                                                

  .٢٧ ص١٤ ج: اجلواهر)١(

  .٢٨ ص١٤ ج:واهر اجل)٢(



٢٢

  إلىالعدولثم ،   یجوز له االئتمام والركوع معهً راكعامام أدرك اإلإذا ـ ١٨ـ مسألة 

  ، ترك العدول حینئذحوطكان األٕوان  ًاالنفراد اختیارا

  

 إشكال بال }وع معهكالر وعاً جيوز له االيتمامك رامام اإلكدرأ إذا ـ ١٨ ـ مسألة{

   :يدل عليه مجلة من النصوص و،فالال خو

ت ك أدرإذا : قال)السالمعليه (عبد اهللا  أيب  عن، عن احلليب،غريه ومثل مارواه الفقيه

ع كترن أ فع رأسه قبلرفإن  ،عةكت الركدرأيرفع رأسه فقد ن أ ربت قبلكع فك قد رماماإل

  )١(.عةك الركفقد فاتت

  )٢(. مثله)عليه السالم( عن العامل ،)عليه السالم( يعن الرضوو

 إذايف الرجل  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن، عن سليمان بن خالد،ايفكوعن ال

 رأسه فقد ماميرفع اإلأن ع قبل كهو مقيم صلبه مث ر وربكع فكهو را ومام اإلكدرأ

   )٣(.كدراأ

 ماماإل  إىل انتهى عن رجل)عليه السالم(سأل الصادق  أنه سامةأ أيب  عن،عن الفقيهو

  . غريها من الرواياتىلإ، )٤(.كدرأع فقد كأقام صلبه مث ر وربك إذا : قال؟عكهو راو

 حوطان األكوإن {  ملا تقدم من جواز العدول مطلقا}االنفراد اختياراً  إىلمث العدول{

  .أنه لعدم صدق اجلماعة ذا املقدارك } حينئذ العدولكتر

                                                

  .٥٩ ح من اجلماعة٥٦الباب  ٢٥٤ ص١ ج: الفقيه)١(

  .٣٤ س١٠ ص: فقه الرضا)٢(

  .٦ ح بعض صالتهمام مع اإلك باب الرجل يدر٣٨٢ ص٣ ج:ايفك ال)٣(

  .٦٠ يف اجلماعة ٥٦ باب ٢٥٤ ص١ ج: الفقيه)٤(



٢٣

  . كان ذلك من نیته أوالإذا ًخصوصا

  

ول أ ملا سبق من االحتياط بعدم نية العدول من }والًأ من نيته كان ذلك إذاخصوصاً {

   .الصالة

  



٢٤

فنوى االقتداء به في    صالتهّ وتممام نوى االنفراد بعد قراءة اإلإذا ـ ١٩ـ مسألة 

 في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك مامیركع اإل إن  قبلصالة أخرى

. ولكنه خالف االحتیاط،الركعة جاز

  

 االقتداء به يف ىمت صالته فنو ومام االنفراد بعد قراءة اإلى نوإذا ـ ١٩ ـ مسألة{

عة ك الركوع من تلكونه يف الركعة أو حال ك الرك يف تلمامع اإلكيرن أ قبلخرى أ صالة

 ،وعك الرمامطال اإلأ إذايتصور مفروض املنت مبا  و، ملا سبق من جواز العدول مطلقا}زاج

 بال ي فهو بديهىخرأما جواز االقتداء به يف الصالة األو ،ع لضرورة أو ما أشبهكأو مل ير

  .وعكيف الر ووعكل الر قبمامطالق أدلة االقتداء باإل إلإشكال

 ملا تقدم من االحتياط بعدم }االحتياطخالف {وع ك العدول قبل الري أ}نهكلو{

  .العدول مطلقا

  



٢٥

  ،  االئتمام إلىلو نوى االنفراد في األثناء ال یجوز له العود ـ ٢٠ـ مسألة 

  

 هذه }االيتمام  إىلثناء ال جيوز له العود األ االنفراد يفيلو نو ـ ٢٠ ـ مسألة{

 فعن الشيخ ،قد اختلفوا فيهاو ،اجلماعة  إىل الفرادىاملسألة من صغريات مسألة العدول من

ليس بعيداً  أنه رةكعن التذ و،خباراأل ومجاع عليه باإليف اخلالف التصريح باجلواز مستدالً

   .ن عن آخرين املنع عنهكل و،إليهامليل  الذكرىعن  و،عن الصواب

 على  خصوصاً ما يدل منها،ات أخبار اجلماعةإطالقب و،ى املدعمجاع باإل:ولاستدل لأل

ما يصح ك ف،ةحداحقيقة والفرادى  وبأن اجلماعة و،لة يف اجلماعة يف أبعاض الصالةالفضي

  إىلينتقل من املسجدن أ  فهو مثل،سك جيوز العكذلك الفرادى  إىلالعدول من اجلماعة

إمام باملناط املستفاد من العدول من  و،ثناء الصالةأيف  املسجد  إىل أو من خارجه،خارجه

علي بن  مبا تقدم من صحيحة و،ناً ماآ ىون الصالة فرادك تفإنه ،صالةثناء الأ يف إمام إىل

املستفاد منه فإن  ،إمامب إالّ ال صالة هلم :)عليه السالم( من قوله )عليه السالم(جعفر 

 فضيلة كدراإأراد كل من   إىلم منهك فينسحب احل، اجلماعة يف بقية الصالةكدراإاستحباب 

   .اجلماعة يف بقية صالته

يؤيده  و،كيف الشرع ما جيوز ذل مل يرد و، بعد توقيفية العبادةاألصل ب:ستدل املانعونا

لو جاز العدول ملا  إذ ، اتفقت اجلماعةإذاالنافلة   إىلبل يدل عليه ما ورد من نقل الفريضة

 فال يرد ،ال يصح االنتقال أنه املفهوم منه عرفاًفإن  ، اجلماعةكدراإ من أجل كب ذلكارت

  ن أ إالّ :حيث قال) رمحه اهللا (رتضى الشيخ املكالإشعليه 



٢٦

 بل ال یبعد جواز ،عزم على عدم االنفراد صحثم نعم لو تردد في االنفراد وعدمه 

  . عدم العود مطلقاحوطكان األٕوان  ، كان بعد نیة االنفراد بال فصلإذاالعود 

  

  . أول الصالة مجاعةكدراإلنه إ يقال

 خبار اليتاأل و،)١(ىربكو صغرى مناقش فيه و منقولمجاعإل فا،أما ما استدل به اوز

 ما ليس بالبعيدك ـ اعةمأراد أخبار اجلوإن  خباراً خاصةأأراد  إن رها الشيخ مل نظفر اكذ

ونه خالف كال تستلزم جواز العدول بعد الفرادى  ووحدة اجلماعة و،فال داللة فيهاـ 

ن كمل ي إن حوط هذا فاألىعل و،ة يف الصحيحةما ال داللك ،املناط غري مقطوع به و،األصل

  .املنفردل وظائف كتيان ب نعم ال بأس بالعدول رجاًء مع اإل،أقرب عدم العدول

 الستصحاب البقاء } صحعدم االنفراد على عدمه مث عزم ونعم لو تردد يف االنفراد{

 الويل ويلك عزل الو نظري،النية  إىليقاع احملتاجاالنفراد هل هو من قبيل اإلن أ  يفكبعد الش

ونه كاخلروج عن صدق حيصل ال  وهنا أيضاً ،حيصل بالترددال فإنه  ،حنوهم ويصالوو

  . فتأمل، فيه مبجرد الترددشكال قالوا باإلي أو هو من قبيل الصوم الذ،موماً بالترددأم

 ملا عرفت يف وجه جموز }ان بعد نية االنفراد بال فصلك إذابل ال يبعد جواز العود {

تيان  من اإلمبا تقدم إالّ }عدم العود مطلقا{قرب األ و}حوطان األكوإن {لعدول مطلقا ا

  .ل وظائف املنفردكب

  

                                                

  .٣٨٨ ص:تاب الصالةك )١(



٢٧

  . بنى على عدمه ، االنفراد أم ال إلىعدل أنه لو شك في ـ ٢١ـ مسألة 

  

صالة عدم  أل}عدمه على االنفراد أم ال بىن  إىلعدل أنه  يفكلو ش ـ ٢١ ـ مسألة{

 وعكعدم ضرر زيادة الر وماماإل  إىل من الرجوع،ما بيده على ثار اجلماعةالعدول فريتب آ

  .كغري ذل  إىل،السجود للمتابعةو

منا هو يف املأموم إاجلماعة   إىل الفرادىما تقدم من عدم جواز العدول من إن  خيفىمث ال

ن ك مل يإذا الفرادى اجلماعة من  إىل فيتحقق فيه انقالب صالتهمام أما اإل،ما هو واضحك

 صارت إذا ف،ىفراد وون صالته مجاعةكتن أ راركن تكلذا مي و، بهى خلفه مث اقتدأحد

  صارتإذا و،غريه وك الشاملأموم يف  إىلرجوع من ال، اجلماعةأحكامانت هلا كمجاعة 

  .ما هو واضحك  املفردأحكامانت هلا كفرادى 

ما بني االختيار  وة ما بني املوتاً آخر هل فترإمام مثال مث اختاروا مام مات اإلإذافيما و

ومة كوا حمكبعد يان ال كوإن  ، احتماالن؟أو مجاعة فرادى ومة بأاكصالة املأموم حم

  .ىا حقيقة فرادأترتيلها مرتلة اجلماعة مع  على لعدم دليل الفرادى أحكامب



٢٨

بل ، ال یعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حیث الجماعة ـ ٢٢ـ مسألة 

 من الجماعة الجاه أو ماماإل  فلو كان قصد،ي قصد القربة في أصل الصالةیكف

  ، للقربة في أصل الصالة صحً ولكن كان قاصدا،مطلب آخر دنیوي

  

 يفك بل ي،ال يعترب يف صحة اجلماعة قصد القربة من حيث اجلماعة ـ ٢٢ ـ مسألة{

 ،ا تقدم يف مبحث النية أما قصد القربة يف أصل الصالة فلم}ة يف أصل الصالةبقصد القر

 ، ال يعترب أصل قصد اجلماعةمام اإليفف ـ  الصفةيأ ـ ة يف اجلماعةبأما عدم قصد القرو

   .ما تقدمك ،ن جهله اكبل مي

ل كشأ يالداع  إىليحنو الداع على انك إذاما   ال،نعم لو قصد باجلماعة غرضاً دنيوياً

االصطهبانايت  واجلمال وية الربوجردل من السادكل فيها كشأما ك ،م بصحة الصالةكاحل

   .غريهمو

ن كل و،ي من اجلماعة اجلاه أو مطلب آخر دنيومامان قصد اإلكفلو { :فقول املصنف

 على دلة ترتب آثار اجلماعةظاهر األ إذ ، حمل نظر}ان قاصداً للقربة يف أصل الصالة صحك

  .ما ليس هللا سبحانه على ثاريف ترتب اآلكالصالة اخلالصة ف

 إذااملسألة داخلة يف مسألة الضمائم املوجب لبطالن أصل الصالة  إن  إىلضافةا باإلهذ

  .هحنو وانت الضميمة رياًءك

الم املصنف من عدم اعتبار نية للجماعة فضال عن نيته ك تعليال لكره املستمسكما ذو

جلماعة لغري انت اك إذاعدم العلم باجلماعة ال خيل خبالف ما  إذ ، غري تام)١(.ىانته ،ةبالقر

  مثله  و،خملفإنه اهللا 

                                                

  .١٩٨ ص٧ ج:ك املستمس)١(



٢٩

 علیه أو الفرار من األمر كان قصد المأموم من الجماعة سهولة إذاوكذا 

الوسوسة أو الشك أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك من األغراض الدنیویة 

  صحت صالته

  

يف ى  صلإذا أما ،يترتب عليها ثواب املسجدفإنه  ،صالته يف املسجدن أ يعلممل ما لو 

 إذاذا ك و،انت أصل الصالة هللا سبحانهكوإن  يوجب البطالنفإنه راءة الناس إاملسجد بنية 

   .مهول الوقت ألجلأصلى 

  .ي غريأحد ىدخل فيه رضأف : تعاىل مشمول لقولهكل ذلك إن :احلاصلو

 ةدلاملنصرف من األ و ـرواكما ذ على  ـيشترط فيه قصد اجلماعةفإنه أما يف املأموم 

 ، تعاىلما ليس له على ثاريف ترتب اآلكان هللا سبحانه فكما  على آثار اجلماعة مترتبةإن 

 من تعليل الصحة بظهور كره املستمسكما ذ و،تية هنا أيضامسألة الضمائم اآل  إىلضافةباإل

ان حيضر ك إذا فهل يقولون بأنه ،مل يظهر لنا تساملاً منهم إذ ،صحاب عليه غري تامتسامل األ

 حضر ليثق به إذاذا ك و، صحت مجاعتهمام فينال من دين اإلماميثق به اإلن أ جل ألاجلماعة

   .أب البنت فيزوجه بنته مثال

ان قصد املأموم من اجلماعة سهولة ك إذاذا كو{ :مثله بقولهره املصنف من األكأما ما ذ

 من ك أو من تعب تعلم القراءة أو حنو ذلك عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشاألمر

 إذ ،ةب ال تضر بقصد القرمن الضمائم املباحة اليت افإ }غراض الدنيوية صحت صالتهاأل

خفاناً لئال إيقرأ  إن  مثلي فه،مورمضرة مثل هذه األ على أدلة قصد القربة ليست دالة

   إليه  فيأيتياملؤذن اويسمع حسه احلي



٣٠

  .بقصد القربة فیهاّإال   للقربة فیها نعم ال یترتب ثواب الجماعةًمع كونه قاصدا

  

غري   إىل، أو حرارته يف الشتاء،ان يف الصيفكيف املسجد لربودة امل ي يصل أو،ذيتهأل

   .الم فيه يف الضمائم املباحةكقد تقدم ال و،كذل

 ،حنوها وبني مثل السهولة و،اً أو مأموماًإمام فرق بني مثل الرياء يف اجلماعة :احلاصلو

ونه قاصداً كمع { غراض الضميمية فاأل،شكالال عن اإلخري م غكفاجلمع بينهما يف احل

  . ت مبطلةساء وحنوه ـ ليي ـ غري الر}للقربة فيها

 قصد إذاالظاهر ترتب الثواب  }بقصد القربة فيها إالّ نعم ال يترتب ثواب اجلماعة{

ن ما تضر م و،ما عرفتكالضميمة ال تضر بالقربة  ألن ،ان هلا ضميمة أيضاًكوإن  ،القربة

 التتبع  إىلحباجة ـ بعد ـ املسألة و،صل الصالةأ يوجب بطالن ،طلب اجلاهكالضميمة 

  .اهللا العامل و،التأملو

  



٣١

 أو ً نوى االقتداء بمن یصلي صالة ال یجوز االقتداء فیها سهواإذا ـ ٢٣ـ مسألة 

 تذكر قبل اإلتیان بما ینافيفإن  ، كانت نافلة أو صالة اآلیات مثالإذاكما ، جهال

 تذكر بعد الفراغ ولم تخالف إذا وكذا تصح ، االنفراد وصحت إلىصالة المنفرد عدل

  . ٕصالة المنفرد واال بطلت

  

ان ك و} صالة ال جيوز االقتداء فيهاي االقتداء مبن يصلى نوإذا ـ ٢٣ ـ مسألة{

   . بأنه ال جيوز االقتداء}سهواً أو جهالً{اقتداؤه به 

 قلنا بعدم جواز إذا }يات مثالافلة أو صالة اآلن{ مامصالة اإل }انتك إذاما ك{

بل ظهر له  ،}االنفراد  إىلالة املنفرد عدلينايف ص تيان مبار قبل اإلكذتفإن {االقتداء فيها 

ما تقدم ك ،وجه التقييد على نك مل يإذاقصد اجلماعة ال يضر  إذ }صحتو{ ا انفرادأ

  .ا مجاعةأزعم وإن  نفراداًبتدأت اا ي فه، يف بعض املسائل السابقةكشبيه ذل

ما بيده من   إىل من جهة عدم النية بالنسبة،بقصد التقييد بطلتا ان جاء كنعم لو 

  .الم فيه يف املسألة الثانية عشرةكما سبق الك ،الصالة

 خمالفة توجب البطالن }مل ختالف صالة املنفرد ور بعد الفراغك تذإذاذا تصح كو{

 وقع إذاحنوه ال يوجب البطالن  وفعدم قراءة احلمد الإ و،وع مثالكزيادة الرك ،سهواً وعمداً

  . املسألةكالم فيه يف تلكما تقدم الك ،سهواً

  يف املسألة الرابعة ملا سيأيت،وجه للبطالن أيضا ن رمبا يقال بأنه الكل و}بطلت الّإو{

حسب الفهم  ،مناطها املقاميشمل   اجلماعة من الروايات اليتأحكامالثالثني من فصل و

  .العريف

  



٣٢

أو أدركه في أول الركعة أو في  في الركوعّ إال مام لم یدرك اإلإذا ـ ٢٤ـ مسألة 

 ،ركع جاز له الدخول معه إن  إلىأثنائها أو قبل الركوع فلم یدخل في الصالة

  ،وتحسب له ركعة

  

 عة أوكول الرأه يف كوع أو أدركيف الر إالّ مام اإلك مل يدرإذا ـ ٢٤ ـ مسألة{

حتسب له  و، جاز له الدخول معه،عكرن أ  إىلوع فلم يدخل يف الصالةكثنائها أو قبل الرأ

عن جممع  و،مذهب ما عدا الشيخ من الفقهاء أنه  بل يف السرائر،ما هو املشهورك }عةكر

 ملا  خالفاً، عليهمجاع اإلىاملنته و بل عن اخلالف،مذهب املشهور  إىلالشيخ عدل إن الفائدة

وع ك يف الرمام اإلكدرأ إذانه أ ووعكبرية الرك تكدراإم اعتربوا فإ ،يالقاض وعن الشيخني

  :خباريدل عليه متواتر األ وهو املشهور، قوىاأل و،عةكفقد فاتت الر

قد  ومامت اإلكدرأ إذا :قالأنه ) عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،مثل صحيحة احلليب

ن أ  رأسه قبلمامرفع اإلوإن  ،عةكت الركدرأيرفع رأسه فقد ن أ عت قبلكر وربتكع فكر

  )١(.عةك الركع فقد فاتتكتر

 مام اإلكدرأ إذايف الرجل  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،صحيحة سليمان بن خالدو

 كدرأ رأسه فقد ماميرفع اإلن أ ع قبلكهو مقيم صلبه مث ر ورب الرجلكع فكهو راو

  )٢(.عةكالر

هو  وماماإل  إىل انتهى عن رجل)عليه السالم(با عبد اهللا أسأل  أنه ،سامةأ أيب عنو

  )٣(.كدرأع فقد كقام صلبه مث رأ وربك إذا :)عليه السالم( قال ؟عكرا

                                                

  .٢ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٥اب الب ٤٤١ ص٥ ج: الوسائل)١(

  .١ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٥الباب  ٤٤١ ص٥ ج: الوسائل)٢(

  .٣ ح٤٤٢ ص: املصدر)٣(



٣٣

عليه ( عبد اهللا أيب و)عليه السالم(علي  جعفر حممد بن أيب  عن،سالمعن دعائم اإلو

ن أ نهكمأ ووعك الرهو يف وع أوكيرن أ  قبلمامجل اإل الركدرأ إذا: ما قاالأ )السالم

 هكمل يدروإن  ،عةك الرك تلكدرأ فقد كفعل ذل وه رأسماميرفع اإلن أ ع قبلكير وربكي

   )١(.عةك الركال يعتد بتل ووع فليدخل معهكرفع من الرحىت 

م أيضا كاحل على يدل و،غريمها وشريح وخبار زيدأ مثل ،غريها من الروايات إىل

 رأسه جاز ماميرفع اإلن أ من خافن أ  علىل الروايات الدالة مث،خر من الرواياتأطوائف 

استحباب  على الروايات الدالة و،ماميلتحق باإل حىت عاًك رايميش وانهكع يف مكير إن له

 جاء إذا أنه حس مبن يريد االقتداء به، والروايات الدالة علىأ إذا للركوع مامطالة اإلإ

  .وعكالر وة لدخوله يف الصالةحدابرية وكتجزأته أع ك راماماإل ونسان مبادراًاإل

  دخلت املسجدإذا : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ي رواية البصر:وىلاألفمن 

 رفع إذا و،عكار وربكه فكتدرن أ  رفع رأسه قبلإليهمشيت  إن كنأت نع فظنك راماماإلو

حلق ا قام فذاإ ف،كانكجلس فاجلس موإن  حلق بالصفاقام ففإن  ،كانكرأسه فاسجد م

  )٢(.بالصف

 أؤم قوما ينإ :)عليه السالم( جعفر يب قلت أل: قاليرواه جابر اجلعف  ما:من الثانيةو

عجب ما تسأل عنه يا أما  :)عليه السالم( قال ؟نتظرأم كع فكنا راأ وع فيدخل الناسكرأف

  )٣(.كال فارفع رأسإ وانقطعوافإن  ،كوعك ريجابر تنظر مثل

                                                

  .ر صالة املسبوقك يف ذ١٩٢ ص١ ج: الدعائم)١(

  .٣ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٦الباب  ٤٤٣ ص٥ ج: الوسائل)٢(

  .١ حعة صالة اجلماأبواب من ٥٠الباب  ٤٥٠ ص٥ ج: الوسائل)٣(



٣٤

 إذا : يقول)عليه السالم( مسعت أبا عبد اهللا :ا رواه معاوية بن شريح قال م:من الثالثةو

  )١(.وعكالر وة لدخوله يف الصالةحدابرية وكتجزأه أع ك راماماإل و مبادراًمامجاء اإل

  .اهللا شاء إن خبار هذه املسائل يف مواضعهاأ ستأيتو

 فقد استدل جبملة من ،وعكلربري قبل اك التكدراإمنا هو بإعة ك الركدراإأما من قال بأن 

  :خباراأل

ن أ برية قبلكت التكدرأ إذا : قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،مثل صحيح ابن مسلم

   )٢(.ت الصالةكدرأ فقد مامع اإلكير

برية ك تك مل تدرإذا : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ىخريف صحيحته األو

  )٣(.عةك الركوع فال تدخل يف تلكالر

 مامرب اإلكين أ  القوم قبلك مل تدرإذا :)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،صحيحه الثالثو

  )٤(.عةك الركعة فال تدخل معهم يف تلكللر

 مل تشهد عة اليتكال تعتد بالر : قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،صحيحه الرابعو

  )٥(.مامبريها مع اإلكت

خرية فقد عة األكع الركيرن أ  قبلمامت اإلكدرأ إذايف اجلمعة  :صحيح احلليبو

  )٦(.عاتك الظهر أربع ريع فهكته بعد ما ركدرأنت أفإن  ،ت الصالةكدرأ

                                                

  .٦ ح٤٩الباب  ٤٤٩ ص: املصدر)١(

  .١ ح٤٤الباب  ٤٤٠ ص: املصدر)٢(

  .٤ حالباب نفسه ٤٤١ ص: املصدر)٣(

  .٢ حالباب نفسه ٤٤١ ص: املصدر)٤(

  .٣ ح املصدر نفسه)٥(

  .٣ ح صالة اجلماعةأبواب من ٢٦الباب  ٤١ ص: املصدر)٦(



٣٥

 ،خبار السابقةبني األ واراهة مجعاً بينهكال على حتملن أ هذه الروايات البد إن :فيهو

  : فاجلواب عنه من وجوهأما صحيح احلليبو

  .م باجلمعةك اختصاص احل:ولاأل

هذا ال بعد فيه  و،وعكرفع رأسه من الرن أ بعد» عكبعد ما ر «:املراد بقوله إن :الثاين

عليه (عبد اهللا  أيب  عن،يتاب القمكيشهد له ما عن  و،خبار السابقةاأل  إىلبعد النظر

ت كدرأ إذا ف،ت الصالةكدرأخرة فقد ع اآلكيرن أ  قبلمامت اإلكدرأ إذا : قال)السالم

  )١(.عات مبرتلة الظهركربع ر أيبعد ما رفع رأسه فه

  .غريها وهذه بالشهرة على  ترجيح الروايات السابقة:الثالث

 فعن جامع ،مامبرية اإلكيدخل يف اجلماعة من أوهلا عند تن أ يداًكن املستحب أكل وهذا

  خري من الدنياماممع اإلوىل األبرية كالت :قال أنه )آله و اهللا عليهىصل( عن النيب ،خباراأل

  )٢(.فيهاما و

صلى اهللا ( النيب  إىلجاء وعتق رقبةأبرية االفتتاح يوماً فكفاتته ت أنه وعن ابن مسعود

عتقت أبرية االفتتاح يوماً فك تينت فات)آله وعليهصلى اهللا (  يا رسول اهللا: فقال)آله وعليه

عتق أ مث : فقال ابن مسعود.ال :)آله وعليهصلى اهللا (  فقال؟ا فضلهاكنت مدركرقبة هل 

رض مجيعاً نفقت ما يف األألو ا و يا ابن مسعود،ال : فقال؟ فضلهااًكنت مدرك هل ىخرأ

  )٣(.ا فضلهاكن مدركمل ت

                                                

  .٣ ح صالة اجلماعةأبواب من ٢٦الباب  ٤١ ص٥ ج: الوسائل)١(

  .٣٦الفصل  ٩٠ ص:خبار جامع األ)٢(

  .  املصدر نفسه)٣(



٣٦

 یصلن أ  بشرط،قوىوهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على األ

  قوىكان بعد فراغه من الذكر على األٕوان  ، رأسهمام حد الركوع قبل رفع اإلإلى

  

 ماممن مع اإلها املؤكبرية يدرك ت،يا حممد :)عليه السالم(سعيد قال  أيب  روايةيفو

  إىل،)١( ما فيها سبعني ألف مرة وياخري من الدن و،عمرة وحجةخري له من ستني ألف 

  .غريها من الروايات

 كدراإ سيأيت و}قوىاأل على عة يف ابتداء اجلماعةك به الركما تدرى هو منتهو{

  .المكيف هذا ال مبا ال يناكضاً بغري ذل أيةاجلماع

 ركان بعد فراغه من الذكوإن  ، رأسهماموع قبل رفع اإلكحد الر  إىليصلن أ بشرط{

عن  يمحك خالفا لل،دلة السابقة األإطالقيقتضيه  و،ما هو املشهورك }قوىاألعلى 

ان مستندمها خرب ك و،مامراً قبل رفع اإلك املأموم ذكدراإ فاشترطا حكاماية األ ورةكالتذ

 يسأله عن إليهتب ك أنه ،)عليه السالم( عن صاحب الزمان ، يف االحتجاجي املروياحلمري

 :صحابنا قالأبعض فإن  ،عةك الركحيتسب بتل و،ع معهكع فريكهو را ومامالرجل يلحق اإل

ق  حلإذا :)عليه السالم( فأجاب ؟عةك الركيعتد بتلن أ وع فليس لهكبرية الركمل يسمع تإن 

برية كمل يسمع توإن  ،عةك الركة اعتد بتلحداوع تسبيحة وك من تسبيح الرماممع اإل

  )٢(.وعكالر

  فاية مبجرد كال على  يف الداللةأقوىسليمان  و احلليبصحيحيت إن :فيهو

                                                

  .٧ ح اجلماعةأبواب من ٣٤الباب  ٤٨٢ ص٦ ج:عةيحاديث الشأ جامع )١(

  .٤٨٨ ص٢ ج: االحتجاج)٢(



٣٧

 الركوع بعد  إلى بل وكذا لو وصل المأموم، أدركه بعد رفع رأسهإذافال یدركها 

  ،حوط عن حده على األُلم یخرج بعدٕوان  ، في رفع الرأسمامشروع اإل

  

 على حتمل هذهن أ  فالبد،فايةكعدم ال على وع من داللة هذهكحد الر  إىلالوصل

 من جريان هذه )رمحه اهللا( ره الفقيه اهلمداينكما ذ على  أو حتمل،بعض مراتب الفضل

 أو ،يف مثل الفرض  إالّ،عاً يف الغالبكه راكدراإ العادة من عدم حصول اجلزم بىالرواية جمر

 شبهة عدم اللحوق املانعة عن االعتداد إليه ال يتطرق يريد به التمثيل بالفرد الواضح الذأ

  . عراض املشهور عنهإ وضعف هذا اخلرب سنداً  إىل هذا مضافا. انتهى ـ)١(به

الرفع فإن  ، بدون اختيارهمامان رفع اإلكلو  و}ه بعد رفع رأسهكدرأ إذاها كفال يدر{

مل وإن  ، يف رفع الرأسماموع بعد شروع اإلكالر  إىلذا لو وصل املأمومك وبل{ملعيار هو ا

كاملسال والروضك حدا اختاره غري ويهذا هو الذ و}حوطاأل على  عن حدهخيرج بعد 

خرين حيث قالوا  آل خالفاً،تبعهم الفقيه اهلمداين و،غريهم وجامع املقاصد وكاملدارو

 ألن ،قربهذا هو األ و،كتبعهم املستمس و،عك عن حد الرامام مل خيرج اإلإذافاية كبال

 جاء به يوع الذكعن حد شخص الر  ال،يوع الشرعك الرفع عن حد الر،الظاهر من الرفع

  .ماماإل

مل خيرج وإن  ، احملقق بالنهوضيولني بأن املنصرف من الرفع الرفع الفعل األلاستدالو

هذا ما  و، ض قليال مث توقفإذافاية ك عدم اللزم الإ و، غري تام،يوع الشرعكعن حد الر

   .م يلتزمون بهأال يظن 

                                                

  .١٨ س٦٢٧ ص٢ ج: مصباح الفقيه)١(



٣٨

 قبل ماموبالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة یتوقف على إدراك ركوع اإل

 مام وأما في الركعات األخر فال یضر عدم إدراك الركوع مع اإل،الشروع في رفع رأسه

  ،ً السجود أیضا بل بعد دخوله في،بأن ركع بعد رفع رأسه

  

 قبل ماموع اإلك ركدراإ على عة يف ابتداء اجلماعة يتوقفك الركدراإباجلملة و{

 مل خيرج بعد ال يال فالرفع الذإ و،وعك رفعاً خيرج عن حد الر}الشروع يف رفع رأسه

   .يضر

ع بعد رفع ك بأن رماموع مع اإلك الركدراإخر فال يضر عدم عات األكأما يف الرو{

نه أ بل رمبا يقال ب، الستصحاب بقاء االيتمامكذل و}عد دخوله يف السجود أيضاً بل ب،رأسه

ذا املقدار ال التأخر  و،لزوم صدق املتابعة يف الصالة من حيث اموععلى  إالّ ال دليل

الم كل التفصي و،ه يشملهإطالقب بل دليل اجلماعة ، االستصحاب إىل فال حاجة، بذلكريض

  : مورأ كذل على يدل و،املأموم املتابعة بعدم التأخرلى  عجيبنه إ يف املقام

مفهوم اجلماعة  و،املعتربة يف مفهوم االيتمامة عمتابللالتأخر الفاحش مناف  إن :ولاأل

  .غريمها والفقيه اهلمداينو) رمحه اهللا (رتضى الشيخ املكما صرح بذلك ،عرفاً

  .الفاحشا التأخر  يضر ووجوب املتابعة على مجاع اإل:الثاين

صحاب املنجربان تب األكغريه من  و النبويان املرويان عن جمالس الصدوق:الثالث

  منا جعل إ :)آله وعليهصلى اهللا ( مها قولهأحد ،بالشهرة احملققة



٣٩

عن بعض طرق  و)١(. سجد فاسجدواإذا وعواكع فارك رإذا ف،اً ليؤمت بهإمام ماماإل

 ي الذيما خيشأ :الثاينو )٢(.احلديث ـ عك رإذاو ربواكرب فك إذاف :إضافةالعامة مثله ب

 ،ظاهر احلديثني الوجوب و،رأس محار حيول اهللا رأسهن أ  ساجدماماإل ويرفع رأسه

  )٣(.بشع احملرماتأب كملرت الإون ك ال يي فيه ديد باملسخ الذي الذخصوصاً الثاين

وع أو ك من الرمامسه قبل اإللزوم العود أو رفع املأموم رأ على  الروايات الدالة:الرابع

   . عدم التأخر عنه أيضاًون الزمه العريفك مما يماملزوم متابعة اإل على ا تدلفإ ،السجود

ور ك لو فرغ املأموم عن القراءة بالتقريب املذماملزوم انتظار اإل على  ما دل:اخلامس

   .يف الرابع

 مثل ما ،وعك يف الرمام اإلكدرا بل بعض احلمد إل،لغاء السورةإ على  ما دل:السادس

عتني فاجعل كر صلى قد ومامت اإلكدرأ إذا : قال)عليه السالم( عن الباقر ،رواه الدعائم

و ما أ ،مام اإلكمهلأ إن سورة وتابك بفاحتة الك فاقرأ لنفسكول صالتأت معه كدرأما 

   .مام مل ميهله اإلإذاظاهره جواز قطع احلمد أيضاً فإن  )٤( تقرأن أ تكدرأ

                                                

  . صالة اجلماعةأبواب من ٣٩الباب  ٤٩٥ ص١ ج:ك املستدر)١(

  .٧٩ص ٣جو ١٨ ص٢ ج:ىربكالسنن ال:  انظر)٢(

  .٢٩٨ص: نصاري لأل،تاب الصالةك:  انظر)٣(

  . ر صالة املسبوقك باب ذ١٩٢ ص١ ج: الدعائم)٤(



٤٠

 تصلح دليال أو مور اليت من األكغري ذل  إىل،تية يف موضعهاخر اآلمثله الروايات األو

  .ال بالتأخر عنه وبالتقدم عليه  الماممؤيداً لوجوب املتابعة حبيث ال يفارق اإل

   :مرانأ يبق

لو  والتأخر القليل باجلماعة وورة منافاة التقدمك املذةدلال يستفاد من األنه إ :ولاأل

ثرياً كاملأموم  إن  حيث،مامسجود اإل ووعك عند ركت هذه االستفادة مبعونة تعارف ذلانك

  .مامصول اإل ووع أو السجود قبلكالر  إىلما يصل

 يف مام يسبق اإليهو الذ و،املأمومني من ال صالة لهمن ن أ ما ما رواه الصدوق منأ

منهم من له  و،كله يف ذلهو املقارن  وةحدامنهم من له صالة و و،رفعه وسجوده ووعهكر

فإنه  ،يسجده بعده وع بعدهكير ول شيءك يف مام يتبع اإليهو الذ وعةكعشرون ر وأربع

 إن  حيثرناه من القرينةكلو مبعونة ما ذ والفاحش من التقدم على بعد ضعف السند حممول

 فقهاء الى من الواضحات لدكان ذلك و،ديك لزم التنبيه األاجباًان وكالتأخر بالدقة لو 

  إىلنسبة عدم الضرر الذكرى بل عن ،خالل باملتابعةاملتشرعة بينما املعروف عدم ضرر اإلو

  .صحاباأل  إىلتهعن مجاعة نسب واملتأخرين

   .ما يف املفروض املنتك ،خالل الفاحش سهواً أو عمداً يف اإل:الثاين

   :احتماالت

  .ونه مبطال للصالةك :ولاأل

  .ونه مبطال للجماعةك :الثاين



٤١

 ألن ، فقطمثخالل اإلمنا يوجب اإلإ و،ال للجماعة وونه مبطال ال للصالةكعدم  :الثالث

  .املتابعة واجب مستقل

 ، ال لعذر بطلت صالتهمام لو فارق اإل: حيث قال،ولعن املبسوط األ يكظاهر احملو

   .ظاهر آخرين بطالن اجلماعة فقط إن ماك

 مجاعاإل الذكرى بل عن ظاهر الشهيد يف ،وراملشه  إىل فهو املنسوب:أما القول الثالث

 عمداً أو سهواً ك سواء فعل ذلمامحلق باإل و مبا عليهى املأموم أتماملو سبق اإل و: قال،عليه

 ،ثر عندناكأن أو كال يتحقق فوات القدوة بفوات ر و، يف اجلمعةهقد مر نظري و،أو لعذر

 رواه عبد ، بقاء القدوةياملرو و،نكرة توقف يف بطالن القدوة بالتأخر بركيف التذو

  للسجودماماحنط اإل حىت ع ساهياكفيمن مل ير :)عليه السالم(احلسن  أيب  عن،الرمحان
  . انتهى)١(

التخلف لو ن أ صل الصالة بعدأال وجه لبطالن فإنه  ،ال يبعد قول املشهور و:قولأ

 )رمحه اهللا(لصدوق رسله اأقد عرفت ضعف ما  و،منا يوجب بطالن اجلماعةإوجب شيئاً فأ

ما ال وجه لبطالن اجلماعة ك ،الشيخ  إىلنوقش يف صحة نسبة هذا القول أنه  هذا مع،سنداً

 يف مامون املأموم مع اإلكلزوم  ـ لو بقرينة الفهم العريف و ـن الظاهر من االدلة أبعد

 ةصال ما يؤيده ما ورد يف بابك ،كيؤيده فهم املشهور ذل و،اموع من حيث اموع

  .سوة بالتخلفاجلمعة مما ظاهر عدم بطالن األ

                                                

  .املسألة اخلامسة ٢٧٦ ص:ىرك الذ)١(



٤٢

قد  و اجلمعةكدرأ رجل : يقول)عليه السالم( مسعت أبا عبد اهللا :فعن حفص قال

عة كالناس يف الر ومامقام اإل والسجود على مل يقدر وعكر ومامرب مع اإلكازدحم الناس ف

 عة الثانية من الزحامكع يف الروكالر على مل يقدر هذا ومامع اإلك فر،قام هذا معهم و،الثانية

عند   إىليفهوىل األعة كأما الر :)عليه السالم( فقال ؟يف يصنعكالسجود  على قدرو

  فلما سجد يف الثانية،كن له ذلكعة الثانية مل يك فلما مل يسجد هلا دخل يف الر،وع تامةكالر

 ى قام فصلمام سلم اإلإذا ف،وىلفقد متت له األوىل األعة كهذه السجدة للرن أ ىان نوكإن 

  .  احلديث)١( عةكر

م كاختصاص احل و، يف اجلماعةبعد أنه مام سالم اإل إىلظاهره بقرينة لزوم جلوسهفإن 

عليه  و،خالف الظاهر ـ ون مجاعة شرعاًكين أ بدون صدق ـ باجلمعة أو بصورة الزحام

  .فقول املشهور بصحة اجلماعة يف حمله

ان باختياره ك إذا أما ،ن آمثاًكسهواً أو بال اختيار مل ي التأخري كان ذلكلو نه إ مث

 ىتر الأ باملتابعة األمر ىنه مقتض ألكذل و ـره املشهوركما ذك ـ مث القاعدة اإلىفمقتض

ن عملها أعمال ب فتأخر الولد عن بعض األ،ما يعمل زيدكعمل ا : لولدهلو قال املوىلأنه 

تيانه إب يف اجلملة يف ان مطيعاً لألكوإن  ،لعقاب العقالء استحقاقه لى رأ، عن زيدمتأخراً

  .مبثل ما عمله زيد

مث أ الثاين  ختلف يفإذا ف،وجوب املتابعة والعرف يفهم وجوب العمل إن :احلاصلو

ره الفقيه كما ذن أ منه يعلم و،موجباً لفساده وصل العملأ  إىلاًي ساركون ذلكين أ بدون

  استحقاق  إن : املشهور بقولهىال علكمستشاهلمداين 

                                                

  .٢ ح صالة اجلمعة وآدااأبواب من ١٧الباب  ٣٣ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٤٣

 دخل فیها من أول الركعة أو إذا وأما ،مام دخل في الجماعة بعد ركوع اإلإذاهذا 

  ،  في الركوع فالظاهر صحة صالته وجماعتهمامتأخر عن اإل أنه أثنائها واتفقفي 

  

حصل  الذي  غالباً عن وقوع الفعلكخالل باملتابعة بتقدم أو تأخر ال ينف اإلىعلمث اإل

اقتصر  إن نه أل،لك فساده فساد الىيترتب عل و عنه فيفسد منهياًوع مثالًكالركخالل به اإل

  ـ)١(ه فمن حيث الزيادة العمديةكلو تدار و،عليه لزم منه بطالن صالته من حيث النقيصة

املتابعة  والفعلفإن  ،حرمة الفعل  إىل حرمتهايعدم املتابعة ال تسر ذإ ،حمل تأمل .انتهى

   .واجبان

ون قليال كاملتابعة قد يعن التخلف ن أ دلة يظهر من جمموع األيفالذ ،انكيف كو

 أيضاً ة غري مبطل للجماعك فذلثرياًكون كقد ي و،مثاإال يوجب  و ال يبطل اجلماعةكفذل

هذا يوجب بطالن اجلماعة مع بقاء  وون متفاحشاًكقد ي و،مثنه مع العمد موجب لإلكل

  .ىالصالة حباهلا فراد

عة أو يف ك دخل فيها من أول الرإذاأما  و،ماموع اإلكبعد ر اجلماعة دخل يف إذاهذا {

 أما صحة }مجاعته ووع فالظاهر صحة صالتهك يف الرمامتأخر عن اإل أنه اتفق وثنائهاأ

داخل يف  أنه  بل الظاهر،أما صحة مجاعته فلما عرفت من الصدق عرفاً و،صالته فواضح

 مام اإلكدراإعة بك الركدراإ على مجاعث ادعوا اإلغريمها حي وكاملدار ورةك التذإمجاعمعقد 

 صلى  يف رجل،)عليه السالم(احلسن  أيب  عن،يدل عليه صحيح ابن احلجاج و،وعكقبل الر

  يف مجاعة يوم 

                                                

  .١٢ س٦٤٨ ص٢ ج: مصباح الفقيه)١(



٤٤

 في الركعة األولى للمأموم مامال بد من إدراك ركوع اإل أنه فما هو المشهور من

 دخل في الجماعة في إذاختص بما  م،ٕ واال لم تحسب له ركعة،في ابتداء الجماعة

  ، أو قبله بعد تماممامحال ركوع اإل

  

مث  ـ عكيرن أ علىيقدر  سطوانة فلمأجدار أو   إىله الناسأ أجلمامع اإلكاجلمعة فلما ر

 يلحق بالصف وع مث يسجدكيرأرفع القوم رؤوسهم  حىت ال يسجد و ـيقوم يف الصف

   )١(.ك ال بأس بذل،يسجد وعكير :)سالمعليه ال( قال ؟يف يصنعكقد قام القوم أم و

ون اخلرب كي حىت جل الضرورةبقاء اجلماعة ليس ألن أ الظاهرفإن خر، حنوه خربه اآلو

 هذا ن الشارع استثىنك ل، القاعدة عدم اجلماعةىون مقتضك بأن ي،استثناء عن االتباع

العرف ن أ عرفت بل قد ،مكال خصوصية للجمعة يف هذا احل أنه الظاهرن أ ماك ،املورد

 إذاان يراه آمثاً كوإن  ، بقاءه باملخالفة غري الفاحشةىالم يف باب اجلماعة يرك الإليه ىامللق

  . عنه عن عمدكصدر ذل

وىل األعة ك يف الرماموع اإلك ركدراإالبد من  أنه فما هو املشهور من{ هذا ىعلو

 حىت أو ينظر فرادى التهون صك بل ت}عةكال مل حتسب له رإ وللمأموم يف ابتداء اجلماعة

 إذاخمتص مبا {، يقطعها مث يشرع من جديد وفلةعة الثانية أو ينويها ناك يف الرماميلتحق باإل

   أو قبله بعد متام ماموع اإلكدخل يف اجلماعة يف حال ر

                                                

  .١ حة اجلماعة صالأبواب من ١٧الباب  ٣٢ ص٥ ج: الوسائل)١(



٤٥

صرح بعضهم ٕوان  ، دخل فیها من أول الركعة أو أثنائهاإذاالقراءة ال فیما 

  .تمام حینئذ واإلعادة اإلحوطبالتعمیم ولكن األ

  

ظاهر النصوص السابقة فإن  ،}ثنائهاأعة أو كول الرأ دخل فيها من إذاالقراءة ال فيما 

 يف عدم اعتبار إشكال ال :لذا قال يف اجلواهر و،وعك الركدراإوع أو كبري قبل الرك التكدراإ

  )١(.أو ابتدائهاثناء القراءة أ يف االنعقاد بعد فرض اقتدائه يف ماموع املأموم مع اإلكر

الظاهر  على فرض حتقق االيتمام قبلهبعد ول وع األكحال الر إن :قال الفقيه اهلمداينو

  )٢(.وعاتكمال سائر الرك الإليس 

   .يدل عليه صحيح ابن احلجاج املتقدم و:قولأ

 عنهم يكما حكغريمها  وشف االلتباسك واملوجزك }صرح بعضهموإن {

 حكامعن ظاهر اية األ و،عةكمل حتسب له روع كالر كما مل يدركنه أ و}بالتعميم{

 ،وع مطلقاك الرك مل يدرإذاعة ك يف احتساب الرشكالجامع املقاصد اإل ورةكالتذو

  .له يف باب صالة اجلمعةك كالم يف ذلكتفصيل الو

 الحتمال عدم }عادةاإلو{االستصحاب  مقتضى نه أل}متام حينئذ اإلحوطن األكلو{

 ،متامهاإ مث قطعها أو ،النافلة  إىل أو العدول،النفراد يف غري مثل اجلمعة أو ا،عةك الركدراإ

   .فراد صورة االحتياطأ أحد ،ره املصنف من االمتامكفما ذ

  

                                                

  .٢٩ ص٤ج : اجلواهر)١(

  .٦٢٧ ص٢ ج: مصباح الفقيه)٢(



٤٦

بل وكذا   ، بطلت صالته، راكعا ولم یدركماملو ركع بتخیل إدراك اإل ـ ٢٥ـ مسألة 

  ،لو شك في إدراكه وعدمه

  

 عند } بطلت صالتهكمل يدر وعاًك رامام اإلكرادإيل ع بتخكلو ر ـ ٢٥ ـ مسألة{

 ان يف صالته نقص القراءة عمداًكوع من الصالة كاعترب هذا الر إن نه ألكذل و،فناملص

 وع عمداًكع لزم زيادة الركقرأ مث ر ووع من الصالة فقامكمل يعترب هذا الروإن  ،هو مبطلو

  .هو مبطل أيضاًو

 فيشمله ،نقص القراءة ليس عمداً و،ولق األ باختيار الشكذل و،ن الظاهر الصحةكل

ها ك ترإذاون حاله حال ما ك في،مجاعة أنه لزعمه إالّ  القراءةكمل يترفإنه  ،ال تعادحديث 

 البعدك أو يف حتقق اجلماعة ،ماميف اجلماعة مث تبني عدم صحة اجلماعة حملذور يف اإل أنه بزعم

   .حنوهو

 كدرا فيشمل صورة اطمينان اإل،ك بالتخيل مقابل الشرادأ )رمحه اهللا( أنه الظاهر إن مث

ان يرجع عدم البطالن يف صورة كالسيد الوالد يف جملس الدرس  و،هكدراإصورة الظن بو

 ضاف اجلواز مع االحتمال املعتدأ و،يمكهذا هو ما اختاره السيد احل و،كدرااالطمينان باإل

سيأيت يف املسألة  و، لوحدة العلة فيهما،يضاًأصورة الظن   إىلن البد من تعميم الصحةك ل،به

   . يف اللحوقكمع الش حىت التالية جواز الدخول يف اجلماعة

» بل «:ضراب بلفظوجه لإل ال أنه  خيفى ال،}عدمه وهكدراإ يف كذا لو شك وبل{

التخيل  على كس فقدم الشك فلو ع،ضعف يف الصحة من صورة التخيل أكصورة الشفإن 

ان ك )كمل يدر( على ان عطفاًك إذاما أ )بتخيل( على  عطفاً)ذاك(ان ك إن  هذا،وىلأان ك

  راد الثاين بقرينة أ )رمحه اهللا(نه ك ل،ضراب وجه وجيهلإل



٤٧

  .)حوطواأل( :قوله و)بل(

  :ان ففي املقام مسألتانكيف كو

م أ فهل تبطل صالته ،مل يلحق وعكر وربك مث ،كدراو ظن بعدم اإلأ كلو شنه إ :وىلاأل

  ؟ال

  ؟م الأ هل تبطل صالته ،كدرا يف اإلك مث شكدران اإلألو اطمنه إ :انيةالث

يف صورة  بل الصحة ، فقد ظهر من الفرع السابق صحة الصالة:ما املسألة الثانيةأ

االيتمام يف  إن مث الظاهر ،كدرا اإلم من الصحة يف صورة العلم بعدوىلأ كدرا يف اإلكالش

 احتياج كدراظاهر النصوص السابقة املعربة باإل  إذ،هذه الصورة غري صحيح فال مجاعة

وع كر و،عاًك رامامجمرد استصحاب بقاء اإل و، فيهكوكهو مش وكدراحزار اإلإ  إىلااليتمام

 ونكعليه فالصالة ت و، املثبتاألصلالقول بعلى  إالّ كدرا له ال يثبت اإلموم مقارناًأامل

  .مثال عة الثانيةكقطعها مث االلتحاق بالر وةفلاالن  إىلو العدولأ ،كذلكمتام له اإلو ،فرادى

 يعا الذك رامامالستصحاب بقاء اإل فرادى  فالظاهر صحة صالته:وىلاألما املسألة أو

 ،ةءثار الشرعية لالستصحاب عدم القرامن اآل و، فيهكو الشأال يزامحه الظن بعدم اللحوق 

 يف بقاء كو شأشرائطه ى  عل بقيماماإلن أ  يفكان داخال يف اجلماعة مث شك إذاما ك

استصحاب بقاء اجلماعة يربر   إىلته مستنداًءعدم قرافإن  ،حنوه وو انقطاعها حبائلأاجلماعة 

و انتفاء أهلية  عن األمام بطالن االستصحاب خبروج اإلكظهر بعد ذلوإن  ،صحة صالته

  .اجلماعة بفقد بعض شرائطها



٤٨

ثم  النافلة واإلتمام  إلىلعدول أو ا، في صورة الشك اإلتمام واإلعادةحوطواأل

  . اللحوق في الركعة األخرى

  

 ، واقعاً صحت مجاعتهكدرأان ك إذا ف}عادةاإل ومتام اإلك يف صورة الشحوطاألو{

   .عادها صحيحةأفقد  ـ انت الصالة باطلة واقعاًك و ـكدرأن ك مل يإذاو

ما اختاره من بطالن على   بناًء،ون احتياطاك هذا ال ي}متاماإل والنافلة  إىلو العدولأ{

مل وإن  ، واقعاً صحت صالته مجاعةكدرأان ك إن نهأل ،كدرا يف اإلكالصالة يف صورة الش

 كنبه عليه املستمس ماك ـ ين ال جمال للعدولاألمرال كيف  و، واقعاً بطلت صالتهكيدر

 إن نه أل،فرادىيضا من صحة الصالة أما اخترناه  على ،ك بل ال جمال لالحتياط بذل)١(ـ

  .الفرادى  إىليف اجلماعة ال جيوز العدول و، مجاعةي فهكدرأ

ون العدول ك فال ي،ىصحت صالته فراد و واقعاًكدرأن ك مل يإذانعم يصح العدول 

   .ال التقديرينك على احتياطاً

  .مثال و الرابعةأعة الثالثة كو بعدها يف الرأ }ىخرعة األكمث اللحوق يف الر{

  

                                                

  ٢٠٥ ص٧ ج:ك املستمس)١(



٤٩

كان ٕوان ،  ماممع االطمئنان بإدراك ركوع اإلّ إال  عدم الدخولطحواأل ـ ٢٦ـ مسألة 

  . ٕأدرك صحت واال بطلتفإن  وحینئذ ، جوازه مع االحتمالقوىاأل

  

 كدراإال مع االطمينان بإ{ يف اجلماعة } عدم الدخولحوطاأل ـ ٢٦ ـ مسألة{

اهللا ن أ  مل يعلمذاإالفعل الصحيح يف الدخول يف العبادة ف  إىليعترب القصد إذ }ماموع اإلكر

  .يقصد القربةن أ نكيف ميك ،م الأيريد هذه العبادة 

عاً مما جيعل ك رامام الستصحاب بقاء اإل}جوازه مع االحتمال قوىاألان كوإن {

 ال يلزم فيها اجلزم بل املعترب فيها صدورها ةالعباد إن  إىلضافة باإل،الفعل الصحيح  إىلقصده

لذا صح االحتياط مع  و،و حمتمالأ مقطوعاً به األمران كاء  سو،مر املوىلأعن قصد تنفيذ 

يف مثله جواز التلبس  قوىاأل :لذا قال يف مصباح الفقيه و،نه فعل صحيحأعدم قطع الفاعل ب

  )١(.ما يؤيده يف خصوص املقام السرية القطعيةك ،مرهقوعه مطابقا أل وبالعمل برجاء

ما كصحت صالة  و، مجاعة}بطلت الّإو{مجاعة  و صالة} صحتكأدرفإن حينئذ و{

  .عرفت وجهه يف املسألة السابقة

  

                                                

  .٦٢٨ ص٢ ج: مصباح الفقيه)١(



٥٠

  إلىیصلن أ أو قبلع یركن أ  رأسه قبلماملو نوى وكبر فرفع اإل ـ ٢٧ـ مسألة 

  مام أو انتظار اإل،حد الركوع لزمه االنفراد

  

  إىليصلن أ ع أو قبلكيرن أ  رأسه قبلمامرب فرفع اإلك وىلو نو ـ ٢٧ ـ مسألة{

قد حتقق  إذ ،ي بل هو انفراد قهر}لزمه االنفراد{ء ي بعض الشىهووإن  }وعكحد الر

  :هنا احتماالن آخران و،فهو انفراد ـ مع صحة الصالة ـ ل ما ليس جبماعةكن أ سابقا

وع عدم حتقق ك بالرمام اإلكدراإظاهر أدلة  إن :فيه و،اجلماعة على  بقاؤه:ولاأل

  .مامبري بقصد اللحوق باإلكاجلماعة مبجرد الت

ن كاالنفراد مل ي و،ما قصده من اجلماعة مل يتحقق ألن ،صالته باطلة إن :ينالثا

وجه  ما سبق يف بعض املسائل فالك ،ةحداة واالنفراد حقيق واجلماعة إن :فيه و،مقصوداً

  .للبطالن

  .ونه مجاعةكتقدير عدم  على نه مل يقصدها أل،يد بطلت صالتهيقصد التق إن نعم

 الفوائد امللية وكاملسال والروضة والروض وما عن املبسوطك }مماأو انتظار اإل{

  .غريهاو

عليه ( قال ؟عتنيكهو جالس بعد الر ومام اإلكدرأعن رجل : )١( موثق عمار:يدل عليهو

 كادرظاهره عدم اخلصوصية لإلفإن يقوم  حىت مامال يقعد مع اإل ويفتتح الصالة :)السالم

  بني  ومامبني قعود اإلفرق  أنه احتمال و،يف هذه الصورة

                                                

  . ٤ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٩الباب  ٤٤٩ ص٥ ج: الوسائل)١(



٥١

الثانية يف  به يف مامحلوق اإل وبري املأمومكاملسافة الزمنية بني ت ألن ،ونه قبل السجدتنيك

ون كغري مورده بعد الثاين يف   إىلولب حكم األسحفال ين ،قل من املسافة يف الثاينأول األ

املخترعات الشرعية  إن اليق حىت ليس املراد العرف العام و،يناألمرفرقاً بني  يرى العرف ال

يؤيد عدم ضرر هذه املسافة الزمنية الروايات  و، بل عرف املتشرعة،ال مدخلية فيها للعرف

   .مامالسجود مع اإل ووعكالواردة فيمن منعه الزحام عن الر

 عن الرجل )عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا :مثل ما رواه عبد الرمحان بن احلجاج قال

 حائط  إىلماإ ،يام فيزمحه الناس من األكما غري ذلإ وما يف يوم اجلمعةإون يف املسجد كي

 فهل جيوز ،يرفع الناس رؤوسهم حىت ال يسجد وعكيرن أ  على فال يقدر،استوانة  إىلماإو

نعم ال  :)عليه السالم( فقال ؟ مع الناس يف الصفييسجد وحده مث يستو وعكيرن أ له

  )١(.كبأس بذل

 كانك ساجداً فاثبت ممام وجدت اإلإذا : خبرب عبد الرمحانمام اإلقد يستدل النتظارو

   )٢(.ان قائما قمتكوإن  ،ان قاعداً قعدتكوإن  ،يرفع رأسهحىت 

 »قعدت«انه قائماً بقرينة ك بل يثبت م،ال يسجد وةيدخل يف الصال أنه الظاهرفإن 

ون كستند من احتمال ما يف امل و،يقوم معه أو يقعد وربكي أنه ظاهرمها إن حيث» قمت«و

   .ال يضر باالستدالل أنه  مع، ما فيه خيفىماضياً ال» ثبتأ«

                                                

  .٣ ح صالة اجلمعةأبواب من ١٧الباب  ٣٣ ص٥ ج: الوسائل)١(

  . ٥ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٩الباب  ٤٤٩ ص: املصدر)٢(



٥٢

 بحیث یلزم الخروج مام أبطأ اإلإذاّ إال  فیجعلها األولى له، الركعة األخرى إلىًقائما

  عن صدق االقتداء

  

ن أ ال حيق له و}لهوىل األ فيجعلها ،ىخرعة األكالر  إىلقائماً{ هذا فيقف املأموم ىعلو

صحة  على ال دليل إذ ،مامعة التالية لإلكمث يلتحق باجلماعة يف الر فرادى عةك بالريأيت

 يف عرف } حبيث يلزم اخلروج عن صدق االقتداءمام اإلبطأأ إذاال إ{ كذلكاجلماعة 

بطاء  عن اإل،خرب عبد الرمحان واملوثقكدلة رناه من األك النصراف ما ذكذل و،املتشرعة

   .رفاخلارج عن املتعا

ن أ هو و،غريمها وكاملستمس وما يظهر من املستندك ،للمسألة عدال ثالثاً إن مث الظاهر

 ، فال يضر بالصالة، عمال للمتابعةكون سجوده ذلكي ووعك بدون الرماميسجد مع اإل

   .مامعة التالية لإلكول صالته من الرأون كمنا يإو

 تهكعة فأدرك برمام اإلك سبقإذا :)عليه السالم( عن الصادق ،ييدل عليه رواية املعلو

 يف حال كدراون اإلكين أ ال فرق عرفاً بنيفإنه  )١(.ال تعتد ا وقد رفع رأسه فاسجد معهو

  .وعكو بعد الرأعاً ك رامامون اإلك

 مل يعتد ا وسجد معه وربكهو ساجد  ومام اإلكدرأمن و :رواية معاوية بن شريحو
)٢(.  

 وع فليسجد معهكقد رفع رأسه من الر ومام اإلكدراأن مو :الفضيل ويرواية ربعو

  )٣(. السجودكال يعتد بذلو

                                                

  .٢ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٩الباب  ٤٤٩ ص٥ج : الوسائل)١(

  .٦ح : املصدر)٢(

  . ١ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٨الباب  ٤٤٧ ص٥ ج:الوسائل:  انظر)٣(



٥٣

  ال یبعد جواز دخوله وانتظاره،مامیكبر لإلحرام عدم إدراك ركوع اإلن أ ولو علم قبل

كان ٕوان  ، مع عدم فصل یوجب فوات صدق القدوة، للركعة الثانیةمام قیام اإلإلى

  .  عدمهحوطاأل

  

 خارجاً عن  عمالًكون ذلك بأن ي،ىون ملغكبري فال يك التكداد بذل االعتالظاهرو

  .مماقام اإلن أ رب للصالة بعدكمنا يإ و،الصالة

 يف } ال يبعد جواز دخولهماموع اإلك ركدراإحرام عدم رب لإلكين أ لو علم قبلو{

خرب عبد  ور للمناط املستفاد من موثق عما}عة الثانيةك للرمامقيام اإل  إىلانتظارهو{الصالة 

 مامون مع اإلكمنعه عن ال ويعلم بالزحامن أ ال فرق بنيفإنه  ،خبار الزحامأل و بل،الرمحان

  .ربكن أ و بعدأ ،بريكول التأسجوده من  ووعهكيف ر

 عن ي مبا ورد يف صحيح ابن مسلم من النه،ك يف ذلشكالوعن العالمة يف املختلف اإل

  .العشرين وا تقدم يف املسألة الرابعةمك ،بريهاكعة عند فوات تكالدخول يف الر

 ،لو بقرينة صحيحته الرابعة و،عةك الركعدم االعتداد بتل الظاهر من الصحيح إن :فيهو

نه جيب رفع اليد عنه أ ب، يف رد الصحيحكره املستمسكما ذ  إىلال حاجة أنه منه يعلمو

  ـكعة بذلك الركرادإ وماموع اإلكجواز الدخول حال ر على خبار الدالةخذاً بظاهر األأ

  .انتهى

وإن {ما تقدم وجهه يف الفرع السابق ك }مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة{

 العالمة فيه مما يوجب إشكالقد عرفت  و،ك لعدم نص صريح يف ذل} عدمهحوطان األك

  .)رمحه اهللا(االحتياط خروجاً من خالفه 

  



٥٤

   ر یجوز له الدخول معه وهو في التشهد األخیمام أدرك اإلإذا ـ ٢٨ـ مسألة 

  

 على }خري جيوز له الدخول معههو يف التشهد األ ومام اإلكدرأ إذا ـ ٢٨ ـ مسألة{

 بل املشهور عدم اختصاص ،بل الشهرة فيه عظيمة جداً ـ ما يف املستندك ـ الشهور

هذا هو الظاهر فال فرق بني  و،كذلك أيضا  بل حال التشهد الثاين،كخري بذلالتشهد األ

  .دينالتشه

 مام اإلك عن الرجل يدر،)عليه السالم( عن الصادق ،م موثق عماركاحل على يدلو

 مامال يتقدم اإل :)عليه السالم( قال ؟ عن ميينهحدارجل و إالّ ليس خلفه ووهو قاعد يتشهد

 قام الرجل فأمت مام سلم اإلإذا فمام يدخل معه خلف اإلين يقعد الذكل وال يتأخر الرجلو

   )١(.صالته

 عن رجل )عليه السالم(با عبد اهللا أ سألت :قال ـ املروية يف التهذيب ـ رواية عمارو

 مع  ل ـ خ. الّـ إال يقعد  وتتح الصالةفي : قال؟عتنيكهو جالس بعد الر ومام اإلكدرأ

   )٢(.يقوم حىت ماماإل

 مامت اإلتيأ إذا :ان منصور بن حازم يقولك : عن عبد اهللا بن املغرية قال،رواية الفقيهو

  )٣(.ربك قمت فإذارب مث اجلس فكفعتني كر صلى هو جالس قدو

  )٤(.»ان قاعداً قعدتكن وإ «:)عليه السالم(رواية عبد الرمحان املتقدمة من قوله و

  التشهدين   إىلرناه بالنسبةك ذي الذطالقمن هذه الروايات تعرف وجه اإلو

                                                

  .٣ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٩الباب  ٤٤٩ ص٥ ج: الوسائل)١(

  .١١٣ ح٢٧٤ ص٣ ج: التهذيب)٢(

  .٩٤ حاعةم يف اجل٥٦الباب  ٢٦٠ ص١ ج: الفقيه)٣(

  .٥ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٩الباب  ٤٤٩ ص٥ ج: الوسائل)٤(



٥٥

  بأن ینوي ویكبر

  

 كذل و عمار هذه من تعارض موثقيتى جهة ما يترائوجه لتوقف احلدائق من ال أنه ماك

  ـحاديث الشيعةأما يف جامع ك ـ الإالضطراب نسخة املوثقة الثانية لوجود نسخة 

 عن الدخول يف ين هذه الروايات تعارض صحيح ابن مسلم السابق الناهأرمبا يقال بو

هذه الروايات ال ن أ ماك وقد عرفت جوابه يف املسألة السابقة ،بريهاكعة عند فوات تكالر

إذ  :)عليه السالم( قال ؟مام الصالة مع اإلكون يدركي مىت :تعارض صحيح ابن مسلم

 إذ )١(.مام لفضل الصالة مع اإلكخرية من صالته فهو مدرسجدة األهو يف الو ماماإل كدرأ

يه عل(يدل عليه صرحياً قوله  و،التفاوت بني مراتب الفضل ي يقتضاجلمع بني الروايتني

هو يف  وخريةقد رفع رأسه من السجدة األ وكدرأمن و : يف رواية ابن شريح)السالم

 كدراإ اجلماعة ك ما به تدرىقصأ من جعل ك فما عن املدار،)٢( اجلماعةكدرأالتشهد فقد 

   .خرية حمل نظرالسجدة األ

بعض طالق  جالساً يف السالم إلمام وجد اإلإذاجيلس  وربكين أ مث ال يبعد استحباب

 يبأن ينو{ فضل اجلماعة كدراإنه عمل ال يضر فهو نوع من رجاء أل و،الروايات السابقة

 ما احتمالأ ،رسال املسلماتإرسلوه أ عليه حيث مجاع بل ظاهرهم اإل،إشكال بال }ربكيو

 :)عليه السالم(بري حفظاً لصورة اجلماعة فهو خالف الظاهر من قول كجيلس بدون التن أ

  .»ربكف «:قوله و»يفتتح «:قوله و»فأمت«

  ثالث ال يدعهن  : قال)عليه السالم(علي   عن،ما يف الدعائمن أ منه يعلمو

                                                

  .١ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٩الباب  ٤٤٨ ص٥ ج: الوسائل)١(

  .٦ ح٤٤٩ ص: املصدر)٢(



٥٦

 یقوم فیصلي من غیر استیناف للنیة مام سلم اإلإذا ف،ثم یجلس معه ویتشهد

  ،والتكبیر

 أهلها على  جنازة ال يسلميرجل لق و،ما قالك ال يقول  مسع مؤذناً رجل،عاجز الّإ

  البد،)١(ال يعتد ا ويسجد وربك ساجداً مل يمام اإلكدرأرجل ا و،انب السريرخذ جبوأيو

  .بعض مراتب الفضل تساحماً يف أدلة السنن على حيملن أو

   .عدمه حمل نظر  إىلبري أو امليلكما يظهر من املستند من التوقف يف التن أ منه يعلمو

 شاء تشهد معه إن :غريها ورةكذالتواملنتهى  وما عن املعتربك }يتشهد ومث جيلس معه{

ال  و،االقتداء مقتضى نه أل،ظهر ما قاله املصنف من لزوم التشهدن األك ل،تكشاء سوإن 

 : قالإذا ماكفإنه  ،وركلمات بعد االنصراف املذكالتصريح به يف النص أو ال  إىلحاجة

  .رمهاكتيان بذاملنصرف عنه مع اإل إذ ، أو سجد معهمامع مع اإلكر

ن اول فعله بعنك قد يش: بقولهكره املستمسك فيما ذشكاللم وجه اإلمنه يعو

   . انتهى ـ)٢(لمام من التصريح بهكثري من ككاخلصوصية خللو النص 

نه املنصرف من  أل،النحو املتعارف ال التجايف على ون اجللوسكالظاهر ن أ ماك

  .ياجللوس التشهد

 ،ول املستحب ال السالم األ،ن السالمنه املنصرف م أل،ل سالماتهك }مام سلم اإلإذاف{

  .كيقوم قبل ذلن أ جاز لهوإن  ،ول الواجبال األو

   إالّ ال خالف وإشكال بال }بريكالت و من غري استيناف للنيةييقوم فيصل{

                                                

  .قامةذان واإلر األكيف ذ ١٤٥ ص١ ج: الدعائم)١(

  .٢١٠ ص٧ ج:ك املستمس)٢(



٥٧

  .لم یحصل له ركعةٕوان ویحصل له بذلك فضل الجماعة 

  

عن املهذب  و،افالروض ادعاء القطع بعدم االستينو الذكرىعن  و،النافع يحمكمن 

  . عليهمجاعرامة اإلكمفتاح ال والبارع

 »يفتتح« و»فأمت« على املشهور مجلة من الروايات السابقة املشتملة على يدلو

نهما ال يقاومان ك ل،الدعائم و منصور يف ذيلهاالم النافع رواييتك على يدل و،»ربكف«و

رب كان داخال يف مسألة من كبري كعليه فلو استأنف الت و، املشهورإليهغريمها مما ذهب 

   .حرامتني لإلبريكت

 بل عن جممع الربهان عدم ،ما هو املشهورك } فضل اجلماعةكحيصل له بذلو{

ال يف كااليضاح االستشورة كالتذ والنهاية وولده يف القواعد ون عن العالمةك ل،اخلالف فيه

لعل املراد  و،ضيلة اجلماعةال حيصل له ف أنه خريينتابني األك بل عن ال،ه فضل اجلماعةكدراإ

 المهما معارضاً ملا تقدم من موثق عماركان ك الإ و،املة ال الفضيلة يف اجلملةكالفضيلة ال

هو يف  ومام اإلكدرأ إذا :صحيح ابن مسلم املتقدم  إىللعل نظرمها و،خرب ابن شريحو

هو  وفهوم اللقبمأنه  إالّ ،مام لفضل الصالة مع اإلكخرية من صالته فهو مدرالسجدة األ

  .ليس حبجة

   .ما تقدمكفتوى ال و النصكما صرح بذلك }عةكمل حيصل له روإن {

  



٥٨

  في السجدة األولى أو الثانیة من الركعة األخیرةمام أدرك اإلإذا ـ ٢٩ـ مسألة 

  أراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتین وتشهدو

  

 ،}خريةعة األكأو الثانية من الروىل األ يف السجدة امم اإلكدرأ إذا ـ ٢٩ ـ مسألة{

هذا  ووىل،األعة كالسجود يف الر حىت مكطلق بعض الفقهاء السجدة فيشمل احلأقد 

  . النصإطالق مقتضى  هوطالقاإل

 }تشهد وسجد معه السجدة أو السجدتني وربك وى نو، فضل اجلماعةكدراإراد أو{

  :لروايات املتقدمة ايدل عليه مجلة من و،ما هو املشهورك

ال  وقد رفع رأسه فاسجد معه وتهكعة فأدرك برمام اإلك سبقإذا :ىمثل رواية املعل

  )١(.تعتد ا

ال يعتد  ووع فليسجد معهكقد رفع من الر ومام اإلكدرأمن و :الفضيل ويرواية ربعو

  )٢(. السجودكبذل

  )٣(.تد مامل يع وهو ساجد سجد معه ومام اإلكدرأمن و :رواية شريحو

 كال يعتد بتل ووع فليدخل معهكرفع من الر حىت هكمل يدروإن  :رواية الدعائمو

  )٤(.عةكالر

   )آله و اهللا عليهىصل(رسول اهللا   إىل بسنده،مايلما رواه ابن الشيخ يف األو

                                                

  .٢ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٩الباب  ٤٤٩ ص٥ ج: الوسائل)١(

  .١ ح٤٨الباب  ٤٤٧ ص٥ ج:الوسائل:  انظر)٢(

  .٦ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٩الباب  ٤٤٩ ص٥ ج: الوسائل)٣(

  .١٩٢ ص١ ج: الدعائم)٤(



٥٩

عة ك الركدرأمن  و،ال تعدوها شيئاً وحنن سجود فاسجدوا والصالة  إىل جئتمإذا :قال

  )١(. الصالةكردأفقد 

ادعاء  إالّ  غري ظاهر الوجه،خريةعة األك فتقييدها بالر،ما تراها مطلقةكهذه الروايات و

  .االنصراف

 وهو يف مام اإلكدرأ إذا : قال؟مام الصالة مع اإلكون يدركي مىت :صحيحة حممدو

  )٢(.مام لفضل الصالة مع اإلكخرية من الصالة فهو يدرالسجدة األ

ن أ نك مي)٣(: قال يف املستند،الصحيحة ال داللة فيها و،هصراف ال وجه لاالن إن :فيهو

 كدرأوإن  مل يبلغها فله فضل اجلماعة والصالة اجلماعة  إىلأحد بادر إذا أنه ون املعىنكي

 ونك ال يكدرااإلن أ  علىما دلن أ  قد عرفت سابقاكنأما ك ،خرية يف السجدة األماماإل

  . فضل اجلماعةكدراإ ال ،عةك الركدراإاد به وع يركبالدخول يف الرإالّ 

هذا هو  و،راد السجودأ إذارب كي أنه لو بقرينة االنصراف وظاهر الروايات السابقة إن مث

استدل له  و،بريكالت ويدخل يف السجود بدون النيةنه إ :املشهور خالفاً لبعض حيث قال

لرواية  و،وعك الركدراإمنا هو بإ  الصالةكدراإ إن مبا تقدم من و، الروايات السابقةإطالقب

  .يعتد اال  ويسجد وربك ساجداً مل يمام اإلكدرأرجل  :الدعائم السابقة

                                                

  .٧ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٩الباب  ٤٥٠ ص٥ ج: الوسائل)١(

  . ١ ح٤٤٨ ص: املصدر)٢(

  .٧ س٥٥٠ ص١ ج: املستند)٣(



٦٠

   ویستأنف الصالةمامثم یقوم بعد تسلیم اإل

  

ون ك يمام اإلكدراإن أ  علىدل أما ما و،ما الروايات فقد عرفت انصرافهاأ :فيهو

بري كالت على أما رواية الدعائم فهي و،عةك الركدراإد به ااملرن أ  فقد تقدم،وعك الركدراإب

ب حيست أنه معناه و،يسجد وربك ساجداً فلم يمام اإلكدرأ يمعناه العاجز هو الذ ألن ،دلأ

  .يسجد وربكي إن له

ه ؤان اقتداكوإن  ،خريةعة األكه يف غري الرؤان اقتداك إن مامون مع اإلكي و}مث يقوم{

لو بقرينة الروايات  و،نه املنصرف من النصوص أل}مامسليم اإلبعد ت{خرية قام عة األكيف الر

آخر   إىلجيلس أنه كقد عرفت هنا و، يف حال اجللوسمام اإلكدرأالسابقة الواردة فيمن 

  .مامسالم اإل

ره كما ذك ـ خريةعة األكبالسجدة يف الرى ان اقتدك سواء }يستأنف الصالةو{

ما ك ،ثرك عليه األياالستئناف هو الذ و،ناهركما ذكعات السابقة كأو يف الر ـ املصنف

ميل  والسرائر والنهاية وعن املبسوط يمحك خالفا لل،غريه وكعن املدار يكاحمل ويف املستند

هذا هو  و، القول بالصحة قربياً جداًكجعل املستمس و،قواه وقد قربه اجلواهر و،يردبيلاأل

 وعكغرار دخول امللحق بالر على الةدخول يف الص أنه دلة املتقدمةظاهر األ ألن ،قرباأل

  .باجللوسو

للتصريح به يف  و،صالة عدم الدخول يف الصالةأ مقتضى نهأاستدل للقول باالستيناف ب

ملا يف املستند من عدم ثبوت التعبد للصالة مبثل  و،»ربك قمت فإذاف «:خرب ابن املغرية املتقدم

 عن ينه أل و، أو السجدتان السجدةيه ونه قد حصلت الزيادة يف الصالةأل و،كذل

 ،»عتد اال يو«تقدمة يف رواية الدعائم امل و،ابن شريحواملعلى  ياالعتداد مبا فعل يف خرب

   ، خيفىل ما الكيف الو



٦١

ثم  ، إتمام األولى بالتكبیر األولحوط ولكن األ،ال یكتفي بتلك النیة والتكبیرو

  .االستئناف باإلعادة

  

منا إخرب ابن املغرية  و.دلةالظاهر من األ أنه رناكما ذك ،ليل مرفوع بظاهر الداألصلذ إ

 ،)عليه السالم( ماماإل  إىلغري مستند أنه  مع،ال يقول به املشهور وهو يف مورد اجللوس

 ،الزيادة للمتابعة ال بأس ا و،التعبد ثابت بالروايات و،ان اجتهاداً من ابن حازمكلعله و

 عن يظاهر النه و، ـما عرفتك ـ  عدم الضررالنص اخلاص الظاهر يف  إىلمضافا

  .وعك الركدرأ إذاا معة يف قبال االعتداد ا فيكمنا هو بالرإاالعتداد 

وع كقد رفع من الر ومام اإلكدرأمن و :الفضيل وييدل عليه ما يف رواية ربعو

  . السجودكال يعتد بذل وفليسجد معه

ال يعتد  ووع فليدخل معهكفع من الرر حىت هكمل يدروإن  :مما يف رواية الدعائمو

  .عةك الركبتل

 يفتكي{ بل ،له خارجاً عن الصالةمون ما عك ي}ال{ أنه قوىاأل ف،انكيف ك }و{

 خروجاً من }ولبري األكبالتوىل األمتام إ حوطن األكلو{يتم صالته  و}بريكالت و النيةكبتل

   .ىتفكخالف من ا

رب ك قام إذا أنه  منهأحوط و،ثركاأل إىل  موافق للمنسوب}عادةمث االستيناف باإل{

 به ما يأيت على يترتب و،ر املطلقكبرية الذكو تأحرام برية اإلكبرياً بنية ما يف ذمته من تكت

  .إشكال اجلماعة بال أحكامحينئذ 

عن  يكن احملك ل،سجد وربك يف السجدة مام اإلكدرأ إذا أنه ركاملصنف ذ إن مث

  ن أ بني ويسجدن أ ين التخبري بنيخرآلبعض العلماء ا والشهيد الثاين



٦٢

 ساجداً فاثبت مام وجدت اإلإذاو :يبني رواية البصر وما تقدمبني انه مجعاً كيقف م

  )١(.يرفع رأسه حىت كانكم

 السجدة مع يـ أول ترجيح األ و: قال،هو ليس ببعيد وقد اختار التخيري املستندو

 بل الشهرة لعدم ،مجاعد ضعيف ملنع اإلصحة املستن و،مجاع بل باإل، بالشهرة ـماماإل

ما كافؤ املسندين كت و،لو سلمت فال يصلح للترجيح و،ثر خلصوص السجدةكتعرض األ

  . انتهى)٢(،عرفت

 طالق إل، مل تضرمام عند ما سجد مع اإللو زاد سجدة املتابعة اشتباهاً أنه  خيفىمث ال

  .دلة سجدة املتابعةأ

  

                                                

  .٥ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٩الباب  ٤٤٩ ص٥ ج:الوسائل:  انظر)١(

  .٢٩ س٥٥٠ ص١ ج: املستند)٢(



٦٣

 مامیرفع اإلن أ  وخافً راكعامام الجماعة فرأى اإل حضر المأمومإذا ـ ٣٠ـ مسألة 

  مشى في ركوعهثم  ، نوى وكبر في موضعه وركع،التحق بالصف إن رأسه

  

 ماميرفع اإلن أ خاف وعاًك رامام اإلى حضر املأموم اجلماعة فرأإذا ـ ٣٠ ـ مسألة{

حق يلت حىت }وعهك يف رى مث مش،عكر ورب يف موضعهك وى نو،التحق بالصف إن رأسه

 مجاعغريها اإلو الذكرى ورةكالتذواملنتهى  و بل عن اخلالف،ال خالف وإشكال بال مامباإل

  :يدل عليه متواتر الروايات و،عليه

 ماماإل و دخلت املسجدإذا : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،يمثل ما رواه البصر

 رفع رأسه إذا و،عكار وربكه فكتدرن أ  رفع رأسه قبلإليهمشيت  إن كنأع فظننت كرا

 قام فاحلق إذا ف،كانكجلس فاجلس موإن  ،قام فاحلق بالصففإن  ،كانكفاسجد م

  .بالصف

   .)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عبد اهللا أيب مثله ما رواه عبد الرمحان بنو

 ماماإل و دخلت املسجدإذا : يقول)عليه السالم(با عبد اهللا أ مسعت :عنه أيضاً قالو

 رفع رأسه فاسجد إذا ف،عكار وربك ف،ربك رفع رأسه فإليهمشيت  إن كنأظننت  وعكرا

  )١(. قام فاحلق بالصفإذا ف،كانكجلس فاجلس موإن  ،فاحلق بالصفقام  إذا ف،كانكم

ع كقد ر ودخل املسجدأ :)عليه السالم( عبد اهللا يب قلت أل:سحاق بن عمار قالإعن و

  ء ي شيأ ي رفعت رأسإذاد فأسج و،ينا وحدأ ووعهكع برك فأرماماإل

                                                

  .٣ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٦الباب  ٤٤٣ ص٥ ج: الوسائل)١(



٦٤

  ،أو بعده أو في سجوده أو بعده أو بین السجدتین أو بعدهما

  

انوا كوإن  ،انوا قياماً فقم معهمكفإن م إليهقم فاذهب  :)عليه السالم( فقال ؟صنعأ

  )١(.جلوساً فاجلس معهم

سجد قد دخل امل و يوماً)عليه السالم( رأيت أبا عبد اهللا : قال،عن معاوية بن وهبو

 مث قام ،سجد السجدتني وعكعوا فركان دون الصفوف ركاحلرام يف صالة العصر فلما 

  )٢(.حلق الصفوف حىت ىفمض

نه سئل عن الرجال يدخل املسجد أ) عليهما السالم(مها أحد عن ،عن حممد بن مسلمو

 عكهو را وييبلغ القوم فيمشن أ ع قبلكير :)عليه السالم( فقال ؟عةكتفوته الرن أ فيخاف

  )٣(.يبلغهمحىت 

نت مع أ وربتك دخلت من باب املسجد فإذا :)عليه السالم( قال ،يف رواية الشيباينو

  )٤(.ك ذلكأجزأالصالة   إىل عادل مث مشيتإمام

جواز  على قامة الصفوف ما يدلإباب استحباب  وحاديث باب القواطعأيف مجلة من و

جوازه يف  على ملشي يف الصالة فيدلصل اأما أ و، حال الصالة لاللتحاق بالصفياملش

  .غريه و بابن طاب)آله وعليهصلى اهللا (  النيبيالصالة مش

  ال}و بعدمهاأو بني السجدتني أ ،و بعدهأ{ و الثاينأول  األ}و يف سجودهأو بعده أ{

  ما بعد السجدة إ ،بعده إذ )و بعدهأ( :ال موقع لقوله أنه خيفى

                                                

  .٦ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٦الباب  ٤٤٤ ص٥ ج: الوسائل)١(

  .١٤٩ ح يف فضل املساجد٢٥الباب  ٢٨١ ص٣ ج: التهذيب)٢(

  .١ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٦الباب  ٤٤٣ ص٥ج : الوسائل)٣(

  .٩ حقامةن واإلذا األأبواب من ١٣الباب  ٦٣٦ ص٤ ج: املصدر)٤(



٦٥

 أو للفرار عن فضل سواء كان لطلب المكان األ، الصف إلىأو حال القیام للثانیة

  كراهة الوقوف في صف وحده

  

 يف يأ )و قبلهأ(صحيحه  ولعله غلط من الناسخ و،رمهاكقد ذ و،و بعد الثانيةأوىل األ

  .يسجدن أ حال اجللوس قبل

 ،كن االلتحاق قبل ذلكمأ إذاال يصح التأخري  أنه الظاهر و}و حال القيام للثانيةأ{

لذا ال يصح  وي الضطراركم بذلكاحل ألن كذل و،للتفريع ال للتخيري) وأ( :نففقول املص

ما يف بعض الروايات من ن أ منه يعلم و،الضرورات تقدر بقدرها و،يف حال االختيار

بعضها مصرح به ن أ كل ذلكجواز  على يدل و.كذل على وع حممولكااللتحاق يف غري الر

  .و املناطأ ىحوخر مستفاد من الفبعضها اآل و،يف النص

 يف كو حنوه فال بأس بذلأحسن أان ك لطلب ميراد املشأان ملحقا بالصف وك إذاما أ

 عدم ضرره األصل و، يف الصالةيجواز املش على  ملا دل،ة عنهء القرامامحال عدم حتمل اإل

لرأس للمناط  رفع اك مل يستلزم ذلإذا يف السجود يجيوز املش أنه الظاهرن أ ماك ،باجلماعة

  .ما عرفتك

راد االلتحاق أففرادى  ي يصلنسانإان ك بل ،ن مجاعةك مل تإذا ي املشكهل يصح ذلو

  . للمناطك الظاهر ذل،به للجماعة به

 مات ما يف اجلماعة اليتك ،اً هلمإماميصري ن أ رادأ إذا يالظاهر جواز املش إن ماك

  .همإمام

 ملا عرفت من }فضل األانكان لطلب املكسواء {) ىمش( : متعلق بقوله} الصفإىل{

إرادة ا يف مقام ما روايات املسألة فال تدل عليه ألأ ، يف الصالةيجواز املش على ما دل

  .اق بالصفااللتح

   ما سيأيتكروه كنه م أل}راهة الوقوف يف صف وحدهكو للفرار عن أ{



٦٦

 نأ  بشرط، الجانبینأحد أو الخلف أو مام األ إلى وسواء كان المشي،أو لغیر ذلك

  ،ال یستلزم االنحراف عن القبلة

  

 أحدو أو اخللف أ ماماأل  إىليان املشكسواء و{ مثل سد الفرج }كو لغري ذلأ{

 لو سلم إذ ، غري تامماماأل  إىلياملش  إىلاحتمال انصرافها و،دلة األطالق إلكذل و}اجلانبني

 إذا يف الصالة يجواز املش على  ما دلكذل  إىلضافةيدل عليه باإل و،ياالنصراف فهو بدو

  .و حمواً لصورة الصالةأثرياً ك مل يستلزم فعالً

  إىل الصف فتتأخريف  وجدت ضيقاإذا كءرا وتتأخرن أ كال يضر :موثقة مساعةو

 يمتشن أ  فال بأسكتتقدم قدامن أ ردتأنت يف صف فكوإن  ،ك خلفيالصف الذ

  )١(.إليه

 بل يف ، لاللتحاق بالصفي املشلةأ مسي هن يف مسألتنا اليتكمل توإن  الروايةفإن 

 سوء معه يف بمثل الفرار عن صاح ،و غريهأ يمر شرعانه ألك من ميمسألة تقدم املصل

على علي  صحيحة  حيملكلذل و،و املناطأ ىاملقام بالفحو على ا تدلأ إالّ ،الصف مثال

 :)يه السالمعل( قال ؟ ما حدهمام عن القيام خلف اإل)عليه السالم( سأله ،حنوها وراهةكال

تأخر فال بأس وان فتقدمك قعدت فضاق املإذا ف،قامة ما استطعتإ.)٢(  

دلة أ طالق إلكذل و،ما هو املشهورك }ال يستلزم االحنراف عن القبلةن أ بشرط{

  ف نالم املصكاملراد يف  و،جهة البعد  إىلروايات املقام ناظرة و،القبلة

                                                

  .٣ ح صالة اجلماعةأبواب من ٧٠الباب  ٤٧١ ص٥ ج: الوسائل)١(

  .١ ح: املصدر)٢(



٦٧

  .لو أو نحو ذلكال یكون هناك مانع آخر من حائل أو عن أو

  ،قوىنعم ال یضر البعد الذي ال یغتفر حال االختیار على األ

  

ون كين أ ال يلزم أنه ماك ، املغتفر فال بأس بهرياليسكما غري املضر أ ،االحنراف املضر

ان اجتاهه كلو  ويلتحق باجلماعةن أ  ففي املسجد احلرام جيوز،ماماجتاه املأموم اجتاه اإل

  .ثرياًك مامإلمنحرفاً عن اجتاه ا

لت الصحة يف كش، أمامخلفه خلف اإلو صلى إذاما ك ،مامان اجتاهه ضد اإلك إذانعم 

خالف  على ان وجههكن ك لمام باإلمتصالً صلى إذال اجلماعة كما تشك ،مسألة االلتحاق

  .ماموجه اإل

 ما صرح به املستندك }ك مانع آخر من حائل أو علو أو حنو ذلكون هناكال ين أو{

جهة البعد   إىلمنا هي ناظرةإخبار املسألة أ و،مورية هذه األع أدلة مانطالق إلكذل و،هغريو

 على مجعواألذا  و،ال خصوصية له أنه ر املسجد يف الروايات فالظاهركما ذأ ،ما عرفتك

  .الصحة يف غري املسجد أيضاً

 ، املشهورما هو ظاهرك }قوىاأل على  ال يغتفر حال االختيارينعم ال يضر البعد الذ{

 ،كذل  إىلطالق الروايات بل انصرافها إلكذل و،املشهور  إىلكيف املستند صرح بنسبة ذلو

 بل عن مفتاح ،جامع املقاصد وكاملسال والروض والبيانو الذكرى ورةكخالفاً ملا عن التذ

  .عد مينع االيتمامبن ك مل يإذاصحاب من تقييد املسألة مبا األ  إىلرامة نسبتهكال

 يف دليل هؤالء من لزوم وجود شرائط شكالرناه من الدليل يظهر وجه اإلكمبا ذو

  . منها عدم البعد الضار باجلماعةاجلماعة اليت

  نه اللحوق كمأ إذاان البعد مفرطاً كوإن  نه جيوز االقتداء أرناه يظهركمما ذو



٦٨

 عدم وجوب قوى واأل،ً اعتبار عدمه أیضاحوطكان األٕوان  صدق معه القدوة إذا

  ،ر الرجلین حال المشيج

  

 إذاما أ ،كوع أو ما بعد السجدتني أو ما أشبه ذلك مثل ما بعد الر،ر يف الرواياتكمبا ذ

ان ك إذاما ك ،إليهنه االلتحاق بوسيلة كمأ سواء ، فال يصح االلتحاقكبعد من ذلأان ك

ال ك ألن ،تحاقنه االلك أو مل مي،حنوهاو  يف سيارةماميلتحق باإل و،بعده مقدار ألف متر مثال

حال التحاق املأموم ن أ الظاهر و.األصل مبقتضى ام فالالزم العمل فيه،ين خالف النصاألمر

 إذاما ك ،حال االتصال بالصف و، يتأخرماماإلن أ  علمإذاما ك ،مامبنفسه حال التحاق اإل

اس يقفون  أو علم بأن الن،نهما تقتربان يف حال السجود مثالك ل،انا يف سفينتني بينهما بعدك

  . فيقتدون بهمامبني اإل وبينه

 صدقا يف عرف املتشرعة الذين هم امليزان يف فهم ما تلقوه من } صدق معه القدوةإذا{

هذا ن أ لعل مراد املصنف و،كوظاهر عدم اشتراط ذل :)١(كيف املستمس و.لفاظ الشارعأ

  .األصل املرجع كزيد من ذل ففي األ،خبارالقدر هو املنصرف من األ

 }يضاأ{ ال يغتفر حال االختيار ي عدم البعد الذيأ } اعتبار عدمهحوطان األكإن و{

  . عدم البعديخروجاً عن خالف من عرفت من مشترط

 لظهور الروايات ،ما هو املشهورك }يعدم وجوب جر الرجلني حال املش قوىاألو{

 ،من وجوب جر الرجلنيتعليق النافع  وفوائد الشرائع والعزية ملا عن  خالفاً، العاديييف املش

   عده من كاملسال وجامع املناصد وعن املوجزو

                                                

  .٢١٥ ص٧ ج:ك املستمس)١(



٦٩

 ترك االشتغال حوط واأل،بل له المشي متخطیا على وجه ال تنمحي صورة الصالة

  هبالقراءة والذكر الواجب أو غیره مما یعتبر فیه الطمأنینة حال

  

ن املرسلة ك لىال يتخط و جير رحليهيميشأنه  ي رو،)١( ملرسل الفقيه،الشروط

لذا ذهب  و،ي العادياملش على لضعفها ال تصلح لتقييد الظواهر املتقدمة بعد قوا يف الداللة

اب ب منهما باستح الثاين أفىتكأنه لذلك و،استحباب اجلر على غريمها واملستند والدروس

سألة حنوها من موارد امل وانكجل سعة املان مشيه ألكوإن  ، يف الصالةياجلر يف مسألة املش

  .الثانية

ون قفزاً أو كن ال يأ ب} صورة الصالةيوجه ال تنمح على  متخطياًيبل له املش{

  .وليةدلة األ فاملتبع فيه األ،كدلة عن ذل النصرف األ،شبهأضاً أو ما كر

ر الواجب أو غريه مما يعترب فيه الطمأنينة كالذ و االشتغال بالقراءةك ترحوطاألو{

  حال القراءةيغريه فأجازوا املش و خالفا للمستند،ك بذلىتوما عن الشهيدين الفك }حاله

ن أ ة معء يف حال القرامامان اإلك إذاللتنظري مبا  و،دلة األإطالق باًكر الواجب متسكالذو

  .قربهذا هو األ و،مامة اإلءاالطمينان واجب للمأموم حال قرا

مور طمأنينة يف األ فدليل ال،جوازه ي يقتضي يف نصوص املشإطالقاستدل للمنع بعدم 

 ال أنه ن فيهكل ـ  مذهب الشهيدينىقون أ  بعدكذا يف املستمسك ـ مكورة حمكاملذ

  .طالقوجه ملنع اإل

                                                

  .٤ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٦الباب  ٤٤٤ ص٥ ج: الوسائل)١(



٧٠

  . وال فرق في ذلك بین المسجد وغیره

  

ة التشهد يف حال ء لوحدة املناط فقرايضاًأ يف حال اجللوس يجيوز املش أنه مث الظاهر

  .يضاًأ ال بأس به ياملش

ر يف كذوإن  لمسجدلال خصوصية  أنه  لوضوح}غريه و بني املسجدك يف ذلال فرقو{

   .لمامك يف ما وجدته من أحدلذا مل يقيده باملسجد  و،نصوص الباب

 ماماملأموم اجلالس هو حال صالة اإل  إىل اجلالس بالنسبةمامحال صالة اإل إن مث الظاهر

  .القائم

 كو حنوه مل يضر ذلأ لفسق مامة هذا اإلإماملو تبني بعد الصالة عدم صحة  أنه ماك

  .ماممه يف مسألة فسق اإلكر حكما ذك ،بصالة املأموم

ان للمأموم العصر ك إذاما ك ،ىخرأ يف صالة مام اإلكدراإ بني يرق يف جواز املشفال و

ال بني  و،م الأ مامان التحاقه بعصر اإلكم يف ظهره مل يضره إلمام مل يلحق باإلإذا ف،فقط

من ظهر وىل األ مل يلحق يف قضائه الصبح بإذاما ك ،قلأه ؤان قضاكوإن  ،القضاءو داءاأل

  .املناط وطالق لإلكل ذلك ،مامنه االلتحاق به يف ثانية اإلكمأ ماماإل

  



٧١

  فصل

: ما مر في المسائل المتقدمة أمور إلىیشترط في الجماعة مضافا

   والمأموم حائلمامال یكون بین اإلن أ :هاأحد

  

  }فصل{

 مل تراع مل تنعقد إذا }مورأمر يف املسائل املتقدمة  ما  إىليشترط يف اجلماعة مضافاً{

  .اجلماعة

ما صرح ك ،ال خالف وإشكال بال }املأموم حائل ومامون بني اإلكال ين أ :هاأحد{

 ىلمة علك إضافة ب،)١(الظاهر على بال خالف فيه :قول الفقيه اهلمداين و،به مجلة من العلماء

  . مما مل يظهر وجهه،الظاهر

احملقق  والشهيد والفاضلني وخنييالشك من الفقهاء حدا غري وى فقد ادع،انكيف كو

 واخرلمات مجع من األك املصرح به يف مجاعيف املستند باإل و، عليهمجاعغريهم اإل والثاين

ها  قطعة منىرو و،التهذيب والفقيه وايفكيدل عليه صحيحة زرارة املروية يف ال و،وائلاألو

 ما ال مامبني اإل وبينهم وقومصلى إن  : قال)عليه السالم(جعفر  أيب هي عن و،السرائر

   ،إمام هلم بمام اإلك فليس ذلىيتخط

                                                

  .٢٣ س٦٢٨ ص٢ ج:مصباح الفقيه )١(



٧٢

 يتقدمهم قدر ما ال يبني الصف الذ وبينهم وإمامبصالة هله يصلون أان ك صف يأو

 إالّ م بصالة هلكان بينهم سترة أو جدار فليست تلكفإن  ، هلم بصالةك فليس تلىيتخط

 من أحدن يف زمان كهذه املقاصري مل ت :)سالمالعليه (قال  و: قال.ان حيال البابكمن 

 : قال. بصالة من فيها صالةخلفها مقتدياً صلى  ليست ملن،ثها اجلبارونأحدمنا إ والناس

 بعض  إىلون الصفوف تامة متواصلة بعضهاكتن أ يينبغ :)عليه السالم(بو جعفر أقال و

  )١(.نسان مسقط جسد اإلكون قدر ذلك ييون بني صفني ما ال يتخطكال يو

  .تأخري وهذه الرواية رواها يف الفقيه بتقدميو

يضرب يف ن أ نفسه من على ثها معاوية خوفاًأحد ـ  احلجرةيأ ـ  املقصورة:قولأ

مث  ،)عليه السالم( احلسن يما رمك أو ،)عليه السالم(مري املؤمنني أما ضرب كالصالة 

  إىلشارةإنه أك»  من الناسأحد «:)عليه السالم(قوله  و،اليوم  إىلصارت سنة عندهم

 )عليه السالم( علي و)آله وعليهصلى اهللا ( وا يف زمن الرسولكفعدم  الإ و،اخللفاء الثالثة

ال معارض هلذه  و،ربائهمك حىت مويني خالفوااألن أ يبنين أ ماميريد اإل و،ان واضحاًك

 سألته : قال)عليه السالم(عن الرضا  ـ  يف التهذيبياملرو ـ اجلهم أيب موثق الإالرواية 

 قال ؟ميصلى ن أ بينه ستراً جيوز وون بينهمكي وان ضيقكبالقوم يف م ي يصلعن الرجل

  )٢(.نعم :)عليه السالم(

  . عنهيعراض القطع اإل:والأيرد عليه و

                                                

  .٤ح   الصف إىل باب الرجل خيطو٣٨٥ ص٣ ج:ايفك ال)١(

  .١٢٤ ح باب فضل املساجد٢٧٦ ص٣ ج: التهذيب)٢(



٧٣

ع اآلخر ممن یكون واسطة في  وكذا بین بعض المأمومین م،یمنع عن مشاهدته

  ،ماماتصاله باإل

  

 ،التاء وبالسني» ستر«ان كالباء م و،بالشني» شرب« ما عن بعض النسخ من لفظ :ثانياً

فقد روي عن الباقر  ،راهتهكيف  لظهور خرب الدعائم و، ملناسبة صدر الرواية،وهذا غري بعيد

ون كي وبعض  إىلتواصلة بعضهاون تامة مكتن أ للصفوف يينبغ :قالأنه ) عليه السالم(

هله يصلون أان ك صف يأ و، سجدإذانسان ل من صفني قدر مسقط جسد اإلكبني 

 الصالة هلم ك فليس تلك يقدمهم أقل من ذليبني الصف الذ وبينهم ومامبصالة اإل

  )١(.بصالة

 إن  مث،حنوها وينفع املشاهدة بواسطة املرايافال  مشاهدة عادية }مينع عن مشاهدته{

خراج احلائط إ يف بعض املسائل من ضافه الفقهاء ملا سيأيتإمنا إ و،هذا التعبري ليس يف الرواية

  .حنومها وكالشبابي ويالزجاج

 إشكال بال }مامون واسطة يف اتصاله باإلك ممن ي،خرذا بني بعض املأمومني مع اآلكو{

 ،ه الصحيح املتقدميدل علي و، عليهمجاعغريمها اإلو الذكرى وى بل عن املتنه،ال خالفو

 يرى ما الك ، خصوصيةماملإل يرى العرف ال إذ ، من املناط أيضاًكيستفاد ذلن أ نكبل مي

ان االتصال منحصراً كبأن ول ان حائل بني من يف الصف األك إذا ف،خصوصية بني الصفني

دلة أ إطالق بكمعه ال جمال للتمس و، ضاراً جبماعتهكان ذلكبينه ستر أو جدار  وبنفر بينهم

  .اجلماعة

                                                

  .ر اجلماعة والصفوفك يف ذ١٥٦ ص١ ج: الدعائم)١(



٧٤

 ،مام لم یكن في صفه من یتصل باإلإذا أو قدامه مامكمن في صفه من طرف اإل

فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصالة من قیام أو قعود أو ركوع أو سجود 

  ،بطلت الجماعة

  

املأمومني  ومامعبة فاصلة بني اإلكانت الكوإن  عبةك يف الصالة حول الإشكالنعم ال 

الدليل اخلاص الوارد   إىلضافة باإل، النصراف أدلة ضرر احلائل عن مثلهم، حوهلااملستديرين

 إذا أو قدامه ماممن يف صفه من طرف اإلك{ ياملصلان ك إذاف ،يف صحة مثل هذه الصالة

ضرر احلائل باجلماعة ليس خاصاً  إن  مث، مل تصح مجاعته}مامن يف صفه من يتصل باإلكمل ي

  .ل الصالة بال حائلكون كين أ  الالزم بل،حوال الصالةأببعض 

وع أو سجود كحوال الصالة من قيام أو قعود أو رألو يف بعض  وان حائلكفلو {

ون عدم كلزوم فتوى ال وظاهر النص ألن كذل و، من وقت حتقق احلائل}بطلت اجلماعة

رة الطها و فحال اشتراط عدم احلائل حال اشتراط القبلة،حوال الصالةأاحلائل يف مجيع 

اجلماعة ظاهره   إىلعدم البعد بالنسبة ومامحال عدم علو اإل و،صل الصالةأ  إىلبالنسبة

من انصرف ) رمحه اهللا (رتضى فما عن الشيخ امل،ل جزء جزء من الصالةكاالشتراط يف 

ور كاالنصراف املذ إن )١(:كلذا قال يف املستمس و،الدخول مع احلائل حمل تأمل  إىلالنص

لمات عدم البأس بوجود احلائل التام يف بعض كيستفاد من بعض ال و:ملستند قال يف ا،ممنوع

   طالقنه تقييد لإل أل،نه غري سديدـ إقال إن ـ إىل حوال دون بعض األ

                                                

  .٢٢٣ ص٧ ج:ك املستمس)١(



٧٥

 أو غیره ولو شخص إنسان لم یكن ًمن غیر فرق في الحائل بین كونه جدارا

  .ًمأموما

  

  )١(.ور بال مقيدكاملذ

 حصل احلائل يف إذا باستصحاب بقاء اجلماعة كتمسصحة العدم منه يعلم  و:قولأ

  .صل مع وجود الدليلال جمال لأل إذ ،ثناءاأل

لو و{فتوى ال و النصطالق إل}ونه جداراً أو غريهكمن غري فرق يف احلائل بني {

 إذاما ك ، آخرمام إلان مأموماًكلو  و،مام هلذا اإل يعين}ن مأموماًكنسان مل يإشخص 

 ،السترة شاملة لهفإن نسان مبا تقدم من الصحيح نعية اإلاستدل ملاو ،نيإمامتداخل صفا 

 ،حنوه والسترة الظاهرة يف القماشفإن  ،نسانالظاهر انصراف السترة عن مثل اإل إن :فيهو

  .بنحو ااز إالّ نسانإان بينهما ك إذابني زيد سترة  وان بيينكيقال ن أ لذا ال يصحو

 إذا أنه ماك ،يضر من جهة البعد الضارفإنه  الصفني نسان الفاصل بنيان اإلك إذانعم 

يقة خالف الطر أنه  ضار من جهةكذلفإن  ،فراد غري مقتدينأول عدة ان يف الصف األك

حنوه فهو غري  و يف شرطك شإذاصالة عدم اجلماعة أ للمنع بكما التمسأ ،املتلقاة من الشرع

ما ك ، علم الشرطإذا إالّ ة الصحةءلرباصالة اأمن  واتطالق املستفاد من اإلاألصل بل ،تام

 العرف ي لديف اعتبار شرط بعد الصدق العريف كو معاملة شأل عبادة ك يف كذلكهو 

  . املتشرعة يف العبادةىلد و،يف املعاملةالعام 

                                                

  .٦ س٥٣٠ ص١ ج: املستند)١(



٧٦

 أما المرأة فال بأس بالحائل بینها وبین ، كان المأموم رجالإذانعم إنما یعتبر ذلك 

تتمكن من المتابعة ن أ  بشرط، رجالماممأمومین مع كون اإل أو غیره من الماماإل

  ، من القیام والركوع والسجود ونحوهامامبأن تكون عالمة بأحوال اإل

  

 }أما املرأة{ للدليل السابق }ان املأموم رجالك إذا{ عدم احلائل }كمنا يعترب ذلإنعم {

 الرجال }و غريه من املأمومنيأ مامبني اإل وافال بأس باحلائل بينه{ انت مأمومة للرجلك إذا

 خالفا ،علمائنا  إىلتهرة نسبكال خالف، بل عن التذ وإشكال بال } رجالمامون اإلكمع {

با أملوثق عمار، سألت  قوىاألاملشهور هو  و،يضاأور للنساء كفعمم الشرط املذ يمحكلل

ن أ  جيوز هلنخلفه دار فيها نساء هل وبالقوم ي يصل عن الرجل،)عليه السالم(عبد اهللا 

بينه  وبينهنفإن  : قلت.سفل منهنأ مامان اإلك إن نعم :)عليه السالم( قال ؟يصلني خلفه

  )١(.ال بأس :)عليه السالم(فقال  ؟و طريقاًأ حائطاً

 مامون بني اإلكين أ حنوه والفصل باحلائطيف املفهوم من هذه الرواية عدم الفرق و

أنه استضعف الرواية فأخذ ك فيما احللأ ،بالقوم ي يصلقوله ل،بني املأمومني وو بينهنأبينهن و

  .حديثاً ووا موثقة مشهورة قدمياًكال وجه له بعد  و،ةكبدليل املشار

 وعكالر و من القياممامون عاملة بأحوال اإلكن من املتابعة بأن تكتتمن أ بشرط{

   على تتوقف اجلماعة إذ ،ره املستندكما ذك }حنوها والسجودو

                                                

  .١ حاجلماعة صالة أبواب من ٦٠الباب  ٤٦١ ص٥ج : الوسائل)١(



٧٧

 امرأة أیضا فالحكم مام كان اإلإذا وأما . فیها أیضا عدم الحائل هذاحوطاأل نأ مع

  .كما في الرجل

  

احلائل قد  ألن هنا ركمنا ذإ و،هذا شرط عام ال خصوصية له باملرأة و،علم املأموم

   .يوجب عدم العلم مما يسبب البطالن للجماعة

 ضعف  خيفىال و،ياحلل خروجاً من خالف }يضا عدم احلائلأ فيها حوطاألن أ مع{

  .هذا االحتياط

ما يف كم كيضا فاحلأ امرأة مامان اإلك إذاما أو{ رجال مامان اإلك إذاله ك }هذا{

أنه لقصور املوثق عن مشول ك و، عليهمجاع اإلالعزية بل عن ،حداره غري وكما ذك }الرجال

االغتفار يف املرأة  احتمال كمقابل ذل و،عدم احلائل على دل  فاملرجع فيه عموم ما،املرأة

 فال  رجالًمامون اإلكالصحيح السابق ظاهر يف  ألن ،يضاًأها امرأة إمامان كلو  ومطلقا

ن بعيداً كمل يوإن  هذا و،صالة عدم االشتراطأ فاملرجع فيها ، امرأةمامان اإلك إذايشمل ما 

  .قرباملشهور هو األن أ إالّ يف نفسه

من لزوم االحتياط عليها   يف هذا الشرحرراًكملا تقدم م ،م الرجلك يف حىمث اخلنث

ان املأموم ك إذاليفني فك فالالزم عليها االحتياط بالت،ما رجل أو امرأةإا أ بمجايللعلمها اإل

ان رمبا كوإن  ،ىاملأموم خنث ومامل من اإلكان ك إذا كذلك و، فالالزم عدم احلائلىخنث

نه ال حرج يف  ألكذل و،ة بني اجلنسنيكاليف املشتركبالت إالّ ىليف اخلنثكحيتمل عدم ت

  . فتأمل،رب حرج عليهاكأاليف يوجب كل التكلزوم احتياطها يف  والدين



٧٨

   أعلى من موقف المأمومینمامال یكون موقف اإلن أ :الثاني

  

 بل ،ما هو املشهورك } من موقف املأمومنيى أعلمامون موقف اإلكال ين أ :الثاين{

 ،الطائفةإمجاع راهة مدعياً عليه كاخلالف فقال بال يكخالفا حمل ، عليهمجاعرة اإلكعن التد

  .الذخرية وفايةكال والنافع والشرائع وم املعتربكتردد يف احل و،ك املدارهاختارو

ان كوإن فإنه  سفل منهنأ مامان اإلكن إ :استدل املشهور مبفهوم موثق عمار السابق

 ى فيبقمجاعاإل و خارج بالنصيواز املساوجن أ إالّ ياملساو وىعلاملفهوم البأس يف األ

رواه التهذيب أيضاً عن الصادق  و،الفقيه وايفك يف اليمبوثق عمار املرو و، حمذوراًىعلاأل

 ؟فيه ي يصليسفل من موضعه الذأهم يف موضع  وبقوم ي يصل عن الرجل)عليه السالم(

ع أرفع من موضعهم مل موض على ان أوكشبه الد على مامان اإلكإن  :)عليه السالم(فقال 

ان االرتفاع منهم بقدر ك إذاقل أثر أو كأصبع أو إرفع منهم بقدر أان كوإن  ،جتز صالم

  يف املوضع املرتفعمامان يف موضع منها ارتفاع فقام اإلك ورضاً مبسوطةأان كفإن  ،شرب

 :)سالمعليه ال( قال ؟م يف موضع منحدرأ إالّ رض مبسوطةاأل وسفل منهأقام من خلفه و

ال بأس.)١(  

ان ك إذا«لمة ك عند ك قال يف املستمس،ثرياًكقد اضطربت هذه الرواية اضطراباً و

 عن و،ذا عن بعض نسخ التهذيبك و،»ببطن مسيل«ايف ك يف ال:ما لفظه» االرتفاع منهم

يقطع  وعن الفقيه ،بقدر يسريوعن رابعة  ،»بقدر شرب«ة ثعن ثال و،»يقطع ميال«خرى أ

   الذكرىعن و ،بقدر شرب وعن التذكرة ،سبيال

                                                

  .٩٧ ح اجلماعةأحكام باب ٥٣ ص٣ ج: التهذيب)١(



٧٩

  . انتهى)١(،»انكفإن شرب   إىلصبعإرفع منهم بقدر أان كلو و«

 )عليه السالم( عن الرضا ، عن حممد بن عبد اهللا، ما عن التهذيب:يؤيده بل يدل عليهو

 ي يصل أو،سفل منهأالذين خلفه يصلون يف موضع  ويف موضع ي يصلمام سألته عن اإل:قال

 .ام مستوياكون مكي :)عليه السالم( فقال ؟رفع منهأالذين خلفه يف موضع  وموضعيف 

 إذا :)عليه السالم( فقال ؟سفل من مقامهأون موضع سجوده ك وحده فيي فيصل: قلت:قال

  )٢(.ان وحده فال بأسك

  تقدم لصالة)رمحه اهللا(عماراً ن أ  منيمبا رو الذكرى يحمكم أيضاً يف كاستدل للحو

 فلما فرغ من صالته قال له ،نزلهأ حىت سفل منه فقدم حذيفة فأخذ بيدهأالناس  وانكدلى ع

من يف  أم الرجل القوم فال يقوإذا : يقول)لهآ وعليهصلى اهللا (  أمل تسمع رسول اهللا:حذيفة

   .ييد على خذتأ حني ك اتبعتك فلذل: قال عمار،رفع من مقامهمأان كم

ان باملدائن فأخذ عبد اهللا بن مسعود بقميصه فجذبه كدى  علحذيفة أمن أ يورو: قال

رت حني ك فذى بل: قال؟كانوا ينهون عن ذلكم أ أمل تعلم :فلما فرغ من صالته قال

  )٣(.جذبتين

 مامون بني اإلكين أ املنع عن على  الدالةة زرارةم بصحيحكرمبا استدل للحو

  .له للمقام مشوى بدعو،ىاملأمومني أو بني الصفني ما ال يتخطو

  .راهةكل من قال بالكقد ناقش يف الو

                                                

  .٢٢٤ ص٧ ج:ك املستمس)١(

  .١٥٥ يف فضل املساجد ٢٨٢ ص٣ ج: التهذيب)٢(

  .٢٧٣ ص:ىرك الذ)٣(



٨٠

  ً معتداًعلوا

 ،قصور الداللة ووافت املنت  بضعف السندكل عليه املداركشأفقد وىل األأما املوثقة 

رفع من أصالة املأموم  إن  بقرينة السياق حيث،راهةكال على د فبأنه حممولمأما خرب حمو

  .روهك مماماإل

صول اليت وما من األكاحتمل يف احلدائق وإن  ،ا بالعاميةيمفقد ر الذكرى اأما خربو

أما الصحيحة فبما يف مصباح الفقيه من ظهورها يف  و،ليناإمل تصل  والشهيد  إىلوصلت

 ،العمدة يف املستند هو رواية عمار املضطربةن أ الظاهر و،رضاأل على البعد املبسوط

ونه ك  إىلقربأم ك فاحل، القطعيةةيدت بالشهرأ إذا إالّ اضطراا يؤثر يف االعتماد عليهاو

  .ىونه فتوكاحتياطا من 

ما كصلوا  :)آله وعليهصلى اهللا (  من الشارع بعد قولهي بالتلقكنعم رمبا يستدل لذل

   . جانب االحتياطييقّو وون مؤيداً أيضاًكين أ هذا يصلح و)١(.يصلأ رأيتموين

  .اللمعة وعدالقوا وما عن الشرائعك } بهعلواً معتمداً{

  .ثرك بل األ،مجاعة وما نقله املستند عن احلليكالعادة  والعرف  إىلحالتهإالقول الثاين و

 البيان والدروس ورةكالتذ وما عن النهايةك ىالقول الثالث تقديره مبا ال يتخطو

  .الروض وكاملسالو

  . عن مجاعةيكما حك ،القول الرابع تقديره بشربو

رفع أان كوإن  :)عليه السالم(اية بعد عدم املباالة بقوله  الروإطالق ب:ولاستدل لأل

 فالالزم محل ،ثرياًك غريها فيه اختالفاً والفقيه والتهذيب وايفك الختالف نسخ ال.منهم

  .هو املنصرف عنها إذ ،به املعتد على هاإطالق

                                                

  .٧٦ ح٨٥ ص٣ ج: العوايل)١(



٨١

  صح على األً ال انحداریا، كاألبنیة ونحوهاًبه دفعیا

  

  .ال تقدير يف املقام و، حيث ال تقدير يف الشرع،رعة هو املرجعن عرف املتشأ ب:للثاينو

  .نه املقدر يف صحيحة زرارة السابقةأ ب:للثالثو

  . بأنه املقدر يف املوثقة:للرابعو

 واضح لديهم يف ءيال شنه إ عرف املتشرعة ففيها  إىلحالة أما اإل،ولقرب األلعل األو

صحيحة زرارة قد  و،اء اختلفوا يف التقديرهم الفقه ورباء املتشرعةك ويفك ،هذا الباب

ن كقد عرفت اضطراب املوثقة مبا ال مي و،رضاأل على ا ظاهرة يف البعد املبسوطأتقدم 

  .بعض نسخها على االعتماد

 املنصرف من النص ألن كذل و،}صحاأل على  ال احندارياً،حنوها وبنيةاألكدفعياً {

ثرياً ما كهي  وانوا يصلون يف الصحاريكسلمني املن أ لوضوح و،ياملنع عن الدفعفتوى الو

رمبا احتمل املنع عن  و،ير يف االحنداماممل ينقل تقيدهم لعدم علو اإل و،ون احنداريةكت

ال خالف يف جواز  أنه ن عن الرياضك ل،االنصراف ممنوع ونه علو أيضاً أل، أيضاًياالحندار

القيل مث استدل له بذيل   إىلمكحليف املستند نسب عدم اخلالف يف ا و،العلو االحنداري

 يف مام موضع منها ارتفاع مقام اإلان يفك وان أرضاً مبسوطةكوإن  «:خريةاملوثقة األ

م يف موضع منحدر فال أ إالّ رض مبسوطةاأل وسفل منهأقام من خلفه  واملوضع املرتفع

   .»بأس

ثرياً يشبه كاالحندار ون ك ميلزم تقييده بعدأنه  إالّ م هو عدم البأسكان فاحلكيف كو

  الدفع



٨٢

 وال بأس بغیر المعتد ،من غیر فرق بین المأموم األعمى والبصیر والرجل والمرأة

بالعلو االنحداري حیث یكون العلو فیه تدریجیا على وجه   وال،به مما هو دون الشبر

  .ال ینافي صدق انبساط األرض

   كان مثل الجبلإذاوأما 

  

جاز أفإنه  ي،عل أيب من إالّ  بال خالف}البصري وىعممن غري فرق بني املأموم األ{

 يباستدل أل و،ىالفتو و النصإطالق استدل املشهور ب،ىعمأان املأموم ك إذا مامارتفاع اإل

  . خيفىفيه ما ال و،ضراء االقتداء بالسماعفرض األ و،ن فرض البصراء االقتداء بالنظرأب يعل

وجهه قاعدة  و،جد خالفاً يف املسألةأ  بل مل،ما هو املشهورك }املرأة والرجلو{

ما ال يضر احلائل ال كفإنه  ،املأموم املرأة  إىل خالفاً الحتمال عدم الضرر بالنسبة،كاالشترا

ون املأموم كين أ منه يعلم عدم الفرق بني و،قياس بال دليلنه إ :فيه و،ماميضر ارتفاع اإل

  .ورك املذطالقبالغاً أو غري بالغ لإل

راد أأن املصنف ك و،الم فيهكما تقدم الك }دون الشرب ري املعتد به مما هوال بأس بغو{

  .بني التحديد الوارد يف بعض النسخ و،اجلمع بني االنصراف من النص

وجه ال  على فيه تدرجيياً ون العلوكحيث ي{ما تقدم وجهه ك }ال بالعلو االحنداريو{

بني املأمومني يف الصفوف  ومامإلثر من شرب بني اكأ فيتحقق }رضيف صدق انبساط األينا

  .املتأخرة

   ـ ما تقدم على  ـيان االحندار شبه الدفعك مما }ان مثل اجلبلك إذاأما و{



٨٣

  . ولو بكثیرمام وال بأس بعلو المأموم على اإل، مالحظة قدر الشبر فیهحوطفاأل

  

 ،صلاألاستدل له ب و، متعيناًك بل جعله املستمس} مالحظة قدر الشرب فيهحوطفاأل{

 كوكء املشيعدم مانعية الش وكوك عدم اعتبار الشرط املشاألصلن أ  قد عرفتكنكل

  .مانعيته

 صرحياً أو كذل على مجاع اإليك ح}ثريكلو ب وماماإل على ال بأس بعلو املأمومو{

 ،غريها واملستند واملفاتيح والرياض والذخرية وكاملدارواملنتهى  والتنقيح ويف اخلالف ظاهراً

 قال ؟خلفه ي يصل من موضع منمامقام اإلفإن سأل  و:دمقلذيل املوثق املت و،صل لألكذلو

 ،ان أم غريهك اناًك دكان الرجل فوق بيت أو غري ذلكوإن  : قالال بأس :)عليه السالم(

وإن   بصالتهييقتد وخلفه ييصلن أ رض أسفل منه جاز للرجلاألعلى  ي يصلمامان اإلكو

  )١(.ثريكء يرفع منه بشأان ك

 سألته عن الرجل : قال)عليه السالم(خيه أ عن ،)عليه السالم(جعفر علي بن  ما رواهو

ان مع القوم يف الصف فال ك إذا : قال؟انك فوق دمامخلف اإل ييصلن أ هل حيل له

  )٢(.بأس

ان ك إن نعم :)عليه السالم( قال ؟يصلني خلفهن أ  هل جيوز هلن:يف رواية عمارو

  )٣(. أسفل منهنماماإل

  : حيث قال)عليه السالم( عن الرضا ،)٤(أما ما تقدم من رواية حممد بن عبد اهللا

                                                

  .١ ح صالة اجلماعةأبواب من ٦٣الباب  ٤٦٣ ص٥ ج: الوسائل)١(

  .٤ ح٤٦٤ ص: املصدر)٢(

  .٢ح ٤٦٣ ص: املصدر)٣(

  .٣ ح: املصدر)٤(



٨٤

  مامال یتباعد المأموم عن اإلن أ :الثالث

  

قد ظهر من  و، الرواياتك بقرينة تل،الفضل على  فهو حممولام مستوياًكون مكي

 بل عن ،ذا هو املشهوره و،ثريكاملوثقة عدم البأس بالعلو ال تصريح و، بعض الرواياتإطالق

  .شاهق على انكوإن  ،صحة صالة املأموم على مجاعرة اإلكالتذ والعزية

 ، عليهمجاع بل عن النجيبية اإل،علو مفرط  إىلدؤما ما عن مجاعة من تقييده مبا مل يأ

مثل   إىل يف الروايات النصرافهاإطالقال  و،از املتشرعةك خالف ارتكذلن أ جلأنه ألكف

 ياملصل عليه تصح صالة ،قرب فما اختاره املصنف هو األ،ليهما نظركيف  و،هحنو وانكالد

 مام باإلىغريها فيما اقتد وربالء املقدسةكو سطح احلرم الشريف يف أشوانية كيف سطح ال

   .ون يف الصحن الشريفك ييالذ

 صلى إذاما كو مع االنفصال أ ،بنيةاألكون العلو مع اتصال كين أ ال فرق بنينه إ مث

  .مجاعة يف طائرة واقفة يف اجلو

 بل عن ،ال خالف يف اجلملة وإشكال بال }مامال يتباعد املأموم عن اإلن أ :الثالث{

 بتوقيفية العبادة بعد واألصلبله استدل  و، عليهمجاعاملفاتيح اإل والذخرية وكاملدار ورةكالتذ

صلوا  :)لهآ وعليهاهللا صلى ( قد قال و،انت اجلماعة املتلقاة من الشارع بدون الفصلكن أ

بني  وبينهم وقومصلى إن  :بصحيحة زرارة السابقة و،مجاعباإل و،)١(يصلأ ما رأيتموينك

 إمامهله يصلون بصالة أان ك صف يأ و،إمام هلم بمام اإلك فليس ذلي ما ال يتخطماماإل

: قالن أ ـ إىل  هلم بصالةك فليس تلى يتقدمهم قدر ما ال يتخطيبني الصف الذ وبينهمو

  بو جعفر أقال وـ 

                                                

  .٧٦ ح٨٥ ص٣ ج: العوايل)١(



٨٥

ون بني كبعض ال ي  إىلون الصفوف تامة متواصلة بعضهاكتن أ :)عليه السالم(

عليه (قال  و: قال، سجدإذانسان ون قدر مسقط جسد اإلك يى،الصفني ما ال يتخط

 . بصالةك فليس هلا تلىبينه ما ال يتخط وابينه وإمامأميا امرأة صلت خلف و :)السالم

 : قال؟جانب الرجل  إىليه ويف يصنعك ييصلن أ نسان يريدإجاء فإن  : قلت:قال

شيئاًيتنحدر ه وبني الرجل ويدخل بينها .)١(  

 كون بينكقل ما يأ : قال)عليه السالم( عن الصادق )٢(،بصحيحة عبد اهللا بن سنانو

ة الصف املراد بالقبلن أ  على بناًء.ون مربض فرسكثر ما يكأ و،بني القبلة مربض غنمو

 مامأون كيراد بالقبلة احلائط الذي ين أ من احملتمل إذ ، بهي الذي تقتدمام أو اإل،كالذي قبل

ال ميتد ن أ  إىلشارةإ فاحلديث ،يراد حمل السجدةن أو ، فرادىانكلو  وحني الصالة ياملصل

  .ميتد قليالن أ ال و،ثرياً يف السجودكنسان اإل

صلى اهللا (  قال رسول اهللا: قال)عليه السالم(علي   إىلسنادهإ ب،مبا رواه اجلعفرياتو

بني القبلة فرجة فيتخذه الشيطان  وون بينهكم من القبلة فيكأحدال يتباعد  :)آله وعليه

 :)آله وعليهصلى اهللا (  قال؟ك نبئنا عن ذل:)آله وعليهصلى اهللا (  يا رسول اهللا: قيل،طريقاً

الثورضمربك .)٣(  

  ون كتن أ للصفوف يينبغ :قالأنه ) عليه السالم(لباقر برواية الدعائم عن او

                                                

  .٢ ح صالة اجلماعةأبواب من ٦٢الباب  ٤٦٢ ص٥ ج: الوسائل)١(

  .٣ ح: املصدر)٢(

  .٤١ ص: اجلعفريات)٣(



٨٦

 إذانسان ل صفني قدر مسقط جسد اإلكون بني كي و،بعض  إىلتامة متواصلة بعضها

بني الصف الذي يقدمهم أقل من  وبينهم ومامان أهله يصلون بصالة اإلكصف أي  و،سجد

  )١(. الصالة هلم بصالةك فليس تلكذل

الرباءة من  ي يقتضاألصل فقد عرفت بأن األصل أما ،لةدل هذه األك على لكأشو

أما توقيفية العبادة فال  و.دق عند املتشرعةص أو حتقق الإطالقان ك إذاة كوكالشرطية املش

الم كول الأنوه للفاصل عدم حتقق اجلماعة بعدم حتقق املقدار الذي عين أ إالّ ، فيهاإشكال

خر ل صف ينفصل عن اآلكانت صفوف كلو  أنه ىترأال  ،بعد حصول صدق اجلماعة

  .اعةمصدقت اجل ـ مثال ـ مبقدار مخسة أذرع

  .ان الالزم البحث حول مستندهكلذا  و فهو حمتمل االستنادمجاعأما اإلو

 الذي ،ال ينبغي :)عليه السالم(االستحباب لقوله  على أما الصحيحة فال يبعد محلهاو

 كفليس ذل :قوله و، هلم بصالةكفليس تل :)عليه السالم(هو أظهر يف مفاده من قوله 

  .إمام هلم بماماإل

 »ىما ال يتخط «:)عليه السالم(الصحيحة بعدم معلومية املراد بقوله  على لكشأرمبا و

 ، أو من حيث املسافة أو من حيث احلائل،ولمن حيث العىياملراد به ما ال يتخط إن هلو

يف  إشكالال  أنه الندب من جهة على  محلهابد من تقدير ظهورها باملسافة ال على بأنهو

عليه (قوله  مقتضى ما هوك ،قدام الصف املتقدمأس الصف املتأخر بوعدم لزوم التصاق رؤ

عليه (ظاهر قوله  إذ ،ني غري واردشكالال اإلكن ك ل.نسانمسقط جسد اإل :)السالم

   املسافة» ىما ال يتخط «:)السالم

                                                

  .ر اجلماعة والصفوفك يف ذ١٥٦ ص١ ج: الدعائم)١(



٨٧

  حتى ینتهي، كان في صف متصل بعضه ببعضإذا ّ إال في العادةًبما یكون كثیرا

  ، أو كان في صف لیس بینه وبین الصف المتقدم البعد المزبور، القریبإلى

  

 »نسانمسقط جسد اإل «:)عليه السالم(مها قوله  وتؤيده قرينتان وـتقدم  ماكـ 

ون بني الصفني قدر جسد كين أ ظاهر إن ماك» يوتنحدر ه «:)عليه السالم(قوله و

ون كين أ  ال،بني رأس الصف املتأخر هذا املقدار وون بني قدم الصف املتقدمكين أ النسانا

 املعترب ىما ال يتخطن أ يؤيده و،هذا املقدار يف حال السجود قدم املتقدم وبني قدم املتأخر

القدم  وون بني الرأسكمنا يإ ـ عن مسقط اجلسدخرى أ الذي هو عبارة ـ بني الصفني

  . قدميهما ال بني،للصفني

 :)عليه السالم(االستحباب بقرينة قوله  على ملحتن أ أما صحيحة ابن سنان فالبدو

 ،فيها »ثركاأل«فادة إ فوحدة السياق توجب ،مستحب قطعاً أنه مع» ونكأقل ما ي«

  .ذا ظاهر رواية اجلعفريات االستحباب للتعليل املوجود فيهاك و،ابحبلالست

 على عليه فال دليل و،فيها قرائن االستحباب و، السند ضعيفةيأما رواية الدعائم فهو

ان البعد مبقدار يوجب عدم صدق اجلماعة يف عرف كما تقدم من ما  إالّ كلزوم ذل

  .رناهكان الظاهر من آخرين ما ذكوإن  ،ره مجاعة منهمكهو أوسع مما ذ و،املتشرعة

ان يف صف متصل بعضه ك إذاال إ{ هذا }ثرياً يف العادةكون كمبا ي{ :لذا قال املصنفو

  بالنسبةماماإل  إىل عدم اشتراط القربيمن الضرورفإنه  }بيالقر  إىليينته حىت ،ببعض

  . من املأمومنيحدال وك إىل

   يمن الضرورفإنه  }بني الصف املتقدم البعد املزبور وان يف صف ليس بينهكأو {



٨٨

 یكون بین موقف الن أ  احتیاطا ال یتركحوط واأل، القریب إلىوهكذا حتى ینتهي

 ومسجد المأموم أو بین موقف السابق ومسجد الالحق أزید من مقدار الخطوة ماماإل

  ،التي تمأل الفرج

  

  .الصفوف املتأخرة  إىل بالنسبةماماإل  إىلأيضاً عدم اشتراط القرب

  إىلي ينتهحىت{اعة مون يف اجلكمن ي  إىل أوماماإل  إىل فاملعيار هو القرب}ذاكهو{

ون بني موقف كن ال يأ{ عند املصنف }ك احتياطاً ال يترحوطاألو{ ماماإل  إىل}القريب

 مسجد الالحق أزيد من مقدار اخلطوة اليت متأل ومسجد املأموم أو بني موقف السابق وماماإل

  :يف املسألة أقواال أربعةفإن  }الفرج

 لعله و،ة ذراعائمث عن الشيخ يف املبسوط من جواز البعد بثالكاه املدارك ما ح:ولاأل

  .هذا املقدار على صدق اجلماعةيرى 

 مع ،ل مجاعةك سافر مجاعة أو أإذاما كأراد الصدق عند العرف فهو نه إن إ : أوالً:فيهو

الصدق  إن : ففيه،لوا مجاعةكأم مجاعة أو أ حيث يصدق عرفاً ،فاصل بينهم ذا املقدار

وإن  ،العرف  إىلعة ال يرجع يف حتديدهااملوضوعات املخترن أ إالّ ان مسلماًكوإن  العريف

 كصح مراجعتهم يف أمثال ذلنه وإن إ :أراد الصدق عند املتشرعة مبا تلقوه من الشارع ففيه

رأوا صدق مجاعة وإن  ،عرف املتشرعة ال يرون صدق مجاعة الصالة ذا املقدارن أإالّ 

  )١(.﴾ سبيِلِه صفا  يفِإنَّ اللَّه يِحب الَّذين يقاِتلُونَ﴿ :احلرب يف قوله

   ، هلذا التحديد بالذاتن وجهكان الصدق مل يكاملعيار لو  إن :ثانياًو

                                                

  .٤اآلية :  سورة الصف)١(



٨٩

  ، من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفةأحوطو

  

  . يف الصدقةائمثذرع مثال حاهلا الثالأمخسة  وةائمثثالفإن 

ه يف المكظاهر  إن فيه و،ك بعدم قول الشيخ بذلكاملدار على لكرمبا أشنه إ مث

  . فراجعكاملبسطوط موافق ملا نقله املدر

ن يصل رأس املتأخر عند سجوده أ بكذل و،هو قول احلدائق و مقابل هذا القول:الثاين

ن االلتزام بوجوبه كنه مما ال ميأ ب)رمحه اهللا( ره الفقيه اهلمداينكفيه ما ذ و،بقدم املتقدم

  .لوضوح خمالفته للسرية اجلارية بني املسلمني

  .ال دليل عليه إذ ،وجه للقول باستحبابه أيضاً بل ال :أقول

 احللّي وابن زهرةورتضى  السيدان املإليه ذهب يهو الذ وى اعتبار ما ال يتخط:الثالث

دلة اليت مستنده ما عرفت من األ إن :فيه و، عليهمجاع اإلى بل عن الثاين منهم دعو،غريهمو

  .يةفضلاأل على  بالوجوب فالالزم محلهيلها ال تفك

 كذل وىثر مما ال يتخطكان أكوإن  ،ثري عادةك ما اخترناه من عدم البعد ال:الرابع

لو فرض  و،روهكد مما ذيعدم ما يصلح للتقي ودلة األإطالق و،لصدق اجلماعة عند املتشرعة

 األصلون ك يف كأصر املستمسوإن  ، عدم االشتراطاألصل فاألصل  إىلوصول النوبة

وإن  ، غري واضح الوجهإليهما ذهب فإن  ، يف شرط أو مانعكل مورد شكاالشتغال يف 

  .تأييده والم يف تشييدهكأطال ال

 ،ن ختطيهكما ال مي على »ىما ال يتخط« من باب محل ) الفرجمتأل(الم املصنف ك إن مث

  .يناألمر بني ىون املنصرف من ال يتخطكين أ عديبال  و،عدم اخللوة املتعارفةى عل ال

   أو ثالثة ،هي ثالثة أقدام و}راعاة اخلطوة املتعارفة مك من ذلأحوطو{



٩٠

ال یكون بین الموقفین أزید من مقدار جسد ن أ ،ً أیضاحوط بل األفضلواأل

  . بأن یكون مسجد الالحق وراء موقف السابق بال فصل. سجدإذااإلنسان 

  ، في الموقفمامال یتقدم المأموم على اإلن أ :الرابع

  

  . اخلطوة املتعارفةىيراد مبا ال خيتطن أ  الحتمالكذل و،ل قدم شربك ألن ،أشبار

نسان ون بني املوقفني أزيد من مقدار جسد اإلكال ين أ ، أيضاًحوط بل األفضلاألو{

 مسقط كون قدر ذلكي «:)عليه السالم( ملا تقدم من صحيحة زرارة من قوله } سجدإذا

  .» سجدإذانسان اإل

ما نقلنا لزومه عن ك }سابق بال فصلون مسجد الالحق وراء موقف الكن يأب{

ون بني كهذا القدر ين أ املستفاد من الصحيحةن أ  قد عرفتكنك ل،صاحب احلدائق

ون بني كال ين أو :)عليه السالم(قوله فإن  ،بني املوقفني  ال،موقف السابق ومسجد الالحق

 ألن ،رناهك ذي الذ ظاهر يف املعىن، مبسقط اجلسدك مث تفسريه ذل.يالصفني ما ال يتخط

لو قال بني الدارين  أنه ىترأال  ،امالصفني ظاهره يف مجيع حاالت الصالة ال يف حالة وقوفه

ابتداء   إىلانتهاء حمل اللعب و،ابتداء الدار الثانية  إىلان ظاهره انتهاء الداركأو بني امللعبني 

 حمل أفضلقدار من الفاصل  امل فجعل املعترب هذا،أول امللعبني و ال أول الدارينامللعب الثاين

  .نظر

   ،ال خالف وإشكال بال } يف املوقفماماإل على ال يتقدم املأمومن أ :الرابع{



٩١

  بقي على نیة االئتمام إن تهالفلو تقدم في االبتداء أو األثناء بطلت ص

  

 مجاعيف املستند باإل و، عليهمجاعغريهم اإل واحملقق الثاين ودينيالشه وبل عن الفاضلني

  بضميمة،الطريقة املتلقاة من الشارع و،السرية املستمرةعليه يدل  و،مستقيضاً يكاحمل وققاحمل

  فاملسألة مما ال، أو خلفهمامخبار الواردة يف قيام املأموم جنب اإلاأل و،العبادات توقيفيةن أ

  . فيهاشكالاإل يينبغ

 إذا املستديرة صحة اجلماعة على  فقد دل الدليل،عبةكاملسجد احلرام حول الأما يف 

من فإنه  ،رناهك منافياً ملا ذكون ذلك فال ي، هلمعبة منهم أو مساوياًكال  إىل أقربمامان اإلك

  .باب التخصيص أو التخصص

 الشهيدك حدا مجاعته ملا صرح به غري و}ثناء بطلتفلو تقدم يف االبتداء أو األ{

بطالن اجلماعة ال يوجب ن أ  ملا سبق يف بعض املسائل منكذل و،غريمهاورتضى الشيخ املو

نية  على يبق إن صالته{ بطلت :ره املصنف بقولهكهذا مقابل ما ذ و،بطالن الصالة

 أو ،رادم بطالن اجلماعةإاحتمل وإن  ، البطالنإطالقره غريه من كما ذ و}االيتمام

ما  أو خالف في،ظيفته مطلقا و خالف املأمومإذارادم ما إ أو ،ره املصنفكرادم ما ذإ

  .وع تبعاًكزيادة الرك ،يوجب البطالن عمداً أو سهواً

 إذاأما  و، فالبطالن حسب القاعدة،ل حالك على  فعل ما يوجب البطالنإذا أما :أقول

 ال تعادنه داخل يف حديث  أل،نقص وزادوإن  وجه له  فالبطالن للصالة ال،كمل يفعل ذل

  .بطالن مجاعته  إىل االلتفات معيأ ،صة عمداًقيالن و مل يصدر منه الزيادةإذا

   ان مل ينوهكما  و،نكن ما نواه مل يأ فقد استدل له ب،أما القول بالبطالن مطلقا



٩٢

   جواز المساواةقوىكان األٕوان  تأخره عنه حوطواأل

اخلطأ يف  و،مجاعة أنه خطأ يف زعمهأمنا إ و،انكما نواه من أصل الصالة  إن :فيهو

  .التطبيق ال يوجب البطالن

 القبلة ومثال احلدثأشرطية عدم التقدم  مقتضى ن البطالن هوأ استدل للمصنف بماك

  .حنومهاو

 فهما شرط ،الطهارة و خبالف القبلة،صل الصالةالشرط للجماعة ال أل إن :فيهو

  .الصالة

ن أ قد سبق و، لفقد شرط اجلماعة، حلظةكحدث ذلوإن  مث الظاهر بطالن اجلماعة

  .انفردن أ اجلماعة بعد  إىلينقلن أ  لو أراد،ماعةاجل  إىلبدليتاالنفراد ال 

 ،ما يف املستندكاملشهور  على }جواز املساواة قوىاألان كوإن   تأخره عنهحوطاألو{

عن مفتاح  و،رةكما عن التذكاً إمجاعبل  ،ما عن الرياضك يمن احلل إالّ بل بال خالف

   . يف املنعيحللالعمل موافقة ا وقد يظهر من مجل العلمو )١(:رامة قالكال

ما  ومام عن ميني اإلحداوقوف املأموم الو على ما دل و،طالقاإل واألصليدل عليه و

 إذاقيام املرأة  على ما دل و، يف الصفاناًك مل جيد مإذا ماموقوف املأموم حذاء اإل على دل

ا  منهمحدال وكقال  و،اثنان صلى إذا أنه  علىما دل و،ال تبدو واً وسط الصفإمامانت ك

 يالتساو على ما دل و،نييوما متساوكب إالّ  ـغالباً ـ ونك ال يكذلفإن  ،اًإمامنت ك

 يتفرق مجيع من فيهن أ املسجد قبل  إىلواؤ جاإذامجاعة ن أ  علىما دل و،ة العراةإماميف 

  .إمامال يبدوا م  ويصلوا مجاعة فليقوموا يف ناحية املسجدن أ رادواأو

  انوا ثالثة ك إذا ف،الرجالن صف :)عليه السالم(علي   إىلخرب احلسني بسندهو

                                                

  .٤١٧ ص٣ ج:رامةكمفتاح ال:  انظر)١(



٩٣

  )١(.مامتقدم اإل

الفقيه   إىلتبتك : عن حممد بن عبد اهللا قال، مبا رواه التهذيبكاستدل لذل أنه ماك

 صلى هل جيوز ملن و؟القرب أم ال على يسجدن أ ئمة هل جيوزأسأله عن الرجل يزور قبور األ

يتقدم ن أ هل جيوز و؟رجليه ويقوم عند رأسه وةجيعله قبل ويقوم وراء القربن أ عند قبورهم

 على أما السجودو :منه نسخت وقرأت التوقيعو، جابأ ف؟جيعله خلفه أم ال وييصل والقرب

أما الصالة  و،القرب على مين بل يضع خده األ،ال زيادة وال فريضة والقرب فال جيوز يف نافلة

عن ميينهييصل و ال يتقدمماماإل ألن بني يديه ي يصلنأ ال جيوز و،مامجيعله اإل وا خلفهفإ  

  دليل،مشاله وجازة الصالة عن ميينهإ ومام القرب مبرتلة اإل)عليه السالم(جعله فإن  )٢(.مشالهو

  .مشاله ومامجواز صالة اجلماعة عن ميني اإلعلى 

أنه إالّ  ،مثله ـ ما يف االحتجاجك ـ  عن صاحب الزمانيعارضه ما رواه احلمرييال و

ال  و ال يتقدمماماإل ألن ،ال عن مشاله وال عن ميينه وبني يديه ييصلن أ ال جيوزو :قال

  .حداما خرب وأاحتمل وإن  ،هذا اخلرب لضعف سنده ال يقاوم اخلرب السابق إذ )٣(.ىيساو

ما يظهر ك ،موردهايف غلب املناقشات ليس أن أ إالّ ورةكدلة املذقد نوقش يف مجيع األو

ان كان يف حقيقة اجلماعة تأخر املأموم كلو فإنه  ،جواباً عنها وتب املفصلة مناقشةكن الم

  هذا يف غاية البعد  و،رناها ختصيصاًك ذ املوارد اليتكل تلك

                                                

  .٣ ح صالة اجلماعةأبواب من ٢٣الباب  ٤١٤ ص٥ ج: انظر)١(

  .١٠٦ ح... يف ما جيوز الصالة٢٢٨ ص٢ ج: التهذيب)٢(

  .٤٩٠ ص٢ ج: االحتجاج)٣(



٩٤

 مام في الموقف أو المساواة معه بزیادة المأموم على اإلماموال بأس بعد تقدم اإل

  ،في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه

  

 طالقاإل ومجاعاإل واألصل  إىلضافة باإل،ليس يف حقيقتها التأخر أنه ة عنفاشك يفه

  .رناهاك ذاليت يرواية احلمريو

 بالسرية من فعل النيب و، يف الشرطيةك فقد استدل له بأصالة الشرط عند الشيأما احلل

بصحيحة و ،مبا تقدم من خرب االحتجاج و،هذا اليوم  إىلاملسلمني و)عليهم السالم(االئمة و

ال يقوم  واميتقدمه :)عليه السالم( قال ؟ عن الرجل يتقدم الرجلني:حممد بن مسلم

سحاق يف صالة إيف رواية  و،بتيهكيتقدمهم بر أنه مبا ورد يف صالة العراة من و،)١(بينهما

 مام لو مات اإلإمامتقدمي  على ما دل و،جيلسون خلفه وهم فيجلسإمامالعراة يتقدمهم 

  .السابق

 إذ ،الفضل على السرية حممولة و، الرباءة ال االشتغالاألصل إذ ، خيفىل ما الك اليفو

 ـ باستثناء نفرين فقط ـ املشهورفتوى  خصوصاً مع ،كثر من ذلكأ على الفعل ال يدل

 ،وثق منهأ هو يخرب االحتجاج قد عرفت عدم مقاومته خلرب التهذيب الذ و،يجبواز التساو

رناه ك ما ذىعل و،عدم لزوم التقدم على خبار صالة العراة دليلأاختالف الطائفتني يف و

 على ما أشبه ومام يف صورة موت اإلمامروايات تقدمي اإل و،حيمل رواية ابن مسلم

  .تعني هذا فقول املشهور هو املىعل و،االستحباب

  يفماماإل على ساواة معه بزيادة املأموم يف املوقف أو املمامال بأس بعد تقدم اإلو{

 يف حال ماماإل على  فيتقدم بطنهان مسيناًك إذاما ك }حنوه وسجوده لطول قامته ووعهكر

   بعد حصول التأخر كعدم احملذور يف ذلل كذل و،الوقوف

                                                

  .٧ ح صالة اجلماعةأبواب من ٢٣الباب  ٤١٣ ص٥ ج: الوسائل)١(



٩٥

 مراعاة عدم التقدم في جمیع األحوال حتى في الركوع والسجود حوطكان األٕوان 

  .  والمدار على الصدق العرفي،والجلوس

  

 أنه ك بل عن املدار،لمامكما يظهر من كهذا هو املشهور  و،وقوفأو التساوي يف ال

  .صابعتقدم املأموم باألوإن   يف املوقف بالعقبيتفاء بالتساوكصحاب االاأل  إىلنسب

الظاهر  ألن قرب بل هو األ}حوال مراعاة عدم التقدم يف مجيع األحوطان األكوإن {

 عدم التقدم يف ال يتقدم :)عليه السالم(ه من قول و، بعدم تقدم املأموممجاعمن معقد اإل

 األصلن أ قد عرفت إذ ،كره املستمسك ذيصل الذ ال لأل،جزاءل األكب وحوالمجيع األ

  .الرباءة

قد  إذ ، ما فيه خيفى فال،بتيهك العراة برإمامأما االستدالل للمسألة مبا تقدم من تقدم 

  .اببسبيل االستح على كذلن أ عرفت

 يف حىت{حوال ل األك يف ماماإل على  فالالزم عدم تقدم املأمومرناهك ما ذىعلو

 ال } الصدق العريفىعل{عدم التقدم  و يف التقدم}املدار و،اجللوس والسجود ووعكالر

رناه كما ذك ،العرف الذين فهمهم املدار يف التطبيق على  ألقيتحكاماأل ألن ،الدقة العقلية

 من املتأخرين الذين ال جيعلون العرف معياراً يف حدا لغري وخالفاً ،غري مرة يف هذا الشرح

  .التطبيق

  



٩٦

 ال بأس بالحائل القصیر الذي ال یمنع من المشاهدة في أحوال الصالة ـ ١ـ مسألة 

  .ً منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزید أیضاًكان مانعإوان 

  . ال یترك معه االحتیاطإشكال حال الجلوس فیه ً كان مانعاإذانعم 

  

 حوال الصالةأ ال مينع من املشاهدة يف يال بأس باحلائل القصري الذ ـ ١ ـ مسألة{

 لعدم ، فيهشكالاإل و عدم اخلالفى يف اجلواهر ادع}ان مانعاً منها حال السجودكوإن 

ما ال ونه كل فيه من جهة كشأن رمبا ك ل،ورين يف النصكالسترة املذ وونه من اجلدارك

حوال الصالة ألو يف بعض  وان ساتراًكالسترة ما  ومن اجلدارن املنصرف أل و،ييتخط

حوال الصالة فهو أ ال يصح يف بعض كذلكزمنة الصالة أما ال تصح احلائل يف بعض كف

ال يراه يف  والسجود ووعكان الساتر يف جهة فوق اجلسم فرياه يف حال الرك إذامثل ما 

الصحة ال ن أ عن املصابيح يكان احملكذا ل و، فالالزم االحتياط،هذا غري بعيد وحال القيام

  .حوال الصالةأان يف بعض كلو  و باملنع عن احلائلىتوفيف املستند ال و،إشكالختلو من 

 أنه ل السجود فالظاهركن ساتراً ك مل يإذا }يضاأزيد أمقدار الشرب بل ك{ان ك إذانعم 

 مطلق الساتر حال  الكراد ذلألعل املصنف  و،السترة وال بأس به لعدم صدق احلائل

  .السجود

 شكال بل اإل} معه االحتياطك ال يترإشكالان مانعاً حال اجللوس فيه ك إذانعم {

حوال أل ك إىلن افاحلائط منصر والسترة ألن ،ما عن بعضك شكالاحتمال عدم اإل و،ىقوأ

اتر ان السك إذا مبا ك فهل يقول القائل بذل،يان فهو بدوكاالنصراف لو  إذ ،الصالة ممنوع

  .عورته مثال  إىلوأ ،سرته  إىل فوقهمن

  



٩٧

لثقب في    كان الحائل مما یتحقق معه المشاهدة حال الركوعإذا ـ ٢ـ مسألة 

 السجود لثقب في  إلى أو حال الهوي، أو حال القیام لثقب في أعاله،وسطه مثال

ائل  بل وكذا لو كان في الجمیع لصدق الح، فیه عدم الجوازقوى واألحوطأسفله فاأل

  .معه أیضا

  

وع لثقب يف وسطه كان احلائل مما يتحقق معه املشاهدة حال الرك إذا ـ ٢ ـ مسألة{

 حوط فاأل،السجود لثقب يف أسفله  إىلي اهلوو حالأ ،هعالأ أو حال القيام لثقب يف ،مثال

 إالّ ،ل أحوال الصالةكل اجلسد يف ك ملا تقدم من لزوم عدم ستر }فيه عدم اجلواز قوىاألو

من  و،خلف سترة أو جدار صلى نهأال يقال بن أ  مما يوجب،ان بعضاً غري معتد بهك ذاإ

 احلائط يصدق عليه عرفاً ،يف أعاله أو وسطه أو أسفلهثقب ي له احلائل الذن أ املعلوم

  .يلو سلم االنصراف فهو بدو إذ ،غري املثقوب غري تام  إىلاحتمال انصرافه و،السترةو

من  إذ }معه أيضاً{  اجلداري أ}يف اجلميع لصدق احلائل{قب  الث}انكذا لو ك وبل{

نه ليس يف  أل، باجلدار)احلائل (منا فسرناإ و،منه ما هو غري مثقوب و،اجلدار ما هو مثقوب

 املنصرف من السترة ما يستر إن نه رمبا يقال أل، السترة)اجلدار(ر مع كمل نذ و)احلائل(النص 

  .املثقوب ال يسترو

  فقال الشيخ،حنوه وان من البناء أو من احلديدكفوا يف اجلدار املثقوب سواء م اختلإمث 

 استدل ،ثركاأل  إىل بل نسبه املستند،عيةانقال آخرون بعدم امل و،كمن تبعه مبانعية الشبابيو

 أضاف آخرون و»ىما ال يتخط«بصحيحة زرارة املتقدمة حيث فيها لفظ  ومجاعالشيخ باإل

  السرية وشتغالاالأصل الدليلني على 



٩٨

  .كاملشب على صدق اجلدار و،كذلكن كالصالة املتلقاة من الشارع مل يفإن 

ون احلائط كمنا هو من جهة إبأن املانع  و،األصلأما من قال بعدم املانع فقد استدل ب

 اجتماعهم يف الصالة، ومع عرفاًموجباً النفصال املصلني بعضهم عن بعض بنحو ال يصدق 

  .االجتماعتحقق االنفصال ويصدق وجود الثقوب ال ي

ما ك الصحيحة متنع عن بعد املسافة و، غري حمققمجاع بأن اإل،ما رد هؤالء أدلة املانعك

 .ال االشتغال ،مع صدق اجلماعة عند املتشرعة  الرباءةاألصل و،حنوه و ال عن احلائط،تقدم

 ، السلبىعل اب الجياإل على  تدليه إذ ،املنع عن احلائط املثقب على السرية ال تدلو

  .لو بقرينة عده يف سياق السترة يف الرواية واملنصرف من اجلدار غري املثقبو

 غري كاملشب على صدق اجلدارفإن  ،ان بعضها صحيحاًكوإن  ،روه نظركيف ما ذو

  .انت الثقوب قليلةك إذا خصوصاً ،خاف

 ، مانعاً أقربونهكان عدم كثرية جداً حبيث ينصرف اسم اجلدار عنه كانت ك إذانعم 

مل يعلم الوجه يف  إذ ،خل غري ظاهرإون املانع انفصال املصلني ك من كره املستمسكما ذو

ره املصنف تبعاً ك فما ذ،سلباً وجياباًإم كجمرد االستيناس ال جيعله علة يدور مدارها احل و،املنع

الوارد ) داراجل( الواسعة املوجبة النصراف كالشبابين أ ظهران األكوإن  ،ملن عرفت أقرب

  .ون مانعةك ال بأس ا فال ت،يف الرواية عنها

  



٩٩

  .  عدم جوازه للصدققوىفاأل   یحكى من ورائهً كان الحائل زجاجاإذا ـ ٣ـ مسألة 

  

عدم جوازه  قوىاأل ف، من ورائهيكان احلائل زجاجاً حيك إذا ـ ٣ ـ مسألة{

نه أك و، املشاهدة فيهشف الغطاء جوازه لتحققكعن  و، صدق اجلدار عليهي أ}للصدق

استظهاره  و، يف النصكمل يرد ذلنه إ ن فيهك ل،م دائراً مدار املشاهدةكاحل يرى )رمحه اهللا(

  .قرباملعلقون هو األ وتبعه عليه الشارح وره املصنفك فما ذ،غري مقطوع به

  



١٠٠

 وكذا النهر ،ال تعد من الحائلو، ال بأس بالظلمة والغبار ونحوهما ـ ٤ـ مسألة 

  .عد ممنوع في الجماعةُ لم یكن فیهما بإذاریق والط

  

  بل هو من البديهيات اليت،ال خالف وإشكال بال }ال بأس بالظلمة ـ ٤ ـ مسألة{

 )آله وعليهصلى اهللا ( صالة النيب وصدق اجلماعة  إىلضافة باإل،االستدالل  إىلال حتتاج

  .كغري ذل  إىل، يف الظلمة)عليهم السالم(ئمة غريه من األو

الثلج املتساقط  والدخان والضباب واملطرك }حنومهاو{ أيضاً إشكال بال }الغبارو{

ن فيها بعد ممنوع يف ك مل يإذاالطريق  وذا النهركو{ ، ضرورة}ال تعد من احلائلو{

قد  و،السترة وما ليسا من اجلدار ألكذل و،املشهور  إىلالذخرية يحمك نسبه يف }اجلماعة

  . عن مجاعة املرأةنع الثاينتقدم يف موثق عمار عدم م

 مجاع اإلى بل عن ثانيهما دعو،ابن زهرة املنع عن فصل النهر والصالح أيب ن عنكل

نه لصحيحة زرارة أك و،ىان مما ال يتخطك إذاجيد جداً  أنه كعن املدار و،املنععلى 

  .املتقدمة

ثلهما اهلوة م و،بني النهر و بعدم الفرق يف احليلولة بني اجلدار:رمبا يستدل للمنعو

نه خالف اجلماعة أل و،ةحدا لعدم صدق اجلماعة الوكذل و،حنوها وطريف البئركالسحيقة 

  .صالة االشتغالأل و،املتلقاة بعد توقيفية العبادة

  ظاهره من جهة املسافةىما ال يتخط و، حمقق العدممجاعاإلفإن  ، خيفىل ما الكيف الو

 ،اجلماعة املتلقاة ال تنفيه و،دق اجلماعة ممنوععدم ص و،المكعدم الفرق أول ال و،ما تقدمك

  .ة ال االشتغالء الربااألصلن أقد عرفت غري مرة ب و،مةكات حمطالقفاإل

 إذاذا ك و،ثرمكاجلدار لكون كون السالك حبيث ياًك مسلواًان الفاصل طريقكنعم لو 

 اجلدار عرفاً و السترةما مبرتلةاعة ألم اجلقة مبرتلة اجلدار مل تتحقكانت السيارات السالك

  .لوحدة املناط

  



١٠١

 خصوصا ، االجتناب معهحوطكان األٕوان ،  الشباك ال یعد من الحائل ـ ٥ـ مسألة 

  .ه ال یخلو عن قوة لصدق الحائل مع بل المنع في هذه الصورة،مع ضیق الثقب

  

 أنه العرف يرى ان واسعاً حبيث الكا  إذ} ال يعد من احلائلكالشبا ـ ٥ ـ مسألة{

راد أان ك إذا إالّ ، غري واضح الوجه)رمحه اهللا(ه إطالقان كلذا  و ـما تقدمك ـ من اجلدار

يف اللغة نه إ  حيث، ما مينع من املشاهدةكلو أريد بالشبا أنه ماك ، هو الواسع فقطكبالشبا

حنوها  و القضبانك من تشبييالبوار وحنو عمل احلصري على حنوه وما يعمل من القصب

نه من  أل، يف املنعإشكالفال  ـ املبسوط  إىلنسبه وما يف املستندك ـ ضبعضها يف بع

 املانعني احلليب وابن زهرة والشيخ و،كعليه فالرتاع بني املشهور اوزين للشبابي و،السترة

  .يعنها لفظ

 أعم يف النص ملعىن» ىما ال يتخط«رادة إ الحتمال } االجتناب معهحوطان األكوإن {

  . الواسعكللشبا حىت املنع عنه على مجاع الشيخ اإلىحتمال مشول دعوال و،من املسافة

بل املنع يف هذه الصورة ال {ثرة الفواصل بني الثقب ك أو }خصوصا مع ضيق الثقب{

 ،يس بالعمأ عدم البيمن الضرور إن  مث،}معه{ السترة ي أ}خيلو عن قوة لصدق احلائل

 إذا ،بعد طمه وبفصل القرب احملفور قبل طمهذا ال بأس ك و،رواكما ذكهو من امع عليه و

  .ما تقدم على ،حوال الصالةألو بعض  و،ن حائالكمل ي

  



١٠٢

كان أهل الصف ٕوان ،  ال یقدح حیلولة المأمومین بعضهم لبعض ـ ٦ـ مسألة 

  . كانوا متهیئین لهاإذا المتقدم الحائل لم یدخلوا في الصالة

  

تباع مجاعة أانوا ك إذا }بعضهم لبعضال يقدح حيلولة املأمومني  ـ ٦ ـ مسألة{

 ماك ،االستدالل  إىل ال حتتاج بل هو من الضروريات اليت،ال خالف وإشكال بال ،ةحداو

 نه مثل السترة أل،ان موجباً النفصال اجلماعةكخرى أ ان الصف الفاصل جلماعةكلو أنه 

  . فيهشكالاإل ي ينبغهذا أيضاً مما ال و،ن مانعاً من جهة البعدكمل يوإن  ،اجلدارو

يف الصف  نسان أو يسارهميني اإل على  أو الذين}ان أهل الصف املتقدم احلائلكوإن {

  .ممن اتصاله بسببهم ،االول

  للسرية القطعية املدعاة يف اجلواهركذل و}انوا متهيئني هلاك إذامل يدخلوا يف الصالة {

 ـ ما سبقك ـ اً ليؤمت بهإمام ماممنا جعل اإلإ )١(:)آله وعليهصلى اهللا ( لقوله و،غريهاو

 مامع اإلك رإذا أنه ماك ف،عمالهأل ك يف مام باإليخرين يف التأسالظاهره عدم انتظار اآلفإن 

 ،جنبه ممن اتصاله بسببه على انك أو ،سجود من تقدمه ووعكر  إىلأو سجد مل حيتج

 ،اخل يف اجلماعةالسجود الوسط د ووعكن يف الرأاحتمال الفرق ب و،مامرب اإلك إذا كذلكف

 يف ن داخالًكبرية الوسط مل يكبدون تفإنه  ،حرامبرية اإلكفاالتصال حاصل خبالف ت

   ىدعو و،قطعا اجلدار ملثلهم و مردود بعدم مشول أدلة السترة،اجلماعة فهو حائل

                                                

  .٤٢ ح٢٢٥ ص٢ ج:العوايل) ١(



١٠٣

  . خيفىال القطع باملناط فيها ما

احلائل عن مشول  و بأنه لو فرض قصور أدلة قدح البعدكالم املستمسكن أ منه يعلمو

 األصل  إىل االفتتاح يف صحة االقتداء يوجب الرجوع فاحتمال اعتبار توايل،الصف املتقدم

 األصل و،أدلة البعد ال تشمل املقامن أ قد عرفت إذ ، حمل نظر،م املنفردكجراء حاملوجب إل

 د صحة االقتداء بل ال يبع، القريبؤيم بالتههعليه فال وجه لتقييد بعض و،الرباءة ال االشتغال

 ثانيا مبا مل يعد ىصل ولو انفرد مث قام أنه ما ال يضرك ،حنوه وان الوسط جالساًكوإن 

  .التأمل والتتبع  إىلن املسألة بعد حتتاجكل و هذا،اجلدار والسترةك

  



١٠٤

 إذا  ،مامال یقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف األول أو أكثره لإل ـ ٧ـ مسألة 

  . من األولـ مثال ـ  وال أطولیة الصف الثاني ، الصفكان ذلك من جهة استطالة

  

 إذا مامثره لإلكأ أو ،ولال يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف األ ـ ٧ ـ مسألة{

 من كذل و}من جهة استطالة الصف{ بل ،حنوها و من غري جهة السترة}كان ذلك

مل يرد  و،هاعدم واملشاهدة على  بل ال دليل، أدلة اجلماعةإطالقيشمله  و،الواضحات

  . آخر عن عدم احلائلرها بعض الفقهاء تعبرياًكمنا ذإ و،رها يف النصكذ

  .سائر الصفوف  إىلذا بالنسبةك و}ولمن األ ـ مثال ـ طولية الصف الثاينأال و{

  



١٠٥

ال یصح اقتداء من   ، في محراب داخل في جدار ونحوهماملو كان اإل ـ ٨ـ مسألة 

 ویصح اقتداء من یكون ،مامالحائط بینه وبین اإلعلى الیمین أو الیسار ممن یحول 

  ،إلیهمقابال للباب لعدم الحائل بالنسبة 

  

 حنوه ال يصح اقتداء من وجداريف  يف حمراب داخل مامان اإلكلو  ـ ٨ ـ مسألة{

 مام يف وسط اإلحداان صف وك بأن }مامبني اإل واليسار ممن حيول احلائط بينه واليمنيعلى 

وجه بطالن اجلماعة حيلولة احلائط بني  و،نموطرفا اجلدار املأمو و،ان طرفاه جداركو

  .اًإمجاع يف بطالن مجاعتهم نصاً وكهذا ما ال ش و،مامبني اإل والطرفني

املأموم مبا يوجب  أتى لو أنه ما تقدم منك ي فه،صحة أصل الصالة انفراداًأما مسألة 

ان يف كفإن  ،ب البطالن عمداً ال سهواًمبا يوج أتى لو و،سهواً بطلت صالته والبطالن عمداً

 ال تعادصحت صالته لدليل  الإ و، عامداً بطلت صالته ـ القراءةكتركـ  كتيانه لذلإ

  .حنوهو

بينه سترة أو  وان بينهمكفإن  : يف صحيحة زرارة املتقدمة)عليه السالم(أما قوله و

 أو ،الم يف الروايةك هي حمل ال فاملراد صالة اجلماعة اليت،)١( هلم بصالةك فليست تل،جدار

  .مل يأتوا بوظيفة املنفرد وك تعمدوا ذلإذاما  على حتمل

 بل ،ال خالف وإشكال بال  يف الصف الثاين}ون مقابال للبابكيصح اقتداء من يو{

املفروض  و}إليهلعدم احلائل بالنسبة { . يف صحيحة زرارةكقد تقدم التصريح بذل و،اًإمجاع

  .ائر اجلهاتعدم البطالن من س

                                                

  .٤ ح الصف إىل باب الرجل خيطو٣٨٥ ص٣ ج:ايفك ال)١(



١٠٦

  ،قوى لكن مع اتصال الصف على األ،مامبل وكذا من على جانبیه ممن ال یرى اإل

  

 }ىقواأل على ن مع اتصال الصفك ل،ماماإل يرى جانبيه ممن ال على ذا منك وبل{

 كاملسال واجلعفريةو الذكرىواملنتهى  والوسيلة والشيخ  إىلهذا هو املشهور املنسوبو

  .غريهم وكاملدارو

اد يوجد فيه كعن الرياض ال ي و،جد فيه خالفاأور ال كم املذكاحل إن فايةك العنو

مل يثبت  إن وركم املذكال يف احلكعن الذخرية االستش و،تأخرمن من بعض  الإخالف 

  .مجاعمظنة اإل أنه مما ظاهره ، عليهإمجاع

 هذا ،هبهاينزمان احملقق الوحيد الب  إىل مل يظهر يف املسألة خمالف:يف مصباح الفقيهو

ان حبيال ك من طريف على  يف صحة مجاعة منشكالبعض من تبعه من اإل و للوحيدخالفاً

ون كين أ نه ال فرق بنيأل و،األصل وات اجلماعةطالقول إلهو القول األ قوىاأل و،الباب

 ،من طرف عينهم إالّ اهدوهم ال يشأ يف الصف حيث تصح مجاعة من يف طرفيه مع ماماإل

الصف، فإنه حينئذ مبرتلة اإلمام، وحيلولة اجلدار  حبيال الباب يف يون املأموم الذكين أ بنيو

 يف ياتصال من يف الطرفني باملأموم الذ ألن ، املأموم ال يضرطريفبني اإلمام وبني من يف 

  ال يضر ماكذلفإن  ،مام فهو مثل عدم اتصال الصفوف املتأخرة باإل،مامحيال الباب ال باإل

  .ماممتصلون مبن يتصل باإلم أدام 

   : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن)١(صحيحة احلليب  إىلضافةله باإلكهذا 

                                                

  .٢ ح صالة اجلماعةأبواب من ٥٩الباب  ٤٦٠ ص٥ ج: الوسائل)١(



١٠٧

ساطني بأساً بالصفوف بني األىال أر ساطني بني املأمومنيمع وضوح حيلولة األ، 

فإن  ،ن يف املساجد القدميةاآل  إىلما هو املشاهدكانت ضخمة كساطني القدمية األفإن 

  .ىخراملأمومني متصل بعضهم ببعض من اجلهات األ إن  حيث،ساطني غري ضارةولة األحيل

 فقد استدل بصحيحة زرارة ، من حبيال البابجانيب على ل يف مجاعة منكأما من استش

 ،»ان حبيال البابكمن  إالّ  هلم بصالةكان بينهم سترة أو جدار فليست تلكفإن  «:السابقة

  .جانبيه على انكان قبال الباب دون من ك ظاهره صحة صالة من إن حيث

هو  و،مكاملناسبة املقتضية للح  إىل يرتفع بعد االلتفاتيهذا الظهور بدو إن :فيهو

ن حبيال الباب ك مل يإذا فمورد البطالن ما ،اجلدار والسترةة االرتباط حبيلولة قانقطاع عال

 أو ،مامال مبن يتصل باإل و،مامإلم ال يتصلون با أل،ن اتصال بني من يف جانبيهك فلم يأحد

 ان الصف يف جانيبك أو ، بل بعدوا عنه،ن اجلانبني مل يتصلوا بهكل و،أحدان حبيال الباب ك

ون الرواية جمملة مل يعلم كتن أ األمر غاية ، حائطمامبني اإل و حيث حيول بينهم،مامنفس اإل

 ـ ف،ال الصف حبيال الباب يف قب، جدار املقصورةاملراد ا بطالن صالة جانيبن أ هل

 من حبيال الباب جانيب على املراد ا بطالن صالة من إن  أو، ال الفرد،يراد به الصف» من«

 من حبيال  بطالن صالة من يف جانيبعلى ساقطة عن الداللة ي فه، الفردمن ـفاملراد ب

ات اجلماعة قإطالب و، املقصورة فيؤخذ بقاعدة السترة لبطالن صالة من يف جانيب،الباب

   ، من حبيال البابجانيب على لصحة صالة من



١٠٨

  . العدمحوطكان األٕوان 

 باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد  إلى زادت الصفوفإذاوكذا الحال 

كان ٕوان  ، صحة صالة الجمیعقوىاألفإن  ،مقابال للباب ووقف الصف من جانبیه

  . الجانبین إلى العدم بالنسبةحوطاأل

  

  .املفصالت  إىليل فلريجعصمن أراد التف و،الم حول هذه املسألةك الفقهاء الطالأقد و

  .الوحيدفتوى من  و ملا عرفت من احتمال النص} العدمحوطان األكوإن {

 ىباب املسجد فاقتد  إىل زادت الصفوفإذا{ يف صحة الصالة مجاعة }ذا احلالكو{

صحة صالة  قوىاألفإن  ،بيهوقف الصف من جان و، للبابمن يف خارج املسجد مقابالً

  .املشهور على من يف طرفيه و،اًإمجاع مجاعة من قبال الباب }اجلميع

أخر يعمل باالحتياط بأن يتن أ نكمي و}اجلانبني  إىلعدم بالنسبةال حوطان األكوإن {

ول ون الصف األك حبيث ي، أو يتقدم املأموم يف باب املسجد، يف احملراب الداخلماماإل

ون الصف كي وون بعضه داخل احملرابكي حىت  تقدم املأموم حبيال البابإذاذا ك و،خلفه

 يف صحيحة شكالحينئذ خارج عن مورد اإلفإنه  ، الوالدكما احتاط بذلك ،ول خلفهاأل

   .ما هو واضحكزرارة 

  



١٠٩

ال یصح اقتداء من بین األسطوانات مع وجود الحائل بینه وبین من  ـ ٩ـ مسألة 

 لم یتصل إذایصح  أنه  كما،ن متصال بمن لم تحل األسطوانة بینهم كاإذاّ إال  ،تقدمه

  . بمن ال حائل له لكن لم یكن بینه وبین من تقدمه حائل مانع

  

بني من  وسطوانات مع وجود احلائل بينهال يصح اقتداء من بني األ ـ ٩ ـ مسألة{

ن أ ماك ، له من طرفيهسطوانتني فال اتصالأنه بني  أل،مامون مقطوعاً اتصاله باإلك في}تقدمه

  .اتصاله ليس من يتصل بسببهن أ املفروض

   .كسطوانة ضعيفة ال متنع االتصال مل يضر ذلانت األكنعم لو 

 ، فال اتصال من اخللف، أو من اجلانبنيمامون من اإلكمنا يإاالتصال ن أ  خيفىالو

ال من خلفه فيما ان متصك إذااجلدار يشمل صورة ما  وترةس دليل مانعية الإطالق إذ كذلو

  .يف جانبيه وهمامأان اجلدار ك

يصح  أنه ماك{ جانبيه أحدلو من  و}سطوانة بينهمان متصال مبن مل حتل األك إذاال إ{

تصاله مبن  ال}بني من تقدمه حائل مانع ون بينهكن مل يك ل، مل يتصل مبن ال حائل لهإذا

رار كت  إىلاً ظاهرة مما مر، فال حاجةمنع وورة يف هذه املسألة جوازاًكل الصور املذك و،همامأ

  .الدليل

  



١١٠

  .ً بطالن الجماعة ویصیر منفرداقوىفاأل لو تجدد الحائل في األثناء ـ ١٠ـ مسألة 

  

 }يصري منفرداً وبطالن اجلماعة قوىاألثناء فلو جتدد احلائل يف األ ـ ١٠ ـ مسألة{

سائر كدلة ملستفادة من األنه ظاهر الشرطية ا ألكذل و،غريه وره الفقيه اهلمداينكما ذك

املنع   إىل بأن الدليل منصرف: حيث قال)رمحه اهللا(رتضى  خالفاً ملا عن الشيخ امل،الشرائط

 وقع احلائل يف إذاون املانعية ملا كتن أ احتمال و منع االنصراف:فيه و،عن الدخول مع احلائل

  . فحيث مل يقع يف اموع فال بطالن خالف الظاهر،جمموع الصالة

  



١١١

 أو نحوه لم يجاهال به لعم ،لو دخل في الصالة مع وجود الحائل ـ ١١ـ مسألة 

  . ٕ واال بطلتًالمنفرد أتم منفردا یعمل ما ینافي صالةن أ التفت قبلفإن ، تصح جماعة

  

لعمي { موضوعاً }جاهال به ،لو دخل يف الصالة مع وجود احلائل ـ ١١ ـ مسألة{

 ،غريه و)رمحه اهللا(رتضى  الشيخ املكما صرح بذلك }مل تصح مجاعة{الظلمة ك }و حنوهأ

  .لفقد الشرط املوجب لفقد املشروط

وع ك مثل زيادة الر،سهواً و عمداً}يعمل ما ينايف صالة املنفردن أ التفت قبلفإن {

ن ك مل يإذا ، فرادىلما مل تتحقق اجلماعة فهيك أنه  ملا سبق من}أمت منفرداً{بتوهم املتابعة 

  . خيفىما الك ،قصد التقييد نادر و،يدقد قصد التقي

 ،يء الشك لعموم دليل مبطلية ذل}بطلت{ صالة املنفرد ن فعل ما ينايفأ ب}الإو{

  .توهم اجلماعة ال يغري الواقعو

 ك مثل تر،لو عمداً و صالة املنفرد فعل ما ينايفإذاصل الصالة أرمبا يتوهم بطالن نه إ مث

  .» هلم بصالةكفليس تل «:لصحيح املتقدم يف ا)عليه السالم( لقوله ،ةءالقرا

  إىلضافةالم يف اجلماعة باإلكالن أ  بقرينة،وا مجاعةكاملراد عدم ن أ الظاهر إن :فيهو

  .ك ذلى علال تعادومة دليل كح

 انت باطلةك صالة املنفرد عمل ما ينايففإن ( :ذاكيعرب املصنف هن أ حسناأل إن مث

بني  وو بعدهاأثناء عدمه بني االلتفات يف األ و البطالنال فرق يف إذ )انت صحيحةكال إو

  .عدم االلتفات

  



١١٢

ن اوال بأس بالحائل غیر المستقر كمرور شخص من إنسان أو حی ـ ١٢ـ مسألة 

 الستقرار ،كانوا غیر مستقرینٕوان  ، اتصلت المارة ال یجوزإذانعم   ،أو غیر ذلك

  .المنع حینئذ

  

رمحه (اهلمداين ما نص عليه الفقيه ك }ري املستقرال بأس باحلائل غ ـ ١٢ ـ مسألة{

اجلدار  و لعدم صدق السترة}كأو غري ذلن اونسان أو حيإمرور شخص من ك{غريه  و)اهللا

  . السرية املستمرة إىلضافة باإل، عليهىالفتو والوارد يف النص

 نأ إالّ اللهم ،نآ حيدث احلدث يفن أ مثلفإنه  ، حدث ستر يف آنإذال ما كنعم يش

  .به ان يف زمان معتدك إذااجلدار ما  وظاهر التسرةفإن  ،كيقال بانصراف النص عن مثل ذل

احتمال  و}انوا غري مستقرينكوإن { فتبطل اجلماعة } اتصلت املارة ال جيوزإذانعم {

 يرتفع يان فهو انصراف بدوكلو  إذ ،وجه له  املستقر منهما ال إىلاجلدار وانصراف السترة

  .و جدارأان ستر ك إذاال حتصل  اليت حدة اجلماعة وستفاد من القرائناملن أ مبالحظة

  . يقال بانصراف النص عنهما حىتاملانع ليس آناًن أ  مراده}الستقرار املنع حينئذ{

  



١١٣

كذا لو شك و،  لو شك في حدوث الحائل في األثناء بنى على عدمه ـ ١٣ـ مسألة 

ـ  وأما لو شك في وجوده وعدمه ،هقبل الدخول في الصالة في حدوثه بعد سبق عدم

  . مع االطمئنان بعدمهّ إال فالظاهر عدم جواز الدخولـ مع عدم سبق العدم 

  

ن ك ل،صل لأل} عدمهى علثناء بىنحدوث احلائل يف األيف  كلو ش ـ ١٣ ـ ةمسأل{

رناه ك ملا ذكذل و، عدمهى علمل جيد بىن وو فحصأن منه ك مل يتمإذا ف،الظاهر لزوم الفحص

ليس املقام  و،خرج بالدليل ما الإ هذا الشرح من لزوم الفحص يف الشبهات املوضوعية يف

  .من املستثىن

ستصحاب  ال} قبل الدخول يف الصالة يف حدوثه بعد سبق عدمهكا لو شذكو{

  . الفحص إىليضا حيتاجأ كن ذلك ل،العدم

وجب ال سبق الوجود امل و}مع عدم سبق العدم ،عدمه و يف وجودهكما لو شأو{

  .يضاًأ كر ذلكيذن أ )رمحه اهللا(ان عليه ك و،الستصحاب وجوده

 إالّ ،كصل حمرز لذلأال  و،حراز عدم املانعإ للزوم }فالضاهر عدم جواز الدخول{

العلم  ويعلم عادفإنه  }ال مع االطمينان بعدمهإ{قد اختلفوا فيه  و،زيلاستصحاب العدم األ

 ي فه،سهواً وزيادة ما يضر زيادته عمداً وائللو علم حدوث احل و،ما حقق يف حملهكحجة 

  .و العلم ماأمها أحدو بأ من اجلهل بالتارخيني ،ربعةداخلة يف مسألة احلادثني بأقسامه األ

  



١١٤

لكن یمنع و،   كان الحائل مما ال یمنع عن المشاهدة حال القیامإذا ـ ١٤ـ مسألة 

ل الركوع أو الجلوس هل  والمفروض زواله حا،عنها حال الركوع أو حال الجلوس

  ، كونه مانعا من األولحوط فیه وجهان واأل؟یجوز معه الدخول في الصالة

  

ان حائال ك أي }ان احلائل مما ال مينع عن املشاهدة حال القيامك إذا ـ ١٤ ـ مسألة{

يقال باستفادا من لفظ ن أ إالّ  اللهم،ورة يف النصكال فاملشاهدة ليست مذإ و،نصفياً مثال

  .ترةالس

و أوع كاملفروض زواله حال الر و،و حال اجللوسأوع كن مينع عنها حال الركلو{

حوال أل حال من كيف  أنه  من}جهان و فيه؟اجللوس هل جيوز معه الدخول يف الصالة

املشاهدة ليست ن أ من و، فال بأس مبثلهمامبني اإل وو الواسطة بينهأ مامالصالة يشاهد اإل

شبه لصدق اجلدار عليه ففيه أما  وير الدليل عدم احلائل النصفظاه و،ما تقدمكمعياراً 

  .البأس

 اجلدار وف السترةااحتمال انصر و}ولونه مانعاً من األك{قرب  بل األ}حوطاألو{

 و جداراًأ اجعل بني العائلتني سترة : قالإذانه أ بكاالستشهاد لذل وي ال النصفيلك الإىل

  الظاهر لزوم وحدة اجلماعةإذ ،تاماملة غري كسترة الال و،املكان املنصرف منه اجلدار الك

و اجلدار غري أانت السترة كوإن  ة، غري حمققيه و ـحسب ما يستفاد من القرائنـ 

فاية ك تؤيد عدم كرادة الستر هناإقرينة  إذ ،القياس بسترة العائلة غري صحيح و،املنيك

  .سكالقرينة يف املقام بالع و،الستر يف اجلملة



١١٥

  . ماملعكس لصدق وجود الحائل بینه وبین اإلوكذا ا

  

تفاء ك االىال دليل عل و}مامبني اإل وس لصدق وجود احلائل بينهكذا العكو{

  . يف النصا مل تؤخذ معياراًأ ملا عرفت من ،باملشاهدة

  



١١٦

 تمت صالة الصف المتقدم وكانوا جالسین في مكانهم أشكل إذا ـ ١٥ـ مسألة 

 قاموا بعد إذا نعم ،لكونهم حینئذ حائلین غیر مصلین خر الصف المتأ إلىبالنسبة

  .نخرى ال یبعد بقاء قدوة المتأخری في صالة أماماإلتمام بال فصل ودخلوا مع اإل

  

 من يف  إىلذا بالنسبةك و،و بطلتأ } متت صالة الصف املتقدمإذا ـ ١٥ ـ مسألة{

  .واسطةو واسطة الأ مامان هو واسطة اتصاله باإلكطرف املأموم ممن 

 إذا ،عدمن جهة الب } الصف املتأخر إىلل بالنسبةكام أشكانوا جالسني يف مكو{

 من يف طرف املأموم ممن  إىلذا بالنسبةك و،عد الصف املتأخروجب بأان الصف املتقدم ك

ن أ قد تقدم إذ ،ن بعدكمل يوإن  }وم حينئذ حائلني غري مصلنيكل{ و،ان واسطة اتصالهك

رمبا يقال بانصراف لفظ  و،حوالان حائال يف بعض األك إذاملا  و،نسانإلاحلائل شامل ل

 بل االنصراف لو سلم ،املناط موجود إن :ن فيهك ل،السترة الوارد يف النص عن مثله واجلدار

  . فتأملي،فهو بدو

حنو و فالظاهر عدم ضرر انفراده ،حنوهو ول الواسطة يف الصف األ إىلأما بالنسبة

 ، املتشرعةىطالق دليل اجلماعة بعد الصدق لد إل، صالة من بعده إىلبةبالنس ،االنفراد

  .اجلدار له وعدم مشول مثل السترةو

  . حصل البعد بسبب انفراد الواسطة بطلت اجلماعة من جهة البعدإذانعم 

 يف صالة مامدخلوا مع اإلو{متام  أو حنو اإل}متام بال فصل قاموا بعد اإلإذانعم {

   }ال يبعد بقاء قدوة املتأخرين{  بطلتإذافيما  ، الصالةك أو نفس تل}ىخرأ



١١٧

  إىلا غري ضار النصراف الدليلم ناًآالبعد ن أ ماك ،من قبيل احلائل غري املستقرفإنه 

 لبعض املعلقني خالفاً ـ كما يف املستمسك ـ  البقاءي فاالستصحاب يقتضكلو ش و،غريه

   .ام ناًآاحلدث ك فهو  ماناًآلو  وحيث قالوا ببطالن اجلماعة لفقد الشرط

 ليس ام ناًآاالنفصال عن اجلماعة ن أ ، أو حدثهماماملستفاد من دليل موت اإل إن :فيهو

 رأسه من مام خاف رفع اإلإذا ـ املستفاد من دليل االقتداء من بعيدن أ ماك ،احلدثك

 ،حتياط أوىلله فمراعاة االك كن مع ذلك ل،احلدثكالبعد يف اجلملة ليس ن أ  ـوعكالر

  .اهللا سبحانه العاملو

  



١١٨

ال یجوز معه   الثوب الرقیق الذي یرى الشبح من ورائه حائل ـ ١٦ـ مسألة 

  .االقتداء

  

 ـ الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل ال جيوز معه ١٦مسألة ـ {

 فال وجه ،رة كان رقيقاً جداً ال يصدق معه الستإذا إالّ ـ كأنه لصدق السترة عليه}االقتداء

  .ملنعه وال دليل على مانعية احلائل لعدم وروده يف النص

  



١١٩

بأن ،  متفرقینـ غیر الصف األول ـ  كان أهل الصفوف الالحقة إذا ـ ١٧ـ مسألة 

لم یكن فإن  ،كان بین بعضهم مع البعض فصل أزید من الخطوة التي تمأل الفرج

ـ  متصال بهم ًأیضاـ  جانبهم  إلىقدامهم من لیس بینهم وبینه البعد المانع ولم یكن

 وأما ،ٕ واال صح،همؤ لم یصح اقتدا،من لیس بینه وبین من تقدمه البعد المانع

  ،الصف األول فال بد فیه من عدم الفصل بین أهله

  

ول ـ متفرقني  كان أهل الصفوف الالحقة ـ غري الصف األإذا ـ ١٧مسألة ـ {

 أو البعد الذي } الفرجاخلطوة اليت متألبأن كان بني بعضهم مع البعض فصل أزيد من 

  .هو امليزان ال اخلطوة أنه  كما تقدمة،يوجب عدم حتقق اجلماعة يف عرف املتشرع

  جانبهم ـ أيضاً إىل ومل يكن،مل يكن قدامهم من ليس بينهم وبينه البعد املانعفإن {

مل يكن  أنه واحلاصل عن االتصال، } م ـ من ليس بينه وبني من تقدمه البعد املانعمتصالً

 }همؤمل يصح اقتدا{ جوانبه الثالثة القدام والطرفني مقتد قريب يصح االتصال به أحديف 

 حدا حلصول االتصال من جانب و}ال صحإو{اجلماعة عن انعقاد من جهة البعد املانع 

  . دليل اجلماعةإطالقاملوجب لدخوله يف 

ظاهر النص والفتوى اعتبار االتصال ألن  ال ينفع، أنه  فقد تقدم،أما االتصال من اخللف

  .اجلانبني أحد أو ماممن اإل

 فاالعتبار ،هممامأال صف  إذ }ول فالبد فيه من عدم الفصل بني أهلهوأما الصف األ{

  .مام أو باالتصال باإل، اجلانبني فقطأحدفيه ب



١٢٠

  بالبعدمامموم من طرف اإل أو عن المأمامفمعه ال یصح اقتداء من بعد عن اإل

  .عالمان

  

و عن املأموم من طرف أ مامال يصح اقتداء من بعد عن اإل{مع الفصل  أي }فمعه{

لو  وو الصف املتقدم حيصلأ ،مامباإل ماماالتصال من األن أ ى مث ال خيف،} بالبعد املانعماماإل

   .ةذاا احملىال دليل عل إذ ،ون حماذياً لهكين أ ال يلزم و،و عن مشالهأاملتصل عن ميينه كان 

  



١٢١

ٕوان ، ًلو تجدد البعد في أثناء الصالة بطلت الجماعة وصار منفردا ـ ١٨ـ مسألة 

أتى بما ینافي صالة المنفرد من زیادة ركوع فإن  ،لم یلتفت وبقي على نیة االقتداء

  .ٕمثال للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صالته واال صحت

  

 إذ }صار منفرداً واعةلو جتدد البعد يف أثناء الصالة بطلت اجلم ـ ١٨ ـ مسألة{

  . آخر الصالة إىلاالستمرار فهو شرط وظاهر دليل الشرطية عدم الفرق بني احلدوث

ن حصل القرب أ ب، مل يلزم البعدإذايقال بعدم البطالن ن أ نكمي أنه نعم قد عرفت

  . بعد فترة قصريةايفكال

سهواً  و عمداً}نفرد صالة امل مبا ينايفىأتفإن  ، نية االقتداءى عليبق ومل يلتفتوإن {

ال إ و بطلت صالتهكو حنو ذلأ للمتابعة مثالً{ عةكو سجدتني يف رأ }وعكمن زيادة الر{

  .غريها و يف مسألة احلائلكما تقدم بيان ذلك }صحت

ن من االلتحاق كال يتم أنه  فالظاهر،لو توهم حصول البعد املانع فقصد االنفرادنه إ مث

 ن العدول من االنفرادكال مي أنه ملا سبق يف مسائل العدول من ،مهه و ظهر له بطالنإذا ثانياً

   . اجلماعةإىل

  



١٢٢

 أو عدلوا   انتهت صالة الصف المتقدم من جهة كونهم مقصرینإذا ـ ١٩ـ مسألة 

 الجماعة  إلى عاد المتقدمإذاّ إال ، بطالن اقتداء المتأخر للبعدقوى فاأل، االنفرادإلى

  .ن جهة الحیلولة أیضا على ما مر كذلك ماألمرن أ  كما،بال فصل

  

 و عدلواأوم مقصرين ك انتهت صالة الصف املتقدم من جهة إذا ـ ١٩ ـ مسألة{

 قوىفاأل{ كشبه ذلأو ما أ بصالة املغرب هلم مامو اقتدوا يف صالة العشاء لإلأ } االنفرادإىل

 إذاما ك ، فالالّإ ولبعد حصل هذا اإذا ،مامبني اإل و احلاصل بينه}بطالن اقتداء املتأخر للبعد

 بعداً مامان الصف املتأخر غري بعيد عن اإلك حبيث ،مامان الصف املتقدم مبرتلة اجلناح لإلك

 ماميتعارف بني اإل الذي  ضرر هذا القدر من البعدىال دليل عل أنه  بل قد عرفت،مانعاً

هو حيلولة الصف  وبطالن مجاعة الصف املتأخر له وجه آخر إن  هذا مث،بني الصف الثاينو

  .ما تقدمكنهم حائلني كماأ بقوا يف إذااملتقدم 

  مانعاً}كذلك األمرن أ ماك{رناه كما ذك } اجلماعة بال فصل إىل عاد املتقدمإذاال إ{

لعل  و} ما مرىيضا علأمن جهة احليلولة { مل تدم احليلولة إذاعدم مانع  و،دام حائال اإذ

انا يف سفينتني فارتفعت ك إذاما ك ،يضاأ كذلكناء ث يف األمام مسائل ارتفاع اإلأحكام

ة املنع عن االرتفاع يف أدل النصراف ،اجلماعةمل يدم مل تبطل إن فإنه  ،ثناء يف األمامسفينة اإل

  . اشتراط عدم ارتفاعهىبناًء عل ،دام بطلت اجلماعةوإن  ،فترة قصرية

  



١٢٣

ال یضر بعد كونهم الفصل لعدم دخول الصف المتقدم في الصالة  ـ ٢٠ـ مسألة 

كان ٕوان  ،فیجوز ألهل الصف المتأخر اإلحرام قبل إحرام المتقدم، متهیئین للجماعة

  . كذلك من حیث الحیلولة على ما سبقاألمرن أ  كما، خالفهحوطاأل

  

لعدم دخول الصف { مامبني اإل و بني الصف املتأخر}الفصل ـ ٢٠ ـ مسألة{

وم متهيئني كبعد {ثر كظاهر األ أنه ملستند يف اىادع و}املتقدم يف الصالة ال يضر

منا إ ):آله و اهللا عليهىصل( ملا ورد عنه ،اف يف االتصالك ؤيالتهن أ ملا تقدم من }للجماعة

 حيث ال يلزم ،فعالحرام حال سائر األبرية اإلكن حال تأل و،اً ليؤمت بهإمام مامجعل اإل

ن أ  جازمام فعله اإلإذا بل ، الفعلكبذلتيان الصف الالحق إانتظار الصفوف املتوسطة يف 

ال دليل عليه بعد  ؤيالتهن أ عرفت بل قد ،مل يفعله الصف املتقدموإن  ،يفعله الصف املتأخر

 النصراف ، ملثل الصفوف)السترة(وعدم مشول دليل البعد  و،طالق أدلة اجلماعة لهإمشول 

صدق الصف دخول أهله يف ال يشترط يف  و:لذا قال يف املستند و،ا عن الصفوفمدليله

 ىمل يثبت توقف صدقه عل وـ: قال إن ىل ـ إ بل الالزم صفهم للصالة مجاعة،الصالة

  .ى انته)١(،خرآيء ش

 } خالفهحوطان األكوإن  ،حرام املتقدمإحرام قبل هل الصف املتأخر اإلفيجوز أل{

  .»ىما ال يتخط« فيشمله دليل ،ون الصف الوسط موجباً للبعدكالحتمال 

  ون الصف كين أ  فيحتمل} ما سبقى من حيث احليلولة علكذلك األمرن أ ماك{

                                                

  .١٨ س٥٣١ ص١ ج: املستند)١(



١٢٤

 ،ال االحتمالني ما عرفت من ضعفهاكيف ن أ إالّ ،الوسط حائال فيشمله دليل السترة

 ،القريب ؤي الته إىل بل لعل االحتياط ضعيف جداً بالنسبة،ان فهو استحبايبكفاالحتياط لو 

ن أ مل ينقلنه إ  حيث،كحرام لبان ذلبرية اإلكملتأخر لتان الالزم تأخري الصف اكلو إذ 

 ،انوا ينتظرون من تقدمهمك )عليهم السالم(ئمة األ و)آله و اهللا عليهىصل(مجاعة الرسول 

 يف الصف مامالم يف البعيد عن اإلكالم يف الصف املتأخر الكمثل ال و،ان الواجب التنبيهكلو

  .ماميتصل باإل من بسببه  إىل بالنسبة،ولاأل

  



١٢٥

من جهة   علم بطالن صالة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخرإذا ـ ٢١ـ مسألة 

  .كانوا غیر ملتفتین للبطالنٕوان  ،الفصل أو الحیلولة

 كانت إذا كما ال یضر فصلهم ،نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة وال یضر

  .المتأخركانت باطلة بحسب تقلید الصف ٕوان  ،صالتهم صحیحة بحسب تقلیدهم

  

 علم بطالن صالة الصف املتقدم تبطل مجاعة املتأخر من جهة إذا ـ ٢١ ـ مسألة{

 فقد  إىلما هو احلال بالنسبةك ،بطالاإليف اف كين األمر أحد إن  أي}الفصل أو احليلولة

  .الشرائط املتعددة

 هو ماك ،ونه واقعياً ال علمياًكظاهر الشرط  ألن }انوا غري ملتفتني للبطالنكوإن {

  .ليس املقام من املستثىن و،ما خرج بدليل خاص إالّ املوانع وجزاءاأل ول الشرائطكالشأن يف 

 الصحة ىطالق دليل محل فعل املسلم عل إل} الصحةىنعم مع اجلهل حباهلم حتمل عل{

 ى محل عل،م يصلون حقيقة أو صورةأ يف كلو ش و،مامعده عن اإلب و فصلهم}ال يضرو{

  إىل فال حاجة، احلاصل يف املقاماألمر الصحة ىاملناط يف احلمل عن  أل،م يصلونأ

الفعل غريه وتاب التقليدكرناه يف كما ذك.  

  . أعم من الفعلاألمر و،)١(»كضع أمر أخي « :)عليه السالم(قال 

 أو }انت صالم صحيحة حبسب تقليدهمك إذا{بعده  و}ما ال يضر فصلهمك{

  لنفرض  و، أو اجتهاده} حبسب تقليد الصف املتأخرانت باطلةكوإن {اجتهادهم 

                                                

  .٣ ح العشرةأحكام أبواب من ١٦١الباب  ٦١٤ ص٨ ج: الوسائل)١(



١٢٦

 ماممها وراء اإلأحدان ك ف،خر يف اجلماعةمها واسطة لآلأحدان كجمتهدين ن أ املسألة

ان سبب كوإن  ول واقعاًبطالن صالة األ الثاين ى فقد ير،اختلفا اجتهاداً وهء وراالثاينو

  مثال قد،جتهاده ال بطالن صالته واقعاً بطالنه حسب اىقد ير و،هتيانه ذه الصالة اجتهادإ

يف هذه  و، بطالنه قطعاًىالثاين ير و، الواسطة عدم بطالن الوضوء بسبب النوم جالساًىير

جمرد الصحة يف نظر  و،بطالن صالته الثاين ىير إذ ،احلالة فالظاهر عدم صحة االقتداء

اف ك الواسطة  إىلار بالنسبةاالحندن أ ىما ال دليل علك ،الواسطة ال توجب الصحة الواقعية

  .يف صحة جعله واسطة يف الصالة

فالظاهر جواز  ، الثاينهي بطالن صالة الواسطة حسب اجتهاد وأما يف الصورة الثانية

 لزوم علمه بصحة ىال دليل عل و،ال يعلم بطالن صالة الواسطةالثاين  ألن ،جعله واسطة

  .مقامات أدلة اجلماعة شاملة للإطالق ف،صالة الواسطة

ببطالن صالة  الثاين الصفني من املأمومني املقلدين ال حيصل علم الصف إن حيثو

ول الصف األ الثاين  فال يضر خالفهم يف التقليد يف جواز جعل الصف،ولالصف األ

جراء إن كببطالن صالة الواسطة مي الثاين يقال يف صورة عدم العلمن أ نك بل مي،واسطة

  . بطالن صالة الواسطة اجتهاداً أو تقليداًىيرين  الثاانكوإن  ،صالة الصحةأ

  



١٢٧

  . ما لم یعلم بطالن صالته ال یضر الفصل بالصبي الممیز ـ ٢٢ـ مسألة 

  

 ملشروعية } املميز ما مل يعلم بطالن صالتهال يضر الفصل بالصيب ـ ٢٢ ـ مسألة{

 كذل و،جل التمرينا مشروعة ألإ أو قلنا ،باركالكا مشروعة إ سواء قلنا ،عبادات الصىب

 أيب قد تقدم يف املسألة الثامنة من أول املبحث رواية و،دلة لصالته األإطالقلشمول 

 ضبط الصف إذا عن ميني الرجل يف الصالة الصيب : قال)عليه السالم(علياً  إن :يالبختر

  )١(.ةمجاع

 ،ر فصلهم ال يضون صالم صحيحة حىتكاملرأة ال ت وانون و غري املميزنعم الصيب

  إىلون واسطة الرجلكين أ من الواضح عدم صحةفإن  ،انت املرأة واسطة للمرأةك إذاإالّ 

  . امرأةماماإل

  

                                                

  .٨ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤الباب  ٣٨٠ ص٥ ج: الوسائل)١(



١٢٨

شك في ٕوان ،  شك في حدوث البعد في األثناء بنى على عدمهإذا ـ ٢٣ـ مسألة 

 كان قریبا إذا كما ، بالقربًیكون مسبوقاإن ّ إال ،تحققه من األول وجب إحراز عدمه

  .تقدم عن مكانه أم ال أنه یأتم به فشك فين أ  الذي یریدماماإلمن 

  

 الستصحاب } عدمهى علثناء بىنعد يف األ يف حدوث البك شإذا ـ ٢٣ ـ مسألة{

 ملا تقدم من وجوب الفحص يف الشبهات ،نكأم إن الظاهر لزوم الفحص و،العدم

  .املوضوعية

عدم املانع  وحراز الشرطإوم  للز}حراز عدمهإول وجب  يف حتققه من األكشوإن {

  .ما سبق بيانهك ،صالة عدم البعد غري جاريةأ و،يف االقتداء

يأمت به ن أ يريد الذي مام من اإلان قريباًك إذاما ك ،ون مسبوقاً بالقربكي إن الإ{

  .اف يف البناء عليهكاستصحاب القرب فإن  }م الأانه كتقدم عن م أنه  يفكفش

  . مثبتاألصل إن :والًأ :ن فيهكل

م يف كذا احلك و، ما تقدم من وجوب الفحص يف الشبهات املوضوعية:ثانياًو

  .مام اإلىعدم تقدم املأموم عل و،ماماستصحاب عدم احلائل وعدم علو اإل

  



١٢٩

 أو ً أو جهالً في أثناء الصالة سهوامام تقدم المأموم على اإلإذا ـ ٢٤ـ مسألة 

 االقتداء نعم لو عاد بال فصل ال یبعد بقاء ال یجوز له تجدیدو، ً صار منفرداًاضطرارا

  .قدوته

  

 أو ثناء الصالة سهواً أو جهالًأ يف مام اإلى تقدم املأموم علإذا ـ ٢٤ ـ مسألة{

 مطلق شامل مام اإلى لزوم عدم تقدم املأموم علىالدليل الدال علفإن  }اضطراراً صار منفرداً

  .ىما ال خيفكثناء األ ولالبتداء

  إىلالعدول من االنفرادن أ  ملا سبق من}له جتديد االقتداء{ال يصح   أي}ال جيوزو{

  .األصلاجلماعة خالف 

ثناء البعد يف األ و ملا سبق نظريه يف احلائل}نعم لو عاد بال فصل ال يبعد بقاء قدوته{

  .دلة املانعة ال تشمل مثل هذه الفترة القصريةاأل إن  حيث،لفترة قصرية

  



١٣٠

 عدم حوطاألو،  الجماعة باالستدارة حول الكعبةقوىى األیجوز عل ـ ٢٥ـ مسألة 

  ، بحسب الدائرةمامتقدم المأموم على اإل

  

ما ك املقدسة }عبةك اجلماعة باالستدارة حول القوى األىجيوز عل ـ ٢٥ ـ مسألة{

 ىرك بل يف املستند عن الذ،املشهور بني املتأخرين و،احملقق الثاين والشهيدين وايفكسعن اإل

فيها  اليت  فأوجب وقوف املأموم يف الناحية،تبهك خالفاً للعالمة يف مجلة من ، عليهعمجااإل

  .غريمها والذخرية وكل يف جواز االستدارة املداركاستش و،ماماإل

 ىقدم علتف دليل املنع عن الاات بعد انصرطالقاإل واألصل ومجاعاستدل املشهور باإل

ري كمن دون ن) عليهم السالم(ر املعصومني ثبوت السرية عليه يف عص و، عن مثلهماماإل

  )١(.كذا يف املستمسك ،ىرك يف الذإليهشار أما ك ،منهم

 تأخر املأموم عن املأموم أو ىمبا دل عل و،صالة االشتغالأأما املانع فقد استدل له ب

 ال األصل و، منصرف عن هذه الصورةطالقاإل و، غري حمققمجاعاإل و: قال،مساواته له

ان كوإن  ،التأمل و التتبع إىلاملسألة حباجة و،السرية غري ثابتة و،د وجود الدليلجمال له بع

 ،عبة ال دائرياً خارج املسجدكون الصف دائرياً حول الكين أ ن يشترطك ل،شبه اجلوازاأل

 ىعبة أو علك داخل اليل الصف الدائركيش أنه ماك ،يضاًأ كان احملتمل جواز ذلكوإن 

 ان وجوههمك إذا أما ،هم يف وسطهمإمام ور املعقّ إىلهل الدائرةون وجوه أكن يبأسطحها 

  .لك احملدب فهو أشإىل

  ره كما ذك } حبسب الدائرةمام اإلى عدم تقدم املأموم علحوطاألو{

                                                

  .٢٤٩ ص٧ ج:ك املستمس)١(



١٣١

بحسب ـ  مام من ذلك تقدم اإلأحوط و، الكعبة إلى منه عدم أقربیته مع ذلكأحوطو

  .ة الكعب إلىوأقربیته مع ذلك ـ الدائرة

  

وجه  و، املمنوعمام اإلىأنه لصدق التقدم علك و، حنو االحتياط االستحبايبىجلواهر علا

املسألة  و،دلة املنع عن التقدم منصرف عن مثلهأفإن  ،ال يصدق التقدمشكال أنه عدم اإل

  . التأمل إىلحباجة

ضالع  األأحد مامأ وقف إذا ماماإلفإن  }عبةك ال إىلك منه عدم أقربيته مع ذلأحوطو{

 ،مامعبة من اإلك ال إىلأقرب يف نفس الدائرة ون املأموم املواجه للزواياكعبة يكربعة للاأل

  ـ هذا االحتياطىبناًء عل ـ  الزاوية عن خط الدائرةمامأيتأخر املأموم الواقف ن أ فالالزم

 ،عبةك ال إىلقربيتهأ عدم مام اإلىاملنصرف من عدم تقدم املأموم علن أ وجه هذا االحتياطو

  .عبةك حول الي املصل إىل بالنسبةفالالزم مراعاة هذا حىت

 دليل املنع عن التقدم منصرف عن مثل هذا االقترابن أ ون االحتياط استحبابياًكوجه و

  .مام اإلى هو عدم تقدم املأموم على يراعي فالذ،عبةك الإىل

ن أ ب}بةعك ال إىلكقربيته مع ذلأ و ـحبسب الدائرة ـ مام تقدم اإلك من ذلأحوطو{

ان هذا ك و،عبةك ال إىلال بالنسبة و، الدائرة إىل ال بالنسبةمام لإلون املأموم مساوياًكال ي

  إىل النصرافه، بغري مثل هذه اجلماعةةجل توهم اختصاص جواز املساوااالحتياط أل

  .اهللا العامل و،ن فيه نظرك ل،نكمااجلماعات يف سائر األ

  



١٣٢



١٣٣

  فصل

 اجلماعةأحكاميف 

 إذا من اإلخفاتیة   ترك المأموم القراءة في الركعتین األولیینحوطاأل ـ ١ـ مسألة 

  ،مامكان فیهما مع اإل

  

  فصل{

  } اجلماعةأحكام يف

ما يف القراءة إنه  أل:فيه مسائل أربع و،مامم القراءة خلف اإلك يف ح} ـ١ ـ مسألة{

 أو يف ،خفاتيةريتني من اإلخ أو يف اإل،وليني من اجلهرية أو يف اإل،خفاتيةوليني من اإليف األ

   .خريتني من اجلهريةاإل

ن  أرك ذ)١(كصاحب املدارن أ  حىت،برياًك قد اختلف الفقهاء يف هذه املسائل اختالفاًو

 خالف يف مسألة ىمل يقف يف الفقه علنه إ : يف روض اجلنان قال)رمحه اهللا(جده الشهيد 

  .قوالتبلغ ما يف هذه املسألة من األ

عتني ك املأموم القراءة يف الرك ترحوطاأل{ أنه ى علوىل املسألة األ إىلسبةاملصنف بالنو

ن مع ك مل يإذا خبالف ما }مامان فيهما مع اإلك إذا{ العصر و الظهر}خفاتيةوليني من اإلاأل

ما ك ،راهةكيقرأ فيهما بال فإنه  ،ثانية املأموم ووىلأ مامرابعة اإل وان ثالثةك إذاما ك ،ماماإل

  .سيأيت

                                                

  .٣ س٢٢٩ ص:ك املدار)١(



١٣٤

   الجواز مع الكراهةقوىكان األٕوان 

  

 مجاعة من  إىلهذا القول هو املنسوب و،}راهةك اجلواز مع القوىان األكوإن {

وليي الصالة أيف املستند ال جتب القراءة يف  و،شهر األ إىل بل عن الدروس نسبة،الفقهاء

 أو ، ا يف اجلهريةثر من قالكأكيف حرمتها  و:قال إن ىلإ ،ياًكحم واً حمققاًإمجاعخفاتية اإل

 أو استحباا باحلمد ، عن بعضهميكما حكباحتها إ أو ،ثر من قال ا فيهاكأكراهتها ك

  .ى انته)١(  أقوال أقواها ثانيها،مجاعة واملبسوط و النهاية إىلما نسبكخاصة 

  . اجلوازىما دل عل وي النهى املصنف اجلمع بني ما دل علإليه ما ذهب ىيدل علو

نت ك إذا :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن، صحيح ابن سنان:وىلة األفمن الطائف

ن فال آ القرىان الرجل مأموناً علك و تفرغ يف صالة ال جيهر فيها بالقراءة حىتمامخلف اإل

  )٢(.ولتنيتقرأ خلفه يف األ

 ال جتهر فيها بالقراءة اليت أما الصالةو : قال)عليه السالم( عنه ،صحيح ابن احلجاجو

  .)٣(خلفه فال تقرأ إليه جعل كذلفإن 

 يف مام خلف اإلييصلن أ ره للمؤمنك ألإين :)عليه السالم( قال ،يزدصحيحة األو

 قال ؟ذاا فيصنع مك جعلت فدا: قلت: قالنه محارأكصالة ال جيهر فيها بالقراءة فيقوم 

  .ظاهرها عدم القراءةفإن  ،)٤( يسبح :)عليه السالم(

                                                

  .٣ س٥٣٦ ص١ ج: املستند)١(

  .٩ ح صالة اجلماعةأبواب من ٣١الباب  ٤٢٣ ص٥ ج:ل الوسائ)٢(

  .٥ ح٤٢٢ ص: املصدر)٣(

  .١ ح٣٢الباب  ٤٢٥ ص: املصدر)٤(



١٣٥

مري أان ك :)عليه السالم(بو جعفر أ قال :حممد بن مسلم قاال وزرارة صحيحة إطالقو

  )١(. غري الفطرةى يأمت به فمات بعث علإمام من قرأ خلف :يقول )عليه السالم(املؤمنني 

 سألته عن الرجل : قال)عليه السالم(خيه أ عن ،)عليه السالم(جعفر علي بن  صحيحو

حيمد  ون يسبحكل و،ال :)عليه السالم( قال ؟قرأالعصر ي و به يف الظهري يقتدإمامخلف 

  .ك غري ذل إىل،)٢(  نبيهى علييصل وربه

سئل عن  أنه :)٣()عليه السالم( عن الصادق ،يالبصر وي خرب املرافق:من الطائفة الثانيةو

 كنإ به فىترض و تتوالهإمامنت خلف كإن  :)عليه السالم( فقال ؟مامالقراءة خلف اإل

 : قال اهللا تعاىل، جهر فانصتإذا ف، فيهتتقرأ فاقرأ فيما خيافن أ حببتأوإن  ، قراءتهكجيزي

  .)٤(.﴾و أَنِصتوا لَعلَّكُم ترحمونَ﴿

  .سائر القرائن وضعف سند هذا اخلرب جمبور بالشهرة احملققةو

عتني اللتني ك عن الر)عليه السالم(با احلسن أ سألت :يقطني قالعلي بن  صحيحو

قرأت فال إن  :)عليه السالم( قال ؟ بهى يقتدإمامهو  ويقرأ باحلمدأ ماما اإليصمت فيهم

  )٥(.ت فال بأسكسوإن  ،بأس

  وجه  ال إذ ، ال الثانيتني،خفاتية اإلييولأ» يصمت«بـ املراد  إن الظاهرو

                                                

  .٤ ح٣١الباب  ٤٢٢ ص: املصدر)١(

  .٣ ح٣٢الباب  ٤٢٥ ص: املصدر)٢(

  .١٥ ح صالة اجلماعةأبواب من ٣١الباب  ٤٢٤ ص٥ ج: الوسائل)٣(

  . ٢٠٤ اآلية :عراف سورة األ)٤(

  .١٣ ح صالة اجلماعةأبواب من ٣١الباب  ٤٢٤ ص٥ ج:الوسائل) ٥(



١٣٦

ون املراد ك حيث استظهروا ،غريه و)رمحه اهللا(اهلمداين  خالفا للفقيه ،وت فيهاكللس

  .انيتنيما الث

 وىليقرأ الرجل يف األأ ،)عليه السالم( عن الصادق ،صحيح سليمان بن خالد وبل

 لهك ي،يقرأن أ  لهيال ينبغ :)عليه السالم( فقال ؟يقرأ أنه هو ال يعلم ومامالعصر خلف اإلو

  )١(.مام اإلإىل

 وىلن األبقرينة سؤاله ع و»مام اإل إىللهكي«بقرينة » ال يسمع« أنه »ال يعلم«ظاهر فإن 

  .مل يقرأوإن  إليهمر القراءة أال كيإ ال جمرد ،املراد من اخلرب االجتزاء بقراءتهفإن  ،العصرو

و يراد به أ ، اجلهريةىما حيمل علإ ، غري الفطرةىيبعث عل أنه ما يف خرب زرارة منو

 :الرسله السرائر قأيؤيد اخليار ما  و،املستحبات و الواجباتىاملة الباعثة علكالفطرة ال

 يف مجل )رمحه اهللا( ىرسله السيد املرتضأذا كو، )٢(مامباخليار فيما خافت فيه اإلأنه  يرو

  .العمل والعلم

 ،غريهم وكاملسال والتبصرة والغنية وما عن املقنعك ،مما تقدم ظهر ضعف القول باملنعو

  احلزازةة مبعىنراهة القراءك كاملراد بالترن أ الظاهر و،كهذا هو سبب احتياط املصنف بالترو

 ،روهة القراءةكالسورة م وال من احلمدكن أ الظاهرن أ ماك ،قلية الثوابأ حنوها ال مبعىنو

  .مشول املنع هلا تردد ففي بعاضهماأما أ

                                                

  .٨ ح٤٢٣ ص:املصدر) ١(

  .٢٨ س٦١ ص:السرائر) ٢(



١٣٧

  .یشتغل بالتسبیح والتحمید والصالة على محمد وآلهن أ ویستحب مع الترك

  ة همهم ولومامسمع صوت اإلفإن  ،وأما في األولیین من الجهریة

  

  حممدىالصالة عل والتحميد ون يشتغل بالتسبيحأ{ للقراءة }كيستحب مع الترو{

 جعفرعلي بن  صحيحة و،يزديدل عليه ما تقدم من صحيحة األ و،ما هو املشهورك }آلهو

  . غريمهاإىل

 ي املقتضيالنه واألمرباحة تعارض النصوص يف خران فلعل مستند اإلما القوالن اآلأو

صل استحباب قراءة أ  إىلن لو سلم التعارض لزم الرجوعك ل،باحةصل اإلأ  إىلللرجوع

  .رواكما ذكباحة يف العبادات إال فإنه  ،القراءة

 ىصل(رسول اهللا إن  :)عليه السالم(علي   عن،ما عن اجلعفريات الثاين لعل مستندو

ان كم كيأ :)لهآ و اهللا عليهىصل( قال ، بالناس الظهر فلما فرغ انصرفى صل)آله واهللا عليه

 سبح كقرأ خلفأنت كنا أ يا رسول اهللا : فقام رجل فقال.قرؤهاأنت ك اليت  سوريتينازعين

لقد  و،نت أقرؤهاك هي السورة اليت :)آله و اهللا عليهىصل(النيب  فقال ؟ىعل األكاسم رب

  )١(.تابكيقرأ فاحتة الن أ مامم خلف اإلكأحد يفكمنا يإ  لساينىوجدت ثقلها عل

ال  وال حوللو مثل  و،ر اهللا سبحانهكان ذكل ما كاهر من التسبيح يف املقام مث الظ

فسبح باسم مثل  و،يسبح هللا مثل ،التمجيد وفيها التسبيح اليت ياتاآل و،باهللا إالّ قوة

  .لو باملناط و، بل الظاهر مشول التسبيح ملثل الدعاء،كرب

   يه و}لو مههمة وماممسع صوت اإلفإن  ،وليني من اجلهريةما يف األأو{

                                                

  .٣٨ ص:اجلعفريات) ١(



١٣٨

  وجب علیه ترك القراءة

  

 كوجب عليه تر{احلروف  ولماتكال ون ال متيز بني اجلملكل و،تسمع اليت الصوت

  .خرين املصنف تبعاً آليهذا هو رأ ـ ما يأيتك ـ يقرأ بل يستحبن أ ال جازإ و}القراءة

الم يف ثالثة كفال ، اجلهريةوىل يف األمام مسع صوت اإلإذا أنه ،الم فيهكتفصيل الو

  :مواضع

  .قراءة واجبة عليه ال أنه  يف:ولاأل

  .قراءة مستحبة عليه ال أنه  يف:الثاين

  .روهةكهل القراءة حمرمة عليه أم م أنه  يف:الثالث

 بل عن ، املأمومىال خالف يف عدم وجوب القراءة عل وإشكالول فال أما املوضع األ

 األصل  إىلضافةيدل عليه باإل و، عليهمجاعهم اإلغري ورةكالتذ وىاملنته واملعترب واخلالف

  .السرية القطعية متواتر الرواياتو

 فال تقرأ خلفه ، يؤمت بهإمام صليت خلف إذا :)عليه السالم( قال ،فعن صحيح احلليب

  )١(.ته أو مل تسمعءمسعت قرا

لقراءة فلم تسمع ون صالة جتهر فيها باكتن أإالّ  :زادأنه  إالّ ،يف صحيحته الثانية مثلهو

  )٢(.فاقرأ

ال تقرأ خلفه ما مل  :)عليه السالم( قال ؟ ال بأس بهإمام عن ،صحيحة عمر بن يزيدو

  )٣(.ن عاقاًكي

                                                

  .١٢ ح صالة اجلماعةأبواب من ٣١الباب  ٤٢٤ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح٤٢٢ ص:املصدر) ٢(

  .١ ح١١الباب  ٣٩٢ ص:املصدر) ٣(



١٣٩

 كذلفإن ة ءمل جتهر فيها بالقرا اليت ما الصالةأ :)عليه السالم( قال ،يصحيحة البجلو

فإن  ،مر باجلهر لينصت من خلفهأا منإجتهر فيها ف اليت ما الصالةأ و، خلفهأ فال تقرإليهجعل 

  )١(.مل تسمع فاقرأوإن  ،مسعت فانصت

 غري ى يؤمت به فمات بعث علإماممن قرأ خلف  :)عليه السالم( قال ،صحيحة زرارةو

  )٢(.الفطرة

ن شيئاً يف أ فال تقرإمامنت خلف كوإن  :)عليه السالم( قال ، الثانيةتهصحيحو

 إذا﴿ وؤمننيماهللا عزوجل يقول لل إن خريتنين شيئاً يف األأتقرال  و،تهءانصت لقرا وولينياأل

خريتان األ و،)٣(أَنِصتوافَاستِمعوا لَه و ـ مام يف الفريضة خلف اإلـ يعىن قُِرئ الْقُرآنُ

  )٤(.ولنيتبع لأل

 يةال فاآلإ و،ظهر مصاديقهاأ كراد بذلأأنه ك ،ية لآل)عليه السالم( مام تفسري اإل:قولأ

  .ة واجبة فيهماءال قرا أنه ،ولينيني لألتخري تبعية األمعىنن أ ماك ،شاملة

وإن  ،تهء قراكجيزيفإنه تثق به  و توالهإمامنت خلف ك إذا :محدأ يبأ ويرواية املرافقو

  )٥(. فانصتوا: قال اهللا سبحانه، جهر فانصتإذا ف،تقرأ فاقرأ فيما ختافت فيهن أ حببتأ

  ان الرجل تعرفه يؤم الناس فقرأ ك إذا :)عليه السالم( قال ،رواية القصريو

                                                

  .٥ ح٣١الباب  ٤٢٢ ص:املصدر: انظر) ١(

  .٤ ح صالة اجلماعةأبواب من ٣١الباب  ٤٢٢ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .٢٠٤ اآلية :عرافسورة األ) ٣(

  .٣ ح صالة اجلماعةأبواب من ٣١الباب  ٤٢٢ ص٥ ج:الوسائل) ٤(

  .١٥ ح٤٢٥ ص:املصدر) ٥(



١٤٠

  )١(.اعتد بصالته والقرآن فال تقرأ

 ،ال :)عليه السالم( قال ؟مام عن القراءة خلف اإل)عليه السالم( سأله ،خرب ابن بشريو

  )٢(.منا يضمن القراءةإ و يضمن صالة الذين خلفهمامليس اإل و ضامنماماإل

  )٣(.من رضيت به فال تقرأ خلفه :)يه السالمعل( قال ،موثقة يونسو

عليه ( قال ؟ال يفهمون ما يقول وم الناس فيسمعون صوتهؤ عن الرجل ي:موثقة مساعةو

  )٤(. مل يسمع صوته قرأ لنفسهإذا و، مسع صوته فهو جيزيهإذا :)السالم

 انك و يفرغ يف صالة ال جيهر فيها حىتمامنت خلف اإلكإن  :صحيحة ابن سنانو

 التسبيح يف كجيزيو :)عليه السالم( قال .وليني القراءة فال تقرأ يف األى علالرجل مأموناً

  )٥(.تابكاقرأ فاحتة ال : قال؟نتأتقول يء ش أي : قلت.خريتنياأل

 به يف صالة جتهر فيها فال تسمع قراءته ى ترضإمامنت خلف ك إذا :صحيحة قتيبةو

  )٦(.نت اهلمهمة فال تقرأأنت تسمع كوإن  ،كنت لنفسأفاقرأ 

  )٧(.مسع اهلمهمة فال يقرأإن  :رواية عبيدو

                                                

  .٤ ح١٢الباب  ٣٩٦ ص:املصدر) ١(

  .٣ ح٣٠الباب  ٤٢١ ص:املصدر: انظر) ٢(

  .١٤ ح٣١الباب  ٤٢٤ ص:املصدر) ٣(

  .١٠ ح:املصدر) ٤(

  .٩ ح٤٢٣ ص:املصدر) ٥(

  .٧ ح صالة اجلماعةأبواب من ٣١الباب  ٤٢٣ ص٥ج :الوسائل) ٦(

  .٢ ح٤٢٢ ص:املصدر) ٧(



١٤١

   . واجبمامة يف صالة اجلهر خلف اإلء القراكتر :يمرسلة الديلمو

  . غريها من الرواياتإىل

هو عدم استحباب  و،الم يف املوضع الثاينكول ظهر وجه الالم يف املوضع األكمن الو

وليني من اجلهرية للمأموم ة راجحة يف األءقرا  ال:قال يف املستند ،ورةك املذية للنواهءالقرا

 بل الظاهر عدم اخلالف يف ،مجعأ علمائنا  إىلرةكنسبه يف التذ و،مجاعمع مساع الصوت لإل

  .ى انته،)١( الروض و عن التنقيحيكما حك ،يضاًأمرجوحيتها 

منا هو من جهة إ عدم الرجحان وم بعدم الوجوبكاحلن أ ىالفتو وظاهر النص إن مث

ن ك مل ي،و مأمومأو منفرد أ آخر إمام من ،مامموم قراءة غري اإلأ فلو مسع امل،مامقراءة اإل

ية يف االستدالل باآل و،مامة اإلءم عدم مساع قراك بل هو داخل يف ح،م عدم الرجحانكاحل

القرآن من ية مطلقاً ملن مسع صوت ح املرجوىون دليال علك ال ي)عليه السالم( مامالم اإلك

ة ءم باحلرمة للقراكاحلن أ منه يعلم و،طالقالم صارفة هلذا اإلكالقرينة  إذ ،و غريهأ ماماإل

  .منا هو يف اجلهريةإ ـ  قلنا باحلرمةإذا ـ مامة اإلءعند مساع قرا

وإن   ـتهء الرتفاع قرامام مسع صوت اإلإذا ـ وليي الظهرينأ أي  ـما يف االخفاتيةأ

 ،ليس املقام منه و،احلرمة يف اجلهريةن أ ى لوجود القرائن عل، حرمةفال ـ خفاناًإانت ك

  .فتأمل

  روهة ك املأموم أو مىالقراءة حمرمة علن أ هو هل و،أما املوضع الثالثو

                                                

  .٨ س٥٣٤ ص١ ج:املستند) ١(



١٤٢

   : قولنيىختلفوا فيه علا فقد ، يف اجلهريةمام مسع صوت اإلإذا عليه

 الوسيلة واالستبصار وبالتهذي والنهاية واملبسوط وما عن املقنعك احلرمة :ولاأل

 كاملدار واملختلف والتحرير و،املسائل املهنائية للعالمة و،ابن منا وي،آيات الرواند و،الغنيةو

 التبصرة والقواعد وياحلل ويالقاض و،الواسطة البن محزة واخلالف وظاهر السيد و،الذخريةو

  .ثالثة بل عن املشهور يف الطبقة ال،غريهم والروضة والروضوشف الرموز كو

 احملرر واملوجز ورشاداإل والنافع والشرائع واملعترب ويما عن الديلمك ،راهةك ال:الثاين

 ، الشهرة عليهاىغاية املراد دعو والروضة و بل عن الدروس،غريها والنفلية واللمعة والبيانو

اد رششرح اإل ورةكالتذ وىاملنته وما عن ظاهر اية الفاضلك ،قد توقف يف املسألة مجاعةو

  .تبهكالشهيد يف مجلة من  والبنه

 األمرب و، احلرمةيظاهر النه و،ولون جبملة من الروايات الناهية املتقدمةاستدل األ

رب كأهو  و، غري الفطرةىالقراءة موجبة للبعث علن أ ىمبا دل عل و، للقراءة املنايفتنصاباإل

ن أ  مني مرسلة الديلممبا تقدم يف و،رب احملرماتكأون فعله كمن العذاب املوجب ليء ش

 ضامن فال جمال لقراءة مامبأن اإل و، الواجب حرامكتر إذ ، القراءة واجب ففعلها حرامكتر

  .بالسرية املستمرة بعدم القراءة و،بأدلة االحتياط و،املأموم

  إىلعاظم الفقهاءأعرفت ذهاب  ويفك ، أما السرية فال حتقق هلا،وراتك املذىيرد علو

 ، موجباً للرباءةكون الشكاالحتياط ال جمال له بعد  و،ا املشهورأ ى ادع حىتالكراهة

إن  :اهلمداين قال الفقيه ، غري الفطرة جمملىالبعث عل و، ضعيفة السنديمرسلة الديلمو

  هذه الرواية 



١٤٣

 االبتعاد عن يأـ وقوع هذا اللعن ن أ ى بل قد يدع،راهةك الى عن احلمل علةبيآغري 

 أو هذا النوع من التهديدات يف عرف أهل  ـ غري الفطرةىللبعث عل املالزم ،رمحة اهللا

ون املراد كين أ حيتملو. هو ليس بالبعيد و،راهةكمارات الأ من )عليهم السالم(البيت 

ون كين أ  فال يبعد، عن مجاعة من العامةيكما حك ،اللزوم وبالرواية القراءة بقصد التعيني

  .ى انته)١(، غري الفطرةىم يبعثون علأ ال شبهة يف  نفس هؤالء الذين إىلشارةإاملوصول 

 فيها تنصا باإلاألمر إن : ففيهت،نصامر باإلأما الروايات الناهية املتضمنة بعضها لألو

   :يدل عليه قرينتان و،وتك الس غري معىنى علي جواز القراءة حبمل النهىدليل عل

 نصاتدبية اإل نى علمجاعإل اي بل ادع،نصات ليس بواجباإلن أ املشهور إن :وىلاأل

 األمرظاهر ن أ لعل فهمهم الندبية مع و،النجيبية وما عن ظاهر التنقيحك ،من ابن محزةإالّ 

   :مرينالوجوب أل

ان كوإن  التعريض للرمحة ليس بواجبفإن  ،)٢(﴾لَعلَّكُم ترحمونَ﴿ : قوله تعاىل:ولاأل

  .النقمة واجباً والفرار من العذاب

ان من أوضح ك واجباً لكان ذلكلو  و،نصات عدم اإلىان السرية عل جري:الثاين

   .ثرة االبتالءكالبديهيات ل

 يه ونصاتوت حال اإلك جواز عدم السى ما ورد من الروايات عل:القرينة الثانية

  . موافقة للغةكبذل

                                                

  .٣ س٦٣٩ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ١(

  .٢٠٤اآلية : عرافسورة األ) ٢(



١٤٤

 أو مسبح ئهو قار و الرجل منصتاًىقد يسم و: يف تفسريه قال عن الثعليب، املستنديفف

 : قال؟كنصاتإ ما تقول يف )آله و اهللا عليهىصل( قيل للنىب أنه ىترأال  ،ن جاهراً بهك مل يذاإ

ي من خطايا اللهم اغسلين:أقول، ١(.ىانته(  

 إمامنت خلف ك إذا : قال)عليهما السالم(مها أحد عن ،يف صحيحة زرارة أو حسنتهو

  . بدون اجلهريللفظظاهره التسبيح افإن  ،)٢(كسبح يف نفس وتأمت به فأنصت

 ليبك فسأله حفص ال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نت عندك : قال،املعزا أيب يف خربو

نعم  :)عليه السالم( قال ؟أتعوذ وهو جيهر بالقراءة فأدعو ومامون خلف اإلكأ :فقال

  )٣(.فادع

ر ك ذبآية فيها و فيمر باملسألةمامون مع اإلك سألته عن الرجل ي: قالصحيحة احلليبو

يسأل اهللا  و،يتعوذ من النار و،كيسأل عند ذلن أ ال بأس :)عليه السالم( فقال ؟جنة أو نار

  )٤(.اجلنة

التعوذ من النار  و ما ورد من سؤال اجلنة، للقراءة سراًتنصا عدم منافاة اإلىيدل علو

ة ما ورد من استحباب خفض الصوت عند قراء و،يناألمر أحدفيها  اليت يةعند مساع اآل

  .القرآن

                                                

   .٥٣٤ ص١ ج:املستند) ١(

  .٤ ح صالة اجلماعةبوابأ من ٣٢الباب  ٤٢٦ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح٤٢٥ ص:املصدر) ٣(

  .٣ ح القراءة يف الصالةأبواب من ١٨الباب  ٤٥٣ ص٤ ج:الوسائل) ٤(



١٤٥

 عند كيا أباذر اخفض صوت : ذر قاليب أل)آله و اهللا عليهىصل(النيب ففي وصية 

  .ك غري ذل إىل،)١( عند القرآن و،عند القتال و،اجلنائز

علي  منه ما فعله و، شدة الندبىنصات حممول عل بوجوب اإلاألمرن أ منه يعلمو

ان يف صالة ك )عليه السالم(ياً علإن  :ما يف صحيحة معاوية بن وهبك )عليه السالم(

 فرغ  تعظيماً للقرآن حىت)عليه السالم(علي   فأنصت،هو خلفه آية وواكالصبح فقرأ ابن 

 مث قرأ فأعاد ،أيضاً) عليه السالم( ي علوا فأنصتك مث عاد ابن ،ية مث عاد يف قراءتهمن اآل

 ، الوجوبى داللة فيه عل ال)عليه السالم(فعله فإن  ،)٢()عليه السالم(علي  وا فأنصتكابن 

انت منافية كانت جهرية لصالة الصبح كالقراءة ملا فإن  ،نصاتينايف اإل اجلهرن أ ضافةباإل

  حتقق،خفات ثانياًإنه ال ينايف القراءة بأ و،والًأنصات مستحب اإلن أ ذ حتققإ و،لالستماع

 يراد به الندب تنصاإل لوجوب ا يف الصالة اجلهرية معلالًمامالنهي عن القراءة خلف اإلن أ

ألن ) عليه السالم( زر احلسني :يقولن أ  فهو مثل، املندوب مندوبىاملعلق عل ألن ،يضاًأ

 املستحب بيسبن أ ال يعقل إذ ، الندبىالتعليل يدل علفإن  ، الثوابكزيارته حتصل ل

  .ال يعطيهيء فاقد الشفإن  ،واجباً

لذا استدل  و،مامراءة خلف اإل حرمة القىال دليل عل أنه :كل ذلكاحلاصل من و

 ضافة هذا باإل، أدلة قراءة القرآن يف الصالةإطالقب و،األصلالقائلون بعدم حرمة القراءة ب

   : مثل موثقة مساعة املتقدمة، اجلوازى الشواهد الدالة علإىل

                                                

  .٣ ح قراءة القرآنأبواب من ٢٣الباب  ٨٥٨ ص:املصدر) ١(

  .٢ ح صالة اجلماعةأبواب من ٣٤الباب  ٤٣٠ ص٥ ج:املصدر) ٢(



١٤٦

  . جواز االشتغال بالذكر ونحوهقوىكان األٕوان  واألولى اإلنصات حوطبل األ

  

مل يسمع صوته قرأ لنفسهإذا و،فهو جيزيه مسع صوته إذا )الروايات إطالقمثل  و،)١ 

 ،خفاتيةراهة القراءة يف اإلكخفاتية مع ها لإلإطالق الشاملة بمامالناهية عن القراءة خلف اإل

ية رالقراءة يف اجلهن أ راهة شاهدك سبيل الىخفاتية عل يف اإليون النهكوحدة النهي مع فإن 

 فال ،ردت يف مقام توهم الوجوب و حيث،خبار الناهيةأن أ مثل و،اهةرك سبيل الىأيضاً عل

 )عليه السالم( قوله  إىلىترأال  ،راهةكال يف ال و بل،يف احلرمة ـ يف نفسها ـ ظهور فيها

 فال تقرأ : ـخلف من تثق بدينه إالّ ال جيوز الصالة أنه من باب ـ يف رواية عبد الرحيم

   .يف قبال وجوب القراءة خلف من ال يثق بدينه أنه ظاهرهفإن  ،)٢(اعتد بصالتهو

 ،راهةك سبيل الىون القراءة علكقرب  فاأل،جيدها املتتبع اليت  من القرائنك غري ذلإىل

  إىلمن أراد التفصيل فلريجع و،الم يف املسألةك هذا حاصل ال،هاكان االحتياط تركوإن 

  .املفصالت

ن عرفت ك ل، به يف مجلة من الرواياتاألمرما تقدم ك }نصات اإلوىلاأل وحوطبل األ{

  .سريةً و،عن ابن محزة إالّ اًإمجاع ،عدم الوجوب

 ،آله و حممدىالصلوات علك }حنوه ورك جواز االشتغال بالذقوىان األكوإن {

صحيح زرارة  و،املعزاء أيب منها صحيح اليت جلملة من الروايات املتقدمة وصل لأل،الدعاءو

  النيب  عن ،رواية الثعليب وصحيح احلليب و،أو حسنه

                                                

  .١٠ حجلماعة صالة اأبواب من ٣١الباب  ٤٢٤ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح١٢الباب  ٣٩٦ ص:املصدر) ٢(



١٤٧

  ، بل االستحباب قوي، لم یسمع حتى الهمهمة جاز له القراءةإذاوأما 

  

  .)آله و اهللا عليهىصل(

 ، يف اجلواهر ادعاء عدم اخلالف فيه} اهلمهمة جاز له القراءة مل يسمع حىتإذاما أو{

ن أ ى نفكيف املستمسو .عم األواز باملعىناجل ىل علكطبق الأعن الرياض  و،يمن احللإالّ 

  .)١(يكهم من احلاو أنه ال يبعد و: قال، خمالفاًيون احللكي

 ـ :قال إن  إىل ـل عدا احلليبك ال إىل بل نسب،احلق املشهور و:ن يف املستند قالكل

 ،)٢( يةرطلقوا عدم جوازها يف اجلهأ حيث ،التبصرة واحللي واخلالف و لظاهر املقنعخالفاً

  .ىانته

 يالبجل وصحاح احلليبك ، استدل املشهور جبملة من الروايات املتقدمةان فقدكيف كو

  .رواية عبيد وموثقة مساعة وقتيبةو

 ، به فال تقرأ خلفهى يقتدإمام صليت خلف إذا )٣(:)عليه السالم(قال الرضوي و

  .ون صالة جيهر فيها فلم تسمع فاقرأكتن أ إالّ ،ته أم مل تسمعءمسعت قرا

  مل يسمع حىتإذا القراءة يأـ هل هو  و: قال يف املستند}يبل االستحباب قو{

 ،الواسطة والوسيلة والنهاية واملبسوط وما هو ظاهر السيدك ، الوجوبى عل ـاهلمهمة

 املختلف واملعتربك أو االستحباب ،حمتمل مجع آخر و،االستبصار وصريح التهذيبو

  املوجز والبيان ورشاداإل والتحرير والنهاية ورةكالتذو

                                                

   .٢٥٦ ص٧ ج:كاملستمس) ١(

  .١٩ س٥٣٥ ص١ ج:املستند) ٢(

  .١ ح صالة اجلماعةأبواب من ٢٧الباب  ٤٩٣ ص١ ج:كاملستدر) ٣(



١٤٨

باحة كما  والنفلية، وحمتمل بعض آخر، أو اإل،رشاد لفخر احملققنيواحملرر وشرح اإل 

 أو الكراهه كما عن ،خرىأ وحمتمل طائفة ،هو ظاهر الراوندي وابن منا، وعن القاضي

  . انتهى.)١(الديلمي

. »ومل تسمع فاقرأ«:  يف صحيح احلليب،وامر املتقدمةاستدل للوجوب بظاهر األ: أقول

. » مل يسمع قرأ لنفسهإذاو«: وموثق مساعة. »مل تسمع فاقرأوإن «:  ابن احلجاجوصحيح

  . غريها إىل،»فاقرأ لنفسك«: وخرب قتيبة

واستدل لالستحباب حبمل هذه الظواهر على الرجحان، بقرينة صحيح علي بن يقطني، 

القراءة  يقتدى به يف صالة جيهر فيها بإمام خلف يول عن الرجل يصلسألت أبا احلسن األ

  .)٢(قرأوإن صمت  إن ال بأس: )عليه السالم(فال يسمع القراءة؟ قال 

منا هي يف مقام إة بالقراءة مراآلخبار األن أ باحة بالصحيحة، بضميمةواستدل للقول باإل

  .توهم احلظر، فال داللة فيها على الرجحان

ها شامل إن إطالقف، مامة خلف اإلعن القراءالناهية خبار واستدل للقول بالكراهة باأل

  .ا يف مقام نفي توهم احلظرألفيها على الرجحان، خبار املقام ال داللة أ و،للمقام

عليها، الصحيحة احلاكمة الوجوب ال وجه له بعد  إذ والظاهر ما اختار املصنف،

مطلقا أخبار املقام أخص ن أ والكراهة ال وجه هلا بعدالعبادات، باحة ال معىن هلا يف باب واإل

  .خبار الناهيةن األم

                                                

  .٢٨ س٥٣٥ ص١ج: املستند) ١(

  .١١ من أبواب صالة اجلماعة ح٣١ الباب ٤٢٤ ص٥ج: الوسائل) ٢(



١٤٩

 الجواز قوىكان األٕوان  ، القراءة بقصد القربة المطلقة ال بنیة الجزئیةحوطلكن األ

 وأما في األخیرتین من اإلخفاتیة أو الجهریة فهو كالمنفرد في ،ًبقصد الجزئیة أیضا

  ، بینهماًوجوب القراءة أو التسبیحات مخیرا

  

من شبهة احللي  خروجاً }بنية اجلزئية ة ال القراءة بقصد القربة املطلقحوطلكن األ{

ظاهر احللي عدم املشروعية بقصد اجلزئية مل يكن  إن شكل يف مشروعيتها، وحيثأالذي 

  .بأس بالقراءة بقصد القربة املطلقة

الظاهرة الفتيا  إذ باخلالف،فىت احللي أ }كانوإن {لكن ال خيفى ضعف هذا االحتياط 

يف هذا متام الكالم  } اجلواز بقصد اجلزئية أيضاًقوىاأل{فـ ال تندب احتياطا، املستند 

  .خفاتية واجلهريةوليني، اإلاأل

خفاتية أو اجلهرية فهو كاملنفرد يف وجوب القراءة أو من اإلخريتني وأما يف األ{

 كلمات  ـلةيف هذه املسأـ قد اختلف :  قال يف مصباح الفقيه}التسبيحات خمرياً بينهما

جهرية خريتني من كل صالة ال شيء عليه يف األ أنه تالف، فعن احلليصحاب غاية االخاأل

 من حداغري وسقوطهما عزمية، وعن ظاهر ن أووال التسبيح خفاتية ال القراءة إكانت أو 

 اجلواز ال اللزوم، واختاره صرحياً بعض لالقدماء أيضاً القول بسقوطهما، ولكن على سبي

أو يف  القول حبرمة خصوص القراءة مطلقاً، دحاوعن ظاهر غري و ،املتأخرين يمتأخر

 بعدم السقوط وبقاء حداخصوص اجلهرية مع استحباب التسبيح أو لزومه، وصرح غري و

  . انتهى،)١(بني القراءة والتسبيححكم املنفرد من التخيري 

                                                

  .١٧ س٦٤٢ ص٢ج: مصباح الفقيه) ١(



١٥٠

ال التسبيح هم السيد  و املأموم ال القراءةىعليء  عدم وجوب ش إىل الذاهب:أقول

نقله عن بعض  واملستند وىالعالمة يف املنته وابن سعيد وابن محزة ودريسإن اب وىاملرتض

   :مورأاستدلوا له ب و،جلةاأل

  .مامخبار الناهية عن القراءة خلف اإل عموم األ:ولاأل

ئمة األ ):آله و اهللا عليهىصل(قوله ك ، ضامنماماإلن أ ىخبار الدالة عل عموم األ:الثاين

 ى ضامن لصالة من صلماماإلألن  : يف خرب عمار)عليه السالم(قول الصادق  و،)١(ضمناء

  )٢(.خلفه

  .ك غري ذل إىل،)٣( ضامنماماإلو :)عليه السالم( فقال ، بن عبد اهللاىخرب عيسو

ان ك إذا : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن، ما رواه املعترب عن ابن سنان:الثالث

  )٤(.خريتني يف األ القراءة فال تقرأ خلفهىمأموناً عل

ال  وتهءانصت لقرا وولتنين شيئاً يف األأ فال تقرإمامنت خلف كوإن  :صحيح زرارةو

  )٥(.ولتنيخريتان تبعان لأل فاأل ـ:قال إن ىلـ إخريتني ن شيئاً يف األأتقر

 ؟يقرأ أنه هو ال يعلم ومامالعصر خلف اإل ووىليقرأ الرجل يف األأ :ابن خالد صحيحو

  )٦(.مام اإل إىللهك ي،يقرأن أ  لهيال ينبغ :) السالمعليه(فقال 

                                                

  .٨ ح٢١٦ ص٢ ج:العوايل) ١(

  .١١٤ ح يف اجلماعة٥٦الباب  ٢٦٤ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .٢ حنذا األأبواب من ٣الباب  ٦١٨ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ س٢٤٠ ص:املعترب) ٤(

  .٣ من أبواب صالة اجلماعة ح٣١ الباب ٤٢٢ ص٥ج: الوسائل) ٥(

  .٨ ح٤٢٣ ص:املصدر) ٦(



١٥١

هو  ويقرأ فيهما باحلمدأ مامعتني اللتني يصمت فيهما اإلك عن الر،صحيح ابن يقطنيو

  )١(.ت فال بأسكسوإن  ،قرأت فال بأسإن  :)عليه السالم( فقال ؟ بهى يقتدإمام

 ،عات املفروضات شيئاًكربع رخريتني من األعتني األكن يف الرأال تقر :صحيح زرارةو

  فقل سبحان اهللاكو وحدأاً إمامنت كإن  : قال؟قولأفما  : قلت؟إمامو غري أنت كاً إمام

  . املأمومىعليء مفهومه عدم شفإن  ،)٢(مله تسع تسبيحاتكاهللا ت إالّ لهإال  واحلمد هللاو

ما إيار فيما خافت فباخلأنه  ي رو،العملالعلم و يف مجل ى مرسلة السيد املرتض:الرابع

  .كليس عليه ذل أنه يرو وو يسبح فيهماأيقرأ املأموم ن أ وىلخرتان فاألاأل

ال  وة فيهماءقرا ال أنه يخرييان فقد روعتان األكما الرأ ف: يف السرائر قاليمرسلة احللو

  .)٣(ظهرأول األ وو يسبحأيقرأ فيهما  أنه يرو و،تسبيح

  .ورةكذل االستدالالت املك ىل علكشأقد و

 ىدل عل و خمصصة مباأولتني  األ إىلما منصرفةإ ،خبار الناهيةن عموم األأ فب:ولما األأ

  .خريتنيو تسبيحه يف األأة املأموم ءلزوم قرا

  دل  ولتني بدليل ماة يف األء القرامامن املراد بضمان اإلأ فب:الثاينما أو

                                                

  .١٣من أبواب صالة اجلماعة ح ٣١ الباب ٤٢٤ ص٥ج: الوسائل) ١(

  .١ ح القراءة يف الصالةأبواب من ٥١الباب  ٧٩١ ص٤ ج:املصدر) ٢(

  .١٠ ح صالة اجلماعةأبواب من ٣٢الباب  ٤٢٧ ص٥ ج:املصدر) ٣(



١٥٢

 مام عن اإل،)ليهما السالمع(مها أحد عن ، مثل ما رواه زرارة،مام عدم ضمان اإلىعل

  )١(.ال :)عليه السالم( قال ؟يضمن صالة القوم

 قال ؟ الصالةماميضمن اإلأ : قلت له،)عليه السالم( عن الصادق ،بو بصريأما رواه و

  .)٢(ليس بضامن :)عليه السالم(

عني صحيحة ابن  أنه جاب اجلواهر عن رواية املعترب بأن املظنونأ فقد :ما الثالثأ و

 يف صالة ال جيهر فيها مامنت خلف اإلك إذا :)عليه السالم(الصادق أي قول ، سنان املتقدم

ون كي و،)٣(ولتني القرآن فال تقرأ خلفه يف األى علان الرجل مأموناًك و تفرغة حىتءبالقرا

  .كذلكالسهو من احملقق يف روايته 

رمبا  و،موربعد األأملعترب من تابه اكخص يف  مثل احملقق باأل إىلنسبة السهو إن :ن فيهكل

 عدم ى فال تدل الرواية عل،نآة القرء عدم قراأال تقرـ  الرواية بأن املراد بىل علكشأ

الظاهر من حذف املتعلق ال تقرأ  إذ ليهما نظركيف  و،ن الرواية ضعيفة السندأب و،التسبيح

ر كان ديدن احملقق عدم ذكن أ ما يف املعترب معترب بعد و،حذف املتعلق يفيد العمومفإن  ،شيئاً

  .غري املعتربات فيه

 بقرينة ،يةرن موردها اجلهأ عنه بك فقد أجاب املستمس، صحيحة زرارة إىلما بالنسبةأ

م كحن أ ا صرحية يفإفيه  و،خفاتية غري ظاهر اإل إىل منهاي فالتعد،نصاتر اإلكذ

  وا يف اجلهرية غري ك و،ءي شةخريتني عدم قراءاأل

                                                

   .٤ ح٣٠الباب  ٤٢١ ص:املصدر) ١(

  .٢ ح:املصدر) ٢(

  .٩ ح صالة اجلماعةأبواب من ٣١الباب  ٤٢٣ ص٥ ج:الوسائل) ٣(



١٥٣

  .خفاتيةاإل ول من اجلهريةكخريتني يف م األك احتاد حضار بعد

 إذ ،ان االعتماد عليهاكمإعدم  و،مجال الروايةإ صحيح ابن خالد ففيه  إىلما بالنسبةأو

ان املراد كلو  إذ ،ر الظهرينك ال يسمع بقرينة ذال يعلمـ ون املراد بكين أ من احملتمل

  . فتأمل،ينالم بالظهركن وجه لتخصيص الكخريتني مل ياأل

 بأنه ال وثوق ،جاب عنه مصباح الفقيهأ فقد ، صحيحة ابن يقطني إىلما بالنسبةأو

حيتمل  أنه  مع،خفاتيةوليني من اإلرادة األإ لقوة احتمال ،خريتني من الرباعياترادا األإب

 أي ،وت عن القراءةك بقرينة املقابلة هو الس،تكشاء سوإن  :ون املراد بقولهكين أ قوياً

 لو ،ك ذل إىل بل يتعني صرفه، ينافيه وجوب التسبيحيك طالق اإلىوت علكها ال السكتر

  .ى انته،)١(  مما ظاهره وجوب التسبيحبني ما سيأيت ومجعاً بينه ،إليهمل نقل بانصرافه 

  . الظهرينوىلأ ال ،خريتنيرادة األإاملنصرف من الرواية  إن :والأ :فيهو

  .وت عن قراءة القرآنك ال الس،وت املطلقكالس» تكس«الظاهر من لفظ  إن :ثانياًو

 يف وجوب  من ظهور ما سيأيتأقوىيء ظهور هذا يف عدم وجوب ش إن :اًلثثاو

  . االستحبابى عل فالالزم محل ما سيأيت،التسبيح

 ىعليء  عدم شىاره علع استشىجيب عنه بأنه ال يزيد علأما صحيح زرارة فقد أو

   :فيه و،ار حبد الداللةعليس االستش و،همكاملأموم من جهة عدم تعرضه حل

                                                

  .٩ س٦٤٣ ص٢ ج:الفقيهمصباح ) ١(



١٥٤

م املأموم كان حكلو فإنه  ،ظاهر يف العناية» إمامغري «يف ذيله بدل » كوحد«ر كن ذإ

اً إمام «: حيث قال،الصدر يشمل الثالثةن أ  بعد،رهكن وجه لعدم ذكمها مل يكمثل ح

  .»إمامو غري أنت ك

 وا ردوداً واقعيةك العلمية من شبه باملناقشاتأ ى عن الصحيح هىخرأجوبة أ كهناو

  .ناهاكلذا ترو

ن ك مل تىاملقدار املوافق هلما من الفتاو و،جابوا عنهما بضعف السندأاملرسلتان فقد و

  . مع فرض الشهرةحىت ال استناد و،ون جابرةك تحبد الشهرة حىت

ن خريتني ميف األيء دلة القول بوجوب قراءة شأورة كحيث تسقط الصحاح املذنه إ مث

 ـ مامعمومات ضمان اإل و،ال عمومات عدم قراءة املأموم شيئاًمج فباب اجلمع الداليل

  .واسع ـ ولني هلذا القولرا يف الدليلني األكما ذك

  :و محد جبملة من الرواياتأ املأموم من تسبيح ىعليء استدل القائلون بوجوب قراءة ش

 يف مامنت خلف اإلك إذا :ال ق)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،مثل صحيح ابن سنان

 فال تقرأ خلفه يف ، القرآنى علان الرجل مأموناًك و، تفرغصالة ال جيهر فيها بالقراءة حىت

عليه ( قال ؟نتأتقول يء ش أي : قلت.خريتني التسبيح يف األكجيزي :قال و.االولتني

  )١(.تابكقرأ فاحتة الأ :)السالم

 فيما ي،ردبيلاأل واحلليب و ابن زهرةإليها ذهب مك ، التخيريىهذه الرواية تدل علو

هذه  و: قالوا،غريهواهلمداين الفقيه كتبعهم مجلة من الفقهاء  و،لمامك ظواهر  إىلنسب

  ون جامعة بني الروايات كدلة التخيري تأ مطلقات  إىلضافةالرواية باإل

                                                

  .٩ ح صالة اجلماعةأبواب من ٣١الباب  ٤٢٣ ص٥ ج:الوسائل) ١(



١٥٥

  . لزوم التسبيحىالدالة عل و، لزوم القرآنىالدالة عل

 قوم إمامنت ك إذا : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،خدجية  أيبمثل صحيحة

 احلمد هللا ويقولوا سبحان اهللان أ ك الذين خلفىعل و،ولينيعتني األكتقرأ يف الرن أ كفعلي

ن أ ك الذين خلفىخريتني فعلعتني األكان يف الرك إذا ف،هم قيام و،ربكأاهللا  واهللا إالّ لهإال و

  )١(.خريتنيعتني األكيسبح مثل ما يسبح القوم يف الرن أ مام اإلىعل و،تابكوا فاحتة الؤيقر

 يف مام عما يقرأ اإل)عليه السالم(با عبد اهللا أ سألت : قال،صحيحة معاوية بن عمارو

من خلفه يسبح  و،تابك يقرأ بفاحتة الماماإل :)عليه السالم( فقال ؟خر الصالةآعتني يف كالر

  )٢(.شئت فسبحوإن  ، فاقرأ فيهماكنت وحدك إذاف

 يف مام عما يقرأ اإل)عليه السالم(با عبد اهللا أ سألت : قال،رواية مجيل بن دراج وبل

ال يقرأ من  و،تابك يقرأ بفاحتة الماماإل :)عليه السالم( فقال ؟عتني يف آخر الصالةكالر

   )٣(.تابك وحده بفاحتة الى صلإذايقرأ الرجل فيهما  و،خلفه

  . ال عدم القراءة مطلقا،د ا عدم قراءة املأموم احلمداملران أ بضميمة

 املأموم ى عدم لزوم شيء علىداللة النصوص السابقة عل إن :ل يف اجلملةك الىيرد علو

 فالالزم محل الظاهر ،هذه ظاهرة و نصكتل إذ ، اللزومى من داللة هذه النصوص علأقوى

  سواء يء ة شء النص بالقول باالستحباب لقراىعل

                                                

  .٦ ح صالة اجلماعةأبواب من ٣١الباب  ٤٢٦ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح:املصدر) ٢(

  .٤ ح القراءة يف الصالةأبواب من ٤٢الباب  ٧٨٢ ص٤ ج:املصدر) ٣(



١٥٦

  .و تسبيحاًأن محداً اك

بضميمة » قالو «:زيادة لفظ إذ ،مجالهإ صحيح ابن سنان ىيرد عل أنه  إىلضافةباإل

 إذ ،ه بسابقالم مربوطاًكليس ال و،مجلة مستأنفة أنه ىتدل عل» نتأتقول يء  شأي «:قول

تقول يء  شأي«ن وجه للسؤال كمل ي و»وقال « إىلالم السابق مل حيتجكان جزءاً من الكلو 

ن أ  فمن احملتمل قريباً،بيه وجدهألحد إالّ ون مأموماً ألك ال ي)عليه السالم( ماماإل إذ ،»نتأ

 بل يف ،خريتني ال يف اجلماعةم األكهو بيان ح و، مستأنفاًالماًكخل إ» قالو «:ون قولهكي

  .المناكمل حب فال ربط له ىصالة الفراد

 هل و؟وىلباجلملة األيء اذا جمل» اقرأ« و» تفرغحىت« عدم وضوح  إىلضافةهذا باإل

  . مقيدة بروايات املقامىما مطلقات التخيري فهأ و،األمرو ألم ك صيغة املتىعل» اقرأ«إن 

 الذين ىوعل« بقرينة صدرها ، االستحبابى حممولة عليخدجية فه أيب ما صحيحةأو

 ةحمتمل و ـما يف املستندك ـ الطرح وا حمتملة الشذوذأمع » ان اهللاحيقولوا سبن أ كخلف

 ى فعل،خريتني للقوم يف األكتإمامانت ك إن ون املرادكن يألعدم ارتباطها مبا حنن فيه ب

  .ما يف مصباح الفقيهك ،إليهوليني بالنسبة أوما ك ل،ةءاملأموم حينئذ القرا

 ال إذ »تابك يقرأ بفاحتة الماماإل« الفضل بقرينة ى حممولة عليما صحيحة معاوية فهأو

  . الفضلىيضاً حممول علأ» ومن خلفه يسبح «:)عليه السالم( فقوله ،كبذلوجوب عليه 

   ،ته احلمدء ال عدم قرا،ءيش أي ما رواية مجيل فظاهرها عدم قراءة املأمومأو



١٥٧

  . سمع قراءته أو لم یسمع،التسبیحات فیهما أو أتى بمام اإلأسواء قر

  

ان بعض كوإن  ،شكالعن اإل غري خالية ،روايات التعينيك هذا فروايات التخيري ىعلو

  . هذه الروايات حمل نظرىورة علكت املذشكاالاإل

 ان االحتياط يف القولكوإن  ، املأمومىعليء دلة عدم وجوب ش األى هذا فمقتضىعلو

قول فلضعف ما سائر األأ ،و التسبيحات ختيرياًأاختاره املصنف من وجوب احلمد الذي 

  .ع عليها فعليه باملفصالتمن شاء االطال و،دلتها مل نتعرض هلاأ

 النص طالق إل}و مل يسمعأ مسع قراءته ، بالتسبيحاتىو أتأ فيهما مامسواء قرأ اإل{

ان كو أ ،و مسع صوته االخفاتيةأ ، جهراًأ فقرمامما الشتباه اإلإمساع القراءة  و،ما عرفتك

ع املأموم صوته مس وماملو قرأ اإل أنه  لئال يتوهمكأنه قال ذلك و،حنوه يقرأ جهراً وملرض

  .نصات لزوم اإلىدلة الدالة علان داخال يف األك

  .وليني األ إىلدلة األك انصراف تل:والًأذ يرد عليه إ

 تنصابني اإل وخفاتاًإو التسبيح أ ما تقدم من عدم املنافاة بني القراءة :ثانياًو

  .االستماعو

  



١٥٨

عد أو من جهة یكون من جهة البن أ ال فرق في عدم السماع بین ـ ٢ـ مسألة 

  .أو من جهة كثرة األصوات أو نحو ذلك، كون المأموم أصم

  

ون من جهة كين أ بني{ يف املسألة السابقة }ال فرق يف عدم السماع ـ ٢ ـ مسألة{

ما نص ك }كو حنو ذلأصوات ثرة األكو من جهة أ ،صمأون املأموم كالبعد أو من جهة 

  النصطالق إلكذل و،غريمها و)رمحه اهللا (مدايناهلالفقيه و) رمحه اهللا( ىعليه الشيخ املرتض

  .متسامل عليه أنه هم بدون التقييدإطالق بل ظاهر ىالفتو و ـكما يف املستمسك ـ

  



١٥٩

  .ا الترك مطلقحوطفاأل مام سمع بعض قراءة اإلإذا ـ ٣ـ مسألة 

  

عن  املنع ى بناًء عل} مطلقاًك الترحوط فاألمام مسع بعض قراءة اإلإذا ـ ٣ ـ مسألة{

   .الم فيهكقد تقدم ال و،القراءة عند السماع

حلاق املسموع إ و،حلاقعدم اإل و، باملسموع متاماًهحلاقإ :يف املسألة احتماالتو

  .خريهاأقواها أجعل  و،رها اجلواهركذ ،باملسموع وغري املسموع بغري املسموع

رؤية ن أ ماك مساعاً ىهذا يسم و، النص بعدم القراءة عند السماعإطالق :ولوجه األ

ال  الذي  مساع اهلمهمةى علييؤيده ما علق فيه النه و، رؤية لهىنسان فقط تسموجه اإل

  .ان السماع يف اجلملةكلو  و، مطلقاك فاملطلوب التر،مساع البعض الإون يف الغالب كي

 إذا ف،لك مساع ال إىلخبار الناهية عن القراءة مع السماع ادعاء انصراف األ:الثاينوجه و

 جلس إذانسان اإلفإن  ،يؤيده العرف و، أدلة استحباب القراءةإطالقل مشله كسمع المل ي

  .الم اخلطيبكال يسمع نه إ مل يسمع البعض يقال عرفاً وحتت املنرب

ما يسمع سبب   ففي،السماع سبب املنعن أ خذ بظهور السببية يف األ:وجه الثالثو

هو واهلمداين هذا هو خمتار الفقيه  و،ودما ال يسمع سبب املنع غري موج يف و،املنع موجود

ظاهر  و،ال يتحققان مع عدم مساع البعض و،نصاتاإل وجل االستماعاملنع أل إذ ،غري بعيد

  .بهل أو ما أشك ال إىلاهلمهمة املانعة اهلمهمة بالنسبة

  ية الثانية مثال جاز مل يسمع اآل ووىلية األ مسع اآلإذانه إ :يقالن أ ينعم ينبغ



١٦٠

 عدم جواز قراءة ما ىنه ال دليل عل ألكذل و،كما اختاره املستمسكيتني قرأ اآلين أ له

  .ات أدلة القراءة تشملهإطالقف ،مسعه

  



١٦١

 ال ،صوته أنه ثم تبین ،مامالمسموع غیر صوت اإلن أ  قرأ بتخیلإذا ـ ٤ـ مسألة 

  . في الجهریةً قرأ سهواإذا وكذا ،تبطل صالته

  

 ال ،صوته أنه  مث تبني،ماماملسموع غري صوت اإلن أ  قرأ بتخيلإذا ـ ٤ ـ مسألة{

  .غريه وال تعاد حلديث ،ك يف ذلشكال اإلي ال ينبغ}تبطل صالته

خريتني  يف األماملو قرأ اإل ومام مع مساعه صوت اإل} قرأ سهواً يف اجلهريةإذاذا كو{

ته ءانت قراك إذا أما ، تسبيحاًمامانت قراءة اإلك إذا يف جواز قراءة املأموم إشكال فال ،جهراً

 إذا﴿ قوله تعاىلفإن  ، من العلة يف الروايات املتقدمة،جواز قراءة املأموم احتماالن ففي ،محداً

 كون ذلكدلة الظاهر من األن أ من و.خريتني األ يشمل حىت)١(﴾قُِرئ الْقُرآنُ فَاستِمعوا

دم جواز قراءة املأموم مع مساع قلنا بع إن لهك هذا ،قربهذا هو األ و،وليني األ إىلبالنسبة

  .المك قلنا باجلواز فال إذا أما ،مامصوت اإل

  

                                                

  .٢٠٤اآلية : عرافسورة األ) ١(



١٦٢

 أو غیره مامالمسموع صوت اإلن أ  شك في السماع وعدمه أوإذا ـ ٥ـ مسألة 

  . الجوازقوىكان األٕوان   التركحوطفاأل

  

 } أو غريهماماملسموع صوت اإلن أ  أو،عدمه و يف السماعك شإذا ـ ٥ ـ مسألة{

 أما ،ل حالك ى ال بأس به علكالتر ألن }ك الترحوطفاأل{ته أو قنوته مثال ءقرانه  أأو

  .السورة و يف قراءة احلمدمامونه صوت اإلك تقدير ىالقراءة ففيها بأس عل

ن ك ل،تهء املانع عن قرامامصالة عدم مساع صوت اإل أل} اجلوازقوىان األكوإن {

ما  إالّ  من لزومه يف الشبهات املوضوعيةرراًكرناه مكن ملا ذكمت إن ظهر وجوب الفحصاأل

  .نه الفحص جازت له القراءةك مل ميإذا نعم ،ىنليس املقام من املستث و،خرج

  



١٦٣

 حوطكان األٕوان ، مامال یجب على المأموم الطمأنینة حال قراءة اإل ـ ٦ـ مسألة 

 ه ویقوم بعدیطیل سجودن أ  فیجوز، القیام حال قراءته إلىجب المبادرةت وكذا ال ،ذلك

  . في الركعة الثانیة بعض الحمدمامیقرأ اإلن أ

  

 ما  إىل أما بالنسبة}مام املأموم الطمأنينة حال قراءة اإلىال جيب عل ـ ٦ ـ مسألة{

  إىل الطمأنينة بالنسبةىال دليل عل إذ ،ك يف ذلشكال اإليخريتني فال ينبغاألكيقرأ املأموم 

  .المكل الليس هذا حم و. عدمهاألصل و،املأموم

ون ك معىن إذ }ك ذلحوطان األكوإن { األصلوليني فوجه العدم  األ إىلأما بالنسبةو

منها ن أ ماك ،منها الطمأنينة اليت ونؤيف سائر الش  ال،ضامن للقراءة فقط أنه  ضامناًماماإل

 الشرائط ك تلكما ال جيوز ترك ف،غريها واستقباله وسترته وطهارته وعدم جلوس املأموم

الثابت من دليل  إن يقالن أ إالّ  اللهم، هذا الشرطك ال جيوز تركذلك ،مامد ضمان اإلمبجر

 هذا ىعل و،مامنسان نفسه فال دليل عليها حال قراءة اإلة اإلاءالطمأنينة لزومها حال قر

  .)كال يتر( ـ بيالسيد الربوجردك حدالذا قيده غري و وي،فاالحتياط يف املسألة لزوم

ن أ يقوم بعد ويطيل سجودهن أ  فيجوزته، القيام حال قراء إىلبادرةذا ال جتب املكو{

حتقق صدق  وصالة عدم وجوب املتابعة أل}عة الثانية بعض احلمدك يف الرماميقرأ اإل

  .اجلماعة



١٦٤

منا إ :)آله و اهللا عليهىصل(قوله  و، للصدق منافياًكون ذلك يال يطيل حىتن أ نعم يلزم

لذا جاز التأخري  و،ثر من الصدق العريفكأ لزوم ى ال يدل عل،)١(اً ليؤمت بهإمام مامجعل اإل

ان ك إذا فيما مامون ضمان اإلكين أ احتمال و،ما تقدمكما أشبه  والسجود ووعكيف الر

لذا  و،م تابع للصدقكمنا احلإ و، دليل الضمانإطالق خمدوش ب،تهءاملأموم واقفاً يف حال قرا

فإنه  ، أو ما أشبه، أو محل طفل، لقتل حيةمامثناء قراءة اإلأ يف مامجيوز جلوس اإلن أ ال يبعد

 التأخري يف القيام أو  إىل اضطرإذا أما ،ك الترحوطان األكوإن   الصدق العريفال ينايف

  .اهللا سبحانه هو العامل و، انتفاء الصدقك مل يوجب ذلإذا ،إشكالثناء فال اجللوس يف األ

  

                                                

  .٤٢ ح٢٢٥ ص٢ ج:العوايل) ١(



١٦٥

  ، في األفعالمامأموم على اإلیتقدم المن أ ال یجوز ـ ٧ـ مسألة 

  

 اجلواز  مبعىن}فعال يف األمام اإلىيتقدم املأموم علن أ ال جيوز ـ ٧ ـ مسألة{

 بطالن ىما هو مقتضك ،مل تبطل صالتهوإن  ، بطلت مجاعتهكفعل ذل إن نهأ و،يالشرط

  .قد تقدم عدم بطالن الصالة مبخالفة اجلماعة و،ل ختلف شرطكاجلماعة يف 

 ال خالف فيه أنه كيف املستمس والذخريةعن  بل ،واز التقدم هو املشهورعدم ج إن مث

 كسيد املدار والشهيدين والفاضلنيك عن مجاعة مجاعقد نقل عليه اإل و،إشكالال و

   : بأموركاستدلوا لذل و،ياًكحم واً حمققاًإمجاعيف املستند  و،شرحه واملفاتيحو

  .األصل :ولاأل

  . السرية:الثاين

  . املتقدممجاع اإل:الثالث

  .ك ذلىالقدوة عل و توقف صدق االيتمام:الرابع

صحاب املنجربان تب األكغريه من  و النبويان املرويان عن جمالس الصدوق:اخلامس

ع ك رإذا و،ربواكرب فك إذا ف،اً ليؤمت بهإمام ماممنا جعل اإلإ :مهاأحد ،االشتهار وبالعمل

  )١(. سجد فاسجدواإذا و،عواكفار

  )٢(.حيول اهللا رأسه رأس محارن أ  ساجدماماإل ويرفع رأسه الذي ىما خيشأ :ثانيهماو

                                                

  .٢٠١ ص١٣ ج:اجلواهر: انظر) ١(

  .٣١ س٦٤٦ ص٢ ج:مصباح الفقيه: انظر) ٢(



١٦٦

منا إ :قال أنه )آله و اهللا عليهىصل(النيب  عن ، عن فخر احملققني،مثلهما ما رواه الغوايلو

  )١(.ربكرب فك إذا ف،اً ليؤمت بهإمام مامجعل اإل

رب فقولوا اهللا كأم اهللا كإمام قال اإذو :)آله و اهللا عليهىصل( عنه ،سعيد أيب يف روايةو

  )٢(.عواكع فارك رإذا و،ربكأ

صحابه أ )آله و اهللا عليهىصل( ففرق ،يف رواية عبد الرمحان يف باب صالة اخلوفو

 ،عواكع فركر و،نصتواأ و فقرأ،ربواكو ربك ف،فرقة خلفه و،زاء العددإقام فرقة بأفرقتني 

  .)٣(سجد فسجدواو

 من كما ما رواه يف املستدرأ ، يف اجلملةك ذلىخر الدالة علاأل بعض الروايات سيأيتو

  . ا بعد عدم صحة السندكن التمسك فال مي،روايات العامة

ة بالعود لو رفع رأسه قبل مراآلخبار  مثل األ،ك مجلة من الروايات املشعرة بذل:السادس

  إىلغ املأموم عن القراءة لو فرمام انتظار اإلىدل عل مثل ما و،و السجدةأوع ك من الرماماإل

  .كغري ذل

 وعكالر ومثال القيامأما هو املتعارف يف كن ال يبعد عدم ضرر التقدم اليسري كل وهذا

 وعكالر وئمة الذين يضعفون عن السرعة يف القيام األ إىل خصوصاً بالنسبة،السجودو

 وعك الرىل إثري من املأمومنيك يصل مامرب اإلكرب مك إذا أنه الغالبفإن  ،السجودو

 األصلفإن  ،كورة ال متنع عن ذلكدلة املذاأل و،اإليه ماماإلل وصول بالقيام ق والسجودو

  ة ءالربا

                                                

  .٤٢ ح٢٢٥ ص٢ ج:العوايل) ١(

  .٢ حسباغ الوضوءإ باب ثواب ٣٠١ ص٧٧ ج:البحار) ٢(

  .١ ح صالة اخلوفأبواب من ٢الباب  ٤٧٩ ص٥ ج:الوسائل) ٣(



١٦٧

 ،ك خالف ذلى بل السرية عل،ال سرية يف املقام و.رناه غري مرةكما ذك ،ال االشتغال

  التقدم إىل معقده منصرفمجاعاإل و،ريكحظ اجلماعات من غري ن من الى علىما ال خيفك

صدق االيتمام ال  و،حمتمل االستناد أنه  إىلضافة باإل، صدق اجلماعةينايف الذي الفاحش

عرف املتشرعة مثل من ذكرناه مؤمتاً،  ىلذا ير و، عدم التقدم الفاحشىعل إالّ يتوقف

ال يفهم  أنه عرفت وقد ،)اجلماعة( ويفهم من ،ما يدل عليه العرفعلى  الّإوالنبوي ال يدل 

ين األمراستفادة فإن  ،عدم التأخر الفاحش إالّ ما ال يفهمك ،التقدم الفاحشثر من عدم كأ

  .ىما ال خيفكربط هلا باملقام  خبار املشعرة الاأل و،حدأ سياق وى عليمن النبو

 يف يرجل يصل :)آله و اهللا عليهىصل( قال رسول اهللا ،خبارما ما رواه جامع األأو

 ،له يف اجلماعةال حظ  وةحدااعة فله صالة ويف مج ي يصلرجل و،ليس له صالة ومجاعة

رجل  و، يف مجاعة فله مائة صالةيرجل يصل و، يف مجاعة فله سبعون صالةيرجل يصلو

 يا رسول اهللا : فقالينصار فقام جابر بن عبد اهللا األ،ة صالةائ يف مجاعة فله مخسمييصل

رجل يرفع رأسه  :)لهآ و عليه اهللاىصل( فقال رسول اهللا ؟لنا هذا  فسر)آله و اهللا عليهىصل(

 فله ماميرفع مع اإل ومامرجل يضع رأسه مع اإل و، فال صالة لهماميضع قبل اإل ومامقبل اإل

 فله ماميرفعه بعد اإل ومامرجل يضع رأسه بعد اإل و،ال حظ له يف اجلماعة وةحداصالة و

خرج رجل  و الصفوف مضيقة فقام وحدهىرجل دخل املسجد فرأ و،عشرون صالة وربعةأ

 كبالسوا ي يصلرجل و،قام معه فله مع من معه مخسون صالة وى القهقريمن الصف ميش

  تا ائوقات الصالة فله مأان مؤذناً يؤذن يف كرجل  و،فله سبعون صالة



١٦٨

  بل یجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخره عنه

  

  )١(.ة صالةائة فله مخسمام حق اإلياً فيقوم فيؤدإمامان كرجل  و،صالة

بطالن اجلماعة ال يوجب ن أ ىلإ و،رسال ضعف السند باإل إىلضافة باإل،فريد عليه

ن أ من احملتملن أ ، بعض مراتب الندبى مما يوجب محل اخلرب عل،ما تقدمكبطالن الصالة 

املشهور ال يقولون ن أ  مع،مام اإلي السجود قبل هو إىلييهون أ ماميراد بالوضع قبل اإل

منا ظاهر اخلرب احملذور يف إ و،منا قارن معهإ و،مام اإلى مل يتقدم علإذا يف اجلماعة شكالباإل

 : فقالكما صرح هو بذلكة عدم فائدة يف مجاعته حداله صالة ون أ معىن إن  حيث،املقارنة

  . فتأمل،»ال حظ له يف اجلماعة«

 ،فال خال و فيهإشكال أما التأخر فال } مقارنته أو تأخره عنهبل جيب متابعته مبعىن{

  بل نسب،غريهم والشهيدين و عن العالمةيكأما املقارنة فهو احمل و،بل هو من الضروريات

 كاستدلوا لذل و، عليهمجاعاملفاتيح اإل ورشاد للفخرعن شرح اإل و، ظاهر املشهورإىل

 كذلك بل هو ،حكام يف عرف املتشرعة الذين هم املتلقون لألكاجلماعة بذل وبصدق املتابعة

خر متبوع يوجب صدق تبعية التابع اآل ومها تابعأحدة نفرين كحرفإن  ،اميف العرف الع

 ىصل( ي يف النبو)الفاء(ن ظاهر أ بك ذلىل علكشأرمبا  و،تقارنا يف الزمانوإن  ،للمتبوع

 إن :فيه و،الفاء للترتيب ألن ،مامون عمل املأموم بعد عمل اإلكين أ إ املتقدم)آله واهللا عليه

 :)آله و اهللا عليهىصل( بقرينة قوله ،مامون عمل املأموم قبل عمل اإلكال ياملفهوم من الرواية 

   ىظاهر العلة مقدم عل و،اًإمام ماممنا جعل اإلإ

                                                

  .٣٦الفصل  ٩٢ ص:جامع األخبار) ١(



١٦٩

 قرأ إذاو : يف بعض الروايات)آله و اهللا عليهىصل(يؤيده قوله  و،ظاهر املعلول

غري املنايف مع ـ واقعي ال للترتيب  بل يأيت، مطلقايليس الفاء للترتيب اخلارج و،)١(فأنصتوا

 قَرأْت إذاو﴿: قوله و،)٢(﴾أَنِصتواه و قُِرئ الْقُرآنُ فَاستِمعوا لَإذاو﴿ :منه و،أيضاً ـ املقارنة

و كنيلْنا بعآنَ جوراًالْقُرتسِة ِحجاباً مونَ ِبالْآِخرِمنؤال ي الَّذين نيك غري ذل إىل،)٣(﴾ب.  

اللغة من املتابعة  واملتبادر عن العرف ألن ، احلدائق يف املقارنة إشكالنأ منه يعلمو

 لعدم ك املستمسإشكال و، حيث فسر املتابعة بالتأخر،رشاد اجلعفريةإ إشكال و،التأخر

 حبيث ونان بعناية الترتيب بالعلية مطلقاًكاملأمومية ال ت ويةماماإل ألن ،حتقق االئتمام باالقتران

 كونان بعناية ذلك بل ت،التأخرك عليه جيوز التقدم إذ ، فعل املأموم إىل داعياًمامون فعل اإلكي

  . حمل نظر.ى انته،)٤(مع التأخر إالّ ونكهو ال ي ومع الترتيب الزماين

 من العرف ال يأىبن أ إ إىلضافة باإل،لفظ املتابعة مل ترد يف النص إن :ول األىذ يرد علإ

ان فعل ك إذابل مع التقدم أيضاً  .اهلمداين نص عليه الفقيه ماك ، املتابعة مع املقارنةإطالق

  . داعياًماماإل

  .ما عرفتكن املتابعة ال تالزم التأخر أ ب:الثاين ىعلو

                                                

  .١ ح صالة اخلوفأبواب من ٢ب البا ٤٧٩ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٢٠٤اآلية : عرافسورة األ) ٢(

  .٤٥اآلية : سورة اإلسراء) ٣(

  .٢٦٥ ص٧ ج:كاملستمس) ٤(



١٧٠

  . وال جيوز التأخر الفاحش، غري فاحشتأخراً

 هذا ،جزنا التقدم اليسري املتعارف يف اجلماعاتألذا  و،ن املتبادر العليةأ ب: الثالثىوعل

 ـ شبه ال يوجب رفع اليد عن ظاهر الدليلأ أو ما إمجاععدم جواز التقدم بن أ  إىلافةضباإل

  .الشامل للمقارنة أيضاً ـ عرفاً

 الظاهر يف ،ماممع اإل الإرب كال ي :)عليه السالم(رمبا يؤيد صحة املقارنة قول  و،هذا

رقة يف سياق فهذه الفإن  ،»ربواكرب فك إذاو«): آله و اهللا عليهىصل( جواز املقارنة مع قوله

 ـ ما يف الروايةك ـ بريك مع املقارنة يف الت)الفاء(ما ال ينايف كف» عواكع فارك رإذاو«

  .وعك مع املقارنة يف الر)الفاء( ال ينايف كذلك

 ملا كذل و،حداما صرح به غري وك }الفاحشالتأخر ال جيوز  و،تأخراً غري فاحش{

 عرفاً بصدق االقتداء حمل كخالل ذلإد من تعليله باحتمال ما يف املستن و،متامفاته عرفاً لإل

  . بل قطع احتماالًكليس ذل إذ ،نظر

 يالنبو وات املتقدمةمجاع وجوب املتابعة من اإلىلما دل علك :قال يف مصباح الفقيهو

  .ى انته،)١( كذلعلى املتقدم يدل 

  .ماملاللتحاق باإل املأموم القراءة ك ترى مجلة من الروايات الدالة عل إىلمضافاً

 مام آخر صالة اإلك عن الرجل يدر:)عليه السالم( عن الصادق ،مثل صحيح معاوية

عليه ( قال ؟ القراءة يف آخر صالتهي يقرأ فيقض أول صالة الرجل فال ميهله حىتيهو

   )٢(.نعم :)السالم

                                                

  .٢٦ س٦٤٧ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ١(

  .٥ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٧الباب  ٤٤٦ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



١٧١

عة كل ركقرأ يف  :)عليه السالم( حيث قال الباقر ،صحيح زرارة الوارد يف املسبوقو

م أه أجزأ السورة تامة كمل يدرفإن  ،سورة وتابك يف نفسه بأم المام خلف اإلكدرأمما 

  )١(.تابكال

عتني ك رىقد صل ومامت اإلكدرأ إذا : قال)عليه السالم( عن الباقر ،خرب الدعائمو

و أ مام اإلكمهلأ إن سورة وتابك بفاحتة الك فاقرأ لنفسكول صالتأت معه كدرأفاجعل ما 

  )٢(.تقرأن أ تكدرأا م

  .صالة االشتغالأمن قيل  ما  إىلضافةله باإلكهذا 

اة عرفاً غري ضارة فاملنا و،ة بعد صدق اجلماعةء الربااألصل إذ لكل يف الكشأن رمبا كل

ول وع األكصحيح معاوية ظاهر يف الر و، ظاهره عدم التقدميالنبو و،يتبعد ورود الدليل اآل

عجال إون كصحيح زرارة ظاهر يف  و،هو غري حمل البحث و،ليهاملتوقف انعقاد اجلماعة ع

  .خرب الدعائم ضعيف و،الشرعية وسائر الضرورات العرفيةك السورة ك يف تر عذراًماماإل

  مثل ما،الفاحشورة فظاهر بعض الروايات عدم البأس بالتأخري كدلة املذذ سقطت األإو

 يرفع الناس ال يسجد حىت وعكيرن أ ى فال يقدر عل: من منعه الزحام قال السائلىدل عل

عليه ( فقال ؟ مع الناس يف الصفييسجد وحده مث يستو وعكيرن أ سهم فهل جيوز لهورؤ

  .)٣(كنعم ال بأس بذل :)السالم

يلتحق  ون به بأسك رأسه مل يمام رفع اإلع حىتكمل ير ومن سها إن ىمثل ما دل علو

 احنط للسجود و رأسهمام رفع اإلع حىتك مل يرهو خلفه و وسها الرجل: قال السائل،مامباإل

  ن أ  إىلـ

                                                

  .٤ ح٤٤٥ ص:املصدر) ١(

  .ر صالة املسبوقك يف ذ١٩٢ ص١ ج:الدعائم) ٢(

  .٣ ح صالة اجلمعةأبواب من ١٦الباب  ٣٤ ص٥ ج:الوسائل) ٣(



١٧٢

   )١(.ال شيء عليه ويتم صالته معهم وع مث ينحطكير :)عليه السالم (قالـ  : قال 

 جواز التأخر الفاحش ىون دليال علك فال ت،هذه الروايات خمتصة باالضطرار إن :فيهو

   .رة يف وجوب املتابعة عرفاً الذي هو خالف أدلة اجلماعة الظاه،يف حالة االختيار

  

                                                

  .١ ح صالة اجلماعةأبواب من ٦٤الباب  ٤٦٤ ص:املصدر) ١(



١٧٣

 فلو تقدم أو تأخر ،لیس شرطا في الصحة ووجوب المتابعة تعبدي  ـ٨ـ مسألة 

 ً خصوصا، اإلتمام واإلعادةحوطكان األٕوان  ، أثم ولكن صالته صحیحةً عمداًفاحشا

  نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به، بل في ركن، كان التخلف في ركنینإذا

  .عة بطلت جماعتههیئة الجما

  

 فلو تقدم أو تأخر ،ليس شرطا يف الصحة ويوجوب املتابعة تعبد ـ ٨ ـ مسألة{

  يف املسألة الرابعةكالم يف ذلكما تقدم الك }ن صالته صحيحةكل ومثأ ،فاحشاً عمداً

  .العشرينو

 خروجاً عن خالف من قال ببطالن الصالة }عادةاإل ومتام اإلحوطان األكوإن {

 املوجب ك الحتمال عدم صدق اجلماعة بذل}ننيكان التخلف يف رك إذاخصوصاً {

  .لبطالن اجلماعة

  .نكرة من التوقف يف بطالن القدوة بالتأخري برك ملا عن العالمة يف التذ}نكبل يف ر{

اهليئة  ألن } وجه تذهب به هيئة اجلماعة بطلت مجاعتهىنعم لو تقدم أو تأخر عل{

 رمبا ال ،التأخر ومقدبالت أنه مما تقدم ظهر و،بت اجلماعة ذهبت ذهإذا ف،متلقاة من الشرع

رمبا  و،مثرمبا تبطل اجلماعة دون الصالة مع اإل و،رمبا تبطالن و،ال اجلماعة وتبطل الصالة

  .مثبدون اإل

  



١٧٤

أو لزعم رفع  ،ً سهوامام رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل اإلإذا ـ ٩ـ مسألة 

  ،والمتابعة رأسه وجب علیه العود ماماإل

  

 أو لزعم رفع ، سهواًمامو السجود قبل اإلأوع ك رفع رأسه من الرإذا ـ ٩ ـ مسألة{

   :يدل عليه مجلة من الروايات و،ما هو املشهورك }املتابعة و رأسه وجب عليه العودماماإل

ع مع ك يف الرجل ير)عليه السالم( سألت أبا احلسن :يقطني قالعلي بن  صحيحةك

  )١(.وعه معهكد رييع : قال؟مام مث يرفع رأسه قبل اإل بهىقتد يإمام

 يأمت إمام، عن رجل صلى مع )عليه السالم(عبد اهللا  أيب وصحيحة ربعي والفضيل، عن

: )عليه السالم( رأسه من السجود؟ قال ماميرفع اإلن أ رأسه من السجود قبلبه مث رفع 

فليسجد)٢(.  

 أسجد مع :لهقلت :  قال)عليه السالم(حلسن ا أيب وموثقة حممد بن علي بن فضال، عن

  .)٣(عد واسجدأ: )عليه السالم(عيد؟ قال أرفع رأسي قبله أ وماماإل

سألته عمن :  قال)عليه السالم(احلسن  أيب  عن،شعري، عن أبيهوخرب حممد بن سهل األ

  .)٤(معهيعيد ركوعه : )عليه السالم(؟ قال مام يقتدى به مث يرفع رأسه قبل اإلإماميركع 

   ىصل(طال الرسول أ يأـ  )آله و اهللا عليهىصل(فأطاهلا  :يف رواية شدادو

                                                

  .٣ من أبواب صالة اجلماعة ح٤٨ الباب ٤٧٧ ص٥ج: الوسائل) ١(

  .١ح: املصدر) ٢(

  .٥ ح٤٤٨ص: املصدر) ٣(

  .٢ ح٤٤٧ص: املصدر) ٤(



١٧٥

 )آله وعليه اهللا ىصل(النيب  إذا من بني الناس في فرفعت رأس ـ السجدة)اهللا عليه وآله

  )١(.ي ظهره فرجعت يف سجودى عل الصيبإذا و،ساجد

 عن )عليه السالم( أبو عبد اهللا  سئل: قال،كبراهيم ما ينايف ذلإن يف موثق غياث بن كل

 قال ؟يرفع رأسه معه ومامبطأ اإلأ إذاع ك أيعود فريماموع قبل اإلكالرجل يرفع رأسه من الر

  )٢(.ال :)عليه السالم(

محل هذا اخلرب  و،عادة جواز اإلىخبار السابقة عل محل األياجلمع العريف بينهما يقتضو

اية  ورةك التذيكجله اختار العالمة يف حمأل و.حداره غري وكما ذك ، عدم وجواىعل

 ،ن الشهرة مسقطة خلرب غياثأل بيرمبا ق و،ك املدارإليهمال  و،عادة استحباب اإلحكاماأل

 ىعراض املشهور حبيث يقدح يف حجية اخلرب بعد محلهم للخرب علإمل يثبت نه إ ن فيهكل

  . ـكما يف املستمسك ـ صورة العمد

  العمدىالثانية عل و،السهوعلى  وىلني اخلربين حبمل الطائفة األاجلمع بن أ  يظهركبذلو

 مجاعاإل ون الشهرةأ بكذلأيد ان رمبا كوإن  ،ليس مجعاً عرفياً ـ غريه وما عن الشيخكـ 

 ىفتو إن :لذا قال الفقيه اهلمداين و،ون شاهدة للجمعك ال تىالفتو إذ ،ك ذلىعلن اشاهد

 ىما يوافق فتو إالّ مل يرد من هذه الرواية أنه شف عنكصحاب خبالف ظاهر الرواية ال ياأل

  .ى انته)٣( رادة خصوص العمدإ أي ،صحاباأل

                                                

  .٢ ح يف القواطع٣٠باب ال ٥٣٢ ص٥ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .٦ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٨الباب  ٤٤٨ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .٣١ س٦٥١ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ٣(



١٧٦

لم یعد ٕوان  ، ألنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك،وال یضر زیادة الركن حینئذ

  ،أثم وصحت صالته

  

 ،اًإمام مامإلمنا جعل اإ :)آله و اهللا عليهىصل( بقوله وىلرمبا يستدل لتقدمي الطائفة األو

 ،ىال االستداللني ما ال خيفك يف و،ن مبطلةكن زيادة الرأرمبا يستدل لتقدمي الثانية ب أنه ماك

  . املقيدىاملطلق قابل للحمل علإذ 

مطلقات  ألن }كا مغتفرة يف اجلماعة يف حنو ذل أل،ن حينئذكال يضر زيادة الرو{

وإن  وعاً أو سجدتنيكيزيد رن أ  فرق بنيعليه فال و،دلةن مقيدة ذه األكأدلة زيادة الر

  .مامة لإلحداانتا يف سجدة وك

ثر من كأ ىأدلة االستثناء ال تدل عل ألن ،ون الزيادة بالقدر املتعارفكنعم الظاهر لزوم 

وع ك رفع رأسه من الرإذاما ك ، املرجع عمومات أدلة مبطلية الزيادة ففي غري املستثىن،كذل

  .ل مرةك رأسه مامع اإلأو السجود مرات بزعم رف

  . العدماألصل إذ ،ركعادة الذإلو أعاد مل يلزم  أنه مث الظاهر

 ،رك وجب الذكول اشتباهاً أو حنو ذلوع أو السجود األكر يف الركنعم لو مل يذ

ر يف ك مل يذإذاالسجود  ووعكعادة الرإ وعليه فهل جتب ،رك أدلة وجوب الذطالقإل

 خرب إطالقمن و ،عليههو قادر  وواجب أنه  من،ن احتماال؟ولالسجود األ ووعكالر

  . من هذه اجلهةطالق يف اإلكول للش األحوطن األك ل،غياث

 امليسية وما عن اهلالليةك }صحت صالته وأمث{ وجوب العود ى بناًء عل}مل يعدوإن {

 مثل هذا و، أدلة اجلماعةإطالقوجه الصحة  و، املوجبة لهاألمرمث خمالفة  وجه اإل،الروضةو

ذهان أ ىاملخالفة القليلة ال تضر يئة اجلماعة لدن أ ما سبق منك ،التخلف ال يضر ا

  رمبا احتمل بطالن الصالة لظهور  و،املتشرعة



١٧٧

 رفع رأسه قبل الذكر إذا إعادتها بعد اإلتمام بل ال یترك االحتیاط حوطلكن األ

  الواجب ولم یتابع مع الفرصة لها

  

ون املأمور به ك  مبعىنيبات يف الوجوب الشرطكد من املرمثال هذه املوارأ يف األمر

  .معترباً يف مهية الصالة

بطالن ن أ ما تقدم سابقاً منك ،بطالن اجلماعة إالّ ان شرطا مل يوجبك لو : أوالً:فيهو

  .اجلماعة ال يالزم بطالن الصالة

طالن انت موجبة لبكانت حبيث تضر هيئة اجلماعة ك إن األمرخمالفة  إن :ثانياًو

ن وجه لبطالن كمثل هذه املخالفة ال توجب ضرراً يئة اجلماعة مل ي إن حيث و،اجلماعة

  .اجلماعة أيضاً

اها ك فقد ح،وجبأ خروجاً من خالف من }متامعادا بعد اإلإ حوطن األكل{

 أما ، فاالحتياط استحبايب، عرفت عدم الوجوبكنك ل،ظهرأ أنه كعن املدار و،الشهيد قوالً

 فلم يظهر وجه هلذا ،يف القضاء نظر وعادة يف الوقتفاية من وجوب اإلكال ولذخريةما عن ا

ن ك الدليل البطالن مل يىلو اقتض أنه من املعلوم و،ون الوقت حائالك بكالتمس إالّ التفصيل

  )١(.المه من نظرك ال خيلو :كلذا قال املستمس و، العدمىالوقت احلائل دليال عل

 }مل يتابع مع الفرصة هلا ور الواجبك رفع رأسه قبل الذذاإ االحتياط كبل ال يتر{

ال ريب يف  أنه  أما ما يف اجلواهر من،عليهقادر هو  الذي ر الواجبكتيان بالذ لإلكذلو

 ألن ،ك عدم وجوبه بعد ذلاألصل و،ر فات حمله بالرفعكالذ ألن نهأك ف،عدم البطالن

   من املتبادر إن ن فيهك ل،واجب مستقل الثاين وعكالر

                                                

  .٢٧٠ ص٧ ج:كاملستمس) ١(



١٧٨

كان ٕوان  ،جب اإلعادةت أو لزعم عدم الفرصة ال ،ًولو ترك المتابعة حینئذ سهوا

  ، لم یجز له المتابعةً ولو رفع رأسه عامدا،الرفع قبل الذكر هذا

  

ما ك ،ليف مستقلكت أنه  ال،انك ما  إىلالعود ولغاء الزائدإرادة إ بالرجوع هو األمر

  .اهلمداينره الفقيه كذ

ان الرفع كوإن  ،عادةبعة حينئذ سهواً أو لزعم عدم الفرصة ال جتب اإل املتاكلو ترو{

   : ففيه احتماالت}لو رفع رأسه عامداً واهذ{ ال تعاد حلديث }ركقبل الذ

  . بطالن الصالة:ولاأل

  . بطالن اجلماعة:الثاين

  .مث فقط اإل:الثالث

 ، الفسادييف العبادة يقتض يالنه و، عنههو الرفع وقع منهياً ون هذا اجلزء فأل:ولأما األ

  .ال وجه لفساد الصالة و، االنفرادييقتض أنه األمراية  إن :فيهو

 .املشروط عدم عند عدم شرطه ألن ، عن اجلماعة بعدم املتابعةنفصلنه ا فأل:الثاينأما و

  .موراهليئة ال تفقد بأمثال هذه األن أ دلة اجلماعة تشمله بعد ما تقدم منأات  إن إطالق:فيهو

هذا هو  و،مث فهو مستلزم لإل،نه فعل خالف الواجب عليه من املتابعة فأل:ما الثالثأو

  .قرباأل

 اشاينكال وكما عن املدارك ، فهل جيوز له املتابعة، رفع رأسه عمداًإذانه إ مث

مذهب  أنه ك بل عن املدار،ما عن املشهورك }له املتابعة مل جيز{م أاحلدائق  ويالسبزوارو

 ،دلة اجلماعةأ طالق إل،قرب االولاأل و، احتماالن،علم فيه خمالفاً صرحياًأ  ال،صحاباأل

    ما تقدم من الصحاحإطالقو



١٧٩

وإن  دلةطالق األ املفيد يف املقنعة وجوب العود إل إىل بل نسب،غريها يف املتابعةو

منا من إ و، املفيد إىل اشتبه يف نسبة الوجوبكاملدار إن :اهلمداين قال الفقيه ،نوقش يف النسبة

االنفصال عن ن أ  القول بالوجوبىن يرد علك ل،قال بالوجوب هو الشيخ يف التهذيب

   )١(.ون حمظوراًك بغري املقدار الضار يئة اجلماعة ال يماماإل

اختاره  الذي هذا هو وـ  عدم احلرمةىبناًء علـ  يف رجحان العود إشكالنعم ال 

  .كاملستمس

 ، خرج منه صورة الرفع سهواً، رواية غياثإطالق ب،ان فقد استدل للمشهوركيف كو

 إطالق بعد منع ،و سجودين يف حال الرفع عمداًأوعني ك جواز رىنه ال دليل علأبو

 الغالب من عدم رفع املأموم ىجرائها جمرإغريها بتقييدها بصورة الرفع سهواً ب والصحاح

  .رفع رأسه أنه  بل خطاًء بزعم، عمداًمامرأسه قبل اإل

ما ك ـ  لهإطالق فال ،رهك ما سبق ذيغريها يقتض واجلمع بني موثق غياث إن :فيهو

االنصراف  إالّ ال توجب ـ لو سلمت ـ بةلالغ و الصحاحإطالقوجه ملنع  ال و ـقالوا

 أو ، باملسألةسهم جهالًو من املأمومني يرفعون رؤثرياًكن أ يزول مبالحظة الذي يالبدو

ما ك ، لسعال أو حنوهمام لإلك ذلثرياًكما يتفق كيف الرفع  مامجل مالحظة علة تأخري اإلأل

ما تقدم يف ك )آله و اهللا عليهىصل(بطاء رسول اهللا إ وجه ىرفع شداد رأسه عمداً لري

  .قربي اختاره من تقدم هو األفالذ ،احلديث

                                                

  .٦٥١ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ١(



١٨٠

 ً كان ركوعاإذا فكذلك ً ولو تابع سهوا، بطلت صالته للزیادة العمدیةًتابع عمدإوان 

  .ة فالحدا وأما في السجدة الو،في كل من السجدتینأو 

  

 : بقولهحكامره املصنف يف املسألة من األك ما ذيباقيف  تعرف وجه النظر كمن ذلو

 للبطالن برواية غياث فقد ك أما التمس}تابع عمداً بطلت صالته للزيادة العمديةوإن {

  .عرفت ما فيه

ل من كأو يف {ن كلة زيادة الرد أل}وعاًكان رك إذا كذلكلو تابع سهواً فو{

  . مرتنيكن اتفق له ذلك ل،حداعة أو يف سجود وك من ر}السجدتني

عتني كلو اتفق يف سجدتني من ر أنه ماك ، بطالن}ة فالحداأما يف السجدة الوو{

انت ك إذا توجب بطالنا العة كة يف الرحدازيادة السجدة الوفإن  ،غريها وال تعادلقاعدة 

  .سهواً

  



١٨١

 للمتابعة فرفع إلیهعاد ثم  ً سهواماملو رفع رأسه من الركوع قبل اإل ـ ١٠ـ  مسألة

  حد الركوع فالظاهر بطالن الصالة لزیادة الركن من غیر إلى رأسه قبل وصولهماماإل

  ،یكون للمتابعة واغتفار مثله غیر معلومن أ

  

 للمتابعة فرفع إليه سهواً مث عاد ماموع قبل اإلكلو رفع رأسه من الر ـ ١٠ ـ مسألة{

ال  و،وعك الر إىليصلن أ ن رجع قبلكمتفإن  }وعك حد الر إىل رأسه قبل وصولهماماإل

ن أو مل كمل يتموإن  ،وع املبطلكوع ليست بالركمقدمات الر إذ ، يف صحة الصالةإشكال

 قبل مامثرة اتفاق رفع اإلك أدلة العود مع طالق صحة صالته إل}فالظاهر{ع ك ريلتفت حىت

  .املأموموصول 

ون كن ي أن من غريكبطالن صالته لزيادة الر{ره املصنف من استظهار كأما ما ذو

  إىل صورة وصول املأمومى حلمل نصوص املقام عل}اغتفار مثله غري معلوم وللمتابعة

ره السيد كما ذ و،وجه هلذا احلمل ال أنه  ففيه ما عرفت من، رأسهماموع قبل رفع اإلكالر

من الصحيح الوارد يف املنع عن قراءة  و،م املصنف من ظهور التسامل عليهالكيم وجهاً لكاحل

النادر  إالّ مل يتعرض املسألة إذ ، ما فيهىتوبة ال خيفكن السجود زيادة يف املأ معلال ب،العزمية

الم فيما كال و،نه يف ما سجد عمداً أل، عن املقامجنيبأالصحيح  و،يف يقال بالتسامل عليهكف

 زاد السجدة إذايم بالبطالن فيما كال السيد احل ولذا مل يقل املصنف و،األمرلو سجد بزعم 

  .كذلكة حداالو



١٨٢

 لعدم ، رأسه قبله فال بطالنماما ورفع اإلإلیه عاد إذاة حداوأما في السجدة الو

  . اإلعادة بعد اإلتمامحوط لكن األ،كونه زیادة ركن وال عمدیة

  

ونه ك لعدم ، رأسه قبله فال بطالنمامرفع اإل واهإلي عاد إذاة حداأما يف السجدة الوو{

 أنه منه يعلم و،قد عرفت مشوهلا ملثل املقام اليت طالق أدلة العودإل و}ال عمدية ونكزيادة ر

عادة بعد  اإلحوطن األكل{ أيضاً ةحداعة الوكرر زيادة السجدة يف الرك إذاال بطالن 

  .ىه ما ال خيففي و،ونه من الزيادة العمديةك الحتمال }متاماإل

  



١٨٣

  في السجدة فتخیل أنها األولىماملو رفع رأسه من السجود فرأى اإل ـ ١١ـ مسألة 

تخیل أنها الثانیة ٕوان  ،ا بقصد المتابعة فبان كونها الثانیة حسبت ثانیةإلیهفعاد 

 إعادة الصالة حوط واأل،فسجد أخرى بقصد الثانیة فبان أنها األولى حسبت متابعة

  .عد اإلتمامفي الصورتین ب

  

 وىل يف السجدة فتخيل أا األمام اإلىلو رفع رأسه من السجود فرأ ـ ١١ ـ مسألة{

 ـ  وجه التقييدىن علك مل يإذا }وا الثانية حسبت ثانيةكا بقصد املتابعة فبان إليهفعاد 

 إشكالو ،فهو من اخلطأ يف التطبيق ـ ليفكتيان بالتاملقصود اإل إذ ما هو الغالبك

ال ينطبق  و، عن السجود اجلزءن سجوده املتابعة مل يقصد به اجلزئية فال يغينأ بكساملستم

ما ال يشترط ك ،ال يشترط قصد اجلزئية يف حتقق اجلزء إذ ،خر غري وارد اآلىمها علأحد

نه قصد حاصل أل أنه املفروض و،مرمهاأ بل احملقق هلما قصد ،قصد الشرطية يف حتقق الشرط

  .من جهة اخلطأ يف التطبيق يمتابع أنه توهمن وإ ،يليف الواقعكالت

 ملا } حسبت متابعةوىل بقصد الثانية فبان أا األىخرأا الثانية فسجد أختيل وإن {

  .من باب اخلطأ يف التطبيق أنه تقدم من

 فيه و،كأنه ملا تقدم يف املستمسك }متامعادة الصالة يف الصورتني بعد اإلإ حوطاألو{

 ماماإلن أ  رفع رأسه بزعمإذام ما كمما تقدم يعلم ح و،ه هلذا االحتياطال وجه معتد بأنه 

  فإنه رفع رأسه من الثانية  أنه  فبانوىلرفع رأسه من السجدة األ



١٨٤

 يف حال يالسجود املتابع ووعكعادة الرإم كح إن  مث،سهلأم هنا ك بل احل،ال يضر

ما ك يف املقامني ك املالرأس لوحدةشارة الإانا بك إذاا يف حال االضطرار م آت فيه،االختيار

  .هو واضح

  



١٨٥

الستلزامه   ال یجوز له المتابعةً عمدامام ركع أو سجد قبل اإلإذا ـ ١٢ـ مسألة 

   وجبت المتابعةًسهوا  كانتإذا وأما ،الزیادة العمدیة

  

ما هو ك } عمداً ال جيوز له املتابعةمامع أو سجد قبل اإلك رإذا ـ ١٢ ـ مسألة{

ع أو ك رإذانه  أل}الستلزامه الزيادة العمدية{روا كما ذك الشهرة فيه عظيمة  بل،املشهور

  .المها مبطالنك ووع زائد أو سجود زائدك برى فقد أت ثانياًمامسجد مع اإل

 رفع رأسه منهما مث إذافإنه  ، ال تستلزم زيادةىاملتابعة من حيث ه إن :والأ :يرد عليهو

مل  و، املتابعة فقطكان آمثاً بتركمنا إ ون زاد شيئاًكمل يسجوده  ووعهك يف رماممل يتابع اإل

ال مجاعته ملا تقدم يف بعض املسائل السابقة من عدم البطالن للصالة أو  وتبطل صالته

مراده باملتابعة ليس يف رفع الرأس فقط بل  إن يقالن أ إالّ  اللهم،مورمثال هذه األأاجلماعة ب

  .ما هو املنصرف من املتابعةك ، ثانياًمامود مع اإلالسج ووعكالر أي يضاًأيف ما بعده 

هو  وس املسألةكسجوده ملا يفهم من ع ووعهك ر تابع يفإذاوجه للبطالن  النه إ :ثانياًو

 لعدم كذل و،يسجد ثانياً للمتابعة وعكير أنه  حيث تقدم، عمداًمامما لو رفع رأسه قبل اإل

 نعم ،لفهم عدم املناط عرفاً إالّ كذلليس  و،ما عن مجاعةكالرفع  ويالفصل بني اهلو

  .عادةاإل ومتام الصالةإ حوطاأل

خلصوص  و،دلة السابقة للمناط يف األكذل و}جبت املتابعة وانت سهواًك إذاأما و{

 يأمت إمامان خلف ك يف الرجل )عليه السالم(احلسن الرضا  أيب  إىلتبتك :موثق ابن فضال

ع رفع رأسه مث كع فلما رآه مل يرك قد رماماإلن أ هو يظن ومامع اإلكيرن أ ع قبلكبه فر

   عليه صالته كيفسد ذلأ ،ماموعه مع اإلكعاد رأ



١٨٦

 اإلتیان بالذكر حوط واأل،الركوع أو السجود معهثم  القیام أو الجلوس  إلىبالعود

 وبعد المتابعة أیضا ،یتابعثم في كل من الركوعین أو السجودین بأن یأتي بالذكر 

  ،یأتي به

  

  )١(.ال تفسد صالته وتتم صالته مبا صنع :تبك ف؟عةكوز الرجتأم 

عذار فال فرق يف املناط غريه من سائر األ و فرقاً بني الظنىالعرف ال ير إن حيثو

  .املستفاد من الرواية

الرفع قبل  أي س املسألةكعيف سبق  الذي المكيف وجوب املتابعة أو استحبابه ال إن مث

 ، املتابعةحوطان األكوإن  ،ليست بواجبة واملتابعة مستحبةن أ كقد عرفت هنا و،ماماإل

 فال مام يلحقه اإلالسجود حىت ووعك يف الرىيبقن أ السهو و العمدفيجوز له يف صوريت

 ما ىعل ،}وع أو السجود معهك القيام أو اجللوس مث الر إىلبالعود{يتابع ن أ جيب عليه

  .ره املصنفكذ

 حداما وو السجودين ألأوعني ك الرأحديف  إالّ ركلذال جيب عليه ا أنه قوى األ}و{

ل من كر يف كتيان بالذ اإلحوطاأل{ان كوإن  ،حدار وكذ إالّ  فال جيب فيهما،عرفاً

ما يف أ } بهيأيت ـ يضاأ ـ بعد املتابعةو ،ر مث يتابعك بالذيتأو السجودين بأن يأوعني كالر

 يوعه احلقيقكنه رفأل الثاين ما يفأ و،رك بالذ فيهيأيتن أ  فالالزم،وع بهك فلتحقق الر:ولاأل

ن أ ول حيسب زيادة خصوصاً بعداأل ألن ،شدأ الثاين ن االحتياط يفك ل،ركفيجب فيه الذ

 ـ السجود ووعكيف الر أي  ـ بقائه فيهماو استحباباً مما تنايفأان مأموراً باملتابعة وجوباً ك

  ا دون ثانيهما حمل م أوهلر يفك الذكلذا فجعل املستمسو ،عرفاً ركبقدر الذ

                                                

  .٤ حبواب صالة اجلماعةأ من ٤٨الباب  ٤٤٧ ص٥ ج:الوسائل) ١(



١٨٧

 نعم لو ،أثم في صورة العمدٕوان  ال تبطل صالته ً أو سهواًولو ترك المتابعة عمدا

   البطالن مع ترك المتابعةحوط في حال قراءته فاألمامكان ركوعه قبل اإل

  

وجوباً أو  الثاين ر يفكلو جعلنا الذ و، حسب القاعدةأقوىر يف ثانيهما كالذفإن  ،نظر

ن أ  إىلسجوده ووعهكريف  ير بقك بالذيأيتن أ نه رفع رأسه قبل ألماممل ميهله اإل واباًاستحب

  .ما سبق يف بعض املسائل املتقدمةك ،ره لعدم ضرر هذا املقدار من التأخري باملتابعةكيتم ذ

 ،غريهواهلمداين ما صرح به الفقيه ك } املتابعة عمداً أو سهواً ال تبطل صالتهكلو ترو{

ما تقدم ك ـ اجلماعة ال تذهب هيئتها املتلقاة من الشرع مبثل هذه املخالفةن  ألكذلو

ما ك ، أما توهم بطالن الصالة رأساً أو اجلماعة، أدلة اجلماعة يشملهإطالقف ـ رراكم

  .ما سبق بيانهك ،احتمله بعض فال وجه هلما

  .األمرقد فعل خالف  ونه مأمور باملتابعة أل}مث يف صورة العمدأوإن {

 ال } املتابعةك البطالن مع ترحوط يف حال قراءته فاألماموعه قبل اإلكان ركنعم لو {

 ،ال تعادحلديث  و،اتبة ابن فضال املتقدمةكطالق م إل، يف الصحة مع املتابعةإشكال

ته ءانت قراك إذاما بعده  و بل،ماميقرأ مقدار ما فاته من قراءة اإلن أ احتمال وجوبو

ون املأموم يف كين أ  لزومىال دليل عل إذ ، غري تام،مامة اإلءبني قرا واتفوت املواالة بينه

 ،ثناء القراءة أو بعدهاأتصل باجلماعة يف ا إذالذا يصح  و،مامة اإلءحال القيام يف متام قرا

 تتميم القراءة حوطان األكوإن   حلاجة أو حنوهامامثناء قراءة اإلأجيلس يف ن أ عليه يصحو

  .ما خرج بالدليل إالّ ماميامه حال قراءة اإلالحتمال اشتراط ق



١٨٨

 ىركالذ وحكاماية األ ورةك فعن التذ، عمداًمامة اإلء مل يتابع يف حال قراإذااما 

ابن  ويشف الصيمرك و، العباسيباملوجز أل و، القواعد للشهيديحواش والدروس والبيانو

ن قبل ك مل يإذاوع مبا ك الر إىلم قيدوا الصحة مع السبقأغريهم و الثاين احملقق وهالل

 فيما  التصريح بالبطالن حىتىرك بل عن الذ،فسدت الصالة الّإ و،ةء من القرامامفراغ اإل

جزاء الندب عن إ عدم ى بناًء عل،كان قد قرأ املأموم بنفسه يف صورة يستحب له ذلك إذا

ال  أنه  مع،لصورة ليس بضامن يف هذه اماماإل و،نه تعمد يف عدم القراءةأعللوه ب و،الفرض

و الشرط عمداً أ اجلزء كترن أ  القاعدة العامة من إىلضافة باإل،تابكبفاحتة ال إالّ صالة

  .موجب للبطالن

 مجيع ى هلا علماممل يثبت ضمان اإل إن جيد ـ التفصيلـ أي  وهو :يف اجلواهر قالو

غريه فال يعترب يف  وام يف املقىالفتاو ودلة األإطالقما لعله الظاهر من ك ،حوال املأمومأ

  .ى انته)١( حنومها واالنتصاب و حال القراءة من الطمأنينةئاملأموم حينئذ ما يعترب يف القار

  :ي همامة اإلء مل يتابع يف حال قراإذاجل البطالن روها ألكذ اليت  الوجوه:قولأ

  .)وعللوه( : ما تقدم بقولنا:والأ

خل أة فقد ءع قبل انتهاء القراك رإذا ف،الصالةجزاء أة من ءالقيام قدر القرا إن :ثانياًو

  . اجلزءك مل يرجع عمداً بطلت صالته لتعمد ترإذا ف،بالقيام املعترب

وع يف حق املأموم ما مل كليف بالركمن عدم تنجز التاهلمداين ره الفقيه ك ما ذ:ثالثاًو

   مامفعل اإل وةءوع بعد القراكمرتبة الر ألن ،تهء من قرامام اإلغيفر

                                                

  .٢١٨ ص١٣ ج:اجلواهر) ١(



١٨٩

 لكن البطالن ، في حال قراءتهً عمدامام كان ركوعه قبل اإلإذا قوىاأل أنه ماك

   وترك بدلها وهو قراءةحینئذ إنما هو من جهة ترك القراءة

  

لذا  و،ليف ا عن املأمومك عنها مل يسقط التماممسقط هلا عن املأموم فما مل يفرغ اإل

   .ى انته)١( ىن مبا بقتياة وجب عليه اإلءثناء القراأ االنفراد يف ىلو نو

ة سهواً ءوع قبل متام القراكن الرأ ب:ول الدليل األىان يرد علكوإن  ،هذا ال بعد فيهو

ة اشتباها ال يضر بعد حديث ء القراكترفإن  ،وع قبل متامها يف صالة املنفردكحاله حال الر

ال تعادغريه و.  

  .اً بقدر خاصهو جزء ليس حمدود الذي ن القيامأ ب:الثاين الدليل ىعلو

 ى اقتدإذا مامة اإلءو قدر قراأة نفسه ءون بقدر قراكين أ نعم يف حال عدم السهو يلزم

  .مامة اإلءثناء قراأ يف ى اقتدإذا مامة اإلءو قدر بعض قراأ ،ةءول القراأيف 

فإن  ، حالهىالدليل الثالث للمفصل باق علفإن  ،مما تقدم يظهر اجلواب عن اجلواهرو

  .ب عنهاجلواهر مل جي

د يره الشهكما ذ و،ن وجه للبطالنكع مل يكر وتهءحت قراص ونعم لو قرأ املأموم

ة ءفاية قراك عدم مامضمان اإل إذ ،جزاء الندب عن الواجب غري تامإ من عدم )رمحه اهللا(

  .المكول الأاملأموم يف هذه الصورة 

 أي } حال قراءته عمداً يفماموعه قبل اإلكان رك إذا قوىاأل{البطالن  أي }ما أنهك{

  .ما عرفت وجههك ـ ان املأموم قرأ بنفسهكن أ بدون ـ مامة اإلءحال قرا

  ة ء بدهلا وهو قراكتر وةء القراكمنا هو من جهة ترإن البطالن حينئذ كل{

                                                

  .٦٥٢ص ٢ج :مصباح الفقيه) ١(



١٩٠

واجب بطلت صالته من جهة ترك  وقبل الذكر الماملو رفع رأسه عامدا قبل اإل أنه  كماماماإل

  .رالذك

  

ة مطلقا ءاملأموم ساقط عنه القراأن احتمال  و،اجلزء عمداً يوجب البطالن كتر و}ماماإل

 املأموم يف املقام فال ىة علء فال قرا،كعلم املأموم بذل و سهواً مثالمام مل يقرأ اإلإذا حىت

 ضامن ماماإلن أ دلةظاهر األ إذ ،ة املفروضة غري تامءوعاً قبل القراك ريوعه العمدكون ركي

  . بدلمام اإلةءته فقراءلقرا

 بطلب صالته من جهة بر الواجكقبل الذ وماملو رفع رأسه عامداً قبل اإل أنه ماك{

ان كن أ  بدونمام يف صورة رفع رأسه مع اإل بل الالزم القول بالبطالن حىت}رك الذكتر

ر ك ليس بضامن لذماماإلن أ لوضوح ـ  سهواًكن التركمل ي و ـر الواجبك بالذىأت

  .هو موجب للبطالن و اجلزء عمداًكون املقام من تركفي ، السجودركذا ذك و،وعكالر

  



١٩١

فال تجب ،  في األقوالمامال یجب تأخر المأموم أو مقارنته مع اإل ـ ١٣ـ مسألة 

  ،فیها المتابعة

  

 فال جتب فيها ،قوال يف األمامو مقارنته مع اإلأال جيب تأخر املأموم  ـ ١٣ ـ مسألة{

 رشادهاإ واجلعفرية والبيان و خالفاً ملا عن الدروس،بل املشهور ،ثركما عن األك }املتابعة

طلق أ كل من  إىل بل رمبا نسب هذا القولاألقوال،يف  شف االلتباس من وجوب املتابعةكو

  .وجوب املتابعة

 من املأمومني أحدال يتقيد فإنه  ،السرية واألصليدل عليه  و، خمتار املشهورقوىاألو

لو  ودلة اجلماعة بعد الصدق يف عرف املتشرعةأات إطالق و،مامقوال اإلو املقارنة ألأبالتأخر 

عليه ( ىخيه موسأ عن ،)عليه السالم( بن جعفر ياملناط يف خرب عل و،مام اإلىتقدم عل

 ماممع اإل الإرب كال ي : قال؟مامرب قبل اإلكين أ  ألهي سألته عن الرجل يصل: قال)السالم

   )١(.بريكعاد التأرب قبله كفإن 

 بعدم جواز كال ينقض ذل و،قوالبري جازت يف سائر األك جازت املقارنة يف التإذافإنه 

 ،قوال خبالف سائر األ،مامبرية اإلكنه ال انعقاد للجماعة قبل تحرام ألبرية اإلكالتقدم يف ت

  .اقوال قال جبواز التقدم فيهمن قال جبواز املقارنة يف األفإن  ، عدم القول بالفصل إىلمضافاً

   :قوال مبؤيداترمبا يؤيد جواز التقدم يف األو

 فعدم التنبيه دليل ،نه مما يغفل عنه العامة أل،لو وجبت املتابعة وجب التنبيهنه إ :ولاأل

  .العدم

   املأموم فتأخريه ى علمام صوت اإلتفيبرية ختكيف اجلماعات النه إ :الثاين

                                                

  .١ ح صالة اجلنازةأبواب من ١٦الباب  ٧٩٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٩٢

خراً أن يتأخر تأو استحباباً بأجوباً  اجلماعة وحيانا ما ينايفأ يوجب مام يعلم اإلحىت

  .و تأخراً خالف املتابعة العرفيةأمضراً باجلماعة 

اد كخبار ال يمعن النظر يف األأمن ن أ  من)رمحه اهللا(اهلمداين ره الفقيه ك ما ذ:الثالث

م كلوقع التعرض حل الإ و،ن ملحوظة يف هذا البابكقوال مل تاملتابعة يف األن أ يرتاب يف

  . غريها من املؤيدات إىل،خبارمن األيء  ا يف شخاللاإل

  :مورأاستدل للقول بوجوب املتابعة ب

 إن :فيه و،قوالاألكفعال يشمل األفإنه  ، بوجوب املتابعةمجاع معقد اإلإطالق :ولاأل

  .ما تقدمك فعالاملشهور ال يرون وجوا يف األ ويفك ، غري حمقق قطعاًمجاعاإل

 ماكقوال  لألونه مثاالًك ى بناًء عل.ربواكرب فك إذا :حيث قال املتقدم ى النبو:الثاين

ال صالة  إذ ،بري غري تامكفهم املثالية من الت إن :فيه و،فعالالسجود فيه مثال لأل ووعكالرن أ

 حيث ،قوال خبالف سائر األ،اً فال يصح االقتداء بهإمامون ك فال يمامبري اإلك قبل تماملإل

 : قال)لهآ و اهللا عليهىصل(نه أك ف،تية للصالةآحظ من حيث املر لوبريكحتققت الصالة فالت

 يف قبال ونه قوالًكملحوظ من حيث  أنه  ال، دخل يف الصالة فادخلوا معه يف الصالةإذا

  .الفعل

هذه اللفظة مل ترد  إن :فيه و،الفعلك املتابعة الشاملة للقول ى ما دل علإطالق :الثالث

طلق لفظ أ من  إىلما نسب إن  مث،و ظاهر بالفعلألروايات خاص ما ورد يف ا و،يف الروايات

 خصوصاً ،المهك املنصرف من إذ ،يضاً ممنوعأالمه يشمل القول ك  إن إطالقاملتابعة من

   عليه مجاع بعضهم اإلىبقرينة دعو



١٩٣

كان ٕوان  ، وغیر المسموعمام والمسموع منها من اإل،سواء الواجب منها والمندوب

  ، وخصوصا في التسلیم،خصوصا مع السماع التأخر حوطاأل

  

  .فعالخصوص األ

ان كوإن  }غري املسموع وماماملسموع منها من اإل و،املندوب وسواء الواجب منها{

يف جيب فيه كاملندوب ال جيب بنفسه ف إن  من حيث،ناًكاملسموع مم واالحتياط يف الواجب

يف يعلق ك له فمامتيان اإلإاجلهل بزمن غري املسموع بعيد عن وجوب املتابعة لغلبة  و،املتابعة

  .به الوجوب

 يان االحتياط عندكوإن  ،وجبأ خروجاً من خالف من } التأخرحوطان األكوإن {

 }التسليم يف خصوصاًو{غريه واهلمداين ما قال به الفقيه ك }خصوصا مع السماع{ضعيفاً 

عللوا  و،قوالسائر األمل جيب يف وإن  ،مجاعة من الفقهاء قالوا بوجوب التأخر فيهفإن 

برية كتك ـ فعالصل بالتسليم فهو من قبيل األحين االنصراف من الصالة أالوجوب فيه ب

  .قوالمن قبيل األ ال ـ حراماإل

دلة املتابعة منصرفة عنهأ ف،ونه قوالًك عدم  إىلضافةباإل ـ غريه و يف اجلواهرهورد، 

 يف الرجل )عليه السالم(الصادق  عن ،بصحيحة احلليب ـ قوالانصرافها عن سائر األك

 يميض ويسلم من خلفه :)عليه السالم( فقال ؟ التشهدمام فيطيل اإلمامون خلف اإلكي

  . قصد االنفراد قبل السالم غري ظاهرإذا ما ىمحله عل و)١(.حبأ إن تهحلاج

   ييف الرجل يصل :أيضاً )عليه السالم( عن الصادق ،املعزا أيب صحيحو

                                                

  .٣ ح صالة اجلماعةأبواب من ٦٤الباب  ٤٦٥ ص٥ ج:الوسائل) ١(



١٩٤

  ، لم تبطل صالتهمام تعمد فسلم قبل اإلوعلى أي حال لو

  

  )١(. بأسكليس بذل :)عليه السالم( قال ؟مام فيسلم قبل اإلإمامخلف 

ون ك عن الرجل ي،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،خر بصحيحه اآلكأما االستدالل لذل

 ،فال يقيد، )٢(ال بأس :)عليه السالم( قال ؟ماميسلم اإلن أ  فيسهو فيسلم قبلمامخلف اإل

 ال مامن السالم قبل اإلأره مصباح الفقيه بكيوجه مبا ذن أ إالّ  اللهم،ظاهره السهو فقطإذ 

  .النفراد فتأملاان عمداً مع قصد كو أ ،ان سهواً بدون قصد االنفرادك سواء ،بأس به

خيه أ عن ، بن جعفري ملا رواه عل، صورة االضطرارىرمبا محل الصحيحان علنه إ مث

 التشهد فيأخذ الرجل مام فيطول اإلمامون خلف اإلك سألته عن الرجل ي: قال)سالمعليه ال(

 :)عليه السالم( قال ؟يف يصنعكوت أو يعرض له وجع يفيء  شىالبول أو يتخوف عل

ماميدع اإل وينصرف ويتشهد هو.)٣(  

قام فقد متت  و فسلم يف نفسهىذأ فوجد يف بطنه إمامان مع كوإن  :لرواية زرارةو

  )٤(.تهالص

  .ما قرر يف حملهكخر مها اآلأحداملثبتني ال يقيد  إن :فيهو

  ون كنه ي أل} مل تبطل صالتهمام لو تعمد فسلم قبل اإل، أي حالىعلو{

                                                

  .٤ ح:املصدر) ١(

  .٥ ح:املصدر) ٢(

  .٢ ح٤٦٤ ص:املصدر) ٣(

  .٢ ح التسليمأبواب من ٣الباب  ١٠١١ ص٤ ج:املصدر) ٤(



١٩٥

 ، هذا كله في غیر تكبیرة اإلحرام،مام ال یجب إعادته بعد تسلیم اإلًولو كان سهوا

  ،ماموأما فیها فال یجوز التقدم على اإل

  

  . الفرضى منتهيف ،ىفراد

 ،عادةصل عدم وجوب اإل أل}مامعادته بعد تسليم اإلإان سهواً ال جيب كلو و{

عادة إ فضلان األكن عن عمد كلو مل ي أنه ن الظاهرك ل، الصحيح السابق إىلضافةباإل

  .أحوط وأفضلهي  اليت نه يعد سهواً عن املتابعة أل،السالم

 بال خالف }مام اإلىا فال جيوز التقدم علأما فيه و،حرامبرية اإلك تريله يف غكهذا {

 ،احلدائق والروض و،رشاد للفخرما عن شرح اإلكاً إمجاع بل ،فايةكال وما عن الذخريةك

تردد الفاضل  و،شعرت به عبارات مجاعةأوإن  ،عرف القائل خبالفه مناأمل  و:قال يف املستند

 خر املأموم يف التحرمية تأوىل فاأل ـ:قالن أ ىلـ إ يكما حكرة كالتذ ويف النهاية

  .ىانته )١(،فعالاألو

   :مور عدم جواز التقدم مجلة من األىيدل علو

   .مجاع اإل:ولاأل

عليه (خيه أ عن ،)عليه السالم( بن جعفر ي عن عل،سناد ما رواه قرب اإل:الثاين

 مام اإلمع الإرب كال ي :)عليه السالم( قال ؟مامرب قبل اإلكين أ لهأ ي يف الرجل يصل،)السالم

  )٢(.عادأرب قبله كفإن 

  .صالة العدمأ :الثالث

                                                

  .٥٣٨ ص١ج: املستند) ١(

  .١ ح صالة اجلنازةأبواب من ١٦الباب  ٧٩٢ ص٢ ج:لالوسائ) ٢(



١٩٦

   تأخره عنهحوطبل األ

  

  .ىميتنع االقتداء بدون املقتد إذ ،سوةعدم التقدم الزم األ إن :الرابع

   .ربواكرب فك إذا :ي ما تقدم يف النبو:اخلامس

  .فايةكيف اموع ن أ إالّ ،ان يف بعضها مناقشةكوإن  دلةهذه األو

نه ك ل،صحاب األى فتو إىل بل عن الرياض نسبة لزوم التأخر} تأخره عنهحوطبل األ{

الشهيد يف  والشيخ يف املبسوطك جبواز املقارنة منهم املفيت و،منهم املتردد إذ ،غري تام

  .قربهذا هو األ و،ىركالذ

نه ال يتحقق أ ومجاعاإل ويالنبو واألصلكدلة املتقدمة استدل من قال باملنع ببعض األ

 يالنبو و، ال جمال له بعد صدق اجلماعةاألصل إذ ،ىل ما ال خيفكاليف  و،بالتأخر إالّ سوةألا

لْقُرآنُ  قُِرئ اإذاو﴿ : مثل قوله تعاىل،الرتيب و للترتيب الزماينالفاء يأيت إذ ،داللة فيه ال

و وا لَهِمعتوافَاسِصتانت ناشئة ك إذاقارنة سوة تتحقق باملاأل و، حمقق العدممجاعاإل و،)١(﴾أَن

  .مامعن عمل اإل

 ،دلتها لهأ صدق اجلماعة املوجب لشمول ىلإ و، خرب ابن جعفر املتقدم إىلضافةهذا باإل

 )٢(.اً أو مأموماًإمامنت ك :ل منهماك قال  املتقدمة الواردة يف مصلنيوينك رواية السىلإو

ل كلو ال جواز املقارنة أشفإنه  ،وىلبصحة صالما يف الصورة األحيث صرحت الرواية 

نسب بقواعد أ فالقول جبواز املقارنة فيها :كلذا قال يف املستمس و،فرض املسألة فتأمل

  .ى انته)٣(،العمل

                                                

  .٢٠٤اآلية : عرافسورة األ) ١(

  .١ ح صالة اجلماعةأبواب من ٢٩الباب  ٤٢٠ ص٥ ج:انظر الوسائل) ٢(

  .٢٧٩ ص٧ ج:كاملستمس) ٣(



١٩٧

  .كان في وجوبه تأملٕوان  منها مامبعد فراغ اإلّ إال ال یشرع فیهان أ بمعنى

  

ة مع املقارنة  صدق املتابعىن دعوأباهلمداين  يف قول الفقيه شكالمنه يعلم اإلو

 ،يتحقق به التلبس بالصالة قابلة للمنع الذي ول اجلزء األ إىل خصوصاً بالنسبة،احلقيقية

لو من  بل املعظم ال خي، املشهور إىلما نسبكبري كفالقول بعدم جواز املقارنة احلقيقية يف الت

ب لشمول  فصدق اجلماعة يف عرف املتشرعة املوج،مل يرد يف النص لفظ املتابعة إذ ،قوة

  .اف يف جواز املقارنةكدلتها له أ

االقتداء ال يتحقق ن أ دلة حيث استظهر من األ،الم اجلواهركبه يظهر وجه النظر يف و

  .جعله الشارع افتتاح الصالة الذي بريكبعد انتهاء الت الإ

 مامبعد فراغ اإل إالّ ال يشرع فيهان أ مبعىن{االحتياط يف التأخري ن أ  يفكنعم ال ش

 مامشرع اإلن أ  ا بعديأيتن أ  يف حصول االحتياطيفك في}ان يف وجوبه تأملكوإن  امنه

 تأخر املأموم يف وىل فاأل:لذا قال يف املستند و، منهامام منها قبل انتهاء اإلىانتهوإن  ،فيها

فراغه قبل فراغه ال شروعه قبل  و،ان قبل فراغهكوإن   شروعه بعد شروعهالتحرمية مبعىن

  .ى انته)١( لعدم الدليل ،ا قيلمك فراغه

 يشرع يف احلمد بعد ماماإلفإن  ،مامبرية اإلك تكدراإ استحباب ىيؤيده ما دل علو

 بريك التك مل يدرمامبري اإلك ما بعد انتهاء ت إىلبريكراد املأموم تأخري التأ إذا ف،بري مباشرةكالت

  . احلمدكدرأمنا إو

  

                                                

  .٥٣٨ ص١ ج:املستند) ١(



١٩٨

أراد فإن  ًكبر كان منفردا أنه  أو بزعمً سهواماملو أحرم قبل اإل ـ ١٤ـ مسألة 

  .اأو قطعه  النافلة وأتمها إلىالجماعة عدل

  

 ملا تقدم }ان منفرداًكرب ك أنه مع سهواً أو بزمامحرم قبل اإلألو  ـ ١٤ ـ مسألة{

 مبا ىتأن كمل ين أ ن يشترطك ل، لوحدة احلقيقةى مل تتحقق اجلماعة حتققت فرادإذا أنه من

  .ن بزعم املتابعةكزيادة الركواً وعمداً  الصالة سهينايف

 للدليل اخلاص جبواز العدول يف }متها أو قطعهاأ و النافلة إىلراد اجلماعة عدلأفإن {

 ،ر يف حملهكما ذكبضميمة جواز قطع النافلة  .العشرين و يف املسألة السابعةماسيأيتك ،املقام

  :مورأل فيجوز له ك ىعلو

نه من باب االشتباه يف  أل،قصد اجلماعة أنه ال يضر وىيتم صالته فرادن أ :االول

  .التطبيق ال التقييد

  .عتني مث يلتحق باجلماعةكيتمها ر و النافلة إىليعدل ان أ :الثاين

  . النافلة مث يقطعها إىليعدلن أ :الثالث

ما حقيقة أاستدل له ب و،ما احتمله بعضك ، اجلماعة إىليعدل من االنفرادن أ ماأ

  إىلى يصح العدول من الفرادكذلك ،ى الفراد إىلما يصح العدول من اجلماعةكة فحداو

 ، حدث به حادثإذاهم السابق إمامان كاً مإماماملأمومني يقدمون ن أ ىمبا دل عل و،اجلماعة

 ،ان حمتمل الصحةكنه وإن إ : ففيه، مث تصري مجاعةى صارت صالم فرادمامحبدث اإلفإنه 

يف التنظري بالعدول من  إذ ،األصلفيان يف خمالفة كالشاهدان ال ي و،األصلخالف أنه إالّ 

 غري معلومة ماماجلماعة يف حدث اإل و، لعدم العلم بوحدة املناط، نظرى الفراد إىلاجلماعة

ن كمل ين أ  اجلديد يف الصالة بعدمامدخل اإلوإن  ،الزوال مث االنعقاد الحتمال بقائها مجاعة

  ما تقدم يف ك ،داخال معهم



١٩٩

  .مامصور مسألة حدث اإل

بطال إرب ثانيا بقصد اجلماعة بدون كين أ هو و،رمبا احتمل وجه آخر يف املقامنه إ مث

ل العمل ا من جهة كن يشك ل،جعفر املتقدمةعلي بن  يستدل له برواية و،ولبري األكالت

  .ما قيلكشة يف سندها بعبد اهللا بن احلسن اهول قاملنا

  



٢٠٠

كذا  و،مامیأتي بذكر الركوع والسجود أزید من اإلن أ  للمأمومیجوز ـ ١٥ـ مسألة 

السجود  ترك بعض األذكار المستحبة یجوز له اإلتیان بها مثل تكبیر الركوع وإذا

  .كوبحول هللا وقوته ونحو ذل

  

 بال }مامالسجود أزيد من اإل ووعكر الرك بذيأيتن أ جيوز للمأموم ـ ١٥ ـ مسألة{

قل من أ به يأيتن أ ذا جيوز لهك و،ر يف الصالةكتيان بالذاز اإلدلة جوأ طالق إل،إشكال

 األصل ف،رك يف مقدار الذمام لزوم متابعة اإلىال دليل عل إذ ،قل الواجبأ مبقدار ماماإل

 مام اإل القنوت فيما يأيتكو يترأ ، بهمام اإلا ال يأيتم بالقنوت فييأيتن أ ما جيوز لهك ،عدمه

   .ك ذلىه لعدم دليل علك يف ترمامال جتب متابعة اإلما ، كال وجوب له إذ ،به

 ، بهمام اإليأيت الذي املستحب بفرد غري الفرد و بالواجب املطلقيأيتن أ  جيوزكذلكو

 بالتسبيحة يأيتن أ وأ ، بالتسبيحاتمامخريتني باحلمد فيما يقرأ اإلأن يقرأ املأموم يف األك

 من ك غري ذل إىل، النصطالق إلى بالصغرمما اإلالسجود بينما يأيت ووعك يف الرىربكال

  .مثلةاأل

 وعكبري الركتيان ا مثل تار املستحبة جيوز له اإلكذبعض األ{ مام اإل}ك ترإذاذا كو{

 ،مةكدلتها حمأات فإن إطالق ،سمع اهللا ملن محدهك }كحنو ذل وقوته وحبول اهللا والسجودو

خالل باملتابعة  اإلك سبب ذلإذافيما  إالّ ،اًكو ترأ  فعالًمام لزوم املتابعة لإلىال دليل علو

  .الواجبة

  



٢٠١

ال یجوز  ، جلسة االستراحة لعدم كونها واجبة عندهمام ترك اإلإذا ـ ١٦ـ مسألة 

 إذا وكذا ،یتركهان أ للمأموم الذي یقلد من یوجبها أو یقول باالحتیاط الوجوبي

  .یوجب الثالث لمن ً مع كون المأموم مقلداـاقتصر في التسبیحات على مرة

  

انت كو أ }وا واجبة عندهك جلسة االستراحة لعدم ماماإل ك ترإذا ـ ١٦ ـ مسألة{

و يقول باالحتياط أيقلد من يوجبها  الذي ال جيوز للمأموم{نسيها مثال  وواجبة عنده

 ، لوجوا عليه}هاكن يترأ{و احتياطاً أان املأموم قائال بالوجوب اجتهاداً كو أ }الوجويب

هذا املقدار من التخلف ال يوجب االنفصال عن  و، ال يسقط وجوا عنهمامتيان اإلإ عدمو

  .اجلماعة

ون املأموم مقلداً ملن يوجب ك مرة مع ىيف التسبيحات عل{ مام اإل} اقتصرإذاذا كو{

  .كو حيتاط وجوباً بذلأ }الثالث

ات إطالقد مشول  الوجه له بعمامصل االقتداء مبثل هذا اإلأ بعض املعلقني يف إشكالو

  .اجلماعة له

 ال يلزم ،ةحدافاية تسبيحة وك املاموم يرأ و الثالثمام اإليان رأكن أس بكلو انعو

  .مثلة من األك غري ذل إىل،تكيس وةحدايقول ون أ  بل له، بالثالثيأيتن أ  املأمومىعل

  



٢٠٢

یجب  ، یقنت في ركعة ال قنوت فیهامامرأى اإلثم  ركع المأموم إذا ـ ١٧ـ مسألة 

 یتشهد في غیر محله ًه جالساآلكن یترك القنوت وكذا لو ر ، القیام إلىعلیه العود

  . وهكذا في نظائر ذلك، لكن ال یتشهد معه،وجب علیه الجلوس معه

  

 جيب ،عة ال قنوت فيهاك يقنت يف رمام اإلىع املأموم مث رأك رإذا ـ ١٧ ـ مسألة{

 ال ماماشتباه اإل و،نه ال قنوت ألكذل و} القنوتكن يتركل{ للمتابعة } القيام إىلعليه العود

 فحاله ،دلة املتابعةأ إطالق ىنه مقتض القيام فأل إىلما وجوب العودأ ،يشرع للمأموم القنوت

  إىل املأموم الوقوفىالالزم علفإن  ،ةحدا فقرأ سورتني بدل سورة ومام اشتبه اإلإذاحال ما 

منا هو لتحصيل املتابعة يف إالعود ن أ  منكره املستمسك ما ذ إىلال حاجة و،يفرغن أ

  . قيام املأمومي يقتضمامنفس قيام اإل إذ ،وع املشروعكالر

ن ال يتشهد كل{ و}ه جالساً يتشهد يف غري حمله وجب عليه اجللوس معهآذا لو ركو{

  .ال تشهد مشروع يف املقام إذ }معه

مل جتر وإن  ،صل العملأون مما جتب املتابعة يف كين أ  بشرط}كذا يف نظائر ذلكهو{

عة ك الر إىلو قامأ ، اشتباهاً سجدة ثالثة مثالمام سجد اإلإذاما أ ،املتابعة يف اخلصوصيات

  .نه خالف القدر املقرر يف الشريعة أل،ن للمأموم االتباعك اشتباهاً مل ياخلامسة مثالً

   ؟يناألمر ما الفرق بني :ن قلتإ

   ـ االشتباهية ـ ة السورة الثانيةءن قرا مثال بدوماموقوف اإلن أ  الفرق:قلنا



٢٠٣

حيث حصل هذا الوقوف لزم  و ـون ماحياًكفيما ال ي ـ موجب لوقوف املأموم

حمظور شرعاً فإنه  ، اشتباهاًمامخبالف مثل سجدة اإل .دلة االتباعأ طالقإل ،للمأموم االتباع

املأموم متابعة بطلت عليه فلو سجد  و،دلة املتابعة ال تشملهاأ ف،موم زيادة السجدةأللم

  .توبةكا زيادة يف امل أل،صالته

 به يف ىان املأموم اقتدك و، يف العشاء مثالته رابعمام إىللو قام اإل أنه مما تقدم يعرفو

  .السالم و بل الالزم عليه التشهد،مغربه مل جيز له القيام

هذا غري  و ـللنص  ـان مسبوقاًك إذاقنوته  وماماملأموم يتابع تشهد اإلن أ ىمث ال خيف

عة مل كان املأموم حلق به بعد رك و اخلامسة مثال إىلمقا وماملو توهم اإلنه إ  مث،ما حنن فيه

يدل عليه ما عن مساعة عن  و،مامال صحة هلذا القيام لإل إذ ،يتابع بقصد اجلماعةن أ ن لهكت

يعيد  : قال؟ساً مخى فصلماموهم اإلأ وعةك برمام يف رجل سبقه اإل)عليه السالم(الصادق 

 من دون اتباع ى ا فراديتأي أنه »يعيد«ظاهر فإن  ،)١(مامال يعتد بوهم اإل وعةك الركتل

  .مثله سائر فروض املسألة و،ماماإل

  

                                                

  .١ ح صالة اجلماعةأبواب من ٦٨الباب  ٤٦٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٢٠٤

   من أفعال الصالةً عن المأموم شیئامامال یتحمل اإل ـ ١٨ـ مسألة 

  

 خالف  بال}الصالةفعال أ عن املأموم شيئاً من امامال يتحمل اإل ـ ١٨ ـ مسألة{

  :يدل عليه مستفيض النصوص و،امإطالقما يظهر من ك ،إشكالال و

 ؟ يضمن صالة القوممام عن اإل)عليهما السالم(مها أحد سألت :رواه زرارة قال مثل ما

  )١(.ال :قال

 ؟ الصالةماميضمن اإلأ : قلت له: قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،بو بصريأما رواه و

  )٢(.ليس بضامن :)عليه السالم(قال 

ة خلف ءسأله عن القراأنه ) عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن)٣(ما رواه حسن بن بشريو

منا يضمن إ صالة الذين خلفه مامليس يضمن اإل وةء ضامن للقراماماإل إن ،ال : فقال؟ماماإل

  .غريها وتب احلديثكورة يف ك غريها من الروايات املذ إىل.ةءالقرا

ئمة األ : يف حديث الغوايل)لهآ و اهللا عليهىصل(ل الرسول واملراد بقن أ منه يعلمو

  .ةءمنا يراد به الضمان للقراإ ،)٤(ضمناء

 سألته عن رجل سها : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،يما رواية عمار الساباطأ

 ؟ يسلممل يتشهد حىتو مل يسبح وربكمل ي و بعد ما افتتح الصالة فلم يقل شيئاًإمامخلف 

ال سجدتا  و،مام سها خلف اإلإذايء ليس عليه ش وجازت صالته :)عليه السالم(فقال 

  )٥(. خلفهى ضامن لصالة من صلماماإل ألن ،السهو

                                                

  .٤ ح٣٠باب ال ٤٢١ ص:املصدر) ١(

  .٢ ح:املصدر) ٢(

  .١ ح صالة اجلماعةأبواب من ٣٠الباب  ٤٢١ ص٥ ج:الوسائل) ٣(

  .٨ ح ٢١٦ ص٢ ج:العوايل) ٤(

  .١١٤ ح يف اجلماعة٥٦الباب  ٢٦٤ ص١ ج:الفقيه) ٥(



٢٠٥

  . ائتم به فیهماإذا غیر القراءة في األولتین

تي یقرأ الحمد أو یأن أ  بل یجب علیه بنفسه،وأما في األخیرتین فال یتحمل عنه

  ،تهء فیهما وسمع قرامامقرأ اإلٕوان  ،بالتسبیحات

  

لذا قال  و،ا جتب يف غري املأمومإمان عدم سجدة السهو حيث ضاملراد بالن أ فالظاهر

   )١(.ا ليس خبالف خرب عمارإ :بصري أيب الفقيه بعد رواية

 تبصاراالس وما يظهر ملن راجع التهذيبك ، اضطراب منت رواية عمار إىلضافةهذا باإل

  .الفقيهو

يف { فاالستثناء ليس منقطعاً ،المك ما يشمل الفعال يف املستثىن املراد باأل}غري القراءة{

  .غريه فراجع ونصات املأمومإ ملا تقدم من لزوم }ام ائتم به فيهإذاولتني األ

ال  ونه ال حتمل له أل، املأمومى سهواً فالظاهر لزوم القراءة علمام مل يقرأ اإلإذانعم 

  .أدلة سقوط القراءة عن املأموم منصرفة عن هذه الصورة و،تابكبفاحتة ال إالّ صالة

 و يأيتأيقرأ احلمد ن أ  بل جيب عليه بنفسه،خريتني فال يتحمل عنهما يف األأو{

  .رارك الت إىلالم يف هذه املسألة مفصال فال حاجةك قد تقدم ال}بالتسبيحات

 مامن اإلأل وأ ،خفاتا يسمعإته ءون قراكما لإ }تهءمسع قرا و فيهمامامقرأ اإلوإن {

  .يضاأ كالم يف ذلكقد سبق ال و،اشتبه فقرأ جهراً

                                                

  .١١٦ ح:املصدر) ١(



٢٠٦

  ، ألنهما أولتا صالته، وجب علیه القراءة فیهمامام لم یدرك األولتین مع اإلٕاذاو

  

ما ك }صالتهتا ولأما  أل، وجب عليه القراءة فيهمامامولتني مع اإل األك مل يدرإذاو{

 يمجاعة من متأخر وياحلل وابن زهرة وتبهكالشيخ يف مجلة من  وىد املرتضعن السي

 ،غريهم والفوائد امللية والنفلية واملختلف ورةكالتذ وىاملنته و خالفاً ملا عن السرائر،املتأخرين

  .حيث قالوا باستحباب القراءة

 ال ماماإلإن  اتإطالق و،تابكبفاحتة ال إالّ ال صالةات إطالق ب:ولاستدل للقول األ

   :مجلة من الروايات و،قاعدة االشتغال و،يضمن

عتني ك الرك عن الرجل يدر،)عليه السالم( عن الصادق ،صحيح ابن احلجاجك

 كما لفإنه اقرأ فيهما  :)عليه السالم( فقال ؟يف يصنع بالقراءةكخريتني من الصالة األ

  )١(. آخرمهاكال جتعل أول صالت وولتاناأل

 مام اإلك سبقإذا : قال)عليه السالم( عنه ،)عليه السالم(عبد اهللا يب  أصحيح ابنو

 كمل تدرفإن  ،ك اثنتان ليه وخرية قرأت يف الثالثة من صالتهت القراءة األكدرأعة فكبر

 كعة جلست يف الثانية لكسبق بروإن  ،تليها اليت يف وة قرأت فيهاحداعة وكر إالّ معه

  )٢(.قياماً تعتدل الصفوف الثالثة له حىتو

 الرجل بعض الصالة كدرأ إذا : قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،صحيحة زرارةو

   أول صالته كدرأ حيتسب بالصالة خلفه جعل أول ما إماموفاته بعض خلف 

                                                

  .٢ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٧الباب  ٤٤٥ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٧الباب  ٤٤٥ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٢٠٧

عة مما ك يف رأعتان قركعتني وفاتته رك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركدرأن إ

تاب كم الأته أجزأ السورة تامة كمل يدرفإن  ،سورة وتابكلم اأ يف نفسه بمام إ خلفكدرأ

م أ قام فقرأ بمام سلم اإلإذا ف،مامعة قرأ فيها خلف اإلك ركدرأوإن   ـ:قال إن ىلـ إ

  . احلديث)١( سورة وتابكال

هو  ومما اإلك سألته عن الرجل يدر: قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،موثقة عمارو

يقرأ معه يف  ويفتتح الصالة فيدخل معه : قال؟عتنيك رمام اإلىقد صل وعاتكربع رأ ييصل

  . غريها من الروايات إىل،)٢( عتنيكالر

 من ، اجلماعةأحكام من فصل وىلمبا تقدم يف املسألة األ واألصل ب:الثايناستدل للقول و

 جاء املأموم إذانه أب و،عاتكل الرك املأموم من القراءة يف ىعليء ال ش أنه ىدلة الدالة علاأل

 منه مما يظهر ،وع بدون القراءةكيدخل يف الرن أ  جاز لهماموع اإلكخريتني يف حالة ريف األ

بفاحتة  إالّ ال صالةن أول، بشكل هؤالء على أدلة القول األأال قراءة عليه، وقد أنه 

 ى علالبد من محله إذ ، ال يضمنماماإلإن إطالق  كذلك و،رناهك مقيدة مبا ذتابكال

ومة كقاعدة االشتغال حم و، ضامنماماإلن أ ى بقرينة ما دل عل،عدم ضمان غري القراءة

 ي الشتمال صحيحكره يف املدارك االستحباب مبا ذىخبار اخلاصة حممولة علاأل و،بالرباءة

 األمرروهات مما يوجب عدم الوثوق بظاهر كامل و بعض املندوباتىعبد الرمحان عل وزرارة

  .بالقراءة

                                                

  .٤ ح:املصدر) ١(

  .٥٧ة ح يف العمل يف ليلة اجلمع٢٤الباب  ٢٤٧ ص٣ ج:التهذيب) ٢(



٢٠٨

   إلتمامها اقتصر على الحمد وترك السورةماملم یمهله اإلٕان و

  

ة فيها ء بالقرااألمرمحل  و،املطلقات وةء الرباىخبار اخلاصة يف املقام مقدمة عل األ:قولأ

روه ال يوجب كو املأستحب  املىاشتمال احلديث علفإن  ، االستحباب خالف الظاهرىعل

  .هما قرر يف حملكرفع اليد عن سائر ظواهره 

انت تصلح قرينة كوإن  ،ول الفصل فال ربط هلا باملقامأ يف وىلما املسألة األأو

 قد فصل اجلواهر و،خبار اخلاصةن رفع اليد عن ظاهر األكليس حبيث ميأنه  إالّ ،اببلالستح

  .ماإليه فمن شاء التفصيل فلريجع ،الم حول املقامكمصباح الفقيه الو

  .قربان فقول املشهور هو األكيف كو

ما ك إشكال بال } السورةكتر و احلمدى علراقتص{ة ءالقرا أي }متامهامل ميهله إلوإن {

يدل عليه صحيحة زرارة السابقة من قول  و،رسال املسلماتإرسله املستند أ و،يف اجلواهر

 مبا وراه ك بل رمبا يستدل لذل،)١(تابكم الأه أجزأ السورة كمل يدرفإن  :)عليه السالم(

 إذايقول هؤالء يف الرجل يء شأي  : قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،جل عن ر،الفقيه

عليه ( فقال ،سورة وعتني باحلمدك يقولون يقرأ يف الر: قلت؟عتانك رمامفاتته مع اإل

 :)عليه السالم( قال ؟يف يصنعك ف: قلت.وهلا آخرهاأقلب صالته فيجعل يهذا  :)السالم

 عةكل ركيقرأ فاحتة يف.)٢(  

 كدرأعة مما كل ركقرأ يف  :)عليه السالم( عن الباقر ، عن زرارة، رواية الفقيهيفو

  )٣(.خريني األى قام فصلمام سلم اإلإذا ف،تابكم الأ يف نفسه بمامخلف اإل

                                                

  .٤ ح صالة اجلماعةأبواب ٤٧الباب  ٤٤٥ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .١١٣ ح يف اجلماعة٥٦الباب  ٢٦٣ ص١ ج:الفقية) ٢(

  .٧٢ ح٢٥٦ ص:املصدر) ٣(



٢٠٩

 إتمامها واللحوق به في حوط أعجله عن الحمد أیضا فاألإذا وأما ،وركع معه

  حمد والركوع معه ویجوز له قطع ال، أو قصد االنفراد،السجود

  

عتني ك رىقد صل ومامت اإلكدرأ إذا : قال)عليه السالم( عن الباقر ،يف رواية الدعائمو

 مام اإلكمهلأ إن سورة وتابك بفاحتة الك لنفسأاقر وكول صالتأت معه كدرأفاجعل ما 

انت املغرب ك إن عةكو رأ ـ :قالن أ ىلـ إ كول صالتأاجعلها  وتقرأن أ تكدرأو ما أ

  )١(.تابكعة بفاحتة الكل رك يف تقرأ

 كدرأ قرأ إذا أنه علموإن  ،مامع اإلك رإذا السورة كيترنه إ  مث الظاهر}ع معهكرو{

 رراً منكن بأس به ملا تقدم مكاحلال هذه مل ي ولو قرأ و،طالق النصوص السابقة إل،وعكالر

  .ذهان املتشرعةأوزة يف ك مبقدار عدم الضرر يئة اجلماعة املرمامالتأخري عن اإلإن 

ان حيفظ ك إذا ف،ماموع مع اإلك الرحيفظها مما تنايف اليت املراد السورة إن مث الظاهر

مل يقرأ  وهاأوع قرك يف الرماماللحوق باإل و،ة الثانيةءنه قراكمأ ومثال» التوحيد« و»عم«

  .املنافية لاللتحاق» عم«

 حىت» عم«يقرأ ن أ وىلالصورة األ فال حيق له يف ،هاأمل يقر» عم« إالّ  مل حيفظإذانعم 

  .وعك الركيقرأ بعض السورة ليدرن أ و يوجبأ ،ماموع اإلك ركدراإيوجب عدم 

 اللحوق به يف السجود أو قصد ومتامهاإ حوط أعجله عن احلمد أيضاً فاألإذاما أو{

   عن يكح و يف املستند}وع معهكالر وجيوز له قطع احلمد ونفراداال

                                                

  .ة املسبوقر صالك يف ذ١٩٢ ص١ ج:الدعائم) ١(



٢١٠

 كتر ويف اجلواهر وعن غريه وجوب املتابعة و،متام احلمدإب عليه جي أنه ىاحملقق القم

   : جلملة من الرواياتقوىهذا هو األ و،الفاحتة

فال  ـ ول صالة الرجلأ ىه و ـمام آخر صالة اإلك عن الرجل يدر،صحيح معاويةك

  )١(.نعم :)عليه السالم( قال ؟ة يف آخر صالتهء القراي يقرأ فيقضميهله حىت

  .وىلأة بعض احلمد بطريق ء قراىة احلمد فتقدمها علء قراىتقدم املتابعة علظاهر فإن 

يء  بشمامم اإلكأحد سبق إذا :قالأنه ) عليه السالم(مري املؤمنني أ عن ،رواية الدعائمو

له همأ إن بني نفسه وليقرأ فيما بينه وول صالتهأ مام مع اإلكمن الصالة فليجعل ما يدر

   )٢(.ىأ فيما يقضنه قركمل ميفإن  ماماإل

   .ك ذلىيضاً ما يدل علأ )عليه السالم(قد تقدم يف روايته عن الباقر و

صال أ السقوط ىعدم دليل عل وةءاستدالل املستند لفتواه يوجوب القران أ منه يعلمو

ما بعد أ ،ن دليل خاص يف املسألةكان يتم االستدالل لو مل يكمنا إفإنه  ،يما ينبغكليس 

 صحيحة ىته علإشكاال و،ة احلمدءدلة قراأ إطالق بكاص فال جمال للتمسوجود الدليل اخل

  .المهك فراجع ،معاوية غري تامة

يدل عليه  و،ها أيضاًأن من قراءة بعض السورة مع احلمد قركمت أنه إن رنا يظهركمما ذو

   )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ي موثقة الساباط: ما تقدم إىلضافةباإل

                                                

  .٥ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٧الباب  ٤٤٦ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  . يف صالة املسبوق١٩١ ص١ ج:الدعائم) ٢(



٢١١

  .ةال یترك االحتیاط بإعادة الصاله لكن في هذ

  

 ؟عتنيك رمام اإلىقد صل وعاتك أربع ريهو يصل ومام اإلك سألته عن الرجل يدر:قال

 من كردأما  و احلمدوىلعتني يقرأ يف األكيقرأ خلفه يف الر ويدخل معه ويفتتح الصالة :قال

ع مع كير و املنافقني من سورةكدرأما  ويف الثانية احلمد و،مامع مع اإلكير وسورة اجلمعة

  . احلديث)١(ماماإل

ن متعلقها قراءة أب و،ون اجلملة خربيةك بقرينة ، االستحبابىن يف املستند محلها علكل

  .بصحيحة زرارة السابقة و،هو غري واجب النية واملنافقني وبعض سورة اجلمعة

ب املثال،  والسورتان من با،تفيد الوجوباجلملة اخلربية  إذ ،ىل ما ال خيفكيف الو

ون اختيار ك هذه املوثقة يىن بناًء علك لعم من املوثقة، فالالزم تقييدها باملوثقة،أوالصحيحة 

املة كنه قراءة سورة كمأان كوإن  ،يقرأ بعض السورة املفصلةن أ  فله،يالسورة بيد املصل

 إن  أو،صاستثناء بالننه إ يقالن أ إالّ  اللهم، خالف القاعدة املتقدمةىهذا عل و،خمتصرة

الم حول الصالة يوم كالن أ املنصرف من النصفإن  ،اجبتان يف يوم اجلمعة والسورتني

  .عاتكربع رأ يهو يصلو : لقوله،اجلمعة

 يقصد االنفراد أو يأيتن أ  منهأحوط و}عادة الصالةإ االحتياط بكن يف هذه ال يتركل{

 مبا ينايف  فال يأيت،ى فراديفهمل تصح مجاعة  أنه إن  مع قصده،نكمأبصورة اجلماعة مهما 

  .االنفراد

  

                                                

  .٥٧ ح يف العمل ليلة اجلمعة٢٤الباب  ٢٤٧ ص٣ ج:التهذيب) ١(



٢١٢

وجب و،  في الركعة الثانیة تحمل عنه القراءة فیهامام أدرك اإلإذا ـ ١٩ـ مسألة 

  ، الثانیة له ویتابعه في القنوت في األولى منهمامعلیه القراءة في ثالثة اإل

  

 بوج و،فيهاءة اعة الثانية حتمل عنه القرك يف الرمام اإلك أدرإذا ـ ١٩ ـ مسألة{

 ،دلةات األإطالقيدل عليه  و،ال خالف وإشكال بال } الثانية لهمامعليه القراءة يف ثالثة اإل

  :خصوص بعض الرواياتو

 مام اإلك سبقإذا :)عليه السالم( عنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب مثل صحيحة ابن

   )١(.كنتان ل ثيه و،خرية قرأت يف الثالثة من صالتهت القراءة األكدرأعة فكبر

 عةكقد سبقه بر وخرة يف صالة العشاء اآلمام دخل رجل مع اإلإذا :مرواية الدعائو

ان يقرأ يف كما ك ، يف الثالثة قرأ املسبوق يف نفسهمام القراءة يف الثانية فقام اإلكدرأو

  )٢(.الثانية

ول  فاجعل أماممن الصالة مع اإليء  شكفات إن يروأ :)عليه السالم(الرضوي و

عة ك الرمام مع اإلك فاتإذا و، آخرهاكول صالتأال جتعل  و، ما استقبلت منهاكصالت

 يه ومامنت يف الثالثة لإلأ مث اقرأ ،تكدرأ اليت  للثانيةمامفيها القراءة فانصت لإل اليت وىلاأل

   )٣(. ثنتانكل

تحبابه يف  باسفىتأ و،ي جعله يف اجلواهر مما ينبغ} منهيتابعه يف القنوت يف األوىلو{

   ألن ،لعل هذا هو ظاهر املنت و، مجاعة إىلنسبه واملستند

                                                

  .٣ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٧الباب  ٤٤٥ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  . يف صالة املسبوق١٩١ ص١ ج:الدعائم) ٢(

  .٣٢ س١٠ ص:فقه الرضا) ٣(



٢١٣

  ،وفي التشهد

  

ان كوإن  ، سياقه من الوجوبىالم املاتن علكالقنوت بنفسه مستحب فال حيمل 

  . له التنبيه عليهوىلاأل

 ،)عليه السالم( عبد اهللا يب إ االستحباب موثق عبد الرمحان بنى فيدل عل،انكيف كو

يقنت أ مام فقنت اإلمامخرية من الغداة مع اإلعة األك يف الرجل يدخل الر،)ه السالمعلي(عنه 

  )١(.جيزيه من القنوت لنفسهو : قال؟معه

 :)عليه السالم(قوله  و،دلتهأطالق ن الظاهر بقاء استحباب القنوت لنفسه إلك ل:قولأ

ن ك مل يمامنت مع اإل قإذا نعم ،مسقط لقنوت نفسه أنه  ال يف،فايةكظاهر يف ال» جيزيه«

  .د استحبابكألقنوته لنفسه ت

ما عن ك أو مستحب ؟حداما هو ظاهر غري وك ،هل اجللوس واجب و}يف التشهدو{

خصوص الروايات الواردة  و،ات أدلة املتابعةإطالق من ، احتماالن؟ املستندإليهمال  والذخرية

  .يف املقام

 إذا :فيها و)عليه السالم( عنه ،)السالمعليه (عبد اهللا  أيب مثل رواية عبد الرمحان بن

ان كوإن  ،ان قاعداً قعدتكوإن  ، يرفع رأسه حىتكانك ساجداً فاثبت مماموجدت اإل

  )٢(.قائماً قمت

 سلم إذا ف،مامعة قرأ فيها خلف اإلك ركدرأوإن  :)عليه السالم( عنه ،رواية زرارةو

  )٣(.ةرسو وتابكم الأ قام فقرأ بماماإل

                                                

  .١ ح القنوتأبواب من ١٧الباب  ٩١٥ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٩الباب  ٤٤٩ ص٥ج :املصدر) ٢(

  .٤ ح٤٧الباب  ٤٤٥ ص:املصدر) ٣(



٢١٤

  مل يسلم املسبوقمام سلم اإلإذاف :)عليه السالم(مري املؤمنني أ عن ،دعائمرواية الو

  )١(.تابكعة يقرأ فيها بفاحتة الك رىقام فقضو

 إذا ف،عة الثانيةكعة فقم معه يف الرك رىوجدت قد صلفإن  :)عليه السالم(الرضوي و

  )٢(.قعد فاقعد معه

 سألته عن الرجل : قال)عليه السالم( عن أخيه ،)عليهما السالم( بن جعفر ىرواية علو

عليه ( قال ؟ةلثالثا ويقعد يف الثانيةأ ييف يصنع حني يقوم يقضكعة من املغرب ك الركيدر

  )٣(.يقعد فيهن مجيعاً :)السالم

 كدرأ فمامعة من املغرب مع اإلك سئل عن رجل فاتته صالة ر:داود وموثق احلسنيو

الثانية  و: قلت.نعم :)عليه السالم( قال ؟يتشهد فيها ومالثانية للقو و لهوىل األيالثنتني فه

  )٤(.ةك بريمنا هإ و،نعم : قال؟لهنك قلت .نعم :)عليه السالم( قال ؟يضاًأ

  .اجللوس وله ما يستدل به لوجوب التشهدكهذا 

املتابعة ذا املقدار غري الزم  و،ليس عليه بنفسه جلوسفإنه  ،صالة عدم الوجوبأمن و

ن ك تشهده مل يماممت اإلأ خر رفع رأسه من السجدة حىتأ إذالذا ف و، اجلماعةيف صدق

 يف التشهد الالزم ك جاز ذلإذا ف،هو حنوأحاجة  أخذ جل قام ألإذاذا ك و،خمالفاً للجماعة

  ليس  الذي ول الصالة جاز يف التشهدأ من مامونه مع اإلكعليه ل

                                                

  .املسبوق  يف صالة١٩١ ص١ ج:الدعائم) ١(

  .٣٥ س١٠ ص:فقه الرضا) ٢(

  .٤ حصالة اجلماعة أبوابالباب من  ٤٦٨ ص٥ ج:الوسائل) ٣(

  .١ ح٤٦٧ ص:املصدر) ٤(



٢١٥

  ، التجافي فیهحوطواأل

  

االحتياط يف ن أ إالّ ، البعدكن بذلكمل يوإن  هذا االحتمال الثاين و،األصلبالزم عليه ب

  .خبار األكاجللوس لظواهر تل

حظ فيه لو أنه ظاهرهفإن  ،نكمنا جيلس غري متمإ أنه  منيؤيد عدم الوجوب ما يأيتو

نه ليس أعالماً بإ ،يضاًأحظ فيه عدم اجللوس لو أنه  مع، تنايف هيئة اجلماعةعدم القيام حىت

  . يف تشهد اجلماعةداخال

يف  و،ابن محزة والسرائر واحلليب والغنية و بل عن الصدوق} التجايف فيهحوطاألو{

  .قعاء فيهاإل وثر من استحباب التجايفكاه املستند عن األك خالفا ملا ح، وجوبه:اجلواهر

عليه ( عن الصادق ،صحيحة احلليبك : يف مجلة من الرواياتاألمر بظاهر :ولاستدل لأل

مل جيلس  و،قعاًءإ ىقعأ ويقوم فيه جتاىفن أ  يف موضع جيبمامجلسه اإلأمن و :)المالس

  )١(.ناًكمتم

 ؟مام جلس اإلإذايف يصنع ك : ـعةكالوارد يف املسبوق بر ـ صحيح ابن احلجاجو

  )٢(.ن من القعودكال يتم ويتجاىف :)عليه السالم(قال 

 جلسوا يف الرابعة جلس معهم غري إذاف :)عليه السالم( عن الصادق ،رواية الدعائمو

  )٣(.انصرف وسلم وتشهد وجلس وعةك برى سلم قام فأتإذا ف،نكمتم

   جلس للتشهد فاجلس غري إذاف :)عليه السالم( عن الباقر ،روايته الثانيةو

                                                

  .٢ ح صالة اجلماعةأبواب من ٦٣الباب  ٤٦٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح:املصدر) ٢(

  .١٩٢ ص١ ج:الدعائم) ٣(



٢١٦

   التسبیح عوض التشهدحوطاألن أ كما

  

  )١(. سلم فقمإذا ف،تشهدتال  ونكمتم

  )٢(.تقوم فيه فتجافن أ  يف موضع جيبمام اإلك أجلسذاإ :بن مجيع رواية عمروو

ظاهر وإن  ،يف باملقامكبأنه ال يضر اجللوس يف غري موضع اجللوس ف و،األصل ب:الثاينو

 املطلق من احلمل  يأىبينه فرد خف أل، عن تقييده بالتجايفة باجللوس يأىبمراآلالروايات 

سبيل  ـ ما اختاره املصنفك ـ تياطل فاالحك الطرفني مشأحدم بكاحل إن حيث و،عليه

  .النجاة

 ،السرائر املنع عن التشهد و بل عن النهاية} التسبيح عوض التشهدحوطاألن أ ماك{

 ،ال وجه و،ثبت بعضهم التسبيح بدلهأ و، عن مجاعة املنع عن قول التشهديكيف املستند احملو

  .ى انته)٣(

   .ك ذلى مل نعرف هلم شاهداً عل:يف اجلواهرو

  .تاً عليهكالم اجلواهر ساكنه نقل  أل)٤(، ما ظاهره اتباع اجلواهر:كاملستمسيف و

  .ما تقدمك ،)عليه السالم( عن الباقر ، وجهه ما رواه الدعائم:قولأ

  )٥(.ن يسبحكل و للتشهد فال يتشهدمام قعد اإلإذاف :ىما يف رواية عمار بن موسو

                                                

  .املصدر نفسه) ١(

  .٦ ح السجودأبواب من ٦الباب  ٩٥٨ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٣٢ س٥٤٩ ص١ج :املستند) ٣(

  . ٥١ ص١٤ ج:اجلواهر) ٤(

  .٥٧ ح يف ليلة اجلمعة٢٤الباب  ٢٤٧ ص٣ ج:يبالتهذ) ٥(



٢١٧

 في الثانیة له مام أمهله اإلٕاذا و،ً بل استحبابه أیضا، جواز التشهدقوىكان األٕوان 

لم یمهله للسورة ٕوان  ،لم یمهله ترك القنوتٕوان  ،للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها

یتمها  أنه فالحال كالمسألة المتقدمة منـ  ًأیضاـ لم یمهله إلتمام الفاتحة ٕوان  ،تركها

   في السجدةمامویلحق اإل

  

 جلملة من الروايات املوجبة }ابه أيضاً جواز التشهد بل استحبقوىان األكوإن {

 التشهد ما تقدم ىيدل عل و،ية التسبيحأفضلسبق  بني ما و اجلمع بينهاىن مقتضك ل،كلذل

له ثنتان  وةحدا وون ىلكعة فيك برمام اإل يسبقين:سحاقإرواية  و،داود ومن موثق احلسني

  )١(.عةكمنا التشهد برإنعم ف :)عليه السالم( قال ؟لما قعدتكأفأتشهد 

  يف القراءةجوباً و} اىالقنوت أت والسورة و يف الثانية له للفاحتةمام أمهله اإلإذاو{

  .دلتهاأطالق استحبابا يف القنوت إلو

هو  الذي  الواجبك ترى املستحب مقدم علكتر ألن } القنوتكمل ميهله تروإن {

 كذل إذ ،تأخر عنهوإن  نتيقن أ له  قنت جازإذا ماموع اإلك ركان يدرك إذان ك ل،القراءة

  .ما تقدم غري مرةكال يضر يئة اجلماعة 

 أيضاً متام الفاحتةمل ميهله إلوإن {الم فيه كما تقدم الك }هاكمل ميهله للسورة تروإن {

 ال كذل ألن ،لو الثانية و} يف السجدةماميلحق اإل ويتمها أنه املسألة املتقدمة منكفاحلال 

  .قدم وجههما تك ،يضر يئة اجلماعة

                                                

  .٢ ح صالة اجلماعةأبواب من ٦٦الباب  ٤٦٧ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٢١٨

  . ویتم الصالة ویعیدهامامأو ینوي االنفراد أو یقطعها ویركع مع اإل

  

فإن  ، احتياطاً}يعيدها ويتم الصالة ومامع مع اإلكير و أو يقطعها، االنفرادىأو ينو{

  .حدااملسألة السابقة من باب و وهذه املسألة

  



٢١٩

 ركوعه قبل شروع  المجوز لترك السورةمامالمراد بعدم إمهال اإل ـ ٢٠ـ مسألة 

 فیجوز ،أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوعٕوان ،  أو قبل إتمامها،المأموم فیها

 قراءتها حوطكان األٕوان  ،واخرهآ  إلىتركها بمجرد دخوله في الركوع وال یجب الصبر

 فمع االطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها ال ،فوت اللحوق في الركوع ما لم یخف

  . یقطعهایتركها وال

  

وعه قبل شروع ك ر، السورةك اوز لترماماإلإمهال املراد بعدم  ـ ٢٠ ـ مسألة{

ذهان املتابعة يف نفس وز يف األكاملر إذ ،مهالنه املنصرف من عدم اإل ألكذل و}املأموم فيها

ورة يقرأ السن أ بعد إالّ ال يرفع رأسهأنه علم  ومامع اإلك رإذا ف،يفعل فيه الفعل الذي الزمان

  .ع معهكر وهاأمل يقر

ن كان املأموم قرأ أب }وعكمتامها قبل رفع رأسه من الرإنه كأموإن  ،متامهاإو قبل أ{

  .ماميتركها ويركع مع اإلفإنه ، مامبعض السورة فركع اإل

 بقراءة }ربالص{ املأموم ىعل }فيجوز تركها مبجرد دخوله يف الركوع وال جيب{

ذلك ال يضر  ألن جيوز له القراءة، }انكوإن {وع كالرأواخر  أي } أواخرهىلإ{السورة 

  . كما تقدم يف بعض املسائل السابقة،باملتابعة

ا ما مل خيف فوت اللحوق يف الركوع فمع االطمينان ء قراحوطاأل{: ما قول املصنفأ

 ،ان شرع فيهاك إذا }ال يقطعهاو{ مل يشرع فيها إذا }يتركهاإمتامها البعدم رفع رأسه قبل 

 صحيح معاويةك ـ عرفت ظهور النصن أ  االستحباب بعدىلالزم محل االحتياط فيه علفا

  .ماموع اإلك مبجرد ركيف جواز الترـ 



٢٢٠

 إالّ  اللهم،يقرأ سورة طويلةن أ نته قراءة سورة قصرية مل يصح لهكمأ إذا أنه مث الظاهر

ما  و...ة اجلمعةر من سوكدرأوما  «: حيث قال،يقال املستفاد من موثق عمار السابقإن 

  .كالم يف ذلكقد تقدم ال و،ةءجواز القرا»  من سورة املنافقنيكدرأ

  



٢٢١

 له في قراءته فقرأها ولم یدرك مام اعتقد المأموم إمهال اإلإذا ـ ٢١ـ مسألة 

 تعمد اإلتیان إذا بل ، تعمد ذلكإذابل الظاهر عدم البطالن  ،ركوعه ال تبطل صالته

  . فالظاهر عدم البطالنمامكوع اإلبالقنوت مع علمه بعدم درك ر

  

 فقرأها{ املأموم للسورة }تهء له يف قراماممهال اإلإ اعتقد املأموم إذا ـ ٢١ ـ مسألة{

بطالن اجلماعة ال يوجب ن أ  ملا سبق من،مجاعته أي }وعه ال تبطل صالتهك ركمل يدرو

  .بطالن الصالة

هذا املقدار من عدم املتابعة   ألن}ك تعمد ذلإذا{ للجماعة }بل الظاهر عدم البطالن{

  .كالم يف ذلكما سبق الك ،ال يوجب فوات هيئة اجلماعة

 فالظاهر عدم ماموع اإلك ركتيان بالقنوت مع علمه بعدم در تعمد اإلإذابل {

 يف التشهد يف قرب فرصة حىتأ يف مام اللحوق باإلفضلان األكوإن  ،رك ملا ذ}البطالن

  .يتشهد خفيفاًن أفضل األ ،مام ثالثة اإليه اليت ثانيته

 الثانية ك ليه وع الثالثةك رإذا ف، قعد فاقعد معهإذاف :)عليه السالم(الرضوي ففي 

  )١(.عكيرن قبل أ فاقعد قليال مث قم

 له ثانية يانت هك قاموا يف الثالثة إذاف :)عليه السالم( عن الصادق ،يف خرب الدعائمو

قم ي ما يتشهد تشهداً خفيفاً مث لسجود فليجلس شيئاًسهم من الو رفعوا رؤإذا ف،فليقرأ فيها

  )٢(.عواكيرن أ  الصفوف قبليحني تستو

  

                                                

  .٣٥ س١٠ ص:فقه الرضا) ١(

  . يف صالة املسبوق١٩١ ص١ ج:الدعائم) ٢(



٢٢٢

 ،كانت الصالة جهریةٕوان ، مامیجب اإلخفات في القراءة خلف اإل ـ ٢٢ـ مسألة 

  سواء كان في القراءة االستحبابیة كما في األولتین مع عدم سماع صوت

  

 }انت الصالة جهريةكوإن  ،ماماءة خلف اإلخفات يف القرجيب اإل ـ ٢٢ ـ مسألة{

 ،خفات يف اجلهرية باستحباب اإلفىتأ حيث ، لبعضهم خالفا للمستند تبعاً،ما عن السيدك

ل كعتان قرأ يف كفاتته ر وعتنيكو من العشاء رأ :املتقدم  لصحيح زرارةى،قوأول األو

  )١(.سورة وتابكم الأ يف نفسه بمام خلف اإلكدرأعة مما كر

  . مثله)عليه السالم( عن الباقر ، عن زرارة، عن عمر، مرسلة الفقيهيفو

  )٢(.بني نفسه وليقرأ فيما بينهو :يف رواية الدعائمو

  )٣(.سورة وتابك بفاحتة الكاقرأ لنفسو :روايته الثانية يفو

 ،كدلة وجوب اجلهر بغري ذلأ الختصاص ، عن املعارض اخلايلاألصل ب:استدل للثاين

خفات ما عدم وجوب اإلأ و: قال، لعدم نقل قول بوجوبهمجاعيضا اإلأيه بل يدل عل

  )٤(. الوجوبىيضاً مع عدم دليل علأصل فلأل

 ىمحل اجلملة اخلربية يف الصحيح عل و،خفات الروايات السابقة صرحية يف اإل:قولأ

  .االستحباب ال وجه له

  مساع صوت ولتني مع عدم ما يف األكان يف القراءة االستحبابية كسواء {

                                                

  .٤ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٧الباب  ٤٤٥ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  . يف صالة املسبوق١٩١ ص١ ج:الدعائم) ٢(

  .١٩٢ ص:املصدر )٣(

  .٧ س٥٤٩ ص١ ج:املستند) ٤(



٢٢٣

 ولو جهر جاهال أو ، بركعة أو ركعتینً كان مسبوقاإذا أو الوجوبیة كما ،ماماإل

  ، لم تبطل صالتهًناسیا

الظهرين كخفاتية ما اإلأ }عتنيكو رأعة كان مسبوقاً برك إذاما ك ،و الوجوبيةأ ،ماماإل

  . بل ظاهرهم التسامل عليه،دلة األطالقات إلفخ يف وجوب اإلإشكالفال 

 ،األصل و،ال تعاد حلديث ،إشكال بال } أو ناسياً مل تبطل صالتهو جهر جاهالًلو{

 جهار فيه اإلي يف رجل جهر فيما ال ينبغ،)عليه السالم(جعفر  أيب صحيح زرارة عنو

 فعل معتمداً فقد نقض كذلأي  :)عليه السالم( فقال ؟خفاء فيهاإل يينبغ فيما ال ىخفأو

قد متت  وء عليهي فال شيو ال يدرأو ساهياً أ ناسياً كفعل ذل فإن ،عادةعليه اإل و،صالته

  )١(.صالته

ناسياً أو ساهياً  ـ الظهرينكخفات فيما جيب فيه اإل ـ لو قرأ جهراً أنه منه يعلمنه إ مث

 ـ من جهة املتابعة ـ خفاتلزم فيه اإل لو جهر عمداً يف ما و، مل تضر بصالتهأو جاهالً

 األمرغاية  ألن ،ال تبطل صالته أنه بعد وضوحـ منا فعل حراماً إ و،م الأفهل تبطل مجاعته 

ما ك ،مث فقطقرب اإلان األكوإن  ، احتماالن ـهو ال يالزم بطالن الصالة وبطالن اجلماعة

  .تقدم يف بعض املسائل السابقة ما يشبه هذه املسألة

  .نعم لو جهر يف مثل الظهرين عمداً ال يبعد بطالن صالته فتأمل

خفات للمأموم  الدعائم استحباب اإلرواييت و، زرارةيستفاد من رواييتن أ نكميإن  مث

  لوحدة املناط بعد،غريها والسجود ووعكالر ور القنوتك مثل ذ،اركذ سائر األ إىلبالنسبة

  . جواز اجلهراألصلان كن أ

                                                

  .١ ح القراءة يف الصالةأبواب من ٢٦الباب  ٧٦٦ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٢٢٤

  .نعم ال یبعد استحباب الجهر بالبسملة كما في سائر موارد وجوب اإلخفات

  

ما يف سائر موارد وجوب كاستحباب اجلهر بالبسملة { عند املصنف }ال يبعدنعم {

قرب عدم االستحباب ن األك ل،دلته الشاملة للمقامأطالق  إلكذل و،الظهرينك }االخفات

  من،ذهان املتشرعةأوز يف كبضميمة ما هو املر» يف نفسه «:)عليه السالم(طالق قوله هنا إل

 املنت ىل علكشأأنه لذا ك و،غريها وال فرق فيه بني البسملة و،حظ هنا احترام اجلماعةلوأنه 

  .كيده املستمسأوإن  ،غريه ويالسيد الربوجرد

ما ك ، شيئاًماميسمع املأموم اإلن أ راهةك ى الروايات الدالة علإطالقرناه كيؤيد ما ذو

  .روهات اجلماعةك يف مسيأيت

  



٢٢٥

لتشهد في الثانیة منه الثالثة المأموم المسبوق بركعة یجب علیه ا ـ ٢٣ـ مسألة 

 لم یمهله إذایلحقه في القیام أو في الركوع ثم   ویتشهدمامفیتخلف عن اإل، ماملإل

  . ویلحقه في الركوع أو السجود، فیأتي بها ویكتفي بالمرة،للتسبیحات

  

 إشكال بال }عة جيب عليه التشهد يف الثانية منهكاملأموم املسبوق بر ـ ٢٣ ـ مسألة{

دلة مجلة ات األإطالق  إىلضافةيدل عليه باإل و،حداما ادعاه غري وكاً إمجاع بل ،فال خالو

  .من الروايات اخلاصة مما تقدم بعضها

الثالثة { انت الثانية منهك سواء مامنعم قد تقدم استحباب التخفيف فيه ليلحق باإل

اً جديداً يف إمام السابق مام استخلف اإلإذاما ك ، منهوىل أو األ،ما هو الغالبك }ماملإل

يتشهد مث يلحقه يف  ومامفيتخلف عن اإل{عة الثانية كان املأموم يف الرك و،وىلعته األكر

ع كن رأ ب}للتسبيحات{ ماماإل } مل ميهلهإذاوع كأو يف الر{ قائما ان بعدك إذا }القيام

ه يف حالة مامإان كوإن  }ا{ املأموم }فيأيت{ة التسبيحات ءيقوم املأموم لقرا إن  قبلماماإل

هذا املقدار من التخلف ال يضر ن أ من ـ رراًكم ـ  ملا تقدم،ال يضر جبماعته ووعكالر

  .باجلماعة

 ،همأ الثاين وماماستحباب الثالث مزاحم باستحباب حلوق اإلفإن  } باملرةيتفكيو{

 يتفكما يك باملرة يتفك قيل بوجوب الثالث فهل يإذاما أ ،ىالفتو وما يستفاد من النصك

  ؟  للقاعدة، أو الالزم الثالث،باحلمد وحدها للمناط

  .ظهرأان أوهلما كوإن  ،احتماالن

  .لو الثانية منهما و}وع أو السجودكيف الر{ بعد قراءة التسبيحات }يلحقهو{



٢٢٦

 من ركوع أو ماموكذا یجب علیه التخلف عنه في كل فعل وجب علیه دون اإل

  .ا عرفت من القراءة في األولیینمّ إال ،یلحقهثم سجود أو نحوهما فیفعله 

  

 كدلة وجوب ذلأطالق  إل}ل فعل وجب عليهكذا جيب عليه التخلف عنه يف كو{

 دليل كان هناك إذا إالّ الواجب ال يزامحه املستحبفإن  ،الفعل مما ال يزامحه دليل اجلماعة

  . السورةكما ورد يف ترك ،خاص

ربعة التسبيحات األ والسجود ووعكلرر اكسقاط ذإره اجلواهر من كما ذن أ منه يعلمو

ان رمبا يوجه باملناط يف كوإن  ، غري وجيه، اجلماعةى للحفظ علكذل و،مام مل ميهله اإلإذا

قد تقدم  إذ ،ن املناط غري مقطوع بهك ل، بل احلمد أو بعضها،سقاط السورة أو بعضهاإ

 ،عاتكل الركهلا يف  مام الحتمال ضمان اإل، املأموم مطلقاىدلة وجوب القراءة علأضعف 

  .ولوية أو املناط يف املقامفال علم باأل

وع أو سجود أو كمن ر{ يف الفعل الواجب }مامدون اإل{عليه يتخلف املأموم و

ببقية الصالة  أتى الإ و،ل حبيث تنتفي هيئة اجلماعة مل يطوإذا }حنومها فيفعله مث يلحقه

  .ىفراد

رض فس الكما لو انعأ ،يل املتقدمص التفىل ع}ولينيال ما عرفت من القراءة يف األإ{

ان ك إذاف ـ  القدميمام اجلديد بعد انفصال اإلمامما مثلنا يف اإلك ـ  مسبوقاًمامان اإلكن أب

بع املأموم اان رك مثال ، بل انتظره أو انفصل عنه،ال مل يتبعهإ و،عهباتباع املأموم جائزاً ات

   ،مامابع اإلجل رال يقوم املأموم ألفإنه  ،مامثالث اإل



٢٢٧

ال  و،يسلم معه ويتشهد و يلحقه أو ينتظره يف حال اجللوس حىت،ما ينفصل عنهإبل 

 حيث ،يؤيده صالة اخلوف و، لعدم منافاته هليئة اجلماعة،ضرر يف هذا القدر من االنتظار

  .اهللا العامل و، ما فصل يف حملهى املأمومني علمامينتظر اإل

  



٢٢٨

 في األخیرتین فدخل في الصالة معه قبل مامم اإل أدرك المأموإذا ـ ٢٤ـ مسألة 

ٕ واال كفته الفاتحة على ما ، أمهله لهماإذاوجب علیه قراءة الفاتحة والسورة  ركوعه

ّ إال  عدم اإلحرامحوطلو دخل معه لم یمهله إلتمام الفاتحة أیضا فاأل أنه  ولو علم،مر

  ،بعد ركوعه

  

خريتني فدخل يف الصالة معه قبل  األ يفمام املأموم اإلك أدرإذا ـ ٢٤ ـ مسألة{

ال إو{ ملا تقدم مفصال }هلما{ مام اإل} أمهلهإذاالسورة  ووعه وجب عليه قراءة الفاحتةكر

مل ميهله للفاحتة  إن مامع مع اإلك بل ير،فيه بعض الفاحتةكنه يأ و} ما مرىالفاحتة علكفته 

  .يضاًأ

ما ال ميهله ك أو بعضها أيضاً ،الًك }ةمتام الفاحتلو دخل معه مل ميهله إل أنه لو علمو{

 }وعهكبعد ر إالّ حرام عدم اإلحوطاأل{عليه  القول بوجوب الفاحتة ى عل}ـف{للسورة 

 ،ن من الفاحتةكالرياض االحتياط يف عدم الدخول مع عدم العلم بالتم وبل عن احلدائق

بني احتمال  و، الفاحتةكتر و تقدير املتابعةى بني احتمال فساد الصالة علاألمرأنه لدوران كو

  .كالمهما يف املستمسكذا علل ك ، املتابعةكتر و تقدير القراءةىمث علاإل

متام انه إلكمإ عدم ى رأإذاينفرد ن أ هو و، وجهاً ثالثاًكهنا إن :والًأ :ن يرد عليهكل

  . به يف ثالثتهى اقتدإذا يف رابعته مام يلتحق اإلرابعاً بالوقوف حىت و،الفاحتة

جيعل االحتياط يف ن أ نكدلة الدخول يف اجلماعة يشمل املقام فال ميأ  إن إطالق:ثانياًو

  .عدم الدخول



٢٢٩

  . ويركع معه وليس عليه الفاحتة حينئذ،فيحرم حينئذ

  

  .كال بأس بذل و،ع معهك مل ميهله رإذا ماماإلن أ  ما تقدم من:ثالثاًو

دلة الدالة طالقات األ إلكذل و}ليس عليه الفاحتة حينئذ و،ع معهكير و،فيحرم حينئذ{

 ، قراءة احلمد حينئذ إىل فال حاجة،الرابع ووع الثالثكوع الشاملة للرك الدخول يف الرىعل

ما ورد يف  و،وعك الركدراإعة بك الركدرايف إما ورد  و، الصف إىليمثل ما ورد يف املش

  .وع للمسبوقنيك الرمامتطويل اإل

حيرم ن أ ن يصحأوع بك بعد التسبيح قبل الرمما اإلكدرأ إذا فيما كذلكمث هل احلال 

دلة القراءة أ النصراف كذلك أنه الظاهر و، نقله املستند عن بعض مشاخيه،معه بدون القراءة

 مل جتب مام مل ميهله اإلإذا أنه قرباألن أ عرفت من  ملاك عن ذلن حنن يف غىنك ل،عن مثله

  . قراءة احلمدعليه حىت

  



٢٣٠

 في األولیین أو ماماإلن أ  حضر المأموم الجماعة ولم یدرإذا ـ ٢٥ـ مسألة 

تبین كونه في األخیرتین وقعت في فإن  ،قرأ الحمد والسورة بقصد القربة األخیرتین

  .تبین كونه في األولیین ال یضره ذلكٕوان  ،محلها

  

 خريتنيوليني أو األ يف األماماإلن أ مل يدر وةحضر املأموم اجلماع إذا ـ ٢٥ ـ مسألة{

ن ك قرأها مل يإذا ف،و استحباباًأجوباً  وليفهكما تإنه  أل}السورة بقصد القربة وقرأ احلمد

و البطالن أمث و اإلأحيتمل بطالن اجلماعة نه إ  حيث،ها مل يقرأإذا خبالف ما ،ءيعليه ش

  . بطالن الصالة ال اجلماعة بالتخلف عن وظيفة اجلماعةى قول من يرىعل ،للصالة

وليني ال يضره ونه يف األكتبني وإن  ،خريتني وقعت يف حملهاه يف األونكتبني فإن {

 أحدمل يتبني  إن كذلك و،ل موضع من مواضع الصالةك جلواز قراءة القرآن يف }كذل

صالة  أل،م الأما هو ظاهر املصنف كهل جيب هذا االحتياط  أنه الم يفكن الك ل.يناألمر

 ،ما خرج بالدليل إالّ ،ولينينسان يف األة اإلاءقردلة أ طالق إل،ول الظاهر األ؟عدم الوجوب

 أنه ماك ف،مام اإليوليأ ىحدإا أال يعلم  أنه املفروض و،ولييهأ يف مام باإلى اقتدإذاهو ما و

ون كو غري متصل لتأ ،ون مجاعةك لتمام مل يعلم هل هو متصل باإلإذاجتب عليه القراءة 

  .امق جتب عليه القراءة يف املكذلك ،ىفراد

  



٢٣١

في  أنه تبینثم  في األولیین فترك القراءة ماماإلن أ  تخیلإذا ـ ٢٦ـ مسألة 

كانت بعده ٕوان  ،كان التبین قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقهفإن  األخیرتین

تبین كونه في األولیین فال ثم ى األخیرتین فقرأ حدإفي  أنه  تخیلٕاذا و،صحت صالته

  .جب إتمامها ولو تبین في أثنائها ال ی،بأس

  

خريتني يف األ أنه  القراءة مث تبينيكوليني فتر يف األماماإلن أ  ختيلإذا ـ ٢٦ ـ مسألة{

دلة أ طالق إل،ماممهله اإلأ إن }حلقه ولو احلمد فقط ووع قرأكان التبني قبل الركفإن 

 قد عرفت و، القراءة إىلال حاجة وع معهكير أنه مل ميهله فقد تقدموإن  ،وجوب القراءة

  .وعكال قيامه من الر ماماإلوع كمهال رميزان اإلن أ سابقاً

 الحلديث  و، بعدم قدح نقص القراءة سهواًمجاع لإل}ان بعده صحت صالتهكوإن {

  .تعاد

 ىمنته ألن }وليني فال بأسونه يف األكخريتني فقرأ مث تبني  األىحدإيف  أنه  ختيلإذاو{

  .اًإمجاع و ختل نصاًزيادا ال وون القراءة زائدةكن ت أاألمر

 له ن استحبك ل، ضامنماماإلن أ ى ملا دل عل}متامهاإلو تبني يف أثنائها ال جيب و{

انت كو أ ،ةمم ما لو مسع اهلمهكما حأ ،ماملو مههمة اإل ومل يسمع إن متام يف اجلهريةاإل

  . فقد تقدم يف املسائل السابقة،خفاتيةإالصالة 

  



٢٣٢

 بالنافلة فأقيمت اجلماعة وخاف من إمتامها عدم إدراك اجلماعة كان مشتغال إذا ـ ٢٧ـ مسألة 

   بل استحب له ذلك، جاز له قطعها،لو كان بفوت الركعة األوىل منهاو

  

متامها عدم إخاف من  وقيمت اجلماعةأان مشتغال بالنافلة فك إذا ـ ٢٧ ـ مسألة{

 بال }كل استحب ذل ب، منها جاز له قطعهاوىلعة األكان بفوت الركلو  و اجلماعةكدراإ

 لعل :عن الروض و،)١( الظاهرى بال خالف عل:يف مصباح الفقية و،ال خالف وإشكال

ن ك ل،)٣( االستحبابى املعلوم علمجاع اإل:رامةكعن مفتاح ال و،)٢(االستحباب متفق عليه

ما ك ـ باحةاب ال اإلبرادة االستحإن ظاهرهم ك ل،عن مجاعة من الفقهاء التعبري باجلواز

 كدراإ إن حيث و، فيشمل االستحباب،نه يف قبال املنعأل ـ  منهمحداهره غري واستظ

  .يريدوا باجلواز االستحبابن أو بد اجلماعة مستحب ال

 ى الفتو إىلضافةيشهد لالستحباب باإل و،أنه ال خالف يف املسألةك ف،انكيف كو

  :مجاع بل اإل،بضميمة التسامح

قيمت الصالة فاقطعها وصل أ و يف صالة نافلةنتكوإن  : قال،)عليه السالم(الرضوي 

  .)٤(مامالفريضة مع اإل

    عن الرواية)عليه السالم(با عبد اهللا أ سألت : قال،صحيحة عمر بن يزيدو

                                                

  .٢٩ س٦٩٥ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ١(

  .٣٧٧ ص:روض اجلنان) ٢(

  .٤٦٥ ص٣ ج:رامةكمفتاح ال) ٣(

  .١٦ س١٤ ص:فقه الرضا) ٤(



٢٣٣

 إذا :)عليه السالم( قال ؟ال يتطوع يف وقت فريضة ما حد هذا الوقت أنه يرووناليت 

 املقيم :)عليه السالم( فقال ؟قامةتلفون يف اإلالناس خي إن : فقال له.قامةاملقيم يف اإلأخذ 

  )١(. معهييصلالذي 

افية يف االعتماد ك ىضميمة التسامح بالفتون أ إالّ ، ضعيف السندانكوإن  يالرضوو

القراءة تدل فإن  ي،بدوأنه  إالّ ، بالنافلةءان املنصرف منها االبتداكوإن الصحيحة  و،عليه

 ،االستدامة و ال يفرق فيه بني االبتداءكذل و، اجلماعةال وقت للنافلة يف وقت أنه ىعل

ال  أنه نه قد حقق يف حملهأال جيوز مردود ب الذي بطال العملإنه من أ يف القطع بشكالاإلو

  .بطال النافلةإ حرمة ىدليل عل

 : قال)عليه السالم(خيه أ عن ،)عليه السالم( بن جعفر ي مبا عن علكرمبا يستدل لذلو

 ؟يف يصنعك قد قام يف صالته ماماإل و دخل املسجد الفجر حىتعيتك ركترسألته عن رجل 

  )٢(. ارتفع النهار قضامهاإذا ف،عتنيكيدع الر ويدخل يف صالة القوم :قال

 قال إذا :)عليه السالم( قال ؟قضيهاأ  الفجر حىتعيتكدع رأ  فمىت:مبا يف رواية عمارو

  )٣(.املؤذن قد قامت الصالة

ليست النافلة مثلها يف  و،مهية اجلماعة يف نظر الشارعأيضا بأ ك لذلبل رمبا يستدل

  .هذا استيناس ال بأس به و، املهمىهم مقدم علاألن أ من املعلوم و،مهيةاأل

                                                

  .٩ ح مواقيتأبواب من ٣٥الباب  ١٦٦ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .٣ حنذا األأبواب من ٤٤الباب  ٦٧٠ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٢٦٤ حيفية الصالةك يف ١٥الباب  ٣٤٠ ص٢ ج:التهذيب) ٣(



٢٣٤

  ، للصالةمامولو قبل إحرام اإل

  

 عن ، بل يف رواية محاد،غريه و الصحيحطالق إل} للصالةمامحرام اإلإلو قبل و{

خرج رسول  :)عليه السالم(علي  قال :)عليه السالم( أيب  قال: قال)عليه السالم(الصادق 

 ي عبد اهللا بن القشب يصلإذا و،بالل يقيم و لصالة الصبح)سلم ولهآ و اهللا عليهىصل(اهللا 

 ؟ربعاًأ الصبح يتصلأبن القشب   يا:)سلم ولهآ و اهللا عليهىصل(النيب  فقال له ، الفجرعيتكر

  )١(.او ثالثأ له مرتني كقال ذل

 أو  خالفا ملن اعترب خوف فوت اجلماعة مطلقاً،طلق مجاعة من الفقهاء القطعألذا و

 أو حينما يقول ،مامحرام مع اإلبرية اإلك أو فوت ت، فوت القراءةو أوىلعة األكفوت الر

 الذي درجتختتلف مراتب فضيلة القطع حسب ال أنه ن الظاهرك ل،املقيم قد قامت الصالة

  .رناهكذ

ما ال فرق بني ك ،غريها وةاملوقت و،غريها واهر عدم الفرق يف النافلة بني املرتبةمث الظ

عادة مع  فهل يستحب له القطع لإل،نسان مصلياً الفريضةان اإلك إذا أما ،الفرائض اخلمس

  .من االنصراف و،طالق من اإل، احتماالن؟ماماإل

احترام هيئة اجلماعة أو  اجلماعة فهل يستحب له القطع من جهة ييصلن أ  مل يردإذاو

 بعض إطالق من ، احتماالن،مامرادة الصالة مع اإلإ صورة  إىل حيث انصراف النص؟ال

  .يظاهر الرضو ومن االنصراف و،الصحيحكالنصوص 

ن أ  من، احتماالن؟حنوه وانت النافلة مفروضة بالنذرك ما لو  إىلمكهل ينسحب احلو

قطعها ال يوجب احلنث لبقاء وقت ن أ املفروضو ية للنافلةاألصل حكامالنذر ال يغري األ

  من احتمال االنصراف  و،الوفاء

                                                

  .٢ حنذا األأبواب من ٤٤الباب  ٦٧٠ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٢٣٥

نافلة ك الصالة ىال فرق يف االستحباب بني النافلة املتقدمة عل و، النافلة البدائيةىلإ

  . صالة العشاءمامراد اإلأ شرع يف نافلة املغرب فإذاما ك ،ملتأخرةام أالظهرين 

  من، احتماالن؟دائية الصالة أم هو يف األييقضن أ ماماإلراد أ إذام يشمل ما كهل احلو

احترام حظ فيه جهة لو أنه  من جهة قرينة احتمالطالقمن اإل و،دائية األ إىلاالنصرافن أ

  .اجلماعة

  . احتماالن؟ مجاعةييصلن أ  مل يرد املتنفلإذا كذلكم كهل احلو

  أما مع استحباا، وجواالعيدين مع و اجلمعة إىلنسبةل باكذلكم كاحلن أ الظاهرو

 غري بعيد من جهة عدم بعد ؟كذلكم ك فهل احل،ياتصالة اآل و صالة االستسقاءكذلكو

راد أ إذا ؟ال ون املتنفل حاضراً يف حمل اجلماعة أوكين أ ال فرق بني و،مالحظة جهة اجلماعة

 يقطعن أ يستحب لهفإنه  ، نفال فسمع صوت املقيميان يف داره يصلك  مثالً،اجلماعة

 بل ال يبعد ، يف طريقهييصل و املسجد إىلي بل ميش،ال يقطعن أ جيوز له و،يلتحق باجلماعةو

لة فهنا النا و،جل اجلماعةالقطع ألن أ املستفاد عرفاً ألن ، عدم استحباب القطع هناىدعو

  . ال تضر باجلماعةماشياً

 من جهة ك يبعد ذل ال؟ شرع يف النافلة يف حال اجلماعة عمداًإذاهل يستحب القطع و

 حيث قيل ، يف السجود مثالمامان اإلك إذاهل يستحب القطع  و،طراد العلةإ ودلة األإطالق

ملصلحة احترام  أنه من و، من عدم فائدة القطع: احتماالن؟بعدم صحة االلتحاق بالسجود

  .ما احتملناهكاجلماعة 

  .عاملاهللا سبحانه ال و،ها خوف التطويلكخر نترأيف املقام فروع و



٢٣٦

 وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له ًولو كان مشتغال بالفریضة منفردا

  ٕ النافلة واتمامها ركعتین إلىالعدول بها

  

متامها فوت اجلماعة استحب له إخاف من  وان مشتغال بالفريضة منفرداًكلو و{

 رةكعن التذ بل ،ما هو املشهور شهرة عظيمةك }عتنيكمتامها رإ و النافلة إىلالعدول ا

 ،)عليه السالم(با عبد اهللا أ سألت ، لصحيح سليمان بن خالدكذل و، عليهمجاعغريها اإلو

 ؟قام الصالةأ وذن املؤذنأ إذا ي فبينما هو قائم يصل،عن رجل دخل املسجد فافتتح الصالة

عتان كن الركلت و،مامعتني مث يستأنف الصالة مع اإلكفليصل ر :)عليه السالم(قال 

  )١(.تطوعاً

عة من صالة ك الرجل رىقد صل ومام فخرج اإليان يصلك عن رجل ،موثق مساعةو

 جيعلها تطوعاً ولينصرف وىخرأ فليصل اً عدالًإمامان كإن  :)عليه السالم( قال ؟فريضة

  )٢(. يف صالتهمامليدخل مع اإلو

علها اج وأقيمت الصالة فال تقطعها وكنت يف فريضتكوإن  :)عليه السالم(الرضوي و

  )٣(.مامعتني مث صل مع اإلكسلم يف الر و،نافلة

ورة مورد ك يف الروايات املذاألمرحباب لورود تمناقشة اجلواهر يف االسن أ منه يعلمو

 اليت القرينة و،قله االستحبابأ وك بذلاألمر الظاهر من الروايات إذ ،ر ممنوعظتوهم احل

  .رها ال تصلح لصرف الظاهركذ

  الروضة جواز قطع الفريضة من  والبيان وىركلذا وعن املبسوط وهذا

                                                

  .١ ح صالة اجلماعةأبواب من ٥٦الباب  ٤٥٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح:املصدر) ٢(

  .١٧ س١٤ ص:فقه الرضا) ٣(



٢٣٧

 إذا عدم العدول حوط بل األ، بأن دخل في ركوع الثالثة، لم یتجاوز محل العدولإذا

  ،لم یدخل في ركوعهإوان  ،قام للثالثة

  

بعض  الإال دليل هلم  و، فحال الفريضة حال النافلة يف القطع، العدول إىلغري حاجة

» عدم قطعها«الرضوي ر كقد ذ و،ال تقاوم دليل حرمة قطع الفريضة  اليتالوجوه االعتبارية

  .ما يف املستندكوهو جمبور بالعمل 

نه خالف أدلة حرمة  ألكذل و}وع الثالثةك بأن دخل يف ر، مل يتجاوز حمل العدولإذا{

  .ال يشمل الدليل السابق هلذا املورد و،القطع

 ما عن النهايةك }وعهاكمل يدخل يف روإن  ، قام للثالثةإذا عدم العدول حوطبل األ{

ثر كأ ىيف املقام صل و،عتنيكر ييصل أنه دلةظاهر األ ألن ،غريها وجممع الربهان ورةكالتذو

يأيت  و به زيادة غري ضارة فيجلسىتأون ما كاحتمال العدول فين أ منه يعلم و،عتنيكمن ر

  . غري وجيه،يلتحق والسالم وبالتشهد

 ،م الشرعكا صارت نافلة حب أل، النافلة جاز له قطعها إىللعدن أ بعد أنه مث الظاهر

 خالفا ،األصلوا جلواز القطع بك حيث متس،غريه و مصباح الفقيهك ذل إىلأنه نظركو

صريورا بعد العدول نافلة  إن )١(:ول قال األ،اجلواهر فقاال بعدم جواز القطع وللمستند

 جواز ى بعدم الدليل عل:)٢(الثاينوقال  . عليهام النافلة ابتداًءكيضاً ال يستلزم جريان حأ

   ال وجه إذ ،ىفيهما ما ال خيف و،القطع هنا

                                                

  . ٥٤٧ ص١ ج:تنداملس) ١(

  . ٣٨ ص١٤ج: اجلواهر) ٢(



٢٣٨

 جاز له ،األولى منها ولو خاف من إتمامها ركعتین فوت الجماعة ولو الركعة

 بل إتمامها ، عدم قطعهاحوطكان األٕوان  ،قوى النافلة على األ إلىالقطع بعد العدول

 بل لو علم عدم ، عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتیناستلزم ذلكٕوان  ،ركعتین

ٕ عدم العدول واتمام حوط فاألولى واأل، النافلة وأتمها إلى عدلإذاإدراكها أصال 

  ،الفریضة

  

ستصحاب عدم القطع بعد ال جمال ال و،م النافلة بعد حتقيق موضوعهاكلعدم جريان ح

  . دليل آخر إىل فال حاجة فيه،يف املقام جواز قطع النافلة آت ىما دل عل و،تبدل املوضوع

بني  و،وجه للتفصيل يف جواز القطع بني خوف فوت اجلماعة فيجوز ال أنه ومنه يعلم

متامها إلو خاف من و{ :رناه وجه قول املصنفكقد ظهر مبا ذ و،عدم خوفه فال جيوز

ما قبله أ } النافلة إىل منها جاز له القطع بعد العدولوىلعة األكلو الر وعتني فوت اجلماعةكر

 } عدم قطعهاحوطان األكوإن  ،قوى األىعل{حيرم قطع الفريضة  و فريضةيه إذ ،فال

  .ل يف القطعكشأخروجاً من خالف من 

فإن  }عتنيكو رأعة ك اجلماعة يف ركدراإ عدم كاستلزم ذلوإن  ،عتنيكمتامها رإبل {

  .وائلهاأعة يف  اجلماكدراإمتام عن ية اإلأفضل ىمتامها يرإمره أالشارع ب

 عدم حوطاأل ووىلأمتها فاأل و النافلة إىل عدلإذاصال أها كدراإبل لو علم عدم {

  دليل العدول ال يشمل  إذ ،ك بذلى الفتوي بل ينبغ}متام الفريضةإ والعدول



٢٣٩

  .أراد وأمكن إن إعادتها جماعةثم 

  

ون العدول كي ف،مةكصالة عدم العدول حمأ غري هذه الصورة ي فف،كدرا صورة اإلالّإ

   .من قطع الفريضة احملرم

 النافلة مطلق فيجوز  إىلالعدولن أ  مث الظاهر}نكأم ورادأ إن عادا مجاعةإمث {

و غري ذات السبب أ ،غريها وصالة الزيارة ونوافل اليوميةك ، أية نافلة ذات سبب إىلالعدول

  .عةك ر صالة الوتر قضاًء فيتمها إىليعدلن أ عليه جيوز و،نافلة مطلقةك

دلة  النصراف األ، فالظاهر عدم جوازه،عرايبصالة األك نافلة رباعية  إىلما العدول اأ

  .عن مثله

 مل يضر مبا ،و اضطراراًأمتامها مل يصل مجاعة اختياراً إعد ب النافلة و إىللو عدلنه إ مث

  . بشرط متأخرفعل فليس العدول مشروطاً

 ؟صالها اليت عادة صالته اجلماعة إلكدراإيد  بأن ير،هل جواز العدول آت يف املعادةو

  .دلة عن مثله النصراف األ،لكمش

 بل املستظهر من ،لكشأ باجلماعة قضاء ما عليه من الصالة فهو ييصل ألن يعدلن أ ماأ

 يف  الثالثة حىت إىلموضع من الصالة قبل القيام أي جيوز العدول يف أنه الظاهر و،دلة منعهاأل

استمر يف  وكون علم باجلماعة قبل ذلكين أ  من غري فرق بني،لةد األطالقالسالم إل

فشرع  ،لو علم باجلماعة قبل الصالة و،واخر الصالةأمنا علم ا يف إ وو مل يعلمأ ،الصالة

 الدليل طالقجيوز العدول إل أنه  فالظاهر، اجلماعةييصلن أ له ال باجلماعة مث بدابفيها غري م

   .و مناطاًأ لفظاً

  



٢٤٠

 النافلة إلدراك  إلىالظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفریضة ـ ٢٨ـ مسألة 

بین كون الفریضة التي اشتغل بها ثنائیة أو غیرها ولكن قیل باالختصاص  الجماعة

  .بغیر الثنائیة

  

 كدرا النافلة إل إىلالظاهر عدم الفرق يف جواز العدول من الفريضة ـ ٢٨ ـ مسألة{

 الدليل لفظاً أو مناطاً طالق إل}اشتغل ا ثنائية أو غريها اليت ضةون الفريكاجلماعة بني 

 خبروجه عن مورد كاستدل لذل و}باالختصاص بغري الثنائية{القائل املستند  و}ن قيلكلو{

  .فيه نظر و،خباراأل

النافلة يف استيعاب  ون فرق بني الفريضةك مل يإذا يف العدول شكالنعم رمبا يقال باإل

 طالق إل،طالقن ال يبعد اإلك ل،قلأان وقت النافلة ك ما لو  إىلدلةاف األ النصر،الوقت

 ،تيان باملعادة مجاعة دون اإل،ية مجاعةاألصلتيان بالفريضة لعل فائدة العدول اإل و،الدليل

  .فتأمل

  



٢٤١

 فذكر  الركعة الثانیة أو الثالثة مثالمام إلىلو قام المأموم مع اإل ـ ٢٩ـ مسألة 

 وجب علیه ، أو نحو ذلكًكعة السابقة سجدة أو سجدتین أو تشهداترك من الرأنه 

 فیبقى ًلم یخرج عن صدق االقتداء وهیئة الجماعة عرفافإن  وحینئذ ،العود للتدارك

  .ٕعلى نیة االقتداء واال فینوي االنفراد

  

  أنهرك فذ،و الثالثة مثالأعة الثانية ك الرمام إىللو قام املأموم مع اإل ـ ٢٩ ـ مسألة{

هب مع ا ذذإما ك }كو حنو ذلأو تشهداً أو سجدتني أعة السابقة سجدة ك من الركتر

 }كوجب عليه العود للتدار{وع ك الركتر أنه ركذا تإليهل وصوله بق و السجدةمام إىلاإل

اليف العامة كلف بالتكما ما عداها فاملأموم مأ ،ةءالقرا إالّ  ليس بضامنماماإلن أ ملا تقدم من

  .اليفك التكدلة تلأ طالق إل،دلةاألالواردة يف 

هيئة اجلماعة  ومل خيرج عن صدق االقتداءفإن {ليفه كعمل بت و رجعإذا ف}حينئذو{

 نية ى علىفيبق{ ،ما تقدم وجههك املراد بالعرف عرف املتشرعة و،ما هو الغالبك }عرفاً

 ال يالنفراد قهرال فاإ و،يعمل عمل املنفرد أي } االنفرادي فينوالّإو{شاء  إن }االقتداء

  .كنبه عليه املستمس ماك ، النية إىلحيتاج

مل فإن  ، بهىأت و رجع،ر املأمومك ما تقدم يف تذمامر اإلك بأن تذاألمرس كلو انعو

حيق هلم عدم  و،هكم يف شإليه فيحق له الرجوع ،ها باقيةأحكامانت كتبطل هيئة اجلماعة 

 مامث اإلأحد اجلديد فيما لو ماماإلكم جعله فهل هل الإ و،سجودها ووع املتابعةكر وةءالقرا

  ول يعودون  األى فعل، احتماالن؟م الأالقدمي 



٢٤٢

 اجلديد مام اإل إىلأدلة الرجوع إذ ،مل يبعد الثاينوإن  ، خبالف الثاين، يف اجلماعةإليه

  .ظاهرها صورة عدم بطالن هيئة اجلماعة

  



٢٤٣

، مامت االفتتاحیة قبل تحریم اإلیجوز للمأموم اإلتیان بالتكبیرات الس ـ ٣٠ـ مسألة 

  . لهاً تاركامامكان اإلٕوان  ،اإلتیان بتكبیرة اإلحرام بعد إحرامهثم 

  

 }مامبريات الست االفتتاحية قبل حترمي اإلكتيان بالتجيوز للمأموم اإل ـ ٣٠ ـ مسألة{

برية كمن تانت كا سواء و بعضاً فألأ الًك ا بعده يأيتن أ ما جوازأ ،و بالتفريقأو بعده أ

دلتها يشمل املأموم أ إطالق و،تياا بعد الدخول يف الصالةإون من اجلائز ك ي،م الأحرام اإل

ال ن أ ى علهو مبينف ،و بعضاًأ الًك ا قبله يأيت إن ما جوازأ و،املنفرد ومامما يشمل اإلك

 من الدخول انكحرام  جبميعها اإلىنوفإن ال إ و،ك ا ذليو ال ينوأحرام ون اجلميع لإلكت

الم كقد سبق ال و،ىانت صالته فرادك ك فعل ذلإذا ف، غري تامكذل وماميف اجلماعة قبل اإل

  .حرامبرية اإلك يف حبث تكيف ذل

 ،حرامهإحرام بعد برية اإلكتيان بتمث اإل{ :ره املصنف بقولهكمن هذا تبني وجه ما ذو

 ،مامشبه لإلأما  و املستحبك ترنه ال جتب املتابعة يف ألكذل و}اً هلاك تارمامان اإلكوإن 

برية كا ليست من تأقلنا ب و، بنية املستحبمامرب اإلكلو  و،كالم يف ذلكما تقدم الك

  إىلشاء عدلفإن  ،ىانت صالته فرادكحرام رب لإلك ماماإلن أ رب املأموم بزعمكحرام فاإل

  .متها بنفسهأشاء وإن  ،النافلة

  



٢٤٤

مع  مجتهدین أو المقلدین أو المختلفین باآلخر الأحدیجوز اقتداء  ـ ٣١ـ مسألة 

 لم یستعمال محل الخالف واتحدا إذا ،اختالفهما في المسائل الظنیة المتعلقة بالصالة

 اآلخر ي ورأ، وجوب السورةً أو تقلیداًهما اجتهاداأحد كان رأي إذا مثال ،في العمل

  ، قرأهاإذاعدم وجوبها یجوز اقتداء األول بالثاني 

  

خر مع و املختلفني باآلأو املقلدين أ اتهدين أحدجيوز اقتداء  ـ ٣١ـ  مسألة{

 إذا يف قبال ما } مل يستعمال حمل اخلالفإذا ،اختالفهما يف املسائل الظنية املتعلقة بالصالة

 موجباً مام بنظر اإلكان ذلك و،و استعمل املأموم حمل اخلالفأ حمل اخلالف ماماستعمل اإل

لو فإنه  ،فعال يف األمام اإلى املأموم صحة التقدم علىان رأك إذاما ك ،عةلعدم انعقاد اجلما

 يف صورة إليه من الرجوع مامن اإلكان خارجاً عن اجلماعة فال يتمك مام اإلىتقدم عل

 مل إذا( :يقولن أ  يف عبارة املنتفضلاألن أ رنا هذا يف قبال من يزعمكمنا ذإ و،كالش

  .)ماميستعمل اإل

  .)مل يستعمال( :يد لقولهكهذه اجلملة تأن أ  الظاهر}لعملاحتدا يف او{

خر عدم  اآليرأ و،مها اجتهاداً أو تقليداً وجوب السورةأحد يان رأك إذامثال {

نه حينئذ  أل، حنو التقييدى ال بقصد الندب عل} قرأهاإذاول بالثاين وجوا جيوز اقتداء األ

 يكيف احمل ـ يمريالص و العباسيبأ ورةكان هذا هو مراد التذك و،خارج عن مفروض املنت

ال فلو قرأها إ و، عن الواجبالندب ال يغين ألن ،من املنع لو قرأها بقصد الندب ـ عنهم

  ليفه من الوجوب كبقصد ما هو ت



٢٤٥

هما یرى وجوب تكبیر الركوع أو جلسة االستراحة أحد كان إذالم یوجبها وكذا ٕوان 

ین األخیرتین یجوز له االقتداء باآلخر الذي أو ثالث مرات في التسبیحات في الركعت

 بل وكذا یجوز مع المخالفة في العمل ،الندبن او لكن یأتي بها بعن،ال یرى وجوبها

  أیضا

  

  .و مستحبةأانت واجبة يف الواقع ك سواء ،كو الندب مل يضر ذلأ

نه من  أل،ك وجوا مل يضر ذلمام اإلىير و عدم وجواىان املأموم يركمث لو 

  . املأموم القراءةىليس عل إذ ،اديق االحتادمص

وع أو جلسة كبري الرك وجوب تىمها يرأحدان ك إذاذا ك و،مل يوجبهاوإن {

 خرخريتني جيوز له االقتداء باآلعتني األكاالستراحة أو ثالث مرات يف التسبيحات يف الر

 شكالجاء فيه اإل الّإ و من غري تقييد}الندبن او ا بعنأيتين ك ل، وجواىال يرالذي 

  .املتقدم

  :مورأ بكاستدل لذل و}يضاأذا جيوز مع املخالفة يف العمل ك وبل{

  .ات أدلة اجلماعةإطالق :االول

  .صالة عدم االشتراطأ :الثاين

 مجايل مع العلم اإل، بعضهم ببعض،مقلداً و جمتهداً، السرية املستمرة باقتداء الناس:الثالث

  . بينهمايمبخالفات يف الرأ

 من غري ،ك ذلىاخللف عل وبقاء السلف ألن ،مة األإمجاع ما ادعاه املستند من :رابعال

  .املخالفة يف اتهد واملوافقة ومامتفتيش عن اجتهاد اإل

  فيه كليس معه من املاء ما ي وجنبأ قوم إمام يف : صحيح مجيل:اخلامس



٢٤٦

ن كل و،ال :)سالمعليه ال( قال ؟يؤمهم وضأ بعضهمويتأللغسل ومعهم ما يتوضئون به 

   )١(.اهللا جعل التراب طهورافإن  ،يؤمهم وماميتيممم اإل

  .لصحة صالة املتيمم  ال،ة اجلنبإمامالتعليل لصحة ن أ ىبناًء عل

آثار اجلماعة  و، أو املأموممامليف اإلكا هو تة صحيحة يف نفسها ألالا صإ :السادس

  .انتا صحيحتنيك إذاما ال صىتترتب عل

 فصالته ،كثر من ذلكأليفه كون تكصالته صحيحة ال ين أ ىن من ير فأل:ىصغرما الأ

 ال يوجب بطالن كذل و، بطالن صالته واقعاً بل اجتهاداً أو تقليداًىخر ال يراآل و،جمزية

  .صالته

 ،دلة من هذه اجلهة لألإطالقال  إذ ،ول غري تام بأن األ،دلةل هذه األكل يف كشأقد و

ات طالقسائر اإلك ،طالققق مفهوم اجلماعة يف عرف املتشرعة مشله اإلبعد ما حتنه إ :فيهو

  .فرادها العرفيةالشاملة أل

 األصلن أ قد تقدم يف بعض املسائل السابقةنه إ :فيه و، االشتراطاألصل بأن :الثاينو

جزء أو  أنه كل ما يشكصالة االشتراط لأ من ك خالفاً ملا يراه املستمس،عدم االشتراط

  .شرط

 إذا لبيان ما هو مفاده فيما األصلمنا ينقح إ و،ليلد بعد وجود الاألصلال جمال هلذا نعم 

  .عوزنا الدليلأ

ن السرية متصلة بزمان املعصوم أ مث ب،المكون السرية موجودة حمل الك بأن :الثالثو

 إن )٢(:قد قال املستند و،السرية موجودة يف زماننا إن :فيه و،كموضع الش) عليه السالم(

  انوا يقتدون بعضهم ببعض مع اختالفهم ك )عليهم السالم(ئمة حاب األأص

                                                

  .١ ح صالة اجلماعةأبواب من ١٧الباب  ٤٠١ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .١٩ س٥٥٣ ص١ ج:السمتند) ٢(



٢٤٧

 عن مامفي ما عدا ما یتعلق بالقراءة في الركعتین األولیین التي یتحملها اإل

  ، فیعمل كل على وفق رأیه،المأموم

  

  .صوهلمأما يظهر من ك ،خبار يف الفروع باختالف األثرياًك

جاب أ ف؟ غريهي جنب يصلماماإل إن ئل حيثسفإنه  ،ن التعليل جمملأ ب:اخلامسو

 أي ،ونه جنباًكنه ال بأس بصالته مع  أو أل.نه غري جنب بعد التيممأل و، هوي يصل:ماماإل

ن كشعار ال ميإثر من كأ كن ذلكلو سلم مل ي أنه  إىل هذا مضافا.بدون الطهارة املائية

  .ورة يف املنتكلية املذكاالعتماد عليه يف استفادة ال

تعليل  و،ن وجه القتدائه بهك مل يماماإلصالة  بطالن ى بأن املأموم مثال ملا ير:ادسالسو

رؤيته  إذ ، غري تام،كثر من ذلكأليفه كتن أ ى ال يرمام يف نفسها بأن اإلمامصحة صالة اإل

 ىهو ير و بهييف يقتدك ف،ال الصحة عند املأموم وعذار ال الصحة الواقعيةتوجب اإل

  .جتهاد أو تقليد املأمومبطالن صالته حسب ا

 فيعمل ، عن املأمومماميتحملها اإل اليت ولينيعتني األكفيما عدا ما يتعلق بالقراءة يف الر{

 املأموم وجوا قرأ ىرأ و، عدم وجوب السورةمام اإلى رأإذا مثال } وفق رأيهىل علك

ان قد كيقرأ املأموم لو مل  أنه وجه هذا االستثناء و،ماممل يقرأها اإلوإن  ،املأموم السورة

نه  أل،صارت بدون سورة ـ هبنظر ـ  السورة إىلصالته احملتاجة ألن ،ليف نفسهكخالف ت

  .ن ضامنا هلاكمل ي بسبب قرائته هلا ماماإل ومل يقرأها

   معناه مامضمان اإلفإن  ،دلة املتقدمةال وجه هلذا االستثناء بعد األنه إ :فيهو



٢٤٨

وب شيء بمن ال یعتقد وجوبه مع فرض كونه نعم ال یجوز اقتداء من یعلم وج

  ، فال یجوز له االقتداء به،ماماإل المأموم حینئذ عالم ببطالن صالة ألن ، لهًتاركا

  

 وجوا مام ضمان اإلليس معىن و،ليف لهكلفاً فال تك مل ير نفسه مإذا ف،لفكنه هو املأ

 ك التارمام يصح االقتداء باإلنه الأيقال بن أ لزم الإ و،مام مل يقرأها اإلإذا املأموم ىعل

  .وعك يف الرللسورة اجتهاداً حىت

مبن ال يعتقد { مثال جلسة االستراحةك }ءينعم ال جيوز اقتداء من يعلم وجوب ش{

ن املأموم حينئذ أل{ حنو الندب بنحو التقييد ى أو آتياً به عل}اً لهكونه تاركوجوبه مع فرض 

 عدم جواز  إن إطالق:والًأيرد عليه  و} االقتداء به فال جيوز لهمامعامل ببطالن صالة اإل

 ك ذلمام اإلكمنا يتحقق عند ترإالبطالن  إذ  ـ املصنفي رأى علحىت ـ االقتداء ال وجه له

  اللهم،ك الترك حني ذل إىل فيجوز له االقتداء به،ول الصالةأمن   ال،الواجب عندهيء الش

  .كمراد املصنف ذل إن يقالن أإالّ 

 ك ترإذا ماماإلفإن  ،مامال يستلزم بطالن صالة اإليء علم املأموم بوجوب ش إن :ثانياًو

 مل تبطل صالته إذا ف، يستلزم بطالن صالتهكن ذلكمل ي ـ ان وجوبه واقعياًك ـ واجباً

  . جواز االقتداء بهىدلة السابقة دالة علانت األك

 يف يم الظاهركبوت احل علمه ال مينع من ث)١(: عليه بقولهكله املستمسكما ما استشأ

  م كن علمه مع ثبوت احلكمن املم أنه  فريد عليه،خلإ مامحق اإل

                                                

  .٣٠١ ص٧ ج:كاملستمس) ١(



٢٤٩

 ،معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه إن بخالف المسائل الظنیة حیث

 في كونه حدا بل كالهما في عرض و، منهما الحكم ببطالن صالة اآلخرحدافلیس لو

  .ً شرعیاًحكما

  

 ى علمام مع اجتهاد اإلو جزء واجباً حىتأل شرط كليس إذ  ،ماميف حق اإلالواقعي 

  .تشف الواقعكم ملك يف قبال احليمه الفعلك حيم الظاهرك يريد باحلإذا إالّ ،خالفه

 ما هو واجب واقعا ال مام اإلك علمه بتر)١(: حيث قاليجاد السيد الربوجردألقد و

  .و تقليداًأ وجوبه اجتهاداً ونه معتقداً لعدمكيستلزم العلم ببطالن صالته بعد فرض 

 ىن عبارته ال تدل علك ل،مامراد صورة علم املأموم ببطالن صالة اإلألعل املصنف و

  .كذل

 تنجيز أي } ظاهرييم شرعكل منهما حكمعتقد  إن خبالف املسائل الظنية حيث{

صالته  إن ن يقولأ ب}خرم ببطالن صالة اآلك منهما احلحدا فليس لو،يف حقه{ر اعذإو

  .طلة يف منت الواقعبا

 ،المها استظهار عن الدليلك أي }ماً شرعياًكونه حك يف حداالمها يف عرض وكبل {

صالته ن أ ىيرن أ بني و، خالف ظاهر الدليلمامصالة اإلن أ  املأمومىيرن أ فرق بنيو

 :ما تقدم يف قولناكل خالف يوجب البطالن كليس  إذ ، يوجب البطالنخالف الواقع عرفاً

  .)خلإ ،و جزءأل شرط كس ذ ليإ(

                                                

  .٣١املسألة  ٦٢ ص:تعليقة الربوجردي) ١(



٢٥٠

 ، عن المأموم وضمانه له فمشكلماموأما فیما یتعلق بالقراءة في مورد تحمل اإل

  ،الضامن حینئذ لم یخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنهألن 

  

 هذا }لكضمانه له فمش و عن املأموممامأما فيما يتعلق بالقراءة يف مورد حتمل اإلو{

ما ( كبني استثنائه قبل ذل و)سائل الظنيةخبالف امل( : بأنه افت بني قولهدفع دخل يرد عليه

ذا ال جيوز االقتداء يف مورد  فلما، جاز االقتداء يف املخالفات الظنيةإذافإنه  ،)يتعلق بالقراءة

ن الضامن حينئذ مل خيرج عن عهدة الضمان حبسب معتقد أل{ ظنية ايضاً يه وخمالفة القراءة

 فعدم ، ا بنفسهاملأموم يأيتفإن  ،مامال ضمان لإل اليت مور خبالف سائر األ}املضمون عنه

  . املأمومى عل وجهها ال يوجب شيئاًى ا علمامتيان اإلإ

دفعه  ومام اإلى عللّكَ هذا الىلقأالشارع ن أ املستفاد من الضمان عرفاً إن :ن فيهكل

 مام اإليلذا لو نس و، املأمومىعليء ن شكيم مل يأت به مل أ مام به اإلى فسواء أت،عن املأموم

 مل يأت ا فسقط ماماإلن أ  مع، املأموم سجدة السهوىن علك عنها مل يىو سهأالقراءة 

هنا ال  و، بأن سجدة السهو تابعة للسهوك ذلىان رمبا يورد علكوإن  ،حتمله عن املأموم

  .سهو

 عدم ضرر اختالف غريها يف وشئت قلت يف تقريب عدم الفرق بني القراءةوإن 

 يضت ال تقمامأدلة ضمان اإل و، جواز االقتداءيدلة السابقة تقتضاأل إن ،و التقليدأاالجتهاد 

 فقد اشتمل ،ثر من سقوط القراءة عن املأمومكأدلة ليس  هذه األمعىن ألن ،كختصيصا يف ذل

موم بقراءة  اجتزاء املأىاشتمل بعضها عل و، سقوط القراءة عن املأمومىبعض الروايات عل

   ماماإل



٢٥١

تركها فیشكل جواز  أنه  عدم وجوب السورة والمفروضمام كان معتقد اإلإذامثال 

 صحیحة عنده وباطلة بحسب مام كان قراءة اإلإذا وكذا ،اقتداء من یعتقد وجوبها به

  .معتقد المأموم من جهة ترك إدغام الزم أو مد الزم أو نحو ذلك

 كأن قرأ السورة في الفرض ،داركها المأموم بنفسه تإذایقال بالصحة ن أ نعم یمكن

  ، صحیحامام أو قرأ موضع غلط اإل،األول

  

  .مام ضمان اإلىخبار علون قرينة ملا اشتمل من األكين أ مما يصلح

بعد تضمني  إذ ، مبا استظهرناهكان مبعناه مل يضر ذلكالضمان لو ن أ  إىلضافةهذا باإل

ان املأموم يف مذمة ك ، املأمومىان علكلو مل يأت به ه  أنىدليل علوعدم ، مامالشارع لإل

 مل يدفع املال إذاالضامن فإن  ،موالما يف ضمان األك ؟م الأ مام ا اإلىعن القراءة سواء أت

  .نه بضمانه سقط الدين فال رجوع للدائن عليه املديون أل إىلمل يرجع الغرمي

ل جواز كها فيشكتر أنه ملفروضا و عدم وجوب السورةمامان معتقد اإلك إذامثال {

باطلة حبسب معتقد  و صحيحة عندهمامان قراءة اإلك إذاذا ك و،اقتداء من يعتقد وجوا به

بني  و، رأساًكال فرق بني التر إذ }كو حنو ذلأمد الزم  دغام الزم أوإ كاملأموم من جهة تر

  .يضاًأ للطاعة كهو تر الذي البطالن

أن قرأ السورة ك ،ها املأموم بنفسهك تدارإذا{اليتمام  ل}يقال بالصحة إن نكنعم مي{

 ،يات مع مراعاة الترتيب بني اآل} صحيحامام أو قرأ موضع غلط اإل،وليف الفرض األ

  .ماممل يأت به اإلالذي يء  الشكنه املأموم تدار ألكذلو



٢٥٢

 ، ویكفي خروجه عنها باعتقاده،مامالقراءة في عهدة اإل إن :یقالن أ بل یحتمل

  .ه مشكل فال یترك االحتیاط بترك االقتداءلكن

  

 فال } خروجه عنها باعتقادهيفكي و،مامالقراءة يف عهدة اإل إن :يقالن أ بل حيتمل{

نه كل{لفاً كون املأموم مك وجهها يى علمام مل يأت ا اإلإذا  املأموم حىتىعليء ش

  .}لكمش

املقدار  ومامط من قراءة اإل بقراءة املأموم املقدار الغل} االحتياطكفال يتر{عليه و

 السورة مام اإليالم فيما لو نسكمما تقدم يظهر ال و،صالأ } االقتداءكبتر{ بل ،الساقط منها

هل قرأ  أنه  يفكو شأ ؟م الأ مامهل قرأ اإل أنه  املأموم يفك شإذاما أ ،سقط آية نسياناأاو 

 الصحة للقاعدة ى علماممر اإلأ بل حيمل ،ك ذا الشال يعتينفإنه  ؟و غلطاأصحيحاً 

  .قد قررناها غري مرة و،املعروفة

  



٢٥٣

 ككونه ،من جهة من الجهات مام علم المأموم بطالن صالة اإلإذا ـ ٣٢ـ مسألة 

 مامكان اإلٕوان  ، ال یجوز له االقتداء به، لركن أو نحو ذلكًعلى غیر وضوء أو تاركا

  .الجهل أو السهو أو نحو ذلك  صحتها من جهةًمعتقدا

  

ونه كك ، من جهة من اجلهاتمام علم املأموم بطالن صالة اإلإذا ـ ٣٢ ـ سألةم{

ال ورة يف حديث كمور اخلمسة املذ من األ}كن أو حنو ذلكاً لركو تارأ وضوء غري ىعل

  .حرامبري اإلك مل يأت بتماماإلن أ مثل و، لصورة الصالةيثري املاحكمثل الفعل ال و،تعاد

بطالن صالته واقعاً جيعلها خارجة عن ن أ  ملا تقدم منكذل و}ال جيوز له االقتداء به{

 تبني بعد الصالة بطالن إذاال يقاس املقام مبا  و،زعم هو صحة صالتهوإن  ،أدلة االقتداء

  .ال تعادنا قلنا به لعموم حديث ك بل لو ال النص اخلاص ل،نه خرج بالنص أل،مامة اإلالص

 وقت  إىلثناء صح االقتداءان يف األكلصالة لو بطالن ان أ قد تقدم أنه  خيفىمث ال

هذه صالة ال تتم ال يوجب عدم صحة ن أ جمرد و،ال حمذور يف االقتداء قبله إذ ،البطالن

 ، اختياراً أو اضطراراً،ثناءحنوه يف األ و تبطل صالته حبدثماماإلن أ  فلو علم املأموم،االقتداء

  .ات اجلماعة لهإطالقه به لشمول ؤجاز اقتدا

 ى رأإذاما ك }ك معتقداً صحتها من جهة اجلهل أو السهو أو حنو ذلمامان اإلكوإن {

  .ال يصح له االقتداء بهفإنه  طهارته فتوضأ منه مامحب اإلصاست و،املاء قد تنجسن أ املأموم



٢٥٤

 كن ذلك مل ي،علم به املأموم وماممل يعلم به اإل وثناء يف األمامنعم لو تنجس بدن اإل

  .ما قرر يف حملهك ي،الطهارة شرط علمي ال واقع ألن ،ن صالتهموجباً لبطال

  



٢٥٥

ال   أو بدنه نجاسة غیر معفوة عنهامام رأى المأموم في ثوب اإلإذا ـ ٣٣ـ مسألة 

ثم  بها ً عالماًكان سابقا أنه علمفإن  وحینئذ ، ال یجب علیه إعالمه،مامیعلم بها اإل

  ،ًحینئذ باطلة واقعاصالته  ألن ،نسیها ال یجوز له االقتداء به

  

 أو بدنه جناسة غري معفوة عنها ال مام املأموم يف ثوب اإلى رأإذا ـ ٣٣ ـ مسألة{

 ى بل دل الدليل عل،عالم وجوب اإلىال دليل عل إذ }عالمهإ ال جيب عليه ماميعلم ا اإل

  . النجاساتأحكام يف كالم يف ذلكقد تقدم ال و،عدم وجوبه

صالته  ألن ، ال جيوز له االقتداء به،سابقاً عاملاً ا مث نسيهاان ك أنه علمفإن حينئذ و{

باب  يف الم فيهكما سبق الكعادة شف عن بطالا وجوب اإلك ي}حينئذ باطلة واقعاً

 للنجاسة صح ي صحة صالة الناسى يرمامان اإلك إذا أنه ن الظاهرك ل، النجاساتأحكام

 ملا تقدم من كذل و ـكما نبه عليه املستمسك  ـ بطالاىان املأموم يركوإن  ،االقتداء به

  .و تقليداًأ اجتهاداً مامخالف املأموم اإلوإن  ،صحة االقتداء

نه من  أل، فهل يصح االقتداء، البطالنماماإل و املأموم الصحةىس بأن رأكما لو انعأ

 ييف يقتدك ف، حسب اجتهادهى علإمام ليس بماماإل ألن ؟اختالفهما يف املسألة أم ال

املسألة من  ألن ،قربول هو األان األكوإن  ، احتماالن؟ماماملأموم مبا ليس بصالة عند اإل

  .تقدم صحة صالة املأموم فيها الذي صغريات االختالف

 ،عادة النجاسة مل جتب عليه اإليان ناسك ماماإلن أ لو علم املأموم بعد الصالةنه إ مث

  .اداخل يف مسألة تبني بطالن اجلماعة بعدهفإنه 



٢٥٦

علم كونه جاهال بها ٕوان  ، تذكر بعد ذلكإذاولذا یجب علیه اإلعادة أو القضاء 

 علم إذا ولذا ال یجب علیه اإلعادة أو القضاء ، ألنها حینئذ صحیحة،یجوز االقتداء

كان ٕوان  ، جاهل أو ناسماماإلن أ  لم یعلم المأمومإذا بل ال یبعد جوازه ،بعد الفراغ

  صورة الترك في هذه الحوطاأل

  

  بني البطالنتالزم عريففإنه  }كر بعد ذلك تذإذاعادة أو القضاء لذا جيب عليه اإلو{

ن أ ر بعضهم منكما ذك ،ما رمبا يقال من عدم التالزم و،عادةاإل وبني وجوب القضاءو

  .فهو خارج بالدليل اخلاص ـ مت إن  ـييقض ويفاقد الطهورين يصل

 أحكامما تقدم يف ك }ا حينئذ صحيحة أل،اءونه جاهال ا جيوز االقتدكعلم وإن {

لو  أنه مما تقدم يعلم و} علم بعد الفراغإذاعادة أو القضاء لذا جيب عليه اإلو{النجاسات 

ية لكن ضاراً بالكمل ي ـ ما قيل يف فاقد الطهورينك ـ ال القضاء وداءان مقام ال جيب األك

  .ورةكاملذ

ما من أ }و ناسأ جاهل ماماإلن أ  يعلم املأموم ملإذا{االقتداء  أي }بل ال يبعد جوازه{

رنا يف باب كقد ذ و، الصحةىمره علأ أو من جهة محل ،مامجهة استصحاب عدم علم اإل

  .عم من الفعلأهو  الذي ، الصحةى حممول علاألمرن أ ، الصحةىمحل الفعل عل

 لنسبة للمناقشة يف جريان االستصحاب با} يف هذه الصورةك الترحوطان األكوإن {

  ال يفعل الباطل  أنه  الصحة فيما يعلمى يف احلمل علشكالاإل و، الغريإىل



٢٥٧

 هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن االجتهادي ولیس بنجس ً ولو رأى شیئا،هذا

 بأن كان من المسائل الخالفیة ، أم المامنجس عند اإل أنه  أو شك في،مامعند اإل

  .ً أو عالماً أو ناسیاً جاهالمامان اإل سواء ك،فالظاهر جواز االقتداء مطلقا

  

  . الصحةى علاألمر دليل محل طالق إل،ال وجه له الثاين شكالن اإلك ل،عمداً

ليس بنجس عند  و شيئاً هو جنس يف اعتقاد املأموم بالظن االجتهاديىلو رأ و،هذا{

من املسائل ان ك بأن ، أم المامجنس عند اإل أنه  يفكأو ش{  مثل العلقة يف البيض}ماماإل

من فإنه  } أو ناسياً أو عاملاً جاهالًمامان اإلك سواء ، فالظاهر جواز االقتداء مطلقا،اخلالفية

  .صغريات مسألة اختالفهما اجتهاداً

  إىل،مام طاهر عند اإل، مباء جنس عند املأموم اجتهاداًمام ما لو تطهر اإلكمثل ذلو

 ىهل جيوز السجود عل أنه  يف اجتهاداً، أو اختلفافا يف القبلة اختلإذاما ك ،مثلةغريها من األ

   ؟املطبوخ أم ال

  



٢٥٨

 لركن مع أو غري متطهر أو تاركاً  أو كافراً فاسقاًمام تبني بعد الصالة كون اإلإذا ـ ٣٤ـ مسألة 

   لنجاسة غري معفوة عنها يف بدنه أو ثوبه انكشف بطالن اجلماعة أو ناسياً،عدم ترك املأموم له

  

افراً أو غري متطهر أو كو أ فاسقاً مامون اإلك تبني بعد الصالة إذا ـ ٣٤ ـ مسألة{

تبطل صالته بال فإنه  ،نكاً لركان تارك إذااملأموم فإن  } املأموم لهكن مع عدم تركاً لركتار

 مما يبطل الصالة كشبه ذلأما  وحرامبري لإلك التكتر و النيةكن ترك الركمثل تر و،إشكال

  .يملاح مثل الفعل ا،مطلقا

 قال يف }شف بطالن اجلماعةكاسة غري معفوة عنها يف بدنه أو ثوبه انجو ناسياً لنأ{

 ىونه علكو أو حدثه أو فسقه أ مامفر اإلكعادة يف ما لو علم ره عدم اإلكبعد ذ ـ :املستند

  بل وفاقا لغري من شذ،شهر األقوى األىمل يعدها مطلقا عل ـ خالله بالنيةإو أغري القبلة 

 عن يك خالفاً للمح ـ:قال إن ىلـ إما عن اخلالف ك ،ول يف األمجاع بل باإل،ردنو

عن  و،عادة يف الثالث بل صرح فيه بعدم اإل،ولني دون الثانينيالسيد يف املصباح يف األ

 عن مجاعة ، يف الفقيهيكللمح و،علم يف الوقت إن يف الثالث و،وليني مطلقا يف األايفكاالس

 ،ا عدمها فيما جهر وعادة فيما ال جيهر ا من الصلواتوماً باإلكول حممن مشاخيه يف األ

يف  و،عادة املأمومني مع االستدبار مطلقاإم بوجوب ك عن الشيخ يف الرابع فحيكللمحو

عادة م بوجوب اإلك فيه فحعن احلليب و،و مشاهلاأ ميني القبلة  إىلونكالوقت خاصة مع ال

  .ى انته)١(،مطلقا يف الوقت خاصة

                                                

  .٢٨ س٥٤٤ ص١ ج:املستند) ١(



٢٥٩

  .نقيصة وقوال بزيادةغريه نقلوا األ ويف اجلواهر و:قولأ

 فيما ال تعاددليل إىل  ضافةيدل عليه باإل و،قوى فما هو املشهور هو األ،انكيف كو

 اجلنابة وانت واردة يف عدم الطهوركوإن  يه و، مجلة من الروايات: للمتابعةناًكمل يزد ر

  . وعدم النيةمامفر اإلك وخالف القبلةو

 سئل :يعفور قال أيب رواية ابنك ،ولوية العرفيةهم منها باألفورة يكسائر املوارد املذما أ

 :)عليه السالم( فقال ؟ غري وضوءىهو عل و قوماً عن الرجل أم،)عليه السالم(بو عبد اهللا أ

 يعيدن أ عليه هو و،عادةإليس عليهم.)١(  

 عن ،)عليه السالم(ا عبد اهللا بأ سأل محزة بن محران : قال،ريكوموثقة عبد اهللا بن ب

  )٢(.ال بأس :)عليه السالم( قال ؟حنن ال نعلم وقد علم وهو جنب ونا يف السفرمأرجل 

 بقوم وهو ىمن صل :قال يف حديث )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،صحيحة احلليبو

لو  و،علمهمين أ ليس عليه و،يعيدوان أ ليس عليهم و،عادة غري وضوء فعليه اإلىو علأجنب 

يف ك و، خراسان إىلان يصنع مبن قد خرجكيف ك : قلت: قال.ك هللكان عليه ذلك

  )٣(.هذا عنه موضوع :)عليه السالم( قال ؟ان يصنع مبن ال يعرفك

   م ى سألته عن قوم صل: قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،صحيحة زرارةو

                                                

  .٧ حعة صالة اجلماأبواب من ٣٦الباب  ٤٣٤ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٨ ح:املصدر) ٢(

  .١ ح٤٣٣ ص:املصدر) ٣(



٢٦٠

عادة عليهم إال  :)عليه السالم( فقال ؟م يعيدواأجتوز صالم أهم وهو غري طاهر إمام

  )١(. هذا عنه موضوع،يعلمهمن أ ليس عليه و،عادةعليه اإل و،متت صالم

 بقوم ى سألته عن رجل صل: قال)عليهما السالم(مها أحد عن ،ىخر األتهصحيحو

 مام اإلىليس علفإنه يتم القوم صالم  : قال؟ غري وضوءىعل أنه خربهمأعتني مث كر

  )٢(.ضمان

 و بعض اجلبالأصحابه يف قوم خرجوا من خراسان أ عن بعض ،عمري أيب مرسلة ابنو

ال  :)عليه السالم( قال ؟ييهود أنه وفة علمواك ال إىل فلما صاروا،ان يؤمهم رجلكو

  )٣(.دونييع

بقوم من حني خرجوا من  صلى  يف رجل،)عليه السالم( عن الصادق ،يف رواية الفقيهو

  )٤(.عادةإليس عليهم  : قال؟و نصراينأ ي هو يهودإذا ف،ةكوا م قدمخراسان حىت

 سألته عن الرجل يؤم : قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،صحيحة حممد بن مسلمو

يعيد وال يعيد  :)عليه السالم( قال ؟ صالمي تنقض غري طهر فال يعلم حىتىالقوم وهو عل

  )٥(. غري طهرىان علك أنه علمهمأوإن   خلفهىمن صل

   م قوماًأ عن الرجل ،)عليه السالم( عن الصادق ،ىخرصحيحته األو

                                                

  .٥ ح٤٣٤ ص:املصدر) ١(

  .٢ ح٤٣٣ ص:املصدر) ٢(

  .١ ح٣٧الباب  ٤٣٥ ص:املصدر) ٣(

  .١١٠ حاعةم يف اجل٥٦الباب  ٢٦٣ ص١ ج:الفقيه) ٤(

  .٤ ح صالة اجلماعةأبواب من ٣٦الباب  ٤٣٤ ص٥ ج:الوسائل) ٥(



٢٦١

  )١(.ال يعيدون ويعيد هو : فقال؟طهر فأعلمهم بعد ما صلواغري  ىهو علو

  رجل دخل مع قوم يف صالم:)عليه السالم( جعفر يب قلت أل:صحيحة زرارة قالو

جتزيهم أ ، مىل فقدمه فصل الرجكهم فأخذ بيد ذلإمامث أحد وهو ال ينويها صالةو

يدخل مع ن أ للرجل ي ينبغال :)عليه السالم( فقال ؟هو ال ينويها صالة وصالم بصالته

له فإن  ىان قد صلكوإن  ،ينويها صالةن أ  لهي بل يبنغ،صالةقوم يف صالم وهو ال ينويها 

  )٢(. عن القوم صالميقد جتز و،ال فال يدخل معهمإ و،ىخرأصالة 

 ،شذوذها ونها لضعف سندهاك ل، من الرواياتىخرأتعارض هذه الروايات مجلة نعم 

 يف  حىت،ن العمل اك ال مي،صول املذهبمنافاة بعضها أل و،موافقتها جلملة من العامةو

و أ ، الفقيهىان رمبا يقال به من جهة التسامح لفتوكوإن  ،عادةباستحباب اإل القول

  .لروايات السابقةعادة من افادة عدم وجوب اإلتالس

عليه (علي  ىصل : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،بيهأ عن ،ففي خرب العزرمي

عليه (مري املؤمنني أن أ انت الظهر مث دخل فخرج مناديهك و غري طهرى بالناس عل)السالم

  )٣(.ليبلغ الشاهد الغائب و غري طهر فأعيدواى على صل)السالم

 ،)عليه السالم(اظم ك عن جده ال،بيهأ عن ،مساعيلإ بن ىس عن مو،يما رواه الراوندو

  )٤(.عاد الناسأ وعادأهو جنب  و بالناسىمن صل :قال) عليهم السالم(عن آبائه 

                                                

  .٣ ح:املصدر) ١(

  .١ ح٣٩ الباب ٤٣٧ ص:املصدر) ٢(

  .٩ ح٣٦الباب  ٤٣٥ ص:املصدر) ٣(

  .٣ ح اجلماعةأبواب من ٣٢الباب  ٤٩٤ ص١ ج:كاملستدر) ٤(



٢٦٢

  ركنا أو نحوه مما یخل بصالة المنفرد  لم یزدإذالكن صالة المأموم صحیحة 

  

ر بالناس صالة  عمىصل : قال)عليه السالم(علي  عن ،ما رواه الدعائم مرسالًو

 فقال ،هو جنب وم الغداةك بىعمر صل إن يها الناسأ :قبل فقالأ الصالة ى فلما قض،الفجر

 :)عليه السالم(علي   فقال له.مكعليوال إعادة عادة اإل ي عل: فقال؟ى ترذاا فم:له الناس

مام فسدت صالة اإلإذايسجدون ف وعونكهم يرإمامالقوم ب إن عليهم وعادة اإلكبل علي 

  )١(.فسدت صالة املأمومني

ن أ  قد عرفتكنأ إالّ غريه ورها املنتكذ اليت ل املواردكمل تشمل وإن  مث هذه الروايات

انت باطلة لفقدها كوإن  مام فصالة اإل،ل املواردكعموم املناط املستفاد هنا يشمل 

  .}ن صالة املأموم صحيحةكل{، الشرائط

ر هلا بعض كذوإن  ،ا فال دليل معترب عليهاليهإشارة تقدمت اإل اليت ما سائر االقوالأ

  . املفصالت إىلن شاء فلريجعم و نقلها وردها إىلالوجوه فال جاجة

يف تصح ك بطلت اجلماعة فإذا :يقال ألن  ال جمالمجاعاإل وبعد ما عرفت من النصو

اجلماعة ن أ  وضوح إىلضافة باإل،عمال بالنياتاأل و، مل يقصدهاياملصلن أ  معىفراد

مها مل يضر أحدمل يقع  ولفك تعدد مطلوب املإذا ف،صل مطلوبية الصالةأ ىطلوب زائد علم

  .خر باملطلوب اآلكذل

 ،صالأنه مل ينوها  أل،صل الصالةأ حنو القيد مل تصح ىان قصده اجلماعة علك نعم لو

  و حنوه مما خيل بصالة املنفرد أ ناًك مل يزد رإذا{ ،رراًكما بيناه مك

                                                

  .ةمامر اإلك يف ذ١٥٢ ص١ ج:الدعائم) ١(



٢٦٣

   تبین ذلك في األثناء نوى االنفرادإاذللمتابعة و

  

 وعكون زاد الركين أ ال فرق بني أنه  مث الظاهر).مل يزد( ـ اجلار متعلق ب}للمتابعة

من  ياملصلن أ  بضميمة وضوح،دلةطالق األ إلكذل و؟م الأعة للمتابعة كالسجدتني يف رو

 فعدم التنبيه دليل ،الزيادةمثال هذه أتقع يف صالته ن أو بد ة الك م إىلوفة أوك ال إىلخراسان

  .اجلمال وياختاره السيدان الربوجرد الذي هذا هو و،عدم الضرر

 ورودها يف ى لقرب دعوطالق بأنه مل يثبت اإلكره املصنف فعلله املستمسكما ما ذأ

 : مث قال،ك لصالة املأموم من غري تعرض فيها لغري ذلمام اقتضاء فساد صالة اإليمقام نف

ورة بعيدة بعد مالحظة ما ك املذىالدعو إن :فيه و.)١(يضاأ مرتل عليه ىتاو الفإطالقلعل و

 ،ك ذلىلمام علك لمات الفقهاء الذين يالحظون القيود يفكبعد منها ترتيل أ ورناهكذ

 ،اجلمعةكيضا أفاية ما اشترط فيه اجلماعة ك ى دال علىالفتو و النصإطالق هذا فىعلو

  .عادا حمل منعإ توجب وا باطلةأ بكفقول املستمس

ون ك بل ت، النية إىلال حاجة أنه  الظاهر} االنفرادىثناء نو يف األك تبني ذلإذاو{

 مثل اجلمعة ان يصح االنفراد الك إذاالالزم ترتيب آثار االنفراد  أي ، قهريةىالصالة فراد

 ال تعادليل د و،يضاً املناطأثناء  الصحة يف األىيدل عل و،عاتكربع رأمتها أ الّإ و،حنوهاو

  .ناكفيما مل يزد ر

 غري ىعل أنه خربهمأعتني مث ك بقوم رى عن رجل صل:خصوص صحيح زرارة املتقدمو

  )٢(. ضمانمام اإلىليس علفإنه  ،م صالمويتم الق : قال؟وضوء

                                                

  .٣١٠ ص٧ ج:كاملستمس) ١(

  .٢ ح صالة اجلماعةأبواب من ٣٦الباب  ٤٣٣ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٢٦٤

 وكذا لو تبین كونه امرأة ونحوها ممن ال ،ووجب علیه القراءة مع بقاء محلها

قلنا بعدم صحة  إن  أو مطلقا كالمجنون وغیر البالغ،صةته للرجال خاإمامیجوز 

  .تهإمام

  

 ىاملنته و عن السرائريك للمح خالفاً،هذا هو املشهور بني من تعرض هلذا الفرعو

 مامخربهم اإلأيستقبلون صالم لو  : عن احلليب، لرواية محاد، من القول بالبطالنىركالذو

  )١(. طهارةىن علكمل ي أنه ثناءيف األ

ان يف زمام فال ك الذي  وجوده يف مثل مدينة العلمان حمتمالًكوإن  احلديث إن :فيه و

صحيح ن أ إالّ  ـاحملدث البحراينك حداما اعترف به غري وك ـ يضر عدم عثورنا عليه

يف القول كان وإن  ، بينهما اجلمع العريفىمقتضفإنه  ، االستحبابىاف يف محله علكزرارة 

حاديث الثالثة  من جهة احتماله للتقية لوحدة سياقه مع األ،يضا نظرأ كباالستحباب لذل

  .عادة وجوب اإل إىلاملتقدمة املوجب لضعف االعتماد عليه بعد ذهاب العامة

مل  وأمت القراءة  قدمامان اإلكوإن  ،دلتهاأ لعموم }وجب عليه القراءة مع بقاء حملهاو{

 تبني عدم إذاذا ك و،تهء بعدم فائدة قراعلمال يوجب مامتبني عدم لياقة اإل إذ ،ع بعدكير

  .هماكيترنه  فإي أو قنوت متابعيهو يف تشهد متابع ولياقته

دلة  األطالق إل،غريهواهلمداين ح به الفقيه رما صك }ونه امرأةكذا لو تبني كو{

  .ناًك مل يزد رإذا فيما ال تعاد حديث  إىلضافة باإل،السابقة مناطاً

 ، للنساء يف حال احليض أو النفاسإمام يه اليت ون املرأةكني  تبإذاما ك }حنوهاو{

قلنا بعدم صحة  إن غري البالغ وانونك أو مطلقا ،ته للرجال خاصةإمامممن ال جيوز {

   لفقدها شرط مامل مورد تبني بطالن صالة اإلك :احلاصل و}تهإمام

                                                

  .٢٢ س٢٦٧ ص:ىركالذ) ١(



٢٦٥

 ًهو كونه فاسقا بل في الفرض األول و، إعادة الصالة في هذا الفرضحوطلكن األ

  . إلخ،ًأو كافرا

  

 ك أو حنو ذل، أو غري مؤمن، أو امرأة للرجال،ونه ابن زناكك ،تهإمامن أو بطالن كأو ر

  .وركلعموم املناط املذ

 ، بعيداًمامان اإلكو أ ، حائلمامبني اإل وان بينهك أو ،صالأ إمام تبني عدم وجود إذاما أ

   ؟م الأ فهو تصح الصالة ،كذلشبه أو ما أان مصلياً صالة مستحبة كو أ

 ،ال تعاد مما يدرجه يف عموم حديث ناًكد ريِز  ملإذا ة يف الصحشكال اإليال ينبغ

ن ففيه كزاد الر إن ماأ، فيه إشكالنوع اهلمداين الفقيه  وىان يظهر من الشيخ املرتضكوإن 

وإن  ،ود يف املقامخبار اخلاصة غري موجاملناط األ و، ال يشملهال تعادحديث  ألن ،إشكال

  .كان رمبا حيتمل وحدة املالك

 )ذا لو تبنيكو (:ره بقولهكذ الذي }عادة الصالة يف هذا الفرضإ حوطن األكل{

  . لعدم العلم باملناطكذلو

 ،وجبأ خروجاً من خالف من }خلإ ،افراًكو أونه فاسقاً كهو  وولبل يف الفرض األ{

 ، معلال له يف اجلواهر بقاعدة االشتغال،أحوط ووىأقعادة ون اإلك  إىلما ذهاب جناة العبادأ

  .ىما تركنه كل و: بقوله)١(كل عليه يف املستمسكشألذا  و،ينفهو خالف املواز

 كوكه يف الشك تصح مع شكذلك ،نكما تصح الصالة مع زيادة املأموم الرك أنه  مث الظاهر

  . لوحدة املناطمام اإل إىل رجعإذاوجبة للبطالن امل

  م سائر اخللل له مبطل للصالة ك ح: فقد قال يف املستند، اخلللما سائرأو

                                                

  .٣١٢ ص٧ ج:كاملستمس) ١(



٢٦٦

 ، ما مرى لفحو،و سهواًأ عمداً منه مامم ما مر لو علم املأموم يف صالة اإلكح

  .ى انته،)١(بك املرمجاعاإلو

 طالق إل،غريها واليومية و،القضاء وداء بني األحكامرناه من األكال فرق فيما ذو

ما كم كان احلك ىاقتد و مث نسيمامأموم عاملاً خبلل يف اجلماعة أو يف اإلان املكلو  و،املنافاة

وا كك املأموم فيما تبطل اجلماعة ىه علك يف شماملو اعتمد اإل و، الدليلطالق إل،ركذ

  . فالظاهر الصحة ملا تقدم من استظهار صحتها مجاعة،املأموم رجل وامرأة

  إىلالرجوع وىزم ترتيب آثار الفرادون الالك صحة الصالة فقط يىيرمن نعم عند 

  .وليةالقواعد األ

  

                                                

  .٢٢ س٥٤٥ ص١ ج:ملستندا) ١(



٢٦٧

لم یعلم به المأموم و ، شیئا من واجبات الصالةمام نسي اإلإذا ـ ٣٥ـ مسألة 

 لم یشاركه في نسیان ما تبطل به إذا ً حتى لو كان المنسي ركنا،صحت صالته

  .الصالة

لم یمكن أو لم ٕوان  ،بقي محله إن  علم به المأموم نبهه علیه لیتداركإذاوأما 

  ـغیر واجب علیه نه إ حیثـ یتنبه أو ترك تنبیهه 

  

مل يعلم به املأموم صحت  و شيئاً من واجبات الصالةمام اإلي نسإذا ـ ٣٥ ـ مسألة{

 مل إذاناً ك ريان املنسك لو حىت{املناط يف الروايات اخلاصة  و،ال تعاد حلديث }صالته

انت صالته كه ك شارإذا أنه  لوضوح}ل به الصالةيف نسيان ما تبط{ املأموم }هكيشار

  . صحيحةمامانت صالة اإلكوإن  ،باطلة بنفسها

 ىال دليل عل إذ ،التنبيه مستحب إن الظاهر و} علم به املأموم نبهه عليهإذاما أو{

 أو قامت ، بتنبيه املأمومماماطمأن اإل إن }بقي حمله إن كليتدار{ عدمه األصل ف،الوجوب

  .كبذلعنده احلجة 

غري نه إ حيث ـ  تنبيههكو ترأ{ مبا نبهه عليه }أو مل يتنبه{ ه تنبيه}نكمل ميوإن {

 ،جد من احتمل وجوب التنبيهأين مل إ : بل يف املستند،ما هو ظاهرهمك } ـواجب عليه

ال قول  و،دلة تنبيه الغافلأال  و،صل االشتغالأال يعارضه  الذي األصل ملا تقدم من كذلو

عليه ( قال ؟ عن الرجل يؤم القوم فيغلط، يف صحيح ابن مسلم) السالمعليه(الصادق 

  )١(.يفتح عليه من خلفه: )السالم

  عليه ( ما يقول؟ قال يخطأ يف القرآن فال يدرأ إذا مامن اإلعوموثق مساعة، 

                                                

  .١ ح صالة اجلماعةأبواب من ٧الباب  ٣٨٥ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٢٦٨

  مام أو قراءة في مورد تحمل اإلًكان المنسي ركنا إن وجب علیه نیة االنفراد

  

  )١(.ليه بعض من خلفهيفتح ع :)السالم

  )٢(.و تعايا قوموهأ مام اإلى نسإذا :خرب جابرو

 بفتح القراءة عرابياًأمر أ أنه )سلم وآله و اهللا عليهىصل(النيب  عن )٣(،ما رواه الشهيدو

   . من ارتج عليهىعل

 ، املوضوعاتيف  الحكامدلة تنبيه الغافل يف األأ و، االشتغالىالرباءة مقدمة علإذ 

 ،)عليه السالم(علي   عن،يؤيده ما رواه الدعائم و،األمر ذن ال اإلهايات الثالث ظاهرالرواو

 وقف و تعاياإذا القرآن مامرخص يف تلقني اإلأنه)الرواية الرابعة ال داللة فيها مع  و،)٤

  .ضعف السند

د بع إذ ،يعمل عمل املنفرد أنه  املراد،}ناًكان املنسي رك إن وجب عليه نية االنفراد{

و قراءة يف مورد حتمل أ{ . قهريةىون صالته فرادكن تك الرك بترمامبطالن صالة اإل

  . لفقد الضمان، املأموم هلاك القراءة ال يصح ترمام اإلك ترإذانه  أل}ماماإل

  .مامليف اإلكنه ت أل، ال يضر باملأموممام اإلكترن أ  ما تقدم من:والأ :ن فيهكل

   ،يقرأها املأمومن أ األمر ىون منتهكأموم ي فرض تضرر املىعلنه إ :ثانياًو

                                                

  .٣ ح٣٨٦ ص:املصدر) ١(

  .٢ ح:املصدر) ٢(

  .٣٤ ح٣٩١ ص١ ج:العوايل) ٣(

  .٢١ س١٥٢ ص١ ج:الدعائم) ٤(



٢٦٩

 أو كانت قراءة ،لم یكن ركنا وال قراءةٕان  و،مع بقاء محلها بأن كان قبل الركوع

 قوى فاأل، كما بعد الدخول في الركوع،وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها

  . اإلتمام االنفراد أو اإلعادة بعدحوطكان األٕوان  ،جواز بقائه على االئتمام

  

  .ك ذل إىلمنا وشارة من املاتنما تقدمت اإلك ،تبطل مجاعتهن أ ال

 لعدم ،ن للمأموم التنبيهك فات احملل مل يإذانه  أل}وعكان قبل الركمع بقاء حملها بأن {

  .دلة اجلماعة شاملة لهأ  ألن إطالق،ال االنفراد و،الفائدة

ان التفات املأموم ك وانت قراءةكو أ{ مام يتحملها اإل}ال قراءة وناًكن ركمل يوإن {

 } االيتمامى جواز بقائه علقوى فاأل،وعكما بعد الدخول يف الركها كبعد فوت حمل تدار

 ،ال يوجب بطالن اجلماعة نسياناًيء  بشمامتيان اإلإجمرد عدم  و،دلة اجلماعةأ طالقإل

ال دليل  و،ك صالته بذلال تبطلفإنه  ،ةحدا مثل زيادة سجدة و، زاد شيئاً نسياناًإذا كذلكو

  . صحة اجلماعةي يقتضاألصل  إىلضافة باإلطالقإل فا، بطالن اجلماعةىعل

 وعدم ،طالق يف اإلكأنه للشك }متامعادة بعد اإل أو اإل، االنفرادحوطان األكوإن {

جد وجهاً معتداً به لالحتياط أ بل ال ،ىن فيهما ما ال خيفك ل،االستصحاب بتغري املوضوع

  .ط ضعيفحتياأفهو 

 بقيت اجلماعة ،وعكمث جلس قبل الر ،اشتباها  للخامسةماملو قام اإل أنه مما تقدم يعلمو

 ،كذلكة حداو سجد سجدة وأع كروإن  ،ول اشتباهاً قام قبل التشهد األإذاذا ك و،حباهلا

  و أن مل يسجد املأموم سجدة أس بك انعإذاذا كو



٢٧٠

مور ل هذه األكفإن  ،ك غري ذل إىل،هو تشهد يف غري موضعأو مل يتشهد أ ،سجد ثالث

  .صل الصالةأ عن  فضالً،ال تبطل اجلماعة

  



٢٧١

 أو تاركا لشرط ًمن جهة كونه محدثا  بطالن صالتهمام تبین لإلإذا ـ ٣٦ـ مسألة 

ٕوان  ،كان بعد الفراغ ال یجب علیه إعالم المأمومینفإن  ،أو جزء ركن أو غیر ذلك

  .كان في األثناء فالظاهر وجوبه

  

 لشرط  بطالن صالته من جهة كونه حمدثاً أو تاركاًمام تبني لإلإذا ـ ٣٦سألة ـ م{

 كما هو }عالم املأمومنيإكان بعد الفراغ ال جيب عليه فإن  ،و غري ذلكأو جزء ركن أ

وكونه واجباً تعبديا مقطوع العدم، وللروايات السابقة، عالم، نه ال فائدة يف اإلاملشهور، وأل

 ، كما يف صحيحة زرارة هذا عنه موضوع،يعلمهمن أ نه ليس عليهإ: ففي مجلة منها

وهذا عنه موضوعهنإ كما يف صحيحة احلليب، و  على غري طهر أنه علمهمأوإن املشعر 

  . كما يف صحيحة حممد بن مسلم،عالمبعدم لزوم اإل

يه عل(مري املؤمنني أ  إىلعالم من الرواية املنسوبةوقد عرفت حال ما دل على اإل

  .)السالم

فرد أو متت صالته أنه ، ألمام فرغ املأموم قبل اإلإذا، فماماملراد فراغ املأموم ال اإل إن مث

  .يت ال الفرع اآل،قبله، فهو داخل يف هذا الفرع

اً إمجاععالم  جيب عليه اإل:)١( قال يف املستند}ثناء فالظاهر وجوبهكان يف األوإن {

عالم لوجوب اإل غري حمقق، ورمبا يستدل مجاع اإلنأبشكل عليه املستمسك أظاهراً، و

  :مورأب

  . املذكورمجاعاإل: ولاأل

                                                

  .٢٠ س٥٤٥ ص١ج: املستند) ١(



٢٧٢

  .ثرياً ماك ناًكبطال لزيادم راإل  إىلان تعريضاً لصالة املأمومنيكمل يعلم نه إن إ :الثاين

 مثل ،ان يف صالته خللك إن معاقب أنه  الظاهر يف،مام ضمان اإلى ما دل عل:الثالث

فإن ة ض صالة الفريماميضمن اإلأ :)عليه السالم( عبد اهللا يب قلت أل،ن وهبرواية معاوية ب

 م جنبا أو ييصلن أ إالّ ،يضمنيء ش أي ،ال يضمن : فقال؟يضمن أنه هؤالء يزعمون

  )١(. غري طهرىعل

  .)عليه السالم( الرضا ، عن عن ابن سهل،مثله ما رواه الفقيهو

ئمة األ :)سلم وآله و اهللا عليهىصل(قوله ك ،ماميدل عليه مطلقات ضمان اإل وبل

  .ضمناء

الضمان يف احلدثني فإن  ،)٢(هلف ضامن لصالة من خماماإلألن  :يرواية الساباطو

  .ان يف صالته خللك إذا مامولني ظاهر يف معاقبة اإلاأل

ما تقدم يف بعض ك ـ ثناء الصالةأث يف أحد إذا مام انصراف اإلى ما دل عل:الرابع

 تقدم يف إمامان من كما  :)عليه السالم(علي  عن ،مثل رواية الفقيه ـ ئل السابقةاملسا

 ى يف بطنه فيجعل ثوبه علىذأث حدثا أو رعف رعافاً أو أحدو أالصالة وهو جنب ناسياً 

  . احلديث،)٣(انهكليأخذ بيد رجل فليصل م ونفه مث لينصرفأ

  . البابكورة يف ذلك غريها من الروايات املذىلإ

  نه أ ب،مجاع اإلىورد علأو

                                                

  .١٣٣ اجلماعة ح يف فضل٢٥الباب  ٢٧٧ ص٣ ج:التهذيب) ١(

  .١١٤ ح يف اجلماعة٥٦الباب  ٢٦٤ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .١٠٢ ح يف اجلماعة٥٦الباب  ٢٦١ ص١ ج:الفقيه) ٣(



٢٧٣

شعار إنه أ الضمان بىعل و،لية لهكنه ال أتعريض ب أنه ىعل و،ىربك وىخمدوش صغر

خذ بيد  وجوب األىنه دل علأ بمام انصراف اإلى ما دل علىعل و،ليس نصاً فيه ومكباحل

  .عالمنه ال دخل له بوجوب اإلأ و.هو ليس بواجب ورجل

 ىعل و،ك يف ذلا ال وجه هلا بعد الظهور العرىفإ : مناقشة روايات الضمانىيرد علو

 بالقرينة ـ  غري ظاهرهاىن وجود مجلة يف الرواية حممولة علأ ب:مناقشة روايات االنصراف

  .ما قرر يف حملهك ،سقاط داللة سائر الظواهرإال يوجب ـ 

استدل له بصحيح زرارة وإن  ،م ال وجه لهك يف احلك املستمسن إشكالأ منه يعلمو

فإن  ،الثالثني واملتقدم يف املسألة الرابعة ،هو ال ينويها صالة و مع القومىالوارد فيمن صل

 ي ينبغار عليه الكنعالمه للمأمومني حباله مع اإلإعدم  وةمام فيه تقدمه لإلمامار اإلكعدم ان

يعضده  و،عالمالصريح يف عدم وجوب اإلك الصالة يهو ال ينو ويدخل يف الصالةن أ له

 تبني إذاشامل ملا فإنه  ،عالم لو تبني الفساد بعد الفراغ وجوب اإلي بعض نصوص نفإطالق

  .ى انته،)١(ثناء يف األماملإل

 بطل رسم املسجدأ إذا ف،هم من احملرمني األاألمر  إىلار دائماًكنيتوجه اإل أنه يرد عليهو

 لنصوص إطالقال و ،ار الثاينكنفي عن اإلكيفإنه  ،بطلت رسم املسجدأ يقال له مل ،آجرهو

  .عالم فراجعنفي وجوب اإل

ت عليه السيد كس و،ما صنعه املصنفكعالم م بوجوب اإلك احليينبغ أنه منه يظهرو

  .يما فعله السيد الربوجردك ال االحتياط ،غريه وابن العم

                                                

  .٣١٤ ص٧ ج:كاملستمس) ١(



٢٧٤

 أو ما ، غري طهرىهو عل و باجلماعةماميبدأ اإلن أ  جبوازأحدال يقول نه إ مث الظاهر

  .جامع لشرائط صحة الصالة أنه  بصورة اجلماعة مع املأمومني الذين يظنون يأيت بأن،شبهأ

  



٢٧٥

 مع كونه ، ولیس بمجتهدً یرى نفسه مجتهداإمامال یجوز االقتداء ب ـ ٣٧ـ مسألة 

 كانا مقصرین في إذا ،كذا ال یجوز االقتداء بمقلد لیس أهال للتقلید و،عامال برأیه

  حوط بل مطلقا على األ،ذلك

  

ونه كليس مبجتهد مع  و نفسه جمتهداًى يرإمامال جيوز االقتداء ب ـ ٣٧ ـ ألةمس{

 فال معذر له يف ، الواقع إىلال طريقاً و،رأيه يف املسائل ليس واقعاً ألن كذل و}عامال برأيه

احملرمات  و الواجبات إىلان اتباعه لرأيه بالنسبةك إذان هذا ك ل،ان خمالفاً للواقعك إن اتباعه

ن رأيه كمل ي و، سواء خالف أو وافق،ال تضر بالصالة اليت روهاتكامل وتحباتال املس

 ي اجتهادي رأكون هناكين أ ن اشتراطك بل مي،يوجب صحة الصالة الذي االحتياط

الواقعي م كن احلكال مل يإ و ـي الرأكان عامال بذلكلو مل يعمل برأيه نه إ حبيث ـ خمالف

  ـون الواقعكونه معذوراً يف اتباع رأيه ال يالزم ك وعدم ، يؤخذ بهمنجزاً يف حقه حىت

يصال إبعد  إالّ ال يعذب ولفكاهللا ال ي إن قد حتقق يف حمله و،منجزاً ـ إليهال طريق الذي 

  )١(.﴾ما كُنا معذِّبني حتى نبعثَ رسوالًو﴿ :قال تعاىل ،مكاحل

 يقلد غريه بال مربر ان جمتهداًكن  بأ}هال للتقليدأذا ال جيوز االقتداء مبقلد ليس كو{

 ماك ، ما تقدمكالوجه يف ذل و،ليس مبجتهد الذي  االجتهاديمقلداً ملدعكان  أو ،يشرع

  .ك املستثنيات هناىاملستثنيات هنا هن أ

ر له من كال فرق يف ما ذ إذ }حوط األى بل مطلقا عل،كانا مقصرين يف ذلك إذا{

  ن القاصر معذور يف أالفرق باحتمال  و،املقصر والوجه بني القاصر

                                                

  .١٥اآلية : سورة اإلسراء) ١(



٢٧٦

یأتي بكل ما هو محتمل الوجوب نه إ  علم صالته موافقة للواقع من حیثإذاإال 

 لكنه فرض بعید لكثرة ما ، ویترك كل ما هو محتمل المانعیة،من األجزاء والشرائط

 بجمیع أفعالها ًكان آتیإوان  ،یتعلق بالصالة من المقدمات والشرائط والكیفیات

 ویشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه من بطالن اجتهاده أو ،وأجزائها

  .تقلیده

  

 ،ماميعلم بقصور اإل الذي  بل يف املأموم،مامالم يف اإلكليس ال إذ ،عمله غري تام

ت السادة ك بينما س،قوى األىم علكاحلاملستمسك أنه لذا جعل ك و،املأموم ليس مبعذورو

  . املنتىلاجلمال ع و وابن العلميالربوجرد

ون املعذور فيما ال يضر بصحة الصالة كين أ  بني،الظاهر لزوم التفصيل يف املسألةو

ضر بصحة الصالة يفيما  و،غريه وال تعادصالته صحيحة حلديث  إذ ،فيجوز االقتداء به

  .صالته باطلة ألن ،فال جيوز االقتداء

ل ما هو حمتمل الوجوب من ك بيأيتنه إ صالته موافقة للواقع من حيثن أ  علمإذا الّإ{

نه فرض كل{ كليف فوق ذلكال ت إذ }ل ما هو حمتمل املانعيةك كيتر و،الشرائط وجزاءاأل

 فعاهلاأان آتياً جبميع كوإن  ،يفياتكال والشرائط وثرة ما يتعلق بالصالة من املقدماتكبعيد ل

 ،ان رأي املأموم اجتهاداًك إذااستثناء ما  و،استثناء ما تقدم استثنائه ي ينبغذاك و،}جزائهاأو

  .ون حينئذ صحيحة عند املأمومك تمامصالة اإل ألن ،مام لعمل اإلأو من يقلده املأموم مطابقاً

  . الصحيحى يصح االقتداء يف مفروض املنت محال لفعل املسلم عل:قلت إن }و{

   }و تقليدهأ الصحة مع ما علم منه من بطالن اجتهاده ىل محل فعله علكيش{ :قلت



٢٧٧

ن ك ل،ما حنن فيه معلوم عدم الصحة و،كمنا هو يف مورد الشإ الصحة ىذ احلمل علإ

لذا  و، الصحة مبجرد احتمال مطابقة الواقعىهم احلمل علءبنا ألن ، التأمل إىلاملسألة حمتاجة

مل وإن  ، الصحةىغريها عل وحتهمكنأ وعبادام وفعال املسلمني يف معامالمأحيملون 

 ، بل لو علموا بعدم املباالة،لو علموا بأم ال يقلدون و بل؟م الأقلدون م يأيعلموا هل 

  .ل عصركثري يف كما هو ك

 ،ىخرأان عدم جواز الصالة من جهة ك ،وجب عدم العدالةأان التقصري ك إذانعم 

  .الم املصنف فيهكليس و

  



٢٧٨

تقد  دخول الوقت والمأموم معً في الصالة معتقدامام دخل اإلإذا ـ ٣٨ـ مسألة 

 علم بالدخول في أثناء إذا نعم ،ال یجوز له االئتمام في الصالة عدمه أو شاك فیه

  . جاز له االئتمام بهمامصالة اإل

   نسیانا من غیر مراعاة للوقت أو عمل بظن غیر معتبرمامنعم لو دخل اإل

  

املأموم معتقد  و، يف الصالة معتقداً دخول الوقتمام دخل اإلإذا ـ ٣٨ ـ مسألة{

 }ال جيوز له االيتمام يف الصالة{و يف املوضوع أم ك الختالف يف احل} فيهكشا وأه عدم

هل جيوز له  و،حرازه الشرط يف الثاينإلعدم  و،ول عدم وجود شرط الصالة يف األىنه يرأل

نه  أل،ه يف دخول الوقتك الظاهر الصحة يف صورة شها،حنو واالقتداء به يف صالة القضاء

  مثل،مكذا يف صورة اختالفها يف احلك و،و تقليداأتالفهما اجتهاداً من صغريات مسألة اخ

  .رصقو غيبوبة الأون املغرب بذهاب احلمرة كهل يأنه 

 مامل صالة اإلكانت ك إذاما يف صورة علمه بعدم دخول الوقت مل يصح له االقتداء أ

جتهاد عدم قد تقدم يف مسألة اختالف اال و،نه يعلم بطالن صالته أل،خارجة عن الوقت

  .مامصحة االقتداء مع علم املأموم بطالن صالة اإل

 بعد دخول الوقت ال } جاز له االيتمام بهمام علم بالدخول يف أثناء صالة اإلإذانعم {

تصح صالة من يدخل عليه الوقت يف  إذ ،حنوه وما جيوز له االقتداء به يف القضاءك ،قبله

  .ثناء صالتهأ

   }و عمل بظن غري معتربأ ، من غري مراعاة للوقت نسيانامامنعم لو دخل اإل{



٢٧٩

 مام لبطالن صالة اإل،علم المأموم بالدخول في األثناءٕوان ال یجوز االئتمام به 

 إذا ألنه مختص بما ، وال ینفعه دخول الوقت في األثناء في هذه الصورة،ًحینئذ واقعا

  . بالظن المعتبرً أو ظاناًكان عالما

  

ثناء لبطالن صالة علم املأموم بالدخول يف األوإن  ،االيتمام بهجيوز  ال{بدون العذر 

 ال جيوز له االقتداء به ماملو علم املأموم بطالن صالة اإل أنه قد سبق و} حينئذ واقعاًماماإل

نفع دخول الوقت يف  ألن  أي}نه أل،ثناء يف هذه الصورةال ينفعه دخول الوقت يف األو{

 يف كالم يف ذلكقد تقدم تفصيل ال و}و ظاناً بالظن املعتربأاً ان عاملك إذاخمتص مبا {الصحة 

  .باب املواقيت فراجع

 ىن قلنا بصحة االعتماد يف املوضوعات علك ل، املأموم يف دخول الوقتكلو شنه إ مث

 ماماإلن أ  املأمومكلو ش و، معهييصلن أ  فيجوز له، يف االعتمادمام صالة اإلىفك ،الثقة

 محل فعله ،حنوه وو مع حجة شرعية من ظن معتربأ ،ري حجة شرعيةدخل يف الصالة من غ

  .جاز له االقتداء به و الصحيحىعل

  



٢٨٠
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  فصل 

 اجلماعةإماميف شرائط 

   البلوغ:يشترط فيه أمور

  

  فصل {

  }مام اجلماعةإيف شرائط 

ما يف الشرائع ك ،ظهر األى علي الشرع}البلوغ{ :ول األ}مورأيشترط فيه { أنه اعلم

 اخلالف ي نفىتاب الصوم من املنتهك بل عن ،ما يف مصباح الفقيهك بل املشهور ،شهراأل

ة املراهق إمامجازوا أ فقد ،ياجلعف ومصباح السيد واخلالف و خالفا ملا عن املبسوط،فيه

  .يالسبزوار ويردبيلميل األ و،يف املستند نقله عن احلدائق و،املميز العاقل

   :مورأ بكلذلما القائلون باملنع فقد استدلوا أ

  .صالة عدم انعقاد اجلماعة بغريهأ :ولاأل

  . خصوصاً بعد حديث رفع القلم،لفنيك امل إىلدلة اجلماعةأ انصراف :الثاين

  .ال حاجز له عن املعصية ذإ ،حراز العدالة فيهإ عدم :الثالث

  .ال تصح االقتداء يف النافلة و،صالته نافلة إن :الرابع
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 إن :)عليه السالم(بيه أ عن ،)عليه السالم( عن جعفر ،رسحاق بن عماإ خرب :اخلامس

أم فإن  ،ال يؤم وحيتلمن أ يؤذن الغالم قبلن أ ال بأس :ان يقولك )عليه السالم( علياً

  )١(.فسدت صالة من خلفه وجازت صالته

 يصح  فليس هلا حقيقة الصالة حىت، بل مترينية،صالة غري البالغ غري شرعية إن :السادس

  .ء ااالقتدا

دعاء ال وجه إل واتطالق اجلواز بعد وجود اإلاألصل إذ ،ىال خيف ل ماكيف الو

 وعدم ، بل ضرم عليها،مرهم بالصالةأ منه بأدلة حديث رفع القلم مستثىن و،االنصراف

 ال بأس األصلالنافلة الواجبة ب و، العدالة مناقشة يف املوضوع خارج عن البحثزارحإ

 ،اخلرب ضعيف غري معلوم االجنبار و،دم يف بعض املباحث السابقةما تقك ،باالقتداء ا

ون صالته غري ك و، االقتداء بهى علمجاع عن اخلالف اإليكان احملكن أ خصوصاً بعد

عليه فالقاعدة  و،ا شرعية مترينيةأ بل قد عرفت يف بعض املباحث السابقة ،شرعية غري حمقق

   :مورأيؤيده بل يدل عليه مجلة  و،كالتران االحتياط يف كوإن  ،صحة االقتداء به

ال  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،براهيمإ عن غياث بن ايفك ما رواه ال:ولاأل

   )٢(.يؤذنن أو يؤم القومن أ مل يبلغ احللم الذي بأس بالغالم

يؤم  وعتقه وجيوز صدقة الغالم :قالأنه ) عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،موثقة مساعةو

  )٣(.ان له عشر سننيك إذاالناس 

                                                

  .٧ ح صالة اجلماعةأبواب من ١٤الباب  ٣٩٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٦ حره الصالة خلفهكمن تباب  ،تاب الصالةك ٣٧٦ ص٣ ج:ايفكال) ٢(

  . ٧ ح يف نوادر الصالة٣٥٨ ص١ ج:الفقيه) ٣(



٢٨٣

  ،والعقل

  

 )عليه السالم(علي   عن،بيهأ عن ، عن جعفر،ما رواه التهذيب عن طلحة بن زيدو

  )١(.يؤمن أو مل حيتلم الذي يؤذن الغالمن أ ال بأس :قال

يدل عليه  و،اًإمام وهذا يؤيد حتقق اجلماعة به ،اجلماعة تتحقق به مأموماً إن :الثاين

علي  و)سلم وآله و اهللا عليهىصل( رسول اهللا يان يصلكول البعثة أن أ وايات الواردة يفالر

  .)عليه السالم( مث التحق ما جعفر ، خلفه)عليه السالم(

 الصيب: قال )عليه السالم(علياً  إن : قال)عليه السالم( عن جعفر ،يالبختر أيب روايةو

  )٢(.اعة ضبط الصف مجإذايف الصالة عن ميني الرجل 

غريها من كا أضربه عليها مما ظاهره  و بالصالةمر الصيبأ باألمر ى ما دل عل:الثالث

  .صلوات البالغني يف مجيع اخلصوصيات

أنه للتسامح يف ك و، يف النوافلة الصيبإمام جوزوا ىركالذ والدروس والقواعد إن مث

 وهذا ،ته ملثلهإمامم جواز غريه ومصباح الفقيه واملستند والدروسكاحد  وعن غري و،أدلته

م أ إذا ما  إىلسحاقإأدلة االشتراط ال تشمله النصراف خرب  إذ ،هكال احتياط يف تر وتام

  .البالغني

 مام لإلان مستخلفاًك إذاغري البالغ  إن ابن فهد من وفخر احملققني وايفكسما ما عن اإلأ

 ، السابقشكال ففيه اإلاألصل إمام أرادوا غريفإن  ،اًإمامون ك لعهد املسلمني يالويلكرب كاأل

  .المك فهو خارج عن موضوع الاألصل إمامرادوا أوإن 

   ات عليه مستفيضةمجاع بل اإل، وال خالفإشكال بال }العقل{ :الثاين }و{

                                                

  .١٦ ح من صالة اجلماعة٢٣الباب  ٤١٢ ص٥ ج:التهذيب) ١(

  .٢ ح صالة اجلماعةأبواب من ٢٣الباب  ٤١٢ ص٥ ج:الوسائل) ٢(
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ال  أنه ىلإ و،الصحة ضرورة وليفكالعقل شرط العبادة والتن أ  إىلضافةيدل عليه باإلو

  : مجلة من الروايات،مسلوب العدالة أنه ىلإ و، قصد القربة من انونىيتأت

املؤمنني  مريأ قال :قال ـ يف حديث ـ )عليه السالم(جعفر  أيب  عن،صحيحة زرارةك

 ،ولد الزنا واحملدود وانون وبرصاأل وم خلف اذومكأحدال يصلني  :)عليه السالم(

  )١(. ال يؤم املهاجرعرايباألو

 ىمخسة ال يؤمون الناس عل : قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن،بصري أيب صحيحةو

  )٢(.عرايباأل وولد الزنا وانون وبرصاأل و اذوم،ل حالك

  ال يؤم الناس احملدود:قالأنه ) عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،رواية عبد اهللا بن طلحةو

  )٣(.العبد وبرصاأل وانون وعرايباأل وغلفاأل وولد الزناو

ال  ومكم يف صالتكءال تقدموا سفها : قال)عليه السالم(علي   عن،ية الدعائمرواو

  )٤(.مك رب إىلمكفد ومفإم ك جنائزىعل

 اهللا عزوجل فال  إىلك شفيعكإمامإن  :)عليه السالم( قال )رض(ذر  أيب يف روايةو

   )٥(.ال فاسقاً و سفيهاًكجتعل شفيع

  .ما هو واضحك ريق أوىلة السفيه فانون بطإمام مل جيز إذاو

                                                

  .٦ ح صالة اجلماعةأبواب من ١٥الباب  ٤٠٠ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح٣٩٩ ص:املصدر) ٢(

  .١ حالة اجلماعة صأبواب من ١٣الباب  ٤٩١ ص١ ج:كاملستدر) ٣(

  .ةمام يف اإل١٥١ ص١ ج:الدعائم) ٤(

  .٢ ح صالة اجلماعةأبواب من ١١الباب  ٣٩٢ ص٥ ج:الوسائل) ٥(
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  ،واإلیمان

  

 ك بل نسب ذل،فاقتهإ يف حال يدوارانون األ مث ظاهر املشهور جواز الصالة خلف

   :استدل له بأمور و،كغريمها املنع من ذل ورة والنهايةكن عن التذك ل،حدا املشهور غري وإىل

  .بعد الدور ال يعلم حصول العدالة ألن ، العدالةكوكمشنه إ :ولاأل

  )١(.انون ميينإن  ي بل رو: قال يف املستند،ال يؤمن احتالمه حال اجلنوننه إ :الثاين

  .كما يف املستمسكته إمامصالة املنع عن أ :الثالث

  .ما تقدمك إليه شفيعاً و اهللا إىلون وفداًكين أ ال يناسبنه إ :الرابع

  .ان حصول اجلنون حال الصالةكمإ :اخلامس

  .ليه انون باحلمل الشائعيصدق عنه إ :السادس

 األصل و،األصلاالحتالم مرفوع ب و،التهاملفروض العلم بعد إذ ،ىل ما ال خيفكيف الو

 ،ان غري ضاركماإل و،ونه وفداً ممنوعك وونه غري مناسب الشفاعةك و،اتطالقمرفوع باإل

  .عباملساحمة فال يشمله دليل املن وجمازاً إالّ الصدق ممنوع و،ان احلدثكمإمثل 

 إن  فالالزم، عليه متواترمجاع بل اإل،ال خالف وإشكال بال }مياناإل{ : الثالث}و{

 ،)السالم وعليهم الصالة(الزهراء  وبعصمتهم مع الرسول و عشرة االثينإمام بون معترفاًكي

   :خباريدل عليه متواتر األ و،بل هو من ضروريات املذهب

   عن الصالة خلف املخالفني ،)عليه السالم(با جعفر أ سألت ،صحيح زرارةك

                                                

  .١٠ س٥٢٤ ص١ ج:املستند) ١(
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  )١(.مبرتلة اجلدر إالّ ىما هم عند :فقال

جتوز الصالة خلف من وقف أ :)عليه السالم( الثاين جعفر أيب  إىلاتبه الربقيكيف مو

  )٢(.هءال تصل ورا :جابأ ف؟ك وجدكبيأ ىعل

  )٣(.بأهل الوالية إالّ ىال يقتد : املأمون إىل)عليه السالم(تاب الرضا كيف و

 ي قد اختلفوا فأصلكمواليإن  :)عليه السالم( جعفر يبيف خرب ابن راشد قلت ألو

  )٤(.خلف من تثق بدينه الإال تصل  :)عليه السالم( فقال ؟خلفهم مجيعاً

ال تصل  :)عليه السالم( فقال ؟عرفأ خلف من ال يصلأ :يف صحيح يزيد بن محادو

  )٥(.خلف من تثق بدينه الّإ

   :يدل عليه مجلة من الروايات و،ظهرأحنوه فعدم جواز الصالة خلفه  وما الناصبأ

 كال تصل خلف من يشهد علي : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،مثل رواية احلليب

  )٦(.فركال خلف من شهدت عليه بال و،فركبال

الصالة  وحة الناصبك عن منا)عليه السالم(با جعفر أ سألت : قال،رواية الفضلو

  .ك غري ذل إىل)٧(.ال تصل خلفه وحهكال تنا :)عليه السالم( فقال ؟لفهخ

                                                

  .١ ح صالة اجلماعةأبواب من ١٠الباب  ٣٨٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح٣٨٩ ص:املصدر) ٢(

  .١١ ح٣٩٠ ص:املصدر) ٣(

  .٢ ح٣٨٨ ص:املصدر) ٤(

  .١ ح١٢الباب  ٣٩٥ ص:ملصدرا) ٥(

  .٧ ح١٠الباب  ٣٩٠ ص:املصدر) ٦(

  .١١ ح٥الباب  ٣٨٣ ص:املصدر) ٧(



٢٨٧

  ،والعدالة

  

 هذا ،ثالثني رواية و ست إىلاهاأف ،حاديث الشيعة روايات البابأقد مجع جامع و

 ،ة خلفهءمر املؤمت به بالقراأ ى ما دل علىلإ و، بطالن صالة املخالفى ما دل عل إىلضافةباإل

  . غريها إىل،ماماعتبار العدالة يف اإل ى ما دل علىلإو

  .وضح الضرورياتأ بل هو من ،خلفه يصلى ال أنه افر فواضحكما الأ

ن أ ماك ،ات عليه متواترةمجاع بل اإل،ال خالف وإشكال بال }العدالة{ : الرابع}و{

  العدالة فال حاجة يفتاب التقليد معىنكرنا يف كحيث ذ و،يضاًأ متواترة ك ذلىالروايات عل

 اشتراط االقتداء ىر مجلة من الروايات الدالة علكمنا نذإ و،الم فيهكعادة الإ  إىلاملقام

 قد كموالي إن :)عليه السالم(يب جعفر  قلت أل: قال،راشد بن ي رواية علىه و،بالعادل

الوثوق  و.مانتهأ وخلف من تثق بدينه الّإال تصل  : فقال؟اًع خلفهم مجييوا فأصلفاختل

ر كمانة من باب ذر األكذ و، العدالةيهو يساو الذي رة عن االطمينان بالتدينبالدين عبا

  .دهكتأ و صعوبتهىالعام فاخلاص للتنبيه عل

 خلف من ال يصلأ : قلت له: قال)عليه السالم(احلسن  أيب  عن،رواية يزيد بن محادو

  )١(.ف من تثق بدينه خلالّإال تصل  : قال؟عرفأ

غلف األ :لا ق)عليه السالم(علي  عن ،)عليهم السالم (بائه عن آ،ي علرواية زيد بنو

 ىال يصل و،ال تقبل له شهادة و،عظمهاأنه ضيع من السنة  أل،همأقرأان كوإن  ،ال يؤم القوم

  )٢(. نفسهى عل خوفاًكون ذلكين أ إالّ عليه

                                                

  .١ ح صالة اجلماعةأبواب من ١٢الباب  ٣٩٥ ص٥ج: الوسائل) ١(

  . ١ ح١٣الباب  ٣٩٦ ص:املصدر) ٢(



٢٨٨

 بل ،مجاعناية مل يرد ا احلقيقة لإلك ي فه. شدة النفرة منهى علةة الثانية حممولالفقرو

  .فركوم بالكل مسلم غري حمك ى الصالة علىالضرورة عل

ة ءسأل عن القرا أنه ،)عليهما السالم( عن جعفر بن حممد ،يالبصروخرب املرافقي و

  )١(.تهء قراكجيزيفإنه تثق به  و تتوالهإمامنت خلف ك إذا : فقال؟مامخلف اإل

عة من ك رمام اإلىقد صل واممفخرج اإل ي يصلانك سألته عن رجل : قال،خرب مساعةو

ليدخل  و،جيعلها تطوعاً وينصرف وىخرأعة ك فليصل راً عدالًإمامان كإن  : قال؟فريضته

عة ك رييصلو ،هو ماك صالته ى فلينب عل، عدلإمامن كمل يوإن  ، يف صالتهماممع اإل

حممداً  نأ شهدأ و، لهكاهللا وحده ال شري إالّ لهإال ن أ شهدأ :جيلس قدر ما يقول وىخرأ

  )٢(. واسعةةالتقيفإن  ما استطاع ى مث ليتم صالته معه عل،رسوله وعبده

عليه ( مري املؤمننيأناساً رووا عن أإن  : قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،رواية زرارةو

 مريأ إن  يا زرارة: فقال،عات بعد اجلمعة مل يفصل بينهن بتسليمكربع رأ ىصلأنه ) السالم

ربع أ ىفصلمري املؤمنني أ صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام ) السالمعليه(املؤمنني 

عات كربع رأبا احلسن صليت أ يا : جنبه إىل فقال له رجل،هن بتسليمنعات مل يفصل بيكر

  ربع أا إما أ : فقال،مل تفصل بينهن

                                                

  .١٥ ح٣١الباب  ٤٢٤ص :املصدر) ١(

  . ٢ ح صالة اجلماعةأبواب من ٥٦الباب  ٤٥٨ س٥ ج:الوسائل) ٢(



٢٨٩

  )١(. فو اهللا ما عقل ما قال له،تكس وعات مشبهاتكر

 جيتمعون كقوم من مواليال) عليه السالم( الثاين  جعفريب قلت أل:وعن السياري قال

 يؤمهم ليس بينه الذي انكإن  : فقال؟ م مجاعةيفتحضر الصالة فيقدم بعضهم فيصل

 جيتمعون فتحضر كقوماً من موالي إن :ىخرأقلت له مرة  و: قال.بني اهللا طلبة فليفعلو

انت قلوم كإن  :)عليه السالم( فقال ؟ ميهم فيصلأحديتقدم  والصالة فيؤذن بعضهم

  )٢(.هلهاة ألمامفدعوا اإل : قال؟كمن هلم مبعرفة ذل و: قال.ة فال بأسحدالها وك

ون بينهم غري موال هلم كال ين أ بالثانية و، العدالةوىلن املراد بالرواية األ أ الظاهر:قولأ

  .رخيرب السلطة فيوقعهم يف احملظون أ  منهى خيش حىت)عليهم السالم(

 رجل يقارف :)عليه السالم( قلت للرضا :بيه قالأ عن ،مساعيلإرواية سعد بن و

  )٣(.ال :)عليه السالم( قال ؟ خلفهيصلأ األمرالذنوب وهو عارف ذا 

خلف رجلني  الّإ أحدال تصل خلف و : قال)عليه السالم( عن العامل ،يخرب الرضوو

 ،شنيعته وقهئبوا وشره وسوطه وي سيفهآخر من تتق و،ورعه وبدينه ومها من تثق بهأحد

  )٤(.غري مؤمتن بهفإنه اقرأ فيها  ومقا وكأذن لنفس و،املداراة و سبيل التقيةىفصل خلفه عل

  ن أ مكسرإن  :)سلم وآله و اهللا عليهىصل( قال رسول اهللا ،رواية الصدوقو

                                                

  .٦ ح٣٧٤ ص٣ ج:ايفكال) ١(

  .٧٩ ح١٠٧ ص٨٥ ج: والبحار،٤٦٨ ص:السرائر) ٢(

  .١٠ ح صالة اجلماعةأبواب من ١١الباب  ٣٩٣ ص٥ ج:الوسائل) ٣(

  .١٤ س١٤ ص:فقه الرضا) ٤(



٢٩٠

  )١(.مكم فقدموا خياركوا صالتكتز

 اهللا عزوجل فال جتعل  إىلك شفيعكإمامإن  :ال ق)رض(ذر  أيب  عن،ما رواه الفقيهو

  )٢(.ال فاسقاً و سفيهاًكشفيع

 فولد ،يؤموا الناسن أ ي ينبغفأما الذين ال :)عليه السالم(علي   عن،صبغرواية األو

رجع من بعد  أنه ب ذنباًك يرتعرايباألفإن  . احلديث)٣(عرابياً بعد اهلجرةأ واملرتد والزنا

  .هجرته

ال تصل خلف من يبتغي  : قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،الء ابن سيابةرواية العو

  )٤(.ال تقبل شهادته و،جرالصالة األ ونذا األىعل

  .ماميف روايات صالة اجلمعة اشتراط العدالة يف اإلو

 نا حننكلو  و،و داللةأما سنداً إ ،غلب الروايات قابلة للخدشةأن أ ىن ال خيفكل

الفجور  وسقف وعدم ال،ثر من اشتراط عدم االحنراف يف العقيدةكأنها خبار مل نفهم ماألو

يوجب القول الذي ن أ إالّ ،اسق عند الفقهاءف الى املصطلح عل ال املعىن،مبعنامها املتبادر منها

ثري من كما ادعاه ك ،يةإمجاعاملسألة  إن تبعاً لغريهاهلمداين ره الفقيه كباعتبارها هو ما ذ

 : قال،هاد تعد لديهم من ضروريات الفقك وجه ىرسال املسلمات علإرسلوه أ وصحاباأل

  ثبات هو عمدة املستند إلهذا و

                                                

  .١١ ح يف اجلماعة٥٦الباب  ٢٤٧ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .١٣ ح:املصدر) ٢(

  .٢٩ ح باب الستة٣٣٠ ص:اخلصال) ٣(

  .١١ ح باب ما يرد من الشهود٣٩٦ ص٧ ج:اىفكال) ٤(



٢٩١

  ء،ال یكون ابن زنان أو

  

 ، اجلماعةإمامحنومها يف  ومكاحلا ونعتربه يف الشاهد الذي اعتبار وصف العدالة باملعىن

  .ىانته )١(

  

يدل  و،لمامكه يف ؤتر ادعا املتوامجاع باإل}ون ابن زناءكن ال يأ{ : اخلامس}و{

  . بصري املتقدمتنييبأ و مثل صحيحة زرارة:ثريةكعليه أيضاً النصوص ال

 مخسة ال يؤمون الناس : قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،صحيحة حممد بن مسلمو

  يهاجر حىتعرايباأل وولد الزنا واذوم وبرص األ:ال يصلون م صالة فريضة يف مجاعةو

  )٢(.احملدودو

 : يقول)عليه السالم(مري املؤمنني أ مسعت : قال)عليه السالم(علي   عن،صبغأخرب و

املرتد ويؤم الناس ولد الزنان أ يستة ال ينبغ٣(. اخل(  

 ال يؤم الناس احملدود :قالأنه ) عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،خرب عبد اهللا بن طلحةو

  )٤(.العبد وبرصاأل وانون وعرايباأل وغلفاأل وولد الزناو

 ال جتوز له شهادةن أ لولد الزنا يينبغ : قال)عليه السالم( عن الصادق ،خرب احلليبو

  )٥(.اخلرتير ولبكقد محل فيها ال و مل حيمله نوح يف السفينة،ال يؤم الناسو

   غريها من الروايات الواردة يف باب عدم قبول شهادة ولد الزنا من قوهلم ىلإ

                                                

  .١٥ س٦٦٧ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ١(

  .٣ ح صالة اجلماعةأبواب من ١٥الباب  ٣٩٩ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  . ٦ ح١٤الباب  ٣٩٧ ص:املصدر) ٣(

  .١ ح من صالة اجلماعة١٣الباب  ٤٩١ ص١ ج:كاملستدر) ٤(

  .٥ ح:املصدر) ٥(



٢٩٢

  .ك ذل أو ما مبعىن،ال يؤم الناس وال جتوز شهادته :)المعليهم الس(

ولد الزنا ال ذنب له  و،اتءفاك حسب الحكامسالم جعل األرمبا يقال بأن اإلنه إ مث

   ؟ة الناسإماممن  ومه من الشهادةيف حرك ف،بويهأذنب فإنه 

 خطري يف مرأجل التشديد يف سائر قوانني العقالء قد حيتاط ألكسالم اإل إن :اجلوابو

سراء إمن  و،ان جرمية هادمة لالجتماع البد من حترميهكالزنا ملا فإن  ،ل جوانبهكمالحظة 

  إىلةمامعدم قبول الشهادة وعدم صحة اإل و من عدم التوارثاألمرطراف أل ك  إىلمكاحل

 ىهم يقدم علاأل و،ك ذليمهية تعظيم الزنا تقتضأن أ إالّ ،ولد الزنا ال ذنب لهفإن  ،كغري ذل

برياء وجب  دماء األك سفىلو توقف رفع السلطة الظاملة عل أنه ىتر الأ ،املهم عند العقالء

 فار باملسلمني أو بالنساءكلو تترس ال أنه عقالً ولذا قرر شرعاً و،ن هلم ذنبكمل يوإن  ،كذل

  .همطفال الذين ال ذنب هلم جاز قتلهم مالحظة لألاألو

بني تعبريهم  و، ولد زنامامون اإلكن ال يأفقهاء بال فرق بني تعبري النه أ مث الظاهر

 كوك فال تظهر الفائدة يف املش،شرعاً هو طهارة املولد و عقالًاألصل ألن ،بطهارة املولد

ن أ  إىلاحكم بالنكحي أنه احكقوم نلكل  :)عليه السالم(ظاهر قوله فإن  ،ونه ولد زناك

 ،بوين مسلماً األأحدان ك إذا املسلم صالة الصحة يف عملأ  إىلضافة باإل.يثبت اخلالف

إن  أنه ماك ، السابقةية لظاهر النواهمامولد زنا مل جيز له اإل أنه لو علم بنفسه أنه الظاهرو

  .كمل يعلموا بذلوإن  ،تتقدم للصالة جلماعة الرجالن أ انت امرأة ال جيوز هلاك

  ا يستفاد من  مل،ونه ولد زناك بوماًكفر ليس حمكلو لدار ال واللقيط إن مث



٢٩٣

  .كلغري ذل و،)١( احكل قوم نكل :)سلم وآله و اهللا عليهىصل(قوله 

تاب كروه يف كما ذك ، ولد الزنا بال شبهةأحكامما ولد الشبهة فليس هو داخال يف أ

  إىلشرناأما ك ، الزناأحكام سالمه جيبإ إن لو أسلم ولد الزنا فالظاهر و،اح وغريهكالن

 بضميمة عمل ،سالم جيب ما قبلهاإلحاديث أاملستفاد من فإن  ،تاب التقليدك يف كذل

ل كنسان فقطع سالم مثل والدة جديدة لإلاإل إن ،)سلم وآله و اهللا عليهىصل(الرسول 

لسن ال بأس من تناله األن أ مما تقدم يعلم و،مجاعاإل وما ثبت بالنص إالّ ه السابقةأحكام

  .تهإمامب

 فهل املراد ولد ، عدم محل نوح له يف السفينةما معىن أنه ليبرمبا يقال يف رواية احلنه إ مث

و املراد ولد الزنا أ ،املؤمن إالّ مل حيمل فيها أنه ر لوضوحك ليس مما يذكذل و؟افركالزنا ال

   ؟يف مل حيملهكجيب محله ف أنه من املعلوم و،املؤمن

فإن  ،انونك مذنباًن كمل ي الذي افركيراد ولد الزنا الن أ من احملتمل إن :اجلوابو

القوانني يف ن أ ىتر أال ،م العام عليهمك عقالئهم يف انطباق احلأحكاممة أل ك جمانني أحكام

  إىلجانب ملحق م يف املزاياجمنون األ و،غريها وهل البلد ملحق م يف املزاياأية جمنون ناملد

رادة نوح إ مانع من أي و،منون املراد عدم محل ولد الزنا املؤكين أ من احملتمل و،كغري ذل

جر أون كي و،رض بطهارة عن لوث الزنادأ احلياة يف األيبن أ بأمر اهللا تعاىل )عليه السالم(

   ىجر الغرقأ ي يعطاهللا تعاىلن أ ماك ، اهللا سبحانهىوالد الزنا علأالغريق من 

                                                

  .٢٧٥ حاسبك من امل٩٣الباب  ٣٨٧ ص٦ ج:التهذيب) ١(



٢٩٤

   كان المأمومون أو بعضهم رجاالإذاوالذكورة 

  

 مثل قاعدة  ـاملهم وهمقاعدة األفإن  ،املهم وهماأل لقاعدة ،حنوهم من املؤمننيو

ما يف قتل املسلمني املتترس ك ،شرعية واً عقالئيةأحكامبان بتسـ االحتياط لدرء املفاسد 

ما ك و،ملشركنيا وفاركزحة الإرادة إالبد منه عند  الذي برياءاأل وطفالقتل األ و،فاركم ال

قاعدة االحتياط العقالئية فإن  ،خر ليس بعدوآلان أ مها عدو معأحديف التجنب عن نفرين 

 كذلك و، احتياطاً يف االجتناب عن العدويء،بر أنه معيء  الربىبقاء الشبهة علإأوجبت 

طمعة احتياطا  األك من بني تلحداطعمة عند خوف الوباء من جهة تلوث طعام وتالف األإ

  .ك غري ذل إىل، مسموممة فيها طعاطعمأ يف االحتياط عن كذلك و،عن الطعام املوبوء

املهم  وهمفراد قاعدة األأرناه فرد من كذ الذي يف احلقيقة قاعدة االحتياط باملعىنو

 يان يلقكوإن  ،ناه خوف اخلروج عن مقصد الشرحكالم تفصيل طويل تركهلذا ال و،يضاًأ

 يءيف باد  خالف املوازينىا علأك و،تظهر اليت التكثرية من املشك موارد ىالضوء عل

   .يالرأ

ال  وإشكال بال }ان املأمومون أو بعضهم رجاالك إذاورة كالذ{ : السادس}و{

ن ادعاه نقله عن  أ ففي املستند بعد،لمام متواترةك عليه يف مجاع اإلى بل دعو،خالف

 ييدل عليه مبا رو و،غريها وىركالذ والروض وىاملنته وشرحه واملفاتيح ورةكالتذ واملعترب

   آله و اهللا عليهىصل(النيب  عن )١(ىتب الفتاوكيف 

                                                

  .٣٣٦ ص١٣ ج:اجلواهرك) ١(



٢٩٥

  .ال تؤم امرأة رجال :قال أنه )سلمو

 )١(.خرهن اهللاأخروهن من حيث أ :قال أنه يضاأ )سلم وآله و اهللا عليهىصل(عنه و

ا مرتبطة بباب أ ىر الفقهاء هلا يف هذا الباب دليل علكذن أ إالّ ةانت مطلقكوإن  افإ

  .اجلماعة

ال تؤم  و،ال تؤم املرأة الرجال : قال)عليه السالم(علي  عن  مرسالً،وعن الدعائم

   )٢(.ال املسافر املقيمني و،لمنيكخرس املتال األ و، الرجالىاخلنث

  بالنساءيتصل وال تؤم املرأة الرجال :)عليه السالم( قال ،عن موضع آخر من الدعائمو

  )٣(.يصلني بصالا وال تتقدمهن تقوم وسطاً منهنو

  .ا جمبورة بالعملأ إالّ انت ضعيفة السندكوإن   الرواياتهذهو

ن أولني ب فما يف احلدائق من اخلدشة يف االستدالل باخلربين األ:قال يف مصباح الفقيه

 ، ضعيف الشتهارمها بني اخلاصة،خبارناأقف عليهما يف أ مل إذ ،ما ليس من طريقناأالظاهر 

 خصوصاً يف مثل ،اف يف جواز التعويل عليهماكية تبهم االستداللكاعتمادهم عليهما يف و

  .ى انته،)٤(أحدمل ينقل اخلالف فيه من  الذي هذا الفرع

                                                

  .١املصلي حان ك من م٥الباب  ٢٢٢ ص١ ج:كاملستدر) ١(

  .  يف ذكر اإلمامة١٥١ ص١ج: الدعائم) ٢(

  .٢٥٢ ص:املصدر) ٣(

  .٢٠ س٦٧٩ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ٤(



٢٩٦

 ىخبار الدالة علاأل و تأخر املرأة عن الرجل يف اجلماعةىخبار الدالة عليؤيد املنع األو

 ىاملنته وعتربرة واملكالتذ و بل عن اخلالف، املشهورىا جائزة علفإة املرأة للنساء إمامجواز 

 ، املنعكاملدار واملختلف واجلعفي وابن اجلنيد و عن السيديكان احملكوإن  ، عليهمجاعاإل

  .عهم يف الفريضةنمن أ الظاهر من املستندو

ما ك مجاع بل باإل،جده فيهأ ال خالف )١( :ما يف النافلة اجلائز فيها اجلماعة فقد قالأ

   .يضاأفقيه وغريه نقله مصباح ال الذي هذا هو و،عن مجاعة

ة الرجال هلا إمام ىا تدل علأما ك ، املشهور متواتر الرواياتىان فيدل علكيف كو

عليه ( سألت أبا عبد اهللا : قال،ة املرأة ملثلها موثقة مساعةإمام ى فمن الروايات الدالة عل،يضاًأ

  )٢(.ال بأس به :)عليه السالم( قال ؟ساءن عن املرأة تؤم ال)السالم

سأله عن املرأة أنه ) عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،صحابناأ عن بعض ،ريكثقة ابن بموو

  )٣(.ال تتقدمهن و بينهن تقوم وسطاً،نعم : قال؟تؤم النساء

 اجلنائز ى النساء علييف تصلك ،)عليه السالم(بو عبد اهللا أ سئل : قال،خرب الصيقلو

 ففي : قيلال تتقدمهن امرأة وحداصف ون مجيعاً يف يقم : قال؟ن معهن رجلك مل يإذا

  )٤(نعم :)عليه السالم( قال ؟يؤم بعضهن بعضاًأتوبة كصالة امل

                                                

  .٦ س٥٢٦ ص١ ج:املستند) ١(

  . ١١ ح صالة اجلماعةأبواب من ٢٠الباب  ٤٠٨ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .١٠ ح:املصدر) ٣(

  .٢٦ ح يف الصالة امليت٢٥الباب  ١٠٣ ص١ ج:الفقيه) ٤(



٢٩٧

رأة  سألته عن امل: قال)عليه السالم( عن أخيه ،)عليهما السالم( بن جعفر يصحيح علو

  )١(.قدر ما تسمع : قال؟تؤم النساء ما حد رفع صوا بالقراءة

سألته عن النساء هل عليهن  و:زاد و،سناد مثله يف قرب اإل)المعليه الس(روايته عنه و

ون امرأة تؤم النساء كتن أ إالّ ،ال :)عليه السالم( قال ؟النافلة وةضاجلهر بالقراءة يف الفري

  )٢(.اءفتجهر بقدر ما تسمع قرا

 حد ا سألته عن املرأة م: قال)عليه السالم( ياحلسن املاض أيب  عن،نييقطعلي بن  خربو

  )٣(.بقدر ما تسمع :)عليه السالم( فقال ؟بريكالت وةءرفع صوا بالقرا

 هل دارهاأتؤم ن أ م ورقةأمر أ )سلم وآله و اهللا عليهىصل(النيب ن أ  منيما روو

  .جعل هلا مؤذناو

  .إشكال املطلقات الشاملة للمرأة بال  إىلضافةهذا باإل

   :ل جبملة من الرواياتريضة فقد استدفتها يف الإمامما املانع عن أ

 ؟ عن املرأة هل تؤم النساء،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،صحيحة هشام بن ساملك

  )٤(.ن تقوم وسطهنكل وال تتقدمهن و،توبة فالكأما يف امل و،تؤمهن يف النافلة :قال

  عليه ( فقال ؟ سألت عن املرأة تؤم النساء: قال،صحيحة سليمان بن خالدو

                                                

  .٧ ح صالة اجلماعةأبواب من ٢٠الباب  ٤٠٧ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح١٠٠ ص:سنادقرب اإل) ٢(

  .١ ح من القراءة يف الصالة٣١الباب  ٧٧٢ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

  .١ ح من صالة اجلماعة٢٠الباب  ٤٠٦ ص٥ ج:الوسائل) ٤(



٢٩٨

ن تقوم كل وال تتقدمهن و،توبة فالكما املأ ف،متهن يف النافلةأن مجيعاً ك إذا :)السالم

  )١(.وسطاً منهن

 ال : قال؟ املرأة تؤم النساء: قلت له: قال)عليه السالم(جعفر  أيب صحيحة زرارة عنو

  )٢(.ربنكي وربك تقوم وسطهن معهن يف الصف فت، منها أوىلأحدن كذا مل يإ امليت ىعلإالّ 

تقوم  وتؤم املرأة النساء يف الصالة : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ية احلليبرواو

  )٣(.توبةكال تؤمهن يف امل ومشاهلا تؤمهن يف النافلة ويقمن عن ميينها و منهنوسطاً

 غري بعيد كذل و،راهةك الى محل الروايات الناهية عل:نيتقرب وجوه اجلمع بني الطائفأو

 عمل رسول اهللا ك ذلال ينايف و، الستر املطلوب من املرأةاجلماعة تنايفن أ  لوضوح،يف نفسه

 راهةكاملالحظات اخلارجية قد تسقط اعتبارات ال إذ ،)سلم وآله و اهللا عليهىصل(

  .شكالرها الفقهاء ال ختلو من اإلكخر ذأ وجوه كهنا و،ما هو واضحكاالستحباب و

ال  وما نادرتانإ :خالد قال و سليمانيتر روايكبعد ذ أنه  ما عن املعترب من:ولاأل

  ما ك ،قد عمل ما بعض و،ندرة فيهماال  نهإ :فيه و،)٤(امعمل عليه

                                                

  .١٢ يف صالة اجلماعة ح٢٠ الباب ٤٠٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح٤٠٦ ص:املصدر) ٢(

  .٩ ح٤٠٨ ص:املصدر) ٣(

  .٢١ س٢٤١ ص:املعترب) ٤(



٢٩٩

  .غريه وكره املداركذ

 : قال، اجلماعةأحكام من مل تعرف ىخبار الناهية عل من محل األى ما عن املنته:الثاين

 فال تؤم غريها ،واجباا منهنو  من مل تعرف فرائض الصالة إىل راجعاًكون ذلكين أ حيتمل

هذا االحتمال خالف  إن :فيه و،)١(غلبية الوصف فيهنر ألكخصصهن بالذ و،يف الواجب

  .هي مفقودة يف املقام وبقرينة إالّ إليهالظاهر ال يصار 

 ىتوبة يف الروايات علكامل و النافلةيره احلدائق من ما حاصله محل وصفك ما ذ:الثالث

ة إمامتوبة جواز كامل وون مفاد الروايات املفصلة بني النافلةك في،عةصفني للجما ووماك

جتب فيها  اليت عدم جوازها يف الصالة و،اليوميةكتستحب فيها اجلماعة  اليت املرأة يف الصالة

  .للغايةهذا احلمل بعيد  إن :فيه و،اجلمعةكاجلماعة 

 ،الطائفة الثانية باملطلقاتبأنه ال جمال ملعارضة  ،ابتداًء كره املستمسك ما ذ:الرابع

لو مبعونة القرائن  وبني الطائفتني تعارض عريف إن :فيه و، املقيدىلوجوب محل املطلق عل

 ،غريها ورقة وم املؤذن أل)سلم ولهآ و اهللا عليهىصل( مثل جعل الرسول ،اخلارجية والداخلية

  )٢(.ان يف اليوميةك أنه كالظاهر من ذلفإن 

   )٣(ره مصباح الفقيهكما ذ و،ه املشهور هو املتعني بفىتأ يان فالذكيف كو

                                                

  .١٨ س٣٦٨ ص١ ج:ىاملنته) ١(

  .٣٢٢ ص٧ ج:كاملستمس) ٢(

  .٦٨٠ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ٣(



٣٠٠

  ،ال یكون قاعدا للقائمینن أو

  

 أحوط ـ  منهاوىلأ أحدن ك مل يإذايف صالة اجلنازة  إالّ كالتر و،أقوىاجلواز ن أ من

  الفقهاء قدمياىفتو و،ور بعد وجود اجلمع العريفكال وجه لالحتياط املذ إذ ،حمل تأمل

  .حديثاو

اً إمجاع )١( بل يف املستند، املشهورى عل}ون قاعداً للقائمنيكن ال يأ{ : السابع}و{

ن الوسائل ك ل،صريح احلدائق وىظاهر املنته ورةكالتذ والسرائر وياً عن اخلالفكحم وحمققاً

يف  و،حاديث الشيعة التوقف يف املسألةأ يف جامع يظاهر السيد الربوجرد و،راهةكظاهره ال

  )٢(.راهةكوسائل وعن غريه الظاهر ال و: قالكاملستمس

إن  :)عليه السالم(بو جعفر أ قال ،ان فقد استدل املشهور برواية الفقيهكيف كو

 ال : فلما فرغ قال،صحابه يف مرضه جالساًأ بى صل)سلم ولهآ و اهللا عليهىصل(رسول اهللا 

  )٣(. جالساًيم بعدكأحديؤمن 

  )٤(.العامة و عند اخلاصةيمرونه إ :قال يف اجلواهر

ال  :)عليه السالم(املؤمنني  مريأ قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،وينكوعن الس

  )٥(.ال صاحب التيمم املتوضئني و،صحاءال صاحب الفاجل األ و،يؤمن املقيد املطلقني

                                                

  .٥٢٦ س١ ج:املستند) ١(

  .٣٢٣ ص٧ ج:كاملستمس) ٢(

  .٢٩ ح يف اجلماعة٥٦اب الب ٢٤٩ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .٣٢٧ ص١٣ ج:اجلواهر) ٤(

  .١ ح من صالة اجلماعة٢٢الباب  ٤١١ ص٥ ج:الوسائل) ٥(



٣٠١

  ،مضطجعا للقاعدین وال

  

  )١(.ال يؤمن املقيد املطلقني :)عليه السالم(علي   عن،عن الشعيبو

 وقع )سلم ولهآ و اهللا عليهىصل(ان النيب ك :)عليه السالم( قال الصادق ،يهعن الفقو

  )٢(.براهيمإم أ يف غرفة  م جالساًىمين فصلعن فرس فشج شقه األ

  اهللا عليهىصل(النيب  بالناس يف مرض ييصلن أ ر أرادكبابأ إن :عن حذيفة يف حديثو

ـ  املسجد  إىل خرجك ذل)سلم ولهآ و عليه اهللاىصل(النيب  فلما مسع ،ذنهإ بغري )سلم ولهآو

 )٣(،هو جالس و)سلم ولهآ ويهل اهللا عىصل( الناس خلف رسول اهللا ى فصلـ: قال إن ىلإ

  .اخلرب

عليه (خرب الباقر  إذ ،سوة من باب األطالق ما لإلكن التمسكال مين اخرياألن ااخلربو

ال  اليت اتمجاعا عرفت من اإل بعد م خصوصاً، يصلح قرينة لسقوطهما عن الداللة)السالم

  .يضرها خمالفة مثل صاحب الوسائل

ما كالفقيه حجة  إذ ،خبار ممنوعصل اجلواز بعد تضعيف األأراهة بك القائل بالكمتسو

  .حديثاً وخبار جمبور بالعمل قدمياًضعف األ و،رراًكرناه مكذ

رنا ك فقد ذ،املستثىنليس ما حنن فيه من  و،ما خرج إالّ صالة االشتراطأما منع اجلواز بأ

دلة أات إطالق فيه بعد مشول كل جزء أو شرط شكة عن ء الربااألصل إذ ،غري تام أنه رراًكم

  .اجلماعة له

   عن الشيخ يك فاحمل،كقد اختلفوا يف ذل و} للقاعدينال مضطجعاًو{

                                                

  .٣ ح:املصدر) ١(

  .٣٠ ح يف اجلماعة٥٦الباب  ٢٥٠ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .٦٥ ج٩٦ ص٨٥ ج:البحار) ٣(



٣٠٢

تبعه  و،ظاهره املنع إن  حيث،يضاحتبعه بعض خالفاً لإل و، موضع النصىاالقتصار عل

نه إ يقالن أ يينبغ الذي نك ل،الم حول املستندكالاهلمداين طال الفقيه أقد  و،ىيخ املرتضالش

 ،اًمك حمطالقان اإلكمل يستند وإن  ،استفيد املناط من الروايات السابقة لزم القول باملنع

  .ول األحوطان األكوإن  ،قرب الثايناألو

 أو غري املطمئن ،ملستقر للمستقرا غريأو  ،ة غري املستقل يف الوقوف للمستقلإماماما 

أضعف االحتياط فيها فإن  ،كشبه ذلأ أو ما ، للمضطجعياملستلقكنزل و األأ ،للمطمئن

  .اإليهضعفية املناط بالنسبة أل

 ، عليهمجاع بعضهم اإلى بل ادع،ال خالف يف اجلملة و، فيهإشكالس فال كأما الع

القول  و،مال املتابعة آت بامليسور منهاك عن املأموم العاجزفإن  دليل امليسور،  إىلضافةباإل

  .دلتهأ طالقباختصاص دليل امليسور بالواجبات يف غري حمله إل

 : قال) السالممعليه(علي   عن،بيهأ عن ، عن جعفر،ىالبختر أيب  خرب إىلضافةهذا باإل

مجاعةياملريض القاعد عن ميني املصل .)١(  

عليه ( عبد اهللا يب حيث قال أل،املتيمم للمتطهرة إمامالعلة يف صحيح مجيل الوارد يف و

 يتوضأ بعضهمأ ،فيه للغسلكليس معه ماء ي وصابته جنابة يف السفرأ م قوإمام :)السالم

عزوجل قد جعل اهللا فإن  ، مييصل ون يتيممكل و،ال :)عليه السالم( قال ؟ مييصلو

  )٢(  .ما جعل املاء طهوراًكالتراب طهوراً 

  ن أ ة املتيمم يظهرإمامخبار الواردة يف باب سائر األ واخلربمن هذا  وبل

                                                

  . ٣ ح صالة اجلماعةأبواب من ٢٥الباب  ٤١٥ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح١٧لباب ا ٤٠١ ص:املصدر) ٢(



٣٠٣

وال من ال یحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه 

  أو نحو ذلك

  

 ، بالتحرميىراهة لو ال قوة الفتوك الىة القاعد حممولة علإمامخبار الناهية عن  األكتل

ة مجلة إمامفيها املنع عن  و بل،ة القاعد يف املنعإمامتيمم بة املإمامرداف إيف مجلة منها ألن 

  .تهمإمامراهة كخر من الذين قالوا بأ

  )٢(.ال يؤم املقيد املطلقني و)١( يف الربيةىعمال يؤم األ :املتقدمة ففي رواية الشعيب

 ،صحاءال يؤم صاحب العلة األ :قال )عليه السالم(مري املؤمنني أ عن )٣(يف رواية املقنعو

 ، يف الصحراءىعمال يؤم األ و،ال صاحب التيمم املتوضني و،ال يؤم صاحب القيد املطلقنيو

  غريمها من الروايات املوجودة يف بايب إىل،هلهأ إالّ ال يؤم العبد و، القبلة إىليوجهن أإالّ 

  .حاديث الشيعةأجامع  وكاملستدر و فراجع الوسائل، العاهةية ذوإمام وة املتيممإمام

خراج احلرف من خمرجه إمن ال حيسن القراءة بعدم {ون من ك ي}ال{ن أ : الثامن}و{

 مجاع اإلى بل عن مجاعة دعو،ما هو املشهورك }كبداله بآخر أو حذفه أو حنو ذلإو أ

  .روهاك مك فجعل ذل، عن الوسيلةىك للمح خالفاً،عليه

  :مورأاستدل للمشهور ب

                                                

  . ٢ ح٢١الباب  ٤٠٩ ص:املصدر) ١(

  .٣ ح٢٢الباب  ٤١١ ص:املصدر) ٢(

  . اجلوامع الفقهية،٩ ص:املقنع) ٣(



٣٠٤

  .المهمك يف ى املدعمجاع اإل:االول

  )١(.ان قارياًك إذا كيؤم اململون أ ال بأس :يالبختر أيب  مفهوم خرب:لثاينا

هو قائم  الذي  ـاملأموم القراءة الصحيحة بنفسه أو بضامنهمن طلوب امل إن :الثالث

بفاحتة  إالّ ال صالة :)عليه السالم( فقدها دخل يف قوله إذاف ـ ماماإل أي :مقامه

  )٢(.تابكال

  .فايةكم الصالة عدأ :الرابع

ما يظهر من ك بل ظاهر االستناد ، حمتمل االستنادمجاعاإل إذ ،ىل ما ال خيفكيف الو

 ،القراءة واجبة مع القدرة ألن )٣( ـمجاعبعد دعواه اإل ـ :رة قالكالم العالمة يف التذك

بفاحتة  إالّ ال صالة :)عليه السالم(قال  و، ختلو الصالة عن القراءةيممع االيتمام باألو

 آخر  إىلمع عجزه ال يتحقق التحمل و، يتحمل القراءة عن املأموممامن اإلأل و،تابكال

سبب  و،صالأظاهره من ال حيسن القراءة  إذ ،املفهوم ال يشمل املقام و،)رمحه اهللا(المه ك

 ىونوا قادرين علكهم ال حيسنون لغة العرب فلم يكول استمالأم غالباً يف أ كر اململوكذ

الصالة فيها فاحتة  و، الالحسني ال القاريمة األإمام فهو يف صدد املنع عن ،الصأالقراءة 

  .تابكبفاحتة ال إالّ ال صالة :)عليه السالم(تاب فال يشملها قوله كال

  يؤيد صحة  و، عدم االشتراط ال االشتغالييقتض أنه  فقد عرفتاألصلما أ

                                                

  .٥ ح صالة اجلماعةأبواب من ١٦الباب  ٤٠١ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح من القراءة يف الصالة١الباب  ٢٧٤ ص١ ج:كاملستدر) ٢(

  .٤ س١٧٨ ص١ ج:رةكالتذ) ٣(



٣٠٥

  . ذلككان لعدم استطاعته غريوإن  ،عرابحىت اللحن يف اإل

  

ان كن أ  خصوصاً بعد،هذا ال خيلو من قرب و،االقتداء التعليل يف صحيحة مجيل املتقدم

 إذ ،ال يعرف شيئاً وهو تامي الذي مم بصدد املنع عن االقتداء باألألمام كالظاهر من 

ة إمامجاز املبسوط ألذا  و،تابكبفاحتة ال إالّ ال صالة فيشمله ،ون بال قراءةكصالته ت

منع الشرائع  و،غري املعىني مل إذاته إمامجاز السرائر أ و، أم مل حيلحال املعىنألحن للمتقن امل

ان ك قرأ املأموم مإذاخصوصاً  و،صالأ الظاهر يف من ال يعرف القراءة يمة األإماموغريه 

 يكالتر وياملأموم ممن ال حيسنون اللغة العربية مثل الفارس ومامان اإلك إذاخص باأل و،اللحن

 يان االحتياط بعدم االقتداء ال ينبغكوإن  ،قربأ فالقول جبواز القراءة مع الصدق ،غريمهاو

  . هكتر

 عم من البناء األ}عراب اللحن يف اإلحىت{قوله  يف شكالرنا يعلم اإلكمما ذو

معذوريته يف نفسه ال يوجب صحة  إذ }كلعدم استطاعته غري ذلكان وإن { ياالصطالح

  .حتمله عن غريه

  



٣٠٦

  . واجلالس للمضطجع،املضطجع ملثلهون، ة القاعد للقاعديإمامال بأس ب ـ ١ـ سألة م

  

اً إمجاع بل ،ال خالف وإشكال بال }لقاعد للقاعديناة إمامال بأس بـ  ١ ـ مسألة{

انصراف  و،دلة اجلماعة لهأات إطالق مشول  إىلضافةيدل عليه باإل و،حداما ادعاه غري وك

 ،ة املقيد باملطلقإمام الروايات املنع عن ك بل يف تل،ة القاعد عنهإمامالروايات املانعة عن 

  .ة القاعد للقاعدينإمام املصرحة بةمجلة من الروايات الواردة يف باب صالة العرا

يشمله  و،)١(ما يف اجلواهرك ، بال خالف}اجلالس للمضطجع واملضطجع ملثلهو{

  .نزل منهباأل و مبثلهيصر يصلقال كف، لصحيح مجيل و،طالقاإل

  

                                                

  .٣٣٠ ص١٣ ج:اجلواهر) ١(



٣٠٧

  ية المتیمم للمتوضإمامال بأس ب ـ ٢ـ مسألة 

  

وإن   املتطهر باملاءياملراد باملتوض و}ية املتيمم للمتوضإمامال بأس ب ـ ٢ ـ مسألة{

 ى بل عن املنته،ما يف احلدائقك ،م هو املشهوركهذا احل و ـما هو واضحك ـ ان غسالك

  :واتر الرواياتيدل عليه مت و،من الشيباين الإعدم اخلالف فيه 

صابته جنابة يف أ قوم إمام عن ،)عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا :صحيحة مجيل قالك

 ييصل ويتوضأ بعضهمأ ،معهم ما يتوضون به و،فيه للغسلكليس معه من املاء ما ي والسفر

رض اهللا عزوجل جعل األفإن  م ييصل ون يتيمم اجلنبكل و،ال :)عليه السالم( فقال ؟م

  )١(.ما جعل املاء طهوراكوراً طه

 نامأجنب مث تيمم فأ عن رجل ،)عليه السالم(با عبد اهللا أ سألت : قال،ريكموثقة ابن بو

  )٢(.ال بأس به :)عليه السالم( فقال ؟حنن طهورو

 هو جنب و قوماًمأ رجل : قلت له:قال )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،خرخربه اآلو

  )٣(.ال بأس :)عليه السالم( فقال ؟ور طهىهم عل وقد تيممو

ليس معه ماء وهو  و يف الرجل جينب،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،سامةأ أيب خربو

  )٤(.هميؤم و يتيمم،نعم : قال؟ القومإمام

  اله عن أما سإ ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،مجيل وصحيحة حممدو

                                                

  .١ حة اجلماعة من صال١٧ الباب ٤٠١ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح:املصدر) ٢(

  .٣ ح:املصدر) ٣(

  .٤ ح٣٠٢ ص:املصدر) ٤(



٣٠٨

  ،ذي الجبیرة لغیرهو

 ييصلو أيتوضأفيه يف الغسل كليس معه من املاء ما ي وته يف سفر جنابةصابأ قوم إمام

ما جعل املاء ك  جعل التراب طهوراًاهللا تعاىلفإن  ،ييصل ون يتيممكل و،ال : قال؟م

  .طهوراً

 من ىخرأمجلة  واملتقدمة  للجمع بني الرواياتكذل و،روهك مكذلن أ الظاهر إن مث

  .الروايات

 ىال يصل : يقول)عليه السالم( مسعت أبا عبد اهللا : قال،يبمثل خرب عباد بن صه

  )١(.املتيمم بقوم متوضني

  )٢(.ال يؤم املتيمم املتوضني :يف رواية الدعائمو

  )٤(.ال يؤم صاحب التيمم املتوضني :املقنع و)٣(وينك السيف روايىتو

 أنه فالظاهر ـ وقت يف الييصل أنه حيث اخترنا ـ ما غري املتيمم مثل فاقد الطهورينأ

 إذا ف،متطهر أنه ممية املتإمامعلة ن أ  التعليل يف الروايات السابقة ظاهر يفإذ ،مثله إالّ ال يؤم

 طالق إل،مل يتطهر ملثله الذي ة الصيبإمامتصح  أنه ماك ،تهإمامن متطهراً مل تصح كمل ي

  .دلة بعد عدم لزوم الوضوء يف صالتهاأل

لذيل صحيحة مجيل  و،ة املتيممإمامللمناط يف  و،دلةات األقطال إل}ذي اجلبرية لغريهو{

  امل كلية عدم ائتمام الك املشهور من  إىلما نسب و،املتقدمة

                                                

  .٦ ح صالة اجلماعةأبواب من ١٧الباب  ٤٠٢ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .ةمام يف اإل١٥١ ص١ ج:الدعائم) ٢(

  .٧ ح صالة اجلماعةأبواب من ١٧ الباب ٤٠٢ ص٥ ج:الوسائل) ٣(

  .  اجلوامع الفقيه،٩ ص:املقنع) ٤(



٣٠٩

ة المسلوس إمام بل الظاهر جواز ،ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغیره

  .ة المستحاضة للطاهرةإمام وكذا ،والمبطون لغیرهما فضال عن مثلهما

  

 بل املصار صحة ،يف املوانع ال وال يف الشرائط وفعال يف األيل عليه ال ال دل،بالناقص

 ذيل هيؤيد و بل،ات أدلة اجلماعة شاملة له حينئذفإن إطالق ، نفسه إىلنسبةل بامامصالة اإل

ما هو ظاهر اجلواز من صحة ن أ منه يعلم و،ما خرج بالدليل اخلاص إالّ صحيحة مجيل

  .ري ظاهر الوجهفعال غورة يف األكلية املذكال

 بل الظاهر ،مستصحب النجاسة من جهة العذر لغريهو{ :رنا يظهر الوجه لقولهكمما ذو

 }ة املستحاضة للطاهرةإمامذا ك و، فضال عن مثلهما،املبطون لغريمها وة املسلوسإمامجواز 

 ىة الساجد علإمام و،رض األ إىله السبعةءعضاأة ناقص اليد أو الرجل حيث ال يوصل إمامو

  . فقد تقدمت مسألتهي لغري العارية العارإمامما أ ،مثلة من األكغري ذلإىل  ،قنهذ

  



٣١٠

في غیر المحل الذي یتحملها  ال بأس باالقتداء بمن ال یحسن القراءة ـ ٣ـ مسألة 

  .قوىكالركعتین األخیرتین على األ،  عن المأمومماماإل

األذكار الواجبة وكذا ال بأس باالیتمام بمن ال یحسن ما عدا القراءة من 

 كان ذلك لعدم استطاعته غیر إذا ، عن المأمومماموالمستحبة التي ال یتحملها اإل

  .ذلك

  

يتحملها  الذي ال بأس باالقتداء مبن ال حيسن القراءة يف غري احملل ـ ٣ ـ مسألة{

ال دليل  ودلة اجلماعةأطالقات  إل}قوى األىخريتني علعتني األكالرك ، عن املأمومماماإل

ال  ـ تقدم فيه الذي شكال اإلىعل ـ دليل املنع فيمن ال حيسن القراءةن أ  املنع حىتىلع

  . يف املقاميأيت

 اليت املستحبة وار الواجبةكذمبن ال حيسن ما عدا القراءة من األذا ال بأس بااليتمام كو{

تهاداً أو ان رأيه اجك أو }كان لعدم استطاعته غري ذلك إذا  عن املأموم،مامال يتحملها اإل

  .ما عرفتك ،ذيل صحيحة مجيلواجلماعة،   أدلةطالق إلكذل و،ك ذلتقليداً

  



٣١١

 اختلفا في المحل الذي إذا ة من ال یحسن القراءة لمثلهإمامال یجوز  ـ ٤ـ مسألة 

 بل ال ، العدمحوطكان األٕوان  ، اتحدا في المحل فال یبعد الجوازإذا وأما ،لم یحسناه

  . المحسنماماإلیترك االحتیاط مع وجود 

  

مل  الذي  اختلفا يف احمللإذاة من ال حيسن القراءة ملثله إمامال جيوز  ـ ٤ ـ مسألة{

  . املسألةكهذه املسألة من صغريات تلفإن  ، ملا تقدم يف مسألة االقتداء مبن ال حيسن}حيسناه

ا ظاهره  مى بل عن املنته،ما هو املشهورك } احملل فال يبعد اجلواز احتدا يفإذاأما و{

  .يلحن فيها اليت  بالقراءة الصحيحة يف اجلملةلفاًكاملأموم ليس م ألن كذل و، عليهمجاعاإل

ما جواز اقتدائه أ ،لف بالقراءة الصحيحة بنفسهكنه غري م أل} العدمحوطان األكوإن {

 رراًكقد تقدم م و،مةكدلة اجلماعة حمأات  إن إطالقن فيهك ل، عدمهاألصل ف،مبن ال حيسن

  . يف باب اجلماعة العدمكوكل مشك يف ألصلان أ

 } احملسنماممع وجود اإل{ غري احملسن مام بعدم االقتداء باإل} االحتياطكبل ال يتر{

حيتمل يف  و هذا، صحيحاًيه مبن ال يصلؤ فال يصح اقتدا، الصالة الصحيحةىنه قادر علأل

 اليت  للعلة،حملسن ال االنفراد امام االحتياط باجلماعة باإلكون املراد ال يتركين أ ةرالعبا

ال  أنه ن قد سبق يف صدر مبحث اجلماعةك ل،انه الصالة الصحيحةكماها من جهة إرنكذ

  . غري احملسنمامعليه فيجوز له االقتداء باإل و، من ال حيسن القراءةىجتب اجلماعة عل



٣١٢

  نوىإذاة غیر المحسن لمثله مع اختالف المحل أیضا إماموكذا ال یبعد جواز 

 العدم بل ال یترك حوط لكن األ،فیقرأ لنفسه بقیة القراءة ،االنفراد عند محل االختالف

  .مع وجود المحسن في هذه الصورة أیضا

  

يضاً أ بل للمحسن }يضاأة غري احملسن ملثله مع اختالف احملل إمامذا ال يبعد جواز كو{

 به بعد ى اقتدإذاذا ك و}ةء فيقرأ لنفسه بقية القرا، االنفراد عند حمل االختالفى نوإذا{

 به ىان يلحن يف احلمد فاقتدك إذاما ك ،ال حيسنه الذي و للمحلأقراءته حملل االختالف 

  .عند قراءته للسورة مثالً

  .صل عدم صحة االقتداء بامللحن مطلقاًأ ملا سبق من } العدمحوطن األكل{

رناه عند ك ملا ذ}يضاأمع وجود احملسن يف هذه الصورة { االحتياط }كبل ال يتر{

 ،نيقد عرفت ضعف االحتياط و) احملسنمام االحتياط مع وجود اإلكبل ال يتر( :قوله

 يبول عند مامان اإلك  مثالً،الم يف اللحنكجزاء هو الاأل والم يف فاقد سائر الشرائطكالو

من راد االقتداء به أو أ ـ من جهة السلس ـ يضاًأ كراد االقتداء به من يبول هناأوع فكالر

ينفرد عند  و به قبل تبولهييقتدن أ ن االحتياط هناك ل،و عند القراءةأيبول عند السجود 

  .مثلة غريها من األ إىل،بعد تبوله تبوله ال

  



٣١٣

بالحروف أو كمال  یجوز االقتداء بمن ال یتمكن من كمال اإلفصاح ـ ٥ـ مسألة 

  .لمأموم أفصح منهكان إوان  ، من القدر الواجب فیهاً كان متمكناإذا ،التأدیة

  

مال كفصاح باحلروف أو مال اإلكن من كجيوز االقتداء مبن ال يتم ـ ٥ ـ مسألة{

 ، السابق)١(ذيل صحيح مجيل و بل،دلة اجلماعةأ طالق إلك يف ذلشكال اإلي ال ينبغ}التأدية

ن أ يناألمرالفرق بني  و،فصح منهمأيف املأمومني من هو  وئمة االقتداء باألىللسرية علو

فصاح من يف قبال اإلفإنه فصاح مال اإلكما أ ،داء آخر احلرفأداء يف قبال عدم مال األك

 لك ل}ان املأموم أفصح منهكوإن  ،ناً من القدر الواجب فيهاكان متمك إذا{لمة كول الأ

  .لمةكخر الو آلأ ،لمةكال

  

                                                

  .١ ح من صالة اجلماعة١٧الباب  ٤٠١ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٣١٤

كان هو ٕوان  تمام بمن هو محسنیال یجب على غیر المحسن اال ـ ٦ـ مسألة 

  . ضاق الوقت عنه كما مر سابقاإذا نعم یجب ذلك على القادر على التعلم ،أحوط

  

الم كما تقدم الك } غري احملسن االيتمام مبن هو حمسنىال جيب عل ـ ٦ ـ مسألة{

وإن { ، وجوب االيتمامىصل بعد عدم الدليل عل لألكذل و،ول مبحث اجلماعةأفيه يف 

ن من ك مل يتمإذا ف، الواجب املخرييرد فأحدون االيتمام ك الحتمال }أحوطان هو ك

  .خر واجباً تعييناًمها صار اآلأحد

مرت  و}سابقاً ما مرك ضاق الوقت عنه إذا التعلم ى القادر على علكنعم جيب ذل{

  حسانا إثر كحسانا باألإقل الم يف اقتداء األكمنه يعرف ال و،املناقشة فيه

  



٣١٥

 نعم یجوز ،كان ممن ال یحسنن ٕوا ،ة األخرس لغیرهإمامال یجوز  ـ ٧ـ مسألة 

 بل ال یترك االحتیاط ، مع وجود غیرهً الترك خصوصاحوطكان األٕوان ته لمثله إمام

  .في هذه الصورة

  

رامة ك بل عن مفتاح ال، املشهورى عل}خرس لغريهة األإمامال جيوز  ـ ٧ ـ مسألة{

ما كال حيسن القراءة  فقياسه مبن ،دلة عن مثلهالوجه انصراف األ و، خالفاًكجد يف ذلأال 

 املقام يف دلة اجلماعةأ إطالق بكال جمال للتمس أنه منه يعلم و، مع الفارقكيف املستمس

  .االنصراف شامل هلما إذ }ان ممن ال حيسنكوإن {

ال انصراف يف  إذ ،غريهم والشهيد ووالعالمة ما عن احملققك }ته ملثلهإمامنعم جيوز {

  .ذيل صحيح مجيل املتقدم واعةدلة اجلمأ إطالق فيشمله ،املقام

 ال أنه ى بناًء عل،كصالة عدم صحة االيتمام يف مورد الش أل}ك الترحوطان األكوإن {

 أنه  الحتمال، حيسن القراءةإمام من }خصوصاً مع وجود غريه{دلة اجلماعة  ألإطالق

حتياط يف  االكبل ال يتر{ الصالة الناقصة ييصلن أ  فال حيق له،املةكن من الصالة الكمتم

  .ما سبق وجهه يف نظري املسألةك ،ن االحتياط استحبايبك ل}هذه الصورة

  



٣١٦

  .ال یجوز للرجل وال للخنثىو، ة المرأة لمثلهاإمامیجوز  ـ ٨ـ مسألة 

  

ورة كالم فيه يف اشتراط ذكما تقدم الك }ة املرأة ملثلهاإمامجيوز  ـ ٨ ـ مسألة{

 }ىال للخنثو{ متواتراً ى املدعمجاعاإل ولعمل للنص ابور با}ال جيوز للرجلو{ ماماإل

 مع كما قاله املستمسك ،وا امرأةكهل له االقتداء ا رجاء  و،ونه رجالكحتمال ال

ن أ  مثل ما ال جيوز للرجلكم ليس له ذلأ ،رار الصالة منفرداًكلو بت واشتراطه االحتياط

رب جواز االقتداء يف املسألتني قان األكوإن  ، احتماالن؟و مرأةأرجل  أنه ك مبن يشييقتد

  . الرجلىال نقول باشتراط عدم تقدم املرأة علن أ ن بشرطك ل،مع عدم ترتيب آثار اجلماعة

  



٣١٧

  .بل ودون الخنثى، ة الخنثى لألنثى دون الرجلإمامیجوز  ـ ٩ـ مسألة 

  

 ىنثأو أ ان رجالًكنه سواء  أل،إشكال بال }ىنث لألىة اخلنثإمامجيوز  ـ ٩ ـ مسألة{

 هنا ما تقدم يف ن يأيتك ل،ىنثأ ىون اخلنثك الحتمال }دون الرجل{ جاز اقتداء املرأة به

  .املسألة السابقة

الظاهر جواز االقتداء  و،املأموم رجالً و امرأةمامون اإلك الحتمال }ىبل ودون اخلنث{

دلة األ ألن ،انوا من جنس العقالءك و حتقق املوضوعإذاب كواكيف سائر ال اليت باملوجودات

ة ك اقتداء املالئىما دل عل و،سكما يصح العك ، للرجل ال بغريهاىنث االقتداء باأليتنف

فهم  إن ةك جواز االقتداء باملالئى دليل عل، يف املعراج)سلم وآله و اهللا عليهىصل(بالرسول 

  .حتقق املوضوع واملناط

  



٣١٨

  .ة غیر البالغ لغیر البالغإمامیجوز  ـ ١٠ـ مسألة 

  

 ما هو املشهور بني املتأخرينك }ة غري البالغ لغري البالغإمامجيوز  ـ ١٠ ـ مسألة{

 عدم ىما دل عل و،دلة األطالق إلكذل و،جرت عليه سرية املتدينني يف املدارس الدينيةو

 ،ته للبالغ ال لغريهإمام  إىلمنا هو بالنسبةإ ف،مت إن  ـالمكما تقدم الك ـ ة غري البالغإمام

  . ليس يف حملهكشبه ذلأو ما أ األصلثله حبجة ته ملإمامفاملنع عن 

ان ك هنا فال يصح االقتداء به لو ماماإل والظاهر مالحظة سائر الشرائط يف اجلماعةو

  .ك غري ذل إىل الصبيان إىلو صبية بالنسبةأ ،فاسقا

  .ررةكات املتمجاعاإل وتواترةما اقتداء غري البالغ فهو مورد النصوص املأ

  



٣١٩

  ،ة األجذم واألبرصإمام عدم حوطاأل ـ ١١ـ مسألة 

  

ال خالف يف  وإشكال ال }برصاأل وجذمة األإمام عدم حوطاأل ـ ١١ ـ مسألة{

هل متنع  أنه نهم اختلفوا يفك ل، عليهامجاعاخلالف اإل و بل عن االنتصار،تهماإماممرجوحية 

 أنه ملستند بل يف ا،راهةكعن آخرين اجلواز مع ال و، املنعحدا فعن غري و،الصالة خلفهما

  .اوزة وراهة اجلمع بني الروايات الناهيةك اجلواز مع الىيدل عل و،)١(شهرظهر األاأل

ال يصلني  :)عليه السالم( مري املؤمننيأ قال ، صحيح زرارة،فمن الروايات الناهية

  )٢(.برصاأل وم خلف اذومكأحد

ال  و يؤمون الناسمخسة ال :قال )عليه السالم( جعفر أيب  عن،رواية ابن مسلمو

 ولد الزنا و ـ خ ل:وانونـ اذوم  وبرص األ،يصلون م صالة فريضة يف مجاعة

  )٣(.احملدود و يهاجرعرايب حىتاألو

 انون وبرصاأل وجذم الصالة خلف األىأنه ) عليه السالم(ي  عن عل،عن الدعائمو

  )٤(.ولد الزنا واحملدودو

  )٥(.برصاأل وؤم الناس احملدودال ي :يف رواية ابن طلحةو

 بالناس يال يصل :قال )عليه السالم(  احلسنيبأ عن ،براهيم بن عبد احلميدإبل رواية 

  )٦(.من يف وجهه آثار

                                                

  .٢٤ س٥٢٧ ص١ ج:املستند) ١(

  .٦ ح صالة اجلماعةأبواب من ١٥الباب  ٤٠٠ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح من صالة اجلماعة١٥الباب  ٣٩٩ ص٥ ج:الوسائل) ٣(

  .ةمام يف اإل١٥١ ص١ ج:الدعائم) ٤(

  .١ ح صالة اجلماعةأبواب من ١٣الباب  ٤٩١ ص١ ج:كستدرامل) ٥(

  .٢ ح صالة اجلماعةأبواب من ١٥الباب  ٣٩٩ ص٥ ج:الوسائل) ٦(



٣٢٠

ل ك ىمخسة ال يؤمون الناس عل :قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،بصري أيب روايةو

  )١(.عرايباأل وولد الزنا وانون وبرصاأل و اذوم،حال

  سألته عن اذوم: قال،العالء أيب  صحيحة احلسني بنيما الروايات اوزة فهأ

هل  و،املؤمن إالّ هل يبتلي اهللا ذا و،نعم: )عليه السالم(  قال؟نيمبرص منا أيؤم املسلاألو

  )٢(. املؤمننيىعل إالّ تب البالءك

، )عليه السالم(با عبد اهللا أ سألت :قال ـ فيما رواه التهذيب ـ وعن عبد اهللا بن يزيد

 اهللا ما يهل يبتل: قلت. نعم: )عليه السالم(فقال يؤمان املسلمني؟  صبرن اذوم واألع

  .)٣( املؤمنىعل إالّ البالءاهللا تب كوهل نعم، : املؤمن؟ قال

  .راهةك الى علوىل محل األياجلمع بني الطائفتني يقتضو

آخرة  وآخرم وصالح دنيا الناسإغلب مهه يف أيصرف نه إ املؤمن حيثن أ ىمث ال خيف

 عداًءأثر كأ وفقرأون كين أ  يوجبكذل و،يبالقدر الضرور إالّ  شأن نفسهكيترفإنه  ،نفسه

 يراد تبكوهل : )عليه السالم(  فقوله،ثر اطميناناًكأ وهنأ حياةًأان كوإن  ،ثر مرضاكأو

لذا ورد يف بعض الروايات استعداد املؤمن  و،واضحما هو كثرة مبالغة ال االستغراق كلبه ا

  )٤(.احلديث ثر الناس ابتالًء االنبياءكأورد  و،البالء واملرض وللفقر

                                                

  .٥ ح:املصدر) ١(

  .٤ ح:املصدر) ٢(

  .٥ ح يف صالة اجلماعة٣الباب  ٢٧ ص٣ ج:التهذيب) ٣(

  .٥ ح٧٧الباب  ٩٠٧ ص٢ ج:الوسائل: انظر) ٤(



٣٢١

  ،والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة

  

 يسالمليق باملظهر اإلاألن أ إالّ ونا مذنبنيكمل يوإن  ماأضوح تهما فلوإمامراهة كما أ

سار خاطرمها بسبب هذا كهم من مصلحة انأهذه املصلحة  و،غريمهاة إماميف صالة اجلماعة 

  .هم قاعدة شرعية عقليةقاعدة تقدمي األفإن  ،مكاحل

ما احملدود بغري احلد أ و،ما قبل التوبة فهو فاسقأ } بعد التوبةياحملدود باحلد الشرعو{

ن أ الظاهر و،يرع احلد الش إىلصرفةندلة الناهية ماأل ألن ،ره الصالة خلفهك فال تيالشرع

 حده اخلليفة إذا مثل ما ،مكن مشموال هلذا احلكن صاحب الوالية مل يك يحيده لو ملالذي 

  . النصراف الدليل املانع عن مثلهكذل و،شبهأمن  والغاصب

م كان احلاد له احلاكوإن  ،وضحأراهة ك فعدم ال،ن مستحقاً للحدك مل يإذاما أ

املراد باحلد ن أ الظاهر و،)عليه السالم( ري املعصوم اشتبه لعدم عصمة غإذاما ك ،يالشرع

  . تأديباً تأملىو ضرب عصأة حداان يف مشوله ملثل صفقة وكوإن  ،التعزيرمن عم أ

  .سالم جيب ما قبلهاإل إن  فالظاهر،سالمهإان حده قبل ك إذاما أ

 ى علهمإمجاع بعد ؟م الأونه حمدوداً كهل يشترط عدم  أنه ان فقد اختلفوا يفكيف كو

ني القدماء عدم صحة  بما املشهورأ ،تهإمام فاملشهور بني املتأخرين صحة ،تهإماممرجوحية 

  .تهإمام

 ،زرارة و حممد بن مسلمصحيحيتك ،خبار املتقدمةاستدل القائلون باملنع جبملة من األ

  استدل  و،غريها وصبغرواية األ و،خرب عبد اهللا بن طلحةو



٣٢٢

  األعرابيو

  

ق ثبعمومات الصالة خلف من ت و،سلمأ الذي افركولوية من الألبا واألصلللجواز ب

 »يال ينبغ «: مثل لفظ،ر احملدودكذ اليت راهة يف الرواياتكبوجود شواهد ال و،بدينه

  .حنوهم والعبد وجذماأل وبرصردافه باألإو

 جذم عن الصالة خلف األىأنه  :)عليه السالم(  عن علي،)١(سالم دعائم اإليفف

ال  و،ال املقيد املطلقني و، ال يؤم املهاجرينعرايباأل و،الزناولد  واحملدود وانون وبرصاألو

جراء إال يالزم  إذ ، قبل توبتهىرادة النهإباحتمال  و، الفحولي وال اخلص،املتيمم املتوضني

موضوعه يوجب انصراف  ومكاملناسبة بني احل إن )٢(: بل قال الفقيه اهلمداين،احلد توبته

ر احملدود كمل يذ و خلفهيعدت من ال يصل اليت مبفهوم الرواية و، ما قبل التوبةإىل يالنه

  .منهم

 إالّ ،افية ملقاومة الروايات الناهيةكانت حسب الصناعة غري كوإن   هذه الوجوه:قولأ

جل  صدورها أل إىليد يف الروايات الناهية مما يوجب عدم االطمينانكا توجب الوهن األأ

لسان  إذ ، مبثل ولد الزنان نقول باملنع حىتك مل نإمجاعن ك بل لو مل ي،ميلزام اإلكاحل

 فما اشتهر بني ، املنع إىلراهة منهاك ال إىلقربأ ـ يحسب االستيناس الفقه ـ الروايات

  .قرباملتأخرين هو األ

جد فيه أ بل عن الرياض ال ،هف فاملشهور بني القدماء املنع عن الصالة خل}عرايباألو{

ن املشهور ك ل، عليهمجاععن اخلالف اإل و،من تأخر عنه ويمن احلل الّإ بينهم صرحياً خالفاً

  .قربهذا هو األو ،ما يف مصباح الفقيهك ،راهةكبني املتأخرين ال

                                                

  .ةمام يف اإل١٥١ ص١ ج:الدعائم) ١(

  .٢٨ س٦٨٧ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ٢(



٣٢٣

يف  و،عبد اهللا وبصري أيب يخربك ، جبملة من الروايات املتقدمة:ولاستدل للقول األ

  )١(.ين ال يؤم املهاجرعرايباألو :صحيحة زرارة

  )٢(. بعد اهلجرةعرايباألو :صبغيف رواية األو

  )٣(. يهاجرال يؤم حىتنه إ :يف خرب ابن مسلمو

  )٤(. ال يؤم املهاجرينعرايباألو :يف خرب الدعائمو

  .من الشواهد  ملا تقدم يف احملدود:والًأ ،راهةك الىخبار علن البد من محل هذه األكل

عليه ( بيهأ عن ، عن جعفر،يالبختر أيب  عن،سنادب اإل للتعليل فيما رواه قر:ثانياو

 ،ان قارئاًك إذا كيؤم اململون أ ال بأس :قال يف حديث )عليه السالم( علياً إن :)السالم

  )٥(.الصالة و جلفأته عن الوضوءعرايبيؤم األن أ رهكو

 ،راهةكا فال ن جافيك مل يإذا ف،امداب ال بطالتيان ما باآلظاهر لفظ اجلفاء عدم اإلو

  .ال خالف يف عدم صحة االقتداء به وإشكالو صالته فال أه ؤ وضوان باطالًك إذا أنه ماك

  إىلو سافرواأانوا يف احلضر ك سواء ،هل احلضرأ  إىل بالنسبةيمنا هإراهة كال إن مث

    املنع عن اقتداء املهاجرين به لتصريح الروايات بأن،البادية

                                                

  .٦ ح من صالة اجلماعة١٥الباب  ٤٠٠ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح١٤الباب  ٣٩٧ ص:املصدر) ٢(

  .٣ ح١٥الباب  ٣٩٩ ص:املصدر) ٣(

  .١٥١ ص١ ج:الدعائم) ٤(

  .٧٣ ص:سنادقرب اإل) ٥(



٣٢٤

  ،إال ألمثالهم

  

نني كمصار املتمان األك مجلة من الفقهاء بس إىلنسبه واملهاجرين يف الرياضقد فسر و

  .حكاممعرفة األ وةماممن حتصيل شرائط اإل

  .يضاًأهل احلضر أ من  اجلايف إىلراهة بالنسبةكطراد الإالظاهر من العلة يف الرواية  إن مث

ون ك و،دلة املنعأ طالقإل عرايب غري األ إىل هذا التقييد غري ظاهر بالنسبة}مثاهلمال ألإ{

ون ك و،برصاأل و خوف سريان املرض من اذومعرايبراهة يف غري األكمة يف الكاحل

هذه العلل  و،نه واسطة ألىعلأون كين أ  يندبماماإلن أ مع، نقص من غري احملدودأاحملدود 

 املرض  من سرايةىجذم ال خيشاأل وبرصاملأموم األ ألن ،غري موجودة يف اقتدائهم ملثلهم

  . غري تام، احملدودماماملأموم احملدود مثل اإل و،ماإليه

  .العلة احتمالية ال منصوصة ألن :والًأ

ما كو دنياً أ ذا آفة ظاهرية جسداً مامون اإلكون العلة عدم مناسبة كتن أ انكمإ :ثانياًو

ا توجب ية ألاخللق و عن النقائص اخللقية)عليهم السالم(ئمة األ ونبياءقالوا بوجوب ترته األ

  .نفرة الناس

 وحد ،شدأ مامان مرض اإلك إذاان السراية كم إل،طراد عدم وجود العلةإ لعدم :ثالثاًو

  .فطار يوم من رمضانإل للزنا وحد املأموم مام حد اإلإذاما ك ،فظعأ ماماإل

انوا يصلون مجاعة منذ كعراب األن أ  لوضوحعرايب األ إىلنعم يصح االستثناء بالنسبة

  إىلجاء الذي عرايبقد تقدمت قصة األ و،)سلم وآله و اهللا عليهىصل( رسول اهللا زمن

  قامته اجلماعة إمره الرسول بأ و)سلم وآله و اهللا عليهىصل(الرسول 



٣٢٥

  .ً الجواز في الجمیع مطلقاقوىكان األٕوان  ،ًبل مطلقا

  

 كال للتمس فال جمك بذلال يؤم املهاجرين :)عليه السالم(شعار قوله إل و،هلهأمع 

  .راهةكالطراد ال» عرايباأل«ات إطالقب

لم ك ال املت،حنوها ويان البوادك سعرايباملراد باألن أ المك قد عرفت من ثنايا الكنأمث 

 انت موجبة لسراية املرضك إذابرص ممنوعة األ ومذجاأل ةإمامن أ ماك ،باللغة العربية فقط

 )مثاهلمألإالّ ( : قولهإطالق ما تقدم فىعل و،راهةك صورة الراهة يف غريك فال، املأمومنيإىل

  .المها غري مطردك }بل مطلقاً{ : قولهإطالقك

 يف املسألة سيأيت و،دلة ملا تقدم من األ} اجلواز يف اجلميع مطلقاًقوىان األكوإن {

 راهة للجانبني اقتداء املأمومكالن أ الظاهر و،خرروهات األكخرية من هذا الفصل بعض املاأل

  .مام اإلةإمامو

 إذاما أ ، لهروهاًكن مك نفسه للجماعة مل يمامحضار اإلإ املأموم بدون ى اقتدإذانعم 

ن أفضل  فاأل،ورينك عادل غري املذإمام لعدم وجود ىيصلوا مجاعة أو فرادن أ  بنياألمردار 

 ال منافاة و، أو وجود حزازة فيها،قل ثواباًأ أي ،روهة يف نفسهاكانت مكوإن  يصلوا مجاعة

  .ما يف الصالة يف احلمامك ،راهةكبني ال وما ال منافاة بني الوجوبك ،يناألمربني 

  



٣٢٦

  ،العدالة ملكة االجتناب عن الكبائر وعن اإلصرار على الصغائر ـ ١٢ـ مسألة 

  

ما أ } الصغائرىصرار علعن اإل وبائركة االجتناب عن الكالعدالة مل ـ ١٢ ـ مسألة{

  .تاب التقليدك يف كالم يف ذلكل فقد تقدم ا،ةكون العدالة ملك

   : الصغرية ففيه حبثانىصرار عل اإلكتر وبريةكة متعلقة باجتناب الكون امللكما وأ

 يك خالفاً للمح،صغرية وبريةك :ا قسمانأاملشهور بني العلماء  و، يف الذنوب:ولاأل

منا إ و،ةبريكل معصية ك فقالوا ياحلل ويالطربس و العمدةالشيخ يف ويالقاضوعن املفيد 

صحاب  بل عن بعض األ،ىخرأ معصية  إىلضافةمنا هو باإلإالصغر  وربكاالختالف بال

ل ذنب كا إ : قيل: قال،قوالرامة يف تعداد األكعن مفتاح ال و،ك ذلى علمجاع اإلىدعو

ل معصية يؤذن بقلة اعتناء فاعلها ك :قيل و،صرح فيه بالوعيد ورتب عليه الشارع حداً

تاب ك توعد عليه توعداً شديداً يف ال:قيل و،لما علمت حرمته بدليل قاطعك :قيل و،بالدين

  )١(). رمحه اهللا(المه ك آخر  إىل،أو السنة

ِإنْ تجتِنبوا كَباِئر ﴿ : لقوله تعاىل،دلةوفق بظواهر األان فالقول املشهور هو األكيف كو

لتواتر الروايات الواردة  و.)٢(﴾دِخلْكُم مدخالً كَرمياًنفِّر عنكُم سيئاِتكُم وما تنهونَ عنه نكَ

 ،تاب اجلهادكبواب أ يف كاملستدر و من راجع الوسائلى علىما ال خيفك ،بائركبلفظ ال

  باب صحة  وبائركباب وجوب اجتناب الك

                                                

  .٧ س٩٠ ص٣ ج:رامةكمفتاح ال) ١(

  .٣١اآلية : سورة النساء) ٢(



٣٢٧

وا كبرية باعتبار كل معصية كون كتن أ هذا ال ينايف و،غريمها وبائركالتوبة عن ال

 ،لو مع احتاد ذاما ورب من معصية اجلاهلكأون معصية العامل كتن أ ال و، هللا سبحانهناًعصيا

 قسمني  إىل تقسيمها ال ينايفوا عصياناً هللا تعاىلكرب اجلميع من حيث ك إن  لوضوحكذلو

ن أ اجلاهل ال ينايف والفرق بني العاملن أ ماك ،حنوه و أو آثارها من العقاب،باعتبار ذاا

  . قسمنيىل منهما علك  إىل املعصية بالنسبةونكت

  .دلة عند اجلمع بينهما عرفاً سائر األىمة علكأدلة التقسيم حا إن :احلاصلو

ظهار إ أو ، أو نفس الصغرية يف اجلملة، الصغرية ينايف العدالةىصرار علاإلن أ  يف:الثاين

 :قال ، الثاين)رمحه اهللا(اهلمداين اختار الفقيه  و،ول املشهور األ إىلنسوب فامل،الصغرية

  إىلالتفات تفصيلي وان عن عمدك إذايضاً أصدور الصغرية ن أ  يف النظرى يقويالذو

ونه ساتراً جلميع ك املراد ب:اختار املستند الثالث قال و،)١(برية مناف للعدالةكالكحرمتها 

يشمل العيوب هل  و ـ:قالن أ ىلـ إ من ظهوره ون معلناً مبعصية ال يبايلكال ين أ عيوبه

  الظاهر العموم، الصغائرىصرار علاإل وبائرك العدالة من الالصغائر أم خيتص مبا ينايف وبائركال

عدم املباالة عن  و،عالن ا اإلضم عدم نقض فعل الصغرية للعدالة عدم نقزال يستلو

  )٢(.خلإ ، معرفة العدالةيظهورها لصفة الساترية اليت ه

   برية تنايفكال وبريةك الصغرية ىصرار علن اإلأب: ه ما قالوىاستدل املشهور عل

                                                

  .٢٢ س٦٧٥ ص٢ ج:لفقيهمصباح ا) ١(

  .٥٢٩ ص١ ج:املستند) ٢(



٣٢٨

   : فلجملة من الرواياتىما الصغرأ ،العدالة

برية مع كال  و،صرارال صغرية مع اإل : يف رواية ابن سنان)عليه السالم(مثل قوله 

حديث شرائع  و،يحديث املناه و،عمري أيب حنوها يف الداللة رواية ابن و،)١(االستغفار

  . املأمون إىل)عليه السالم(تاب الرضا كحديث  و،الدين

خبار الدالة  لأل،الفسق مقابل العدالة و،برية توجب الفسقكالن أ  فلوضوح،ىربكأما الو

  .برية للعدالةك منافاة الىعل

ية ن الصغرية بنص اآلأ ب،صرار منافيا للعدالةون الصغرية بدون اإلك ياستدلوا لنفو

ثر أال  أنه فرةكوا مك معىن ألن ،ثر للصغرية يف نفي العدالةأ فال ،بائركفرة باجتناب الكم

الفرق  يف إذاً فالعمدة : قال،كمبا يف املستمسرمبا يستدل لعدم قدح الصغرية يف العدالة  و،هلا

  ـيعفور أيب  صحيح ابنيأـ الفرج يف الصحيح  وف البطنكن أ الصغائر وبائركبني ال

ون ك في،بائركالقدر املتيقن منه خصوص ال و،الصغائر فيه يشمل إطالقمجال متعلقه ال إل

 مزيد والًأ ،ر اخلاصكالوجه يف ذ و، اخلاصىبائر عليه من قبيل عطف العام علكعطف ال

 ،)٢( عدم قدح الصغائر يف العدالةى علون الصحيح دليالًكثرة االبتالء فيكاالهتمام به ل

  .ىانته

 يف ون الرجل عدالًك إطالقن التبادر من أ ب:إليه ملا ذهب )٣(استدل الفقيه اهلمداينو

   كتر والصالح بأداء الواجبات وىونه مالزماً للتقوكرادة إ إالّ الدين ليس

                                                

  .٣ ح جهاد النفسأبواب من ٤٨الباب  ٢٦٨ ص١١ ج:الوسائل) ١(

  .٣٣٤ ص٧ ج:كاملستمس) ٢(

  .٦٦٩ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ٣(



٣٢٩

رادة ما إال من غريها من الروايات  ويعفور أيب مل يظهر من صحيحة ابن واحملرمات

  .كينايف ذل

 ـ خلإالعفاف  وراملفسرة بالست ـ  يف الصحيحة للعدالةمامبعد تفسري اإل إن :فيهو

  . بفهم املتشرعةك ال وجه للتمس،بائركباجتناب ال

 ال يستلزم عدم نقض فعل الصغرية للعدالة عدم نقض :استدل املستند ملختاره بقولهو

 آخر ما ىلـ إ معرفة العدالة يه اليت  وعدم املباالة عن ظهورها لصفة الساترية،عالن ااإل

 ما أ.ره وجهكان ملا ذكل فقط  يف الصحيحة الستريةانكلو نه إ :فيه و ـالمهكتقدم من 

يعرف الساترية ن أ كظاهر ذل إذ ،بائر فالكقد فسرت الصحيحة الساترية باجتناب الو

ون ك مالزم عرفاً لكذل و، فعدم اجتناب الصغرية ال يضر بالساتر،بائر فقطكاجتناب ال

  .بقر هذا فقول املشهور هو األىعل و،الصغرية ال يوجب العدالة

ما هو املنصرف عنه عند ك ،رارك فهل هو عبارة عن الت،صرارالم يف املراد باإلك اليبق

 أو عن الفعل ،يفعله ثانياًن أ ى أو عبارة عن الذنب بدون التوبة عازماً عل،عرف املتشرعة

 بل ، ال هللا سبحانه،هكيترن أ ان قصدهك إذاما ك ،يفعلهن أ ىمل يعزم علوإن  ،بدون التوبة

 إذاما ك ،مل يفعلوإن  أوعن جمرد العزم ، مثالال يتفق له ثانياً أنه  أو لعلمه،ضاربهنه  أجلأل

ل هذه كما رمبا حيتمل ك ،اإليهن مل يتفق النظر ك ل،كهيأ نفسه لذل وةا فت إىلأراد النظر

 ،صرار هو العزماإل إن  بل عن القاموس،حياناًأصرار ل منها اإلك ىيطلق علو ،املعاين

   :احتماالت



٣٣٠

  : لبعض الرواياتالثاين و،وركول لالنصراف املذ فاأل،ولني األأحدقرب ان األكوإن 

 يذنب الذنب فال يستغفر اهللا تعاىلن أ صراراإل :)عليه السالم(مثل رواية جابر، قال 

  )١(.صرار اإلكال حيدث نفسه بالتوبة فذلو

بائر يف جهاد كلعمري املروية يف باب صحة التوبة من ا أيب قريب منها حسنة بنو

 ،هو املنصرفالثاين  ألن  الثالث الثاين من الروايات دون املعىنمنا استظهرنا املعىنإ و،الوسائل

رار كان يف التكوإن  ،صرارإليهما كن أ الظاهر و،نه قاصد لفعله ثانياًمنا مل يتب ألإنه إو

  .يول بدو األ املعىن إىلاالنصراف و،ظهرأ

صرار يف رواية جابر واردة يف تفسري اإلن أ  منكاملستمساين  الث املعىنىل علكشأما ما أ

بائر كموردها الن أ عمري مع أيب رواية ابن و.)٢(﴾ ما فَعلُوا لَم يِصروا علىو﴿ :قوله تعاىل

ون نظري ما عن حتف ك فت،من عن العقاب االستغفار لألكصرار عبارة عن تراإلن أ ظاهرة يف

ون تسميته كين أ  فال يبعد،ر اهللا سبحانهكالذنب أمن من م ىصرار علاإلن أ العقول من

ية ال يوجب رفع اليد عن  يف تفسري اآلوىلورود الرواية األ إن : ففيه،صراراً جمازاًإ

 ،رهكليس ظاهرها ما ذ و،هاإطالقبرية ال يقيد كورود الرواية الثانية يف مورد ال و،)٣(ظاهرها

  ول بدون التوبة من األ و،وىلزم عليه املرة األفعل الذنب مرتني بدون عوإن   هذاىعلو

                                                

  .٤ ح جهاد النفسأبواب من ٤٨الباب  ٢٦٨ ص١١ ج:الوسائل) ١(

  .١٣٥ اآلية :سورة آل عمران) ٢(

  .٣٣٦ ص٧ ج:كاملستمس) ٣(



٣٣١

 ویكفي حسن الظاهر ،الدالة على عدم مباالة مرتكبها بالدین وعن منافیات المروة

  . عن تلك الملكةًالكاشف ظنا

ل كان ك يذنب ثانياًن أ هؤان بناك وذنبأ أو ،ثانياًمث أذنبه  ذنبه يذنب مث نسأ إذاما ك

 من كن ذلك مل يتيانه ثانياًإ ىمل ينب عل و فلم يستغفرينس ونبذأ إذاما أ ،صرار من اإلكذل

  . له النظر شامالًئه يف بادإطالقان كوإن  ،رواية جابر منصرفة عنه و،رصرااإل

عد من ي فعل مستمر ىاملداومة علن أ الظاهر و،ضربنا عنهاأ ،خرأقوال أمث يف املسألة 

 كان ذلكوإن  ،ية مرة فهو صغريةما مثل حلق اللحأ ،لبس خامت الذهب مدةكصرار اإل

لبس فإن  ،رار وحدة املعصيةكال يشترط يف الت و،اًحدا ونه يعد عمالً أل،باحللق جزءاً فجزءاً

ها كثرية نتركيف املقام مسائل  و،صراراًإان كلبس ثوب احلرير دقيقة  و،خامت الذهب دقيقة

  .خوف التطويل

يف كما تقدم الكالم  }بها بالدينكرت عدم مباالة مى املروة الدالة علتعن منافياو{

  .كتاب التقليديف ذلك 

ما سبق ك العدالة  إىلطريقفإنه  } عن تلك امللكة حسن الظاهر الكاشف ظناًيويكف{

  .تاب التقليد أيضاً فراجعكالم فيه يف كال

  



٣٣٢

كجملة ، المعصیة الكبیرة هي كل معصیة ورد النص بكونها كبیرة ـ ١٣ـ مسألة 

  ،ذكورة في محلهامن المعاصي الم

  

فإن  }بريةكوا كل معصية ورد النص بك يبرية هكاملعصية ال ـ ١٣ ـ مسألة{

جملة ك{برية ك فال جمازية يف تسميتها ي يف معناها احلقيقةبرية مستعملكون لفظ الكالظاهر 

ورة يف الوسائل يف باب كمنها يف الروايات املذ قد عد و}ورة يف حملهاك املذيمن املعاص

قذف  و،التعرب بعد اهلجرة و،ل الرباكأ و،عقوق الوالدين و، قتل النفس:النفسجهاد 

من األ و،اليأس من روح اهللا و، باهللاكشرا واإل،الفرار من الزحف و، اليتيملل ماكأ و،احملصنة

واليمني الغموس الفاجرة، والغلول، ومنع الزكاة املفروضة،  ،الزنا و،السحر و،ر اهللاكمن م

مما يء  شكتر و، الصالة متعمداًكتر و،شرب اخلمر و،تمان الشهادةكووشهادة الزور، 

نزل اهللا أار ما كنإ و،القنوط من رمحة اهللا و،قطيعة الرحم و،نقض العهد و،فرض اهللا تعاىل

 ى اهللا وعلىذب علكال و،احليف يف الوصية و،)عليهم السالم(ار حقهم كنإ و،عزوجل

 ،ل السحتكأ و،ما أهل لغري اهللا و،حلم اخلرتيرو ،الدم و،ل امليتةكأ و، والسرقة،رسوله

حبس  و،مإليهون كمعونة الظاملني والر و،اللواط و،يال وامليزانك والبخس يف امل،امليسرو

ولياء اهللا احملاربة أل و،االستخفاف باحلج و،اخليانة و،التبذير وسرافاإل و،ذبك وال،احلقوق

  .استحالل البيت احلرام و،نوب الذىصرار علاإل و،ياالشتغال باملاله و،تعاىل

  )١(.بائركاحليف يف الوصية من الإن  :يف مرسلة النهايةو

                                                

  .٢٩ ح١٩٩ ص١٠٠ ج:البحار) ١(



٣٣٣

  ،أو ورد التوعید بالنار علیه في الكتاب أو السنة صریحا أو ضمنا

  

 )عليهم السالم(وصياء  األى رسوله وعلىعل و اهللاىذب علكال :خدجية أيب يف روايةو

  )١(.بائركمن ال

عظم الذنب  إذ ،ورات غري ضادرك بعض املذىتملة علشلرواية املضعف ان أ ىال خيفو

يف يؤخذ بالرواية ك فال يقال ،ذهان املتشرعة يؤيد الرواية فيخرجها عن الضعفأيف 

منا إ باهللا كشرار اإلكذن أ ماك ،مورم بسلب العدالة بسبب بعض هذه األكالضعيفة يف احل

 حمل يه اليت  العن العدالة فقط،سالم اإلال فهو خمرج عنإ وره يف الروايةكهو من باب ذ

  .المكال

و أصرحياً { املطهرة }و السنةأ{رمي ك ال}تابكو ورد التوعيد بالنار عليه يف الأ{

 ،وجب اهللا عليها النارأ ما ىبرية هكالن أ ى لداللة مجلة من الروايات علكذل و}ضمنا

العمل  إن يقالن أ بالضمن و، يوجب الناريذائكالعمل ال إن يقالن أ واملراد بالصريح

 ،يعاد بالنار ذه العبارات لصدق اإلكذل و،بديةألاو الشقاوة أفر ك يوجب الالفالين

وعد اهللا عليه النار مجلة من أ ما يبرية هكالن أ ىيدل عل و،ي الصراحة بدو إىلاالنصرافو

   :النصوص

ليها النار من بائر اليت وعد اهللا عكيعرف باجتناب الو :يعفور أيب مثل صحيح بن

  . احلديث)٢(شرب اخلمر والزنا

 بائرك سألته عن ال)عليه السالم(خيه أ عن ،)عليهما السالم( بن جعفر يصحيح علو

   )٣(﴾ِإنْ تجتِنبوا كَباِئر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم﴿ :قال اهللا عزوجلاليت 

                                                

  .٢٥ ح جهاد النفسأبواب من ٣٦الباب  ٢٥٩ ص١١ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤١الباب  ٢٨٨ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

  .٣١ اآلية :سورة النساء) ٣(



٣٣٤

  )١(.اروجب اهللا عليها النأاليت  :)عليه السالم(قال 

  )٢(. عليه الناروعد اهللا تعاىلأل ما كبائر كعد من ال :يف رواية ابن مسلمو

  )٣(.وجب اهللا عليها النارأ اليت بائركال :)عليه السالم( قال ،رواية احلليبو

من يؤت الِْحكْمةَ فَقَد أُوِتي ِتي الِْحكْمةَ من يشاُء ويؤ﴿ يف بيان ،بصري أيب صحيحةو

راً كَثرياًخعليه السالم( قال )٤(﴾ي(: وعد اهللا عليها أ اليت بائركاجتناب ال وماممعرفة اإل

  )٥(.النار

ب ما وعد نبائر من اجتكال :تبك ف؟يما ه ويم هكبائر ك عن ال،صحيحة السرادو

وق  وعق، قتل النفس احلرام:السبع املوجبات و،ان مؤمناًك إذافر عنه سيئاته كاهللا عليه النار 

الفرار من  و،ل مال اليتيمكأ و،قذف احملصنة و،التعرب بعد اهلجرة و،ل الرباكأ و،الوالدين

  )٦(.الزحف

الفرار من  و،قذف احملصنة و، قتل املؤمن متعمدا،بائر سبعكال :صحيحة حممدو

ل ما ك و،ل الربا بعد البينةكأ و،ل مال اليتيم ظلماًكأ و،التعرب بعد اهلجرة و،الزحف

  )٧(. عليه الناروجب اهللاأ

  )٨(.لهاكوعد اهللا عليه النار أل ما ك : قال،بائرك عن ال،ثريكرواية عباد بن و

                                                

  .٢١ ح جهاد النفسأبواب من ٤٦الباب  ٢٥٨ ص١١ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح٢٥٤ ص:املصدر) ٢(

  .٢ ح٤٥الباب  ٢٤٩ ص:املصدر) ٣(

  .٢٦٩ اآلية :سورة البقرة) ٤(

  . ١ ح جهاد النفسأبواب من ٤٥الباب  ٢٤٩ ص١١ ج:الوسائل) ٥(

  . ١ ح٤٦الباب  ٢٥٢ ص:املصدر) ٦(

  .٦ ح٢٥٤ ص:املصدر) ٧(

  .٦ ح٤٥الباب  ٢٥٠ ص:املصدر) ٨(



٣٣٥

ى الكبائر المنصوصة أو الموعود حدإ في الكتاب أو السنة كونه أعظم من هأورد

  .عر أو كان عظیما في أنفس أهل الشرعلیها بالنا

  

 لهآ و اهللا عليهىصل(ال رسول اهللا  ق،قول املعصوم قول اهللا تعاىلن أ من الواضحو

  )١(.قل فليتبوء مقعده من النارأما مل  ي علمن قال :)سلمو

ل عصيان كفإن  ،ون الوعد باخلصوص ال بالعمومكالظاهر من هذه الروايات  إن مث

  )٢(.﴾لَه نار جهنمفإن رسولَه ومن يعِص اللَّه و﴿ : قال تعاىل،وعد اهللا عليه النارأ

برية كوا ك ب}بائر املنصوصةك الىحدإعظم من أونه كو السنة أتاب كورده يف الأ{

 إذا كذلك و،يضاًأبرية كبرية كعظم من الاألن أ  يفكش الفإنه  }املوعود عليها بالنار وأ{

 :قوله تعاىلك كذل وـاملبالغة   مل يرد باملماثلةإذا ـ بريةكاملعصية الفالنية مثل الن أ ورد

﴿ِلالْوالْقَت ِمن رةُ أَكْبن٣(﴾ِفت(،ا أورد يف الغيبة  مثل ما وشد من الزناأ.)٤(  

فإن  ،بريةكا أذهام أوز يف كان املرك حبيث }ان عظيماً يف أنفس أهل الشرعكو أ{

ا فإ ، مثل حبس املرأة للزنا اكذل و،اساً عن الشرعكانع إالّ ونكذهام ال يأوز يف كاملر

قد  و،فاركمثل التجسس لل و، حبس الولد لللواط بهكذلك و،ذهان الشرعأ عظيمة يف

   املوازين ى علىضاف الشيخ املرتضأ

                                                

  .٢٦ ح جهاد النفسأبواب من ٤٦الباب  ٢٥٩ ص١١ ج:الوسائل) ١(

  .٢٣ اآلية :سورة اجلن) ٢(

  .٢١٧ اآلية :سورة البقرة) ٣(

  .)رمحه اهللا (شف الريبة للشهيدكتاب كانظر ) ٤(



٣٣٦

 عن يما ورد النهك ،و الصالة خلفهأ ، ورد النص بعدم قبول شهادتهإذاورة ما كاملذ

ما  ى علن هذا مبينأ ب)رمحه اهللا(اهلمداين  وعلق عليه الفقيه ،الصالة خلف العاق لوالديه

  )١(. اجلماعةإمام وون الصغرية قادحة بالعدالة املعتربة يف الشاهدكتساملوا عليه من عدم 

 مثل ،مر آخرته لعصيانه ال ألإمام و منع عن شهادتهإذا ما )رمحهما اهللا(مرادمها  و:قولأ

  .ما هو واضحك، مورعدم قبول شهادة املرأة يف بعض األ و،عدم صالة الرجل خلف املرأة

 كهنان أ ،)عليه السالم( عن اجلواد )رمحه اهللا(ر من صحيحة عبد العظيم مث الظاه

من يشِرك ﴿ : لقوله تعاىل،كبائر الشرك من ال)عليه السالم( مام مثال جعل اإل،موازين أخر

فَال يأْمن ﴿ : لقوله تعاىل،نه خاسرأبائر ما ورد بكمن ال و،)٢(﴾ِباللَِّه فَقَد حرم اللَّه علَيِه الْجنةَ

حرمة اجلنة ال تالزم الدخول يف ن أ  مع،ك غري ذل إىل،)٣(﴾الْقَوم الْخاِسرونَ إالّ مكْر اللَِّه

  .ك غري ذل إىل،اخلسران ال يالزم الدخول يف النار و،عرافونه يف األكالنار الحتمال 

 عن ،بيهأ  عن)عليه السالم( الثاين جعفر أيب  عن، عبد العظيم يف الصحيحىفقد رو

 فلما ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ىبن عبيد عل ودخل عمر : يقول)عليهما السالم(جده 

  الَّذين يجتِنبونَ كَباِئر الِْإثِْم ﴿ :يةجلس تال هذه اآل وسلم

                                                

  .٨ س٦٧٥ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ١(

  .٧٢ اآلية :سورة املائدة) ٢(

  .٩٩ اآلية :عرافسورة األ) ٣(



٣٣٧

وحبأ : قال؟ككمسأ ما :)عليه السالم(بو عبد اهللا أ فقال له ،كمسأ مث )١(﴾الْفَواِحش 

بائر كرب الكأ ،نعم يا عمرو :)عليه السالم( فقال ؟تاب اهللا عزوجلكر من بائكعرف الأن أ

بعده اليأس من  و،)٢(﴾من يشِرك ِباللَِّه فَقَد حرم اللَّه علَيِه الْجنةَ﴿ : باهللا يقول اهللاكشرااإل

من  مث األ،)٣(﴾وم الْكاِفرونَالْقَ إالّ ال ييأَس ِمن روِح اللَِّه﴿ : يقولاهللا تعاىل ألن ،روح اهللا

منها  و،)٤(﴾الْقَوم الْخاِسرونَ إالّ فَال يأْمن مكْر اللَِّه﴿ :اهللا عزوجل يقول ألن ر اهللاكمن م

 ،باحلق إالّ حرم اهللا اليت قتل النفس و، جعل العاق جباراً شقياًاهللا تعاىل ألن ،عقوق الوالدين

 : يقولاهللا تعاىل ألن ،قذف احملصنة و،)٥(﴾فيها خاِلداً جهنم فَجزاؤه﴿ : يقولىلااهللا تعألن 

﴿ِة والْآِخريا ونوا ِفي الدلُِعنظيمع ذابع ميقولاهللا تعاىل ألن ،ل مال اليتيمكأ و،)٦(﴾لَه : 

 اهللا تعاىل ألن ،الفرار من الزخف و،)٧(﴾سيصلَونَ سعرياً بطُوِنِهم ناراً و لُونَ يفِإنما يأْكُ﴿

 باَء ِبغضٍب ِمن اللَِّه  ِفئٍَة فَقَد  إىلمتحرفاً ِلِقتاٍل أَو متحيزاً إالّ من يولِِّهم يومِئٍذ دبرهو﴿ :يقول

و منهج أْواهموصريالْم يقولاهللا تعاىل ألن ،ل الرباكأ و،)٨(﴾ِبئْس : ﴿ الَّذين  

                                                

  .٣٧ اآلية :ىسورة الشور) ١(

  .٧٢ اآلية :سورة املائدة) ٢(

  .٨٧  اآلية:سورة يوسف) ٣(

  .٩٩ اآلية :رافعسورة األ) ٤(

  .٩٣ اآلية :سورة النساء) ٥(

  .٢٣ اآلية :سورة النور) ٦(

  .١٠ اآلية :سورة النساء) ٧(

  .١٦ اآلية :نفالسورة األ) ٨(



٣٣٨

 السحر و،)١(﴾كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطانُ ِمن الْمس إالّ لربا ال يقُومونَيأْكُلُونَ ا

 ألن الزنا و،)٢(﴾لَقَد عِلموا لَمِن اشتراه ما لَه ِفي الْآِخرِة ِمن خالٍقو﴿ : يقولاهللا تعاىلألن 

يخلُد فيِه وم الِْقيامِة واماً يضاعف لَه الْعذاب يمن يفْعلْ ذِلك يلْق أَثو﴿ : يقولاهللا تعاىل

يشترونَ ِبعهِد اللَِّه ِإنَّ الَّذين ﴿ : يقولاهللا تعاىل ألن ،اليمني الغموس الفاجرة و،)٣(﴾مهاناً

ِةوِفي الْآِخر ملَه القال خ ناً قَليالً أُولِئكثَم ماِنِهماهللا عزوجل يقول ألن الغلول و،)٤(﴾أَي: 

﴿ِةوالِْقيام موأِْت ِبما غَلَّ يلُلْ يغي ناهللا عزوجل يقول ألن ،اة املفروضةكمنع الز و،)٥(﴾م: 

اهللا  ألن ،تمان الشهادةك وشهادة الزور و،)٦(﴾ظُهورهم ِبها ِجباههم وجنوبهم و فَتكْوى﴿

 ، عنهىاهللا عزوجل  ألن ،شرب اخلمر و،)٧(﴾م قَلْبهآِثفإنه و من يكْتمها ﴿ :عزوجل يقول

  .وثان عن عبادة األىما ك

الْأَزالم ِرجس ِمن عمِل ِإنما الْخمر والْميِسر والْأَنصاب و﴿ :يف قوله أي :قولأ[

وهِنبتطاِن فَاجي٨(﴾الش([.  

 )سلم ولهآ و اهللا عليهىصل(رسول اهللا  ألن ،و شيئاً مما فرضه اهللاأ الصالة متعمداً كوتر

  ذمة  و، الصالة متعمداً فقد برأ من ذمة اهللاك من تر:قال

                                                

  .٢٧٥ اآلية :سورة البقرة) ١(

  .١٠٢ اآلية :سورة البقرة) ٢(

  .٦٩ ـ ٦٨ اآلية :سورة الفرقان) ٣(

  .٧٧اآلية : سورة آل عمران) ٤(

  .١٦١ اآلية :انسورة آل عمر) ٥(

  .٣٥ اآلية :سورة التوبة) ٦(

  . ٢٨٣ اآلية :سورة البقرة) ٧(

  .٩٠ اآلية :سورة املائدة) ٨(



٣٣٩

لَهم سوُء لَهم اللَّعنةُ و﴿ : يقولاهللا تعاىل ألن ،قطيعة الرحم ونقض العهدورسوله 

م كنازع و من قال برأيهك هل:هو يقول وائهكله صراخ يف ب و فخرج عمرو: قال،)١(﴾الداِر

  )٢(.العلم ويف الفضل

 ،ان بالواسطةك بل يشمل ما ،ونه بال واسطةكالظاهر عدم اشتراط  و:قال يف املستند

ن أ مثل و،يعاد بالنار لصدق اإل، املنافق يف النار:قال و، الصالة منافقك تار:يقولن أ مثل

  .ى انته)٣(،سراف يوجب دخول النار اإل:قال و،له مسرفضيع ما امل:يقول

عن  و،بعضهم عدها سبعني و،بائر سبعة لبعض الروايات املتقدمةكبعضهم عد ال إن مث

 ،أن الدروس مجع الروايات املختلفةك و، السبعة إىلقرب منهاأ السبعني  إىلاإالدروس 

راد ألعله  و، السبعة إىلقرب منهاأائة م السبع إىلاإعن ابن عباس  و،بعضهم عدها سبعمائهو

  .بريةكوازين املتعددة للرناه من املكما ذ

و لورود النص رد أ ،مهيةما من باب األإ ،ل مجلة يف روايةكر كذن أ ىال خيفو

ون وارداً كبائر من دون تعرض للنفي فال يكر من الكون ما ذكاالثبات لدفع توهم عدم 

   .كسره املستمكما ذك ،مورد احلصر

  

                                                

  .٢٥ اآلية :سورة الرعد) ١(

  .٢ ح من جهاد النفس٤٦الباب  ٢٥٢ ص١١ ج:الوسائل) ٢(

  .٥٢٤ ص١ ج:املستند) ٣(



٣٤٠

 ً لم یكن معارضاإذا ثبوتها شهد عدالن بعدالة شخص كفى في إذا ـ ١٤ـ مسألة 

  . بعدمهاحداو  بل وشهادة عدل،بشهادة عدلین آخرین

  

 لعموم حجية خرب } يف ثبواىفك شهد عدالن بعدالة شخص إذا ـ ١٤ ـ مسألة{

 }ن معارضاً بشهادة عدلني آخرينك مل يإذا{تاب التقليد كبيانه يف تقدم ما ك ،العدلني

  .حملهما حرر يف كما حينئذ يتساقطان أل

 ى العدلني فيبقأحدشهادته تسقط شهادة  إن  حيث} بعدمهاحداشهادة عدل و وبل{

تاب التقليد كالم يف كقد تقدم ال و، فقطحدا و إىلا مستندةافية ألكثبات غري شهادة اإل

  .رار البحثك ت إىل فال حاجة،قلاأل وثركحول تعارض األ و،حداحول شهادة الو

  



٣٤١

نان ی وحصل االطم،اعة غیر معلومین بالعدالة بعدالته أخبر جمإذا ـ ١٥ـ مسألة 

  .حدا حصل من شهادة عدل وإذانان یبل یكفي االطم، كفى

  ، أو من اقتداء جماعة مجهولین به، حصل من اقتداء عدلین بهإذاوكذا 

  

حصل االطمينان و ته، أخرب مجاعة غري معلومني بالعدالة بعدالإذا ـ ١٥ ـ مسألة{

 الصالة خلف من ىجلملة من الروايات الدالة عل وي،نه علم عاد أل،ان حلجية االطمين}ىفك

  .مانةاأل ووثوق بالدين أنه يصدق باالطمينان عرفاً و،مانتهأ وتثق بدينه

ا تصلح للتأييد لقوله إ ففيه ،رواية مسعدة تصلح للردع إن :)١(كما قول املستمسأ

 بل ،خبار مجاعةإال يشترط  أنه منه يعلمو ،استنابة عرفيةفإنه »  يستبنيحىت «:)عليه السالم(

 إذافي االطمينان كبل ي{ :لذا قال و،ان موجباً لالطمينانك إذا حداخبار ثقة وإ يفكي

 ال مل حيتجإ و،مور يف هذه األحدا مل نقل حبجية العدل الوإذا }حداحصل من شهادة عدل و

  . االطمينانإىل

 أوجب إذا }تداء مجاعة جمهولني بهو من اقأ ، حصل من اقتداء عدلني بهإذاذا كو{

قد تقدم  و،نه شهادة عملية أل،افك مل حيصل االطمينان فاقتداء العدلني إذاما أ ،االطمينان

حنوه احتماال معتداً  وا االضطرارم احتمل يف فعلهإذا إالّ ،تاب التقليدك يف كالم يف ذلكال

  .كدلة االعتبار منصرفة عن مثل ذلأفإن  ،به

                                                

  .٣٤٢ ص٧ج) ١(



٣٤٢

 بشرط كونه ،یكفي الوثوق واالطمئنان للشخص من أي وجه حصل  أنهوالحاصل

 وال ممن یحصل ، ال من الجهال،من أهل الفهم والخبرة والبصیرة والمعرفة بالمسائل

  .له االطمئنان والوثوق بأدنى شيء كغالب الناس

  

تثق « لصدق }ي وجه حصلأاالطمينان للشخص من  وفي الوثوقكي أنه احلاصلو{

املعرفة  والبصرية واخلربة وونه من أهل الفهمكبشرط {الطمينان نوع من العلم ن األ و»بدينه

ن أ ىن ال خيفك ل،فاية الوثوق عن مثلهك النصراف دليل كذل و}من اجلهال  ال،باملسائل

  .فال تنفع هذه املسألة يف حقه ،القطاعك ، خالف املعتادى نفسه علىالواثق ال ير

 :)عليه السالم( بن احلسني ي عن عل،)عليه السالم(رضا  برواية ال:ما االستدالل للمنعأ

فرويداً ال ،اتهكختاضع يف حر و،ت يف منطقهومتا و رأيتم الرجل قد حسن مسته وهديهإذا 

حسن الظاهر ن أ فقد عرفت الإ و،كا واردة مورد الش أل، فال داللة فيها،)١(مكيغرن

  .فاك

غالب ك شيء الوثوق بأدىن وه االطمينانوال ممن حيصل ل{ :مما تقدم يعلم وجه قولهو

حال غالب الناس فال وجه للقول بانصراف الدليل عنه بعد  أنه  سلمإذانه إ :فيه و}الناس

  .وم هم املخاطبني فتأملك

ما تقدم ك ،اغريه ونه من طرق معرفة العدالة أل،ر الشياعكيذن أ فن املصىان علكو

  .الم فيه يف باب التقليدكتفصيل ال

  ان عادال يف الواقعك و خلف من مل حيقق عدالتهىللو صو

                                                

  .١٤ح  من صالة اجلماعة١١الباب  ٣٩٤ ص٥ج : الوسائل) ١(



٣٤٣

العلم بالعدالة  ألن ، منه قصد القربةى متشإذامجاعته  و يف صحة صالتهإشكال الف

  .ما هو واضحك يليس مبوضوع ويطريق

وإن  ،يضاًأ يف الصحة إشكالاليف املنفرد فال ك بتىتأفإن ن عادال يف الواقع كمل يوإن 

 زاد سجدة للمتابعة إذاما ك ،النقيصة ونه من تعمد الزيادة أل،صالتهمل يأت فالظاهر بطالن 

  .السورة وو نقص قراءة احلمدأ

  



٣٤٤

ٕوان  ة من یعرف نفسه بعدم العدالةمامال یتصدى لإلن أ حوطاأل ـ ١٦ـ مسألة 

  . جوازهقوىكان األ

  

 }ة من يعرف نفسه بعدم العدالةمام لإلىال يتصدن أ حوطاأل ـ ١٦ ـ مسألة{

 الشرط ى انتفإذا ف،ل شرطكما هو ظاهر ك ،العدالة شرط واقعي للصالة مجاعةألن  كذلو

 مامدلة ضمان اإلأل و،غراًء باجلهلإ يان التصدك انتفت اجلماعة إذا و، املشروطىانتف

 قوم من :)عليه السالم( الثاين  جعفريب قلت أل،يملا رواه السيار و،الظاهرة يف عصيانه

إن  :)عليه السالم( فقال ؟ م مجاعةيصالة فيقدم بعضهم فيصل جيتمعون فتحضر الكموالي

  )١(.بني اهللا طلبة فليفعل ويؤمهم ليس بينه الذي انك

 ،ة املرأة للرجالإماملعدم الفرق بني  وة،بني اهللا طلب والفاسق بينهن أ بضميمة وضوح

ذا ك و،ة الفاسقامإمبني  و،ا امرأةأ مل يعلموا إذا تهممام إلىتتصدن أ حيث ال جيوز هلا

  .شبهأولد الزنا أو ما  أنه  علمإذاما ك ، فاقد سائر الشرائطي تصد إىلبالنسبة

  .دلة املتقدمةصل وعدم استقامة األ لأل} جوازهقوىان األكوإن {

اً بعد ورود يون العدالة شرطاً واقعك ىال دليل علنه إ : فريد عليه،ولما الدليل األأ

 فال يقاس املقام بسائر ي فهو شرط ظاهر،مام تبني فسق اإلإذا صحة اجلماعة ىالدليل عل

  .ي ال شرط واقعيمل يرد ما ينافيها فالشرط يف املقام شرط علم اليت الشرائط

                                                

  .١٢ ح من صالة اجلماعة١١الباب  ٣٩٤ ص٥ج: الوسائل) ١(



٣٤٥

غراء احملرم اإل إذ ،غراء باجلهللو سلم واقعية الشرط ال ضرر يف اإل أنه  إىلضافةهذا باإل

  .غراء باجلهل حرامطلق اإلمن أ ىيل علال مل يدل دلإ و استلزم حمرماًإذامنا هو فيما إ

 ،شبهأ أو ما  م جنباًى صلإذاالالزم حصر الضمان مبا  إن : فريد عليهالثاينما الدليل أو

 خبالف ،ن له صالةك م جنباً مل تىلو صل أنه الفرق و،ل نقصك  الكما ورد الدليل بذلك

 ليس مامات الواردة بأن اإلطالق اإليؤيده و، فالالزم القول بعدم الضمان فيما حنن فيه،املقام

  .بضامن

 ضافة هذا باإل،إليه مما ال يصلح االستناد ي ضعف السيار: فريد عليه،ما الدليل الثالثأو

 جهة جواز  إىل جهة واقعية اشتراط العدالة ال إىلناظر أنه  منكره املستمسك ما ذإىل

  .عدم جوازه ويالتصد

 يف املقيس األمر فرض متامية ى علقياس حىت أنه ىل إضافة فهو باإل،ما الدليل الرابعأو

ين ال جيوز أ فمن ، الدليل إىل حباجةمامل شرط يف اإلكم يف فقد ك احلإطالق إذ  ـعليه

دلة أ إطالق إذ ، بالفرق:يرد عليه ـ  مثالك مل يعرفه املأموم بذلإذا ولد الزنا فيما يتصد

 ي خبالف دليل، واقعية الشرطيالزنا يقتضونه ولد كعدم  و،ونه امرأة للرجالكاشتراط عدم 

 يف االقتداء ظهور يفك بل ي، واقعياًا ليست شرطاًأ حيث قد عرفت ،اشتراط العدالة

  .العدالة

 فالقول باجلواز ،هلا آثارهاو ،مجاعةون حينئذ كصالم تن أ ظاهر املصنف إن مث

  . دون الوضعي ممنوعمام لإليليفكالت

  



٣٤٦

  ،ة من غیرهماملراتب في المسجد أولى باإل اماماإل ـ ١٧ـ مسألة 

  

ال  وإشكال بال }ة من غريهمام باإل الراتب يف املسجد أوىلماماإل ـ ١٧ ـ مسألة{

  :يدل عليه مجلة من النصوص و، عليهمجاع اإلى دعوحدا بل عن غري و،خالف

صاحب الفراش أحق  :)سلم وآله و اهللا عليهىصل( قال رسول اهللا ،يمثل الرضو

  )١(.صاحب املسجد أحق مبسجده و،هبفراش

  ـ:قال إن ىلـ إهم ؤقرأ الناس بالتقدم يف اجلماعة وىلأن أ اعلم :يضاً قالأعنه و

  )٢(. مبسجدهوىلأصاحب املسجد و

م كثركأم كيؤم : قال)سلم وآله و اهللا عليهىصل( عن رسول اهللا ،سالموعن دعائم اإل

مري حضر أون كين أ إالّ ،بالصالة يف مسجدهمحق أهل مسجد أل ك و،النور القرآن و،نوراً

  )٣(.ة من أهل املسجدمامحق باإلأون كيفإنه 

ن أ  إىل ـميان اإل إىليؤم القوم أقدمهم هجرة : قال)عليه السالم(عن جعفر بن حممد و

  )٤(.صاحب املسجد أحق مبسجدهوـ  :قال

صاحب  :)سلمو آله و اهللا عليهىصل( قال رسول اهللا : قال،وعن حممد بن مسلم

  )٥(صاحب املسجد أحق مبسجده و،الفراش أحق بفراشه

   ،غريه وما عرب املصنفك ، الراتب أحق ال أوىلماماإلن أ مث الظاهر

                                                

  .١١ ص:فقه الرضا) ١(

  .١٤ ص:املصدر) ٢(

  .١٥٢ ص١ ج:الدعائم) ٣(

  .املصدر نفسه) ٤(

  .٣ ح من صالة اجلماعة٢٥الباب  ٤٩٢ ص١ ج:كاملستدر) ٥(



٣٤٧

 فال  حق امرء مسلمىال يتوو ،ة يف املسجد نوع حق عريفماماإلن أ  يفإشكالذ ال إ

 ، فهو أحق بهإليهما مل يسبق   إىلمن سبق بل يشمله قاعدة ،انهك يف مىيصلن أ حيق لغريه

رداف إيؤيده  و،شبهأما  واخلان و فحاله حال غرف املدرسة،ة نوع من السبقماماإلفإن 

  امليت منىروا يف الصالة علكما ذك ،حق أنه  حضر معإذامري حاديث حبق األ يف األكذل

ما يؤيد ك ،انهكان غصباً ملك فلو مل يقدموه ،ان أحق من أولياء امليتك  حضر الوايلإذاأنه 

  .ما يأيتك ،صاحب املرتل وردافه بصاحب الفراشإأيضاً 

 ، فيه فهو حقهييصلن أ إمامان اعتاد كل مك بل ،ال خصوصية للمسجد أنه منه يعلمو

 حرمهم و)عليهم السالم(ئمة  مثل صحن األ،ذنهإب إالّ انهك يف مييصلن أ ال حيق لغريهو

 ـ  سافر مث رجعإذانه ك ل،ما سيأيتكت الصالة  مل حيضر وقإذاسقط وإن  حقه و،غريمهاو

  .حقان هو األك ـ مثال

 أو يف ، صبحاً فقطى صلإذا بل ،وقات الثالثة صالته يف األمامال يلزم يف راتبية اإلنه إ مث

 أنه ماك ، الوقتك يف ذلييصل الذي  الوقت إىلان راتباً بالنسبةكشبه أل مجعة مرة أو ما ك

 وقت عدم حضور  إىلان النائب راتباً بالنسبةكلما مل حيضر كه انك ميان نائب يصلك إذا

 إذاما ك ،ك ال يبعد ذل؟حقأ كون ذلكانه نائباً فهل يكعني م وماملو غاب اإل و،ماماإل

 ، أو شبه الوقف متولفون للوقكال ين أ ن بشرطك ل،نسان آخر غرفته يف املدرسة إلىعطأ

خراج إ فله ،ال فالظاهر اعبتار نظر املتويلإ و،ان من الصحراءك يف ميان يصلك إذاما ك

  مره أ كامللن أ ماك ،نه هو صاحب احلق أل،انهكجعل غريه م و الراتبمام مثل اإلحىت



٣٤٨

 وكذا صاحب المنزل أولى ،فضللكن األولى له تقدیم األ،  منهأفضلكان غیره ٕوان 

  ،من غیره المأذون في الصالة

  

  .ما هو واضحك مام من حق اإلقدمأ كاملال وحق املتويل و،كبيد املال

 ،ال خالف فيه أنه رةك عن التذيكقد ح و،دلة األطالق إل} منهأفضلان غريه كوإن {

 التساقط و يقال بالتعارضحنوه حىت ويسجد أولوية اهلامشصاحب امل ال يعارض أولويةو

 ولويات سائر األىومته علكاملسجد حصاحب ظاهر دليل أولوية  إذ ، حينئذوىلعدم األو

ره كما ذك ،خصية دليل أولوية صاحب املسجد ألكليس ذل و،كلو بفهم العرف ذلو

 غري راتب  إىلمنا هو بالنسبةإ ،ما صرح به بعضهمكـ  ى اهلامشيأـ أولويته  و:املستند قال

  .ى انته،)١( خصية دليلهماما مها فيقدمان عليه ألأ و،صاحب املرتل واملسجد

 ىفاية ذاتية تتقدم علك له فضلاألن أ ه لفهمأنك }فضل له تقدمي األوىلن األكل{

 ، دليل الراتبى علفضلدليل األل ،ومةك فيفهم العرف نوع ح،السابقة يف مقام التعارض

  . فتأمل،تان متعارضتانءفاك فهما ،يضاًأة ئفاكحق السبق نوع  إذ ،ن هذا غري ظاهركل

قد  و،ال خالف ولإشكا بال } من غريه املأذون يف الصالةذا صاحب املرتل أوىلكو{

 احلدائق وىركالذ وىاملنته وحكاماية األ واملعتربكعيان  مجاعة من األمجاع أو اإل،ادعاه

  :يدل عليه مجلة من النصوص و،غريهم واملفاتيحو

  ال يتقدمن و :يف رواية )عليه السالم( عن الصادق ،عبيدة أيب مثل رواية

                                                

  .٥٢٨ ص١ ج:املستند) ١(



٣٤٩

  .فضل األٕواال فال یجوز بدون إذنه واألولى أیضا تقدیم

  

  )١(.ال صاحب سلطان يف سلطانه وم الرجل يف مرتلهكأحد

 )عليهم السالم( عن آبائه ،بيهأ عن ،)عليه السالم(مساعيل بن جعفر إ بن ىرواية موسو

يؤم ن أو ،فرسه وحق بصدر دارهأالرجل  :)سلم وآله و اهللا عليهىصل( قال رسول اهللا :قال

   )٢(.يبدأ يف صحفتهن أو ،يف بيته

ال يؤمن رجل رجال و :)سلم وآله و اهللا عليهىصل(النيب  عن ،يف رواية ابن مسعودو

  )٣(.يف بيته

  .ا شاملة للمقام باملناطفإاملسجد املتقدمة  ورواية الفراشو

 حق فالذن األأ إذانه إ  مث،انكباحة املإ لوضوح اشتراط }ذنهإال فال جيوز بدون إو{

 ،غريمها وما عن الشهيدينكعبيدة  أيب  املستفادة من روايةراهةكاء الف يف انتشكالاإل يينبغ

 فما ، معرفة اخلالف فيه نافياً، من غريهوىلأاملأذون  إن ى بل عن املنته،صرح به اجلواهرو

 أولوية صاحب املسجدفإن  ،اجتهاد يف مقابل النص ال وجه له أنه الذخرية من وكعن املدار

 ي فه،سقاطماً غري قابل لإلكليس ح و.يفهمه العرفما ك ،سقاطاملرتل حق هلما قابل لإلو

   .ه امليت يف جتهيزولوية ويلأمثل 

 قال ، ملا تقدم يف صاحب املسجد}فضلتقدمي األ{ لصاحب املرتل }يضاأ وىلاألو{

  بني ما دل  و،مإليه األمررجاع إ مجعاً بني مراعاة حقهم ب)٤(:الفقيه اهلمداين

                                                

  .١ ح من صالة اجلماعة٢٨الباب  ٤١٩ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح من صالة اجلماعة٢٥الباب  ٤٩٣ ص١ ج:كاملستدر) ٢(

  .٧ ح صالة اجلماعةأبواب من ٢٥الباب  ٤٩٣ ص١ ج:كتدرسامل) ٣(

  .٦٨١ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ٤(



٣٥٠

  .اوي له في الصفاتوكذا الهاشمي أولى من غیره المس

  

م أمن  :)سلم وآله و اهللا عليهىصل(قوله ك ،ملكاأل وفضلاألتقدمي  استحباب ىعل

  )١(. يوم القيامة إىل السفال إىلمرهمأفيهم من هو أعلم منه مل يزل  وقوماً

 آله و اهللا عليهىصل(يؤيده قوله  و،األصل إمام  إىلبالنسبة أنه ن الظاهرك ل:قولأ

  .م القيامة يوإىل :)سلمو

فيهم من هو  و بقومىمن صل :)سلم وآله و اهللا عليهىصل( قال )٢(،ن يف رواية الفقيهكل

  . فتأمل، يوم القيامة إىل السفال إىلمرهمأعلم منه مل يزل أ

 ،علم مثال فالأان غريه ك إذاما أ } له يف الصفاتيساو من غريه امل أوىليذا اهلامشكو{

  .ثرة رواياتهكلظاهر تقدمي العامل ل بل ا،لتعارض الصفات حينئذ

 ،عةكالصالة خلف العامل بألف ر : قال)عليه السالم( عن الصادق ،ملا رواه النفليةو

  )٣(. مخسخلف املوىل و،خلف العريب مخسون و، مبائةيخلف القرشو

ن عن كل و هذا،فصاح العريبإمل يفصح القراءة مثل  الذي املراد خلف املوىلن أ الظاهرو

 بطريق غري معلوم من قول  مرسال أو مسنداًيما رو إالّ خبار يف األوراًك مل نره مذىركالذ

  .ى انته،)٤(ال تقدموها وقدموا قريشاً :)سلم وآله و اهللا عليهىصل(النيب 

 ياطمف اليال يبعد تقدم العلو و،اف يف املقامكدلة السنن أالتسامح يف ن أ ىال خيفو

  . ملا ورد يف فضلهم، سائر القرشينيىعلتقدميهم  و سائر اهلامشينيىعل

                                                

  . ١ ح صالة اجلماعةأبواب من ٢٦الباب  ٤١٥ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .١٢ ح يف اجلماعة٥٦الباب  ٢٤٧ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .٦ ح صالة اجلماعةأبواب من ٢٣الباب  ٤٩٢ ص١ ج:كاملستدر) ٣(

  .٢٧٠ ص:ىركالذ) ٤(



٣٥١

ة ال لغرض دنیوي رجح من مام تشاح األئمة رغبة في ثواب اإلإذا ـ ١٨ـ مسألة 

  قدمه المأمومون جمیعهم

  

 التشاح ،}ية ال لغرض دنيومامئمة رغبة يف ثواب اإلاأل  تشاحإذا ـ ١٨ ـ مسألة{

ل ك من الثواب ما لمامإل لىيعط إذ ، مثل الرغبة يف الثوابيخروأون لغرض كقد ي

 ، نفسه ليخدم بسببهم الدين إىل توجيه الناسلٌكيريد ن أ مثل و،ما يف احلديثكاملأمومني 

  .كشبه ذلأ أو ما ، فرييد جناة الناس منه، منهم غريه فاسقاًحدال وك ىرين أ مثلو

ال  واسطة ان تعاىلكما  إذ ،ون اهللا واسطةكاملراد به ال ي و،يون لغرض دنيوكقد يو

حينئذ فهل هو  و، دينهيو يؤد أ، اهللا ولدهييشفن أ  بقصدى صلإذاما ك ،يضر بالعبادة

ون ك ما تقدم من ى مقتض، احتماالت؟مهاأحدال يبطل   أو،للصالةمبطل للجماعة أو 

 اعتبار القربة وعدم ىمقتض و،يعترب فيها القربة الثالث اليت اجلماعة ليست من العبادات

  ـيف املقام ـ ا مبرتلة الوصفول ألظهر األن األكل ، الثاين اجلماعةبطالن الصالة ببطالن

  .صل اجلماعةأ بطالن  إىل بطالاييسرالذي 

 كذل وغريهم والشهيدان وره الفاضالنكما ذك }ن مجيعهممورجح من قدمه املأمو{

من يؤيده مجلة  و،قبال املطلوب يف العبادةحصول اإل و،ره بعض من اجتماع القلوبكملا ذ

  :الروايات

 يف )عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم( عن الصادق ،خرب احلسني بن زيدك

   اهللا ىصل(قال  و،)١(باذم إالّ يؤم الرجل قوماًن أ ىو : قاليحديث املناه

                                                

  .ى باب املناه٩ ص٤ ج:الفقيه) ١(



٣٥٢

حسن أ وهم به راضون فاقتصد م يف حضوره وذمإمن أم قوماً ب :)سلم وآله وعليه

ال ينقص عن  وجر القومأ فله مثل ،قعوده وسجوده ووعهكر وءتهقراو هصالم بقيام

  )١(.ءيجورهم شأ

 ،زفر األك املسىثالثة يف اجلنة عل : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،رياكخرب زو

  )٢(.ليهايطيع مو و يطيع اهللاكمملو و،هم به راضون واً أم قومإمام و،ذن احتساباأمؤمن 

 كقوماً من موالي إن :)عليه السالم( الثاين يب جعفرلت أل ق: قاليرواية السيارو

انت قلوم كإن  : فقال؟ ميهم فيصلأحديتقدم  وجيتمعون فتحضر الصالة فيؤذن بعضهم

ن ك ل،)٣(هلهاة ألمامإلافدعوا  : قال؟كمن هلم مبعرفة ذل و: قلت،ة فال بأسحدالها وك

  .كيعة لئال خيرب السلطة بذللهم شكوم كيراد ذه الرواية ن أ ال يبعد

  )٤(.ارهون ال تقبل صالتهكهم له  ومن أم قوماً :حاديثيف مجلة من األو

عليه ( قال ؟ناآثرهم قركأان ك و، رضوا بهإذا العبد يؤم القوم : ابن مسلميف رواييتو

  .)٥(ال بأس به :)السالم

                                                

  .٢ ح من صالة اجلماعة٢٧الباب  ٤١٧ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح٤١٨ ص:املصدر) ٢(

  .٤ ح:املصدر) ٣(

  .٦ ح صالة اجلماعةأبواب من ٢٧الباب  ٤١٨ ص٥ ج:املروي يف الوسائلك) ٤(

  .٢ ح١٦الباب  ٤٠٠ ص:املصدر) ٥(



٣٥٣

فوا فأراد كل منهم اختلٕوان  ، ال ألغراض دنیویة، عن ترجیح شرعيً ناشیاًتقدیما

  ، فاألولى ترجیح الفقیه الجامع للشرائط،تقدیم شخص

  

 ثرهم قراءةكأان ك و رضوا بهإذا ىعميؤم األن أ ال بأس :يف رواية الفقيهو

  )١(.أفقههمو

 من جهة انصراف كن ذلأك }غراض دنيوية ال أل،يتقدمياً ناشياً من ترجيح شرع{

سراع و يالئم ديوم يف اإلأنفع هلم أنه م اختاروه أللعله إذ ،نه غري ظاهرك ل،إليهدلة األ

 إذ ،هذا القيد ال خيلو من نظر إن :اهلمداينلذا قال الفقيه  و،كو غري ذلأبطاء و اإلأ ،بالصالة

  )٢(.المهك آخر  إىل،ةمامهلية اجلميع يف حد ذام لإلأاملفروض 

يح الفقيه اجلامع  ترجوىل فاأل،منهم تقدمي شخص{ بعض }لكاختلفوا فأراد وإن {

  .شبهأو ما أو اخليار أ فضل تقدمي األى متواتر الروايات الدالة علىما هو مقتضك }للشرائط

افدهم  و القومإمام :)سلم ولهآ و اهللا عليهىصل( قال رسول اهللا ،مثل ما رواه الفقيه

  )٣(.مكأفضلفقدموا 

 لهآ و اهللا عليهىصل( قال رسول اهللا : قال)عليه السالم(علي  عن ،وعن اجلعفريات

  )٤(.مكأفضلم كصالتيف  فقدموا  اهللا تعاىل إىلافدهم وم القوإمام :)سلمو

                                                

  .١٩ ح يف اجلماعة٥٦الباب  ٢٤٨ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٦٨٢ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ٢(

  .١٠ ح يف اجلماعة٥٦الباب  ٢٤٧ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .٣٩ ص:اجلعفريات) ٤(



٣٥٤

فإم م كم خياركليؤم :قال أنه )سلم ولهآ و اهللا عليهىصل(النيب  عن ،عن الغوايلو

  )١(.مكخيار الّإم كيديأ ال تقربوا بني ،مكم قربانكصالت و، اجلنة إىلمكوفد

 لهآ و اهللا عليهىصل( قال رسول اهللا ،)عليه السالم( الصادق  عن،عن ابن سنانو

  )٢(.مكم فقدموا خياركوا صالتكتزن أ مكسرإن  :)سلمو

م كليؤم و،مكفصحأم كيؤذن ل : قال)عليه السالم(علي  عن ،وعن الدعائم

  )٣(.مكفقهأ

  خلف عاملىمن صل :قال أنه )سلم ولهآ و اهللا عليهىصل( عن النيب ،ىركوعن الذ

  )٤(.)سلم ولهآ و اهللا عليهىصل( خلف رسول اهللا ىمن صلكف

  )٥(.عةكالصالة خلف العامل بألف ر :)عليه السالم(وتقدم رواية النفلية عن الصادق 

 عامل إمام خلف ىمن صل : قال)سلم ولهآ و اهللا عليهىصل(النيب  عن ،وعن لب اللباب

  )٦(.براهيم خليل الرمحانإخلف  وي خلفىأمنا صلكف

فيهم من هو  وم قوماًأمن  ):سلم ولهآ و اهللا عليهىصل(النيب  عن ،تقدم يف حديثو

  )٧(. يوم القيامة إىل سفال إىلمرهمأنه مل يزل  ممأعل

 

                                                

  .٢٧ ح٣٧ ص١ ج:العوايل) ١(

  .٣ ح من صالة اجلماعة٢٦الباب  ٤١٦ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .قامة واإلنذا يف األ١٤٧ ص١ ج:الدعائم) ٣(

  .٢٦٥ ص:ىركالذ) ٤(

  .٦ ح من صالة اجلماعة٢٣الباب  ٤٩٢ ص١ ج:كاملستدر) ٥(

  .٨ ح من صالة اجلماعة٢٣الباب  ٤٩٢ ص١ ج:كاملستدر) ٦(

  .١٢ ح يف اجلماعة٥٦الباب  ٢٤٧ ص١ ج:الفقيه) ٧(



٣٥٥

 أيب  بني عن عل)عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم( عن الرضا ،يف حديث العيونو

ين أخاف إ : يقول)سلم وآله واهللا عليه ىصل( مسعت رسول اهللا : قال)عليه السالم(طالب 

تقدمون  و،ن مزامريآتتخذوا القرن أو ،قطيعة الرحم و،مكبيع احل و،م استخفافا بالدينكعلي

  )١(.م يف الدينكأفضلليس ب ومكأحد

نعم  : قال؟ىعم خلف األيصلأ : قلت،)عليه السالم(جعفر  أيب ن ع،ارةزريف حسنة و

   )٢(.همأفضلان ك وان من يسددهك إذا

فقه أن كمل ي وان فقيهاًك إذاال بأس به  : قال؟يضاً يف الصالة خلف العبدأفيها و

  )٣(.منه

  )٤(.علمهمأ وقههمأفون كين أ إالّ ال : قال؟ يؤم الناسك عن اململو:يف موثقة مساعةو

  خالفا، من املتأخرينحداغري و واختاره العالمة الذي قرء هو األىفقه علتقدمي األ إن مث

 جبملة من كاستدلوا لذل و،قرء من تقدمي األمجاع عليه اإلى بل ادع،غريه وللمحقق

   :الروايات

انوا كفإن  ،نآهم للقرأقرأ الناس بالتقدم يف اجلماعة وىلأإن  : قال،يمثل ما يف الرضو

انوا يف اجلهرة كفإن  ،انوا يف الفقه سواء فأقرم هجرةكفإن  ،ة سواء فأفقههمءيف القرا

  )٥(.احلديث صبحهم وجهاًأ ف،انوا يف السن سواءكفإن  ،سنهمأ فسواء

                                                

  .١٤٠ ح٣١الباب  ٤١ ص٢ ج:خبار الرضاأعيون ) ١(

  .٥ حة اجلماعة من صال٢١الباب  ٤١٠ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح١٦ب  البا٤٠٠ ص:املصدر) ٣(

  .١٣ ح اجلماعةأحكام يف ٣الباب  ٢٩ ص٣ ج:التهذيب) ٤(

  .١٤ ص:فقه الرضا) ٥(



٣٥٦

صحابنا أ عن القوم من )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  سألت: قال،عبيدة أيب روايةو

 ىصل(رسول اهللا  إن : فقال؟ تقدم يا فالن: فيقول بعضهم لبعض،ر الصالةضجيتمعون فتح

قدمهم أانوا يف القراءة سواء فكفإن  ،هم للقرآنؤقرأيتقدم القوم  : قال)سلم وآله واهللا عليه

علمهم أانوا يف السن سواء فليؤمهم كفإن  ،ربهم سناًكأرة سواء فجانوا يف اهلكفإن  ،هجرة

  . احلديث)١(فقههم يف الدينأ وبالسنة

استووا فإن  ،قدمهم هجرةأيؤم القوم  : قال)عليه السالم( عن الصادق ،وعن الدعائم

  )٢(.ربهم سناًكأاستووا ففإن  ،فقههمأتووا فاسفإن  ،همؤفأقر

  .قد مجعوا بني هاتني الطائفتني بوجوه و:قولأ

  .ما صنعه احلدائقك التقية ى محل الطائفة الثانية عل:ولاأل

لتقدمي  و،قرء جهة فضل فلتقدمي األ،االختالف من باب املستحباب املتزامحة إن :الثاين

  .فقه جهة فضلاأل

 مل يقصد بالطائفة الثانية ما ينايف أنه  من)رمحه اهللا(اهلمداين فقيه ره الك ما ذ:الثالث

 إذا رعايتها فيما يينبغ اليت قرء بيان املرجحاتخبار تقدمي األأاملقصود ب إذ ،وىلالطائفة األ

يقال له تقدم ن أ ل منهم من شأنهكان ك بأن ،ةماملهم لإلكشخاص يصلح أ بني األمردار 

   ،مها عامياًأحدان ك إذا فيما ونكهذا ال ي و،يا فالن

                                                

  . ١ ح من صالة اجلماعة٢٨الباب  ٤١٩ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .١٥٢ ص١ ج:الدعائم) ٢(



٣٥٧

 تقدیم قوىلم یكن أو تعدد فاألفإن  ، شدة التقوى والورعإلیه انضم إذا ًخصوصا

  األجود قراءة

  

 الفاضل ىقبح تقدمي املفضول عل و العامل للجاهلةعدم مساوافإن  ،امالك خر فقيهاًاآلو

  )١(.المهكخر آ  إىل،من الفطريات

ان البد من القول بتقدمي الفقيه كوإن  ،إشكالبة حمل جول هذه األكن أ ىن ال خيفكل

اهللا  و،هلهاأ  إىلخبار املتعارضة رد علم األوىلاأل و،النقل واجلامع للشرائط لتطابق العقل

  .سبحانه العامل

 آله و اهللا عليهىصل(مشمول لقوله فإنه  }الورع وى شدة التقوإليه انضم إذاخصوصاً {

  .لغريه و،مكخيار :)سلمو

 إذا بالتقدمي  بل هو أوىل،ترجيح العامل اجلامع للشرائط ليس خاصاً باالختالف إن مث

الفقيهة فإن  ، النساء يف مجاعتهن إىل بالنسبةكذلكم كاحلن أ ماك ،حتريوا من يقدمونه

  . غريهاىمقدمة عل

 دلةلألوإالّ خري،  علم فال يبعد يف صورة التعدد أولوية تقدمي األ}ن أو تعددكمل يفإن {

 ال يبعد و،قرأ األى ملا تقدم من الروايات املشتملة عل}جود قراءة تقدمي األقوىفاأل{السابقة 

 :)سلم وآله و اهللا عليهىصل( لقوله ،قرأثر علماً بالقرآن أو قراءة له مبرتلة األكحال األن أ

النور القرآن و،م نوراًكثركم أكيؤم.)٢(  

  )٣(.ثرهم قرآناكأ :قال و،)سالمعليه ال(املؤمنني  مريأ ماميف رواية اإلو

                                                

  .٦٨٣ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ١(

  .١٥٢ ص١ ج:الدعائم) ٢(

  .٢ ح من صالة اجلماعة١٦الباب  ٤٠٠ ص٥ ج:الوسائل) ٣(



٣٥٨

 غیر ما حكامفاألفقه في سائر األ  ومع التساوي فیها، الصالةأحكاماألفقه في ثم 

  ،األسن في اإلسالمثم  ،للصالة

  

  .ما أشبه و ملا تقدم من روايات تقدمي اخليارأقر األىورع علال يبعد تقدمي األو

ما ك ، عليهءقرفقه بعد األر األكذي  الذي محال للرضو} الصالةأحكامفقه يف مث األ{

  .م فيهالكما تقدم الك ، مطلقا)فقهاأل(الرضوي ظاهر  إن ن فيهك ل،كره املستمسكذ

 الصالة أحكام يف فقه }مع التساوي فيهاو{ره ك ما ذى هذا فال دليل علىوعل

 الذي فقهأنه استنبط هذا من األك و،حكام من األ} غري ما للصالةحكامفقه يف سائر األفاأل{

  .فيه ما تقدم أيضاًو ،قرءر بعد األكذ

 صولسالم من غري فرق بني األ علم اإل،فقهاأل وعلماملنصرف من األن أ ىمث ال خيف

 ىالالزم محل النص عل و،نه اصطالح متأخر أل، ال خصوص مسائل الفقه املصطلح،الفروعو

  .يمعناه الشرع

 فالظاهر ،ما أشبه وبالط واهلندسة واحلسابك فايةًكانت واجبة كوإن  ما سائر العلومأ

 اجلاهل ىمل علا لتقدم الع، اجلاهل يف املقامىان حيتمل تقدميه علكوإن  ،ا باملقامعدم ربطه

  .شرعاً وعقالً

ر يف بعضها تقدمي كن ذك ل،ره يف مجلة من النصوصك لذ}سالمسن يف اإلمث األ{

  . السنىاهلجرة عل

  )١(.سنهمأيف اهلجرة سواء فانوا كوإن  ،قدمهم هجرةأف :ي الرضويفف

                                                

  .١٤ص: فقه الرضا) ١(



٣٥٩

 كان إذاالحال كذلك ن أ  والظاهر، في سائر الجهات الشرعیةأرجحمن كان ثم 

  . بالترتیب المذكوررجح فاألولى للمأموم اختیار األ،هناك أئمة متعددون

  

ة فليؤمهم حداانت اهلجرة وكفإن  ،قدمهم هجرةأفليؤم  :يف رواية ابن مسعودو

  )١(.ربهم سناًكأ

 ما قيلك ـ )سلم وآله و اهللا عليهىصل(ال هجرة بعد الرسول  أنه ره من جهةكم ذوعد

فر احملرم كاملراد ا اهلجرة من دار ال و،اهلجرة باقيةن أ ىيدل علالرضوي  إذ ،غري وجيهـ 

  .سالم دار اإل إىلالبقاء فيها

  .ىالفتو وور يف النصكنه مذ أل،صبح وجهاًر األكيذن أ ان عليهكمث 

عليهم ( قوهلم طالق إل،ثر جهاداًكاألك }جح يف سائر اجلهات الشرعيةران أك مث من{

 املستفاد من  املناط العريف إىلضافة باإل،غريمها و.مكأفضل ومكقدموا خيار :)السالم

  .املرجحات املنصوصة

ان ك إذاما ك ،املرجحات العرفية قد تدخل يف املرجحات الشرعية أيضاًن أ ىمث ال خيف

  :)عليه السالم( حيث قال ،هل البلدأآداب مؤدباً ب

اأفعاشر بآداب       نت يف بلدةك إذا بينربا  

 للمأموم اختيار وىل فاأل،دونتعد أئمة مكان هناك إذا كذلكاحلال ن أ الظاهرو{

 ،ذاكه و غريهى بأن يقدم الصالة خلف العامل اجلامع للشرائط عل}ورك بالترتيب املذرجحاأل

  .املناط من الروايات املتقدمة الستفادة كذلو

                                                

  . ١ ح من صالة اجلماعة٢٨الباب  ٤١٩ ص٥ ج:الوسائل: انظر) ١(



٣٦٠

 ،ةحدا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجیح من جهة وإذالكن 

 ما ذكر كثیرة ال بد من مالحظتها في تحصیل  إلىوالمرجحات الشرعیة مضافا

  ، وربما یوجب ذلك خالف الترتیب المذكور،األولى

  

 ،كو ذاأ بني تقدمي هذا األمر سواء يف مسألة دوران } تعدد املرجح يف بعضإذان كل{

ان كو أ }ةحدا ممن له ترجيح من جهة ووىلأان ك{ني إمام بني األمرو يف مسألة دوران أ

ان ذو كثر كأانت كلما كاملرجحات ن أ املستفاد عرفاً ألن كذل و،قل عدداًأترجيحه 

ثر يف ثرا أكون لك ال يليست املرجحات من باب العالئم حىت و،وىلأثر كاملرجحات األ

  .الرجحان

ثرة عدد املأمومني ك مثل الترجيح ب}ثريةكر ك ما ذ إىلاملرجحات الشرعية مضافاًو{

عليه (حرم احلسني كان شريف كو يف مأ اجلماعتني يف املسجد أحدون ك و،همحدأل

  . غريها إىل، بعد ذهاب وقت الفضيلةىخراأل و،ول الوقتأامها تقام حدإون ك و،)السالم

 }ورك خالف الترتيب املذكرمبا يوجب ذل و،وىلها يف حتصيل األالبد من مالحظت{

املتأخر يف ترتيب ن أ  يف ذهن املتشرعةزاكو من جهة االرتأ ،دلةمن جهة فهم العرف من األ

 األمردار   مثال لوي، خارجياملرجحات يف الرويات متقدم من جهة مالحظة ترجيح شرع

ول أ لقوة أدلة فضيلة ،وله آخر الوقت قدم األو معأول الوقت أبني الصالة مع غري العامل 

ان الصالة خلف غري ك إذاذا ك و، صالة العامل آخر الوقتى مما يوجب تقدميه عل،الوقت

  هو من  و،العامل يوجب تقويته



٣٦١

یحتمل اختصاص الترتیب المذكور بصورة التشاح بین األئمة أو بین  أنه مع

تعدد الجماعة مالحظة جمیع الجهات في  فاألولى للمأموم مع ،المأمومین ال مطلقا

 من حیث تقواهم وفضلهم ، ومن حیث أهل الجماعة،مام من حیث اإل،تلك الجماعة

  ،وكثرتهم وغیر ذلك

  

 حد  إىل وصلإذاما  ال ـ املسلمني وسالمون يف تقويتهم نصرة لإلكااهدين الذين ي

 لرجحان ،وىلأول األن فإ ،كال يوجب ذلفإنه  ،خبالف الصالة خلف العامل ـ الوجوب

  . رجحان الصالة خلف العاملىعل ذهان املتشرعةأز يف كسالم حسب املرتنصرة اإل

و بني املأمومني ال أئمة ور بصورة التشاح بني األكحيتمل اختصاص الترتيب املذ أنه مع{

ن هذا االحتمال ال يساعد عليه ك ل،الفقهاء للمسألةن او من عنكما يظهر ذلك }مطلقا

  .ل حال فاملناط موجودك ىعل و،طالق بل ظاهر النص اإل،النص

 الظاهر ؟املأمومني وئمةصورة تشاح األ ـ مثال ـ  للمسجدوهل صورة تشاح املتويل

  . املرجحياملعيار تقدم ذ إذ ،و املناطأ ،طالقما لإلإ ،كذل

 اجلماعة من حيث ك للمأموم مع تعدد اجلماعة مالحظة مجيع اجلهات يف تلوىلفاأل{

قربية أ يوجب كذلفإن  }فضلهم و من حيث تقواهم،من حيث أهل اجلماعة و،ماماإل

  .دخل نفسه يف مجلتهمأون هذا املأموم ك في،جابة اإل إىلقربية دعائهمأ وصالم للقبول

ثر كجر أاأل وان الثوابكثر كانت اجلماعة أكلما كنه أ و،ما يف النصك }ثرمكو{

  .غريمها مماتقدم وناكامل وخصوصية الزمانك }كغري ذلو{



٣٦٢

  .رجح فاألرجحاختیار األثم 

  

 ،ذهان املتشرعةأز يف كدلة بضميمة املرت حسب األ}رجحألا فرجحمث اختيار األ{

بني غريه  و،برصاألكراهة كفيه جهة ال الذي بنيوهنا  رجح بني األاألمرلو دار  أنه الظاهرو

  .راهة فيهكقدم من ال

  



٣٦٣

 ال ،یة واالستحبابفضلة إنما هي من باب األالترجیحات المذكور ـ ١٩ـ مسألة 

 ، الراتب الذي هو صاحب المسجدمامحتى في أولویة اإل على وجه اللزوم واإلیجاب

 كان المسجد إذا ًكان مفضوال من سائر الجهات أیضإوان فال یحرم مزاحمة الغیر له 

  .ةمامه في اإل ال ملكا له وال لمن لم یأذن لغیرًوقفا

  

 االستحباب ال ويةفضلاب األبمنا هي من إورة كالترجيحات املذ ـ ١٩ ـ مسألة{

 مما يوجب ،ك ذلىاخلارجية عل و لوجود القرائن الداخلية}جياباإل و وجه اللزومىعل

ال نعلم فيه  أنه رةك عن التذيكان احملكلذا  و،اجلملة اخلربية عن ظاهرمها واألمرصرف 

 أما ما عن ، عدم الوجوبى أو الضرورة علاعمجان حتصيل اإلكمإ )١(:قال اجلواهر و،خالفاً

عقيل من املنع  أيب ما عن ابن و،فقه األىقرء علاملراسم من وجوب تقدمي األ وظاهر املبسوط

فهما عرييان عن  الإ و،املشهورخيالف  ما ليس ىحيمال علن أ  فالبد،ة اجلاهل للعاملإمامعن 

  .املستند

 ،هو صاحب املسجد الذي  الراتبمامة اإل يف أولويحىت{ :ره املصنف من قولهكما ذو

نه أ و، حق امرء مسلمىال يتو و،حق له أنه  ففيه ما تقدم من،}فال حيرم مزامحة الغري له

رات يف أذهان ك بل هو من املن،أحد إليه ما مل يسبق  إىلمن سبقمشمول لقاعدة 

  .املتشرعة

حمل  }وقفاً ال ملكاً له د إذا كان املسج،وإن كان مفضوالً من سائر اجلهات أيضا{

  .اًكون املسجد ملكيف يكالصالة، فال يقال 

  .ال فعدم جواز مزامحته أظهرإ و}ةمامال ملن مل يأذن لغريه يف اإلو{

  

                                                

  .٣٦٥ ص١٣ ج:اجلواهر) ١(



٣٦٤

  نرص واألغلف المعذور في ترك الختاة األجذم واألبإمامیكره  ـ ٢٠ـ مسألة 

  

 الذي }غلفاألو{ما تقدم وجهه ك }برصاأل وجذمة األإمامره كي ـ ٢٠ ـ مسألة{

 ،ان عاصياً فال تصح الصالة خلفه من جهة املعصيةكال إ و،ه للختان عمداًكون تركال ي

  .والد فراجعاح يف باب األكتاب النكروه يف ك وجوب اخلتان ما ذىيدل علو

  .يدل عليه مجلة من الروايات و،غلف غري العامد فهو املشهورة األإمامراهة كأما 

  )١(.غلفاأل و،ولد الزنا و،لناس احملدودال يؤم ا :خرب طلحةك

  )٢(.غلف وعد منهم األ،يؤموا الناسن أ ي ينبغستة ال :صبغيف خرب األو

غلف ال يؤم األ : قال)عليه السالم(علي   عن،العلل والتهذيب وما ما يف أخبار الفقيهأ

 ىال يصل وهادةال تقبل له ش و،عظمهاأ ألنه ضيع من السنة ،قرأهم للقرآنأان كوإن  ،القوم

 كان مقصراً يف ترك فظاهره احلرمة فيمن ،)٣( نفسهى عل خوفاًك ذلكون تركين أ إالّ عليه

  .اخلتان

تاب الطهارة كفقد تقدم يف  الإ و، التخويفى حممول علك فذل،أما عدم الصالة عليه

  .ل فاسق من املسلمنيك ىالصالة عل

   من حرج  عذراً شرعياً} اخلتانكاملعذور يف تر{ :ملا تقدم قال املصنفو

                                                

  .١ ح من صالة اجلماعة١٢الباب  ٤٩١ ص١ ج:كاملستدر) ١(

  .٦ ح من صالة اجلماعة١٤الباب  ٣٩٧ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .٢٠ ح يف اجلماعة٣٠ ص٣ ج:، والتهذيب١٧ ح من اجلماعة٥٦ الباب ٢٤٨ ص١ ج:الفقيه) ٣(



٣٦٥

   والمتیمم للمتطهر،تهإمام ومن یكره المأمومون ،شرعي بعد توبته المحدود بحدو

  

  .ك أو ما أشبه ذل، أو عدم يء اخلتان،ليفكأو خوف مسقطني للت

 ى عل}تهإمامن موره املأموكمن يو{ما تقدم ك } بعد توبتهياحملدود حبد شرعو{

  . جلملة من الروايات الدالة عليه،ائطان جامعاً للشركوإن  ،املشهور

 يؤم الرجل قوماًن أ )سلم وآله و اهللا عليهىصل( رسول اهللا ىو :مثل ما رواه الفقيه

  )١(.ذمإبإالّ 

 أيب ابن وك عبد املليذا يف خربك و،ممن ال يقبل اهللا له صالة أنه ي النبويف قد عدو

 ، مما له مفهوم يؤيد املقام،ماماضياً باإلون املأموم ركين أ يف مجلة من النصوص و،يعفور

  . فقطمام اإل إىلراهة يف هنا بالنسبةكالن أ الظاهرو

ما ك ،املأموم وي املتصدمام من اإللكراهة لك فال،غريه ممن تقدم وجذمأما يف مسألة األ

  .هو ظاهر الدليل

رعية أو العرفية مما داب الشان يعمل ما ينايف اآلك إذا مامره صالة اإلكمنا تإ أنه مث الظاهر

 ،ره صالتهكراهة املأموم لتطبيقه للشرع فال تكانت ك إذاما أ ،راهة املأموم لهكتوجب 

 كذل و،حنينيةً وخيربيةً وحقاداً بدريةًأ قلوم مأل الذي )عليه السالم(املؤمنني أمري  ماماإلك

  .رناهكالنصراف النص عن ما ذ

بني ما تقدم  و مجعاً بينها،راهةك الىحملمولة علجلملة من الروايات ا }املتيمم للمتطهرو{

  .ة املتيمم للمتطهرينإماممن جواز 

                                                

  . يف املناهي٩ ص٤ ج:الفقيه) ١(



٣٦٦

  والحائك والحجام والدباغ

  

 املتيمم بقوم يال يصل : يقول)عليه السالم(با عبد اهللا أ مسعت : قال،مثل رواية صهيب

  )١(.متوضني

  )٢(.تيمم املتوضنيال يؤم امل :يف رواية الدعائمو

   )٣(.ال يؤم صاحب التيمم املتوضني : املقنعيف روايةو

  )٤(.ال يؤم صاحب التيمم املتوضني :وىنكخرب السو

عم من أاملتطهر ن أ ماك ،و بدل وضوءأون بدل غسل كين أ عم منأالتيمم ن أ الظاهرو

ية تاث اآلحد فتيمم بدال عن الغسل مث توضأ يف األ جنباًمامان اإلك إذا ف،ءىاملتوض واملغتسل

  .تها للنساءإمامرهت كت احلائض أتوض و تيممتإذا أنه ماك ،راهة باقيةكانت الك

 عن الصادق ،يمحد القمأ عن جعفر بن ،اه النفليةرو ملا }الدباغ واحلجام وكاحلائو{

 قال رسول اهللا : قال،)عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم(بيه أ عن ،)عليه السالم(

ال تصلوا خلف  و،ان عاملاًكلو  وكال تصلوا خلف احلائ :)سلم وآله و اهللا عليهىصل(

  )٥(.ان عابداًكلو  وال تصلوا خلف الدباغ و،ان زاهداًكلو  واحلجام

ترية  وىون ضعيف العقل لدوامه يف عمل جمهد علك غالباً ما يكاحلائن أ لعل السببو

   ،يهلاحلجام غالباً ال يؤمن من جناسته لترشح الدم ع و،ةحداو

                                                

  .٦ ح من صالة اجلماعة١٧الباب  ٤٠٢ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .ةمام يف اإل١٥١ ص١ ج:الدعائم) ٢(

  .اجلوامع الفقهيةـ  ٣ س١٠ ص:املقنع) ٣(

  .٥ح  صالة اجلماعةأبواب من ١٧الباب  ٤٠٢ ص٥ ج:الوسائل) ٤(

  . ٤ ح من صالة اجلماعة١٣الباب  ٤٩١ ص١ ج:كستدرامل) ٥(



٣٦٧

  . وكل كامل لألكمل،ة كل ناقص للكاملإمام بل األولى عدم ،ألمثالهمإال 

  

  .راهة الريحكريهة ملزاولته هذا العمل املؤثر يف ك رائحة يالدباغ غالباً يعطو

 شكالن قد سبق اإلك ل،مثاهلمأتهم لغري إمام  إىلأنه النصراف النصك }مثاهلمال ألإ{

  .برصاأل وجذممسألة االقتداء باأليف  كيف ذل

 يك بل عن ظاهر حم،ما لعله املشهورك }املكل ناقص للكة إمام عدم وىلبل األ{

 الصالة خلف ىمما دل عل و،لعله استفيد من املوارد املتعددة املتقدمة و،يضاح االتفاق عليهاإل

  . الفقيهىم التسامح يف أدلة السنن بعد فتوكاحل يف يفكي و،حنوه وفضلاأل

ال يؤم صاحب العلة  : قال)عليه السالم(املؤمنني  ريمأ عن ،يؤيد ما رواه املقنعو

  . احلديث)١(صحاءاأل

ان كمنا إ ،صحاءال يؤم املريض األ : قال)عليه السالم(علي   عن،يف رواية الدعائمو

  )٢(. خاصة)سلم وآله و اهللا عليهىصل( لرسول كذل

ون ك ىلدل ع  من ماكلعله الستفادة ذل و،ما عن البيانك }ملكامل لألكل كو{

 نذا األى علير الصالة خلف من يبغكيذن أ  املصنفىان علك و،فضلالصالة خلف األ

ال  : قال)عليه السالم( عن الباقر ، عن ابن مسلم، ملا رواه الفقيه،جراًأالصالة بالناس و

  )٣(.ال تقبل شهادته و،جراًأالصالة بالناس  ونذا األى علي خلف من يبغىيصل

                                                

  .اجلوامع الفقهيةـ  ٩ ص:املقنع) ١(

  .١٥١ ص١ ج:الدعائم) ٢(

  .١٠ ح يف من جيب رد شهادته٢٧ ص٣ ج:الفقيه) ٣(



٣٦٨

  .راهةك الىحيمل علن أو بد فال،كذ ال حيرم ذلإ

ما تقدم ك ،ره الصالة خلف العبدك يكذلك و،)عليه السالم( عنه ،حنوها رواية العالءو

 :قالنه إ) عليه السالم( عن الصادق ،منها ما رواه عبد اهللا بن طلحة اليت مجلة من رواياته

نون و،عرايباأل و،غلفاأل و،ولد الزنا و،ال يؤم الناس احملدودالعبد و،برصاأل و،ا.)١(  

 :قالأنه ) عليه السالم(علي   عن، لرواية الدعائم،مل يضر بعدالته الذي خلف السفيهو

مك جنائزىال عل و،مكم يف صالتكءال تقدموا سفها، مك رب إىلمكم وفدفإ.)٢(  

ما الذين ال أو :)عليه السالم( من قوله ،صبغ لرواية األ،خلف املرتد بعد الرجوعو

  )٣(.املرتد و، فولد الزنا،يؤموا الناسن أ يينبغ

ال يؤم  : قال)عليه السالم(علي   عن، فعن الدعائم،انوا فحوالك إذا يخلف اخلصو

  )٤(. الفحولياخلص و،نياملقيد املطلق

  

                                                

  . ١ ح من صالة اجلماعة١٣الباب  ٤٩١ ص١ ج:كاملستدر) ١(

  .١٥١ ص١ ج:الدعائم) ٢(

  .٥ ح من اجلماعة٩الباب  ٤٢٤ ص٦ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٣(

  .١٥١ ص١ج: الدعائم) ٤(



٣٦٩

  فصل

يف مستحبات اجلماعة ومكروهاا

  :أما المستحبات فأمور

كانوا  إن  وخلفه،ًاحداو ًكان رجال إن مامیقف المأموم عن یمین اإلن أ :هاأحد

  ،أكثر

  

  فصل {

  }روهااكم ويف مستحباب اجلماعة

  .)رمحه اهللا(ره املصنف ك ما ذىعل ،ربعة عشرأ }ما املستحبات فأمورأ{

 ،ال يساره و ال خلفه}اًحدا وان رجالًك إن ماميقف املأموم عن ميني اإلن أ :هاأحد{

 بل عن بعض ،منيكهو املشهور يف احلما ك ،ال يساره و ال ميينه}ثركأانوا ك إن خلفهو{

لتا ك فأوجب الوقوف املزبور يف يعل أيب  عنيك للمح خالفاً، عليهامجاع اإلىدعو

العمل وجوب  ومجل العلم والعقود وقد يلوح من اجلمل أنه رامةك بل عن مفتاح ال،املسألتني

  ن اجلواهر ك ل،)١( اليمنيىالوقوف عل

                                                

  .٢ س٤١٩ ص٣ ج:رامةكمفتاح ال) ١(



٣٧٠

فال خمالف اهلمداين بعه يف االحتمال الفقيه ت و، الندبىالمهم علكاحتمل محل 

 مستدال عليه بظهور ،نيفال الوقوك  حيث قال بالوجوب يف،صاحب احلدائق إالّ للمشهور

 يك يف حمى بالوجوب قبل احلدائق قول املنتهىيؤيد عدم الفتو و،خبار يف الوجوباأل

مثله يف  و)١(.اًاعإمجروهاً ك عن يساره فعل م ـحدا املأموم الويأـ  لو وقف :المهك

 تظافر يفكي و،م الثاينك احلى علمجاع مجاعة اإلى ادعكذلك و، غريهمجاع اإلىدعو

ما ترفع اليد عن ظاهرها يف ك ، االستحباب يف رفع اليد عن ظاهر النصوصىلمام علك

تب ك ملن راجع ك ذلىما ال خيفك ،ظاهرها الوجوب اليت بواب املستحبابأخمتلف 

  .ار املستحبةكذاأل والزيارات ودعيةاأل وبواب الصلواتأ و،داباآل وخالقاأل

  :خبارمني مجلة من األك رجحان احلى فيدل عل،انكيف كو

مها أحدالرجالن يؤم  : قال)عليهما السالم(مها أحد عن ،صحيحة حممد بن مسلمك

  )٢(. قاموا خلفهكثر من ذلكأانوا كفإن  ،صاحبه يقوم عن ميينه

 ؟له عن الرجل يؤم الرجلنيأس أنه ،)عليه السالم(جعفر   أيب عن،ىخر األتهصحيحو

 ىنعم جيعله عل : قال؟من الرجلني يصليان مجاعة و.ال يقوم بينهما ويتقدمهما :قال

  )٣(.ميينه

   الرجالن :)عليه السالم(يب عبد اهللا  قلت أل:قال ـ يف حديث ـ خرب زرارةو

                                                

  .١٠ س٣٧٦ ص١ ج:ىتهنامل) ١(

  .١ ح من صالة اجلماعة٢٣الباب  ٤١١ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .٧ ح٤١٣ ص:املصدر) ٣(



٣٧١

  )١(.مام اإليقوم الرجل عن ميني ونعم : قال؟ونان مجاعةكي

 ى صلإذا علة ي أل: قلت له: قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،محد بن زيادأخرب و

صحاب أاهللا جعل وإن  طاعة للمتبوع وهإمامنه أل : قال؟اثنان صار التابع عن ميني املتبوع

  )٢(. دون يسارهمام ميني اإلى فلهذه العلة يقوم عل،اليمني املطيعني

 عن الصيب : قال)عليه السالم(علياً  إن :)عليه السالم( عن جعفر ،يالبختر أيب خربو

  )٣(. مجاعةالقاعد عن ميني الصيب واملريض و، ضبط الصف مجاعةإذاميني الرجل 

 ،رجالن صف : قال)عليه السالم(بيه أ عن ،)عليه السالم( عن جعفر ،خرخربه اآلو

  )٤(.مامانوا ثالثة تقدم اإلك إذاف

  إىلى عن رجل صل،)عليه السالم(مسع من يسأل الرضا  أنه ،بن يسارخرب احلسني و

عليه ( قال ؟يف يصنع وهو يف الصالةكهو ال يعلم مث علم  وجانب رجل فقام عن يساره

  )٥(.حيوله عن ميينه :)السالم

علي   عن،)عليه السالم(بيه أ عن ،)عليه السالم( عن جعفر ،علوان أيب خرب احلسني بنو

  ون الرجل كال ي و،املرأة خلف الرجل صف :ان يقولكأنه ) معليه السال(

                                                

  .١ ح٤الباب  ٣٧٩ ص:املصدر) ١(

  .١٠ ح٢٣الباب  ٤١٣ص: املصدر: انظر) ٢(

  .٨ ح٤الباب  ٣٨٠ ص:املصدر) ٣(

  .١٣ ح٢٣الباب  ٤١٤ ص:املصدر) ٤(

  .٢ ح من صالة اجلماعة٢٤الباب  ٤١٤ ص٥ ج:الوسائل) ٥(



٣٧٢

  مامة وقفت خلف اإلحداولو كان المأموم امرأة و

  

  )١(.ون الرجل جنب الرجل عن ميينهكمنا يإخلف الرجل صفاً 

مين  يف اجلناح األيان يصلك )عليه السالم(علياً ن أ  منها واليت،خبار غريها من األىلإ

  )٢(.يسر يف جناحه األىصل و)عليه السالم( مث جاء جعفر )سلم وآله وليه اهللا عىصل( للنىب

يدل عليه  و،ما هو املشهورك }مامة وقفت خلف اإلحداان املأموم امرأة وكلو و{

  :ثريةكروايات 

 ؟ عن الرجل يؤم املرأة يف بيته،)عليه السالم( سألت أبا عبد اهللا : قال،العباس أيب خربك

  )٣(.هءنعم تقوم ورا :قال

 أم املرأة إذاالرجل :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،صحيحة هشام بن ساملو

  )٤(.بتيهك سجودها مع ر،انت خلفه عن ميينهك

توبة بأم ك امليصلأ :)عليه السالم( عبد اهللا يب قلت أل: قال،صحيحة الفضيل بن يسارو

  )٥(.كاء قدميون سجودها حبذك تكون عن ميينكت : قال،نعم : قال؟يعل

   : قال؟ يف الرجل يؤم املرأة،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ريكرواية ابن بو

                                                

  .٢ ح٢٣الباب  ٤١٣ ص:املصدر) ١(

  .٤ ح من صالة اجلماعة٤الباب  ٤٨٩ ص١ ج:كاملستدر: انظر) ٢(

  .٥ ح من صالة اجلماعة١٩الباب  ٤٠٥ ص٥ ج:الوسائل) ٣(

  .٩املصلي حان ك من م٥لباب ا ٥٢٨ ص٣ ج:املصدر) ٤(

  .٢ ح من صالة اجلماعة١٩الباب  ٤٠٥ ص٥ ج:املصدر) ٥(



٣٧٣

  )١(.ون خلفهكنعم ت

 معهما حدامع الرجل الو ي يصل سألته عن الرجل: قال،م بن الوليدسمضمرة القاو

  .خبارأل غريها من ا إىل)٢(.يتخلفن النساء خلفهما و جنب الرجل إىلالرجل : قال؟النساء

لذا محلوا الروايات الواردة  و، جواز وقوفها يف صف الرجلىظاهرهم التسامل عل إن مث

  .غريها و عدم الفرق بني املأمومةى علمجاعالتحرير اإل و بل عن الغنية، االستحبابىهنا عل

 بل عن ، عدم الفرق بني املقامنيىلمام التسامل علكقد يلوح من : اهلمداينقال الفقيه 

 بل لعله ، فما تراه يف املنت ـ:قال إن ىلـ إ عدم القول بالفصل ى صرحياً دعوحداوغري 

خبار من االختالف يف حتديد ما  ملا يف نفس هذه األ،أقوىاملشهور من االستحباب لعله 

  )٣(.)رمحه اهللا(المه ك آخر  إىل،يعترب من التأخر

ن سجودها حبذاء وكيف بعضها  و،بتيهكون سجودها مع ركيف بعضها فإن  :أقول

 ، أو عن الرجالمام أو يف صف متأخر عن اإل،هءيف بعضها وقوفها خلفه أو ورا و،قدميه

 بعض القيود املستحبة املأخوذة يف بعض  إىلضافة باإل،هذا االختالف قرينة االستحبابو

ن مع ك ل،هو الوجوب الذي هذه الروايات مما توجب صرف قيد اخللف أيضاً عن ظاهره

  ل ك باالستحباب مشىلفتوله اك كذل

                                                

  . ٤ ح:املصدر) ١(

  . ٣ ح من صالة اجلماعة١٩الباب  ٤٠٥ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .٦٦٢ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ٣(



٣٧٤

خبار ورتني ال تصلحان للجزم بعدم الوجوب مع صراحة األكالقرينتني املذ إن حيث

  .باملنع

بينه  وبينها وإماملف خميا امرأة صلت أو :)عليه السالم( قال الباقر ،ففي صحيح زرارة

 يه وصنعيف يك ييصلن أ نسان يريدإجاء فإن  : قلت. بصالةك فليس هلا تلىما ال يتخط

  )١(. شيئاًيتنحدر ه وبني الرجل ويدخل بينها : قال؟ جانب الرجلإىل

 صلت املرأة وحدها مع الرجل قامت إذاو :)عليه السالم( عن الباقر ،يف رواية جابرو

  )٢(.مل تقم جبنبه وخلفه

 أنه  بزعم،مام اإللصلت حبيا اليت  بن جعفر الواردة يف املرأةيقد تقدم صحيحة علو

  . غريها إىل.عادة صالاإ ب)عليه السالم( ماممر اإلأ حيث ، فبان ظهراً،العصر

انت ك فقد ،)سلم ولهآ و اهللا عليهىصل(زمان الرسول   السرية املستمرة منذ إىلضافةباإل

ملا  أنه  حىت،ن النساء يصلني خلف الرجالكل و، خلف الرسولي تصل)عليها السالم(خدجية 

  .سكبالع وان الرجالكحتولت القبلة ذهبت النساء م

 النساء مع الرجال قمن يف ى صلإذا :)عليه السالم( عن الصادق ،يف رواية الدعائمو

بني الرجال  وون بينهنكين أ إالّ ،ال حياذينهم و، ال يتقدمهن الرجال،آخر الصفوف

  )٣(.سترة

                                                

  .٥٤ ح يف اجلماعة٥٦الباب  ٢٥٣ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .١١ حيف اجلماعة ٢٧الباب  ٤٦٢ ص٦ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٢(

   . يف اجلماعة١٥٦ ص١ ج:الدعائم) ٣(



٣٧٥

 أو قدمه ولو كن مام لركبة اإلًعلى الجانب األیمن بحیث یكون سجودها محاذیا

ة أو أكثر وقف الرجل عن یمین حدا وامرأة وًاحدا ولو كان رجال و،زید وقفن خلفهأ

  ،أة خلفهمراال وماماإل

  

عاظم الفقهاء أمثال الشرائع أالعمدة يف املسألة ذهاب  و، من املؤيداتك غري ذلىلإ

 ، االستحباب صرحياً إىلالروض وغريهم ورشاد اجلعفريةإ والبيان وىركالذ ورةكوالتذ

يضا قرروا أغريهم  ويم واجلمالكاحل ويمثال السادة ابن العم والربوجردأ ،يضاًأاصرون املعو

  .ان الالزم ما ال يقل من االحتياطك لكلو ال ذل و،ما يف املنت من االستحباب

ون كو تأ }و قدمهأ مامبة اإلكون سجودها حماذياً لركمين حبيث ي اجلانب األىعل{

  . ما تقدمىلنص عل اكل ذلكما ورد بك ،خلفه متاماً

 عن ،خصوص رواية غياث و، لبعض الروايات املتقدمة}قفن خلفه ون أزيدكلو و{

   )١(.الثالث صف و،املرأتان صف و،املرأة صف : قال)عليه السالم(الصادق 

و أة حداانت وك سواء ، صلت مع الرجل تقوم خلفه فهو صفإذااملرأة ن أ ظاهرهو

ليست الرواية بصدد بيان  و،مام جنب اإل إىلاً قامحدا وانك إذافإنه  خبالف الرجل ،ثركأ

  .ما اثنتانانت امرأة مل تتحق املرأة صف ألك ا إذماماإل ألن ، امرأةإمامصالة املرأة مع 

املرأة  ومامثر وقف الرجل عن ميني اإلكأو أة حداامرأة و واًحدا وان رجالًكلو و{

   صالة ه روايات إىلضافةإل با، لرواية القاسم بن الوليد املتقدمة}خلفه

                                                

  .٤ ح من صالة اجلماعة٢٣الباب  ٤١٢ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٣٧٦

  ، واصطفت النساء خلفهم، اصطفوا خلفهًولو كانوا رجاال ونساء

  

 )عليها السالم(خدجية  و جانبهإىل) صلى اهللا عليه وآله( النيب خلف ،)عليه السالم(علي 

  .خلفه

 اصطفوا خلفه{تني أو امرأة حدا وامرأةً وو رجاالًأ }نساًء وان رجاالًكلو و{

 هممامأ ماميقوم اإلو ):ا السالممعليه( بن جعفر ي لرواية عل}ء خلفهماصطفت النساو

الرجال خلف  و،ن يصلني خلف الرجالكالنساء ن أ ى للروايات الدالة علالنساء خلفهمو

ورة يف مسألة استحباب رفع املرأة ك مذيما هك )سلم ولهآ و اهللا عليهىصل(رسول اهللا 

 ،كذلكم كاحلن أ الظاهر و،غريها وحتويل القبلةرت يف قصة كما ذك و،رأسها قبل الرجل

  . مميزينطفاالًأور كان الذكوإن 

عليه ( قال ، عن الرجل يؤم النساء)عليه السالم( عن الصادق ،ففي رواية احلليب

  )١(.انوا عبيداًكوإن  ،يديهنأان معهن غلمان فأقيموهم بني كوإن  ،نعم :)السالم

  .انكحنوها رواية ابن مسو

بني الرجال ستر باستحباب تأخر النساء  وان بينهنك ما  إىل بالنسبةكذلكم كهل احلو

ن ك مل يإذام ما كح أنه ي يقتضان االنصرافكوإن  ،قتضيهي النص إطالق ؟ةذاايف قبال احمل

  .ستر

 النساء مع الرجل ى صلإذا :)عليه السالم( عن الصادق ،قد تقدم يف رواية الدعائمو

بني الرجال  وون بينهنكين أ إالّ ،ال حياذينهم وتقدمن الرجالقمن يف آخر الصفوف ال ي

  )٢(.سترة

                                                

  .٩ ح٢١٣ ص:املصدر) ١(

  .١٥٦ ص١ ج:الدعائم) ٢(



٣٧٧

 وأما يف مجاعة النساء فاألوىل وقوفهن ، رجالًمام كان اإلإذا هذا ، مراعاة املذكوراتحوطبل األ

  .هن من بينهنإمامتربز ن أ  أو أزيد من غرياًحدا وصفاً

  

ظاهره  و، يف الرواياتكل ذلك بمر لأل}وراتكاملذ{ حكام األ} مراعاةحوطبل األ{

  .ىما ال خيفك مجلة منها  إىلن االحتياط ضعيف بالنسبةك ل،الوجوب

ثر كة أو أحداانت املأمومة وك سواء }ساءنأما يف مجلة ال و، رجالمامان اإلك إذاهذا {

 مما اإل جانيب إىلون النساءكتن أ  فاملراد،صفوفاً أي }اً أو أزيدحدا وقوفهن صفاً ووىلفاأل{

يدل عليه مجلة من  و،إشكال بال }هن من بينهنإمامتربز ن أ من غري{ ال خلفه مبعىن

  .الروايات

عليه ( قال ؟ عن املرأة تؤم النساء)عليه السالم( عن الصادق ،ريكمثل رواية ابن ب

  )١(.ال تتقدمهن و بينهننعم تقوم وسطاً :)السالم

 بالنساء وال يتصل وال تؤم املرأة الرجال :قالأنه ) عليه السالم( عنه ،رواية الدعائمو

  )٢(.يصلني بصالا و بينهنن تقوم وسطاًكل و،تتقدمهن

 ن تقوم وسطاًكل و،ال تتقدمهنو :)عليه السالم( عنه ،يف رواية سليمان بن خالدو

  . غريها من الروايات إىل)٣(.بينهن

 رجحان تقدمها ا وردت يف مقام توهم الفضل ألىن هذه الروايات حممولة علكل

  . وجوب عدم تقدمهاأحد بل مل ينقل عن ،عليهن وجوباً أو استحباباً

                                                

  .٢ ح٢٦١الباب  ٤٢٦ ص١ ج:االستبصار) ١(

  .١٥٢ ص١ ج:الدعائم) ٢(

  .٨٨ ح يف فضل املساجد٢٥الباب  ٢٦٩ ص٣ ج:التهذيب) ٣(



٣٧٨

  . في وسط الصفمامیقف اإلن أ :الثاني

  

  .رادة الندبإغريه  وما يف املنتكلمام كظاهر : اهلمداينقال الفقيه 

 يف صالن ك بل ورد التصريح بذل،غريها وال فرق يف مجاعتهن بني اليومية و:قولأ

  .ما يف رواية زرارةك ، اجلنازةىعل

يدل عليه ما رواه  و،ما هو املشهورك } يف وسط الصفماميقف اإلن أ :الثاين{

سدوا  وماموسطوا اإل :قال أنه )سلم وآله و اهللا عليهىصل(النيب  عن ، عن اجلمهور،ىاملنته

  . فتأمل)١(.اخللل

ليف ك بالتكوضوح االشترا بعد ،اًإمامانت ك إذاما تقدم من روايات توسط املرأة و

 )سلم وآله و اهللا عليهىصل(الرسول ن أ ىما دل عل و، االختصاصىفيما مل يدل دليل عل

  .)عليه السالم(جعفر  و)عليه السالم(علي  طرفاه ويان يصلك

بن  ي علال ما رواه و،وفة يف احلال ليس يف الوسطكحمراب مسجد الن أ كال ينايف ذلو

  زاوية بيته بقرب احلائط إىلهو و بقومي يصل)عليه السالم(هللا  رأيت أبا عبد ا:براهيمإ

عليه ( ماموفة يف زمان اإلكوضع مسجد ال إذ )٢(.أحد يساره ىلهم عن ميينه ليس علكو

 فال ،اية حالكالرواية ح و،ون احملراب يف وسطهكان حبيث يك فلعله ، غري معلوم)السالم

عن  بدل لهم عن يسارهكوخة التهذيب يف نسن أ  مع،عدم استحباب التوسطعلى تدل 

  . فالروايات مضطربة،ايفك يف الي املروميينه

                                                

  .٣٧٧ ص١ ج:ىاملنته) ١(

  .٦ ح من صالة اجلماعة٢٣الباب  ٤١٢ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٣٧٩

یكون في الصف األول أهل الفضل ممن له مزیة في العلم والكمال ن أ :الثالث

  ،والعقل والورع والتقوى

  

 العقل ومالكال وول أهل الفضل ممن به مزية يف العلمون يف الصف األكين أ :الثالث{

يف  و.فاق عليهتاية االكيف املستند حل و،ال خالف وإشكال بال }ىالتقو والورعو

  )١(. عن مجاعةياًكظاهراً حم واً صرحياًإمجاع :كاملستمس

م ك منمامن الذين يلون اإلكلي :)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،يدل عليه خرب جابرو

 أوهلا أفضل و،وهلاألصفوف ا اأفضل و،موه أو تعايا قومام اإلينسفإن  ،ىالنه وحالمأولو األ

  )٢(.مامما دنا من اإل

 ليليين : قال يف حديث)سلم وآله و اهللا عليهىصل( عن رسول اهللا ،عن ابن مسعودو

   )٣(. مث الذين يلومىالنه وحالمولو األأم كمن

 حالمولو األأ مامن الذين يلون اإلكلي : قال)عليه السالم( عن الباقر ،يف رواية الدعائمو

  )٤(.تعايا لقنوهفإن  ،ىالنهو

فإن  ،ىالتق وحالمم أولو األك منمام اإلين من يلكلي :)عليه السالم(الرضوي يف و

  )٥(. أو تعايا يقومهمام اإلينس

هل أيعمله  و،إليه مام اجلميع بأن يدعوا اإل إىلمنا هو بالنسبةإهذا املستحب ن أ الظاهرو

   الثاين املستحبن أ ماك ،هل الفضلأن هلم غري كمي و،الفضل

                                                

  .٣٥٥ ص٧ ج:كاملستمس) ١(

  .١ ح٨ والباب ،٢ ح من صالة اجلماعة٧الباب  ٣٨٦ ص٥ ج:انظر الوسائل) ٢(

  .٣ ح من صالة اجلماعة٧الباب  ٤٩٠ ص١ ج:كاملستدر) ٣(

  .١٥٦ ص١ ج:الدعائم) ٤(

  .٦ س١٤ ص:فقه الرضا) ٥(



٣٨٠

  . الصفوفأفضلفإنه هم في الصف األول فضلیكون یمینه ألن أو

  .مام الوقوف في القرب من اإل:الرابع

  ، من میاسرهاأفضلا فإنه الوقوف في میامن الصفوف :الخامس

  

  .املأمومني معاًواإلمام   إىلبالنسبة

 فضلون األكلي } الصفوفأفضلفإنه ول هم يف الصف األفضلون ميينه ألكين أو{

عليه (علي  ونكيستدل بن أ إالّ  اللهم،ن ال داللة يف الروايات املتقدمة عليهك ل،فضللأل

  .يسرهأجعفر عن  و،)سلم وآله و اهللا عليهىصل( ميني الرسول  إىلان يقفك )السالم

ما يف الروايات ك ،ال خالف وإشكال بال }مام الوقوف يف القرب من اإل:الرابع{

  .قربقرب فاألفهوم من الروايات الوقوف األامل و،املتقدمة

 ملا رواه إشكال بال } من مياسرهاأفضلا فإ الوقوف يف ميامن الصفوف :اخلامس{

 ىفضل اجلماعة علك مياسرها ىفضل ميامن الصفوف عل : عن سهل بن زياد قال،ايفكال

  )١(.الفرد

هو صف  وف أوهلا الصفوأفضل :قالأنه ) عليه السالم(علي  عن ،خرب الدعائمو

  )٢(.مام املقدم ميامن اإلأفضل و،ةكاملالئ

 عن ميني ىمن صل : مسعته يقول: قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،وعن زيد النرسي

  )٣(. أربعني يوماً دخل اجلنةماماإل

                                                

  .٨ ح باب فضل الصالة يف اجلماعة٣٧٣ ص٣ ج:ايفكال )١(

  .١٥٥ ص١ ج:الدعائم) ٢(

  .٦ ح من صالة اجلماعة٨الباب  ٤٩٠ ص١ ج:كاملستدر) ٣(



٣٨١

  . الصفوف آخرهاأفضل وأما فیها ف،هذا في غیر صالة الجنازة

  

 من ىخرأ مجلة ك ذل إىلضافةيدل عليه باإل و،ولمما تقدم يعرف فضل الصف األو

  .الروايات

خري صفوف  :قال أنه ،)سلم وآله و اهللا عليهىصل( عن رسول اهللا ،فعن الدعائم

نه أل : قال؟كيف ذلك و يا رسول اهللا: قيل.خري صفوف اجلنازة املؤخر و،الصالة املقدم

لو يعلم الناس ما  و،اء آخرهاخري صفوف النس و، فخري صفوف الرجال أوهلا،ستر للنساءأ

  )١(.بالسهامأحد إالّ  إليهول مل يصل يف الصف األ

خري إن  :)سلم وآله و اهللا عليهىصل( قال رسول اهللا ،يسعيد اخلدر أيب وعن

  )٢(.الصفوف صف الرجال املتقدم وشرها املؤخر

 الصالة رب يفكمن إن  : قال)سلم وآله و اهللا عليهىصل(النيب عن  ،وعن لب اللباب

 )٣(.ميتأ ى عليفضلك الثاين ىول علفضل الصف األ و،ربكنا األأ وي عبد:يقول و،حيبه اهللا

  . غريها من الرواياتإىل

 خلرب ،إشكال بال } الصفوف آخرهاأفضلأما فيها ف وهذا يف غري صالة اجلنازة{

خري  :)سلمو آله و اهللا عليهىصل(النيب  قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،وينكالس

  سيفي غريه من خرب إىل،)٤( خري الصفوف يف اجلنائز املؤخر و،الصفوف يف الصالة املقدم

  منه يعلم  و،قد تقدم يف خرب الدعائم أيضاً و،الفقيهو

                                                

  .١٥٤ ص١ ج:الدعائم) ١(

  .٧ ح من صالة اجلماعة٢٩الباب  ٤٦٦ ص٦ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٢(

  .٧ ح صالة اجلماعةأبواب من ٨الباب  ٤٩٠ ص١ ج:كاملستدر) ٣(

  .١٥٤ ص١ ج:الدعائم) ٤(



٣٨٢

ة بین ذاا والمح،إقامة الصفوف واعتدالها وسد الفرج الواقعة فیها: سالساد

  .المناكب

  

ان معهم كول سواء يف األ و،امرأة وأ  رجلإمامع استحباب تأخر النساء سواء صلوا م

 إمام صلني مع إذا فيما ،ما هو واضحكمة ابتعاد املرأة عن الرجال ك حلكذل و،رجال أم ال

  بالنسبة حىتكأنه لضرب القاعدة استحب ذلك و،ن بعد الرجال املأمومنيك أو ،وحدهن

 ما  إىلبالنسبة» ستر للنساءأالنه  «:)معليه السال(املراد بقوله  و، امرأةمامانت اإلك ما لو إىل

 ، القبلةيون يف طرف اجلنازة مما يلك و أو الحتواء النساء باجلنازة،ان امليت املرأةك إذا

  .نإليهان آمن من النظر كان أبعد كلما كفاملأموم 

 بأن ال }اعتداهلاو{قصر من صف أون الصف ك بأن ال ي}قامة الصفوفإ :السادس{

 }الواقع فيها{ :لذا قال و،ون بني املأمومني فرجةكن ال يأ ب}د الفرجسو{عوج أون كي

  .الواقعة :يقولن أفضل أن األكو

  .ىالفتو و للنصكل ذلك ،بهك مأموم مبنى فال يتقدم مأموم عل}بكة بني املناذاااحملو{

سووا بني  :)سلم آله و اهللا عليهىصل( قال رسول اهللا ،)عليه السالم(فعن الباقر 

  )١(.م الشيطانكم ال يستحوذ عليكبكحاذوا بني منا ومكصفوف

 آله و اهللا عليهىصل( قال رسول اهللا :)عليه السالم(بو جعفر أ قال ،يف رواية الفقيهو

  من بني  ويم من قدامكارأما كم من خلفي كارأ ينإم فكقيموا صفوفأ :)سلمو

                                                

  .٤ ح صالة اجلماعةأبواب من ٧٠الباب  ٤٧٢ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٣٨٣

ید من مقدار  تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن ال یكون ما بینها أز:السابع

  . سجدإذامسقط جسد اإلنسان 

  

  )١(.مكال ختالفوا فيخالف اهللا بني قلوب وي،يد

  )٢(.مكمتوا صفوفأ :)سلم وآله وعليهصلى اهللا ( قال رسول اهللا ،وعن املقنع

 يف مسجد يأصل :)عليه السالم(با جعفر أ سألت : قال،يف رواية حممد بن مسلمو

 ىصل(رسول اهللا  إن نعم :)عليه السالم( قال ؟طاع فأمته فيه انقيمامأ الصف  إىليمشأف

م أو ك لتقيمن صفوفيم من بني يدكما اراك يم من خلفكراأين إ : قال)سلم وآله واهللا عليه

  . غريها من الروايات إىل)٣(.مكليخالفن قلوب

 ركيف حال ذ و، احتياطاًماميف حال قراءة اإل الإ ، يف حالة الصالة ال بأس بهياملشو

  .حبث الطمأنينةيف الم كما تقدم الكاملأموم الواجب 

ون ما بينها أزيد من مقدار ك تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن ال ي:عالساب{

الم يف مجلة من رواياته يف مسألة مقدار كما تقدم الك } جسدإذانسان مسقط جسد اإل

ن أ  للصفوفيينبغ : قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن، منها صحيحة زرارةاليت و،البعد

 كون قدر ذلك يىون بني الصفني ما ال يتخطكال ي و، بعض إىلون تامة متواصلة بعضهاكت

  )٤(. سجدإذانسان مسقط جسد اإل

   املرأة  إىلصاق بالنسبةإلا ن ال يبعد عدم استحباب هذا القدر منكل وهذا

                                                

  .٤٩ يف اجلماعة ٥٦الباب  ٢٥٢ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .اجلوامع الفقهيةـ  ٩ ص:املقنع) ٢(

  .٨ ح صالة اجلماعةأبواب من ٧٠الباب  ٤٧٢ ص٥ ج:الوسائل) ٣(

  .٥٣ ح يف اجلماعة٥٦الباب  ٢٥٣ ص١ ج:الفقيه) ٤(



٣٨٤

  ، بصالة أضعف من خلفهمامیصلي اإلن أ :الثامن

  

عد رأسها عن قدمه فال يلتصق ا يف حال ب بالستر وىل بل األ،رجلها مامأان ك إذا

  . والنصوص منصرفة عن املقام، رعاية الستر امللحوظ يف صالة املرأة إىلنه أقرب أل،السجود

يدل عليه  و،ال خالف وإشكال بال } بصالة أضعف من خلفهماماإل ييصلن أ :الثامن{

  .مجلة من النصوص

ون كتن أ ماملإل يينبغ :قالأنه ) عليه السالم(عبد اهللا  أيب ن ع،عماربن سحاق إفعن 

  )١(.ضعف من خلفهأ صالة ىصالته عل

عليه (علي  عن ،)عليه السالم(بيه أ عن ،)عليه السالم( عن جعفر ،وينكوعن الس

 قال إن إىلـ  )سلم وآله و اهللا عليهىصل( آخر ما فارقت عليه حبيب قليب : قال،)السالم

نه ذاأ ى يأخذ علال تتخذن مؤذناً وكضعف من خلفأ صالة  صليت فصلّإذا ي يا عل:ـ

  )٢(.جراًأ

 فثقل كنت وحدك إذا و،صليت فخفف م الصالةفإن  :)عليه السالم(الرضوي و

ةا العبادفإ.)غريه من الروايات إىل)٣ .  

 مريأشار أ ك ذل إىللعله و،ال ينايف وقار اجلماعة الذي املراد التخفيفن أ ن الظاهركل

 بالناس ك قمت يف صالتإذاو : حيث قال،شتر األك مال إىل يف عهده)عليه السالم(املؤمنني 

   يف الناس من به العلةفإن  ،ال مضيقاً وونن منفراًكفال ت

                                                

  .٣ ح صالة اجلماعةأبواب من ٦٩الباب  ٤٦٩ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٣١ ح٢٨٣ ص٢ ج:التهذيب) ٢(

  .١٤ ص:فقه الرضا) ٣(



٣٨٥

  )١(.له احلاجةو

ا فإ فأطل الصالة ك صليت وحدإذا : قال)عليه السالم( عن الصادق ،وعن الدعائم

 ىصل(انت صالة رسول اهللا كقد  و،ضعفهمأليت بقوم فخفف وصل بصالة  صإذا و،العبادة

  )٢(.خف صالة يف متامأ )سلم وآله واهللا عليه

  .ما تقدمك ،ضعف ما يشمل ذا احلاجةالظاهر من الروايات املراد من األن أ ماك

من أم الناس  : قال)سلم وآله و اهللا عليهىصل(النيب  إن :يف رواية فاطمة بنت قيسو

  )٣(. احلاجةيذو واملريض والصغري وبريكفيهم الفإن  ،يخفففل

 ن مريضاًكمل يوإن  ، مل حيضر بعض الصالة لطوهلا بنظرهإذا ما كهل يشمل ذلو

ن بدون كثر عدد ممكأمة هي حضور كاحلن أ املستفاد عرفاً ألن ، الظاهر الشمول؟حنوهو

 بل لعل منه مالحظة ،جرزيادة األزيادة العدد توجب ن أ  إىلافةض هذا باإل،تربهم بالصالة

هذا  و،)٤(بردألبالل يقول  )سلم وآله و اهللا عليهىصل(ان الرسول كلذا  و،الزمان وانكامل

  .ره املصنفكمل يذوإن  ،يضاًأمن املستحبات 

ان خاص من الصالة كطالة يف مان املريض مثال يرتعج من اإلك إذا أنه الظاهرو

 كان املستحب التخفيف يف ذلكسجود لوجع عينه  أو ال، لوجع ظهرهوع مثالًكالرك

  .يف سائر الصالة املوضع ال

                                                

  .٨ ح من صالة اجلماعة٦٩الباب  ٤٧٠ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .١٥٢ ص١ ج:الدعائم) ٢(

  .٥ ح صالة اجلماعةأبواب من ٦٨الباب  ٥٤٣ ص٦ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٣(

  .٥ ح املواقيتأبواب من ٨الباب  ١٠٣ ص٣ ج:وسائلال: انظر) ٤(



٣٨٦

 علم حب إذاّ إال بأن ال یطیل في أفعال الصالة من القنوت والركوع والسجود

  .التطویل من جمیع المأمومین

یشتغل المأموم المسبوق بتمجید هللا تعالى بالتسبیح والتهلیل والتحمید ن أ :التاسع

  . آیة من قراءته لیركع بهاي ویبق،مامأكمل القراءة قبل ركوع اإل إذاوالثناء 

  

 وعكالر وفعال الصالة من القنوتأبأن ال يطيل يف {ان فالتخفيف هو كيف كو

 علم حب التطويل إذاال إ{ ك غري ذل إىلالتشهد والتسبيحات والقراءةكغريها  و}السجودو

 ان رمباكوإن  ، النصراف الدليل عن مثله،ما استثناه مجلة من الفقهاءك }من مجيع املأمومني

ان كوإن  ،علة مة الكحبه للتخفيف ح وضعف املأموم و، يف اجلماعة التخفيففضلاألإن 

  .االستثناء أقرب

ن أ  والظاهر، الثاينىان بعض املأمومني أحب التطويل وبعضهم التخفيف راعكلو و

 ،دم استحباب التطويل فيها حيث تق،ياتة اآلصالإال  ،ل صالةكهذا املستحب جار يف 

  .كرهون ذلكان املأمومني يكوإن 

ان للتعجيل كمور امليت أالستحباب تعجيل  ان التطويل منافياًكن فإما صالة اجلنازة أ

  .فيها جهتان

 التحميد والتهليل و بالتسبيحيشتغل املأموم املسبوق بتمجيد اهللا تعاىلن أ :التاسع{

 ،ذا يف الصالة مع املخالفك و،الرابعة للمأموم املسبوق وثالثة يف ال}مل القراءةكأ إذاالثناء و

 ،ما هو املشهورك }ع اكيبقي آية من قراءته لري و،ماموع اإلكقبل ر{  قرأ استحباباًإذاما و

   صحاببل يف احلدائق صرح به األ



٣٨٧

   :يدل عليه مجلة من الرواياتو

فرغ من أ فمامون مع اإلكأ ):السالمعليه (يب عبد اهللا  قلت أل:موثق زرارة قالك

 أ فرغ فاقرإذا ف، واثن عليهجمد اهللا تعاىل وبق آيةأ :)عليه السالم( قال ؟يفرغن أ القراءة قبل

  )١(.عكار ويةاآل

 ،مامع اإلكيرن أ  إىلحنوه ويتم السورة مث يسبحن أ بني وكخمري بني ذل أنه ن الظاهركل

 : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،شعبة أيب نبني موثقة عمر ب و،مجعاً بني الرواية السابقة

أثن  وجمد اهللا تعاىل و السورةمتفأ : قال؟تهءيفرغ من قران أ فرغ قبلأ فمامون مع اإلكأ

  )٢(.عليه

 بشهادة بعض ، الصالة مع املخالفىن رمبا يظهر من بعض ترتيل اخلربين علكل

 خصوصاً يف باب ،خرمها باآلأحدد املثبتني ال يقي إن :فيه و،كالروايات الواردة هنا

  .ر وعدم الفراغ يف الصالةك ما ورد من استحباب الذ إىل مضافاً،املستحبات

 خلف يصلأ : قال)عليه السالم(با عبد اهللا أ عمن سأل ،سحاق بن عمارإففي موثق 

  )٣(. يفرغفسبح حىت : قال،مل يفرغ هو ويتء فرغت من قراإذا ف، بهيقتدأمن ال 

 ال ىعندنا مصلإن  :)عليه السالم( عبد اهللا يب قلت أل: قال،اجلمالن اوخرب صفو

   :)عليه السالم( قال ؟هم خمالف فأئتم بهإمام وهله نصابأ و فيهينصل

                                                

  .١ ح صالة اجلماعةأبواب من ٣٥الباب  ٤٣٢ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح٤٣٣ ص:املصدر) ٢(

  .٢ ح٤٣٢ ص:املصدر) ٣(



٣٨٨

 بل یبقى على هیئة المصلي ، من مقامه بعد التسلیممامال یقوم اإلن أ :العاشر

  حتى یتم من خلفه صالته من المسبوقین أو الحاضرین

  

ال.عليه السالم( قال ؟قرأ خلفهأقرأ  إن : فقلت(: نعم.نفدت السورة فإن  : قلت

  )١(.هلل وربك و،منا هو مبرتلة القنوتإ ،ربك وسبح : فقال؟يفرغن أ قبل

فرغت فإن  :)عليه السالم( قال ،ةر الصالة خلف املخالف تقيكبعد ذ، يف الرضويو

  )٢(.عكيرن أ  إىلال فسبحإ و،وعهكر تقرأ وقت بق آية منها حىتأة ءقبله من القرا

حنوه ال يوجب خالف املواالة  وركبعاض السورة بالذأهذا الفصل بني  إن الظاهرمث 

 الدعاء لنفسه ولهآ و حممدىالصالة علن أ الظاهرن أ ماك ، يف وجوااًفليس ختصيص

  .ات لهطالق مشول اإل إىلضافة باإل،غريه و للمناط،ركللمؤمنني حاله حال الذو

 يتم  حىتي هيئة املصلى على بل يبق، من مقامه بعد التسليممامال يقوم اإلن أ :العاشر{

ابن  و خالفا ملا عن السيد، املشهورى عل}و احلاضرينأمن خلفه صالته من املسبوقني 

عليه (عبد اهللا  أيب  عن،بصري أيب  املشهور صحيحىيدل عل و، حيث قاال بالوجوب،اجلنيد

  املوضع حىتكال خيرج من ذل وعد بعد التسليمقين أ ا رجل أم قوماً فعليهميأ : قال)السالم

فيهم مسبوقا ن أ  علمإذا واجب إمامل ك ى علك ذل،يتم الذين خلفه الذين سبقوا صالم

  )٣(.ليس فيهم مسبوق بالصالة فليذهب حيث شاءن أ علمفإن 

                                                

  . ٤ ح٤٣٣ ص:املصدر) ١(

  .١٥ س١٤ ص:فقه الرضا) ٢(

  . ٣ ح التعقيبأبواب من ٢الباب  ١٠١٧ ص٤ ج:الوسائل) ٣(



٣٨٩

زيارة احلسني  «):م السالمعليه( مثل قوهلم ، الثابت يف هذه الرواية مبعىنالواجبو

 ظهور مجلة من  إىلضافة باإل،حنوها و السرية إىلبقرينة فهم املشهور املستند» واجبة

  .كالروايات يف ذل

  )١(. يتم من خلفه الصالة سلم حىتإذاينتقل ن أ ماملإل ي ينبغال :مثل صحيح احلليب

  )٢(.مل من خلفه صالك يتم جيلس حىتن أ ماملإل يينبغ :صحيح حفصو

ثر كأو أعة ك رى بقوم فيدخل قوم يف صالته بعد ما صلي عن الرجل يصل،موثق عمارو

يفرغ ن أ يقوم من موضعه قبلن أ إمامهو  وجيوز لهأسلم  و فرغ من صالتهإذا ف،كمن ذل

  )٣(.نعم :)عليه السالم( قال ؟من دخل يف صالته

 يتم حباب بقاء املأموم حىتهو است و،س املسألةكر عكيذن أ  املصنفىان علكنه إ مث

 إمام سألته عن ):عليه السالم(خيه أ، عن )عليهما السالم( بن جعفر ي خلرب عل، صالتهماماإل

عتني مث يسلمون كر: )عليه السالم( املسافرون؟ قال ييف يصلكمقيم أم قوماً مسافرين 

  )٤(. سلم وانصرف انصرفواإذا فيتم صالته، فمامويقعدون ويقوم اإل

   بن جعفر ييضاً، ملا رواه علأمت قبلهم االلتفات مام الذي أره لإلكينه  إمث

                                                

  .٢ ح:املصدر) ١(

  .١ ح:املصدر) ٢(

  .٧ ح١٠١٨ ص:املصدر) ٣(

  .٩ ح صالة اجلماعةأبواب من ١٨الباب  ٤٠٤ ص٥ ج:لوسائلا) ٤(



٣٩٠

 ،یستنیب من یتم بهم الصالة عند مفارقته لهمن أ  ویستحب له،حوطبل هو األ

  ،ویكره استنابة المسبوق بركعة أو أزید

  

  بعد التسليممام سألته عن حد قعود اإل: قال)عليه السالم(خيه أ عن ،)عليهما السالم( 

مت أ من دخل معه صالته قد لكن أ  يعلمال يلتفت حىت وال ينصرف ويسلم : قال؟ما هو

  )١(.مث ينصرف

  .ابن اجلنيد بالوجوب و السيدى ملا عرفت من فتو}حوطبل هو األ{

  جلملة من الروايات}يستنيب من يتم م الصالة عند مفارقته هلمن أ يستحب لهو{

  . عارضمامرض لإلسبق بعضها يف مسألة ما لو عاليت 

بيد  أخذ عتني سلم مثكمت الرأ إذا ف،يف مسافر أم قوماً حاضرين : خرب الفضليفف

  )٢(.هممأبعضهم فقدمه ف

 قال ؟ثأحد إمام يف )٣( لصحيح سليمان}و أزيدأعة كره استنابة املسبوق بركيو{

 الروايات راهة بقرينةك الى احملمول علعةكال يقدم رجال قد سبق بر :)عليه السالم(

 املسجد وهم يف  عن الرجل يأيت:)عليه السالم( عن الصادق ،رواه الفقيه  مثل ما،اوزة

 إليه القوم وىفأون ك فيأخذ بيده فيمامرب فيعقل اإلكعة فيك برمامقد سبقه اإل والصالة

ده ومأ بيأ فرغوا من التشهد إذا يتم م الصالة مث جيلس حىت :)عليه السالم( فقال ؟فيقدمه

   الذي كان ذلك وم من اليمني والشمالإليه

                                                

  .٨ ح التعقيبأبواب من ٢الباب  ١٠١٨ ص٤ ج:املصدر) ١(

  .٦ ح من صالة اجلماعة١٨الباب  ٤٠٣ ص٥ ج:املصدر) ٢(

  .١ ح٤١الباب  ٤٣٨ ص:املصدر) ٣(



٣٩١

  .ألولى عدم استنابة من لم یشهد اإلقامةابل 

   من خلفه القراءة الجهریة واألذكارمامیسمع اإلن أ :الحادي عشر

  

  . احلديث)١(يؤمي بيده التسليم

منه يعلم استنابة  و،راهةكالظاهر يف ال ي ينبغ بل يف بعض الروايات لفظ،مثله غريهو

سبقه  «:)عليه السالم( بل لعله مشمول لقوله ،عتني والثالث لوحدة املناطكسبوق برامل

  .يضاأعة كعتني مسبوق بركاملسبوق برن أ وأ ،نه من باب املثالأل» عةكبر

م أ سألته عن رجل :)عليه السالم(بيه أ عن ،)عليه السالم( عن جعفر ،يف رواية طلحةو

و أعة ك ممن قد فاته رعتني فقدم رجالًكو رأعة ك رىصابه رعاف بعد ما صلأقوما ف

  )٢(.يقوم هو فيتم بقية صالته و فيسلم ميتم م الصالة مث يقدم رجالً : قال؟عتانكر

ث أحد إذا : خلرب معاوية بن شريح}قامة عدم استنابة من مل يشهد اإلوىلبل األ{

  )٣(.قامةمن شهد اإل إالّ يقدمن أ هو يف الصالة مل ينبغ وماماإل

 إذا مامإلل يال ينبغ: قالأنه ) عليه السالم(ويف رواية معاوية بن ميسرة، عن الصادق 

  )٤(.قامةاإلدرك أمن  إالّ يقدمن أ ثأحد

   اليت }اركذاأل و من خلفه القراءة اجلهريةماميسمع اإلن أ : عشرىاحلاد{

                                                

  .٨١ حاجلماعة يف ٥٦الباب  ٢٥٨ ص١ ج:الفقيه) ١(

  . ٥ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٠الباب  ٤٣٨ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح٤١الباب  ٤٣٩ ص:املصدر) ٣(

  .٣ح: املصدر) ٤(



٣٩٢

  .ما لم یبلغ العلو المفرط

  

  :الروايات جلملة من ،ال خالف وإشكالجيهر ا بال 

يسمع من خلفه ن أ مام لإليينبغ : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،بصري أيب روايةك

  )١(.يسمعه شيئاً مما يقولن أ  ملن خلفهيال ينبغ و،لما يقولك

يسمع من خلفه ن أ ماملإلي ينبغ : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن حفصو

  )٢(.ال يسمعونه هم شيئاً و،التشهد

 يتم من خلفه جيلس حىتن أ مام لإليينبغ :)عليه السالم( عنه )٣(ىخريف روايته األو

 ،الشهادتني يعين ،ال يسمعونه هم شيئاً ويسمع من خلفه التشهدن أ مام لإليينبغ و،صالم

ره كما ذك }ما مل يبلغ العلو املفرط{  عباد اهللا الصاحلنيىيضاً السالم علينا وعلأيسمعهم و

 ى عل:)عليه السالم(يب عبد اهللا  قلت أل:لصحيحة ابن سنان قال و، لالنصرافحداغري و

 يقول اهللا )٤(ليقرأ قراءة وسطاً :)عليه السالم( فقال ،ثرواكوإن  يسمع من خلفهن أ ماماإل

  .حنوه رواية املفضل و.)٥(﴾ال تخاِفت ِبهاو ال تجهر ِبصالِتك و﴿ :تعاىل وكتبار

  .ما تقدم يف صحيح حفصك ،دكالسالم آ ومساع يف التشهداالستحباب اإلن أ الظاهرو

                                                

  .٣ ح٥٢الباب  ٤٥١ ص:املصدر) ١(

  . ١ ح:املصدر) ٢(

 صالة أبواب من ٥٢الباب  ٤٥١ ص٥ وج.١ من أبواب التعقيب ح٢ الباب ١٠١٧ ص٤ ج:الوسائل: انظر) ٣(

  .١ حاعةاجلم

  .٤ ح صالة اجلماعةأبواب من ٥٢الباب  ٤٥٢ ص٥ ج:الوسائل) ٤(

  .١١٠ اآلية :سراءسورة اإل) ٥(



٣٩٣

 ًعف ما كان یركع انتظاراِ أحس بدخول شخص ضإذایطیل ركوعه ن أ :الثاني عشر

  .أحس بداخلٕوان  ،یرفع رأسهثم  ،للداخلین

  

ان يف آخر ك فلما )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  صليت خلف:بصري قال أيب يف روايةو

يسمع تشهده من ن أ مام لإليبغنذا يك : فلما انصرف قلت،مسعناأ رفع صوته حىتتشهده 

  )١(.نعم :)عليه السالم( قال ؟خلفه

 ،و امرأة للنساءأ  رجالًمامان اإلكمساع بني ما ال فرق يف استحباب اإل أنه مث الظاهر

  .طالق البسملة لإلمساع املأموم حىتإراهة كالظاهر ن أ ماك

ع انتظاراً كان يركعف ما حس بدخول شخص ِضأ إذاوعه كيطيل رن أ : عشرالثاىن{

يدل عليه مجلة من  و،ال خالف وإشكال بال }أحس بداخلوإن  ، مث يرفع رأسه،للداخلني

   :الروايات

ع فيدخل ك فأرين أؤم قوماًإ :)عليه السالم(يب جعفر  قلت أل: قالي،رواية جابر اجلعفك

 ،كوعك ريل عنه يا جابر انتظر مثلأعجب ما تسأما  :ل قا؟نتظرأم كع فكنا راأ والناس

  )٢(.كال فارفع رأسإ و،انقطعوافإن 

 إمام ينإ : قلت له: قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،صحابهأ عن بعض ،كوعن مرو

مثل  وكوعكاصرب ر : فقال؟عكنا راأ وع م فأمسع خفقان نعاهلمكمسجد احلي فأر

  . عن رجل مثله:عن الفقيه و،)٣( صب قائماًال فانتإ و،انقطعفإن  ،كوعكر

                                                

  .١٥٠يفية الصالة كيف  ١٠٢ ص٢ ج:التهذيب) ١(

  . ١ ح من صالة اجلماعة٥٠الباب  ٤٥٠ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح:املصدر) ٣(



٣٩٤

 الحمد � رب : من الفاتحةمامیقول المأموم عند فراغ اإلن أ :الثالث عشر

  .العالمین

  . قد قامت الصالة: قیام المأمومین عند قول المؤذن:الرابع عشر

  

 }ني احلمد هللا رب العامل: من الفاحتةماميقول املأموم عند فراغ اإلن أ :الثالث عشر{

 إذا :صحيح مجيل ففي ، النصطالق إل،يضاًأالرابعة  وشامل لقراءته يف الثالثة أنه الظاهرو

ال تقل  و، احلمد هللا رب العاملني: فقرأ احلمد ففرغ من قراءا فقل أنتإمامنت خلف ك

  )١(.منيآ

  .له نفع يف املقام قد تقدم يف مبطالت الصالة بعض ماو

 يف  يف السورة حىتمامشرع اإلوإن   االستحبابي يقتضىالفتو و النصإطالقو

ن أ  عني دليل النهطالق إل،جيهر باحلمدلةن أ ره لهكي أنه يعلم مما تقدم أنه ماك ،اجلهرية

  . شيئاًماميسمع املأموم اإل

ي صحيح حفص ف ف} قد قامت الصالة: قيام املأمومني عند قول املؤذن:الرابع عشر{

 أيقوم ، قد قامت الصالة: قال املؤذنإذا :)عليه السالم(  سألت أبا عبد اهللا:بن سامل قال

 ى بل يقومون عل،ال :)عليه السالم( قال ؟همإماميء  جيرجلهم أو جيلسون حىتعلى أالقوم 

  )٢(.ال فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدمإ وهمإمامجاء فإن  ،هملرجأ

 ، والدأيب و حفص إىل الرواية السابقةكقد نسب املستمس و،مثله رواية معاويةو

  .فص بن ساملح فأبو والد هو ، اشتباه)الواو(ن أ الظاهرو

                                                

  .١ ح من القراءة يف الصالة١٧الباب  ٧٥٢ ص٤ ج:املصدر) ١(

  .١ ح من صالة اجلماعة٤٢الباب  ٤٣٩ ص٥ج: املصدر) ٢(



٣٩٥

  :وأما المكروهات فأمور أیضا

  ، وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف:هاأحد

  

 ملا رواه الفقيه عن السجاد ،مامر املأموم لإلكيشن أ من مستحبات اجلماعة و:قولأ

  بنفسهك نفسىفوق :)عليه السالم(قال  ـ  اجلماعةإمام يف حق ـ )عليه السالم(

  . احلديث)١(ك قدر ذلىر له علك فتش، بصالتهكصالتو

 وقوف املأموم وحده يف صف وحده مع وجود :هاأحد ،يضاأمور أروهات فكأما املو{

 ويدل عليه خرب ،مجاع اإلى بل عليه دعو،ال خالف وإشكال بال }موضع يف الصفوف

وما :  قلتال تكونن يف العثكل :)سلم وآله و اهللا عليهىصل( رسول اهللا  قال،وينكالس

ن كمل ميفإن  ،ك خلف الصفوف وحديتصلن أ): صلى اهللا عليه وآله وسلم(العثكل؟ قال 

   )٢(.عاند الصف فسدت عليه صالتهفإن  ،جزأهأ مامالدخول يف الصف قام حذاء اإل

  اهللا عليهىصل( رسول اهللا  قال يل:قالأنه ) معليه السال(علي   عن،يف رواية الدعائمو

 اهللا ىصل(ل يا رسول اهللا كما العثو : قلت.لكال تقومن يف العث ي عليا :)سلم وآلهو

  )٣(.ك خلف الصفوف وحديتصلن أ : قال؟)سلم وآله وعليه

  ال يضره خالف ابن  الذي مجاعراهة بقرينة اإلك الىهذا حممول علو

                                                

  .٢٥ ح صالة اجلماعةأبواب من ٢٥الباب  ٤٥٨ ص٦ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .١ ح من صالة اجلماعة٥٨الباب  ٤٦٠ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .١٥٥ ص١ ج:الدعائم) ٣(



٣٩٦

  .مامقف آخر الصفوف أو حذاء اإلومع امتالئها فلی

  

با عبد اهللا أ سألت :الصباح قال أيب خربك ، اجلوازىبعض الروايات الدالة عل و،اجلنيد

منا يبدأ إ ،ال بأس :)عليه السالم( فقال ؟ عن الرجل يقوم يف الصف وحده،)عليه السالم(

  )١(.حدا بعد وحداو

 عن الرجل )عليهما السالم(  بن جعفرىل أبا احلسن موسأ س:رك بن بىخرب موسو

  )٢(.حدااً بعد وحدامنا يبدأ الصف وإ ،ال بأس : قال؟يقوم يف الصف وحده

 أو ،اً أو امرأة خلف الرجالحدان املأموم وكخبار الناهية ما مل يظاهر األن أ ىال خيفو

  النصراف النص عن،ان احلائط يف طرفيهك إذاما ك ،اًحداو إالّ ان حمل وقوفه ال يشملك

  .كل ذلك

مع امتالئها فليقف آخر الصفوف أو و{ ،راهة مع وجود موضع يف الصفوفكال إن مث

 عن الرجل يأيت )عليه السالم(با عبد اهللا أ سألت : قال،عرج فعن سعيد األ}مامحذاء اإل

ن أ  ال بأس،نعم : قال؟ يفرغ من صالتهالصالة فال جيد يف الصف مقاماً أيقوم وحده حىت

  .وينكمثله خرب الس و)٣(.ماماإليقوم حبذاء 

ن أ ول تاماً فال بأسوجدت الصف األ ودخلت املسجدإن  :)عليه السالم(الرضوي و

  )٤(.مام قرب اإلك ذلأفضل و، أو حيث شئت،كوحد الثاين تقف يف الصف

                                                

  .١٤٨ ح٢٨٠ ص٣ ج:التهذيب) ١(

  .٥٧ح  يف اجلماعة٥٦الباب  ٢٥٤ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  . ٣ ح الصف إىلباب الرجل خيطو ٣٨٥ ص٣ ج:ايفكال) ٣(

  .٩٤ ص:فقه الرضا) ٤(



٣٩٧

  . بل عند الشروع في اإلقامة، التنفل بعد قول المؤذن قد قامت الصالة:الثاني

  

يدخل ن أ مل يستطع و جاء الرجلإذا :قالأنه ) عليه السالم( ي علن ع،رواية الدعائمو

 غريها من الروايات  إىل)١(.ال يعاند الصف و جيزيهكذلفإن  ،ماميف الصف فليقم حذاء اإل

  .ماميقف وحده يف الصف أو يقف قرب اإل أنه الظاهرة يف

 فهو ،مام لإل حماذياًراًون املراد من وقوفه حذاء وقوفه متأخك ينما استظهار احلدائق بأأ

 يف املسألة الثانية سيأيت و،يدخل نفسه يف الصف بصعوبةن أ  املعاندةمعىن و،خالف الظاهر

  .املقاميف له نفع  عشرة ما

يه فف الإ و، اقتدت بالرجلإذامنا هو يف غري املرأة إ ماموقوف املأموم حبذاء اإل إن مث

  .كالم يف ذلكما تقدم الك إشكال

ما ك }قامة بل عند الشروع يف اإل، قد قامت الصالة:تنفل بعد قول املؤذن ال:الثاين{

راهة صحيحة ك الىيدل عل و،الوسيلة من املنع و عن النهايةيك خالفا للمح،هو املشهور

يتطوع ن أ ي ينبغال أنه يروون اليت  عن الرواية)عليه السالم (با عبد اهللاأل أ س،عمر بن يزيد

 فقال .املقيم يف االقامة أخذ إذا :)عليه السالم( قال ؟ الوقت ما حد هذا،يف وقت فريضة

  )٢(. معهمييصل الذي املقيم :)عليه السالم( قال ؟قامة الناس خيتلفون يف اإل:له

عليه (علي   قال:يبأ قال : يقول)عليه السالم(با عبد اهللا أ مسعت :يف رواية محاد قالو

    لصالة الصبح)سلم وآله وه اهللا عليىصل(خرج رسول اهللا  :)السالم

                                                

  .١٥٦ ص١ ج:الدعائم) ١(

  . ١ حنذا األأبواب من ٤٤الباب  ٦٧٠ ص٤ ج:الوسائل) ٢(



٣٩٨

 إذا وأما ، اخترع الدعاء من عند نفسهإذا نفسه بالدعاء مامیخص اإل إن :الثالث

  .قرأ بعض األدعیة المأثورة فال

  

  اهللا عليهىصل( فقال له النيب ، الفجرعيتك ري عبد اهللا بن القشب يصلإذاو ،بالل يقيمو

  )١(. مرتني أو ثالثك قال له ذل؟ربعاًأ الصبح ىتصلأ يا بن القشب :)سلم وآلهو

 إذا :)عليه السالم(  قا ل؟قضيهاأ  الفجر حىتعىتكدع رأ  فمىت:بن عمارايف رواية و

  )٢(.قال املؤذن قد قامت

ر رواية عمر فقط مث كذنه إ حيثـ  املشهور ى علك املستمسن إشكالأ منه يعلمو

 .ى انته)٣(،ما من املشهوركصالة قامة ال قول قد قامت الظاهره نفس الشروع يف اإل و:قال

ن أ ماك ، غري وارد ـانكيف ك و،شكالل ذا اإلكشأنه خذه من املستند ألأأنه كو

 ى فرادينسان يصلقامات إلقامته ال سائر اإلإ بييصل الذي املناط املقيمن أ صريح الصحيح

  .ىخرأأو جلماعة 

 ملا رواه }من عند نفسه اخترع الدعاء إذا نفسه بالدعاء مامخيص اإلن أ :الثالث{

من  : قال)سلم وآله و اهللا عليهىصل(رسول اهللا  إن :الصدوق يف الفقيه والشيخ يف التهذيب

   )٤(.خامفقد  بقوم فاختص نفسه بالدعاء دوم ىصل

                                                

  .٢ ح:املصدر) ١(

  .٢٦٤ حيفية الصالةك يف ١٥الباب  ٣٤٠ ص٢ ج:التهذيب) ٢(

  .٣٦٣ ص٧ ج:كاملستمس) ٣(

  .٩٦ ح يف اجلماعة٥٦الباب  ٢٦٠ ص١ج:  الفقيه.٨٣١ ح يف فضل املساجد٢٨١ ص٣ ج:التهذيب) ٤(



٣٩٩

  ،بعد قول المؤذن قد قامت الصالة  التكلم:الرابع

  

راهة كرمبا حيتمل  و،يل عنه النصراف الدل}دعية املأثورة فال قرأ بعض األإذاما أو{

  .يضاًأنه جيعل مأثوراً بسبب هذه الرواية العامة  أل،يضاًأ يف هذه الصورة فراد حىتاإل

الوارد ألن  ، فال تشمله الرواية بالدعاء الفالينمام اإليدعو إن  ورد استحبابإذانعم ئ

  .خيصص الرواية

  إىليغريه أنه  ال،نزلأما ك به يتيأ أنه  فالظاهر،ي القرآن الدعائمام قرأ اإلإذانه إ مث

يشفي ن أ  دعا اهللاإذاما ك ،ان الدعاء ال يرتبط باملأمومك إذ ال يغريه أنه ماك ،صيغة اجلمع

 النصراف النص عن ،ن املأموم له هذه احلاجةكمل ي و،شبهأ أو ما ه مبسافر أو يأيت،ولده

  .مثله

 عن الرجل ،عمري أيب صحيحة ابن ل} قد قامت الصالة:لم بعد قول املؤذنك الت:الرابع{

 قال املؤذن قد قامت الصالة فقد حرم إذا ف،نعم :)عليه السالم( قال ؟قامةلم يف اإلكيت

ن أ  فال بأسإمامليس هلم  وونوا قد اجتمعوا من شىتكين أ إالّ ،هل املسجدأ ىالم علكال

  )١(.يقول بعضهم لبعض تقدم يا فالن

يف تقدمي  الإهل املسجد أ ومام اإلىالم علك حرم القيمت الصالةأ إذا :صحيح زرارةو

  )٢(.إمام

 عدم ى قام علمجاعاإلن أ إالّ ،ان احلرمةكوإن  اهظاهرو ،قريب منهما موثق مساعةو

   اجلواز املستفاد من مجلة  إىلضافةباإل ـ ما يف املستندك ـ احلرمة

                                                

  .٢٩ حنذا يف األ٥٥ ص٢ ج:التهذيب) ١(

  .١٦ حنذا يف األ٤٤الباب  ٨٥ ص١ ج:الفقيه) ٢(



٤٠٠

یكون ن أّ إال ،أشدالكراهة فیها ن أّ إال ،بل یكره في غیر الجماعة أیضا كما مر

 تقدم :یقول بعضهم لبعضن أ  فال بأسإمامالمأمومون اجتمعوا من شتى ولیس لهم 

  .یا فالن

  

املنع  و، املنعاحلرام مبعىنفإن  ،راهةك الىمن الروايات املوجب حلمل هذه الروايات عل

  حرام علىو﴿ : قال تعاىل،يضاًأ املمتنع حياناً مبعىنأما يستعمل ك ،راهةكون عن كين أ نكمي

  )١(.﴾قَريٍة أَهلَكْناها أَنهم ال يرِجعونَ

  )٢(.ال بأس :)عليه السالم( قال ؟لم الرجل بعد ما تقام الصالةكيتأ : صحيح عبيدىفف

 )٣(.نعم :)عليه السالم( قال ؟لم بعد ما يقيم الصالةك عن الرجل يت:يف صحيح محادو

  .ا غريمهاممثلهو

نسان إ  إىل من يقيم لصالة نفسه ال بالنسبة إىل بالنسبة}يضاأ اجلماعة ره يف غريكبل ي{

 }راهة فيها أشدكالن أ الإ{قامة اإل ونذا يف آداب األ}ما مرك{نسان آخر إقامة إيسمع 

فإنه  ،شدية األىال داللة علنه إ يقالن أ إالّ  اللهم،ما يستفاد من خصوص الرواية يف املقامك

  .قامة اإلالم يفكفراد الأفرد من 

ليس هلم و{ ىمرض ومريضك مجع شتيت }ون املأمومون اجتمعوا من شىتكين أ الإ{

الظاهر عدم  و،ما تقدم يف النصك } تقدم يا فالن:ضعيقول بعضهم لبن أ  فال بأس،إمام

  ن مل يأت ك لمل جيتمعوا من شىتإن فإنه  ،اخلصوصية

                                                

  .٩٥اآلية : نبياءاألسورة ) ١(

  .١٥ حنذا باب األ١١٨ ص٨١ ج:البحار) ٢(

  .٢٧ حنذا يف األ٥٤ ص٢ ج:التهذيب) ٣(



٤٠١

  .ال أو كً ما یقوله بعضامام إسماع المأموم اإل:الخامس

   والعكس، ائتمام الحاضر بالمسافر:السادس

  

تقدم بعضهم من تلقاء  و،اجتمعوا من شىت أنه إن ماك ،كذلكم كان احلكهم إمام

الم كقد تقدم ال و، يف املقامإليهال حاجة  و،مامنه من جهة تعيني اإل أل،المكره الكنفسه 

  .رارهك ت إىل فال حاجة،قامة مطلقاالم يف اإلكراهة الكحول 

 جلملة ،ال خالف وإشكال بال }الك ما يقوله بعضاً أو ماممساع املأموم اإلإ :اخلامس{

مساع  اإلك من ذليستثىنن أ ينبغي و، عشرىتقدمت يف املستحب احلاد اليت من الروايات

  .املأموم ومام اإلكر يف مسألة شكما ذك ،مام اإلكذهاب شإبقصد 

 يف كالم يف جواز ذلكقد تقدم الو }سكالع و، ايتمام احلاضر باملسافر:السادس{

  .املسألة الثالثة من أول فصل اجلماعة

 بل صريح مجلة منهم ،ال خالف فيه أنه  إىلضافة باإل ـكراهة ذلك ىيدل علو

ال  :)عليه السالم( قال الصادق ،العباس أيب ة مثل روايةضروايات مستفي ـ  عليهمجاعاإل

 إذا ف،م قوماً حاضرينفأ كمن ذليء  بشيابتلفإن  ،يال املسافر احلضر و املسافرييؤم احلضر

 املسافر خلف قوم حضور ى صلإذا و،مهمأبيد بعضهم فقدمه ف أخذ م مثعتني سلّكأمت الر

خريتني وليني الظهر واأل معهم الظهر فليجعل األىصلوإن  ،يسلم وعتنيكفليتم صالته ر

  )١(.العصر

ال يؤم احلضري  :قالأنه ) ه السالمعلي(عبد اهللا  أيب  عن،رواية داود بن احلصنيو

  .احلديث يال يؤم املسافر احلضر و،املسافر

                                                

  .٦ ح صالة اجلماعةأبواب من ١٨الباب  ٤٠٣ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٤٠٢

 ، وأما مع عدم االختالف كاالیتمام في الصبح والمغرب فال كراهة،ً وتماماًقصرا

 ، كما لو ائتم القاضي بالمؤدي أو العكس،وكذا في غیرهما أیضا مع عدم االختالف

 وال یلحق نقصان الفرضین بغیر ،المسافر التمام اختار إذاوكما في مواطن التخییر 

 أو هي ، ائتم الصبح بالظهر أو المغربإذا كما ،القصر والتمام بهما في الكراهة

  .بالعشاء أو العكس

  

فإن  ، املسافر مع املقيميال يصل :)عليه السالم(بو عبد اهللا أ قال ،بصري أيب روايةو

  . غريها إىل)١(.عتنيك فلينصرف يف الرىصل

 قوله  إىلأنه مل ينظرك و،راهةكطلق الأ خالفاً ملن }متاماً ومع اختالف صالما قصراً{

 إطالق عدم ىال فهما تصلحان قرينة علإ و»ىصلفإن  «:قوله و»يابتلفإن  «:)عليه السالم(

  .ةراهكال

ذا يف مثل ك و}راهةكاملغرب فال  وااليتمام يف الصبحكأما مع عدم االختالف و{

  .غريمها ومواتاأل وفصالة الطوا

 ،سك أو العي باملؤديما لو ائتم القاضك ، غريمها أيضاً مع عدم االختالفذا يفكو{

م املسافر كان حك إذاذا ك و} اختار املسافر التمامإذا{ربعة  األ}ما يف مواطن التخيريكو

  .ك غري ذل إىل،قامة رباعية بنية اإلىنه صل أل،التمام

 ائتم الصبح إذاما ك ،راهةكالتمام ما يف ال وري القصرال يلحق نقصان الفرضني بغو{

   ملا عرفت من انصراف }سك بالعشاء أو العي أو ه،بالظهر أو املغرب

                                                

  .٣ح: املصدر) ١(



٤٠٣

  .ك عن مثل ذل،الدليل

 )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،روهات يف اجلماعة ما رواه هشام بن ساملكمن امل إن مث

  .ك ينحرف عن مقامه ذل يف مقامه حىتي يصل فالمام انصرف اإلإذا : مسعته يقول:قال

 انصرف فال إذا ماماإل :)عليه السالم(بو عبد اهللا أ قال ،يف رواية سليمان بن خالدو

  )١(.ك ينحرف عن مقامه ذلعتني حىتك يف مقامه رييصل

 ، عنهي فقد ورد يف بعض الروايات النه،ة املتيمم للمتطهرإمامقد تقدم مسألة نه إ مث

  .روهاتك يف عداد املكب عد ذل يوجكذلو

  )٢(. املتيمم بقوم متوضنييال يصل : رواية عبادىفف

روهات ك غريها من امل إىل)٣(.ال يؤم صاحب التيمم املتوضني :وينكيف رواية السو

  .رت خالل املباحث السابقةكاليت ذ

  

                                                

  .ان املصليك من م٤٢الباب  ٤٧٢ ص٣ ج:الوسائل: انظر) ١(

  .٦ ح من صالة اجلماعة١٧الباب  ٤٠٢ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .٧ ح:املصدر) ٣(



٤٠٤

أن كان بر  والمأموم عند انتهاء صالته قبل اآلخمامیجوز لكل من اإل ـ ١ـ مسألة 

ال یسلم وینتظر اآلخر حتى یتم ن أ ، أو كان المأموم مسبوقا،ًاّ واآلخر متمًمقصرا

  ، التسلیم فیسلم معه إلىصالته ویصل

  

ان كخر بأن املأموم عند انتهاء صالته قبل اآل ومامل من اإلكجيوز ل ـ ١ ـ مسألة{

  يتم صالتهخر حىتر اآلينتظ وال يسلمن أ ،ان املأموم مسبوقاًك أو ،خر متماًاآل ومقصراً

 بل ،تبهمكغريهم يف مجلة من  والشهيدان وره العالمةك ذ} التسليم فيسلم معه إىليصلو

  . أنه أفضلعن بعضهم

احتمال خلله باملواالة غري  و، وجوب املبادرةىصل بعد عدم الدليل علأما اجلواز فلأل

مثل ن أ  يلتحق به فيسلم معهىت يف صالة اخلوف للمأموم حمام املستفاد من انتظار اإلإذ ،تام

 فيمن منعه الزحام مام االلتحاق باإلىذا املستفاد مما دل علك و،هذا التريث ال يضر باملواالة

  .مامالسجود مع اإل ووعكعن الر

يفية املتلقاة من الشرع يف كخالف ال أنه  عرف املتشرعةىثرياً حبيث يركان ك إن نعم

 قرأ غري املنتظر إذاما ك ،ر أو حنومهاك بقرآن أو ذتغالًن املنتظر مشكمل ي و،تتابع الصالة

 ،لكمش أنه  فالظاهر،ظر شيئاًتمل يقرأ املن و ـمثال ـ عكان له ثالث رك أو ،سورة البقرة

 :)سلم وآله و اهللا عليهىصل(قد قال  و،ىونه خالف املتلقك ال ينفع بعد األصل بكوالتمس

 يصلأ ما رأيتموينكصلوا.)١(  

ما ك ـ مامراهية مقارنة املأموم لإلك ىأنه مستفاد من ما دل علكتحباب فأما االسو

   استحباب االئتمام بالتسليم ليتوقف حتصيله ىمما دل عل و ـره اجلواهركذ

                                                

  .٧٦ ح٨٥ ص٣ ج:العوايل) ١(



٤٠٥

 حوط واأل،مامیصل اإلن أ  إلى اشتغل بالذكر والحمد ونحوهماإذا للمأموم ًخصوصا

 من غیر فرق ،إشكالاتها ففیه  وأما مع فو،االقتصار على صورة ال تفوت المواالة

  . أو المأموممامبین كون المنتظر هو اإل

  

  .كره املستمسكما ذك ،ورك االنتظار املذىعل

 من راجع ى علىما ال خيفك ،راهة مفارقة املأموم ال ربط هلا باملقامك إذ ،فيه نظرو

ال (امسة  عند شرح قول احملقق يف املسألة اخل،غريه ورها مصباح الفقيهك حيث ذ،دلتهاأ

ليس  الذي  املتعارف إىلاستحباب االئتمام بالتسليم منصرف و)ماملمأموم مفارقة اإللجيوز 

  .املقام منه

 ك لورود ذل}ماميصل اإلن أ  إىلحنومها واحلمدر وك اشتغل بالذإذاخصوصا للمأموم {

 احلمد مت إذايسبح ن أ يف و،ان مسبوقاًك إذا ماميتشهد مع اإل ويقنتن أ يف املأموم يف

  .ع معهكع فريكير إن  إىلجل االنتظار له ألماممل يتمهما اإل والسورةو

صورة على { ماموت املأموم أو اإلك يف مورد س}االقتصار{ قوى بل األ}حوطاألو{

  . وجوب املواالةى بل منع ملا دل عل}إشكالأما مع فواا ففيه  و،ال تفوت املوالة

  .ما حقق يف حبث املواالةك ،ان املواالةحنومها ال تنافي وركالذ ونعم القراءة

 لوحدة الدليل فيهما جوازاً يف } أو املأموممامون املنتظر هو اإلكمن غري فرق بني {

  .امنعاً يف صورة فو و،صورة عدم فوت املواالة

  



٤٠٦

سجد معه  أنه مام شك المأموم بعد السجدة الثانیة من اإلإذا ـ ٢ـ مسألة 

  . لم یتجاوز المحلإذایه اإلتیان بأخرى ة یجب علحداالسجدتین أو و

  

معه  سجد أنه مام املأموم بعد السجدة الثانية من اإلك شإذا ـ ٢ ـ مسألة{

ن أ ىال دليل عل و، يف احمللك لقاعدة الش}ىبأخراإلتيان ة جيب عليه حداالسجدتني أو و

 من خلف ىليس عل :)عليه السالم( أما قوله ،مورمثال هذه األأ يف مام اإل إىلاملأموم يرجع

  إىلمها يف فعله راجعاًأحد كان شك ما  إىل فهو منصرف،)١( مام مل يسه اإلإذا سهو ماماإل

  .ه يف فعل صاحبهكش

 ىصل أنه  يفك بل لو ش،ال وأ أو تشهد ،ال وأع كر أنه  املأموم يفكمنه يعلم لو شو

 منعه إذاما ك ،ه خاص بهكن شأ لعلمه بمامه غري مرتبط باإلكن شأثالث أو أربع مع علمه ب

 عتنيك فعل رمام مع علمه بأن اإل،عةكعتني أو ركفعل ر أنه  هلكالزحام عن االقتداء فش

جراء إلف بك بل هو م،منهايء  يف شمام اإل إىلن يرجعكمل ي ـ مثلة من األك غري ذل إىلـ

  .ىان فرادك إذاما ك ، نفسهىالقواعد عل

مما تقدم يظهر  و،السجدتني لقاعدة جتاوز احملل ى علال بىنإ و} مل يتجاوز احمللإذا{

  إىلن له الرجوعكاً غري مربوط باملأموم مل يك شمام اإلك شإذا أنه هو وسكم العكح

  .ىان فرادك إذاما ك ،ليفهك بتمام اإل بل يأيت،املأموم

  

                                                

  .٨ ح الصالة اخللل الواقع يفأبواب من ٢٤الباب  ٣٤٠ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٤٠٧

الرابعة في  أنه شك في حال القیام و،مام اقتدى المغرب بعشاء اإلإذا ـ ٣ـ مسألة 

كان فإن ،  بالركوع والسجدتین حتى یتبین له الحالمامثالثة ینتظر حتى یأتي اإلأو ال

ثم كان في الرابعة یجلس ویتشهد ویسلم ٕوان  ،في الثالثة أتى بالبقیة وصحت الصالة

  وللقیام»بحول هللا« : من الزیادات من قولهحداالسهو لكل و یسجد سجدتي

  .اأتى بها أو ببعضه إن وللتسبیحات

  

يف الرابعة أو  أنه  يف حال القيامكش ومام املغرب بعشاء اإلى اقتدإذا ـ ٣ ـ ةمسأل{

ن من كال يتم و} يتبني له احلالالسجدتني حىت ووعك بالرمام اإل يأيتالثالثة ينتظر حىت

عمال أدلة  فال جمال إل،مامانت الرابعة بطلت صالته مبتابعة اإلكنه لو  أل،ماممتابعة اإل

  .املتابعة

ال يضر هذا القدر من االنفصال  و}صحت الصالة و بالبقيةىن يف الثالثة أتاكفإن {

  .مثال هذه املفارقاتأأدلة املتابعة ال يضرها ن أ رناه سابقاً منك ملا ذمامعن اإل

 من حدال وك السهو ليسلم مث يسجد سجديت ويتشهد وان يف الرابعة جيلسكوإن {

 ى بناًء عل} ا أو ببعضهاىأت إن لتسبيحاتل وللقيام و»حبول اهللا «:ت من قولهاالزياد

 سجد إذاما ك ، ففعل زيادة أو نقيصةماملو اشتبه اإلنه إ  مث،نقيصة ول زيادةكوجوا ل

فإن  ،أدلة املتابعة ال تشمل املقام ألن ، اخلامسة مل يتبعه املأموم إىلة أو قامحداثالث أو و

ن أ أو ب،انفصل املأموم عنه بانفرادبطالن صالته  أو نقيصته توجب مامانت زيادة اإلك

  اً ملأموم إمام ثان أو يصبح إمام بييقتد



٤٠٨

  .يزيد وينقصن أ  معه يف اجلماعة بدوني بقالّإ و،آخر

عليه (عبد اهللا  أيب  عن، عن مساعة،الفقيه ورناه ما رواه التهذيبك بعض ما ذىيدل علو

يعيد  :)عليه السالم( قال ،مخساً ى فصلمامأوهم اإل وعةك برمام يف رجل سبقه اإل:)السالم

  )١(.مامال يعتد بوهم اإل وعةك الركتل

  

                                                

  .١٢٦ ح يف اجلماعة٥٦الباب  ٢٦٦ ص١ ج:الفقيه) ١(



٤٠٩

یتوب مع فرض ن أّ إال  رأى من عادل كبیرة ال یجوز الصالة خلفهإذا ـ ٤ـ مسألة 

  .ا بمجرد التوبةإلیه فیخرج عن العدالة بالمعصیة ویعود ،بقاء الملكة فیه

  

ا إليه أو بانقالب الصغرية ،ا بنفسه}بريةك من عادل ى رأإذا ـ ٤ ـ مسألة{

ة كيتوب مع فرض بقاء امللن أ الّإ{اً إمجاع و نصاً}ال جيوز الصالة خلفه{صرار عليها باإل

  .ةكالعدالة عبارة عن امللن أ ى بناًء عل،ة ال ينفعكالتوبة بدون املل إذ }فيه

 ،ةكاء املل يف بقك شإذا أما }ا مبجرد التوبةإليهيعود  و،فيخرج عن العدالة باملعصية{

  .فالظاهر صحة استصحاا

  



٤١٠

ال   یصلي ولم یعلم أنها من الیومیة أو من النوافلمام رأى اإلإذا ـ ٥ـ مسألة 

 احتمل أنها من الفرائض التي ال یصح اقتداء الیومیة إذا وكذا ،یصح االقتداء به

أداء علم أنها من الیومیة لكن لم یدر أنها أیة صالة من الخمس أو أنها ٕوان  .بها

 ، وال یجب إحراز ذلك قبل الدخول،أو قضاء أو أنها قصر أو تمام ال بأس باالقتداء

  .رفي أي ركعة كما م أنه  یجب إحرازكما ال

  

قلنا  و}مل يعلم أا من اليومية أو من النوافل وي يصلمام اإلى رأإذا ـ ٥ ـ مسألة{

هو يوجب  و صحة اجلماعة يفك للش}ال يصح االقتداء به{بعدم صحة االقتداء بالنافلة 

انت كا أ كعلم بعد ذل ومتشت منه القربة و بهىفلو اقتد ،صالة عدم انعقاد اجلماعةأجراء إ

ال  وعذاراإل والتنجيز أي ماً ظاهرياًكح الإ االستصحاب ال يوجب إذ ،اليومية صحت

  .يوجب تغيري الواقع

 مثل صالة }يومية اال يصح اقتداء ال اليت  احتمل أما من الفرائضإذاذا كو{

  . حيث عدم صحة االقتداء ا يف اليومية،مواتاأل

ا الظهر أ علم }ية صالة من اخلمس أوأن مل يدر أا كعلم أا من اليومية لوإن {

ا أو أو معادة أصلية أا أو أ }ا قصر أو متامأا أداء أو قضاء أو أ{ن مل يعلم كمثال ل

ال  ولب } قبل الدخولكحراز ذلإال جيب  و،ال بأس باالقتداء{و نيابة عن غريه ألنفسه 

 لزوم ىال دليل عل و،دلة األطالقانت يصح االقتداء ا إلكيفما كا خري أل األ إىلحرازهإ

  .ال بعداً وحراز قبالًاإل

  يرتب ن أ  نعم الالزم عليه}ما مركعة كي رأيف  أنه حرازإما ال جيب ك{



٤١١

 مامان اإلك إذافإنه  ، يف صالتهاله خلؤيث ال يوجب اقتدا حب،عةكل ركثر أ نفسه ىعل

  .خريتنيان يف األك إذا خبالف ما ،ن عليه قراءةكوليني مل ييف األ

  



٤١٢

 زیادته مرة ًللمتابعة سهوا القدر المتیقن من اغتفار زیادة الركوع ـ ٦ـ مسألة 

ع رأسه قبل ة أزید من مرة كأن رفحدا زاد في ركعة وإذا وأما ،ة في كل ركعةحداو

 فال یترك ،عاد فیشكل االغتفارثم  ً سهواًرفع أیضاثم عاد للمتابعة ثم  ً سهواماماإل

   وكذا في زیادة،االحتیاط حینئذ بإعادة الصالة بعد اإلتمام

  

وع للمتابعة سهواً كمن اغتفار زيادة الر{ف ن عند املص}القدر املتيقن ـ ٦ ـ مسألة{

القول  و،دلتهأ طالق إل،هال وجه ل أنه ن الظاهرك ل،}عةكل ركة يف حدازيادة مرة و

انصراف ك ،يلو سلم فهو بدو و،ال انصراف إذ ،ة غري تامحدا مرة و إىلدلةبانصراف األ

لو  إذ ، فالدليل منصرف منه،نادر أنه ىعة بدعوكل ركرر الزيادة يف كال تتن أ الالزمأن 

  .يضاًأ ي فهو بدوكسلم االنصراف يف ذل

 عاد مث سهواً مامأن رفع رأسه قبل اإلك ،ة أزيد من مرةحداعة وكيف ر زاد إذاأما و{

 : بقوله)١(كل عليه املستمسكشألذا  و،}ل االغتفارك مث عاد فيشيضاً سهواًأللمتابعة مث رفع 

   .دمةق النصوص املتإطالق ىان هو مقتضكوإن 

 اجلمال ويردالربوج ووت السادة ابن العمكسن أ منه يعلم و،الم يف السجودكمثله الو

  . املنت غري خال عن النظرىغريهم علو

عادة الصالة إ االحتياط حينئذ بكال يتر{من تبعه  وفن عند املص}ـف{ان كيف كو

  ذا يف زيادة كو{ :مما تقدم يعلم وجه النظر يف قوله و}متامبعد اإل

                                                

  .٣٦٨ ص٧ ج:كاملستمس) ١(



٤١٣

  . زاد أربع فمشكلإذا وأما ،السجدة القدر المتیقن اغتفار زیادة سجدتین في ركعة

 زاد أربع إذاما أو{ة حدا و}عةكالسجدة القدر املتيقن اغتفار زيادة سجدتني يف ر

 ما الثالثة فيأيتأسجدتان مغتفرتان  إذ ،يضاًأ زيادة ثالث يفل كيشن أ  بل الزمه}لكفمش

قل من أبطال ال ان من الزيادة العمدية املوجبة لإلكمل يشمله دليل املتابعة فإن  ،ا عمداً

  .عادةوجوب اإلاالحتياط ب

  



٤١٤

 بمن ً والمأموم منحصراً یقینیاً أو قضاءً یصلي أداءمام كان اإلإذا ـ ٧ـ مسألة 

یشكل إجراء حكم الجماعة من اغتفار زیادة الركن ورجوع الشاك  یصلي احتیاطیا

  . لعدم إحراز كونها صالة، اآلخر ونحوه إلىمنهما

  

املأموم منحصراً {ان ك } يقينياً وداًء أو قضاًءأ ى يصلمامان اإلك إذا ـ ٧ ـ مسألة{

 كرجوع الشا ونكم اجلماعة من اغتفار زيادة الركجراء حإل ك احتياطيا يشىمبن يصل

لو مل  إذ }وا صالةكحراز إلعدم {السورة  و من عدم قراءة احلمد}حنوه وخر اآل إىلمنهما

  :مورأ يف كالم يف ذلكل اين ينبغك ل، عليه مل تتحقق الصالة فال مجاعةن يف الواقع واجباًكي

 يف شكالاإل ي ينبغال و، مجاعة احتياطاًى مث صلى فرادىان املأموم صلك إذانه إ :ولاأل

  .إليهحبهما أاهللا خيتار وإن  ،مر بهصحة اجلماعة لأل

 قلنا باملناط يففإن  ، مجاعة احتياطاًى مجاعة مث صلوالًأ ىان املأموم صلك إذا ما :الثاين

مل وإن  ، فيهشكال اإلي ال ينبغيضاًأ اجلماعة عليه أحكامجراء إ فإليههما حبأاهللا خيتار إن 

 حكامون األك و،وامر االحتياطأ اجلماعة من جهة أحكامجراء إ فالظاهر صحة ،نقل باملناط

 إذا ف،االستحبايب و بني االحتياط الوجويبكال فرق يف ذل و،للصالة غري االحتياطية ممنوع

ذا لو ك و، اجلماعةأحكامن منها كان لك ، صورة اشتباه القبلةربع صلوات مجاعة يفأ ىصل

  .بياً استحبا احتياطاً ثانياًىصل و مع الطهارة املستصحبة مث توضأىصل

   جيوز االقتداء كوكقسام الشأميل بعض ك يف الصالة االحتياطية لت:الثالث



٤١٥

 بأس  أو المأموم أو كالهما یصلي باستصحاب الطهارة المامنعم لو كان اإل

كان لم یحرز كونها صالة واقعیة الحتمال كون ٕوان  ألنه ،بجریان حكم الجماعة

  حكم شرعيأنه ّ إال  للواقعًاالستصحاب مخالفا

  

للصالة  و،حنوها و اليوميةي يصلإمامذا االقتداء بك و،ك وقع يف نفس الشمامان اإلك إذا

 ،ال يف الثانية و بلوىل يضر يف األ واقعاً الوا نافلةًكاحتمال  و،كمر بذل اجلماعة لألأحكام

رناه يف ك بأنه مثل ما ذ،انت مستحبة واقعاًكوإن  ،دلة اجلماعةأمر الشارع يدرجه يف أألن 

 قلنا إذاما أ ،ا هنا ليست باطلةم غري القبلة باطلة بين إىلالصالة ألن  بل أهون،ول األاألمر

  . واضحاألمربصحة اجلماعة يف النافلة ف

مما تقدم يظهر حال ما نه إ  مث، احتياطيةمامانت صالة اإلك إذا مما تقدم ما  يظهر:الرابع

 إليهمل يصح الرجوع فإنه  ، احتياطاًيان بعضهم يصلك و، مأمومون متعددونمامان لإلك إذا

  .منا هو من باب املثالإ )و املأموم منحصراً( : املصنف فقوله مبىنىعل

 يف رجوع املأموم ي املصنف ال جيرشكالن إأ هو و،كنبه عليه املستمس ،يء شيبق

 فيجوز ،كذلكانت مجاعته كانت صحيحة ك إن صالته ألن ،مام اإل إىل احتياطاياملصل

  .مام اإل إىلانت مجاعته باطلة مل يضره الرجوعكوإن  ،هإمام  إىلرجوعه

 باستصحاب الطهارة ال بأس جبريان يالمها يصلك أو املأموم أو مامان اإلكنعم لو {

ون االستصحاب خمالفاً كوا صالة واقعية الحتمال كان مل حيرز كوإن  نه أل، اجلماعةمكح

   عذاراإل و يوجب التنجيز}م شرعي ظاهريكحأنه  إالّ للواقع



٤١٦

  .ً ظاهریاًإرشادي ولیس حكمافإنه  بخالف االحتیاط ،ظاهري

لم یحرز ٕوان حینئذ فإنه ـ هما في اإلتیان بركن بعد تجاوز المحل أحدوكذا لو شك 

 حكم شرعي فهي في ًلكن مفاد قاعدة التجاوز أیضاـ بحسب الواقع كونها صالة 

  .ظاهر الشرع صالة

  

 اليد أو ما يخبار ذإ أو بالشهود أو باألصلم بطهارة املاء بكح  احلال يف ما لوكذلكو

  .شبهأ

جمرد  والمكول الأنه إ  فيه}ماً ظاهرياًكليس ح ويرشادإفإنه خبالف االحتياط {

  . يف املولويةاألمروافقة العقل ال يوجب رفع اليد عن ظهور م

مل حيرز وإن  حينئذفإنه  ،ن بعد جتاوز احمللكتيان برمها يف اإلأحد كذا لو شكو{

يضاً أن مفاد قاعدة التجاوز كل{، مل يأت به واقعاً أنه  الحتمال}وا صالةكحبسب الواقع 

  .م اجلماعةك حكل فيثبت بذ} فهي يف ظاهر الشرع صالةيم شرعكح

م أع كر أنه  يف احمللك شإذاما ك ،من هذا القبيل اليت حكاممنه يعلم حال سائر األو

 وأع كان قد ركن أن بكا ليست بصالة لزيادة الرأاحتمل يف الواقع وإن فإنه  ،عك فر،ال

  .م اجلماعة عليهكجراء حإ يف يفكوع يكتيان بالرم الشرع باإلكحن أ إالّ ،ال

 ى ملا دل عل،ن للمتابعةك مل تضر زيادة الرمام بطالن صالة اإلك تبني بعد ذللونه إ مث

  .الم فيهكشبه مما تقدم الأ أو فسقه أو ما مامفر اإلك تبني إذاصحة الصالة 

 مامل صحة صالة اإلكشأ ـ مثال ـ حدا بطالن صالة املأموم الوك تبني بعد ذلإذانعم 

  . العاملاهللا و، املبطلةكوك يف الشإليه رجع إذا

  



٤١٧

،  أو في السالم األول، من الصالة والمأموم في التشهدمام فرغ اإلإذا ـ ٨ـ مسألة 

  .ً بل هو باق على االقتداء عرفا،ال یلزم علیه نیة االنفراد

  

ول ال  أو يف السالم األ،املأموم يف التشهد و من الصالةمام فرغ اإلإذا ـ ٨ ـ مسألة{

خروج  و} االقتداء عرفاًىبل هو باق عل{نفرد بنفسه تلقائياً ال ي و}يلزم عليه نية االنفراد

 ،يف مثل النذر إالّ ،هذه املسألة ال مثرة عملية هلا و، صدق القدوة عن الصالة ال ينايفماماإل

  . بنذرهكل صالته مقتدياً مل يضر ذلكون يف كين أ  نذرإذاف

 خيرج السالم حىت و التشهدال يعطل يفن أ ن الالزمك ل، بنذرهأضر االنفراد ىنعم لو نو

  .عن صدق القدوة عرفاً

  



٤١٨

 بعد السجدة الثانیة من رابعة میقون أ یجوز للمأموم المسبوق بركعة ـ ٩ـ مسألة 

ن أ  إلىًیتابعه في التشهد متجافیان أ  ولكن یستحب له،التي هي ثالثته وینفرد ماماإل

  .ة الرابع إلىثم یقومیسلم 

  

يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة ن أ عةكاملسبوق برجيوز للمأموم  ـ ٩ ـ مسألة{

 أي  ملا سبق يف مسألة جواز االنفراد يف،ما هو املشهورك }ينفرد وهي ثالثته اليت ماماإل

 حيث أوجبوا ،بعض آخر و عن ظاهر السرائريك للمح خالفاً،موضع من مواضع الصالة

  )١(عتنيك رى قام فصلمام سلم اإلإذاف :)عليه السالم( بظاهر قوله اًك متسمامالبقاء مع اإل

م كبصدد بيان احل أنه حنوه ون الظاهر من هذا النصك ل ـعتنيكيف املأموم املسبوق برـ 

  . مجاعتهى علىيبقن أ رادأملن 

ما أ } الرابعة إىليسلم مث يقومن أ  إىليتابعه يف التشهد متجافياًن أ ن يستحب لهكلو{

ما يستحب له املتابعة يف ك ،غريه من الروايات وفلما تقدم ،السالم واملتابعة يف التشهد

  . فللمناط املستفاد عن التجايف يف الوسطما التجايفأ و،يضاًأالقنوت 

 ك عن الرجل يدر،)عليه السالم(با عبد اهللا أ سألت : قال،فعن عبد الرمحان بن احلجاج

 ؟لتشهدل مام جلس اإلإذا يف يصنعك ،وىل له األيه ومامعة الثانية من الصالة مع اإلكالر

  .مثله غريه و. احلديث)٢(ن من القعودكال يتم ويتجاىف :)عليه السالم(قال 

  

                                                

  .٦ س٦٢ ص:السرائر) ١(

  .٢ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٧الباب  ٤٤٥ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٤١٩

 في الركعتین مام قراءة اإل إلىال یجب على المأموم اإلصغاء ـ ١٠ـ مسألة 

  .أحوط لكنه ، سمع صوتهإذا األولیین من الجهریة

  

وليني عتني األك يف الرمام قراءة اإل إىلصغاء املأموم اإلىال جيب عل ـ ١٠ ـ مسألة{

م كما تقدم من الدليل يف مسألة ح و،صلما هو املشهور لألك } مسع صوتهإذامن اجلهرية 

  .قراءة يف اجلهريةال

   :م بالوجوب تبعاً لظاهر قوله تعاىلك ملا عن بعضهم من احل}أحوطنه كل{

اياتجلملة من الرو و،)١(﴾إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا:  

 اليت ما الصالةأو :)عليه السالم( عن الصادق ،مثل ما رواه عبد الرمحان بن احلجاج

  .مثله غريه و،)٢( مر باجلهر لينصت من خلفهأمنا إجيهر فيها ف

  

                                                

  .٢٠٤اآلية : عرافسورة األ) ١(

  .٥ ح من صالة اجلماعة٣١الباب  ٤٢٢ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٤٢٠

جاز له االقتداء  ،شك في حدوث فسقهثم  بالعدالة مام عرف اإلإذا ـ ١١ـ مسألة 

  .موجب للفسق أم ال أنه  وشك فيًئا وكذا لو رأى منه شی،به عمال باالستصحاب

  

 يف حدوث فسقه جاز له االقتداء ك بالعدالة مث شمام عرف اإلإذا ـ ١١ ـ مسألة{

 لتمامية كذلو، م ال أءيهل صدر منه ش أنه  فيما مل يعلمكذل و،} باالستصحاببه عمالً

  .ان االستصحابكرأ

 ، الشبهة املوضوعية يف}م الأموجب للفسق  أنه  يفكش و منه شيئاًىذا لو رأكو{

انت الشبهة ك إذاما أ ،افركمسلم أو  أنه هليعلم نه مل كنسانا لإما لو رآه يغتاب ك

 أنه  فالظاهر،و حاللأحرام  أنه مل يعلم هل وبيض رآه يلبس الذهب األإذاما ك ،ميةكح

 ىنبه عل و،كما نبه عليه املستمسك ،م بعد اليأس عن الدليلك فيه استصحاب احليجير

املأموم يف بعض موجبات  وماملو اختلف اإل وي،ول من املسألة السيد الربوجردق األالش

ال  الذي العادل هو ألن ،ليس مبحرمأنه يرى  انك إذاتيانه إ بمامالفسق مل تبطل عدالة اإل

  .ب احلرام املعلوم لديه حرمتهكيرت

  



٤٢١

أو ، ق الصف الساب إلىیتقدمن أ یجوز للمأموم مع ضیق الصف ـ ١٢ـ مسألة 

  ، رأى خلال فیهماإذا الالحق  إلىیتأخر

  

 و يتأخرأ الصف السابق  إىليتقدمن أ جيوز للمأموم مع ضيق الصف ـ ١٢ ـ مسألة{

 مجلة األصل  إىلضافةيقتضيه باإل و،ال خالف وإشكال بال }فيهما ال خلىرأ ا إذ الالحقإىل

  :من النصوص

ون كون يف املسجد فتك ن:)سالمعليه ال( جعفر يب قلت أل: قال،فعن حممد بن مسلم

 نعم ال بأس :)عليه السالم( فقال ؟ نتمهم مشياً حىتإليهالصفوف خمتلفة فيه ناس فأقبل 

  . احلديث)١(به

 ، رأيتم خلالإذام كقيموا صفوفأ : مسعته يقول: قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

 كخلف الذي  فتتم الصفيشمتن أ  يف الصفوف رأيت ضيقاًإذا كءرا وتأخذن أ ك عليالو

  )٢(. فهو خريكقدام الذي  منحرفاً فتتم الصفيأو متش

 ، رأيتم خلال فيهاإذامتوا الصفوف أ :)عليه السالم(املؤمنني  مريأ قال ،يوعن الرضو

 يمتش وكخلف الذي  فتتم الصف، يف الصف رأيت ضيقاًإذا كراء وتتأخرن أ كال يضرو

  )٣(.منحرفاً

 إذا كءتتأخر وران أ كال يضر : قال)عليه السالم(عبد اهللا يب  أ عن،وعن مساعة

ن أ دترنت يف صف فأكوإن  ،كخلف الذي  الصف إىلوجدت ضيقا يف الصف فتتأخر

  . غريها من الروايات إىل)٤(.إليه ىمتشن أ  فال بأسكتتقدم قدام

                                                

  .٨ ح صالة اجلماعةأبواب من ٧٠الباب  ٤٧٢ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٩ ح٤٧٣ ص:املصدر) ٢(

  .١١ ص:فقه الرضا) ٣(

  .٣ ح صالة اجلاعةأبواب من ٧٠الباب  ٤٧١ ص٥ ج:الوسائل) ٤(



٤٢٢

  .لكن على وجه ال ینحرف عن القبلة فیمشي القهقرى

  

ان ك م إىلقلتانه فينكما بأن جيد ضيقا يف مإ ،يرد استحباب املشمون أ مما تقدم يظهرو

  . ليسد اخللليه فيمشمامأو أخلفه  الذي ما بأن جيد خلال يف الصفإ و،ال ضيق فيه

 ال فرق بني التقدم و،ما يظهر من املصنفك ، استحباب ال جمرد جوازكم بذلكواحل

  . بدون احنراف عن القبلة منحرفاًياملش والتأخرو

 ال فرق بنينه إ  مث}ى القهقري وجه ال ينحرف عن القبلة فيمشىن علكل{ :ذا قاللو

 ان تعمد الوقوفكن إ الظاهر عدم الفرق بني و،يتقدم أو يتأخر صفاً أو عدة صفوفن أ

  . الدليلطالق أو مل يتعمد إل،انهك يف مالًأو

 ،إشكالما ففيه ما يف حاهلأ ،ر الواجب جائزكالذ و يف غري حالة القراءةياملش إن مث

ون كين أ ال يبعد و، الواجبةمام عدمه يف حال قراءة اإلحوطاألن أ ماك ، العدمحوطاألو

  .غريه و عاماً حلالة القياميم باملشكاحل

  



٤٢٣

 من الصالة أفضلهو و ،ً أو مأموماًاإمامیستحب انتظار الجماعة  ـ ١٣ـ مسألة 

 على الصالة ،مع التخفیف وكذا یستحب اختیار الجماعة ،ًفي أول الوقت منفردا

  .فرادى مع اإلطالة

  

 من الصالة يف أفضلهو  و،اً أو مأموماًإماميستحب انتظار اجلماعة  ـ ١٣ ـ مسألة{

 قبل ين يصلأك  فيما مل يوجب تأخرياً طويالًكذلن أ ن الظاهرك ل}ول الوقت منفرداًأ

  . النصراف الدليل عن مثله،ساعة مثالبنصف غروب الشمس 

 ففي }طالة مع اإلى الصالة فرادى عل،حب اختيار اجلماعة مع التخفيفذا يستكو{

ول أ الرجل لنفسه يف ي يصلأفضليهما أ : مجيل بن صاحل)عليه السالم(ل الصادق أ س،الفقيه

 يؤخر :)عليه السالم( قال ؟همإمامان ك إذاهل مسجده أ بييصل والوقت أو يؤخر قليال

  )١(.مامان اإلك إذاهل مسجده أ بييصلو

 ى مسجداً عليل إن : رجل فقال)عليه السالم(ل الصادق أ س: قال،يضاًأيف الفقيه و

تب ك ف؟أخفف و ميصلأو أ ،طيل الصالةأ ف يف مرتيليصلأ ،أفضليهما أ في،باب دار

  )٢(.ال تثقل وحسن الصالةأ وصل م :)عليه السالم(

 سألته عن :قال)  السالمعليه(خيه أ عن ،)عليهما السالم( بن جعفر ييف رواية علو

 يصلون العشاء ،أفضليهما أ ،ثركأ وول من الليل يذهب الثلث األالقوم يتحدثون حىت

  )٣(.أفضليصلونه مجاعة  : قال؟و يف غري مجاعةأمجاعة 

  ظاهرها السؤال ن أ إالّ رها بعض الفقهاء يف هذه املسألةكذوإن  هذه الروايةو

                                                

  .٣١ ح يف اجلماعة٥٦الباب  ٢٥٠ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٣٢ ح:املصدر) ٢(

  .٢ ح صالة اجلماعةأبواب من ٩الباب  ٣٨٨ ص٥ ج:الوسائل) ٣(



٤٢٤

  . ربط هلا باملقامث الليل فال بعد ثلىو فرادأعن الصالة مجاعة 

  إىلمك احلياملناط يوجب تسرن أ إالّ ،مامان موردمها اإلكوإن  ولتنيالروايتني األ إن مث

  .ما هو املستفاد عرفاًك ،مني بينهماك فال فرق يف احل،يضاًأاملأموم 

  



٤٢٥

في السفن المتعددة للرجال و ةحدایستحب الجماعة في السفینة الو ـ ١٤ـ مسألة 

  ،ساءوالن

  

 يف السفن املتعددة للرجال وةحدايستحب اجلماعة يف السفينة الو ـ ١٤ ـ مسألة{

 وعدم احلائل بواسطة مام اإلى وعدم تقدم املأموم عل،ثريك بشرط عدم الفصل ال}النساءو

  .غريه وما صرح به اجلواهرك ،ال خالف ومك يف احلإشكالال  و،حافة السفينة

 : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،قوب بن شعيبيدل عليه يف اجلملة صحيحة يعو

ال بأس بالصالة مجاعة يف السفينة.)١(  

 عن الصالة يف مجاعة )عليه السالم(با عبد اهللا أل أس أنه ،ميمون أيب براهيم بنإرواية و

  )٢(.ال بأس : فقال؟يف السفينة

لته أ س: قال)لسالمعليه ا( ىخيه موسأ عن ،)عليهما السالم( بن جعفر يصحيحة علو

 قياماً ،يف يصفونكان معهم نساء كوإن  ،مامين يقوم اإلأوم صلوا مجاعة يف سفينة قعن 

يقوم  و، القيام صلوا جلوساًىمل يقدروا علفإن  ،يصلون قياماً : قال؟م جلوساًأيصلون 

ن أ ال بأس و الرجالىصل وضاقت السفينة قعدن النساءوإن  ،النساء خلفهم وهممامأ ماماإل

  )٣(.ون النساء حبياهلمكي

  و تقدم أ ،ىخرامها عن األحدإابتعدت  وانوا يف سفينتنيكلو نه إ مث الظاهر

                                                

  .٢ ح صالة اجلماعةأبواب من ٧٣الباب  ٤٧٥ ص٥ ج:لوسائلا) ١(

  .١ ح:املصدر) ٢(

  .٣ ح:املصدر) ٣(



٤٢٦

  .ولكن تكره الجماعة في بطون األودیة

  

التقدم بقيت  و بأن مل يطل االبتعاد، فوراًاألمر كردوت مث مام سفينة اإلىسفينة املأموم عل

 ، خالفاً ملن قال ببطالن اجلماعة لفقد الشرط،قيهما استوجهه مصباح الفك ، اجلماعةىعل

 ما يستفاد ممن دخل املسجدك ، لعدم حمو صورة اجلماعة مبثل هذه الفترة القليلةكذلو

 يينون أ يصح أنه قد عرفت و،ماموع اإلك ركدراإاتصل باجلماعة عن مسافة خلوف عدم و

  . فراجع، اجلماعةإمام ىهو مقدم علو

ره اجلماعة يف كن تكلو{حنوه  وعدب حصل الإذاوظيفة االنفراد تيان ب اإلحوطنعم األ

  الشامل للجماعةودية مطلقاًهة الصالة يف بطون األارك ى ملا دل عل}وديةبطون األ

 خرب  إىلضافة باإل، هنا أيضاًورة يف صالة االنفراد تأيتكروهات املذكعليه فامل و،االنفرادو

  )١(.ال تصل يف بطن واد مجاعة :ياجلعفر

  

                                                

  .١املصلي حن كا مأبواب من ٢٩الباب  ٤٥٨ ص٣ ج:الوسائل) ١(



٤٢٧

 أحسن بقیامه إذا مامفلإل، ة على االقتداءمامیستحب اختیار اإل ـ ١٥ـ مسألة 

  . وال ینقص من أجرهم شيء، بهًوقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلى مقتدیا

  

 مامفلإل{ بينهما األمر دار إذا } االقتداءىة علماميستحب اختيار اإل ـ ١٥ ـ مسألة{

ال ينقص من  و، مقتدياً بهىسجوده مثل أجر من صل ووعهكر وقراءته و أحسن بقيامهإذا

 :)سلم وآله و اهللا عليهىصل(النيب  عن ،)عليه السالم(علي حديث عن  ففي }ءيأجرهم ش

م يف حضورهإمن أم قوماً ب م وهم به راضون فاقتصدم بقيامه وذتهءقرا وأحسن صال 

ن ك ل،)١(ءيجورهم شأص من ال ينق و فله مثل أجر القوم،قعوده وسجوده ووعهكرو

ان ك إذاما ك ،تهإمامراهة كون من موارد كال ين أ  بشرطيمنا هإة مامفضلية اإلأن أ الظاهر

  .يف القوم من هو أعلم منه أو ما أشبه

  

                                                

  . يف املناهي٩ ص٤ ج:الفقيه) ١(



٤٢٨

  ال بأس باالقتداء بالعبد ـ ١٦ـ مسألة 

  

 كذل و،ما هو املشهور شهرة عظيمةك }ال بأس باالقتداء بالعبد ـ ١٦ ـ مسألة{

 )عليه السالم( مثل قول الباقر ،خصوص مجلة من الروايات الدالة عليه و،دلةألاات طالقإل

ان ك إذاال بأس به  :)عليه السالم( فقال ؟ الصالة خلف العبد: قلت له،يف حسن زرارة

  )١(.فقه منهأ كن هناكمل ي وفقيهاً

ان ك ورضوا به إذا عن العبد يؤم القوم )عليهما السالم(مها أحد عن ،صحيح حممدو

  )٢(.ال بأس :)عليه السالم( قال ؟ناًآثرهم قركأ

  .ية بقرينة الشهرةفضل األىوهذه القيود حممولة عل

عليه ( علياًإن ) عليه السالم( بيهأ عن ،)عليه السالم( عن جعفر ،يالبختر أيب روايةو

  )٣(.ان قارئاًك إذا كيؤم اململون أ سأال ب :يف حديث  قال)السالم

عليه ( فقال ، يؤم الناسكلته عن اململوأ س: قال، ملا رواه مساعة،روهكم أنه لظاهرن اكل

   )٤(.علمهمأ وفقههمأون هو كين أ إالّ ،ال :)السالم

 ال : قال)عليه السالم(علي   عن،بيهأ عن ،)عليه السالم( عن جعفر ،وينكرواية السو

  .مثلها مرسل املقنع و،)٥( أهله إالّ يؤم العبد

  سنداً، منهاأقوىات طالقن اإلك ل،أهله إالّ املبسوط بأنه ال يؤم و النهايةه لذا أفىتأنكو

  .داللةو

                                                

  .١ ح صالة اجلماعةأبواب من ١٥الباب  ٤٠٠ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح صالة اجلماعة من١٦الباب  ٤٠٠ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح٤٠١ ص:املصدر) ٣(

  .٣ ح٤٠٠ ص:املصدر) ٤(

  .٤ ح٤٠١ ص:املصدر) ٥(



٤٢٩

  .هاأحكام بالصالة وً كان عارفاإذا

منا هو لغلبة إ ىفتو وهذا القيد يف املقام يف النص و}هاأحكام وان عارفاً بالصالةك إذا{

مل يتعلموا الصالة أو مل يتعود  و،سلمواأمث  سرواأفاراً كانوا كم  أل،جهل العبيد بالصالة

  .حكامها الشتغاهلم خبدمة سادام عن تعلم األأحكام أو ب،لسام القراءة الصحيحة

  



٤٣٠

 قوىكان األٕوان   ترك القراءة في األولیین من اإلخفاتیةحوطاأل ـ ١٧ـ مسألة 

  .الجواز مع الكراهة كما مر

  

 قوىان األكوإن  ،خفاتيةاإلمن ليني و القراءة يف األكتر حوطاأل ـ ١٧ ـ مسألة{

  . وجهه يف مبحث القراءة فراجع}مر ماكراهة كاجلواز مع ال



٤٣١

  

  

  احملتويات



٤٣٢



٤٣٣

  

  ٧......................إمام إمام إلى ـ نقل نیة اإلیتمام من ١٤مسألة 

  ١٤................... اإلیتمام إلى ـ عدم جواز عدول المنفرد١٥مسألة 

  ١٥........................ اإلنفراد إلى ـ العدول عن اإلیتمام١٦مسألة 

  ٢٠.................. أو بعدهامامثناء قراءة اإلأ نیة اإلنفراد  ـ١٧مسألة 

  ٢٢.............................ختیاراا اإلنفراد  إلى ـ العدول١٨مسألة 

  ٢٤...........................لتحاق في الركوع ـ اإلنفراد واال١٩مسألة 

  ٢٥........................... ـ عدم جواز العدول في األثناء٢٠مسألة 

  ٢٧...........................دا اإلنفر إلى ـ الشك في العدول٢١مسألة 

  ٢٨................... الجماعةفيعتبار قصد القربة ا ـ عدم ٢٢مسألة 

  ٣١....................قتداء بهقتداء بصالة ال یجوز اال ـ اال٢٣مسألة 

  ٣٢........................ في الركوع، وعدمهمام ـ إدراك اإل٢٤مسألة 

  ٤٦........................ راكعامام ـ الركوع بتخیل إدراك اإل٢٥مسألة 

  ٤٩ .... اإلطمئنان بإدراك الركوععمّ إال  ـ عدم الدخول في الجماعة٢٦مسألة 

  ٥٠............یركع إن بل رأسه قمام ـ لو نوى وكبر فرفع اإل٢٧مسألة 

  ٥٤......................... في التشهد األخیرمام ـ إدراك اإل٢٨مسألة 

  ٥٨.................. في سجدة الركعة األخیرةمام ـ إدراك اإل٢٩مسألة 



٤٣٤

  ٦٣.......................ـ مشي المأموم في صالة الجماعة ٣٠مسألة 

  فصل

  شرائط صالة الجماعة

  ١٣١ ـ ٧١

  ٩٦.......................................... ـ الحائل القصیر١مسألة 

  ٩٧......................................... ـ الحائل المثقوب٢مسألة 

  ٩٩................................................. ـ الزجاج٣مسألة 

  ١٠٠.......................................... ـ الظلمة والغبار٤مسألة 

  ١٠١.................................................. ـ الشباك٥مسألة 

  ١٠٢.......................................حیلولة المأمومین  ـ٦مسألة 

  ١٠٤.......................... ـ عدم مشاهدة بعض أهل الصف٧مسألة 

  ١٠٥................... في محراب داخل في جدارمام ـ كون اإل٨مسألة 

  ١٠٩.............................. ـ إقتداء من بین اإلسطوانات٩مسألة 

  ١١٠................................ ـ تجدد الحائل في األثناء١٠مسألة 

  ١١١........................بطالن الصالة مع وجود الحائل ـ ١١مسألة 

  ١١٢................................... ـ الحائل غیر المستقر١٢مسألة 

  ١١٣............... ـ الشك في حدوث الحائل في أثناء الصالة١٣مسألة 

  ١١٤................ عند القیام أو الركوع أو السجودي ـ المنتف١٤مسألة 

  ١١٦............................ ـ الصفوف المتقدمة والمتأخرة١٥مسألة 

  ١١٨.................................... ـ الثوب الرقیق حائل١٦مسألة 

  ١١٩.................................الفواصل بین الصفوف ـ ١٧مسألة 



٤٣٥

  ١٢٠..............................عد أثناء الجماعةب ـ تجدد ال١٨مسألة 

  ١٢٢............................عدبقتداء المتأخر للا ـ بطالن ١٩مسألة 

  ١٢٣..............................تصال ـ التهيء في حكم اال٢٠مسألة 

  ١٢٥..................... ـ حكم بطالن صالة الصف المتأخر٢١مسألة 

  ١٢٧................................ ـ الفصل بالصبي الممیز٢٢مسألة 

  ١٢٨.................................عدب ـ الشك في حدوث ال٢٣مسألة 

  ١٢٩............... في أثناء الصالةمام ـ تقدم المأموم على اإل٢٤سألة م

  ١٣٠..................ستدارة حول الكعبة ـ جواز الجماعة باال٢٥مسألة 

  فصل

   الجماعةأحكامفي 

  ٢٧٩ ـ ١٣٣

  ١٣٣.......... ـ وظیفة المأموم في الركعتین األولیین واألخیرتین١مسألة 

  ١٥٨............ ـ عدم الفرق في عدم السماع بین البعد واألصم٢مسألة 

  ١٥٩................................مام ـ سماع بعض قراءة اإل٣مسألة 

  ١٦١.............مامالمسموع غیر صوت اإلن أ تخیلب ـ القراءة ٤مسألة 

  ١٦٢................ال  أومامصوت اإل أنه  ـ الشك في المسموع٥مسألة 

  ١٦٣...................مام ـ عدم وجوب الطمأنینة حال قراءة اإل٦مسألة 

  ١٦٥........... في األفعالمام ـ عدم جواز تقدم المأموم على اإل٧مسألة 

  ١٧٣...................................ب المتابعة تعبدي ـ وجو٨مسألة 

  ١٧٤.......مام ـ رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل اإل٩مسألة 



٤٣٦

  ١٨١..................تكون لمتابعةن أ  ـ زیادة الركن من غیر١٠مسألة 

  ١٨٣......... في السجودمام ـ رفع الرأس من السجود ورؤیة اإل١١مسألة 

  ١٨٥...........................مام ـ الركوع أو السجود قبل اإل١٢مسألة 

  ١٩١.......... في األقوالماموم أو مقارنته مع اإل ـ تأخر المأم١٣مسألة 

  ١٩٨.....................................مام ـ اإلحرام قبل اإل١٤مسألة 

  ٢٠٠............مام ـ إتیان ذكر الركوع أو السجود أكثر من اإل١٥مسألة 

  ٢٠١................................. ـ الجلوس ومسألة التقلید١٦مسألة 

  ٢٠٢........................ السهوا في ما عدمام ـ متابعة اإل١٧مسألة 

  ٢٠٤............. یتحمل عن المأموم وما المام ـ ما یتحمل اإل١٨مسألة 

  ٢١٢.......................... في الركعة الثانیةمام ـ إدراك اإل١٩مسألة 

  ٢١٩................................ في القراءةمام ـ إمهال اإل٢٠مسألة 

  ٢٢١............... له في القراءةمام ـ إعتقاد المأموم إمهال اإل٢١مسألة 

  ٢٢٢.................مام ـ وجوب اإلخفات في القراءة خلف اإل٢٢مسألة 

  ٢٢٥................................ ـ المأموم المسبوق بركعة٢٣مسألة 

  ٢٢٨..................... المأموم في األخیرتینمام اإل ـ إدراك٢٤مسألة 

  ٢٣٠.........مامبركعة صالة اإلالعلم  ـ حضور المأموم وعدم ٢٥مسألة 

  ٢٣١...........مامن أو األخیرتین لإلی ـ شك المأموم في األولی٢٦مسألة 

  ٢٣٢........ أو الفریضة عند إقامة الجماعة ـ اإلشتغال بالنافلة٢٧مسألة 

  ٢٤٠......................... النافلة إلى ـ العدول من الفریضة٢٨مسألة 

  ٢٤١....................... ـ لو ترك من الركعة السابقة سجدة٢٩سألة م

  ٢٤٣........................مام ـ جواز إتیان التكبیرات قبل اإل٣٠مسألة 

  ٢٤٤........................... المختلفین باآلخرأحد ـ إقتداء ٣١مسألة 

  ٢٥٣......................مامبطالن صالة اإل ـ علم المأموم ب٣٢مسألة 

  ٢٥٥............ نجاسةه أو بدنمام ـ رؤیة المأموم في ثوب اإل٣٣مسألة 



٤٣٧

  ٢٥٨... فاسقا، بعد الصالة أو في اثنائهامامون اإل ـ إنكشاف ك٣٤مسألة 

  ٢٦٧.................. شیئا من واجبات الصالةمام ـ نسیان اإل٣٥مسألة 

  ٢٧١.........................مام ـ إنكشاف بطالن الصالة لإل٣٦مسألة 

  ٢٧٥.......... یرى نفسه مجتهدا ولیس بمجتهدإمام ـ اإلقتداء ب٣٧مسألة 

  ٢٧٨......... في الصالة معتقدا دخول الوقتمام دخل اإلإذا ـ ٣٨مسألة 

  

  صلف

   الجماعةإمامفي شرائط 

  ٣٦٨ ـ ٢٨١

  ٣٠٦......................................ة القاعد للقاعدإمام ـ ١مسألة 

  ٣٠٧................................ة المتیمم للمتوضيءإمام ـ ٢مسألة 

  ٣١٠...............................ة من ال یحسن القراءةإمام ـ ٣مسألة 

  ٣١١.........................ة من ال یحسن القراءة لمثلهإمام ـ ٤مسألة 

  ٣١٣..................ة من ال یتمكن اإلفصاح أو التأدیةإمام ـ ٥مسألة 

  ٣١٤.......................................... المحسنةإمام ـ ٦مسألة 

  ٣١٥.....................................ة األخرس لغیرهإمام ـ ٧مسألة 

  ٣١٦.......................................ة المرأة لمثلهاإمام ـ ٨مسألة 

  ٣١٧..................................... لألنثىنثىة الخإمام ـ ٩مسألة 

  ٣١٨...........................ة غیر البالغ لغیر البالغإمام ـ ١٠مسألة 

  ٣١٩.................................ة األجذم واألبرصإمام ـ ١١مسألة 

  ٣٢٦................................................ ـ العدالة١٢مسألة 



٤٣٨

  ٣٣٢....................................... ـ المعصیة الكبیرة١٣مسألة 

  ٣٤٠........................... ـ شهادة عادلین بعدالة شخص١٤مسألة 

  ٣٤١............................... ـ ثبوت العدالة باإلطمئنان١٥مسألة 

  ٣٤٤............................ةمام ـ تصدي غیر العادل لإل١٦مسألة 

  ٣٤٦.......................................... األولىمام ـ اإل١٧مسألة 

  ٣٥١........................نی ـ تشاح األئمة، وتشاح المأموم١٨مسألة 

  ٣٦٣............................ الراتبمام ـ مزاحمة الغیر لإل١٩مسألة 

  ٣٦٤................................ة األجذم ومن أشبهإمام ـ ٢٠مسألة 

  فصل

  في مستحبات الجماعة ومكروهاتها

  ٤٣٠ ـ ٣٦٩

  ٤٠٤....................... والمأموم قبل التسلیممام اإلظارنتا ـ ١مسألة 

  ٤٠٦............................ بعد السجدة الثانیةمام ـ شك اإل٢مسألة 

  ٤٠٧ ...سجد معه السجدتین أنه  ـمام ـ شك المأموم بعد السجدة الثانیة لإل٣مسألة 

  ٤٠٩................................... ـ رؤیة الكبیرة من عادل٤مسألة 

  ٤١٠... مع عدم العلم بأن صالته فریضة أم المام ـ اإلقتداء باإل٥لة مسأ

  ٤١٢............... ـ القدر المتیقن من إغتفار زیادة الركوع سهوا٦مسألة 

  ٤١٤......................... ـ فروع تتعلق بإغتفار زیادة الركن٧مسألة 

  ٤١٧........................... ـ اإلنفراد أو البقاء على اإلقتداء٨مسألة 

  ٤١٨.................................. ـ المأموم المسبوق بركعة٩مسألة 



٤٣٩

  ٤١٩....................مام قراة اإل إلىـ عدم وجوب اإلصغاء ١٠مسألة 

  ٤٢٠.........................مام ـ الشك في حدوث الفسق لإل١١مسألة 

  ٤٢١....................... ـ تكلیف المأموم مع ضیق الصف١٢مسألة 

  ٤٢٣................ا ومأموماإمام ـ إستحباب انتظار الجماعة ١٣مسألة 

  ٤٢٥...................... ـ موارد إستحباب الجماعة وكراهتها١٤مسألة 

  ٤٢٧.................. اإلقتداءة علىمام ـ إستحباب إختیار اإل١٥مسألة 

  ٤٢٨......................................... ـ اإلقتداء بالعبد١٦مسألة 

  ٤٣٠................................ ـ ترك القراءة في األولیین١٧مسألة 

  ٤٣١........................................................المحتویات

  




